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Лексiкаграфічная спадчына У. В. Анічэнкі 

 

Некалі сусветна вядомы брытанскі прыродазнавец Ісаак Ньютан на пы-

танне аб прычынах яго геніяльнасці адказаў наступным чынам: «Я стаў 

геніяльным таму, што стаяў на плячах гігантаў». Сёння, напярэдадні 75-

гадовага юбілею лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне 

навукі і тэхнікі, доктара філалагічных навук, прафесара Браніслава 

Аляксандравіча Плотнікава, які сваімі навуковымі манаграфіямі і асабліва 

вучэбнымі дапаможнікамі зрабіў важкі ўнёсак у развіццё беларускай 

лексікаграфіі, прыведзенае вышэй выказванне Ісаака Ньютана як нельга лепш 

характарызуе ўзаемаадносіны Б. А. Плотнікава з яго славутымі папярэднікамі. 

Адным з такіх папярэднікаў, на слоўнікавыя працы якога Браніслаў 

Аляксандравіч часта спасылаўся (гл., напрыклад [16, с. 51–53, 72–76, 107–108, 

128]), быў лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР, прафесар Гомельскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, доктар філалагічных навук 

Уладзімір Васільевіч Анічэнка. 

Мне ўжо неаднаразова даводзілася пісаць з той або іншай нагоды пра 

асобныя бакі лексікаграфічнай дзейнасці гэтага славутага беларускага мо-

вазнаўца [23–26]. Аднак нядаўняе святкаванне 90-годдзя з дня нараджэння пра-

фесара У. В. Анічэнкі вымушае мяне даць больш поўную і шматбаковую ацэн-

ку напружанай і плённай працы юбіляра на ніве беларускай лексікаграфіі. 

Цалкам зразумела, што на некалькіх старонках артыкула немагчыма ва ўсіх 

дэталях разгледзець велізарную лексікаграфічную спадчыну У. В. Анічэнкі, але 

назваць асноўныя слоўнікі і металексікаграфічныя артыкулы юбіляра патрабуе 

нават назва артыкула. Пры гэтым сам аналіз навуковых прац У. В. Анічэнкі, 

якія адносяцца да галіны лексікаграфіі, на наш погляд, лепш за ўсё 

ажыццяўляць у храналагічным парадку іх стварэння і выдання. Думаю, што з 

такой гістарычнай падачай матэрыялу ў дакладзе пагадзіўся б і сам Уладзімір 

Васільевіч, які, што добра ўсе ведаюць, быў не толькі выдатным лексікографам, 

але і адным з лепшых гісторыкаў усходнеславянскіх моў. 

Распачаць аналіз лексікаграфічнай дзейнасці У. В. Анічэнкі хачу з яго 

працы ў складзе сектара гісторыі мовы акадэмічнага Інстытута мовазнаўства, 
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супрацоўнікам якога Уладзімір Васільевіч быў з 1955 па 1970 год. Галоўнай 

навуковай задачай, над вырашэннем якой працавалі тады і працуюць сёння 

супрацоўнікі гэтага акадэмічнага падраздзялення (зараз яно называецца 

аддзелам гісторыі беларускай мовы), з’яўляецца складанне шматтомавага 

«Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» (з 1982 па 2015 год выдадзены 35 

выпускаў гэтага лексікаграфічнага даведніка і яго выданне працягваецца). 

Удзел У. В. Анічэнкі ў выкананні такога па-сапраўднаму фундаментальнага 

лексікаграфічнага праекта стаў для яго самай лепшай навуковай школай, у 

рамках якой фарміраваліся і шліфаваліся лексікаграфічныя здольнасці і 

працоўныя навыкі маладога на той час даследчыка. Менавіта ў складзе 

акадэмічнага сектара гісторыі мовы Уладзімір Васільевіч навучыўся як след 

рабіць чарнавую, руцінную працу лексікографа – распісваць беларускія 

гістарычныя тэксты (рукапісныя і друкаваныя) на слоўнікавыя карткі, без якіх 

увогуле немагчыма скласці арыгінальны слоўнік новага тыпу. Каб паказаць, 

наколькі значным быў унёсак У. В. Анічэнкі ў стварэнне слоўнікавай картатэкі 

«Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», прывяду некаторыя лічбы. Указаная 

