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Корпусная	лінгвістыка	як	перспектыўны	

напрамак	развіцця	беларуска-польскіх	моўных	

сувязей	

Corpus	linguistics	as	a	perspective	direction	for	the	development	of	Belarusian-Polish	
linguistic	relations	

Lingwistyka	korpusowa	jako	perspektywiczny	kierunek	rozwoju	białorusko-polskich	
związków	językowych	

орпусы як інфармацыиQ на-даведачныя сістэмы, створаныя на 
аснове прадстауQнічых электронных зборауQ  тэкстауQ, на 

сучасным этапе з’яуQляюцца добра вядомымі і шырока запатрабаванымі 
рэсурсамі для рознабаковага вывучэння любоиQ  мовы. Актуальнасць 
стварэння корпусауQ  прадыктаваная неабходнасцю замены 
інтуітыуQнага падыходу дакументаваным падыходам, што відавочна 
вядзе да значнага павышэння уQзроуQню лінгвістычных даследаванняуQ  
і аб’ектыуQнасці атрыманых вынікауQ. У Беларусі, як і уQ  Польшчы, была 
праведзена пэуQная праца уQ  гэтым кірунку. 

У Інстытуце мовазнауQства імя Якуба Коласа НацыянальнаиQ  акадэ-
міі навук Беларусі праца па ауQтаматызацыі лінгвістычных даследаван-
няуQ  пачалася уQ  канцы 1970-х па ініцыятыве прафесара Віктара Мар-
тынава, адным з кірункауQ  якоиQ  было стварэнне канкардансауQ  беларус-
каиQ  мовы. З таго часу і па сённяшні дзень быуQ  створаны шэраг канкар-
дансауQ : Канкарданс	беларускай	мовы	ХІХ	стагоддзя, Канкарданс	твораў	
Кандрата	Крапівы, Канкарданс	твораў	Кузьмы	Чорнага (быуQ  страчаны). 
ПазнеиQ  праца уQ  гэтым напрамку была фактычна згорнута і толькі 
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уQ  апошнія гады аднавілася: быуQ  пашыраны Канкарданс	беларускай	мо-
вы	ХІХ	стагоддзя, дадаліся канкардансы творауQ  асобных ауQтарауQ  (Він-
цэнта Дуніна-Марцінкевіча, Аляксандра Ельскага, Кастуся КаліноуQ -
скага і інш.) [Сянкевіч 2017]. 

Першыя спробы стварэння уQласна корпусауQ  адносяцца да пачатку 
2000-х гадоуQ. Так, у выніку выканання аднаго з падзаданняуQ  дзяржауQ -
наиQ  праграмы Электронная	 Беларусь быуQ  створаны Машынны	 фонд	
беларускай	мовы (2005 г.), які уQтрымлівауQ  і паралельны руска-беларускі 
корпус юрыдычных тэкстауQ  аб’ёмам каля 1 млн. словауQжыванняуQ  [Ру-
башко 2006]. У 2001 г. у Гродзенскім дзяржауQным універсітэце быуQ  
створаны корпус творауQ  Янкі Купалы [Рычкова 1997]. 

У 2001 г. у Інстытуце мовазнауQства імя Якуба Коласа Нацыяналь-
наиQ  акадэміі навук Беларусі выконвалася заданне Праблема	моўнай	рэ-
прэзентатыўнасці	і	прынцыпы	пабудовы	корпусу	беларускай	мовы дзяр-
жауQнаиQ  праграмы фундаментальных навуковых даследаванняуQ  (наву-
ковы кірауQнік – прафесар Генадзь Цыхун). У выніку даследавання былі 
вызначаны: жанравая	рэпрэзентатыўнасць,	храналагічна-гістарычная	
рэпрэзентатыўнасць,	 геаграфічная	рэпрэзентатыўнасць,	 варыянтна-
правапісная	рэпрэзентатыўнасць.	Дадаткова вялася праца па распра-
цоуQцы стандарту і прынцыпауQ  структурнага анатавання (разметкі) тэк-
стауQ. У цэлым даследаванне мела тэарэтычны характар. 

ДалеиQ шая праца над корпусам была перанесеная уQ  Мінскі дзяр-
жауQны лінгвістычны уQніверсітэт і вялася пад кірауQніцтвам прафесара 
Аляксандра Зубава. На гэтым этапе адпрацоуQвалася сістэма граматыч-
наиQ  і структурнаиQ  разметкі, пашыралася граматычная база. У выніку 
выканання задання быуQ  створаны аднамоуQны корпус аб’ёмам 1 млн. 
словауQжыванняуQ, паралельны англа-беларускі корпус тэкстауQ, а таксама 
нямецка-беларускі корпус тэкстауQ, кожны аб’ёмам 300 тыс. словауQжы-
ванняуQ. Корпусы, створаныя уQ  межах задання, не з’яуQляюцца публіч-
нымі [Зубов, Кощенко 2006] . 

