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агуль ны мі на ма ган ня мі пра-

ва піс.by, на прык лад. Ка лі б у 

на шай пра сто ры быў та кі ін-

фар ма цый на-да ве дач ны пар-

тал, які б аб' яд наў усе кры ні цы, 

усім бы ло б на шмат пра сцей, 

асаб лі ва тым, хто хо ча ка рыс-

тац ца мо вай пра віль на.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— У нас яшчэ ня ма да-

стат ко вай куль ту ры ка ры-

стан ня ін тэр нэт-рэ сур са мі. 

Бо там зна хо дзіц ца столь кі 

смец ця, што ад роз ніць дак-

лад ную ін фар ма цыю ад не-

пра ве ра най (гэ та да ты чыц-

ца і пра ва пі су, і ўжы ван ня 

лек сі кі) вель мі скла да на. 

Так, тая ж gramota.ru доб ры 

рэ сурс, але звы чай ны ка-

рыс таль нік, чым кор пац ца ў 

слоў ні ках, якія пра па нуе гэ ты 

рэ сурс, лепш на бя рэ тое, што 

яго ці ка віць, у по шу ку і возь-

ме перш зной дзе ны ва ры янт, 

асаб лі ва не су мня ва ю чы ся, 

пра віль ны ён ці не.

Ула дзі мір КО ШЧАН КА:

— Не ў тым праб ле ма, што 

ня ма пра ве ра ных рэ сур саў, — 

яны ёсць. Ня ма жа дан ня звяр-

тац ца да іх або эле мен тар ных 

ве даў. Лю дзі вель мі сла ба 

ары ен ту юц ца ў бе ла рус кім 

ін тэр нэ це. На ват сту дэн ты 

філ фа ка не ве да юць са мых 

эле мен тар ных бе ла рус кіх рэ-

сур саў, якія б ім да па маг лі. Мы 

зра бі лі да ступ ную пра гра му 

пра вер кі бе ла рус кай ар фа гра-

фіі для Mіcrosoft Offіce і не ка то-

рых ін шых пра грам. На ват ка лі 

пра па ну еш — ад маў ля юц ца ёй 

ка рыс тац ца: маў ляў, мы ў ін-

шай пра гра ме пра цу ем. Пра-

сцей вы даць тэкст з эле мен-

тар ны мі па мыл ка мі.

«Звяз да»:

— Але гэ та як раз той вы-

па дак, ка лі трэ ба спа дзя-

вац ца толь кі на жа дан не і 

свя до масць. Інакш ада б'еш 

ах во ту...

Але на АНІ СІМ:

— Ха чу аба зна чыць яшчэ 

адзін ас пект, з якім, на пэў на, 

усе су ты ка лі ся. Лю дзі вы стаў-

ля юць па тра ба ван ні да бе ла-

рус кай мо вы, да бе ла рус ка га 

маў лен ня як да эта лон на га. 

«Чым га ва рыць абы-як, лепш 

зу сім не га ва ры». Га ва рыць 

трэ ба без да кор на, хо ра ша, 

пры го жа. Зра зу ме ла, што мы 

імк нём ся да ідэа лу, зра зу ме ла, 

што па доб ныя па тра ба ван ні 

ад рас уюц ца най перш пуб ліч-

на му ўжы ван ню мо вы — з вус-

наў па лі ты каў, куль тур ных 

дзея чаў і г. д. Але ж вар та ра-

зу мець і тое, што па тра ба ван-

не жорст кае пры пы няе раз віц-

цё са мой мо вы.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Адзін з па ра док саў іс на-

ван ня на шай мо вы — са праў-

ды за вы ша ныя па тра ба ван ні 

да куль ту ры ўлас на га маў-

лен ня і пры гэ тым не да стат-

ко вая моў ная кам пе тэн цыя. 

