
Г.А. Цыхун 
 

РОЛЯ ЗНЕШНІХ ФАКТАРАЎ У ГІСТОРЫІ 
БЕЛАРУСКАЙ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

(У СУВЯЗІ З ДАСЛЕДАВАННЯМІ 
КАРЛА ГУТШМІТА І ГЕРМАНА БІДЭРА) 

 
У тэрміналогіі, як і наогул у літаратурных мовах пры іх 

фарміраванні і ў далейшым развіцці, узаемадзейнічаюць дзве 
супрацьлеглыя тэндэнцыі – тэндэнцыя да інтэрнацыялізацыі і тэндэнцыя 
да нацыяналізацыі (аўтахтанамізацыі), прычым «дынаміка сучасных 
славянскіх і наогул еўрапейскіх моў у значнай ступені вызначаецца 
тэндэнцыяй да інтэрнацыяналізацыі»35. Калькаванне дэманструе 
своеасаблівы кампраміс паміж гэтымі дзвюма тэндэнцыямі, аднак з 
пункту погляду дынамікі літаратурных моў адбываецца ў рэчышчы 
тэндэнцыі да інтэрнацыялізацыі36. Паводле Г. Бідэра, «аб арыгінальнай 
беларускай тэрміналагізацыі можна гаварыць тады, калі тэрміналагічнае 
значэнне выступае толькі ў беларускай мове, але не ў эквівалентных 
бытавых інтэрлексемах іншых славянскіх моваў. У такім выпадку нельга 
блытаць самастойную тэрміналагізацыю з тэрміналагізацыяй у выніку 
семантычнай калькі»37. 

У развіцці беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі праявіліся 
абедзве названыя тэндэнцыі, але іх роля на пэўных этапах яе складвання 
была адрознай. Цалкам зразумела, чаму на першым этапе пераважае 
тэндэнцыя да аўтахтанамізацыі, паколькі акрамя натуральнага імкнення 
«адштурхоўвацца» ад адпаведных тэрмінаў пануючых у тагачаснай 
Беларусі рускай і польскай моў, актуальнай была задача зрабіць 
зразумелай, у першую чаргу для школьнікаў, тэрмінасістэму 
лінгвістычнай метамовы, якая грунтуецца на матэрыяле роднай мовы. 
Поўнасцю пазбегнуць уплыву названых суседніх моў на гэтым этапе 
было немагчыма, аднак нярэдка заўважаецца і арыентацыя на суседнюю 
больш блізкую да беларускай па сваім лёсе ўкраінскую мову. Але 
тэндэнцыя да інтэрнацыялізацыі пад уплывам экстралінгвістычных 
фактараў на пазнейшых этапах дэфармавалася, паколькі асноўнай 

