
АД НА МО ВА — 
ДЗВЕ «ВІ КІ ПЕ ДЫІ». 
А НА ВІ НЫ — 
ПА-РУС КУ...

«Звяз да»: Тэ му на ша га круг ла га ста ла 

су мес на з Ін сты ту там мо ва знаў ства імя 

Яку ба Ко ла са мы аба зна чы лі як «Ро ля 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій у за ха ван ні і 

па пу ля ры за цыі бе ла рус кай мо вы». Сло-

ва «ро ля» тут уз нік ла не вы пад ко ва — яна 

мо жа быць і ста ноў чай, і ад моў най. Ці 

з'яў ля ец ца на сён няшні дзень за ўваж ная 

пры сут насць мо вы ў вір ту аль най пра сто-

ры свед чан нем та го, што мо ва жыц ця-

здоль ная, ка лі ў жы вой, не па срэд най 

ка му ні ка цыі яна ўжы ва ец ца не так час та? 

Да тыч на бе ла рус кай мо вы, зда ец ца, пы-

тан не мож на ста віць ме на ві та так...

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ: Ме на ві та 

ў та кім сва ім гу чан ні тэ ма вель мі свое ча со-

вая і ак ту аль ная. Мы ле тась бы лі ў Якуц ку 

на вель мі ці ка вай між на род най кан фе рэн-

цыі «За ха ван не моў на ро даў све ту і раз віц-

цё моў най раз на стай нас ці ў кі берп рас то-

ры». У ёй удзель ні ча лі прад стаў ні кі 63 кра-

ін з усіх кан ты нен таў. Асноў ная ідэя гэ та га 

над звы чай ці ка ва га ме ра пры ем ства — пры-

сут насць той ці ін шай на цы я наль най мо вы 

ў ін тэр нэт-пра сто ры сён ня ста но віц ца га лоў-

ным фак та рам яе за ха ван ня ў эпо ху гла ба-

лі за цыі і між на род най ін тэ гра цыі... У да сле-

да ван ні вен гер ска га лінг віс та Анд ра ша 

Кар ная «Ліч ба вая смерць моў», апуб лі ка ва-

ным не каль кі га доў на зад, ска за на пра тое, 

што толь кі ча ты ры пра цэн ты з усіх іс ну ю чых 

жы вых моў у све це прад стаў ле ны ў ін тэр нэ-

це. Гэ тыя мо вы ён дзе ліць на тры гру пы: 

вель мі шы ро ка прад стаў ле ныя, да стат ко ва 

шы ро ка прад стаў ле ныя і вель мі ма ла прад-

стаў ле ныя. Бе ла рус кая мо ва, па вод ле Кар-

ная, ад но сіц ца да дру гой гру пы. Гэ та зна-

чыць, што бе ла рус ка моў на га кан тэн ту 

ў се ці ве шмат і ён ін тэн сіў на па паў ня ец ца. 

Бо ін тэр нэт-пра сто ра — гэ та не толь кі афі-

цый ныя пар та лы, але і бло гі, і са цы яль ныя 

сет кі. Гэ та доб ра, што бе ла рус ка моў ныя ма-

тэ ры я лы раз на пла на выя, і мо ва са цы яль-

ных се так жы вая і за па тра ба ва ная. Але 

кан тэнт па ві нен па паў няц ца не толь кі сты-

хій на, але і мэ та на кі ра ва на, каб гэ та бы лі 

змяс тоў ныя, ін фар ма тыў ныя тэкс ты і ма тэ-

ры я лы.

Ігар КА ПЫ ЛОЎ: Па вод ле Кар ная, рэ-

аль нае знік нен не па гра жае тым мо вам, якія 

страч ва юць сваю асноў ную функ цыю — ка-

му ні ка тыў ную. Тут, ка лі га ва рыць пра на шу 

мо ву, — праб ле ма да во лі сур' ёз ная. Яшчэ 

адзін кры тэ рый — прэ стыж насць у ма ла-

до га па ка лен ня. Мо ладзь ста ла ці ка віц ца 

мо вай больш, у тым лі ку і дзя ку ю чы вір-

туаль най пра сто ры, дзе па-бе ла рус ку мож-

на сва бод на ка му ні ка ваць і зна хо дзіць па-

трэб ную ін фар ма цыю... Яшчэ з кры тэ ры яў 

Кар ная — уз ро вень прад стаў ле нас ці ў ін-

тэр нэт-пра сто ры і на яў насць «Ві кі пе дыі» на 

на цы я наль най мо ве. У апош нім на ша мо ва 

ледзь не на пе ра дзе ва ўсіх — у нас аж но 

два ва ры ян ты «Ві кі пе дыі» — у афі цый ным 

пра ва пі се і на «та раш ке ві цы». У нас ёсць 

вя лі кі вір ту аль ны кні га збор «Бе ла рус кая 

па лі чка» (knіgі.соm), дзе прад стаў ле ны ты-

ся чы кніг — ад мас тац кай лі та ра ту ры да 

ву чэб ных. Бе ла рус кая мо ва прад стаў ле на 

і ў са цы яль ных сет ках. З ад на го бо ку, для 

раз віц ця мо вы гэ та доб ра — з'яў ля юц ца 

но выя сло вы, но вы ма ла дзёж ны слэнг, з 

ін ша га — у гэ тым ася род дзі ня ма ні я кіх 

аў та ры тэ таў, ня рэд ка на пі сан не на ўмыс на 

ска жа ец ца, раз бу ра юц ца нор мы пра ва пі су 

і маў лен ня.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ: Ад та го, на-

