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Дыялектная лексіка ў «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» 

як аб’ект лінгвістычнай дыскусіі 

 

«Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» (далей – ТСБМ), што выйшаў 

на працягу 1977–1984 гадоў, – першае падобнага тыпу лексікаграфічнае выдан-

не на беларускай мове. Натуральна, з’яўленне такога неабходнага для кожнай 

літаратурнай мовы даведніка сталася важнай падзеяй, а для беларускай літара-

турнай мовы і пагатоў. На старонках часопіса «Полымя» быў надрукаваны 

шэраг рэцэнзій, у якіх аўтары ўздымаюць важныя мовазнаўчыя пытанні 

(напрыклад, гісторыі фарміравання беларускай літаратурнай мовы, нарма-

тыўнасці і пад.), такім чынам, іх праблемнае кола выходзіць за лексікаграфіч-

ныя межы. У артыкуле мы закранём толькі пытанні дыскусіі, звязаныя з 

дыялектнай лексікай: яе стылістычнай маркіроўкай, ступенню прадстаўленасці 

ў ТСБМ і інш. Увогуле, цэнтральнай праблемай аналізуемых публікацый 

з’яўляецца, на наш погляд, праблема нормы, з якой і вынікаюць усе астатнія 

пытанні, у прыватнасці, значнасць дыялектнай лексікі для літаратурнай мовы, 

для папаўнення яе слоўнікавага складу. 

Распачала дыскусію публікацыя «Час одуму» П. Садоўскага [4]. 

Лінгвіст вылучае шэраг праблем, звязаных са зместам ТСБМ, і адна з іх – 

лексікаграфічны статус «абласных» слоў. На думку навукоўца, некаторыя 

адметна беларускія лексемы пазначаюцца складальнікамі паметай Абл., 

нягледзячы на «мастацкі аўтарскі кантэкст» [4, с. 171]. 

Даследчык таксама праводзіць думку, што словам з абстрактным 

значэннем даецца толькі канкрэтнае, «фізічнае» значэнне, ці «адпаведнае слова 

абвяшчаецца размоўным ці абласным» [4, с. 171]. Так, напрыклад, назоўнік 

выступ мае наступнае тлумачэнне: ‘Частка прадмета, якая выступае, выдаецца 

ўперад. Выступы скалы. Выступ берага’ [ТСБМ, І, с. 582], прычым прыклады 

ўжывання ў тэкстах не падаюцца. П. Садоўскі, пацвярджаючы наяўнасць у 

слова абстрактнага значэння, ілюструе яго прыкладам з рукапіснага зборніка 

Янкі Купалы: «Гэта мой першы выступ у беларускай літаратуры». 

Важным для нашага даследавання з’яўляецца разгляд П. Садоўскім 

слоўнікавага артыкула абстрактнага назоўніка прыхамаць – гэтае слова мае па-

мету Абл. У ТСБМ у якасці ілюстрацыі ўжывання пададзены прыклад з твора 

І. Навуменкі, аднак лінгвіст звяртае ўвагу на тое, што ў картатэцы ТСБМ зафік-

саваны прыклады ўжывання лексемы аўтарамі з розных рэгіёнаў краіны: 

А. Лойкам (Слонімшчына), Я. Сіпаковым (Аршаншчына), Ю. Пшырковым (Ра-

гачоўскі раён), П. Глебкам (Уздзеншчына), К. Кірэенкам (Слаўгарадскі раён), 

Г. Далідовічам (Стаўпеччына) [4, с. 172]. 

З нашага боку адзначым, што ў прадмове да ТСБМ напісана, што паметай 

Абл. пазначаны «словы ці асобныя значэнні, характэрныя вузкаму тэрыта-

рыяльнаму рэгіёну, якія праніклі ў літаратурную мову, але не знайшлі яшчэ 

шырокага ўжывання» [ТСБМ, І, с. 10]. Натуральна, можна зразумець здзіўленне 
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П. Садоўскага, які піша: «Вельмі ж ужо вялікая геаграфія слова, каб абвяшчаць 

яго абласным!» [4, с. 172], бо, сапраўды, ў такім выпадку вузкарэгіянальным 

слова не з’яўляецца. 

