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Н А П І С А Н А Е  З А С Т А Н Е Ц Ц А  

______________________________________________________________ 

 

 

ББЫЫЦЦЬЬ  ППЕЕРРШШААЙЙ  

 

Падчас удзелу ў падрыхтоўцы прысвечаных прафесару Любові 

Адамаўне Антанюк навуковых чытанняў, якія адбыліся на філалагічным 

факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 26 красавіка 2019 г., 

а пазней – пры рэдагаванні зборніка артыкулаў па выніках праведзеных 

чытанняў, давялося чытаць біяграфічныя звесткі, анатацыі да выданняў, 

успаміны тых, хто добра ведаў Любоў Адамаўну. Вельмі ўразіла пры 

гэтым тое, наколькі часта побач з яе імем сустракаецца слова ўпершыню. 

Вось, да прыкладу, цытата з невялікай нататкі «Звесткі аб аўтары», 

змешчанай у працы Любові Адамаўны «Сучасная беларуская 

тэрміналогія» (1995): «Упершыню ў беларускім і ўсходнеславянскім 

мовазнаўстве выкарыстала тэорыю поля пры даследаванні станавых 

лексіка-граматычных катэгорый сумеснасці дзеяння, што дазволіла 

выявіць шматлікія і разнастайныя сродкі іх выражэння, прааналізаваць 

і зрабіць несупярэчлівую класіфікацыю гэтых сродкаў, вызначыць статус 

асобных станавых значэнняў у граматычнай сістэме мовы. Л. А. Антанюк 

нележыць першае ў беларускім мовазнаўстве манаграфічнае даследаванне 

беларускай навуковай тэрміналогіі, упершыню ў тэрміназнаўстве ўвогуле 

яна ўзняла праблему канструявання ў тэрміналогіі, распрацавала шэраг яго 

прынцыпаў і інш.» (с. 40). 

Складана ахапіць і апісаць зробленае Любоўю Адамаўнай Антанюк 

у беларускім тэрміназнаўстве, граматыцы, лексікалогіі і лексікаграфіі: 

некалькі манаграфій, дапаможнікі, больш за сто грунтоўных навуковых 

прац. Яна з‘яўлялася вучоным сакратаром Рэспубліканскай 

тэрміналагічнай камісіі, членам Міжнароднай арганізацыі па ўніфікацыі 

тэрміналагічных неалагізмаў, віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі 

тэрміналагічных банкаў; была першым навуковым 

рэдактарам«Тэрміналагічнага зборніка», членам рэдкалегіічасопіса 

«Neoterm»; працавала ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН 

Беларусі, у розныя гады выкладала ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце 

і ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дзе 

ўзначальвала кафедру беларускай мовы і беларусазнаўства. І ўсѐ гэта – 



4 

 

арганічныя часткі актыўнай навуковай, прафесійнай і грамадскай 

дзейнасці Л. А. Антанюк. 

Аднак доктар філалагічных навук, прафесар з добра вядомым не 

толькі ў беларускім, але і ў славянскім мовазнаўстве імем, Любоў 

Адамаўна была яшчэ і клапатлівай маці траіх дзяцей – дачок Надзеі 

і Марыны, сына Аляксандра, і ўважлівай жонкай, чый муж – Георгій 

Аляксандравіч –таксама навуковец, доктар філасофскіх навук, і ўрэшце 

рэшт яна была прывабнай жанчынай. Застаецца толькі здзіўляцца, як 

Любові Адамаўне ўдавалася весці сямейныя справы і выконваць шматлікія 

абавязкі маці, жонкі, дачкі і пры гэтым быць першай у абранай навуковай 

галіне і ў прафесіі, што само па сабе – неймаверная праца, якая займае 

шмат часу і вымагае напружання як інтэлектуальных, так і фізічных, 

і душэўных сіл. Яе прыклад гаворыць пра тое, што спалучэнне асабістых 

і прафесійна-навуковых інтарэсаў можа быць несупярэчлівым і надзвычай 

плѐнным. І гэта служыць своеасаблівым арыенцірам для тых, хто ведаў яе 

асабіста, для тых, хто знаѐмы з яе навуковай спадчынай і прафесійнай 

дзейнасцю. 

Зборнік артыкулаў «Беларускае слова: тэрміналогія 

і тэрміназнаўства» да 70-годдзя з дня нараджэння прафесара 

Л. А. Антанюк стаў працягам серыі выданняў, падрыхтаваных на кафедры 

гісторыі беларускай мовы (цяпер – кафедра беларускага мовазнаўства) 

і прысвечаных знакамітым беларускім лінгвістам: М. А. Жыдовіч (2007), 

І. І. Насовічу (2008), А. І. Жураўскаму (2010), Е. С. Мяцельскай (2011), 

Б. А. Плотнікаву (2016), В. П. Краснею (2018). Большасць гэтых вядомых 

навукоўцаў, у тым ліку і Л. А. Антанюк, выкладалі на філалагічным 

факультэце БДУ, што для яго сучасных супрацоўнікаў з‘яўляецца гонарам 

і адначасова накладае абавязак адпавядаць таму высокаму навукова-

прафесійнаму ўзроўню, які быў закладзены славутымі папярэднікамі. 

Па ўжо існуючай традыцыі зборнік складаецца з дзвюх асноўных 

частак. У першай – «Слова пра маці, жонку, калегу, настаўніка» – 

прадстаўлены цѐплыя і шчымлівыя ўспаміны пра Любоў Адамаўну яе мужа, 

дзяцей, былых супрацоўнікаў і вучняў, а таксама змешчаны фатаграфіі з 

сямейнага архіва і прысвечаныя ѐй вершы Наталлі Івянецкай. 

Большасць артыкулаў другой часткі – «У скарбонку беларускага 

мовазнаўства» – асвятляе розныя тэрміналагічныя праблемы, якія так 

плѐнна даследавала ў свой час прафесар Л. А. Антанюк. 

Сярод аўтараў навуковых матэрыялаў, змешчаных у гэтым зборніку, 

як вядомыя ў сучасным беларускім мовазнаўстве прозвішчы, так 
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і прозвішчы пачаткоўцаў у навуцы. Удзел у навуковых чытаннях 

і ў складанні зборніка – гэта своеасаблівы знак пашаны і памяць пра 

Любоў Адамаўну Антанюк, чые навуковыя працы будуць трывала 

запатрабаванымі ў мовазнаўстве, а прафесійны і жыццѐвы шлях – 

назаўжды застанецца прыкладам высокага служэння Роднаму Слову. 

 

М. І. Свістунова, 

адказны рэдактар, 

кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства БДУ 
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С Л О В А  П Р А  М А Ц І ,  Ж О Н К У ,  К А Л Е Г У ,  Н А С Т А Ў Н І К А  

_____________________________________________________________ 

 

 

Г. А. Антанюк, 

доктар філасофскіх навук, прафесар 

 

 

ЖЖООННККАА,,  ССЯЯББААРР,,  ППААРРТТННЁЁРР  ІІ  ППААППЛЛЕЕЧЧННІІКК  

 

Я пазнаѐміўся з Любай восенню 1970 г.у аспірантуры Акадэміі навук 

БССР. Яна вучылася ў аспірантуры Інстытута мовазнаўства імя Якуба 

Коласа, а я – у аспірантуры Інстытута філасофіі і права. Праз год восенню 

мы з Любай ажаніліся і жылі ў інтэрнаце на вуліцы Акадэмічнай. Мы 

святкавалі наша вяселле ў інтэрнаце, а пасля на Усходнім Палессі ў вѐсцы 

Буда Хойніцкага раѐна, дзе жыла маці Любы Праскоўя Іванаўна Бендэга, 

і на Заходнім Палессі ў вѐсцы Мацы Кобрынскага раѐна, дзе жылі мае 

бацькі Аляксандр Барысавіч і Надзея Данілаўна Антанюкі. Праз год 

восенню 1972 г.у нас нарадзілася першая дачка – Надзея, потым зімой 

1977 г. другая дачка – Марына, а зімой 1989 г. – сын Аляксандр. 
 

 
 

Любоў Адамаўна, Георгій Аляксандравіч і дачка Надзея. Мінск, 1976 г. 
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Любе пашанцавала, што яе навуковым кіраўніком у аспірантуры 

Інстытута мовазнаўства быў выдатны мовазнавец Арнольд Яфімавіч 

Міхневіч. 

 

 

Любоў Адамаўна і Арнольд Яфімавіч Міхневіч на навуковай канферэнцыі. 

1980-я гг. 

 

Хаця пэўны час Люба была ў дэкрэтным адпачынку, аднак змагла 

напісаць і паспяхова абараніць у 1974 г. кандыдацкую дысертацыю, на 

аснове якой выдала сваю першую манаграфію. Гэта, напэўна, быў адзін 

з самых спакойных перыядаў навуковай дзейнасці Любы. Пазней, калі яна 

выбрала для даследавання новы напрамак сваѐй навуковай дзейнасці, 

звязаны з праблемамі беларускай тэрміналогіі, ѐй даводзілася, кажучы 

фігуральна, з боем адстойваць свае навуковыя ідэі. І ў гэтым наш навуковы 

лѐс быў падобным, хоць я сацыѐлаг і філосаф. У Любы быў вялікі 

навуковы патэнцыял і значная сіла волі, дзякуючы чаму яна дасягнула свае 

навуковыя мэты і гэтым унесла вялікі навуковы ўклад у развіццѐ 

беларускага мовазнаўства, найперш тэрміназнаўства. Любоў Адамаўна 

выдала першую ў Беларусі манаграфію па беларускай навуковай 

тэрміналогіі, абараніла першую ў Беларусі доктарскую дысертацыю 

ў гэтай галіне (1992 г.), напісала вялікую колькасць арыгінальных 

навуковых артыкулаў па праблемах тэрміналогіі, а таксама распрацавала 

шмат вучэбных матэрыялаў падчас педагагічнай працы ў Беларускім 
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дзяржаўным універсітэце, Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 

Беларусь і іншых вышэйшых навучальных установах г. Мінска. У яе была 

вялікая схільнасць да педагагічнай дзейнасці, якую яна актыўна 

рэалізоўвала. 

Люба творча адносілася да выкарыстання новых ідэй 

і метадалагічных падыходаў у даследаванні мовы. Напрыклад, 

я прафесійна займаўся метадалогіяй сацыяльнага праектавання, абараніў 

па гэтай праблеме доктарскую дысертацыю і расказваў Любе пра 

навуковыя дасягненні ў галіне даследавання праектавання як 

інтэлектуальнай дзейнасці, а яна творча выкарыстоўвала гэта для 

даследавання магчымасцей і асаблівасцей прымянення праектавання 

ў тэрміналогіі. 

Характэрнай рысай Любы быў альтруізм. Яна ахвотна дапамагала не 

толькі маім бацькам і сваѐй маці, але і чужым людзям. 

 
 

 

Любоў Адамаўна садзіць бульбу. Заходняе Палессе, вѐска Мацы, 1975 г. 

 

Люба была вельмі самадастатковай і старалася не ўцягваць блізкіх 

у асабістыя праблемы. Аднак, калі яна мела патрэбу ў падтрымцы, то мы, 

члены яе сям‘і, усімі сіламі стараліся ѐй дапамагчы. У нас з Любай была 

роднасць у сацыяльным паходжанні, прафесійным шляху, навуковым лѐсе, 

інтэлекце, а таксама ў агульнасацыяльных, светапоглядных і бытавых 

каштоўнасцях. Я і дзеці шчыра любілі Любу, і мы заўсѐды памятаем пра яе! 
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Н. Г. Клімава, 

М. Г. Антанюк-Пруто, 

А. Г. Антанюк 

 

 

УУССППААММІІННЫЫ  ППРРАА  ММААЦЦІІ  

 

Нарадзілася наша матуля 22 красавіка (афіцыйна 28 красавіка) 

1949 г. у маленькай палескай вѐсцы Ломыш Хойніцкага раѐна Гомельскай 

вобласці. Гэтай вѐскі сѐння ўжо няма на карце Беларусі. 

Дзяцінства было нялѐгкім. Наша бабуля, Праскоўя Іванаўна Бендэга, 

выхоўвала дзвюх дачок у пасляваенны час без мужа і якой-небудзь дапамогі. 
 

 
 

Маці Любові Адамаўны – 

Праскоўя Іванаўна Бендэга. 

 

 
Маленькая Люба (справа) 

з сястрой Нінай (злева). 

Вѐска Ломыш, 1954 г. 

Маці не вельмі любіла расказваць пра гэты перыяд і ніколі не 

скардзілася на свой лѐс. Але мы ведаем ад родзічаў, што жыццѐ гэтай сям‘і 

было цяжкім. 

Маленькай Любові трэба было хадзіць сем кіламетраў пешкі ў школу 

ў любое надвор‘е. У той вѐсцы, дзе была школа, жыла яе родная цѐтка, 

якая заўсѐды была гатовая прыняць на ноч пляменніцу, але тая 
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адмаўлялася і бегла дадому, каб дапамагчы сваѐй маці на ферме і па 

гаспадарцы. Цѐтка ўспамінае, што толькі вялікая завіруха магла спыніць 

Любу і прымусіць яе застацца. І пазней усѐ сваѐ жыццѐ Любоў Адамаўна 

вельмі клапацілася пра сваю маці. 

Варта сказаць, што пры ўсіх складанасцях маленькая Люба была 

выдатніцай у школе! Гэта, безумоўна, сведчыць аб моцным характары, 

здольнасцях і душэўных якасцях, якія праяўляліся з дзіцячага ўзросту. 

Ужо тады Люба мела мару – атрымаць вышэйшую адукацыю. 

І ў 1966 г. яе мара здзейснілася! Яна паступіла ў Мазырскі дзяржаўны 

педінстытут, па заканчэнні якога атрымала дыплом з адзнакай. 

У 1970 г. маці паступіла ў аспірантуру Інстытута мовазнаўства 

імя Якуба Коласа АН БССР. 
 

 
 

За работай у Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук БССР. Мінск, 1973 г. 

 

Перыяд навучання ў аспірантуры быў вельмі шчаслівым для яе – 

менавіта ў гэты час яна сустрэла нашага бацьку – Антанюка Георгія 

Аляксандравіча, тады аспіранта, а сѐння доктара філасофскіх навук, 

прафесара.У 1971 г. яны ажаніліся, і ў 1972 г. у іх нарадзілася першая 

дачка Надзея. А ў 1974 г. Любоў Адамаўна абараніла кандыдацкую 

дысертацыю, прысвечаную праблемам граматычнага ладу сучаснай 

беларускай мовы. 



11 

 

Трэба сказаць, што дачка Надзея скончыла тэхналагічны ўніверсітэт і 

сѐння з‘яўляецца высакакласным спецыялістам у галіне інфармацыйных 

тэхналогій, працуе на Мінскім заводзе халадзільнікаў «Атлант». 

У 1977 г. нарадзілася другая дачка Марына. 

Сям‘я маладых вучоных пэўны час жыла ў аспіранцкім інтэрнаце 

побач з Акадэміяй навук. Надзея і Марынахадзілі ў дзіцячы садок каля 

музея Я. Коласа. Праз 9 гадоў сям‘я нарэшце пераехала ў прасторную 

ўласную кватэру, дзе нават быў асобны пакой для бібліятэкі, якая была 

асаблівай сямейнай каштоўнасцю і гонарам. Аб такой раскошы маленькая 

Люба не магла і марыць, вяртаючыся са школы марознымі зімовымі 

вечарамі ў бедную вясковую хатку. 

Плѐнная навуковая праца і значныя жыццѐвыя падзеі заўсѐды ішлі 

поруч. У 1989 г. нарадзіўся сын Аляксандр, а ўжо ў 1992 г. маці паспяхова 

абараніла доктарскую дысертацыю па праблемах беларускай тэрміналогіі 

і атрымаланавуковую ступень доктара філалагічных навук. 

 

За работай над доктарскай дысертацыяй. Мінск, 1980-я гг. 

 

«Вашай маці трэба помнік паставіць: яна і доктар навук, і прафесар, 

і маці траіх дзяцей. Гэта ж такая руплівая праца і такі вялікі поспех!» –

нярэдка казалі нам людзі. І сапраўды, наша маці была выдатнай жанчынай 

і таленавітым навукоўцам. Мы заўжды ведалі, что нам пашчасціла 
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нарадзіцца ў незвычайнай сям‘і, сям‘і двух вучоных, двух дактароў навук, 

прафесараў – гэта вялікая рэдкасць. Атрымалася так таму, што маці і бацька 

заўсѐды падтрымлівалі і стымулявалі адзін аднаго да прафесійнага развіцця 

і новых дасягненняў. Навуковыя дыскусіі на філасофскія і філалагічныя 

тэмы былі нормай у нашым паўсядзѐнным жыцці. Гэтую атмасферу асветы 

і навукі мы ўбіралі з маленства. 

Вось і наш брат Аляксандр пайшоў па дарозе прагрэсу, сѐння ѐн 

з‘яўляецца высакакласным спецыялістам IT-сферы, кіруе стварэннем 

мабільных аплетаў для замежных карпарацый. Мы ганарымся ім. Маці 

была б вельмі шчаслівая назіраць за поспехамі свайго сына! 

Вялікую частку свайго жыцця (з 1974 г. па 1991 г.) Любоў Адамаўна 

аддала любімай працы ў Інстытуце мовазнаўства, дзе актыўна займалася 

праблемамі тэрміналогіі і ажыццявіла першае ў беларускім мовазнаўстве 

комплекснае тэарэтычнае даследаванне беларускай навуковай тэрміналогіі. 
 

 
 

 

У доме адпачынку пад Мінскам. Другая палова 1980-х гг. 
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Навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка М. В. Бірылы. 

Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук БССР.1980-я гг. 

 

 

 

 
 

З супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук БССР. 

Другая палова1980-х гг. 

 



14 

 

Яна супрацоўнічала з міжнароднымі арганізацыямі, была віцэ-

прэзідэнтам Міжнароднай арганізацыі па ўніфікацыі тэрміналагічных 

неалагізмаў. У сямейным архіве, сярод іншых, захавалася асабістае 

запрашэнне ад прэзідэнта гэтай арганізацыі, вядомага польскага вучонага 

З. Стаберскага са словамі: «Ваши предложения настолько интересны, что 

я бы хотел, чтобы Вы выступили на Конгрессе в Варшаве. Это было бы 

большое достижение советской делегации из Белорусской ССР».  

 

 
 

Ліст Зыгмунта Стаберскага, старшыні аргкамітэта ІХ Сусветнага кангрэса 

Міжнароднай федэрацыі тэрміналагічных банкаў. 7 лістапада 1980 г. 
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Ліст Зыгмунта Стаберскага, старшыні аргкамітэта ІХ Сусветнага кангрэса 

Міжнароднай федэрацыі тэрміналагічных банкаў. 7 лістапада 1980 г. (Працяг). 

 

 

 

 
 

 

З супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук БССР. 

Другая палова 1980-х гг. 
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Пастанова Акадэміі навук БССР аб удзеле Л.А.Антанюк у рабоце Міжнароднага 

камітэта па ўніфікацыі тэрміналагічных неалагізмаў. 31 снежня 1981 г. 
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Маці часта ўдзельнічала ў навуковых мерапрыемствах. Памятаем, як 

аднойчы яна ўзяла нас з сабою ў Маскву, калі ехала на адзін з кангрэсаў. 

Яна вельмі хацела, каб мы пабачылі гэты горад, наведалі Маскоўскі 

заапарк. Гэта было цудоўнае падарожжа… 
 

 
 

Любоў Адамаўна з дочкамі Марынай і Надзеяй (злева) 

у Маскоўскім заапарку.1985 г. 

 

У 1991 г. Любоў Адамаўна перайшла на кафедру сучаснай 

беларускай мовы БДУ. У 1998 г. ѐй прапанавалі стварыць і ўзначаліць 

кафедру беларусазнаўства ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 

Беларусь, дзе яна і працавала да канца свайго жыцця. Супрацоўнікамі маці 

на кафедры былі такія выдатныя беларускія навукоўцы, як прафесар 

Плотнікаў Б. А., прафесар Старычонак В. Д., прафесар Іўчанкаў В. І., 

дацэнт Капылоў І. Л. Гэты перыяд быў плѐнным для Любові Адамаўны. 

Апублікаваны многія яе працы, у тым ліку вучэбныя дапаможнікі: 

«Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміналогія», «Сінтаксіс 

беларускай мовы. Словазлучэнне», «Сінтаксіс беларускай мовы. Сказ». 

Сумесна з прафесарам Б. А. Плотнікавым выдадзены «Беларуская мова. 
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Лінгвістычны кампендыум», падручнік «Беларуская мова: прафесійная 

лексіка», па якіх студэнты навучаюцца і сѐння. 

Марына Антанюк-Пруто: Мне пашчасціла працаваць у такім 

выдатным навуковым калектыве. Гэта была невялікая, але вельмі значная 

кафедра з утульнай і прыемнай атмасферай. Я ганаруся тым, што 

працягваю справу маѐй маці, займаюся праблемамі тэрміналогіі, абараніла 

кандыдацкую дысертацыю па тэрміналогіі права,з‘яўляюся кандыдатам 

філалагічных навук, навучаюся ў дактарантуры. Кнігі маці заўсѐды былі 

для мяне настольнымі. 
 

 
 

Выступленне на канферэнцыі ў БДУ. Пачатак 2000-х гг. 

 

Мы дзякуем Богу за такога настаўніка ў сваім жыцці. Наша маці 

заўсѐды скіроўвала нас на атрыманне адукацыі, яна верыла ў сілу асветы 

і навукі. Акрамя таго, яна дапамагала ўсім, хто да яе звяртаўся, знаѐмым 

і чужым людзям, чым толькі магла, асабліва калі справа датычылася 

адукацыі. Нам здаецца, яна бачыла ў гэтым сваѐ асноўнае прызначэнне. 

У нашай маці былі па-сапраўднаму вялікая душа і мужнае сэрца! 

Па сѐнняшні дзень мы чуем ад калег, былых аспірантаў і студэнтаў, 

ад сяброў і суседзяў словы ўдзячнасці ў адрас нашай матулі і самыя 

цѐплыя ўспаміны. І гэта вельмі сагравае нашы сэрцы і душы. 
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З дзецьмі: дочкамі Надзеяй (злева) і Марынай (справа) і сынам Аляксандрам, 

г. Туапсэ. Вясна 1999 г. 

 

Мы выказваем вялікую ўдзячнасць ад усѐй нашай сям‘і загадчыку 

кафедры беларускага мовазнаўства БДУ, доктару філалагічных навук, 

прафесару Прыгодзічу Мікалаю Рыгоравічу, кандыдату філалагічных 

навук, дацэнту Свістуновай Марыне Іосіфаўне, усім супрацоўнікам 

кафедры за памяць і арганізацыю навуковых чытанняў у гонар Любові 

Адамаўны Антанюк. Дзякуемтаксама дэкану філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, 

доктару філалагічных навук, прафесару Старычонку Васілю 

Дзянісавічу,дырэктару Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, 

кандыдату філалагічных навук, дацэнтуКапылову Ігару Лявонавічу, 

загадчыку аддзела сучаснай беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя 

Якуба Коласа, доктару філалагічных навук, дацэнту Русак Валянціне 

Паўлаўне, кандыдату філалагічных навук дацэнту Гваздовіч Галіне 

Аляксандраўне, усім тым, хто выступіў з цѐплымі і шчырымі словамі, усім, 

хто прымаў удзел у чытаннях і даслаў артыкулы для зборніка – усім, хто 

памятае нашу Маці. 
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А. Г. Антанюк 

 

 

ССЛЛООВВАА  ААББ  ММААЦЦІІ  

 

 
Пры ўспамінах аб маці ў мяне ўзнікаюць выключна светлыя вобразы. 

Вясна, зялѐнае лісцедрэў, сонца, цеплыня, каханне… Менавіта гэтыя 

асацыяцыі прыходзяць, калі я думаю пра дзяцінства і маці. Нездарма яна 

нарадзілася ў сярэдзіне вясны, у той перыяд, калі новае жыццѐ канчаткова 

бярэ верх над зімовай спячкай. Менавіта такім чалавекам – бадзѐрым, 

поўным жыцця, прасякнутым аптымізмам і верай у лепшае – і была мая 

мама. І гэты аптымізм перадаваўся блізкім ѐй людзям. Яе энергіі хапала на 

сям‘ю, сяброў, калег, суседзяў, сваякоў. 
 

 
 

Санаторый Белая Русь, г. Туапсэ. Вясна 1999 г. 
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Значная частка жыцця чалавека – праца. Пэўны яе кавалак займаюць 

таксама хобі і захапленні. Маці была шчаслівым чалавекам, таму што яе 

праца і была яе хобі. Напэўна, у гэтым быў сакрэт яе прафесійных 

поспехаў. Яна прысвячала вялікую частку сябе навуковай дзейнасці, 

універсітэту, акадэміі, кафедры і студэнтам. З‘яўлялася актыўным 

навуковым дзеячам, сумяшчаючы яшчэ і кіраўніцкія функцыі загадчыка 

кафедры. І пры гэтым яна знаходзіла дастаткова часу на сваю вялікую 

сям‘ю: мужа і траіх дзяцей. Гэта сведчыць аб яе прафесіяналізме 

і сапраўднай жаноцкасці. 

Я добра памятаю яе працоўнае месца ў нашай кватэры, дзе яна 

праводзіла багата часу, друкавальную машынку, якую яны дзялілі 

збацькам, і вялікі пісьмовы стол, за якім нараджаліся навуковыя артыкулы, 

рыхтаваліся лекцыі і розныя рабочыя матэрыялы. Гэты пакой у нашай 

кватэры заўжды называўся кабінетам. Уздоўж яго сцен стаялі вялiкія 

шафы, запоўненыя навуковымі кнігамі, брашурамі і часопісамі. 

Выразна памятаю адзін ясны вясновы дзень, кабінет бацькоў, шторы, 

якiя калыхаюцца ад парыву лѐгкага ветру, стол, абкладзены кнігамі, і маці, 

якая задуменна сядзіць за друкавальнай машынкай, уносячы праўкі 

ў матэрыял, мабыць, рыхтуючыся да лекцыі або публікацыі. Гэта быў яе 

дзень нараджэння, і я прыйшоў уручыць ѐй падарунак – пластыкавыя 

завушніцы, якія мне дапамагла выбраць прадавачка ў краме, распытваючы, 

які колер вачэй у маѐй маці. Вымавіўшы віншавальную прамову, я ўручыў 

маме толькі што набытыя зялѐныя завушніцы. Яна, паглядаючы 

з усмешкай, падзякавала мне, абняла і тут жа паспрабавала іх прымераць. 

Маці была шчыра радая віншаванню і падарунку, нягледзячы на тое, што я 

адарваў яе ад працы. Мне тады было дзесяць гадоў. 

Праз нейкі час у нашым доме ўпершыню з‘явіўся камп‘ютар, які 

я дапамагаў маме асвойваць. Як самы юны член сям‘і, я ўжо тады меў 

прыхільнасць да сучасных тэхналогій. Гэты камп‘ютар пасля доўга 

выкарыстоўваўся для працы бацькоў і для маіх гульняў. 

Добра памятаю, што наша кватэра заўсѐды была поўная жыцця, у ѐй 

панавала навуковая атмасфера. Бацькі захоплена працавалі ў сваім 

кабінеце, дапамагаючы адноаднаму і кансультуючыся па розных пытаннях. 

Бясконцыя дыскусіі на навуковыя тэмы былі звычайнай справай у нашым 

доме. 

Мы часта прымалі гасцей. Гэта былі калегі, з якімі абмяркоўваліся 

прафесійныя пытанні, студэнты, якія звярталіся па кансультацыю. У тыя 

гады я не разумеў да канца, чаму прыходзяць гэтыя людзі, але заўжды 
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назіраў іх удзячную рэакцыю. Часам з цікаўнасцю падслухоўваў, пра што 

вядзецца гаворка ў кабінеце падчас гэтых сустрэч. Пасля чаго, здаралася, 

распытваў маму, як ідуць справы ў калег, і называў іх прозвішчы. Гэта 

весяліла яе і адначасова здзіўляла, адкуль жа я іх ведаю. Некаторыя з іх 

былі частымі гасцямі ў нашым доме, а пра некаторых я чуў толькі 

з тэлефонных размоў. Вельмі спрытна аперыруючы прозвішчамі 

малазнаѐмых мне людзей, я з сур‘ѐзным выглядам пытаўся пра іх справы. 

Я вучыўся ў беларускамоўнай гімназіі. Памятаю, з якім нецярпеннем 

чакаў пераходу ў 8-ы клас, бо ведаў, што буду вучыцца па падручніку, 

адным з аўтараў якога была і мая мама. І калі гэты час урэшце надышоў, 

аднакласнікі пыталіся, ці праўда, што падручнік напісала мая мама, 

я з гонарам адказваў: «Так!». Не ўсе мне верылі, але гэта было і не важна. 

Аднойчы настаўніца беларускай мовы пацікавілася ў мяне, ці не прозвішча 

майго сваяка стаіць на вокладцы кнігі. Даведаўшыся, што падручнік 

напісаны з удзелам маѐй мамы, яна папрасіла аб магчымасці пагутарыць з 

аўтарам асабіста. Пры гэтым настаўніца адзначыла цудоўную якасць 

вучэбнага матэрыялу падручніка. Для мяне гэта быў такі гонар! І, 

безумоўна, мне, як сыну аўтаркі, не хацелася яе падводзіць, таму на ўроках 

беларускай мовы я вельмі стараўся. 

Вядома, у тыя гады я не ўсведамляў усяго маштабу асобы, якой была 

мая мама. Для мяне яна ў першую чаргу з‘яўлялася клапатлівай і бясконца 

любячай матуляй. Толькі праз гады, калі яе не стала, я зразумеў значнасць 

зробленага ѐю ў навуцы. Толькі зараз я магу ў поўнай меры ацаніць яе як 

прафесіянала і чалавека. І няхай я не пайшоў па навуковых слядах сваіх 

бацькоў і абраў іншую сферу дзейнасці, я хачу выказаць бязмерную 

ўдзячнасць маѐй маме за шчаслівае дзяцінства і за тую дарогу, якую яна 

мне паказала ў жыцці. І хачу выказаць асобную падзяку прафесару Любовi 

АдамаўнеАнтанюк за каштоўны навуковы ўклад у развіццѐ беларускай 

мовы. 

Дзякуй, дарагая матуля! Нам цябе не хапае ... 
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Г. Ф. Вештарт 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

 

 

ШШЧЧЫЫРРААЕЕ  ССЛЛООВВАА  ППРРАА  ЛЛЮЮББООЎЎ  ААДДААММААЎЎННУУ  

 

З Любачкай (я ўвесь час так звала Любоў Адамаўну) мы працавалi 

ў сумежных аддзелах Iнстытута мовазнаўства НАН Беларусi, а з 1971 г. 

атрымалi кватэры ў адным доме, у суседнiх пад‘ездах. Першае, што 

ўспамiнаецца, – гэта шчасце жыцця побач з цудоўным чалавекам, яднанне 

i ўзаемадапамога ў жыццѐвых праблемах, клопатах, што часам перасягалi 

агульнасць службовых iнтарэсаў – працу над праблемамi сучаснай 

беларускай мовы.  

 
 

Любоў Адамаўна (справа) з Галінай Феліксаўнай Вештарт (злева) 

у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. 2002 г. 

 

Мала хто з нашых супрацоўнiкаў меў такое шанцаванне, можна 

сказаць, шчасце жыць побач у адным доме i працаваць у адной установе. 

Мець такую суседку, як Любачка, – неверагоднае шчасце. Нашы 

паўсядзѐнныя клопаты пачыналiся з размеркавання пакояў – кабiнет, 
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дзiцячы пакой, спальня, зала, з праблемы набыцця мэблi, дываноў, гардзiн, 

штор... У той час усѐ гэта было складана, не абыходзiлася без падказак – 

дзе, што i як можна набыць. Помнiцца, як ахвяруючы вольным часам, 

пасля стаяння ў вялiзнай чарзе ў магазiне «Дзiцячы свет» нам удалося 

набыць дзеткам калготкi. Мы былi не толькi навуковымi супрацоўнiкамi, 

але i мацяркамi. 

Нягледзячы на навуковую занятасць, Любачка выдатна гатавала 

розныя стравы, асаблiва з гароднiны. Я ў яе пераняла не адзiн рэцэпт, i яе 

спосабам прыгатавання баклажанаў карыстаюся да гэтага часу. 

Дарога ад Акадэмii навук да дома на вулiцы Гамарнiка праездам на 

трамваi – прыдатны час для абмеркавання прыватных моўных праблемаў 

(напрыклад, уключаць цi не ўключаць пэўнае слова ў рэестр слоўнiка, 

якую абмежавальную прымету яно можа мець i падобнае) i некаторых 

жыццѐвых пытанняў, як правiла – поспехаў i прыгод нашых дзетак. 

Праблем у iх з вучобай не было, а зараз яны – выдатныя спецыялiсты. 

Любоў Адамаўна была шчырым,высокамаральным, адданым чалавекам 

і ў працы, і ў сям‘і. Успамінаецца, з якой радасцю i гонарам Любачка 

прыводзiла да мяне свайго ўнучка – прыгожага разумненькага хлопчыка! 

Хочацца i трэба адзначыць добрасардэчныя адносiны Любові 

Адамаўны да мамы i сястры. Яна дапамагала iм i маральна, i фiзiчна. 

Любоў Адамаўна да апошнiх дзѐн жыцця была выдатным кiраўнiком 

кафедры ў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублікі Беларусь, 

карысталася вялiкай павагай i аўтарытэтам з боку студэнтаў i выкладчыкаў. 

Памяць пра Любоў Адамаўну i яе працу жыве i будзе жыць. 
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Г. А. Гваздовіч 

кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры славянскіх моў 

Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта 

 

 

ЖЖЫЫЦЦЦЦЁЁ,,  ННААППООЎЎННЕЕННААЕЕ  ЛЛЮЮББООЎЎЮЮ……  

 

 

Любачка…Любка…Люба…Любоў Адамаўна… Многім, хто жыў 

і працаваў побач з ѐю, сѐння не хапае яе бадзѐрай натхнѐнасці 

і філасофскай стрыманасці, яе энергіі і душэўнага цяпла… З ѐю было 

добра, утульна, светла…І вось ужо больш за трынаццаць гадоў прайшло, 

як закончыўся зямны шлях Любові Адамаўны Антанюк – доктара 

філалагічных навук, прафесара.  

За амаль 35-гадовы прафесійны шлях Л. А. Антанюк пакінула пасля 

сябе больш за 120 навуковых прац, сярод якіх манаграфіі, вучэбныя 

дапаможнікі, тэрміналагічныя слоўнікі, а таксама шматлікія навуковыя 

артыкулы. 

Як руплівая гаспадыня і пяшчотная маці, улюбѐная ў сваю працу 

і жыццѐ, Любоў Адамаўна крупінка да крупінкі папаўняла скарбонку 

беларускага мовазнаўства, працавала на будучыню. 

Нарадзілася Любоў Адамаўна Антанюк 28 красавіка 1949 г. 

у в. Ломыш Хойніцкага раѐна Гомельскай вобласці. Ад роднай зямлі 

і бацькоў Л. А. Антанюк атрымала ў спадчыну вялікі талент і шчодрасць 

душы, якімі яна паўсядзѐнна дзялілася са сваімі калегамі і вучнямі. 

У 1973 г. Любоў Адамаўна скончыла аспірантуру пры аддзеле 

агульнага і славянскага мовазнаўства Інстытута мовазнаўства імя Якуба 

Коласа АН БССР і абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Лексіка-

граматычныя катэгорыі сумеснага і ўзаемнага дзеяння ў сучаснай 

беларускай літаратурнай мове». З гэтага часу па 1991 г. працавала 

ў Інстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа на пасадах малодшага навуковага 

супрацоўніка, старшага навуковага супрацоўніка. З 1991 г. – на 

педагагічнай працы: дацэнт (1991 г.), прафесар (1993 г.) кафедры 

беларускай мовы БДУ. У 1992 г. абараніла доктарскую дысертацыю на 

тэму «Беларуская навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, 

упарадкаванне, канструяванне». З 1998 г. – загадчык кафедры беларускай 
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мовы і беларусазнаўства Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 

Беларусь, з 2001 г. – загадчык кафедры беларусазнаўства. 

Л. А. Антанюк была натхняльнікам і дбайным знаўцам тэрміналагічнай 

працы: вучоны сакратар і старшы навуковы супрацоўнік тэрміналагічнай 

камісіі АН БССР (з 1980 г. па 1992 г.), першы навуковы рэдактар афіцыйнага 

органа гэтай камісіі – «Тэрміналагічнага зборніка». Яна з‘яўлялася членам 

Міжнароднай арганізацыі па ўніфікацыі тэрміналагічных неалагізмаў 

(МАУТН), віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі тэрміналагічных банкаў 

(МФТБ), членам рэдкалегіі і адным з аўтараў часопіса «Neoterm» – 

афіцыйнага органа МАУТН.Любові Адамаўне належыць першае ў 

беларускім мовазнаўстве комплекснае тэарэтычнае даследаванне беларускай 

тэрміналогіі, вынікі якога найбольш поўна выкладзены ў манаграфіі 

«Беларуская навуковая тэрміналогія» (1987). 

Пад кіраўніцтвам і пры ўдзеле Л. А. Антанюк паспяхова завершана 

ў межах рэспубліканскага «Плана найважнейшых навуковых 

даследаванняў» тэма «Генетычныя, структурна-семантычныя 

і функцыянальныя асаблівасці лексічных інавацый у сучаснай беларускай 

мове» (2002), тэма «Упарадкаванне і сістэматызацыя беларускай тэхнічнай 

тэрміналогіі» Рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў, 

тэма «Беларуская музычная тэрміналогія» і інш. 

Прафесар Л. А. Антанюк вялікую ўвагу надавала падрыхтоўцы 

і напісанню дапаможнікаў па беларускай мове, дзе ў поўнай ступені 

праявіўся яе педагагічны талент, арганізатарскія якасці, уменне даводзіць 

справу да лагічнага завяршэння з найлепшымі вынікамі. На працягу 2001–

2004 гг. вялася работа па ўнутрыакадэмічнай тэме «Кампендыум па 

беларускай мове». У 2003 г. з‘явілася фундаментальная 

працаБ. А. Плотнікава і Л. А. Антанюк аб‘ѐмам 671 с. «Беларуская мова. 

Лінгвістычны кампендыум», за якую аўтары атрымалі Ганаровую грамату 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Падрыхтаваны Л. А. Антанюк у суаўтарстве з выкладчыкамі БДУ 

(З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя, В. М. Кныш) падручнік «Беларуская мова» 

для сярэдняй школы атрымаў на Рэспубліканскім конкурсе дыплом 

Міністэрства адукацыі «Падручнік 1999 года». Любоў Адамаўна 

распрацавала вучэбны курс для студэнтаў, навучальныя дапаможнікі 

«Беларуская мова: спецыяльная лексіка» (разам зБ. А. Плотнікавым), 

«Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміналогія» і інш. 

Праца з Любоўю Адамаўнай Антанюк прыносіла плѐн маладым 

навукоўцам: аспірантам, дысертацыі якіх пісаліся пад яе кіраўніцтвам і 
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паспяхова абараняліся, а таксама тым, чые дысертацыі яна апаніравала або 

за чые аддавала свой голас, з‘яўляючыся членам Савета па абароне 

дысертацый пры Белдзяржуніверсітэце, Беларускім дзяржаўным 

педагагічным універсітэце. 

Вучні Любові Адамаўны паспяхова працуюць у самых розных 

месцах Беларусі і за яе межамі. Яна была выдатным педагогам, не толькі 

вучыла, але і выхоўвала сваіх студэнтаў, аспірантаў, стажораў… Яна 

любіла іх, любіла людзей, жыццѐ, любіла па-свойму, так, як магла цаніць і 

любіць толькі яна, адпавядаючы свайму імені – Любоў… 

Любоў Адамаўна любіла сваю краіну, сваю мову, сваю сям‘ю, была 

адданай ім, заўсѐды шчыра радавалася поспехам сваіх калег, вучняў, 

родных, мужна пераносіла ўсе няўдачы і нягоды, глыбока хвалявалася за 

лѐс любімай навукі… 

Праца Любові Адамаўны мае свой працяг: кнігі, суаўтарам якіх яна 

была, запатрабаваны, перавыдаюцца… 

Хто быў знаѐмы з Любоўю Адамаўнай, памятае яе добразычлівую 

ўсмешку, адкрыты погляд, гатоўнасць дапамагчы, адазвацца на чужы боль, 

забываючы пра свой, памятае, як шчыра яна спявала беларускія песні… 

Найлепшая памяць пра Любоў Адамаўну Антанюк – яе сям‘я, яе кнігі 

і артыкулы, а таксама вучні, якіх яна вучыла любіць беларускае слова, 

ашчадна ставіцца да роднай мовы. 
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Л. М. Мінакова 

кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры беларускай мовы 

Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны 

 

 

ССУУССТТРРЭЭЧЧЫЫ  ЗЗ  ЛЛЮЮББООЎЎЮЮ  ААДДААММААЎЎННААЙЙ  ААННТТААННЮЮКК::  

ДДУУХХООЎЎННААЕЕ  ССВВЯЯТТЛЛОО  ЧЧААЛЛААВВЕЕККАА  

 

Ёсць людзі, якія, не шкадуючы сябе, поўнасцю аддаюцца любімай 

справе, умеюць натхняць, запальваць, прымушаюць не стамляцца ў 

творчым пошуку. Такой самаадданай, самаахвярнай была і Любоў 

Адамаўна Антанюк, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык 

кафедры беларусазнаўства Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 

Беларусь. Нарадзілася Любоў Адамаўна ў вѐсцы Ломыш Хойніцкага раѐна 

Гомельскай вобласці. Мы, выкладчыкі кафедры беларускай мовы 

Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска  Скарыны, з гонарам 

называем яе сваѐй зямлячкай. А землякі, як вядома, на ўсіх перакрыжаваннях 

жыццѐвых дарог былі і застаюцца самымі блізкімі і дарагімі сэрцу. 

Ведаю, што ўсѐ ў жыцці не выпадкова. Бываюць такія сустрэчы, пра 

якія не забудзеш ніколі. Наша знаѐмства адбылося ў Мінску ў далѐкім 

1999 г. Я даведалася, што маім першым апанентам на абароне кандыдацкай 

дысертацыі будзе Любоў Адамаўна Антанюк. Як можна забыць той стан, 

калі едзеш на сустрэчу з самым вядомым тэрмінолагам Беларусі, доктарам, 

прафесарам! Гэта было нешта незвычайнае, і тое хваляванне, што 

авалодала мною, памятаю да драбніц, быццам усѐ адбывалася ўчора. Але 

страх прайшоў, калі ўбачыла прыгожую жанчыну з цѐплымі вачамі і 

адкрытай усмешкай. Я адчула, што мне з ѐй вельмі лѐгка, камфортна, і гэта 

надало сілы і ўпэўненасці. Вельмі тактоўная, спакойная, спагадлівая, 

Любоў Адамаўна нейкім загадкавым чынам стварыла навокал атмасферу 

павагі і ўзаемаразумення. Яе цікавіла, як я даехала, ці не стамілася ў 

дарозе. Спытала і пра сям‘ю, пра дзяцей. А пасля мы гаварылі пра развіццѐ 

беларускай тэрміналогіі, напрамкі яе даследавання. Прыемна было 

чуцьспакойны голас Любові Адамаўны, захапляцца грунтоўнымі 

энцыклапедычнымі ведамі, прыслухоўвацца да яе думак, разважанняў. Так 

гаварыць пра родную мову можа толькі чалавек, улюбѐны ў сваю справу, у 

роднае слова, у слова-тэрмін. Яна дала мне магчымасць адчуць сілу 
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ўласных крылаў, паверыць у сябе. Любоў Адамаўна не дэманстравала 

сваѐй перавагі, значнасці, была вялікаяі простая адначасова. 

Другая сустрэча з ѐй адбылася ўжо на абароне маѐй кандыдацкай 

дысертацыі. І зноў я адчула падтрымку, цеплыню і разуменне. Да гэтага 

часу ўдзячна ѐй за слушныя заўвагі і парады, выказаныя прапановы. Любоў 

Адамаўна запрашала да дыскусіі, і ўсе мелі магчымасць убачыць і адчуць, 

наколькі яна таленавіты, інтэлігентны, тактоўны чалавек. Уразілі 

і ўзрадаваліяе словы пра тое, што ў Гомелі існуе свая тэрміналагічная школа, 

якой нельга спыняцца на дасягнутым, а трэба імкнуцца да новых навуковых 

адкрыццяў. 

Вядомы навуковец Ф. М. Янкоўскі калісьці напісаў: «Ты, мая 

памяць, не маеш ні дазволу, ні права забыцца на тых, хто вучыў стаяць 

цвѐрда на зямлі…» Мудра і проста ўгэтых радках выказана ўдзячнасць 

тым, хто не быў абыякавым да твайго лѐсу, хто дапамагаўвыходзць на 

вялікую дарогу жыцця. 

Любоў Адамаўна была прыгожая і дасканалая ва ўсім: у сваѐй 

жаночай прывабнасці, ва ўменні ладзіць з людзьмі, у створаных ѐю 

манаграфіях, падручніках, дапаможніках, у аб‘ектыўных і пераканальна 

аргументаваных водгуках на аўтарэфераты, кандыдацкія і доктарскія 

дысертацыі, у змястоўных выступленнях на навуковых форумах 

міжнароднага і рэспубліканскага ўзроўню. Школа Л. А. Антанюк вучыць 

наспрацалюбству, адказнасці і патрабавальнасці (перш за ўсѐ да сябе), 

моцы духу. І жыве з намі Святло навуковага слова Любові Адамаўны, 

Святло чалавечнасці і дабрыні. 
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Наталля Івянецкая 

 

Светлай памяці паважанай і дарагой Любові Адамаўны 

 

 

 

ППТТУУШШККАА  

 

Паклікала неба птушку тую… 

Мо ўсѐ і не здзейсніўшы ў гэтым жыцці, 

Душа набывае сутнасць святую, 

Каб для жывых карыснасць знайсці. 

 

Яна недасягнутае спасцігае, 

Шырэйшым робіцца крылаў размах, 

І новы лѐс у жыцці набывае: 

У вучнях сваіх знаходзіць працяг. 

 

Пачуцці добрыя нас абдымаюць, 

Ад сэрца сыходзіць сум і цяплынь, 

І думкі нашы ў неба ўлятаюць, 

Да новых яны імкнуцца вышынь. 

 

З нас кожная новае спасцігае – 

Ужо не спыніць той заведзены ход, 

А птушка зноў і ізноў узлятае, – 

Бясконцым будзе яе палѐт. 

 

Няхай ужо цяпер яе не параніць 

Ні цяжкасць хваробы, ні жудасны боль, 

А мы захаваем аб птушцы памяць – 

Для нас яна будзе заўжды дарагой. 
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ЛЛЮЮББООЎЎ  ІІ  ГГААЛЛУУББККАА  

 

Любоў і галубка запоўнілі сэрца, 

У дзіва сапраўднае толькі паверце: 

І штосьці чароўнае ўміг адбываецца, – 

З галубкай былое да нас вяртаецца. 

 

Галубка цудоўныя рэчы стварае: 

Усе нашы мары, задумкі здзяйсняе, 

Дабром пачынае ў небе свяціцца, – 

Мы будзем у жыцці за галубку маліцца. 

 

Пачуе малітву праведны Божа, 

Галубцы ў палѐце ѐн дапаможа, 

Няхай жа яна ў вышыню ўзлятае 

І сілу святую душа набывае. 

 

 

 

ГГААЛЛУУББККАА  

 

На балкон галубка залятае, 

Мо душа святая завітае? 

Продкаў мы сваіх успамінаем 

І з пяшчотаю галубку сустракаем. 

 

Сонечным, цудоўным днѐм 

Убачаць продкі мо, як мы жывѐм? 

Вось на цуд надзею захаваем 

І падтрымку праз галубку атрымаем. 

 

Дзіўнае ўвачавідкі адбываецца, 

Цяжкае ў сэрцы суцяшаецца, 

Кожны добрае ад продкаў адчувае, – 

Нам галубка ў тым дапамагае. 
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М. Р. Прыгодзіч 

доктар філалагічных навук, прафесар, 

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства БДУ 

 

 

ЛЛЮЮББООЎЎ  ААННТТААННЮЮКК  ЯЯКК  ДДААССЛЛЕЕДДЧЧЫЫКК  

ББЕЕЛЛААРРУУССККААЙЙ  ННААЦЦЫЫЯЯННААЛЛЬЬННААЙЙ  ТТЭЭРРММІІННААЛЛООГГІІІІ  

 

Працы гэтага лінгвіста даўно сталі хрэстаматыйнымі, увайшлі ў лік 

найбуйнейшых дасягненняў беларускіх навукоўцаў XX – пачатку XXI ст. 

Сѐння цяжка знайсці дысертацыйнае даследаванне, у якім бы не згадваліся 

або не цытаваліся разважанні і назіранні над моўнымі фактамі, зробленыя 

доктарам філалагічных навук прафесарам Любоўю Адамаўнай Антанюк. 

Менавіта яна ўпершыню ў беларусістыцы ўсеахопна даследавала 

беларускую нацыянальную тэрміналогію, стала своеасаблівай 

пачынальніцай цэлага напрамку лінгвістычных даследаванняў. 

Лаканічныя радкі біяграфіі сведчаць, што будучы мовазнавец 

Л. А. Антанюк нарадзілася 22 (афіцыйна 28) красавіка 1949 г. у в. Ломыш 

Хойніцкага раѐна Гомельскай вобласці. Вучылася ў пачатковай школе 

в. Буда, пасля заканчэння Тульгавіцкай сярэдняй школы паступіла 

ў Мазырскі педагагічны інстытут імя Н. К. Крупскай. Пасля заканчэння 

ў 1973 г. аспірантуры пры аддзеле агульнага і славянскага мовазнаўства 

Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР абараніла 

кандыдацкую дысертацыю «Лексіка-граматычныя катэгорыі сумеснага 

і ўзаемнага дзеяння ў сучаснай беларускай літаратурнай мове». З гэтага 

часу і па 1991 г. працавала спачатку малодшым, а пазней старшым 

навуковым супрацоўнікам у гэтым жа аддзеле. З 1991 г. – дацэнт, 

а з 1993 г.– прафесар кафедры беларускай мовы філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1992 г. абараніла доктарскую 

дысертацыю «Беларускаятэрміналогія: станаўленне, развіццѐ, структура». 

У 1998 г. узначаліла створаную ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце 

Рэспублікі Беларусь кафедру беларускай мовы і беларусазнаўства 

(з 2001 г. –кафедра беларусазнаўства).Памерла 6 студзеня 2006 г., пахавана 

наПаўночныхмогілках. 

Прыярытэтным напрамкам навуковых пошукаў Л. Антанюк на 

многія гады стала беларуская навуковая тэрміналогія. Першыя яе працы, 

прысвечаныяпаходжанню тэрмінаў у беларускай мове,сталі з‘яўляцца на 

пачатку 1980-х гадоў і былі прысвечаны тэрміналагічнай дзейнасці Якуба 
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Коласа (1983), станаўленню навуковага стылю беларускай мовы (1984), 

інтэрнацыяналізацыі навуковай тэрміналогіі (1986) і інш. Асобныя пытанні 

тэрмінаўтварэння былі апрабіраваны ў дакладах на Усесаюзным семінары 

(СССР) «Праблемы распрацоўкі і ўпарадкавання тэрміналогіі ў акадэміях 

навук саюзных рэспублік» (Масква, 1982), Першым Міжнародным 

кангрэсе па праблемах інтэрнацыяналізацыі і міжнароднай уніфікацыі 

тэрміналогіі (Варшава, 1983), пасяджэнні Міжнароднай камісіі па 

лінгвістычнай тэрміналогіі пры Міжнародным камітэце славістаў (Кіеў, 

1984). Вынікам напружанага навуковага пошуку стала манаграфія 

«Беларуская навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, 

упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне» (1987), у якой 

упершыню ў беларускай лінгвістыцы праведзена сістэмнае даследаванне 

ўсіх этапаў фарміравання беларускай тэрміналогіі, пачынаючы ад 

старабеларускага перыяду XIV–XVII стст. і заканчваючы тагачасным 

станам развіцця, пры гэтымвызначаны крыніцы, спосабы і сродкі развіцця 

беларускай тэрміналагічнай лексікі як у старабеларускай мове, так 

і ў пачатку XX ст. У працы грунтоўна распрацоўваюцца праблемы 

ўпарадкавання навуковай тэрміналогіі, ператварэння практычнага 

тэрмінаўтварэння, шмат у чым стыхійнага, у мэтанакіраваны працэс; увага 

звяртаецца на суадносіны інтэрнацыянальнага (міжмоўнага) 

і нацыянальнага складнікаў у навуковай тэрміналогіі, характарызуюцца 

пытанні фарміравання беларускай тэрміналогіі ў кантэксце развіцця 

тэрміналагічнай лексікі ўсходнеславянскіх моў, найперш у супастаўленні 

з рускай мовай.  

Даследчыца прыйшла да высновы, што «найбольш развітымі 

(з пункту погляду натуральнага фарміравання) галінамі тэрміналогіі 

ў XIV–XVII стст. былі тыя, якія абслугоўвалі асноўныя напрамкі 

гаспадарчага, навуковага і грамадскага жыцця беларускага народа: 

грамадска-палітычная, гандлѐвая, сельскагаспадарчая, прамысловая, 

ваенная тэрміналогія, а таксама тэрміналогія мовазнаўства, астраноміі, 

матэматыкі і інш.» (с. 15). Многія старабеларускія тэрміны захаваліся 

ў сучаснай беларускай мове; асновай сучаснай беларускай тэрміналогіі, 

а таксама галоўнай крыніцай яе папаўнення з‘яўляюцца лексічныя 

і словаўтваральныя сродкі беларускай мовы. 

Любоў Адамаўна Антанюк прыняла самы актыўны ўдзел у працы 

навастворанай тэрміналагічнай камісіі АН БССР, будучы яе вучоным 

сакратаром, першым навуковым рэдактарам «Тэрміналагічнага зборніка»–

афіцыйнага органа гэтай камісіі.Яна з‘яўлялася членам Міжнароднай 
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арганізацыі па ўніфікацыі тэрміналагічных неалагізмаў (МАУТН), віцэ-

прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі тэрміналагічных банкаў (МФТБ), 

членам рэдкалегіі і адным з найактыўнейшых аўтараў часопіса 

«Neoterm» – афіцыйнага органа МАУТН. 

З прыходам Л. Антанюк накафедру беларускай мовы 

і беларусазнаўства Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 

Беларусьраспачаласямэтанакіраваная праца над стварэннем комплекса 

падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове і тэрміналогіі як 

для слухачоў сваѐй навучальнай установы, так і для іншых вышэйшых 

навучальных устаноў краіны. Асабіста і ў суаўтарстве з прафесарам 

Б. Плотнікавым ѐю былі падрыхтаваны такія выданні, як «Беларуская 

мова: Спецыяльная лексіка. Аўтарскі курс лекцый» (2001), 

«Спалучальнасць слоў у беларускай мове» (2005), «Беларуская мова: 

Спецыяльная лексіка» (2002; 2-е выд. 2004), «Спецыяльная лексіка 

беларускай мовы. Тэрміналогія» (2002; 2-е выд. 2005) і інш. Станоўчыя 

водгукі ў навуковай прэсе атрымала аб‘ѐмная праца ўніверсальнага 

характару «Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум» (2003), 

падрыхтаваная сумесна з Б. Плотнікавым. У ѐй сцісла і канцэптуальна 

даецца тэарэтычная характарыстыка беларускай мовы па ўсіх 

лінгвістычных параметрах (месца беларускай мовы сярод іншых 

славянскіх моў, гісторыя беларускай мовы і навукі аб ѐй, стылістыка 

і культура маўлення, лексіка і фразеалогія, фанетыка і фаналогія, 

марфалогія і сінтаксіс, словаўтварэнне, лексікаграфія і фразеаграфія, 

дыялекталогія і інш.). 

Прафесар Л. Антанюк была ініцыятарам стварэння такіх 

спецыяльных тэрміналагічных даведнікаў, прызначаных для школьнікаў, 

студэнтаў і навукоўцаў,як «Русско-белорусский словарь лингвистических 

терминов» (1988; у суаўтарстве з П. Сцяцко і інш.), «Слоўнік 

лінгвістычных тэрмінаў» (1990; у суаўтарстве з П. Сцяцко і М. Гуліцкім), 

«Слоўнік музычных тэрмінаў» (1998; у суаўтарстве з Г. Грыгор‘евай 

і інш.). Яшчэ больш з задуманага і запланаванага не здзейснілася… 

Прайшло больш як дзесяць гадоў з дня, калі закончылася жыццѐвая 

дарога Л. Антанюк. «Любоў Адамаўна любіла сваю краіну, сваю сям‘ю, 

была адданай ім, заўсѐды шчыра радавалася поспехам сваіх калег, вучняў, 

родных, мужна пераносіла ўсе няўдачы і нягоды, глыбока хвалявалася за 

лѐс любімай навукі… Хто быў знаѐмы з Любоўю Адамаўнай, памятае яе 

добразычлівую ўсмешку, адкрыты погляд, памятае, як шчыра яна спявала 

беларускія песні…». Гэтыя словы належаць Галіне Гваздовіч, кандыдату 



35 

 

філалагічных навук, дацэнту, даследчыку граматычнай тэрміналогіі 

беларускай і рускай моў, якая з лѐгкай рукі сваѐй навуковай настаўніцы 

далучылася да актуальных праблем тэрмінаўтварэння і годна прадстаўляе 

навуковую школу Любові Антанюк, як гэта робяць і дзясяткі яе 

выхаванцаў, студэнтаў і слухачоў Акадэміі кіравання, БДУ і БДПУ імя 

Максіма Танка, былых аспірантаў і дысертантаў з розных навучальных 

устаноў Беларусі. 

Беларуская нацыянальная тэрміналогія як жыццѐвы клопат 

прафесара Любові Атанюк сѐння працягваецца ў працах яе дачкі – 

Марыны Антанюк-Пруто, якая заканчвае дактарантуру на нашай кафедры 

і рыхтуе да абароны доктарскую дысертацыю, прысвечаную тэрміналогіі 

міжнароднага права ў беларускай і рускай мовах. Пажадаем ѐй плѐну 

і новых адкрыццяў у галіне навуковай тэрміналогіі беларускай мовы, ля 

вытокаў распрацоўкі якой знаходзіўся такі блізкі і родны чалавек – маці 

Любоў Антонаўна Антанюк! 
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М. Г. Антанюк-Пруто 

кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры дзяржаўнага кіравання 

сацыяльнай сферай і беларусазнаўства 

Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь 

 

Г. А. Гваздовіч 

кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры славянскіх моў 

Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта 

 

 

 

ННААВВУУККООВВААЯЯ  ССППААДДЧЧЫЫННАА  ЛЛ..  АА..  ААННТТААННЮЮКК  

 

Жизнь человека не вечна, но наука 

и знания переступают пороги столетий. 

И. В. Курчатов 

 

Больш за 35 гадоў у навуцы. Любоў Адамаўна Антанюк (1949–

2006) – вядомае імя ў беларускай лінгвістыцы. Доктар філалагічных навук, 

прафесар, аўтар звыш 120 навуковых прац, сярод якіх манаграфіі, 

вучэбныя дапаможнікі, артыкулы, у тым ліку энцыклапедычныя. Яна 

таксама суаўтар музычнага і двух лінгвістычных слоўнікаў, лінгвістычнага 

кампендыума па беларускай мове. 

Большую частку свайго навуковага жыцця Любоў Адамаўна 

прысвяціла тэрміналагічным даследаванням. Безумоўна, яе цікавілі і іншыя 

кірункі і навуковыя тэмы, у прыватнасці граматычныя катэгорыі 

беларускай мовы, тэорыя поля ў граматыцы, лексіка-граматычныя палі 

ў беларускай мове, сінтаксіс беларускай мовы, словаўтварэнне і інш. І ўсѐ 

ж галоўны аб‘ект даследаванняў Л. А. Антанюк – тэрміналогія, праблемы 

якой выкладзены і ў яе апошняй кнізе «Спецыяльная лексіка беларускай 

мовы. Тэрміналогія» [4]. 

Л. А. Антанюк зрабіла значны ўклад у арганізацыю тэрміналагічнай 

работы ў Беларусі і каардынацыю гэтай работы з тэрміналагічнымі 

даследаваннямі ў іншых рэспубліках былога СССР. З‘яўляючыся 

навуковым супрацоўнікам Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук БССР 
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(Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі), яна таксама была вучоным 

сакратаром створанай у 1980 г. Тэрміналагічнай камісіі пры Акадэміі 

навук, першым навуковым рэдактарам афіцыйнага друкаванага органа 

гэтай камісіі – «Тэрміналагічнага зборніка». З 1991 г. працу ў гэтым 

кірунку Любоў Адамаўна працягвала на філалагічным факультэце 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, а з 1998 г. – у Акадэміі кіравання 

пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дзе загадвала кафедрай 

беларусазнаўства. Л. А. Антанюк з‘яўлялася лідарам навуковай школы 

беларускай тэрміналогіі, якая аб‘яднала прадстаўнікоў розных профільных 

калектываў. Яна таксама ажыццяўляла навуковае кіраўніцтва 

дысертацыйнымі даследаваннямі па тэрміналогіі, распрацавала вучэбны 

курс па спецыяльнай лексіцы беларускай мовы для студэнтаў ВНУ. 

З‘яўляючыся членам Міжнароднай арганізацыі па ўніфікацыі 

тэрміналагічных неалагізмаў (МАУТН), якую заснаваў і якой кіраваў 

вядомы польскі вучоны З. Стаберскі, Л. А. Антанюк праводзіла значную 

працу над папаўненнем банка інтэрнацыянальных тэрмінаў. Любоў 

Адамаўна ўваходзіла ў склад рэдкалегіі часопіса «Neoterm» – афіцыйнага 

органа МАУТН, была членам Міжнароднай федэрацыі тэрміналагічных 

банкаў (МФТБ), выбіралася віцэ-прэзідэнтам гэтай арганізацыі, 

удзельнічала ў складанні беларускамоўнай часткі рубрыкі 

«Інтэрнацыянальная навуковая тэрміналогія (неалагізмы ў напрамку 

ўніфікацыі)», якая друкавалася ў часопісе «Babel» [11]. Мэтанакіраваная 

і арганізаваная ў міжнародным маштабе работа па ўніфікацыі навуковых 

тэрмінаў павінна была пераадолець эфект «вавілонскай вежы», будоўля 

якой, па біблейскім паданні, не была завершана з-за адсутнасці моўнага 

паразумення паміж яе стваральнікамі. 

Л. А. Антанюк даследавала тэрміналагічныя праблемы як 

спецыфічныя для беларускай мовы, так і агульнатэарэтычныя, як асаблівыя 

для беларускай навуковай тэрміналогіі, так і агульныя для ўсіх галіновых 

тэрмінасістэм, як прыкладныя, так і фундаментальныя. 

Фарміраванню фундаментальна-тэарэтычных і інжынерна-

лінгвістычных ідэй Любові Адамаўны ў галіне тэрміналогіі садзейнічалі 

дасягненні беларускай тэрміналагічнай школы, якая існавала ў рамках 

Навукова-тэрміналагічнай камісіі, што дзейнічала ў Беларусі ў 1921–

1930 гг., выбітнымі прадстаўнікамі якой былі М. Байкоў, М. Гарэцкі, 

В. Ластоўскі, Я. Лѐсік, І. Луцэвіч (Я. Купала), К. Міцкевіч (Я. Колас), 

С. Некрашэвіч, а таксама тэрміналагічныя работы Г. О. Вінакура, 

В. П. Даніленкі, Д. С. Лотэ, А. А. Рэфармацкага і іншых вядомых 



38 

 

лінгвістаў, якія зрабілі вялікі ўнѐсак у стварэнне навукі аб тэрмінах. На 

метадалогію навуковых даследаванняў Л. А. Антанюк аказалі ўплыў і ідэі 

яе мужа філосафа Г. А. Антанюка, напрыклад, яго канцэпцыі сістэмнага 

і інжынернага падыходаў да навуковых даследаванняў, праектавання, якія 

яна творча прымяніла да вывучэння тэрміналогіі. 

Ужо на пачатку сваіх тэрміналагічных даследаванняў Любоў 

Адамаўна звяртала ўвагу на пытанні развіцця, сістэматызацыі 

і ўпарадкавання беларускай тэрміналогіі, яе ўніфікацыі 

і інтэрнацыяналізацыі. Менавіта гэтыя праблемы яна асвятляла ў сваіх 

дакладах на Усесаюзным семінары (СССР) «Проблемы разработки 

и упорядочения терминологии в академиях наук союзных республик» 

(Масква, 1982), I Міжнародным кангрэсе па праблемах 

інтэрнацыяналізацыі і міжнароднай уніфікацыі тэрміналогіі (Варшава, 

1983), пасяджэнні Міжнароднай камісіі па лінгвістычнай тэрміналогіі пры 

Міжнародным камітэце славістаў (Кіеў, 1984) і інш. [1; 3; 9; 10]. 

Л. А. Антанюк належыць першае ў беларускім мовазнаўстве 

комплекснае тэарэтычнае даследаванне беларускай навуковай тэрміналогіі. 

Яго вынікі найбольш поўна выкладзены ў манаграфіі «Беларуская 

навуковая тэрміналогія» [2] і доктарскай дысертацыі «Беларуская 

тэрміналогія». У гэтых работах упершыню былі сістэмна вывучаны 

асаблівасці фарміравання і структуры беларускай тэрміналогіі, праблемы 

яе функцыянавання, развіцця, упарадкавання і праектавання, дадзена 

лексіка-граматычная, лексіка-генетычная, лексіка-семантычная 

характарыстыка тэрмінаў. 

У сваѐй даследчай дзейнасці Л. А. Антанюк кіравалася тым, што пры 

аналізе беларускай тэрміналогіі неабходна паслядоўна размяжоўваць дзве 

формы яе эвалюцыі. Да першай адносіцца натуральнае фарміраванне 

тэрміналагічнай лексікі. Яно адбываецца ў працэсе развіцця адпаведных 

галін ведаў і з‘яўляецца аб‘ектам фундаментальных навуковых 

даследаванняў. Другая форма – вынік спецыяльнай тэрміналагічнай працы, 

якая ўключае мэтанакіраванае ўнармаванне, упарадкаванне, уніфікацыю, 

праектаванне, практычнае стварэнне тэрмінаў і тэрмінасістэм і грунтуецца 

на прыкладных, у тым ліку інжынерна-тэрміналагічных, навуковых 

даследаваннях [2, c. 10; 8, с. 7]. 

Для вывучэння аб‘ектыўных характарыстык тэрмінаў і тэрмінасістэм 

Л. А. Антанюк прымяніла навукова-апісальную метадалогію, а для 

даследавання пытанняў стварэння тэрмінаў і тэрмінасістэм выкарыстала 
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разам з навукова-апісальнай прэскрыптыўную (нарматыўную) 

метадалогію, у прыватнасці інжынерны падыход. 

У выніку аналізу сацыялінгвістычных фактараў развіцця беларускай 

тэрміналогіі, пачынаючы з помнікаў старабеларускага пісьменства XIV–

XVII стст. да нашых часоў, Любоў Адамаўна прыйшла да высновы, што 

многія старабеларускія тэрміны захаваліся ў сучаснай беларускай мове 

і што асновай сучаснай беларускай тэрміналогі, а таксама галоўнай 

крыніцай яе папаўнення з‘яўляюцца лексічныя і словаўтваральныя сродкі 

беларускай мовы [2, c. 10–27]. 

Л. А. Антанюк прасачыла этапы развіцця беларускай тэрміналогіі 

і выдзеліла ў якасці найважнейшых фактараў, якія садзейнічалі 

фарміраванню старабеларускай тэрміналагічнай лексікі ў XIV–XVII стст., 

наступныя: функцыянаванне старабеларускай мовы як дзяржаўнай у 

Вялікім Княстве Літоўскім, а таксама ўзнікненне ў ХVI ст. і шырокае 

распаўсюджанне кнігадрукавання на беларускіх землях. «Найбольш 

развітымі (з пункту гледжання натуральнага фарміравання) галінамі 

тэрміналогіі ў перыяд XIV–XVII стст. былі тыя, якія абслугоўвалі 

асноўныя напрамкі гаспадарчага, навуковага і грамадскага жыцця 

беларускага народа. Гэта грамадска-палітычная, юрыдычная, гандлѐвая, 

сельскагаспадарчая, ваенная тэрміналогія, а таксама тэрміналогія 

мовазнаўства, астраноміі, матэматыкі» [2, с. 15]. 

Л. А. Антанюк прааналізавала тэрміналагічную працу ва ўмовах 

беларускага нацыянальнага адраджэння 20-х гадоў ХХ ст., вызначыла яе 

асноўныя рысы, вылучыла асноўныя прынцыпы (у прыватнасці прынцып 

максімальнага выкарыстання сродкаў нацыянальнай мовы), якімі кіраваліся 

члены Навукова-тэрміналагічнай камісіі (1921–1930 гг.) пры распрацоўцы 

беларускай навуковай тэрміналогіі, укладанні слоўнікаў [8, с. 10–21]. 

Упершыню ў тэрміназнаўстве Л. А. Антанюк тэарэтычна 

абгрунтавала неабходнасць мэтанакіраванага прымянення праектавання 

для стварэння аптымальных тэрміналагічных сістэм, яна разглядала такое 

стварэнне як разнавіднасць інжынернай лінгвістыкі. Тэрміналагічнае 

праектаванне і даследаванне існуючых тэрміналогій яна адносіла да 

розных тыпаў дзейнасці. Праектаванне ў тэрміналогіі Л. А. Антанюк 

вызначала як канструяванне тэрміналагічных сістэм з зададзенымі 

ўласцівасцямі. Разам з тым яна лічыла, што стварэнне аптымальных 

тэрмінасістэм прадугледжвае, побач з праектаваннем, таксама 

акрэсліванне патрабаванняў да ствараемых тэрмінасістэм і мэт, дзеля якіх 

яны фарміруюцца, складанне плана пабудовы тэрмінасістэм, распрацоўку 
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тэхналогіі рэалізацыі тэрміналагічных праектаў і іншыя разнавіднасці 

тэрміналагічнага канструявання. Л. А. Антанюк сфармулявала шэраг 

прынцыпаў тэрміналагічнага праектавання. Яна падкрэслівала, што 

праектаванне тэрмінасістэм – гэта не адвольны працэс, таму неабходна 

ўлічваць заканамернасці існуючых натуральна сфарміраваных 

тэрмінасістэм: выкарыстанне сродкаў нацыянальнай мовы, запазычванне, 

дакладнасць тэрмінаў у тэрмінасістэме, яе паўнату і інш. [2, с. 137–143]. 

Фундаментальныя і інжынерныя даследаванні, а таксама 

інжынерныя распрацоўкі – гэта, на думку Л. А. Антанюк, тры 

ўзаемадапаўняльныя і ўзаемазалежныя бакі ў стварэнні аптымальных 

тэрмінасістэм. Інжынерны падыход да даследавання і пабудовы 

тэрмінасістэм быў для Любові Адамаўны разгорнутым праяўленнем 

у тэрміналагічнай працы прэскрыптыўнай метадалагічнай парадыгмы. 

Л. А. Антанюк выдзеліла дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі, якія 

ўплываюць на функцыянванне тэрміналогіі: актыўнае развіццѐ 

тэрмінасістэм асобных нацыянальных моў у спрыяльнай сацыялінгвістычнай 

сітуацыі і іх збліжэнне на падставе павелічэння інтэрнацыянальнага 

тэрміналагічнага фонду, што ў выніку знаходзіць выражэнне ў звужэнні 

колькасці моў, якія выконваюць функцыю мовы навукі [8, с. 32]. 

У пытаннях аб месцы тэрміналогіі ў лексічнай сістэме беларускай 

мовы Любоў Адамаўна прытрымлівалася думкі, што тэрміны не трэба 

разглядаць у супрацьпастаўленні агульнаўжывальнаму слову, 

а тэрміналогію – за межамі лексічнай сістэмы мовы. Яна лічыла, што 

прыкметы дэфінітыўнасці, сістэмнасці, адназначнасці, суаднесенасці 

з навуковым паняццем не з‘яўляюцца супрацьлеглымі пэўным 

уласцівасцям агульнаўжывальных слоў. 

Зыходзячы з комплекснага тлумачэння асаблівасцей тэрміна 

і выкарыстоўваючы функцыянальную тлумачальную парадыгму ў якасці 

аднаго з яго кампанентаў, Л. А. Антанюк лічыла, што «отличие термина от 

общеупотребительного слова не ограничивается только его особой 

функцией. Эта особая функция накладывает определенную специфику на 

природу терминов как языковых знаков, на систему образования терминов, 

их структурную, грамматическую и семантическую организацию. В связи 

с этим и существующие в национальном языке закономерности 

словообразования, лексико-семантические, лексико-генетические, лексико-

грамматические и иные процессы характеризуются в терминологии особой 

спецификой. В то же время сама эта специфика в каждом национальном 

языке проявляется по-своему» [8, с. 35–36]. Прымяніўшы комплесны 



41 

 

падыход да тлумачэння асаблівасцей тэрміна, Л. А. Антанюк 

ахарактарызавала яго як слова ці словазлучэнне, якое прызначана для 

намінацыі спецыяльных паняццяў навукі, тэхнікі, мастацтва і інш. 

і адрозніваецца абумоўленым яго паняційнай прыродай характарам 

дэфінітыўнасці, сістэмнасці, адназначнасці ў складзе ўпарадкаваных 

тэрмінасістэм [7; 8, с. 36]. 

Аналізуючы асаблівасці беларускай навуковай тэрміналогіі, 

Л. А. Антанюк выкарыстоўвала і актыўна развівала сістэмны падыход, 

у тым ліку полевы падыход як яго разнавіднасць у мовазнаўстве [2, с. 40–47; 

5, с. 21]. Яна адзначала, што беларуская навуковая тэрміналогія ў цэлым 

і тэрміналогія канкрэтных галін навукі ўяўляюць сабой высокацэласныя 

сістэмныя ўтварэнні, якія валодаюць кампактным, але неаднародным па 

характары і функцыянальных асаблівасцях ядром (цэнтрам) і перыферыяй. 

Іх ядро – гэта ўласныя навуковыя тэрміны, якія выражаюць сістэмы 

паняццяў розных галін ведаў. Міжнавуковыя тэрміны і тэрміны, якія 

шырока ўжываюцца неспецыялістамі, згодна з меркаваннем Л. А. Антанюк, 

утвараюць паступовы пераход у дыфузную перыферыю, дзе адбываецца 

перасячэнне тэрміналагічнага і агульналітаратурнага слоўнікаў. Да 

перыферыі яна адносіла перш за ўсѐ словы, якія не з‘яўляюцца тэрмінамі ў 

тым сэнсе, што яны не суадносяцца са спецыяльнымі паняццямі пэўнай 

тэрмінасістэмы, аднак актыўна выкарыстоўваюцца ў складзе лексікі мовы 

навукі, маюць адпаведную стылістычную афарбоўку і некаторую 

спецыфіку граматычнага афармлення. 

Любоў Адамаўна зыходзіла з таго, што нельга правесці строгія межы 

паміж рознымі тэрмінасістэмамі. Гэта абумоўлена, па-першае, асаблівасцямі 

арганізацыі сістэмы паняццяў кожнай галіны ведаў, цесна звязанай з 

паняційнымі сістэмамі іншых галін, па-другое, усѐ больш інтэнсіўным 

узаемадзеяннем тэрміналагічнай лексікі з агульналітаратурнай [8, с. 33]. 

Характарызуючы семантычныя працэсы ў сучаснай тэрміналагічнай 

лексіцы, Л. А. Антанюк адзначала наяўнасць сінаніміі, аманіміі, 

мнагазначнасці і аналізавала гэтыя з‘явы з трох бакоў: сутнасці 

і функцыянальнага прызначэння тэрмінаў; развіцця асобных тэрмінаў 

і тэрмінасістэм; упарадкавання тэрміналогіі. Яна падтрымлівала пазіцыю, 

што для эфектыўнай рэалізацыі функцыі тэрмінаў адпаведнасць знака 

і паняцця павінна быць адназначнай. Для эвалюцыі тэрміналогіі названыя 

семантычныя працэсы Любоў Адамаўна лічыла неабходнымі і прыйшла да 

высновы, што «дыскусіі адносна агульнай станоўчай або (часцей) 

адмоўнай ацэнкі сінаніміі, мнагазначнасці, аманіміі ў тэрміналогіі 
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абумоўлены тым, што аўтары пэўных канцэпцый ацэньваюць гэтыя з‘явы 

з розных пунктаў погляду» [2, с. 76]. 

Вывучаючы пытанні ўпарадкавання беларускай тэрміналогіі, 

Л. А. Антанюк выдзяляла два аспекты: сістэматызацыю, удакладненне 

паняццяў і адпаведных тэрмінаў і ўпарадкаванне моўнага афармлення 

тэрмінаў, падкрэсліваючы пры гэтым актуальнасць стварэння методыкі 

ўпарадкавання сучаснай тэрміналогіі ва ўмовах беларуска-рускага 

білінгвізму. У прыватнасці, яна лічыла неабходным мець на ўвазе той 

факт, што ў беларускую мову тэрміны часта пранікаюць праз рускую мову. 

Любоў Адамаўна адзначала, што пры ўпарадкаванні тэрміналогіі 

неабходна ўлічваць ступень адпаведнасці тэрміна зместу паняцця, якое той 

абазначае, а таксама словаўтваральныя магчымасці, ступень блізкасці да 

адпаведных тэрмінаў іншых славянскіх моў, кароткасць намінацый. 

Л. А. Антанюк абгрунтавала неабходнасць максімальнага 

выкарыстання ў беларускай тэрміналогіі аднаслоўных тэрміналагічных 

адзінак, прапанавала шляхі скарачэння шматслоўных беларускіх тэрмінаў. 

Аналіз умоў і магчымасцей «згортвання» шматслоўных тэрмінаадзінак яна 

адносіла да ліку прынцыпова важных пытанняў развіцця і ўдасканальвання 

беларускай тэрміналогіі [6, с. 35–36]. 

Развіваючы ідэю аб актуальнасці міжнароднай каардынацыі 

тэрміналагічнай працы, Л. А. Антанюк абгрунтавала неабходнасць 

мэтанакіраванага фарміравання інтэрнацыянальнага банка тэрміналагічнай 

лексікі. Пры гэтым яна адзначала, што міжнародная ўніфікацыя тэрмінаў 

павінна ўлічвацца пры ўпарадкаванні тэрмінасістэм нацыянальных моў 

і таму надзѐнным з‘яўляецца стварэнне міжнародных сістэм паняццяў, 

а таксама спецыяльнай арганізацыі, якая займалася б распрацоўкай такіх 

сістэм [2, с. 153; 4, с. 72–76]. 

Працуючы ў Міжнароднай арганізацыі па ўніфікацыі 

тэрміналагічных неалагізмаў, Л. А. Антанюк прыйшла да высновы, што 

хаця міжнародная ўніфікацыя тэрмінаў можа быць накіравана ў большасці 

сваѐй на іх змест, аднак важным з‘яўляецца і моўнае афармленне тэрмінаў. 

Асаблівай увагі патрабуюць адбор лексічных сродкаў нацыянальнай мовы 

і іх тэрміналагізацыя, паколькі «во-первых, терминологизация 

общелитературной лексики является основным способом 

терминообразования в языках мира, во-вторых, здесь прослеживаются 

определенные закономерности, которые свойственны многим языкам 

и могут быть использованы как инструмент международной унификации 

терминов. Это, в первую очередь, структурная и семантическая 
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мотивированность производных терминов, специализация 

терминообразовательных морфем и т. д.» [8, с. 30]. 

У дадзеным артыкуле паказаны далѐка не ўсе дасягненні Любові 

Адамаўны Антанюк у лінгвістычнай навуцы. Работы гэтага вучонага 

адносяцца да ліку канцэптуальных даследаванняў, якія сінтэзуюць розныя 

навуковыя кірункі і садзейнічаюць далейшаму развіццю мовазнаўства 

ўвогуле і тэрміналогіі ў прыватнасці. Вынікі даследаванняў Л. А. Антанюк 

сумяшчаюць эмпірычны і тэарэтычны ўзроўні, улічваюць неабходнасць 

сувязі ў тэрміналагічнай працы нацыянальнага з інтэрнацыянальным. Яны 

з‘ўляюцца яркім сведчаннем таго, што немагчыма эфектыўная 

тэрміналагічная праца ў галіне нацыянальнай тэрміналогіі, у дадзеным 

выпадку беларускай, без агульнатэарэтычных тэрміналагічных 

даследаванняў і каардынацыі нацыянальнай тэрміналагічнай працы 

з міжнароднай, паколькі ўнутраны патэнцыял самаразвіцця любой мовы 

і магчымасць яе ўдзелу ў лінгвістычным забеспячэнні сусветнага 

грамадскага прагрэсу абмежаваны. 
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ППРРЫЫННЦЦЫЫППЫЫ  ААДДББООРРУУ  ЛЛЕЕККССІІККІІ  
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Уводзіны. Слоўнік – даведачная кніга, што ўключае ў сябе словы, 

а таксама марфемы, ідыѐмы і словазлучэнні, якія размяшчаюцца ў пэўным 

парадку, раскрывае значэнні гэтых адзінак, суправаджаючы іх звесткамі аб 

саміх адзінках і прадметах, названых імі [4, c. 462]. Агульная функцыя 

слоўнікаў – фіксацыя, сістэматызацыя, назапашванне і захоўванне ведаў аб 

свеце і аб нацыянальнай мове, перадача гэтых ведаў ад пакалення да 

пакалення. Розныя віды слоўнікаў выконваюць шэраг асобных дадатковых 

задач. 

У 2019 г. Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь выдзеліла грант 

студэнтам Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта на 

правядзенне навукова-даследчай працы «Беларускамоўныя слоўнікі 

асабовых найменняў: тыпалогія, тэхналогія стварэння і прасоўвання». 

Распрацоўка інструкцый па стварэнні беларускамоўных слоўнікаў 

асабовых найменняў дапаможа сістэматызаваць і спрасціць рэдакцыйную 

падрыхтоўку лексікаграфічных даведнікаў, накіраваць беларускія 

выдавецтвы на стварэнне слоўнікаў падобнага тыпу, вызначыць новыя 

напрамкі распрацоўкі лексікаграфічных праектаў з улікам развіцця 

інфармацыйных тэхналогій. 
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Навуковы праект складаецца з чатырох этапаў: 

1. Аналіз існуючых слоўнікаў асабовых найменняў і вызначэнне 

асноўных прынцыпаў іх складання. 

2. Распрацоўка тыпалогіі слоўнікаў асабовых найменняў. 

3. Выяўленне асабовых назоўнікаў з розных беларускіх слоўнікаў. 

Стварэнне «Слоўніка асабовых найменняў беларускай мовы». 

4. Распрацоўка метадычных указанняў па складанні і рэдагаванні 

лексічных выданняў новага пакалення з улікам чытацкага адрасу. 

Складанне рэкамендацый па прасоўванні лексікаграфічных выданняў. 

Асноўнымі вынікамі навукова-даследчай дзейнасці будуць стварэнне 

«Слоўніка асабовых найменняў беларускай мовы», распрацоўка 

метадычных указанняў па стварэнні і рэдагаванні слоўнікаў асабовых 

назоўнікаў, складанне рэкамендацый па прасоўванні лексікаграфічных 

выданняў. 

Навуковая значнасць – павышэнне ўзроўню тэарэтычнага 

даследавання ў галіне класіфікацыі беларускамоўных слоўнікаў асабовых 

назоўнікаў, стварэнне асновы для іх комплекснага даследавання. 

Практычная значнасць – распрацаваная тыпалогія, а таксама 

метадычныя ўказанні па складанні і рэдагаванні слоўнікаў асабовых 

найменняў, іх прасоўванне на кніжным рынку могуць прымяняцца 

ў рэдакцыйна-выдавецкай справе па падрыхтоўцы такіх выданняў. 

«Слоўнік асабовых найменняў беларускай мовы» прызначаны для 

спецыялістаў рэдакцыйна-выдавецкай сферы, студэнтаў філалагічных 

і лінгвістычных спецыяльнасцяў, школьнікаў. 

Эканамічная каштоўнасць – зніжэнне выдаткаў на падрыхтоўку 

лексікаграфічных даведнікаў, на эфектыўнае прасоўванне выданняў 

і прыцягненне пакупнікоў. 

Сацыяльная каштоўнасць – распрацоўка тыпалогіі, а таксама 

метадычных указанняў па складанні і рэдагаванні слоўнікаў асабовых 

найменняў дасць магчымасць павысіць якасць падрыхтоўкі такіх 

выданняў, павялічыць іх навуковую каштоўнасць. Уведзены ў вытворчасць 

і навучальны працэс «Слоўнік асабовых найменняў беларускай мовы» 

будзе спрыяць папулярызацыі беларускай мовы. 

Вынікі даследавання будуць карыснымі перш за ўсѐ ў рэдакцыйна-

выдавецкай сферы пры падрыхтоўцы да выдання або перавыдання 

слоўнікаў асабовых назоўнікаў. 
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Распрацоўка любога слоўніка ўключае чатыры этапы: 

1. Праектаванне, г. зн. вызначэнне тыпу будучага слоўніка 

і наступных яго асноўных характарыстык: пласт лексікі, які падлягае 

апісанню; прызначэнне слоўніка; кола будучых карыстальнікаў; ахоп 

лексікі і аспектаў яе апісання; меркаваны аб‘ѐм слоўніка; структура 

слоўнікавага артыкула і слоўніка ў цэлым [7]. Вызначаецца аўтарская 

ўстаноўка слоўніка, патрабаванні да яго. 

2. Адбор лексікаграфічных адзінак. На дадзеным этапе вызначаецца 

тэматычны ахоп лексікі слоўніка, прынцыпы адбору слоў; падбіраюцца 

крыніцы лексікі; лексіка адбіраецца і лексікаграфічна апрацоўваецца; 

афармляецца спіс выбраных слоў [2, с. 62–63]. 

3. Непасрэдная лексікаграфічная (як правіла, камп‘ютарная) 

інтэрпрэтацыя выбраных моўных адзінак. Складанне слоўнікавых 

артыкулаў [3]. 

4. Стварэнне слоўніка, яго падрыхтоўка да выдання. Гэты этап 

уключае рэдагаванне тэксту, узгадненне і ўдакладненне даведак, 

ілюстрацыйнага матэрыялу, умоўных пазначэнняў, лексікаграфічных 

памет, падбор шрыфтоў, каляровых ілюстрацый, стварэнне вокладкі, 

вѐрстку слоўніка, стварэнне электроннага макета выдання. 

Задачы даследавання – з існуючых прынцыпаў адбору 

лексікаграфічных адзінак выбраць той, што найбольш падыходзіць 

слоўніку асабовых найменняў, вызначыць тэматычны ахоп лексікі 

слоўніка, яе крыніцы. 

Актуальнасць працы заключаецца ў тым, што вызначэнне больш 

зручных і дзейсных прынцыпаў адбору слоў дапаможа ў падрыхтоўцы да 

выдання не толькі слоўніка асабовых найменняў, але і іншых 

лексікаграфічных даведнікаў. 

Асноўная частка. Для таго, каб выбраць лексічныя адзінкі для 

слоўніка, неабходна, па-першае, абазначыць яго тэматычны дыяпазон. 

