
гіналу. Аўтар тлумачыць гэта не творчай 
вольнасцю перакладчыкаў, а ўздзеяннем 
пэўнага факгару, які вызначаецца як з’ява 
сістэмы тексту. Адхіленні ад кананічнага 
тэксту выкліканы працэсам засваення і 
асэнсавання арыгінала чытачом (пераклад- 
чыкам).

У артыкуле Л. I. Собалевай (Мінск) 
«Структура аднаго паэтычнага тэксту» ана- 
лізуюцца фаналагічныя і семантычныя аса- 
блівасці верша М. Цвятаевай. Аўтар паказ- 
вае, што, па-першае, алітэрыруючыя 
элементы ўтвараюць у кожнай страфе сіме- 
трычную структуру, а па-другое, гэтыя 
структуры абумоўліваюць цэльнасць і звяз- 
насць тэксту. Выказваецца думка, што 
сіметрычныя фаналагічныя і лексіка-се- 
мантычныя структуры знаходзяцца ў ад- 
варотнай залежнасці. У выніку тэксты з 
жорсткай сіметрычнай фаналагічнай 
структурай будуць менш зразумелымі, але 
эстэтычна больш прыцягальнымі.

Такім чынам, у зборніку адлюсіраваны 
разнастайныя падыходы да аналізу адзінак 
I катэгорый тэксту.

Ю. А. Лявіцкі, 
А. Б. Насырава

Н. Bieder. Die erste und zweite Wiedcr- 
geburt der weissrussischen Sprache und Kultur 
/ /  Georg Mayer zum 60. Gcburtstag. Miin- 
chen, 1991. S. 405—451; Die gcgenwarti^c 
sprach- und kulturpoUlischc Entwicklung in 
Weissrussland / /  Die Welt der Slaven. N. F. 
XVI, 1+2. MUnchen, 1992. S. 142-168.

Сярод літаратуры, якая выходзіць на 
Захадзе аб тых пераменах, што адбываюцца 
ў нашай краіне, сваёй глыбінёй і багаццем 
фактычнага матэрыялу вылучагоцца дасле- 
даванні вядомага аўстрыйскага славіста 
Германа Бідэра, які плённа займаецца вы- 
вучэннем гістарычнай лексікалогіі і сло- 
ваўтварэння славянскіх моў, нямецка-сла- 
вянскіх і міжславянскіх моўных кантактаў. 
Г. Бідэр — адзін з найбольш акгыўных і 
дасведчаных даследчыкаў на Захадзе бе
ларускай мовы. Яго шырока цікавяць пы- 
танні моўнай і культурнай палітыкі ва Ус- 
ходняй Ёўропе, перадусім — на Беларусі. 
Вось і яго працы — «Першае і другое 
адраджэнне беларускай мовы і культуры» і 
«Сучаснае моўнае і культурна-палітычнае 
развіццё на Беларусі» — прысвечаны дэта- 
лёваму апісанню таго, як склалася нацыя- 
нальная адметнасць беларусаў — свое- 
асаблівага этнасу ў сям’і славянскіх наро- 
даў, як развівалася нацыянальная культура 
і мова беларускага народа, як на працягу 
некалькіх стагодцзяў перашкаджалі іх раз
витию больш магутныя суседзі, як пад іх 
асімілятарскім напорам самабытная куль
тура і мова беларускага народа прыходзіла 
ў заняпад і як беларуская грамадскасць 
зноў і зыоў уздымалася на барацьбу за 
свабоднае развіццё нацыянальнай культу
ры, за прэстыж і росквіт роднага слова. I 
тая, і другая праца выйшла ў шырока вя- 
домым на Захадзе славістычным выдавец- 
тве «Ота Загнер» (Мюнхен), а гэта забяс- 
печвае ім пашырэнне сярод замежнай 
навуковай грамадскасці, што вельмі важна 
для папулярызацыі ў замежным асяроддзі 
звестак аб псторыі беларускага нацыяналь- 
нага руху, аб ролі беларускай мовы як 
сродку будаўніцтва нацыянальнай культу
ры, аб той моўнай і палітычнай сітуацыі, у 
якой адбываюцца працэсы нацыянальнага

адраджэння беларускага народа. Гэтых зве
стак вельмі нестае замежнаму чытачу. Як 
адзначае аўтар, на Захад праз прэсу, радыё 
паступае многа інфармацыі пра сучасныя 
палітычньм, сацыяльна-эканамічньы і 
культурна-моўныя падзеі ў Расіі, Балтыцы, 
на Каўказе і ў Цэнтральнай Азіі, значна 
менш інфармацыі ідзе пра Украіну і амаль 
ніякай — пра Беларусь, якая, між тым, 
адносіцца да найбольш русіфікаваных рэ- 
спублік былоіа Савецкага Саюза і моўнае 
развіццё ў якой выклікае па гэтай прычыне 
асаблівую цікавасць.