З 2008 года уQ  межах 7-аиQ  рамкаваиQ  праграмы ЕуQрапеиQ скага саюзу 
уQ  Беларусі ажыццяуQляуQся міжнародны праект BalticGrid-II. Адным з кі-
рункауQ  у праекце была распрацоуQка лінгвістычных рэсурсауQ  для краін 
Балтыі і Беларусі. У прыватнасці, Літва (Вільнюскі уQніверсітэт) і Бела-
русь (Беларускі нацыянальны тэхнічны уQніверсітэт – навукова-даслед-
чая лабараторыя дынамікі сістэм і механікі матэрыялауQ  пры уQдзеле спе-
цыялістауQ  з Інстытута мовазнауQства імя Якуба Коласа) распрацоуQвалі 
тэкставыя корпусы навуковаиQ  мовы, адпаведна літоуQскаиQ  і беларускаиQ . 
У выніку быуQ  створаны першы публічны аднамоуQны корпус навуковых 
тэкстауQ  беларускаиQ  мовы Corpus	Albaruthenicum аб’ёмам 350 тыс. сло-
вауQжыванняуQ  (са знятаиQ  аманіміяиQ ), які даступны па адрасе: http://grid. 
bntu.by/corpus/ [Кошчанка, КапылоуQ, Міклашэвіч 2009]. 

У сектары камп'ютарнай лінгвістыкі Інстытута мовазнаўства імя 
Якуба Коласа створаны Беларускі	Біблійны	корпус (http://biblija.bnkor 
pus.info). Ён уяўляе сабой збор перакладаў Бібліі на беларускую мову 
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розных гадоў. Корпус змяшчае 16 перакладаў Бібліі на беларускую 
мову. Для параўнання былі ўключаны таксама асобныя небеларускія 
пераклады [Булойчык, Кошчанка 2019]. 

З 2015 года уQ  Інстытуце мовазнауQства імя Якуба Коласа вядзецца 
праца па стварэнні Нацыянальнага	корпусу	беларускай	мовы, прататып 
якога даступны анлаиQ н (http://bnkorpus.info). 

У Польшчы корпусная лінгвістыка развіваецца з 70-х гг. ХХ ст. Пад-
рабязна пра тагачаснае супрацоуQніцтва інфарматыкауQ  факультэта ма-
тэматыкі і лінгвістауQ  факультэта паланістыкі ВаршауQскага уQніверсітэта 
піша уQ  сваім артыкуле праф. Марэк Свідзіньскі (польск. M arek S{wi-
dziński) – былы кірауQнік аддзела камп'ютарнага мовазнауQства [S{widziń-
ski 2006]. Паводле яго слоуQ, адна з першых у свеце задач камп'ютарнаиQ  
лінгвістыкі была выканана уQ  Польшчы і датычыла польскаиQ  мовы. 
У 1967–1971 гг. у ВаршауQскім універсітэце быуQ  створаны першы (500 
тыс. словауQжыванняуQ) корпус, які быуQ  асноваиQ  для частотнага слоуQніка 
польскаиQ  мовы Słownik	 frekwencyjny	 polszczyzny	 współczesnej (SFPW). 
У 2001–2004 гг. у рамках навуковага праекта (навуковы кірауQнік – Адам 
Пшэп'юркоуQскі, польск. Adam Przepiórkowski) у Інстытуце падстауQ  
інфарматыкі ПольскаиQ  акадэміі навук быуQ  створаны 100-мільённы кор-
пус польскіх тэкстауQ  з разметкаиQ  (http://nlp.ipipan.waw.pl/~adamp/ 
Papers/2004-corpus/) [Przepiórkowski 2004; S{widziński 2006: 27–28]. 
Існуе таксама вельмі папулярны і даступны уQ  Сеціве (https://sjp.pwn.pl/ 
korpus) корпус польскаиQ  мовы Польскага навуковага выдавецтва Kor-
pus	 Języka	 Polskiego	 PWN (100 мільёнауQ  словауQжыванняуQ). У корпусе 
знаходзяцца фрагменты тэкстауQ  з часопісауQ, рэклам, мастацкаиQ  літара-
туры, палажэнняуQ, інструкцыиQ , інтэрнэт-выданняуQ  і запісауQ  вусных тэк-
стауQ. З 2007 г. назіраецца дынамічнае развіццё польскаиQ  камп'ютарнаиQ  
лінгвістыкі уQ  сувязі з навуковым грантам польскага Міністэрства наву-
кі і вышэиQ шаиQ  адукацыі, які дазволіуQ  стварыць Нацыянальны	 корпус	
польскай	мовы – Narodowy Korpus Języka Polskiego (больш за пауQтара 
мільярда словауQжыванняуQ) – інтэрнэт-скарбніцу, якая з'яуQляецца пуб-
лічнаиQ  (http://nkjp.pl/) [Рэд. Przepiórkowski, Bańko, Górski, Lewan-
dowska-Tomaszczyk 2012; Bańko, Górski 2014]. Згаданы праект – гэта 
супольная ініцыятыва Інстытута падстауQ  інфарматыкі ПАН (карды-
натар праекта), Інстытута польскаиQ  мовы ПАН, Навуковага выдавецтва 
PWN, а таксама аддзела камп'ютарнага і корпуснага мовазнауQства 
Лодзьскага уQніверсітэта. Корпус дазваляе аналізаваць, сярод іншага, 
скланенне і спражэнне часцін мовы і нават структуру польскіх сказауQ. 
Корпус змяшчае не толькі тэксты класікауQ  польскаиQ  літаратуры, але 
таксама тэксты прэсы, інтэрнэт-выданняуQ, адмысловыя тэксты і запісы 
вусных размоуQ  людзеиQ  рознага уQзросту і полу з розных рэгіёнауQ  
Польшчы. 