коль кі паў на вар тас на бе ла рус кая мо ва бу-

дзе прад стаў ле на ў кі берп рас то ры — і ва 

ўнут ры на цы я наль най, і ў су свет най, — на-

коль кі бу дзе за бяс пе ча на яе па шы рэн не, 

бу дуць за ле жаць і ад но сі ны да бе ла рус кай 

мо вы ў ін шай ка му ні ка тыў най пра сто ры — 

у жы вых зно сі нах па між людзь мі. У нас мно-

гае ўпі ра ец ца ў дзяр жаў нае двух моўе, і га-

ва рыць трэ ба яшчэ і пра тое, каб бе ла рус-

кая мо ва бы ла прад стаў ле на ў ін тэр нэ це 

на роў ні з рус кай. У пры ват нас ці, усе афі-

цый ныя сай ты па він ны па ра лель на ства рац-

ца на абедз вюх дзяр жаў ных мо вах. А гэ та 

па тра буе пэў най афі цый най пад трым кі, 

цэнт ра лі за ва най і сіс тэм най дзей нас ці.

Юрась ГЕ ЦЭ ВІЧ: Афі цый ная пад трым ка 

ўжо ў пэў ным пла не з'я ві ла ся. 23 каст рыч-

ні ка 2017 го да Са ве там Мі ніст раў бы ла вы-

да дзе на па ста но ва № 797 «Аб уня сен ні 

змен і да паў нен няў у Па ла жэн не пра па ра-

дак функ цы я на ван ня ін тэр нэт-сай таў дзяр-

жаў ных ор га наў і ар га ні за цый», якая ўнес ла 

зме ны ў па ста но ву № 645 ад 29 кра са ві ка 

2010 го да «Аб не ка то рых пы тан нях ін тэр-

нэт-сай таў дзяр жаў ных ор га наў і ар га ні за-

цый і пры знан ні стра ціў шы мі сі лу па ста но вы 

Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

11 лю та га 2006 г. № 192». Зме ны, уне се ныя 

ў па ста но ву, цал кам ус ту пі лі ў сі лу 1 сту дзе-

ня 2019 го да. Най больш знач ным но ва ўвя-

дзен нем з пунк ту гле джан ня пе ра клад чыц-

кай дзей нас ці на зва най па ста но вы з'яў ля-

ец ца но вы пункт 72, які сцвяр джае, што 

«пры мя нен не рус кай і бе ла рус кай моў з'яў-

ля ец ца аба вяз ко вым пры раз мя шчэн ні на 

ін тэр нэт-сай тах ін фар ма цыі, якая ўка за ная 

ў пад пунк тах...». Мы яе ра зу ме ем так, што 

вер сіі вэб-сай таў дзяр жаў ных уста ноў па-

він ны быць на дзвюх дзяр жаў ных мо вах, 

пры нам сі, асноў ная ін фар ма цыя на іх. 

У пла не вы ка нан ня гэ тай па ста но вы на зі ра-

ец ца ста ноў чая тэн дэн цыя, асаб лі ва ў ме-

ды цын скай сфе ры. Да нас па ча лі рэ гу ляр на 

звяр тац ца з прось бай якас на пе ра клас ці, 

адап та ваць, ла ка лі за ваць сайт той ці ін шай 

уста но вы.

Да дат ко ва за зна чу, што гэ тая па ста но ва, 

у сваю чар гу, яшчэ раз ак ту а лі за ва ла за да-

чу адап та цыі ін тэр нэт-сай таў дзяр жаў ных 

ар га ні за цый для ін ва лі даў па зро ку (тая ж 

па ста но ва, пункт 3, аб зац 4). Ла ба ра то ры яй 

рас па зна ван ня і сін тэ зу маў лен ня АІ ПІ НАН 

Бе ла ру сі бы ла рас пра ца ва ная пі лот ная вер-

сія сіс тэ мы сін тэ зу маў лен ня па тэкс це для 

агуч кі сай таў для сла бавідушчых, у тым лі ку 

і на бе ла рус кай мо ве.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ: Гэ та доб ра, 

але на ўрад ці да стат ко ва. Маг чы ма, на спеў 

час для рас пра цоў кі і пры няц ця дзяр жаў най 

пра гра мы па па шы рэн ні бе ла рус кай мо вы 

ў кі берп рас то ры, у раз віц цё Кан цэп цыі ін-

фар ма цый най бяс пе кі, дзе мо ва на зва ная 

ад ным з най важ ней шых фак та раў гэ тай 

бяс пе кі. Ро ля бе ла рус кай мо вы за раз уз рас-

тае — яна ат ры бут на шай дзяр жаў нас ці і 

су ве рэ ні тэ ту. У бе ла рус ка моў най ін фар ма-

цый най пра сто ры мож на бу да ваць увесь 

кан тэнт, па да ваць ін фар ма цыю з па зі цый 

ме на ві та на шай дзяр жа вы. А сён ня ня рэд ка 

жы хар Бе ла ру сі пер ша сна атрым лі вае на-

ві ны з па зі цый дзяр жа вы ін шай.

Мі ка лай ПРЫ ГО ДЗІЧ: У нас па куль не 

вы пра ца ва ны ме ха нізм за бес пя чэн ня двух-

моўя, у тым лі ку і ў афі цый най, ка лі мож на 

так ска заць, кі берп рас то ры. У нас ня ма на 

гэ ты конт за ка на даў чай іні цы я ты вы.

ДА КУ МЕН ТЫ — 
ЁСЦЬ, 
ЮРЫ ДЫЧ НАЙ 
СІ ЛЫ — НЯ МА

«Звяз да»: Ка лі за га ва ры лі пра за ка на-

даў чую сфе ру... Пра ва вая ін фар ма цыя, 

у тым лі ку і нар ма тыў ныя ак ты, роз на га 

кштал ту юры дыч ныя да ку мен ты 

ў ІТ-дзяр жа ве па він ны аба вяз ко ва быць 

у элект рон най вер сіі ў ад мыс ло вай ба зе. 