картатэка стваралася на працягу 1960–1972 гадоў намаганнямі 15 

супрацоўнікаў сектара гісторыі мовы і па завяршэнні гэтай цяжкай, 

факталагічнай працы налічвала ў сваім складзе 1 мільён 60 тысяч картак [10, 

с. 5–6]. Лёгка падлічыць, што ў сярэднім кожнаму супрацоўніку сектара трэба 

было напісаць крыху больш за 70 тысяч слоўнікавых картак. Але Уладзімір 

Васільевіч асабіста напісаў 113 тысяч такіх картак. Для параўнання, сённяшні 

галоўны рэдактар «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», член-

карэспандэнт НАН Беларусі Аляксандр Мікалаевіч Булыка напісаў у той час 

усяго 51 тысячу картак, г. зн. удвая менш за У. В. Анічэнку [10, с. 5]. І толькі 

пераезд У. В. Анічэнкі ў Гомель (у 1970 годзе) не дазволіў яму па праву заняць 

свой пачэсны пасад сярод аўтараў «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», 

які пачаў выдавацца толькі ў 1982 годзе, але сёння, пасля выдання 35 выпускаў, 

з’яўляецца адной з самых фундаментальных прац у беларускім мовазнаўстве. 

У сценах акадэмічнага Інстытута мовазнаўства У. В. Анічэнка атрымаў не 

толькі практычныя навыкі слоўнікавай працы, але і належную тэарэтычную па-

дрыхтоўку, абараніўшы ў 1955 годзе кандыдацкую дысертацыю на тэму «Дзея-

слоўныя формы прошлага часу ў беларускай мове па матэрыялах Літоўскай 

метрыкі XV–XVI стст.» і праз 14 гадоў (у 1969 годзе) доктарскую дысертацыю 

на тэму «Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі». Акрамя таго, за 15 га-

доў працы ў Акадэміі навук У. В. Анічэнка апублікаваў шэраг грунтоўных 

кніжных выданняў і многія дзясяткі навуковых артыкулаў. У прыватнасці, да 

ліку кніжных выданняў юбіляра ва ўказаны перыяд адносяцца наступныя пра-

цы: факсімільнае перавыданне гістарычнага помніка «Александрыя» (1962) з 

каментарыямі і даведачнымі матэрыяламі У. В. Анічэнкі; двухтомавая «Хрэс-

таматыя па гісторыі беларускай мовы» (1961–1962), складзеная ім сумесна з 

П. В. Вярховым, А. І. Жураўскім і Я. М. Рамановіч; хрэстаматыя «Пісьменнік і 

мова» (1962), падрыхтаваная ім сумесна з А. І. Жураўскім; манаграфія «Бела-

руска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі» (1969) і іншыя працы. 
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І ў кожным са згаданых кніжных выданняў ёсць дасканала выкананы 

слоўнікавы дадатак. Напрыклад, у кнізе «Александрыя» змяшчаюцца складзе-

ныя У. В. Анічэнкам імянны і геаграфічны паказальнікі, а таксама гістарычны 

«Слоўнік» тлумачальнага тыпу [18]. Далей, у кожным томе двухтомавай «Хрэс-

таматыі па гісторыі беларускай мовы», складзенай з удзелам У. В. Анічэнкі, па-

даецца свой гістарычны слоўнік тлумачальнага тыпу (гл., напрыклад, 

«Слоўнік» у першым томе хрэстаматыі [17, с. 456–510]). У сваю чаргу, у адроз-

ненне ад многіх сучасных энцыклапедычных выданняў (згадаю, для прыкладу, 

«Беларускую энцыклапедыю: У 18 тамах» (1996–2004) і сямітомавую энцыкла-

педыю «Республика Беларусь» (2005–2008), у якіх адсутнічаюць нават самыя 

простыя індэксы і паказальнікі (прадметныя, геаграфічныя, імянныя і інш.), у 

складзенай У. В. Анічэнкам і А. І. Жураўскім хрэстаматыі «Пісьменнік і мова» 