Ад бы ва ец ца гэ та та му, што 

мно гія з бе ла рус кай мо вай 

упер шы ню зна ё мяц ца ў яе 

лі та ра тур най фор ме — па-

чы на ю чы вы ву чаць яе ў шко-

ле. У ад на моў ным ася род дзі 

лю дзі спа чат ку ву чац ца га-

ва рыць на мо ве, а пас ля вы-

ву ча юць яе пра ві лы. А ў нас 

атрым лі ва ец ца на ад ва рот — 

мы ве да ем пра ві лы, але не 

ўме ем га ва рыць і ары ен ту-

ем ся на лі та ра тур ную мо ву. 

Ка неш не, мы сён ня па він ны 

ві таць лю бое бе ла рус ка моў-

нае маў лен не, ня хай са бе і з 

па мыл ка мі, але трэ ба прос та 

ўсве дам ляць, што ёсць сі ту-

а цыі, дзе па ві нен ужы ва цца 

толь кі лі та ра тур ны ва ры янт 

мо вы.

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ:

— Так, ёсць лю дзі, якія лі-

чаць, што на мо ве трэ ба га-

ва рыць эта лон на. Але ёсць і 

ін шы ты паж лю дзей — яны не 

ці ка вяц ца, не пы та юц ца, не 

ні я ка ве юць, яны лі чаць, што 

га во раць пра віль на, ха ця гэ та 

зу сім не так.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Гэ та нар маль ная сі ту а-

цыя. Ёсць жа раз моў ная сфе-

ра мо вы, дзе па доб нае бу дзе 

да рэ чы. Тая ж тра сян ка на 

сён няш ні дзень, па сут нас ці, 

па чы нае вы кон ваць функ цыю 

га рад ско га пра ста моўя — 

і гэ та так са ма на ту раль на.

Але на АНІ СІМ:

— Тра сян ка — гэ та спро ба 

па яд наць у ад ну мо ву дзве 

і зра біць ней кі кам форт ны 

суб пра дукт для ўлас на га 

вы ка ры стан ня. Пры гэ тым 

не ўліч ва ец ца, што моў ныя 

сіс тэ мы ў нас, ня гле дзя чы на 

род нас насць моў, аб са лют на 

ад роз ныя. А трэ ба ары ен та-

ваць на гэ та дзя цей змал ку: 

што ёсць бе ла рус кая мо ва, 

ёсць рус кая і яны роз ныя.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Але тра сян ку мы не 

мо жам ад маў ляць, та му што 

гэ та на ту раль нае іс на ван не 

мо вы ў двух моў ным ася род-

дзі. Яе ўжы ван не пач не змян-

шац ца толь кі та ды, ка лі пач не 

па вы шац ца моў ная кам пе тэн-

цыя, пры чым і рус ка моў ная, і 

бе ла рус ка моў ная.

Ігар КА ПЫ ЛОЎ:

— І дзе ля спра вяд лі вас ці 

вар та за ўва жыць, што, ка лі 

ча ла век рус ка моў ны, нель га 

вы ву чыць мо ву, не прай шоў-

шы эта пу тра сян кі.

Іры на КАН ДРА ЦЕ НЯ:

— У асно ве ўсёй гэ тай 

праб ле мы ля жыць моў ная 

кам пе тэн цыя. Аду ка цый ны 

пра цэс на сён няш ні дзень не-

да стат ко ва за бяс печ вае га-

рад ско га рус ка моў на га вуч-

ня ва ло дан нем пра віль най 

бе ла рус кай мо вай. Бо ўрок 

бе ла рус кай мо вы адзін раз 

на ты дзень для га рад ско га 

дзі ця ці, якое больш яе фак-

тыч на ні дзе не чуе, акра мя 

аб' яў у транс пар це, — гэ та 

вель мі ма ла. І як гэ та дзі ця 

змо жа за ры ен та вац ца ў тым, 

што ў па доб ных моў роз ныя 

сіс тэ мы, ка лі яно аб са лют на 

не пад рых та ва нае? У сіс тэ-

ме школь най аду ка цыі ў нас 

ад нос на бе ла рус кай мо вы, 

на жаль, не за бяс пе ча на на-

леж ная моў ная прак ты ка, 

якая па він на быць на са мых 

роз ных уз роў нях.