Не сак рэт, што амаль усе за ко ны, акра-

мя, ба дай што, Ко дэк са аб куль ту ры, 

пры ма лі ся ў ад ным ва ры ян це — рус ка-

моў ным. Атрым лі ва ец ца, пе ра клад на 

бе ла рус кую, не за цвер джа ны на вы со кім 

уз роў ні, на ват ка лі яго зра біць, не мае 

юры дыч най сі лы...

Юрась ГЕ ЦЭ ВІЧ: Атрым лі ва ец ца ме на-

ві та так. Ка лі дзяр жаў ная ўста но ва хо ча 

прадставіць на бе ла рус кай вер сіі свай го 

сай та вы трым кі з ней ка га за ко на ці ін ша га 

нар ма тыў на га ак та, уз ні кае пы тан не: дзе 

яго ўзяць на бе ла рус кай мо ве не ў ад воль-

ным пе ра кла дзе, а ў афі цый на за цвер джа-

ным, які мае юры дыч ную сі лу?

Але на АНІ СІМ: І на прак ты цы для тых, 

хто хо ча ка рыс тац ца з дзвюх дзяр жаў ных 

ме на ві та бе ла рус кай мо вай, уз ні ка юць 

праб ле мы. На прык лад, фір ма Але га Ку ніц-

ка га ства ры ла маг чы масць зда ваць на бе-

ла рус кай мо ве эк за мен па Пра ві лах да рож-

на га ру ху. Маг чы масць у ча ла ве ка ёсць, але 

ўза ко не на га пра ва ня ма.

АЛЕГ КУ НІЦ КІ: Так, на ша бе ла рус ка моў-

ная пра гра ма па тэс та ван ні ве даў Пра віл 

да рож на га ру ху да ступ ная і для бу ду чых кі-

роў цаў, і для аў та школ. Па вод гу ках ве даю, 

што лю дзі ёй ка рыс та юц ца, на ват у аў та шко-

лах у іх пры ма юць эк за мен па-бе ла рус ку без 

праб лем. Ка лі ж спра ва да хо дзіць да эк за-

ме на ў ДАІ — ска рыс тац ца бе ла рус ка моў най 

пра гра май не атрым лі ва ец ца. ДАІ не мае 

пра ва вы ка рыс тоў ваць тэс та выя за дан ні на 

бе ла рус кай мо ве і пры маць па іх эк за мен. 

Эк за ме ны ў ДАІ — ме ра пры ем ства, па вы ні-

ках яко га вы да ец ца да ку мент на пра ва кі ра-

ван ня аў та ма бі лем, а Пра ві лы да рож на га 

ру ху — нар ма тыў ны акт, пры маў ся ён па-рус-

ку, і яго афі цый на га пе ра кла ду на бе ла рус-

кую на сён няшні дзень ня ма.

Ула дзі мір КО ШЧАН КА. Тое са мае, да-

рэ чы, і з Пра ві ла мі ка ры стан ня мет ра па лі-

тэ нам. Ча му яны ў ва го нах не так даў но 

ста лі рус ка моў ны мі? Яны бы лі пры ня тыя на 

бе ла рус кай мо ве ў 90-х, пас ля Саў мін пры-

няў но вую рэ дак цыю толь кі па-рус ку, і ця пер 

мет ра па лі тэн, каб і ха цеў, не мае ні я ка га 

пра ва ве шаць у ва го нах бе ла рус ка моў ную 

вер сію без афі цый на за цвер джа на га пе ра-

кла ду...

Ігар КА ПЫ ЛОЎ: Але гэ та праб ле ма ўжо 

па ча ла вы ра шац ца. Пас ля Вя лі кай раз мо вы 

з Прэ зі дэн там, ка лі кі раў нік дзяр жа вы пад-

тры маў ідэю пе ра кла ду за ка на даў чых ак таў 

на бе ла рус кую мо ву, На цы я наль ны цэнтр 

пра ва вой ін фар ма цыі вель мі апе ра тыў на ад-

гук нуў ся і па ча ла ся кан крэт ная ра бо та. Бы ла 

сфар мі ра ва на экс перт ная гру па, у якую ўвай-

шлі і мо ва знаў цы, і юрыс ты, і жур на ліс ты. 