ёсць даволі складаны па сваёй будове «Імённы ўказальнік», які мае дзве часткі: 

першая частка: Аўтары выказванняў; другая частка: Упамянутыя ў выказваннях 

аўтары [11]. Нарэшце, манаграфія У. В. Анічэнкі «Беларуска-ўкраінскія пісьмо-

ва-моўныя сувязі» змяшчае вельмі арыгінальны слоўнікавы дадатак пад назвай 

«Паказчык варыянтных слоў і некаторых форм з тэкстуальна супадаючых бела-

рускіх і ўкраінскіх крыніц» [14]. Пададзеныя ў гэтым слоўнікавым дадатку 645 

пар суадносных старабеларускіх і стараўкраінскіх варыянтных форм і слоў 

значна пазней прафесар Арнольд Яфімавіч Міхневіч назаве паралексамі [6], а 

вядомы беларускі лексікограф Сямён Мітрафанавіч Грабчыкаў – міжмоўнымі 

амонімамі і паронімамі [8]. Аднак, у адрозненне ад У. В. Анічэнкі, апошнія два 

даследчыкі працавалі з лексічна больш празрыстым матэрыялам сучасных бе-

ларускай і рускай моў. 

Адным словам, на той момант (1969 год), калі Урад нашай рэспублікі за-

думаў стварыць у Гомелі другі (пасля БДУ) айчынны ўніверсітэт і папрасіў 

Акадэмію навук дапамагчы апошняму з кадрамі вышэйшай навуковай 

кваліфікацыі, Уладзімір Васільевіч Анічэнка ужо быў вядомым і аўтарытэтным 

даследчыкам, які меў навуковую ступень доктара філалагічных навук, шэраг 

апублікаваных навуковых кніг і свой непаўторны даследчыцкі стыль. Не дзіва, 

што менавіта да яго кіраўніцтва Акадэміі навук звярнулася з просьбай аб пера-

ездзе на працу ў Гомель. І Уладзімір Васільевіч не здолеў адмовіцца ад прапа-

новы прэзідэнта АН БССР акадэміка М. А. Барысевіча. Хаця добра разумеў, 

што выбірацца ў члены-карэспандэнты АН БССР значна лягчэй таму, хто на 

момант выбараў працуе ў акадэмічнай установе. Непажаданым вынікам гэтага 

пераезду У. В. Анічэнкі з Мінска ў Гомель можна лічыць тое, што яго так і не 

абралі членам-карэспандэнтам Акадэміі навук, хаця, на мой погляд, ён заслу-

гоўваў гэтага ў значна большай меры, чым многія сталічныя мовазнаўцы, якія 

атрымалі гэтае акадэмічнае званне. 

Прывяду толькі адзін прыклад. У 1970 годзе, калі У. В. Анічэнка быў ужо 

доктарам філалагічных навук, які зрабіў важкі навуковы ўнёсак у развіццё ай-

чыннага мовазнаўства ў выглядзе шэрагу навуковых кніг (у тым ліку і асабіста 

напісанай навуковай манаграфіі) і многіх дзясяткаў навуковых артыкулаў, у 

гэтым годзе членам-карэспандэнтам АН БССР быў абраны тагачасны дырэктар 
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Інстытута мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук Міхаіл Раманавіч 