У 90-х га дах мо ву ву чы лі 

мно гія. Але там спра цоў ваў 

прын цып аба вяз ко вас ці — 

хут чэй псі ха ла гіч ны, чым 

юры дыч ны. Ча ла век сам для 

ся бе ўсве дам ляў, што без 

ве дан ня мо вы ён мо жа не 

да сяг нуць ней кіх вы шынь у 

кар' е ры, на прык лад. Ця пер 

жа раз мо ва ідзе хут чэй пра 

прын цып са ма свя до мас ці — 

кім ся бе ча ла век ад чу вае на 

гэ тай зям лі. Але спра цоў вае 

тут яшчэ і на ша спрад веч нае: 

«Ка лі не аба вяз ко ва, то і на-

вош та?»... Ка лі ў школь най 

пра гра ме бы ло аба вяз ко вым 

вы ву чыць верш на па мяць — 

і сён ня ста лыя лю дзі з лёг кас-

цю пра цы ту юць Ку па лу або 

Ко ла са. А ці бу дзе хто ву чыць 

тыя ж вер шы прос та та му, 

што яны на пі са ны па-бе ла-

рус ку? А ма ты ва цыі, акра мя 

са ма свя до мас ці, у нас сён ня 

фак тыч на ня ма.

«Звяз да»:

— Як бы там ні бы ло, 

ёсць жа лю дзі, якія ва ло да-

юць мо вай на вель мі пры-

стой ным уз роў ні, пі шуць і 

га во раць без па мы лак. І та-

кіх лю дзей ня ма ла. Ад куль 

жа та ды столь кі па мы лак 

на шыль дах, у рэ кла ме? Як 

зра біць так, каб тыя, хто не 

ве дае, як пра віль на, пра-

кан суль та ва лі ся ў тых, хто 

ве дае, асаб лі ва ка лі раз-

мо ва ідзе пра афі цый ную, 

пуб ліч ную сфе ру ўжы ван ня 

мо вы?

Ігар КА ПЫ ЛОЎ:

— За раз на дзён на гу чыць 

іні цы я ты ва, каб у на шым ін-

сты ту це за пра ца ва ла ад-

мыс ло вая экс перт ная ка мі-

сія, якая бу дзе ана лі за ваць 

у пер шую чар гу рэ кла му, 

пра вод зя чы лінг віс тыч ную 

экс пер ты зу. За да ча лінг віс-

тыч най экс пер ты зы — на 

асно ве аб' ек тыў ных кры тэ ры-

яў, за сна ва ных на іс ну ю чых 

у дзяр жаў ных мо вах лек січ-

ных, гра ма тыч ных, ар фа-

гра фіч ных, пунк ту а цый ных, 

сты ліс тыч ных нор мах, аца-

ніць пра віль насць на пі сан ня 

рэ клам на га тэкс ту на ста дыі 

яго пад рых тоў кі, пра ве рыць 

яго жан ра ва-сты ліс тыч ную 

ад па вед насць і ад па вед-

насць лі та ра тур ным нор мам 

бе ла рус кай і рус кай моў. Ця-

пер жа та кая экс пер ты за не 

пра во дзіц ца ні кім, та му ма-

ем тое, што ма ем. На жаль, 

па куль гэ та іні цы я ты ва не 

рэа лі за ва ная, а яе трэ ба пра-

во дзіць на ўзроў ні ўня сен ня 

змя нен няў у за ка на даў ства 

аб рэ кла ме. Але ця пер ства-

ра ец ца ад па вед ная ра бо чая 

гру па, і, спа дзя ю ся, у хут кім 

ча се мы бу дзем мець рэ аль-

ны вы нік.