Вы ка нан не гэ тай ра бо ты да ру чы лі Ін сты ту ту 

мо ва знаў ства, на ба зе яко га пра цуе Рэс пуб-

лі кан ская тэр мі на ла гіч ная ка мі сія, су пра цоў-

ні кі яко га ма юць да во лі вя лі кі во пыт. Пад клю-

чы лі ся так са ма вя ду чыя спе цы я ліс ты з мо-

ва знаў чых ка фед раў БДУ і БДПУ. Пра ца 

ака за ла ся ня прос тай, ха ця бе ла рус ка моў ная 

юры дыч ная тэр мі на ло гія вель мі ста ра жыт-

ная — фак тыч на бя рэ па ча так з ХІ ІІ ста год-

дзя, з вы дан няў гра мат, а пер шы пісь мо вы 

пом нік («Су дзеб нік Ка зі мі ра») з'я віў ся ў 1468 

го дзе. Але мы пры пе ра кла дзе да ку мен таў 

су тык ну лі ся з пэў ны мі цяж кас ця мі, та му што 

тэр мі ны, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў за ка на-

даў стве, па він ны быць ад на стай ны мі і сіс тэм-

ны мі. Уз нік лі пы тан ні з сі но ні ма мі: напры-

кла д, «ре зуль та ты» і «итоги», «товарище-

ство» и «общество» — бы ло пы тан не, у якім 

вы пад ку пе ра кла даць «рэ зуль та ты», у якім — 

«вы ні кі», «та ва рыст ва» ці «су пол ка». Ка лі б 

тэкст пі саў ся ад ра зу па-бе ла рус ку, праб лем 

бы ло б менш. А ка лі мы пры вя за ныя да рус-

ка га спе цы фіч на га тэкс ту, які ўжо мае ста тус 

за ко на, трэ ба ра біць усё вель мі асця рож на, 

вы вя ра ю чы кож нае сло ва. Тым не менш у 

нас ужо пе ра кла дзе ны, за цвер джа ны і зме-

шча ны на сай це рrаvо.bу Ко дэкс аб шлю бе і 

сям'і, Вы бар чы ко дэкс, за раз пра цу ем над 

пе ра кла дам Гра ма дзян ска га ко дэк са... Ка лі 

мы на ла дзім ме ха нізм пе ра кла ду і ўзгад нен-

ня, ужо не бу дзе вя лі кай цяж кас цю прад стаў-

ляць дэ пу та там для раз гля ду і пры няц ця за-

ко на пра ект на дзвюх дзяр жаў ных мо вах 

ад ра зу.

«ПРАБ ЛЕ МА 
НА ТВАР»

«Звяз да»: Усе пры ве дзе ныя тут фак-

ты — і пра на ша не апош няе мес ца па-

вод ле лінг віс тыч ных да сле да ван няў, і 

пра ства рэн не на мо ве за ка на даў чай 

элект рон най ба зы — гу чаць ап ты міс тыч-

на. Але ці не бяс спрэч ны факт яшчэ і тое, 

што вы со кія тэх на ло гіі мо ву спра шча-

юць, а то і псу юць. Па ра докс: з ад на го 

бо ку пры сут насць мо вы ў кі берп рас то ры 

свед чыць аб яе жыц ця здоль нас ці, з ін-

ша га — ме на ві та гэ та пры сут насць ста-

віць са му мо ву пад па гро зу ка лі не знік-

нен ня, дык спра шчэн ня...

Ула дзі мір КО ШЧАН КА: Мож на ска заць, 

што ро ля ін фар ма цый ных тэх на ло гій, якія, 

зда ва ла ся б, па ляг ча юць за да чу та го ж пе-

ра кла ду, у пэў ным сэн се ка та стра фіч ная. 

Сён ня не зной дзеш ні вод най га зе ты, ні вод-

на га сет ка ва га вы дан ня, якія б не ка рыс та-

лі ся ін тэр нэт-пе ра клад чы кам, пры чым ме-

на ві та з рус кай мо вы на бе ла рус кую. Я зай-

ма ю ся Кор пу сам бе ла рус кай мо вы, які, як і 

ва ўсім све це, му сіць пра ца ваць на перс пек-

ты ву, і ў пла не перс пек ты вы я ўжо не маю 

кры ніц, з якіх браць тэкс ты для гэ та га Кор-

пу са, акра мя тво раў кла січ най бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, але гэ та ўжо «ўчо ра», а не «сён-

ня» і тым больш не «заўт ра». А «сён ня» 

тэкст, пе ра кла дзе ны з да па мо гай пра гра мы, 

на ват з са мым шы коў ным рэ да га ван нем, — 

гэ та тэкст з ну ля вой вар тас цю. Ён пе ра-

дасць толь кі ін фар ма цыю, але не ба гац це 

мо вы. Гэ та ма шын ны тэкст, які паў та рае 

рус кі сін так сіс, рус кія вы ра зы — «пья ный в 

стель ку» пе ра кла да ец ца як «п'я ны ў вус ціл-

ку», «проб ле ма налицо» — «праб ле ма на 

твар»... І мно гія ду ма юць, што так пра віль на! 

Лю дзі ўжо і га ва рыць ста лі, як пе ра клад чык 

Gооglе, і лі чаць, што гэ та нар маль на.

Але на АНІ СІМ: Але ж ад мо віц ца ад но-

вых тэх на ло гій пры вы ка ры стан ні бе ла рус-

кай мо вы гэ та не вый сце, та му што яны — 

вя лі кая па лёг ка для спе цы я ліс таў у роз ных 

сфе рах. На прык лад, я зай ма ла ся пе ра кла-

дам з рус кай мо вы на бе ла рус кую кні гі «Ліц-

ві ны ў ар міі На па ле о на». Ня гле дзя чы на тое, 

што я пра фе сій ны фі ло лаг, я не ста ла на бі-

раць пе ра клад уруч ную, а ска рыс та ла ся 

пе ра клад чы кам. Гэ та і хут чэй, і да во лі якас-

на, ка лі пас ля дэ та лё ва па пра ца ваць над 

пе ра кла дзе ным тэкс там як рэ дак тар. І доб-

ра, што ёсць плат фор мы, на якіх мож на 

ажыц цяў ляць па доб ныя пе ра кла ды — гэ та 

да па мо га, гэ та вель мі важ ны ін стру мент. 

І чым больш бу дзе та кіх плат фор маў, у тым 

лі ку і на ву чаль ных, на якіх мож на бу дзе мо-

ву вы ка рыс тоў ваць і атрым лі ваць ад ка зы 

на моў ныя пы тан ні — тым бу дзе лепш для 

раз віц ця мо вы. Нам трэ ба па гля дзець уваж-

лі ва на тыя лінг віс тыч ныя плат фор мы, якія 

іс ну юць для ін шых моў (на прык лад, дыс тан-

цый нае вы ву чэн не мо вы за меж ні ка мі) і 

адап та ваць іх пад бе ла рус кую.