Суднік, навуковы ўнёсак якога ў беларускае мовазнаўства складаўся з двух 

невялікіх слоўнічкаў («Арфаграфічнага слоўніка», складзенага разам з 

Мікалаем Паўлавічам Лобанам і «Слоўніка асабовых уласных імён»), а таксама 

з некалькіх дзясяткаў дробных артыкулаў. Паколькі абавязковай умовай 

абрання вучонага-гуманітарыя ў члены-карэспандэнты АН БССР была 

наяўнасць у яго асабіста напісанай і выдадзенай навуковай манаграфіі, то ў 

агульнаакадэмічных юбілейных выданнях 1960–1970-х гадоў быў зроблены 

адпаведны запіс аб наяўнасці ў М. Р. Судніка такой асабіста выдадзенай 

манаграфіі. Ведаючы, што апошні абараніў у 1953 годзе кандыдацкую 

дысертацыю па гісторыі ўзнікнення і развіцця старажытнай беларускай 

лексікаграфіі, я доўгія гады шукаў гэтую манаграфію, спадзеючыся знайсці ў ёй 

адказы на многія хвалюючыя мяне пытанні. Пакуль старэйшыя калегі па працы 

ў акадэмічным Інстытуце мовазнаўства не растлумачылі мне, што такой 

манаграфіі не існуе наогул, а запіс аб ёй у агульнаакадэмічных выданнях – гэта 

звычайны падман, мэтай якога было правядзенне кандыдата філалагічных 

навук М. Р. Судніка ў члены-карэспандэнты АН БССР. Тым больш, што за 

абранне апошняга ў склад членаў Акадэміі навук гарой стаяў «шэры кардынал» 

тагачаснай акадэмічнай навукі, віцэ-прэзідэнт АН БССР акадэмік Кандрат 

Крапіва (Атраховіч). Найбольш яскравымі сведчаннямі таго, што манаграфіі 

М. Р. Судніка ніколі не існавала, з’яўляецца тое, што ў агульнаакадэмічных 

юбілейных выданнях таго часу істотна адрозніваюцца як даты падрыхтоўкі 

гэтай манаграфіі (1953 год у адной крыніцы [22, с. 100] і 1957 год – у другой [7, 

с. 194]), так і назвы гэтай манаграфіі (у адной крыніцы яна мае назву «Да 

гісторыі беларускай лексікаграфіі XVI–XVII стст.» [22, с. 100], а ў другой 

крыніцы – назву «Гісторыя ўзнікнення і этапы развіцця беларускай 

лексікаграфіі старажытнай пары» [7, с. 194]). 

Самым сумным з’яўляецца тое, што да цяперашняга часу ў 

агульнаакадэмічных даведачных выданнях (гл., напрыклад, даведнік 

«Национальная академия наук Беларуси: Персональный состав, 1928–2008» [13, 

с. 324]) паўтараецца гэты падман пра асабіста выдадзеную манаграфію 

М. Р. Судніка, хаця за 25 год пасля абрання яго членам-карэспандэнтам 

АН БССР (з 1970 па 1995 год) апошні так і не здолеў выканаць гэтую 

абавязковую для абрання ў члены Акадэміі навук умову – асабіста напісаць і 

апублікаваць навуковую манаграфію. Вось такімі былі асобныя канкурэнты 

У. В. Анічэнкі на выбарах у Акадэмію навук. 

Ад такіх пратэжыраваных, але не вельмі працавітых канкурэнтаў 

прафесар Уладзімір Васільевіч Анічэнка моцна адрозніваўся тым, што пасля 

пераезду ў Гомель выдаў многія дзясяткі навуковых кніг (манаграфій, 

падручнікаў, слоўнікаў). Але найбольш важкім вынікам гэтага пераезду стала 

тое, што менавіта У. В. Анічэнка выступіў заснавальнікам гомельскай 

лінгвістычнай школы, своеасаблівым стрыжнем якой сёння выступаюць 

гомельскія лексікографы. Прычым на кожным этапе фармавання гэтай 

навуковай школы ключавую ролю адыгрываў менавіта У. В. Анічэнка. 
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Паспрабую абгрунтаваць гэтую выснову. Найбольш значнымі 