Хацелася б адразу падіфэсліць, што 
аўтар памянёных прац з глыбокай павагай 
і сімпатьмй адносіцца да нацыянальных 
памкненняў беларускага народа, яскрава 
ўяўляе сабе тыя цяжкасці, якія паўстаюць 
на шляху яго нацьмнальнага адраджэння, 
выказвае поўную падтрымку гэтай выса- 
кароднай справе і верыць у яе поспех. 
Прыязнасцю да беларускага народа, разу
мением яго надзвычай склададага лёсу 
прасякнута апісанне ўсіх этапаў беларус
кага нацьмнальнага руху. Асабліва гэта 
прыкметна, калі гаворыцца пра беларускае 
нацьынальнае адраджэние на сучасным 
этапе.

Адносна ўжывання тэрміна «нацыя- 
нальнае адраджэнне» дастасавальна да су- 
часнага этап>’ ў гісгорыі беларускага народа 
аўтар палічыў неабходным зрабіць наступ- 
ную агаворку: «У славістыцы паняцце
«адраджэнне» звычайна ўжываецца для 
абазначэнім руху за культурнае і моўнае
Жіджэнне розных славянскіх народаў у 

і на пачатку XX ст., які прывёў да 
культурнай эмансіпацыі гэтых нацый і вы- 
працоўкі іх сучасных літаратурных моў. У 
той час як болынасць іншых славянскіх 
народаў паслядоўна правяла праграму на- 
цьшнальнага адраджэння, у беларусаў (і ў 
пэўнай меры таксама ўкраінцаў) іэты рэ- 
фарматарскі рух па палітычных прычынах 
быў спынены ў міжваенны час і аднавіўся 
ў Cy1IaCHbi момант. Таму мы можам га- 
варыць пра дзве фазы культурнага адра
джэння Беларусі — першую і другую» (пер
шая праца, с. 401).

У гэтай асабліва змястоўнай працы па- 
драбязпа разглядаецца першае адраджэнне 
беларускай мовы і культуры, якос пачалося 
ў XIX ст. і працягвалася да канца 20-х гг. 
нашага стагоддзя. Увогуле ж гісторьм бс- 
ларускага нацьмнальнага руху прасочва- 
ецца ад яго вытокаў, з тых часоў, калі 
адбывалася фарміраванне старой беларус
кай літаратурна-пісьмовай мовы і замаца- 
ванне яе не без канкурэтнай барацьбы з 
іншымі літаратурнымі мовамі — цар- 
коўнаславянскай, а затым польскай, лацін- 
скай — у розных сферах грамадскага жыц
ця, перш-наперш канцылярска-адміні- 
страцыйных і юрыдычна-заканада^іых. 
Адзначаюцца наст>тііўшы з XVIl ст. заня
пад беларускага пісьменства ў сувязі з ria- 
ланізацьмй на беларускіх землях, забаро- 
най польскімі ўладамі ўжыванім беларус
кай мовы ў афіцыйпых сферах, а затым — 
адраджэнне беларускай лггаратуры і ўзнік- 
ненне новай беларускай літаратурнай мо
вы ў XIX ст. У сувязі з разглядам далейшай 
гісторыі адраджэнскага руху асвятляюцца 
першапачатковы яго этап (ва ўмовах зна- 
ходжання Беларусі ў складзе царскай імпе- 
рыі), прадаўжэнпе першага адраджэння ў 
савецкай дзяржаве на прашпу 1917— 
1929 гг., заняпад беларускай мовы і куль
туры з 30-х да 80-х гг. (асобна гаворка ідзе