Асабовыя назоўнікі азначаюць чалавека па: 

1) характэрных знешніх прыкметах, фізічных характарыстыках 

(  – ‗полный лицом мальчик или девочка, толстячок‘;  – ‗сын 

или дочь с физическими или в характере чертами отца‘; бэрла – 

‗неповоротливый и некрасивый человек‘); 

2) месцы жыхарства, нацыянальнасці (  – ‗одной деревни 

житель, односельчанин‘;  – ‗американец: так называют 

и великолитвина (белоруса), побывавшего в Америке‘;  – 

‗африканец‘); 
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3) рысах характару, паводзінах (барабошка – ‗женщина или 

мужчина, говорящий скоро‘;  – ‗хлопотун, озабоченный, 

обеспокоенный человек‘;  – ‗праздношатающийся, ничем не 

занимающийся‘); 

4) прафесійнай дзейнасці (  – ‗человек, вырабатывающий 

овчины; дубильщик, скорня‘; бондар, бондыр – ‗бочарь‘; багаслоў – 

‗богослов‘); 

5) маѐмасным стане, ладзе жыцця (абшарпанік – ‗оборванец‘; 

,  – ‗богач‘;  – ‗бродяга‘); 

6) палітычных і рэлігійных перакананнях, поглядах (  – 

‗реакционер‘;  – ‗просветитель‘;  – ‗служитель 

культа‘); 

7) палавой прыналежнасці, узросце (аднагодак – ‗однолеток, 

ровесник, одногодок‘; ,  – ‗мальчик‘;  – ‗малютка, 

малолетний мальчик‘); 

8) роднасці (ацец – ‗отец‘;  – ‗ребѐнок, родившийся от 

повитухи‘;  – ‗внебрачный ребѐнок, подкидыш‘); 

9) сацыяльным статусе і грамадскіх адносінах (  – 

‗покровитель, протектор‘; абароньнік – ‗защитник‘; абракáннік – 

‗жертвователь‘); 

10) разумовых здольнасцях, навыках (абізгал – ‗дурак‘;  – 

‗единомышленник‘; адумысловец – ‗специалист‘) [1, с. 169–170]. 

Дзеля таго, каб паказаць багацце беларускай мовы і дакладна 

адлюстраваць асаблівасці беларускай нацыянальнасці і гісторыі, у слоўнік 

трэба ўключыць асабовыя найменні ўсіх пералічаных тэматык. 

Па-другое, неабходна вызначыць, па якіх крытэрыях будзе адбірацца 

лексіка. Пад крытэрыямі адбору варта разумець вымяральную прыкмету 

або паказчыкі, на аснове якіх праводзяць ацэнку і адбор слоў. Па 

характары прыкмет і паказчыкаў можна вылучыць тры групы крытэрыяў 

адбору [6, с. 100–101]. 

Да першай групы адносяць крытэрыі, якія дзейнічаюць на аснове 

статыстычных прыкмет. Асноўнымі з‘яўляюцца крытэрыі частотнасці 

і распаўсюджанасці. Пад частотнасцю разумеюць сумарную колькасць 

ужыванняў слова ў асобнай крыніцы або сукупнасці крыніц. 

Распаўсюджанасць – колькасць крыніц, у якіх слова сустрэлася хоць 

раз. Кожны з гэтых крытэрыяў мае недахопы. У сувязі з гэтым мэтазгодна 

звязаць паказчык частотнасці з паказчыкам распаўсюджанасці, каб 

атрымаць словы з поўнай колькаснай характарыстыкай. Такім паказчыкам 
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з‘яўляецца ўжывальнасць слова. Пад ѐю варта разумець уласцівасць слова 

сустракацца ў нейкай колькасці крыніц з пэўнай частатой. 

Чытацкі адрас слоўніка асабовых найменняў – гэта спецыялісты 

ў сферы філалогіі, а таксама студэнты спецыяльнасцей мовазнаўчага 

напрамку. Гэтыя людзі вывучаюць мову на паглыбленым узроўні, таму ім 

будзе цікава даведацца пра словы, якія сустракаюцца рэдка. Таму такі 

паказальнік, як распаўсюджанасць, будзе адыгрываць невялікую ролю 

ў адборы лексікі для слоўніка асабовых найменняў. 

Другую групу складаюць крытэрыі, якія грунтуюцца на аснове 

тэматычнай прыналежнасці слоў.У гэтую групу ўваходзяць: 

1) тэматычны крытэрый, які вызначае значнасць слова ў залежнасці 

ад карыснасці і неабходнасці ў дадзеным жанры вучэбнай тэматыкі; гэты 

крытэрый прымяняецца да лексем тэрміналагічных слоўнікаў, а для лексікі 

слоўніка асабовых найменняў ѐн не падыходзіць, бо тут не выдзелена 

дысцыпліна, якую вывучаюць чытачы; 

2) семантычны крытэрый, які дазваляе аддаць перавагу словам, якія 

азначаюць найбольш важныя паняцці паасобных разрадах, напрыклад, калі 

разглядаць тэматычную групу слоў, якія называюць чалавека па роднасці, 

то спачатку будуць адбірацца такія словы, як бацькі, маці, тата, дачка, 

сын, а ўжо потым, па магчымасці, менш значныя словы: , , 

, бабажон і інш. 

Трэцяя група ўключае крытэрыі, якія абапіраюцца на лексічныя 

асаблівасці матэрыялу. Да такіх можна аднесці: 

1) крытэрый спалучальнасці, па якім каштоўнасць слова залежыць ад 

яго здольнасці спалучацца з іншымі словамі і ствараць найбольшую 

колькасць спалучэнняў; усе словы праектуемага слоўніка адносяцца да 

адной часціны мовы – назоўніка – і валодаюць аднолькавымі здольнасцямі 

ствараць спалучэнні з іншымі словамі, таму крытэрый спалучальнасці 

ў гэтым выпадку будзе не дзейсным; 

2) крытэрый словаўтваральнай каштоўнасці, які аддае перавагу так 

званым базавым словам, якія ўтварюць вытворныя словы; шмат асабовых 

найменняў валодаюць здольнасцю з дапамогаю суфіксаў утвараць 

асабовыя найменні з іншай стылістычнай афарбоўкай (баба – бабіца), 

памяншальна-ласкавай формы (тата – татачка, татка, татулька) або 

іншага роду (блазѐн – блазнотка, блазноўка), гэтыя базавыя словы будуць 

прадстаўлены як галоўныя, утвораныя ад іх – як дадатковая інфармацыя 

ў слоўнікавым артыкуле. 
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3) крытэрый шматзначнасці слова, па якім шматзначныя словы 

ацэньваюцца вышэй, чым адназначныя, паколькі чым больш у слова 

значэнняў, тым больш магчымасцяў аперыраваць ім і тым больш карысна 

яго ведаць; гэты прынцып можа выкарыстоўвацца ў слоўніку асабовых 

найменняў, але ѐн не павенен быць галоўным, бо звесткі пра шматзначныя 

словы могуць быць лішнімі, перагружаць слоўнікавы артыкул і не несці 

карысці чытачу, напрыклад,  – ‗1. повитуха; 2. бабушка; 3. жена 

старушка; 4. маленькая наковальня, на которой «клеплют» косу; 5. 10–

15 снопов, поставленных для просушки и накрытых одним из них; 

6. скатанная из покоса в кучку гречиха; 7. кушание из растѐртого 

картофеля, крупы и сала, особое печенье из пшеничной муки, яиц, молока 

и пр., кушанье, чаще картофельное; 8. гриб березовик, чѐрный гриб; 

9. деревянная подставка под угол стены, стойка; 10. стрекоза. 

11. попутник‘, – гэтае слова мае шмат значэнняў, але чытачу ўсе яны не 

патрэбны, яго цікавіць толькі тыя, што апісваюць чалавека; 

4) крытэрый стылістычнай абмежаванасці, які забяспечвае 

нейтральнасць слоў у стылістычным плане; гэты крытэрый з‘яўляецца 

кіруючым для нарматыўных і тэрміналагічных слоўнікаў, але для слоўніка 

асабовых найменняў ѐн не падыходзіць, бо ў слоўнік плануецца ўключаць 

словы з любой стылістычнай афарбоўкай, пры ўмове выкарыстання 

стылістычных памет; 

5) крытэрый будаўнічай здольнасці, згодна з якім у лексічны мінімум 

павінны быць уключаны словы, якія адыгрываюць вядучую ролю 

ў разуменні незнаѐмага замежнага тэксту і якія валодаюць 

канструктыўныміфункцыямі; гэты крытэрый выкарыстоўваецца для лексем 

перакладных і тэрміналагічных слоўнікаў, для слоўніка асабовых 

найменняў ѐн не падыходзіць. 

Пасля таго як вызначыліся крытэрыі адбору лексем, неабходна 

знайсці крыніцы, з якіх будуць брацца словы. Мы прапануем «Слоўнік 

беларускай мовы» (Мінск: Беларуская навука, 2012) [8], які ўключае 

150 тысяч слоў. Ён быў выдадзены ў 2012 г., таму ўлічвае змены нормаў 

беларускай мовы (Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай 

арфаграфіі і пунктуацыі» ад 23 ліпеня 2008 г.). 

Таксама словы могуць выбірацца з «Беларуска-расейскага 

(Вялікалітоўска-расейскага) слоўніка» Я. Станкевіча [9], таму што ў гэты 

слоўнік увайшлі словы, якія выкарыстоўваліся яшчэ ў XIII ст. Гэты 

слоўнік – багатая крыніца гістарызмаў і архаізмаў, у якіх зацікаўлены 

мовазнаўцы, будучыя карыстальнікі слоўнікам асабовых найменняў. 



51 

 

Важнай крыніцай матэрыялу можа служыць «Вялікі слоўнік 

беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка» 

Ф. А. Піскунова [5], які змяшчае каля 223 тысяч слоў. У ім адлюстраваны 

варыяцыі націскаў, а таксама адносіны паміж адзінкамі моўнай сістэмы. 

Заключэнне. Па выніках даследавання было вызначана, што пры 

стварэнні слоўніка асабовых найменняў неабходна адабраць лексемы ўсіх 

разрадаў, каб паказаць багацце беларускай мовы і дакладней адлюстраваць 

асаблівасці беларускай нацыянальнасці і гісторыі. 

Існуючыя крытэрыі адбору слоў вельмі неаднастайныя 

і нераўнацэнныя, і нягледзячы на тое, што яны ўяўляюць несумненную 

тэарэтычную значнасць, немагчыма і немэтазгодна адначасова 

выкарыстоўваць увесь комплекс крытэрыяў адбору. Пры адборы лексем 

для слоўніка асабовых найменняў асноўнымі будуць з‘яўляцца 

семантычны крытэрый, крытэрый словаўтваральнай каштоўнасці 

і крытэрый шматзначнасці слова. 

Крыніцамі лексем паслужаць «Слоўнік беларускай мовы» [8], 

«Беларуска-расейскі (Вялікалітоўска-расейскі) слоўнік» Я. Станкевіча [9], 

«Вялікі слоўнік беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, 

парадыгматыка» Ф. А. Піскунова [5]. 
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Многія тэрміналагічныя сістэмы беларускай літаратурнай мовы 

пачалі актыўна складвацца ў 1920-я гады, калі нацыянальная мова 

беларусаў атрымала статус дзяржаўнай. Паслядоўная і мэтанакіраваная 

праца па фарміраванні навуковай тэрміналогіі пачалася стварэннем 

у лютым 1921 г. пры Народным камісарыяце асветы ССРБ Навукова-

тэрміналагічнай камісіі. Асноўнай задачай камісіі было стварэнне 

і сістэматызацыя тэрміналагічных і наменклатурных назваў розных галін 

навукі. За непрацяглы тэрмін з 1922 па 1930 гг. выйшлі 24 выпускі 

Беларускай навуковай тэрміналогіі для самых розных навуковых сфер – 

матэматыкі, геаграфіі, хіміі, фізікі, музыкі, грамадазнаўства, права, 

псіхалогіі, сельскай гаспадаркі і інш. Плѐн працы камісіі, якая складалася 

з гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай секцый, сярод іншага 

абумоўлены тым, што ў камісію ўваходзілі як гуманітарыі, так 
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і прадстаўнікі дакладных і прыродазнаўчых навук. Старшынѐй камісіі быў 

Сцяпан Некрашэвіч. У прыродазнаўчую секцыю, якую ўзначальваў фізік 

Леў Дашкевіч, уваходзілі географ Мікола Азбукін, прыродазнавец Язэп 

Каранеўскі, батанік Вітальд Міхальскі, хімік Часлаў Родзевіч, інжынер 

Феліцыянт Бурак. Вынікам працы прыродазнаўчай секцыі сталі некалькі 

выпускаў, у якіх былі прадстаўлены геаграфічныя, касмаграфічныя, 

батанічныя, заалагічныя, анатамічныя, глебазнаўчыя, сельскагаспадарчыя, 

лясныя тэрміны. 

Асноўным прынцыпам пры распрацоўцы беларускай тэрміналогіі 

ў 1920-я гады было актыўнае выкарыстанне патэнцыяльных магчымасцей 

беларускай мовы. Аснову тэрміналогіі павінны былі складаць словы 

жывой народнай мовы, пры неабходнасці члены камісіі стваралі новыя 

словы (зноў жа пераважна на ўласнай моўнай базе) або запазычвалі 

з іншых моў. 

Заалагічная тэрміналогія і наменклатура была прадстаўлена галоўным 

чынам у выпуску 12 «Назовы жывѐл», які з‘явіўся ў 1927 г. Гэты выпуск 

складаўся з лацінска-расійска-беларускага слоўніка, у якім змешчаны назвы 

1037 прадстаўнікоў жывѐльнага свету. Адзначым, што ў адрозненне ад 

некаторых іншых выпускаў БНТ, у назвах якіх выкарыстана слова 

тэрміналогія (напрыклад, «Тэрміналогія права», «Тэрміналогія 

грамадазнаўства», «Слоўнік глебазнаўчай тэрміналогіі», «Слоўнік хімічнай 

тэрміналогіі» і інш.), або тэрміны (напрыклад, «Музычныя тэрміны», 

«Геаграфічныя і касмаграфічныя тэрміны», «Слоўнік лясных тэрмінаў»), у 

назве 12 выпуска такіх слоў няма. Гэта сведчыць пра тое, што ў ім сабраны 

пералік або сукупнасць назваў, тэрмінаў, што ўжываюцца ў якой-небудзь 

спецыяльнасці, іншымі словамі – наменклатура. Гэта і зразумела, бо 

ў біялогіі існуе неабсяжнае мноства аб‘ектаў вывучэння, для абазначэння 

якіх прынята біялагічная (бінарная, бінамінальная) наменклатура – сістэма 

навуковых назваў на лацінскай мове ў батаніцы, заалогіі, мікалогіі 

і мікрабіялогіі для груп арганізмаў, звязаных роднасцю. Алфавітны 

пранумараваны парадак слоў у 12 выпуску БНТ вызначаўся лацінскай 

мовай. Таксама ў выпуск уваходзілі слоўнікі расійскіх і беларускіх тэрмінаў, 

у якіх кожны тэрмін суправаджаўся нумарам, адпаведным яму ў лацінска-

расійска-беларускім слоўніку. Такім чынам пошук любога слова (па-

беларуску, па-руску і па-лацінску) і яго адпаведнікаў рабіўся простым. 

У прадмове да выпуску адзначаецца, што ў ім сабраны назвы пераважна тых 

жывѐл, што сустракаюцца на Беларусі, а таксама тых, што ўзгадваюцца ў 

элементарных падручніках па прыродазнаўстве [1, с. 9]. Такім чынам, гэты 
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выпуск не прэтэндаваў на акадэмічнасць, а прызначаўся найперш для 

забеспячэння навучання ў сярэдняй школе і, як і многія іншыя выпускі, 

з‘яўляўся праектам (спробай) сістэматызацыі галіновых назваў. Далей 

у прадмове адзначаецца, што пры стварэнні выпуску былі выкарыстаныя 

матэрыялы са «Словаря белорусского наречия» І. І. Насовіча (1870), 

«Маскоўска-Крыўскага слоўніка» Ластоўскага (відаць, маецца на ўвазе 

«Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік» Вацлава Ластоўскага 

(Коўна, 1924)), іншых друкаваных выданняў, матэрыялы, сабраныя 

А. Фядзюшыным і іншымі членамі Інбелкульта. Таксама адзначана, што 

гэты праект быў складзены М. Азбукіным і разглядаўся спецыяльнай 

Тэрміналагічнай камісіяй пры прыродазнаўчай секцыі Інбелкульта ў складзе 

Я. Каранеўскага, І. Серады, М. Поўзік, А. Фядзюшына і А. Яцанткоўскага. 

Правапіс выпуску быў перагледжаны Правапісна-тэрміналагічнай камісіяй 

Інбелкульта [1, с. 9]. Такім чынам, 12 выпуск БНТ быў для свайго часу 

найбольш поўным і аўтарытэтным зборам заалагічных назваў. 

У выпуск 8 «Слоўнік лясных тэрмінаў», які выйшаў у 1926 г., сярод 

іншых слоў таксама ўключаныя назвы лясных жывѐл. Выпуск складаецца 

з расійска-беларускага слоўніка, у якім 1657 пранумараваных слоў, 

і алфавітнага спісу беларускіх тэрмінаў, па нумарах пры якіх лѐгка 

адшукаць гэтыя ж словы ў перакладным слоўніку. У прадмове 

адзначаецца, што слоўнік складзены Тэрміналагічнай камісіяй лясной 

падсекцыі Інбелкульта, у якой працавалі члены падсекцыі Я. Троська, 

Я. Шамоль, А. Хацяновіч, Ч. Бялюнас і П. Санько. Таксама адзначаецца, 

што «слоўнік выдаецца ў дыскусійным парадку», г. зн., як і іншыя, 

з‘яўляецца праектам «з прычыны таго, што пры ўкладанні гэтага слоўніка 

нельга было шырока выкарыстаць народныя назвы». Падкрэсліваючы 

недасканаласць прапанаванага матэрыялу, аўтары адзначаюць, што 

распачата праца па зборы матэрыялу для поўнай навуковай беларускай 

лясной тэрміналогіі паводле складзенай для гэтага інструкцыі, і заклікаюць 

лясных спецыялістаў дапамагчы ў зборы патрэбнага матэрыялу, у тым ліку 

з мэтай праверкі змешчаных у слоўніку тэрмінаў [1, с. 424]. 

Але не толькі намаганнямі членаў Навукова-тэрміналагічнай камісіі 

ў 1920-я гады складвалася і сістэматызавалася беларуская тэрміналогія. 

У распрацоўцы заалагічнай тэрміналогіі нельга не адзначыць дзейнасць 

ужо згаданага раней Анатоля Уладзіміравіча Фядзюшына – прафесара, 

доктара біялагічных навук, выдатнага заолага, заснавальніка беларускай 

заалагічнай школы, першага загадчыка кафедры заалогіі біялагічнага 

факультэта БДУ, арганізатара і ўдзельніка навуковых экспедыцый па 
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вывучэнні фаўны Беларусі. Акрамя шматлікіх прац у галіне заалогіі, яму 

належыць «Спіс назваў птушак і некаторых рыб» (Мінск, 1925). Гэта 

невялікі лацінска-руска-беларускі слоўнік, у якім прадстаўлена 141 назва. 

У беларускай частцы сабраны «мясцовыя назовы» з указаннем, дзе яны 

сустракаюцца (напрыклад, Меншчына, Случчына, паўночная частка 

Барысаўшчыны, Лепельскі павет, Рэчыцкі павет, Шацкі раѐні г. д.). 

Цікавы матэрыял «Наменклатура беларускіх птушак» быў 

падрыхтаваны Т. Іваноўскім, В. Ластоўскім, П. Дуж-Душэўскім 

(надрукаваны ў № 1 часопіса «Крывіч» за 1924 г.). У ім прадстаўлена 

199 назваў птушак, якія найчасцей трапляюцца на Беларусі. Звесткі для 

публікацыі былі ўзяты з выданняў ХІХ – пачатку ХХ ст., а таксама 

з уласных запісаў Т. Іваноўскага. Назвы птушак згрупаваныя ў 12 атрадаў 

(напрыклад, «хіжацкія птахі», «вераб‘іныя птахі», «галубіныя птахі», 

«курыныя птахі», «бацяновыя птахі», «нырчакі» і г. д.), у межах якіх ѐсць 

класіфікацыя па сем‘ях. Усе назвы пададзеныя ў выглядзе лацінска-руска-

беларускага слоўніка. У матэрыяле згадваецца пра даследаванне птушак 

беларускага Палесся польскім арнітолагам Янушам Даманеўскім, а таксама 

адзначаецца, што многія беларускія назвы птушак увайшлі ў польскую і 

расійскую наменклатуру, бо «лясістая і балоцістая Беларусь была 

асяродкам птушынага царства» [5, с. 48]. 

Такім чынам, праца па распрацоўцы і сістэматызацыі заалагічнай 

тэрміналогіі ў 1920-я гады вялася рознымі навукоўцамі. На думку 

М. Ф. Гуліцкага, тэрміны, якімі вызначаліся флора і фаўна, былі выяўлены 

адносна поўна. Плѐн праведзенай працы дазваляе сцвярджаць, што «за 

адносна кароткі час беларуская тэрміналагічная лексікаграфія мела 

выключныя поспехі» [4, с. 137]. Напрацоўкі таго часу стварылі патрэбныя 

ўмовы і далі магчымасць для абслугоўвання ўсіх сфер жыцця беларускай 

навуковай тэрміналогіяй. 
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Лічыцца, што ўсе словы пры сваім узнікненні былі матываванымі: 

узнікалі ад наяўных слоў па вызначаных словаўтваральных мадэлях. Аднак 

з цягам часу шматлікія словы губляюць свае ранейшыя матывацыйныя 

сувязі – дээтымалагізуюцца. Пад дээтымалагізацыяй разумеецца з‘ява 

страты «першапачатковай матываванасці слова, якая абапіраецца на яго 

словаўтваральныя сувязі ў сярэдзіне этымалагічнага гнязда» [2, с. 4]. 

Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў вызначае, што дээтымалагізацыя 

(лац. прыстаўка de – адмена + грэч. etymologia з etymon – асноўнае 

значэнне) – гэта страта словам этымалагічнай матываванасці ў выніку 

знікнення сэнсавай сувязі з першапачатковым роднасным коранем 

[16, с. 54]. 

Даследаванне дээтымалагізацыі слоў непарыўна звязана 

з выяўленнем іх этымонаў – зыходных слоў, асноў або марфем, ад якіх 

паходзіць слова, з рашэннем этымалагічнай задачы. Паняцце 

дээтымалагізацыібыло ўведзена ў мовазнаўчую навуку ў ХХ ст. 

Л. А. Булахоўскім. У артыкуле «Дээтымалагізацыя ў рускай мове» 

[8, с. 147] ѐн адзначае, што «адно слова, ці некаторы гукавы комплекс 

і сацыяльна належнае яму значэнне як прадукт псіхалагічнай апрацоўкі 

рада сэнсавых элементаў, якія сталі адзіным цэлым, дээтымалагізуецца – 
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перастае нагадваць іншае слова ці словы, з якімі так ці інакш было звязана, 

пазбаўляецца магчымасці асэнсоўвацца разам з імі ў складзе аднаго 

«гнязда», становіцца ў лексічнай сістэме мовы этымалагічна больш 

ізаляваным. 

Даследчык вызначыў асноўныя цяжкасці вывучэння 

дээтымалагізацыі: 

 залежнасць канстатацыі фактаў дээтымалагізацыі ад лінгва-

псіхалагічнага вопыту даследчыка; 

 небяспека суб‘ектывізму пры даследаванні, фантастычнага 

этымалагізавання і памылковай пабудовы этымалагічных радоў; 

 неабходнасць пераправяраць і ўдакладняць аднойчы зробленыя 

вывады, зыходзячы з новых адкрыццяў і падыходаў да праблемы; 

 канстатацыя колькасна значных аналогій да прымаемых сэнсавых 

рашэнняў; 

 неабходнасць шырокага ахопу людзей, у якіх назіраюцца 

падобныя сэнсавыя сувязі; 

 улік частай неадназначнасці ўспрымання адносін паміж сабой 

членаў этымалагічнай групы (гнязда); 

 улік адрозненняў у каранях асобных часцін мовы 

субстантыўнага, квалітатыўнага, дзеяслоўнага, займеннікавага 

і нумаральнага характару [8, с. 147–149]. 

Акрэсліваючы падыходы да пранікнення ў значэнне слова, 

Л. А. Булахоўскі лічыў, што пры ўсѐй важкасці частак слова значэнне, 

заключанае ў афіксах, звязана з вельмі адносным, абмежаваным паняццем 

у параўнанні з шырокім, заключаным у корані, словаўтваральныя значэнні 

з‘яўляюцца толькі «наметкай» магчымага зместу слова [7, с. 14–16]. 

Вучоны абазначыў наступныя метадалагічныя падыходы да 

вывучэння з‘явы дээтымалагізацыі для арганізацыі паспяховага 

даследавання: 

1) вывучаць уласцівасці каранѐў слоў як патэнцыяльных ядраў 

пэўных гнѐзд. Корань слова – гэта марфалагічна найбольш стойкі носьбіт 

роднаснасці слоў, ад якіх члены гнязда бяруць свой пачатак у якасці ці 

прамых нашчадкаў, ці новаўтварэнняў розных эпох [8, с. 149]; 

2) даследаваць распад этымалагічных груп, зыходзячы з уплыву 

такіх з‘яў, як: 

 матэрыяльныя зрухі ў значэннях, 

 асаблівасці прыроды наймення, 

 страта акалічнасцей найменняў, 
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 няяснасці ўспрымання пры пераходзе слоў з аднаго сацыяльнага 

асяроддзя ў іншае; 

 разыходжанне стылістычных сфер ужывання адпаведных слоў; 

 некаторыя ўмовы структурнага парадку (стойкая 

прэфіксальнасць, складанне); 

 фанетычныя працэсы ў гісторыі мовы (чаргаванні галосных, 

фанетычная альтэрнацыя зычных, выпадзенне зычных, гаплалогія і інш.). 

Л. А. Булахоўскі вылучаў у значэнні слова аб‘ектыўны і суб‘ектыўны 

моманты. Першы звязаны са значэннем, якое аказваецца аднолькавым ва 

ўсіх моўцаў пры ўжыванні слова ў маўленні. Другі – з псіхалагічнай 

афарбоўкай, якая склалася ў свядомасці моўцы або слухача. Гэты 

суб‘ектыўны момант можа залежаць ад прыродных якасцей асобы, яе 

жыццѐвага і моўнага вопыту. Суб‘ектыўная афарбоўка звычайна мала 

ўплывае на вынік маўленчага акта [7, с. 36]. 

У ХХІ ст. развіў пастулаты Л. А. Булахоўскага і абагульніў 

далейшыя пошукі ў галіне этымалогіі расійскі навуковец 

Ю. У. Аткупшчыкаў. З яго даследавання [14] можна вылучыць наступныя 

прынцыпы правядзення этымалагічнага аналізу: 

1) абапірацца на параўнальна-гістарычны метад; 

2) праводзіць фанетычны, словаўтваральны і семантычны аналізы; 

3) выкарыстоўваць закон аналогіі і рашэнне прапорцый; 

4) праводзіць рэканструкцыю прапарцыянальных радоў; 

5) абапірацца на літоўскую мову як найбліжэйшую да славянскіх 

моў, што захавала ў сабе значную колькасць архаічных форм; 

6) улічваць пазамоўныя факты, калі самі рэчы дапамагаюць 

вызначыць значэнне (калода – ад калоць) [14, с. 146]; 

7) прытрымлівацца агульнай тэндэнцыі руху ў семантыцы ад 

канкрэтнага да абстрактнага; 

8) прытрымлівацца паслядоўнасці ў ланцужку доказаў; 

9) улічваць, што дыялекты больш архаічныя, а значыць, яны 

дапамогуць больш дакладна раскрыць некаторыя гістарычныя працэсы; 

10) улічваць нерэгулярнасць моўных змен. 

Вучоны перасцерагае ад спакусы ўспрымання індаеўрапейскага 

кораня як нейкай абагульненай ці абстрактнай з‘явы, бо ў старажытнасці 

гаворкі мелі больш слоў з дакладнымі назвамі канкрэтных дамашніх рэчаў 

і дзеянняў, абагульненні ўтвараліся пазней, а развіццѐ значэнняў ішло ад 

канкрэтнага да абстрактнага [14, с. 151]. Ён адзначае, што ў канцы ХІХ ст. 

навукоўцывялікую ўвагунадавалі фанетычным зменам, апошнім жа часам 
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ухіл робіцца ў бок словаўтваральнага аналізу; адначасова заўважае, што 

сѐння найменш даследаваным застаецца семантычны бок этымалагічнага 

аналізу. 

Разгледзім, як распрацоўваліся навуковыя падыходы да пытанняў 

дээтымалагізацыі са старажытных часоў да ХIХ ст. 

Гістарычныя змены ў слове – семантычныя, структурныя 

і фанетычныя – часта прыводзяць да дээтымалагізацыі, таму, зразумела, 

для дакладных вывадаў адносна дээтымалагізацыі слова першаснае 

значэнне маюць лінгвістычныя даследаванні яго этымалогіі. 

Гісторыя слоў цікавіла людзей са старажытных часоў. 

Старажытнагрэчаскі філосаф Платон (427–347 да н. э.) адным з першых 

вызначыў мытыў і кірунак этымалагічных даследаванняў і заснаваў 

этымалогію. Але ѐн лічыў, што словы пазбаўлены гістарычнага развіцця, 

таму ні фанетычныя змены, ні асаблівасці словаўтварэння слоў не ўлічваў; 

меркаваў, што першыя найменні былі дадзены адным або некалькімі 

заканадаўцамі – невыпадковымі і разумнымі людзьмі, якія перавялі ў гукі 

«ідэі саміх імѐнаў» і раз і назаўсѐды вызначылі як гучанне, так і значэнне 

слоў у мове [9, с. 10; 14, с. 22]. 

У Старажытным Рыме паходжанне слоў даследаваў Варон (116–

27 гг. да н. э.). Яго пастулаты ў многім вызначылі развіццѐ этымалагічнай 

навукі ў будучыні. Ён надаваў увагу фанетычным зменам, бачачы ў іх 

тлумачэнне паходжання слоў, быў блізкі да ўвядзення паняцця «корань». 

Праўда, многія яго этымалагічныя тлумачэнні былі памылковымі. 

Сярэдневяковаялінгвістычная думка вызначалася рэлігійнымі 

догмамі і была скіравана на вывучэнне адзінай значнай мовы – лацінскай – 

і на стварэнне ўніверсальнай граматыкі. У гэты доўгі перыяд пошукі 

этымалагічных рашэнняў працягваліся, але ў сувязі з адсутнасцю 

агульнапрызнаных метадалагічных падыходаў назваць іх навуковымі 

нельга, часта тлумачэнні былі фантастычнымі. 

Перыяд Адраджэння не ўнѐс у вывучэнне гісторыі слоў грунтоўных 

змен, але гэты час характарызуецца значнымі геаграфічнымі адкрыццямі, 

знаѐмствам з раней невядомымі мовамі і этнасамі. Дзеячы навукі 

і культуры пачынаюць пісаць творы на сваіх родных мовах – італьянскай, 

іспанскай, французскай і г. д. [13, с. 31], вынікам чаго ў канцы XV–

XVI стст. стала стварэнне граматык і слоўнікаў розных еўрапейскіх моў 

і тэарэтычнае асэнсаванне мовы як з‘явы. Гэта з‘явілася перадумовай 

узнікнення параўнальна-гістарычнага метаду – асноўнага ў рабоце 

этымолага. 
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На працягу XVIII ст. была створана вялікая колькасць шматмоўных 

слоўнікаў і кампендыумаў. Так, у 1786–1791 гг. у Пецярбургу быў 

выдадзены чатырохтомны слоўнік падарожніка і прыродазнаўцы Петэра 

Сімона Паласа (1741–1811), які змяшчаў матэрыял 276 моў [13, с. 39]. 

У той жа час вучоныя, якія імкнуліся займацца этымалагізаваннем, 

не маючы дастатковых ведаў пра асаблівасці гістарычнага развіцця моў 

і размежаванне сінхраніі і дыяхраніі пры даследаваннях, рабілі памылкі 

і часта прапаноўвалі кур‘ѐзныя этымалагічныя рашэнні. Паступова пачалі 

складвацца іранічна-недаверлівыя адносіны да пошукаў этымона і спроб 

вызначэння каранѐвых груп гістарычна роднасных слоў. Так, хрысціянскі 

багаслоў і філосаф Аўрэлій Аўгусцін Іпанійскі (354–430) лічыў, што 

спрабаваць тлумачыць гісторыю слова – гэта ўсѐ роўна, што тлумачыць 

сон [9, с. 11]. Філосаф Вальтэр (1694–1778) і аўтар этымалагічнага 

слоўніка, выдадзенага ў Амстэрдаме ў 1662 г., Фос лічылі, што пры 

этымалагічных даследаваннях можна вызначыць замену аднаго гука 

(літары) іншым, у той жа час заканамернасцей у гэтым яны не бычылі. 

Сѐння вядома шмат этымалогій, якія пазней былі прызнаныя 

ненавуковымі. Так, у ХVI ст. нідэрландскі ўрач і гуманіст, вядомы сваімі 

лінгвістычнымі работамі, Г. Беканус сцвярджаў, што прамова, на якой 

гаварылі «ў раі», павінна мець як мага болей кароткіх слоў, бо паміж імі 

можна прасачыць матываваную сувязь з прадметамі. Частотны аналіз 

паказаў яму, што кароткіх слоў у брабанцкай мове (дыялект галандскай) 

больш, чым у лацінскай, грэчаскай і іўрыце, якія таксама маглі 

прэтэндаваць на ролю прамовы. Такім чынам, у аснову этымалогій слоў ѐн 

клаў ідэю таго, што ўсе мовы бяруць свой пачатак ад брабанцкай 

(галандскай). 

У ХVIII ст. у Расіі ненавуковы падыход да разгляду паходжання слоў 

дэманстравалі гісторык А. Л. Шлѐцэр і паэт і філосаф В. К. Традзіякоўскі. 

Першы стварыў тэорыю аб нямецкім уплыве на рускую мову і імкнуўся 

ў словах бачыць вынік гэтага ўплыву (слова князь ѐн бачыў вытворным 

з нямецкага Knecht [кнехт] ‗слуга‘, а слова дзева – з Dieb [дзі:б] ‗злодзей‘). 

Другі, зыходзячы з выпадковага сугучча ў словах, прапаноўваў паходжанне 

назваў Нарвегія ад Наверхія (ад верх), а Італія ад Удалія [14, с. 26]. 

У той жа час значнай з‘явай у развіцці этымалагічнай навукі стала 

выданне ў ХVІІІ ст. граматык М. В. Ламаносава (1757) і А. А. Барсава 

(1783–1788). 

А. А. Барсаў адзначаў, што «словопроизвождение», або этымалогія, 

паказвае правіла для пазнання слоў, словы – гэта знакі нашых думак, па 
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знешніх прыкметах ѐн падзяляе словы на першавобразныя (primitive) і 

вытворныя (drivata), першавобразнае слова называе коранем [3, с. 90, 165]. 

М. В. Ламаносаў разважаў аб магчымым гістарычным развіцці слоў 

так: «Як усе рэчы ад пачатку ў малай колькасці пачынаюцца і потым 

далучэннямі павялічваюцца, так і слова чалавечае <…> у пачатку было 

цесна абмежавана, і аднымі простымі «речениями» задавальнялася. З цягам 

жа часу павялічвалася колькасць паняццяў і, значыць, з‘явілася 

неабходнасць у памнажэнні слоў». Вылучаў шляхі ўтварэння слоў: 

«произвождение» – нарошчанне складоў (гора – горница, горист, горной; 

рука – ручной, руковица) і складанне (у імѐнах – рукамойник). У дзеяслове 

распространять вызначыў этымон страна,не ўжываючы ўказаны тэрмін 

[12, с. 28]. Назваў шляхі ўтварэння слоў: імѐны ўтвараюцца ад дзясловаў, 

а дзеясловы ад імѐнаў: золочу – ад золото, ручаюсь – ад руки; терпение – 

ад терплю, клятва – ад клену [12, с. 25]. Вызначыў, што дзеясловы 

дзеляцца на першавобразныя (иду) і вытворныя (утвораныя ад імѐнаў 

(странствую)), ад займеннікаў, прыслоўяў і выклічнікаў (ахаю) [12, 

с. 105], займеннікі – на першавобразныя і вытворныя (мой, твой, свой, 

наш, ваш) [12, с. 168]. Звярнуў увагу на вытворныя дзеясловы, паходжанне 

якіх немагчыма вызначыць – «глаголы подлые» [12, с. 140]. 

ХІХ ст. стала пераломным у вызначэнні руху этымалагічных 

даследаванняў. Менавіта ў ХІХ ст. з‘явіўся параўнальна-гістарычны метад, 

які вывеў спробы этымалагізавання даследчыкаў на аб‘ектыўна значны, 

навуковы ўзровень. Гэты метад даў інструментарый этымалогіі – 

сукупнасць прыѐмаў, якія дазваляюць даказаць роднаснасць моў і выявіць 

факты іх гісторыі з апорай на параўнанне фанетыкі і (у меншай ступені) 

граматыкі. 

Адным з першых пазнаѐміўся з санскрытам і пачаў параўноўваць яго 

з сучаснымі і старажытнымі еўрапейскімі мовамі англійскі ўсходавед 

У. Джонс (1746–1794) [13, с. 40]. У розных краінах працавалі ў гэтым 

кірунку Ф. Боп, Р. Раск, Я. Грым. 

Першапраходцам у этымалогіі лічаць А. X. Вастокава [10]. Ён пачаў 

займацца ѐй, калі методыка збірання і апрацоўкі моўнага матэрыялу 

ў айчынным мовазнаўстве не была акрэслена. Даследчыка цікавілі 

«першавобразныя» і «карэнныя» словы. Вылучаў ѐн карані і будаваў 

каранѐвыя гнѐзды, зыходзячы з праведзенага параўнання слоў у некалькіх 

мовах: славянскіх, «нямецкіх», грэчаскай, лацінскай, кельцкай. 

Глыбока вывучаў старажытныя і сучасныя мовы рускі філолаг-

лексікограф Ф. С. Шымкевіч (1802–1843), бо паставіў сабе за мэту 
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стварыць этымалагічны слоўнік, які б адлюстроўваў паходжанне слоў 

у рускай, беларускай, украінскай і іншых мовах. Вынікам працы стаў 

першы этымалагічны слоўнік рускай мовы «Корнесловъ русскаго языка, 

сравненнаго со всеми главнейшими славянскими наречиями и съ 

двадцатью четырьмя иностранными языками» ў дзвюх частках [18; 19]. 

У гэтым слоўніку змешчаны толькі карэнныя словы рускай мовы. 

У 1378 артыкулах слоўніка паказана ўтварэнне розных слоў ад 

першапачатковых каранѐў. Гэта першы этымалагічны слоўнік 

з выкарыстаннем беларускіх матэрыялаў [4, с. 627]. Ён змяшчае больш за 

880 беларускіх слоў з паметай «літоўска-рускае»: бліскавіца, вір, воміг, 

грамада, квяліць, шчыры і інш. 

У ХІХ ст. у расійскіх філалагічных часопісах з‘яўляюцца артыкулы 

па пытаннях этымалогіі вядомых вучоных таго часу А. А. Патабні, 

А. І. Сабалеўскага, Г. І. Ільінскага і інш. 

Рускі мовазнаўца, літаратуразнаўца, філосаф А. А. Патабня (1835–

1891) лічыцца паслядоўнікам ідэй В. Гумбальта. Па аналогіі з азначэннем, 

дадзеным В. Гумбальтам для ўнутранай формы мовы, А. А. Патабня 

першым увѐў паняцце ўнутранай формы слова як найбліжэйшага 

этымалагічнага значэння, таго спосабу, якім выражаецца змест [15, с. 321]. 

Разглядаючы асаблівасці ўтварэння найменняў, вучоны імкнуўся 

абапірацца на асаблівасці псіхалогіі моўцы. 

Гістарычныя змены ўнутранай формы слова і структуры слова 

разглядаюцца ў работах прадстаўнікоў Казанскай лінгвістычнай школы 

І. А. Бадуэна дэ Куртэнэ [6], В. А. Багародзіцкага [5]. 

Этымалагічныя пошукі змяшчае граматыка рускага філолага, 

выдаўца М. І. Грэча (1787–1867). Ён лічыў, што назвы жывѐл былі ў ліку 

першых слоў, прыдуманых чалавекам [11, с. 8]. Лічыў, што 

гукаперайманне ляжыць у аснове слоў визг, вой, гром, звук, писк, свист, 

хохот, шепот, шум; горлица, чечет, щур,а таксама слоў, якія ўтвораны на 

аснове лепету дзіцяці: дада, мама, папа, тата. Вызначыў прычыну 

дээтымалагізацыі (без ужывання тэрміна) – перанос значэння слоў 

з «пачуццевага ўзроўню ў разумовы»: у выніку частага ўжывання слова 

метафарычны ці пераносны сэнс значэння страчваецца, і слова становіцца 

знакам адвольным; ад гэтага слова «неадчувальна» ўтвараюцца новыя 

словы [11, с. 11]. Страту словам сувязі з абазначаемым прадметам паказваў 

алгебраічна: прадмет ав абазначаецца знакам авс, часткі ав паступова 

страчваюцца, застаецца частка с, якая абазначае прадмет ав, хоць ужо 

зрабілася зусім адвольным знакам. Лічыў, што беларуская гаворка – гэта 
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разнавіднасць рускай мовы [11, с. 35]. Этымалогія, на думку М. Грэча, – 

гэта вылучэнне правіл з кораня зададзенага слова. Прапаноўваў 

размяжоўваць этымалогію агульную як навуку аб утварэнні слоў 

і прыватную як навуку аб утварэнні часцін мовы [11, с. 37]. 

Этымалогію асобных слоў спрабаваў высветліць П. М. Шпілеўскі 

(1823–1861) – пісьменнік, этнограф, публіцыст, літаратурны і тэатральны 

крытык. Сярод яго прац побач з этнаграфічнымі маюцца «Слоўнік 

беларускай гаворкі» і «Нататкі пра беларускую мову» (не выдаваліся) [17]. 

Разам з вывучэннем многіх пытанняў, звязаных з жыццѐм і гісторыяй 

беларускага народа, этымалагічнымі даследаваннямі займаўся 

і З. Я. Даленга-Хадакоўскі (1784–1825) (сапраўднае імя – Адам Чарноцкі) – 

беларуска-польска-ўкраінскі славянавед, этнограф, фалькларыст, археолаг, 

дыялектолаг. Ён быў перакананы, што беларуская мова – гэта самастойная 

мова сярод іншых славянскіх моў, мова асобнага беларускага народа 

[1, с. 112]. Займаўся вывучэннем беларускіх мясцовасцей, геаграфічных 

назваў. Вызначыў, што беларуская мова не мае цюркскіх запазычанняў 

(базар, кушак, лошадь). Раскрываючы паходжанне некаторых назваў, 

стараўся пазбягаць фантастычнага этымалагізавання, якое ў той час было 

распаўсюджана. Лічыў, што назвы плямѐнаў драўляне, крывічы, радзімічы, 

севяране паходзяць ад тапонімаў Дрэўлі, Крэвы, Радомлі, Северац; Тураў 

паходзіць ад назвы жывѐлы *Urus, а не ад імя варага Тура. Даследаванні 

З. Я. Даленгі-Хадакоўскага сталі першымі ў галіне тапаніміі [4, с. 174]. 

Такім чынам, даследаванне дээтымалагізацыі лексічных адзінак 

набыло навуковае абгрунтаванне толькі ў ХІХ ст., калі вучоныя прыйшлі 

да высновы, што гісторыю слоў можна раскрыць аб‘ектыўна і надзейна, 

абапіраючыся на параўнанне слоў і іх марфем у розных мовах, улічваючы 

гістарычна абумоўленыя заканамернасці фанетычных і семантычных 

працэсаў. 
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Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

 

 

ЭЭФФЕЕККТТЫЫЎЎННЫЫЯЯ  ММЕЕТТААДДЫЫ  ННААВВУУЧЧААННННЯЯББЕЕЛЛААРРУУССККААЙЙ  ММООВВЕЕ  ППРРЫЫ  

ППААДДРРЫЫХХТТООЎЎЦЦЫЫДДАА  ЦЦЭЭННТТРРААЛЛІІЗЗААВВААННААГГАА  ТТЭЭССЦЦІІРРААВВААННННЯЯ  

 

Цэнтралізаванае тэсціраванне (ЦТ) як форма ўступных іспытаў для 

правядзення конкурсу пры паступленні ва ўстановы вышэйшай адукацыі 

ўведзена ў Рэспубліцы Беларусь з 2005 г. Сертыфікат ЦТ па адной з дзвюх 

дзяржаўных моў – беларускай ці рускай – у ліку трох абавязковых пры 

паступленні на большасць спецыяльнасцей. Менавіта таму падрыхтоўка да 

ЦТ па гэтых вучэбных прадметах з‘яўляецца актуальнай задачай як для 

саміх абітурыентаў, так і для адпаведных устаноў адукацыі, для якіх 

надзвычай важным становіцца падбор найбольш эфектыўных методык 

выкладання і метадаў навучання. 

Неабходнасць уважлівага стаўлення да выбару методык выкладання і 

метадаў навучання прадмета прадыктавана яшчэ і тым фактам, што 

мінімальны прахадны бал ЦТ па беларускай / рускай мове падчас 

мінулагадовай уступнай кампаніі быў дастаткова нізкім. Так, для ўсіх 

спецыяльнасцей, акрамя філалагічных, прахадныя балы складалі ад 10 да 
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100 балаў, для філалагічных спецыяльнасцей – ад 25 да 100 балаў. Аднак 

пры гэтым у 2018 г. не пераадолелі парогавага значэння тэставага бала 

(10 балаў) 1337 абітурыентаў (5,61 % ад агульнай колькасці ўдзельнікаў 

тэсціравання (23 829 чалавек); у 2017 г. – 2 046 абітурыентаў, або 7,52 %), 

тры абітурыенты не справіліся ні з адным заданнем [4, с. 10]. Таму якасная 

падрыхтоўка да ЦТ па беларускай мове застаецца важнай і актуальнай 

задачай, вырашэнне якой ў многім залежыць ад удала падабраных методык 

выкладання і метадаў навучання. 

Больш як дваццацігадовая практыка выкладання беларускай мовы на 

факультэце даўніверсітэцкай адукацыі Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта дае магчымасць аўтару артыкула зрабіць пэўныя назіранні, 

абагульненні і высновы адносна найбольш эфектыўных метадаў навучання 

беларускай мове пры падрыхтоўцы да ЦТ. Як правіла, слухачы прыходзяць 

на факультэт з даволі нізкім узроўнем ведаў па прадмеце. У працэсе 

навучання на факультэце веды па беларускай мове істотна паглыбляюцца 

і сістэматызуюцца, слухачы набываюць трывалыя моўныя і маўленчыя 

кампетэнцыі – «веды аб сістэме мовы, моўных адзінках як кампанентах 

гэтай сістэмы, правілах іх спалучэння ў моўнай плыні і функцыяніравання 

ў выказваннях, фарміраванне ўмення карыстацца набытымі ведамі 

і вопытам» [3, с. 43]. Вынікі працы слухачоў курсаў абумоўлены многімі 

суб‘ектыўнымі і аб‘ектыўнымі фактарамі, сярод якіх немалая роля 

належыць эфектыўнасці выкарыстаных выкладчыкам метадаў навучання 

прадмету. 

Метады навучання беларускай мове – спосабы ўзаемадзеяння таго, 

хто вучыць, і таго, хто вучыцца, накіраваныя на дасягненне канкрэтнай 

лінгвадыдактычнай мэты – неаднаразова выступалі ў якасці аб‘екта 

даследавання навукоўцаў-педагогаў. Сучасная тэорыя і практыка 

навучання роднай мове грунтуецца на працах і педагагічным вопыце 

Л. П. Падгайскага, В. У. Протчанкі, У. К. Андрэенкі, М. С. Яўневіча, 

В. П. Краснея, Я. М. Лаўрэля, М. Г. Яленскага, С. А. Язерскай і многіх 

іншых. Іх папярэднікамі ў фарміраванні і развіцці метадычнай думкі на 

Беларусі былі К. Міцкевіч, В. Тэпін, а таксама Б. Тарашкевіч, П. Пачобка, 

А. Смоліч, Я. Лѐсік, І. Самковіч, І. Пратасевіч, Н. Шэўчык, В. Самцэвіч, 

А. Багдановіч і інш. [5, с. 15–40]. 

Сукупнасць метадаў навучання беларускай мове ўтварае ў сучаснасці 

складаную і разгалінаваную сістэму, якая можа задаволіць усе патрэбы 

педагога-выкладчыка на розных этапах адукацыйнага працэсу. Паралельна 

або папераменна з традыцыйна-класічнымі метадамі эфектыўна 
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выкарыстоўваюцца такія папулярныя ў сучаснай адукацыйнай прасторы 

асобасна арыентаваныя метады, як эўрыстычныя, крэатыўныя, 

кагнітыўныя, прадуктыўныя і інш. 

Як вядома, крытэрыямі для стварэння той ці іншай класіфікацыі 

і сістэматызацыі метадаў навучання могуць выступаць розныя падставы. 

Так, паводле крыніцы перадачы і ўспрымання вучэбнай інфармацыі 

метады навучання падзяляюцца на славесныя (лекцыя, паведамленне, 

гутарка і інш.), практычныя (практыкаванні аналітычнага або 

сінтэтычнага характару, лінгвістычны эксперымент і інш.), наглядныя 

(назіранні, ілюстрацыі і інш.). Логіка падачы інфармацыі выступае 

падставай для падзелу метадаў навучання на дэдуктыўныя 

і індуктыўныя. У залежнасці ад характару вучэбнай дзейнасці вылучаюць 

метады рэпрадуктыўныя і праблемна-пошукавыя. Паводлеэтапаў 

вучэбнага працэсуметады падзяляюцца на метады матывацыі 

і стымулявання, метады засваення новага матэрыялу, метады 

замацавання вывучанага матэрыялу. Асобнае месца сярод метадаў 

навучання займаюць метады кантролю за вучэбнай дзейнасцю: вусны 

кантроль (франтальнае апытванне, індывідуальнае апытванне), пісьмовы 

кантроль (кантрольная работа, дыктант, пераказ, сачыненне), кантроль 

з выкарыстаннем электронных прылад і інш. Можна прывесці прыклады 

і іншых класіфікацый метадаў навучання, у аснову якіх будуць пакладзены 

іншыя падставы [2, с. 81–91]. 

У сучаснасці лінгвадыдактыка і практыка выкладання найбольш 

пашыранымі і прызнанымі метадамі навучання лічаць такія метады, як 

паведамленне (слова) настаўніка, гутарка, практыкаванне, самастойная 

праца, назіранне і моўны аналіз, лінгвістычны эксперымент, граматычнае 

мадэляванне [2, с. 81–82; 5, с. 46–155]. Сказанае актуальна найперш для 

ўстаноў сярэдняй адукацыі – школ, гімназій і ліцэяў. Вопыт працы на 

факультэце даўніверсітэцкай адукацыі сведчыць, што навучанне 

беларускай мове пры падрыхтоўцы да ЦТ змяшчае прыярытэты і ў радзе 

выпадкаў патрабуе падбору іншых метадаў, паколькі задачы пры 

вывучэнні беларускай мовы ва ўстановах сярэдняй адукацыі і на 

факультэце істотна адрозніваюцца. 

Да ліку найбольш эфектыўных метадаў навучання беларускай мове 

пры падрыхтоўцы да ЦТ можна назваць моўны аналіз, які «прадугледжвае 

арганізацыю аналітычнай дзейнасці ў працэсе фанетычнага, 

словаўтваральнага, марфемнага, марфалагічнага, сінтаксічнага, 

стылістычнага разбораў» [5, с. 153]. Функцыі моўнага аналізу дэталѐва 
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ахарактарызаваў вядомы метадыст беларускай мовы М. Г. Яленскі, які 

сказаў, што ѐн «дапамагае вучням свядома і трывала засвоіць тэарэтычныя 

звесткі па мове; служыць сродкам замацавання, паўтарэння, 

сістэматызацыі і праверкі ведаў па мове; фарміруе ўменне назіраць, 

аналізаваць і дыферэнцыраваць моўныя з‘явы, устанаўліваць у іх агульнае 

і прыватнае; з‘яўляецца сродкам развіцця абстрактнага мыслення, 

выпрацоўкі навыкаў лагічнага доказу» [5, с. 154]. Гэтыя значэнні цалкам 

адпавядаюць галоўнай мэце навучання беларускай мове пры падрыхтоўцы 

да ЦТ, а таму і сам метад моўнага аналізу шырока выкарыстоўваецца для 

рэалізацыі гэтай мэты. 

Моўны аналіз суадносіцца з вывучаемым раздзелам і падзяляецца на: 

 фанетычны аналіз: фанема, гук, літара, націск; 

 марфемны аналіз; 

 словаўтваральны аналіз; 

 аналіз лексікі; 

 марфалагічны аналіз часціны мовы; 

 сінтаксічны аналіз (у межах сказа); 

 аналіз тэксту. 

У працэсе навучання беларускай мове пры падрыхтоўцы да ЦТ 

розныя віды моўнага аналізу мэтазгодна праводзіць з выкарыстаннем 

разнастайных матэрыялаў, у тым ліку – матэрыялаў мінулагадовых ЦТ, 

што актыўна практыкуецца намі на факультэце даўніверсітэцкай адукацыі. 

Моўны аналіз як найбольш пашыраны метад навучання беларускай 

мове пры падрыхтоўцы да ЦТ суадносіцца з іншым не менш важным 

і актуальным метадам – самастойным аналізам матэрыялу. Найбольшы 

эфект дасягаецца толькі пры рэалізацыі іх у спалучэнні, што дазваляе 

слухачам трывала засвоіць неабходны вучэбны матэрыял. Самастойны 

аналіз матэрыялу, у сваю чаргу, у многім абапіраецца на такі метад 

навучання, як самастойная работа з падручнікам і іншымі крыніцамі 

(табліцамі, схемамі, канспектамі і да т. п.). Канечне, якасная падрыхтоўка 

да ЦТ па вучэбным прадмеце нават пад кіраўніцтвам вопытных 

выкладчыкаў і пры наяўнасці неабходных вучэбных матэрыялаў не можа 

быць здейснена без належнай самастойнай працы слухачоў. 

Правядзенне розных відаў моўнага аналізу, у тым ліку і самастойнага 

аналізу матэрыялу, а таксама самастойнай работы з вучэбнымі крыніцамі, 

прадугледжвае і выкарыстанне такіх метадаў навучання, як пастаноўка 

пытанняў, знаходжанне вывучаемай моўнай з’явы, дыферэнцыяцыя, 
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класіфікацыяісістэматызацыямоўнага матэрыялу, падбор адпаведных 

прыкладаў, канспектаванне і практыкаванне. 

Асаблівая ўвага пры падрыхтоўцы да ЦТ па беларускай мове 

надаецца метадам кантролю за вучэбнай дзейнасцю, таму што яны, па-

першае, паказваюць узровень ведаў па той ці іншай тэме або раздзеле; па-

другое, выяўляюць пропускі і хібы ў іх засваенні; па-трэцяе, з‘яўляюцца 

сродкам матывацыі вучэбнай дзейнасці. Пры выкладанні курса беларускай 

мовы на факультэце даўніверсітэцкай адукацыі выкарыстоўваюцца розныя 

віды як вуснага (франтальнае і індывідуальнае апытванне), так і пісьмовага 

(кантрольная работа, дыктоўка) кантролю [1]. У параўнанні з аналагічным 

вучэбным працэсам ва ўстановах сярэдняй адукацыі такія віды кантролю, 

як пераказ ці сачыненне, пры падрыхтоўцы да ЦТ па беларускай мове 

аказваюцца малаэфектыўнымі і таму, напрыклад, у нашай выкладчыцкай 

практыцы не выкарыстоўваюцца. З іншага боку, вельмі добра сябе 

зарэкамендавалі такія віды кантролю за вучэбнай дзейнасцю, як 

слоўнікавыя дыктоўкі і розныя віды кантрольных работ (тэматычная, 

абагульняльная, выніковая кантрольная работа). Трэба адзначыць, што па 

змесце кантрольныя работы адпавядаюць праграме па вучэбным прадмеце 

«Беларуская мова» для ўстаноў сярэдняй адукацыі і праграме для 

абітурыентаў, а па форме максімальна набліжаны да тэстаў ЦТ. Гэта 

дапамагае правесці кантроль засваення слухачамі вучэбнага матэрыялу 

і, акрамя гэтага, рыхтуе іх да выканання тэставых заданняў на ЦТ. 

Эфектыўнасць некаторых з вышэй названых метадаў навучання 

павялічваецца пры выкарыстанні сучасных высокатэхналагічных сродкаў. 

Напрыклад, на факультэце даўніверсітэцкай адукацыі пры навучанні 

беларускай мове запатрабаванай аказваецца інтэрактыўная дошка. 

Такім чынам, да ліку найбольш эфектыўных метадаў навучання 

беларускай мове пры падрыхтоўцы да ЦТ можна аднесці розныя віды 

моўнага аналізу, самастойны аналіз матэрыялу, самастойную работу 

з крыніцамі, пастаноўку пытанняў, знаходжанне вывучаемай моўнай з‘явы, 

дыферэнцыяцыю, класіфікацыю і сістэматызацыю моўнага матэрыялу, 

падбор адпаведных прыкладаў, канспектаванне, а таксама розныя віды 

кантролю за вучэбнай дзейнасцю. Умелае спалучэнне і выкарыстанне 

гэтых метадаў на розных этапах вучэбнага працэсу здольна ўдасканаліць 

ужо сфарміраваную ў слухачоў моўную і маўленчую кампетэнцыю 

і забяспечыць якаснае засваенне вучэбнага матэрыялу і якасную 

падрыхтоўку да ЦТ. 
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ФФРРААЗЗЕЕААЛЛААГГІІЗЗММЫЫ  ЗЗ  ССААММААТТЫЫЧЧННЫЫММ  ККААММППААННЕЕННТТААММ  

ІІ  ІІХХ  ППЕЕРРААККЛЛААДД  ННАА  РРУУССККУУЮЮ  ММООВВУУ  

((ННАА  ММААТТЭЭРРЫЫЯЯЛЛЕЕ  РРААММААННАА  УУ..  ККААРРААТТККЕЕВВІІЧЧАА  

««ЧЧООРРННЫЫ  ЗЗААММААКК  ААЛЛЬЬШШААННССККІІ»»))  

 

У рамках сучаснай лінгвістычнай навукі ўсѐ больш актуальным 

становіцца вывучэнне фразеалагічнага складу мовы з арыентацыяй на 

асобныя фразеакампаненты рознай тэматыкі, паколькі фразеалагізмы, якія 

ўтрымліваюць пэўныя лѐгка вычляняльныя тэматычныя адзінкі, маюць 

найбольш выразныя нацыянальна-культурныя канатацыі. 

Першачарговым аб‘ектам аналізу пры гэтым становяцца 

фразеалагізмы з саматычным складнікам, адметнай асаблівасцю якіх 

лічыцца іх здольнасць перадаць праяўленне духоўнага і матэрыяльнага 

жыцця з дапамогай слоў, што абазначаюць фізічныя і матэрыяльныя 
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працэсы, уласцівасці, стан, успрымальныя зрокам, слыхам. Увага да 

саматызмаў матывуецца тым, што самаасэнсаванне чалавека пачынаецца 

з уражанняў, якія ѐн атрымлівае праз органы пачуццяў і часткі чалавечага 

цела. У выніку вывучэнне саматызмаў знаходзіцца непасрэдна ў рэчышчы 

надзвычай актуальнага ў сучаснай лінгвістыцы антрапацэнтрычнага 

напрамку навуковых даследаванняў. 

У беларускім мовазнаўстве вывучэнне фразеалагізмаў паводле 

тэматычнага аб‘яднання кампанентаў толькі набірае сілу. Адпаведна 

запатрабаваным становіцца папаўненне факталагічнай і аналітычнай базы 

ў гэтай навуковай сферы, што сталася падставай пры выбары тэмы нашага 

даследавання, прысвечанага вывучэнню асаблівасцей функцыянавання 

фразеалагізмаў з рознымі саматычнымі кампанентамі ў мастацкім 

кантэксце, а таксама спецыфіцы іх перакладу на блізкароднасную рускую 

мову.  

Крыніцай фактычнага матэрыялу паслужыў раман У. Караткевіча 

«Чорны замак Альшанскі» (для прыкладаў у круглых дужках падаецца 

нумар старонкі па выданні [4]). З прааналізаванага тэксту намі былі 

вылучаны 108 фразеаадзінак з наступнымі саматызмамі ў якасці складовай 

часткі (далей – СФА): бок, вочы, вушы, галава, душа, зубы, калені, косці, 

мазгі, ногі, нос, пальцы, плечы, пяты, розум, рот, рука, скура, сэрца, твар, 

шыя, язык. 

Зафіксаваныя фразеалагізмы характарызуюцца рознай 

прадуктыўнасцю саматычнага кампанента. Саматызмы паводле ступені 

фразеалагічнай актыўнасці дзеляцца на высокапрадуктыўныя, 

малапрадуктыўныя і на фразеалагічна пасіўныя адзінкі. 

Прадуктыўнасць саматызма вызначалася намі наступным чынам: 

высокапрадуктыўным саматызмам кампанент лічыўся ў тым выпадку, калі 

частотнасць яго ўжывання складала не менш за 10 % сярод зафіксаваных 

СФА. Гэта значыць, калі саматызм у складзе ФА ўжываўся больш за 

10 разоў, ѐн адносіўся да высокапрадуктыўных, менш за 10 – да 

малапрадуктыўных. Саматызмы, якія сустрэліся ў складзе фразеалагізмаў 

у адзінкавых выпадках (1–2 разы), склалі групу фразеалагічна пасіўных. 

Высокапрадуктыўныя – гэта фразеалагічныя адзінкі з найбольш 

ужывальнымі саматычнымі кампанентамі. Да іх адносяцца: 

Саматызм вочы адзначаны 18 разоў: замазаць вочы («А ў іх багацця 

дзядзькавага, казачнага, не засталося, каб хаця раскошаю заторкнуць раты, 

замазаць вочы», с. 229); з’ядаць на вачах («І яшчэ снег падаў два разы, ѐн 

кожны раз чаргаваўся з дажджом, які з‘ядаў яго на вачах», с. 247); кідацца 
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ў вочы («Убачылі, што вялікія [карціны], у вочы кідаюцца ну і ўзялі», 

с. 261); «І яшчэ адзін [чалавек] кінуўся мне ў вочы», с. 313); знікнуць 

з вачэй («Матацыкл затрашчаў і вокамгненна знік з маіх вачэй», с. 308); 

гараць вочы («А вочы загарэліся», с. 337); адвесці вочы («Высоцкі адвѐў 

вочы, таксама расхваляваны», с. 343); на свае вочы («<…> яшчэ ноччу 

я бачыў на свае вочы», с. 356); глядзець у вочы («Я не мог больш глядзець 

у вочы гэтым людзям і ўзмаліўся перад Лыганоўскім аб літасці», с. 428; 

«<…> абрыдліва п‘яны на клумбе з яго ўлюбѐнымі ружамі: і ў самога 

паўсюль стрэмкі, і чалавеку хаця ў вочы не глядзі», с. 535); свежым вокам 

(«Можа, свежым вокам нешта і заўважу», с. 423); абводзіць вачыма 

(«Лекар паціснуў плячыма, памаўчаў пару хвілін і, абводзячы нас вачыма, 

пачаў гаварыць», с. 463); глядзець праўдзе ў вочы («Што ж, – сказала яна, – 

будзем глядзець праўдзе ў вочы», с. 478); «Не, трэба глядзець праўдзе 

ў вочы», с. 485); не спускаць вачэй («<…> дагэтуль я чуў пра такое толькі 

ў казках, а бачыў толькі ў кіно, я не спускаў вачэй з вертыкальнай лініі 

ў сцяне», с. 488); закруціліся ў вачах агні («Агні закруціліся ў маіх вачах», 

с. 508); біць у вочы («<…> ад дыска дзыгара клалася проста мне на цела 

і аблічча, біла ў вочы жарало, сноп рэзкага, яскрава-блакітнага святла», 

с. 515); глядзець у чатыры вокі («– Глядзіце за мной, хлопцы, у чатыры 

вокі», с. 558). 

Саматызм галава сустракаецца ў творы ў складзе фразеалагізмаў 

17 разоў: на злом галавы («Сходы былі крутыя, як на злом галавы», с. 516); 

стукнуць у галаву («І толькі тут мне стукнула ў галаву», с. 493; «Чаму мне 

стукнула ў галаву спытацца пра гэта?», с. 346; «І не стукнула ў мякінную 

тваю галаву, чаму ―дымам‖?» с. 311); цюкнуць у галаву («Мы падыходзілі 

да замкавай брамы, і тут мне цюкнула ў галаву», с. 384; «І нікому ў галаву 

не цюкнула, – сказаў я <…>», с. 339); хапацца за галаву («Ну, а пасля 

пайшло такое, што я за галаву хапіўся <…>», с. 435); лезці ў галаву 

(«А слухай, што мне ў галаву запала», с. 381; «У галаву не лезе, што б гэта 

магло быць», с. 247); скруціць галаву («Тут хутчэй галаву скруціш», с. 374); 

прыходзіць у галаву («Ведаеце, што мне прыйшло ў галаву?», с. 362); 

выскачыць з галавы («Выскачыла мне з галавы тая назва», с. 267); 

падымаць галаву («Тут ѐн досыць ганарліва ўпершыню за час размовы 

ўскінуў галаву», с. 539); стукнуць у галаву («Раптам пэўная думка стукнула 

мне ў галаву», с. 209); звесіць галаву («<…> Мы селі проста на пліты 

і, шчыра кажучы, палі духам настолькі, што звесілі галовы», с. 484); 

налажыць галавою («Ратаваць справу, за якую налажыла галавою столькі 



73 

 

людзей», с. 503); нібы ў вір галавой («Надалей зведай усѐ, перш чым 

кідацца, нібы ў вір галавой», с. 241). 

Вылучаюцца фразеалагізмы, якія маюць адначасова ў сваім складзе 

два саматызмы: з галавы да ног (пятак) («<…> Такія сарвігаловы, што 

ўвесь замак з галавы да пятак аблазілі», с. 328); «Ён быў мокры з ног 

да галавы і ледзь вязаў лыка», с. 333). 

Саматызм рукі зафіксаваны 12 разоў: узяць голымі рукамі («І ў гэтым 

сэнсе адчуў сябе крыху раскутым: паспрабуйце вазьміце вы мяне, не зусім 

нармальнага, голымі рукамі», с. 463; «<…> Балота, хай сабе і неглыбокае, 

хай па калена ці па пояс – не ўцячэш, голымі рукамі возьмуць», с. 414); 

узяць сябе ў рукі («І раптам ѐн на хвіліну зусім нечакана ўзбеляніўся, хаця 

вельмі хутка ўзяў сябе ў рукі», с. 383); на ўсе рукі («Я ж вам казаў: майстра 

на ўсе рукі», с. 370); ламаць рукі («Марыя Сямѐнаўна, поўная, добрая, 

сінявокая, была ўся ў слязах і ламала рукі», с. 331); махнуць рукой 

(«Альшанскі, відаць, хацеў быў вылаяцца, але махнуў рукой», с. 319; 

«Склейваюць вакол яго дзве палавінкі, – сказаў я, махнуў рукой і паплѐўся 

наверх», с. 296); апусціць рукі («<…> і я заўважыў, як нібы звялі, апусцілі 

рукі і адсунуліся», с. 317); сцерці рукі («Жонка рукі на рабоце сцерла», 

с. 302); аддаць у рукі («Такую святую Барбару ўпусціць, аддаць у рукі 

гэтаму гандляру ад калекцыянерства», с. 204); прыбраць да рук(«–

Магчыма, ведаў аб казне змоўшчыкаў і прыбраў яе да рук», с. 226); лізаць 

рукі («А я ж во сваім дзяўчатам аж рукі ліжу, калі чагосьці рабіць 

не хочацца», с. 351). 

Найбольш ужывальным сярод высокапрадуктыўных саматызмаў 

з‘яўляецца кампанент вочы. 

Малапрадуктыўныя – менш ужывальныя саматычныя кампаненты. 

Да іх адносяцца наступныя адзінкі. 

Саматызм з кампанентам языкужыты 9 разоў: трымаць язык за 

зубамі («Бываюць такія рэчы, што трэба трымаць язык за зубамі» , с. 430); 

язык без костак («Язык без костак, а палітыку тады – і, на жаль, не толькі 

тады – шукалі ва ўсім», с. 441); прыціснуць язык («Прыціснуць табе 

калісьці твой доўгі язык, – буркнуў Грыбок», с. 349); наступаць на язык 

(«Нават наступаючы дурню на язык», с. 430); віляць (мянціць, шоргаць) 

языком(языкамі) («Не верыце, думаеце, языком віляю», с. 435); «Ішлі, 

мянцілі языкамі пра тое-сѐе», с. 329); «Людзі дарма шоргаць языкамі не 

будуць, і дыму без агню не бывае», с. 322); праглынуць язык («Ганчаронак, 

кажуць, трымаўся, язык праглынуўшы», с. 320); распусціць язык («Я, бо, 
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шукаючы чалавечага голасу, ценю спагады ў ім, непатрэбна распусціў 

язык», с. 291). 

Саматызм з кампанентамзубыўжыты 8 разоў: ані ў зуб нагою 

(«А сама ані ў сцэне, ані ў Кафцы ані ў зуб нагою», с. 207); трымацца 

зубамі («Адну ѐн прадасць, але за другую зубамі будзе трымацца, глоткі 

грызці за свае скойцы», с. 363); праз зубы («– Каб улады побач не было – 

кішкі матляў бы, – раптам праз зубы працадзіў ксѐндз», с. 371); 

скрыгатаць зубамі («Я заскрыгатаў зубамі», с. 394); «Веру, што ѐн зараз 

недзе там скрыгоча зубамі», с. 523); з’есці зубы («Вось і з‘еў зубы», с. 352); 

выскаляць зубы («Я выскаляў зубы і хрыпеў», с. 507); сцяўшы зубы 

(«І таксама не без вашай віны, – сцяўшы зубы, кінуў я», с. 552). 

Саматызм ногівыкарыстоўваецца ў складзе ФА 7 разоў: нясуць ногі 

(«Адна Сташка стаяла наводдаль і не глядзела ў мой бок нават тады, калі 

мае ногі самі панеслі мяне», с. 529); «Ногі самі неслі мяне па схіле», 

с. 498); (па)цягнуцца нага за нагу («Астатнія, без вялікай ахвоты нага за 

нагу пацягнуліся за мной», с. 381); цягнуць ногі («Ішоў, цягнучы ногі 

і гледзячы ў нікуды», с. 393); падсекчы ногі («Хістаючыся, я выбраўся 

наверх, адышоў як мага далей і сеў на траву, нібы мне падсеклі ногі», 

с. 518); дагары нагамі («Усѐ, словам, пайшло дагары нагамі ў гэтым 

лепшым са светаў», с. 417); «– Што ж, – сказаў Клепча, – усю Беларусь 

дагары нагамі перакуліш?», с. 257). 

ФА з саматызмам вушы сустракаецца 5 разоў: папухлі вушы 

(«Папрасіў дазволу закурыць, бо ―аж вушы ў мяне ад жадання папухлі‖, 

раскрыў пачак», с. 266); аб’ядаць вушы («А тут яшчэ два Іванавічы, што 

яму на гэтым краязнаўстве даўно вушы аб‘елі», с. 503); па вушы наесціся 

(«А я гэтымі складанасцямі па вушы наеўся», с. 343); надраць вушы 

(«– Ой, вушы надзяру», с. 351); даць у вуха («А нехта калі, часам, і ў вуха 

дасць, то й тое лягчэй», с. 357). 

ФА з саматызмам душа таксама зафіксаваны 5 разоў: баліць (ломіць) 

душа («Чаму ж зараз так ломіць душа?», с. 298); крануць душу 

(«Падазрэнне – нядобрая рэч, але тут яно зноў кранула маю душу», с. 360); 

губіць душу («І хто пазбаўляе яе гэтага, той губіць навекі тую душу», 

с. 519); чарнільная душа («Ты, чарнільная твая душа!», с. 314); да глыбіні 

душы («І я шкадаваў, што такі цудоўны ўзор роду чалавечага прападае, але 

й да глыбіні душы шкадаваў яго і разумеў», с. 294). 

ФА з саматызмам розум (глузд)падаюцца 4 разы: зводзіць з розуму 

(«Гэта апраўдае мяне ў адным: што я ледзь не звѐў з розуму Антона», 

с. 556); з’ехаць з розуму (глузду) («Можа, сапраўды, з розуму з‘ехаў 
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чалавек», с. 375; «Тут тады такое чынілася, што і самы здаровы чалавек 

з‘ехаў бы з глузду» , с. 375; «Жонка пасля ледзь з глузду не з‘ехала: адкуль 

выпіўшы?», с. 210). 

ФА з саматызмам сэрцааўтар рэалізаваў 3 разы:  сціскаецца сэрца 

(«І тады прадчуванне нейкай вялізнай бяды, нават упэўненасць у ѐй, 

сціснула маѐ сэрца», с. 253); закрадаецца ў сэрца («І закрадаецца ў сэрца 

сум, што табе гэтага ўжо зусім не хочацца <…>», с. 322); упала сэрца 

(«<…> як пачуўся званок у дзверы, і сэрца маѐ зноў упала ад неверагоднай 

раптоўнай надзеі», с. 260). 

ФА з саматызмам носвыступае 3 разы: сунуць нос («Ясна, рабіць 

мала чаго трэба, то суне нос, дзе іншым няміла», с. 383); не казаць носа 

(«З‘явілася, пасля таго як два месяцы носа не казала, і я ўжо думаў, што не 

зойдзе ніколі», с. 234); пад нос («Я памурлыкаў гэта сабе пад нос, але яна 

пачула, пакасілася на мяне», с. 472). 

Сярод малапрадуктыўных найбольш ужывальными з‘яўляюцца 

саматызмы язык і зубы. 

Пасіўныя – гэта фразеалагічныя кампаненты, якія ўжываюцца 

вельмі рэдка, літаральна ў адзінкавых выпадках. Да іх адносяцца: 

ФА з саматызмам пальцы ўжыты 2 разы: мачаць пальцы («Я не 

мачаў у гэта пальцаў», с. 540); «А ты, Высоцкі, ці не мачаў ты пальцаў 

у кроў павешаных у Кладна?», с. 506). 

ФА з саматызмам косціадзначаны 2 разы: косці параць зямлю 

(«Можа, косці іхнія даўно зямлю параць, сведкаў гэтых, якія дамаўляліся, 

ведалі аб ім», с. 424); мыць костачкі («Мылі, мылі костачкі інжынерам 

чалавечых душ <…>», с. 373). 

Адзінкавыя фіксацыі ў складзе фразеалагізмаў маюць такія 

кампаненты як бакі («Ну, давядзецца ўзяць за бакі Альшанскага, 

цяперашняга, вядома, што ѐн такое паскудства тут развѐў», с. 514); калені 

(«Я не люблю, але пасля сѐнняшняга ў мяне ад хвалявання і палѐгкі аж 

калені дрыжаць», с. 319); мазгі («Варушы мазгамі», с. 277); плечы («Мне 

па плячы было большае, і я ім няважна распарадзіўся», с. 555); пяты 

(«Баюся не таго, што за мною па пятах ідзе паліцыя», с. 437); рот 

(«<…> Яшчэ старажытная мова гучала, гучала на поўны рот й ва ўрадзе, 

і ў судзе», с. 270); скура («Я скураю адчуваў гэта», с. 284); аблічча 

(«<…> некалькі юнакоў з ламамі ў поце аблічча працавалі, разбіваючы 

цамянку», с. 312); шыя («– Ганіце яго ў шыю,– махнуў я рукой», с. 296). 

Фразеактыўнасць саматызмаў, як можна меркаваць, звязана найперш 

з семантычным аб‘ѐмам слова-саматызма па-за межамі фразеалогіі. 
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Фразеалагічна высокапрадуктыўныя фразеалагізмы, як правіла, 

мнагазначныя, напрыклад, лексема галава мае 6 значэнняў у 

пяцітомным«Тлумачальным слоўніку беларускай мовы»; 

малапрадуктыўныя саматызмы – гэта лексемы з больш вузкім 

семантычным аб‘ѐмам (нага – 2 значэнні); а фразеалагічна пасіўныя 

нярэдка з‘яўляюцца адназначнымі (пята – 1 значэнне).  

Сярод ФА з саматычным кампанентам найбольш тыповымі 

з‘яўляюцца наступныя семантыка-тэматычныя групы: спосаб дзеяння, стан 

і паводзіны чалавека. 

Значэнне фразеавыразаў абазначана лексіка-семантычным 

патэнцыялам саматычнага кампанента: фразеалагізмы з кампанентам вока 

звязаны з паняццем зроку, з кампанентам рука абазначаюць працоўную 

дзейнасць чалавека і яе вынікі, валоданне чым-н., галава – характарызуюць 

разумовыя здольнасці чалавека, звязаны з працэсам мыслення, сэрца – 

псіхічны стан чалавека, нага – рух, язык – маўленне, вушы – слых. 

Паказальна, што пры параўнанні складу і прадуктыўнасці 

саматызмаў у структуры фразеалагічных адзінак, зафіксаваных у абраным 

рамане У. Караткевіча, з аналагічным матэрыялам з твораў К. Крапівы (які 

быў сабраны і сістэматызаваны пры падрыхтоўцы даклада«Фразеалагізмы 

з саматычным кампанентам у драматургічных творах Кандрата Крапівы» 

на 74 навуковую канферэнцыю студэнтаў і аспірантаў БДУ, Мінск, 

20 красавіка 2017 г.) выяўляецца высокая ступень падабенства названых 

характарыстык. У фразеалогіі К. Крапівы заўважаны прыкладна той жа 

набор саматызмаў (адсутнічаюць толькі саматызмы косці, пяты, калені, 

плечы, мазгі, але ў адрозненне ад твора У. Караткевіча фіксуюцца 

саматызмы губа, нервы, спіна, далонь) і падобнае ж размеркаванне па 

групах паводле прадуктыўнасці (толькі ў К. Крапівы найбольш 

высокапрадуктыўны саматызм галава,самы частотны з ліку 

малапрадуктыўных саматызм душа,у групу пасіўных саматызмаў 

уваходзяць адзінкі бок, рот, розум, скура, а ў У. Караткевіча да 

адпаведных груп адносяцца саматызмы вочы (высокапрадуктыўны), язык 

(малапрадуктыўны), пальцы і косці (пасіўныя). Такія супастаўляльныя 

даныя сведчаць пра дастаткова стабільнае становішча саматызмаў 

у беларускай фразеалогіі, пра сфарміраванасць і ўстойлівасць адпаведнай 

моўна-культурнай сферы. 

Фразеалагізмы – адзін з найбольш складаных аб‘ектаў перакладу. 

Пошук фразеалагічнай адпаведнасці мае на ўвазе не толькі перадачу 

літаральнага сэнсу адзінкі перакладу, але і яе эмацыянальна-экспрэсіўнай 
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афарбоўкі.Акрамя таго, фразеалагізмы – нацыянальна маркіраваныя 

адзінкі, і таму пры іх перакладзе трэба звяртаць увагу яшчэ і на адзнакі 

нацыянальнай моўнай спецыфікі. У цэлым пры перадачы фразелагізма 

з адной мовы на іншую варта ўлічваць цэлы комплекс кампанентаў яго 

значэння: прадметны кампанент, закладзены ў аснову фразеавобраза, 

эмацыянальны, стылістычны і нацыянальна-этнічны. У апошні час 

набывае актуальнасць спосаб супастаўлення ўстойлівых спалучэнняў 

розных моў на аснове аналізу пэўных семантычных палѐў. «Асобныя 

фразеалагізмы ў рамках тэматычных груп могуць утрымліваць узмоцненае 

ці паслабленае стрыжнявое значэнне, дадатковыя семы або мець 

дадатковую стылістычную нагрузку, што робіць такое супастаўленне 

карысным для тэорыі і практыкі перакладу фразеалогіі» [9, с. 84]. У сваім 

даследаванні паспрабуем правесці ацэнку спосабаў перадачы СФА ў 

перакладной версіі рамана У. Караткевіча [6]. Пры параўнанні 

арыгінальнага і перакладнога тэксту выяўлены наступныя спосабы 

перакладу СФА. 

1. Пераклад спосабам падбору ФА агульных у беларускай 

і рускай мовах (згодна з данымі фразеалагічных слоўнікаў) 

Да гэтай групы належаць тыя ФА, якія паралельна ѐсць у рэестры 

беларускага і рускага фразеалагічнага слоўнікаў [2; 7; 8]. 

І толькі тут мне стукнула ў галаву. – И только тут мне стукнуло 

в голову. 

Не, трэба глядзець праўдзе ў вочы. – Нет, надо смотреть правде 

в глаза. 

Марыя Сямѐнаўна, поўная, добрая, сінявокая, была ўся ў слязах 

і ламала рукі. – Мария Семѐновна, полная, добрая, синеглазая, была вся 

в слезах и ломала руки. 

Я, бо, шукаючы чалавечага голасу, ценю спагады ў ім, непатрэбна 

распусціў язык. – Я же потому, что ища человеческого голоса, 

сочувствия в нѐм или хотя бы тени сочувствия, непростительно 

распустил язык. 

Я заскрыгатаў зубамі. – Я заскрежетал зубами. 

Усѐ, словам, пайшло дагары нагамі ў гэтым лепшым са светаў. – 

Словом, всѐ пошло вверх ногами в этом лучшем из миров. 

І хто пазбаўляе яе гэтага, той губіць навекі тую душу. – И кто 

лишает еѐ этого, тот губит навеки эту душу. 
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Гэта апраўдае мяне ў адным: што я ледзь не звѐў з розуму Антона. – 

Это оправдывает меня в одном: что я чуть не свѐл с ума Антона. 

І закрадаецца ў сэрца сум, што табе гэтага ўжо зусім не хочацца 

<…>. – И в сердце закрадывается грусть, что тебе этого уже совсем не 

хочется <…>. 

Ясна, рабіць мала чаго трэба, то суне нос, дзе іншым няміла. – 

Ясно, дел мало, вот и суѐт нос, где другим немило. 

Мылі, мылі костачкі інжынерам чалавечых душ <…>. – Мыли, 

мыли косточки инженерам человеческих душ <…>. 

Ганіце яго ў шыю, – махнуў я рукой. – Гоните его в шею, – 

посоветовал я.  

Мне па плячы было большае, і я ім няважна распарадзіўся. – Мне по 

плечу было большее, и я им неважно распорядился. 

<…> некалькі юнакоў з ламамі ў поце аблічча працавалі, разбіваючы 

цамянку. – <…> несколько юношей с ломами трудились в поте лица, 

долбя цемент.  

2. Пераклад спосабам літаральнай паслоўнай перадачы 

У тым выпадку, калі перакладчык не знайшоў фразеалагізм-

адпаведнік у рускай мове, можа ажыццяўляцца літаральны пераклад 

беларускіх фразеалагізмаў.  

Можа, свежым вокам нешта і заўважу. – Может, свежим глазом 

что-то и угляжу. 

Тут ѐн досыць ганарліва ўпершыню за час размовы ўскінуў галаву. – 

Тут он впервые за время разговора горделиво вскинул голову. 

Магчыма, ведаў аб казне змоўшчыкаў і прыбраў яе да рук. – 

Возможно, знал о казне заговорщиков и прибрал еѐ к рукам. 

Не верыце, думаеце, языком віляю. – Не верите, думаете, виляю 

языком? 

І таксама не без вашай віны, – сцяўшы зубы, кінуў я. – И тоже не 

без вашей вины, – сжав зубы, сказал я. 

Хістаючыся, я выбраўся наверх, адышоў як мага далей і сеў на 

траву, нібы мне падсеклі ногі. – Качаясь, я выбрался наверх, отошѐл, как 

мог, дальше и сел на траву, словно мне подрубили ноги. 

А тут яшчэ два Іванавічы, што яму на гэтым краязнаўстве даўно 

вушы аб’елі. – А тут ещѐ два Ивановича, которые ему с этим своим 

краеведением давно в зубах настряли и уши объели. 

Я скураю адчуваў гэта. – Я кожей чувствовал это. 
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3. Пераклад з мінімальнымі зменамі кампанентаў 

Сустракаюцца ФА ў перакладзе, якія маюць мінімальныя лексічныя 

адрозненні. 

Лекар паціснуў плячыма, памаўчаў пару хвілін і, абводзячы нас 

вачыма, пачаў гаварыць. – Врач пожал плечами, помолчал и, обведя нас 

взглядом, стал говорить. 

Надалей зведай усѐ, перш чым кідацца, нібы ў вір галавой. – 

В дальнейшем, прежде чем кидаться башкой в омут, узнай обо всѐм. 

Выскачыла мне з галавы тая назва. – Хоть ты зарежь, вылетело 

у меня из головы название этого метода шифровки. 

Чаму ж зараз так ломіць душа? – Почему же сейчас так болит 

душа? 

<…> як пачуўся званок у дзверы, і сэрца маѐ зноў упала ад 

неверагоднай раптоўнай надзеі. – <…> как в дверь позвонили, и сердце 

моѐ снова сжалось от маловероятной, внезапной надежды. 

<…> Яшчэ старажытная мова гучала, гучала на поўны рот й ва 

ўрадзе, і ў судзе. – <…> Ещѐ древний язык звучал, звучал в полный голос 

и в правительстве, и в суде. 

Ёсць асобны выпадак у перакладзе, дзе існуе мінімальнае 

марфалагічнае адрозненне: І тады прадчуванне нейкай вялізнай бяды, 

нават упэўненасць у ѐй, сціснула маѐ сэрца. – И тогда предчувствие 

огромной беды, даже уверенность в ней сжали моѐ сердце. 

У арыгінальным тэксце дзеяслоў сціснула ўжываецца ў адзіночным ліку, 

а ў перакладным тэксце дзеяслоў сжали – у множным ліку. 

4. Пераклад нязвязаным словазлучэннем 

Калі адсутнічаюць фразеалагізмы-адпаведнікі ў мове перакладу, то 

ў іх ролі выступаюць словы, словазлучэнні або сказы. У нашым выпадку 

пераклад быў пададзены сказамі: 

Высоцкі адвѐў вочы, таксама расхваляваны. – Высоцкий смотрел 

на меня слишком пристально. 

Раптам пэўная думка стукнула мне ў галаву. – Вдруг меня осенило. 

Ішлі, мянцілі языкамі пра тое-сѐе. – Шли, болтали о том, о сѐм. 

Папрасіў дазволу закурыць, бо «аж вушы ў мяне ад жадання 

папухлі», раскрыў пачак. – Попросил разрешения закурить, раскрыл пачку. 

Можа, сапраўды, з розуму з’ехаў чалавек. – Может, на самом деле 

рехнулся человек. 

Я не мачаў у гэта пальцаў. – Я ни при чѐм! 
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Можа, косці іхнія даўно зямлю параць, сведкаў гэтых, якія 

дамаўляліся, ведалі аб ім. – Может, их кости давно в земле лежат, 

свидетелей этих, которые знали о нѐм. 

Такім чынам, пры перакладзе фразелагізмаў у прааналізаваным 

творы У. Караткевіча ў асноўным былі выкарыстаны спосабы перакладу 

ФА праз пошук эквівалентаў або найбольш блізкіх адпаведнікаў, якія 

можна прызнаць аптымальнымі, бо іх з дапамогай дасягаецца вобразная, 

эмацыянальная і стылістычная захаванасць фразеалагічнай аўтэнтыкі. 