                                                
35 Gutschmidt K. Понятието тенденция в Пражската лингвистична школа и неговото значение за 
синхронното изучаване на славянските езици // Slavica Pragensia ad tempore nostra. Praha, 1998. S. 99. 
36 Там жа. 
37 Бідэр Г. Беларуская лінгвістычная тэрміналогія 1920-х гадоў. Праблема моўных кантактаў // Мова. 
Літаратура. Культура: Матэр. V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л.М. Шакуна.), Мінск, 16-17 
лістапада 2006 г. Мінск, 2007. С. 283. 
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крыніцай інтэрнацыянальных тэрмінаў стала рускай мова. Герман Бідэр 
у 2003 г. пісаў пра «русификацию (по советской традиции: 
интернационализацию) белорусского литературного языка»38 Апошні 
фактар пэўным чынам паўплываў на далейшае развіццё беларускай 
лінгвістычнай тэрміналогіі, але на першым этапе не быў пераважаючым, 
што добра бачна пры параўнанні фрагментаў тэрмінасістэмы, якія 
датычаць назваў часцін мовы і склонаў на пачатковым этапе 
фарміравання лінгвістычнай тэрміналогіі і адпаведных сучасных 
тэрмінаў. Такое параўнанне зрабіў Карл Гутшміт у сваім дакладзе ў 
Беластоку (1995 г.) пра знойдзеную ім у бібліятэцы Гамбургскага 
ўніверсітэта копію рукапіснай «Беларускай граматыкі» (Вільня, 1915-
1916 гг.) Антона Луцкевіча, які на жаль не быў апублікаваны. Я дазволю 
сабе на правах сведкі названай падзеі і шматгадовага сябра і калегі 
прывесці тут частку раздатачных матэрыялаў да гэтага даклада, якія 
датычаць названых фаргментаў тэрмінасістэмы.39 У прыведзенай табліцы 
(гл. табліцу 1) шляхам рознага падкрэслівання К.Гутшмітам зроблена 
спроба прасачыць магчымыя ўплывы і адпаведнікі, якія вызначылі выбар 
лінгвістычных тэрмінаў (у гэтай, на яго думку – першай граматыцы 
беларускай мовы40). Тут тэндэнцыя да інтэрнацыялізацыі знаходзіць сваё 
выражэнне як у непасрэдным запазычанні асобных тэрмінаў з блізкіх 
славянскіх моў, напрыклад, у выпадку тэрмінаў imiennik ‘назоўнік’ з укр. 
іменник, prymietnik з польск. przymiotnik ‘прыметнік’, zaimak з польск. 
zaimek ‘займеннік’, ličebnik з польск. liczebnik ‘лічэбнік’, так і шляхам 
калькавання міжнародных тэрмінаў на лацінскай аснове. Аднак пры 
гэтым усё ж вядучай тэндэнцыяй заставалася тэндэнцыя да 
аўтахнанамізацыі, паколькі нават пры запазычанні звярталася ўвага на 
ўнутрымоўную матывацыю адпаведнікаў інтэрнацыянальных тэрмінаў, 
якія прайшлі праз фільтр блізкароднасных славянскіх моў. Выразна 
відаць, што на гэтым этапе, асабліва ў назвах часцін мовы, пераважае 
ўплыў польскай мовы, ці, як канстатуе Г.Бідэр, у больш шырокім плане 
                                                