У Польшчы развіваюцца і меншыя праекты, напр., корпус польскіх 
тэкстауQ  XVII i XIX стст. [Bronikowska, Przyborska-Szulc 2018], корпус 
выказванняуQ  польскіх палітыкауQ  [Graszewicz 2014], корпус размоуQнаиQ  
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мовы (мауQлення) [Demenko 2015] і нават корпус развітальных лістоуQ  
самазабоиQ цауQ  (http://www.pcsn.uni.wroc.pl/). Падрабязна польскамоуQ -
ныя паралельныя корпусы, у тым ліку польска-рускі (http://pol-ros. 
polon.uw.edu.pl, 30 млн. словауQжыванняуQ) і польска-уQкраінскі (www.do 
meczek.pl, 6,5 млн. словауQжыванняуQ), разглядаюцца уQ  манаграфіі, выда-
дзенаиQ  Інстытутам прыкладноиQ  лінгвістыкі ВаршауQскага уQніверсітэта 
[Рэд. Gruszczyńska, Leńko-Szymańska 2016]. Вельмі цікавы праект вядзе 
Ангеліка Пэльяк-Лапінская (польск. Angelika Peljak-Łapińska), выпуск-
ніца кафедры беларусістыкі ВаршауQскага уQніверсітэта, дактарантка 
уQніверсітэта Суонсі (анг. Swansea University, Вялікабрытанія) і супра-
цоуQніца Лодзьскага уQніверсітэта. Яна напісала на польскаиQ  мове бака-
лауQрскую працу Моўны	вобраз	жанчыны	і	мужчыны:	Польска-беларускі	
корпусны	аналіз (Варшава 2015, навуковы кірауQнік – РадаслауQ  Калета), 
на беларускаиQ  мове – магістарскую працу Негацыя	ў	беларускай	мове:	
Марфалагічна-сінтаксічны	і	прагматычны	аналіз	на	аснове	корпусу	бе-
ларускага	маўлення (Варшава 2017, навуковы кірауQнік – Ніна БаршчэуQ -
ская), і на англіиQ скаиQ  мове – кандыдацкую дысертацыю Design,	compila-
tion	and	applications	of	an	English-Polish-Belarusian	Parallel	Literary	Corpus 
(Суонсі 2020, навуковы кірауQнік – Том Чысман, анг. Tom Cheesman), 
у якоиQ  ауQтар даследуе пераклады англіиQ скаиQ  літаратуры ХХ і ХХІ стст. 
на беларускую і польскую мовы, стварыуQшы перакладны паралельны 
англіиQ ска-польска-беларускі корпус (https://epbcorpus.wordpress.com/, 
10 млн. словауQжыванняуQ). А. Пэльяк – гэта першая вядомая нам поль-
ская даследчыца, якая уQ  навуковым артыкуле (даступным у Сеціве) 
аналізавала таксама Беларускі N-корус [Peljak-Łapińska 2016]. Гэта другі 
артыкул пра беларускія корпусы на польскаиQ  мове (першы належыць 
беларусу Аляксею Яскевічу – рэдактару і тэхнічнаму адміністратару 
Philology.BY [гл. Yaskevich 2014]). 

