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Вывучэнне асаблівасцей развіцця белару-
скай мовы і мовазнаўства  ў ХІХ ст. звычайна 
праводзілася даследчыкамі ў межах асобных 
публікацый, што часам ускладняла чытачам як і 
пошук гэтых прац, надрукаваных у розных выдан-
нях, так і фарміраванне комплекснага ўяўлення 
аб адметнасцях мовы беларусаў у гэты перыяд.  
Калектыўная манаграфія «Беларуская мова і 
мовазнаўства: ХІХ стагоддзе», скіраваная на 
ліквідацыю вострага недахопу ў беларусістыцы 
спецыяльных прац абагульненага характару па 
заяўленай праблеме, з’яўляецца вельмі патрэб-
най, актуальнай і своечасовай. Выданне ўзнаўляе 
малавядомыя факты з гісторыі беларускай мовы 
і мовазнаўства, спрыяе фарміраванню цэласнага 
малюнка станаўлення беларускай мовы ў ХІХ ст.

Рэцэнзуемая праца падрыхтавана супра-
цоўнікамі кафедры гісторыі беларускай мовы 
БДУ пад кіраўніцтвам доктара філалагічных на-
вук М. Р. Прыгодзіча. У яе напісанні прынялі так-
сама ўдзел І. А. Гапоненка, А. А. Грыгаровіч, 
С. М. Запрудскі, В. П. Красней, Г. І. Кулеш, 
М. І. Свістунова, Г. К. Ціванова.  Каштоўнасць і рэ-
спектабельнасць выдання абумоўлены шырынёй 
пошукавага інтарэсу яго аўтараў і грунтоўнасцю 
прадстаўленых матэрыялаў.

Рэцэнзенты калектыўнай манаграфіі – вя-
дучыя навукоўцы ў галіне гісторыі беларускай 
мовы і мовазнаўства: загадчык аддзела гісторыі 
беларускай мовы Інстытута мовы і літаратуры 
імя Якуба  Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі 
кандыдат філалагічных навук Н. В. Паляшчук, 
дацэнт кафедры  гісторыі  беларускай  мовы  і  
дыялекталогіі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А. С. Пушкіна, кандыдат філалагічных навук 
А. В. Макарэвіч.

Структурна манаграфія складаецца з 
10 параграфаў, размеркаваных па трох главах. 
Такі спосаб арганізацыі навуковага выдання даз-
валяе чытачу прасачыць як унутраную, так і знеш-
нюю лінію станаўлення беларускай мовы ў ХІХ ст., 
ацаніць адметнасці яе фарміравання ў склада-
ных варунках, калі якраз і пачыналася вывучэнне 
мовы, фальклору і этнаграфіі беларусаў. 

Першы раздзел працы «Асаблівасці 
станаўлення беларускай літаратурнай мовы ў 
ХІХ ст.» уключае два параграфы, прысвечаныя 
пачатковаму этапу фарміравання беларускай 
літаратурнай мовы на народна-гутарковай аснове, 
агульнамоўным і дыялектным з’явам у беларускім 
пісьменстве ХІХ ст.

Другі раздзел манаграфіі называецца 
«Развіццё лексічнай і графіка-арфаграфічнай 
сістэмы беларускай мовы ХІХ ст.». У межах 

раздзелаў, спалучаючы навуковасць выкладу з 
яго даступнасцю, аўтарамі вырашаюцца склада-
ныя задачы ўнікнення запазычанняў у беларускую 
мову ХІХ ст., раскрываюцца шляхі папаўнення 
абстрактнай лексікі, аналізуецца беларуская ана-
мастычная сітуацыя ХІХ ст., вызначаецца графіка-
арфаграфічная спецыфіка беларускіх выданняў, 
асэнсоўваецца ХІХ ст. як падрыхтоўчы этап для 
выпрацоўкі лексічных сродкаў сучаснага белару-
скага заканадаўства. 

Трэці раздзел кнігі «Беларуская мова як аб’ект 
лінгвістычных даследаванняў» прысвечаны на-
звам беларускай мовы ў працах даследчыкаў па-
чатку ХІХ ст., поглядам на беларускую мову ў ася-
родку ўніяцкіх святароў, лінгвістычным вопытам 
П. Шпілеўскага, І. Насовіча.  

Аўтары манаграфіі вельмі ўважліва паставіліся 
да аналізу матэрыялу. Імкненне даць тлумачэнне 
кожнаму факту (кніга ўвогуле насычана фактычным 
матэрыялам) праходзіць праз усю манаграфію. На-
вуковая каштоўнасць гэтага змястоўнага даследа-
вання несумненная: яно скіравана на ацэнку таго, 
што зроблена дагэтуль у вывучэнні беларускай 
мовы і мовазнаўства ў ХІХ ст. Кніга – сабраныя 
пад адной вокладкай артыкулы-штудыі – стане ад-
ным з самых запатрабаваных выданняў, дапаможа 
ў высвятленні многіх спрэчных пытанняў гісторыі 
беларускай мовы і мовазнаўства. 

Паколькі манаграфія, згодна з аўтарскай 
заўвагай, стала спробай «асэнсаваць асобныя 
моманты і палажэнні з гісторыі беларускай мовы 
і мовазнаўства ХІХ ст.» (с. 4), хочацца спадзявац-
ца, што праца па далейшым вывучэнні адметнас-
цей станаўлення беларускай літаратурнай мовы ў 
ХІХ ст. не абмяжуецца падрыхтаваным выданнем, 
але будзе працягнута і знойдзе ўвасабленне ў чар-
говай пашыранай па праблематыцы манаграфіі. 
Шкада таксама, што тыраж выдання невялікі 
(толькі 100 экз.), што, відавочна, не можа забяспе-
чыць патрэбнасці ўсіх жадаючых. 

Кнігу варта лічыць не толькі ўласна лінгвістыч-
ным даведнікам, але і своеасаблівым падручнікам 
па гісторыі беларускай мовы, арфаграфіі, ана-
мастыцы, графіцы. Матэрыял калектыўнай 
манаграфіі лагічна дапаўняе вучэбныя комплексы 
па курсах беларусазнаўства, гісторыі беларускай 
літаратурнай мовы, паказвае ўсю складанасць 
працэсаў, якія адбываліся ў беларускай мове 
адпаведнага этапу фарміравання. Не выклікае 
сумнення, што выданне адыграе значную ролю 
ў паглыбленні і пашырэнні ведаў чытачоў аб ад-
метнасцях фарміравання беларускай мовы ў 
ХІХ ст., дазволіць асэнсаваць ролю асобных 
філолагаў і грамадскіх дзеячаў у справе развіцця 
лінгвістычнай думкі таго часу.
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