Мі ка лай ПРЫ ГО ДЗІЧ: У нас кож ная з 

мо ва знаў чых ка фед раў мае сваю пля цоў ку 

ў ін тэр нэ це. Там столь кі ўся кіх роз ных да-

па мож ні каў, у тым лі ку і слоў ні каў, ні хто не 

за ба ра няе імі ка рыс тац ца. Мы вы клад ва ем 

у агуль ны до ступ усе свае на пра цоў кі, увесь 

час па паў ня ем сваю ба зу.

ПРА ЭН ТУ ЗІ ЯС ТАЎ, 
ЗА ПА ТРА БА ВА НАСЦЬ 
І РЭ КЛА МУ

Ула дзі мір КО ШЧАН КА: Але на коль кі за-

па тра бава ная гэ та і ін шая ба за «лю дам пас-

па лі тым» — вось у чым пы тан не. Пры вя ду 

прык лад. Дзя ку ю чы «Май кра соф ту» мы 

зра бі лі пра гра му пра вер кі ар фа гра фіі. Зда-

ва ла ся б, што яшчэ трэ ба — бя ры це, ка рыс-

тай це ся. Ёсць вер сія для Wоrd, на ступ ная 

вер сія бу дзе ўво гу ле для Wіndоws. Усе бе-

ла рус ка моў ныя ін фар ма цый ныя пар та лы 

ад мо ві лі ся, пісь мен ні кі не ка рыс та юц ца, 

хоць яна бяс плат на ля жыць у ін тэр нэ це і 

ство ра на на пад ста ве нар ма тыў ных слоў ні-

каў. І што, па трэ бен за кон ці ўказ, які пры-

му сіць ка рыс тац ца гэ тым пра дук там, каб 

менш бы ло па мы лак у тэкс тах?

Юрась ГЕ ЦЭ ВІЧ: Мы ня рэд ка ў сва ёй 

пра цы су ты ка ем ся з тым, што на шы ар га ні-

за цыі не хо чуць браць бяс плат на ў агуль ным 

до сту пе, яны хо чуць, каб зра бі лі тое са мае 

ме на ві та для іх за гро шы... А што да ты чыц-

ца пра грам ных пра дук таў, тут вель мі важ-

нае сло ва «ўка ра нен не». Ка лі ня ма мас тоў, 

у тым лі ку, маг чы ма, і да ку мен таль на 

аформ ле ных, якія звя жуць па між са бой рас-

пра цоў ку і ўка ра нен не, тол ку бу дзе ня шмат. 

Бо мож на пры ду маць і на пі саць на кам п'ю-

тар най мо ве які за ўгод на ці ка вы пра ект, але 

ка лі ён не бу дзе ўка ра нё ны, то ён не бу дзе 

шы ро ка вы ка рыс тоў вац ца на прак ты цы...

Але на АНІ СІМ: А мо жа, не ха пае эле мен-

тар най рэ кла мы та кіх пра дук таў. Ча му б не 

рас ка заць у ін тэр нэ це аб той жа пра гра ме 

пра вер кі пра ва пі су?

Ула дзі мір КО ШЧАН КА: Якая яшчэ рэ-

кла ма ў да дзе ным вы пад ку па трэб на? На-

браў у по шу ку «пра вер ка пра ва пі су» — 

і вось та бе спа сыл ка на пра гра мы, бя ры, 

ка рыс тай ся. Мы на ват су стра ка лі ся з на-

стаў ні ка мі бе ла рус кай мо вы, дэ ман стра ва-

лі ім сваю пра дук цыю, але яна не вы клі ка ла 

ў іх ці ка вас ці.

Мі ка лай ПРЫ ГО ДЗІЧ: Бо на стаў ні кі, у 

пры ват нас ці, на стаў ні кі мо вы, не пры ву ча ны 

яшчэ да гэ та га. Мно гія пры вык лі ве рыць 

толь кі пад руч ні ку на па пе ры. Сту дэн ты — 

спра ва ін шая. Яны з ах во тай шу ка юць ін-

фар ма цыю ў элект рон ных кры ні цах, у тым 

лі ку бе ла рус ка моў ных.

«Звяз да»: У вір ту аль най пра сто ры мо-

ладзь ці ка віц ца не толь кі аду ка цый ны мі 

пра ек та мі. Вось, на прык лад, на пар та ле 

sау.bу мож на знай сці ўста но вы і ар га ні-

за цыі, дзе з ва мі бу дуць раз маў ляць па-

бе ла рус ку...

Аляк сандр ШАС ТА КО ВІЧ: Мы, ства ра ю-

чы гэ ты сайт, ра шы лі па ста віць вы со кія тэх-

на ло гіі на служ бу раз віц ця ме на ві та не вір-

ту аль най, а жы вой бе ла рус кай мо вы ў не па-

срэд най між аса бо вай ка му ні ка цыі. Ідэ яй 

на ша га пра ек та «Мо ва по бач» бы ло па зна-

чыць на кар це кра і ны мес цы, ку ды мож на 

прый сці і раз маў ляць па-бе ла рус ку і без 

праб лем атры маць аб слу гоў ван не на бе ла-

рус кай мо ве. А та кіх мес цаў не так і ма ла, 

праў да, ад ра зу «ўга даць» іх скла да на. 