Калькаванне таксама выглядае дапушчальным перакладчыцкім прыѐмам 

з улікам генетычнай блізкасці моў перакладу. Нефразеалагічны пераклад 

і пераклад з семантыка-структурнымі трансфармацыямі для разгледжаных 

тэкстаў нехарактэрны. У цэлым рускамоўны пераклад мае свае асаблівасці 

толькі ў тых выпадках, дзе ў арыгінале ўжываюцца адметныя беларускія 

фразеаадзінкі. 

Заўважым, што апісаныя спосабы трансляцыі САФ з твора 

У. Караткевіча ў рускамоўны тэкст карэлююць з тымі, што прымяняюцца 

пры перакладзе на рускую мову твораў К. Крапівы [гл. 3, с. 41]. Хоць 

адзначаюцца і пэўныя адрозненні: у перакладным тэксце У. Караткевіча не 

сустракаецца выпадкаў перакладу САФ фразеалагізмамі-адпаведнікамі 

і варыянтнага перакладу. У перакладах К. Крапівы фразелагізмы могуць 

падлягаць мінімальным семантычным зменам, у У. Караткевіча – 

марфалагічным. 

У цэлым параўнанне фразеалагічных сродкаў беларускай і рускай 

моў на матэрыяле перакладных САФ паказвае дастатковую ступень 

фразеалагічнай блізкасці. Гэта можа тлумачыцца ў першую чаргу 

генетычнай моўнай роднаснасцю, бо патэнцыяльна найбольш агульных 

фразеалагічных рыс можна чакаць менавіта ў блізкароднасных моў або 

моў аднаго саюзу [9, с. 86]. Сваю ролю адыгрывае таксама наяўнасць 

даўніх гістарычных кантактаў, адзінства геаграфічнай прасторы, пэўных 

ментальных схаджэнняў і інш. Але супастаўленне выяўляе і адрозныя 

фразеалагічныя рысы, абумоўленыя лінгвакультуралагічнай спецыфікай. 
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ЛЛЕЕККССІІЧЧННЫЫЯЯ  ААССААББЛЛІІВВААССЦЦІІ  ААННААЛЛІІТТЫЫЧЧННААГГАА  ТТЭЭККССТТУУ  

((ННАА  ММААТТЭЭРРЫЫЯЯЛЛЕЕ  ГГААЗЗЕЕТТЫЫ  ««ЗЗВВЯЯЗЗДДАА»»))  

  

Тэксты аналітычнага жанру займаюць значнае месца ў газетным 

дыскурсе, што ў першую чаргу звязана з патрэбамі грамадства: чалавек 

жадае не проста атрымліваць інфармацыю (зручней, напэўна, яе атрымаць 

праз інтэрнэт), а хоча пачуць думку аўтара публікацыі, уступіць з ім 

у дыялог, паразважаць на акрэсленую тэму ці праблему, надзѐнную для 

сучаснасці. Разам з тым аўтар аналітычнага артыкула, даследуючы тое ці 

іншае пытанне, разважаючы на актуальную тэму, таксама імкнецца не 

проста данесці да адрасата нейкую інфармацыю, а пэўным чынам 

паўплываць, паўздзейнічаць на светапогляд чытача. 

Нягледзячы на тое, што аналітычныя артыкулы адносяцца да 

публіцыстычнага стылю, яны вызначаюцца сваімі моўна-стылістычнымі 

асаблівасцямі. У сувязі з інтэлектуалізацыяй прэсы і грамадства наогул 

у сродках масавай інфармацыі назіраецца тэндэнцыя да ўскладнення 

дыскурсу, да ўзнікнення і ўжывання элементаў мовы, звязаных 

з дасягнeннямі навукова-тэхнічнага і грамадскага прагрэсу. Змяняюцца 

колькасныя суадносіны агульнаўжывальных і спецыяльных лексічных 

адзінак, актыўна выкарыстоўваюцца тэрміны, надзвычай хутка расце аб‘ѐм 

лексікі, якая апісвае камп‘ютарную тэхніку і змяшчае значную колькасць 

запазычанняў з англійскай мовы. Пры гэтым адбываецца «інвентарызацыя 

моўных адзінак, якія вызначаюць уздзеянне на адрасата, выяўленне сістэм 

і механізмаў, што стаяць за ім, і мадэліраванне ўздзеяння, што магло 

б надаць апісанням прагнастычную сілу»[2, c. 329]. 

Збліжэнне аналітычных артыкулаў газетнага дыскурсу з навуковым 

стылем патрабуе ад аўтараў выкарыстання шматлікіх навуковых тэрмінаў 

і тэрміналагічных спалучэнняў, звароту да грамадска-палітычнай, 

эканамічнай лексікі, бо ў першую чаргу якраз надзѐнныя палітычныя, 

сацыяльныя, эканамічныя пытанні і разглядаюцца ў аналітычных 

артыкулах.  

На аснове прааналізаваных прыкладаў, выбраных з тэкстаў газеты 

«Звязда», можна правесці пэўную класіфікацыю адметнага лексіка-
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тэрміналагічнага апарату. Значную частку аналітычных артыкулаў складае 

грамадска-палітычная лексіка, якаяз‘яўляецца важнай часткай лексічнай 

сістэмы мовы, ахоплівае даволі шырокае кола слоў, звязаных з грамадска-

палітычным ладам і ідэалогіяй дзяржавы і грамадства, вызначаецца 

агульназразумеласцю і агульнадаступнасцю. 

Варта адзначыць, што ў аналітычных артыкулах вялікая колькасць 

палітычнай лексікі ўжываецца ў складзе публіцыстычных клішэ: 

… фарміруюць рэальны парадак дня для афіцыйнай 

дыпламатыі(№ 219(27829) за 19.11.2014); … засталася ўтопіяй на фоне 

санкцый і тэхналагічнага эмбарга ЕС і ЗША (№ 204(27814) за 

25.10.2014); 9 кастрычніка парламентарыі адзінагалосна 

ратыфікавалідагавор… (№ 204(27814) за 25.10.2014); Супраць Трампа 

таксама выступіўістэблішмент Амерыкі… (№ 217(28327) за 10.11.2016); 

… фармальнасці на шляху да еўразійскайінтэграцыі паспяхова 

пераадолены…(№ 204(27814) за 25.10.2014); І калі на прыкладзе Ганконга 

Кітай убачыць, што працэс дэмакратызацыі можа страціць 

кіравальнасць і павышае рызыку дэстабілізацыі краіны, то ѐн 

перагледзіць свой падыход(№ 195(27805) за 14.10.2014); Наадварот, сѐння 

Расія зацікаўлена ў максімальным развіцці супрацоўніцтва з Кітаем на 

прасторы еўразійскай інтэграцыі…(№ 190(27800) за 

07.10.2014);Нявыгадным здаўся суверэнітэт і большай частцы пласта 

сярэдняга класа; можна падумаць, што гэта звязана з яе большай 

мабільнасцю…(№ 180(27790) за 23.09.2014); У выніку ўжо ў 2005 годзе 

Лаос меў дыпламатычныя адносіны са 122 дзяржавамі (№ 214(28578) 

за 04.11.2017)і інш. 

Да згаданай групы адносіцца і сацыяльная лексіка, якая падаецца 

аўтарамі пераважна ў складзе ўстойлівых выразаў: Таксама на 

менталітэт жыхароў горада вельмі сур’ѐзны ўплыў аказалі падзеі 1997 

года… (№ 195(27805) за 14.10.2014);Будзе заставацца ў распараджэнні 

мясцовага бюджэту для вырашэння ў тым ліку неадкладных сацыяльных 

задач(№ 180(27790) за 23.09.2014); Францыі і Беларусі непазбежна 

давядзецца супрацоўнічаць па пытаннях прадухілення тэхнагенных 

і гуманітарных катастроф… (№ 219(27829) за 

19.11.2014);На тэрыторыі астраўной дзяржавы прыйшлося ўводзіць 

рэжым надзвычайнага становішча(№ 62(28678) 

за31.03.2018);Глабальнае бедства стала дадатковым стрэсам для 

клімату і прыроднага асяроддзя Зямлі…(№ 165(29032) за 31.08.2019) і інш. 
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З улікам грамадскага аспекту эканомікі, міждысцыплінарнага 

характару эканамічнай тэрміналогіі, а таксама тых актуальных сацыяльных 

пытанняў у галіне эканомікі, якія разглядаюцца ў публікацыях газеты 

«Звязда», была вылучана група сацыяльна-эканамічных тэрмінаў, што 

сустракаюцца ў аналітычных артыкулах. Зразумела, што ў першую чаргу 

ў такіх артыкулах выкарыстоўваюцца агульнаўжывальныя тэрміны, 

вядомыя шырокаму колу чытачоў. Сустракаемтакія тэрміны, як 

беспрацоўе, камунальны плацѐжі інш.Напрыклад: Імкліва расце 

беспрацоўе; у наяўнасці тэндэнцыя адтоку часткі насельніцтва за мяжу 

ў пошуках лепшага жыцця… (№ 207(28065) за 27.10.2015); Аналітыкі 

чакаюць, што рост камунальных плацяжоў павялічыць прапанову вялікіх 

кватэр на рынку жылля (№ 12(28122) за 22.01.2016). 

Інтэлектуалізацыя прэсы прадугледжвае падрыхтаванасць чытача да 

ўспрымання пададзенай інфармацыі, валоданне ім разнастайнымі 

тэрмінамі, у тым ліку і тымі, што выкарыстоўваюцца ў вузкаспецыяльным 

асяроддзі. Тэрміны, як правіла, не тлумачацца аўтарам публікацыі, 

мяркуецца, што чытач павінен быў ужо запомніць і асэнсаваць новыя 

рэаліі эканамічныга жыцця: Прадугледжана змяненне падыходаў да 

льготнага падаткаабкладання даходаў, атрыманых фізічнымі асобамі 

ў выглядзе працэнтаў па банкаўскіх рахунках і ўкладах (дэпазітах) 

у банках…(№ 220(28078) за 13.11.2015);А дакладней, дакрэдытнай 

індульгенцыі (№ 60(27918) за 31.03.2015); І сучасныя ўмовы для працы 

нашых бізнесменаў, стартапаў і даўно існуючых прадпрыемстваў, 

прыцягнення ўнутраных і знешніх інвестыцый (№ 156(28266) 

за 16.08.2016);… аналітыкі ўсѐ часцей называюць сапраўдным драйверам 

для глабальнага эканамічнага росту(№ 237(28095) за 08.12.2015); Новы 

механізм выгадна адрозніваецца ад звыклай для беларусаў формы 

«залатых»інвестыцый – куплі мерных зліткаў(№ 38(28148) за 27.02.2016); 

Справа ў тым, што для іх захоўвання трэба арандаваць дэпазітарную 

ячэйку(№ 38(28148) за 27.02.2016); Я звычайна перакідваю свой заробак, 

каб атрымліваць дадатковыя бонусы ў выглядзе невялікага кэш-бэку 

(вяртанне пэўнага % пры разліках карткай у крамах(№ 19(28129) за 

02.02.2016); Існуюць у банкаўскай сістэме і больш прывабныя інтэрнэт-

дэпазіты(№ 19(28129) за 02.02.2016) і інш.Разам з тым, як адзначае 

М. А. Валькоўскі, тая мэта, якой імкнецца дасягнуць аўтар публікацыі 

лексічнымі сродкамі ў тым ці іншым дыскурсе, карэлюе «з пэўным 

тэзаўрусам чалавека, для якога гэты дыскурс ствараецца. Дакладнае 

веданне свайго адрасата дазваляе адрасанту эканомна падыходзіць да 
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выкарыстання моўных сродкаў, гаварыць ―на адной мове‖ са сваім 

чытачом, інфармуючы і ўздзейнічаючы на яго ўспрыманне» [1, с. 86]. 

У аналітычных артыкулах газеты «Звязда» ўжываецца і фінансава-

крэдытная тэрміналагічная лексіка: Адзін з галоўных крытэрыяў адбору 

банкамі-партнѐрамі суб’ектаў малога і сярэдняга бізнесу для выдачы 

крэдытаў па спецыяльнай праграме падтрымкі 

прадпрымальніцтва(№ 221(28331) за 16.11.2016); Пры абмеркаванні 

новай крэдытнай праграмы Беларусі з Міжнародным валютным фондам 

неабходна, безумоўна, улічваць інтарэсы беларускага 

народа(№ 191(28301) за 04.10.2016);Фінансавы крызіс 2008 года і яго 

наступствы адрадзілі цікавасць…(№ 197(28055) за 13.10.2015);Для 

вызначэння якасці працы ў гэтай сферы трэба арыентавацца на індэкс 

глабальных фінансавых цэнтраў, які абнаўляецца кожную вясну 

(№ 211(28575) за 01.11.2017) і інш. 

Актыўная знешняя і ўнутраная эканамічная палітыка краіны 

адкрывае новыя гарызонты і перспектывы ў сферы гандлю. Так, 

наладжванне гандлѐвага супрацоўніцтва з азіяцкімі і паўднѐва-

амерыканскімі краінамі, штогадовае павелічэнне аб‘ѐму гандлю з краінамі 

СНД і Еўропы і іншыя працэсы ў гэтым сектары эканомікі знайшлі 

адлюстраванне ў аналітычных артыкулах газеты «Звязда». Сабраны 

фактычны матэрыял дае магчымасць вылучыць у асобную групу гандлѐва-

эканамічныя тэрміны тыпу банкруцтва, інвестар, маркетынг, фіксінг, 

ф’ючарсі інш.: Па ѐй моцна ўдарыў эканамічны спад, што прывяло да 

банкруцтва некалькіх буйных турыстычных кампаній(№ 218(28076) 

за 11.11.2015);Беларусь зацікаўлена ў пашырэнні дзейнасці французскіх 

інвестараў(№ 219(27829) за 19.11.2014); І нарэшце наладзіць якасны 

сучасны маркетынг для рэалізацыі айчыннай прадукцыі за мяжой… 

(№ 204(27814) за 25.10.2014); Адсюль бярэ свой адлік Лонданскі 

фіксінг(№ 197(28055) за 13.10.2015); Снежаньскі ф’ючарс на Нью-

Ёркскай біржы Comex падаражэў на 13,2 долара, ці на 1,15 % – да 

$ 1157,5 за тройскую унцыю(№ 197(28055) за 13.10.2015). 

Вялікая колькасць эканамічнай лексікі пададзена тэрміналагічнымі 

спалучэннямі:Па выніках 2013 года ў Расіі склалася абсалютна станоўчае 

гандлѐвае сальда(№ 204(27814) за 25.10.2014); Францыя з’яўляецца 12-м 

партнѐрам Беларусі па знешнегандлѐвым таваразвароце(№ 219(27829) за 

19.11.2014); У развіцці рэгіянальнай эканомікі на аснове 

высокатэхналагічных кластараў… (№ 219(27829) за 19.11.2014); Але ва 

ўмовах сусветнага крызісу на першае месца выходзяць эканамічныя 
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адносіны(№ 219(27829) за 19.11.2014); А гэта немагчыма зрабіць без 

паляпшэння гандлѐвых маршрутаў, у тым ліку 

рэанімуючых…(№ 221(28585) за 16.11.2017); На саміце была дасягнута 

згода, што ўзмоцненае супрацоўніцтва, дальнабачны і ўсебаковы 

палітычны дыялог маюць ключавое значэнне… (№ 229 (28593) за 

28.11.2017). 

Неабходна звярнуцца і да з‘явы інтэрнацыяналізацыі лексікі 

аналітычных артыкулаў і выкарыстання ў іх шматлікіх новых 

запазычанняў, што звязана з адлюстраваннем актуальных у беларускім 

грамадстве працэсаў і падзей сусветнага маштабу. Вялікая колькасць слоў 

пададзена лексічнымі адзінкамі са сферы эканомікі, культуры, 

камп‘ютарных тэналогій. Напрыклад, Прыйша іншая эпоха беларускай 

гісторыі, хоць грандыѐзнасці і татальнасць зменаў у фільме не 

адчуваецца, а толькі падказваецца анатацыяй і бэкграўндам(№ 59(27917) 

за 28.03.2015); Хутка зваліць Асада не атрымалася, і грамадзянская 

апазіцыя пачала дрэйф у бок бандыцкіх, экстрэмісцкіх і рэлігійных 

фарміраванняў(№ 193(28051) за 08.10.2015);Не дзіва, што сур’ѐзныя 

музычныя лэйблы не ўспрымаюць «Еўрабачанне» як прадстаўнічы форум 

(№ 246(28104) за 19.12.2015);Конкурс стаў закрытай працэдурай, што 

ніяк не цягне на сапраўдныпітчынг(№ 204(27814) за 25.10.2014); 

Напрыклад, апцыѐнныя трэйдары рэзка павялічылі стаўкі на падзенне 

нафтавых цэн… (№ 232(28090) за 01.12.2015); Але, на жаль, дакладна 

зразумела, што сѐння трэнд развіцця ідзе хутчэй у адваротным кірунку 

(№ 156(28266) за 16.08.2016); Ім цяпер падавай не вакальнае майстэрства, 

а трэш і эпатаж(№ 246(28104) за 19.12.2015);Хэштэг#PrayforAmazonia 

(#МалісязаАмазонію) надзвычай папулярны(№ 165(29032) ад 31.08.2019) 

і інш. 

Варта звярнуць увагу на тое, што, напрыклад, камп‘ютарны слэнг 

выкарыстоўваецца не толькі пры апісанні камп‘ютарных тэхналогій, але 

і пры характарыстыцы з‘яў эканомікі, палітыкі, культуры: Я цаню інтрыгу 

і дынамізм экшэн-фільмаў, дапускаю, што такія сюжэты здараюцца ў 

рэальным жыцці, «лайкаю» імпэт стварыць беларускія баевікі… 

(№ 43(28153) за 05.03.2016). 

Побач з інтэлектуалізацыяй і інтэрнацыяналізацыяй у сродках 

масавай інфармацыі назіраецца і працэс дэмакратызацыі, адна з прымет 

якога – выкарыстанне ў публікацыях размоўнай лексікі, часам з адценнем 

грубасці, фамільярнасці. Выкарыстанне размоўных лексічных адзінак 

у аналітычных артыкулах выступае як спецыфічны прыѐм прыцягнення 
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ўвагі чытача, эфектыўны сродак пераканання і ўздзеяння: 

Нядобрасумленная канкурэнцыя, манапалізм, карупцыйныя схемы ды так 

званыя «адкаты»(№ 204(27814) за 25.10.2014); У любым выпадку, 

створаны Еўразійскі эканамічны саюз – гэта не панацэя і не «халява», як 

лічаць некаторыя…(№  204(27814) за 25.10.2014); Тут і сучаснаму 

чалавеку – разбэшчанаму магчымасцямі розных цялесных 

трансфармацый – не проста было б разруліць сітуацыю, каб у выніку 

задаволенымі аказілся ўсе(№ 231 (28089) за 28.11.2016). Большасць 

размоўных слоў пададзена субстантывамі: Бегчы ў абменнік я бне параіў у 

любым выпадку, бо прымаць сур’ѐзныя рашэнні трэба з халоднай галавой, 

а не пад уплывам нейкіх эмоцый (№ 217(28075) за 10.11.2015);Паралельна 

дзейнічае маргінальная тусоўка эмігрантаў, якая збіраецца здзяйсняць 

свае планы праз шантаж…. (№ 59(27917) за 28.03.2015) і інш. 

У аналітычных артыкулах ужываецца размоўная лексіка, 

характэрная для так званага моладзевага слэнгу: Шатландская спадніца 

Эндру для нас – ужо «прыкол», таксама як і Аляксандр Вергуноў на сцэне 

вельмі стараецца працаваць у адпаведнасці з жанрам (№ 231(28089) 

за 28.11.2016); На «конкурсе песні» самі песні даўно нікога не 

«торкаюць»(№ 246(28104) за 19.12.2015). 

Даследаванне мовы аналітычных артыкулаў паказвае,што многія 

спалучэнні слоў праз частае паўтарэнне ў аналітычных тэкстах 

фразеалагізуюцца і ўжываюцца як публіцыстычныя клішэ. Аднак побач 

з клішыраванымі выразамі аўтары актыўна выкарыстоўваюць 

фразеалагічныя адзінкі з вобразным зместам: выносіць смецце з 

хаты,зацягнуць паясы, на роўным месцы,пералічыць на пальцах адной рукі, 

прыкласці руку, ставіць крыж, каўшом браць і інш.:Які раздражнѐна 

пырхаў кожны раз калі ѐн асабліва не цырымонячыся пачынаў «выносіць 

смецце з хаты» (№ 217(28327) за 10.11.2016); Па-першае, амерыканцы 

ў крызіс, як і ўсе нармальныя людзі, рэзка зацягнулі паясы і імкнуцца не 

рабіць буйных пакупак(№ 60(27918) за 31.03.2015); Напэўна ж, цікавасць 

Штатаў да Арктыкі і занепакоенасць адставаннем у яе асваенні не 

ўзнікла на «роўным месцы»(№ 191(28049) за 06.10.2015); Іх у прамым 

сэнсе можна пералічыць на пальцах адной рукі(№ 214(28578) за 

04.11.2017); Я не буду моцна здзіўлены, калі яны насамрэч прыклалі руку 

да распальвання ўнутранага канфлікту ў Ганконгу праз мясцовыя 

фонды…(№ 195(27805) за 14.10.2014); І гэта не дзіўна, бо мала каму 

хочацца працаваць некалькі гадоў на нармалізацыю адносін, а потым 

ставіць крыж на вялікай дыпламатычнай працы(№ 211(28069) 
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за 31.10.2015); Затое эпатажу – хоць каўшом бяры(№ 246(28104) 

за 19.12.2015) і інш. 

Такім чынам, асноўнымі лексічнымі асаблівасцямі аналітычных 

тэкстаў можна лічыць праявы інтэлектуалізацыі і інтэрнацыяналізацыі, 

што прыводзіць да актывізацыі тэрміналагічных адзінак і шырокага 

выкарыстання запазычанай лексікіна старонках газеты «Звязда». 
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Сярод навуковых зацікаўленняў Л. А. Антанюк тэрміналогія займае 

важнае і нават асноўнае месца. Аднак з-за асаблівасцяў гістарычнага часу, 

на які прыпала плѐнная дзейнасць гэтага выдатнага беларускага навукоўца, 

адна галіна тэрміналогіі ўсѐ ж не змагла атрымаць належнай увагі ў яе 

працах, як і ў працах усіх савецкіх мовазнаўцаў наогул. Гэта рэлігійная 

тэрміналогія. Рэлігія ў дзяржаве афіцыйнага атэізму разглядалася як 

аджылая і несучасная з‘ява, якая павінна адысці ў нябыт разам са 

старэйшым пакаленнем. Таму і вывучэнне рэлігійнай тэрміналогіі не 

дапускалася. Між тым яна заўжды была адметнай часткай старабеларускай 

лексікі, утрымлівала пэўныя пазіцыі ў савецкую эпоху і захоўвае 

актуальнасць у сучаснай мове, у цяперашніх абставінах. У паслясавецкі 

час рэлігійная тэрміналогія здабыла поўныя правы на сваѐ існаванне 

і развіццѐ, а таму патрабуе глыбокага і ўсебаковага вывучэння. 
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Рэлігійная тэрміналогія залучае словы і словазлучэнні, што 

пазначаюць паняцці рэлігіі і суадносных з ѐю сфер. Галоўная адметнасць 

рэлігійнага тэрміна – дакладнае значэнне, якое суадносіцца ці супадае 

з рэлігійным паняццем. Лѐгка заўважыць, што гэткую ўласцівасць сваѐй 

семантыкі выяўляе і любы іншы тэрмін (гл., напр., [1, c. 51–53]). Рэлігійны 

тэрмін у структурным плане можа быць як словам, так і словазлучэннем. 

Рэлігійнае значэнне перадаюць таксама лексемы, што пазначаюць 

аб‘екты і з‘явы рэлігійнай сферы, але тэрмінамі не з‘яўляюцца, паколькі не 

маюць адназначнасці, дакладнага значэння. Такую лексіку варта называць 

рэлігійнай і адрозніваць яе ад тэрміналогіі. Апрача рэлігійных тэрмінаў 

і лексем у мове функцыянуюць і т. зв. прытэрміналагічныя словы – гэта 

агульнаўжывальныя словы і выразы (прыслоўі, прыназоўнікі, злучнікі 

і інш), якія належаць да лексічнай сістэмы мовы без спецыяльных 

абмежаванняў і не маюць тэрміналагічнага значэння (а часта – і дакладнай 

семантыкі), але дапамагаюць раскрываць рэлігійную семантыку або 

служаць для сувязі слоў у словазлучэннях-тэрмінах. 

Спецыфіку рэлігійнай тэрміналогіі дарэчна паказваць не толькі 

(і нават не столькі) на сучасным матэрыяле, колькі на дыяхранічным, 

паколькі менавіта на старажытных этапах адбываліся многія працэсы 

ўтварэння рэлігійных тэрмінаў, набыццѐ імі сінаніміі ці аманіміі. Крыніцай 

дыяхранічнага матэрыялу варта ўзяць два найважнейшыя помнікі 

старабеларускай мовы: евангельскі пераклад беларускага пратэстанта 

Васіля Цяпінскага (каля 1574 г.) і катэхізіс (Нясвіж, 1562) Сымона Буднага. 

Калі першы – гэта перакладны тэкст, што дакладна перадае свой 

царкоўнаславянскі арыгінал, то другі – дастаткова арыгінальны рэлігійна-

дыдактычны твор у форме пытанняў і адказаў, але з элементамі палемікі. 

Абодва помнікі знаходзяцца сярод першых друкаваных выданняў на 

старабеларускай мове; прыклады з іх цытуюцца далей у спрошчанай 

арфаграфіі. 

У дадзенай працы тэрмінамі лічацца словы шырокай марфалагічнай 

базы: не толькі назоўнікі, але таксама дзеясловы і прыметнікі (гэтак 

меркавала і Л. А. Антанюк, [1, c. 62–64]). Дэрывацыйна некаторыя 

тэрміны-назоўнікі маглі ўзнікнуць толькі ад слоў іншых часцін мовы: 

дзеясловаў (напр.: васкрэсенне<васкрэснуць) ці прыметнікаў (напр.: святы 

(subst.) <святы). У дадатак, у даўнія эпохі не існавала стабільнасці 

пісьмовых нормаў, і таму ў старажытных крыніцах рэлігійная тэрміналогія 

магла быць прадстаўлена словамі розных часцін мовы. Аўтаматычнае 
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ўтварэнне на іх аснове назоўнікаў не заўжды магчыма ці навукова 

карэктна. 

Галоўную адметнасць рэлігійнай тэрмінасістэмы, як і любой іншай, 

складаюць працэсы тэрміналагізацыі. 

1. Тэрміналагізацыя 

Тэрміналагізацыя – гэта ўтварэнне тэрміна. У рэлігійную 

тэрміналогію словы прыходзяць з агульнай мовы, з яе асобных формаў або 

рэгістраў (напрыклад, дыялекту, прастамоўя, літаратурнай мовы) або 

шляхам запазычвання з іншых моў (што асабліва актуальна для славянскіх 

моў, паколькі вядучыя рэлігіі ў славян з‘яўляюцца прышлымі). Пры гэтым 

у агульнай мове існуе значны шэраг слоў, якія не з‘яўляюцца тэрмінамі, 

але адпачатна належаць да рэлігійнай сферы, паколькі пазначаюць выразна 

рэлігійныя (у т. л. містычныя) аб‘екты ці з‘явы: апостал, бог, грэх, 

малітва, пост, прарок, святар, цуд, Хрыстос; апостальскі, блаславѐны, 

божы / боскі, грэшны, пракляты, святы, цудоўны; блаславіць, васкрэснуць, 

грашыць, клясці, маліц(ца), (па)каяцца, свяціць, хрысціць і г. д. Такі шыхт 

лексікі з‘яўляецца ядравым для рэлігійнай тэрміналогіі, служыць яе 

асновай. 

Для слоў агульнай мовы (агульнаўжывальных слоў) не патрэбна 

высокая дакладнасць значэння слова і яго дакладнае суаднясенне 

з паняццем. Семантыка слова складваецца стыхійна і на працягу розных 

эпох, таму яна неканкрэтная, расплывістая або дастаткова агульная. 

Агульнаўжывальныя словы звычайна маюць некалькі значэнняў, а таксама 

развіваюць пераносныя значэнні. 

Напрыклад, словы дом, князь, неба, сын, чалавек пазначаюць любы 

аб‘ект, што мае прыкметы, дастатковыя для аднясення яго ў аб‘ѐм 

адпаведнага паняцця. У маўленчых актах толькі адбываецца актуалізацыя 

асобных, канкрэтных значэнняў гэтых слоў: мой дом ці дом Пятра, 

чыстае неба, Пятровы сын ці сын Пятра, добры чалавек ці чалавек на 

дарозе, князь на чале княства і г. д. За межамі маўленчага акта такія словы 

губляюць сваю кантэкстуальную адназначнасць, застаючыся адзінкамі 

агульнай мовы (агульнаўжывальнымі словамі). 

Ператварэнне слова агульнай мовы ў тэрмін адбываецца праз 

набыццѐ дакладнага значэння ці нават уласнай дэфініцыі шляхам 

усталявання сувязі з пэўным паняццем (у дадзеным выпадку – рэлігійнай 

сферы). Для запазычанняў з іншых моў наданне дэфініцыі не абавязкова, 

калі такая дэфініцыя была ўжо дадзена на іншай мове і з такім значэннем 

запазычаны тэрмін ужываецца ў новай. 
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Пераход агульнаўжывальнага слова ў тэрмін ажыццяўляецца не 

адвольна, а ў спецыяльным дыскурсе (у дадзеным выпадку – 

рэлігійным), што мае месца ў самых разнастайных маўленчых актах, 

вусных і пісьмовых, звязаных з рэлігіяй: пры перакладзе ці тлумачэнні 

рэлігійных тэкстаў, вусным выступленні рэлігійных дзеячаў, стварэнні або 

рэдагаванні рэлігійных тэкстаў, у рэлігійнай палеміцы, пры выкананні 

рэлігійных рытуалаў і да т. п. 

Разнастайныя прыклады такога пераходу можна назіраць як на 

сучасным, так і на старабеларускім матэрыяле. Так, агульнаўжывальнае 

слова неба ў евангельскім (і наогул біблейным) кантэксце набывае статус 

тэрміна, пазначаючы нематэрыяльны свет, што пануе над зямлѐю і дзе 

прысутнічае Бог і яго трон, Іісус Хрыстос, праяўляецца Дух Святы, там 

таксама знаходзяцца анѐлы і святыя (І хаця падобная дэфініцыя, 

натуральна, Цяпінскім не прыводзіцца, аднак яна ўласціва евангельскаму 

кантэксту (і была дадзена ў тэалагічнай літаратуры); у розных месцах 

евангельскага апавядання раскрываецца змест паняцця небо, чаго 

дастаткова для функцыянавання тэрміна і без дэфініцыі). Статус тэрмінаў 

у евангельскім кантэксце набываюць у перакладзе Цяпінскага і іншыя 

агульнаўжывальныя словы, такія як домъ, сынъ, чоловекъ і інш. 

Пры гэтым само слова, як правіла, не змяняецца (магчымы толькі 

некаторыя яго марфалагічныя змены). Набыццѐ адназначнасці словам 

суправаджаецца стратай другасных і пераносных значэнняў, стратай 

экспрэсіі, мадальнасці, эстэтычнай афарбоўкі – усяго, што было ўласціва 

яму ў агульнай мове. Ператварэнне ў тэрмін суправаджаецца пераацэнкай 

слова, размежаваннем са словамі сваѐй ранейшай лексічнай групы 

і ўсталяваннем сувязяў са словамі новай лексічнай групы. Фактычна слова 

мяняе сваѐ месца ў лексічнай сістэме, сувязі з ранейшымі і цяперашнімі 

паняццямі (напрыклад, губляюцца былыя сінонімы і антонімы, 

атрымліваюцца новыя). Так, у евангельскім перакладзе Цяпінскага тэрмін 

грешникъ суадносіцца ўжо з такімі сінонімамі, як погибший (subst.), сынъ 

злостивый, сынъ муки, чоловекъ въ духу нечистомъ, а таксама бешаный 

і бешоный (subst., пра ахопленых злым духам) і супрацьпастаўляецца такім 

антонімам, як выбранный (subst.), светый (subst.) і мужъ светый, светый 

божий (subst.), справедливый (subst.) і мужъ справедливый, сынъ 

королевства, а таксама убогий въ духу. 

З прыведзеных прыкладаў, дзе назоўнікі (і субстантывы) 

атрымліваюць свае азначэнні, добра бачна, што тэрмінаўтварэнне 

суправаджаецца спецыфікацыяй – наданнем дадатковых дэталізацый 
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значэнню слова (звычайна шляхам азначэння, дапасаванага ці 

недапасаванага, і дэфініцый), якія паглыбляюць і раскрываюць змест 

паняцця. Таму ў перакладзе Цяпінскага ангелъ фігуруе з шэрагам 

азначэнняў: ангелъбожий, ангелънебесный, ангелъпанский, ангелъсветый; 

рэлігійны кіраўнік сінагогі выступае як переднейший згромаженья і 

переднейший въ згромаженьи; галоўны жрэц (першасвятар) 

у Іерусалімскім Храме названы як священникъ переднейний, як оферовникъ 

і як оферовникъпереднейший. У Евангеллі (паводле перакладу Цяпінскага) 

слова сынъ у якасці наймення для Іісуса Хрыста спецыфікавана 

азначэннямі сынъ божий, сынъ бога, сынъ чоловечий,сынъ Давидовъ. 

2. Сістэмнасць 

Сістэмнасць тэрміна азначае ўключэнне яго ў пэўную 

тэрмінасістэму. У адрозненне ад агульнаўжывальных слоў (таксама 

арганізаваных у свае групоўкі), тэрміны (нават словы, запазычаныя 

з агульнай лексікі) у сваѐй сукупнасці спецыфічна арганізаваны: інакш 

спалучаюцца паміж сабой, а іх значэнні абумоўлены спецыфікай дадзенай 

рэлігійнай ідэалогіі (дактрыны). Адпаведна, значэнне тэрміна можа быць 

зразумелае толькі ў суаднясенні з іншымі тэрмінамі. 

Найлепш гэта можна праілюстраваць на прыкладзе старабеларускіх 

рэлігійных дэфініцый, калекцыю якіх змяшчае катэхізіс Сымона Буднага. 

Напрыклад, на с. 19а–20а там даецца такая дэфініцыя пракляцця: Бо кто 

проклинаеть, призываеть Бога противу его приказанья, абы человека 

скаралъ, которого Богъ любити велелъ (с. 19а–20). Т. ч., пракляцце – гэта 

прыкліканне Бога насуперак яго запаветам любіць кожнага для пакарання 

іншага чалавека. Таму Будны мімаходзь акрэслівае пракляцце як грэх 

(грехъ), і як вялікі грэх, што цягне за сабой іншыя грахі. І далей Будны ўжо 

дэталізуе (паглыбляе дэфініцыю), прыводзячы два сілагізмы, якія мусяць 

давесці справядлівасць яго пазіцыі. Першы сілагізм акрэслівае пракляцце 

як злоўжыванне. Той, 

з великою учтивостию призыванъ. Лечъ проклинанья бывають ляда с 

причины, часомъ напрасно, часомъ и зъ гневу безъ страха божіа 

учтивости его (с. 20). Другі сілагізм вызначае пракляцце як злачынства: 

злоречить. Лечь Богъ всехъ любити велелъ (с. 20). Далей (с. 20–20а) Будны 

тлумачыць, чаму ж біблейныя прарокі, якія пракліналі, не ўпадалі ў грэх – 

бо яны пракліналі бязбожнікаў і блюзнерцаў! Але нават пры такой умове 

прыкладу прарокаў не варта паслядоўнічаць: Лечь мы такового 
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проклинанья в обычай брати не маемъ (с. 20а). Такім чынам, для 

разумення тэрміна проклинанье неабходна таксама разуменне тэрмінаў 

грехъ (грешити), кара (карати), призывати Бога, злоречити (злореченье), 

приказанье божие (приказати), любити (любовь) і інш. 

Як вядома, сукупнасць суадносных і звязаных паміж сабой тэрмінаў 

называюць тэрміналогіяй, ці тэрмінасістэмай, а таксама яшчэ 

(тэрміналагічным) полем (гл., напр., [1, c. 40–43, 106–112]). У межах сваѐй 

тэрмінасістэмы (свайго поля) тэрмін адназначны, а само поле замяняе яму 

кантэкст: тэрміны не залежаць ад кантэксту, яны суадносяцца толькі з 

іншымі тэрмінамі сваѐй тэрміналогіі. За межамі гэтага поля слова губляе 

сваю адназначнасць; пранікненне туды іншых тэрмінаў (з чужых 

тэрміналагічных палѐў) не дапускаецца. 

Варта яшчэ падкрэсліць, што ў межах тэрмінасістэмы (поля) 

адбываецца ўжо не проста актуалізацыя, а спецыялізацыя тэрміна – 

прыстасаванне яго семантыкі да пазначэння пэўнага паняцця адпаведнай 

галіны. Спецыялізацыя праяўляецца ў дэфініцыі, калі тэрмін не толькі 

атрымлівае свой аб‘ѐм і змест, але і ўплывае на дэфініцыі іншых тэрмінаў 

свайго поля або ўлічвае іх. Такім чынам, тэрміны адзін аднаго 

абмяжоўваюць і разам з тым узбагачаюць. 

Разуменне ўсяго поля (тэрмінасістэмы) магчыма толькі на базе 

пэўнай рэлігійнай ідэалогіі (дактрыны). На базе гэтай ідэалогіі тэрмін 

здабывае сваю дэфініцыю і суадносіцца з іншымі тэрмінамі. Адпаведна, 

рэлігійная тэрміналогія для свайго ўзнікнення і функцыянавання патрабуе 

спецыяльнай галіны інтэлектуальнай дзейнасці – тэалогіі, дактрыны, 

дагматыкі, апалагетыкі і г. д. Усе рэлігійныя тэрміны заўжды з‘яўляюцца 

адначасова і элементамі, і набыткамі пэўнай рэлігійнай ідэалогіі. У сувязі 

з гэтым рэлігійнаму тэрміну ўласціва такая рыса, як штучнасць. 

3. Штучнасць 

Штучнасць тэрмінаў азначае, што адносіны ў тэрмінасістэме (полі) 

складваюцца не натуральным, стыхійным шляхам, як у агульнай лексіцы, а 

спецыяльна, штучна ўсталѐўваюцца. Адбываецца гэта пры даследаванні 

пэўнага паняцця ў выглядзе дэфініцыі, каментарыя, разважання, 

параўнання, класіфікацыі і да т. п. Тэрміны заўжды штучна, свядома 

ўключаюцца ў поле тэрмінаў (а часта і штучна ствараюцца паводле сваѐй 

формальнай структуры) у выніку складанай інтэлектуальнай дзейнасці, 

такой як аналіз, сістэматызацыя, дыскусія, палеміка і да т. п. Нездарма 

моватворчасць беларускіх пратэстантаў, уніятаў і праваслаўных XVI–

XVII стст. суправаджалі бурлівыя спрэчкі і дэбаты. 
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Гэта таксама азначае, што пры патрэбе тэрміны могуць быць зменены 

ў сваім змесце, аб‘ѐме, дэталях і нават паводле поля – перамешчаны ў іншае 

поле. Гэта асабліва часта можна назіраць у эпоху Рэфармацыі. 

4. Структураванасць 

Як і звычайныя тэрміны (гл., напр., [1, c. 64–75]), рэлігійныя тэрміны 

маюць разнастайную структуру: яны бываюць не толькі аднаслоўныя, але 

і двуслоўныя ды шматслоўныя, г. зн. з‘яўляюцца словазлучэннямі. 

Складанасць структуры дазваляе ўзмацніць яснасць тэрміна (калі яна 

недастатковая пры аднаслоўным найменні) за кошт большай матывацыі, 

якая звязвае тэрмін з іншымі паняццямі. У тэрмінах са складанай 

структурай адзін кампанент агульны з адным паняццем, а другі – 

з іншым(і). Так, звышнатуральнае якасцева-прасторавае паняцце 

пякельных пакут пасля смерці ў евангельскім апавяданні перадаецца 

складанымі тэрмінамі (паводле перакладу Цяпінскага) мука вечная, мука 

огненная, огонь вечный, огонь неугасаючий, огонь мукъ, хаця трапляюцца 

і аднаслоўныя огонь, пекло, темность. Добра бачна, што ў першым 

выпадку структурна складаныя тэрміны маюць большую нагляднасць 

і выразнасць. 

Варта адзначыць, што ў граматычным плане спецыфікацыя тэрміна, 

асабліва ў старабеларускую эпоху, рэалізуецца не толькі праз дапасаваныя 

(ворота пекельные, духъ нечистый, судъ вечный і інш.) азначэнні, але 

і недапасаваныя (взнесенье на небо, мерзкость спустошенья, отпущенье 

греховъ і інш.), а таксама, пры прамапераходных і нават непераходных 

дзеясловах – праз дапаўненні, прамыя і ўскосныя: взложити руки, встати 

зъ мертвыхъ, мети духа нечистого, отпустити / отпущати грехъ / 

згрешенье і інш. У выніку тут магчыма ўзнікненне рознага кшталту 

суадносін і паралелізмаў, параўн.: богъ живый і богъ живыхъ, сынъбожий 

і сынъбога, столица божъя і столица славы; (по)хвалити і воздати / 

воздавати хвалу, блюзнити і блюзнерство мовити, взнестисе і взнестисе 

на небо (прыклады ўзятыя з перакладу Цяпінскага). 

У рэлігійнай тэрміналогіі можна адзначыць падвышаную вагу 

генетыўных канструкцый сярод недапасаваных азначэнняў, прычым такія 

канструкцыі часам функцыянуюць як сінанімічныя атрыбутыўным 

канструкцыям. Гэта абумоўлена ўплывам прэцэдэнтных тэкстаў (Бібліі), 

чыя мова захоўвае нямала архаічных рыс. 

Таксама важную фармальную характарыстыку тэрміна нясе і яго 

ўнутраная (марфалагічная) структура, што часта ўказвае на 

катэгарыяльную прыналежнасць слова. Так, у славянскіх мовах важную 
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ролю адыгрывае фіналь слова (яго канцавыя марфемы), што адлюстроўвае 

марфалагічную прыроду слова (спецыфічныя суфіксы аддзеяслоўнага 

дзеяння, роду і да т. п.). Гэта спрыяе знаходжанню месца тэрміна сярод 

граматычных класаў, яго аднясенню да пэўных агульных катэгорый, 

а ў рэшце рэшт – і больш дакладнаму яго значэнню. Верагодна, нездарма 

таму многія рэлігійныя тэрміны ў катэхізісе Буднага выступаюць менавіта 

з суф. -ание/-ение [2, c. 28], які ўказвае не толькі на прыналежнасць 

назоўніка да абстрактнай лексікі, але і на яго аддзеяслоўнае паходжанне. 

У некаторых выпадках працягласць тэрміна сведчыць не толькі пра 

яго матывацыю, але таксама і пра больш спецыяльнае, вузкае значэнне, 

параўнальна з кароткім тэрмінам, на базе якога ѐн быў утвораны. Так, 

апрача слова грехъ Цяпінскі выкарыстоўвае ў сваім перакладзе і слова 

згрешенье, якое пазначае несмяротны, даравальны грэх, памылку (больш 

вузкае значэнне). 

5. Сінанімія 

На першы погляд, сінанімія зусім не ўласціва тэрміну, які імкнецца 

да адназначных суадносін паміж формай і зместам (паняццем). Аднак 

гэта – ідэальнае патрабаванне, якое на практыцы ў сучаснай 

тэрмінатворчасці не вытрымліваецца [1, c. 75–82]. У дачыненні ж да 

рэлігійнай тэрміналогіі пазбегнуць сінаніміі немагчыма ў прынцыпе, 

паколькі на выбар наймення (пазначэння) тут моцна ўплывае таксама 

традыцыя, аўтарытэты, прэцэдэнты. Таму ў рэлігійнай тэрміналогіі для 

аднаго зместу (дэсігната) можа існаваць шэраг найменняў (пазначэнняў) 

рознага паходжання, калі яны санкцыянаваныя працяглай традыцыяй, 

асвечаны аўтарытэтам і маюць прэцэдэнты. Наяўнасць сінонімаў дазваляе 

звязаць паняцце з шэрагам блізкіх ці сумежных паняццяў і палѐў. 

Сапраўды, у рэлігійнай сферы многія тэрміны маюць свае поўныя ці 

няпоўныя сінонімы. Так, тэрмін неба ў Бібліі мае ў якасці поўнага 

адпаведніка найменні нябѐсы (pl. tant.), улонне Аўрамава, вышыні 

(у перакладзе Цяпінскага – высокость) і інш. Гэтаксама ў Евангеллі 

Хрыстос называецца сын чалавечы, сын Божы, сын Бога, сын Айца і інш. 

Сінедрыѐн (дарадчая і судовая ўстанова ў гарадах старажытных іўдзеяў) 

Цяпінскі перадае ў сваім перакладзе і як судъ (Мц. 5:22) і як рада 

(Мц. 10:17, Мк. 13:9) у залежнасці ад евангельскага кантэксту. Будны 

разам з тэрмінам проклинанье прыводзіць і яго сінонім злореченье (відаць, 

усѐ ж няпоўны), што дублюецца і на іншым марфалагічным узроўні: у яго 

дэфініцыі ўжываюцца дзеясловы проклинати і злоречити. Вельмі 

разнастайныя атрымліваюцца ў Евангеллі найменні д‘ябла: апрача 
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дъяволъадзначаны сінонімы рознай паўнаты: бесъ і князь бесовский, 

ворогъ, духънемый, духънечистый, злостивый (subst.), злый (subst.), 

куситель. 

Наяўнасць сінаніміі, верагодна, стварае выразную асаблівасць 

рэлігійнай тэрміналогіі. Гэта выразна супрацьпастаўляе яе сучаснай 

навуковай тэрміналогіі, дзе сінанімія тэрмінаў ганіцца і пазбягаецца (хаця 

на практыцы мае месца). 

Асобнай заўвагі патрабуюць т. зв. разнамоўныя сінонімы, што 

ўласцівы не толькі рэлігійнай тэрміналогіі (і рэлігійнай лексіцы), але 

і звычайнай тэрміналогіі беларускай мовы [1, c. 61]. У гэтым выпадку 

паміж сабой суадносяцца як поўныя сінонімы словы рознага генетычнага 

паходжання – беларусізмы, царкоўнаславянізмы, грэцызмы, паланізмы, 

лацінізмы: набажэнства – служба – літургія – (і)мша, бажніца – царква – 

касцѐл, пропаведзь – казанне / казань – гамілія, святар – поп – ксѐндз, хаця 

часцей за ўсѐ адзначаюцца толькі пары кшталту гасподзь – пан, епіскап – 

біскуп, манастыр – кляштар, хрост – крыж, ідал – балван, плоць – цела, 

милость – ласка, таінства – сакрамант, запавет – тастамент. Такая 

міжмоўная сінанімія абумоўлена даўнім суіснаваннем у беларусаў розных 

хрысціянскіх канфесій (грэка-праваслаўнай, рыма-каталіцкай, 

пратэстанцкіх), кожная з якіх карысталася рознымі чужыннымі мовамі, 

што ўплывала на развіццѐ беларускай тэрміналогіі і рэлігійнай лексікі. 

Аднак на практыцы такія разнамоўныя сінонімы выступаюць звычайна 

ў розных тэрмінасістэмах (палях) і рэдка сустракаюцца ў адным полі. 

6. Аманімія 

Аманімія ўзнікае ў рэлігійнай тэрміналогіі ў сувязі са зменамі 

і развіццѐм рэлігійных ідэй, узнікненнем новых рэлігійных рухаў, школ, 

вучэнняў, стварэннем новых канфесій і да т. п. Пры істотных зменах 

справа можа даходзіць да поўнага перагляду ідэйных палажэнняў, што 

яшчэ нядаўна здаваліся цалкам непарушнымі і бясспрэчнымі. Вынікам 

становіцца пераасэнсаванне ўжо існуючых тэрмінаў, наданне ім новага 

зместу (новых дэфініцый) або паглыбленне, дэталізацыя існуючага зместу. 

Аднак блытаніны ці двусэнсоўнасці пры гэтым не ўзнікае, паколькі 

адбываецца дыферэнцыяцыя і размежаванне тэрмінаў – кожны з іх 

адносіцца да свайго поля, сваѐй тэрмінасістэмы, дзе мае свае сувязі 

з іншымі паняццямі, і, як правіла, ізаляваны ад паняццяў іншых палѐў. 

Напрыклад, у Евангеллі існуюць амонімы для наймення праведнікаў 

(далей прыклады – паводле перакладу Цяпінскага): сыны королевства 

1. іўдзеі, прадстаўнікі богаабранага народа, якія толькі фармальна 
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выконвалі боскія запаветы (гл. Мц. 8:12); 2. сапраўдныя паслядоўнікі 

вучэння Хрыста, хрысціяне (гл. Мц. 13:38). Іншым евангельскім амонімам 

будзе слова судъ: 1. чалавечы суд, нефармальны або фармальны, 

2. нябесны, боскі суд (у гэтым выпадку слова спалучаецца з азначэннямі: 

судъ вечный, судъ поганомъ). Ва ўсіх гэтых выпадках мае месца не 

разыходжанне семантыкі тэрміна, а якраз аманімія тэрмінаў, паколькі 

кожнае з такіх значэнняў належыць да свайго поле. 

7. Полісемія 

Хаця полісемія тэрміналогіі не ўласціва ў прынцыпе, тым не менш 

цалкам яе пазбегнуць не заўжды ўдаецца, часам яна нават праяўляецца на 

даволі глыбінных ўзроўнях. Так, у славянскай рэлігійнай тэрміналогіі, як 

і ў большасці еўрапейскіх моў, прадстаўлена полісемія пэўнага тыпу, калі 

назва памяшкання альбо будынка супадае з назвай установы, якая 

дзейнічае ў такім памяшканні альбо будынку: царква (касцѐл), прыход 

(парафія), суд, сінагога і да т. п., таксама параўн. найменні Іерусалімскага 

Храма ў перакладзе Цяпінскага: домъ (домъ божий, домъ молитвы), месцо 

светое, церковъ і церковъ божъя. Тое ж можна назіраць і ў выпадку 

аддзеяслоўных назоўнікаў (омыванье, як у Цяпінскага), у семантыцы якіх 

заўжды прадстаўлены працэс і яго вынік ці дзеянне і яго сродак. 

Разгледжаныя асаблівасці рэлігійнай тэрміналогіі сведчаць, што 

тэрміны ўласцівыя не толькі навуцы і тэхніцы, але і такой суб‘ектыўнай ды 

ненавуковай галіне чалавечай дзейнасці, як рэлігія. Яны, у прыватнасці, 

фармуюцца і функцыянуюць пераважна ў тэалагічным дыскурсе, аднак 

выступаюць і ва ўсѐй іншай рэлігійнай літаратуры – у той ступені, у якой 

фармулѐўкі тэрмінам былі дадзены ў гэтым дыскурсе. Аналіз паказвае, што 

ўтварэнне і існаванне рэлігійных тэрмінаў супадае з аналагічнымі 

працэсамі ў сферы нерэлігійнай тэрміналогіі. Сярод асаблівасцяў 

рэлігійнай тэрміналогіі можна ўказаць на існаванне выразнай сінаніміі, 

якая абумоўлена значнай роляй традыцыі і традыцыйнай літаратуры. З‘явы 

сінаніміі, аманіміі і полісеміі ў рэлігійнай тэрміналогіі не парушаюць 

семантычнай адназначнасці тэрміна як з‘явы, што адзначана 

і ў нерэлігійнай сферы [1, c. 81]. Рэлігійная тэрміналогія – важная галіна 

беларускай нацыянальнай тэрміналогіі. Асаблівае значэнне рэлігійных 

тэрмінаў для нацыянальнай мовы звязана з тым, што яны пачалі 

фармавацца і развівацца яшчэ ў старажытную эпоху. 
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ППЕЕРРААЕЕММННААССЦЦЬЬ  ССТТААРРААББЕЕЛЛААРРУУССККААЙЙ  ММООВВЫЫ  ІІ  ББЕЕЛЛААРРУУССККААЙЙ  

ММООВВЫЫ  ППААЧЧААТТККУУ  ХХХХ  ССТТААГГООДДДДЗЗЯЯ  ЎЎ  ГГААЛЛІІННЕЕ  ФФРРААЗЗЕЕААЛЛООГГІІІІ  

 

Пытанні моўнай пераемнасці традыцыйна займаюць сталае месца 

сярод моўна-гістарычных даследаванняў, паколькі ад аб‘ектыўнага 

вырашэння ступені і характару пераемнасці моўных традыцый «залежыць 

фарміраванне аб‘ектыўных падыходаў да цэлага шэрагу важных моўна-

гістарычных праблем, у прыватнасці да праблемы перыядызацыі гісторыі 

мовы, вызначэння моўнага ―ўзросту‖, акрэслення сацыялінгвістычнага 

тыпу мовы і інш.»[3, с. 17]. 

У беларускім гістарычным мовазнаўстве ў выданнях другой паловы 

ХХ ст. усталявалася меркаванне, што новы літаратурны варыянт 

беларускай мовы сфарміраваўся ў вялікім часавым адрыве ад старога, 

вынікам чаго сталася страта прамой і непасрэднай пераемнасці паміж 

старой і новай беларускай літаратурнай мовай. Такога пункту погляду 

прытрымліваліся многія навукоўцы [4, с. 231;6, с. 368; 7, с. 335; 8, с. 497; 9, 

с. 11–12; 11, с. 64; 15, с. 147 і інш.]. Паказальна ілюструюць гэтую пазіцыю 

ў адносінах да пытання пераемнасці наступныя выказванні:«моўныя 

дасягненні (беларускай мовы старажытнага перыяду – Н. К.) аказаліся 

зусім забытымі і нявыкарыстанымі ў далейшым, пры фарміраванні 

беларускай літаратурнай мовы ХІХ стагоддзя на народнай аснове» 

[6, c. 368]), «у гісторыі беларускай літаратурнай мовы <…>прыкметна 
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вылучаюцца два перыяды зусім не звязаныя паміж сабой: старажытны і 

новы» [7, с. 335]. 

Аднак на сучасным этапе развіцця лінгвістычнай навукі такі падыход 

паступова падлягае карэкціроўцы. Усѐ больш навукоўцаў падтрымліваюць 

думку, што, хоць і нельга цалкам адмаўляць факт перарыву пісьмовых 

традыцый, тым не менш каштоўны вопыт моўнага будаўніцтва 

старабеларускай мовы не мог быць назаўсѐды страчаным, сцѐртым і ні 

ў якой меры не запатрабаваным, а значыць магчыма прызнаць новую 

беларускую літаратурную мову спадкаемцай старой літаратурнай мовы 

і перш за ўсѐ на лексічным узроўні [гл. 10; 13; 14]. Пачынае ўтварацца 

доказная база факта моўнай пераемнасці. У прыватнасці, лінгвісты 

збіраюць даныя адносна наяўнасці блока лексічных элементаў агульных 

у старабеларускай і сучаснай беларускай мове [гл. 1], у старабеларускай 

мове і беларускай літаратурнай мове пачатку ХХ ст. [гл. 2]. Для 

аб‘ектыўнага вырашэння пытання аб характары пераемнай сувязі 

старабеларускай і новай беларускай літаратурнай мовы важна атрымаць 

факты па ўсіх моўных узроўнях і моўных падраздзелах. Паспрабуем 

зрабіць гэта на фразеалагічным матэрыяле. 

Як і ў працах папярэднікаў, правядзѐм аналіз, карыстаючыся 

матэрыяламі дзвюх лексікаграфічных крыніц – «Гістарычнага слоўніка 

беларускай мовы» (далей – ГСБМ) і «Слоўніка мовы ―Нашай Нівы‖» 

(далей – СМНН), якія аб‘ектыўна адлюстроўваюць склад лексікі на 

названых адрэзках моўнага развіцця. Параўнанне фразеалагічнага складу 

ажыццяўлялася на прыкладзе фразеаадзінак на літару Б(вып. 1, 2 ГСБМ; 

т. 1 СМНН). Супастаўленне праводзілася наступным чынам: для 

фразеалагізмаў, зафіксаваных у ГСБМ, адшукваліся адпаведнікі ў СМНН. 

Улічваліся адзінкі, якія аўтарамі названых лексікаграфічных зборнікаў 

пазначаліся як фразеалагізмы. 

У прааналізаваных выпусках ГСБМ было выяўлена 59 

фразелагічныхадзінак (далей – ФА). Паводле характару суадноснасці гэтых 

адзінак з рэестрам СМНН вылучаюцца наступныя групы. 

1. Восем ФА з ГСБМ маюць прамыя адпаведнікі ў СМНН, якія 

адрозніваюцца толькі графіка-арфаграфічнымі рысамі: 

 До белого дня – да раніцы:Як сталъ ся пожаръ въ ночи отъ 

Езовитовъ, на тотъ часъ наймовали людей, абы до дня белого вартовали 

(ГСБМ) і Да белага дня – да світання: … гульня удалася, як ня трэба лепей 

і працягнулася да самага белаго дня (СМНН); 
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 Забезценокъ – за бясцэнак, вельмі танна:обжалованые…сребро 

рубаючи розне по розным мѣстцамъ…жидомъ за безцѣнокъ продавали 

(ГСБМ) і За безцэнак – вельмі танна, амаль што дарма: …майстэр не 

можэ дачэкацца акуратнай цэны і аддае гандляру-скупшчыку свой тавар 

за безцэнак (СМНН); 

 Безъмала – амаль, ледзь не, чуць не:Страшные рѣчи здѣ
лъ, а предсѧ  теперешного часу находѧ тсѧ  в людѣхъ без 

мала не вси(ГСБМ) іБезмала
1
 – бязмала; амаль, каля, без малога:Суд 

цягнецца безмала тры нядзелі (СМНН); 

 Бити въ очи – кідацца ў вочы, быць прыкметным:Том8 іж

во и прикладом его праве воωчы била, правдиве не ведает 

чого просит, которы ωпрочъ бога чего иншего ищет (ГСБМ) і Біць у 

вочы – прыцягваць увагу своеасаблівасцю, адметнасцю:... наш лагодна-

разважны характар біў у вочы і змушаў кожнаго з іх [суседзяў] адносіцца 

да нас з недаверьем (СМНН); 

 Битый гостинец, битая дорога – добра ўтоптаная, убітая 

дарога:И рекли сынове изра
s
левы битым гостинцем пойдемо (ГСБМ) 

і Bitajadaroha
2
– дарога, па якой многа ездзяць, ходзяць:Idu. Razhledajusia. 

Daroha šyrokaja, bitaja, hładkaja, abkopanakanawami (СМНН). 

 Богъ дастъ (боже дай) – абазначэнне пажадання:Мы жоны 

и дете
s
 его не съ того рȣ шати дотоль, поки тежъ, дасть Богъ замокъ 

нашъ Смоленскъ и тую дельницȣ  его ωт неприѩтеля нашого ωчистимъ 

(ГСБМ) і Дай Бог, дай Божэ – ужываецца пры пажаданні (непажаданні) 

чаго-н.:Дай жэ Божэ, каб было больш [граматных людзей ў вѐсках], 

тагды и народ ня будзе жыць ў такой цемноци и бедносьци (СМНН). 

 Брати прикладъ – пераймаць:Алеξандер …не шле панов кнѩжат 

своих, але самъ ωбличне пристȣ пȣ е ку битвѣ…слышачи то Дари
s
 реклъ: 

аболи ѩ ωт него або ωн ωт мене мае прикладъ брат (ГСБМ) і Браць 

прыклад – пераймаць што-н. у каго-н.: ...дай Бог такіх людзей болей і с 

такіх людзей мы павінны браць прыклад (СМНН); 

 Брати на себе – згаджацца быць адказным за што-н.:ωни только 

длѩ чрева ȣ рѩдъ ȣ чительскии на себѣбрали, а не длѧ  божиеи славы 

(ГСБМ) і Браць на сябе – згаджацца на што-н.:Владыслаў бярэ на сябе 

                                           
1
У СМНН у адрозненне ад ГСБМ гэтае спалучэнне не адносіцца да фразеалагічных, 

што тлумачыцца рознымі падыходамі аўтараў гэтых выданняў да вызначэння межаў 

фразеалогіі. Далей у такіх выпадках пры спалучэнні будзе ставіцца знак * (зорачка). 
2
У CМНН выраз пазначаны як тэрміналагічнае спалучэнне. 
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найтруднейшые … ролі … бо тые [другія] ня могуць гэткую ролю сходаць 

(СМНН). 

2. Чатыры ФА з‘яўляюцца ідэнтычнымі па значэнні, але маюць 

мінімальныя структурна-граматычныя адрозненні: 

 Близко того – прыкладна так:Того всего што тут мает з тои 

стороны дȣ наю не стратил ѩкож того близко было (ГСБМ) і Блізка 

што – амаль што:Гэтымі днямі Гасуд. Дума асыгнавала экстрэнна грошы 

на будоўлю ваенных караблеў і асыгнавала блізка што ў троя больш за 

Францыю (СМНН); 

 Бокъ о бокъ (пад бокамъ) – побач:Іж сѩ кони с конми бок ω бокъ 

терли (ГСБМ) і Пры баку – побач: А пры баку дзиця ў Увесь у больках 

заскаруз, Закручэны у зрэбнай сьвице Устаць ня можэ, боня дуж!(СМНН). 

 Душу даць (богу) – памерці:Сын чоловечіи не пришолъ бы 

послуговали ему, але бы послуговалъ и датъ душу свою окупомъ за многихъ 

(ГСБМ) і Аddać Bohudušu– памерці:Dapytywaliadnahoniebaraku і 

takjahodapytywali, štojonaddaŭ Bohudušu (СМНН). 

 Посредъ (середъ) белого дня –днѐм, на віду ва ўсіх:Посред 

бѣлогω абовѣм днѧ , ѩкъ мовѧ т,мȣ жъ сей весъ бѣгъ живота своегω 

провадилъ; у недѣлю, середъ белого дня, згинула дей и украдена у меня 

яловица шерстью гнедая (ГСБМ) і у белы дзень – днѐм, у светлы час 

сутак:У Омску (у Сыбиры) ў белы дзень на вулицы неякие 3 чалавека забили 

з рэвольвэру губэрнатора Литвинова, а самы уцякли (СМНН). 

3. Адзначаюцца ФА (тры адзінкі), якія ў ГСБМ і СМНН пры блізкім 

значэнні адрозніваюцца складам асобных кампанентаў: 

 Безъ браку – без выбару: Называете ωтцем того которій без 

бракȣ ωсобъ каждого сȣ дит ведлȣ г оучинкȣ  (ГСБМ) і Biezwybaru – без 

разбору, не выбіраючы:Wyrwaй jabiazwybarukalasoŭ dziesiać žytadwornaho, 

padličyŭ zierniatki: najmienšykołasmieŭ ich 28, najbolšy – 62 (СМНН). 

 Бесы выганяти (изганяти, отгоняти, прогоняти) – змагацца 

з нячыстай сілай, выганяць злога духа:Видели его жидове иже слепе 

ωсвѣчалтроудоватые ωчищал. Паралижом забитые оуздоровлѧ л. Беси 

ωт людеи ωтгонѧ л (ГСБМ) і Выганяць страх (варажбой)– пазбаўляць 

пачуцця страху:Чорт кажэ: – я пайду у гэты двор, тут дужа багаты пан; 

але ты іначэй не бярыся выганяць страх як за дзесяць тысяч (СМНН). 

 Бичъ божый – божае пакаранне:Бо ты естэсь бич божый на 

каране выступковъ люду хрестѧ нского посланыи(ГСБМ) і Кара Божая – 

суровае пакаранне, адплата за зробленае:Усяки прыступиць на тое, што 

сэрвитуты для ўсѐй гаспадарки краю – чыстая кара Божая (СМНН). 
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4. Нешматлікую групу (дзве адзінкі) у ГСБМ складаюць такія ФА, 

якія ў СМНН маюць прыблізныя адпаведнікі ў выглядзе свабодных 

словазлучэнняў: 

 Бозская вода – вада, якая прымянялася пры хрышчэнні:Іωасафъ 

ωт Бозскои воды его принѧ л (ГСБМ) і Сьвянцоная вада* – асвячоная, 

пасвячоная вада:– Мо прынясьци сьвянцонай вады? – спытала Марциниха 

(СМНН); 

 Бегчи въ погоню– гнацца: Речи побраные нашли … въ стайни 

коня панского ипоходчика вороного, за которымъ бегши въ погоню, за 

селомъ на трабу догонили (ГСБМ) і зрабіць пагоню*– праследаваць каго-

н.:Паліціі ўдалося дайсьці, што зладзеі уцяклі на г. Рогачоў. Вось, станавы 

з стражнікамі зрабілі пагоню, злавілі зладзеѐў і прывялі у Жлобін (СМНН). 

5. Як асобную групу (пяць адзінак) у ГСБМ можна вылучыць такія 

ФА, якія ў СМННне маюць прамых фразеалагічных і лексічных аналагаў 

у СМНН, але ў мове пачатку ХХ ст. адзначаюцца лексемы, семантычна 

блізка да базавага кампанента фразеалагічнага спалучэння.У такіх 

выпадках, на нашу думку, можна гаварыць пра патэнцыяльную 

суаднесенасць фразеафондаў старабеларускай і новай беларускай 

літаратурнай мовы.  

Напрыклад, у ГСБМ лексема братство ў значэнні‗брацкія адносіны, 

сяброўскі саюз‘ (Жилъ царъ Анъкгирей убрацстве и у пріязни зъ великимъ 

королемъ Польскимъ) уключана ў наступныя фразеаспалучэнні: Братство 

взяти – устанавіць брацкія адносіны:Съотцемъ нашимъ какъ естъ 

брацъство взяли, для того отъ мене вашимъ сторонамъ никакъ лиха нетъ 

і Братство держати – падтрымліваць брацкія адносіны:Предокъ жоны 

его, на имя Янгисъ, держалъ зъ нами братство. А ў рэестры СМНН 

адзначана аднакаранѐвая лексема брацкі ‗які мае адносіны да брата‘, дзе 

брат (brat)‗усякі чалавек у адносінах да людзей, аб‘яднаных з ім 

агульнасцю радзімы, інтарэсаў і пад.‘. Свабодныя словазлучэнні з гэтай 

лексемай выяўляюць значэнні, суадносныя са значэннямі ФА з 

ГСБМ:Ion[rabočy]prasiŭ ciapiertolkitych, adkaho čuŭ 

hetyjesłowylubwiibrackaho žyccia. 

Суадноснасць такога тыпу назіраецца і ў дачыненні да наступных 

ФА: безчестье делати – не аказваць належнай павагі:И тымъ великихъ 

пословъ посольство прочъ отставляютъ безчестье великимъ посломъ 

дѣлаютъ (у СМНН фіксуецца лексема бязчэсны –ганебны. Як пачуў ѐн 

[Патоцкі] у карчомцы Зычную забаву, Туды йдзе сваю бязчэсну Паказаці 

славу); блукаючая мысль – выпадковая думка:ȣ ставы написал… абы се 
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блȣ каючыхъ мыслеи стереглъ (у СМНН:блукацца –з‘яўляцца, узнікаць:Па 

адным баку неба ешчэ блукалася агнистая чырвонасьць заходу); 

поединковый бой – паядынак: Если не поставлю запасника бȣ дȣ т 

розȣ мет печинѣгове иж в моих кнѩзствах ни ωдин годный до 

поединкового бою не может найти(у СМНН: паедынак– баявая сутычка 

праціўнікаў:Угаварылися [дэпутаты Марков і Пэргамент] страляцца 

з писталетоў и назначыли дзень для паедынку); благословляючый листъ –

благословляючий, благословяючий дзеепрым.ад благословляти – 

благаслаўляць (хрысціць каго-н. са словамі малітвы, жадаючы поспеху, 

дэманструючы заступніцтва): Про то мы вашу милость дѣтей нашихъ 

благославляемъ. Читались мо …листъ або привилей, …умоцняючый 

и благословляючый тое святое Могилевское братство (у 

СМНН:благаславиць – перахрысціць каго-н. са словамі малітвы з 

пажаданнем удачы, шчасця: ... стаиць на яго [Апанаса] дарозе той самы 

Анѐл, каторы кались благаславиў их, ды пазирае на яго воўкам). 

Фразеалагізмы гэтых пяці груп дэманcтруюць у ГСБМ і СМНН 

поўную зместавую і фармальную адпаведнасць (прыкладна 14 %, што 

можна лічыць мінімальным працэнтам пераемнасці), частковую 

суаднесенасць, г. зн. складовыя адрозненні пры сэнсавым супадзенні 

(15 %) і патэнцыяльную адпаведнасць (8,5 %). Максімальны працэнт 

фразеалагічнай пераемнасці, такім чынам, складае прыкладна 37,5 %. 

Выразных перасячэнняў з мовай пачатку ХХ ст. не маюць 

37 старабеларускіх ФА з ГСБМ. 

У адных выпадках, як можна меркаваць, адсутнасць адпаведнікаў 

тлумачыцца стратай адпаведных рэалій і паняццяў у мове новага перыяду.  

 Бити езы – запруджваць ваду ў рацэ:Мы дали ему на той речъце 

Белійцы езы бити и рыбу ловити удолжъ милю. 

 Бобровые гоны – месца, дзе водзяцца бабры:Дали есмо ему село 

Новое…зъ сѣножатьми…зъ озеры, съ крыницами, съ потоки, зъ 

бобровыми гоны. 

 Бобровое зеремя – бабровае гняздо:Боярмъ и людемъ ихъ, въ 

тыхъ рѣкахъ и озерѣхъ и въ зеремянѣхъ бобровыхъ шкоды не дѣлати. 

 Битье мынцы, битье монеты – чаканка манеты:Его 

королевъская милость тотъ звычай битья мынцы и теперъ водле 

стародавного обычая пры владности своей господаръской зоставовати 

рачытъ. 

 Белая голова – жанчына:Кождый далъ от головы своее и белыхъ 

головъ и детей по осми грошей. 
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 Белка людщина – футра вавѐркі, якое ўжывалася ў якасці 

дробнай грашовай адзінкі:У краме моей … белки людщины шесть сотъ. 

 Белка московская, белка русская – футра вавѐркі, прывезенае 

з рускай дзяржавы. А коли лежала ȣ  Жировичахъ, после пана, тогда взѩла 

въ Бибика пѩтьсотъ белокъ Рȣ скихъ. 

 Белая зброя – даспехі, зробленыя з бляхі:Въ той же 

коморѣспратъ военный, то есть … панцеровъ семъ … зброй три бѣлые 

бляховые. 

 Белая изба – жылы будынак з комінам:А меновите дей дворъ зо 

всимъ будованьемъ, яко се въ собе мелъ, то есть избу белую зо всимъ 

охенъдоствомъ ее, зъ нее дей комора съ прибокомъ, а съ тое коморы 

издебъку белую зо всимъ, а съ тое дей издебъки комнату. 

 Белое железо – бляха, ліставое жалеза. Теж маютъ продавати 

… железо возомъ бѣлое железо бочкою або стомъ. 

 Белое платье –бялізна:Отписалъ што колвекъ есть плаця белого 

жоноцъкого жоне своей. 

 Белое поголовье – пасцельная бялізна:Заставила помененой 

Ганнѣ Овхимовой у трохъ копахъ грошей литовскихъ на часъ малый 

дванадцатеро поголовья бѣлого, то есть: пошовокъ цвилиховыхъ на 

подушки, чотыри, пошовокъ коленскихъ… простыни двѣ. 

 Бояринъ господарский – баярын, якому належаў маѐнтак 

у велікакняжацкіх або каралеўскіх уладаннях:При чом были люди 

сусѣдные и тые бояре господарскіе. 

 Бояринъ конный –баярын, абавязаны за надзел зямлі несці 

ваенную службу ў конным войску:Заставил … село Иващковичово, на 

которомъ бояре конъные седятъ. 

 Бояринъ королевъ –баярын, якому належаў маѐнтак 

у каралеўскіх уладаннях:При томъ были добрые люди, королевые бояре. 

 Бояринъ куничный –баярын, абавязаны за надзел зямлі плаціць 

падатак куніцавымі шкурамі:Дворецъ Буцовичы… з бояры, шляхтою и з их 

именьями, такъ з бояры путными и куничными, з людми тягълыми, 

отчызнами и прыхожыми. 

 Бояринъ панцерный – баярын, абавязаны за надзел зямлі несці 

ваенную службу:Боярына панцерного Балтромея Обрезана… 

змордовавшы, маетност дей его …выпровадили. 

 Бояринъ путный –баярын, абавязаны выязджаць на месцы па 

даручэнню велікакняжацкай адміністрацыі:Бояре путъные стародавъные 

а не въкупъные хочемъ мети. абы были на двухъ волокахъ постановены, съ 
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которыхъ абы за въси повинъности, п[е]незми ошацовавъшы водле 

кгрунъту, яко люди осадные платили. 

 Бояринъ-шляхтичъ – баярын, які меў роўныя правы з 

шляхтай:Мещане ... съ тыхъ именей своихъ, которыи будуть у земянъ 

шляхты скупили… мають служити и заступовати службу земскую такъ, 

яко бояре – шляхъта. 

 Бояриня господарская –баярыня, жонка баярына: Стоѩли мои 

четыри кони у боѩрини господарьское у Шимковое, и ты приехавши до 

тое вдовы, пограбилъ 4 моихъ кони и статки, не ведаю за што. 

 Боярка господарская – дачка баярына:Боярка господарская… 

Жаровъская маетъ ставити шесть коней. 

 Боярство думное – стан члена баярскай думы:Князю Юрью 

Микитичю Трубецкому данъ привилей на боярство думное. 

 Боярство панцерное – стан баярына, абавязанага за надзел зямлі 

несці ваенную службу латнікам:Били намъ чоломъ бояре наши 

панцерные… и показовали намъ листъ короля его милости Стефана, … 

наданья имъ права на боярство панцерное.  

Многія падобныя ФА адносяцца да юрыдычнай сферы: 

 Бобровая дань – падатак, які выплачваўся бабровымі 

шкурамі:Нехай онъ тотъ дворъ Бучемль держить съ слугами путными и 

людьми тяглыми… и зъ данью грошовою и медовою и бобровою. 

 Присягнути на бой – даць на судзе прысягу, што не ўдзельнічаў 

у бойцы або збіванні каго-н.:Люди пана воеводины на боехъ и на 

грабежохъ своихъ и на выдраньи бчолъ присягнути хотели. И тотъ 

старецъ ку присязе ихъ не повелъ. 

 Боемъ клепати – абвінавачваць:Которые бы бедники людей 

дармо клепали боемъ… абы тыхъ ябедниковъ винами корано, подлѣ ихъ 

заслуги, который чого будетъ заслужилъ. 

 Беремя повозовое – павіннасць даваць падводы для перавозкі 

грузаў:Хочем абы вси… люди… дани плаченья и податку серебщизною 

званого и тежъ дяклу и от всякихъ беремен повозовыхъ выняты были и до 

конца вызволены. 

 Право близкости – права на маѐмасць, якое выцякае з роднасці: 

Естли бы не хтяла звротить, теды право близкости и тежь часть 

отцовску тратить, а не матчинску. 

Асобную групу сярод безэквівалентных старабеларускіх ФА 

складаюць адзінкі з царкоўна-рэлігійным кампанентам: 
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 Белая неделя –пятая нядзеля вялікага посту перад 

Вялікаднем:розмышл"не в ндлю белȣ ю або п"тую в постъ. 

 Белые ризы – свецкая вопратка ў адрозненне ад чорнай 

манаскай:По семи дни.Оувиделъ внощи, оу во снѣ анхимандритъ моужа в 

бѣлых ризах. 

 Бесплотные сілы – сукупнасць ангелаў усіх ступеней іх іерархіі: 

Радиусѧ … перъвыи воевода безплотнымъ силамъ. 

 Богородица дева – Багародзіца:Належыт…ідȣ чы спати през 

богородице дво помыслити ω часе которог маемо встати. Насвятшая 

богородица, пресвятая богородица, пречистая богородица, святая 

богородица. 

 Брама небесная –вароты на неба (паводле рэлігійнай дагматыкі): 

Брамы небесные замъкненые пред тымъ были. Домъ бжий, а брама 

нбснаѧ . 

 Всенощное бдение –царкоўная служба напярэдадні свята, у якой 

спалучаецца вячэрня з ютранню:Млтвы през всю ноч в чȣ лости без спанѧ  

в цркви ωтправованыи. а ведлȣ гъ чинȣ  црковного называетсѧ  Всенощное 

Бденіе. 

 Бисеръ божий, бисеръ Христовъ –Хрыстова вучэнне і таінства 

веры: Бисеръ бжии. а всѣм вѣрнымъ ωтвореныи. 

 Духовная беседа –пропаведзь: Але оуже до конца дȣ ховнои 

бесѣды нашеи пришедши, до тебе сѧ  в скрȣ сѣ срдца нашего… оудаемо. 

 Блаженное памяти – выраз для выказвання павагі (аб 

нябожчыках): У короля его милости блаженноѣ памяти Стефана. 

Некаторыя фразеалагізмы, зафіксаваныя ў ГСБМ, не адлюстраваны 

ў СМНН, верагодней за ўсѐ, зыходзячы са спецыфікі тэкстаў, на аснове 

якіх фарміраваліся рэестры двух слоўнікаў: 

Бервено, бервно.І што видишь сȣ чок, которий въ оце брата твоего, 

а бервена которое ест въ окȣ  твоемъ не чуешъ. 

Атрыманы вывад пра дастаткова высокі працэнтфразеалагічнай 

пераемнасці ў прааналізаваных лексікаграфічных крыніцах можа служыць 

укладам у доказную базу пры высвятленні пытання аб пераемнасці паміж 

старабеларускай мовай і мовай новага перыяду на пачатковым этапе яе 

станаўлення.  
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ВВЫЫККААРРЫЫССТТААННННЕЕ  ЎЎННУУТТРРААННЫЫХХ  РРЭЭССУУРРССААЎЎ  

ННААЦЦЫЫЯЯННААЛЛЬЬННААЙЙ  ММООВВЫЫ  ППРРЫЫ  ССТТВВААРРЭЭННННІІ  ТТЭЭРРММІІННААЎЎ  

 

Тэрміналогія, сістэма дастаткова самастойная ў функцыянальным 

і структурным плане, самым цесным чынам звязана з нацыянальнай 

літаратурнай мовай у многіх аспектах, і ў першую чаргу семантычным. 

Поліфункцыянальнасць лексічных адзінак – магчымасць адным і тым жа 

словам выказаць адразу некалькі значэнняў – служыць вызначальным 

фактарам, які ляжыць у аснове тэрміналагічнай намінацыі. Адным 

з актыўных шляхоў узнікнення тэрмінаў з‘яўляецца семантычнае развіццѐ 

агульнаўжывальнага слова, або тэрміналагізацыя. 

На сучасным этапе развіцця грамадства стваральнікі беларускай 

навуковай тэрміналогіі звяртаюцца да ўнутраных рэсурсаў нацыянальнай 

мовы дзеля таго, каб як мага шырэй выкарыстаць наяўныя ў ѐй лексічныя 

і словаўтваральныя сродкі і тым самым не толькі раскрыць, але і развіць 

патэнцыяльныя магчымасці беларускай мовы ў абазначэнні шматлікіх 

паняццяў з розных галін ведаў і такім чынам забяспечыць ѐй паспяховае 

функцыянаванне ў сферы спецыяльнай камунікацыі. Паколькі 

агульнаўжывальныя словы, што адначасова выкарыстоўваюцца 

і ў функцыі тэрмінаў, тэматычна звязаны пераважна з грамадствам, 

чалавекам, прыродай, жывѐльным і раслінным светам, то найбольшая 
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ўдзельная вага такіх слоў і ўтвораных на іх аснове састаўных тэрмінаў 

адзначаецца ў навуках грамадскага і прыродазнаўчага профілю, а таксама 

ў анатамічнай і медыцынскай тэрміналогіі. 

Для мовы навукі семантычны спосаб словаўтварэння мае асобы сэнс. 

З яго дапамогай задавальняюцца ўсѐ ўзрастаючыя патрэбы ў новых 

тэрмінах (шляхам семантычнага пераўтварэння існуючых у мове слоў). 

Семантычны спосаб быў адным з першых у тэрміналагічнай намінацыі. 

Шлях прыстасавання агульналітаратурных слоў у якасці тэрміналагічных 

найменняў праходзіў праз семантычную спецыялізацыю, якая пачыналася 

з ужывання іх у асобых кантэкстах і метафарызацыю.  

Спецыялізацыя значэння – адзін з відаў семантычнай дэрывацыі, 

якая адбываецца ў тых выпадках, калі наяўная намінатыўная адзінка пры 

выкарыстанні ў сферы спецыяльнай камунікацыі набывае тэрміналагічнае 

значэнне, хоць і суадносіцца з тым самым азначаемым, што 

і ў агульналітаратурнай мове. Як адзначае М. І. Бажкова, новае значэнне 

«асэнсоўваецца ўжо на вышэйшых ступенях пазнання ў межах пэўнай 

тэрмінасістэмы» [2, с. 173]. 

Семантычнае пераасэнсаванне i спецыялiзацыя слоў 

агульналiтаратурнай мовы пачынаецца з ужывання iх у спецыяльных 

навуковых тэкстах. Такiя словы называюць паняццi, што адначасова 

(пры розным падыходзе да iх) могуць быць i бытавымi, i навуковымi, г. зн. 

быць носьбiтамi двух тыпаў iнфармацыi: агульнаўжывальнага 

i тэрмiналагiчнага значэнняў. Агульнаўжывальныя словы, якiя 

выкарыстоўваюцца для называння новых паняццяў, у працэсе 

функцыянавання ў навуковай мове набываюць тэрмiналагiчнае логiка-

паняцiйнае значэнне, якое звязана з агульнаўжывальным. Пры 

спецыялізацыі семантычная структура лексічнай адзінкі змяняецца, у слове 

адбываюцца семантычныя пераўтварэнні, якія адрозніваюцца па ступені 

сваѐй складанасці. 

У беларускай мове да заалагічных тэрмінаў, утвораных шляхам 

спецыялізацыі значэння, належаць наступныя найменні заалагічных 

паняццяў: нервы,падэшва, ступня, сэрца і інш. Усе гэтыя словы 

ўжываюцца як у агульналітаратурным, так і ў тэрміналагічным значэннях. 

У літаратурнай мове слова сэрца разумеецца як асноўны орган 

жыццядзейнасці. У сферы спецыяльнай камунікацыі гэта лексема набывае 

тэрміналагічнае значэнне ‗цэнтральны орган крывяноснай сістэмы жывѐл, 

скарачэннямі якога ажыццяўляецца цыркуляцыя крыві або гемалімфы па 

сасудах. У хрыбетных жывѐл сэрца дасягае найвышэйшага развіцця. 
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Сценка яго складаецца з трох слаѐў: эндакарда, міякарда і эпікарда. 

Дзейнасць ажыццяўляецца аўтаматычна, дзякуючы спецыяльнай 

мускулатуры і рэгуляцыі нервовай сістэмы‘ [6, с. 184]. 

У розных сферах камунікацыі гэтае слова называе адзін і той жа 

орган, але ў заалогіі на аснове функцыянальнай прыкметы і асаблівасцей 

будовы (выгляду) дэнатата створана спецыяльнае азначэнне 

агульнаўжывальнага слова, у выніку чаго яно спецыялізавалася і стала 

тэрмінам. 

На побытавым узроўні лексема нервы асэнсоўваецца як ‗сістэма, якая 

вызначае дзейнасць арганізма, стан і паводзіны чалавека. Нервы не 

вытрымалі‘ [4, с. 389], гэта значыць, адносіцца да абстрактнай лексікі. 

У сістэме заалагічнай тэрміналогіі тэрмін нервы мае значэнне ‗сукупнасць 

нервовых валокнаў, якія звязваюць мозг і нервовыя вузлы з іншымі 

тканкамі і органамі цела‘ [4, с. 389]. 

Відавочна, што слова нервы ў літаратурнай мове і ў тэрмінасістэме 

суадносіцца з адным і тым жа паняццем, толькі ў межах метамовы заалогіі 

напаўняецца дакладным дэфініцыйным зместам і набывае статус тэрміна. 

Такія намінатыўныя адзінкі, як покрыва, ступня пры выкарыстанні 

ў сферы спецыяльнай камунікацыі таксама набылі тэрміналагічнае 

значэнне. 

У выніку семантычнай спецыялізацыі састаў заалагічных тэрмінаў 

папоўніўся і такой намінатыўнай адзінкай, як покрыва, якая мае значэнне 

‗вонкавыя ўтварэнні цела жывѐл‘, а ў агульналітаратурнай мове – ‗верхні 

слой, які пакрывае што-небудзь‘ [5, с. 287]. 

Агульналітаратурнае слова ступня  мае значэнне ‗ніжняя паверхня 

ступака, падэшва‘. У сістэме заалагічнай тэрміналогіі ступня вызначаецца 

як ‗дыстальны аддзел задняй 5-палай канцавіны ў наземных хрыбетных, 

злучаны ўверсе з галѐнкай і выконвае ролю апорнага элемента. Ступня 

складаецца з перадплюсны, плюсны і фалангаў пальцаў‘ [6, с. 180]. 

Такім чынам, у тэрмінаў покрыва і ступня азначальнае і азначаемае 

ў агульналітаратурнай і навуковай сферах супадаюць, што дае ім 

магчымасць быць адначасова і бытавым найменнем, і навуковым 

паняццем. 

Большая частка агульнаўжывальных слоў пад уздзеяннем адпаведнай 

тэорыі набыла ў сферы навуковай камунікацыі новае, больш звужанае 

                                           
 Пры мнагазначнасці тэрміна ўлічваліся толькі тыя значэнні, якія звязаны 

з заалагічнымі паняццямі. 
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ў параўнанні з агульнаўжывальным, значэнне ў працэсе ўтварэння 

састаўных заалагічных тэрмінаў, напрыклад: бабровы струмень, 

біялагічны гадзіннік, барабанная поласць, барацьба за існаванне і інш. 

Параўнаем: агульналітаратурнае слова струмень ‗вузкі паток вады 

або якой-небудзь вадкасці‘ [5, с. 345] і тэрмін бабровы струмень ‗сакрэт 

мускусных залоз рачнога бабра. Духмяная жаўтаватая вадкасць, што 

ўтвараецца ў скурыстых мяшэчках, размешчаных каля выхаду анальнай 

адтуліны‘ [3, с. 184]. У складзе дадзенага састаўнога заалагічнага тэрміна 

агульнаўжывальнае слова струмень тэрміналагізавалася, набыло больш 

звужанае значэнне. 

Агульналітаратурнае слова гадзіннік‗прылада, пры дапамозе якой 

вызначаецца час у межах сутак‘ [5, с. 10], у складзе састаўнога заалагічнага 

тэрміна біялагічны гадзіннік набыло больш вузкае, спецыяльнае значэнне 

‗здольнасць жывых арганізмаў арыентавацца ў часе‘ [3, с. 172] і інш. 