дасягненнямі першага, пачатковага этапа фармавання гомельскай лінгвістычнай 

школы (1970–1980 гады) сталі наступныя працы: 

– першая праца – складзены У. В. Анічэнкам двухтомавы «Слоўнік мовы 

Скарыны» (1977–1984), які быў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй БССР у 1988 

годзе (праз 6 гадоў пасля атрымання гэтай прэміі У. В. Анічэнка дапоўніў яго 

выданнем трэцяга тома, прысвечанага апісанню ўласных імёнаў і геаграфічных 

назваў, адабраных складальнікам са скарынінскіх тэкстаў);  

– другая праца – чацвёртая частка «Матэрыялаў для дыялектнага 

слоўніка Гомельшчыны» (1978), падрыхтаваная з удзелам У. В. Анічэнкі [12];  

– трэцяя праца – выдадзены з яго непасрэдным удзелам і пад яго 

рэдакцыяй слоўнік «Народная лексіка Гомельшчыны ў фальклоры і мастацкай 

літаратуры» (1983); 

– чацвёртая праца – складзены юбілярам зборнік «Беларускі казачны 

эпас» (1976) са змешчаным у ім «Слоўнікам», тып якога У. В. Анічэнка 

вызначаў наступным чынам: «Для палягчэння самастойнай работы чытачоў над 

тэкстам кніга забяспечана слоўнікам мясцовых слоў і словаўтваральных тыпаў, 

нехарактэрных для сучаснай беларускай літаратурнай мовы, або слоў, якія 

адрозніваюцца ад нарматыўнвй лексікі сваім значэннем або адценнямі 

значэнняў» [19, с. 10]. Гэты невялічкі слоўнік фактычна паклаў пачатак 

развіццю фальклорнай лексікаграфіі на Беларусі. 

На другім, завяршальным этапе фармавання асобнай лінгвістычнай 

школы ў Гомелі (1990–2000 гады) не менш значную ролю адыгралі наступныя 

слоўнікавыя працы, падрыхтаваныя пад кіраўніцтвам і з непасрэдным удзелам 

У. В. Анічэнкі:  

– першая праца – васьмітомавы, у дзевяці кнігах «Слоўнік мовы Янкі 

Купалы» (1997–2012), першыя тры тамы якога рэдагаваў У. В. Анічэнка. На 

думку спецыялістаў, гэты шматтомавы слоўнік «з’яўляецца новай вяршыняй 

беларускай пісьменніцкай лексікаграфіі» [25, с. 217]. Больш таго, на думку 

В. Ярца, менавіта пасля выхаду ў свет «Слоўніка мовы Янкі Купалы» стала 

відавочным для ўсіх, што «ў Гомелі сфарміравалася адметная лінгвістычная 

школа са сваім канкрэтна-спецыфічным напрамкам, з шырокім абсягам 

навуковых пошукаў і аналізу моўных нацыянальных скарбаў» [27, с. 304]; 

– другая праца – падрыхтаваны У. В. Анічэнкам сумесна з А. К. Малюком 

зборнік «Народныя прыкметы» (1992), які «складзены на ўзор слоўніка з сама-

стойнымі часткамі, згрупаванымі ў раздзелы і падраздзелы ў алфавітным парад-

ку з улікам каляндарнага і цыклавога часу» [4, с. 5]. На наш погляд, гэты не-

вялічкі зборнік з’яўляецца сапраўдным «Кландайкам» лексікаграфічных ідэй, па-

колькі ён сумяшчае ў сабе рысы этналінгвістычнага даведніка, слоўніка канцэптаў 

жывой прыроды, парэміялагічнага слоўніка, каляндарна-храналагічнага даведніка, 

анамастычнага слоўніка і шэрагу іншых. Пры гэтым, што сапраўды дзіва, усе 

гэтыя разнатыпныя слоўнікі вельмі моцна і гарманічна знітаваны адзін з адным, 

ствараючы своеасаблівы слоўнікавы камбайн. На ўзор зборніка «Народныя 

прыкметы» сумеснымі намаганнямі У. В. Анічэнкі і Аляксандры Аляксандраўны 
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Станкевіч было падрыхтавана (але ў значна большым аб’ёме і на гісторыка-