62



пра гады сталіншчыны, 50—80-я гг.) І, на- 
рэшце, іх другое адраджэнне, пачатакякога 
адносіцца яшчэ да гарбачоўскай «пе- 
рабудовы», але якое прыкметна ўзмацні- 
лася ў яе часы і асабліва — з 90-х гг. Аўтар 
спыняецца на грамадска-палітычных фак- 
тарах развщця беларускай мовы на працягу 
XIX-XX стст., падкрэслівае выключнае 
ўздзеянне іх на фарміраванне руска-бе- 
ларускага двухмоўя, пры яюм беларуская 
мова няўхільна вьщяснялася з розных гра- 
мадсих сфер рускай мовай і траціла свой 
прэстыж, а беларускае насельнівдва ру- 
сіфікавалася. На багатым фактичным ма- 
тэрьмле, з прыцягненнем разнастайных 
статыстычных дадзеных (наколькі іх можна 
бьшо выявіць у друку) аўтар паказвае, як 
выцяснялася беларуская мова са школь- 
ніцтва, адміністрацыі, навукі і г. д., як 
разбуралася яе экалогія ў выніку мэта- 
накіраванага ўмяшання ў моўны працэс 
дзеля ажыццяўлення намечанай камуні- 
стычнай партыяй праірамы на зліццё бе
ларускай мовы зрускай. Здзіўляе асвядом- 
ленасць аўтара ў літаратуры па тэме да- 
следавання — айчыннай і замежнай. Ши
рока выкарыстоўваецца ім праца А. Бембе- 
ля «Роднае слова і маральна-эстэтычны 
працэс» (Лондан, 1985). Аўтар апіраецца на 
шматлікія публікацыі айчынных даслед- 
чыкаў, у тым ліку такіх гісторыкаў, як 
У. Ігнатоўскі, B. Ластоўскі, М. Ермаловіч, 
А. Сідарэвіч, матэрыялы газет «Літаратура 
і мастацтва», «Наша слова», «Свабода», 
«Наша ніва», «Ніва», часопіса «Унія» і інш., 
працы замежных навукоўцаў М. Бань- 
коўскай-Цюліг, H. Вакара, П. Вэкслера, 
Г. Гартмана, K. Гутшміта, А. Макміліна,
Э. Энгельгарта і інш.

Другая з памянёных прац удакладняе 
некаторыя палажэнні першай і падае да- 
датковы матэрыял (асабліва статыстыч- 
ны — дзякуючы яго пашырэнню ў сучас- 
ным друку). Робіцца гэта ў адпаведнасці з 
распрацаванай у першай працы канцэп- 
цыяй і паводле той жа схемы падачы ма- 
тэрыялу. Агляд яго даводзіцца да сярэдзіны 
1991 г. Падзеі, што наступілі пасля распаду 
былога Савецкага Саюза, не змаглі ад- 
люстравацца ў даследаванні. Тым не менш 
аўгар здолеў не толькі ўсебакова раскрыць 
гісторьпо першага і другога нацыянальнага 
адраджэння беларусау, але і правільна вы- 
значыць сучасную праблематыку белару
скага нацыянальнага руху, вылучьщь тыя 
задачы, якія ў першую чаргу патрабуюць 
вырашэння.

Поўнасцю згаджаючыся з агульнай 
канцэпцыяй і пабудовай даследавання, ха- 
цеў бы выказаць і некаторьм заўвагі. Так, 
наўрад ці можна ўсур’ёз успрымаць распа- 
чатўю пры У. I. Леніне ў 20-я гг. «бе- 
ларусізацыю» як накіраваную на перспек- 
тыву акцыю — гэта быў тактычны ход 
партыі, выкліканы запатрабаваннямі дня, 
паколькі яе лозунгам заўсёды было зліццё 
нацый і моў. He зусім зразумела выказван- 
не аўтара, што ў 1934 г. руская мова была 
«ўведзена» як міждзяржаўны камунікацый- 
ны сродак: спецыяльнымі актамі функцыі 
рускай мовы ў рэспубліках не вызначаліся, 
так як афіцыйна ўсе мовы ў былым Ca- 
вецкім Саюзе лічыліся раўнапраўнымі і 
мелі статус дзяржаўных. Ролю «вялікай 
рускай мовы» як адзінай дзяржаўнай улады 
замацоўвалі так званым «явачным шля
хам», праз практыку. Няма падстаў сцвяр- 
джаць, што разам з хрушчоўскай «адлігай» 
пачалася лібералізацыя моўнай і культур-