На жаль, мы са праў ды 

жы вём у не пісь мен ным ві зу-

аль ным ася род дзі — маю на 

ўва зе афарм лен не шыль даў, 

на зваў ву ліц. Са мы све жы 

па ка заль ны прык лад — на-

пі сан не наз вы но вай ву лі цы 

Юрыя Се мя ня кі ў ста лі цы. 

Пяць пад' ез даў — пяць ва ры-

ян таў на пі сан ня. У чым пры-

чы на? Не іс нуе ні я кіх па тра-

ба ван няў, ні я кай ад каз нас ці 

для тых, хто гэ тыя шыль ды 

пі ша.

Ула дзі мір КО ШЧАН КА:

— Ка лі мы зай ма лі ся пад-

рых тоў кай за ко на пра ек та 

аб геа гра фіч ных на звах, я 

мэ та на кі ра ва на спра ба ваў 

вы свет ліць, хто ад каз ны за 

на пі сан не на зваў ву ліц у ста-

лі цы. Ака за ла ся, што праў ды 

тут не да біц ца. Ка лі ў мен шых 

га ра дах і па сёл ках шыль ды 

афарм ля юц ца больш-менш 

ад на стай на, то ў ста лі цы — 

прос та жах.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Та кая служ ба, якая бу-

дзе кант ра ля ваць ві зу аль ныя 

над пі сы на прад мет пра ва пі су 

на абе дзюх дзяр жаў ных мо-

вах, са праў ды па він на быць. 

І па він на быць уза ко не на па-

ла жэн не, згод на з якім усе ві-

зу аль ныя пуб ліч ныя над пі сы 

па він ны пра хо дзіць ад па вед-

ную экс пер ты зу. Ка лі б гэ та 

бы ло пры ня та на за ка на даў-

чым уз роў ні, гэ та да зво лі ла б 

больш стро га па тра ба ваць 

вы ка нан ня нор маў...

«Звяз да»: 

— Калі казаць пра моў-

ную кам пе тэн цыю. Ня рэд ка 

чу ваць на ра кан ні, што для 

скла да на га, на прык лад, на-

ву ко ва-тэх ніч на га тэкс ту ў 

бе ла рус кай мо ве не ха пае 

слоў...

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Я з ад каз нас цю ма гу 

за явіць, што лю бы на ват са-

мы скла да ны на ву ко вы тэкст 

мож на з лёг кас цю вы клас ці 

па-бе ла рус ку. Слоў у мо ве 

ха пае — праб ле ма ў лю дзях, 

якія гэ тых слоў не ве да юць. 

Я зай маў ся пад рых тоў кай 

бе ла рус ка моў най част кі двух 

тэр мі на ла гіч ных слоў ні каў — 

па па раш ко вай ме та лур гіі і 

па ўлас на ме та лур гіі. Аб са-

лют на лёг ка лю быя тэр мі ны 

ў лю бой сфе ры дзей нас ці 

або вы твор час ці пе ра да юц-

ца па-бе ла рус ку. Праб ле ма 

ні бы та не да хо пу слоў, лічу, 

на ду ма ная.

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ:

— Вель мі важ на тут заўва-

жыць яшчэ вось што. Ка лі 

сён ня афі цый ная мо ва яшчэ 

цяг не з ХХ ста год дзя вось 

та кія фор мы: «На сён няш ні 

дзень па тэн цы яль ныя маг чы-

мас ці раз віц ця эка но мі кі за ле-

жаць ад спе цы фіч ных асаб лі-

вас цей функ цы я на ван ня на-

род най гас па дар кі...» — што 

гэ та за мо ва? Хто ёй за хо ча 

ка рыс тац ца? Сён ня праб-

ле му ўжы ван ня афі цый най 

мо вы трэ ба раз гля даць праз 

прыз му та го, як яе ача ла ве-

чыць. Гэ та га па тра буе са ма 

жыц цё вая прак ты ка. Ка лі б 

гэ та за пра ца ва ла — і за ко ны, 

і нар ма тыў ныя ак ты бы лі б 

больш зра зу ме лыя.