Асобнае месца уQ  сістэме корпусных даследаванняуQ  заиQ мае ства-
рэнне паралельных корпусауQ. Інстытутам мовазнауQства імя Якуба Ко-
ласа сумесна з Мінскім дзяржауQным лінгвістычным універсітэтам 
і Інстытутам рускаиQ  мовы імя В.У. Вінаградава РАН у 2011–2013 гг. быуQ  
створаны паралельны беларуска-рускі і руска-беларускі корпус тэкстауQ  
[Сичинава 2012; Кошчанка 2013]. Аб’ём корпуса сёння складае каля 11 
млн. словауQжыванняуQ, ён даступны на саиQ це Нацыянальнага корпусу 
рускаиQ  мовы (http://ruscorpora.ru/search-para-be.html). 

Паралельныя корпусы маюць важнае значэнне для вывучэння 
блізкароднасных моуQ  і адыгрываюць асаблівую ролю для выяуQлення 
тонкіх адрозненняуQ  у іх структуры, лексічнаиQ  семантыцы і граматыцы. 
Выкарыстанне лінгвістычных корпусауQ  з’яуQляецца агульнапрызнаным 
у мовазнауQстве спосабам кантрастыуQных даследаванняуQ  моуQнаиQ  струк-
туры. Таксама, паралельныя корпусы – добры інструмент для перак-
ладчыка, часта больш эфектыуQны за перакладныя слоуQнікі, паколькі 
дае большую колькасць эквівалентауQ  для перакладу і дазваляе верыфі-
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каваць значэнні лексічных і фразеалагічных адзінак, зафіксаваных 
у слоуQніках. 

Паралельныя корпусы з’яуQляюцца высокаэфектыуQным інавацыиQ -
ным дадаткам да традыцыиQ ных адукацыиQ ных тэхналогіиQ , яны выкон-
ваюць важныя дыдактычныя і метадычныя функцыі, што знаиQ шло сваё 
адлюстраванне уQ  сусветнаиQ  практыцы навучання замежным мовам. 

Стварэнне паралельнага польска-беларускага і беларуска-поль-
скага корпуса з’яуQляецца адным з перспектыуQных напрамкауQ  развіцця 
польска-беларускага супрацоуQніцтва уQ  галіне мовазнауQства. З аднаго 
боку, актуальнасць стварэння падобнага корпуса прадыктавана неаб-
ходнасцю павышэння уQзроуQню аб’ектыуQнасці пры кантрастыуQных дас-
ледаваннях нашых нацыянальных моуQ, а з іншага боку, паралельны 
корпус можа стаць незаменным інструментам пры навучанні як поль-
скаиQ , так і беларускаиQ  моуQ  (вывучаюцца уQ  ВНУ абедзвюх краін). Народы 
Польшчы і Беларусі маюць багатую і працяглую гісторыю суседства 
і адпаведна напрацавалі істотны корпус перакладных тэкстауQ. Так, на 
беларускую мову перакладаліся творы Адама Міцкевіча, Уладзіслава 
Сыракомлі, Элізы Ажэшкі, Марыі КанапніцкаиQ , Генрыка Сянкевіча, Ма-
цея СтрыиQ коуQскага, Дамініка Рудніцкага, Чэслава Мілаша, Стэфана Жа-
ромскага, Цыпрыяна Норвіда, Віславы ШымборскаиQ , Анджэя СапкоуQ -
скага, Януша ВішнеуQскага, Вольгі Такарчук і інш., на польскую – Якуба 
Коласа, Янкі Купалы, Максіма Танка, Уладзіміра Караткевіча, Васіля Бы-
кава, Альгерда Бахарэвіча, Андрэя Адамовіча і інш. 

За час незалежнасці Беларусі аб’ём перакладзеных на беларускую 
мову тэкстауQ  з польскаиQ  мовы істотна вырас, польская мова таксама уQсё 
шырэиQ  вывучаецца як замежная і уQ  тым ліку праз пасрэдніцтва бела-
рускаиQ  мовы. Створана некалькі перакладных слоуQнікауQ. Таксама павя-
лічылася колькасць навуковых даследаванняуQ, звязаных з польскаиQ  мо-
ваиQ . У гэтаиQ  сітуацыі наспела вострая неабходнасць у стварэнні пара-
лельнага польска-беларускага корпусу. 

Для ацэнкі мэтазгоднасці дадзенага праекта трэба уQ  першую чаргу 
вывучыць нарматыуQна-прававую базу Польшчы і Беларусі адносна ауQ -
тарскіх правоуQ  і выкарыстання тэкстауQ  для навуковага цытавання. 
Акрамя таго, неабходна высветліць аб’ём тэкстауQ, перакладзеных 
з польскаиQ  мовы на беларускую і з беларускаиQ  на польскую. 