38 Bieder H. Словообразование и культура языка // Komparacja systemów i funkcjonowania 
współczesnych języków słowiańskich, 1. Słowotwórstwo/Nominacja. Opole, 2003. S. 370. 
39 Расшыфроўка скарачэнняў: АГ-62 – Граматыка беларускай мовы. Т. І: Марфалогія. Мінск, 1962; 
Луцкевіч’16 – Łuckiewič A. Biełaruskaja hramatyka (pawodłuh lekcij, čytanych na Biełaruskich 
Wučycielskich Kursach w Wilni ŭ 1915-1916 h.h.) Čaść I: Fanetyka i etymologija. Wilnia, 1916 h.; 
Тарашк.’18 – Тарашкевіч Б. Беларуская граматыка для школ. Вільня, 1918; Тарашк.’29 – Тарашкевіч Б. 
Беларуская граматыка для школ. Выд. 5-е, пераробл. і пашыр. Вільня, 1929; Kryński 1900 – Kryński A.A. 
Gramatyka języka polskiego. Wyd. drugie, powiększone i poprawione. Warszawa, 1900; Залозний’12 – 
Залозний П. Коротка граматика української мови. Ч. I. Вид. друге. Київ, 1912; Буслаев 1889 – 
Буслаев Ф.И. Учебник русской грамматики, сближенной с церковнославянскою, с приложением 
образцов грамматического разбора. Изд. 7-е, исправл. и доп. Москва, 1889 (апошняе выд. – 1911 г.). 
40 Gutschmidt K. Хто напісаў першую граматыку беларускай літаратурнай мовы? / Karl Gutschmidt // 
Prace Filologiczne. Warszawa, 1999. T. XLIV. S. 193-199. 
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«auch Einflüsse anderer slawischer Literatursprachen, insbesondere der pol. 
Sprache»41. У назвах склонаў А.Луцкевіч пайшоў цалкам шляхам 
аўтахтанамізацыі, утвараючы ўласныя тэрміны: prypadak naležnaści 
‘родны склон’, prypadak začepki ‘вінавальны склон’, prypadak spaŭnieńnia 
‘творны склон’ і prypadak zkazańnia ‘месны склон’, захаваўшы 
інтэрнацыянальную ўнутраную форму толькі для давальнага (prypadak 
dačy) і клічнага (prypadak kličy), параўн. адпаведныя тэрміны ў гісторыі 
польскай лінгвістычнай тэрміналогіі: spadek rodzący, posiadający, 
dopełniający ‘genetivus’, oskarżający, bierny ‘accusativus’, nazywający, 
narzędziowy ‘instrumentalis’, opowiadający, miejscowy ‘locativus’ пры 
dawający, dający, dążący, celowy ‘dativus’, wzywający, wołający 
‘vocativus’42. З табліцы К.Гутшміта добра відаць, у якім кірунку ў 
далейшым адбываліся змены ў названых фрагментах беларускай 
лінгвістычнай тэрміналогіі. Пры захаванні або мінімальнай адаптацыі 
запазычаных тэрмінаў (прыметнік, лічэбнік, займеннік, злучнік), 
прапанаваных А.Луцкевічам (паводле К.Гутшміта, у яго граматыцы 
адлюстраваўся моўны узус, які склаўся вакол «Нашай Нівы»43), 
Б.Тарашкевіч у астатнім пайшоў па шляху далейшага збліжэння з 
украінскай і польскай традыцыяй, якая адлюстроўвала тэндэнцыю да 
інтэрнацыялізацыі лінгвістычнай тэрміналогіі з улікам аўтахтанамізацыі 
на семантычным узроўні, у прыватнасці, увёў па ўзору ўкраінцаў тэрмін 
дзеяслоў, пазней дзеяслова замест čynnik, які ў польскай традыцыі 
выкарыстоўваўся пэўны час у якасці сіноніма як да verbum, так і да 
nominativus (czynnik); замест skaźnik прапанаваў прыслоўе аналагічна да 
укр. прислівник, польск. przysłowek (форма ніякага роду, магчыма, пад 
уплывам рус. наречие); замест hałosnik, якое магло выклікаць 
непажаданыя асацыяцыі (параўн. галосны гук, польск. гіст. głośnik ‘тс’), 
прапанаваны кліч, клічнік, выклічнік, што суадносяцца з укр. оклик, 
польск. wykrzyknik. Найбольш праблематычным аказаўся выбар тэрміна 
для назоўніка, дзе спачатку назіралася арыентацыя на ўкраінскі тэрмін 
іменник, відаць, з улікам рус. имя существительное, асабліва яго першай 
часткі, параўн. у першым выданні падручніка Б.Тарашкевіча імя, з тым 
што ў наступных выданнях аўтар схіляецца да перакладу польск. 
rzeczownik як прадметнік. Тэрмін назоўнік з’яўляецца пазней як больш 
сістэмны, паколькі ён суадносіцца з назвай адпаведнага склону. 
Адпаведна гэтаму з’явіўся і новы тэрмін прыназоўнік для называння 

                                                
41 Bieder H. Zur Sprache der handschriftlichen «Biełaruskaja hramatyka» (Wilna 1915-1916) von Anton 
Luckevič (Deklination der Substantive) // Мовознавство. 2010. № 2-3. С. 96. 
42 Koronczewski A. Polska terminologia gramatyczna. Wrocław, 1961. 
43 Gutschmidt K. Хто напісаў першую граматыку беларускай літаратурнай мовы? S. 196. 
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часціны мовы, якая на пачатковым этапе складвання граматычнай 
тэрміналогіі доўга «шукала» адпаведнага імя, параўн. у А.Луцкевіча 
prysłowak, у Б.Тарашкевіча – прыймя і нават «чысты» русізм прадлог. З 
табліцы добра відаць, наколькі напружанымі былі пошукі «роднага» 
адпаведніка інтэрнацыянальнаму тэрміну, які быў бы зразумелы носьбіту 
беларускай мовы. У выніку склалася сістэма назваў часцін мовы, што 
знаходзілася ў кантрасце з падобным фрагментам рускай тэрмінасістэмы, 
якая захоўвала пераемнасць з царкоўнаславянскай традыцыяй. Што 
датычыць назвы склонаў, то тут канчаткова перамагла апошняя традыцыя 
з некаторымі адступленнямі на карысць інтэрнацыялізацыі, перш за ўсё ў 
адносінах меснага склону (лац. locativus). 