канфесіянальна-літаратурным матэрыяле) і другое даведачнае выданне камбай-

навага тыпу – «Набожнае слова і антычная мудрасць крочаць побач» (1997); 

– трэцяя праца – «Вопыт літаратурна-дыялектнага слоўніка беларускай 

мовы» У. В. Анічэнкі (1999) – мае выключную цікавасць для спецыялістаў у 

галіне дыялектнай сінанімікі; 

– чацвёрты ўнёсак быў зроблены У. В. Анічэнкам у развіццё беларускай 

вучэбнай лексікаграфіі. Фактычна, у кожным з амаль двух дзясяткаў падрыхта-

ваных ім падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў ёсць адпаведны слоўнікавы да-

датак, а часам і не адзін. Напрыклад, вучэбны дапаможнік «Гістарычная грама-

тыка беларускай мовы: Зборнік практыкаванняў» (1999), падрыхтаваны юбіля-

рам сумесна з Мікалаем Рыгоравічам Прыгодзічам, уключае не толькі даволі 

значны па аб’ёме тлумачальны слоўнік старабеларускіх слоў [21], але і іншыя 

даведачныя матэрыялы графіка-арфаграфічнага і граматычнага характару [9]; 

– нарэшце, ва ўказаны перыяд фальклорная лексікаграфія Беларусі ўзба-

гацілася за кошт шэрагу новых фальклорных слоўнікаў, у ліку якіх трэба 

назваць складзены У. В. Анічэнкам фальклорны зборнік «Голас з невычэрпнай і 

жыватворнай крыніцы» (1995), у структуры якога прадстаўлены «Слоўнік нез-

разумелых і малазразумелых слоў» [20], і выдадзены асобнай кнігай «Фальк-

лорны слоўнік Гомельшчыны» (2003), падрыхтаваны з удзелам юбіляра. 

Такім чынам, нават самы агульны аналіз лексікаграфічнай спадчыны 

У. В. Анічэнкі паказвае, што яна мае наступныя рысы: па-першае, аб’ядноўвае 

ў сабе некалькі дзясяткаў слоўнікавых прац самых розных тыпаў (ад традыцы-

йных гістарычных, пісьменніцкіх, дыялектных, анамастычных, парэміялагічных 

слоўнікаў да больш мадэрнавых фальклорных, этналінгвістычных, канцэпту-

альных і іншых); па-другое, аб’ём створаных юбілярам слоўнікаў моцна 

вар’іруе (ад некалькіх старонак да некалькіх тамоў); па-трэцяе, важкі ўнёсак 

зроблены У. В. Анічэнкам не толькі ў развіццё слоўнікавай практыкі, але і ва 

ўзбагачэнне лексікаграфічнай тэорыі. У прыватнасці, можна згадаць наступныя 

металексікаграфічныя артыкулы юбіляра: «Прынцыпы складання слоўнікаў мо-

вы пісьменнікаў» [1]; «Прынцыпы складання слоўніка мовы Ф. Скарыны» [2]; 

«Лексікаграфічная дзейнасць Скарыны» [3]; «Паясняльны слоўнік Скарыны» 

[5] і інш. 

Вынікі нашага аналізу характарызуюць прафесара Уладзіміра Васільевіча 

Анічэнку як высокаадукаванага, прафесійнага і вельмі працавітага лексікогра-

фа, добрая слава аб якім сягнула далёка за межы нашай краіны (гл., для 

прыкладу, артыкул пра юбіляра, напісаны акадэмікам НАН Украіны Піўтараком 

Рыгорам Пятровічам [15]). Такім сапраўдным майстрам слоўнікавай справы 

Уладзімір Васільевіч Анічэнка і застанецца ў памяці беларускіх лексікографаў. 
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