З улас на га до све ду ска жу: ка лі ты звяр та-

еш ся да ча ла ве ка па-бе ла рус ку, да во лі час-

та ён та бе па-бе ла рус ку і ад каз вае. Ка лі ж 

ты гэ та га не ро біш — уга даць, што ма ла зна-

ё мы су раз моў ца доб ра ва ло дае бе ла рус кай 

мо вай, да во лі скла да на. Мы збі ра ем на сваю 

ін тэр ак тыў ную кар ту ўсе прад пры ем ствы і 

ўста но вы, дзе гу чыць бе ла рус кая мо ва. На-

ту раль на, яе шмат у му зе ях, біб лі я тэ ках, ін-

шых уста но вах куль ту ры. Але ня рэд ка яна 

су стра ка ец ца і ў ка мер цый ных прад пры ем-

ствах. Пры чым тут зда ра ец ца па-роз на му: 

дзесь ці на бе ла рус кай мо ве раз маў ля юць па 

іні цы я ты ве і з за ах воч ван ня кі раў ніц тва, 

дзесь ці мо ва ідзе «з ні зоў» — на ёй па ўлас-

най ах во це раз маў ля юць са мі су пра цоў ні кі. 

Ка неш не, у пер шым вы пад ку ста но ві шча 

прад пры ем ства на на шай кар це больш ста-

біль нае. Ка лі ж на мо ве раз маў ляе толь кі 

адзін су пра цоў нік і ён зваль ня ец ца — гэ та 

прад пры ем ства з сай та да во дзіц ца пры бі-

раць. За раз на на шай кар це ка ля двух сот 

па зна ча ных пунк таў. Сайт ка рыс та ец ца па-

пу ляр нас цю: мяр ку ю чы па ка мен та ры ях, за-

ці каў ле ныя лю дзі на вед ва юць ука за ныя на 

ім мес цы, па кі да юць пас ля свае мер ка ван ні. 

На шы на вед валь ні кі — гэ та ў асноў ным мо-

ладзь, якая ва ло дае су час ны мі тэх на ло гі я мі. 

З аў ды то ры яй мы ка му ні ку ем у тым лі ку і 

праз са цы яль ныя сет кі. У нас так са ма іс нуе 

ма біль ны да да так — для сіс тэм Аndrоіd і іОS. 

Спам па ваў шы яго на смарт фон, ка рыс таль-

нік хут ка мо жа знай сці бе ла рус ка моў ны аб'-

ект па блі зу ад свай го мес ца зна хо джан ня. Да 

та го ж у да дат ку ёсць пра фе сій на агу ча ныя 

бе ла рус ка моў ныя раз моў ні кі, якія да па мо-

гуць не па мы ліц ца ў пад бо ры слоў і вы маў-

лен ні са мо му гас па да ру ма біль най пры ла ды. 

Мы іх рых та ва лі з да па мо гай Ін сты ту та мо-

ва знаў ства.

«Звяз да»: Дык, мо жа, ства рыць па доб-

ныя да дат кі з раз моў ні ка мі на ўсе вы пад-

кі жыц ця? Кштал ту «Га ва ры пра віль на» 

або «Пі шы пра віль на». Спам па ваў та кі 

да да так і, ка лі за су мня ваў ся на конт ней-

ка га сло ва ці вы ра зу, — ад крыў да да так, 

пад гле дзеў...

Ула дзі мір КО ШЧАН КА: Ха це ла ся б ска-

заць, што та кі да да так аба вяз ко ва ста не 

за па тра ба ва ным, але... За раз у бе ла рус ка-

моў ным ася род дзі іс нуе та кая, на жаль, па-

пу ляр ная дум ка: маў ляў, да вай це спа чат ку 

пач нём га ва рыць на мо ве, а пас ля ўжо бу-

дзем ву чыц ца га ва рыць пра віль на... Ка лі 

ства раць па доб ныя да дат кі — уз нік не да 

та го ж пы тан не іх ле гі тым нас ці. Як іс нуе 

дзве бе ла рус кія «Ві кі пе дыі», так у бе ла рус-

ка моў ным ася род дзі іс нуе не каль кі вер сій 

«пра віль най мо вы», і кож ны лі чыць, што 

ра цыю мае ме на ві та ён. І не ўсе, ка лі на ду-

ма юць ства рыць па доб ны да да так, пой дуць 

па кан суль та цыю ў наш Ін сты тут...

Ігар КА ПЫ ЛОЎ: Мы ж са мі мо жам рас-

пра ца ваць якія за ўгод на да вед ні кі — ма тэ-

ры я лу і спе цы я ліс таў ха пае. А да лей — па-

трэб на пад трым ка ме на ві та ад ІТ-сфе ры: ад 

на пі сан ня пра гра мы да ўка ра нен ня. Па куль, 

на жаль, асаб лі вай пад трым кі ме на ві та ў 

гэ тым пы тан ні мы не ма ем. Пры нам сі, вы-

хо дзі лі з па доб най пра па но вай на ад на го з 

ма біль ных апе ра та раў, але на ша ідэя так і 

не атры ма ла вод гу ку...

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ: Каб мо ва за-

ха ва ла сваю паў на вар тас насць у кі берп рас-

то ры, ад ным ці дву ма ма біль ны мі да дат ка мі 

не абы дзеш ся. Па трэб на на яў насць да стат-

ко вай даб ра якас най лінг віс тыч най ба зы і яе 

поў ная прэ зен та цыя — у ін тэр нэ це па він ны 

пры сут ні чаць у сва бод ным до сту пе асноў-

ныя слоў ні кі, гра ма ты кі, спе цы яль ныя да-

вед ні кі. Так са ма па він ны ства рац ца і ўдас-

ка наль вац ца да па мож ныя пра гра мы. І яшчэ 

вель мі важ на, каб у ін тэр нэт-пра сто ры бы ло 

як ма га шы рэй прад стаў ле на на цы я наль на-

куль тур нае бе ла рус ка моў нае по ле — ад лі-

та ра тур ных тво раў, пом ні каў бе ла рус ка га 

пісь мен ства да гіс та рыч ных на ры саў. Яшчэ 

вель мі важ ная дзяр жаў ная пад трым ка эн-

ту зі яс таў у гэ тай сфе ры, бо мно гае па куль 

што тры ма ец ца ме на ві та на іх.