Прыведзеныя прыклады паказваюць, што спецыялізацыя значэння 

агульналітаратурных слоў адбываецца шляхам надання ім адпаведнай 

дэфініцыі ў межах паняційнай сістэмы заалогіі. Пры гэтым у азначэнні 

агульнаўжывальных слоў у пэўнай ступені адлюстроўваецца чыста 

практычнае ўяўленне людзей пра адпаведныя паняцці (што мы ведаем 

аб прадмеце або з‘яве, зыходзячы з іх знешніх прыкмет і ўласцівасцей), 

а дэфініцыі тэрмінаў – гэта канчатковы этап навуковага асэнсавання тых 

самых прадметаў і з‘яў пад уздзеяннем навуковай тэорыі. Пры 

спецыялізацыі, якая адбываецца на базе мадуляцыйных семантычных змен, 

у сэнсавай структуры агульнаўжывальных слоў і заалагічных тэрмінаў 

маюцца агульныя, інтэгральныя прыкметы і прыкметы дыферэнцыяльныя, 

якія адрозніваюць гэтыя значэнні. Пры гэтым у семантычнай структуры 

агульнаўжывальнага слова назіраецца перагрупіроўка тых ці іншых 

дыферэнцыяльных прыкмет у межах інтэгральных сем, якая не прыводзіць 

да змянення катэгарыяльнай лексічнай семы. Важным для гэтага працэсу 

аказываецца ўключанасць агульнаўжывальных адзінак у шырокі навуковы 

кантэкст, тэрміналагічную падсістэму.  

Большую частку семантычных заалагічных дэрыватаў складаюць 

тэрміны, утвораныя пры дапамозе метафарычнага пераносу, які з‘яўляецца 

намінатыўным механізмам і заключаецца ў выкарыстанні слова, што 

абазначае пэўны клас прадметаў, з‘яў для наймення аб‘екта іншага класа 

(спецыяльнай сферы дзейнасці) і падобнага ў якіх-небудзь адносінах да 

асноўнага [1, с. 296]. Адносіны блізкасці паміж значэннямі такіх лексічных 
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адзінак будуюцца на супадзенні пэўных прыкмет у семантычнай 

структуры слова. 

Метафарычны перанос як спосаб лексіка-семантычнай дэрывацыі 

ў заалагічнай тэрміналогіі прадстаўлены наступнымі разнавіднасцямі: 

перанос на аснове падабенства формы, перанос на аснове 

функцыянальнага падабенства, перанос на аснове падабенства формы 

і функцыі, перанос на аснове працэсуальнага падабенства. 

1. Перанос на аснове падабенства формы характэрны для значнай 

часткі заалагічных тэрмінаў. Напрыклад: агульнаўжывальнае слова 

(далей – АС) ствол‗назва розных прадметаў, прыстасаванняў, якія маюць 

форму трубы‘ [6, с. 324] і тэрмін(далей – Т) ствол ‗назва некаторых 

органаў або тканкавых утварэнняў у арганізме, якія маюць выгляд трубкі‘ 

[6, с. 324] (перанос адбыўся на аснове падабенства формы: форма трубкі); 

вілка (АС)‗назва розных дэталей, прыстасаванняў з раздвоеным канцом‘ [6, 

с. 490] і вілка (Т) ‗у насякомых вілкападобны выраст унутранага хіцінавага 

шкілета грудзей, у ракападобных – пара галін на канцы брушнога членіка‘ 

[4, с. 67] (перанос адбыўся на аснове падабенства функцыі: раздвоены, 

вілкападобны); вузел (АС)‗месца, дзе звязаны канцы чаго-небудзь або 

зацягнута пятля чым-небудзь‘ [6, с. 511] і вузел (Т) ‗месца 

перакрыжавання, стыку чаго-небудзь (ліній, валокнаў)‘ [6, с. 511] (перанос 

адбыўся на аснове падабенства формы: месца перакрыжавання, 

перапляцення); пузыр (АС)‗напоўнены паветрам або газам шарык, які 

ўтвараецца ў вадкасці або ў воднай масе. Пузыры ў шкле. Пузыры ў цесце‘ 

[6, с. 517] і пузыр (Т) ‗мяшок, шар у целе жывѐлы, які звычайна змяшчае 

ў сабе якую-небудзь вадкасць. Мачавы пузыр, жоўцевы пузыр, плавальны 

пузыр‘ [6, с. 517] (перанос адбыўся на аснове падабенства формы: 

напоўнены шар) і інш. 

2. Перанос на аснове функцыянальнага падабенства. Напрыклад: 

створка (АС) ‗кожная з дзвюх рухомых палавінак дзвярэй, аканіц, варот‘ 

[6, с. 324] і створка (Т) ‗кожная з дзвюх палавінак ракавіны некаторых 

беспазваночных‘ [6, с. 324] (перанос адбыўся на аснове падабенства 

функцыі: рухомая палавінка); замок (АС) ‗прыстасаванне для запірання на 

ключ чаго-небудзь‘ [6, с. 349] і замок (Т) ‗прыстасаванне для злучэння 

створак ракавін двустворкавых малюскаў‘ [7, с. 73] (перанос адбыўся на 

аснове падабенства функцыі: прыстасаванне для злучэння) і інш. 

3. Перанос на аснове падабенства формы і функцыі. Напрыклад: 

разцы (АС) ‗рэжучы інструмент для апрацоўкі металу, дрэва і іншых 

цвѐрдых матэрыялаў‘ [6, с. 654] і разцы (Т) ‗пярэднія аднакаранѐвыя 
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зубы сысуноў, размешчаныя паміж ікламі‘ [7, с. 155] (перанос на 

аснове падабенства формы і функцыі ‗прыстасаванне для злучэння‘); 

тарка (АС) ‗прадмет кухоннага ўжытку ў выглядзе пласцінкі 

з праколатымі дзіркамі, прызначанымі для раздраблення, расцірання чаго-

небудзь‘ [6, с. 476] і тарка (Т) ‗асобы апарат у глотцы большасці 

малюскаў, які служыць для раздраблення ежы‘ [7, с. 187] (перанос 

на аснове падабенства формы і функцыі: вострыя і цвѐрдыя зубчыкі, 

прызначаныя для раздраблення, расцірання чаго-небудзь); сумка (АС) 

‗выраб са скуры, тканіны і пад., звычайна з ручкамі, прызначаны для 

нашэння чаго-небудзь‘ [6, с. 376] і сумка (Т) ‗складка скуры на жываце 

самкі, дзе даношваецца і развіваецца дзіцяня‘ [6, с. 376] (перанос на аснове 

падабенства формы і функцыі: складка скуры (падабенства формы) 

і прызначана для нашэння (падабенства функцыі) і інш. 

4. Перанос на аснове працэсуальнага падабенства ўласцівы 

адзінкавым найменням. Напрыклад: паводзіны (АС) ‗спосаб жыцця 

і дзеянняў‘ [5, с. 403] і паводзіны (Т) ‗выпрацаваныя ў працэсе эвалюцыі 

актыўныя рэакцыі арганізмаў на вонкавыя раздражненні. Садзейнічаюць 

захаванню відаў і колькасці іх папуляцый‘ [7, с. 126] (перанос адбыўся на 

аснове працэсуальнага падабенства: дзеянне). 

Аналіз матэрыялу паказвае, што найчасцей заалагічныя найменні 

ў межах метафарызацыі ўтвараюцца паводле дзвюх схем: перанос на 

аснове падабенства формы і перанос на аснове падабенства формы 

і функцыі. 

Такім чынам, семантычны спосаб дэрывацыі, які рэалізуецца 

ў спецыялізацыі значэння агульнаўжывальных слоў, метафарычным 

пераносе, з‘яўляецца адным са спосабаў утварэння новых тэрмінаадзінак 

на базе ўласнамоўных сродкаў. Спецыялізацыя значэння, якая праяўляецца 

ў звужэнні семантыкі агульнаўжывальнага слова, а таксама метафарычны 

перанос абмежавана прадстаўлены сярод зафіксаваных заалагічных 

тэрмінаадзінак, нягледзячы на тое, што менавіта яны спрыяюць 

выпрацоўцы беларускай навуковай тэрміналогіі на нацыянальнай аснове.  
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ССЕЕММААННТТЫЫЧЧННЫЫЯЯ  ААССААББЛЛІІВВААССЦЦІІППРРААВВААССЛЛААЎЎННЫЫХХ  

ТТЭЭРРММІІННААЎЎ((ННАА  ММААТТЭЭРРЫЫЯЯЛЛЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССККІІХХ  ССММІІ))  

 

З ростам цікавасці шырокай аўдыторыі да праваслаўнай культуры, да 

падзей царкоўнага жыцця сѐння ў сродках масавай камунікацыі даволі 

часта выкладаюцца факты праваслаўнага быцця. Распавядаючы са 

старонак друкаваных выданняў, з экрана тэлебачання або з інтэрнэт-

парталаў пра падзеі царкоўнага ладу, прадстаўнікі масмедыя непазбежна 

прыходзяць да неабходнасці ўжывання ў мове тых лексічных адзінак, якія 

з‘яўляюцца прыналежнасцю так званай«рэлігійнага мовы», рэлігійнай 

лексікі (рэлігійнай тэрміналогіі, у прыватнасці). 
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Неабходна заўважыць, што праваслаўе, як адна з асноўных 

сусветных рэлігій, выкарыстоўвае сваю адмысловую тэрміналогію, што 

ўяўляе сабой матэрыял, які змяшчае найбагацейшую інфармацыю аб 

характары, сістэме каштоўнасцяў, этычнай арыентацыі і гістарычным лѐсе 

розных супольнасцей людзей. Гэта дае магчымасць рэалізаваць і многія 

тэарэтычныя палажэнні сучаснага мовазнаўства. На наш погляд, да 

тэрміналогіі праваслаўя варта аднесці не толькі словы, якія называюць 

агульнахрысціянскія паняцці (Каляды, Хрыстос і пад.),і словы, якія 

адносяцца непасрэдна да праваслаўя (архімандрыт, царква і інш.), але і 

часткуагульнарэлігійнай (Бог, месія і г. д.) і рэлігійна-філасофскай лексікі 

(вера, монатэізм). 

Г. М. Склярэўская звяртае ўвагу на той факт, што гэтая лексічная 

падсістэма арганізавана па палявым прынцыпе. Даследчыца вылучае 

наступныя лексіка-семантычныя групы: 1) асноўныя паняцці веравызнання 

і багаслоўскія тэрміны (апафатызм, аскетызм, Бог, догмат, 

Дух,ісіхазм,Царства Нябеснае); 2) лексіка хрысціянскай маралі (дабро і 

зло, дараванне, гордасць, грэх, ласка, міласэрнасць, пакора (пакорнасць)); 

3) назвы сакраментаў (пакаянне, памазанне, прычашчэнне, святарства, 

хрышчэнне, шлюб); 4) найменні нябеснай іерархіі (анѐлы, арханѐлы, 

архістратыг, серафімы, херувімы); 5) найменні царкоўнай іерархіі (дзяк, 

епіскап, іерэй, мітрапаліт, экзарх); 6) элементы царкоўнага календара 

(адданне, бацькоўская субота); 7) найменні евангельскіх падзей 

і адпаведных ім святаў (Вадохрышча, Раство Хрыстова, Спасланне 

Святога Духа, Ушэсце,); 8) формы і часткі набажэнстваў (анафара, 

малебен, Літургія, паніхіда, праскамідыя, усяночная, Эўхарыстыя); 

9) асноўныя элементы набажэнстваў, адпаведныя спевы (акафіст, 

антыфон, дагматык, ікас, канон, славаслоўе, сціхіра, трапар); 

10) прылады праваслаўнага храма (ахвярнік, бабінец, дзядзінец, іканастас, 

кафедра, панікадзіла, Царскія вароты); 11) прадметы набажэнства, 

царкоўныя рэчы (антымінс, дараносец, дыскас, кадзіла, плат, пацір, 

харугва); 12) святарскія і манаскія ўборы і іх часткі (апостальнік, арар, 

епітрахіль, камілаўка, мантыя, мітра, фелонь); 13) найменні чыноў 

святых (велікамучанік, новапакутнік, пакутнік, праведны, свяціцель, 

свяшчэннамучанік) [11]. 

Неабходна адзначыць, што сучасныя даследчыкі тэрмінаў 

і тэрміналагічных сістэм лічаць, што пытанне семантыкі тэрміна 

з‘яўляецца адным з найбольш актуальных. І адносна гэтага пытання 

навукоўцы выказваюць розныя погляды. Адметнасць тэрмiна ў тым, што 
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на першы план выступае яго аб‘ектыўнае значэнне, суб‘ектыўнае ж, 

ацэначнае, або зусiм адсутнiчае, або затушавана. Можна вылучыць 

наступныя адрозненнi памiж тэрмiнам i агульнаўжывальным словам 

у плане семантыкі. 

1. Значэнне тэрміна суадносіць яго найперш не з асобным 

прадметам, а з іх класам, радам, тыпам; значэнне слова-нятэрміна 

суадносіць яго найперш з канкрэтным прадметам, працэсам і г. д. 

2. Значэнне слова-тэрміна суадносіць яго з прафесійным, навуковым 

або тэхнічным паняццем; значэнне слова-нятэрміна суадносіць яго не 

толькі з бытавым паняццем або агульным уяўленнем, але і з эмоцыяй, 

валявым імпульсам, эстэтычным перажываннем. 

3. Значэнне тэрміна суадносіць яго з неабходнасцю дэфініравання; 

значэнне слова-нятэрміна такой суаднесенасці не мае, хоць дэфініраванне 

і дапускае. 

4. Значэнне слова-тэрміна можа падымацца на найвышэйшыя ступені 

абстрагавання ад рэчаіснасці і нават парываць сувязі з ѐй; значэнне слова-

нятэрміна, як правіла, застаецца на ніжэйшых ступенях абстрагавання ад 

рэчаіснасці. 

5. Значэнне слова-тэрмiна дапускае фармiраванне iндывiдуальных, 

уласцiвых пэўным навуковым напрамкам паняццяў; значэнне слова-

нятэрмiна, як правiла, перашкаджае ўзнiкненню такiх паняццяў, значэнне 

нятэрмiна калектыўнае, а не iндывiдуальнае (iндывiдуальным можа стаць 

прымяненне слова). 

6. Значэнне слова-тэрмiна суаднесена з пэўнай прафесiйнай 

дзейнасцю i таму патрабуе асваення ў сферы гэтай прафесii; значэнне 

слова-нятэрмiна суаднесена з непрафесiйнымi запатрабаваннямi чалавечых 

зносiнi таму засвойваецца па-за межамi прафесiйных адносiн. Iншымi 

словамi: асваенне тэрмiналогii, асаблiва навуковай, патрабуе спецыяльнага 

навучання; асваенне паўсядзѐннаўжывальнай лексiкi такога навучання не 

патрабуе [5]. 

В. П. Данiленка параўноўвае слова i тэрмiн i адзначае як агульныя 

рысы, так i рысы, якiя iх адрознiваюць. Агульнае ѐн бачыць у тым, што 

«і слова агульналітаратурнай мовы, i тэрмiны мовы навукi з‘яўляюцца 

найменнямi (знакамi) чагосьці, што знаходзiцца па-за ім самім» [7, с. 57–58]. 

Але калі значэнне агульналітаратурнага слова акрэсліваецца практыкай 

ужывання яго ў пэўным сэнсе (ці пэўных, колькасна абмежаваных, 

вядомых, магчымых сэнсах), то ў тэрміналогіі магчымы выпадкі, калі адзін 
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і той жа тэрмін мае розны змест (іншы раз вельмі розны), што залежыць ад 

таго, які сэнс укладвае ў яго канкрэтны даследчык. 

Падагульняючы вышэйсказанае, яшчэ раз падкрэслiм, што 

тэрмiналагiчныя адзiнкi валодаюць шэрагам семантычных асаблiвасцей, 

якiя адрознiваюць iх ад слоў агульнаўжывальнай лексікі: 

 дэфiнiраванасць; 

 высокая ступень абстрактнасцi; 

 суаднесенасць з прафесiйным паняццем(у нашым выпадку – 

з багаслоўскім або богаслужбовым паняццем). 

Для праваслаўных тэрмiналагiчных адзiнак характэрны ўсе 

адметнасцi семантыкi тэрмiна ўвогуле. Аднак гэтая тэрмiнасiстэма валодае 

шэрагам якасцей, у прыватнасці, мадальнай і экспрэсіўнай функцыямі, якiя 

адрознiваюць яе ад прыродазнаўчай i тэхнiчнай лексiчных падсiстэм. 

Многія праваслаўныя тэрміналагічныя адзінкі ў сферы ўжывання 

і ў сферы фіксацыі аказваюцца полісемантычнымі і шматкампанентнымі. 

Мы прааналізавалі два інфармацыйныя праваслаўныя парталы: 

Афіцыйны партал Беларускай Праваслаўнай Царквы (www.сhurch.by) 

і інфармацыйны партал прыхода ў гонар іконы Божай Маці «Усіх 

тужлівых Радасць» Мінскай епархіі БПЦ(www.sobor.by). 

Аналіз тэрмінаў праваслаўя, якія функцыянуюць нагэтых беларускіх 

канфесійных інтэрнэт-парталах, дазваляе зрабіць высновы пра існаванне 

некалькіх тыпаў мнагазначных тэрміналагічных адзінак: 

1) тэрміны, што з‘яўляюцца монасемічнымі ў межах праваслаўнай 

тэрмінасістэмы:иеромонах –ВПинской епархии служит иеромонах из 

Сербии [2]; «Я был в Косово 12лет назад, когда просто уничтожали там 

сербов, ну, что я мог: просто поехал поддержать народ хоть как-то 

в места бомбежки», – говорит иеромонах Роман [2]; 

2) тэрміналагічныя адзінкі, якія маюць мнагазначнасць унутры 

тэрмінасістэмы праваслаўя:Предстоятель – 1) епископ (или священник), 

совершающий в данный момент таинство Евхаристии; 2) глава поместной, 

Автокефальной Церкви:В поездке Предстоятеля Александрийской 

Православной Церкви сопровождает епископ Навкратидский 

Мелетий [3]; 

3) мнагазназначныя тэрміны, якія адначасова існуюць у розных 

тэрміналагічных сістэмах: Анафора – единоначатие, повторение 

определенного слова или отдельных звуков в начале нескольких строф, 

стихов или полустиший. Ср.: Анафора – (греч. anaphora – вынесение), 

единоначатие – повтор слова или группы слов в начале нескольких стихов, 
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строф, колонов или фраз» [4]:Вся разница – в тех молитвословиях 

анафоры, которые читает предстоятель в секретном формате 

[9];Анафора – возношение или приношение [8, с. 16]: Эта молитва по 

своему содержанию очень напоминает древние христианские анафоры. В 

ней святой мученик просит Бога принять его как жертву [1]. 

Думаецца, што апісаныя семантычныя асаблівасці праваслаўнай 

тэрміналагічнай лексікі, патрабуюць далейшага навуковага асэнсавання. 

Адной з самых істотных якасцей тэрмінаў, што адрознівае іх ад слоў-

нятэрмінаў, з‘яўляецца семантычная акрэсленасць, якая цесна звязана 

з такімі семантычнымі з‘явамі, як адназначнасць і дакладнасць. 

Большасць праваслаўных тэрмінаў, якія сустрэліся нам пры аналізе 

ў сродках масавай камунікацыі, характарызуецца адназначнай 

адпаведнасцю тэрмін ↔ паняцце, г. зн. абсалютнай (па тэрміналогіі 

Д. С. Лотэ) адназначнасцю: богослужение,иеромонах, литургия і інш. 

У адзінкавых выпадках у тэрмінаполі праваслаўя праяўляецца полісемія 

(анафора, вера). 

Як і ў іншых галіновых тэрміналогіях, у праваслаўнай тэрміналогіі 

функцыянуюць тэрміналагічныя адзінкі, якім уласціва міжгаліновая 

мнагазначнасць: анафора (у праваслаўі, літаратуразнаўстве), категория 

(у філасофіі, мовазнаўстве, мастацтве, гісторыі), кафедра (у праваслаўі, 

педагогіцы) і інш. На наш погляд, неабходна ўключэнне ў тлумачальныя 

слоўнікі некаторых мнагазначных тэрміналагічных адзінак для тлумачэння 

дакладных правіл ужывання тэрмінаў у сферы праваслаўя і па-за яе межамі. 
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ППРРЫЫННЦЦЫЫППЫЫ  ІІ  ППААДДЫЫХХООДДЫЫ  ДДАА  РРЭЭААЛЛІІЗЗААЦЦЫЫІІ  РРЭЭФФААРРММААТТААРРССККААГГАА  

ККІІРРУУННККУУ  ЎЎ  ««ТТЭЭРРММІІННААЛЛААГГІІЧЧННЫЫММ  ССЛЛООЎЎННІІККУУ  ППАА  ВВЫЫШШЭЭЙЙШШААЙЙ  

ММААТТЭЭММААТТЫЫЦЦЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ВВННУУ»»  

 

Сярод тэрмінасістэм беларускай мовы матэматычная тэрміналогія 

з‘яўляецца адной з найлепш распрацаваных і даследаваных. У цэлым гэта 

даволі заканамерна, паколькі мэтанакіраваная тэрмінатворчая праца 

ў дадзенай сферы пачала праводзіцца з пачатку дзейнасці Навукова-

тэрміналагічнай камісіі, г. зн. з 1921 г.
1
, і з большай або меншай 

інтэнсіўнасцю вялася на працягу ўсяго ХХ ст. і працягвае весціся 

ў сучаснасці. За гэты перыяд быў апублікаваны шэраг матэматычных 

слоўнікаў [1; 2; 7; 8 і інш.], «Матэматычная энцыклапедыя» [6], частка 

новых тэрмінаў прыкладной матэматыкі з‘яўляецца ў электронным 

праекце «Кампутэрм» [5]. 

На сѐнняшні дзень у матэматычнай сферы на беларускай мове 

практычна не існуе галіновых слоўнікаў, прысвечаных асобным раздзелам 

матэматыкі. Хіба што адзіным прыкладам з‘яўляецца «Тэрміналагічны 

слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ» (1993), які ўласна і стаў 

прадметам нашага даследавання. Характэрна, што ѐн з‘явіўся ў першай 

палове 1990-х гг., калі беларуская мова мела статус адзінай дзяржаўнай 

і актыўна пашыралася ў сферы адукацыі, у тым ліку вышэйшай. 

У цэлым тэрміналагічная творчасць 1990-х гг., паводле Д. В. Дзятко, 

працякала ў межах мадыфікаванага антыпурызму, для якога характэрны 

элементы «як тэрміналагічнага пурызму, так і антыпурызму» [3, с. 86]. 

Другі этап гэтага перыяду, як адзначае даследчык, пачынаецца пасля 

прыняцця Закона «Аб мовах у Беларускай ССР» і вызначаецца 

«тэндэнцыяй да маніфестацыі спецыфічных рыс нацыянальнай мовы (што 

знаходзіць аналогію ў тэрмінатворчасці 20-х гг.) у спалучэнні 

                                           
1
 Уласна першым слоўнікам, выпушчаным Навукова-тэрміналагічнай камісіяй (далей 

НТК), была «Элементарная матэматыка» (1922) [1], якая стала вынікам працы 

Матэматычнай секцыі. 
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з тэндэнцыяй да інтэрнацыяналізацыі (суадноснай з аналагічнай 

тэндэнцыяй 1950-х – пачатку 1990-х гг.), абумоўленай узмацненнем ролі 

англійскай мовы ў міжнароднай камунікацыі» [3, с. 86]. 

Час з‘яўлення гэтага выдання, калектыў аўтараў і ўстанова, пры якой 

вялася праца над слоўнікам, – усѐ гэта ў значнай ступені прадвызначыла 

яго «рэфарматарскі» характар, у аснове якога ляжыць ідэя аб 

прыярытэтным выкарыстанні пераважна «сродкаў нацыянальнай мовы 

(…) з выразнай пурыстычнай тэндэнцыяй у дачыненні да рускамоўнага 

ўплыву» [4, с. 36−37]. 

Праца над слоўнікам вялася з пачатку 1990-х гг. пры Таварыстве 

беларускай мовы імя Францішка Скарыны
1
. У гэты час, упершыню за 

доўгі перыяд, да распрацоўкі тэрмінаў падключаюцца неакадэмічныя 

ўстановы і, часта, аматары, што вядзе да наступнага. З аднаго боку, 

выкладчыкі-практыкі добра арыентуюцца ў вызначэнні 

неабходнасці vs. факультатыўнасці ўключэння ў слоўнік пэўнай 

тэрмінаадзінкі, некаторыя з іх маюць досвед яе прымянення ў прафесійнай 

дзейнасці. З іншага боку, як адзначае навуковы рэдактар слоўніка 

і намеснік старшыні Тэрміналагічнай камісіі ТБМ Павел Міхайлаў, 

«навуковая якасць гэтых распрацовак далѐка не аднолькавая і не заўсѐды 

знаходзіцца на належным узроўні, што тлумачыцца перадусім адсутнасцю 

ў часткі распрацоўшчыкаў адпаведнае філалагічнае падрыхтоўкі, 

а галоўнае кіраваннем у тэрміналагічнай і тэрмінаграфічнай рабоце 

рознымі метадалагічнымі прынцыпамі і падыходамі» [9, с. 4]. 

Аднак галоўны прынцып распрацоўкі тэрмінаў, паводле якога мы 

адносім дадзеную працу ў рэчышча «рэфарматарскага» кірунку, 

вызначаны ў тым самым уступным слове ад навуковага рэдактара: 

«Аўтарскі калектыў, улічваючы неабходнасць захавання ў матэматыцы 

вялікага масіву інтэрнацыянальнай лексікі, арыентаваўся ў яе перадачы на 

шырокае выкарыстанне сродкаў роднае мовы і па магчымасці пазбягаў 

неапраўданага калькавання і запазычання з іншых моваў, асабліва з рускае 

мовы» [9, с. 5] (курсіў наш – А. Л.). У той жа момант навуковы рэдактар не 

ганіць «традыцыяналісцкі» падыход з яго арыентацыяй на 

тэрміналагічную практыку 1930–1980-х гг.: «На мой погляд, нічога 

незвычайнага, а тым болей шкоднага ў гэтым (у суіснаванні 

рэфарматарскага і традыцыяналісцкага падыходаў – А. Л.) няма. 

                                           
1
 У пачатку 1990 г. пры Таварыстве беларускай мовы імя Францішка Скарыны (далей 

ТБМ) была створана Тэрміналагічная камісія. 
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Штодзѐнная моўная практыка з часам сама пацвердзіць правільнасць 

выбару таго ці іншага метадалагічнага прынцыпу ў якасці магістральнага 

шляху развіцця беларускае навукова-тэхнічнае тэрміналогіі» [9, с. 4]. 

Аднак ніжэй дадае: «Аднабокая арыентацыя <…> на чужую мову, бадай, 

не спрыяе ўзбагачэнню і развіццю роднае мовы» [9, с. 4–5]. Урэшце, 

у тэксце таксама засведчана, што Тэрміналагічная камісія ТБМ у пэўным 

сэнсе «лічыць сябе наступніцай Навукова-тэрміналагічнае камісіі 20-х 

гадоў і, па сутнасці, працягвае яе справу» [9, с. 6]. У сваю чаргу, НТК 

галоўным сваім прынцыпам пазначала арыентацыю на жывую беларускую 

мову: «У аснову матэматычнай тэрмінолѐгіі паложаны словы, істнуючыя ў 

жывой народнай мове <…>. Нэолѐгізмы ўтвараліся выключна на аснове 

істнуючых у жывой мове слоў» [1, с. 3]. 

Вышэйвыкладзеныя прынцыпы адлюстраваліся найперш у наступных 

фармальных падыходах: 

1) у словаўтварэнні: 

а) шырокаўжывальныя ў рускай мове суфіксы дзеепрыметнікаў -ущ-, 

-ющ-, -ем-, -им- у беларускай перадаюцца «суфіксам -льн-, калі тэрмін 

абазначае пэўную якасць <…>; суфіксам -ан-, калі названы аб‘ект 

абазначэння знаходзіцца ў працэсе аперацыі <…>; суфіксам -оўн-, калі 

тэрмін абазначае функцыю аб‘екта наймення» [9, с. 8]: порождающий – 

спараджальны, чередующийся – чаргавальны; получаемый – атрыманы, 

интерполируемый – інтэрпапляваны; особенность устранимая – 

асаблівасць скасоўная (ліквідная); 

б) «замест не ўласцівага беларускай мове суфікса -ірав-(-ырав-) 

выкарыстоўваецца суфікс -ав-(-яв-)»[9, с. 8]:анулирование – ануляванне, 

варьировать – варыяваць, квадрировать – квадраваць, коммутировать – 

камутаваць; 

в) аддзеяслоўныя непрацэсуальныя назоўнікі, якія абазначаюць 

вынік дзеяння, часцей утвараюцца бязафіксным спосабам (пры дапамозе 

нулявога суфікса): попадание – патрап, лучанне; разложение – (действие) 

раскладанне, (результат) расклад; решение – (действие) развязанне, 

(результат) развязак; 

г) аддаецца перавага марфалагічнай дэрывацыі перад марфолага-

сінтаксічнай [9, с. 8]: данные – звесткі, делимое – дзеліва, уменьшаемое – 

зменшыва, вычитаемое – адымнік; 
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2) у марфалогіі: 

у назоўніках усіх скланенняў у форме роднага склону множнага ліку 

прыярытэт аддаецца канчатку -аў(-яў): теория вероятностей – тэорыя 

імавернасцяў; 

3) у фанетыцы: 

а) у словах грэчаскага паходжання β пераважна перадаецца літарай 

б, ϑ – літарай т: апофема – апатэма, арифметика – арытметыка, 

логарифм – лагарытм, символ – сымболь; 

б) ва ўласных імѐнах іншамоўнага паходжання гукі б, п, в, ф, з, с, м, 

н перадаюцца пераважна цвѐрда: Бернулли (Bernoulli) – Бэрнулі, Пеано 

(Peano) – Пэана, Зоммерфельд (Sommerfeld) – Зомэрфэльд, Сильвестр 

(Sylvestr) – Сыльвестр, Крамер (Cramer) – Крамэр, Штейнер (Steiner) – 

Штайнэр; 

в) ва ўласных імѐнах нямецкага паходжання спалучэнне еі 

перадаецца праз ай, спалучэнне eu – праз ой (згодна з вымаўленнем 

у мове-крыніцы): Вейерштрасс (Weierstraβ) – Ваерштрас, Гейне (Heine) – 

Гайнэ, Нейман (Neumann) – Нойман, Эйлер (Euler) – Ойлер; 

г) ва ўласных імѐнах французскага паходжання л перадаецца мякка: 

Д’Аламбер (D’Alembert) – Д’Алямбэр, Лоран (Laurent) – Лѐран, 

Лопиталь (Lhopital) – Лѐпіталь; 

4) у лексіцы: 

ужыванне дыферэнцыяльных з рускай мовай слоў пры наяўнасці 

ў іншых слоўніках беларускай мовы аднакаранѐвых з рускай мовай 

адзінак: внешний – вонкавы, возведение в квадрат – падвышэнне да 

квадрату, квадратаванне, вписывать – умежваць, вынесение – вылучэнне, 

прикладной – дастасоўны, приѐм – спосаб, отношение – стасунак; 

5) у сінтаксісе: 

ужыванне канструкцый «паводле + назоўнік» са значэннем крыніцы 

звестак (на месцы рускамоўнай канструкцыі «по + назоўнік»)
1
: по 

методу – паводле метаду, по предположению – паводле меркавання, 

згодна з меркаваннем, по формуле – паводле формулы, згодна з формулай. 

Такім чынам, як на падставе аналізу моўнага матэрыялу, так 

і беручы пад увагу выказаныя ў прадмове і ўступным слове ад навуковага 

рэдактара прынцыпы, мы можам прыйсці да высновы, што дадзены 

                                           
1
 Разнастайныя сінтаксічныя канструкцыі змяшчаюцца ў раздзеле «Некаторыя 

словазлучэнні». 
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слоўнік уяўляе сабой яркі прыклад рэалізаванага на практыцы 

рэфарматарскага падыходу да тэрмінаўтварэння. 
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ІІННТТЭЭРРППРРЭЭТТААЦЦЫЫЯЯ  ІІ  ВВЫЫББААРР  ССППООССААББУУ  ППЕЕРРААККЛЛААДДУУ  

ААККААЗЗІІЯЯННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ННООВВААЎЎТТВВААРРЭЭННННЯЯЎЎ  

 

Слоўнікавы склад мовы – найбольш адкрытая і рухомаячастка 

моўнай сістэмы, якая пастаянна развіваецца і папаўняецца новымі 

адзінкамі. Нягледзячы на тое, што мастацкая літаратура адлюстроўвае 

агульнае развіццѐ мовы, імкненне літаратараў знайсці ўласныя вобразна-

выяўленчыя сродкі прыводзіць да стварэння індывідуальна-аўтарскіх 

неалагізмаў, якія ў пэўнай ступені ўплываюць на характар 

агульналітаратурна-кадыфікаванага маўлення. 

Вядома, што аказіянальныя словы ўяўляюць сабой лексемыз новым 

значэннем і новай формай, што прыводзіць да пэўных цяжкасцей пры 

перакладзе. Аказіянальнымі словамі прынята лічыць такія словы, якія не 

адпавядаюць агульнапрынятым моўным нормам; іх ствараюць для таго, 

каб перадаць пэўныя стылістычна-экспрэсіўныя адценні, выявіць праз іх 

уласнае светабачанне [10, с. 107]. 

Узнікненне арыгінальных наватвораў адбываецца няспынна, таму 

лінгвістычнае асэнсаванне іх як феномена маўлення ў значнай ступені 

праходзіць з пэўнымі спазненнямі, гэтаксама як і лексікаграфічная 

апрацоўка такіх слоў у спецыяльных даведніках. У абсалютнай большасці 

выпадкаў даследаванне аўтарскай словатворчасці абмяжоўваецца аналізам 

такіх неалагізмаў у межах адной мовы, а магчымасці захавання 

арыгінальных новаўтварэнняў пры перакладзе з адной мовы на іншую 

даследаваны зусім недастаткова (В. Л. Вакуленка [1], К. У. Паздзеева [5], 

Я. А. Пуліна [6]). У навуковых публікацыях, прысвечанных пытанням 

перакладу індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў, аналізуюцца і апісваюцца 

разнастайныя спосабы перадачы аказіянальных лексем на іншую мову. 

У сучасным беларускім мовазнаўстве такія спецыяльныя працы 

адсутнічаюць. Да ліку даследаванняў, дзе толькі часткова і ў агульным 

плане закранаецца гэта праблема, можна аднесці кандыдацкія дысертацыі 

А. М. Лапцѐнак [2], Э. М. Мартынавай [4], М. С. Ржавуцкай [7], 

Т. М. Трыпуцінай [8]. 
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Семантыка індывідуальна-аўтарскага новаўтварэння, як правіла, уяўляе 

сабой пэўнае злучэнне змястоўных асацыяцый. Новай з‘яўляецца і форма 

аказіяналізма. Новы сэнс заключаны ў форме, новай для пэўнай мовы. 

Пры вывучэнні аказіянальнага словаўтварэння мы вылучаем асобны 

аспект мовы – яго творчы бок, які арыентаваны не на агульныя правілы, 

а на моўныя магчымасці, на здольнасць аўтара-стваральніка рэалізаваць іх 

у маўленні. Наватворы – гэта дэманстрацыя таго, на што мова здольная 

пры стварэнні новых слоў. У той жа час на ўзроўні формы аказіянальных 

слоў праяўляецца і стэрэатыпнасць. Дакладней, яна праяўляецца на ўзроўні 

словаўтваральнай мадэлі. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы найчасцей 

узнікаюць у адпаведнасці з ужо існуючымі ў мове словаўтваральнымі 

тыпамі (антыскептык, зламоўны, лілець, пражорнік і інш.) або створаны 

з парушэннем агульнапрынятай моўнай нормы (бязгутарнасць, 

наваллівіць, палыхцець і інш.). 

У працэсе стварэння аўтарскіх неалагізмаў мы маем справу 

з праяўленнем універсальнага закона аналогіі (выражэнне вядомага праз 

невядомае). Можна дапусціць, што ўзаемадзеянне творчага і стэрэатыпнага 

праяўляецца не толькі пры стварэнні аўтарскіх неалагізмаў, але і пры іх 

успрыманні і разуменні пры перакладзе на іншую мову. Аўтаматызм 

і творчасць пры перакладзе прысутнічаюць як на стадыі ўспрымання 

і разумення зыходнага тэксту, так і на стадыі нараджэння тэксту 

перакладу. Варыянты інтэрпрэтацыі і перакладу аказіянальных слоў 

задаюцца формай (напрыклад, гарапад – несчастье, запаланець – 

полыхать, паплячэць –повзрослеть). Перакладчыкі, якія імкнуцца даць 

тлумачэнне «новаму», зыходзяць ад ужо вядомага – формы аўтарскага 

неалагізма, дакладней ад той мадэлі, ад якой наватвор быў створаны. 

Слова можна падзяліць на састаўныя кампаненты і, выкарыстоўваючы 

веды аб граматычным значэнні слова, пабудаваць так званую 

«семантычную аснову», якая ўплывае на выбар таго або іншага эквівалента 

пры перадачы аўтарскай лексемы. Асэнсаванне спосабу словаўтварэння 

значна ўплывае на інтэрпрэтацыю індывідуальна-аўтарскага неалагізма 

і дазваляе больш дакладна перадаць яго сэнсавае значэнне [3, с. 158–160]. 

Назіраецца своеасаблівае пакампанентнае разуменне і пераклад 

аўтарскіх новаўтварэнняў. Такая заўвага тычыцца, галоўным чынам, 

наватвораў з празрыстай структурай. Больш складаныя наватворы, як 

правіла, маюць разнастайныя варыянты перакладу (яны зыходзяць 

з магчымай словаўтваральнай мадэлі аказіяналізма). Такім чынам, 

праяўленне стэрэатыпнасці пры інтэрпрэтацыі і перакладзе індывідуальна-
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аўтарскага неалагізма перш за ўсѐ прыводзіць да ўзнаўлення спосабу 

словаўтварэння. 

Роля кантэксту пры перадачы арыгінальнай аўтарскай лексемы 

выключна важная, таму што кожная аказіянальная адзінка ў арыгінальным 

творы і ў яго перакладзе суадносіцца з вялікім аб‘ѐмам тэксту. Кантэкст 

абмяжоўвае колькасць патэнцыяльных інтэпрэтацый і дапамагае 

перакладчыку зрабіць выбар на карысць таго або іншага варыянта 

значэння аказіяналізма, а затым – і спосабу перадачы гэтага варыянта на 

іншую мову [9, с. 100]. 

Стварэнне аказіянальных слоў аўтарам звязана з карцінай свету, 

якую ѐн імкнецца апісаць. У творах беларускіх літаратараў аўтарскія 

неалагізмы – з‘ява дастаткова частая. Сѐння цяжка знайсці паэта, які б не 

выкарыстоўваў у сваіх мастацкіх тэкстах уласных наватвораў. Ствараючы 

асаблівую атмасферу жыццядзейнасці сваіх лірычных герояў, паказваючы 

свет чалавечых адносін, разнастайнасць пачуццяў, беларускія майстры 

слова імкнуцца эмацыянальна ўздзейнічаць на чытача, выклікаць пэўныя 

перажыванні, у тым ліку і за кошт ужывання аўтарскіх неалагізмаў. 

Мова твораў Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Васіля Зуѐнка, 

Леаніда Дранько-Майсюка і інш. багатая на аўтарскія наватворы, 

прызначэнне якіх – максімальна дакладна выразіць думку, стварыць 

непаўторны вобраз. Амаль кожны аўтарскі неалагізм гучыць дастаткова 

лѐгка і натуральна, што дасягаецца дзякуючы яго выключнай зразумеласці 

з кантэксту. Уласныя наватворы часта з‘яўляюцца дамінантай усяго твора. 

Цяжкасці, якія ўзнікаюць пры перакладзе аўтарскіх неалагізмаў, 

звязаны, на нашу думку, з дзвюма асноўнымі праблемамі: 

1) праблемай разумення аказіянальнага слова мовы арыгіналу; 

2) праблемай перадачы аказіяналізма пры дапамозе разнастайных 

спосабаў, якія існуюць у мове перакладу. 

Пры агульным успрыманні мастацкага твора здараюцца цяжкасці 

з разуменнем значэння некаторых аўтарскіх неалагізмаў. Аўтарскія 

новаўтварэнні маюць мноства найтанчэйшых семантычных, фанетычных, 

словаўтваральных і іншых асацыяцый. З другога боку, яны акумулююць 

у сабе асаблівасці культуры і гісторыі, што адлюстроўваюцца ў мове, у яе 

знаках і формах як сродках выражэння думак і пачуццяў народа. 

Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы часцей за ўсѐ не маюць гатовых 

адпаведнікаў-эквівалентаў у мове перакладу. Для тэорыі перакладу 

аказіянальныя словы ўяўляюць надзвычай багаты матэрыял, паколькі 
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патрабуюць ад перакладчыка высокага прафесійнага майстэрства пры 

перадачы аказіяналізмаў сродкамі іншай мовы. 

Паэтычны пераклад – гэта стварэнне новага мастацкага твора, 

у выніку якога адбываюцца пэўныя змены: пры перадачы моўных адзінак 

і аўтарскіх неалагізмаў штосьці дабаўляецца, штосьці свядома апускаецца. 

Перакладчык заўсѐды выбірае моўныя адзінкі, якія перадаюць асноўную 

ідэю твора, прычым знаходзіць такія словы, якія паўнавартасна 

характарызуюць персанажаў, пэўныя з‘явы, падзеі, адлюстраваныя 

ў творы. 

Пры перакладзе важна зберагчы арыгінальныя аўтарскія лексемы, 

асабліва тады, калі яны ў творы нясуць значную сэнсавую нагрузку. 

Аўтарскія неалагізмы патрабуюць ад перакладчыкаў большай увагі пры 

выбары лексем-карэлятаў, паколькі пастаянна існуе небяспека страціць 

неабходную ступень адпаведнасці адлюстравання гэтых слоў 

у арыгінальным творы. 

Задача перакладчыка вельмі складаная. Перакласці – гэта значыць 

перадаць правільна і поўна сродкамі адной мовы тое, што ўжо перададзена 

раней сродкамі іншай мовы. Цяжкасць перадачы аказіянальнага слова на 

іншую мову заключаецца ў адсутнасці слоўнікавых эквівалентаў у мове 

перакладу. Адсутнасць суадноснага эквівалента для аказіянальнай адзінкі 

арыгінала не азначае, што яе сэнсавае значэнне і структуру нельга 

перадаць на іншую мову. Перакладчык заўсѐды імкнецца да таго, каб 

максімальна адэкватна перадаць семантыку лексічных і аказіянальных 

адзінак. 

У пераважнай большасці перадача аказіянальных слоў у перакладзе 

адбываецца з захаваннем іх семантыкі. Перакладныя рускамоўныя 

эквіваленты ў большасці выпадкаў адпавядаюць па змесце аўтарскім 

неалагізмам (зорыць – сиять, слепавочна – незряче). Пераклады 

аказіянальных адзінак могуць утрымліваць пэўныя змены (гойна – горно, 

невыдумная – домотканная і інш.). 

Аказіянальныя адзінкі – істотная частка лексічнага саставу мовы 

мастацкіх твораў. Сэнсавая або семантычная структура такіх адзінак 

унікальная. Таму ніводзін з перакладчыкаў не можа поўнасцю аднавіць 

арыгінальны твор, што тлумачыцца суб‘ектыўнасцю яго ўспрымання. 

Аналізуючы змест літаратурнага твора, перакладчык не толькі «разумее» 

яго, але і дапаўняе, зыходзячы з ведання рэальнай жыццѐвай сітуацыі, 

прафесійнага майстэрства, лінгвістычнай інтуіцыі. 
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ДДАА  ППРРААББЛЛЕЕММЫЫ  ВВЫЫВВУУЧЧЭЭННННЯЯ  ТТЭЭРРММІІННААЛЛААГГІІЧЧННААГГАА  ППООЛЛЯЯ  

 

Як вядома, на мяжы ХІХ–ХХ стст. у навуцы пачынае фарміравацца 

разуменне сістэмнай арганізацыі аб‘ектаў прыроды і грамадства. У гэты 

перыяд разгарнулася даследчыцкая дзейнасць І. А. Бадуэна дэ Куртэнэ, 

заснавальніка Казанскай і Пецярбургскай лінгвістычных школ. Асноўныя 

прынцыпы яго канцэпцыі: патрабаванне размежавання статычнага 

і дынамічнага аспектаў у вывучэнні мовы, прызнанне яе сацыяльнай 

прыроды і сістэмнай арганізацыі. Адначасова з І. А. Бадуэнам дэ Куртэнэ 

канцэпцыя сістэмных адносін у мове была створана швейцарскім 

лінгвістам Фердынандам дэ Сасюрам. Год выдання яго кнігі «Курс 

агульнай лінгвістыкі» (1916) можна лічыць часам, з якога пачалося 

актыўнае вывучэнне сістэмных адносін у мове на ўзроўні парадыгматыкі і 

сінтагматыкі. Гэтыя тыпы адносін з‘яўляюцца ўніверсальнымі для моўнай 

сістэмы ў цэлым і рэалізуюцца ў межах усіх яе ўзроўняў. Адносіны 

элементаў у лінейнай паслядоўнасці Фердынанд дэ Сасюр назваў 

сінтагматычнымі, адносіны паміж элементамі як членамі розных класаў – 

асацыятыўнымі (у тэрміналогіі сучаснай лінгвістыкі – парадыгматычнымі). 

У аснове парадыгматычных адносін ляжыць падабенства моўных 

адзінак, якія адносяцца да аднаго ўзроўню моўнай сістэмы. «Яны 

з‘яўляюцца імпліцытнымі, або скрытымі, невідавочнымі, бо не 

рэалізуюцца ў выказванні, а існуюць у свядомасці чалавека паміж тымі 

лексічнымі адзінкамі, што прэтэндуюць на адну і тую ж сінтаксічную 

пазіцыю ў выказванні і могуць мяняць адна другую без скажэння 

сінтаксічнай будовы сказа» [8, с. 220]. Парадыгматычныя сувязі слоў 

і формы іх праяўлення характарызуюцца разнастайнасцю. Мінімальнымі 

праяўленнямі гэтых адносін прызнаюцца слоўныя апазіцыі, 

максімальнымі – класы слоў. Як вядома, «класы слоў існуюць у выглядзе 

больш або менш шырокіх аб‘яднанняў слоў, што ўяўляюць сабой слоўныя 

парадыгмы, больш аб‘ѐмныя і больш складаныя, чым слоўныя апазіцыі. 

У аснове любога аб‘яднання (класа) слоў ляжыць прынцып падабенства 

слоў па якіх-небудзь агульных кампанентах» [3, с. 69]. На ўзроўні лексіка-
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семантычнай сістэмы большасцю даследчыкаў вылучаюцца тры асноўныя 

класы слоў: тэматычныя групы (прадметна-тэматычныя групы), лексіка-

семантычныя групы і семантычныя (лексіка-семантычныя) палі. 

У адносінах да лексікі спецыяльнага ўжытку тэрміну 

семантычнаеполе будзе адпавядаць намінатыўная адзінка 

тэрміналагічнаеполе. Такая лінгвістычнаяадпаведнасць сумненняў не 

выклікае; у працах даследчыкаў намінацыя тэрміналагічнаеполе 

прысутнічае не так ужо рэдка, хаця ў айчынным мовазнаўстве вакол 

названага паняцця да гэтага часу не спыняюцца гарачыя навуковыя 

дыскусіі. 

У 30-я гады ХХ ст. вядомы вучоны Д. С. Лотэ прапанаваў разглядаць 

сістэмнасць тэрміналогіі як сукупнасць элементаў, звязаных паміж сабой 

узаемнымі адносінамі і ўзаемнай абумоўленасцю [5, с. 59]. Сістэмнымі 

лічыліся тэрміны, якія абазначалі пэўныя навуковыя паняцці ў дадзенай 

галіне ведаў, адлюстроўвалі істотныя прыметы паняцця, у сукупнасці 

складалі сістэму. Аб важнай ролі сістэмнасці паняццяў для сістэмнасці 

тэрмінаў гаварылася ў даследаваннях Р. В. Вінакура. Вывучэнню гэтай 

праблемы былі прысвечаны і працы А. А. Рэфармацкага. Аўтар уводзіць 

паняцце тэрміналагічнае поле,у межах якога элементы адлюстроўваюць 

сістэму паняццяў пэўнай навукі [9, с. 51]. Гэтай моўнай адзінкай 

даследчык называе сукупнасць тэрмінаў пэўнай галіны ведаў. Яго погляд 

падтрымліваюць В. М. Аўчарэнка, А. Н. Талікіна, Л. А. Капанадзэ. 

Названыя лінгвісты ставяць знак роўнасці паміж тэрміналогіяй 

і тэрміналагічным полем. На думку Л. В. Марозавай, тэрміналагічнае поле 

ўтвараецца сукупнасцю ўзаемазвязаных дэфініцый канкрэтнай 

тэрміналогіі, прадстаўленай у адпаведных слоўніках. Аўтар сцвярджае, 

што«тэрміналагічнае поле можна вызначыць як строгую, лагічна 

паслядоўную іерархію сувязей паміж тэрмінамі на аснове іх абсалютных 

семантычных паказчыкаў – дэфініцый, што рэпрэзентуюць логіка-

паняційныя адносіны, існуючыя ў адпаведнай галіне ведаў і пэўным 

сінхронным стане. Адным са спосабаў апісання тэрмінаполя, г.зн. 

вызначэння ўказанай вышэй іерархіі сувязей паміж яго элементамі, 

з‘яўляецца тэрміналагічны дэфініцыйны аналіз» [6, с. 234]. Я. М. Найвельт, 

Э. М. Панін, Р. Г. Піятроўскі лічаць, што тэрмінаполе ўяўляе сабой сістэму 

навукова-тэхнічных значэнняў-паняццяў, арганізаваную па 

парадыгматычным прынцыпе ў выглядзе семантычнай сеткі (тэрмін 

Э. Ф. Скараходзькі). Гэта парадыгматычная сетка мадэліруецца ў выглядзе 

арыентаванага дрэвападобнага тэзаўруснага графа. Такі падыход да 
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апісання тэрмінаполя і яго тэрмінасістэмы дае магчымасць вызначаць 

тэрмін не толькі па яго значэнні, але і па семантычнай значымасці, г. зн. па 

месцы ў пэўнай сістэме [7, с. 133–136]. Метад кампанентнага аналізу пры 

даследаванні тэрміналагічнага поля прадстаўлены ў працах Р. А. Сафіна. 

Ён сцвярджае, што ў дадзенае поле павінны быць аб‘яднаны такія лагічныя 

і лінгвістычныя элементы, якія характарызуюцца агульнымі ўласцівасцямі 

і ўзаемазвязанасцю. Сувязі паміж элементамі поля могуць быць 

дэтэрмінатыўнымі і канстэлятыўнымі. Дэтэрмінатыўная сувязь выяўляецца 

тады, калі адны элементы вызначаюцца і існуюць дзякуючы наяўнасці 

якіх-небудзь іншых залежных элементаў. Канстэлятыўная сувязь 

устанаўліваецца паміж элементамі гамагеннага парадку, якія адзін аднаго 

не вызначаюць, а суіснуюць у полі з-за наяўнасці інварыянтных 

уласцівасцей [10, с. 44–56]. Нельга не пагадзіцца з А. М. Кузняцовым, які 

сцвярджае, што для поля характэрна наяўнасць агульнай (інтэгральнай) 

семантычнай прыметы, якая аб‘ядноўвае ўсе адзінкі поля і звычайна 

выражаецца лексемай з абагуленым значэннем, і прыватных 

(дыферэнцыяльных) прымет (адной і больш), па якіх адзінкі поля 

адрозніваюцца паміж сабой [2, с. 380–381]. Усе гэтыя погляды на 

сістэмнасць цесна звязаны з класіфікацыяй паняццяў, іх іерархіяй, таму 

канцэпцыю даследчыкаў гэтага напрамку можна назваць канцэпцыяй 

лагічнай (змястоўнай) сістэмнасці тэрміна. 

На нашу думку, пры вызначэнні паняцця тэрміналагічнаеполе 

неабходна кіравацца паняццямі парадыгматыка, сінтагматыка, якія 

прызнаюцца асноўнымі вымярэннямі семантычнай прасторы мовы. 

Несумненна, для поля характэрна наяўнасць агульнай семантычнай 

прыметы, якая аб‘ядноўвае ўсе моўныя адзінкі поля і звычайна 

выражаецца архілексемай,і прыватных (дыферэнцыяльных) прымет, 

выражаных лексемамі з відавым значэннем (яны адлюстроўваюць гіпера-

гіпанімічныя адносіны ў тэрміналогіі). Гэтыя намінацыі будуць складаць 

ядро тэрміналагічнага поля. У сукупнасці яны ўтвараюць прадметна-

тэматычныя групы, якія характарызуюцца некаторымі спецыфічнымі 

асаблівасцямі. Сярод асаблівасцей можна назваць: «а) відавочна 

пазамоўны характар аб‘яднання слоў у гэтых групах; б) пераважна 

дэнататыўны характар значэнняў дадзеных слоў (як правіла, назоўнікаў); 

в) адносную лѐгкасць вылучэння прадметна-тэматычных груп слоў 

даследчыкамі» [4, c. 298–299]. Тэматычная класіфікацыя любой галіны 

тэрміналогіі заснавана на сістэматызацыі лексем на аснове дэфініцыі іх 

паняццяў. Сказанае вышэй дазваляе ў аснову прадметна-тэматычнай 
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класіфікацыі пакласці прапанаваныя Т. Л. Кандэлакі катэгорыі паняццяў, 

што адлюстроўваюць агульныя сувязі паміж тэрмінамі і паняццямі ў межах 

сістэмы намінацый: катэгорыю прадметаў, катэгорыю працэсаў, катэгорыю 

ўласцівасцей, катэгорыю велічынь, катэгорыю адзінак вымярэння, 

катэгорыю навук і галін, катэгорыю прафесій [1, c. 9]. 

Поле мае і дыфузную перыферыю, дзе адбываецца перасячэнне 

спецыяльных найменняў не толькі адной і / або розных галін тэрміналогіі, 

але і розных лексічных сістэм, элементы якіх звязаны апазіцыямі 

тоеснасці, прыватыўнымі і эквіпалентнымі апазіцыямі. Паколькі тэрмін 

і яго ўласцівасці разглядаюцца намі на фоне агульнамоўных 

заканамернасцей, а тэрміналогія як падсістэма агульналітаратурнай мовы, 

з поўным правам можна сказаць, што спецыяльная лексіка аб‘яднана 

сістэмнымі сувязямі і адносінамі, што выяўляецца і ў слоўных апазіцыях 

на ўнутрыгаліновым (у межах адной галіновай тэрміналогіі), міжгаліновым 

(пры супастаўленні некалькіх галіновых тэрмінасістэм) і міжсістэмным 

(пры ўзаемадзеянні спецыяльных назваў і агульнаўжывальнай лексікі) 

узроўнях. 

Апазіцыі тоеснасці выяўляюцца ў сувязі слоў, падобных 

у фармальным або семантычным плане, прычым падабенства іх з‘яўляецца 

поўным. Узорам фармальных апазіцый тоеснасці ў тэрміналогіі могуць 

служыць амонімы. У семантычным плане гэтыя адзінкі не маюць 

падабенства, а па форме яны абсалютна аднолькавыя. У якасці прыкладаў 

семантычных апазіцый тоеснасці можна прывесці тэрміны-дублеты, якія 

поўнасцю супадаюць па значэнні і ўжыванні, суіснуюць у сінхронных 

моўных пластах. Дадзены тып апазіцый папаўняецца і за кошт варыянтаў 

адных і тых жа тэрмінаў, якія ўяўляюць чыста фармальныя мадыфікацыі 

слова і выражаюць адно і тое ж лексічнае значэнне. 

Прыватыўныя апазіцыі ў сваѐй аснове маюць такія суадносіны 

кампанентаў двух слоў, калі адно слова як бы ўключаецца ў другое, у якім, 

апрача агульнай часткі, ѐсць яшчэ і дыферэнцыяльная. Фармальныя 

прыватыўныя апазіцыі выяўляюцца пераважна ў этымалагічных сувязях 

слоў, якія ў сучаснай мове ўжо распаліся, таму дадзены від у даследаванні 

не вызначаны. Семантычныя прыватыўныя апазіцыі часцей за ўсѐ 

рэалізуюцца ў суадносінах слоў, звязаных па сэнсе рода-відавымі, або 

гіпера-гіпанімічнымі, адносінамі. Словы са значэннем віду з‘яўляюцца 

гіпонімамі ў адносінах да слоў, якія абазначаюць род. Другі тып 

гіпанімічных адносін складаюць апазіцыі слоў, якія абазначаюць часткі 

цэлага і цэлае. Гіпонімы ў гэтым выпадку – назвы частак, гіперонім – назва 
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цэлага, тэрміны, што абазначаюць часткі цэлага, семантычна 

падпарадкоўваюцца найменням, што абазначаюць цэлае. У многіх 

выпадках прыватыўна звязанымі выступаюць тэрміны, у якіх падабенства 

выяўляецца і ў форме, і ў значэнні. Прыкладам фармальна-семантычных 

апазіцый выступаюць пары словы, звязаныя адносінамі словаўтваральнай 

вытворнасці. Вытворны тэрмін аб‘ядноўвае ў сабе як агульныя для абодвух 

слоў семантычныя кампаненты, так і дыферэнцыяльныя, спецыфічныя, 

выражаныя словаўтваральным фармантам. У фарміраванні 

ўнутрыгаліновых фармальна-семантычных апазіцый прыватыўнага тыпу 

актыўная роля належыць марфемнаму спосабу ўтварэння намінацый. 

Эквіпалентныя апазіцыі ўзнікаюць паміж словамі, у якіх, акрамя 

агульных, маюцца і індывідуальныя кампаненты, што проціпастаўляюць 

адно слова другому. Часткова супадаючы, часткова адрозніваючыся, такія 

словы як бы перасякаюцца адно з адным. Адным з найбольш 

распаўсюджаных відаў эквіпалентных (семантычных і фармальна-

семантычных) апазіцый у межах пэўнай тэрміналогіі з‘яўляюцца 

антонімы – словы, значэнні якіх выступаюць як процілеглыя. З‘ява 

антаніміі, якая праяўляецца ў існаванні слоў з процілеглым значэннем, 

у мове навукі істотна не адрозніваецца ад адпаведнай з‘явы 

ў агульналітаратурнай мове. Як і семантычнае падабенства, семантычнае 

супрацьпастаўленне выступае ўніверсальным сродкам сістэмнай 

арганізацыі тэрміналогіі, у якой рэалізуюцца тры тыпы антанімічных 

адносін – лексічны, словаўтваральны і лексіка-словаўтваральны. Гэты від 

апазіцый папаўняецца і за кошт састаўных тэрмінаў, супрацьлегласць якіх 

выражаецца відавымі кампанентамі словазлучэнняў або першымі часткамі 

складаных відавых кампанентаў. Такімі ж апазіцыямі звязаны і лексіка-

семантычныя варыянты мнагазначнага слова, якія змяшчаюць агульныя 

і дыферэнцыяльныя семы. Яны дазваляюць устанавіць узаемную сувязь 

паміж значэннямі, адно з якіх выступае як асноўнае, першаснае, а іншыя – 

як вытворныя, другасныя. Пры даследаванні парадыгматычных адносін 

паміж полісемантамі неабходна ўстанаўленне іх сэнсавага інварыянта 

і семантычных варыянтаў, г. зн. семантычнай супрацьпастаўленасці. 

Дадзеная група апазіцый аб‘ядноўвае моўныя адзінкі, адна з якіх утворана 

ў выніку метафарычнага або метанімічнага пераносу ў працэсе 

тэрміналагізацыі. 

Межы тэрміналагічнага поля не заўсѐды дакладна акрэслены, што 

абумоўлена гетэрагенным характарам тэрміналогіі, яе экстра- 

і інтралінгвістычнымі асаблівасцямі. Яно можа змяшчаць намінатыўныя 
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адзінкі розных сфер дзейнасці чалавека, якія ў сукупнасці адлюстроўваюць 

спецыфіку пэўнай тэрмінасістэмы. Спецыяльныя найменні, што складаюць 

асноўны змест усяго канкрэтнага слоўнага поля, утвараюць макраполе, 

якое складаецца з пэўнай колькасці мікрапалѐў. Моўныя адзінкі кожнага 

мікраполя аб‘яднаны паміж сабой сістэмнымі сувязямі і адносінамі. 
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ААССААББЛЛІІВВААССЦЦІІ  ННААММІІННААЦЦЫЫІІ  ААЛЛККААГГООЛЛЬЬННЫЫХХ  ННААППООЯЯЎЎ  

УУ  ССТТААРРААББЕЕЛЛААРРУУССККААЙЙ  ММООВВЕЕ  

 

У Вялікім Княстве Літоўскім (ВКЛ) асноўным алкагольным напоем 

былі розныя мядовыя напіткі, у тым ліку і ў асяроддзі шляхты.Нямецкі 

падарожнік і этнограф (а таксама медык, хімік і прыродазнаўца) Ёган 

Готліб Георгі, які ў XVIII ст. быў запрошаны Расійскай імператарскай 

акадэміяй як прафесар, у сваім даследаванні «Описание всех обитающих 

в Российском государстве народов» адзначаў: «Мѐды і піва вараць 

найлепшыя ў свеце», маючы на ўвазе беларускі народ і беларускія землі 

[2, с. 70]. 

Слова медъ I (миодъ, модъ) – шматзначнае. У старабеларускай мове 

існавалі наступныя значэнні: 

1) мѐд: еще меду патоки купили пуды три и безмены три (ИЮМ, IV, 

39, 1686); 

2)сок (дрэва): к
s
горѣ зась пойзрѣвши, мало штось меду з галузо

к
 

дерева ѡного каплючого ѡбачилъ (Варл., 111б); 

3) хмельны напітак: могут быти чотыри ятки суконные а иныи к 

тому чотыри подлѣ себе оуставленые а шинкованья и сложенье вина меду 

и пива (СДГВ, 5, 1432); " пилъ пиво а тотъ демъ"нъ пилъ медъ (КВЗС, 73б, 

1538). 

Хутчэй за ўсѐ, напітак атрымаў назву мѐд дзякуючы асноўнаму 

інгрэдыенту, які ўваходзіў у яго склад. Адрозніваюць некалькі спосабаў 

варкі мѐду, адпаведна адрозніваюць і некалькі гатункаў гэтага напою: 

 медъ квасный (кислый) – хмельны напітак ніжэйшага гатунку 

з мѐду, выраблены шляхам яго заквашвання з вадой і хмелем: Мещаномъ 

Полоцкимъ въставъ меду пресного а бочъка меду кислого съ ключа тамъ 

жо (КЗ, 297, 1488); 

 медъ перевариваный – хмельны напітак з мѐду, выраблены 

шляхам варкі, перагону: сахурѫ и меду пресного переваривано
г
 шесть 

гривенокъ (Арыст., 213); 

 медъ питный (питый) – хмельны напітак, прыгатаваны з мѐду, 

вады, хмелю (магчыма, таксама з дабаўленнем вострых прыпраў) шляхам 
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заквашвання: маеть быти бранъ поборъ … Отъ бочки пива чоръного, отъ 

бочки меду питого … гр. 6 (КПД, 398, 1566); 

 медъ сычоный (сыченый, сыцоный, розсычоный) – мядовы 

хмельны напітак, прыгатаваны шляхам заквашвання, настойвання і варкі 

(перагонкі) мѐду: У погребе пива пшеничеого äбочки … меду сычоного полъ 

ä бочки (АВК, XIV, 22, 1556); 

 медъ преднейший – хмельны напітак вышэйшага гатунку: по
т
кали 

слγги па
т
риа

р
ха, которые несли немало збано

в
. и напи

с
 на дрγги

х
 видѣли, 

таки
s
ме

д
 преднѣs

ши
s
. ме

д
 без дым

у
 (Бельск., 336). 

 медъ конунный – мядовы напітак, спецыяльна прыгатаваны для 

царкоўнага свята: одно по одной недли тотъ медъ конунный держати 

и оный шынковати мають (АЗР, IV, 57, 1592). 

Асобнай увагі заслуговаўвае медъ белый – адзін з гатункаў хмельнага 

напітку з мѐду светлага колеру: белого меду липца зостало съ пулкгарца въ 

пивницы (АВК, XIV, 357, 1590). Белы мѐд меў яшчэ назву липецъ, але 

асобна ў «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» не падаецца. Тым 

часам менавіта гэты гатунак пітнага мѐду рускі даследчык В. Севяргін 

называе адным з найлепшых і раскрывае сакрэт яго прыгатавання: 

«Искусство деланья питейного липца состоит наипаче в рачительном 

отделении и очищении сего липца от прочего меда и вообще в чистоте 

посуды и прочих орудий и исправности варения» [4, с. 47]. 

Між тым мѐд «быў вядомы яшчэ ў глыбокай старажытнасці і як 

салодкасць (лац. mel), і як алкагольны напітак (лац. melsum). Сустракаўся 

ў старажытных германцаў (Meth), у скандынаваў (Miod), дзе лічыўся 

напоем багоў, і асабліва (medus) у старажытных літоўцаў (г. зн. 

беларусаў – заўвага наша, І. М.)» [5, с. 66]. 

«Мѐд упершыню сустракаецца на Русі, ды і то ў значэнні салодкасці, 

толькі пад 1008 г., а ў Македоніі – пад 902 г.; у значэнні алкагольнага 

напітку ў Літве і Полацке – у ХІ ст., у Балгарыі – у ХІІ ст., а ўКіеўскай Русі 

– толькі ў ХІІІ ст., у Чэхіі і Польшчы – з XIV ст.» [5, с. 67]. 

Прызначаны на продаж мѐд таксама абазначаўся ў старабеларускай 

мове ўстойлівымі словазлучэннямі: 

 медъ квартный – хмельны напітак, прызначаны на продаж, 

у бочцы, якая называлася квартай: Меду квартного приняли кгарцовъ 

двесте пятдесятъ (ИЮМ, II, 86, 1684); 

 медъ шинковый – мядовы хмельны напітак, выраблены на 

продаж: при той церкви склады звыклые меду шинкового и привозного, 

тежъ пивные и горѣлочные (АЗР, IV, 507, 1619). 
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Пазней мѐд быў выціснуты з ўжытку арыстакратыі прывазнымі 

вінамі з розных замежных краін (найперш з Візантыі). 

«У параўнанні з іншымі алкагольнымі напоямі віно мае самую 

працяглую гісторыю. На тэрыторыю Беларусі віно трапіла яшчэ ў I–IІ стст. 

н. э. дзякуючы гандлѐвым сувязям з Рымам. Найбольшае 

ж распаўсюджанне віно атрымала пасля 988 г. (пасля прыняцця 

хрысціянства) у сферы царкоўнай абраднасці, а пазней стала папулярным 

напоем на сталах знатнай часткі насельніцтва» [8, с. 98]. 

За лексемай вино ў старабеларускай мове былі замацаваны значэнні: 

1) ‗вінаградная лаза‘: тое планеты … добро е
с
. и присады са

ди
ти и 

виноѡкопывати борзо растет (Неба, 75); 

2) ‗вінаград‘: ѡбыватели сихе
м
скии; вышли на пол" пустошачи 

ви
н
ницы, и топчγчи вина и γчинивши спѣваючих та

н
цы вошли до зборγ бога 

своего (Біблія, 26б); 

3) ‗віно‘: могут быти чотыри ятки суконные а иныи к тому чотыри 

подлѣ себе оуставленые а шинкованья и сложенье вина меду и пива 

(СДГВ, 5, 1432). 

Гатункі віна класіфікуюць па некалькіх асноўных прыметах. 

Напрыклад, па віду прадуктаў, з якіх зроблена віно. Адпаведна назвы 

гатункаў прадстаўлены назоўнікамі – назвамі ягад, пладоў або з‘яўляюцца 

словазлучэннямі тыпу вино + прыметнік, утвораны ад назвы сыравіны: 

малиогранатъ – з гранату, малинникъ – з малін, вино піолунковое (магчыма 

маецца на ўвазе полуниковое ад укр. полуниці – клубніцы ці суніцы), вино 

приправное, вино приправленое – араматызаванае прыправамі: Не может
s
 

сѧ зась ѿправовати служба Бжаѧ , на винахъ приправныхъ, то есть, на 

винѣ піолунковымъ, декоктѣ, агрестѣ, маліѡгранатѣ (Зб. вып., 19); отъ 

барилы кестранку и малиннику по 6 грошей польскихъ (АЗР, III, 194, 1576). 

Вельмі часта ў аснове назвы віна ляжала тапанімічная назва, 

адпаведная мясцовасці (рэгіѐну або гораду), адкуль віно імпартавалі. Так, 

малмазия атрымала сваю назву ад горада Манемвасія, які знаходзіцца на 

ўзбярэжжы Лаконіі (адсюль лаконтъ ‗лаконскае віно‘). Назву можна 

сустрэць у форме назоўніка або назоўнік + дапасаванае азначэнне: взяли 

вина лаконского квартъ три (ИЮМ, X, 114, 1695); купили у Семена 

Кузевки вина патрысыменту гарцы два, гарнецъ лягону (ИЮМ, XI, 147, 

1697). 

Іспанскі горад Алікантэ даў назву гатунку віна алякантъ, якая 

трапіла да нас праз пасрэдніцтва польскай мовы: ст.-польск. alakant < ісп. 

Alicante) [1, с. 20]. 
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Віно канар, верагодна, выраблена на Канарскіх астравах і прывезена 

іспанцамі, якія сталі іспанскай калоніяй ў ХІІІ–ХV стст. Першапачаткова 

слова канаръ абазначала трысняговы цукар: отъ конару цукру гр. 1 

(КПД, 397, 1566). У ГСБМ слова канаръу значэнні ‗гатунак іспанскага 

віна‘ зафіксавана пад 1698 г.: Поклону полмисокъ кореня и фляшу вина 

канаръ секту, которое куповали передъ тымъ (ИЮМ, XII, 100, 1698). 

Магчыма, віно сектъ таксама мае іспанкае паходжанне. 

Кагоръ – французскае чырвонае сухое віно з рэгіѐна Каор 

(фр. Cahors); пазней гэта віно выраблялася і ў іншых рэгіѐнах. 

У старабеларускім пісьменстве зафіксавана словазлучэнне кагоръ 

турецъский: шлыки черленых два, котел, чарку, опанчу, а чан кагору 

турецъского … даровал (ИЮМ, XXXII, 110, 1578). 

Кніжнаславянізм мощъ (мощь) у рускай мове паўсядзѐнна 

ўжываецца ў значэнні ‗улада, сіла, моц‘: Реклъ г
с
дь до жены: … 

з болестью будешъ родить дѣти, а по
д
мощью будешъ мужнею, а онъ 

будетъ пановать над
s
 тобою (Хран., 10). Аднак Памва Бярында 

ў «Лексиконе» падае слова ў пераносным значэнні ‗маладое салодкае віно, 

якое не перабрадзіла, муст‘: Местъ: Новое вино, мощъ, или вино молодое 

(Бяр., 78). Хутчэй за ўсѐ, у аснове назвы была закладзена моцнасць напою. 

Адной з найбольш распаўсюджаных класіфікацый він на сѐнняшні 

дзень з‘яўляецца падзел іх на сухія, напаўсухія і напаўсалодкія. Для назвы 

салодкага вінаграднага віна ў ГСБМ выкарыстоўваецца лексема ремония: 

пилъ ремонію за здорове великого князя Литовского Александра (АЮЗР, ІІ, 

111, 1494). 

Гатунак віна сектъ аўтары «Гістарычнага слоўніка беларускай 

мовы» назвалі салодкім. Аднак, можна меркаваць, што назва сектъ 

утворана ад італьянскага прыметніка secco ‗сухі‘: взяли вина секъту для 

его млсти пана Тишкевича (ИЮМ, IV, 121, 1686). 

Прасцей за ўсѐ тлумачыць назву гатунка, утвораную спалучэннем 

з адносным прыметнікам. Так, адразу зразумела, што з Венгрыі прывозілі 

вино венгерское: Вина венгерского не зажывали передъ тымъ, – малмазыю 

скромно піяли, медокъ и горѣлочку дзюбали (Мял., 318). 

Няма адзінай думкі адносна паходжання назвы віна петерцыментъ 

(патрысыментъ, перисиментъ, петерсиментъ, петрицыментъ, 

петрсиментъ, петрысыментъ, петрсыменъ). Ёсць дзве тэорыі наконт 

паходжання назвы дадзенага гатунку. Па-першае, улічваючы паходжанне 

слова, якое падае А. М. Булыка: польск. petercyment < ісп. Pedro Ximenes 

[1, с. 242], можна сказаць, што назву віно атрымала ад гатунку вінаграда, 
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які так і называецца Педра Хіменас (Pedro Ximenes). Па-другое, ад назвы 

партовага горада Патры ў Грэцыі на беразе заліва Патраікос. 

З XVI ст. даволі шырока распаўсюдзіўся выраб і продаж гарэлкі. 

Пашырэнне гэтага напою тлумачыцца тым, што яго вытворчасць была 

больш таннай за вытворчасць віна. 

Слова гарэлка мае некалькі сінанімічных назваў: горелка (гарелка, 

кгорелка); горелое вино; зжоное вино: вольно тежъ мѣщаномъ пива, меды, 

горѣлки на свои потребы варити (АЮЗР, I, 254, 1594); твоя милость за 

тотъ долгъ князя Ѳедоров дал имъ держати корчмы пинские медовые 

пивные и вино горелое (Пін., 40, 1522); Также и платъ зъ вина зжоного 

маетъ быти весь на войта (АЗР, II, 76, 1510). 

Вядома, што гарэлка трапіла ў ВКЛ толькі на мяжы XV–XVI стст. 

(першае ўпамінанне ў «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» датуецца 

1522 г.) з Германіі. Аб гэтым сведчыць і першапачатковая назва напоя, 

якая ўзнікла ад спосабу прыгатавання: вино горелое – гарэлка – geprant 

Wein [8, с. 106]. 

Ад стараславянскага слова горѣти ўтварылася лексічная адзінка 

горелка> гарэлка, якая функцыянуе ў дадзенай фанетычнай афарбоўцы 

толькі ў беларускай мове. Адпаведнікі яе ў іншых славянскіх мовах: укр. 

горілка, польск. gorzalka. У славацкай і чэшскай мовах адпаведнікам да 

беларускага гарэлка з‘яўляецца лексама palenka, утвораная адпаведна ад 

paliti [7, т. 1, с. 440]. 

Чыстая, якасная гарэлка называлася словам аквавита (оковита), 

якое паходзіць ад лацінскага словазлучэння aquavitae ‗вада жыцця‘. Гэтае 

запазычанне магло ўжывацца як самастойная назва (аквавита, оковита) 

або як назоўнік у ролі недапасаванага азначэння (водка аквавита) 

і прыметнік у дапасаваным азначэнні (водка оковитая): Въ Добрейкѣ водка 

и пиво 1 зол., водки аквавиты 5 гарн. 3 кварты въ боченокъ 16 зол. 7 гр. 

(ИЮМ, XXV, 20, 1714); выпили горелки кватерку оковитой а кватерку 

простой (ИЮМ, XIV, 85, 1700). 

Гарэлка, вырабленая шляхам перагонкі, атрымала назву перегонъ: 

Горелки выпили простой кварты полтрецы [sic!], перегону тежъ кварты 

полтрецы (ИЮМ, XIII, 17, 1699). 

Паводле дабавак, дамешак выяўлены наступныя віды гарэлкі: 

 горелка жолондковая (гарэлка, настоеная на жалудах): Горелки 

жолондковой, квартъ чотырнадцать кварта по осмак. двадцать 

(ИЮМ, V, 180, 1688); 



141 

 

 водка гоздиковая (настоеная на бутонах кветак гваздзіковага 

дрэва): П. Янъ Хомичъ узялъ у барилку водки жолондковой … еще узялъ 

гоздиковой кварты полчварты: гоздикова, кварта осм. по двадцать 

(ИЮМ, IX, 190, 1692); 

 горелка цыномоновая (гарэлка, настоеная на карыцы): Набрали до 

олстра горелки цыномоновой(ИЮМ, IX, 190, 1692); 

 горелка анышковая (настоеная на анісавым зерне): горелки 

анышковой квартъ тры (ИЮМ, X, 112, 1695). 

Слова водка ў «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» пададзена 

як мнагазначнае, значэнне яго залежала ад сферы прымянення напою. 

Яшчэ з XIII ст. у Еўропе водку прымянялі ў якасці лекавага настою. У ВКЛ 

такі сродак пачалі выкарыстоўваць толькі праз некалькі стагоддзяў: 

коллуріе: ма
с
т на очи а

б
водка до лѣченѧ очій (Бяр., 289). 

Прыкладна ў гэты ж час слова водка фіксуецца ў значэнні 

парфумернага сродку: водка рожаная, водка ружовая: пани … убраласѧ у 

добрые шаты и умыла сѧводкою рожаною (Бава, 129). Пазнейшыя помнікі 

ўтрымліваюць запісы, у якіх дадзенае слова сустракаецца ў значэнні 

алкагольнага напою: Водки простой за осм. чотыри (ИЮМ, IX, 173, 1692). 

У некаторых рускамоўных крыніцах сцвярджаецца, што водка ў Расіі 

стала вядома толькі ў другой палове ХІХ ст. Але супраць гэтага 

выступаюць звесткі, пададзеныя ў «Гістарычным слоўніку рускай мовы». 

У ім фіксуецца, што водка ў якасці лекавага настою была вядома ўжо 

ў 1533 г., у якасці алкагольнага напою – у 1633 г. [6, с. 253]. 

В. Пахлѐбкін сцвярджае самабытнасць рускага слова: «Слова водка 

(у любым значэнні і не залежна ад часу яго з‘яўлення) характэрна толькі 

рускай мове і з‘яўляецца карэнным рускім словам, якое нідзе больш не 

сустракаецца. Яго з‘яўленне ў іншых славянскіх мовах можа быць 

растлумачана толькі пазнейшымі запазычаннямі з рускай (не раней 

пачатку XVI ст.)» [5, с. 61]. 

Выдаткі на ўтрыманне прамысловасці віна і гарэлкі былі даволі 

цяжкімі. Сярод алкагольных напояў можна вылучыць асобную групу 

т. з. хатніх вырабаў: брага, пиво, оловина, сикеръ. 

Брага – напітак хатняга вырабу з хмелем і мѐдам ці цукрам: 

обещаетсе дей ко мнѣ лѣто быть гостемъ. я дей его жду и браги дополна 

наварю (АЗP, III, 167, 1574). Для назвы дадзенага дамашняга напою 

існавала ў старабеларускай мове яшчэ слова солодъ: кождый зъ насъ 

солодъ пшеничный и ржаный корчмитомъ и гостемъ продавалъ (ИЮМ, 

VIII, 319, 1611). У адрозненне ад папярэдняй намінацыі брагі слова солодъ 
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з‘яўляецца мнагазначным. Па-першае, у выніку метанімічнага пераносу 

з соладу як сыравіны ўзнікае назва напою. На другой ступені пераносу 

ўзнікае значэнне ‗памяшканне для прыгатавання соладу‘. Храналагічную 

перавагу трэба аддаць лексеме солодъ, лічачы брагу пазнейшым 

утварэннем. 

Піва на тэрыторыі Беларусі актыўна ўжывалася ўжо ў XVI ст. 

Адрознівалі некалькі гатункаў піва па спосабу рэалізацыі або 

прыгатавання, месцы і г. д. Найбольш вядомымі былі: пиво квасное, 

ковенское, немецкое, привозное, пшеничное, росходное (розходное), 

сыченое, чорное, шинковое: купцы чужыи … продавати мають … пиво 

немецкое и иншое питье чужое бочкою целою (КЗ, 703, 1498); у пивницы … 

пива пшеничного бочок тры по чотыры ушатки, пива розходного вары два 

ушатковъ двадъцать (АВК, XXXVI, 34, 1582); Пива ковенъскаго гарнцовъ 

семдесятъ два и полъ выпили розными часы (ИЮМ, IV, 99, 1686). 

Піва было адным з самых распаўсюджаных напояў сярод усіх слаѐў 

грамадства. Напрыклад, бытуюць звесткі, што сяляне спажывалі каля 

100 літраў піва ў год. Існаваў нават афіцыйны дакумент – «Устава на 

валокі» (1557), які замацоўваў права прыгонных сялян на атрыманне хлеба 

і піва падчас абавязковай чатырохдзѐннай працы [8, с. 441]. 

Лексема пиво з‘яўляецца агульнаславянскай і семантычна рухомай. 

У выніку актыўнага выкарыстання слова акрамя асноўнага значэння магло 

абазначаць: 1) колькасць піва, зваранага за адзін раз: он взіалъ в тещы 

моее котелъ пивны у дванадцати ушатков вробены, варит пива (ИЮМ, 

XXXII, 122, 1578); 2) гулянку: у тыхъ люде
s
 королевое ее мл

с
ти 

Ѡболецъкихъ на митюкове в пиве были (КВЗС, 81, 1538). 

Оловина мае ўстойлівае значэнне ‗хмельны напой з жыта, ячменю‘: 

Сікера, е
в
, хмѣлны

и
 напито

к
, и

л
 пь"

н
ство, лу

к
, аз

р
оловина (Бяр., 309). 

В. Пахлѐбкін тлумачыць ол як разнавіднасць піва з дабаўленнем траў 

[5, с. 73]. Фасмер жа прыводзіць наступнае значэнне: ‗усякі хмельны 

напітак, акрамя вінаграднага віна; брага, піва, мѐд‘ [7, т. 3, с. 132]. Такім 

чынам, слова з‘яўляецца агульнай намінацыяй для хмельных напояў 

хатняга вырабу. Для назвы хмельнага напою ў старабеларускай мове 

вядома лексема сикеръ(секеръ): стережи абы
с
 не пила вина ани сикера и не 

ежъ нечистого ничого (Біблія, 130), першае ўпамінанне якой звязана 

з рэлігійнымі кнігамі. «Cлова ўвайшло ў старажытнарускую мову з Бібліі 

і Евангелля, дзе яно ўжывалася без перакладу, таму што перакладчыкі 

ў канцы ІХ ст. мелі цяжкасці пры пошуку адпаведніка ў славянскіх мовах. 
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Разумелася як першае агульнае абазначэнне алкагольных напояў увогуле. 

Выразна адрознівалася ад вінаграднага віна» [5, с. 71]. 

Назва алкагольнага напою оловина мае корань ol-, характэрны для 

славянскіх моў. Акрамя таго, яго можна звязаць з літ. alus ‗піва‘. 

Падагульняючы вышэйсказанае, можна прыйсці да шэрагу высноў 

наконт асаблівасцей намінацыі алкагольных напояў у старабеларускай 

мове. Што тычыцца этымалогіі, то можна вылучыць шэраг падстаў для 

намінацыі. Сваю назву алкагольныя напоі атрымлівалі: 

1) ад спосабу прыгатавання напоя; 

2) ад назваў прадуктаў, з якіх вырабляўся напой (паводле дабавак, 

дамешак); 

3) ад назвы мясцовасці, дзе выраблялася; 

4) з мовы краіны, адкуль напой імпартаваўся разам з назвай; 

5) праз пасрэдніцтва іншых моў ці запазычванне (найперш 

з польскай). 
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ВВААРРЫЫЯЯННТТННААССЦЦЬЬ  ТТЭЭРРММІІННААЎЎ  ККРРЫЫППТТААГГРРААФФІІІІ  

 

У апошні час варыянтнасць у мове, прызначанай для спецыяльных 

мэт, асэнсоўваецца лінгвістамі як непазбежная і заканамерная з‘ява, 

выяўляюцца новыя фактары (камунікатыўна-прагматычныя, кагнітыўныя), 

якія абумоўліваюць з‘яўленне і працяглае суіснаванне тэрміналагічных 

варыянтаў. Тэарэтычныя і прыкладныя аспекты вывучэння варыянтнасці 

тэрмінаў былі закладзены ў працах К. Я. Авербуха, У. Г. Гака, 

С. В. Грынѐва, У. М. Лейчыка, Ю. У. Слажэнікінай, В. А. Татарынава 

і іншых вядомых лінгвістаў. 

У сучасных даследаваннях ужываюцца розныя намінацыі для 

абазначэння сінанімічных адносін у тэрміналогіі: сінонімы, дублеты, 

варыянты. В. А. Татарынаў адзначае, што ў многіх працах па тэрміналогіі 

з‘явы сінаніміі апісваюцца праз паняцце варыянта [4, с. 271]. Аднак 

некаторыя мовазнаўцы традыцыйна выступаюць супраць з‘яў 

варыянтнасці і дублетнасці ў тэрміналогіі (О. Вюстэр, І. Н. Качан, 

А. У. Лемаў і інш.). Між іншым сучасныя даследаванні дазваляюць 

сцвярджаць, што сінанімія – прымета дынамічнага развіцця навукі. На 

думку В. А. Татарынава, «чым вышэй узровень развіцця навукі, тым 

сінанімічней мысленне спецыяліста» [4, с. 277]. Лінгвісты адзначаюць, 

што, з аднаго боку, варыянтнасць тэрміна – гэта спецыфічная рэалізацыя 

агульнай тэорыі варыянтнасці, якая праяўляецца як цалкам у мове, так 

і ў асобных яе разнавіднасцях і састаўных элементах [1, с. 73]. З другога 

боку, сінанімія тэрмінаў адрозніваецца ад сінаніміі агульналітаратурных 

слоў, паколькі сутнасцю тэрміналагічнага вар‘іравання з‘яўляецца пошук 

аптымальнага спосабу намінацыі, дакладнага абазначэння пэўнага 

спецыяльнага паняцця. 

Адна з прычын узнікнення тэрміналагічных варыянтаў – імкненне да 

эканоміі моўных сродкаў. З гэтым звязана з‘яўленне абрэвіятур, рознага 

роду кампазіцый, адсячэнне малаінфарматыўнага або паўтаральнага 

кампанента, вар‘іраванне частак тэрміна. Тэндэнцыя да эканоміі моўных 

сродкаў выразна прадстаўлена ў крыптаграфічнай тэрмінасістэме. 

Прывядзѐм прыклады такіх варыянтаў [2; 3]: 
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алгарытм праверкі лічбавага подпісу – праверка подпісу; 

алгарытм шыфравання асіметрычны – асіметрычнае шыфраванне; 

алгарытм шыфравання блочны – блочнае шыфраванне; 

алгарытм шыфравання паточны – паточнае шыфраванне; 

аналіз крыптаграфічны – крыптааналіз; 

метад крыптаграфічнага аналізу – метад крыптааналізу; 

параметр крыптаграфічнага пераўтварэння – крыптаграфічны 

параметр; 

пратакол крыптаграфічны – крыптапратакол; 

рэжым выпрацоўкі кода аўтэнтычнасці паведамлення – рэжым 

выпрацоўкі імітаўстаўкі; 

сінтэз крыптаграфічны – крыптасінтэз; 

сістэма крыптаграфічная – крыптасістэма; 

сістэма шыфравання – шыфрсістэма; 

стойкасць крыптаграфічная – крыптастойкасць; 

стойкасць крыптаграфічная тэарэтычная – стойкасць даказуемая; 

тэхніка шыфравальная – шыфртэхніка; 

функцыя хэшыравання – хэш-функцыя; 

хэш-функцыя крыптаграфічная, якая зададзена ключом – код 

аўтэнтыфікацыі; 

шыфрсістэма з адкрытым ключом – шыфрсістэма асіметрычная; 

шыфрсістэма з сакрэтным ключом – шыфрсістэма сіметрычная 

і інш. 