Іры на КАН ДРА ЦЕ НЯ:

— На ша афі цый ная мо-

ва, асаб лі ва ў за ка на даў чай 

сфе ры, у свой час бы ла за-

па зы ча ная з рус кай. Ста тут 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 

стаў ас но вай за ка на даў чых 

ак таў Мас коў скай дзяр жа-

вы. Шмат лек січ ных адзі нак, 

якія за раз ус пры ма юц ца як 

каль кі, на са май спра ве вяр-

та юц ца ў бе ла рус кую мо ву-

кры ні цу. А моў ныя сіс тэ мы, 

як ужо га ва ры ла ся сён ня, у 

нас роз ныя.

«Звяз да»:

— Афі цый ную пуб ліч-

ную мо ву са праў ды агуль-

ны мі на ма ган ня мі мож на 

пры вес ці да ла ду. І на ват 

уста на віць ад каз насць за 

па ру шэн не нор маў. А вось 

бе ла рус кая мо ва ў ася род-

дзі на шых рэ лі гій ных кан-

фе сій — пы тан не больш 

да лі кат нае і скла да нае...

Іры на БУДЗЬ КО:

— На па чат ку 90-х га доў 

мы маг лі ска заць, што ў кас-

цё ле ад на бе ла рус кая мо ва, 

у царк ве — дру гая. Сён ня 

сі туа цыя вы раў ня ла ся, на-

шы кан фе сіі ў боль шас ці 

вы пад каў прый шлі да моў-

на га па ра зу мен ня. Знач на 

вы рас ла моў ная кам пе тэн-

цыя ў свя та роў, якія вы ка-

рыс тоў ва юць бе ла рус кую 

мо ву пад час бо га слу жэн няў. 

Ін шая спра ва, што не дай шлі 

да адзін ства тэр мі на ло гіі, 

якая ўжы ва ец ца. Пры чы на ў 

тым, што ў асно ве ка та ліц-

ка га бо га слу жэн ня ля жыць 

ла цін скі пе ра клад, у асно ве 

пра ва слаў на га — грэ час кі. 

Ні адзін, ні дру гі не прый шоў 

на ўпрост у бе ла рус кую мо ву: 

у ка та ліц кім ві да воч нае поль-

ска моў нае і чэш ска моў нае 

па ся рэд ніц тва, у пра ва слаў-

ным — цар коў на сла вян скае, 

што не маг ло не ад біц ца на 

тэр мі на ло гіі. Так што мож на 

ска заць, што, ка лі ўжы ван не 

ка та ліц кіх або пра ва слаў ных 

тэр мі наў не пя рэ чыць моў най 

сіс тэ ме, мы па він ны гэ ту тэр-

мі на ло гію пры няць. І з бо ку 

прад стаў ні коў кан фе сій на зі-

ра ец ца імк нен не да моў на га 

кан сэн су су. Амаль па збег лі 

ўжо ў пра ва слаў ных слу жэн-

нях дзее пры мет ні каў на -учы, 

-ючы, не ха рак тэр ных для бе-

ла рус кай мо вы, за мя ніў шы 

на кан струк цыю скла да на за-

леж на га ска за... Па кры се ў 

бе ла рус ка моў най цар коў най 

тэр мі на ло гіі «да бро» пе ра-

маг ло «бла га» (ця пер «Бла-

говещенье» пе ра кла да ец ца 

як «Даб ра ве шчан не»). І гэ та 

аб са лют на ла гіч на, бо кож-

ны, хто ва ло дае бе ла рус кай 

мо вай, ска жа, што сло ва 

«бла га» ў ёй мае вы ключ на 

не га тыў нае зна чэн не.

Ін шая спра ва, ка лі гэ та 

тэр мі на ло гія пры мя ня ец ца 

не ў сак раль ным, а ў пуб ліч-

ным што дзён ным ужыт ку. 