Відавочна, што ў якасці знешніх фактараў на развіццё беларускай 
ілнгвістычнай тэрміналогіі ўплывалі і іншыя, не суседнія славянскія 
мовы, а таксама неславянскія мовы, аднак у межах разгледжаных 
фрагментаў мы не выходзілі за межы суседніх моў. Цікавым выпадкам у 
гэтым плане мог бы служыць тэрмін сказ, што паводле Г.Бідэра 
з’яўляецца арыгінальным утварэннем, якое не мае паралеляў у іншых 
славянскіх і неславянскіх мовах44. Магчыма, як праяўленне тэндэнцыі да 
аўтахтанамізацыі цалкам самастойна ўтварыўся нулявы дэрыват ад 
сказаць, аднак нельга выключыць і магчымы уплыў чэш. věta ‘сказ’ як 
вытворнага ад старога кораня -větiti ‘гаварыць’45. Грунтоўнае вывучэнне 
працэсаў складвання лінгвістычнай тэрміналогіі на раннім этапе 
фармавання беларускай літаратурнай мовы, праведзенае К.Гутшмітам і 
Г.Бідэрам, сведчыць пра выключнае значэнне ў гэтых працэсах 
«Беларускай граматыкі» А.Луцкевіча, якая ў пэўнай ступені 
прадвызначыла шляхі далейшага развіцця граматычнай тэрмінасістэмы. 
Таму запланаванае выданне граматыкі з грунтоўнымі каментарамі 
названых вучоных будзе мець вялікае значэнне для гісторыі беларускай 
мовазнаўчай тэрміналогіі. 
 

                                                
44 Bieder H. Terminologische Problem der Satzklassifikation in der frühen weissrussischen 
Grammatikaschreibung // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зб. да 75-годдзя праф. Адама 
Мальдзіса. Мінск, 2007. С. 331. 
45 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 2008. Т. 12. С. 101. 
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Табліца 1 
 

Граматычная тэрміналогія ў граматыцы Антона Луцкевіча ў параўнанні 
з сучаснымі граматыкамі беларускай, польскай, украінскай і рускай моў 

 
АГ-62 Луцкевіч’16 Тарашк.’18 Тарашк.’29 Kryński 1900 Залозний’12 Буслаев 1889 

1. Часціны мовы      
назоўнік imiennik імя прадметнік rzeczownik іменник имя 

существительное  
прыметнік prymietnik прымета прыметнік przymiotnik прикметник имя 

прилагательное 
лічэбнік ličebnik чысло імя лічэбнае 

або лічэбнік 
liczebnik числівник имя числительное 

займеннік zaimak займя займеннік zaimek заіменник местоимение 
дзеяслоў čynnik дзеяслоў дзеяслова słowo дієслово глагол 
прыслоўе skaźnik прыслоўе прыслоўе przysłowek прислівник наречие 
прыназоўнік prysłowak прыймя прадлог przyimek приіменник предлог 
злучнік złuč злуч злучнік spójnik злучник союз 
выклічнік hałosnik кліч  клічнік 

(і выклічнік) 
wykrzyknik оклик междометие 

часціца vacat vacat vacat vacat vacat vacat 
 
2. Склон 

 
prypadak 

 
склон 

 
склон 

 
przypadek 

 
відмінок 

 
падеж 

назоўны с. pr. zvańnia с. назоўны таксама mianownik називний в. именительный п. 
родны с. pr. naležnaści родны с. таксама dopełniacz родовий в. родительный п. 
давальны с. pr. dačy давальны с. таксама  celownik давальний в. дательный п. 

вінавальны с. pr. začepki вінавальны с.таксама biernik знахідний в. винительный п. 
творны с. pr. spaŭnieńnia творны с. таксама narzędnik орудний в. творительный п. 
месны с. pr. zkazańnia месны с. таксама miejscownik місцевий в. предложный п. 
(клічная 
форма) 

pr. kličy клічны с. таксама wołacz кличний в. (звательный п.) 
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