Круг лы стол пра вя ла Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Што ра бі лі 
на Мас ле ні цу 
са ста ры мі 

ха лас ця ка мі?
Пы тан не на стаў ні цы Ма ры ны Н. 

з Мін ска: «Што год бы ва ем на га-

рад скіх свят ка ван нях Мас ле ні цы. 

Ад ной чы ўда ло ся ўба чыць аб рад 

«Ка лод кі», мяр ку ю чы па вы ка нан ні, 

вель мі ста ра жыт ны. Што ён аба зна-

чае?»

Ся род не ка то рых да след чы каў сла-

вян скай тра ды цый най куль ту ры іс нуе 

мер ка ван не, што Мас ле ні ца перш за ўсё 

лі чы ла ся свя там «на ва жо наў» — мо ла-

дзі, якая ства ры ла сям'ю ў пра меж ку ча-

су па між ле таш нім Вя лі ка днем і толь кі 

што за вер ша ным Мя са едам. Най боль-

шая коль каць вя сел ляў ся род ус ход не-

сла вян скіх на ро даў спраў ля ла ся во сен ню 

і ў зі мо вы Мя са ед. Мас ле ні ца пад во дзі ла 

ры су пе ры я ду пра вя дзен ня ся мей ных 

ура чыс тас цяў і, улас на ка жу чы, спы ня ла 

іх на пя рэ дад ні Вя лі ка га пос ту. Піль ная 

ўва га да ста но ві шча со цы у му і рэ гу ля-

ван ня шлюб ных ад но сін па між яго чле-

на мі тлу ма чы ла ся тым, што, у ад па вед-

нас ці са ста ра жыт ны мі ўяў лен ня мі на шых 

прод каў, пра цяг ча ла ве ча га ро ду са мым 

не па срэд ным чы нам уплы ваў і на ўрад-

лі васць гле бы, і на ўра джай насць сель-

ска гас па дар чых куль тур. Інакш ка жу чы: 

чым больш ся мей ных пар спра віць вя сел-

ле, тым боль шы плён маг ла ча каць вяс-

ко вая аб шчы на ў но вым го дзе.

Кож ны гас па дар ра зу меў: ка лі сын да-

сяг нуў ад па вед на га ўзрос ту, ён па ві нен 

ажа ніц ца, ства рыць сям'ю і вы ка наць 

аба вя зак, пра ду гле джа ны пры ро дай і 

Твор цам. Ча ла век прый шоў у гэ ты свет, 

каб ад на віць лан цу жок жыц ця на но вым 

эта пе ро да вай эс та фе ты.

Жан чы ны, якія ра бі лі аб хо ды хат на 

Мас ле ні цу, аба вяз ко ва на вед ва лі тых 

гас па да роў, у якіх га да ва лі ся хлоп цы-пе-

ра рост кі, і пры вяз ва лі да на гі «жа ні ха» 

не вя лі кую драў ля ную ка лод ку. Най больш 

ар ха іч нае яе зна чэн не зво дзі ла ся да ак-

ту а лі за цыі эра тыч най сім во лі кі: «ка лод-

ка» (пал ка, шост ка). У больш поз нія ча сы 

ро лю гэ та га аб ра да ва га ат ры бу та вы кон-

ва лі роз ныя прад ме ты: ка ва лак чыр во-

на га па са, стуж ка, сма лі на, са лё ная ся-

лёд ка, ляль кі драў ля ныя або вы раб ле ныя 

з тка ні ны, аба ран кі, аздоб ле ныя роз на-

ка ля ро вы мі стуж ка мі або квет ка мі, хус-

ці на або звы чай ны бу рак. «Ка лод ку» 

чап ля лі хлоп цам да на гі, па вяз ва лі на 

шыю, пры шпіль ва лі да адзе жы ні жэй спі-

ны. Усё гэ та азна ча ла ад но: тэр мі но ва 

трэ ба жа ніц ца.

Знак аб ра да ва га па ка ран ня хлоп цы-

пе ра рост кі па він ны бы лі на сіць увесь 

мас ле ніч ны ты дзень. Ад нак ка лі хло пец 

лі чыў па ка ран не не апраў да ным, ён мог 

«ад ку піц ца» ад сва іх ад на вяс коў цаў па-

да рун кам або па час тун кам.

Сва воль ны гурт жан чын ру хаў ся па 

ву лі цы са спе ва мі, фры воль ны мі пры пеў-

ка мі. Як толь кі да ро гай ім па пад аў ся не-

жа на ты хло пец, яны тут жа на кід ва лі яму 

на шыю вя роў ку і пры му ша лі ва ла чы па 

ву лі цы па ле на.

Ці ка ва, але ў не ка то рых мяс ці нах «ка-

лод ку» ў вы гля дзе ка лыс кі, вы раб ле най 

з дрэ ва або вы ра за най з буль бі ны ці бу-

ра ка, ве ша лі на шыю фар сіс тым дзяў ча-

там, якія «доў га пе ра бі ра лі» хлоп цаў і ў 

вы ні ку за ста лі ся без па ры.