най палітыкі: М. C. Хрушчоў якраз і быў 
ярым адэптам пашырэння ў рэспубліках 
рускай мовы і ідэі «зліцця моў». Спасыла- 
ючыся на матэрыялы сучаснай нашай прэ- 
сы, аўтар гаворыць аб спрэчках, якія вяліся 
ў 60—80-я іт. паміж акадэмічнымі лінгві- 
стамі і прадстаўнікамі літаратурных колаў 
па пытаннях моўнага развіцця, У якіх пер- 
шыя прапагандавалі ідэі «мірнага ўрастан- 
ня» беларускай мовы ў рускую, а другія 
адстойвалі яе самабытнасць. Спрэчкі па 
пытаннях моўнага развіцця і культуры мо
вы, па сутнасці, ніколі не заціхалі ў гра- 
мадстве, але было б занадта прамаліней- 
ным уяўляць, быццам разбуральнікамі 
мовы выступалі лінгвісты, якія патрабавалі 
ад пісьменнікаў захоўваць існуючыя літа- 
ратурныя нормы, а літаратары заўсёды су- 
працьстаялі афіцыйнай моўнай палітыцы; 
было і наадварот. Наогул у ацэнках су- 
часнікаў многа суб’ектыўнага; далейшыя 
даследаванні зробяць іх больш аб’еюгыў- 
нымі, як і ўнясуць удакладненне ў тую 
статыстыку, якая збіралася ў свой час па 
недастаткова адпрацаванай методыцы, а то 
і зусім скажона.

У гэтым дасканала вывераным даследа- 
ванні сустрэліся і некаторыя дробныя не- 
дакладнасці: у першай працы на с. 406 у лік 
гарадоў, дзе выдавалася манаграфія Я. Ф. 
Карскага «Белорусы», памылкова аднесена 
Масква (трэба — С.-Пецярбург); на тойжа 
старонцы Багушэвіча «Дудка беларуская» 
вызначаецца як  зборнік песень 
(Liedersammlung); на с. 407 Ф. Багушэвіч і 
Я. Лучына памылкова ўключана ў адзін рад 
з тымі пісьменнікамі, якія дзейнічалі ў 
1905—1914 гг.; на с. 439 C. НІушкевіч на
званы старшынёй Беларускага народнага 
фронту (у другой працы яго пасада пазна- 
чана правільна); на с. 442 мовазнаўца Я. М. 
Камароўскі памылкова названы членам рэ- 
дакцыйнай калегіі газеты «Наша слова»; на 
с. 445 прозвішча каталіцкага іерарха Т. 
Кандрусевіча падаецца ў форме Кандру- 
шэвіч; у другой працы на с. 145 рэвалюцыя 
1905 г. называецца Лютаўскай; на с. 160 
літаратурны крытык Л. Бэндэ залічваецца 
да гісторыкаў.

Няма сумнення, што Г. Бідэр, наза- 
пасіўшы такі агромністы матэрыял пра бе- 
ларускі адраджэнскі pyx, прадоўжыць сваё 
так плённа распачатае даследаванне. Яно 
не толькі ўзбагаціць славістычную навуку 
новымі назіраннямі і фактамі, але і саслу- 
жыць добрую справу ў далучэнні да рас- 
працоўкі беларусазнаўчай тэматыкі іншых 
замежных даследчыкаў.

Л. М . Шакун

Белорусско-болгарские языковые паралле
ли. Мн.: Университетское, 1992. 176 с.

Зборнік артыкулаў, які з’яўляецца ка- 
лектыўнай манаграфіяй лінгвістаў Бела
рускага і Сафійскага універсітэтаў, пры- 
свечаны памяці знакамітага балгарскага 
вучонага Светаміра Іванчава, якому нале- 
жыць ідэя правядзення сумесных даследа- 
ванняў па беларуска-балгарскіх лінгві- 
стычных праблемах. У прадмове А. Я. 
Супруна гаворыцца аб пяці сімпозіумах за 
апошнія гады, якія праводзіліся папера- 
менна у Мінску і Сафіі. Пятая сустрэча 
адбылася ў Мінску ў 1987 г. і была пры- 
свечана 500-годцзю Францыска Скарыны. 
Матэрыялы зборніка былі абмеркаваны на 
гэтай сустрэчы лінгвістаў дзвюх краін. Такі

63