Для уQкладання корпусауQ  выкарыстоуQваюцца электронныя версіі, 
атрыманыя ад ауQтарауQ, з выдавецтвауQ, з агульнадаступных у Сеціве 
інтэрнэт-бібліятэк, а таксама уQ  неабходным аб’ёме праводзіцца першас-
ная алічбоуQка (сканаванне) друкаваных крыніц. У сувязі з гэтым пауQ -
стае пытанне ауQтарскіх правоуQ  і адпаведна уQзнікае праблема атрыман-
ня тэкстауQ. Беларускае заканадауQства дазваляе выкарыстоуQваць тэкс-
ты, выдадзеныя уQ  Беларусі, у мэтах навуковага цытавання. У Польшчы 
сітуацыя больш складаная, аб чым сведчыць досвед працы над поль-
ска-рускім паралельным корпусам. Некаторыя юрысты сцвярджаюць, 
што выкарыстоуQванне паасобных сказауQ  або абзацауQ  не патрабуе 
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дазволу ауQтарауQ, але з іншага боку, уключэнне канкрэтнага тэксту 
уQ  корпус (нават з мэтаиQ  выкарыстаць толькі яго фрагменты-цытаты) 
патрабуе апрацоуQкі уQсяго твора [ЛазинскииQ , Куратчик 2015: 87; Łaziń-
ski, Kuratczyk 2016: 86]. ЗвычаиQ на тэксты мастацкаиQ  літаратуры, якія не 
абараняюцца ауQтарскімі правамі, можна выкарыстоуQваць без дазволу, 
але ёсць нюансы, напр., калі перакладчык беларускага твора на поль-
скую мову памёр у 60–70 гг. ХХ ст., то абарона яго правоуQ  (паводле 
польскага закона) будзе працягвацца яшчэ 70 гадоуQ  пасля яго смерці. 
Такія тэксты (пераклады) не могуць знаходзіцца уQ  адкрытым доступе, 
а толькі уQ  закрытым, дзе могуць быць даступнымі толькі для некато-
рых асоб, які хочуць карыстацца корпусам для дыдактычных або наву-
ковых мэт. У выпадку мастацкаиQ  літаратуры, якая абараняецца ауQтар-
скімі правамі, трэба старацца атрымаць дазвол на выкарыстанне тэкс-
тауQ  для корпусных мэт (або хаця б адказ з боку уQладальнікауQ  ауQтарскіх 
правоуQ  на просьбы супрацоуQнікауQ  праекта). Гэта трэба браць пад увагу 
пры уQкладанні польска-беларускага паралельнага корпуса, хаця сёння 
ёсць новыя магчымасці атрымліваць і тэксты, і дазвол на іх выкарыс-
танне, дзякуючы уQсё больш папулярным інтэрнэт-бібліятэкам. З друго-
га боку, паводле польскага заканадауQства, ёсць таксама тэксты, якія не 
абараняюцца ауQтарскімі правамі, напр., кароткія тэксты навін, інструк-
цыиQ , законауQ,  дамоуQ  і г. д. Сёння на практыцы стваральнікі малых кор-
пусауQ  звычаиQ на не звяртаюцца да уQладальнікауQ  ауQтарскіх правоуQ  
і робяць доступ да сваіх корпусауQ  закрытым – аднак любы даследчык 
можа да іх звярнуцца з просьбаиQ  атрымаць пароль для карыстання кор-
пусам. Некаторыя менавіта так разумеюць арт. 27 Закона	аб	аўтарскіх	
правах (ад 4 лютага 1994 г.), дзе сцвярджаецца, што навуковыя і дыдак-
тычныя адзінкі для навуковых і дыдактычных мэт могуць карыстацца 
распауQсюджанымі творамі уQ  арыгінале і перакладзе. Аднак доступ да 
такіх выкарыстаных творауQ  можа мець толькі вузкае кола асоб, якія 
вучацца, выкладаюць або вядуць навуковыя даследаванні. Выкарыста-
ныя цытаты павінны паказваць звесткі пра ауQтара арыгінала (і ауQтара 
перакладу), загаловак арыгінала ( і перакладу). 

Вырашэння патрабуе і тэхнічны аспект: месцазнаходжанне пля-
цоуQкі, на якоиQ  будзе размешчаны паралельны корпус. 

Таксама трэба вывучыць пытанне жанраваиQ  разнастаиQ насці перак-
ладных тэкстауQ  і вызначыцца з крытэрыямі адбору. У сітуацыі з поль-
ска-беларускімі перакладамі можна меркаваць, што большасць даступ-
ных тэкстауQ  будуць адносіцца да канфесіиQ нага, публіцыстычнага, мас-
тацкага, і уQ  невялікаиQ  ступені, афіцыиQ на-справавога стыляуQ. 