Для крыптаграфічнай тэрмінасістэмы характэрна наяўнасць 

тэрмінаў-абрэвіятур. Сярод іх пераважаюць абрэвіятуры іншамоўнага 

паходжання (часцей з англійскай мовы), якія не перакладаюцца і падаюцца 

на пісьме лацінскай графікай. Як правіла, ім адпавядае тэрміналагічнае 

словазлучэнне: 

AES (advanced encryption standard) – стандарт шыфравання; 

CRL (certificate revocation list) – спісадазваныхсертыфікатаў; 

DES (data encryption standard) – стандартшыфравання; 

DSS (digital signature standard) – стандартлічбавагаподпісу; 

EDI (electronic data interchange) – 

сістэмаабменудадзеныміэлектронная; 

EES (escrowed encryption standard) – 

стандартшыфраванняз дэпаніраваннемключоў; 

EFT (electronic funds transfer) – 

сістэмапераводусродкаўграшовыхэлектронная; 
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KEK (key enciphering key) – ключшыфраванняключоў; 

LFSR (linear feedback shift register) – 

рэгістрзрухузлінейнайзваротнайсувяззю; 

OCSP (online certificate status protocol) – 

пратаколправеркістатусасертыфікатаанлайнавы; 

OWHF (one-way hash function) – хэш-функцыяаднабаковая; 

PKI (public key infrastructure) – інфраструктураадкрытыхключоў; 

SHS (secure hash standard) – стандартфункцыіхэшыраванняіінш. 

Параўнальнанядаўнаўкрыптаграфічнайтэрмінасістэместаліўжывацца

беларускамоўныяабрэвіятуры: СКАДС – 

сродкікрыптаграфічныяабароныдзяржаўныхсакрэтаў;СКАІ – 

сродкікрыптаграфічныяабароныінфармацыі;ЭЛП – 

подпісэлектроннылічбавыіінш. 

Наяўнасцьварыянтаўтэрмінаўсведчыцьпраняпоўнуюсфарміраванасць

тэрмінасістэмы. 

Прычымсяродкрыптаграфічныхтэрмінаўсустракаеццашматтэрміналагічны

хадзінак, якіямаюцьдваі большварыянты: 

алгарытмкрыптаграфічны – 

крыптаалгарытм,алгарытмкрыптаграфічнагапераўтварэння,крыптагра

фічнаепераўтварэнне,крыптапераўтварэнне; 

апаратура лінейнага шыфравання – апаратура засакрэчвання, 

засакрэчвальная апаратура сувязі (ЗАС); 

паведамленне зашыфраванае – паведамленне шыфраванае, 

шыфртэкст; 

падзел сакрэта – схема падзелу сакрэта, пратакол падзелу сакрэта; 

пратакол аўтэнтыфікацыі абанентаў – аўтэнтыфікацыя абанента 

(карыстальніка), пратакол ідэнтыфікацыі; 

пратакол ідэнтыфікацыі аднабаковай – аўтэнтыфікацыя 

аднабаковая, пратакол ідэнтыфікацыі; 

пратакол ідэнтыфікацыі ўзаемнай – аўтэнтыфікацыя ўзаемная, 

пратакол ідэнтыфікацыі; 

размежаванне доступу – функцыя-сэрвіс размежавання 

доступу,сістэма размежавання доступу; 

сістэма крыптаграфічная – крыптасістэма, крыптаграфічная 

сістэма абароны інфармацыі; 

сродкі праграмныя – праграмнае забеспячэнне, праграмныя сродкі, 

сродкі праграмнага забеспячэння; 
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функцыя крыптаграфічная – пераўтварэнне крыптаграфічнае, 

крыптапераўтварэнне і інш. 

Такім чынам, на сучасным этапе працягваецца выпрацоўка 

і фарміраванне крыптаграфічнай тэрміналогіі. Наяўнасць даволі значнай 

колькасці варыянтаў сярод тэрміналагічных адзінак крыптаграфіі сведчыць 

пра дынамічнае і эвалюцыйнае развіццѐ дадзенай часткі беларускай 

навуковай тэрмінасістэмы. 
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ФФРРААЗЗЕЕААЎЎТТВВААРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ААККТТЫЫЎЎННААССЦЦЬЬ  ГГЕЕРРММААННІІЗЗММААЎЎ  

УУ  ФФААЛЛЬЬККЛЛООРРННАА--ДДЫЫЯЯЛЛЕЕККТТННЫЫХХ  ЗЗААППІІССААХХ  ХХІІХХ  ССТТ..  

 

Словы нямецкага паходжання ўтвараюць вялікі пласт запазычанай 

лексікі ў беларускай мове, што тлумачыцца, у першую чаргу, 

старажытнасцю беларуска-нямецкіх моўных кантактаў. Яшчэ 

ў старабеларускі перыяд германізмы пачынаюць адаптавацца да 

фанетычных, марфалагічных і сінтаксічных нормаў, уваходзіць у склад 

фразеалагічных зваротаў, прыказак і прымавак.  

Гэты працэс працягваецца і падчас станаўлення сучаснай 

літаратурнай мовы (ХІХ – пачатак ХХ ст.). Прааналізаваць 
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функцыянаваннелексікі нямецкага паходжання ў дадзены перыяд магчыма 

на аснове шматлікіх этнаграфічных зборнікаў ХІХ ст., прысвечаных 

вуснай народнай творчасці беларусаў. Крыніцамі фактычнага матэрыялу 

для нашых назіранняў сталі наступныя зборнікі фальклорна-дыялектных 

запісаў: «Сборникъ памятниковъ народнаго творчества въ Сѣверо-

Западномъ краѣ» (1866) П. А. Гільтэбранта; «Собраніе пѣсенъ, сказокъ, 

обрядовъ и обычаевъ крестьянъ Сѣверо-Западнаго края» (1869) 

М. А. Дзмітрыева; «Бѣлорусскія пѣсни, съ подробными объясненіями ихъ 

творчества и языка, съ очерками народнаго обряда, обычая и всего быта» 

(1871) П. А. Бяссонава; «Бѣлорусскія пѣсни» (1873) і «Сборникъ 

бѣлорусскихъ пословицъ» (1874) І. І. Насовіча; «Бѣлорусскія народныя 

пѣсни, съ относящимися къ нимъ обрядами, обычаями и суевѣріями» (1874) 

і «Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія Сѣверо-

Западнаго края» (т. 1–3, 1887–1902) П. В. Шэйна; «Бѣлорусскій сборникъ» 

(1886) Е. Р. Раманава; «По Минской губерніи» (1889) М. А. Янчука; 

«Бѣлорусское Полѣсье. Сборникъ этнографическихъ матеріаловъ, 

собранныхъ М. Довнаромъ-Запольскимъ. Пѣсни пинчуков» (1895) 

М. В. Доўнар-Запольскага. 

Аб трывалым засваенні германізмаў у вусным маўленні сведчыць іх 

здольнасць уступаць у фразеалагічныя сувязі і ўваходзіць у склад 

фразеалагічных зваротаў. У сваіх працах лінгвісты называюць 

фразеалагізмы «самародкамі, самацветамі роднай мовы, залацінкамі 

народнай мудрасці» [4, с. 165], якія ажыўляюць маўленне, робяць яго 

эмацыянальным і экспрэсіўным. 

Найбольшай фразеалагічнай актыўнасцю характарызуецца 

агульнанародная лексіка, якая абазначае актуальныя, штодзѐнныя праявы 

чалавечага быцця, займае цэнтральнае месца ў лексіка-семантычных 

групах, мае разгалінаваную полісемантычную структуру, сімвальнае 

значэнне, уваходзіць у лік самых частотных слоў гутарковай мовы 

[1, с. 63]. Для аналізу фразеаўтваральнай актыўнасці лексікі нямецкага 

паходжання ў мове фальклорна-дыялектных запісаў ХІХ ст. размяркуем 

выяўленыя фразеалагізмы на падставе іх кампанентаў – германізмаў. 

1. Вандраваць (ад ням. wandern): у свет вандраваць ‗у невядомым 

напрамку, не выбіраючы дарогі, абы-куды, невядома куды‘: А волѣй бы 

я ў свѣцѣ мандраваци, / Нижели мнѣѣхаць дзвѣ души ховаци (Шейнъ-

1887, с. 431); Завязаўши чорны очи, / Да ў свѣтъ мандруваты. / Мандрую, 

мандрую… (Довнаръ-Запольскій-1895, с. 92); А волѣй – бы я у свѣтѣ 
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мандраваци, / Нижели мнѣѣхаць дзвѣ души хаваци (Дмитріевъ-

1869, с. 27); 

2. Гвалт (ад c.-в.-ням. gewalt): крычаць гвалту ‗крычаць па 

дапамогу пры небяспецы‘: Тогды давай дурень крычаць гвалту (Шейнъ-

1893, с. 230); Гвалту кричиць, чаго сьхоче: / Давайце ратунку! (Шейнъ-

1887, с. 447); 

3. Дах (ад с.-в.-ням. dach): па дахах хадзіць ‗быць лунацікам, 

хварэць на самнамбулізм‘: «Цижарная» женщина не должна лежать 

противъ мѣсяца, чтобы онъ не свѣтилъ на нее, а не то дитя будеть 

ходить «по мѣсяцу по дахахъ» (Шейнъ-1874, с. 14); 

4. Дзякаваць (ад с.-в.-ням. danken): дзякуй Богу ‗вельмі добра‘: 

Дзякуй Богу, не пожалюся на свою долю, – каже Ганнуля (Шейнъ-1893, 

с. 136); Дзякуй Богу за дажинки, / Было пива и горилки (Дмитріевъ-1869, 

с. 252). Трэба адзначыць, што ў нямецкай мове таксама сустракаецца 

падобны фразеалагічны зварот: Gott sei Dank! 

5. Жарт (ад ням. Scherz): не на жарты ‗па-сапраўднаму, вельмі 

сур‘ѐзна‘: Да на ихъ сукни – дрыбненькія хванды, / Да любять ихъ не 

ў жарты – запраўды (Довнаръ-Запольскій-1895, с. 52); 

6. Клямка (ад с.-в.-ням klam): запала клямка ‗скончылася, канец 

чаму-небудзь для каго-небудзь‘: Запала клямка (Носовичъ-1874, с. 46); 

7. Мат (ад гоц. moþs): крычаць благім матам ‗крычаць вельмі 

гучна, ашалела‘: «А ета, моя родная, пана черци душуць, дыкъ ѐнъ во 

и крычиць дурнымъ матомъ», казаў ей Иванъ и пошли дальше (Шейнъ-

1893, с. 192); А королеўна и ничого не разумѣя, тольки кричиць благимъ 

матомъ: «гвалтъ, ратуйця! рѣжуць, бъюць!» (Шейнъ-1893, с. 408); 

8. Мост (ад ст.-в.-ням. mast): проста з моста ‗адразу ж, раптоўна, 

зусім не падумаўшы‘: Просто зъ моста, торчма головою (Носовичъ-1874, 

с. 140); 

9. Рада (ад с.-в.-ням. rat): браць раду ‗радзіцца, прасіць у каго-

небудзь рады‘: Говорили, раду брали, / Сястру замужъ отдавали (Шейнъ-

1874, с. 238); Собралися козы ўкругъ, стали браць раду, якъ збыць такую 

бяду (Шейнъ-1893, с. 24); Э! ха, э! ха, ха, идуць яны раду браць, / Каго въ 

рекруты отдаць (Гильтебрандтъ-1866, с. 177); 

даваць рады 1. ‗спраўляцца з кім-, чым-небудзь, адольваць каго-, 

што-небудзь‘: Али ты даси рады: чилавѣкъ ты вучоный… (Шейнъ-1893, 

с. 289); Подышли ўсѣ гэтые людзи къ гэтымъ драбинамъ и стали 

подымаць, но не могли даць рады, ни подымуць драбинъ, а ўзяли, бросили и 

говоруць: «што мы, братцы, за однымъ будзимъ пропадаць до поўночи?» 
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(Шейнъ-1902, с. 268); Хоть пришли, не дали рады, / Погинули уси одъ 

здрады (Янчукъ-1889, с. 77); Не могу встаци / До свого дзѣцяци, / Не могу 

рады даци (Гильтебрандтъ-1866, с. 49); 2. ‗аказваць дапамогу‘: Тогды 

грапъ и говора: «Ё у мине таки чаловѣкъ, што и мнѣ раду даў» (Шейнъ-

1893, с. 415); Свентый Андрею, свентый Бомболею! / Да дай намъ рады 

ў своемъ виноградзѣ(Шейнъ-1893, с. 634); 

няма рады ‗безвыходнае становішча, няма выйсця, няма ратунку, 

нічога не парадзіш‘: Дзѣдъ бачиць, што нима рады, давай на баби 

обрываць волосы и привязываць яблыки (Шейнъ-1893, с. 83); Нема рады: 

той моўчиць, пальцамъ не кранець (Шейнъ-1893, с. 406); Короле якіе 

богатые, могли бы цѣлое королеўство оддаци, да и то не могуць 

одкупитца, а намъ то бѣднымъ нема рады, якъ одъ ее откупитца 

(Шейнъ-1902, с. 89); 

10. Смак (ад ням. Geschmack): пазнаць смак ‗адчуць задавальненне, 

асалоду, прыемнасць‘: Зверху дзюра, знизу дзюра, а хто корань спалиць, 

тэй смакъ знаець. Трубка (Романовъ-1886, с. 294); 

смак чуць ‗мець, адчуваць задавальненне, прыемнасць‘: Працую, 

горую, а смаку ня чую (Шейнъ-1893, с. 368). У нямецкай мове таксама 

захаваўся сінанімічны фразеалагічны выраз: auf den Geschmack kommen 

‗любіць нешта‘. 

11. Труна (ад с.-в.-ням. truhe): у труну пакласці ‗хаваць, закопваць 

нябожчыка‘: Тогды троху потужу, / Якъ ў труну уложу (Шейнъ-1874, 

с. 279); Якъ у труну уложу, / Тоды по нѐмъ затужу (Безсоновъ-

1871, с. 141); 

12. Хлеб (ад гоц. hlaifs): дзякаваны хлеб ‗аддзяка як помста, кепства 

за кепства, злом – на зло‘: Гето тобѣ дзякованый хлѣб (Носовичъ-1874, 

с. 24); 

кусок хлеба (мець, зарабіць, шукаць) ‗сродкі для існавання‘: Самая 

работа для дзятла: будзе кусокъ хлѣбя мѣць (Шейнъ-1893, с. 29); А ѐнъ 

кажець: «Ничого, хоць хлѣба кусокъ сабѣ зароблю» (Шейнъ-1893, с. 37); 

Баранъ видзя што пришла бида неминуча и прося вовка: «нѣтць, не рѣжь 

мяен, сѣрай вовкъ! я тябѣ дамъ хлѣба кусокъ вѣчны, потому што у насъ 

семъ лѣтць управляющаго нѣтць, ти на ѐго мѣсто заступишь» (Шейнъ-

1893, с. 262); 

хлеб есці ‗жыць за чый-небудзь кошт, знаходзіцца на чыім-небудзь 

утрыманні‘: Іонъ имъ гавориць! чій вы прежде ѣли хлѣбъ, той васъ будзе 

хараниць! бо мене вы не удержице, мене людзи дацно ждуць (Дмитріевъ-

1869, с. 151); Ихъ лаской мы живемъ, ихъ хлѣбъ объѣдаемъ, а на сябе 
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повинны прациваць щиро до поту, до кроваваго мозоля (Шейнъ-1893, 

с. 357); Баця мой, ѣжь хлѣбъ свой (Носовичъ-1874, с. 4); 

хлеб-соль 1. ‗харч, яда‘: Ты зъ Божьяго дару / Даешъ хлѣба-соли 

(Шейнъ-1874, с. 246); Насъ хлѣбомъ и солью // Въ добрымъ здоровью 

надзѣляець (Носовичъ-1873, с. 98); Дарую, дзицятко, хлѣбомъ – сольлю, 

добрымъ здоровъемъ! (Романовъ-1886, с. 439); Маишъ хлѣба-соли / 

И гроши доволи (Шейнъ-1887, с. 212); Звѣрь пробѣгаў, но моего слѣда не 

видаў, а я добрый молодзець на него напаў, а лѣсу честному и лѣсному 

хозяину поклонъ отдаваў и подаркомъ его надзѣляў: хлѣбомъ да солью, да 

коленкорову рубаху, да шоўковую подпояску (Шейнъ-1893, с. 556); – Есть 

у мене хлѣба-соли доўоли, / Одной нема – размовоньки (Довнаръ-

Запольскій-1895, с. 97); Маишь хлѣба-соли, / И усяго даволи (Дмитріевъ-

1869, с. 239); Тінкый кужель пряла, / Хлібъ-сіль заробляла (Гильтебрандтъ-

1866, с. 55); 2. ‗пачастунак‘: За столикомъ не бывали, / Хлѣба соли ни ідали 

(Шейнъ-1874, с. 239); Прошу на хлѣбъ на соль, на што Богъ даў (Шейнъ-

1874, с. 287); Тогды скубэнтъ пошоў ў ѐўню къ господару и кажа: «Дзякўи 

табѣ за хлѣбъ соль, ночлегъ и навуку, али вотъ: чистота ухопила красоту 

и понисла на высоту, а коли ня уживешъ благодаци, то ня будзишь 

сядзѣць у хаци!» и пошоў сабѣ(Шейнъ-1893, с. 310); Змѣй гавориць: 

«вѣрно ты швагеръ, сытъ, бо ты гардзишъ маимъ хлѣбомъ и солью» 

(Дмитріевъ-1869, с. 148); 3. ‗турботы, апека‘; Дзякую матынька за хлѣбъ-

соль, / Ни пойду боли за твой столъ (Шейнъ-1874, с. 347); 4. ‗прыемнага, 

добрага апетыту‘: «Хлѣбъ-соль!» – Просимъ ѣсьци (Шейнъ-1893, с. 504); 

хлеба не просіць ‗не абцяжарвае каго-небудзь сваім існаваннем 

і можа спатрэбіцца‘: Нехай лежиць, хлѣба не просиць (Носовичъ-1874, 

с. 106); 

і то хлеб ‗добра і гэта‘: И гето хлѣбъ (Носовичъ-1874, с. 54); хлеб 

адданы ‗пра цяжкае жыццѐ, долю‘: Отданый хлѣбъ (Носовичъ-1874, с. 121); 

13. Шахер (ад ням. Schacher und Macher): шахер-махер ‗махлярская 

здзелка, лоўкая ашуканская аперацыя‘: Шатыръ-матыръ нычуваў, / 

Рябешочку пыциряў (Шейнъ-1887, с. 543); Шахиръ-махиръ (Носовичъ-

1874, с. 186); 

14. Шкода (ад ст.-в.-ням. scado): шкоду рабіць ‗шкодзіць, рабіць 

кепства, прычыняць страту (страты) каму-небудзь‘: «Ой сынку мой, сынку, 

кажать люди, говорать, што ты шкоду робишъ, поночи ходишъ» 

(Романовъ-1886, с. 47); А дзѣдъ каже: «цихо, бабо, шкоды наробишъ» 

(Шейнъ-1893, с. 82); Скаржилыса молодыцы, / Што ты шкоду робышъ 
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(Довнаръ-Запольскій-1895, с. 79); Вовкъ не робиць шкоды близко 

(Носовичъ-1874, с. 15). 

Вышэйпададзеныя прыклады канстатуюць, што ў фразеалагічныя 

адносіны ўступаюць германізмы, якія адносяцца да адных з самых даўніх, 

адаптаваных да фанетычных, марфалагічных і сінтаксічных асаблівасцей 

беларускай мовы яшчэ ў ХІV–XVI стст. Гэта тлумачыцца, у першую чаргу, 

тым, што  «фразеалагічная сістэма выяўляе большае супраціўленне, чым 

лексічная, пранікненню ў свае межы чужамоўных элементаў» [1, с. 95]. 

У асобных выпадках адзін і той жа германізм можа ўваходзіць 

у склад некалькіх фразеалагізмаў [5, с. 73]. Найбольшая фразеаўтваральная 

актыўнасць выяўлена ў германізмаў хлеб, рада, малако, смак, што дазваляе 

меркаваць аб частым выкарыстанні гэтых слоў у вусным маўленні і іх 

поўнай адаптацыі. 
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П. А. Рааго 

старшы выладчык кафедры беларускага мовазнаўства 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

 

 

ААССААББЛЛІІВВААССЦЦІІ  ММООВВЫЫ  

ННЯЯММЕЕЦЦККІІХХААККУУППААЦЦЫЫЙЙННЫЫХХ  ППААШШППААРРТТООЎЎ  11991166  ГГ..  

 

105 гадоў таму пачалася Першая сусветая вайна, вынікі якой 

істотным чынам змянілі лѐс не толькі Еўропы, але і ўсяго свету. Заходняя 

частка беларускіх земляў апынулася пад нямецкай акупацыяй, а асобныя 

тэрыторыі ўвайшлі ў склад вялікага ваенна-адміністрацыйнага ўтварэння 

Ober Ost (Віленскі, Лідскі, Свянцянскі, часткова Ашмянскі, Вілейскі, 

Дзісненскі, Дзвінскі, Гродзенскі, Ваўкавыскі, Беластоцкі паветы). Менавіта 

ў межах Обер Оста новая беларуская мова ці не ў пешыню ў сваѐй гісторыі 

пачала выкарыстоўвацца (хоць і вельмі абмежавана) у афіцыйным 

справаводстве, пра што сведчыць наяўнасць нямецкіх акупацыйных 

пашпартоў, бланкі якіх былі складены адначасова на нямецкай 

і беларускай мовах. Фактычна гэтыя пашпарты сталі першымі афіцыйнымі 

дакументамі, у якіх ужывалася новая беларуская мова (у Расійскай імперыі 

справаводства вялося па-руску). 

Працэс пашпартызацыі на землях Беларусі падчас Першай сусветнай 

вайны падрабязна апісаны ў даследаваннях беларускага гісторыка 

В. В. Волкавай. Пасля распараджэння адміністрацыі ад 26 снежня 

1915 г.у зоне Обер Ост насельніцтву пачалі выдаваць двухмоўныя нямецка-

латышскія, нямецка-літоўскія, нямецка-польскія і нямецка-яўрэйскія (ідыш) 

пашпарты. Як бачна, на пачатку нямецкія акупацыйныя ўлады не 

прызнавалі самастойнасці беларускага народа і беларускай мовы. Але 

«распараджэнне ад 27 сакавіка 1916 г. значна змяніла заканадаўства адносна 

беларускага насельніцтва акупаваных тэрыторый. Як ужо адзначалася, 

першапачаткова не прадугледжвалася існавання нямецка-беларускіх 

пашпартоў. Аднак у рэчышчы рэалізацыі прынцыпу аднолькавага стаўлення 

да нацыянальнасцяў у зоне Обер Ост, афіцыйна заяўленага ў выдадзеных 

П. фон Гіндэнбургам22 снежня 1915 г. асноўных дырэктывах 

і пацверджанага ў інструкцыі ад 16 студзеня 1916 г., стаўленне да беларусаў 

паступова змянілася. Так, згодна з пастановай П. фон Гіндэнбурга ад 1 

студзеня 1916 г., беларуская мова прызнавалася раўнавартаснай з іншымі 

мовамі. […] Адпаведна сакавіцкаму распараджэнню беларусы атрымалі 
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права мець пашпарты на роднай мове. З гэтага часу пачалася выдача 

двухмоўных нямецка-беларускіх пашпартоў» [1, с. 27–28]. 

Згаданыя пашпарты цікавыя не толькі для гісторыкаў, але і для 

мовазнаўцаў як адзін з найбольш ранніх узораў выкарыстання новай 

беларускай мовы ў афіцыйнай дакументацыі, што дэманструе (хоць і на 

вельмі абмежаваным матэрыяле) працэс фарміравання афіцыйна-

справавога стылю, юрыдычнай тэрміналогіі. З улікам гістарычнай 

важнасці і фактычнай адсутнасці аналізу дадзенага дакумента ў беларускім 

мовазнаўстве нам хацелася б правесці апісанне аднаго з экзэмпляраў 

акупацыйнага пашпарта, які захоўваецца ў прыватным зборы аўтара, 

з лінгвістычнага пункту гледжання, г.зн. паказаць асноўныя выяўленыя 

намі асаблівасці мовы беларускай часткі тэксту на ўзроўнях графікі 

і арфаграфіі, марфалогіі і сінтаксісу, лексікі і стылістыкі. Але на пачатку 

прывядзѐм беларускамоўную частку тэксту пашпарта з захаваннем усіх 

графічных асаблівасцей: 

 

Стар. Тэкст 

1 Pašpart 

2 

Prawily 

1. Pašpart treba zaŭsiody mieć z saboju. U kaho pašpartu nia budzie, abo chto 

budzie mieć pašpart čužy, falšywy, padrobleny ci naahuł błahi, – taho karać‘imuć 

papraŭčym astroham da 10 hadoŭ, abo pry ablehčajučych warunkach turmoj da 5 

hadoŭ. 

2. Ab zhubi pašpartu treba u 24 hadziny pawiedamić urad, jaki jaho wydaŭ. 

Chto nie pawiedomić wyšej pamianutaho uradu ab zhubi pašpartu ŭ 24 hadziny 

paśla taho, jak zaŭwažyć zhubu, – taho karać‘imuć turmoj da 5 hadou, a pry 

ablehčajučych warunkach – štrafam hrašmi da 6,000 marak. 

3. U zdareńni śmierci pašpart praz try dni pawinien być zwiernien tamuuradu, 

katory jaho wydau. 

3 

Niamieckaja Administracija ŭ wakruzi Hłaŭnakamandujučaho na Ŭschodzi. 

1. Pawiet: 

2. Numer pašpartu: 

3. Hdzie žywie: 

    Kwatera: 

4. Imia i prozwišče: 

5. Kali radziŭsia: 

    abo čysło hadoŭ (bolej mieniej) 
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6. Hdzie radziŭsia: 

    Wolaść: 

    Pawiet: 

4 

7. Čym zajmajecca: 

8. Wiera: 

 

Fotografii 

5 

Prymiety asoby. 

 

1. Uzrost: m. cm. 

2. Widočnyje šramy, baradaŭki, pryščy, radzimyje znaki, naskurnyje plamy, 

tatuowańnia – s pakazańniem miejsca, hdzie jany jość: 

3. Wódcisk prawaho pakaznoha palca: 

6 

Hetym zawierajecca, što ŭlaśnik (ca) pašpartu jość asoba, pakazanaja na 

fotografii. 

(Miejsce)  (Čyslo) 

 

Predstaŭnik miejscowaj ulaści, abo 2 świedki: 

 

Urad, katory wydaŭ pašpart: 

 

Графічныя і арфаграфічныя асаблівасці 

Тэкст пашпарта напісаны беларускай лацінкай, прычым гэта т. зв. 

«чэшскі» варыянт лацінкі, які пачаў пашырацца прыблізна 

з 1906 г. і ў 1910-ых гг. амаль выцесніў у беларускім друку варыянт 

«польскі» (для перадачы шыпячых гукаў выкарыстоўваюцца графемы 

з дыякрытычнымі знакамі ž, š, č замест ранейшых ż, sz, cz). Аднак ѐсць тут 

і свае графічныя адметнасці. У прыватнасці, дадаткова выкарыстоўваюцца 

такія графемы, як m,u, ó. Выкарыстанне графемы m падаецца дастаткова 

бессістэмным, яна ўжываецца ў якасці варыянта графемы m, прычым адны 

і тыя ж словы могуць пісацца то з m, то з m. Аналагічная сітуацыя 

назіраецца з графемай u, якая ў большасці выпадкаў выступае ў якасці 

варыянта графемы u, асабліва ў словах ці словазлучэннях, у якіх гук [у] 

сустракаецца некалькі разоў: uradu, zhubu, tamuuradu, 

Hłaŭnakamandujučaho. Адзін раз графема u замяшчае ŭ (wydau) 

і паслядоўна выкарыстоўваецца ў прыназоўніку У на пачатку сказа 

(U kaho; U zdareńni). Графема ó адзначана намі толькі ў слове wódcisk. Што 



156 

 

цікава, графемы m і u выкарыстоўваліся толькі ў беларускім варыянце 

пашпарта: ні ў польскай, ні ў літоўскай, ні ў нямецкай версіях іх няма. Чым 

была выклікана неабходнасць іх ужывання, застаецца толькі здагадвацца. 

Дастаткова паслядоўна ў тэксце перадаецца асіміляцыйная мяккасць, 

мяккасць падоўжаных зычных: paśla, u zdareńni śmierci, wolaść, jość, 

ulaśnik і пад. Выключэнне складае асіміляцыйная мяккасць гука [з], якая 

ніяк не адлюстроўваецца (zwiernien, prozwišče), што не вельмі характэрна 

для практыкі таго часу. 

Адноснай паслядоўнасцю адзначаецца і перадача няпоўнага 

недысіміляцыйнага акання: padrobleny, pamianutaho, Hłaŭnakamandujučaho, 

prawaho, radziŭsia, baradaŭki, prozwiščeі пад. Выбіваюцца з агульнага рада 

толькі форма pakaznoha (поўнае недысіміляцыйнае аканне, якое ў гэты час 

пачынала замяняць няпоўнае ў выдавецкай практыцы), слова predstaŭnik, а 

таксама запазычанні, якія імкнуліся да захавання свайго першаснага 

арыгінальнага напісання згодна з этымалагічным прынцыпам (numer, 

fotografii, tatuowańnia, але pašpart). Яканне адлюстроўваецца толькі ў 

адзінкавых словах і выразах: nia budzie (але nie pawiedomić), Niamieckaja. У 

большасці ж выпадкаў перадачы якання не назіраецца: ablehčajučych, 

pawiedomić, zawierajecca, miejscowaj. У канчатках прыметнікаў множнага 

ліку таксама захоўваецца этымалагічнае е: widočnyje, radzimyje, naskurnyje. 

У цэлым падобная практыка перадачы акання і якання была характэрная і 

для іншых тагачасных выданняў (параўнайце з мовай «Нашай Нівы»). 

Сярод іншых графічных і арфаграфічных асаблівасцей варта назваць 

выкарыстанне графемы g у запазычаных словах (fotografii), наяўнасць 

вялікай літары Ŭ (na Ŭschodzi), непаслядоўнасць перадачы ятацыі на мяжы 

асновы і канчатка ў запазычаных словах (Administracija, але fotografii), 

напісанне і пасля зацвярдзелых у запазычаных словах, калі гэтага вымагае 

этымалагічны прынцып (Administracija), перадача прыстаўнога 

в у адпаведнасці з вымаўленнем (u wakruzi). 

Марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці 

У тэксце пашпарта можна вылучыць наступныя марфалагічныя 

асаблівасці: 

1) вельмі шырокае выкарыстанне канчатка -і ў месным склоне 

назоўнікаў усіх тыпаў скланення безадносна да характару 

(цвѐрдасці/мяккасці) асновы: ab zhubi, u wakruzi, na Ŭschodzi. Названая 

асаблівасць зноў жа адпавядае тагачаснай выдавецкай практыцы, калі 

канчатак -і ў месным склоне назоўнікаў выкарыстоўваўся не толькі 

ў выпадку мяккай асновы; 
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2) шырокае выкарыстанне канчатка -у ў родным склоне назоўнікаў 

мужчынскага роду з нулявым канчаткам: pašpartu, uradu; 

3) канчатак -ою у творным склоне займеннікаў (saboju), пры гэтым 

канчатак -ой у творным склоне назоўнікаў другога скланення (turmoj). 

Форма творнага склону grašmi (параўн. суч. грашамі/грашыма). 

4) сінтэтычныя формы будучага часу ад дзеясловаў незакончанага 

трывання тыпу karać’imuć. Як вядома, такога кшталту формы пасля 

правапіснай рэформы 1933 года разглядаюцца ў якасці дыялектных 

(распаўсюджаны пераважна ў паўднѐва-заходніх і палескіх гаворках), але 

да таго часу актыўна выкарыстоўваліся і ў літаратурнай мове. 

5) кароткія формы дзеепрыметнікаў у складзе састаўных іменных 

выказнікаў (pawinien być zwiernien). Названы дзеепрыметнік вылучаецца 

яшчэ і спосабам свайго ўтварэння, адрозным ад сучаснай практыкі. 

Калі казаць пра сінтаксічныя асаблівасці, то іх (з улікам невялікага 

аб‘ѐму тэксту) можна назваць толькі некалькі: 

1) паасобныя адрозненні і ваганні ў дзеяслоўным кіраванні 

(pawiedamić urad / pawiedomić wyšej pamianutaho uradu, pawiedamić 

u 24 hadziny);  

2) паралельнае выкарыстанне канструкцый з прэдыкатамі esse 

i habere (U kaho pašpartu nia budzie, abo chto budzie mieć pašpart čužy…); 

3) захаванне дзеяслоўнай звязкі быць у прэдыкатыўных 

канструкцыях цяперашняга часу (ŭlaśnik (ca) pašpartu jość asoba, 

pakazanaja na fotografii); 

4) імкненне да натуральнасці ў пабудове складанных сказаў на ўзор 

гутарковага маўлення (U kaho pašpartu nia budzie, abo chto budzie mieć 

pašpart čužy, falšywy, padrobleny ci naahuł błahi,– taho karać’imuć papraŭčym 

astroham da 10 hadoŭ; Chto nie pawiedomić wyšej pamianutaho uradu ab 

zhubi pašpartu ŭ 24 hadziny paśla taho, jak zaŭwažyć zhubu, – taho karać’imuć 

turmoj da 5 hadou). Калі ў спрошчаным выглядзе прадстаўляць будову 

названых сказаў, то яна будзе мець схему (…), […]. У сучаснай мове ў 

тэкстах афіцыйна-справавога стылю для перадачы аналагічнага зместу 

часцей выкарыстоўваецца схема [ ,(…), ]. 

Лексічныя і стылістычныя асаблівасці 

Акупацыйны пашпарт дастаткова цікавы з пункту гледжання 

фарміравання юрыдычнай тэрміналогіі і асаблівасцей афіцыйна-справавога 

стылю ў беларускай мове пачатку ХХ ст. Нягледзячы на тое, што 

беларускамоўная версія пашпарта з‘явілася ўжо пасля стварэння 

польскамоўнай, параўнальны аналіз пакавае, што яе тэкст уяўляе сабой 
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цалкам самастойную спробу перакладу нямецкага пашпартнага бланка на 

беларускую мову з выкарыстаннем уласных лексічных, словаўтваральных, 

сінтаксічных і стылістычных магчымасцей. 

Лексіка пашапарта вызначаецца наяўнасцю значнай колькасці 

юрыдычных тэрмінаў і тэрміналагізаваных спалучэнняў. Сярод іх можна 

вылучыць наступныя групы: 

1) назвы органаў улады: urad, Niamieckaja Administracija, miejscowaja 

ulaść; 

2) назвы асоб: asoba,Hłaŭnakamandujučy,predstaŭnik miejscowaj ulaści, 

świedak, ŭlaśnik (ca); 

3) назвы тэрытарыяльных, адміністрацыйных адзінак, месцаў: 

kwatera, pawiet, wakruha Hłaŭnakamandujučaho na Ŭschodzi, wolaść,; 

4) паняцці, звязаныя з пакараннем: ablehčajučyja warunki,karać, 

papraŭčy astroh,štraf hrašmi,turma; 

5) асабістая інфармацыя: prymiety asoby, imia i prozwišče, wiera, hdzie 

žywie, čym zajmajecca, hdzie radziŭsia, kali radziŭsia abo čysło hadoŭ; 

6) абазначэнне рэквізітаў дакумента, справаводчыя паняцці: 

fotografii, numer pašpartu, wódcisk prawaho pakaznoha palca, miejsce, čyslo, 

zawierajecca. 

Асобна стаіць тэматычная група паняццяў, якія абазначаюць знешнія 

прыметы асобы: uzrost, widočnyje šramy, baradaŭki, pryščy, radzimyje znaki, 

naskurnyje plamy, tatuowańnia. 

Аналіз пералічаных тэрмінаў паказвае, што ў тагачаснай беларускай 

мове ўжо існавала дастаткова развітая юрыдычная тэрміналогія, аднак 

яшчэ не да канца былі выпрацаваны т. зв. «канцылярскія штампы» – 

гатовыя ідэаматычныя адзінкі, прынятыя ў справаводстве. Такую сітуацыю 

можна лічыць вынікам адсутнасці трывалай традыцыі стварэння 

афіцыйных дакументаў на беларускай мове ў дарэвалюцыйны час. Што 

цікава, стваральнікі / перакладчыкі беларускай версіі акупацыйнага 

пашпарта не пайшлі шляхам калькавання польскіх або рускіх 

канцылярскіх штампаў, відаць, праз адчуванне ненатуральнасці, 

нязвыкласці гучання такіх калек. Таму ў тэксце мы можам сустрэць побач 

«кандэнсаваныя» выразы тыпу imia i prozwišče, prymiety asoby, а таксама 

пытальна-апісальныя канструкцыі, накшталт hdzie žywie, čym zajmajecca, 

hdzie radziŭsia, kali radziŭsia. Адпаведныя штампы сфарміруюцца толькі 

ў часы БССР разам з агульным развіццѐм афіцыйна-справавога стылю. 

Адсутнасць істотнага ўплыву з боку канцылярызмаў, што 

выкарыстоўваліся ў тагачасным справаводстве ў суседніх мовах, 
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і выпрацоўку беларускай традыцыі можна праілюстраваць у наступнай 

табліцы (як бачым, у акупацыйным пашпарце 1944 г. ужо 

выкарыстоўваюцца фармуліроўкі, блізкія да сучасных, якія ўзніклі 

ў савецкія часы): 

 

Акупацыйны 

пашпарт 1916 г. на 

беларускай мове 

Акупацыйны 

пашпарт 1915 г. 

на польскай мове 

Пашпартная 

кніжка Расійскай 

Імперыі 1916 г. 

Акупацыйны 

пашпарт 1944 г. 

на беларускай 

мове 

Hdzie žywie Miejsce pobytu 
Мѣсто постояннаго 

жительства 
Miesca žycharstva 

Čym zajmajecca Rodzaj zajęcia Родъ занятiй Prafesija 

Hdzie radziŭsia Miejsce urodzenia  
Miesca 

naradžeńnia 

Kali radziŭsia abo 

čysło hadoŭ 

Data urodzenia albo 

wiek 

Время рожденiя или 

возрастъ 
Data naradžeńnia 

Wiera Wysnanie вѣроисповѣданiе Vieravyznańnie 

 

Увогуле, калі разглядаць тэкст дадзенага пашпарта ў кантэксце 

іншамоўных уплываў, то варта адзначыць, што стваральнікі / перакладчыкі 

імкнуліся да максімальнай самастойнасці, без патрэбы не пераймалі 

лексічныя адзінкі або сінтаксічныя канструкцыі. Пры гэтым уплыў рускай 

мовы ўсѐ ж такі больш заўважны, чым польскай, што натуральна з улікам 

знаходжання тэрыторыі тагачаснай Беларусі ў складзе Расійскай Імперыі 

і яе прававога поля з адпаведнай тэрміналогіяй і традыцыямі афіцыйна-

справавога стылю (напр., miejscowaja ulaść, papraŭčy astroh, turma, štraf). 

Паказальным з‘яўляеццатэрмін ablehčajučyja warunki. Хоць само слова 

варункі і лічыцца паланізмам, а форму ablehčajučyja таксама складана 

лічыць уласцівай для беларускай мовы, але названы тэрмін не быў 

пазычаны з польскай або рускай мовы, гэта ўласнае тэрміналагічнае 

спалучэнне (параўнайце, lagodzące okoliczności ў польскамоўнай версіі). 

Назіраецца самастойнасць і ў адаптацыі асобных запазычаных слоў, напр., 

форма tatuowańnia не адпавядае ні польскай tatuacje, ні рускай 

татуировки, або распаўсюджанне акання на слова pašpart, якое можа 

сведчыць пра высокую ступень засваення названага слова беларускай 

мовай на момант стварэння дакумента. 
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Тэкст пашпарта з‘яўляецца цікавай крыніцай інфармацыі пра 

фарміраванне асаблівасцей афіцыйна-справавога стылю ў беларускай мове 

пачатку ХХ ст. З аднаго боку, як намі ўжо адзначалася, сінтаксіс 

беларускай версіі акупацыйнага пашпарта яшчэ захоўвае шэраг размоўных 

рысаў, але навідавоку і выпрацоўка адметных сродкаў, выразаў 

і канструкцый, якія выкарыстоўваліся з мэтай надання тэксту строгасці, 

афіцыйнасці гучання. Да такіх сродкаў можна аднесці складаназалежныя 

сказы, пасіўныя і безасабовыя канструкцыі (taho karać’imuć turmoj, pašpart 

praz try dni pawinien być zwiernien uradu), дзеепрыметнік цяперашняга часу 

незалежнага стану (ablehčajučyja warunki), аддзеяслоўныя назоўнікі (zhuba, 

pakazańnie), адмысловыя канцылярскія штампы, тыпу hetym zawierajecca, 

wyšej pamianutaho. Асобна варта адзначыць працэс фарміравання 

спецыяльных прыназоўнікаў, якія выкарыстоўваюцца пераважна 

ў афіцыйных дакументах і навуковых тэкстах (напр., u zdareńni śmierci, ab 

zhubi pašpartu). З тэксту вынікае, што на момант стварэння пашпарта яшчэ 

не выкарыстоўваўся прыназоўнік на працягу / цягам, замест якога 

ўжываліся прыназоўнікі u і praz: Chto nie pawiedomić wyšej pamianutaho 

uradu ab zhubi pašpartu ŭ 24 hadziny paśla taho, jak zaŭwažyć zhubu,– taho 

karać’imuć turmoj (на наш погляд, сінтаксічны русізм); U zdareńni śmierci 

pašpart praz try dni pawinien być zwiernien tamuuradu, katory jaho wydau 

(у дадзеным выпадку назіраецца сэнсавае скажэнне). Як бачыцца, працэс 

выпрацоўкі стылістычна спецыялізаваных прыназоўнікаў у тагачаснай 

беларускай мове яшчэ толькі пачынаўся. Для ілюстрацыі ступені 

«спеласці» афіцыйна-справавога стылю ў тагачаснай беларускай мове 

(хоць такога кшталту абагульненні, відаць, не зусім карэктна рабіць на базе 

аналізу асобнага дакумента) хацелася б паказаць, як адзін і той жа сказ быў 

перакладзены на беларускую і польскую мову, якая на той час ужо мела 

параўнальна добра сфарміраваны афіцыйна-справавы стыль: 

 

Беларускі варыянт перакладу Польскі варыянт перакладу 

U kaho pašpartu nia budzie, abo chto budzie 

mieć pašpart čužy, falšywy, padrobleny ci 

naahuł błahi, - taho karać‘imuć papraŭčym 

astroham da 10 hadoŭ, abo pry ablehčajučych 

warunkach turmoj da 5 hadoŭ. 

Osoby napotkany bez paszportu, 

z paszportem cudzym, falszywym, 

sfalszowanym lub skądinąd niewažnym 

poniosą karę do 10 lat domu poprawczego 

albo wskutek lagodzących okoliczności do 

5 lat więzienia. 
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Такім чынам, нямецкія акупацыйныя пашпарты 1916 г. з‘яўляюцца 

па-свойму важным помнікам у гісторыі развіцця беларускай мовы. Яны 

сталі першымі масавымі афіцыйнымі дакументамі, у якіх была 

выкарыстана новая беларуская мова. Аналіз тэксту пашпарта паказаў, што 

яго беларуская частка з‘яўляецца абсалютна самастойным перакладам 

часткі нямецкай, пазбаўленым уплыву з боку польскай версіі пашпарта. 

Паводле сваіх графічных, арфаграфічных і марфалагічных асаблівасцей 

беларускі тэкст у значнай ступені адпавядае тагачаснай «нашаніўскай» 

традыцыі. Перакладчыкі імкнуліся да максімальнага выкарыстання 

ўласнабеларускіх тэрміналагічных здабыткаў, аднак тэрміналогія і, 

у пэўнай ступені, стылістычныя асаблівасці пашпарта не пазбаўленыя 

ўплыву рускай мовы, што з‘яўляецца натуральным з улікам працяглага 

знаходжання тэрыторыі Беларусі ў складзе Расійскай Імперыі. Шэраг 

марфалагічных, лексічных і сінтаксічных асаблівасцей тэксту пашпарта 

сведчаць пра актыўны працэс фарміравання афіцыйна-справавога стылю 

ў тагачасным маўленні, які, аднак, яшчэ не быў завершаны: поруч з тыпова 

кніжнымі элементамі сустракаюцца размоўныя па сваім характары 

сінтаксічныя канструкцыі, назіраецца недахоп агульнапрынятых 

канцылярызмаў, юрыдычных тэрмінаў. 
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ССТТРРУУККТТУУРРННАА--ССЕЕММААННТТЫЫЧЧННЫЫЯЯ  ІІ  ФФУУННККЦЦЫЫЯЯННААЛЛЬЬННЫЫЯЯ  

ААССААББЛЛІІВВААССЦЦІІ  ААННТТРРААППООННІІММААЎЎ  УУ  ТТВВООРРААХХ  ФФ..  ББААГГУУШШЭЭВВІІЧЧАА  

 

Францішак Багушэвіч – адзін з першых беларускіх нацыянальных 

паэтаў, які шмат зрабіў не толькі для развіцця беларускай літаратуры, але 

і для станаўлення беларускай літаратурнай мовы і для беларускага 
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нацыянальнага адраджэння ў цэлым. «Мова яго твораў – гэта жывая 

гаворка блізкіх і дарагіх яму беларусаў, дзівосны сродак адлюстравання 

стану паэтычнай душы» [3, с. 34], – сцвярджаў У. Б. Ламека. Як вядома, 

першапачаткова творы Ф. Багушэвіча друкаваліся лацінкаю, якая інакш 

перадавала фанетычныя асаблівасці мовы пісьменніка, чым кірыліца. 

Аднак кірылічныя выданні абсалютна не скажаюць змест і не ўплываюць 

на ўзнаўленне настрояў і думак паэта, на яго пранікненне ў сацыяльную 

сутнасць з‘яў жыцця, на створаны ім беларускі каларыт, адным са сродкаў 

перадачы якога з‘яўляюцца анамастычныя адзінкі. Варта адзначыць, што 

онімы ў літаратурных творах, напісаных у ХІХ ст., прадстаўлены даволі 

абмежавана. Найбольш пашыраным тыпам з‘яўляюцца антрапаэтонімы – 

уласныя імѐны людзей, выкарыстаныя ў мастацкіх тэкстах. 

Як вядома, асабовае імя ў першую чаргу ўказвае на гендарную 

прыналежнасць чалавека. У творчай спадчыне Ф. Багушэвіча 

сустракаюцца і мужчынскія, і жаночыя асабовыя імѐны. Адметнасцю яго 

вершаў з‘яўляецца тое, што ў іх амаль адсутнічаюць жаночыя вобразы, 

у якасці галоўных герояў яны ўвогуле не выступаюць, таму па колькасці 

мужчынскія імѐны значна пераважаюць. У мове твораў Ф. Багушэвіча намі 

вылучана 7 мужчынскіх і 1 жаночае асабовае імя, 5 прозвішчаў, 

1 іменалагічная адзінка, падобная да імені па бацьку, 1 андронім (найменне 

жонкі па імені мужа). Найбольш шырока ў вершах пісьменніка 

прадстаўлены наступныя антрапанімічныя мадэлі: 

 аднакампанентныя (адначленныя) – ідэнтыфікуюць героя пры 

дапамозе імя (Ануфры, Ліндар, Людвіся,Макар,Мацей, Мірун,Пѐтр, Юрка), 

прозвішча (Бізуньскі, Хаванскі, Яськоў), андроніма (Пантурчыха); 

 двухкампанентныя (двухчленныя) – называюць персанажа 

праз спалучэнне некалькіх кампанентаў, так званую антрапаформулу: 

«уласнае асабовае імя + прозвішча» (Ануфры Скірдзель,Пятрук Пантурок), 

«патронім (найменне дзяцей, якое ўтварылася на базе імені, прозвішча ці 

мянушкі іх бацькі) + апелятыў (агульны назоўнік)» (Юркаў сын). 

Праз тое, што лексічнае значэнне антрапоніма ў кантэксце 

літаратурнага твора значна пашыраецца, пісьменнік у дачыненні да аднаго 

і таго ж героя можа выкарыстоўваць розныя варыянты іменавання. 

Напрыклад, у паэме Ф. Багушэвіча «Кепска будзе!» галоўны герой 

атрымаў сваѐ імя пры так званым хрышчэнні ў рацэ ад кумы, якая ў творы 

выконвала ролю ксяндза: 
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«Імя, – кажа, – твайму сыну 

Ксѐндз хацеў даць па кантычцы, 

Думаў ѐн, можа, з гадзіну, 

Узяў ксѐнжку, як стаў рыцца, 

Дык даў потым з каліндарка»! [1, с. 50]. 

 

Героі твора – сяляне, царкоўнае імя Калістрат яны не зразумелі, 

што пацвярджаецца кантэкстам, таму з‘явілася сем варыянтаў, утвораных 

ад прыназоўнікава-склонавай формы з каліндарка апелятыва каляндар 

(Аліндарка, Каліндарка,Каліста, Ліндар, Ліндарка, 

Скаліндар,Скаліндарка): 

 

Надта імя спадабала, 

Надта добрае здалося, 

Што такога і не знала! 

Вот і клікаць мяне сталі 

Скаліндаркай, Аліндаркай... [1, с. 50]. 

 

У залежнасці ад канкрэтнай сітуацыі і адносін паміж персанажамі, 

апісаных у творы, нярэдка выкарыстоўваюцца гіпакарыстычныя 

(памяншальна-ласкальныя) формы мужчынскіх антрапаэтонімаў, 

утвораныя пры дапамозе суфікса -к-. Такія формы часта ўжываюцца пры 

паказе адносін паміж сваякамі або сябрамі і надаюць уласным імѐнам 

адценне фамільярнасці. Напрыклад, у вершы «Думка» герой узгадвае пра 

сваіх сыноў і ў дачыненні да аднаго з іх кажа: «Кінулі ў хаце вот крывога 

Юрку!..» [1, с. 35]. 

Г. В. Юдзянкова падзяляе ўласныя імѐны паводле структуры на 

поўныя (дакументальныя, ці так званыя пашпартныя) і няпоўныя 

(размоўныя) формы [7, с. 37]. Так, у вершах пісьменніка поўныя формы 

сустракаюцца ў адзінкавых выпадках з мэтай ідэнтыфікацыі персанажаў 

сталага ўзросту (Ануфры, Пѐтр): «У нашай вѐсцы нябожчык Ануфры / 

Калісьці разумны быў і заможны» [1, с. 80]. Аднак часцей назіраецца 

выкарыстанне няпоўных антрапаэтонімаў, што маюць ацэначны 

і стылістычна маркіраваны характар. Такія анамастычныя адзінкі 

адлюстроўваюць гутарковае маўленне беларусаў у ХІХ ст.. Яны 

выкарыстоўваюцца аўтарам у дачыненні да герояў-сялян (Мірун замест 

Мірон,Пятрук замест Пѐтр): 
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Мы ж толькі зірк адзін на другога, 

Маўчым, трасѐмся, не кажам нічога: 

Ён Міруна за плечы ўзяў, 

Вядзець да стала, гарэлкі падаў [1, с. 38]. 

 

Адметнасцю анамастычнага поля твораў Ф. Багушэвіча з‘яўляецца 

неаднаразовае выкарыстанне ўласнага асабовага імя Мацей. Як вядома, 

першы зборнік вершаў паэта «Дудка беларуская» быў падпісаны 

псеўданімам Мацей Бурачок. Выбар менавіта такога псеўданіма, лічаць 

навукоўцы, абумоўлены тым, што «Прадмова», з‘яўляючыся 

своеасаблівым маніфестам нацыянальнага адраджэння, нагадвае «Святое 

дабравесце паводле Матфея» [2]. У большасці вершаў зборніка ўвогуле 

адсутнічаюць антрапаэтонімы, бо ў іх лірычны герой атаясамліваецца 

з самім паэтам (дакладней з селянінам Мацеем Бурачком), і толькі 

ў вершах «Хрэсьбіны Мацюка» і «Быў у чысцы» ўжо непасрэдна 

называецца галоўны персанаж – Мацей. 

Што датычыць выкарыстання ўласных жаночых імѐн, то ў зборніках 

пісьменніка сустракаецца адзін андронім (Пантурчыха ў вершы «У судзе») 

і адно асабовае імя (Людвіся ў вершы «З кірмашу»). Абодва 

антрапаэтонімы ўжыты ў дачыненні да герояў з сялянскага асяроддзя. 

У вершах адсутнічаюць жаночыя персанажы, якія паходзяць з вышэйшага 

саслоўя, таму і адпаведныя поўныя формы імѐнаў намі не зафіксаваны. 

Размоўны онім Людвіся ўтвораны суфіксальным спосабам ад поўнай 

формы імя Людвіга пры дапамозе суфікса -іс’(а). Варыянтаў у іншых 

вершах дадзеная адзінка не мае, характарызуецца наяўнасцю сэнсавай 

канатацыі ‗маладая дзяўчына‘, а таксама перадае роднасныя адносіны 

паміж названым персанажам і лірычным героем: 

 

Гэй, ляці, кабыла, хоць ты падарвіся, 

Бо мяне чакае там мая Людвіся, 

Чакае, чакае, аж выйшла за дзверы, 

Вот ужо і поўнач, а не есць вячэры [1, с. 35]. 

 

Ф. Багушэвіч імкнуўся ў сваіх творах перадаць беларускі каларыт 

ХІХ ст., таму не выпадкова, што ў адным з іх прысутнічае андронім (грэч. 

andr, аndros – чалавек) – найменне жанчыны па імені яе мужа. Гэтая 

анамастычныя адзінка (Пантурчыха) утворана суфіксальным спосабам 

шляхам далучэння да ўтваральнай асновы (прозвішча Пантурок) суфікса-
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ых(а). Андронім у вершы «У судзе» са зборніка «Дудка беларуская» 

выкарыстоўваецца двойчы: «Прыйшлі ўсе, і Пантурчыха навет 

прыйшла…» [1, с. 24]; «Ды ізноў аж на суд, а суда ўжо няма, / Толькі 

плача, клянець Пантурчыха сама» [1, с. 26]. 

У Ф. Багушэвіча некаторыя ўласныя імѐны набывалі сацыяльнае 

адценне. Прытрымліваючыся літаратурных і фальклорных традыцый, 

пісьменнік выкарыстаў у сваіх вершах так званыя «гаваркія» прозвішчы. 

Пры стварэнні такіх прозвішчаў-характарыстык паэт падбіраў агульныя 

назоўнікі, якія пашыраюць змест твора, указваючы на сацыяльнае 

становішча героя. У прааналізаваных намі вершах сустракаецца пяць 

антрапаэтонімаў з празрыстай унутранай семантыкай 

(Бізуньскі,Пантурок,Скірдзель, Хаванскі, Яськоў). Утваральнай базай для 

пералічаных адзінак паслужылі апелятывы. 

Г. В. Юдзянкова лічыць, што«антрапанімізацыя апелятываў – 

прадуктыўная мадэль утварэння прозвішчаў не толькі ў агульным 

антрапаніміконе, а і ў мове мастацкай літаратуры» [7, с. 52]. Аднак 

анамастычныя адзінкі, утвораныя дадзеным спосабам (яго ў іншай 

навуковай літаратуры яшчэ называюць лексіка-семантычным), у мове 

твораў Ф. Багушэвіча не сустракаюцца. 

У творчасці Ф. Багушэвіча шырока прадстаўлена група прозвішчаў, 

утвораных марфалагічным спосабам па мадэлі «апелятыў / іншы від оніма 

+ суфікс». Найменш прадуктыўнай з‘яўляецца мадэль адантрапанімічнага 

ўтварэння пры дапамозе суфікса -оў: «А акцызнік Яськоў браў з яго кубана 

/ Дый данѐс, дый злавіў, як той воўк барана» [1, с. 24]. У дадзеным 

выпадку прозвішча Яськоў утворана ад гіпакарыстычнай формы 

Яськаўласнага асабовага імя Ясь, дзякуючы далучэнню суфікса -оў, які мае 

значэнне прыналежнасці. 

Антрапонім Скірдзель утвораны ад дыялектнага апелятыва скірда – 

‗сцірта‘ [4, с. 449] (‗вялікі стог сена, саломы, снапоў збожжа і пад., 

прызначаны для захавання пад адкрытым небам‘ [6, с. 804]). Са значэння 

агульнага назоўніка можна зрабіць выснову, што дадзенае прозвішча 

ідэнтыфікуе даволі заможнага селяніна. Гэта ў сваю чаргу пацвярджаецца 

кантэкстам верша «Балада» са зборніка «Смык беларускі»: 

 

Яго два кублы, жончыны куфры 

Поўныя былі, – там скарб быў рожны <…>. 

Дзве пары коні, а свіран новы 
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Ламаўся ад жыта, гароху, пшаніцы. 

Быў працавіты Ануфры Скірдзель [1, с. 80]. 

 

У асобную групу варта вылучыць анамастычныя адзінкі зсуфіксам -

ск(і) як адну з найбольш прадуктыўных антрапанімічных мадэляў 

беларускага іменавання. Звычайна яны ўказваюць на тое, што чалавек 

жыве ў пэўнай мясцовасці, ці на тое, што асоба валодае маѐмасцю. Як 

лічаць лінгвісты, такія прозвішчы часта выкарыстоўваюцца пісьменнікамі 

для стылізацыі, бо маюць празрыстую ўнутраную семантыку, утвораны ад 

апелятыва ці іншага оніма (пераважна ад антрапоніма ці тапоніма) і 

ўжываюцца ў дачыненні да герояў шляхецкага паходжання, прадстаўнікоў 

вышэйшага саслоўя, аканомаў, на што таксама ўказвае адпаведны агульны 

назоўнік у прэпазіцыі (князь Хаванскі, аконам Бізуньскі). Адапелятыўныя 

прозвішчы, утвораныя марфалагічным спосабам, часта маюць выразныя 

ацэначна-экспрэсіўныя адценні значэння, таму што яскрава перадаюць 

галоўныя рысы характару персанажа. Так, галоўны герой аднаго з вершаў 

Ф. Багушэвіча Мацей сустрэў у чысцы свайго былога начальніка, 

аканомаБізуньскага, які і на тым свеце«стаіць з бізуном» [1, с. 62]: 

 

Ледзь я прайшоў аж у тую кануру, 

Гдзе аконам Бізуньскі цярпіць. 

Чорт і яго запрагае ў фуру. 

Спацеўшы бедны, а енча: «Дай піць!» [1, с. 64]. 

 

Відавочна, што гэты антрапаэтонім этымалагічна ўзыходзіць да 

апелятыва бізун, семантыка якога – ‗плецены з раменных палосак арапнік 

або вітая з ільну, канапель пуга‘ [6, с. 112]. Такое прозвішча адпавядае 

аканому з твора, які не раз жорстка караў сялян. Аднак у чысцы праўда 

перамагае, таму герой асуджаны пакутаваць яшчэ горш, чым мужыкі, 

з якіх ѐн здзекаваўся пры жыцці. 

У вершы «Хрэсьбіны Мацюка» са зборніка «Дудка беларуская» ѐсць 

персанаж князь Хаванскі. Паходжанне гэтага антрапаэтоніма даволі 

неадназначнае. Калі браць пад увагу, што сапраўды існаваў род князѐў 

Хаванскіх, то персанаж мае свайго гістарычнага прататыпа і ў кантэксце 

твора набывае абагульненае значэнне прыгнятальніка: 
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«Прыехаў, – кажуць, – начальнік такі, 

Сам князь Хаванскі, ідзіце ў двор!» 

Трэба ўсѐ кідаць (хоць святам было) [1, с. 37]. 

 

Аднак само прозвішча вядомага роду ўзыходзіць да назвы маѐмасці, 

якая знаходзілася на рацэ , або да назвы вѐскі , што 

знаходзілася побач. Такім чынам, дадзены онім быў утвораны 

марфалагічным спосабам шляхам далучэння суфікса -ск(і) да ўтваральнай 

асновы тапоніма. 

Адзіны выпадак утварэння паэтоніма пры дапамозе марфолага-

сінтаксічнага спосабу шляхам складання ўтваральных асноў дзеяслова 

і назоўніка – прозвішча звычайнага селяніна-арыштанта Петрука з верша 

«У судзе». Так, антрапаэтонім Пантурок утварыўся ад назоўніка пан 

і дыялектнага дзеяслова турхаць, які мае значэнне ‗штурхаць‘ [5, с. 149]. 

Cапраўды, у вершы герой паўстае збяднелым пакутнікам ва ўмовах 

сацыяльнай няроўнасці, несправядліва арыштаваным царскім судом: 

 

Арыштантам там быў наш Пятрук Пантурок, 

Што ў пушчы гдзесь меў патайны браварок <…>. 

У Пятра ж каб хоць грош, не то што, у кішані [1, с. 24, 25]. 

 

А. Ф. Рогалеў распрацаваў класіфікацыю гаваркіх прозвішчаў: 

 ускоснагаваркія – семантыка раскрываецца толькі ў кантэксце, 

паколькі па-за межамі твора такія паэтонімы не маюць дадатковай 

канатацыі; 

 прамагаваркія – маюць празрыстую эмацыйна-экспрэсіўную 

і ацэначную семантыку, таму з‘яўляюцца стылістычна маркіраванымі; 

 схаванагаваркія – як і іншыя гаваркія прозвішчы, 

характарызуюць героя, аднак утвораны ад дыялектных ці ўстарэлых слоў, 

таму іх сэнс схаваны, калі не ведаць значэнне зыходнага апелятыва 

[7, с. 55]. 

Пераважная большасць прааналізаваных намі гаваркіх прозвішчаў, 

якія сустракаюцца ў вершах Ф. Багушэвіча, адносіцца да прамагаваркіх, 

паводле класіфікацыі А. Ф. Рогалева, таму што яны маюць празрыстую 

ўнутраную семантыку, ярка выражанае ацэначнае адценне значэння, 

служаць для стварэння камічнага эфекту, а таксама ўздзейнічаюць на 

чытача яшчэ на пазатэкставым узроўні і ствараюць запамінальныя 

партрэты герояў. 
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Варта адзначыць, што імѐны па бацьку ў мове твораў Ф. Багушэвіча 

намі не зафіксаваны. Адзіны падобны выпадак ужывання іменалагічнага 

спалучэння сустракаецца ў вершы «Хрэсьбіны Мацюка» – Юркаў сын: 

«А старшы скіпеўся: ―Ты што за адзін?‖ / Думаю: хто ж я? – ужо ж Юркаў 

сын» [1, с. 37]. 

Такім чынам, антрапанімікон твораў Ф. Багушэвіча цесна звязаны 

з духоўным жыццѐм народа, паколькі падчас выбару асабовых імѐнаў для 

сваіх персанажаў пісьменнік абапіраўся на нацыянальную 

антрапанімічную сістэму мовы, улічваючы і пэўную мастацка-эстэтычную 

абумоўленасць. Створаныя ім гаваркія прозвішчы таксама 

адлюстроўваюць беларускія традыцыйныя мадэлі іменавання. Разам з тым, 

антрапаэтонімы з‘яўляюцца не толькі паказчыкам самабытнасці народа, 

але і сродкам характарыстыкі герояў. 
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ЛЛЕЕККССІІККАА  ААННГГЛЛААММООЎЎННААГГАА  ППААХХООДДЖЖААННННЯЯ  

ССФФЕЕРРЫЫ  ІІННФФААРРММААЦЦЫЫЙЙННЫЫХХ  ТТЭЭХХННААЛЛООГГІІЙЙ  

УУ  ССУУЧЧААССННААЙЙ  ББЕЕЛЛААРРУУССККААЙЙ  ММООВВЕЕ  

 

Інфармацыйныя тэхналогіі – гэта працэсы, метады пошуку, збору, 

захоўвання, апрацоўкі, прадастаўлення, распаўсюджвання інфармацыі 

і спосабы ажыццяўлення гэтых працэсаў і метадаў, а таксама прыѐмы, 

спосабы і метады прымянення сродкаў вылічальнай тэхнікі пры выкананні 

функцый збору, захоўвання, апрацоўкі, перадачы і выкарыстання даных, 

і рэсурсы, неабходныя для гэтага. Першае пакаленне сучасных 

камп‘ютараў з‘явілася ў 40-х гадах ХХ ст., а паняцце інфармацыйныя 

тэхналогіі было прапанавана ў артыкуле амерыканскімі навукоўцамі 

Г. Д. Лівітам і Т. Л. Уіслерам у 1958 г. З 60-х гадоў ХХ ст. інфармацыйныя 

тэхналогіі пачалі актыўна развівацца, і на сѐнняшні дзень яны 

прысутнічаюць ва ўсіх сферах чалавечага жыцця і грамадства. У той жа 

час пачала фарміравацца і лексіка сферы інфармацыйных тэхналогій 

у розных мовах свету, і найперш у ЗША. «Настаў час для ўсведамлення 

таго факта, што ў жыцці сучаснага чалавека і грамадства, акрамя такіх 

традыцыйных сфер, як эканамічная, палітычная, сацыяльная і духоўная, 

сфарміравалася і вельмі актыўна дзейнічае яшчэ адно вельмі спецыфічнае 

ўтварэнне, якое, з аднаго боку, з‘яўляецца дапаможным сродкам, што 

забяспечвае функцыянаванне і развіццѐ ўсіх традыцыйных сфер 

жыццядзейнасці, а з другога – вельмі істотна ўплывае на іх, – гэта сфера 

інфармацыйных тэхналогій, або ІТ-сфера» [8, с. 96]. Апошнім часам гэта 

сфера развіваецца безупынна і імкліва, хутка ўзнікаюць новыя паняцці 

і словы, якія іх называюць; значна павялічылася колькасць тэрмінаў, што 

адносяцца да адпаведнай лексіка-семантычнай групы. Таму актуальным 

з‘яўляецца працэс фіксацыі лексічных новаўтварэнняў, вызначэнне іх 

семантыкі і ўсебаковы аналіз. ЗША застаюцца адной з самых уплывовых 

краін свету ў сферы інфармацыйных тэхналогій, значную колькасць 

тэрмінаў гэтай групы складаюць англіцызмы, паколькі англійская мова мае 

статус міжнароднай і шырока выкарыстоўваецца ва ўсіх найважнейшых 

міжнародных сферах грамадскага, палітычнага, навуковага жыцця.  
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У выніку даследавання слоўнікаў сучаснай беларускай мовы [2; 3; 5; 

9; 10], а таксама беларускамоўнага перыядычнага друку канца ХХ – 

пачатку ХХІ стст. намі было зафіксавана больш за 3 500 англамоўных 

запазычанняў і іх дэрыватаў. З іх 341 лексічная адзінка складае корпус 

англіцызмаў сферы інфармацыйных тэхналогій, што з‘яўляцца даволі 

значнай часткай ад агульнай колькасці англіцызмаў беларускай мовы – 

амаль 10 %. Узнікае пытанне: ці ўсе з іх мы можам адносіць да тэрмінаў? 

Адказ на гэтае пытанне перш за ўсѐ ляжыць у вызначэнні асноўных 

характарыстых паняцця тэрмін, чаму прысвечаны працы шэрагу 

навукоўцаў: А. А. Рэфармацкага, Л. А. Антанюк, В. П. Даніленка, 

Б. М. Галавіна, С. В. Грынѐва, П. У. Сцяцко і інш. Сярод крытэрыяў 

размежавання тэрміналагічных і нетэрміналагічных адзінак традыцыйна 

вылучаюцца наступныя: 

1) сістэмнасць (узаемасувязь з іншымі адзінкамі тэрміналагічнай 

сістэмы ў плане зместу і ў плане выражэння); 

2) лаканічнасць тэрміна; 

3) монасемантычнасць (адназначнасць); 

4) адсутнасць сінаніміі, дублетнасці і варыянтнасці; 

5) адсутнасць аманіміі; 

6) адсутнасць антаніміі; 

7) стылістычная нейтральнасць і адсутнасць эмацыйна-ацэнкавых 

значэнняў [1; 4, с. 104]. 

1. У сувязі з цесным узаемадзеяннем і ўзаемапранікненнем розных 

сфер ужывання інфармаційных тэхналогій гэта лексіка-семантычная група 

значна пашырылася ў апошнія два дзесяцігоддзі і працэс запазычвання 

працягваецца, як працягваецца развіццѐ і рост уплыву інфармацыйных 

тэхналогій на грамадскае жыццѐ. І калі раней большая частка лексем, што 

да яе адносіліся, былі спецыфічнымі і вузкаўжывальнымі, то сѐння 

значную іх колькасць можна аднесці да агульнаўжывальных тэрмінаў. 

Такія тэрміны ў аднолькавай меры пашыраны ў бытавой сферы, мастацкай 

і навуковай літаратуры, у дзелавых дакументах і заканадаўстве. Яны 

выкарыстоўваюцца ў агульнапрынятым значэнні, яны простыя 

і агульназразумелыя, паколькі інфармацыйныя тэхналогіі паступова 

становяцца неад‘емнай часткай паўсядзѐннага жыцця людзей. 

Да падгрупы агульнаўжывальных тэрмінаў, якія ўвайшлі ў актыўнае 

выкарыстанне, намі аднесена 112 англіцызмаў. Сярод іх: АЙПОД 

(ад iPOD); АЙФОН (ад iPhone, ад Internetphone); АЙЦІ / IT (ад IT, 

ад InformationTechnology); АКАЎНТ (ад account); АНДРОІД (ад Android); 
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АНЛАЙН (ад on-line); АНТЫВІРУС (ад antivirus); АНТЫСПАМ (ад anti-

spam); АПГРЭЙД (ад upgrade); БЛОГ (ад blog); БЭК-СЛЭШ (ад backslash); 

ВАЙ-ФАЙ (ад wi-fi); ВІДЭАБЛОГ (ад videoblog); ВІДЭАФАЙЛ (ад 

videofile); ВІДЭАЧАТ (ад videochat); ВІНДАЎЗ (ад Windows); ВІНЧЭСТАР 

(ад Winchester); ВІРТУАЛЬНЫ (ад virtual); ВЭБ-КАМЕРА (ад webcam); 

ВЭБІНАР (ад webinar); ВЭБ-САЙТ (ад website); ГАДЖЭТ (ад gadget); 

ГЕЙМЕР (ад gamer); ДАМЕН (ад domain); Е-МЭЙЛ (ад e-mail); 

ІНТЭРНЭТ-САЙТ (ад Internetsite); ІНТЭРНЭТ-ФОРУМ (ад Internetforum); 

ІНТЭРНЭТ-ЧАТ (ад Іnternet + chat); КАМП‘ЮТАР (ад computer); 

КАНТЭНТ (ад content); МАДЭМ (ад modem); МЕГАБАЙТ (ад megabyte); 

НОЎТБУК (ад notebook); ПІН (ад pin); ПІН-КОД (ад pin, ад 

PersonalIdentificationNumber + код); ПОСТ (ад post); САЙТ (ад site); 

СМАРТБУК (ад smartbook); СМС / SMS (ад SMS>s(ort) m(essage) s(ervice)); 

SMS-ЧАТ (ад SMS-chat); СПАМ (ад spam); СТЫКЕР (ад sticker); СЭЛФІ 

(ад selfie); ТРАФІК (ад traffic); ФРЭНД-ЛІСТ (ад friendlist); ХАКЕР (ад 

hacker); ХЭШТЭГ (ад hashtag); ЧАТ (ад chat) і інш. 

2. Падгрупу тэрміналогіі сферы інфармацыйных тэхналогій 

англамоўнага паходжання, якая на сѐнняшні дзень менш засвоена, па 

нашыхназіраннях, складаюць 139 лексічных адзінак. Сярод іх: АВЕРЛЕЙ 

(ад overlay); АПЕРАНД (ад operand); АЎТАСКАНЕР (ад autoscanner); 

БЛОКЧЭЙН (ад blockchain); БРАЎЗЕР (ад browser); ВЭБ-ІНТЭРФЕЙС 

(ад webinterface); ВЭБ-РЫДАР (адwebreader); ВЭБ-СЕРВЕР (ад webserver); 

ДЫГІТАЙЗЕР (ад digitizer); ІНТЭРНЭТ-СЁРФІНГ (ад internetsurfing); 

ІНТЭРФЕЙС (ад interface); КАМПАЙЛЕР (ад compiler); КАМП‘ЮТАР-

СЕРВЕР (ад computer + server); КАНТЭНТ-ПРАВАЙДАР (ад content + 

provider); КІБЕРБУЛІНГ (ад cyber-bullying); КІБЕРСКВОТАР (ад 

cybersquatter); КІБЕРСКВОТЫНГ (ад cybersquatting); КЛІНЧ (ад clinch); 

КРАКЕР (ад cracker); ЛІСТЫНГ (ад listing); ЛОГЕР (ад logger); ЛОГ-

ФАЙЛ (ад logfile); МЭЙНФРЭЙМ (ад mainframe); ПАТЧ (ад patch); ПУЛ 

(ад pool); РЫДАР (ад reader); СКРЭМБЛЕР (ад scrambler); СОФТВЕР (ад 

software);СПАМЕР(ад spammer); СПАМІНГ (ад spamming); СПЭЛЕР (ад 

speller); СПЭЛ-ЧЭКЕР (ад spellchecker); ТВІСТАР (ад twistor); ТОКЕН (ад 

token); ТРЫГЕР (ад trigger);ТРЭКБОЛ (ад trackball); ТРЭКІНГ (ад 

tracking); ТЭГ (ад tag); ФАЙЛЕР (ад filer); ФАЙЛ-МЕНЕДЖАР (ад 

filemanager); ФАКС-МАДЭМ (ад fax + modem); ФЛЭШ-ДРАЙВ (ад 

flashdrive); ХАКІНГ (ад hacking); ХАРД (ад hard); ХАРДВЕР (ад 

hardware); ХОСТ (ад host); ХОСТЫНГ (ад hosting); ЧЫПСЕТ (ад chipset) і 

інш. 
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Большасць лінгвістаў адзначае монасемантычнасць як адну 

з абавязковых характарыстык тэрмінаў. Аднак у сферы інфармацыйных 

тэхналогій намі былі вылучаны 19 полісемантычных адзінак: 

АВЕРЛЕЙ (ад англ. overlay) – інф. 1) апаратная функцыя відэакарты, 

якая дазваляе накладваць выявы на асноўную без капіравання відэапамяці; 

2) метад праграмавання, які дазваляе ствараць праграмы, што займаюць 

больш памяці, чым устаноўлена ў сістэме; 3) частка машыннай праграмы, 

якая ў ходзе яе праграмы загружаецца ў памяць на месца нейкай 

папярэдняй інфармацыі. 

АЙЦІ / IT (ад IT > InformationTechnology) –1) працэсы, метады 

пошуку, збору, захоўвання, апрацоўкі, прадастаўлення, распаўсюджвання 

інфармацыі і спосабы ажыццяўлення такіх працэсаў і метадаў; 2) рэсурсы, 

неабходныя для збору, захоўвання, апрацоўкі і распаўсюджвання 

інфармацыі. 

АНЛАЙН / ON-LINE (ад on-line) – 1) аператыўны інтэрактыўны 

рэжым работы ў сістэме камп‘ютарных сувязей; 2) у рэжыме рэальнага 

часу; у непасрэднай сувязі з камп‘ютарнай сістэмай. 

АФЛАЙН / OFF-LINE (ад off-line) – 1) аўтаномны рэжым работы 

інфармацыйных сістэм; 2) прысл. аўтаномна; незалежна ад сеткі Інтэрнэт; 

3) прым. аўтаномны; не звязаны з сеткай Інтэрнэт. 

ВІРТУАЛЬНАСЦЬ (ад віртуальная рэальнасць) – 1) віртуальная 

рэальнасць; 2) тое, што адбываецца ў віртуальнай рэальнасці.  

ВЭБ-КАНТЭНТ (ад webcontent) – 1) матэрыял, які змешчаны на 

сайце ў сетцы Інтэрнэт (тэксты, ілюстрацыі, музыка); 2) вербальнае 

напаўненне сайта, вобразна і лагічна звязанае з графічнымі элементамі 

і сістэмай навігацыі. 

ВЭБ-СЕРВЕР (ад webserver) –1) праграмнае забеспячэнне, якое 

выконвае функцыі сервера для прымання HTTP-запытаў ад кліентаў, 

звычайна вэб-браўзераў, і выдачы ім HTTP-адказаў, як правіла разам 

з HTML-старонкай, графічным адлюстраваннем, файлам, медыя-патокам 

і інш. данымі; 2) камп‘ютар, на якім працуе гэта праграмнае забеспячэнне.  

ДАМЕН (ад domain) – 1) частка рэсурсаў сеткі Інтэрнэт, якім кіруе 

адзін сервер; 2) даменнае імя; частка сімвальнага прадастаўлення адраса 

сайта, аддзеленая кропкамі. 

ДЫСК (ад disk) – 1) запамінальнае ўстройства камп‘ютара – 

магнітны носьбіт інфармацыі; 2) аптычны дыск з аўдыѐ- або 

відэаінфармацыяй, закадзіраванай у лічбавай форме.  
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ДЭКОДАР (ад decoder) – 1) інфармацыйнае ўстройства для 

расшыфроўкі лічбавых кадзіраваных даных; 2) пераключальнае ўстройства 

ў каляровых тэлевізарах для пераўтварэння відэасігналаў з адной 

тэлесістэмы ў другую; устройстава, якое пераўтварае сігнал лічбавага 

тэлебачання ў аналагавае. 

Е-МЭЙЛ / І-МЭЙЛ (ад e-mail, ад electronicmail) – 1) тэхналогія 

і служба па перасылцы электронных паведамленняў (пісьмаў) паміж 

карыстальнікамі камп‘ютарных сетак; 2) адрас электроннай скрыні пэўнага 

карыстальніка. 

КАНТЭНТ (ад content) – 1) матэрыял, змешчаны на сайце ў сетцы 

Інтэрнэт (тэксты, ілюстрацыі, музыка); 2) вербальнае напаўненне сайта, 

вобразна і лагічна звязанае з графічнымі элементамі і сітэмай навігацыі. 

НАВІГАТАР (ад GPS-navigator) – 1) устройства, якое атрымлівае 

сігналы глабальнай сістэмы пазіцыянавання з мэтай вызначэння 

месцазнаходжання і пракладвання маршруту;2) сістэмная камп‘ютарная 

праграма, прызначаная для навігацыі па сетцы Інтэрнэт і прагляду сайтаў. 

СКАНІРАВАННЕ (ад сканіраваць) – 1) увод выявы ў камп‘ютар пры 

дапамозе сканера; 2) паслядоўны прагляд (табліцы, файла, дыска 

ў пошуках вірусаў і г. д.). 

СМС / SMS (ад SMS >s(ort) m(essage) s(ervice)) – 1) сістэма перадачы 

кароткіх паведамленняў з аднаго мабільнага тэлефона на іншы; 2) само 

такое паведамленне.  

ТЭГ (ад tag) – 1) дэскрыптар; элемент мовы разметкі тэкста HTML, 

які дазваляе візуальна аформіць тое, што ўтрымліваецца на сайце; 

2) інфармацыйная метка артыкула, запісу ў блогу і любога іншага 

элемента, якая служыць для групоўкі элементаў, палягчэння пошуку 

даных. 

ФАКС (ад fax) – 1) сістэма сувязі шляхам электроннай перадачы 

тэкстаў, схем, фотаздымкаў; 2) матэрыял, інфармацыя, атрыманая па такой 

сувязі; 3) апарат такой сувязі; 4) нумар тэлефона, на якім устаноўлены 

апарат такой сувязі. 

ЧАТ-БОТ (ад chatterbot) – 1) камп‘ютарная праграма, створаная для 

імітацыі моўных паводзін чалавека ў зносінах з адным або некалькімі 

суразмоўнікамі; 2) віртуальны лічбавы памочнік; вэб-сэрвіс або дадатковая 

праграма для смартфонаў і камп‘ютараў, якая фактычна выконвае 

функцыю сакратара пры карыстальніку: рашае задачы планавання графіка, 

кантэкстнага пошуку інфармацыі для патрэб канкрэтнага чалавека; 
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3) спецыяльная праграма, якая праз інтэрфейсы выконвае аўтаматычна або 

па зададзеным графіку нейкія дзеянні, прызначаныя для людзей.  

Пералічаныя вышэй словы полісемантычныя, у той жа час ім 

характэрна сістэмнасць, лаканічнасць, адсутнасць сінаніміі і антаніміі, 

адсутнасць экспрэсіі і стылістычная нейтральнасць, што дае падставы 

аднесці дадзены корпус слоў да тэрмінаў. Таму можна адзначыць, што 

монасемантычнасць не з‘яўляецца абсалютнай рысай, характэрнай для 

запазычанай з англійскай мовы тэрміналогіі сферы інфармацыйных 

тэхналогій. Такая сітуацыя складваецца ў сувязі з тым, што семантыка 

слова, з аднаго боку, запазычваецца з англійскай мовы разам са з‘явай або 

прадметам, а з другога, яна пашыраецца ў выніку ўжывання на 

беларускамоўнай глебе, таму што арыгінальнае беларускае слова 

ўтварыць, як паказвае сучасная моўная сіуацыя, значна цяжэй.  

3. Наступныя 26 слоў англамоўнага паходжання не адносяцца да 

тэрмінаў, паколькі з‘яўляюцца стылістычна афарбаванымі, г. зн. дадзеныя 

лексемы характарызуюцца здольнасцю выклікаць асаблівае стылістычнае 

ўражанне па-за кантэкстам (большасць з іх можна аднесці да 

прафесіяналізмаў): 

АЙЦІШНІК (ад айці) – разм. спецыяліст у сферы інфармацыйных 

тэхналогій; праграміст. 

АПГРЭЙДЗІЦЬ (ад апгрэйд) – разм. мадэрнізіраваць камп‘ютар, 

абнаўляць праграмнае забеспячэнне.  

БЛОГЕРША (ад блогер) – разм.,часта іран. жанчына-аўтар блога.  

ВІРТУАЛЬШЧЫК (ад віртуальны) – разм. інтэрнэт-карыстальнік. 

Хлопец заяўляў «віртуальшчыкам», што, быццам бы, на скрадзеныя грошы 

і былі набыты тавары, таму цана апошніх такая прывабная (Звязда, 

15.09.2007). 

ГЕЙМЕРША (ад геймер) – разм. жанчына-геймер. Бязлітасная 

геймерша, якую лічаць некаранаванай каралевай гульняў, даведваецца аб 

з’яўленні ўзроўню, дзе выхадам будуць перамога або смерць (Звязда, 

21.04.2006). 

ГЕЙМІЦЦА (ад game) – маладз. іграць у камп‘ютарныя гульні. 

ІКОНКА (ад ікона) – разм. тое, што і ікона. Праграма, не 

напружваючы жорсткі дыск, загружае імѐны файлаў, а потым ужо 

іконкі да іх (Настаўніцкая газета, 31.07.2004). 

ІНЭТ (скарач. ад I(nter)net) – жарг. тое, што і Інтэрнэт. 

КАМП‘ЮТАРШЧЫК (ад камп’ютар) – разм. спецыяліст па 

камп‘ютарах; той, хто працуе з камп‘ютарам (карыстальнік, тэхнік, 
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праграміст). Афѐра, якая прынесла прадпрымальнаму камп’ютаршчыку 

даход амаль 60 мільѐнаў рублѐў (Народная Воля, 04.06.2004); Як кажуць 

камп’ютаршчыкі – па вызначэнню (Звязда, 15.07.2006). 

КЛІКНУЦЬ (ад клік) – разм. націснуць кнопку на камп‘ютарнай 

мышы. 

КОМП (ад камп’ютар) – жарг. камп‘ютар. З ранку яна садзілася за 

«комп», прыхапіўшы кавы і чыпсаў, і «завісала»  днямі ў інтэрнэце (Звязда, 

31.10.2015); А наогул, радуе, што хлопцы не сядзяць перад кампом, не 

ціснуць крэсла, а тузяцца, носяцца, скідаюцца грашыма, наймаюць, 

здымаюць, ствараюць (Культура, № 33, 15.08.2015). 

ЛАЙКАЦЬ (ад лайк) – разм. дзеясл. незак. трыв. ставіць адзнакі 

«лайк» у Інтэрнэце. Посцім фатаграфіі, лайкаем навіны з жыцця былых 

аднакласнікаў (Звязда, 02.02.2016). 

ЛАЙКНУЦЬ (ад лайк) – разм. дзеясл. зак. трыв. паставіць адзнаку 

«лайк» у Інтэрнэце. Свет, у якім «каменціць / посціць / лайкнуць» стала 

эквівалентам «разумнага, добрага, вечнага», складана ўявіць без форумаў 

і сацыяльных сетак (Звязда, 08.10.2015). 

ЛАМЕР (ад lame) – жарг. нявопытны карыстальнік, які, тым не 

менш, лічыць сябе дастаткова дасведчаным у камп‘ютары. 

ЛАМЕРСКІ (ад ламер) – жарг.,прым. які адносіцца да ламера.  

НЭТ (ад net) – разм. скарочаная назва Інтэрнэту. 

ПОСЦІЦЬ (ад post) – разм., дзеясл.размяшчаць інфармацыю, 

фатаграфіі ў сацыяльных сетках. Свет, у якім «каменціць / посціць / 

лайкнуць» стала эквівалентам «разумнага, добрага, вечнага», складана 

ўявіць без форумаў і сацыяльных сетак (Звязда, 08.10.2015); Хоць галоўная 

старонка сацсеткі была даступная, многія карыстальнікі паведамлялі, 

што не маглі нічога там посціць (Звязда,15.03.2019). 

СЁРФІЦЬ (ад surf) – вандраваць у Інтэрнэце; перамяшчацца з сайта 

на сайт. 

СІДЗІРОМНЫ (ад сідзіром) – прым. разм. які адносіцца да сідзірома. 

СМАЙЛІК (ад smile) – значок, які служыць для перадачы эмоцый 

у пісьмовых зносінах у сетцы Інтэрнэт, у SMS-паведамленнях і пад. 

Дарэчы, пазней ѐн заснаваў кампанію «WorldSmileCorporation», якая 

і цяпер выкарыстоўвае смайлік як гандлѐвую марку (Звязда, 01.10.2009). 

СПАМІЦЬ (ад спам) – жарг., дзеясл. рассылаць спам. Па-першае, 

«спаміць» (рассылаць непатрэбную інфармацыю) прыйдзецца рэгулярна 

(Чырвоная змена, 12.08.2005).  
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ФЛЭШКА (ад flashdrive) – разм. знешняе запамінальнае ўстройства – 

магнітны носьбіт інфармацыі. Капіруеш з галавы на флэшку ўспаміны з 

экскурсіі (Вожык, № 3, 2018, с. 9). 

ФЭЙСБУЧНЫ (ад фэйсбук) – разм., прым.звязаны з фэйсбукам. Калі 

б не фэйсбучная актыўнасць аўтара, наўрад ці ягонае «Радзіва Прудок» 

атрымала б такі розгалас (ЛіМ, №25, 23.06.2017, с. 6). 

ЧАЦІЦЦА (ад чат) – разм., дзеясл.мець зносіны з дапамогай 

інтэрнэт-чата. 

ЭСЭМЭСКА (ад SMS<s(ort) m(essage) s(ervice)) – разм. тое, што і 

СМС / SMS. Дваццацігадовы Міхась гэту эсэмэску таксама атрымаў 

(Звязда, 27.02.2016); Яна патэлефанавала 9 кастрычніка і сказала, што 

атрымала ад Улада вельмі дзіўную эсэмэску (Звязда, 24.02.2017). 

ЮЗЕР (ад user) – жарг. карыстальнік персанальным кап‘ютарам. 

Тэрмінамі, запазычанымі з англійскай мовы галоўным чынам 

выступаюць назоўнікі, паколькі, калі рэалія з‘яўляецца ў грамадскім 

жыцці, яна амаль адразу атрымлівае назву. Невялікая колькасць 

англамоўных тэрмінаў сферы інфармацыйных тэхналогій (43 адз.; каля 

13 %) утварае дэрываты: 

АВЕРЛЕЙ (ад overlay): прым. АВЕРЛЕЙНЫ. 

АЙЦІ (ад IT, ад InformationTechnology): наз. разм.АЙЦІШНІК.  