На прык лад, наз вы рэ лі гій-

ных свят. Тут да гэ туль ня ма 

адзін ства. Асаб лі ва гэ та да-

ты чыц ца Бо жа га На ра джэн-

ня, Рас тва, Раж джаст ва, На-

ра джэн ня Хрыс то ва га — якіх 

толь кі ва ры ян таў не па ба чыш 

у він ша ван нях на ву лі цах і ў 

пуб ліч ных мес цах... Тое ж 

са мае з Вя лі ка днем, Вяль ка-

на цам і Пас хай, з Трой цай і 

Сё му хай... Мы ка за лі пра не-

аб ход насць экс пер ты зы або 

кант ро лю ў ін шых сфе рах 

ужы ван ня мо вы. Мне зда ец-

ца, і ў да чы нен ні да рэ лі гій най 

лек сі кі гэ та тэ ма ак ту аль ная, 

але, паў та ру ся, толь кі там, 

дзе гэ тыя тэр мі ны пуб ліч ныя, 

у што дзён ным ужыт ку...

«Звяз да»: 

— Пад су моў ва ю чы ўсё 

ска за нае сён ня, які прын-

цып ад нос на ўжы ван ня бе-

ла рус кай мо вы ак ту аль ны 

больш: «Лепш менш, ды 

лепш» або «Абы ка рыс та-

лі ся, на ву чым ся ў пра цэ-

се»?

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Тут най перш вар та ска-

заць, што сён ня бе ла рус кая 

мо ва па він на стаць фак та рам 

аб' яд нан ня, а не раз' яд нан ня, 

яна па він на кан са лі да ваць 

на ша гра мад ства, на шу на-

цыю. Для гэ та га не аб ход на 

па зба віць бе ла рус кую мо ву 

як па лі тыч ных, так і куль тур-

ных яр лы коў і су праць пас таў-

лен няў.

Што да ты чыц ца вы ка-

ры стан ня мо вы, я лі чу, што 

трэ ба сён ня пры маць і ві таць 

лю бое бе ла рус кае маў лен не, 

але трэ ба стро га ра зу мець, 

што ёсць сфе ры, дзе па ві нен 

вы ка рыс тоў вац ца толь кі лі та-

ра тур ны ва ры янт бе ла рус кай 

мо вы.

Ігар КА ПЫ ЛОЎ:

— Прын цып «Лепш менш, 

ды лепш» час та стрым лі вае 

вы ка ры стан не бе ла рус кай 

мо вы. Мно гія за яў ля юць, што 

лю бяць і па ва жа юць род нае 

сло ва, але ба яц ца зра біць 

па мыл кі, та му ка рыс та юц ца 

рус кай мо вай. Та му я лі чу, 

што трэ ба не ба яц ца па мы-

лак, у пра цэ се па ста ян на га 

вы ка ры стан ня бе ла рус кай 

мо вы іх коль касць бу дзе 

змян шац ца. Да ро гу мо жа 

пе ра адо лець толь кі той, хто 

ідзе, ру ха ец ца.

Але на АНІ СІМ:

— А яшчэ трэба сты му-

ля ваць вы ка ры стан не бе ла-

рус кай мо вы, сты му ля ваць 

пра фе сі я на лізм у яе вы ка-

ры стан ні.

Іры на БУДЗЬ КО:

— Трэ ба па шы раць узор-

нае бе ла рус ка моў нае маў-

лен не, каб у тых, хто хо ча 

пра віль на га ва рыць па бе ла-

рус ку, быў на гляд ны прык лад 

для пе рай ман ня.

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ:

— Я за тое, каб бе ла-

рус кай мо вы бы ло «больш 

і лепш». Ці ўдас ца гэ та га 

да сяг нуць — за ле жыць не 

толь кі ад усіх ра зам, але і ад 

кож на га па асоб ку.

Круг лы стол пра вя ла 

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ. Але на АНІ СІМ. Ігар КА ПЫ ЛОЎ.

Іры на КАН ДРА ЦЕ НЯ.

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ.

Іры на БУДЗЬ КО. Ка ця ры на ГАН ЧА РЭН КА. Ула дзі мір КО ШЧАН КА.
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