Асобная праблема – гэта тэксты, перакладзеныя пры дапамозе ма-
шынных перакладчыкауQ. Верагодна, што гэта праблема менш актуаль-
ная, чым пры руска-беларускіх перакладах, але калі будуць трапляцца 
такія тэксты, ці павінны яны уQключацца, нават калі уQ  іх няма памылак, 
у корпус? 
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Пасля вызначэння з крытэрыямі і структураиQ  корпусауQ  можна пры-
ступаць да адбору тэкстауQ. Гэты этап будзе уQключаць як сканаванне, так 
і атрыманне электронных версіиQ . Працэс сканавання і вычыткі беларус-
кімі спецыялістамі уQ  галіне корпуснаиQ  лінгвістыкі адпрацаваны падчас 
працы над Корпусам для новага Тлумачальнага	слоўніка	беларускай	мо-
вы. Распрацаванае праграмнае забеспячэнне будзе пасаваць і для апра-
цоуQкі тэкстауQ  для польска-беларускага і беларуска-польскага корпусауQ. 

У прыватнасці, у Інстытуце мовазнауQства распрацаваная праграма 
Параўнанне	 сканаў. Тэкст апрацоуQваецца уQ  праграме распазнавання 
тэкстауQ  у два этапы: першы этап – без слоуQніка, а другі этап – са слоуQ -
нікам. Праграма Параўнанне	сканаў парауQноуQвае фаиQ л, распазнаны без 
слоуQніка, і фаиQ л, распазнаны са слоуQнікам, сінхранізуе гэтыя фаиQ лы, 
прымяняе шаблон і вынікі захоуQвае уQ  асобны фаиQ л, які мае наступны 
выгляд: 

 
Колерам у тэксце вылучаны спрэчныя месцы, на якія трэба асаб-

ліва звяртаць увагу. У аснову кладзецца тэкст, расчытаны пры дапамозе 
слоуQніка, але распазнаванне са слоуQнікам мае адзін мінус: праграма 
падбірае наиQ бліжэиQ шае слова, якое, паводле алгарытму, наиQ больш па-
суе уQ  гэтым месцы і здараюцца выпадкі, калі слова падабранае, але яно 
памылковае, таму побач для праверкі уQ  фігурных дужках пакідаецца 
слова, распазнанае без слоуQніка. У нашым выпадку відаць, што формы 
Янічэ (Яшчэ) і ёты (еты) былі падабраны няуQдала, на што уQказвае ва-
рыянт у фігурных дужках, а слова раніцаю – удала. Такі падыход дазва-
ляе істотна зэканоміць час пры вычытцы тэкстауQ. Адначасова з вычыт-
каиQ  тэксту правяраецца і пазначаецца яго структура, закладзеная уQ  ша-
блоне: іерархія загалоуQкауQ, эпіграфы, подпісы, паэтычныя уQстауQкі уQ  пра-
заічных тэкстах і г. д. 

Для вырауQноуQвання тэкстауQ  можна выкарыстоуQваць, атрымауQшы 
дазвол, праграму Евклид, распрацаваную спецыялістамі Інстытута рус-
каиQ  мовы імя В.У. Вінаградава РАН. Праграма з’яуQляецца графічным 
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інтэрфеиQ сам карыстальніка да даступнаиQ  у адкрытым рэжыме праг-
рамы вырауQноуQвання тэкстауQ  HunAlign. У праграму загружаюцца два 
тэксты – арыгінал і пераклад, пасля гэтага яны праходзяць этап папя-
рэдняиQ  апрацоуQкі: выдаляюцца пустыя радкі, збыткоуQныя прагалы, 
кожны сказ пераносіцца на новы радок, а потым два тэксты вырауQ -
ноуQваюцца і загружаецца графічны інтэрфеиQ с для ручнога пост-
рэдагавання. 

ВырауQнаваны тэкст можна захаваць у фармаце XM L (кадаванне 
Юнікод), як у канчатковым корпусным, так і уQ  прамежкавым фармаце, 
даступным для далеиQ шага рэдагавання. Пры захаванні вырауQнаванага 
тэксту трэба вызначыць мову арыгінала і перакладу. Яны будуць заха-
ваны уQ  XM L у складзе адпаведных тэгауQ. У захаваным XM L-фаиQ ле пары 
сказауQ  пранумараваны (ім нададзены уQнікальныя нумары) для абляг-
чэння спасылак. У далеиQ шым словам будзе прыпісвацца граматычная 
інфармацыя. 