АНЛАЙН (ад on-line): прым. АНЛАЙНАВЫ. Уважліва чытайце 

анлайнавыя аб’явы (Звязда, 12.01.2006). 

АНТЫВІРУС (ад antivirus): прым. АНТЫВІРУСНЫ. 

АНТЫСПАМ (ад anti-spam): прым. АНТЫСПАМАВЫ. 

АПГРЭЙД (ад upgrade): дзеясл. АПГРЭЙДЗІЦЬ.  

АФЛАЙН (ад off-line): прым. АФЛАЙНАВЫ. 

БІТ (ад bit): прым. БІТАВЫ.  

БЛОГ (ад blog): прым. БЛОГАВЫ. У адрозненне ад замежных 

блогавых сістэм беларускі блогінг структураваны, усѐ прыведзена 

ў сістэму па тэматычным прынцыпе (Чырвоная змена, 21.04.2006). 

ВІДЭАХОСТЫНГ (ад videohosting): прым. ВІДЭАХОСТЫНГАВЫ. 

ВІНЧЭСТАР (ад Winchester): прым. ВІНЧЭСТАРНЫ. 

ВІРТУАЛЬНЫ (ад virtual): прысл. ВІРТУАЛЬНА. Жывѐм не толькі 

рэальна, але і віртуальна, у шматлікіх базах даных – з фотаздымкамі 

і аўтабіяграфіямі, нават калі самі таго не жадаем (Звязда, 21.01.2006); 

наз. ВІРТУАЛЬНАСЦЬ. Хоць не трэба забываць і пра тое, што для 

некаторых людзей Інтэрнэт-вянчанне – адзіная магчымасць выйсці замуж 
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ці ажаніцца, хай і ў віртуальнасці (Чырвоная змена, 20.01.2006); наз. 

ВІРТУАЛЬШЧЫК. 

ГЕЙМЕР (ад gamer): наз. ГЕЙМЕРША.  

ДАМЕН (ад domain): прым. ДАМЕННЫ. Дзякуючы брытанцам 

у Інтэрнэце пачала распаўсюджвацца новая мода: пошук самых забаўных 

даменных імѐнаў (Чырвоная змена, 18.11.2005). 

ІКОНА (ад icon): наз., пам.-ласк. разм. ІКОНКА. 

ІНСТАЛІРАВАЦЬ / ІНСТАЛЯВАЦЬ (ад install):прым. 

ІНСТАЛЯЦЫЙНЫ. 

ІНТЭРНЭТ (ад Internet): прым.ІНТЭРНЭТНЫ. Калі б было ХZ, то 

акружэнне аматараў інтэрнэтных скарачэнняў адразу б расчытала гэтае 

«хз»(Звязда, 01.03.2018). 

КАМП‘ЮТАР (ад computer):прым. КАМП‘ЮТАРНЫ. Бацькі 

забаранілі ў камп’ютарныя гульні рэзацца (Вожык, № 3, 2017, с. 16); 

Галоўны мозг умоўна можна параўнаць са складанай камп’ютарнай 

сістэмай (Звязда, 28.10. 2017); наз. разм.КАМП‘ЮТАРШЧЫК; дзеепрым. 

КАМП‘ЮТАРЫЗАВАНЫ. Функцыянуюць фізіятэрапеўтычны кабінет, 

дзѐнны стацыянар і камп’ютарызаваная рэгістратура (Звязда, 

14.06.2007); дзеясл.КАМП‘ЮТАРЫЗАВАЦЬ. Апошняя значная 

рэканструкцыя адбылася ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя, а ў 1992 годзе 

інструмент камп’ютарызавалі (Алеся, № 8, 2017, с. 17); 

наз.КАМП‘ЮТАРЫЗАЦЫЯ; наз. жарг. КОМП.  

КІБЕРСПОРТ (ад cybersport):прым. КІБЕРСПАРТЫЎНЫ. У Мінску 

прайшоў першы ў свеце кіберспартыўны чэмпіянат па CS:GO(Звязда, 

01.03.2018). 

КЛІК (ад click): дзеясл. КЛІКНУЦЬ.  

ЛАЙК (ад like): прым. ЛАЙКАВЫ. Спецыялісты ўжо гавораць, што 

ў сучаснага чалавека – «кліпавае», а ў апошні час, нават «лайкавае» 

мысленне(Звязда, 20.11.20015); дзеясл.ЛАЙКАЦЬ; дзеясл.ЛАЙКНУЦЬ.  

ЛАМЕР (ад lame): прым., жарг.ЛАМЕРСКІ. 

МАДЭМ (ад modem): прым. МАДЭМНЫ. 

МЕГАБАЙТ (ад megabyte): прым. МЕГАБАЙТАВЫ. 

МІКРАПРАЦЭСАР (ад microprocessor): прым. 

МІКРАПРАЦЭСАРНЫ. Аўтаматычныя лічбавыя АТС – гэта тыя ж 

мікрапрацэсарныя сістэмы (Звязда, 30.04.2004). 

НАВІГАЦЫЯ (ад navigation). прым. НАВІГАЦЫЙНЫ. Прафесійнае 

журы на чале з намеснікам міністра Ліліяй Ананіч разгледзіць больш як 

460 заяў, выкарыстоўваючы наступныя крытэрыі: змест, структура 
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і навігацыйныя функцыі, візуальнае афармленне, функцыянальнасць, 

інтэрактыўнасць, агульнае ўражанне (Звязда, 26.03.2003). 

ПІКСЕЛЬ (ад pixel): наз. ПІКСЕЛІЗАЦЫЯ. Зараз увогуле вельмі 

папулярны трэнд – пікселізацыя, павелічэнне дробных дэталяў да буйных 

маштабаў, у якіх яны становяцца непазнавальнымі, – кажа стваральнік 

калекцыі (Чырвоная змена, 04.02.2016). 

ПОСТ (ад post): дзеясл. разм. ПОСЦІЦЬ. 

РОЎМІНГ (ад roaming): прым. РОЎМІНГАВЫ. Напэўна, 

павялічыцца і колькасць роўмінгавых партнѐраў кампаніі – сѐлета гэта 

25 аператараў у 10 краінах свету (Звязда, 24.12.2002). 

СЕРВЕР (ад server): прым. СЕРВЕРНЫ. Серыя перагавораў 

праведзена з кампаніяй Citrix – адным з сусветных лідараў вытворчасці 

сервернага праграмнага забеспячэння (Настаўніцкая газета, 15.04.2003). 

СІДЗІРОМ (ад СD-ROM): прым. разм.СІДЗІРОМНЫ. 

СКАНЕР (ад scanner): наз. СКАНІРАВАННЕ. Тут Лурнан пачуў 

вельмі выразную, «громкую» думку 11-А: вынік сканіравання мозга ксарта 

(Маладосць, № 7, 2005); дзеясл. СКАНІРАВАЦЬ. 11-А незаўважна 

сканіраваў вокам раптоўна збялелага Лурнана (Маладосць, № 7, 2005). 

СМС / SMS (ад SMS): наз. разм. пам.-ласк. ЭСЭМЭСКА.  

СОФТВЕР (ад software): прым. СОФТВЕРНЫ. 

СПАМЕР (ад spammer): прым. СПАМЕРСКІ. 

СПАМ (ад spam):дзеясл., жарг. СПАМІЦЬ.  

ФАЙЛ (ад file):прым. ФАЙЛАВЫ. Першы «файлавы камандзір» – 

FolderManager – распаўсюджваецца ў двух розных варыянтах, які 

працуюць або пад Dos, або пад Windows(Настаўніцкая газета, 31.07.2004). 

ФАКС (ад fax): прым.ФАКСАВЫ. Аднак і «свабодаўцы», якія за 

спінамі амерыканскіх JI прайшлі аж да Багдада, адступаць не прывыклі. 

І факсавую «разведку» вырашылі падтрымаць «цяжкай 

артылерыяй»(Звязда, 03.06.2003). 

ФЛЭШ-ДРАЙВ (ад flashdrive): наз. разм.ФЛЭШКА.  

ФЭЙСБУК (ад Facebook): прым. разм. ФЭЙСБУЧНЫ. 

ХАКЕР (ад hacker): прым. ХАКЕРНЫ. Нашыя хакеры – самыя 

хакерныя? (назва артыкула)(Чырвоная змена, 04.10.2002); прым. 

ХАКЕРСКІ. Аднак сапраўдных хакерскіх кланаў у нас у краіне няма 

(Звязда, 04.03.2006);У некаторых выпадках прылады заражалі вірусамі-

шпіѐнамі, размяшчалі хакерскае абсталяванне побач з банкаматам 

(бесправадны скімінг) (Звязда, 20.02.2018); наз. ХАКЕРСТВА. Апроч таго, 

варта зазначыць, што хакерства – з’ява інтэрнацыянальная 
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і процістаяць гэтым злачынствам можна толькі цеснай інтэграцыяй 

праваахоўных органаў (Звязда, 04.03.2006). 

ЧАТ (ад chat): дзеясл. разм. ЧАЦІЦЦА. 

ЧЫП (ад chip): прым. ЧЫПАВЫ; наз. ЧЫПІРАВАННЕ. Дык вось ѐн 

прадугледжвае адказнасць гаспадароў з жывѐламі, і чыпіраванне, 

і стэрылізацыю (Звязда, 19.11.2015); дзеясл. ЧЫПІРАВАЦЬ. Гаспадыня 

чыпіравала Пілота (так звалі жывѐлу) і купіла ашыйнік, каб гадаванец мог 

гуляць па вуліцы самастойна (Звязда, 03.01.2018). 

Адпаведна, англіцызмы сферы інфармацыйных тэхналогій 

ўтвараюць галоўным чынам прыметнікі (29 аздінак), а таксама назоўнікі 

(11 адзінак) і дзеясловы (10 адзінак). У цэлым можна адзначыць, што 

нізкая ступень словаўтваральнасці з‘яўляецца характэрнай рысай 

тэміналогіі сферы інфармацыйных тэхналогій. 

Словаўтваральнымі для лексікі інфармацыйных тэхналогій 

з‘яўляюцца наступныя кампаненты (звычайна яны маюць у слове першую 

пазіцыю): АЙЦІ- / IT- (ад IT): Разнастайнасць прапанаваных ідэй уразіла 

нават айці-экспертаў (Звязда, 04.01.2018); АНДРОІД- / ANDROID- 

(ад Android): Так, прадстаўленыя Android-праграмы дазваляюць 

ператварыць хатняе заданне па замежных мовах у захапляльны квэст 

(Звязда, 04.01.2018); БОТ- (ад англ. bot): З дапамогай укаранення шкоднага 

кода на дэвайс у далейшым яго без вашага ведама выкарыстоўваюць як 

частку бот-сеткі для стварэння біткойнаў (Звязда, 07.02.2018); ВЭБ- 

(ад web): Такім чынам і склалася аснова каманды, якую пазней папоўнілі 

праграмісты, вэб-дызайнеры і менеджары (Звязда, 04.01.2018); 

ІНТЭРНЭТ- (ад Internet): Гэты інтэрнэт-рэсурс будзе знаѐміць беларускіх 

і замежных турыстаў з прыгожымі і цікавымі месцамі нашай краіны 

(Звязда, 29.12.2017); КАНТЭНТ- (ад content): кантэнт-аналіз; КЭШ- 

(ад caсhе): кэш-памяць; ПІН- (ад pin<P(ersonal) I(dentification) N(umber)): 

Асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на яго асноўныя элементы: 

карткапрыѐмнік,пін-клавіятуру і прыладу для выдачы грашовых сродкаў 

(Звязда, 24.05.2016); СКАЙП- / SKYPE- (ад Skype): Абвясціць конкурс на 

самую лепшую рэкламу класа, урока! Наладзіць творчую сустрэчу 

ў фармаце скайп-сесіі (Звязда, 28.10. 2017); СМАРТ- / SMART- (ад smart): 

Так працу юрыстаў змогуць замяніць смарт-кантактамі, працэс 

перадачы доўгу – токенамі (Звязда, 08.02.2018); СМС- / SMS- (ад SMS): 

Напрыклад, падняць анкету наверх спіса з дапамогай sms-паведамлення за 

15 500 беларускіх рублѐў, атрымаць VIP-статус – за 72 000 (Звязда, 

27.02.2016); ТВІТАР- / TWITTER- (ад Twitter): Ідэя зрабіць «твітар-
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серыял», як яго назваў куратар праекта Андрэй Кудзіненка, падалася 

цікавай (Звязда, 07.11.2015); ФЛЭШ- (ад flash): Майкі, кепкі, флэш-

застаўкі – усѐ, што звязана з хіп-хопам, джанглам, брэйк-бітам і іншымі 

музычнымі накірункамі, афармляецца сѐння ў графіці-стылі (Чырвоная 

змена, 06.06.2003); ЮТУБ- / YOUTUBE- (ад Youtube): Такія падборкі – іх 

знойдзеце на спецыялізаваных ютуб-каналах – якраз падыдуць навічкам 

(Звязда, 05.01.2017).  

Такім чынам, можна зрабіць наступныя вывады: 

1) лексіку сферы інфармацыйных тэхналогій можна падзяліць на 

наступныя падгрупы: а) спецыфічная тэрміналогія; б) агульнаўжывальная 

тэрміналогія; в) нетэрміналагічная лексіка; 

2) тэрміналогія сферы інфармацыйных тэхналогій валодае нізкай 

ступенню марфалагічнай словаўтваральнасці; 

3) паступова пашыраецца граматычнае, структурнае запазычванне 

тэрмінаў сферы інфармацыйных тэхналогій, пры якім у беларускай мове 

пачынае актыўна ўжывацца мадэль «назоўнік + назоўнік», дзе першы 

кампанент найчасцей – англіцызм. 
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ААССААББЛЛІІВВААССЦЦІІ  ППЕЕРРААККЛЛААДДУУ  ФФРРААЗЗЕЕААЛЛААГГІІЗЗММААЎЎЗЗ  ЧЧЭЭШШССККААЙЙ  ММООВВЫЫ  ННАА  

ББЕЕЛЛААРРУУССККУУЮЮ((ННАА  ММААТТЭЭРРЫЫЯЯЛЛЕЕ  ««ЧЧЭЭШШССККАА--ББЕЕЛЛААРРУУССККААГГАА  

ФФРРААЗЗЕЕААЛЛААГГІІЧЧННААГГАА  ССЛЛООЎЎННІІККАА»»  ІІ..  УУ..  ККААЛЛІІТТЫЫ,,  22001177))  

 

Супастаўляльнае апісанне фразеалогіі беларускай і іншых славянскіх 

і неславянскіх моў як у тыпалагічным і параўнальна-гістарычным планах, 

так і ў прыкладным (лексікаграфічным) аспекце з‘яўляецца адной 

з актуальных задач сучаснага беларускага і славянскага мовазнаўства. 

Новым здабыткам у гэтым напрамку стаў «Чэшска-беларускі 

фразеалагічны слоўнік» («Česko-běloruský frazeologický slovník») 

І. У. Каліты [6], які пабачыў свет у Чэхіі (г. Усці-над-Лабэм) у 2017 г. 

і матэрыял якога не з‘яўляўся яшчэ прадметам спецыяльнага навуковага 

вывучэння ў Беларусі. 

Мэтай слоўніка, згодна з каментарыем аўтара ў прадмове, стала 

фіксацыя актыўнага фразеалагічнага складу XX ст. і адзінак, якія 
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сустракаюцца сѐння ў сродках масавай інфармацыі і вусным маўленні 

[6, с. 7], і пераклад чэшскіх фразеалагізмаў на беларускую мову, 

а дакладней, пошук фразеалагічных адпаведнікаў з беларускай мовы, 

паколькі гаварыць пра літаральны пераклад, калі размова ідзе пра 

фразеалагізмы, не зусім карэктна. 

І. У. Каліта адзначае таксама, што ў чэшскай мове і, адпаведна, 

мовазнаўстве на сучасным этапе назіраецца працэс пераасэнсавання 

зафіксаваных у слоўніках адзінак: інавацыя чэшскай фразеалогіі часта 

развіваецца ў напрамку стылѐвага зніжэння слоў [6, с. 8]. У сучаснай 

беларускай мове працэс фразеалагічнай інавацыі, згодна з меркаваннем 

аўтара слоўніка, ідзе ў трох асноўных напрамках: 1) «ачыстка» лексічнага 

і фразеалагічнага запасу ад русіфікаваных адзінак савецкага перыяду; 

2) зварот да сваіх каранѐў і пошукі фразеалагізмаў у слоўніках 

XIX і пачатку XX стст.; 3) чэрпанне фразеалагізмаў з сучасных жывых 

дыялектаў і рэгіянальных слоўнікаў [6, с. 7]. 

Аб’ектам даследавання ў прапанаваным артыкуле з‘яўляецца 

фразеалогія чэшскай і беларускай моў у аспекце практычнай лексікаграфіі 

(на матэрыяле згаданага чэшска-беларускага слоўніка фразеалагізмаў); 

прадмет даследавання – тыпы міжмоўных чэшска-беларускіх 

фразеалагічных адпаведнасцей і суадносныя з імі спосабы перакладу 

фразеалагізмаў з чэшскай мовы на беларускую. 

Фразеалагізмы размяшчаюцца ў слоўніку І. У. Каліты ў алфавітным 

парадку па іх стрыжнѐвых кампанентах, якія выступаюць загаловачным 

словам слоўнікавага артыкула і аб‘ядноўваюць фразеалагізмы ў адно 

фразеалагічнае гняздо. Усяго слоўнік уключае прыблізна 4000 чэшскіх 

фразеалагічных адзінак і іх беларускіх адпаведнікаў. Намі быў 

прааналізаваны пакуль толькі фрагмент змешчанага ў даведніку 

матэрыялу: гэта раздзелы на літары A, B, C, Č, D, E, F (c. 19–75), у якіх 

размешчана больш за 1000 устойлівых адзінак. 

Для аналізу спосабаў перакладу фразеалагічных адзінак намі былі 

адабраны толькі ўласна фразеалагізмы,таму што на сѐнняшні дзень 

у беларускім мовазнаўстве пераважае так званае вузкае разуменне 

фразеалогіі, у той час як у чэшскай лінгвістыцы фразеалагізмамі лічацца не 

толькі зрашчэнні і адзінствы, але і іншыя ўстойлівыя выразы (так званае 

шырокае разуменне межаў і аб‘ѐму фразеалогіі), таму ў аналізаваным 

слоўніку прадстаўлены, акрамя ўласна фразеалагізмаў, таксамаўстойлівыя 

звароты тэрміналагічнага характару, прымаўкі, прыказкі, устойлівыя 

параўнанні, крылатыя выразы і іншыя ўстойлівыя комплексы. Аднак, па 
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ўласных назіраннях і меркаванні вучоных, пры супастаўляльным апісанні 

фразеалогіі даследчыку ў такім выпадку ўсѐ ж неабходна прытрымлівацца 

адзіных прынцыпаў і ажыццяўляць выбарку аднатыповага матэрыяу. Такім 

чынам, з абазначанага фрагмента слоўніка намі было адабрана каля 400 

уласна фразеалагізмаў чэшскай мовы і іх беларускіх адпаведнікаў, на 

матэрыяле якіх і разгледжаны асаблівасці перакладу.  

Тэарэтычным грунтам для нас стала класіфікацыя фразеалагічных 

адпаведнасцей, распрацаваная вядомым беларускім фразеолагам 

прафесарам М. А. Даніловічам. Так, М. А. Даніловіч вылучае пяць 

тыпаўміжмоўных фразеалагічных адносін – гэтафразеалагічныя 

эквіваленты, фразеалагічныя аналагі, безэквівалентныя фразеалагізмы, 

фразеалагічныя амонімы, фразеалагічныя паронімы [2, с. 18−37; 3]. 

Першыя тры тыпы вылучаных даследчыкам міжмоўных фразеалагічных 

адпаведнасцей цалкам перадаюць і сутнасць спосабаў перакладу 

фразеалагізмаў з адной мовы на іншую – гэта пераклад фразеалагічным 

эквівалентам (поўным, абмежаваным або частковым), фразеалагічным 

аналагам (розных тыпаў) або нефразеалагічнымі сродкамі (дэскрыптыўны 

пераклад, пераклад асобнай лексемай, наборам лексем ці словазлучэннем і 

пад.). Спрасціўшы прыведзеную схему, можна гаварыць пра тое, што 

фразеалагічныя адзінкі перакладаюць або фразеалагізмам – фразеалагічны 

пераклад, або іншымі сродкамі – нефразеалагічны пераклад [1, с. 183].  

Міжмоўныя фразеалагічныя эквіваленты – гэта фразеалагізмы з 

тоеснай семантыкай, структурна-граматычнай арганізацыяй і тоесным 

кампанентным складам. Сярод фразеалагічных эквівалентаў вылучаюць 

тры віды: поўныя, абмежаваныя і частковыя [2, с. 26]. 

1. Поўная эквівалентнасць фразеалагічных адзінак прадугледжвае 

іх поўную суаднесенасць як у плане зместу, так і ў плане выражэння: 

фразеалагізмы павінны супадаць катэгарыяльным, сігніфікатыўна-

дэнататыўным значэннямі, ацэначнай, эмацыяльна-экспрэсіўнай 

і функцыянальна-стылявой канатацыяй, структурна-граматычнай 

арганізацыяй, кампанентным складам і вобразнасцю. У «Чэшска-

беларускім фразеалагічным слоўніку» І. У. Каліты прадстаўлены 

наступныя поўныя фразеалагічныя эквіваленты: чэшск. bílá vrána [белая 

варона]і бел. белая варона маюць аднолькавае значэнне ‗чалавек, рэзка не 

падобны да іншых людзей сваімі паводзінамі ці знешнім выглядам, не такі, 

як усе‘, належаць да структурнай мадэлі «прыметнік + назоўнік»; чэшск. 

danajský dar [данайскі дар] і бел. данайскі дар маюць аднолькавае значэнне 

‗каварная паслуга з мэтай прычыніць зло‘, належаць да структурнай мадэлі 
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«прыметнік + назоўнік»; чэшск. vyhrát na celé frontě [перамагчы на ўсіх 

франтах] і бел. перамагчы на ўсіх франтах маюць аднолькавае значэнне 

‗абсалютна ўсюды‘, належаць да структурнай мадэлі «дзеяслоў + 

прыназоўнік + займеннік + назоўнік»; чэшск. chodící / živá encyklopedie 

[хадзячая / жывая энцыклапедыя] і бел. хадзячая / жывая энцыклапедыя 

маюць аднолькавае значэнне ‗чалавек, які валодае самымі разнастайнымі 

ведамі‘, належаць да разраду «прыметнік + назоўнік»; чэшск. mít 

budoucnost [мець будучыню] і бел. мець будучыню маюць аднолькавае 

значэнне ‗выяўляць якія-небудзь задаткі, праяўляць схільнасць да чаго-

небудзь‘, належаць да структурнай мадэлі «дзеяслоў + назоўнік»; чэшск. 

znát cestičku [ведаць дарожку] і бел. ведаць дарожку маюць аднолькавае 

значэнне ‗вельмі добра, дасканала ведаць, як дзейнічаць у любой сітуацыі‘, 

належаць да структурнаймадэлі «дзеяслоў + назоўнік»; чэшск. dřív / dříve 

nebo později / pozdějc [раней ці пазней]і бел. раней ці пазней маюць 

аднолькавае значэнне ‗калі-небудзь, у бліжэйшым будучым і абавязкова 

(будзе што-небудзь)‘, належаць да структурнай мадэлі «прыслоўе + 

злучнік + прыслоўе»; чэшск. dát co na papír [пакласці што на паперу] і бел. 

пакласці што на паперу маюць аднолькавае значэнне ‗напісаць (пра 

пісьмовае выказванне сваіх думак)‘, належаць да разраду «дзеяслоў + 

прыназоўнік + назоўнік»; чэшск. být / bejt naruby [быць навыварат] і бел. 

быць навыварат маюць аднолькавае значэнне ‗не так, як трэба, як павінна 

быць (ісці, пайсці, выходзіць, атрымліваецца і пад.)‘, належаць да разраду 

«дзеяслоў + прыслоўе»і інш. 

2. Абмежаваныя фразеалагічныя эквіваленты адпавядаюць усім 

паказчыкам поўнай эквівалентнасці, але маюць нязначныя разыходжанні 

ў семантычнай структуры або супадаюць толькі адным значэннем 

у выпадку полісеміі. Напрыклад, чэшск. sejít z cesty [збіцца з дарогі] і бел. 

збіцца з дарогі маюць аднолькавае значэнне ‗пачынаць весці няправільны, 

заганны спосаб жыцця, кепска паводзіць сябе‘, аднак у чэшскага 

фразеалагізма маецца і яшчэ адно значэнне ‗згубіць дарогу і заблукаць‘; 

чэшск. den otevřených dveří [дзень адчыненых дзвярэй] і бел. дзень 

адчыненых дзвярэй маюць аднолькавае значэнне ‗(дзень, дні) вольнага 

доступу ў навучальную ўстанову ці прадпрыемства (каб азнаѐміцца з іх 

профілем)‘, аднак у чэшскага фразеалагізма маюцца яшчэ два значэнні 

‗дзень тыдня з гадзінамі публічнага наведвання‘ і ‗час чаканых 

(назапашаных) наведванняў‘; чэшск. děkovat bohu za co / to, že... [дзякаваць 

богу за што / тое, што] і бел. дзякаваць богу маюць аднолькавае значэнне 

‗выказванне радасці, задавальнення, палѐгкі, супакою з якой-небудзь 
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прычыны‘, аднак у беларускага фразеалагізма маецца яшчэ адно значэнне 

‗вялікі, даволі значны‘; чэшск. jít svou cestou [ісці сваѐй дарогай] і бел. ісці 

сваѐй дарогай маюць аднолькавае значэнне ‗дзейнічаць, паступаць 

самастойна, не падпарадкоўваючыся чыѐй-небудзь волі‘, аднак у чэшскага 

фразеалагізма маецца яшчэ адно значэнне ‗не ўмешвацца ў нешта і ісці 

прэч, займацца толькі сваімі справамі і пазбягаць астатняга‘ і інш. 

3. Частковыя фразеалагічныя эквіваленты супадаюць 

дэнататыўным і канататыўным значэннем, але маюць нязначныя 

разыходжанні ў плане выражэння. Маюць некалькі падтыпаў. 

а) фразеалагізмы, якія адрозніваюцца адным лексічным 

кампанентам: напрыклад, чэшск. vyorat první brázdu v čem[выараць 

першую баразну ў чым]і бел. пракласці першую баразну ў чым (у якой 

справе) у абедзвюх мовах маюць аднолькавае значэнне ‗быць 

пачынальнікам, першаадкрывальнікам у якой-небудзь справе‘ 

і разыходзяцца толькі кампанентамі, якія маюць блізкую семантыку: vyorat 

(бел. выараць) – пракласці; чэшск. jsou důvody pro aproti [ѐсць падставы за 

і супраць] і бел. ѐсць за і супраць у абедзвюх мовах маюць аднолькавае 

значэнне ‗тое, што пацвярджае, апраўдвае якое-небудзь рашэнне, дзеянне ў 

супастаўленні з тым, што адмаўляе яго‘і разыходзяцца толькі адным 

кампанентам: důvody (бел. падставы); чэшск. spát jako dub [спаць як дуб] 

і бел. спаць як забіты ў абедзвюх мовах маюць аднолькавае значэнне 

‗вельмі моцна, не прачынаючыся‘ і разыходзяцца толькі кампанентамі: 

dub(бел. дуб) – забіты; чэшск. co hrdlo ráčí [чаго горла жадае] і бел. чаго 

душа жадае ў абедзвюх мовах маюць аднолькавае значэнне ‗(што і інш.) 

захочацца‘ і разыходзяцца толькі кампанентамі: hrdlo (бел. горла) –душа; 

чэшск. plácli si do dlaní [ударылі па далонях] і бел. ударылі па руках 

у абедзвюх мовах маюць аднолькавае значэнне ‗заключыць якое-небудзь 

пагадненне, гандлѐвую здзелку, дагавор‘ і разыходзяцца толькі 

кампанентамі, якія маюць блізкую семантыку: do dlaní (бел. па далонях) – 

па руках і інш. 

б) фразеалагізмы, адрозненне паміж якімі характарызуецца 

наяўнасцю лексічнай варыянтнасці: чэшск. líčit (malovat, vylíčit) co 

růžovými barvami (v růžových barvách, růžově) [маляваць / намаляваць што 

ружовымі фарбамі (у ружовых фарбах, ружова)] – бел. малявацьружовымі 

фарбамі; чэшск. být (chodit, vypadat) jako dráteník [быць (хадзіць, 

выглядаць) як пудзіла] –бел. (выглядаць) як пудзіла (агароднае); чэшск. 

sejmout (strhnout) komu bělmo (klapky) z očí [зняць (сцягнуць) каму бяльмо 

(заслону) з вачэй] – бел. зняць каму з вачэй заслону; чэшск. octnout se 
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(uváznout) na mrtvém bodě [аказацца (увязнуць) на мѐртвай кропцы] і бел. 

аказацца (спыніцца) на мѐртвай кропцы; чэшск. strkat frňák do čeho[сунуць 

нос да чаго] і бел. сунуць [свой] нос куды. 

в) фразеалагізмы, якія маюць некаторыя адрозненні 

ў марфалагічным афармленні кампанентаў, напрыклад, іншыя родавыя, 

лікавыя, склонавыя, прыназоўніка-склонавыя формы: чэшск. černé na bílém 

[чорным на белым]і бел. чорным па беламу (напісана); чэшск. dělat z bílého 

černé [рабіць з белага чорнае]і бел. рабіць белае чорным; чэшск. jeden [je] 

lepší než druhý [адзін лепшы чым другі]і бел. адзін лепшы за другогаі інш. 

г) фразеалагізмы, якія адрозніваюцца і адным лексічным 

кампанентам (зрэдку двума)і характарызуюцца наяўнасцю лексічнай 

варыянтнасці: чэшск. to je (ta) druhá / opačná strana mince [гэта другі / 

супрацьлеглы бок манеты] і бел. гэта другі бок медаля; podat komu 

pomocnou (záchrannou) ruku [падаць каму дапаможную (выратавальную) 

руку] – бел. працягнуць руку каму; чэшск. cítit pevnou půdu pod nohama 

[адчуваць моцную глебу пад нагамі] – бел. адчуваць (адчуць) глебу (грунт) 

пад нагамі; чэшск. spát jako zabitý (zařezaný) [спаць як забіты (зарэзаны)] – 

бел. спаць як мѐртвы; nehnout ani brvou při čem [не варухнуць ні брывом 

пры чым] – і (нават) вокам (брывом) не весці (не павесці); чэшск. kouká 

(tváří se, chodí) jako by mu patřil (celý) svět [глядзіць (робіць выгляд, 

ходзіць) быццам яму належыць (цэлы) свет] – бел. паводзіць сябе так, 

быццам цэлы свет яму / каму належыць. 

д) фразеалагізмы, адрозненні паміж якімі характарызуюцца 

і наяўнасцю лексічнай варыянтнасці, і маюць некаторыя адрозненні ў 

марфалагічным афармленні кампанентаў: чэшск. líčit (malovat, vylíčit) 

co černými barvami (v černých barvách, černě) [маляваць / намаляваць што 

чорнымі фарбамі (у чорных фарбах, чорна)] – бел. маляваць чорнай 

фарбай. 

е) фразеалагізмы, якія адрозніваюцца і адным лексічным 

кампанентам, і маюць некаторыя адрозненні ў марфалагічным 

афармленні кампанентаў:чэшск. je hladový jako by čtrnáct dní nejedl 

[галодны, як чатырнаццаць дзѐн не еў] і бел. галодны, як тры дні не еўшы; 

чэшск. jít jako na drátkách / na drátku [ісці як на дроціку / дроціках] і бел. 

ісці (пайсці) як па масле ў абедзвюх мовах маюць аднолькавае значэнне 

‗вельмі лѐгка, добра, без перашкод і ўскладненняў‘, але разыходзяцца 

кампанентамі (na drátkách / na drátku(бел. на дроціку / дроціках) – па 

масле) і іх марфалагічным афармленнем. 
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Першыя тры падтыпы частковых фразеалагічных эквівалентаў 

вылучаны М. А. Даніловічам, апошнія тры вылучаны намі самастойна, 

паколькі яны адначасова сумяшчаюць у сабе некалькі адрозненняў, 

адзначаных у папярэдніх групах. Такіх адзінак, відавочна, няшмат, аднак 

не гаварыць пра іх мы не можам. Акрамя таго, у межах некаторых 

фразеалагічных адзінак (як у выпадку з поўнымі, так і з частковымі 

эквівалентамі) пры перакладзе іх з чэшскай мовы на беларускую 

назіраецца такая перакладчыцкая трансфармацыя, як перастаноўка 

кампанентаў. 

Разгледзім фразеалагічныя аналагі. «У фразеалагічных аналагаў 

унутраная форма можа быць рознай і часткова падобнай. Маючы 

аднолькавае ці блізкае сігніфікатыўна-дэнататыўнае значэнне, 

аднолькавую (станоўчую ці адмоўную) ацэначнасць, яны могуць 

адрознівацца ці не адрознівацца іншымі кампанентамі значэння 

(эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай, функцыянальна-стылявой 

прыналежнасцю). Асноўная спецыфіка фразеалагічных аналагаў у тым, 

што з боку выражэння яны разыходзяцца цалкам або маюць толькі 

нязначнае падабенства» [2, c. 28]. Сярод іх вылучаюцца тры групы. 

1. Аналагі з прыблізным падабенствам структурна-граматычнай 

арганізацыі (належаць да аднаго граматычнага класа незалежна ад 

структуры) і адной аднолькавай лексемай у кампанентным складзе. 

Напрыклад, чэшск. vypít na ex [выпіць залпам]і бел. (выпіць) адным махам 

‗вельмі хутка, адразу‘; чэшск. růst / vyrůstat jako (to) dříví v lese [расці / 

вырасці як дровы ў лесе]і бел. расці / вырасці як сасна пры дарозе; чэшск. 

stavět koho / co po boku koho / čeho [ставіць каго / што па боку каго / чаго] 

і бел. паставіць у адзін рад каго, з кім; чэшск. od té / vod tý doby (už) uběhlo 

hodně vody [ад таго моманту (ужо) выцякла многа вады]і бел. шмат вады 

(у Нѐмане) ўцякло з таго часу; dát v sázku [паставіць на стаўку] і бел. 

ставіць / паставіць на карту / кон што; zmizet / vypadnout jako cukrář 

[знікнуць /выпасціяк кандытар] – умомант знікнуць; dělá, až se z něj kouří 

[працуе, аж з яго курэе] – працуе з душой; byla v kom malá dušička [была 

ў кім маленькая душачка] – душа ў пяткі схавалася / ускочыла; (to je) holka 

/ děvče / kluk jako cumel [(гэта) дзяўчынка / дзяўчына / хлопчык як 

пустышка] – дзяўчына / хлопец – вачэй не адарваць; klít / nadávat jako ďábel 

[клясці / сварыцца як д‘ябал] – клясці на чым свет [божы] стаіць; být / bejt 

v (pěkný) bryndě / rejži / kaši / louži [быць у (прыгожым) пераплѐце / калатні 

/ кашы / лужыне] – трапіць у пераплѐт. 
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2. Аналагі з падобнай структурна-граматычнай арганізацыяй, але 

розным кампанентным складам. Да гэтага тыпу аналагаў мы аднеслі 

наступныя адзінкі: ležet před kým na břiše [ляжаць перад кім на жываце] – 

поўзаць на каленях перад кім; ztratit barvu [страціць колер] – збялець як 

палатно; natáhnout bačkory [нацягнуць тапачкі] – выцягнуць ногі; vláčet 

koho blátem / bahnem [цягнуць каго балотам / багнай] – таптаць / 

утоптваць у гразь каго; mluvit z cesty [размаўляць з дарогі] – лухту несці / 

плесці /малоць / вярзці; nosit bradu vysoko / vzhůru [насіць падбароддзе 

высока / дагары] – задзіраць нос; bojovat o bytí a nebytí čeho[змагацца за 

быццѐ і небыццѐ каго] – знаходзіцца паміж жыццѐм і смерцю; dal bych za 

koho ruku do ohně [даў бы за каго руку да агню] – галаву даць на адсячэнне; 

dát k ledu koho[даць да лѐду каго] − выкінуць з галавы каго; mlátit do koho / 

čehoaž z něj / toho cucky lítaly [калаціць каго / што аж з яго / гэтага шматкі 

ляталі] – лупіць / лупцаваць каго як сідараву казу; (dřel se) div duši nevypustil 

[(знясільваўся) ледзь душы не выпусціў] – працаваць да дзясятага / сѐмага 

поту; z široka (a) daleka [з вялікага і далѐкага] – з усіх краѐў; tvářit se jako 

o /na funuse [рабіць выгляд як на пахаванні] – сядзець як на памінках / 

хаўтурах; rozbít (rozsekat / roztrhat) na cimprcampr [разбіць (рассекчы / 

разарваць) на шматкі] – разнесці што ў пух і прах; mít buňky na / pro co[мець 

клеткі на / для чаго] – быць здольным да чаго; poručit co bohu / pánubohu 

[загадаць што богу] – пакінуць усѐ на волю бож’ю; prásknout do bot 

[ударыць па ботах (у боты)]– браць / узяць ногі ў рукі; udělat z koho tatarský 

biftek [зрабіць з каго біфштэкс па-татарску] – на горкі / чорны яблык збіць; 

třít bídu (s nouzí) [жыць у нястачы] – сядзець на хлебе і вадзе; plést se komu 

do cesty [умешвацца ў дарогу] – стаць / стаяць на шляху; dělá něco, jen to 

fičí / frčí / sviští [робіць нешта, аж гэта свішча / нясецца / ляціць] – у каго 

праца / работа гарыць у руках; být / vyvádět / řádit jako zlým duchem posedlý 

[быць / сваволіць / лютаваць як злым духам апантаны] – як чорт на каго 

ўссеў; být (děravý) jako ementál [быць (дзіравым) як эменталь, эментальскі 

сыр] – (дзіравы) як рэшата; dostat sez bláta do louže [трапіць з балота ў 

лужыну] – з агню ды ў полымя; nebýt / nebejt ani bílý / bílej, ani černý / černej 

[не быць ні белым ні чорным] – ні тое ні сѐе; hlava / vlasy bílá jako sníh 

[галава / валасы белыя як снег] – сівы як лунь. 

3. Аналагі з рознай структурна-граматычнай арганізацыяй і розным 

кампанентным складам: je dutý / dutej jako bambus [пусты як бамбук] – ні 

ў зуб нагой; dá si pro korunu / groš / grešli / krejcar koleno vrtat [дасць за 

крону / капейку / грош / манету калена свідраваць] − хто за грошы і маці 

родную прадасць; (být) hloupý jako dřevo [(быць) дурным як дрэва] – салома 
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/ мякіна ў галаве; nasranej jako dělo [злы як гармата] – злосці поўны / 

поўныя косці; (být) ošklivý / šeredný jako ďábel [(быць) брыдкім / пачварным 

як д‘ябал] – страшыдла калматае; bejt komu buřt [быць каму каўбаскай] – 

да лямпачкіі інш. 

Такім чынам, «Чэшска-беларускі фразеалагічны слоўнік» («Česko-

běloruský frazeologický slovník»)І. У. Каліты паказвае невычэрпнае багацце 

чэшскай і беларускай моў. Як засведчыў праведзены аналіз, у даведніку 

(верагодна, згодна з канцэпцыяй аўтара) не прадстаўлены 

безэквівалентныя ў беларускамоўным дачыненні фразеалагічныя адзінкі, 

якія б перакладаліся нефразеалагічнымі сродкамі (праз дэфініцыю, асобнае 

слова або свабоднае словазлучэнне). Аднак намі выяўлены практычна ўсе 

спосабы фразеалагічнага перакладу, вылучаныясучаснымі даследчыкамі 

(пераклад фразеалагічнымі эквівалентамі і аналагамі розных тыпаў). Праца 

з матэрыялам слоўніка яшчэ раз паказала, што ажыццяўленне дарэчнага 

перакладу фразеалагічных адзінак – справа складаная і патрабуе 

прафесійнага падыходу. 
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ААДДММЕЕТТННААССЦЦІІ  ЎЎЖЖЫЫВВААННННЯЯ  ННААЗЗООЎЎННІІККАА  ЎЎ  ТТЭЭРРММІІННААЛЛООГГІІІІ  

 

Паводле структуры (будовы) тэрміны суадносяцца са словамі 

і спалучэннямі слоў, часцей за ўсѐ са словазлучэннямі. 

Аднаслоўныя тэрміны (словы-тэрміны) падзяляюцца ў залежнасці ад 

сваѐй лексіка-граматычнай прыналежнасці на назоўнікі, прыметнікі, 

дзеясловы, прыслоўі (апошнія сустракаюцца даволі рэдка) [1, с. 11; 

2, с. 140–141; 3, с. 185]. Асноўную колькасць слоў-тэрмінаў у беларускай 

мове складаюць агульныя назоўнікі. Так, у тэрміналагічных слоўніках 

(тлумачальных і перакладных) па розных галінах ведаў адзначаны, 

напрыклад, наступныя адзінкі: у філасофіі: алагізм, верыфікацыя, 

гілазаізм,дэтэрмінізм,канвенцыяналізм,квінтэсенцыя,лакаята,модус,неаф

рэйдызм,платанізм, 

спірытуалізм,тамізм,фінітызм,шэлінгіянства,эмпірыякрытыцызм і інш. 

(ТТСФ, с. 9, 16, 19, 25, 34, 36, 38, 43, 47, 51, 63, 66, 76, 78, 81); у эканоміцы: 

арэнда, боны,вэксаль,граціс, дэпазіт, іпатэка, куртаж, лока, маклер, 

ностра, пратэкцыянізм, рэнта, сіндыкат, тратта, фрытрэдэрства, 

холдынг і інш. (СКЭТ, с. 27, 50, 94, 153, 170, 178, 205, 226, 228, 229, 232, 

233, 236); у машынабудаванні: амартызатар, баянет,варыятар, галтэль, 

дросель, зенкераванне, інжэкцыя, кранштэйн, люфт, муфта, ніпель, 

падшыпнік, рэдуктар, свердзел, транспарцѐр, фрэза, цапфа, шпіндэль і 

інш. (РБСМ, с. 10, 12, 15, 26, 32, 37, 41, 49, 51, 56, 62, 75, 90, 96, 116, 123, 

124, 129). 

У якасці аднаслоўных тэрмінаў дастаткова часта выкарыстоўваюцца 

ўласныя імѐны, якія, перайшоўшы ў разрад тэрмінаў, становяцца 

агульнымі назоўнікамі. Да такіх тэрмінаў належаць адзінкі вымярэння 

фізічных велічынь, названыя паводле прозвішча іх адкрывальнікаў, 

напрыклад: ампер ‗адзінка сілы току‘ (А. М. Ампер – французскі фізік); 

ват ‗адзінка магутнасці‘ (Дж. Уат – англійскі вынаходца); генры ‗адзінка 

індуктыўнасці‘ (Дж. Генры – амерыканскі фізік); джоўль ‗адзінка энергіі‘ 

(Дж. П. Джоўль – англійскі фізік); ом ‗адзінка супраціўлення‘ (Г. С. Ом – 
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нямецкі фізік); сіменс ‗адзінка электрычнай праводнасці‘ (Э. В. Сіменс – 

нямецкі электратэхнік і вынаходца) і інш. 

Уласныя назоўнікі выступаюць і ў якасці ўтваральных асноў слоў-

тэрмінаў. Напрыклад, у хімічнай тэрміналогіі выкарыстоўваюцца 

прозвішчы вучоных, у гонар якіх названы хімічныя элементы: курчатавій 

(І. В. Курчатаў – рускі фізік); кюрый (П. Кюры і М. Складоўская-Кюры – 

французскія вучоныя); мендзялевій (Д. I. Мендзялееў – рускі вучоны); 

нобелій (А. Б. Нобель – шведскі інжынер); эйнштэйній (А. Эйнштэйн – 

фізік-тэарэтык) і інш. 

Часам для ўтварэння тэрміна скарыстана спалучэнне імя і прозвішча 

вучонага, напрыклад: нільсборый – хімічны элемент названы ў гонар 

дацкага фізіка Нільса Бора. Нярэдка ў якасці асновы слова-тэрміна 

выкарыстоўваецца геаграфічная назва – уласны назоўнік, як, напрыклад, 

для назвы хімічных элементаў тыпу еўропій, каліфорній,францый, дзе 

выразна выдзяляецца суаднесенасць тэрміна з назоўнікамі Еўропа, 

Каліфорнія,Францыя. 

Уласны назоўнік становіцца часткай складаных аднаслоўных 

тэрмінаў-назваў прыбораў, напрыклад: амперметр ‗прыбор для вымярэння 

сілы пастаяннага і пераменнага электрычнага току‘ (А. М. Ампер); 

веберметр ‗прыбор для вымярэння магнітнага патоку‘ (В. Э. Вебер – 

нямецкі фізік); вольтметр ‗прыбор для вымярэння напружання паміж 

дзвюма кропкамі электрычнага ланцуга‘ (А. Вольт – італьянскі фізік); 

омметр ‗прыбор для непасрэднага вымярэння супраціўленняў, якія 

вымяраюцца ў омах‘ (Г. С. Ом); фарадаметр ‗прыбор для вымярэння 

электрычнай ѐмістасці электратэхнічных вырабаў: кандэнсатараў, кабеляў‘ 

(М. Фарадэй – англійскі фізік) і інш. Нямецкі фізік М. Лаўэ прапанаваў 

свой метад рэнтгенаўскіх здымкаў, які назвалі лаўэграмай; у Кітаі, каля 

Пекіна, былі знойдзены рэшткі старажытнага тыпу выкапнѐвага чалавека, 

блізкага да пітэкантрапа, а таму і назвалі яго сінантрапам (лац. Sinа – 

Кітай і грэч. antroроs – чалавек); калі знайшлі буйны (каля 300 метраў 

даўжыні) выкапень паўзуна, які жыў у другой палове мезазойскай эры, яго 

назвалі атлантазаўрам (Атлант – імя тытана, які трымаў, як сказана 

ў легендзе, нябесны купал, а грэч. sauros – яшчарка) [3, с. 186–188]. 

Для назоўнікаў характэрны граматычныя катэгорыі роду, ліку, 

склону, якія функцыянуюць і ў тэрміналогіі. Што да адрозненняў, то яны 

ідуць у агульным рэчышчы развіцця граматычнагаладу беларускай мовы. 

Так, у тэрміналогіі для пэўнай часткі назоўнікаў адзначаны выпадкі 

ўжывання форм множнага ліку замест адзіночнага, у той час гэтым жа 
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агульнаўжывальным назоўнікам формы множнага ліку менш уласцівыя. 

Адбываецца гэта ў асноўным тады, калі ў той ці іншай галіне навукі або 

тэхнікі, у практыцы фарміруецца і вылучаецца спецыяльнае значэнне 

ў адрозненне ад значэння, якое перадаецца назоўнікам у форме адзіночнага 

ліку. Тут перш за ўсѐ адзначым рэчыўныя назоўнікі, якія не маюць формы 

множнага ліку, таму што абазначаюць паняцці (рэаліі), якія не паддаюцца 

лічэнню як асобна ўзятыя прадметы. Групу рэчыўных назоўнікаў 

складаюць назвы карысных выкапняў, металаў, газаў, грунту, злакаў, траў, 

агародных культур, ягад, харчовых прадуктаў, тканін, розных матэрыялаў, 

прыродных з‘яў і інш. Але з-за таго, што ўзнікае неабходнасць абазначаць 

від, гатунак рэчыва, пачынае выкарыстоўвацца форма множнага ліку: 

вада – воды (бытавыя, сцѐкавыя, дрэйфуючыя, падземныя, напорныя, 

сярністыя, мінералізаваныя, грунтавыя), віно – віны (дысертныя, 

сталовыя), глеба – глебы (кіслыя, лѐгкія, інтразанальныя, рэліктавыя, 

лесастэпавыя), масла – маслы (змазачныя, летнія, сівушныя, 

сінтэтычныя, эфірныя, індустрыяльныя, нізкавязкія, аўтамабільныя), 

метал – металы (плацінавай групы, высакародныя, каляровыя, лѐгкія, 

чорныя), руда – руды (каляровых металаў, бедныя), смала – смолы 

(араматычныя, мінеральныя, сінтэтычныя, фенольныя), соль – солі 

(калійныя, мінеральныя),спірт – спірты (аднаатамныя, двухатамныя, 

чатырохатамныя, араматычныя), тытунь – тытуні (дзікарослыя, 

пахучыя) і інш. 

Прыведзеныя прыклады паказваюць, што формы множнага ліку 

рэчыўных назоўнікаў утвараюцца даволі лѐгка і даюць магчымасць 

ахарактарызаваць з‘явы і паняцці, якія пашыраны ў розных галінах навукі 

і тэхнікі. Але часам узнікаюць даволі складаныя сітуацыі. Напрыклад, 

у рускай тэрміналогіі выкарыстоўваецца назоўнік пар звычайна 

ў адзіночным ліку, калі гаворка ідзе пра газ, у які ператвараецца вада пры 

награванні (водяной пар, отработанный пар, капилллярный пар, пар 

высокого давления, сухой пар, пар низкого давления і інш.). Форма 

множнага ліку ад пар (маецца на ўвазе вадзяны пар) ужываецца толькі 

ў некаторых устойлівых словазлучэннях: поднять пары, под парами (пра 

паравоз, параход, якія гатовы ў любую хвіліну рушыць у дарогу). Для 

абазначэння выпарэнняў некаторых вадкасных рэчываў у рускай 

тэрміналогіі ўжываецца форма множнага ліку пары (пары камфоры, пары 

бензина, пары ртути, ртутные пары). Перакладныя руска-беларускія 

слоўнікі рускае пар перадаюць словам пара і даюць памету аб адсутнасці 

ў беларускай мове формы множнага ліку. У рускай частцы перакладных 
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слоўнікаў не падаецца адценне значэння ‗выпарэнні некаторых рэчываў‘, 

для якога ў рускай мове выкарыстоўваецца форма множнага ліку 

Таму рускае словазлучэнне пары камфоры перакладаецца як пара 

камфоры (РБС, 2, с. 535–536). Услед за гэтымі даведнікамі беларускія 

тэрміналагічныя слоўнікі таксама падаюць толькі форму адзіночнага ліку, 

напрыклад: іртутная пара (РБФС, с. 148). 

Іншы падыход да гэтага пытання дэманструе «Русско-белорусский 

словарь математических, физических и технических терминов» (далей – 

РБСМФТ). Аўтары даведніка лічаць, што ў адрозненне ад 

агульнаўжывальнайлексікі ў тэрміналогіі больш шырока ўжываюцца 

формы множнага ліку. Таму ў слоўніку можна знайсці  (пра сплавы 

чыгуну) –  (тэхнічныя); – пары 

карбанілзмяшчальных араматычных кетонаў, пары адыходзячыя, пары 

ртуці, пары складанамалекулярныя, атмасфера пароў ртуці (параўн. 

у гэтым жа слоўніку: пара вадзяная, пара капілярная, пара насычаная – пра 

вадзяную пару) (РБСМФТ, c. 36, 181, 263, 266, 488). Падобная сітуацыя 

ўзнікае і пры перакладзе з рускай мовы тэрміна веса входов, у якім 

падкрэсліваецца множнасць, неаднаразовасць. Як быць у дадзеным 

выпадку, на чым спыніцца: вагі ўваходаў (мн. л.) ці вага ўваходаў (адз. л.)? 

Калі формы множнага ліку тыпу чыгуны, маслы і некаторыя іншыя 

падаюцца згодна з формаўтваральнай і акцэнтнай сістэмамі адпаведных 

разрадаў назоўнікаў (параўн. – ст , ; – вокны, сѐлы, 

колы), то форма множнага ліку , атмасфера пароў ртуці) 

не адпавядае нормам утварэння форм множнага ліку ад назоўнікаў 

жаночага роду, дзе ў назоўным склоне множнага ліку канчатак ненаціскны 

(параўн. хата – хаты, кніга – кнігі, гара – горы і г. д.). Таму, відаць, пры 

неабходнасці выкарыстання форм множнага ліку ад назоўнікаў жаночага 

роду трэба прытрымлівацца агульнага правіла і канкрэтна ад назоўніка 

пара ўжываць множны лік , пары спірту),хаця гэта на 

першы погляд і нязвыкла.  

Форма множнага ліку рэчыўных назоўнікаў, а таксама абстрактных 

назоўнікаў, якія абазначаюць дзеянне, выкарыстоўваецца і для абазначэння 

вялікай колькасці: пясок – пяскі пустыні, вада – воды акіяна, снег – вечныя 

снягі, надой – месячныя надоі, біццѐ – індыкатар біццяў, рэжым біццяў, 

цеч – выяўляльнік цечаў, шум – спектр шумоў і інш. 

У тэрміналогіі намнога шырэй ужываюцца ў множным ліку 

некаторыя абстрактныя назоўнікі, набываючы пры гэтым часта канкрэтнае 

значэнне: ѐмістасць – ѐмістасці (напоўніць ѐмістасці газам, ѐмістасці 
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з гаручым), магутнасць – магутнасці (увод у дзеянне новых энергетычных 

магутнасцей), вузкасць – вузкасці (вузкая частка фарватару),стан – станы 

(тэарэма гранічных станаў), асяроддзе – асяроддзі (абагачэнне ў цяжкіх 

асяроддзях), зона – зоны (зоны высокіх энергій), тэмпература – 

тэмпературы (зона тэмператур ператварэння), дэфармацыя – 

дэфармацыі (зона дэфармацый). Вядома, што ў агульналітаратурнай мове 

такія ўтварэнні пашырэння не маюць. 

Выкарыстоўваецца форма множнага ліку для абазначэння 

абагульненай назвы групы аднародных па нейкай прымеце рэчываў 

(прадметаў), кожны з якіх мае спецыяльную назву, а ўсе разам называюцца 

іншым словам, якое і ўжываецца ў множным ліку. Напрыклад, сапрафіты 

(расліны, у якіх адсутнічае хларафіл), баніфікатары (рэчывы, якія 

дабаўляюць у рабочыя саставы з мэтай палепшыць іх якасць), ападкі 

(дождж, раса), караціноіды (расліны, якія ўтрымліваюць карацін), 

а таксама фікаміцэты, фікамікозы і інш. 

Вельмі шырока ў біялагічнай і батанічнай тэрміналогіі 

выкарыстоўваецца форма множнага ліку для называння сямействаў, 

атрадаў, падатрадаў флоры і фаўны: даўганосікі ‗сямейства жукоў 

з падатрада разнаядных‘ і даўганосік (арэхавы, бярозавы, гарохавы, 

бурачны звычайны), соўкі ‗сямейства матылькоў з атрада лускакрылых‘ 

і соўка (агародная, сасновая, капусная), папараці ‗сямейства‘ і папараць 

(мужчынская, жаночая, Лінэя). 

Разыходжанні ў выкарыстанні родавых варыянтаў паміж 

агульнаўжывальнымі і тэрміналагічныміназоўнікамі адзінкавыя. Так, 

напрыклад, ѐсць агульнаўжывальныя назоўнікі эпюра ж., крэмальер м., 

кампанент м., а ў тэрміналогіі адзначаны эпюр м. і эпюра ж., крэмальер м. 

і крэмальера ж., кампанент м. і кампанента ж. (прычым у тэрміналогіі 

ўжываецца пераважна форма кампанента ж.: кампанента вектара, 

кампанента звязаная, кампанента другасная, кампанента пранікальная, 

кампанента газавага асяроддзя, кампанента ВКР першая стоксава, 

кампанента пункта, кампанента сінгулярная) і інш. 

Сярод агульнаўжывальных лексем ѐсць паралельныя формы тыпу 

стол – столік, талерка – талерачка, долата – долатца, якія звязаны 

з выражэннем аб‘ектыўнай памяншальнасці. Але, напрыклад, у парах тыпу 

сонца – сонейка, хвіліна – хвілінка, сын – сынок адсутнічае значэнне 

аб‘ектыўнай памяншальнасці і адлюстроўваецца толькі суб‘ектыўна-

эмацыянальнае значэнне. Асаблівасцю тэрміналагічнай лексікі з‘яўляецца 

адсутнасць у ѐй рэгулярных форм суб‘ектыўнай ацэнкі. Але гэта 
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адметнасць у пэўнай ступені мае адносны характар, таму што ў некаторых 

тэрмінасістэмах адзначаюцца ўтварэнні тыпу галінка, шчыток, 

слупок,раслінка, кошык, каташок, мосцік, галоўка, кручок, кулачок, бурцік і 

інш. Гэта так званыя тэрміналагізаваныя формы суб‘ектыўнай ацэнкі. 

Прычым у тэрміналагічнай лексіцы, у адрозненне ад лексікі 

агульнаўжывальнай, паралелізм тыпу галіна – галінка, шчыт – шчыток, 

сеялка – сеялачка абумоўлены толькі аб‘ектыўнай памяншальнасцю, 

базіруецца на аб‘ектыўных крытэрыях экстралінгвістычнага характару. 

Напрыклад: сіта тэхн. ‗род рэшата для прасейвання‘ (сартавальнае сіта, 

вібрацыйнае сіта, барабаннае сіта)і сітца ‗прыстасаванне для 

працэджвання малака‘ (цадзільнае сітца); хмызнякі ‗шматгадовыя дрэўныя 

расліны вышынѐй 0,8–6 м, якія галіняцца ля самай зямлі і не маюць 

галоўнага ствала‘ і хмызнячкі ‗нізкарослыя – да 60 см – хмызнякі, 

працягласць жыцця якіх 5–10 гадоў‘; баразна ‗паглыбленне на глебе для 

праходу, сцѐку вады‘ (крайняя баразна, сцѐкавая баразна, глыбокая 

баразна) і баразѐнка (паліўная баразѐнка, маркѐрная баразѐнка); шчыт 

‗дошка, на якой зманціраваны вымяральныя і кантрольныя прыборы‘ 

(шчыт пераключэнняў, падшыпнікавы шчыт, шчыт кіравання) і шчыток 

(шчыток з плаўкімі засцерагальнікамі); рухавік (двухфазны, дызельны, 

газатурбінны)і рухавічок (рухавічок патэнцыямера);рычаг (рычаг 

аўтаспуска, рычаг клапана) і рычажок (рычажок компаса); а таксама 

электрапліта і электраплітка, махавік і махавічок і інш. 

У тэрміналогіі ѐсць лексікалізаваныя формы суб‘ектыўнай ацэнкі, 

якія не маюць суадносных зыходных форм. Напрыклад, у батанічнай 

тэрміналогіі: гарлачык,каробачка, парасонік, 

песцік,пладаножка,рыльца,слупок; у біялогіі: хрусталік (крышталік); у 

энтамалогіі: конік, кукалка, лічынка; у пчалярскай тэрміналогіі: малачко; у 

тэхніцы: галоўка, ручка; у электратэхніцы: зайчык (светлавы),пеўнік 

калектарны;у лінгвістыцы: дужкі, радок і інш. 

Экспрэсіўнасць і з‘яўленне памяншальных форм, абумоўленых 

выражэннем суб‘ектыўна-эмацыянальнага значэння, не характэрны для 

тэрміналогіі.Характарызуюцца вобразнасцю і маюць пэўны элемент 

суб‘ектыўнай ацэнкі асобныя словы з разраду прафесіяналізмаў – 

напрыклад, пузанчык ‗гатунак сланечніка з кароткімі тоўстымі зярняткамі‘ 

і інш.  

Адносна склонавых форм можна адзначыць наступнае. У першую 

чаргу звяртае на сябе ўвагу ўжыванне канчаткаў роднага склону множнага 

ліку. Аўтары некаторых тэрміналагічных слоўнікаў ігнаруюць 
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граматычныя правілы, адпаведна якім адбываецца размеркаванне 

канчаткаў роднага склону ў залежнасці ад тыпу скланення і будовы 

асновы. Так, у назоўніках жаночага роду на -а (-я) з асновай на адзін 

зычны, для якіх правілы граматыкі рэкамендуюць нулявы канчатак, 

перавага аддаецца канчатку-аў (-яў):алгебра падзеяў, вось абцысаў,вось 

ардынатаў, прынцып адпаведнасці межаў, пучок акружынаў, тэорыя 

групаў (ТCВМ, с. 12, 51, 63, 67, 79); дыяпазон напругаў,дыяпазон 

радыѐчасціняў (маецца на ўвазе радыѐчастот), дыяпазон тэмператураў, 

дыфракцыя хваляў, ізамерыя малекулаў, інтэрвал між лініяў дублета, 

механіка горных пародаў,пачатак каардынатаў,абсяг высокіх 

энергіяў,абсяг прамежкавых энергіяў, плячо пары сілаў, правіла сумаў, 

прастора падзеяў,цэнтр масаў, часціня пульсацыяў, шкала глыбіняў, 

эліпсоід напругаў (маецца на ўвазе напружанняў)(РБФС, с. 51, 53, 73, 78, 

121, 131, 137, 138, 157, 174, 185, 272, 276, 280, 289). 

Назоўнікі з чыстай асновай (ІІІ скланенне) таксама ўжываюцца 

з канчаткам -яў: дынаміка вадкасцяў, паварот восяў каардынатаў, эпюра 

хуткасцяў і інш. (РБФС, с. 52, 160, 291); выбар з дзвюх магчымасцяў, 

дотык мнагастайнасцяў, лінія роўных ступеняў, пара плоскасцяў, 

прывядзенне да галоўных восяў,тэорыя імавернасцяў і інш. (ТСВМ, с. 19, 

32, 37, 53, 62, 79). 

Як відаць з прыведзеных вышэй прыкладаў, канчатак-аў(-яў) 

ужываецца не толькі ў тых групах назоўнікаў, для якіх правіламі граматыкі 

дапускаюцца варыянтныя формы з нулявым канчаткам і канчаткам-аў (-

яў), але і ў назоўніках з асновай наг, к, х (тыпу напруга), у назоўніках на-ія 

(-ыя)(тыпу энергія, пульсацыя) і ў шматскладовых назоўніках (тыпу 

глыбіня, радыѐчасціня), для якіх нарматыўнымі з‘яўляюцца толькі формы 

з нулявым канчаткам. 

Тэндэнцыя да збліжэння, уніфікацыі тыпаў скланення, дамінаванне 

канчатка-аў(-яў) у назоўнікаў жаночага роду на-а (-я) і з чыстай асновай 

даволі пашырана ў вуснай моўнай практыцы пэўнай часткі носьбітаў 

беларускай мовы. Да таго ж выкарыстанне гэтых канчаткаў у шэрагу 

сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыі (газеты, часопісы, інтэрнэт 

і інш.), як відаць, была падставай для фіксацыі іх у некаторых 

тэрміналагічных слоўніках, што таксама адмоўна ўплывае на нормы 

літаратурнай мовы. Тэрміналагічныя слоўнікі, на наш погляд, як адзін са 

сродкаў укаранення нарматыўнаcці беларускай мовы не павінны ісці 

ўразрэз з агульнапрынятым правапісам і рэкамендацыямі граматык. 
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Дапушчаны памылкі і ва ўжыванні канчаткаў роднага склону 

адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду. Напрыклад, падвышэнне 

да кубу,знак радыкалу (трэба: куба, радыкала)(ТСВМ, с. 12, 27);базіс – 

базіса (трэба: базісу), атам – атаму,лагіцызм – лагіцызму,мнагасклад – 

мнагаскладу, аднасклад – аднаскладу (трэба: атама,лагіцызма, 

мнагасклада, аднасклада) (РБМС, с. 17, 18, 86, 98, 114); [4, с. 119–124]. 

Прааналізаваны фактычны матэрыял дае падставы сцвярджаць: 

1) асноўную колькасць слоў-тэрмінаў у беларускай мове складаюць 

агульныя назоўнікі;  

2) у якасці аднаслоўных тэрмінаў дастаткова часта 

выкарыстоўваюцца ўласныя імѐны, якія, перайшоўшы ў разрад тэрмінаў, 

становяцца агульнымі назоўнікамі; уласныя назоўнікі выступаюць 

і ў якасці ўтваральных асноў слоў-тэрмінаў; часам для ўтварэння тэрміна 

скарыстана спалучэнне імя і прозвішча вучонага, геаграфічная назва або 

ўласны назоўнік становіцца часткай складаных аднаслоўных тэрмінаў;  

3) у тэрміналогіі для пэўнай часткі назоўнікаў адзначаны выпадкі 

ўжывання форм множнага ліку замест адзіночнага, у той час як для гэтых 

жа агульнаўжывальных назоўнікаў формы множнага ліку менш уласцівы;  

4) зрэдку маюць месца разыходжанні ва ўжыванні родавых 

варыянтаў агульнаўжывальных і тэрміналагічных назоўнікаў; 

5) асаблівасцю тэрміналагічнай лексікі з‘яўляецца адсутнасцьу ѐй 

рэгулярных форм суб‘ектыўнай ацэнкі, аднак у некаторых тэрмінасістэмах 

адзначаюцца так званыя тэрміналагізаваныя формы суб‘ектыўнай 

ацэнкі(тыпу кошык і інш.), прычым у тэрміналагічнай лексіцы, у 

адрозненне ад лексікі агульнаўжывальнай, паралелізм тыпу шчыт – 

шчыток і інш. абумоўлены толькі аб‘ектыўнай памяншальнасцю, 

базіруецца на аб‘ектыўных крытэрыях экстралінгвістычнага характару; 

у тэрміналогіі ѐсць лексікалізаваныя формы суб‘ектыўнай ацэнкі, якія не 

маюць суадносных зыходных форм (напрыклад, у электратэхніцы: пеўнік 

калектарны і інш.);  

6) звяртае на сябе ўвагу ўжыванне канчаткаў роднага склону 

множнага ліку: у назоўніках жаночага роду на -а (-я) з асновай на адзін 

зычны, для якіх граматыкі рэкамендуюць нулявы канчатак, перавага 

аддаецца канчатку-аў (-яў);назоўнікі з чыстай асновай (ІІІ скланенне) 

таксама ўжываюцца з канчаткам -яў; канчатак-аў(-яў) адзначаны не толькі 

ў тых групах назоўнікаў, для якіх у граматыках дапускаюцца варыянтныя 

формы з нулявым канчаткам і канчаткам-аў (-яў), але і ў назоўніках 

з асновай наг, к, х,у назоўніках на-ія (-ыя) і наогул у шматскладовых 
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назоўніках,для якіх граматыкі падаюць толькі формы з нулявым 

канчаткам;  

7) дапушчаны памылкі і ва ўжыванні канчаткаў роднага склону 

адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду: замест канчаткаў-а,-у 

ў тэрміналагічных даведніках зафіксаваны адпаведна канчаткі -у,-а. 

Такім чынам, ужыванне назоўніка ў розных тэрмінасістэмах 

беларускай мовы мае пэўныя асаблівасці і патрабуе далейшага 

ўпарадкавання. 
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ББЕЕЛЛААРРУУССККААЯЯ  ІІТТ--ТТЭЭРРММІІННААЛЛООГГІІЯЯ  ЎЎ  ІІННТТЭЭРРННЭЭЦЦЕЕ::  

ППААММЫЫЛЛККІІ  ІІ  ВВААРРЫЫЯЯННТТЫЫ  

 

Абмежаванасць выкарыстання і адсутнасць кампетэнтных 

тэрміналагічных даведнікаў з‘яўляюцца адначасова прычынай і вынікам 

агульнай нераспрацаванасці беларускамоўнай тэрміналогіі ІТ-сферы, 

дазваляюць існаванне варыянтных назваў, перашкаджаюць уніфікацыі, 

замінаюць упарадкаванню і сістэматызацыі ўсѐй тэрмінасістэмы. Асабліва 

выразна вынікі такой сітуацыі (варыянтнасць, адсутнасць уніфікацыі 

і сістэматызацыі) бачны ў беларускамоўным сегменце інтэрнэту, і найперш 

на тых інтэрнэт-рэсурсах, якія разам з асноўнай рускамоўнай маюць 

і беларускамоўную версію. Зразумела, што гэта рэсурсы дзяржаўных 

устаноў, якія павінны працаваць на абедзюх дзяржаўных мовах і быць 

даступнымі ва ўсім свеце, а значыць, працуюць яшчэ і на англійскай мове, 

часам – на некалькіх замежных мовах. 

Нашу ўвагу прыцягнуў сайт сумеснага таварыства з абмежаванай 

адказнасцю «Беларускія воблачныя тэхналогіі» пад назвай «beCloud», які 
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размешчаны на адрасе http://by.becloud.by
1
.СТАА «Беларускія воблачныя 

тэхналогіі» створана 19 снежня 2012 г., аказвае паслугі ў галіне 

электрасувязі і каардынуе дзейнасць іншых аператараў. Як гаворыцца на 

сайце «beCloud» (тут і далей у прыкладах захаваны правапіс арагінала), 

«дзейнасць beCloud заключаецца ў праектаванні, будаўніцтве, абсталяванні 

і эксплуатацыі наступных аб‘ектаў: апорнай сеткі перадачы дадзеных для 

Адзінай рэспубліканскай сеткі перадачы дадзеных (АРСПД); 

Рэспубліканскага цэнтра апрацоўкі дадзеных (РЦАД); адзінай сеткі LTE; 

участка транзітнай магістралі сеткі электрасувязі на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь», «таксама ў ліку буйных праектаў СТАА ―Беларускія воблачныя 

тэхналогіі‖ – стварэнне Рэспубліканскай платформы, якая дзейнічае на 

аснове воблачных тэхналогій» (К1). 

Натуральна, што на сайце такой арганізацыі шырока 

выкарыстоўваецца спецыяльная лексіка адпаведнай галіны: найперш 

тэрміналогія, а таксама наменклатурныя назвы. Як і належыць установе, 

што прадстаўляе дзяржаву ў інфармацыйнай прасторы, «beCloud» акрамя 

рускамоўна- мае беларуска- і англамоўную версіі сайта. Аб‘ектам аналізу 

ў гэтым артыкуле выступае ІТ-тэрміналогія, выяўленая ў беларускамоўнай 

версіі сайта «beCloud». 

Традыцыйна двухмоўнымі з‘яўляюцца розныя элементы кантэнту 

сайта: слоган кампаніі («Пашыраем межы вашых магчымасцяў»), 

прадстаўніцкая інфармацыя на галоўнай старонцы («Нашы галоўныя 

задачы – забеспячэнне ўмоў для выхаду на рынак новых ІТ-гульцоў 

і праектаў, павелічэнне колькасці карытсальнікаў(sic!) інтэрнэт-паслуг, 

павышэнне актыўнасці беларускай інтэрнэт-супольнасці»), змесціва 

асобных старонак сайта («Кампанія», «Дзейнасць», «Прэс-цэнтр», 

«Супрацоўніцтва», «Кантакты»), тры першыя з якіх маюць ад трох да пяці 

закладак і могуць істотна адрознівацца аб‘ѐмам змешчанай на іх 

інфармацыі. 

Трэба адзначыць, што беларускамоўныя тэксты сайта ў цэлым 

вызначаюцца адпаведнасцю літаратурнай норме, граматнасцю, вытрыманы 

стылістычна. Як бачна з ніжэйпрыведзеных прыкладаў, маўленчыя хібы 

могуць датычыцца агульнаўжывальнай, але пераважаюць сярод 

спецыяльнай лексікі, што тлумачыцца перавагай апошняй у размешчаных 

на сайце тэкстах. Асаблівую ўвагу прыцягваюць тэрміны, выкарыстаныя 

                                           
1 Пакуль гэты матэрыял рыхтаваўся да друку, «Беларускія воблачныя тэхналогіі» 

перасталі падтрымліваць беларускамоўную версію сайта. 
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ў тэкстах на трох старонках: «Кампанія», «Дзейнасць», «Прэс-цэнтр». 

Сярод маўленчых недахопаў можна вылучыць наступныя групы 

(пададзены паводле пашыранасці): 

1) правапісныя памылкі звязаныя з: 

a) ужываннем ў (у нескладовага): Ўмовы працы (К4); паслугі 

перадачы дадзеных ўсім карыстальнікам (Д1); абслужыць ўсе медыя-

шлюзы сеткі (Д1); Ўключэнне ў АРСПД (Д2); праводзіць ўключэнне сеткі 

(Д2); НЦАТ ўносіць дадзеныя (Д2); Алгарытм ўключэння сетак 

электрасувязі дзяржаўных органаў у АРСПД (Д2); Агеенка Вольга 

Ўладзіміраўна, намеснік дырэктара (Д2); будуць ўзаемадзейнічаць (Д2); 

Гэта замацавана ва Ўказе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23 студзеня 

2014 г № 46 (Д2); beCloud ўжо рэалізуе пілотны праект (ПН, 25.06.2015); 

арыенцір ўвасобіўся (ПН, 07.05.2015); несанкцыянаваных ўваходных 

выклікаў (ПН, 09.02.2015); тэхнічныя службы beCloud і НЦАТ 

ў аператыўным рэжыме прааналізавалі стан уласных сетак (ПН, 

09.02.2015); У парадак дня былі ўключаны пытанні … прадастаўлення 

электронных паслуг, ўзаемадзеяння ведамасных сістэм электроннага 

дакументазвароту (ПН, 22.10.2014); (ўзаемадзеянне з аператарамі 

і пастаўшчыкамі паслуг beCloud бярэ на сябе) (ПН, 22.10.2014) – 

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства (Д2); аператарамі 

электрасувязі уключаных у АРСПД сетак электрасувязі (Д2); для 

стварэння «воблака» у Беларусі (ПН,18.02.2015);Асаблівасці аудыту 

і ліцэнзавання праграмнага забеспячэння(ПН,18.02.2015);  

b) утварэннем граматычнай формы: 

 назоўніка мужчынскага роду адзіночнага ліку роднага склону: 

тлумачэнне механизму ўключэння ў Адзіную рэспубліканскую сетку 

перадачы дадзеных (АРСПД) (ПН, 22.10.2014) – трэба механізма; Сваю 

мэту інфраструктурны аператар beCloud бачыць у значным 

стымуляванні рынку воблачных і ІКТ-паслуг і ўмацаванні базіса для 

развіцця лічбавай эканомікі (К3) – трэба базісу; 

 ступені параўнання прыметнікаў: Стварэнне і эксплуатацыя 

аб’ектаў інфармацыйна-камунікацыйнай інфраструктуры 

з выкарыстаннем навейшых тэлекамунікацыйных тэхналогій і тэхналогій 

апрацоўкі дадзеных (К1) – паколькі мяркуецца найвышэйшая ступень 

параўнання прыметніка, то трэба выкарыстаць форму найноўшых або 

самых новых; ужытая форма – навейшых – у беларускай мове з‘яўляецца 

формай вышэйшай ступені параўнання; 
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 назоўніка адзіночнага ліку: Гэтая платформа будзе рэалізавана 

на базе апорнай сеткі АРСПД, Рэспубліканскага цэнтра апрацоўкі 

дадзеных (РЦАД) і віртуальнага «аблокі» (К1) – трэба воблака; 

c) перадачай запазычаных слоў і частак слоў: Карыстальнікамі 

паслуг могуць быць аператары Электрасувязі і правайдэры, 

зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, юрыдычныя асобы (Д1-2) – трэба 

правайдары; сусветны лідэр цадабудавання (ПН, 07.05.2015); На базе 

сеткі DWDM будуецца мульцісервісная сетка IP/MPLS (Д1), 

мульцімедыйнага кантэнту (Д1-1), але ў іншым месцы правільна: каналаў 

мультыплексавання (Д1); перадачы галасавога трафіку, якая грунтуецца 

на ўжыванні тэхналогіі праграмнай камутацыі і конвергентнага медыя-

шлюза (Д1) – трэба канвергентнага; «Атлант-телекам» (ПН, 6.09.2014) – 

трэба тэлекам; 

d) словаўтварэннем (без суфікса -ір-):змаглі пратэставаць 

магчымасці 4G (ПН, 28.04.2015); А абаненты за ўсе дні тэставання 

згенеравалі каля 70 ГБ трафіку (ПН, 28.04.2015); паводле «Тлумачальнага 

слоўніка беларускай літаратурнай мовы» (далей – ТСБЛМ) нарматыўнымі 

з‘яўляюцца формы з суфіксам -ір-: тэсціраваць, пратэсціраваць, 

тэсціраванне [7, с. 840]. 

Акрамя адзначаных выпадкаў спарадычна сустракаецца 

ненарматыўная перадача мяккага знака: адказам на пытаньні(ПН, 

18.02.2015). 

2) памылкі перакладу з рускай мовы: 

a) лексічныя (беларускі адпаведнік мае не тое значэнне, што 

перакладзеная рускамоўная лексема): 

 вырабляецца ўключэнне сеткі дзяржаўнага органа (арганізацыі) 

у АРСПД (Д2) – рус. производится тут трэба перакладаць як 

ажыццяўляецца, здзяйсняецца. Дзеяслоў незакончанага трывання 

вырабляць, таксама як і закончанага трывання вырабіць, ужываецца 

ў беларускай мове са значэннямі: 1. Зрабіць, выпрацаваць з чаго-н.; 

выпусціць. 2. Апрацаваць дубленнем. 3. Выканаць пэўную колькасць 

работы, выпрацаваць. 4. Добра падрыхтаваць для пасеву, пасадкі (глебу). 

5. Дасканала зрабіць, змайстраваць. 6. Запэцкаць, сапсаваць што-н. 

неахайным абыходжаннем (разм.) [7, с. 166]. Акрамя гэтага, дзеяслоў 

вырабляць мае значэнне ‗рабіць што-н. незвычайнае; вычвараць (разм.)‘ 

[7, с. 166]. Як бачна, дзеяслоў вырабляцца не можа суадносіцца 

з уключэннем сеткі ў склад больш буйнога аб‘яднання сетак; 
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 Тапалогія сеткі IP/MPLS прадугледжвае балансаванне нагрузкі 

і ахову ў выпадках выхаду з ладу элементаў сеткі або каналаў (Д1) – 

рус. устойліваму звароту выйти из строя адпавядае бел. выйсці з ужытку, 

выйсці з выкарыстання. Назоўнік лад у беларускай мове мае наступныя 

значэнні: 1. Дзяржаўная ці грамадская сістэма. 2. Уклад жыцця, спосаб 

жыцця. 3. Згода, парадак, зладжанасць (разм.). 4. Спосаб, манера. 

5. Сістэма чаго-н., утвораная ўнутранай сувяззю, залежнасцю суадносных 

частак. Граматычны л. мовы. Назоўнікі-амонімы лад
2
 і лад

3
 суадносяцца 

з музыкай і граматыкай [7, с. 389]. Як бачна, ніводнае са значэнняў 

назоўніка лад не суадносіцца з рус. словазлучэннем выйти из строя; 

 кантролеры, якія засталіся, будуць гатовыя абслужыць ўсе 

медыя-шлюзы сеткі без перапынку сувязі з захаваннем якасных 

паказчыкаў (Д1) – рус. безперерыва связи трэба перакладаць як без 

перарыву сувязі. Назоўнік перапынак мае значэнне ‗часовае спыненне 

якой-н. дзейнасці, таксама перарыў у якім-н. працэсе‘ [7, с. 587], 

а з кантэксту вынікае, што гаворка ідзе пра перарыў сувязі ў працы сеткі; 

 У сапраўдны момант распрацоўваецца палітыка інфармацыйнай 

бяспекі АРСПД (Д2) – рус. в теперешний момент адпавядае бел. 

у цяперашні момант. Беларускі прыметнік сапраўдны мае значэнні: 1. Які 

адпавядае рэчаіснасці, аўтэнтычны, рэальны, праўдзівы. 2. Які захоўвае 

сваю сілу, дзейнічае. 3. Які з‘яўляецца лепшым узорам чаго-н., ідэалам 

каго-, чаго-н. 4. Пра адмоўныя якасці каго-н. (разм.) [7, с. 733]. Наогул, 

выраз в теперешний момент /у цяперашні момант, на нашу думку, лепш 

замяніць на в настоящее время /у цяперашні час, паколькі момант – вельмі 

кароткі адрэзак часу, на працягу якога палітыка інфармацыйнай бяспекі, 

пра якую ідзе гаворка, наўрад ці можа быць распрацавана; 

 не клапаціцца аб тэхнічнай складаючай паслугі або сервісу 

(ПН, 03.02.2015) – рус. субстантываваны дзеепрыметнік составляющая 

перакладзены як складаючая, але такое слова ў беларускай мове наогул 

адсутнічае. «Русско-белорусский словарь» для перакладу рускага 

назоўніка составляющая прапаноўвае: 1. мат., мех. складальная, -най, ж.; 

перен. складальнік, -ка, м. [3, т. 3, с. 497]. На наш погляд, больш дарэчны 

ў дадзеным кантэксце назоўнік складнік, які чамусьці адсутнічае 

і ў «Русско-белорусском словаре» [3], і ў «Тлумачальным слоўніку 

беларускай літаратурнай мовы» [7], і ў «Граматычным слоўніку назоўніка» 

[1], нягледзячы на тое, што, напрыклад, «Беларускі N-корпус» утрымлівае 

каля 3 тыс. сказаў з рознымі склонавымі формамі гэтага назоўніка (гл.: 

https://bnkorpus.info/korpus.html). Назоўнік складальнік выступае ў ТСБЛМ 
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толькі як назва асобы па роду дзейнасці – ‗той, хто складае што-н., аўтар‘ 

[7, с. 755]. Дададзім, што ў беларускай мове дзеяслоў клапаціцца 

ўжываецца ў складзе сінтаксічных канструкцый як з прыназоўнікам аб, так 

і з прыназоўнікам пра, і таму магчымы выразы: неклапаціцца аб тэхнічным 

складніку і неклапаціцца пра тэхнічны складнік; 

 У беларускамоўных матэрыялах сайта «beCloud» рэгулярна 

выкарыстоўваецца назоўнік дадзеныя: Адзіная рэспубліканская сетка 

перадачы дадзеных (Д1); апорнай сеткі перадачы дадзеных (К1); 

Аператар beCloud пачаў будаўніцтва Рэспубліканскага цэнтра апрацоўкі 

дадзеных (ПН, 07.05.2015) і інш. Ва ўсіх падобных кантэкстах бел. 

множналікавы назоўнік дадзеныя адпавядае рус. назоўніку данные 

(данные, полученные в результате эксперимента). У адпаведнасці 

з ТСБЛМ, дадзеныя (у знач. наз.) – ‗звесткі, паказчыкі, якія 

характарызуюць каго-, што-н.‘ [7, с. 208], а даныя – ‗звесткі, паказчыкі, 

неабходныя для абгрунтавання, абагульнення і пад.‘ [7, с. 212]. Акрамя 

назоўніка данные ў рускай мове выкарыстоўваюцца прыметнік данный 

(=‗этот‘: данный аспект) і дзеепрыметнік данный (материал, данный для 

исследования), якія на беларускую мову традыцыйна перакладаюцца як 

дадзеныя (дадзены аспект; матэрыял,дадзены для даследавання). 

І нягледзячы на тое, што слоўнікі па інфарматыцы, выдадзеныя ў 1990-х 

гадах, выкарыстоўваюць назоўнік дадзеныя, а таксама насуперак вынікам 

анлайн-перакладчыкаў, лічым, што па-беларуску карэктна як тэрмін 

выкарыстоўваць субстантыў даныя, а як прыметнік ці дзеепрыметнік – 

дадзены/-ыя; 

 прадастаўленнепаўсюднага і зручнага сеткавага доступу да 

праграмных прадуктаў, прыкладанняў, сервісаў, сістэм захоўвання і інш. 

(Д2; такі ж тэкст гл.: ПН, 18.02.2015) – сярод беларускамоўных матэрыялаў 

аналізуемага сайта як пераклад рус. приложение ‗прыкладная праграма, 

прызначаная для выканання канкрэтных задач‘ выкарыстоўваецца назоўнік 

прыкладанне. У ТСБЛМ адсутнічае слоўнікавы артыкул прыкладанне, 

аднак указана, што дзеясловы прыкласці, прыкладаць, прыкладваць 

суадносяцца з назоўнікамі прыкладанне і прыкладванне [7, с. 642]. 

Дзеяслоў закончанага трывання прыкласці (як і незакончанага прыкладаць 

і прыкладваць) мае значэнні: 1. Пакласці ўшчыльную. 2. Падаць разам 

з чым-н., далучыць да чаго-н. 3. Накіраваць дзеянне чаго-н. на што-н., 

прымяніць [7, с. 642]. Аднак прыкладанне і прыкладванне – гэта назвы 

працэсу (!), а гаворка ў падобных да нашага кантэкстах ідзе пра 

дадатковыя праграмы. Заўважым, што ў галіне беларускамоўнай ІТ-
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тэрміналогіі існуе і другі варыянт для намінацыі гэтага ж спецыяльнага 

паняцця: назоўнік дадатак. Прынамсі, нават папулярная «Вікіпедыя» 

ўтрымлівае слоўнікавы артыкул «Дадатак (інфарматыка)» і падае 

наступнае азначэнне: Дадатак, прыкладная праграма (англ.: application, 

application software) – карыстальніцкая камп’ютарная праграма, якая 

дазваляе вырашаць канкрэтныя прыкладныя задачы карыстальніка (гл.: 

https://be.wikipedia.org/wiki/Дадатак_(інфарматыка)). Тэрмін дадатак 

выкарыстоўваюць і іншыя беларускамоўныя крыніцы ІТ-лексікі. 

Адрозненне ў семантыцы назоўнікаў прыкладанне і дадатак 

адзначае і «Русско-белорусский словарь»: приложение – 1. (действие) 

прыкладанне, прыкладванне; дастасаванне, дастасоўванне, прымяненне; 

2. (то, что является добавлением к чему-л.) дадатак; 3. грам. прыдатак 

[3, т. 3, с. 9]. 

На наш погляд, у галіне беларускамоўнай ІТ-лексікі трэба 

выкарыстоўваць тэрмін дадатак, а лексема прыкладанне больш прыдатна 

для намінацыі працэсу або абстрактнага паняцця, чым для намінацыі 

канкрэтных аб‘ектаў «спецыяльнай рэчаіснасці», якімі з‘яўляюцца 

прыкладныя праграмы (параўн.: перакладанне як працэс і пераклад як 

вынік гэтага працэсу, вышыванне – вышыўка, фармуляванне – фармулѐўка, 

але назіранне – працэс і вынік працэсу, тое ж: абагульненне, напаўненне). 

Перакладаць ІТ-тэрмін приложение як дадатак рэкамендуе і К. Шчасная, 

якая прысвяціла некалькі сваіх навуковых артыкулаў праблемам 

беларускамоўнай камп‘ютарнай лесікі [8, с. 37]. Адначасовае існаванне 

двух варыянтаў – прыкладанне і дадатак – для намінацыі аднаго і таго 

ж спецыяльнага паняцця з‘яўляецца вельмі непажаданым, асабліва з улікам 

частотнасці выкарыстання тэрміна; 

 прыстасаванні падтрымліваюць стандарт LTE (ПН, 

28.04.2015) –англамоўны тэрмін ІТ-сферы device на беларускую мову 

часцей за ўсѐ перакладаюць, арыентуючыся на рускі адпаведнік 

приспособление. І ў такім разе па-беларуску выкарыстоўваецца слова 

прыстасаванне. Такая перакладчыцкая практыка замацавалася, па нашых 

назіраннях, яшчэ ў канцы 90-х гадоў, аднак не можа лічыцца дасканалай. 