Ад нак у паз ней шы гіс та рыч ны час, ві-

даць, не дзе ў кан цы ХІХ ста год дзя, аб рад 

ка лод кі быў транс фар ма ва ны і на быў 

гуль нё вы ха рак тар. На вя чор ках, дзе збі-

ра ла ся вяс ко вая мо ладзь, «ка лод ка» ў 

вы гля дзе чыр во най стуж кі бы ла ўжо не 

столь кі сім ва лам ры ту аль на га па ка ран-

ня, коль кі зна кам звы чай ных юнац кіх за-

ля цан няў. Хлоп цы чап ля лі чыр во ны бант 

ка ха най дзяў чы не на спі ну, а тая па він на 

бы ла зда га дац ца, хто гэ та зра біў.

Эт ног ра фы мі ну ла га ад зна ча лі не ка-

то рыя асаб лі вас ці вы ка нан ня аб ра ду «ка-

лод кі» на Мін шчы не. Аб ру бак дрэ ва, як 

пра ві ла, тут ця га лі толь кі хлоп цы, пе ра-

апра ну тыя ў ста рое адзен не, у су пра ва-

джэн ні гур та дзя цей, а твар за кры ва лі 

мас ка мі жы вёл. Шум ная, звон ка га ло сая 

кам па нія аба вя ко ва спы ня ла ся пад вок-

на мі той ха ты, у якой жы ла дзяў чы на ў 

га дах. Дзе ці па чы на лі гуч на кры чаць, каб 

тая вый шла на ву лі цу, а хлоп цы тут жа 

па тра ба ва лі ад яе вы куп. Дзяў чы на за-

пра ша ла хлоп цаў зай сці ў ха ту, каб па-

час та вац ца. Пас ля гэ та га гул лі вая кам-

па нія ру шы ла да лей.

На поў на чы Мін шчы ны аб рад «ця ган-

ня ка лод кі» меў прын цы по ва ін шы кі ру-

нак. Аб' ек там мас ле ніч ных аб хо даў бы лі 

толь кі тыя сем'і, дзе бы ла дзяў чы на, якая 

толь кі што вый шла за муж. У та кім ра зе 

сім во лі ка ры ту аль на га дзе ян ня бы ла за-

клі ка на па спры яць хут кай ця жар нас ці і 

пе ра сце раг чы ма ла дую жон ку ад не га-

тыў ных уз дзе ян няў на ўвесь яе пе ры яд.

Та кім чы нам, што га до вае рэ гу ля ван не 

ад но сін у ме жах вяс ко вай аб шчы ны, якое 

вы кон ва лі на мас ле ніч ным тыд ні, ме ла 

двух ба ко вую на кі ра ва насць. З ад на го бо-

ку, лю дзі вы каз ва лі па дзя ку за ра зу мен-

не не аб ход нас ці свое ча со ва га ўклю чэн ня 

ў склад за ха валь ні каў і пра даў жаль ні каў 

ро ду, з дру го га — той, хто з ней кіх пры-

чын на мо мант вы ка нан ня аб ра да вай 

дзеі не аб раў шлюб, пад вяр гаў ся пуб ліч-

на му па ка ран ню, зра зу ме ла, не фі зіч на-

му, а жар тоў на-сім ва ліч на му, але ад гэ-

та га не менш вы ні ко ва му.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні 

і пры ста са ва насць да су час на га жыц-

ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых 

на род ных тра ды цый ды аб ра даў на 

паш то вы або элект рон ны ад рас рэ-

дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае».

МО ВА АН ЛАЙН

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ. Ігар КА ПЫ ЛОЎ. Мі ка лай ПРЫ ГО ДЗІЧ. Ула дзі мір КО ШЧАН КА.

Але на АНІ СІМ. Алег КУ НІЦ КІ. Аляк сандр ШАС ТА КО ВІЧ. Юрась ГЕ ЦЭ ВІЧ.

«Ро ля бе ла рус кай мо вы за раз 
уз рас тае — яна ат ры бут на шай 
дзяр жаў нас ці і су ве рэ ні тэ ту. 
У бе ла рус ка моў най ін фар ма цый най 
пра сто ры мож на бу да ваць увесь 
кан тэнт, па да ваць ін фар ма цыю 
з па зі цый ме на ві та на шай дзяр жа вы».

У дыс ку сіі ўдзель ні ча лі Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ, док тар фі ла ла гіч ных 

на вук, ака дэ мік, на мес нік ды рэк та ра Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай 

куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 

Ігар КА ПЫ ЛОЎ, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, ды рэк тар Ін сты ту та 

мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са, Мі ка лай ПРЫ ГО ДЗІЧ, док тар фі ла ла гіч ных 

на вук, за гад чык ка фед ры бе ла рус ка га мо ва знаў ства фі ла ла гіч на га 

фа куль тэ та БДУ, Але на АНІ СІМ, стар шы ня гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы імя Фран ціш ка Ска ры ны», Ула дзі мір 

КО ШЧАН КА, за гад чык сек та ра кам п'ю тар най лінг віс ты кі Ін сты ту та 

мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са, Юрась ГЕ ЦЭ ВІЧ, за гад чык ла ба ра то рыі 

рас па зна ван ня і сін тэ зу маў лен ня Аб' яд на на га ін сты ту та праб лем 

ін фар ма ты кі На цы я наль най ака дэ міі на вук, Аляк сандр ШАС ТА КО ВІЧ, 

кі раў нік пра ек та «SАY.BY. Плат фор ма пад трым кі жы вой бе ла рус кай 

мо вы», Алег КУ НІЦ КІ, ды рэк тар пры ват на га прад пры ем ства 

«Но вы па ва рот».

Фо
та

 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.
Фо

та
 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.

6 19 лютага 2020 г.РАЗ МО ВА ПА СУТ НАС ЦІ