 
 

Мал.1.	Інтэрфейс	праграмы	ЕВКЛИД	

Праграма Евклид таксама дазваляе дадаць да кожнага захаванага 
тэксту метатэкставую інфармацыю (метаразметку), якая запісваецца 
уQ  якасці асобнага радка уQ  электронную табліцу (дакумент, даступны 
для рэдагавання праграмамі тыпу Excel). Карыстальнік запауQняе уQ  ад-
мысловаиQ  форме назву тэксту і імя ауQтара уQ  арыгінале і перакладзе, 
дату стварэння тэксту; мова арыгінала і перакладу захоуQваюцца ауQта-
матычна, зыходзячы з ранеиQ  захаванаиQ  інфармацыі. 
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Мал.	2.	Форма	для	запаўнення	метатэкставай	інфармацыі	

 
Мал.	3.	Выніковы	выраўнаваны	тэкст	у	фармаце	XML	

Корпусы таксама павінны забяспечвацца граматычнаиQ  разметкаиQ . 
Для граматычнаиQ  разметкі беларускіх тэкстауQ  можна выкарыстаць 
Лексіка-граматычную	базу	беларускай	мовы, якая распауQсюджваецца на 
уQмовах ліцэнзіі Creative	Commons	Attribution/Share-Alike	3.0. На сённяшні 
дзень Лексіка-граматычная	 база беларускаиQ  мовы мае прыблізна 
255 000 парадыгм і больш за 2 500 000 словаформауQ. 

База уQяуQляе сабоиQ  збор слоуQ  з марфалагічнымі і іншымі пазнакамі. 
У загалоуQку парадыгмы падаецца ідэнтыфікацыиQ ны нумар парадыгмы 
(pdgId), пачатковая форма (Lemma), граматычная прыкмета лексемы 
(Tag). Пры патрэбе фіксуецца дадатковая інфармацыя: кіраванне для 
дзеясловауQ  (Govern), значэнне (M eaning), зауQвагі. Кожная склонавая 
форма мае уQласцівыя толькі ёиQ  прыкметы (Form	Tag). Таксама пазна-
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чаецца крыніца слова або формы слова, націск, правапіс, некананічныя 
формы: 

 

 
Для разметкі польскіх тэкстауQ  трэба мець граматычную базу поль-

скаиQ  мовы. Аднак адноиQ  польскаиQ  універсальнаиQ  базы не існуе. Е� сць 
шмат камп'ютарных прылад (гл. http://clip.ipipan.waw.pl/LRT), якімі 
кожны стваральнік корпуса можа уQ  любы момант скарыстацца, у залеж-
насці ад апрацаванаиQ  канцэпцыі структуры сваиQ го корпуса. Для прык-
ладу, сінтаксічную апрацоуQку можна зрабіць пры дапамозе прылады 
Skarbnica (http://zil.ipipan.waw.pl/Sk%C5%82adnicaM WE), а марфала-
гічную пры дапамозе прылады Morfeusz (http://morfeusz.sgjp.pl/). 

Калі ёсць базы уQ  вольным доступе, то можна скарыстацца імі альбо 
шукаць партнёрауQ, якія маюць падобныя распрацоуQкі. 

Для падрыхтоуQкі канцавоиQ  версіі звестак корпусу таксама патрэ-
бен кампілятар. Для Беларускага	N-корпусу быуQ  распрацаваны такі кам-
пілятар і яго можна адаптаваць пад патрэбы беларуска-польскага пара-
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лельнага корпусу. Кампілятар утрымлівае уQсе граматычныя	 тэгі, 
чытае граматычную	 базу, чытае уQсе тэксты са знятаиQ  і не знятаиQ  
аманіміяиQ . Для кожнага слова вызначаецца граматычны тэг і лема, 
тэкст дзеліцца на асобныя параграфы (якія потым змешваюцца уQ  вы-
падковым парадку, каб немагчыма было аднавіць зыходны тэкст – маг-
чыма, гэта можа часткова вырашыць праблему ауQтарскіх правоуQ). Выні-
кі захоуQваюцца уQ  базу, з якоиQ  працуе інтэрфейс	пошуку. 

У якасці базы выкарыстоуQваецца база Apache	Lucene. У адрозненне 
ад звычаиQ ных SQL баз (PostgreSQL,	 Oracle,	 MariaDB і г.д.) база Apache	
Lucene значна больш падыходзіць для захоуQвання інфармацыі з нявы-
значанаиQ  колькасцю атрыбутауQ  для кожнага аб’екта (бо колькасць слоуQ  
у абзацы можа быць рознаиQ  і на кожнае слова можа прыпадаць розная 
колькасць граматычных пазнак) і для сцэнарыя выкарыстання “толькі 
чытанне без транзакцыиQ ”. 

Беларускі	N-корпус (з прыкладна 251 млн. слоуQ) кампілюецца 15 
хвілін на працэсары i7-4770. Кампіляцыя падкорпусу “неразабраныя 
тэксты” (прыкладна 174 млн. cлоуQ) заиQ мае прыкладна тоиQ  самы час. 