Назоўнік прыстасаванне з‘яўляецца мнагазначным, і яго асноўнае 

значэнне звязана з дзеясловам прыстасавацца ‗асвоіўшыся з чым-н., 

набыць патрэбныя навыкі, уменне‘ [7, с. 649]; аднакарэннымі выступаюць 

словы прыстасаванне, прыстасаванец, прыстасаванства, 

прыстасавальніцтва, прыстасаванасць і інш. Другое значэнне назоўніка 

прыстасаванне – ‗прадмет, любое ўстройства, пры дапамозе якога 
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выконваецца якое-н. дзеянне, работа; увогуле – прыбор, механізм‘ 

[7, с. 649] – у цэлым адпавядае сутнасці выражанага гэтым назоўнікам 

спецыяльнага паняцця, што і дазволіла яго пашырэнне ў ІТ-сферы.Слоўнік 

агульнаўжывальнай лексікі таксама прапаноўвае перакладаць рус. 

приспособление(механізм) на беларускую мову як прыстасаванне[3, т. 3, 

с. 32]. У спецыяльным «Тлумачальным слоўніку па інфарматыцы» 

М. Савіцкага змешчаны толькі тэрмін прылада (захаваны аўтарскі 

правапіс): прылада, прылада бескантактнага друку, прылада вываду 

зьвестак, прылада кіраваньня, прылада памяці прамога доступу, прылада 

парадковага друкаваньня, прылада размагнічваньня, прылада ўводу 

графічнай інфармацыі, прылада ўводу зьвестак [5, с. 292–293]. 

Спецыяльны «Русско-белорусский словарь математических, физических и 

технических терминов» падае: приспособление– 1. (действие) 

прыстасаванне; 2. (механизм) прылада, прыстасаванне[4, с. 315]. 

Блытаніна з выкарыстаннем тэрмінаў прыстасаванне і прылада трапіла 

нават на старонкі школьнага падручніка па інфарматыцы для 10 класа. 

Прынамсі, на першай старонцы ў прадмове ад аўтараў чытаем: «У другой 

главе вы вывучыце магчымасці сумеснага выкарыстання лічбавых 

прыстасаванняў і камп’ютара», і разам з тым сама другая глава мае назву 

«Лічбавыя прылады для апрацоўкі інфармацыі» [2, с. 3, 12]. 

b) сінтаксічныя (рускамоўнай канструкцыі ў беларускай мове 

адпавядае іншая): Бо нават маленькая дапамога важней вялікага 

спачування (ПН, 6.09.2014) – трэба важней за вялікае спачуванне; 

Рэкамендацыі по уключэнню дзяржаўных органаў і арганізацый у 

АРСПД(Д1) – трэба па ўключэнні (тут яшчэ і памылка набору); 

3) памылкі набору: 

a) літары пераблытаны месцамі, прапушчаны або замест адной 

набраная іншая: павелічэнне колькасці карытсальнікаў інтэрнэт-паслуг 

(К3); Галоўный задачыСТАА «Беларускія воблачныя тэхналогіі» (К3); 

у чэрвені 2014 гады(Д2); Панярэдняя навіна (ПН; назва спасылкі для 

пераходу на іншую старонку сайта); дыскусія падчас коуглага стала (ПН, 

26.03.2015); Сення дзяржава арыентавана на максімальна эфектыўнае 

выкарыстанне ІКТ-рэсурсаў (ПН, 07.05.2015); 

b) замест беларускіх набраны літары рускай мовы: дзейнічае на 

основе тэхналогій воблачных вылічэнняў(РП), и адказвае за яе стварэнне 

і функцыянаванне (ПН, 26.03.2015); тлумачэнне  механизму ўключэння 

ў Адзіную рэспубліканскую сетку перадачы дадзеных (АРСПД) (ПН, 
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22.10.2014); перадала «эстафету» аператарам «Атлант-телекам» 

и «Дзелавая сетка» (ПН, 6.09.2014);  

4) тэхнічныя памылкі: У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь № 515 «Аб некаторых мерах па развіцці сеткі 

Перадачы дадзеных Выбраць ў РЭСПУБЛІЦЫ Беларусь» ад 30 верасня 

2010 г. (Д2) (тут у спалучэнні з правапіснымі памылкамі); прадставіўусім 

аператарам (ПН,03.02.2015). 

Такім чынам, праведзены аналіз матэрыялаў беларускамоўнай версіі 

сайта «beCloud» паказаў, што прадстаўленыя на ім тэксты дастаткова 

граматныя, а выяўленыя маўленчыя недахопы даволі прадказальныя 

з улікам білінгвальнай рэчаіснасці: правапісныя памылкі (правапіс 

ў (у нескладовага), канчатка назоўніка мужчынскага роду адзіночнага ліку 

роднага склону, ступеней параўнання прыметнікаў, запазычаных слоў 

і частак слоў), памылкі перакладу асобных лексем з рускай мовы на 

беларускую, памылкі пабудовы сінтаксічных канструкцый, памылкі 

набору і тэхнічныя памылкі. Не ўсе з іх датычацца выкарыстання ІТ-

тэрміналогіі. Найбольшыя складанасці ў частцы выкарыстання ІТ-

тэрміналогіі ўзнікаюць пры перакладзе: вырабляецца ўключэнне сеткі, 

выхад з ладу элементаў сеткі, без перапынку сувязі,тэхнічная складаючая 

паслугі або сервісу, дадзеныя, прыкладанне, прыстасаванне.Шэраг 

тэрмінаў: дадзеныя, прыкладанне, прыстасаванне – выступае на сайце 

ў аднастайным выглядзе, аднак ў беларускай ІТ-тэрміналогіі маюцца 

больш удалыя і замацаваныя варыянты: даныя, дадатак, прылада. 

У заключэнне агляду мовы сайта «beCloud»можна выказаць 

шкадаванне з той нагоды, што беларускамоўныя навіны на сайце апошнія 

чатыры гады не з‘яўляюцца (навіны па-беларуску размяшчаліся 

з 06.09.2014 г. па 31.08.2015 г. усяго толькі 12 разоў), некаторыя элементы 

інтэрфейсу не перакладзены на беларускую мову 

(Главная→Кампанія→Аб кампаніі). Усѐ гэта пакідае ў наведвальніка сайта 

адчуванне недапрацаванасці, адсутнасці цэласнасці і паслядоўнасці 

ў дзеяннях, што, безумоўна, не ідзе на карысць агульнаму іміджу кампаніі. 

Імклівае развіццѐ і актыўнае выкарыстанне ў сучаснасці 

інфармацыйных тэхналогій вядзе да таго, што спецыяльная лексіка гэтай 

сферы ўвесь час змяняецца: для новых паняццяў узнікаюць новыя назвы, 

і ў той жа час знікаюць састарэлыя. Прычым гэтыя змены адбываюцца 

настолькі хутка, што выданне традыцыйных лексікаграфічных 

даведнікаў –тэрміналагічных слоўнікаў, здавалася б, страчвае сваю 

актуальнасць. Пры неабходнасці можна вельмі хутка знайсці патрэбную 
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даведачную інфармацыю праз інтэрнэт. Вялікая колькасць разнастайных 

інфармацыйных рэсурсаў – ад тых, што знаходзяцца ў свабодным доступе 

(накшталт папулярнай «Вікіпедыі»), і да закрытых вузкаспецыяльных – 

у цэлым задавальняюць патрэбы крыстальнікаў у атрыманні мінімальна 

неабходнай інфармацыі. Зразумела, што далѐка не ўсе такія звесткі 

з‘яўляюцца верыфікаванымі, а рэсурсы вартымі даверу, і тым не менш 

даведацца пра значэнне таго ці іншага тэрміна ў інтэрнэце цалкам рэальна. 

Кампетэнтнай крыніцай інфармацыі і сведчаннем ступені 

распрацаванасці тэрміналогіі той ці іншай галіны выступае яе фіксацыя 

тэрміналагічнымі слоўнікамі: тлумачальным і перакладнымі. Аднак, 

нягледзячы на тое, што спецыяльная лексіка ІТ-сферы – напэўна, адна 

з самых маладых, калі не самая маладая, сістэма беларускамоўнай 

спецыяльнай лексікі, апошнія слоўнікі па інфарматыцы і праграмаванні, 

напрыклад, былі выдадзены ў 2008–9 гг., а асноўная іх частка выйшла 

ў 1990-х гг. [6, с. 78–79]. Асобна трэба сказаць пра «Тлумачальны слоўнік 

па інфарматыцы» Міколы Савіцкага, які ў гэтай галіне з‘яўляецца самым 

вялікім (больш за 2,5 тыс. слоў, 300 с.): першае выданне пабачыла свет 

у 2009 г. і стала абагульненнем папярэдняй выкладчыцкай практыкі 

складальніка, другое выданне – дапоўненае і перапрацаванае – з‘явілася 

ў 2014 г. і было аформлена ў адпаведнасці з «клясычным» правапісам. 

Глыбока паважаючы працу складальніка слоўніка і мэты, якія ѐн перад 

сабой ставіў, разам з тым не можам не заўважыць, што з навучальнымі 

мэтамі ва ўстановах адукацыі выкарыстоўваць гэты даведнік даводзіцца 

абмежавана якраз з-за яго неадпаведнасці агульнапрынятаму беларускаму 

правапісу і тэрміналогіі. 

Вельмі адмоўна на стан беларускамоўнай ІТ-лексікі ўплывае 

адсутнасць усталяванай тэрміналогіі, тэрміналагічная вырыянтнасць 

і дублетнасць, адсутнасць лексікаграфічных і дапаможных даведнікаў – 

усяго таго, што можна было б аднесці да справы фіксацыі ІТ-лексікі 

ў цэлым. Існуе небагатая маўленчая практыка выкарыстання 

беларускамоўнай ІТ-лексікі, аднак няма якіх-небудзь заўважных спроб яе 

фіксацыі, апрацоўкі і ўнармавання. Тыя нешматлікія, у асноўным 

прыватныя, ініцыятывы пашырэння беларускамоўнай ІТ-тэрміналогіі, якія 

існуюць у сучаснасці, сутыкаюцца з вельмі значнымі праблемамі (пра гэта 

гл., напрыклад, артыкул К. Шчаснай «Паслугач не знойдзены, або 

Складанасці беларускамоўнай камп‘ютарнай тэрміналогіі» [9]) і не могуць 

стаць вызначальнымі ў справе развіцця і вывучэння беларускамоўнай ІТ-

лексікі. Для рэалізацыі такіх комплексных задач неабходны 
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мэтанакіраваныя намаганні як прафесійных філолагаў, якія займаюцца 

даследаваннем навуковай тэрміналогіі, так і прафесіяналаў ІТ-сферы, 

зацікаўленых у пашырэнні, папулярызацыі і выкарыстанні 

беларускамоўнай ІТ-лексікі. Да гэтай справы цалкам маглі б далучыцца 

і звязаныя з сучаснымі інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі 

арганізацыі, якія выкарыстоўваюць беларускамоўныя версіі сваіх сайтаў 

і да якіх адносіцца СТАА «Беларускія воблачныя тэхналогіі». 

 

Прынятыя скарачэнні 

(назвы старонак беларускамоўнай версіі сайта «beCloud») 

 

Кампанія   Дзейнасць 

К1 – Аб кампаніі   Д1 – АРСПД 

К2 – Кіраўніцтва   Д1-1 – Паслугi на базе АРСПД 

К3 – Задачы   Д1-2 – Паслугі доступу да сеткі Інтэрнэт 

К4 – Вакансіі   Д2 – Уключэнне дзяржаўных органаў у АРСПД 

К5 – Якасць   Д3 – Доступ да сервісаў НЦЭП 

    Д4 – Рэспубліканская платформа 

Прэс-цэнтр   Д5 – LTE Advanced 

ПН –Навіны 

ПА – Артыкулы 

ПР – Прэс-рэлізы 
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РРЫЫТТААРРЫЫЧЧННЫЫЯЯ  ППРРЫЫЁЁММЫЫ  ЎЎЗЗММААЦЦННЕЕННННЯЯ  

ВВЫЫЯЯЎЎЛЛЕЕННЧЧААЙЙВВЫЫРРААЗЗННААССЦЦІІ,,  ЗЗААССННААВВААННЫЫЯЯ  ННАА  

ССУУППРРААЦЦЬЬППААССТТААЎЎЛЛЕЕННННІІ  

ААББОО  ССУУППААССТТААЎЎЛЛЕЕННННІІ::  ДДАА  ППРРААББЛЛЕЕММЫЫ  ККЛЛААССІІФФІІККААЦЦЫЫІІ  

 

Тэкст як слоўны маўленчы твор, у якім рэалізуюцца ўсе моўныя 

адзінкі, лічыцца складаным, шматпланавым і шматаспектным моўным 

знакам. Найважнейшымі катэгорыямі мастацкага і публіцыстычнага 

тэкстаў з‘яўляюцца вобразнасць, выразнасць і элакуцыйнасць.  

Вобразнасць тэксту – адлюстраванне аб‘ектыўнай рэчаіснасці 

ў наглядна-вобразнай, канкрэтна-пачуццѐвай форме [8, с. 16]. 
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Выразнасць як камунікатыўная катэгорыя звязнага маўлення 

з‘яўляецца асаблівай структурнай арганізацыяй, якая ўспрымаецца як 

навізна, незвычайнасць, адхіленне ад «нормы». Гэта ўласцівасць маўлення 

прыцягваць, звяртаць на сябе ўвагу слухачоў і чытачоў [9, с. 48]. 

Выразнасць узмацняе выяўленчасць выражэння думкі аўтара і яго 

ўздзеянне на адрасата, служыць сродкам адлюстравання аўтарскага пункту 

гледжання, спосабам праяўлення яго пачуццяў [5, с. 113]. Як адзначаецца 

ў навуковай літаратуры, каб выклікаць і падтрымаць увагу адрасата, аўтару 

тэксту «неабходна ўмець надаць выказванню незвычайную, нестандартную 

форму» [7, с. 133]. Выразнасць маўлення часта называюць экспрэсіўнасцю. 

З выразнасцю звязнага маўлення цесна звязана элакуцыйнасць, 

у аснове якой – слоўнае афармленне як этап тэкстаўтварэння. Яна 

прадугледжвае красамоўны выклад інфармацыі, звязаны з ускоснай 

тактыкай маўленчага ўзаемадзеяння, якая прадугледжвае выкарыстанне 

спецыяльных сродкаў слоўнай арнаментацыі з мэтай максімальнага 

ўздзеяння на адрасата. Ускосныя тактыкі маўленчага ўздзеяння, 

заснаваныя на непрамым, нелітаральным выражэнні зместу праз намѐк, 

жарт, камплемент, называюць таксама фігуральнымі. Прынцыпы і прыѐмы 

фігуральнага выражэння грунтуюцца на выкарыстанні фігур, пад якімі 

разумеецца адхіленне ад звычайнага спосабу выражэння [2,с. 173].  

Асновай пабудовы ўскосных тактык маўленчага ўздзеяння 

з‘яўляецца паралогіка, якая ігнаруе лагічныя законы і лічыць, што любыя 

аб‘екты і ў любой колькасці могуць быць супастаўлены адзін з адным, 

быць аналагічнымі. Выбар лагічных ці паралагічных законаў пабудовы 

выказванняў залежыць ад маўленчай сітуацыі і ад індывідуальнай 

маўленчай манеры гаворачага [2, с. 173]. Як адзначае Т. Р. Хазагераў, усе 

фігуры пабудаваны на адным прынцыпе – супастаўленні, спалучэнні, 

асацыяванні слухачамі двух знаѐмых простых уяўленняў з мэтай 

фарміравання ў яго трэцяга, больш складанага, раней яму незнаѐмага 

[8, с. 119]. 

Паняцце фігуры прадугледжвае перш за ўсѐ пэўную рэканструкцыю, 

трансфармацыю, якая адбываецца ў межах асобнай лексічнай адзінкі, 

словазлучэння або сказа. У сувязі з гэтым усе фігуры маўлення 

падзяляюцца на дыскрэтныя і недыскрэтныя [2, с. 238]. Дыскрэтныя 

фігуры маўлення заснаваны на супастаўленні асобных элементаў, 

выдзеленых у складзе моўнай адзінкі. Да іх адносяцца гукавыя і графічныя 

фігуры. Як правіла, яны абмежаванымастацкім стылем і сустракаюцца 

пераважна ў паэтычным маўленні. 
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Недыскрэтныя фігуры маўлення звязаны з пэўнай перабудовай, 

трансфармацыяй сінтаксічных структур з мэтай дасягнення незвычайнага 

спалучэння моўных адзінак і ўзмацнення выяўленчай выразнасці. Яны 

падзяляюцца на канструктыўныя (фігуры дабаўлення, або паўтору, 

заснаваныя на паўтаральнасці моўных адзінак, якія робяць сінтаксічную 

адзінку больш сбалансаванай), і дэструктыўныя (фігуры ўбаўлення, або 

пропуску, у аснове якіх – пропуск асобных моўных адзінак, і фігуры 

перастаноўкі, або размяшчэння, звязаныя з парушэннем лагічнай 

структуры сінтаксічнай канструкцыі, што адлюстроўваюць 

непаўтаральнасць моўных адзінак) [8, с. 123–125].  

Акрамя фігур маўлення, у сучаснай навуковай літаратуры 

выдзяляюцца рытарычныя прыѐмы. Пад рытарычным прыѐмам маецца на 

ўвазе «спосаб пабудовы выказвання, заснаваны на матываваным мэтай 

гаворачага/пішучага і ўмовамі зносін (кантэкстам або сітуацыяй) адхіленні 

ад нормы ў шырокім сэнсе» [3, с. 16; 10, с. 274]. Некаторыя аўтары не 

размяжоўваюць паняцці фігура і рытарычны прыѐм. На наш погляд, гэтыя 

паняцці блізкія, але не тоесныя. Выкарыстанне і фігур, і рытарычных 

прыѐмаў звязана з устаноўкай аўтара на красамоўны выклад пэўнай 

інфармацыі. Фігура называе трансфармаваную моўную адзінку, тады як 

рытарычны прыѐм абазначае спосаб пабудовы выказвання, які спрыяе 

ўзмацненню выяўленчай выразнасці. Рытарычны прыѐм, як адзначаецца 

ў літаратуры, рэалізуе асаблівую, рытарычную функцыю – разнавіднасць 

камунікатыўнай функцыі, у якой спалучаюцца функцыя ўстанаўлення 

і падтрымкі кантакту, функцыя ўздзеяння і функцыя ўпрыгожвання 

маўлення. Рэалізацыя гэтых функцый у маўленні забяспечвае яго 

эфектыўнасць [4].  

Паколькі асноўная функцыя выкарыстання рытарычных прыѐмаў – 

імкненне да красамоўнага выкладу зместу паведамлення і, як вынік, – 

павышэнне яго выяўленчай выразнасці, – рытарычныя прыѐмы ўласцівыя 

як пісьмоваму, так і вуснаму маўленню, ужываюцца як у літаратурна-

мастацкай і публіцыстычнай, так і ў вуснай народна-паэтычнай творчасці. 

Прадметам нашага аналізу з‘яўляюцца рытарычныя прыѐмы, 

заснаваныя на супрацьпастаўленні або супастаўленні пэўных з‘яў, мэтай – 

вызначэнне іх класіфікацыі, структуры і стылістычнай ролі. 

Адным з найбольш пашыраных рытарычных прыѐмаў узмацнення 

выяўленчай выразнасці на аснове супрацьпастаўлення ў вобразным 

маўленні з‘яўляецца антытэза, «заснаваная на супастаўленні процілеглых 

з‘яў, прадметаў, характараў, пачуццяў, ідэй, вобразаў» [7, с. 124]. 
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Уключэнне ў структуру антытэзы супраціўных злучнікаў а, але, ды 

садзейнічае выражэнню кантраснага супастаўлення, выяўленню 

размеркавальных адносін паміж супастаўляемымі з‘явамі і павышэнню 

кантрасту іх апісання, што ў сваю чаргу ўзмацняе экспрэсіўнасць 

выказвання: Мы столькі пісалі на працягу дзесяцігоддзяў пра росквіт 

культуры, а перамагло бескультур’е, парадокс (Н. Гілевіч);Днѐм яшчэ 

цѐпла, а ноччу цісне холад (І. Мележ); Аднаму шчасце ракою плыве, а другі 

ў няшчасці цэлы век жыве(ПП-2, с. 423); Мы нярэдка хвалімся нашай 

прыроднай талерантнасцю, дэмакратычнасцю, верацярпімасцю, але ..., 

наадварот, і дэмакратычнасці, і цярпімасці нам не хапае (Н. Гілевіч); 

Трагедыя наша мае пачатак, але канца яе не відаць (С. Законнікаў); Мякка 

сцеле, ды мулка спаць(Янк., с. 324). 

Паміж супрацьпастаўляемымі з‘явамі можа быць бяззлучнікавая 

сувязь з інтанацыяй проціпастаўлення, якая садзейнічае лаканічнасці 

і выразнасці выражэння: Ніколі не пытайце ў закаханых, за што яны 

любяць: ніхто не ведае, ніхто не адкажа (С. Грахоўскі); Мой дзед ведаў 

прыкметы надвор’я. Звечара, гледзячы ўгору, варажыў пагоду на раніцу. 

Зранку – на пасля абеду (І. Грамовіч). 

У асобных выпадках у парэміях ужываецца рытарычны прыѐм 

мукабала (двайное супрацьпастаўленне), якое, акрамя ўзмацнення 

кантрасту, садзейнічае сінтаксічнаму паралелізму канструкцый: Алесь 

Бачыла – паэт шматгранны і асаблівы: знешне спакойны і ўраўнаважаны 

ў жыцці і востра палемічны ў паэзіі, уражлівы і ранімы ў грамадзянскіх 

стасунках, адкрыты, просталінейны і бескампрамісны ў адстойванні 

сваіх сумленных перакананняў, непахісны на пазіцыях справядлівасці 

і маральнай чысціні(С. Грахоўскі); Цаню ў людзях мужнасць, сумленнасць і 

талент, а ненавіджу подласць, угодніцтва і крывадушша(С. Законнікаў). 

Аб‘яднанню процілеглых з‘яў, паняццяў і ўласцівасцей, структурна 

выражанаму пры дапамозе злучальнага злучніка і,садзейнічаерытарычны 

прыѐм сінецыѐзіс, які ўзмацняе кантраснае выражэнне інфармацыі: 

Хтосьці сказаў: сучаснасці чыстай, самой па сабе, няма. Ёсць мінулае 

і будучыня. Сучаснасць – сплаў мінулага і будучага. (І. Мележ); Былі ... 

праца і адпачынак за адным сталом, выступленні ў вясковых школах, 

і перад студэнтамі(Я. Брыль); Дзень сѐнняшні – гэта дзень учарашні 

і заўтрашні(І. Мележ); Амерыка – краіна багатая і разам з тым бедная, 

бо большасць яе жыхароў пакланяюцца аднаму богу – долару (Б. Сачанка). 
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Асобным, даволі распаўсюджаным рытарычным прыѐмам з‘яўляецца 

дыятэза, якая выражае ўзаемнае адмаўленне, структурна абазначанае 

паўторнымі злучнікаміні – ні, не – не, ані – ані. 

Дыятэза як рытарычны прыѐм выкарыстоўваецца для «сцвярджэння 

прамежкавай прыметы за кошт адмаўлення супрацьлеглых 

уласцівасцей»[4, с. 34], «выдзялення прамежкавага, сярэдняга звяна ў 

радзе супрацьпастаўляемых паняццяў» [10, с. 116]. Яна садзейнічае 

стварэнню кантраснага апісання пэўных прадметаў ці якасцей: Ні трэц, ні 

мнец, ні ў дуду ігрэц (ПП-2, с. 289); Ні сыты, ні галодзен, ні стары, ні 

малодзен (ПП-2, с. 227). 

У асобную групу неабходна выдзеліць рытарычныя прыѐмы, 

заснаваныя на чаргаванні апісваемых з‘яў і характарыстык. Выяўленчую 

выразнасць маўленню надае рытарычны прыѐм альтэрнатэза, пры 

ўжыванні якога паказваецца змена падзей, дзеянняў, станаў, паслядоўнасць 

фактаў, з якіх адзін не можа быць адначасовым з другім, выключае другі, 

але можа быць пасля другога [1, с. 248]. Альтэрнатэза садзейнічае 

дынамічнаму апісанню рэчаіснасці. Яна суправаджаецца выкарыстаннем 

парных злучнікаў то – то: Атлантычны акіян: «Ведаеш, ѐн ніколі не 

бывае аднастайны. Заўсѐды мяняе колеры і адценні: то ціхі, то 

раз’юшаны, то ўсыпаны зорамі, то заліты сонцам. Свой характар, свае 

настроі, як у чалавека»(С. Грахоўскі); Воблакі, як само жыццѐ. Жыццѐ 

цячэ – хмаркі бягуць. То бываюць цѐмнымі, то яснымі. То спакойнымі,то 

неспакойнымі (І. Грамовіч); Жураўліны ключ то крыху звужаўся, то, 

расшыраючыся, нават заломваўся даўжэйшым канцом, але птушкі адразу 

ж выпрамляліся, выроўнівалі яго, не перастройваючыся нават 

(Я. Сіпакоў). 

Значэнне раздзялення, чаргавання чаго-небудзь у звязным маўленні 

выражае таксама рытарычны прыѐм дыз’юнкцыі, пры якім 

выкарыстоўваюццапаўторныя раздзяляльныя злучнікі ці – ці, або – або. 

Гэты прыѐм дазваляе паказаць разнастайнасць прадметаў або паняццяў, 

рознабаковасць пэўных з‘яў, змену розных станаў і дзеянняў, магчымасць 

іх выбару, што ў цэлым стварае маляўнічую карціну аб‘ектыўнай 

рэчаіснасці. У навуковай літаратуры вызначаюцца раздзяляльная (моцная) 

дыз‘юнкцыя, якая выключае адзін з супастаўленых аб‘ектаў і спалучальна-

раздзяляльная (аслабленая), што не выключае, злучае супастаўленыя 

аб‘екты [1, с. 248]: Ні ў адной цывылізаванай краіне свету гэткай 

праблемы жыць або не жыць сваѐй роднай мове – няма(Н. Гілевіч); Ці 

з перцам, ці не з перцам, абы было з шчырым сэрцам (Янк., с. 73). 
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Спалучэнню ў адзінае цэлае, аб‘яднанню процілеглых з‘яў, 

паняццяў, дзеянняў у вобразным маўленні садзейнічае рытарычны прыѐм 

амфітэзы, які дазваляе «ахапіць з‘яву або прымету поўнасцю, уключаючы 

сярэдняе, прамежкавае звяно» [4, с. 20], або паказаць разнастайнасць 

жыццѐвых з‘яў ці іх розны, найчасцей процілеглы характар праяўлення. У 

складзе амфітэзы звычайна выкарыстоўваецца паўторны злучнік і – і: 

Святы сустракалі разам, не разлучаліся і ў будні – дзяліліся і радасцямі, і 

горам(С. Грахоўскі). Аб‘яднанне ў адно цэлае процілеглых з‘яў можа 

ствараць уключэнне ў структуру сказа прыназоўнікаў ад – да: І вось 

летась часопіс «Нѐман» змясціў у сакавіцкім нумары «Аповесць пра сябе» 

Б. Мікуліча. Усяго, што ѐсць у гэтым творы, не перакажаш. Трэба 

чытаць. Чытаць ад першага слова да апошняга, чытаць уважліва. 

І думаць, думаць(Б. Сачанка); Гэта лѐс вядзе чалавека па жыцці ад 

калыскі да дамавіны. Нараджаецца чалавек – у небе загараецца ягоная 

зорка, памірае, – й зорка ягоная гасне (Р. Барадулін). 

На наш погляд, разнавіднасцю амфітэзы можа быць значэнне 

аб‘яднання процілеглых ці розных супастаўляемых з‘яў і паняццяў, 

выражанае пры дапамозе парных злучнікаў і злучальных слоў, пры гэтым 

да значэння аб‘яднання супрацьлегласцей выразна далучаецца выражэнне 

прычынна-выніковых адносін паміж апісваемымі з‘явамі, што ўзбагачае 

семантыку выказвання, надае яму павучальны сэнс: як –так:Як клікнулі, 

так і адазваўся(ПП-2, с. 448); які – такі: Якая зямля, такі і хлеб(ПП-1, 

с. 51); куды – туды і: Куды вецер, туды і дым(ПП-1, с. 56); колькі – 

столькі: Колькі лет, столькі зім(ПП-1, с. 73); дзе – там: Дзе пасееш густа, 

там не будзе пуста(ПП-1, с. 116); калі – то: Калі для ўдачы патрэбны 

дзесяткі шчаслівых выпадковасцей,то для правалу – усяго адна, 

нешчаслівая (У. Карпаў); Калі прыходзяць новыя часы – старая песня 

адыходзіць (У. Караткевіч).  

Рытарычны прыѐм сінайкеѐзіс узмацняе супрацьпастаўленнеза кошт 

яго спалучэння з параўнаннем, што стварае разнастайныя вобразныя 

асацыяцыі і садзейнічае павелічэнню экспрэсіўнага патэнцыялу вобразнага 

выражэння думкі. Пры гэтым могуць выкарыстоўвацца спалучэнні: 

Лепш – чым:Лепш у дзеўках сядзець, чым замужам марнець(ПП-2, 

с. 18); лепш – чымся: Лепей лычны мір, чымся раменная свара(Янк., с. 48); 

лацвей – чым: Лацвей раіць, чым дапамагаць(Янк., с.309); лепей – чым: 

Лепей дома касіць, чым у войску ранец насіць(Янк., с. 48); лепшы за: Добры 

сабака лепшы за ліхога чалавека (Янк., с. 321); чым – тым: Чым цяжэй, 

тым даражэй(ПП-1, с. 164); чым –лепей: Чым на чужыне ў пярыне, лепей 
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дома на мякіне (ТСП, с. 571); як – лепш: Як абы-які, лепш ніякі(ПП-2, 

с. 21). 

Узмацняе выяўленчую выразнасць маўлення рытарычны прыѐм 

антыметабалы – перакрыжаваны паўтор адных і тых жа слоў, які 

суправаджаецца зменай іх сінтаксічных функцый і супрацьпастаўленнем 

паняццяў або з‘яў рэчаіснасці [10, с. 45]. Антыметабала выкарыстоўваецца 

з мэтай выяўлення адрознення або падабенства пэўных з‘яў, названых 

перастаўленымі словамі: Маладыя і старыя, старыя і маладыя… Вечная, 

як свет, тэма! Маладыя крыўдзяцца на старых, старыя на 

маладых(Б. Сачанка); Як баба да дзеда, так дзед да бабы (Янк., с. 74); Як 

вы нашым, так мы вашым (Янк., с. 243). 

Вялікі выяўленча-выразны патэнцыял мае рытарычны прыѐм 

аксюмаран – «палучэнне двух супрацьлеглых разуменняў, якія лагічна 

выключаюць адно другое» [8, с. 29]: Зачараваў мяне Пімен Панчанка 

смеласцю, сакавітасцю, незвычайнасцю звычайнага(Р. Барадулін); 

Матчына песня, роднае слова ... Гэта яны могуць зрабіць невераемнае 

вераемным (Р. Барадулін). 

Супрацьпастаўленне, кампаненты якога звязаны сінанімічнымі 

адносінамі, стварае рытарычны прыѐм парадыясталу і надае маўленню 

асаблівую экспрэсію [8, с. 206]: Калі не брэшаш, то праўду кажаш (Янк., 

с. 190);Ці стыд, ці сорам – адзін скорам (Янк., с. 239); Ці гэблем, ці 

скобляю – усѐ роўна (Янк., с. 297); Ці кіем ці палкаю – усѐ 

роўна(Янк., с. 304). 

Такім чынам, разнастайныя рытарычныя прыѐмы, заснаваныя на 

супрацьпастаўленні або супастаўленні пэўных з‘яў, паняццяў 

і ўласцівасцей, выкарыстоўваюцца з мэтай красамоўнага выражэння думкі, 

стварэння кантрасту, слоўнай вобразнасці маўлення і ўзмацнення 

выяўленчай выразнасці выказвання.  

Рытарычныя прыѐмы, заснаваныя на проціпастаўленні ці 

супастаўленні, перадаюць наступныясэнсавыя адносіны паміж 

супастаўляемымі з‘явамі: супрацьпастаўленне процілеглых з‘яў, 

заснаванае на выкарыстанні антонімаў (антытэза); аб‘яднанне, спалучэнне 

процілеглых з‘яў, паняццяў і ўласцівасцей(сінецыѐзыс, амфітэза), узаемнае 

адмаўленне (дыятэза), чаргаванне апісваемых з‘яў і характарыстык 

(альтэрнатэза, дыз‘юнкцыя); аб‘яднанне процілеглых ці розных 

супастаўляемых з‘яў і паняццяў, звязаных прычынна-выніковымі 

адносінамі (амфітэза); супрацьпастаўленне ў спалучэнні з параўнаннем 

(сінайкеѐзіс), перакрыжаваны паўтор адных і тых жа слоў са зменай іх 
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сінтаксічных функцый (антыметабала); спалучэнне дзвюх супрацьлеглых 

уласцівасцей, якія лагічна выключаюць адна другую (аксюмаран); 

супрацьпастаўленне, кампаненты якога звязаны сінанімічнымі адносінамі 

(парадыястала). 
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ДДРРУУГГААССННЫЫЯЯ  ММЕЕТТЭЭААРРААЛЛААГГІІЧЧННЫЫЯЯ  ННААММІІННААЦЦЫЫІІ::  

ННАА  ММААТТЭЭРРЫЫЯЯЛЛЕЕ  ДДЗЗЕЕЯЯССЛЛООЎЎННААЙЙ  ЛЛЕЕККССІІККІІССАА  ЗЗННААЧЧЭЭННННЕЕММ  

ААТТММААССФФЕЕРРННЫЫХХ  ААППААДДККААЎЎІІ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРЫЫЧЧННЫЫХХ  ЗЗ’’ЯЯЎЎ  УУ  ААТТММААССФФЕЕРРЫЫ  

 

Метэаралагічныя намінацыі (метэонімы) адносяцца да старажытнай 

і ўстойлівай тэматычнай групы слоўнікавага складу любой мовы. Яны 

абазначаюць розныя электрычныя, акустычныя, аптычныя атмасферныя 

з‘явы (бачныя праяўленні складаных фізіка-хімічных працэсаў, што 

адбываюцца ў атмасферы Зямлі), а таксама адлюстроўваюць важныя для 

чалавека ўяўленні аб навакольнай рэчаіснасці.Метэонімы непасрэдна 

звязаны з вучэннем аб чатырох элементах быцця (вадзе, агні, паветры 

і зямлі),у якіх спрадвечная прыродаўвасаблялася ў мностве самых 

разнастайных формаў і абліччаў. 

Дзеясловы са значэнннемнайважнейшых метэаралагічных з‘яў 

і велічынь, а таксама некаторых станаў прыродных аб‘ектаў займаюць 

параўнальна невялікае месца ў агульным лексічным фондзе беларускай 

мовы. У той жа час яны належаць да высокаінфармацыйнай лексікі, якая 

адлюстроўвае важныя для жыцця і дзейнасці чалавека прыродныя 

канстанты і прадстаўляе фрагмент беларускай моўнай карціны свету. 

У артыкуле разглядаюцца другасныя дзеяслоўныя намінацыі, 

непасрэдназвязаныя з назоўнікамі, якія абазначаюць атмасферныя ападкі 
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і электрычныя з‘явы ў атмасферы(дождж, снег, град,навальніца, маланка, 

гром). 

Дзеясловы, якіясуадносяцца з найменнямі ападкаў, утвараюць 

самастойную групу, дэнататыўны змест у якой адлюстроўвае пэўную 

атмасферную рэальнасць, звязаную з дажджамі, ліўнямі, снегам, градам 

і інш. Выпадзенне дажджу, дзякуючы якому адбываецца кругаварот вады 

ў прыродзе, можа характарызавацца рознай інтэнсіўнасцю,сілай, 

працягласцю і многімі іншымі паказчыкамі.У залежнасці ад 

гэтагавылучаюцца тыя цііншыя групы дзеясловы. 

1. Дзеясловы са значэннем моцы, вялікай сілы, 

парывістасцідажджу.У сваіхзыходных значэннях яны выражаюцьфізічнае 

ўздзеянне ў выглядзе ўдараў чым-небудзь цвѐрдым, вострым, гнуткім. 

Параўн.: біць ‗наносіць удары каму-небудзь з мэтай прычыніць боль; 

забіваць‘ →‗парывіста, моцна ўдараць у што-небудзь (пра дождж, вецер, 

хваліі пад.)‘: Біў дождж уначы па страсе(А. Сяргееў); ударыць ‗нанесці 

ўдар, выцяць; стукнуць‘ → ‗пачацца раптоўна і з вялікай сілай (звычайна 

пра з‘явы прыроды)‘: Ударыў моцны дождж (У. Клімовіч); сячы 

‗ўдараючы з размаху чым-небудзь вострым, раздзяляць на 

часткі,рассякаць‘ → ‗ліць моцна, струменямі, з сілай (пра дождж, град і 

пад.)‘: Пасля дажджу, які некалькі дзѐн запар сек пажоўклую траву і 

збіваў чырвонае лісце з дрэў, усюды блішчалі лужыны. 

(В. Хомчанка);урэзаць ‗адрэзаўшы частку чаго-небудзь, укараціць; моцна 

ўдарыць‘ → ‗пайсці, паліць (пра дождж)‘: Янка ўжо амаль дайшоў да 

чоўна, калі дождж урэзаў як след (М. Лупсякоў);секануць ‗моцна, з 

размаху ўдарыць якім-небудзь вострым прадметам, зброяй‘ → ‗раптоўна 

хлынуць (пра дождж, град і пад.)‘: Адразу секануў дождж, імклівы, спорны 

(Б. Сачанка);сцябаць (сцѐбаць) ‗біць чым-небудзь гнуткім; хвастаць‘ → 

‗моцна ліць (пра вецер, дождж, град і пад.)‘: На дварэ шумела, гудзела, 

дождж жорсткі сцѐбаў (М. Зарэцкі);хвастаць‘біць чым-небудзь гнуткім; 

сцѐбаць‘ → ‗сячы, біць (пра вецер, дождж, снег і пад.)‘: Хвастаў праліўны 

дождж, і халодныя струменьчыкі прасочваліся на спіну (М. Даніленка); 

лупіць‘знімаць, абдзіраць скуру, кару і пад.; моцна біць, лупцаваць каго-

небудзь‘ → ‗ліць з асаблівай сілай (пра дождж):На дварэ лупіць слотны 

асенні дождж, што ажно бурбалкі лопаюцца на лужынах (В. Гардзей); 

лупцаваць ‗біць, хвастаць‘ → ‗ліць з сілай (пра дождж): Дождж гусцеў, 

лупцаваў па бетонцы (Л. Дайнека). 

У гэту ж групу ўключаюцца дзеясловы, якія ў сваіх першасных 

значэннях абазначаюць працэс падзення, абвальвання з вялікай сілай 
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і ў вялікай колькасці:  ‗валіцца, ляцець зверху ўніз пад уздзеяннем 

сілы цяжару‘: Падаў ужо буйнымі кроплямі дождж, і адразу нібы 

растварыўся ў брудна-шэрым мроіве (Ю. Станкевіч); абрушыцца‗рынуцца, 

паляцець, пасыпацца на каго-, што-небудзь‘: Абрушыўся навальны дождж 

(П. Місько); абрынуцца‗імкліва ўпасці зверху, абрушыцца, абваліцца‘: 

З неба раптоўна абрынуўся дождж-лівень, берагавы пясок умомант 

змакрэў, рака задымела ад струмянѐў і бурбалак (В. Быкаў); Недзе на 

паўдарозе нас заспела навальніца і на зямлю абрынуўся лівень (В. Казько); 

хлынуць‗паліцца адразу, раптоўна, пацячы патокам‘: Надышоў час, калі 

першы цѐплы дождж хлынуў на зямлю, змыў плесневыя павуцінкі, што 

засталіся ад глыбокага снегу (У. Федасеенка); наваліцца‗налегчы, 

націскаючы сваім цяжарам‘: У дарозе наваліўся абложны дождж. Усѐ 

пацямнела, змізарнела, налілося холадам і тугой (Л. Дайнека).  

Працяканне моцнага, безупыннага дажджу адлюстроўваецца 

ў сэнсавых структарахдзеяслова ліць і яговытворных адзінках:Было цѐмна, 

асенні дробны дождж ліў на зямлю (Б. Мікуліч);Потым паліў дождж –

густы, цѐплы і спорны (А. Бароўскі); Неўзабаве дождж паліўся з глухой 

вышыні, забурболіў, зашыпеў (Л. Дайнека). 

Працяканне дажджу, які суправаджаецца працягласцю, перадаецца 

другасным лексіка-семантычным варыянтам (ЛСВ) 

полісемантазарадзіць‗распачаць якое-небудзь бясконцае, бесперапыннае 

дзеянне; пачаць гаварыць, паўтараць адно і тое‘ → ‗пачаць бесперапынна 

ісці, ліць (пра дождж)‘: Па лужынах заскакалі бурбалкі, значыцца, дождж 

зарадзіў надоўга (В. Хомчанка);Надвор’е горшылася, з раніцы зарадзіў 

дождж(У. Клімовіч). 

2. Дзеясловы, якія выражаюць малую сілу выяўлення дажджу, 

указваюць на дробныя рэдкія кроплі, з‘яўляюцца антанімічнымі 

па значэнні.Такія значэнні класіфікуюццаяк першасныя ў дзеясловаў 

імжыць,імжэць ‗ісці, падаць, асядаць дробнымі каплямі (пра 

дождж)‘:Аднак пачынае імжыць дождж (В. Быкаў); Нібы празь сіта 

імжыў восеньскі дождж (У. Случанскі); Імжэў дождж, і ѐн вымачыў 

мяне наскрозь (А. Бароўскі). 

Тая ж сэнсавая напоўненасць назіраецца ў другасных ЛСВ 

дзеясловаўнакрапваць ‗пакрыць крапам‘ → ‗падаць рэдкімі кроплямі 

(пра дождж)‘: Калі выйшлі ля парку, пачаў накрапваць дождж 

(Л. Адамовіч); церушыць, церусіць‗пераціраць, здрабняць што-небудзь 

сухое‘ →‗ісці (пра дробны снег, дождж)‘: Церушыў цѐплы дожджык 

(Я. Купала); Нудны, беспрасветны церусіў дождж (І. Мележ); пырскаць 
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‗раскідаць кроплі вадкасці, дробныя часцінкі чаго-небудзь‘ → ‗ісці, падаць 

(пра дробны дождж)‘:Часам пырскаў дождж, і мы спяшаліся, баючыся, 

каб ѐн не ўліў па-сапраўднаму (Я. Сіпакоў); Пырскнуў хуткі і халодны 

дождж (В. Казько); сыпаць ‘прымушаць падаць куды-небудзь, паступова 

выпускаючы (што-небудзь сыпкае ці дробнае)‘ → ‗ісці, падаць (пра 

дробны, часты дождж,снег)‘: Дождж яшчэ сыпаў, хаця, можа, і не такі, 

як раней (В. Быкаў); Усю ноч з хмарнага неба сыпаў зацяжны восеньскі 

дождж (В. Праўдзін);сеяць ‗раскідваць насенне па падрыхтаваную для 

сяўбы глебу‘ → ‗ісці, падаць (пра дождж, снег)‘:Хмары спускаюцца нізка 

і сеюць на мокрую зямлю дробны дождж (К. Чорны). 

3. Дзеясловы са значэннем працякання дажджу, які 

суправаджаецца пэўнымі гукамі. Утварэнне такіх гукаў ажыццяўляецца 

ў працэсе судакранання кропель дажджу з лістотай, травой, вадой, 

камянямі, дахамі дамоў,шыбамі вокнаў і інш.Рэпрэзентацыя такіх гукавых 

дажджоў, як правіла,назіраеццца ў дзеясловах з шырокай, максімальна 

абстрагаванай семантыкай, якая ў пэўных кантэкставых сітуацыях 

спецыялізуецца і накіроўвае частку свайго сэнсавага аб‘ѐму на выражэнне 

гукаў дажджу.Такія спецыялізаваныя ЛСВадлюстроўваюцца ў сэнсавых 

структурах дзеясловаў грукацець, лапацець, тупацець, патрэскваць, 

хлюпатаць,шалясцець, шапацець, шаргацець, шумець і вытворных ад іх 

лексічных адзінак: За акном па-ранейшаму грукацеў дождж, вецер шумеў 

галлѐм дрэў(С. Манвад);Па страсе лапоча лівень, а побач стогнуць 

векавыя дрэвы (І. Грамовіч);Наўкола, аднак, было ціха: дождж роўненька, 

але настойліва лапатаў па дарозе, траве (В. Быкаў);Не адной тысячай 

мокрых ножак па страсе адрыны тупаціць дождж (Я. Брыль); Дробны, 

але густы дождж ледзь чутна патрэскваў над галавой, сцякаў тонкімі 

струменьчыкамі з вялікіх лісцяў экзатычнай ліпы (М. Клімковіч); Хмуры 

восеньскі дождж слепіць шыбы, чутно, як ѐн хлюпоча пад акном 

(І. Хадановіч);Быў позні час, шалясцеў па страсе дождж (У. Федасеенка); 

Усѐ ціха, толькі лес шапоча, ды дробна шалясціць дождж 

(У. Случанскі);За вокнамі шапацеў дождж (У. Арлоў);Шапоча па даху 

дождж і крэкчуць на двары старыя дрэвы, нібыта скардзяцца на 

старасць (В. Чаропка); Толькі лес шумеў ды дробна шархацеў дождж 

(У. Случанскі); За акном у лісцях таполі шумеў дождж(І. Шамякін). 

Шум дробнага і частага дажджуможа нагадваць гукі барабана,бубна, 

што знайшло адлюстраванне ўсэнсавых структурах дзеясловаў барабаніць, 

бубніць: Нудотна барабаніў па даху дождж (В. Чаропка); А дождж 

барабаніць па вадзе, як па даху (У. Караткевіч); Дождж амаль у такт 
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музыцы забарабаніў па шыбах (Э. Луканскі); У чорным наваколлі спорна 

шумеў дождж, бубніў на даху старожкі аб нейкі кавалак бляхі(В. Быкаў); 

І бубніць, бубніць у вокны Дожджхалодны, дробны (Я. Колас). 

Часам гукі дажджу атаясамліваюцца з плачам чалавека,і ў мастацкім 

кантэксце ствараецца малюнак змрочнага, бязрадаснага настрою: Сіні 

дождж імжыць, плача ў вокнах ад ранку (К. Камейша); Дождж плача, 

пакідаючы сляды (А. Сакалоў); Кароткачасовы дождж безь перапынку 

плача, як немаўля (В. Рыжкоў). 

Дляабазначэння выпадзення атмасферных асадкаў у выглядзе 

снегуперш за ўсѐ выкарыстоўваецца семантычны патэнцыял дзеясловаў 

руху, перамяшчэння ў прасторы. Для гэтага часцей за ўсѐ ўжываюцца 

дзеясловы ісці (пайсці): Ідзе снег. Ціхі, густы, калматы. Халоднымі 

зоркамі падае на каўнер, садзіцца на шчокі, на вейкі (З. Прыгодзіч); За 

вакном у сінеючым марозным вечары ішоў белы снег (К. Травень); І адразу 

з маразамі пайшоў снег сухі, сыпучы, густы (І. Пташнікаў); Над зямлѐю 

пайшоў ціхі снег, закружыўся сыпкай мяцеліцай па дарозе (М. Прохар). 

Семантыка першасных ЛСВ дзеясловаў ляцець ‗імкліва рухацца 

ў паветры‘, кружыцца ‗круціцца, рухацца па кругу‘, вірыць ‗бурліць, 

круціць, утвараць віры‘ дазваляе перанесці ў рэцыпіентную зону 

значэннеспецыфікі працэсу выпадзення снегу:Снег з нябѐсаў ляціць 

(В. Шніп); Мякка кружыўся снег, таяў на твары (І. Мележ); Стаіць ля 

акна, глядзіць, як кружыцца снег (М. Прохар); Чорным роем з неба гнала i 

вiрыла снег, шоргала, як жвiрам, па плячах (В. Адамчык). 

У сэнсавай структуры полісеманта шастаць увага акцэнтуецца не 

толькі на руху, але і на шораху, якія суправаджаюцьвыпадзенне снегу: Калі 

аціхае вецер, чуваць, як шастае па шыбах дробны снег (І. Пташнікаў). 

Інварыянтнай семай‗ляцець зверху ўніз‘ аб‘яднаныдзеясловы 

,выпасці, сыпаць (сыпацца): А снег усѐ падаў гусцей: зямля 

забялелася (Я. Колас); Увесь учарашні дзень падаў пухкі снег (У. Арлоў); 

Снег падаў густымі пухнатымі хлоп’ямі (М. Лынькоў); Пасля замаразкаў 

нападаў снег (К. Чорны); Выпаў першы снег – чысты, бялюткі 

(З. Прыгодзіч);А на двары выпаў снег, мяккі, пушысты (А. Клышка); 

Сыпаў жорсткі снег (М. Лынькоў); Сыпаў снег, і абрысы дамоў і людзей 

расплываліся, затуманьваліся (І. Шамякін); За закратаваным акенцам 

сыпаўся снег (І. Шамякін). 

Квантататыўная сема‗падаць імкліва і ў вялікай колькасці‘ 

актуалізуецца ў дзеясловах валіць, паваліць:На мокрую зямлю густа валіў 

снег (У. Федасеенка); Зноў паваліў снег і ўсхадзіўся вецер, сухі, калючы 
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(І. Пташнікаў). Антанімічная сема ‗падаць рэдка, у малой 

колькасці‘выяўляецца ў дзеясловаўцерусіць,церушыць:А з неба 

церусіўбялюткі снег, халадзіў твар, рукі (М. Прохар); Хоць была ўжо 

адліга, алемокры снег церушыў(Л. Родзевіч); Усе яшчэ церушыў мокры снег 

(У. Караткевіч). 

Дзеясловы, якія характарызуюць электрычныя з‘явы ў атмасферы, 

суадносяцца з назоўнікамінавальніца, маланка, гром.Семантыка 

«навальнічных»дзеясловаўакрэсліваеццатэмпаральнымі 

і квантытатыўнымі паказчыкамі. Тэмпаральнасць, як правіла,звязваецца з 

процілеглымі катэгорыямі пачатку, пэўнай працягласціі завяршэння 

дзеяння, для чаговыкарыстоўваюццанаступныя фазавыя дзеясловы: 

1. Дзеясловы са значэннем пачатку дзеяння:І вось найшла 

навальніца, паваліліся дрэвы, усю зямлю ўслалі векавыя гіганты 

(М. Лынькоў);Толькі паднялася навальніца (Я. Колас); Ведаў, што ідзе 

навальніца і што яе лепей пераседзець(У. Караткевіч); Надышла 

навальніца(В. Казько); Раптам наляцеў вецер, загуло наваколле, пачалася 

навальніца (В. Праўдзін); Але на захадзе зноў пачало грукацець. Гэта ўжо 

набліжалася навальніца (Я. Маўр); І навальніца прыйдзе, і сутаргава 

разарве неба маланка(М. Стральцоў). 

2. Дзеясловы са значэннем завяршэння дзеяння:Толькі што 

адшумела навальніца, і па вуліцы вѐскі бягуць вясѐлыя мутныя раўчукі 

(Я. Брыль); І ўсѐ-такі навальніца міналася(П. Місько);Калі заціхла 

навальніца, сонейка ласкава засвяціла (А. Якімовіч);Выходзіць, скончылася 

навальніца, пакуль яны спалі (А. Якімовіч); Навальніца супакоілася. Гром 

вуркатаў воддаль, але дождж яшчэ ішоў (А. Якімовіч); Толькі што 

адбушавала навальніца – сапраўдная, з вялікім громам і бліскавіцамі 

(З. Прыгодзіч);Навальніца сціхае ўжо. Хутка будзе сонца(Р. Бензярук). 

3. Дзеясловы са значэннем працягласці дзеяння:Можа, з гадзіну 

цягнулася навальніца і ішоў праліўны дождж (Я. Маўр).  

Квантытатыўны паказчык, як правіла, скіраваны ў бок канцэнтрацыі 

дзеяння, указання на вялікую разбуральную сілу і моц навальніцы: Над 

хатамі раўла навальніца, сыпала дажджом на загубленае ў лясах сяло, 

чорнай сажай крыла ўсѐ навакол(У. Караткевіч); Яшчэ ўчора бушавала 

навальніца, маланка ўгрызалася ў цвѐрды нябесны блакіт 

(Л. Дайнека);Учора шуганула франтальная навальніца (І. Шамякін);А 

навокал ужо ятрылася і шалела першая красавіцкая навальніца 

(В. Гардзей). 
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У паняційнае поле навальніцы ўключаецца маланка (бліскавіца), 

якаялічыцца самай распаўсюджанайсветлавой з‘явай. Пры яе 

рэпрэзентацыі часцей за ўсѐ актуалізуецца паказчык яркасці, 

асляпляльнасці ізвязаныя з ім пэўныя колеравыя прыметы. Так, у сэнсавай 

структуры дзеяслова зіхацець актуалізуецца прымета яркасці свячэння, 

ззяння, іскрыстасці маланкі: Маланка зіхаціць безупынна, вецер хістае 

дрэвы (Я. Маўр); Маланка зіхаціць агнѐм(К. Буйло). Тая ж прымета 

ўскладняецца тэмпаральным маркерамімклівасці, раптоўнасці з‘яўлення 

маланкі, яе кароткачасовасці ў дзеяслоўных структурах бліснуць, 

бліскацець, мільгаць,замігцець, шугаць:Блішчуць маланкамі, трасуцца 

громам (Я. Колас); На даляглядзе зырка бліснула 

маланка(А. Бароўскі);Загрымеў гром, бліснулі зіхоткія маланкі 

(Л. Дайнека); Раз-пораз бліскала маланка. На ўсѐ неба (Н. Тулупава); 

Маланка агнямі хай бліскае, ззяе (А. Зязюля); Ліў дождж як з вядра, 

бліскацелі маланкі ў цемрадзі, ды гром раскатваўся (М. Лынькоў); 

Маланка мільгае з усходу (А. Васіленка); Маланкі залатыя замігцяць 

(Я. Купала); Дождж амаль скончыўся, толькі шугаюць і зыркаюць маланкі 

(У. Паўлаў). 

Пры характарыстыцы маланкі часцей за ўсѐ актуалізуецца 

квантытатыўная сема, якая падкрэсліваемоц, сілу, рэзкасць уздзеяння на 

каго-, што-небудзь. Для выражэння гэтага выкарыстоўваюцца ЛСВ 

дзеясловаў біць, ударыць, стукнуць:Маланка з неба б’е (У. Караткевіч); 

Дождж, здаецца, парадзеў,толькі працягвалі біць маланкі (А. Сполах); 

Маланка ўдарыла ў дрэва, якое загарэлася(А. Антановіч); У гэты момант 

моцна стукнула маланка і трапіла проста ў камень, які ад удару 

раскалоўся на дзве часткі (А. Якімовіч). 

У дзеясловаў жахнуць ‗гучна, з сілаю ўдарыць‘,грукатаць ‗ствараць 

грукат‘, трашчаць ‗утвараць трэск‘, ляскаць ‗утвараць ляск‘указваюцца 

гукавыя з‘явы, якія суправаджаюць з‘яўленне і знікненне маланкі, іпобач 

з аўдыяльнымі паказчыкамі гучнасці (‗грукат‘, ‗трэск‘, ‗ляск‘, 

‗раскацістасць‘) актуалізуецца квантытатыўная сема ‗моц, сіла‘: А маланкі 

жахалі і жахалі, асвятляючы возера, лес, шалаш, пальму(А. Якімовіч); 

У небе жаханула маланка –і злы пярун ударыў у сухі дуб, у вяршыню 

яго(А. Бароўскі); І ў небе грукочуць маланкі (У. Караткевіч); Затрашчала 

над галавой маланка, абрынуўся на зямлю халодны і калючы дождж 

(А. Бароўскі);А тут як грымне гром, як ляснуць маланкі (Л. Адамовіч). 

У дзеясловаў паласаваць, шматавацьна першы план вылучаецца 

формамаланкі ў выглядзе паласы агню,святла, шматка: Маланкі пачалі 
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паласаваць неба (З. Бядуля); Доўга яшчэ паласавалі неба бліскавіцы 

(І. Пташнікаў); Маланкі паласавалі неба часцей і 

часцей(У. Караткевіч);Урэзаў дождж, і шматанула маланка (У. Галубок). 

Розныя дзеяслоўныя характарыстыкімаланкі часта носяць 

індывідуальна-аўтарскі характар, і для яе апісання выкарыстоўваюццаяк 

асобныядзеяслоўныя адзінкі, так і спалучэнні слоў. Параўн.:Халодная 

бліскавіца змяѐю прабегла па небе(А. Якімовіч);І змяяцца маланкі. 

(Л. Сільнова); Смаліць агнѐм бліскавіца(В. Шырко); Маланкаўгрызалася ў 

цвѐрды нябесны блакіт (Л. Дайнека);Начную цемру разадрала яркая 

бліскавіца(А. Рукаль); Вогненнай касой махала над лесам 

маланка(Л. Дайнека);І навальніца прыйдзе, і сутаргава разарве неба 

маланка (М. Стральцоў); Маланкі распорвалі неба (А. Разанаў). 

Гром (пярун)лічыцца адным з асноўных паказчыкаў навальніцы 

і з‘яўляецца гукавой з‘явай ў атмасферы, якая суправаджае разрад маланкі. 

Гэта гукавая хваляраспаўсюджваецца ў паветрыў выніку хуткага 

павышэння ціску на шляху маланкі, якую ў час навальніцы 

суправаджаюцьгрукат і трэск. Таму прыметы моцнага гучання грому і яго 

вялікай сілыз‘ўляюцца найбольш істотнымі і важнымі ў працэсе моўнай 

рэпрэзентацыі грому. 

Канцэптуальная прымета ‗акустычная характарыстыка, звязаная 

з моцным гукам‘ актуалізуецца ў дзеясловахгрымець, 

грукатацьі вытворных ад іх адзінках: Маланкі паласавалі неба не 

затухаючы, і гром грымеў не перарываючыся (В. Казько);Над галавою 

грымнуў гром (Н. Гілевіч); Загрымеў гром, падзьмуў парывісты гарачы 

вецер (Л. Дайнека);Бура тым часам мацнела, гром грукацеў ужо над самай 

пячорай (Я. Маўр); Гром грукатаў усю ноч(А. Разанаў);Ноччу доўга ліў 

дождж, шалеў вецер, бліскала маланка і грукатаў гром (А. Якімовіч); 

Бліснула маланка, загрукатаў гром (Н. Тулупава). 

Тая ці іншая ступень гучання грому выяўляецца ўдзеясловах, якія 

ў сваіх першасных значэнняхвыражаюць гукі чалавека і 

жывѐл:азвацца,абазвацца ‗падаць голас‘, загучаць ‗пачаць гучаць‘, 

буркнуць ‗сказаць што-небудзь з адценнем 

незадаволенасці‘,рагатаць‗гучна, нястрымана смяяцца‘,бурчаць ‗утвараць 

глухія гукі, выказваючынезадавальненне або пагрозу(пра жывѐл)‘:Сляпуча 

бліснулі маланкі, глуха, раскаціста азваўся пярун (В. Гардзей);Павеяў 

вецер, і далѐка за лесам абазваўся гром(Я. Баршчэўскі);Гром страшэнны 

загучаў (Я. Колас);Гром буркаў над галавой, а мы несліся стрымгалоў да 

адзінага месца, дзе можна было схавацца (А. Якімовіч); Зарагатаў гром, і 
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на зямлю ўпалі першыя кроплі дажджу, забарабанілі па лісцях 

(А. Якімовіч);Недзе за бясхмарным даляглядам бурчаў нябачны пярун 

(У. Караткевіч). 

Крыніцамі ўтварэння другасных «громавых»ЛСВ могуць служыць 

зыходныя ЛСВ дзеясловаўса значэннемрэзкіх, аднастайных,пералівістых, 

адрывістых, траскучых гукаў, а таксама гукаў музычных інструментаў: 

ляпнуць‗утварыць рэзкі стук, шум пры ўдарах‘, ляснуць‗утварыць звонкі 

гук‘, бухнуць ‗утварыць глухі адрывісты гук, грымнуць‘, патрэскваць 

‗зрэдку, час ад часу трашчаць‘,вуркатаць ‗утвараць аднастайныя 

пералівістыя гукі, грукатаць‘, бубніць ‗біць у барабан‘: Угары тым часам 

грукацеў гром, недзе блізка ляпнуў пярун (В. Быкаў);Заўтра можа 

загрымець гром, лясне пярун –і няма нас! (Я. Колас);Вогненнай касой 

махала над лесам маланка. Гром бухаў ва ўсе званы(Л. Дайнека); 

У паднябессі, як бы пацяшаючыся з людзей, патрэскваў гром, але дажджу 

не было (А. Якімовіч);Гром часам ціха вуркатаў, часам гучна бабахаў 

(Н. Тулупава); Гром вуркатаў воддаль, але дождж яшчэ ішоў 

(А. Якімовіч);Глуха бубніць гром, раз-пораз мігцяць бліскавіцы 

(В. Гардзей).  

У дзеясловахраскаціцца, пракаціцца, ракатацьактуалізуюцца 

семыраскацістых, гучных, моцныхгукаў грому, грукатання: Ліў дождж як 

з вядра, бліскацелі маланкі ў цемрадзі, ды громраскатваўся (М. Лынькоў); 

Бліснула маланка, пракаціўся над лесам гром (А. Бароўскі); Гром 

пракаціўся ўгары(Я. Колас); Раз-пораз бліскалі маланкі, не сціхаючы 

ракатаў гром (Р. Бензярук). 

Прымета ‗вялікая сіла, моц‘характарызуе энергетычны патэнцыял 

грому і ў мове выражаецца дзеясловамі біць, ударыць, бабахнуць, бухаць, 

бушаваць, лупіць: Гром б’е, бліскавіца паліць (В. Аляксееў);Б’е пярун 

агнявы(М. Чарот); За хатай, над рэчкай, ударыў гром і рэха пакацілася па 

ўсім наваколлі (М. Сяднѐў); Гром ударыў мацней, званчэй (Л. Дайнека); 

Потым яшчэ і гром бабахнуў, толькі рэха пайшло (П. Місько); Нада мной 

бушуе грому кананада(К. Буйло); Гром лупіў, бухаў, здавалася, над самаю 

галавою(А. Якімовіч). 

У некаторых выпадках дзеясловы са значэннем гукаў агнястрэльнай 

зброі (страляць, стрэліць, выстраліць) выкарыстоўваюцца для 

абазначэння гукаў грому:Хай гром з перунамі грыміць і страляе 

(А. Зязюля);Яна збiлася з хады, прыпынiлася на мiг, як раптам стрэлiў 

пярун (В. Адамчык); У небе пачуўся пагрозлівы гром,пярун выстраліў 

(А. Бароўскі).  
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Такім чынам, у беларускім моўным кантынууме шырока 

выкарыстоўваюцца дзеясловы са значэннем атмасферных ападкаў 

і электрычных з‘яў у атмасферы. Янывалодаюць вялізным патэнцыялам 

для развіцця другасных лексіка-семантычных варыянтаў і ў шматлікіх 

кантэкставых фрагментах адлюстроўваюцьсамыя розныя выяўленні 

руху.На першы план могуць вылучацца прыметы інтэнсіўнасці, сілы 

ўздзеяння,працягласці, хуткасці, дынамічнасці, а таксамагукавыя 

характарыстыкі, якія атаясамліваюццазпрацэсам маўлення чалавека, 

атаксамагукамі жывѐл і птушак,гукамі агнястрэльнай зброі, музычнымі 

гукамі іінш.У некаторых выпадках метэонімы (ісці, 

падаць,сцябаць)уключаюцца не ў адну, а ў некалькі мікрагруп, што 

сведчыць пра адкрытасць мэтэаралагічнай сістэмы, яе 

своеасаблівуюдыфузнасць і семантычную «судакранальнасць» з іншымі 

намінацыямі. Зрэдку ў структурыдзеясловаў развіваецца другасная 

семантыка, якая адлюстроўвае асаблівасці эмацыянальнага стану чалавека, 

яго настрой, пачуцці,перажыванні,паводзіны (бушаваць ‗бурна выказваць 

сваю незадаволенасць, гнеў‘, грымець‗гаварыць гучным узрушаным 

голасам, з гневам або запалам‘). Метэаралагічная лексіка ў пэўнай ступені 

адлюстроўвае спецыфіку беларускай ментальнасці, а таксаманацыянальнай 

моўнай карціны свету. 

 

 

 

А. М. Сяргейчык 

выкладчык кафедры крымінальнага працэсу 

Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь 

 

 

ФФУУННККЦЦЫЫЯЯННААВВААННННЕЕ  ККРРЫЫММІІННААЛЛЬЬННААГГАА  ЗЗААККООННАА  ЎЎ  ЧЧААССЕЕ::  

ТТЭЭРРММІІННААЛЛААГГІІЧЧННЫЫ  ААССППЕЕККТТ  

 

Для разгляду тэрміналагічнага аспекту функцыянавання 

крымінальнага закона ў часе звернемся да метаду логіка-семантычнага 

аналізу, адпраўной пасылкай якога з‘яўляецца сувязь сэнсу выказванняў 

з умовамі іх ісціннасці, г. зн. неабходнасць адпаведнасці імя ісціннага 

выказвання аб‘ектыўнай рэальнасці. 

Для гэтага свае развагі будзем папярэджваць аналізам тэрміналогіі, 

якая выкарыстоўваеццаў крымінальна-прававой дактрыне і адносіцца да 
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функцыянавання крымінальнага закона ў часе, з пункту гледжання яе 

логіка-семантычнай адпаведнасці аб‘ектыўнай рэальнасці. 

Такі аналіз уяўляецца мэтазгодным пачаць з навуковых катэгорый 

дзеянне і прымяненне крымінальнага закона ў часе. 

Дадзеныя катэгорыі не нясуць у сабе ўказання на часавую 

накіраванасць вызначаемых імі з‘яў, але маюць значэнне для ўсведамлення 

працэсу тэмпаральнага функцыянавання крымінальнага закона. 

У ч. 2 арт. 9 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей –

 КК) зваротная сіла крымінальнага закона вызначана як распаўсюджванне 

названага закона на асоб, якія ўчынілі злачынствы да ўваходжання такога 

закона ў сілу [18]. 

Што канкрэтна ўкладаецца заканадаўцам у паняцце 

распаўсюджванне, не зусім зразумела. У дактрыне гаворка ідзе, як правіла, 

або пра дзеянне крымінальнага закона, або пра яго прымяненне. 

У Рэспубліцы Беларусь на сѐнняшні дзень няма комплекснага 

нарматыўна зацверджанага слоўніка юрыдычных тэрмінаў, які 

б сістэматызаваў паняційна-катэгарыяльны апарат функцыянавання 

крымінальнага закона ў часе, таму ў рамках нашага аналізу звернемся да 

«Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» пад рэдакцыяй 

М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко (далей – ТСБЛМ) і «Вялікага тлумачальнага 

слоўніка рускай мовы» пад рэдакцыяй С. А. Кузняцова (далей – слоўнік 

Кузняцова) [17; 5]. Названыя слоўнікі выдадзены адпаведна пад грыфам 

Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі і Інстытута лінгвістычных даследаванняў Расійскай акадэміі 

навук, а значыць маюць высокую ступень аўтарытэтнасці. 

Лексічнае значэннедзеяслова распаўсюдзіць у ТСБЛМвызначана 

наступным чынам: «пашырыць сферу дзеяння (вылучана намі. – А. С.) на 

каго-, што-н.» [17, c. 553]. Слоўнік Кузняцова дае для дадзенага дзеяслова 

больш шырокае вызначэнне: «пашырыць круг дзеяння, прымянення 

(выдзелена намі – А. С.) чаго-н.» [5, c. 1094]. 

Іншымі словамі, абапіраючыся на лексічнае значэнне дзеяслова 

распаўсюдзіць, можна перадаць сэнс азначэння зваротнай сілы 

крымінальнага закона, дадзенага беларускім заканадаўцам, як дзеянне 

і (або) прымяненне названага закона ў дачыненні да асоб, якія 

ўчынілізлачынствы да ўваходжання такога закона ў сілу. Гэта значыць, 

у дадзеным выпадку мае месца фактычнае атаясамліванне беларускім 

заканадаўцам дзеяння і прымянення крымінальнага закона ў часавым 
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сэнсе. Ва ўсякім выпадку, заканадавец не ўдакладняе, чым з‘яўляецца 

зваротная сіла крымінальнага закона: праявай яго дзеяння ці прымянення. 

У дактрыне пытанне аб размежаванні такіх катэгорый, як дзеянне 

крымінальнага закона ў часе і прымяненне крымінальнага закона ў часе 

спецыяльна не разглядалася. Як правіла, гаворка ідзе пра размежаванне 

дзеяння і прымянення закона па-за тэмпаральным кантэкстам. 

С. С. Аляксееў, у прыватнасці, адзначае: «акт прымянення права 

канкрэтызавана дапаўняе ўладнасць юрыдычных норм, гэта значыць 

канкрэтызавана да дадзенага выпадку ўладна падмацоўвае іх дзеянне» 

[1, c. 10].Адпаведна катэгорыя прымянення крымінальнага закона 

разглядаецца зазвычай без тэмпаральнай прывязкі. Так, С. С. Аляксееў пад 

прымяненнем закона наогул разумее дзейнасць кампетэнтных 

праваахоўных органаў, накіраваную на вырашэнне юрыдычных спраў 

[2, c. 130]. Падобнае азначэнне ў дачыненні да крымінальных законаў дае 

і А. М. Жураўлѐва [21, c. 76–77]. 

Адносна вызначэння катэгорыі дзеяння крымiнальнага закона ў часе 

існуе некалькі пунктаў гледжання. 

А. М. Жураўлѐва, абагульняючы погляды, выпрацаваныя 

ў крымінальна-прававой дактрыне, вылучае тры падыходы да вызначэння 

дзеяння крымiнальнага закона ў часе, якія разглядаюць яго як: 

1) магчымасць прымянення крымінальнага закона; 2) перыяд паміж 

момантамі ўваходжання ў сілу крымінальнага закона і страты ім сілы; 

3) працэс функцыянавання закона [21, c. 78; 10, с. 10]. Пры гэтым 

навуковец не разглядае дадзеныя вызначэнні ў якасці 

ўзаемавыключальных, лічачы іх узаемадапаўняльнымі аспектамі 

тэмпаральнага дзеяння крымiнальнага закона [21, с. 78; 10, с. 10]. 

Н. Г. Урублеўская дае больш вузкае вызначэнне, пабтрымливаючы 

агульнапрызнаную у крымінальна-прававой навуцы пазіцыю аб тым, што 

«дзеянне закона ў часе пачынаецца з моманту ўваходжання закона ў сілу 

(увядзення ў дзеянне) і спыняецца ў момант страты ім сілы» [9, c. 11]. 

Як відаць з прыведзеных прыкладаў, вучоныя, хаця і размяжоўваюць 

паняцці дзеяння і прымянення крымінальнага закона як такія [1, с. 10; 10, 

c. 10 і інш.], аднак, вызначаючы катэгорыю дзеяння крымiнальнага закона 

ў часе, або фактычна атаясамліваюць яе з катэгорыяй прымянення 

крымінальнага закона ў часе (А. М. Жураўлѐва і інш.), або даюць 

вызначэнне катэгорыі дзеяння крымiнальнага закона ў часе без 

суаднясення з катэгорыяй прымянення крымінальнага закона ў часе 

(Н. Г. Урублеўская і інш.). 
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З улікам выкладзенага ўяўляецца неабходным пры дапамозе логіка-

семантычнага аналізу размежаваць катэгорыі дзеянне крымінальнага 

закона ў часе і прымяненне крымінальнага закона ў часе, робячы акцэнт на 

іх тэмпаральнай нятоеснасці. 

На нашу думку, пад дзеяннем крымінальнага закона ў часе варта 

разумець пасіўнае з пункту гледжання праяўлення дзяржаўнай волі 

функцыянаванне крымінальнага закона ў дачыненні да нявызначанага кола 

асоб з моманту ўваходжання названага закона ў сілу да моманту страты ім 

сілы; пад прымяненнем крымінальнага закона ў часе – актыўнае з пункту 

гледжання праяўлення дзяржаўнай волі функцыянаванне крымінальнага 

закона ў дачыненні да асоб, што ўчынілі злачынства, якое пачынаецца 

пасля моманту ўваходжання крымінальнага закона ў сілу і заканчваецца 

або з яго адменай, або з уваходжаннем у сілу новага, больш спрыяльнага 

крымінальнага закона, або ў сувязі з заканчэннем тэрмінаў даўнасці 

прыцягнення да крымінальнай адказнасці або выканання пакарання, або 

ў сувязі са смерцю апошняй асобы, якая ўчыніла злачынства, 

прадугледжанае дадзеным законам, у перыяд яго дзеяння, у выпадку калі 

ў дачыненні да гэтай асобы тэрміны даўнасці вызвалення ад крымінальнай 

адказнасці і пакарання не прымяняюцца. 

Разбяром дадзеныя азначэнні больш падрабязна. 

Па-першае, варта падкрэсліць, што мы выкарыстоўваем у азначэннях 

тут і далей па тэксце прыметнікі пасіўны і актыўны для вызначэння 

характару функцыянавання крымінальнага закона менавіта з пункту 

гледжання формы праяўлення дзяржаўнай волі ў працэсе праварэалізацыі. 

Само прымяненне крымінальнага закона мы адносім адначасова і да форм 

функцыянавання крымінальнага закона (разам з дзеяннем), і да форм яго 

рэалізацыі (разам з прытрымліваннем, выкананнем і выкарыстаннем). 

Па-другое, мы свядома вызначылі дакладныя часавыя рамкі дзеяння 

крымінальнага закона і адначасова не вызначылі іх для прымянення, таму 

што часавыя рамкі дзеяння крымінальнага закона строга вызначаюцца 

момантамі ўваходжання дадзенага закона ў сілу і страты ім сілы. Часавыя 

ж рамкі, у межах якіх магчыма прымяненне крымінальнага закона, носяць 

фактарны характар, г. зн. залежаць ад ступені спрыяльнасці дадзенага 

закона ў параўнанні з законамі, якія змяшчаюць адпаведную крымінальна-

прававую норму і дзейнічаюць пасля замены імі адпаведнага закона, ад 

прымянення да прадугледжаных дадзеным законам дзей тэрмінаў даўнасці 

прыцягнення да крымінальнай адказнасці, а таксама ад наяўнасці 

канкрэтных фактаў учынення грамадска небяспечных дзей, 
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прадугледжаных названымі крымінальнымі законамі, якія ўступаюць 

у калізію паміж сабой. 

Дзеянне і прымяненне крымінальнага закона ў часе мы вызначылі 

праз родавае паняцце функцыянаванне крымінальнага закона ў часе, 

кіруючыся пры гэтым наступнымі меркаваннямі. 

Паводле ТСБЛМ, функцыянаваць азначае «дзейнічаць, быць 

у рабоце, працаваць» [17, c. 715]. Дзеяслоў жа працаваць азначае 

«ажыццяўляць якую-н. дзейнасць» [17, с. 504]. Іншымі, словамі, з пункту 

гледжання лексічнага значэння, назоўнікі функцыянаванне і дзеянне, 

безумоўна, цесна звязаны, аднак, абапіраючыся выключна на лексічнае 

значэнне, цяжка дакладна вызначыць, які з двух назоўнікаў па сэнсе 

ахоплівае іншы, г. зн. якое з двух паняццяў з‘яўляецца родавым, а якое 

відавым. Для гэтага неабходна суаднесці лексічнае і спецыяльна-

юрыдычнае значэнне названых паняццяў. Функцыянаванне права 

ў спецыяльна-юрыдычным сэнсе (або па ўнутраным крытэрыі) выяўляецца 

ў яго рэгулятыўнай і ахоўнай функцыях (часам ахоўную функцыю 

разглядаюць у якасці аднаго з відаў рэгулятыўнай [7, с. 151 і інш.]). У сваю 

чаргу рэгулятыўная функцыя ажыццяўляецца ў форме замацавання 

ў нарматыўных прававых актах грамадска карысных адносін, якія 

патрабуюць стабільнасці (рэгулятыўна-статычная функцыя), або 

нарматыўнага афармлення дынамікі грамадскіх адносін (рэгулятыўна-

дынамічная функцыя) [7, с. 150–151; 8, с. 101–102; 20, с. 219–220 і інш.], 

г. зн. шляхам увядзення ў дзеянне адпаведных нарматыўных прававых 

актаў. Іншымі словамі, функцыянаванне права праз ажыццяўленне 

дзяржавай рэгулятыўна-статычнай і рэгулятыўна-дынамічнай функцый 

праяўляецца ў форме дзеяння закона. Ахоўная ж функцыя (або 

рэгулятыўна-ахоўная) накіравана на забеспячэнне ажыццяўлення 

рэгулятыўнай-статычнай і рэгулятыўнай-дынамічнай функцый права, на 

абарону права ад парушэнняў і ажыццяўляецца ў форме інфармавання 

ўдзельнікаў грамадскіх адносін аб тым, якія сацыяльныя каштоўнасці 

заканадаўча абаронены дзяржавай, якія дзеі забаронены (дзеючым 

законам), а таксама ў форме ўздзеяння на правапарушальнікаў, якая 

рэалізуецца шляхам прымянення закона [7, c. 150–152; 8, с. 102; 20, с. 220 

і інш.]. Адпаведна, функцыянаванне права з дапамогай ажыццяўлення 

дзяржавай ахоўнай (рэгулятыўна-ахоўнай) функцыі праяўляецца ў форме 

дзеяння і прымянення закона. Такім чынам, функцыянаванне права 

(а таксама функцыянаванне закона як яго знешняга фармальнага 

выражэння), з пункту гледжання рэалізацыі дзяржаўнай волі, выяўляецца ў 
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форме дзеяння і прымяненнязакона. Таму з улікам лексічнага і спецыяльна-

юрыдычнага (якое не супярэчыць лексічнаму, а ўдакладняе яго) значэнняў 

паняццяў функцыянаванне закона і дзеянне закона апошняе неабходна 

прызнаць больш вузкім у параўнанні з першым. Адпаведна, 

функцыянаванне крымінальнага закона можна вызначыць як здольнасць 

крымінальнага закона ўплываць на паводзіны грамадзян і рэгуляваць іх, 

якая праяўляецца ў форме дзеяння крымінальнага закона і прымянення 

крымінальнага закона, ці ў часавым кантэксце – як здольнасць 

крымінальнага закона ўплываць на паводзіны грамадзян і рэгуляваць 

іх напрацягу вызначанага законам перыяду, якая праяўляецца ў форме 

дзеяння крымінальнага закона ў часе і прымянення крымінальнага закона 

ў часе. 

Паняцце функцыянаванне крымінальнага закона не новае. Яно 

перыядычна выкарыстоўваецца ў крымінальна-прававой дактрыне 

[15, c. 69, 75 і інш.], аднак, пры аналізе тэрміналогіі, якая 

выкарыстоўваецца ў навуковай літаратуры пры разглядзе інстытута 

функцыянавання крымінальнага закона ў часе, міжволі ўзнікае пытанне: 

навошта паняцці тэмпаральнага дзеяння і прымянення вызначаць праз 

паняцце функцыянаванне ў часе, калі часавыя рамкі магчымага 

прымянення крымінальнага закона цалкам ахопліваюцца часавымі рамкамі 

яго дзеяння, г. зн. у тэмпаральным сэнсе паняццем дзеяння крымiнальнага 

закона ахопліваецца і паняцце яго прымянення, бо і ў літаратуры можна 

прачытаць: дзейнічае са зваротнай сілай [9, с. 26; 11, с. 21; 16, c. 6] 

і прымяняецца са зваротнай сілай [3, c. 56], дзейнічае ўльтраактыўна [3, 

c. 56; 9, с. 36, 38; 12, с. 23] і прымяняецца ўльтраактыўна [9, с. 38] і г. д. 

Так, паняццем дзеяння крымiнальнага закона ў часе фактычна 

ахопліваюць паняцце яго прымянення ў часе, напрыклад, А. І. Байцоў 

і Б. У. Валжэнкін, вылучаючы тры прынцыпы такога дзеяння: 

«1) прымяненне да дзеі закона, які адпавядае часу яе ўчынення; 

2) абарачальнасць больш мяккага і 3) неабарачальнасць больш строгага 

закона» [4, с. 4]. У гэтым жа ключы разважаў і Я. М. Брайнін, адзначаючы, 

што «неабходным атрыбутам дзеючага крымінальнага закона з‘яўляецца 

не толькі наяўнасць у яго юрыдычнай сілы, але і магчымасць прымянення 

ў пэўным выпадку для вырашэння канкрэтнай крымінальнай справы» 

[6, c. 130]. 

Дзеянне і прымяненне крымінальнага закона ў тэмпаральным сэнсе 

фактычна атаясамлівае і М. Р. Мельнікаў, сцвярджаючы, што кожны 

дзеючы крымінальны закон мае свой пэўны аб‘ѐм, сутнасць якога 
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раскрываецца ў вучэнні аб межах яго дзеяння і канкрэтызуецца 

ў вызначэнні аднесенасці пэўнага акта чалавечых паводзін да той ці іншай 

заканадаўчай пастановы. Зыходзячы з гэтага,навуковец разумее пад 

дзеяннем крымінальнага закона ў часе пэўную сувязь паміж аб‘ѐмам 

закона і актам паводзін суб‘екта прававых адносін [12, c. 12]. Сапраўды, 

канкрэтызацыя аб‘ѐму закона праз вызначэнне аднесенасці пэўнага акта 

чалавечых паводзін да той ці іншай заканадаўчай пастановы з‘яўляецца 

нічым іншым, як прымяненнем крымінальнага закона. 

Больш за тое, беларускі заканадавец, даўшы арт. 9 КК назву 

«Дзеянне крымінальнага закона ў часе» [18], фактычна ахапіў 

у тэмпаральным сэнсе паняццем дзеяння крымiнальнага закона паняцце 

яго прымянення, таму што гаворка ў дадзеным артыкуле відавочна ідзе як 

пра дзеянне, так і пра прымяненне крымінальнага закона ў часе. 

З нашага пункту гледжання, дзеянне крымінальнага закона ў часе 

ахоплівае ў тэмпаральным сэнсе яго прымяненне, толькі ў тым выпадку, 

калі гэты закон менш спрыяльны ў параўнанні з папярэднім і наступным 

крымінальнымі законамі, у адваротным жа выпадку часавыя межы іх 

дзеяння і прымянення адрозніваюцца або па колу асоб (у выпадку, калі 

крымінальны закон больш спрыяльны ў параўнанні з папярэднім, але менш 

спрыяльны ў параўнанні з наступным крымінальнымі законамі), або 

тэмпаральныя межы магчымага прымянення крымінальнага закона 

выходзяць за рамкі тэмпаральных межаў яго дзеяння (у выпадку, калі 

крымінальны закон больш спрыяльны ў параўнанні з наступным, але менш 

спрыяльны ў параўнанні з папярэднім), або адрозніваюцца па коле асоб 

пры адначасовым выхадзе межаў прымянення адпаведнага крымінальнага 

закона за часавыя рамкі яго дзеяння (у выпадку, калі крымінальны закон 

больш спрыяльны ў параўнанні як з папярэднім, так і з наступным 

крымінальнымі законамі). 

Растлумачым сваю пазіцыю, прымяніўшы метад доказу ад 

адваротнага. 

Дапусцім, што дзеянне і прымяненне крымінальнага закона 

ў тэмпаральным сэнсе тоесныя. Тады, напрыклад, прымяняючы 

крымінальны закон ультраактыўна, мы павінны ўяўляць яго дзеючым 

і пасля страты ім сілы, якая можа адбыцца ў дадзеным выпадку шляхам 

замены названага закона новым менш спрыяльным крымінальным 

законам, які змяшчае адпаведную крымінальна-прававую норму. Іншымі 

словамі, у момант ультраактыўнага прымянення «старога» крымінальнага 

закона адначасова дзейнічаюць і «стары», і «новы» закон. Здавалася б, гэту 
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супярэчнасць можна вырашыць указаннем на тое, што «стары» закон 

захоўвае сваѐ дзеянне толькі ў дачыненні да злачынных дзей, учыненых 

падчас яго дзеяння. Аднак ѐн жа быў адменены, г. зн. страціў сілу (чытай: 

спыніў дзеянне, стаў нядзеючым). 

Пры дадзеным разуменні і словаўжыванні, мы непазбежна 

прыходзім да логіка-семантычнага парадоксу: у выпадку ўльтраактыўнага 

прымянення дзейнічае нядзеючы закон. 

Аб няслушнасці тэмпаральнага атаясамлівання паняццяў дзеянне 

і прымяненне крымінальнага закона сведчаць і дыскусійныя тэзісы 

ў працах вучоных. 

Так, А. В. Навумаў сцвярджае, што «крымінальны закон, які 

ўвайшоў у сілу, дзейнічае да яго адмены або замены новым 

законам(вылучана намі. – А. С.). З гэтага моманту стары крымінальны 

закон лічыцца пазбаўленым сілы і прымяненню не падлягае (вылучана 

намі. – А. С.)» [13, c. 98]. Узнікае пытанне, як быць з ультраактыўнасцю 

крымінальнага закона. Зыходзячы з дадзенага навукоўцамвызначэння, 

закон часу ўчынення злачынства не можа быць прыменены, калі, 

напрыклад, да моманту разгляду справы ў судзе ѐн быў заменены новым 

законам, г. зн. спыніў сваѐ дзеянне. 

Крыху інакш атаясамліваюць разглядаемыя паняцці М. І. Блум 

і А. А. Ціле. У сваѐй працы «Зваротная сіла закона. Дзеянне савецкага 

крымінальнага закона ў часе» на с. 56, ведучы гаворку аб ультраактыўным 

прымяненні крымінальнага закона, вучоныя адзначаюць, што «ѐн па волі 

заканадаўца дзейнічае (вылучана намі. – А. С.) звыш адведзенага яму 

часу». Аднак, далей на той жа старонцы адзначаюць: «Так, калі 1 студзеня 

1969 г. новы закон замяніў больш строгі закон, які дзейнічаў (вылучана 

намі. – А. С.) у момант учынення злачынства (напрыклад, 10 снежня 

1968 года), то падчас вынясення прыгавору ў студзені 1969 г. суд 

прымяняе не дзеючы (вылучана намі. – А. С.) закон, а закон стары, закон 

нядзеючы (вылучана намі. – А. С.), закон адменены (вылучана намі. – 

А. С.)» [3]. 

Іншымі словамі, у М. І. Блум і А. А. Ціле, з аднаго боку, «звыш 

адведзенага яму часу» дзейнічае нядзеючы закон, а, з другога, – ѐн жа 

прымяняецца, хаця і з‘яўляецца нядзеючым, г. зн. мае месца логіка-

семантычная супярэчнасць. 

Іншы прыклад. А. М. Папоў да прынцыпаў дзеяння крымінальнага 

закона ў часе адносіць наступныя палажэнні: злачыннасць і каральнасць 

дзеі вызначаецца законам, які дзейнічаў падчас учынення гэтай дзеі; больш 
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строгі закон зваротнай сілы не мае; больш мяккі закон мае зваротную сілу 

[14, с. 23]. Пры гэтым навуковец адзначае, што «палажэнне аб тым, што 

больш строгі закон зваротнай сілы не мае, практычна азначае (вылучана 

намі. – А. С.), што прымяненню (вылучана намі. – А. С.) падлягае адменены 

закон, у перыяд дзеяння якога было ўчынена злачынства. Таму ў дадзеных 

выпадках кажуць пра перажыванне (ультраактыўнасць) (вылучана намі. – 

А. С.) старога закона» [14, c. 23]. Іншымі словамі, А. М. Папоў да 

прынцыпаў дзеяння крымінальнага закона ў часе адносіць ультраактыўнае 

прымяненне крымінальнага закона («адменены закон, у перыяд дзеяння 

якога было ўчынена злачынства»). Або больш канкрэтна – адным 

з прынцыпаў дзеяння крымінальнага закона, паводле А. М. Папова, 

з‘яўляецца яго прымяненне, калі ѐн не дзейнічае. Інакш кажучы, 

у А. М. Папова, нягледзячы на імкненне вучонага з дапамогай больш 

асцярожных фармулѐвак гэтага пазбегнуць, як і ў выпадку з М. І. Блум 

і А. А. Ціле, дзейнічае нядзеючы закон. 