У якасці інтэрфеиQ су пошуку можна адаптаваць інтэрфеиQ с, распра-
цаваны для Беларускага	 N-корпусу. ІнтэрфеиQ с зроблены на Java	 Web	
Application з інтэрфеиQ сам Angular+Bootstrap і выкарыстоуQвае грама-
тычныя тэгі, граматычную базу і базу корпусу, створаныя кампі-
лятарам. 

Такім чынам, сучасны стан корпусных даследаванняуQ  у Рэспубліцы 
Беларусь і уQ  Рэспубліцы Польшча адкрываюць новыя магчымасці уQ  раз-
віцці беларуска-польскіх моуQных сувязеиQ . Механізм корпусных даследа-
ванняуQ, у якіх выкарыстоуQваюцца не штучна сканструяваныя прык-
лады, а рэальныя кантэксты, перакладзеныя кваліфікаванымі перак-
ладчыкамі і уQжытыя уQ  тэксце, значна павышае надзеиQ насць і даклад-
насць вынікауQ  даследавання дзвюх славянскіх моуQ. Паралельны корпус 
дазволіць ауQтаматычна будаваць перакладныя канкардансы, выдзя-
ляць у дзвюх мовах групы слоуQ  пэуQных словауQтваральных і слова-
змяняльных тыпауQ, граматычныя мадэлі паняццяуQ  і іх эквівалентауQ  
у перакладным тэксце, удакладняць значэнні лексічных адзінак, зафік-
саваных у слоуQніках, апісваць новыя, адсочваць дынаміку змен у лек-
січнаиQ  сістэме моуQ. 

Стварэнне беларуска-польскага і польска-беларускага паралель-
ных корпусауQ  зноиQ дзе шырокае практычнае выкарыстанне уQ  вучэбным 
працэсе пры выкладанні беларускаиQ  і польскаиQ  моуQ  у вышэиQ шых наву-
чальных установах; у вучэбна-метадычнаиQ  рабоце пры адборы тэкс-
тавых прыкладауQ  для падручнікауQ  і вучэбных дапаможнікауQ ; у навуко-
ва-даследчаиQ  працы пры распрацоуQцы складаных тэарэтычных пытан-
няуQ  лексікалогіі, лексікаграфіі, пры правядзенні навуковых даследа-
ванняуQ  тэксту і яго рознауQзроуQневага моуQнага аналізу (статыстычнага, 
марфалагічнага, стылістычнага, семантычнага і г. д.); у лексікаграфіч-
наиQ  практыцы пры стварэнні слоуQнікауQ  рознага тыпу;  у перакладазнауQ -
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стве пры распрацоуQцы пытанняуQ  тэорыі і практыкі перакладу тэкстауQ  
рознаиQ  жанраваиQ  і стылёваиQ  прыналежнасці. 
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Demenko Grażyna. 2015. Korpusowe	badania	języka	mówionego. Warszawa: Akademicka 
Oficyna Wydawnicza EXIT.	

Graszewicz M aurycy. 2014. Korpus	 wypowiedzi	 polskich	 polityków	 (KWPP). „Dzienni-
karstwo i M edia” t. 5: 205–214.	
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Rubaško Natalʹâ, Nevmeržickaâ Galina, Sovpelʹ Igorʹ. 2006. Kompʹûternyj	 fond	 belorus-

skogo	 âzyka	 i	 ego	 priloženiâ. V: Informacionnye	 sistemy	 i	 tehnologii	 (IST`2006):	
materialy	III	Meždunar.konf.,	M insk,	1–3	noâbrâ	2006	g.:	v	2	č.	Č.	2. Red. A. Kurbackij. 
M insk: BGU. S. 70–71 [Рубашко Наталья, Невмержицкая Галина, Совпель 
Игорь. 2006.	Компьютерный	фонд	белорусского	языка	и	его	приложения.	В: 
Информационные	системы	и	технологии	 (IST’2006):	материалы	III	Между-
нар.	конф.,	Минск,	1–3	ноября	2006	г.:	в	2	ч. Ч.	2. Ред. А. КурбацкииQ . Минск: БГУ. 
С. 70–71]. 
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ABSTRACT:	The article provides information on the development of corpus linguistics in 
Belarus and Poland. The importance of creating parallel Belarusian-Polish and 
Polish-Belarusian parallel corpora is noted, the possible algorithm for building the 
corpora is given. 

KEYWORDS: Polish language corpus, Polish-Belarusian parallel corpus, Belarusian N-
Korpus, Corpus Albaruthenicum, Russian-Belarusian parallel corpus, Lexical-
grammatical database of the Belarusian language. 

STRESZCZENIE:	Artykuł zawiera informacje na temat rozwoju językoznawstwa korpu-
sowego na Białorusi i w Polsce. Zaakcentowano znaczenie tworzenia korpusów 
równoległych białorusko-polskich i polsko-białoruskich i podano możliwy 
algorytm do budowy takich korpusów. 
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