Спрабуючы прымірыць супярэчнасці, якія ўзнікаюць у сувязі 

з тэмпаральным атаясамліваннем паняццяў дзеянне і прымяненне 

крымінальнага закона, Н. Г. Урублеўская прапануе адрозніваць паняцці 

дзеючы закон і час дзеяння крымінальнага закона. Пры гэтым пад дзеючым 

законам прапануецца разумець закон, які дзейнічае ў цяперашні час, г. зн. 

які ўвайшоў у сілу і не страціў яе. Паняцце ж час дзеяння крымінальнага 

закона, на думку Н. Г. Урублеўскай, павінна ўключаць у сябе і перыяд 

прымянення норм закона, які страціў сілу (ультраактыўнае дзеянне). Далей 

аўтар, абагульняючы сказанае, прапаноўвае лічыць часам дзеяння 

крымінальнага закона «перыяд, які пачынаецца з моманту ўваходжання 

закона ў сілу і заканчваецца 1) у момант уваходжання ў сілу больш 

мяккага закона, які яго замяняе, або 2) у момант, калі спынены ўсе 

крымінальна-прававыя адносіны, якія ўзніклі ў сувязі з учыненнем 

грамадска небяспечных дзей, забароненых гэтым крымінальным законам, 

г. зн. адсутнічаюць падставы для яго прымянення» [9, c. 38]. 

Дадзеная пазіцыя ўяўляецца не ў поўнай меры слушнай па шэрагу 

прычын. Па-першае, навуковец прапануе адрозніваць у тэмпаральным 

сэнсепаняцці дзеючы крымінальны закон і час дзеяння крымінальнага 

закона. Пры гэтым, паводле Н. Г. Урублеўскай, час дзеяння крымінальнага 

закона ўключае ў сябе перыяд, калі прымяняецца крымінальны закон, які 

страціў сілу, г. зн.нядзеючы (у выпадку ўльтраактыўнага прымянення). 

Іншымі словамі, у час дзеяння крымінальнага закона можа дзейнічаць 

нядзеючы закон. Больш за тое, з пункту гледжання логіка-семантычных 
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сувязяў паняцці дзеючы крымінальны закон і час дзеяння крымінальнага 

закона ў тэмпаральным сэнсе відавочна тоесныя. Сапраўды, закон 

з‘яўляецца дзеючым у час свайго дзеяння, г. зн. закон не можа стаць 

нядзеючым, хаця час яго дзеяння не скончыўся. 

Такім чынам, як справядліва адзначае М. В. Феактыстаў, «з моманту 

адмены закон перастае дзейнічаць (вылучана намі. – А. С.), ѐн страчвае 

сваю юрыдычную сілу (вылучана намі. – А. С.) <...> Мы прымяняем 

(вылучана намі. –А. С.) гэты закон толькі да тых адносін, якія мелі месца 

ў перыяд яго дзеяння» [19, c. 133]. 

Іншымі словамі, катэгорыі дзеянне крымінальнага закона ў часе 

і прымяненне крымінальнага закона ў часе ў тэмпаральным сэнсе 

нятоесныя. Катэгорыі дзеянне крымінальнага закона ў часе і прымяненне 

крымінальнага закона ў часе ахопліваюцца катэгорыяй функцыянавання 

крымінальнага закона ў часе. 

Дадзеныя катэгорыі могуць быць вызначаны наступным чынам: 

 функцыянаванне крымінальнага закона ў часе – гэта здольнасць 

крымінальнага закона ўплываць на паводзіны грамадзян і рэгуляваць іх 

напрацягу вызначанага законам перыяду, якая праяўляецца ў форме 

дзеяння крымінальнага закона ў часе і прымянення крымінальнага закона 

ў часе; 

 дзеянне крымінальнага закона ў часе – гэта пасіўнае з пункту 

гледжання праяўлення дзяржаўнай волі функцыянаванне крымінальнага 

закона ў дачыненні да нявызначанага кола асоб з моманту ўваходжання 

названага закона ў сілу да моманту страты ім сілы; 

 прымяненне крымінальнага закона ў часе – гэта актыўнае 

з пункту гледжання праяўлення дзяржаўнай волі функцыянаванне 

крымінальнага закона ў дачыненні да асоб, што ўчынілі злачынства, якое 

пачынаецца пасля моманту ўваходжання крымінальнага закона ў сілу 

і заканчаецца або з яго адменай, або з уваходжаннем у сілу новага, больш 

спрыяльнага крымінальнага закона, або ў сувязі з заканчэннем тэрмінаў 

даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці або выканання 

пакарання, або ў сувязі са смерцю апошняй асобы, якая ўчыніла 

злачынства, прадугледжанае дадзеным законам, у перыяд яго дзеяння, 

у выпадку, калі ў дачыненні да гэтай асобы тэрміны даўнасці вызвалення 

ад крымінальнай адказнасці і пакарання не прымяняюцца. 
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ЎЎ  ББЕЕЛЛААРРУУССККІІХХ  ННААРРООДДННАА--ППААЭЭТТЫЫЧЧННЫЫХХ  ТТЭЭККССТТААХХ  

 

Мова беларускай народнай паэтычнай творчасці ў цэлым і абрадавай 

паэзіі ў прыватнасці адрозніваецца выразнасцю вершаванага слова 

і вобразнасцю адлюстравання аб‘ектыўнай рэчаіснасці. Беларускія 

фальклорныя песенныя тэксты характарызуецца адметным слоўнікам 

з багатым і разнастайным лексіка-тэматычным напаўненнем, што намі 

адзначалася пры лінгвістычным аглядзе каляндарна-абрадавых песень 

Гомельшчыны [7]. 
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Адной з колькасных лексіка-семантычных груп беларускага 

паэтычнага фальклору з‘яўляецца рэлігійная лексіка. Указаная тэматычная 

група мае ў народных паэтычных тэкстах адметнасці адлюстравання. 

Назвы паняццяў і рэалій, звязаных з веравызнаннем і рэлігійнымі 

хрысціянскімі абрадамі, у народнай творчасці падаюцца праз народнае 

ўспрыманне. Канфесіяналізмы перш за ўсѐ ўласцівы для абрадавых 

народных тэкстаў.  

У народнай культуры захаваліся паслядоўныя і грунтоўныя, са 

шматлікімі складнікамі, абрадавыя цырымоніі, а ў фальклоры 

ўтрымліваецца вялікая колькасць адпаведных абрадавых твораў. Паводле 

жанравых адметнасцей колькасную перавагу ў беларускай абрадавай паэзіі 

маюць песні. Тэматычная арыентаванасць і функцыянальнае прызначэнне 

абрадавых народных песень абумоўлівае падзел на каляндарныя 

і сямейныя. Сямейныя абрадавыя творы выконваліся падчас значных для 

сямейнага і асабістага жыцця чалавека падзей, у сувязі з чым 

выдзяляюцца, напрыклад, хрэсьбінныя песні, песні-калыханкі, вясельныя 

песні, пахавальныя галашэнні. Каляндарныя песні арыентаваліся на падзеі 

гаспадарчага жыцця чалавека. Прымеркаваныя да сезонных гаспадарчых 

работ, песні абрадавага календара шчыльна звязаны з кліматычнымі 

ўмовамі рэгіѐна. У беларускай каляндарна-абрадавай скарбніцы захаваліся 

зімовыя, калядныя, вяснянкі, веснавыя карагодныя, велікодныя, палотныя 

і касарскія, летнія, юр‘еўскія, траечныя, русальныя, пятроўскія, талочныя 

(талчанскія), купальскія, жніўныя, восеньскія песні. 

Часавая прымеркаванасць многіх народных каляндарна-абрадавых 

песень суправаджаецца дастаткова выяўленай арыентаванасцю на 

рэлігійныя традыцыі ўсходніх славян. У песнях, прызначаных да 

рэлігійных свят, часта ўжываюцца рэлігійныя хрысціянскія намінацыі. 

Заканамерна з‘яўленне падобных моўных адзінак у калядных віншаваннях:  

 

На вашым дварэ стаяла, Раю раіўся, 

Хрыстос нарадзіўся На вашым дварэ! 

А пад тым дрэвам цісова краваць. 

На той краваці Божая маці. Божая маці сына радзіла[2, с. 23]; 

Сам Бог ходзіць, Скірды лічыць [2, с. 24]. 

 

У беларускіх калядках адзначаюцца як назвы асоб, так і назвы свята, 

звязаныя з рэлігійнымі традыцыямі адзначэння Каляд: 
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Раду радзілі, чым імя наклаць.  

Да й наклалі ймя Ісусам Хрыстом [2, с. 23]; 

Раскажам табе дзіва дзіўная, Святы вечар, дзіва дзіўная [2, с. 27];  

А ў ляску, ляску на жоўтым пяску, Святы вечар! [2, с. 28]. 

 

Заўважаюцца назвы рэлігійных паняццяў у каляндарных песнях, 

прызначаных да іншых свят: Пылок мяце, Божай маці танок вя... У! 

[2, с. 45]. 

Аднак у большасці выпадкаў у беларускіх каляндарна-абрадавых 

песнях, прысвечаных розным каляндарным і рэлігійным хрысціянскім 

святам, адзначаецца найменне саміх свят, да якіх прымеркаваны твор: 

 

К Ушэсцейку ж, Паеду ў поле і з сахо... У! [2, с. 44-45]; 

Пакукуй, зязюлька, пакукуй, Ды нямнога табе кукаваць: 

Ад Вялікадня да Пятра. А Пятрова ночка маленька [4, с. 193]. 

 

Для беларускіх абрадавых песень уласціва ўвага і да былых 

язычніцкіх свят, якія арганічна спалучыліся з хрысціянскімі традыцыямі: 

 

А ў нас сѐння Масленіца ж, Масленіца [2, с. 37]; 

На Івана, да на Івана Купала, Дзе Купала начавала? [4, с. 116]. 

 

Яскравым прыкладам адлюстравання ў фальклоры аб‘яднання 

старажытных язычніцкіх і больш новых хрысціянскіх традыцый 

з‘яўляецца лексіка, выкарыстаная ў купальскіх песнях. Да язычніцкага 

свята Купалля праваслаўная царква прымеркавала Нараджэнне Іаана 

Хрысціцеля (Прадцечы):Учора была Купала, а сѐння Іван [1, с. 75]. 

Адлюстраванне рэлігійных лексем праз народнае ўспрыманне 

ў беларускіх народна-паэтычных творах прывяло да моўнага вар‘іравання 

асобных канфесіяналізмаў. Часта вар‘іруюць назвы свят народнага 

і рэлігійнага календара. У некаторых выпадках структурныя варыянты 

назваў закліканы разнастаіць песенны тэкст: 

 

Ой, на Вялікодня, ой, на Вялікі дзень, 

Ой-лі, ой-люлі, на Вялікі дзень [4, с. 79]. 

 

Сярод назваў каляндарных свят адзначаюцца словаўтваральныя 

разыходжанні: 
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Сягоння Масленіца, Вылецела ластавіца [4, с. 55]; 

А мы Масленку дажыдалі І ў ваконца паглядалі [4, с. 55]; 

На Святога Іваначку Хадзілі дзеўкі ў купалачку [4, с. 139]; 

На Святога Івана дзеўкі зѐлкі збіралі [4, с. 139]. 

 

Варыянтнасць вызначэнняў свят звязана з мясцовымі моўнымі 

асаблівасцямі. Так, уласцівая абрадавай лексіцы гаворак Гомельшчыны 

варыянтнасць абрадавых найменняў увогуле і наймення Свята Нараджэння 

Хрыстова, у прыватнасці [6, с. 211], адзначаецца і ў фальклоры рэгіѐна:  

 

Да Йсусам Хрыстом, Святым Ражаством [2, с. 23]; 

А ў нашым Раздве сады зацвілі [2, с. 27]. 

 

У заходняй частцы Мінскай вобласці ў купальскіх тэкстах фіксуецца, 

акрамя імя Іван, яго варыянт Ян пад ўплывам заходнеславянскіх моў: 

 

Ой, рана, рана, Ой, рана на Івана 

Выйшлі дзеўкі на луг Ой, ды сталі ў круг [4, с. 140]; 

На Купалле, на Яна Дзевачкі зелле збіралі [4, с. 139]. 

 

Беларускія народна-паэтычныя тэксты выяўляюць надзвычайную 

сімвалічнасць і алегарычнасць. Гэтыя ўласцівасці мастацкага фальклорнага 

дыскурсу заснаваныя на ўжыванні адпаведных моўных сродкаў вобразнага 

выяўлення, якія маюць шмат агульнага. Алегорыя, або іншасказанне – гэта 

«выражэнне адцягненага паняцця пры дапамозе канкрэтнага вобраза» 

[5, с. 35]. Сімвал – гэта «рэчыўны ці ўмоўны (графічны, гукавы) знак, які 

абазначае або нагадвае пэўнае паняцце, вобраз, які выяўляе пэўную ідэю» 

[5, с. 591]. І сімвал, і алегорыя грунтуюцца на параўнанні і ўтрымліваюць 

вобраз, што мае схаваны сэнс. У фальклоры сімвал выражае пэўную 

рэалію ў іншасказальнай форме, блізкай пачуццям чалавека. Сімвал 

у фальклорным тэксце звычайна больш заснаваны на пачуццях, інтуіцыі, 

падсвядомасці, чым на розуме. 

Для беларускага фальклору характэрны выпадкі своеасаблівай 

персаніфікацыі найменняў некаторых назваў свят. Напрыклад, у калядках 

адзначаюцца частыя звароты да Каляды:Шчодры вечар, Каляда, Каляда! 

Добры вечар, Каляда, Каляда! [2, с. 23]. 
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Вытокі многіх алегорый беларускіх абрадавых тэкстаў 

утрымліваюцца ў хрысціянстве. Праз найменне імя святога ў народна-

песенных тэкстах іншасказальна называецца пара каляндарнага года, калі 

ўшаноўваецца святы, а таксама ўказваюцца прыродныя змены, што 

адбываюцца ў гэты час: 

 

Першы празнік – Святы Юра, 

Святы Юра ўперад пайшоў, 

Асядлаў каня варанога 

І паехаў аж да Бога. 

Узяў ключы залатыя, 

Адамкнуў зямля, пусціў расу,.. 

Другі празнік – Святы Мікалай, 

Святы Мікалай яр засяваў: 

Авѐс-барадач, ячмень-шасцярэнь, 

Грэчку-чарнушку, святую іллюшку. 

Трэці празнік – Святы Андрэй, 

Святы Андрэй за ўсіх мудрэй: 

Саху ладзіць, каня гладзіць. 

Чацвѐрты празнік – Святая Ілля, 

Святая Ілля, крутая жняя. 

Пайшла ў поле жаці, зажынаці 

[4, с. 97]. 

 

Пашыранае выкарыстанне набывае свята Юр‘я. Менавіта пад імем 

Юр’я (Юры) сустракаецца ў беларускіх народных песнях Дзень Святога 

Георгія, што адзначаецца 6 мая: 

 

Божа наш, Святое Юр’я, Ідзі да Бога, вазьмі ключы, 

Вазьмі ключы, адамкні зямлю, Адамкні зямлю, выпусці расу, 

На Юр’я расу бычка папасу [4, с. 126–127]. 

 

У гэты дзень дзяўчаты «юрыліся»: выбіралі сяброўку на год, 

мяняліся хусткамі, смажылі яешню [1, с. 58]. Адметна, што ў народных 

уяўленнях Юр‘я малюецца з дапамогай трапных эмацыянальна 

афарбаваных, нават грубаватых, слоў і зваротаў: На годзе ѐсць два Юр’і ды 

абодва дурні: увосень – халодны, а ўвясну – галодны; Калі прыйдзе Юры, 

не ўгледзіш у жыце куры [1, с. 58]. 

У летніх песнях Юр‘я супастаўляецца з Пятром: 

 

На Юр’я рана пачынаць, 

Ой, люлі пачынаць. 

На Пятро позна пакідаць, 

Ой, люлі пакідаць [4, с. 150]. 
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Дзень Святых Пятра і Паўла – у народнай традыцыі Пятроўкі – 

лічыцца самым цѐплым днѐм лета і адзначаецца 12 ліпеня. Імя Святога 

Пятра называецца ў песенных тэкстах для абазначэння гэтага свята: 

 

Да Пятра зязюльцы кукаваці, Да восені дзеваньцы пагуляці.  

Пятро пройдзе - зязюлька ў вырай пойдзе,  

Восень прыйдзе - дзеванька замуж выйдзе... [1, с. 77]; 

А на Пятро сонца пякло, Люлі, рана, люлі, рана, сонца пякло [4, с. 169]. 

 

У купальскіх песнях заканамерна сустракаецца імя Іван – у гонар 

ужо названага свята Івана Купалы – Купалля:А ў Івана ў вароціках, 

Ой, рана, на Івана [4, с. 168]. 

Часам Іван узгадваецца разам з Пятром, што абумоўлена часавай 

блізкасцю адпаведных свят – 6 (7) і 12 ліпеня:А на Пятро сонца пякло,.. 

І на Івана сонца іграла [4, с. 169]. 

У народных песнях адбіваецца і ўяўленне пра асобу Святога Іллі: 

 

Ілля па полю хадзіў, Пашаньку радзіў. 

Што ступлю стапою, Стаяць снапкі капою [1, с. 80]. 

 

Падобнае функцыянаванне рэлігійная анамастыка мае і ў беларускіх 

парэміях. Як паказвае прыведзены фальклорны матэрыял, акрамя песень, 

найменне Святых пашырана ў народных выслоўях, прысвечаных 

кліматычным умовам і клопатам пра ўраджай.  

З просьбамі пра добрую будучыню беларусы звярталіся да Святога 

Андрэя, дзень якога 13 снежня: Андрос, Андрос, мучкі кудось, бо мне 

трэба дзяцей адзяваць [1, с. 109]. На Гомельшчыне ў гэты дзень дзяўчаты 

гадаюць і звяртаюцца да Андрэя: «С’яты Ондрэй, коноплі посей. – 

Сыпнуць у окно да слухаюць, шчо там у хаці скажуць. Як скажуць ―сядзь‖, 

то замуж не вуйдзе, будзе дома сядзець» (Тураўскі слоўнік, 1982) 

[1, с. 109]. 

Улюбѐным вобразам беларускіх народных прыказак і прымавак 

можна лічыць Святога Мікалая. Як паказваюць этналінгвістычныя 

даследаванні агіяграфічных элементаў ва ўсходнеславянскім фальклоры і 

міфалогіі [8], Святы Мікалай з‘яўляецца самым вядомым Святым не толькі 

ва ўяўленнях усходніх славян, але і ў сусветнай народнайтрадыцыі. 

Уяўленне пра Святога Міколая як пра жывую асобу 

адлюстроўваецца і ў беларускіх народных прыказках, для якіх уласціва 
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ўвасабленне: Зімовы Мікола каня заганяе [1, с. 111]. У многіх парэміях 

Мікола дзейнічае не адзін, а з іншымі Святымі: Варвара мосціць, а Мікола 

марозам гвоздзіць [1, с. 111]; Юры сказаў: «Жыта ўраджу» – Мікола 

адказаў: «Пажджы, пагляджу» [1, с. 58]. На адметнасці дзеянняў Святых 

у парэміях, безумоўна, уплывае каляндар і прыродна-кліматычныя ўмовы 

пары года, калі шануецца Святы. 

Вядомы этнограф ХІХ ст. П. В. Шэйн у сваіх этнаграфічных запісах 

прыводзіць найменне Мікольшчына ‗свята ў гонар Святога Міколы‘, 

‗народная песня, якая выконваецца ў гонар Святога Міколы‘: Мужики 

подвыпили и стали Микольщину піяць, Св. Міколу выхваляць: 

 

А хто, хто Святого Миколу любиць,  

А хто, хто Святому Миколѣ служиць, 

Тому Святой угодникъ помогае, 

Отъ зла напасьци зберегае. 

А хто, хто Святого Миколу молиць, 

А хто, хто Святого Миколу просиць, 

У того ніўка дожджикомъ полита, 

У того жито градомъ не побита [3, с. 370]. 

 

Хаця «параўнальна-супастаўляльнае вывучэнне сучасных 

этнаграфічных дадзеных і запісаў этнографаў ХІХ–ХХ стст. выяўляе 

тэндэнцыю да паступовага скарачэння адлюстравання ў народных 

паданнях фактаў з жыцця і дзейнасці Святых» [8, с. 118], пра свята ў гонар 

Святога адзначаюць і сучасныя этнографы: «Мікольшчына – свята свечкі. 

Гаспадар, які меў мікольскую свечку, частаваў «братчыкаў». Затым 

запаленую свечку ставілі ў лубок з жытам і пераносілі ў суседнюю хату, 

дзе ў наступным годзе меліся адзначаць Мікольшчыну. Па дарозе спявалі: 

 

Прашу цябе, Мікола, да сябе, 

Штобы ты ў мяне гадуваў,  

На коніку прыезджаў, 

Хлеба, солі засылаў,  

Усякія пашніцы 

І ярыя пшаніцы» [1, с. 111]. 

 

Праведзенае выяўленне рэлігійнай лексікі ў беларускім фальклорных 

тэкстах дазволіла вызначыць асаблівасці выкарыстання канфесіяналізмаў. 
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Рэлігійная лексіка ўжываецца часцей у каляндарна-абрадавых народных 

песнях і народных выслоўях, звязаных з адметнасцямі календара 

рэлігійных свят, а таксама кліматычных умоў, што абумоўлівае 

тэматычныя разрады канфесіяналізмаў, азначаных у фальклоры: назвы 

рэлігійных хрысціянскіх свят і найменні Святых. Рэлігійныя лексемы, 

трапляючы ў фальклорны тэкст, не захоўваюць свайго першапачатковага 

моўнага аблічча, пазначанага ўплывам царкоўнаславянскіх традыцый. 

У беларускіх народных паэтычных творах рэлігійная лексіка падпадае пад 

уплыў народных культурных традыцый і мясцовых гаворак, падаецца праз 

успрыманне простых людзей -стваральнікаў фальклорных тэкстаў 

і адпавядае простаму народнаму вымаўленню. Вынікам такіх уплыў 

становіцца варыянтнасць рэлігійных найменняў і стварэнне на аснове 

некаторых з іх алегорый, метафар і персаніфікацый. 
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ББААННККААЎЎССККААЯЯ  ЛЛЕЕККССІІККАА  РРААММААННССККААГГАА  ППААХХООДДЖЖААННННЯЯ  

 

У святле вывучэння беларускамоўнай прафесійнай лексікі належнае 

месца займае лексіка банкаўскай справы. Калі гаварыць пра паходжанне 

гэтай прадметна-тэматычнай групы лексікі, то перш за ўсѐ неабходна 

сказаць пра паходжанне банкаўскай справы ўвогуле. 

Вядома, што яшчэ ў VIII ст. да н. э. у старажытнай Вавілоніі ліхвяры 

давалі грошы пад працэнты. У Старажытнай Грэцыі прыватныя банкіры – 

трапезіты (грэч. τράπεδα‗стол‘) – бралі на захаванне грошы, каштоўныя 

рэчы і паперы (дакументы, дамовы) пад залог зямель, дамоў, рабоў і інш.; 

паступова пад кіраўніцтвам трапезітаў апынуліся розныя грамадскія зборы, 

з якіх ажыццяўляліся плацяжы тым, хто знаходзіўся на дзяржаўнай 

службе. Гэтая справа працягвалася і ў Старажытным Рыме. Там 

прадаўжальнікі справы трапезітаў сталі называцца менсарыямі 

(лац. mensa – ‗стол‘ → ‗страва‘→ ‗ахвярнік‘ → ‗мяняльны стол, банк‘) 

і аргентарыямі (лац. argentum– ‗серабро, грошы‘), яны прымалі ўклады, 

давалі крэдыты, ажыццяўлялі грашовыя пераводы ў іншыя гарады. 

У Сярэднія вякі Італія ўяўляла сабой мноства асобных княстваў, дзе 

ў абарачэнні былі манеты розных мясцовых сістэм. Таму вельмі важнай 

становіцца прафесія мянялы. Сваю працу яны вялі на рынкавых плошчах 

ля сталоў, пакрытых зялѐным сукном. З цягам часу гэтых мянял пачалі 

называць банкірамі (італ. banko – ‗стол, прылавак‘). Банкіры вялі запісы 

рахункаў сваіх кліентаў і маглі замяняць наяўныя плацяжы спісаннем 

грошай з аднаго рахунка на іншы, што было вельмі зручна, бо пазбаўляла 

ад неабходнасці падлічваць разнастайныя манеты і ад нязручнасцей 

перавозкі наяўных грошай. Паступова кола краін, дзе працавалі банкіры, 
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пашыралася. Аднак новая справа не адразу была ўхвалена маючымі ўладу. 

Італьянскія банкіры за даванне грошай пад працэнты зведалі на сабе 

пераслед рымскіх папаў і выгнанні манархамі розных еўрапейскіх краін 

(найперш Францыі і Англіі), аднак к сярэдзіне XIII ст., калі рымскі папа 

сам займеў патрэбу ў пазыцы, пераслед закончыўся. 

Пасля банкі пачалі адкрывацца ў розных еўрапейских краінах, пры 

гэтым манархі часам прадавалі права на банкаўскую дзейнасць, што стала 

для іх адной з крыніц даходу.  

На тэрыторыі Беларусі першы банк быў створаны Мікалаем 

Радзівілам Сіроткам. У 1563 г. ѐн наведаў Кракаў, потым вучыўся 

ў Германіі (у Страсбургу і Цюбінгу), наведаў Швейцарыю, адтуль 

накіраваўся ў Мілан, Падую, Рым. На радзіму ѐн вярнуўся праз чатыры 

гады і ў хуткім часе быў прызнаны паўналетнім. Вялікае падарожжа па 

Еўропе гэтага княжыча аказалася пазнавальным і плѐнным: ѐн не толькі 

ўдасканаліў веданне латыні, вывучыў замежныя мовы і рымскае 

грамадзянскае права, атрымаў веды па багаслоўю і мастацву, але 

і назапасіў шмат уражанняў па арганізацыі побыту і вядзенню гаспадаркі. 

Адным з вынікаў яго еўрапейскіх падарожжаў стала арганізацыя 

банка ў нясвіжскай рэзідэнцыі ў 1598 г. Відавочна, што і выкарыстанне 

банкаўскай лексікі бярэ пачатак з гэтай пары. 

Гэты невялікі гістарычны экскурс робіць зразумелым той факт, што 

большасць банкаўскай лексікі ў беларускую мову прыйшла 

і распаўсюдзілася менавіта з Еўропы, а дакладней з Апенінскага 

паўвострава.Пад раманскай лексікай разумеем запазычанні з раманскіх 

моў, найперш італьянскай і французскай, а таксама з іх мовы-

прарадзіцелькі, а менавіта – з латыні. Асабліва шырокае пранікненне 

лацінізмаў прыпадае на XVI–XVIІ стст. І прычына тут не толькі ў пачатку 

паланізацыі старабеларускай мовы (як вядома, у Кароне Польскай латынь 

мела даўнюю традыцыю і выкарыстоўвалася ў юрыдычных, грамадска-

палітычных, навуковых і мастацкіх пісьмовых помнікахгэтага часу). 

Латынь была мовай сярэдневяковай навукі – яна вывучалася не толькі 

ў каталіцкіх, але і ў праваслаўных навучальных установах ВКЛ. Таму 

і ў лексіцы, звязанай з банкаўскай, фінансавай дзейнасцю, прадстаўлена 

вялікая колькасць лацінізмаў, запазычаных яшчэ ў сярэднія вякі, 

напрыклад: 

камерцыя – (< лац. commercium ‗гандаль‘)[2, вып. 15, с. 235] – 

комерция ‗камерцыя, гандаль‘; пры граматычным засваенні слова змяніла 

род з мужчынскага на жаночы; 
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крэдыт– (< лац. creditum ‗пазыка, доўг‘ <credere ‗верыць‘) – выдача 

грошай у доўг з растэрміноўкай выплаты. Назва асобы (ці ўстановы), якая 

дае грошы ў доўг – крэдытор(< лац. creditor). У старабеларускіх тэкстах 

зафіксавана менавіта лексема са значэннем ‗асоба, якая дае грошы ў доўг‘: 

кредиторъ ‗крэдытор, пазычальнік‘ [2, вып. 16, с. 108]; 

манета – лацінскае слова moneta зафіксавана ў «Гістарычным 

слоўніку беларускай мовы» ў розных арфаграфічных варыянтах:монета, 

манета, манита, монита, монэта і мае значэнне ‗грошы, манета, валюта, 

дробязь‘[2, вып. 18, с. 149]. 

Вялікая колькасць лацінізмаў прысутнічала ў старабеларускай мове 

ў складзе лексікі іншых галін дзейнасці (юрыдычнай, канцылярскай), 

а пазней набыла тэрміналагічнае значэнне і ў банкаўскай сферы. Такія 

лексемы выяўляюцца пры супастаўленні даных сучасных слоўнікаў 

іншамоўных слоў і «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы»: 

інвесціраваць / інвеставаць–(< лац. unvestire ‗пакрываць‘) – 

укладваць капітал у якую-н. галіну эканомікі. У старабеларускім 

пісьменстве зафіксаваны вытворныя ад гэтага дзеяслова лексемы: 

инвестиованный ‗аддадзены ў валоданне‘, инвестытура ‗права на 

валоданне‘ [2, вып. 14, с. 112]; 

ліцэнзія–(< лац. licentia ‗права, дазвол‘) – дазвол на пэўны тэрмін для 

вядзення гаспадарчай, банкаўскай і інш. дзейнасці;лиценция ‗дазвол, 

прывілей на што-н.‘ [2, вып. 17, с. 80]; 

рэвізія–(< лац. revisio ‗паўторны прагляд‘) – праверка гаспадарча-

фінансавай дзейнасці ўстановы; ревизия, ревизея, ревизыя, ревызыя‗рэвізія, 

вопіс маѐмасці, праверка гаспадарчай дзейнасці; пісьмовы дакумент, у якім 

выкладзены вынікі праверкі‘ [2, вып. 30, с. 41]. Не толькі ў сучаснай мове, 

але і ў старабеларускай слова мела вялікую словаўтваральную актыўнасць. 

Ад яго ўтворана назва асобы, якая праводзіць рэвізію, – ревизоръ, а таксама 

прыметнікі (ревизорный, ревизорский) і субстантыў ревизоровая ‗жонка 

рэвізора‘ [2, вып. 30, с. 41–42]; 

рэестр–(польск. rejestr< лац. regestrum, registrum) – пералік, спіс, 

вопіс як у фінансавых дакументах, так і ў адміністрацыйна-канцылярскіх. 

У старабеларускую мову слова прыйшло з лацінскай праз польскае 

пасрэдніцтва, мела тое ж значэнне, але відавочна, праходзіла этап 

фанетычнага засваення, што і адлюстравалася ў вялікай колькасці 

арфаграфічных варыянтаў: реестръ, раистръ, регестръ, реистръ, 

рейстръ, риестръ, рэйстръ, рээстръ[2, вып. 30, с. 49]; 
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рэмісія–(< лац. remissio ‗памяншэнне‘) – акругленне сумы плацяжа 

ў бок памяншэння. У старабеларускай слова зафіксавана толькі 

ў юрыдычным значэнні ‗дакумент аб адтэрміноўцы справы ў судзе‘ – 

ремиссия, ремиса, ремисия, ремисса, ремиссыя, ремисыя[2, вып. 30, с. 72]; 

рэцэсия–(< лац. recessus ‗адыход, адступленне‘) – спад вытворчасці і 

запаволенне тэмпаў росту. У старабеларускім пісьменстве слова 

прадстаўлена ў іншым граматычным афармленні: назоўнік мужчынскага 

роду рецесъ, рецэсъ – і з‘яўляецца назвай паперы дзяржаўнай 

канцылярыі‗дакумент аб адтэрміноўцы прыняцця сеймавай пастановы да 

наступнага пасяджэння‘ [2, вып. 30, с. 84]. 

У лексікалогіі прынята адмяжоўваць лацінізмы ад італьянізмаў 

і галіцызмаў. Хаця і адны і другія паходзяць з той жа тэрыторыі, да 

першых адносяцца даўнія запазычанні, да другіх – тыя, што прыйшлі не 

раней за XVIII–ХІХ стст. І тут мы сутыкаемся з праблемай, паколькі ніхто 

не можа дакладна назваць дату засваенння лексемы, гэтак жа як ніхто не 

аспрэчвае, што італьянская і французская мовы ўтварыліся на аснове 

народна-гутарковай латыні. 

Абапірацца на паметы слоўнікаў іншамоўных слоў таксама не 

заўсѐды прадуктыўна. Так, «Слоўнік іншамоўных слоў» А. М. Булыкі 

слова банк падае з паметай іт.(італьянскае) banco = лаўка мянялы 

[1, с. 48]. Пры гэтым «Современный словарь иностранных слов», які 

выйшаў амаль у той жа час, падае лексему банк як галіцызм [3, c. 86]. Калі 

гаварыць пра паходжанне каранѐвай марфемы, то А. М. Булыка мае 

рацыю, але калі браць пад увагу вымаўленне, то заўважым, што не 

вымаўляюцца галосныя на канцы менавіта ў французскай мове: banque. 

Такая методыка выяўлення крыніцы запазычвання з улікам 

вымаўлення добра працуе пры супастаўляльным аналізе паходжання 

запазычанага ў беларускую мову слова банкрут і ў рускую – банкрот. 

Першапачаткава ў аснове гэтых слоў італьянскі выраз bankо rottо ‗зламаны 

прылавак‘ (менавіта так каралі мянялаў-махляроў). У французскай мове 

banqueroutte ‗банкруцтва‘, а banqueroutier ‗банкрут‘. У польскай мове 

назва асобы bankrut сугучна французскаму banqueroutte ‗банкруцтва‘. 

Такім чынам, у беларускую мову слова прыйшло праз польскае 

пасрэдніцтва, як і адзначыў Булыка [1, c. 48]. Што ж да рускай мовы, то 

тут ад італьянскай запазычванне ішло праз нямецкае пасрэдніцтва Bankrott. 

Супярэчнасці паміж інфармацыяй слоўнікаў узнікаюць, калі па-

рознаму падаецца паходжанне слова, якое ў беларускай і рускай гучыць 

аднолькава. Напрыклад, слова банкір беларускі слоўнік падае як 
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запазычанае з італьянскай праз французскае пасрэдніцтва [1, с. 48], 

а рускі – якзапазычанае з французскай праз нямецкае пасрэдніцтва 

[3, c. 86]. Верагодна, праўдзівы варыянт тлумачэння паходжання павінен 

адпавядаць супадзенню (ці падабенству) вымаўлення ў мове-донары (ці 

пасрэдніцы). Такім чынам, трэба высветліць, як вымаўляецца суфікс -ір. 

У італьянскай banchiere– - banquier– [-ѐр], у нямецкай 

Bankier– [-iр]. Калі ўзяць пад увагу, што ў польскай мове гэта слова гучыць 

як bankier, то, на нашу думку, тлумачэнне у беларускім слоўніку павінна 

быць такое: з італьянскай праз нямецкае пасрэдніцтва. 

Адной з адрознівальных рыс з‘яўляецца націск, які ў італьянізмах 

(у адрозненне ад галіцызмаў) на неапошнім складзе:  

валюта–(< іт. valuta ‗цана, кошт‘) – грашовыя адзінкі краіны; 

сальда–(< іт. saldo ‗разлік, расплата; рэшта‘) – розніца паміж 

прыходам і расходам рахунка; 

дэбет–(< іт. debіto – лац. debet ‗ѐн павінен‘) – ‗левы бок 

бухгалтарскіх рахункаў; у рахунках актыва – даходная частка, у рахунках 

пасіва – расходная‘; 

крэдыт–(< іт. kredito – лац. credit ‗ѐн верыць‘) – ‗правы бок 

бухгалтарскіх рахункаў; у актыве – расходная частка, у пасіве – пералік 

паступленняў на рахунак‘. 

Такім чынам, памета лацінізм слушная толькі для даўніх 

запазычанняў, якія прыйшлі ў нашу мову не пазней за сярэднія вякі. 

Галіцызмы і італьянізмы могуць мець каранѐвую марфему лацінскага 

паходжання, але абазначаюць больш познюю рэалію. Выяўленне шляхоў 

запазычвання патрабуе падрабязнага навуковага даследвання для кожнай 

асобнай лексемы. 
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ВВІІДДЫЫ  ІІЕЕРРААРРХХІІЧЧННЫЫХХ  ААДДННООССІІНН  

ТТЭЭРРММІІННААЛЛААГГІІЧЧННЫЫХХ  ААДДЗЗІІННААКК  ММЫЫТТННААЙЙ  ССППРРААВВЫЫ  

 

У тэрміназнаўстве паняцце сістэмнасць актыўна выкарыстоўваецца 

як для характарыстыкі асноўнай адзінкі спецыяльнай лексікі, так і для 

апісання структуры галіновай тэрміналогіі. Разважаючы пра сістэмнасць 

тэрміна, варта спаслацца на выказванне А. А. Рэфармацкага, які 

сцвярджаў, што тэрмін «павінен быць двойчы сістэмным: ѐн павінен як 

«слоўнае абазначэнне паняцця» адпавядаць сістэме паняццяў данай галіны 

навукі ці тэхналогіі, а як слова – тэрмін павінен адпавядаць сістэме мовы» 

(цыт. па: [3, с. 116]). Сістэмнасць жа спецыяльнай лексікі вельмі часта 

трактуецца як асноўнае сведчанне сфарміраванасці тэрміналогіі 

і магчымасці яе кваліфікацыі як тэрмінасістэмы.  

Вывучэнне структурнай арганізацыі галіновых тэрміналогій 

дазволіла даследчыкам вылучыць асноўныя віды адносін паміж паняццямі, 

матываваць даныя адносіны лагічнымі сувязямі. Паводле 

заходнееўрапейскай традыцыі, якая абапіраецца на ідэі Е. Вюстэра, яго 

вучняў і паслядоўнікаў Венскай тэрміналагічнай школы, у працах 

С. В. Грынѐва-Грыневіча, У. М. Лейчыка, А. В. Суперанскай, 

Н. У. Падольскай, С. Д. Шэлава і інш. разглядаюцца адносіны паміж 

паняццямі, якія забяспечваюць сістэмнасць тэрміналогіі. У. М. Лейчык, 

напрыклад, адзначае пашыранасць тэрмінасістэм, якім уласціва 

іерархічная структура. «<…> там, дзе шэраг відаў аб‘ядноўваюцца ў род; 

там, дзе назвы частак падпарадкоўваюцца назвам цэлага; там, дзе ѐсць 

сувязі па сумежнасці, утвараюцца тэрмінасістэмы – класіфікацыі 

іерархічнага тыпу» [1, с. 121]. Падаючы звязнасць як логіка-лінгвістычныю 

прымету тэрмінасістэм, мовазнавец прыводзіць асноўныя адносіны (рода-

відавыя адносіны, адносіны цэлага і частак і інш.) і заўважае, што працы 

Е. Вюстэра ўтрымліваюць больш поўны пералік сувязей. Іерархічныя 

адносіны ўключае ў вызначальныя і С. В. Грынѐў-Грыневіч. На думку 

вучонага, у складзе разглядаемых актуальнымі з‘яўляюцца рода-відавыя 

(гіпанімічныя) і партытыўныя адносіны. 
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У даследаванні «Общая терминология: Вопросы теории» аўтары 

(А. В. Суперанская, Н. У. Падольская, Н. У. Васільева) таксама падаюць 

іерархічнасць як перадумову сістэмнасці. Прычым іерархічнымі, як лічаць 

лінгвісты, могуць быць толькі лагічныя адносіны. Суперардынацыя, 

субардынацыя, каардынацыя, перасячэнне і дыяганальныя адносіны, 

апісаныя І. Кантам, базіруюцца на ўнутраных сувязях паміж асобнымі 

якасцямі і ўласцівасцямі. «Анталагічныя адносіны паміж паняццямі не 

іерархічныя. <…> Яны абапіраюцца на знешнія сувязі асобных прыкладаў, 

г.зн. на іх кантакты ў прасторы і ў часе Гэта можа быць паслядоўнасць, 

прычыннасць, паходжанне адных прадметаў ад другіх і г. д.» [3, с. 144].  

Тэрміназнаўчыя працы ў пераважнай большасці ўтрымліваюць шмат 

агульнага ў разглядзе праблемы іерархічнасці тэрміналогій. Бясспрэчна, 

іерархічнымі лічацца лагічныя адносіны. Такі пункт гледжання прымае 

С. Д. Шэлаў, дапаўняючы традыцыйны пералік лагічных адносін 

азначэннямі: «вертыкальныя», «гарызантальныя», «дыяганальныя». Аднак 

ѐн не пагаджаецца з характарыстыкай партытыўных адносін 

(«найважнейшага прадстаўніка анталагічных адносін» [5, с. 88]) як 

неіерархічных. С. Д. Шэлаў сцвярджае: «У іерархічныя адносіны 

ўключаюцца ―вертыкальныя‖ відавыя і партытыўныя адносіны (г. зн. 

супер- і субардынацыя паняццяў), што можа быць даказана пры вывучэнні 

структурных уласцівасцей гэтых адносін…» [5, с. 89]. 

Такая канцэпцыя іерархічных адносін з дэталѐвай класіфікацыяй 

відаў – магчымасць лагічна правільнага дзялення паняццяў па розных 

асновах. Вядома, неаднолькава пашыранымі з‘яўляюцца пэўныя віды 

іерархічных адносін у тэрміналогіях, што абумоўлена спецыфікай 

структуры канкрэтнай галіны ведаў. Так, найбольш запатрабаваныя 

ў тэрміналогіі мытнай справы рода-відавыя адносіны. Тэрміны, звязаныя 

«вертыкальнымі» адносінамі, могуць утвараць ланцужкі: абавязак па 

выплаце – абавязак па выплаце вывазных мытных пошлін; адзіная 

стаўка – адзіная стаўка мытных пошлін; дублікат – дублікат 

папярэдняга рашэння – дублікат папярэдняга рашэння аб класіфікацыі 

тавараў; затрыманне – затрыманне тавараў – затрыманне тавараў 

і дакументаў на іх; магчымасць – магчымасць ідэнтыфікацыі – 

магчымасць ідэнтыфікацыі замежных тавараў; нязменная якасць – 

нязменная якасць прадуктаў перапрацоўкі; парушэнне – парушэнне 

дагавора – парушэнне міжнароднага дагавора; прымяненне мер – 

прымяненне мер абароны ўнутранага рынку; сертыфікат – сертыфікат 

адпаведнасці – сертыфікат адпаведнасці тэхнічным рэгламентам ЕАЭС; 
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спагнанне – спагнанне пошлін – спагнанне ўвазных мытных пошлін; 

тэрмін – тэрмін выплаты – тэрмін выплаты ўвазных мытных пошлін; 

уласнік крамы – уласнік крамы бяспошліннага гандлю. 

Некаторыя тэрміны маюць агульныя семантычныя характарыстыкі, 

але ні адзін з іх не ўключае цалкам другі пры адносінах перасячэння. 

Менавіта такія лагічныя адносіны паміж паняццямі менеджмент 

і кантролінг, ідэнтычныя і аднародныя тавары. Менеджмент 

і кантролінг, напрыклад, параўнальна нядаўна ўведзеныя ва ўжытак, сталі 

запатрабаванымі ў многіх навуковых працах з прычыны актуальнасці 

новых падыходаў у сферы кіравання. Суаднесенасць са значэннем 

‗кіраваць‘ уласціва як паняццю менеджмент, так і паняццю кантролінг. 

У дапаможніках тлумачыцца, што агульны мытны менеджмент «вывучае 

прынцыпы і заканамернасці кіравання сацыяльна-эканамічнымі працэсамі 

(функцыі кіравання, кіраўніцкі цыкл, стратэгічнае кіраванне, матывацыю, 

лідарства)» [2, с. 30]. Кантролінг жа, хаця вельмі часта з-за 

некампетэнтнасці атаясамліваецца з кантролем, з‘яўляецца «арыентаванай 

на доўгатэрміновае і эфектыўнае развіццѐ сістэмай інфармацыйна-

аналітычнай, метадычнай і інструментальнай падтрымкі кіраўнікоў 

прадпрыемства па дасягненні пастаўленых мэт, якая забяспечвае 

рэалізацыю цыкла кіравання па ўсіх функцыянальных сферах і працэсах 

шляхам вымярэння рэсурсаў і вынікаў дзейнасці» [2, с. 289]. 

Супадзенне семантычных складаемых (якасць, рэпутацыя на рынку, 

краіна паходжання, вытворца) у азначэннях ідэнтычных і аднародных 

тавараў таксама дазваляе характарызаваць адносіны паміж названымі 

паняццямі як адносіны перасячэння. У слоўніку-даведніку па мытнай 

справе змешчаны дэфініцыі: «ідэнтычныятавары – тавары аднолькавыя ва 

ўсіх адносінах з таварамі, якія ацэньваюцца (пры вызначэнні мытнай 

вартасці), у тым ліку па наступных прыметах: 1) фізічныя характарыстыкі; 

2) якасць і рэпутацыя на рынку; 3) краіна паходжання; 4) вытворца. 

Нязначныя адрозненні ў знешнім выглядзе не могуць служыць падставай 

для адмовы ў разглядзе тавараў як ідэнтычных, калі ў астатнім такія 

тавары адпавядаюць выкладзеным патрабаванням» [4, с. 96]; «аднародныя 

тавары – у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ―Аб Мытным 

тарыфе‖ гэта тавары, якія, хоць і не з‘яўляюцца аднолькавымі, маюць 

падобныя характарыстыкі і складаюцца з падобных кампанентаў. Гэта 

дазваляе ім выконваць тыя самыя функцыі, што і таварам, якія 

ацэньваюцца, і быць камерцыйна ўзаемазамяняльнымі. Пры вызначэнні 

аднароднасці тавараў павінна ўлічвацца наяўнасць такіх прымет, як 
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якасць, наяўнасць таварнага знака і рэпутацыя на рынку, краіна 

паходжання, вытворца» [4, с. 172]. На аснове прыведзеных азначэнняў 

матываванай становіцца выснова аб лагічных адносінах перясячэння паміж 

разглядаемымі паняццямі. 

Дзяленне родавага паняцця паводле якой-небудзь адной прыметы 

вядзе да ўзнікнення паняццяў аднаго рода. Вылучаныя такім чынам 

паняцці і тэрміны ўступаюць у адносіны каардынацыі («гарызантальныя») 

(адрас адпраўшчыка тавараў – адрас атрымальніка тавараў; баланс 

гандлѐвы актыўны – баланс гандлѐвы пасіўны; «зялѐны» калідор – 

«чырвоны» калідор; квота імпартная – квота экспартная; ліцэнзаванне 

імпарту – ліцэнзаванне экспарту; месца адпраўлення – месца прыбыцця; 

мытны склад адкрытага тыпу – мытны склад закрытага тыпу; мэта 

ўвозу – мэта вывазу; прамыя выдаткі – ускосныя выдаткі; увоз прадуктаў 

перапрацоўкі – вываз прадуктаў перапрацоўкі).  

Паняцці і тэрміны аднаго рода, адносіны паміж якімі не могуць быць 

кваліфікаваны ні як «вертыкальныя», ні як «гарызантальныя», 

разглядаюцца як «дыяганальныя». Напрыклад, «дыяганальныя» адносіны 

ахопліваюць наступныя тэрміны: прыняцце дакументаў – прыняцце мер; 

рахунак плацельшчыка – рахунак-фактура; сертыфікат аб паходжанні 

тавару – сертыфікат адпаведнасці; тарыф забаронны – тарыф ільготны; 

тэрмін выплаты – тэрмін дастаўкі; тэхналогія вырабу прадуктаў – 

тэхналогія мытнага кантролю; факт аварыі – факт страты. 

Аналіз адносін паміж паняццямі і тэрмінамі мытнай справы дазваляе 

зрабіць выснову аб прыярытэце «вертыкальных». У выпадку пашыранасці 

выключна такіх адносін тэрміналагічная сістэма трактуецца 

як монаіерархічная. Прысутнасць жа «гарызантальных» і «дыяганальных» 

робіць матываваным вывад аб полііерархічнасці. Разам з тым варта дадаць, 

што даны пералік сувязей няпоўны. Неабходна ўключыць яшчэ 

і анталагічныя адносіны. 

У складзе анталагічных адносін звычайна ў першую чаргу 

ўзгадваюць партытыўныя, каторыя, як лічыць С. Д. Шэлаў, у большасці 

«аналагічныя рода-відавым: яны таксама могуць утвараць ―вертыкальную‖ 

супер- і субкаардынацыю, партытыўнае перасячэнне, ―гарызантальную‖ 

каардынацыю і ―дыяганальныя‖ адносіны» [5, с. 88], могуць уключаць 

адносіны сумежнасці і адносіны іншых тыпаў. Аднак дамінуючымі 

партытыўнымі з‘яўляюцца адносіны цэлага і часткі. Пашыранасць адносін 

такога тыпу пацвярджаюць шматлікія прыклады з Гарманізіраванай 

сістэмы апісання і кадзіравання тавараў: легкавы аўтамабіль – 
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акумулятар; гітара – струны; гадзіннік наручны – корпус з каштоўных 

металаў; ключ гаечны ручны – галоўка для гаечнага ключа зменная; 

лыжы – мацаванне для лыж; маторны транспартны сродак – кабіна; 

матацыкл – калодка; нож з нефіксаваным лязом – лязо; піла – палатно для 

ланцуговай пілы. Адносіны часткі і цэлага, праілюстраваныя парнымі 

прыкладамі, па сутнасці могуць мець іншую інтэрпрэтацыю, у выглядзе 

лесвіцы. Вялікая колькасць назваў частак дазваляе паказаць іх ў выглядзе 

сыходнай лесвіцы, калі адзінкі ідуць ад назвы цэлага да назваў частак. Пры 

адваротным парадку размяшчэння атрымліваецца ўзыходная лесвіца. 

Такім чынам, магчымасць уключэння тэрмінаў мытнай справы 

ў самыя розныя паняційныя кантэксты і магчымасць падпарадкавання 

іх розным паняццям абумоўлена лагічнымі адносінамі суперардынацыі, 

субардынацыі, каардынацыі, перасячэння і дыяганальнымі адносінамі. 

У сукупнасці з партытыўнымі адносінамі яны забяспечваюць сістэмную 

арганізацыю адзінак спецыяльнай лексікі. Паколькі рода-відавая 

і партытыўная сістэмы паняццяў аб‘яднаны, то відавочнай становіцца 

аднесенасць тэрміналогіі мытнай справы да змешанай іерархічнай сістэмы. 
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ККААММППААННЕЕННТТННААЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ББЕЕЛЛААРРУУССККААЙЙ  ІІННТТААННААЦЦЫЫІІ  

 

1.1. Функцыянальная і фанетычная шматмернасць інтанацыі 

Агульным для большасці даследаванняў інтанацыі з‘яўляецца 

вылучэнне трох яе функцый: семантычнай, экспрэсіўна-стылістычнай 

і эўфанічнай. У айчыннай і замежнай лінгвістыцы доўгі час пераважала 

цікавасць да маўленчаактавага боку інтанацыйнай семантыкі, звязанай 

пераважна з танальнымі сродкамі. Рэвалюцыйным новаўвядзеннем быў 

зварот да логіка-камунікацыйнай функцыі прасодыі фразы, якая 

рэалізуецца з дапамогай акцэнтных сродкаў. Акцэнтная структура 

выказвання прадвызначаецца ўзаемадзеяннем шматлікіх семантычных 

фактараў. Таксама і маўленчаактавы змест выказвання мае складаную 

структуру: мэта выказвання, яго пазіцыя ў дыскурсіўнай паслядоўнасці, 

мадальныя ўстаноўкі моўцы, ступень яго рытарычнай актыўнасці і інш. 

Названыя кампаненты выяўляюцца рознымі прасадычнымі сродкамі. 

Магчыма, варта было б разглядаць асобна структурную функцыю 

інтанацыі: фразавыя паказчыкі і паказчыкі семантыка-граматычнага 

члянення тэксту.  

Экспрэсіўны кампанент інтанацыі вельмі складаны як з пункту 

гледжання зместу, так і з пазіцый прасодыі. Гэта пацвярджаецца вялікай 

разнастайнасцю намінацый рэальнага маўлення. Пры гэтым слушна 

звяртаецца ўвага на цяжкасці адмежавання экспрэсіўных кампанентаў ад 

неэкспрэсіўных [2]. 

Эўфанія (мілагучнасць) выказвання таксама забяспечваецца 

складаным комплексам прасадычных працэсаў: размежаваннем танальных 

акцэнтаў вымаўлення па сіле, адаптацыяй руху тону ў акцэнтах, 

ізахранічна арыентаваным падзелам на сінтагмы, размеркаваннем тэмпаў 

і працягласцей і інш. Гэтыя ўласна фанетычныя працэсы «дабудоўваюць» 

прасадычную структуру, матываваную семантычнымі і экспрэсіўнымі 

фактарамі.  

Функцыянальная шматмернасць інтанацыі неаднолькава рэалізуецца 

ў розных маўленчых жанрах. Варта звярнуць увагу на дыялагічныя тэксты, 
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дзе вызначальную ролю адыгрываюць семантычная і экспрэсіўная 

функцыі. 

Дэталѐвасць апісання семантычных і экспрэсіўных функцый 

інтанацыі патрабуе поўнага ўліку разнастайных сродкаў іх выражэння. Мы 

паспрабавалі ахапіць усе ўзроўні фразавай прасодыі, хоць асноўная ўвага 

надаецца тону. Гэта значыць, што нароўні з танальнымі прыметамі 

фіксаваліся таксама дынамічныя, колькасныя, фанацыйныя і тэмбравыя. 

Унутры выказванняў магчымыя разнастайныя кластары 

вышэйназваных функцыянальных характарыстык, паколькі гэтыя 

характарыстыкі з‘яўляюцца ўзаеманезалежнымі.  

1.2. Сфера дзеяння інтанацыйных прымет і дзве формы іх 

існавання 

Семантычныя катэгорыі, якія выражаюцца пры дапамозе 

інтанацыйных адзінак, звычайна належаць да камунікацыйных складнікаў 

выказвання: рэмы, тэмы або да выказвання цалкам. У граматычнай 

структуры сказа ім могуць адпавядаць складнікі любога аб‘ѐму. 

Адпаведна, «сферай дзеяння» інтанацыйнай адзінкі таксама могуць быць 

складнікі самых розных іерархічных узроўняў – ад слова (або нават 

кампанента слова) да сказа. Параўнаем два пытанні з рознымі сферамі 

дзеяння (іх межы паказваюцца квадратнымі дужкамі): 

 

– Ты прыехаў [на цягніку (/)]? 

– Ты што – [не ведаў, што я прыеду на цягніку (/)] (В)? 

 

У абодвух выпадках узыходны тон рэалізуецца на націскным 

галосным фанетычнага слова на цягніку. Аднак у першым сказе пытанне 

семантычна адносіцца да слова, а ў другім – да сказа, які рэалізуецца 

адзінай рытмічнай групай з акцэнтнай вяршыняй на апошнім слове. Як 

відаць з гэтых прыкладаў, транскрыпцыйныя знакі ставяцца ў круглых 

дужках пасля слова, на якое прыпадае націск, і ў канцы групы, якая 

вызначае інтэгральную прасодыю. Вяршыня акцэнтаванага склада 

падкрэсліваецца. 

Звернем увагу на тое, што высокі рэгістр тону (В) у другім 

прыкладзе характарызуе вылучаную групу цалкам (што з‘яўляецца 

тыповым для пытанняў на пацверджанне здагадкі). Такім чынам, існуе 

адрозненне паміж двума спосабамі выкарыстання прасадычных сродкаў 

у групах: лакальным і інтэгральным. Першы спосаб звычайна звязаны 

з націскным складам і яго суседзямі: гэта акцэнты. Другі спосаб звязаны 



258 

 

з працяглымі складнікамі (групамі слоў) – гэта прасадычныя «блокі». 

Характэрна, што кожны пласт прасодыі можа выступаць у абодвух 

варыянтах (Табліца 1). 

Табліца 1 

 

Спосабы выкарыстання прасадычных сродкаў 

 

 Прыклады 

лакальнага (акцэнтнага) 

выкарыстання 

Прыклады 

інтэгральнага 

выкарыстання 

Тон 

Узыходны тон  

на націскным складзе 

Інклінацыя (паступовае 

ўзыходжанне тону 

на групе слоў) 

Інтэнсіўнасць 
Павялічаная гучнасць 

акцэнтаванага склада 

Гучнае вымаўленне 

інтанацыйнай групы як цэлага 

Колькасць Даўжыня націскнога галоснага Павольны тэмп групы 

Фанацыя 
Гартанная змычка ў канцы 

акцэнтаванага галоснага 

Рэзкі голас на групе слоў 

Артыкуляцыйны 

тэмбр 

Назалізацыя акцэнтаванага 

галоснага 

Назалізацыя на групе слоў 

 

1.3. Кампанентная структура інтанацыі выказвання 

Інтанацыйная характарыстыка выказвання – гэта вынік сумяшчэння 

акцэнтаў і блокаў, прычым заўважаецца іх функцыянальная спецыялізацыя 

(Табліца 2). 

 

Табліца 2 

Функцыі і сродкі фразавай прасодыі 

 

Функцыі прасодыі Сродкі прасодыі 

Камунікацыйны статус групы (рэма, 

новая тэма, фокус супастаўлення) 

Вылучальныя акцэнты 

Ілакуцыйна-фазавая характарыстыка 

фразы 

Рух тону ў рэматычным акцэнце 

Мадальны / дыктальны статус рэмы Спосаб размяшчэння акцэнта ўнутры 

націскнога склада 

Эпістэмічная ацэнка Інтэрвал тону ў акцэнце 
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Кантрастыўнасць Інтэрвал тону ў акцэнце, працягласць, 

артыкуляцыйны жэст (рух гартані) 

«Прасторавая» арыентацыя Даўжыня / кароткасць у акцэнце 

 

Працэсуальнасць ментальнага працэсу Запаволены тэмп выказвання 

Ацэнка значнасці інфармацыі Інтэгральная вылучанасць групы 

Экспрэсіўная ацэнка Маркіраваная фанацыя або 

артыкуляцыйны тэмбр на групе 

 

Абодва віды прасадэм, у сваю чаргу, выступаюць як камбінацыі 

прымет на парадыгматычнай і сінтагматычнай восі, прычым камбінавацца 

могуць як унутрыпластовыя, так і міжпластовыя прасадычныя прыметы. 

Парадыгматычная кампанентнасць 

Унутры акцэнта могуць спалучацца розныя танальныя 

характарыстыкі, напрыклад, узыходжанне тону можа адбывацца ў нізкім 

і высокім рэгістрах. З іншага боку, гартанная змычка можа спалучацца як 

з узыходным тонам (ІК-7), так і з роўным або сыходным. 

Падобным чынам унутры прасадычнага блока можа адбывацца 

спалучэнне прымет (напрыклад, спалучэнне прыдыхальнай і напружанай 

фанацыі) і міжпластовае спалучэнне (спалучэнне прыдыхальнай фанацыі 

з рознымі апорнымі тонамі або тэмпамі). У межах фаналагічнай сінтагмы 

інтэгральныя характарыстыкі сумяшчаюцца з акцэнтнымі, утвараючы 

комплексную структуру. 

Сінтагматычная кампанентнасць 

Кампанентны аналіз на сінтагматычнай восі быў абмежаваны 

вылучэннем ядзернай, перадядзернай і пасляядзернай частак ІК. Мы лічым 

мэтазгодным выкарыстанне мінімальнага прасадычнага складніка. Любую 

прасадычнуюдвухкампанентнасць у межах галоснага гука можна разумець 

як праяву сінтагматычнай спалучальнасці. Такім чынам, мінімальны 

прасадычны складнік дазваляе апісаць усе складаныя тоны ўсярэдзіне 

галоснага як камбінацыі элементарных. 

Камбінаторны прынцып ужываецца і пры апісанні суадносін 

танальнага руху на кансанантным пачатку і вакалічным ядры склада, 

а таксама пры апісанні спалучэнняў рухомых тонаў на націскным складзе 

з рознымі тонамі на суседніх складах. 

Мы выкарыстоўваем паняцце кампазіцыя тонаў (адпавядае 

compound tones у замежнай інтаналогіі) для клішаваных танальных 
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камбінацый (тыпу ІК-4, ІК-5 і ІК-6), якія выступаюць унутры слоў 

і словазлучэнняў. Такія спалучэнні могуць рэалізоўвацца і як 

унутрыскладовыя складаныя тоны.  

 

1.4. Працэсы і ўзроўні ў інтанацыі 

Розныя мовы неаднолькава размяшчаюць паказчыкі прасадычна 

рэлевантных характарыстык у сказе. Так, у беларускіх пытальных сказах 

рэматычны акцэнт сумяшчаецца з узыходным тонам пытання, аднак 

у многіх мовах яны падзеленыя. Напрыклад, у польскай мове ўзыходны 

тон пытання аддзелены ад рэматычнага акцэнта і прыпадае на апошні 

склад фразы: 

 

– Гэта твая (/) кашуля? 

– Czy to jest twoja (\) koszula (/)? 

 

Прыклады сумешчанага і паасобнага выражэння інтанацыйных 

сэнсаў можна прывесці і на матэрыяле беларускай мовы [3]. Так, 

камунікацыйная і фазавая характарыстыкі могуць рэалізоўвацца адным 

акцэнтам або двума ў залежнасці ад пазіцыі слова, якое мае апорны 

камунікацыйны акцэнт: 

 

– Вось прачытаю кнігу (/), тады пойдзем. 

– Вось кнігу (\) прачытаю (/), тады пойдзем. 

 

У першым выпадку ўзыходны тон незавершанасці, які ставіцца на 

апошнім слове групы, сумешчаны з камунікацыйным акцэнтам, а ў другім 

выпадку ѐн аддзелены.  

Падобныя выпадкі паказваюць на неабходнасць адрозніваць 

глыбінную і павярхоўную структуры ў інтанацыі. Асабліва гэта мае 

дачыненне да складаных інтанацыйных канструкцый. У прыватнасці, 

сыходна-ўзыходны тон у супастаўляльных пытаннях (ІК-4 у традыцыйнай 

інтанацыйнай сістэме сучаснай беларускай мовы) з‘яўляецца, відавочна, 

павярхоўнай рэалізацыяй камбінацыі сыходнага тону тэмы і ўзыходнага 

тону апушчанай рэмы: 

 

– Маша ўжо прыехала. 

– А Наташа (\/)? або – А Наташа (\) прыехала (/)? 
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Пры гэтым, калі слова мае флексійны націск, то абодва тоны 

рэалізуюцца ўсярэдзіне аднаго галоснага: 

 

– А жонка-а (\/)?  

 

Аналагічная тэхніка «сцяжэння» акцэнтаў пры недахопе 

фанетычнага матэрыялу выкарыстоўваецца ў выпадку іншых складаных 

ІК. Так, ІК-5 можа рэалізоўвацца кампазіцыяй акцэнтаў на розных словах 

словазлучэння, кампазіцыяй акцэнтаў на пачатковым і націскным складах 

слова і складаным тонам на пачатковым націскным галосным: 

 

– Які голас (/=\)! Цудоўны (/=\ )! Дзі-івосны (/\)!  

 

1.5. Адзінкі інтанацыйнага слоўніка 

Багацце функцый інтанацыі азначае, што інтанацыйнае заданне для 

сказа можа быць вельмі складаным, прычым розныя яго кампаненты 

ўступаюць у адвольныя спалучэнні, не ўтвараючы стандартных кластараў. 

З гэтага вынікае, што інтанацыйная характарыстыка сказа «складаецца» 

з некаторых элементаў такім жа чынам, як фарміруюцца іншыя 

характарыстыкі сказа. Для гэтага павінен існаваць адмысловы слоўнік 

інтанацыйных знакаў, які дазволіць па некаторай семантычнай 

характарыстыцы выбіраць адпаведную ѐй прасадычную. 

Пытанне аб складзе слоўніка інтанацыйных знакаў вымагае 

далейшага вывучэння. Прытрымліваючыся традыцыі структуралізму, 

у якасці мінімальнай знакавай адзінкі інтанацыі мы прымаем «інтанему» – 

аналаг марфемы. Інтанема можа мець неэлементарнаепрасадичнае 

выражэнне, такое, напрыклад, афармленне кантрастыўнасці, якое змяшчае 

танальныя, колькасныя і тэмбравыя характарыстыкі. Элементарны 

прасадычны складнік, які можа мець самастойнае значэнне, мы будзем 

называць «прасадычнай прыметай», або «прасадэмай».  

Акрамя мінімальных інтанацыйных адзінак неабходна дапусціць 

наяўнасць у слоўніку таксама іх спалучэнняў (аналаг вытворных лексем 

і ўстойлівых спалучэнняў). Мы лічым мэтазгодным захаваць для іх 

традыцыйны тэрмін «інтанацыйныя канструкцыі» (ІК).  

Сістэма А. А. Брызгуновай, якая застаецца найбольш папулярнай 

і ў русістыцы, і ў беларусістыцы (працы А. І. Падлужнага, Л. Ц. Выгоннай, 

Л. І. Сямешкі), прадугледжвае вельмі абмежаваную колькасць ІК. У якасці 

мінімальных кампанентаў, з якіх складаюцца ІК у гэтай сістэме, 
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выступаюць тры танальныя прыметы – узыходны, сыходны і роўны тоны 

(знакі /, \ і = у нашай траскрыпцыі), інтэнсіўнасць на акцэнце (+) 

і глаталізацыя акцэнта (q). Аднак названыя кампаненты ўступаюць 

у іншыя камбінацыі і даюць значна большы інвентар ІК. 

Так, падзенню тону далѐка не заўсѐды папярэднічае роўны тон  

(ІК-1): магчымы і ўздым тону на пераднаціскным складзе, у прыватнасці, 

пры ўключэнні дадатковай інфармацыі: 

 

– Тут жывуць мае бацькі (=\). І сястра (/\) тут жыве.  

 

(Знакам = пазначаецца роўны тон на ненаціскных складах). 

Сустракаецца і ўзыходна-сыходны рух тону ў межах аднаго 

націскнога галоснага: 

 

А. – Можа, у цябе грошай няма? Б. – Ё-ѐсць (/\). 

 

Спецыяльнае пытанне часцей за ўсѐ рэалізуецца пры дапамозе ІК-5, 

аднак у дыялогах часта выкарыстоўваецца пара сыходных тонаў, злучаных 

роўным: 

 

– Калі ѐн вяртаецца? (/=\) або (\=\). 

 

Разам з фігурай ІК-5 сустракаецца таксама адваротная ѐй фігура 

тыпу \=/. Яна характэрная для некаторых адказавых рэплік: 

 

А. – Адкуль ты ведаеш? Б. – Паведамлялі (\=/). 

 

Як і ІК-5, гэтая фігура мае і варыянт са складаным тонам усярэдзіне 

націскнога склада: 

 

А. – Ну як, скончыла? Б. – Скончыла (\/). 

 

Дынамічны кампанент, уласцівы сыходнаму тону 

«экзаменацыйнага» пытання (ІК-2), суправаджае таксама патрабавальнае 

агульнае пытанне: 

 

– Ты зрабіў (/+), што я прасіла? 
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Гартанная змычка не абавязкова суправаджае ўзыходны тон (ІК-7) – 

яна можа спалучацца і з роўным тонам: 

 

– Не зусім добра (=q)! 

 

Прааналізаваныя інтанацыйныя канструкцыі ў межах сістэмы 

А. А. Брызгуновай [1], відавочна, варта лічыць «мадальнымі» варыянтамі 

асноўных. Аднак фанетычныя падставы для такога рашэння адсутнічаюць, 

паколькі ніякіх дадатковых прасадычных кампанентаў гэтыя канструкцыі 

не змяшчаюць. Не зусім зразумелымі падаюцца і семантычныя крытэрыі 

такога рашэння. Калі арыентавацца толькі на базавыя тыпы выказванняў, 

то можна ўсумніцца ў мэтазгоднасці ўключэння ў лік «немадальных» ІК-2, 

ІК-6 і, асабліва, ІК-7. На цяжкасць падзелу асноўных і мадальных 

варыянтаў ІК паказваюць і эксперыменты па вар‘іраванні мадальных 

установак пры вымаўленні аднаслоўнай рэплікі. Яны засведчылі, што 

некаторыя ІК немагчыма апісаць як варыянты кананічных. Такімі 

паказчыкамі характарызуецца, у прыватнасці, вымаўленне рэплікі на 

роўным тоне.  

Аднак мэтай нашага аналізу не з‘яўляецца доказ неабходнасці 

павелічэння або скарачэннія колькасці ІК, паколькі гаворка ідзе аб змене 

самога падыходу да апісання інвентара інтанацыйных сродкаў сучаснай 

беларускай мовы. Мы лічым, што тут варта ўлічыць дзве задачы. Першая 

з іх – апісанне поўнага набору мінімальных прасадычных знакаў (інтанем) 

і камбінаторнай прасторы, якую яны ўтвараюць. Другая – выяўленне 

«ядра» гэтай прасторы – найбольш ужывальных спалучэнняў інтанем. 

Такія ІК выступаюць сродкам афармлення дыскурсіўных клішэ, якія 

характарызуюцца таксама наяўнасцю пэўных часціц, тыповым парадкам 

слоў і спецыфічнай сінтаксічнай структурай. Мы прымаем пад увагу 

нефіксаванасць інвентара ІК, паколькі практычныя задачы (у прыватнасці, 

метады і прыѐмы выкладання беларускай мовы) могуць звужаць зыходны 

інвентар да мінімальнай колькасці адзінак. 

Некаторыя прасадэмы могуць мець уласна эўфанічную або ўласна 

структурную функцыю і не быць знакамі: дэклінацыя тону, падаўжэнне 

гукаў, паўзацыя, пачатковае падвышэнне тону і інтэнсіўнасці. Роля такіх 

сродкаў павялічваецца ў вусным апавядальным тэксце.  
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WWEEBB--ААЎЎДДЫЫТТООРРЫЫЯЯ  ІІ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЯЯ  ССММІІ  

ЎЎ  ССУУЧЧААССННААЙЙ  ММЕЕДДЫЫЯЯППРРААССТТООРРЫЫ  

 

Развіццѐ электронных сродкаў масавай інфармацыі (СМІ) лічыцца 

адным з найбольш важных дасягненняў сучаснага навукова-тэхнічнага 

прагрэсу, якія зрабілі магчымым інфармацыйны ахоп максімальна 

шырокай аўдыторыі, паскарэнне праходжання інфармацыйнай плыні па 

каналах камунікацыйнай сувязі, павелічэнне іх інфармацыйнай ѐмістасці. 

Вынікам змен часавых і прасторавых параметраў камунікацыі стала 

ўтварэнне адзінай інфармацыйнай прасторы, у межах якой разгортваецца 

міжкультурнае ўзаемадзеянне, арыентаванае на актыўны дыялог з Web-

аўдыторыяй. 

Трансфармацыя электронных СМІ ў інфармацыйны канал спрыяе 

ўзрастанню ролі моўнай віртуальнай камунікацыі. Мова, якая 

выкарыстоўваецца ў працэсе віртуальнай камунікацыі, адрозніваецца 

паводле спецыфікі канала перадачы інфармацыі і мае адметныя 

«электронныя» рысы. Розныя жанры віртуальнай камунікацыі рэалізуюцца 

ў новых дыскурсіўных практыках. 

Мэтай гэтага артыкула з‘яўляецца агульная характарыстыка 

і ўніфікацыя тэрміналогіі электронных СМІ, вылучэнне лінгвістычных 
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аспектаў вывучэння СМІ новага тыпу, аналіз гіпертэкставай арганізацыі 

і інтэрактыўных магчымасцей сеткавых выданняў. 

1. Інтэрнэт і СМІ 

У артыкуле «Інфармацыйнае грамадства ў Расіі: парадоксы 

элітарнага Інтэрнэту»Я. М. Засурскі вылучае 3 працэсы інфармацыйнага 

абмену: «У свеце адбываюцца тры важныя працэсы ў абмене інфармацыяй: 

па-першае, глабалізацыя – хуткі абмен інфармацыяй з усім светам; па-

другое, развіццѐ прыватных мясцовых структур: сучасныя інфармацыйна-

камунікацыйныя сеткі даюць магчымасць малым групам, у тым ліку 

этнічным, прысутнічаць у віртуальнай прасторы, аб‘ядноўваючы сваіх 

прадстаўнікоў безадносна да дзяржаўных межаў і геаграфічных 

адлегласцей, пры гэтым ствараюцца малыя сеткі і групы; нарэшце, па-

трэцяе, тэхналагізм, які пераходзіць у сферы масавых сродкаў 

у тэхналагічны дэтэрмінізм: развіццѐ мабільнай тэлефаніі адкрывае новыя 

падыходы да Інтэрнэту, абыходзячы правадную сувязь» [1, с. 4–5]. 

Прынцыпова важным фактарам выступае доступ да новых 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій: «Інтэрнэт як аснова развіцця 

інфармацыйнага грамадства з‘яўляецца ключавым элементам будучых 

прарываў у сучасную эліту дзяржаў» [1, с. 4], «у інфармацыйнай сферы 

інтэрнэт адыгрывае ролю гаранта доступу да інфармацыі» [1, с. 5]. 

Паводле Я. М. Засурскага, пры аналізе ўзаемаадносін 

інфармацыйнага грамадства і новых сродкаў масавай інфармацыі 

неабходна звярнуць увагу на наступныя аспекты: 

1) магчымасць перадачы інфармацыі з дапамогай сучасных 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і інтэрнэта; 

2) пашырэнне тэрыторыі дзеяння традыцыйных сродкаў масавай 

інфармацыі ва ўмовах інтэрнэтызацыі; 

3) стварэнне новых мас-медыя, або новых сродкаў масавай 

інфармацыі [1, с. 6]. 

Новыя рэаліі ў развіцці сродкаў масавай інфармацыі прывялі да 

з‘яўлення тэрміналогіі, якая адлюстроўвае ўзаемадзеянне СМІ 

і інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій.  

2. Фарміраванне новай тэрміналогіі 

У навуковай літаратуры выкарыстоўваюцца розныя тэрміны для 

намінацыі электронных СМІ: электронныя выданні, net-выданні і сеткавыя 

выданні, Web-выданні і вэб-выданні, online версіі і анлайнавыя версіі, 

лічбавыя і віртуальныя СМІ. Разнастайнасць тэрмінаў адлюстроўвае 

тэхнічныя, інфармацыйныя і навігацыйныя аспекты прэзентацыі, 
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захавання і апрацоўкі інфармацыі ў электронных СМІ. Прывядзѐм 

тлумачэнні некаторых тэрмінаў, якія пашырыліся ў сучаснай 

камунікатывістыцы [2]. 

Новыя электронныя медыя, новыя медыя, нью-медыя (new electronic 

media, new-media). Гэтымі тэрмінамі карыстаюцца спецыялісты ў галіне 

інфармацыйных супермагістралей (information superhighway). Акцэнт 

робіцца на прынцыповых адрозненнях інтэрактыўных тэлекамп‘ютарных 

мультымедыйных сродкаў сувязі, на якіх грунтуюцца супермагістралі, ад 

папярэдніх відаў СМІ – звычайных медыя [2, с. 145]. 

Новыя электронныя медыя маюць амаль бязмежныя магчымасці для 

перадачы любой інфармацыі любым яе адрасантам у розных кірунках. Гэта 

вядзе да такога павелічэння масы інфармацыі і масы карыстальнікаў, пры 

якім самі паняцці ‗медыя‘ і ‗масавая камунікацыя‘ набываюць новыя 

семантычныя адценні. 

Адрозненне паміж традыцыйнымі СМІ і новымі электроннымі медыя 

заключаецца таксама ў тым, што сродкі масавай інфармацыі абапіраюцца 

на камунікатыўную мадэль «ад нешматлікіх да многіх» (media by the few 

for the many), у той час як новыя сродкі інфармацыі, нью-медыя, 

забяспечваюць камунікацыю «адмногіхдамногіх» (media by the many for the 

many) [7]. 

Электроннаядэмакратыя (electronic democracy) – канцэпцыя, 

паводлеякойновыяэлектронныямедыя, 

паляпшаючыінфраструктурудэмакратычнагаграмадства, 

ствараюцьмагчымасцьпераходуадрэпрэзентацыйнасцідапартысіпацыйнасці

, 

даўдзелуўсіхграмадзяну вырашэнніактуальныхсацыяльныхпраблемразамза

дміністрацыяйз дапамогайправядзенняінтэрактыўныхдыялогаў, форумаў, 

канферэнцый, тэледэбатаўітэлегаласаванняў [2, с. 257] . 

Электроннаяжурналістыка,кібержурналістыка (electronic 

journalism, electronic news gathering, cyberjournalism) – 

распаўсюджаннеінфармацыіпаканалахэлектронныхСМІ. Выразelectronic 

news gathering – зборэлектронныхнавін – часцейзаўсѐўжываеццатады, 

калімаеццанаўвазезбор, 

апрацоўкаіперадачанавінзвыкарыстаннемэлектроннайтэхнікісувязі. 

Тэрмінcyberjournalism – кібержурналістыка – 

адлюстроўваеновуюфазуўразвіцціэлектроннайжурналістыкіўсувязізразвіцц

ѐмінфармацыйныхсупермагістралей. 

Гэтыперыядхарактарызуеццаполіфункцыянальнымвыкарыстаннемкамп‘ют
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арныхтэхналогійісетак, 

якіязабяспечваюцьжурналістаўматэрыяламібаздадзеных, дошакаб‘яў, 

электроннайпоштайііншыміінфармацыйнымісродкаміінтэрнэта [2, с. 259]. 

Электроннаягазета (electronic newspaper) – 

пераносгазетнайінфармацыінатэлевізійныяікамп‘ютарныяэкраныўтыхформ

ахі аб‘ѐмах, якіяадпавядаюцьзапытамспажыўцоўіінтарэсамстваральнікаў 

[2, с. 257]. У сучасных даследаваннях па камунікатывістыцы аналізуюцца 

магчымасці і перспектывы электронных газет. Да іх пераваг адносяцца: 

1) мінімальная залежнасць ад росту цэн на газетную паперу; 2) пашырэнне 

аўдыторыі шляхам выхаду ў Інтэрнэт. 

З другога боку, перанос газетнай інфармацыі на камп‘ютарныя 

экраны спараджае фінансавыя праблемы, звязаныя з дадатковымі 

выдаткамі на стварэнне газеты і адсутнасцю пакрыцця гэтых выдаткаў 

чытачамі. Цяжкасці ўзнікаюць таксама пры кампаноўцы матэрыялаў, 

характэрных для звычайнага друку, у электронны гіпертэкставы фармат. 

3. Віды электронных выданняў 

Традыцыйнай ацэнкай інтэрнэт-выданняў з‘яўляецца прынцып 

«спадчыннасці», пры якім электронныя выданні разглядаюцца адносна іх 

афлайн-прататыпаў [5; 3]. У адпаведнасці з такім падыходам, электронныя 

сродкі масавай інфармацыі падзяляюцца на тры вялікія групы: 

1) эквівалентныя копіі традыцыйных СМІ, або іх электронныя версіі; 

2) мадыфікаваныя анлайн-версіі традыцыйных СМІ, якія ўзніклі на 

базе сваіх афлайн-прататыпаў, але не капіруюць іх, праводзяць уласную 

інфармацыйную палітыку, маюць самастойную схему вяшчання; 

3) медыяпраекты, якія ўзніклі ў Сеціве і не маюць афлайн-

прататыпаў. 

Паводле азначэння А. Носіка, галоўнага рэдактара «lenta.ru» 

і прэзідэнта інтэрнэт-партала «Рамблер», гэтыя тры групы можна назваць 

адпаведна так: «клоны», «гібрыды» і «арыгінальныя інтэрнэт-СМІ» [5]. 

Усе гэтыя віды маюць істотныя адрозненні як з пункту гледжання 

інфармацыйных падыходаў, у тым ліку ў характары абнаўлення 

і прэзентацыі навін, маркетынгавых стратэгій, так і ў падыходах да 

выкарыстання інтэрнэт-тэхналогій, у тым ліку гіпертэкставых спасылак 

і інтэрактыўных магчымасцей. Падрабязны аналіз электронных выданняў 

у рэчышчы такога падыходу змешчаны ў артыкуле М. М. Лукіной [3]. 

4. Гіпертэкставы фармат электронных выданняў 

Як ужо адзначалася, адным з найбольш істотных элементаў новых 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій з‘яўляецца гіпертэкставая 
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арганізацыя. Агульнай прыметай усіх СМІ робіцца электронны тэкст 

у новым структурна-семіятычным вымярэнні: паралельна з лінейнай, у ім 

выбудоўваецца іерархічная гіпертэкставая структура. 

Арыгінальны эфект нелінейнай арганізацыі інфармацыйных адзінак, 

якія могуць быць прадстаўлены як тэкстам, так і аўдыѐ- 

і відэаінфармацыяй, а таксама выключная лѐгкасць кіравання гэтымі 

адзінкамі ў гіпертэкставым асяроддзі забяспечыла папулярнасць і шырокае 

распаўсюджанне гіпертэкставых тэхналогій. 

І.Б. Штэрн прыводзіць найбольш поўнае азначэнне гіпертэксту: 

«Гіпертэкст – <...>інфармацыйная (камп‘ютарна арыентаваная) тэхналогія 

арганізацыі і выкарыстання тэкставых матэрыялаў, якая спалучае 

нелінейны, асацыятыўна-фрагментарны і сеткавы прынцыпы 

рэпрэзентацыі інфармацыйнай прасторы з працэдурамі вольнай навігацыі 

з дапамогай нелінейных сувязей, зафіксаваных у гэтай прасторы» [6]. 

Асноўныя характарыстыкі гіпертэкставых тэхналогій: 

1) наяўнасць спасылак; 

2) магчымасць стварэння новых спасылак (карыстальнік можа 

развіваць сваю сетку або проста каментаваць іншы дакумент); 

3) структурызацыя інфармацыі (на адным і тым жа матэрыяле 

можна арганізаваць некалькі розных іерархій); 

4) глабальны погляд (спецыяльныя сістэмы прагляду могуць 

забяспечыць глабальны погляд на дакумент як на сетку вузлоў, што вельмі 

важна для вялікіх па аб‘ѐме або складаных дакументаў); 

5) модульнасць інфармацыі (на адзін і той жа тэкст (фрагмент) 

можна спасылацца з некалькіх пазіцый); 

6) звязнасць тэксту (спасылкі робяцца неад‘емным элементам 

асноўнага тэксту і, нават калі пэўны фрагмент тэксту пераносіцца ў іншае 

месца, нават у іншы дакумент, інфармацыйныя спасылкі працягваюць 

даваць прамы і непасрэдны доступ да гэтага тэксту). 

5. Сеткавы дыскурс 

Спецыфікай гэтага тыпу зносін з‘яўляецца выкарыстанне 

спецыфічных сігналаў камунікацыі – электронных. Камп‘ютарныя 

зносіны – гэта камунікацыя ў віртуальным асяроддзі, і ў гэтым 

заключаецца яго найбольш істотная прымета. У сучасным грамадстве ѐсць 

некалькі магчымасцей зносін пры дапамозе камп‘ютара: лакальная сетка, 

якая аб‘ядноўвае некалькі камп‘ютараў, нацыянальнае і глабальнае 

сусветнае сеціва (WWW – World Wide Web).  
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Камп‘ютарныя зносіны могуць быць як асобасна-арыентаванымі 

(перапіска па электроннай пошце), так і статусна-арыентаванымі (удзел 

у электронных канферэнцыях). Яны маюць прыметы ўсіх тыпаў 

істытуцыйнага дыскурсу, аднак не належаць ні да якога з іх цалкам: 

спецыфіка істытуцыйнага дыскурсу адлюстроўваецца ў жанрах 

камп‘ютарных зносін. У выніку аналізу сітуацыі і ўдзельнікаў 

камп‘ютарных зносін мы сутыкаемся са складанымі камбінацыямі 

дыскурсаў: перадача паведамленняў аднаго карыстальнік іншаму па 

электроннай пошце (побытавыя зносіны), афіцыйны абмен і запыт 

інфармацыі па электроннай пошце (афіцыйна-справавы дыскурс), 

абмеркаванне навуковых праблем у групах навін і анлайн-канферэнцыях 

(навуковы дыскурс), абмеркаванне пытанняў выкладання і адукацыі ў 

анлайн-канферэнцыях (педагагічны дыскурс), рэклама, якая з‘яўляецца на 

электронных дошках аб‘яў (рэкламны дыскурс), абмеркаванне палітычных 

пытанняў (палітычны дыскурс).  

Сеткавы дыскурс як від зносін аб‘ектыўна вылучаецца на падставе 

наступных канстытутыўных прымет: электронны сігнал як канал зносін, 

віртуальнасць, дыстантнасць, апасродкаванасць, высокая ступень 

пранікальнасці, гіпертэкст, крэалізаванасць, статусная самастойнасць 

ўдзельнікаў, «смайлікі», камбінацыя розных тыпаў дыскурсу, спецыфічная 

камп‘ютарная этыка.  

Камп‘ютарныя зносіны мэтазгодна разглядаць як адмысловае 

функцыянаванне мовы, якое ўключае розныя жанры: 

1) электронную пошту (e-mail), лісты, пераважна прыватнага 

зместу; 

2) электронныя гутаркі; 

3) сістэма электронных дошак аб‘яў – BBS (Bulletin Board System); 

4) камп‘ютарныя канферэнцыі. 

Характэрнымі прыметамі сеткавых канферэнцый, як асобнага жанру 

камп‘ютарных зносін, з‘яўляюцца: 

1) падабенства з навуковай канферэнцыяй у яе нефармальнай 

(кулуарнай) частцы; 

2) дыстантнасць; 

3) спецыфічная канвенцыйнасць і наяўнасць фіксаваных правіл 

зносін; 

4) тэматычнае структураванне; 

5) пісьмовая фіксацыя.  
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Сеткавыя навуковыя канферэнцыі маюць істотнае значэнне для 

карыстальнікаў з лінгвістычнага пункту гледжання, паколькі ўдзельнікі 

такога віду зносін маюць доступ да моўнай культуры іншых народаў, 

а шырокія зносіны з прадстаўнікамі розных дыскурсіўных супольнасцей 

дазваляюць развіваць гуманітарную адукацыю і стымулююць развіццѐ як 

роднай мовы, так і авалоданне замежнымі мовамі, дазваляюць набыць 

адпаведныя моўныя навыкі. На гэты аспект звяртаюць увагу метадысты, 

якія выкарыстоўваюць інтэрнэт у працэсе навучання адпаведным 

дысцыплінам.  

Спецыфіка камп‘ютарнага этыкету патрабуе дэталѐвага 

лінгвістычнага вывучэння, паколькі камп‘ютарныя зносіны сѐння 

з‘яўляюцца адным з вядучых спосабаў камунікацыі. Сацыялінгвістычнае 

вывучэнне этыкету ўключае асвятленне як моўных, так і пазамоўных 

сродкаў зносін для выяўлення сацыяльна значных адрозненняў 

у камунікацыйных сітуацыях, вызначэнне ўніверсальных і нацыянальна-

спецыфічных характарыстык этыкетных паводзін і параметраў этыкетнай 

варыятыўнасці. 
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