Аўтар рэцэнзіі сцвярджае, што «стылёвыя паметы, пропуск некаторых 

значэнняў слоў, падбор крыніц для ілюстрацый – не выпадковасць, не недагляд, 

а пэўная тэарэтычная канцэпцыя» [4, с. 172]. Спасылаючыся на манаграфію 

тагачаснага супрацоўніка Інстытута мовазнаўства АН БССР А. Я. Баханькова 

«Развіццё лексікі беларускай літаратурнай мовы ў савецкі перыяд» (1982), 

П. Садоўскі даводзіць, што менавіта гэтая праца і стала тэарэтычнай асновай 

беларускай лексікаграфіі. У выданні пералічваюцца слоўнікі беларускай мовы, 

але, як піша даследчык, не згадваецца галоўная ідэя такіх выданняў: «узвысіць 

народнае слова да літаратурнага, стварыць на базе народна-дыялектнай лексікі 

тэрміналогію, абстрактныя паняцці, пазбягаць непатрэбнага калькавання, 

захаваць нацыянальную адметнасць мовы» [4, с. 172]. 

Гаворачы пра спробы прынізіць сучасных беларускіх паэтаў і 

пісьменнікаў за ўвядзенне ў творы дыялектнай лексікі, што з’яўляецца нібыта 

парушэннем «рэкамендацый беларускіх нарматыўных слоўнікаў» [4, с. 173], 

лінгвіст задаецца пытаннямі: «Ці ўсё мы сабралі, каб рашуча адрынуцца ад 

жывога, народнага слова? Ці не наносіць такое нармалізатарства 

смяртэльную шкоду ўсяму моўнаму арганізму?» [4, с. 174]. На думку 

П. Садоўскага, працэсу станаўлення беларускай літаратурнай мовы, яе 

развіццю ад ўзняцця ад «простай» мовы да «высокай» перашкаджалі 

перадусім фактары экстралінгвістычнага характару. 

Аўтара водгуку здзіўляе той факт, што, калі верыць прадмове, у якасці 

лексікаграфічных дапаможнікаў складальнікі ТСБМ выкарысталі толькі адну 

крыніцу – «Беларуска-рускі слоўнік» 1962 г. П. Садоўскі цытуе М. Лужаніна, 

які ў нататках «Магчымасці мовы» задаўся пытаннем, як ТСБМ «можа 

абагуліць вопыт беларускай слоўнікавай культуры, калі ў ім не ўлічаны 

слоўнікі Насовіча, Гарэцкага, краёвыя слоўнікі Чэрвеншчыны, Віцебшчыны, 

Магілёўшчыны, шматлікія пасляваенныя выданні такога тыпу?» [4, с. 175]. 

Падводзячы вынікі разважанняў наконт стылёвай прыналежнасці адмет-

ных беларускіх слоў, лінгвіст цытуе рускага лексікографа У. Даля, які кажа пра 

важнасць мовы народа, з якой і павінна выйсці мова літаратурная. Не можам не 

пагадзіцца з цытатай, да таго ж для беларускай літаратурнай мовы народныя 

гаворкі былі найбольш важнай крыніцай пры яе фарміраванні. 

Лінгвісты ў асобах А. Я. Баханькова, Г. Ф. Вештарт, А. М. Прышчэпчык, 

што ўваходзяць у лік складальнікаў ТСБМ, у артыкуле «Ці глыбока думаў рэцэн-

зент?» [1] падрабязна адказваюць П. Садоўскаму. На іх думку, даследчык раз-

глядае пытанні гісторыі фарміравання беларускай літаратурнай мовы «са спе-

цыфічна аўтарскіх пазіцый» [1, с. 192]. На думку складальнікаў, імкнучыся 

«падтрымаць і ўзвысіць жывое народнае слова» [1, с. 192], даследчык тым самым 

хоча пашырыць ужыванне штучных ўтварэнняў, дыялектызмаў і архаізмаў. 

У адказе аўтары выказваюць кардынальную нязгоду з П. Садоўскім, 

сцвярджаючы, што разгляданае лексікаграфічнае выданне стваралася як нарма-

тыўны даведнік, «у якім з дастатковай паўнатой быў бы адлюстраваны лексіч-
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ны склад беларускай літаратурнай мовы, раскрыта семантычная структура, 

дадзена граматычная, стылістычная і акцэнтуацыйная характарыстыка кожнага 

слова» [1, с. 194], а самі яны «адстойваюць ідэю нармалізацыі і стабілізацыі 

літаратурнай мовы, ачышчэння яе ад непатрэбных запазычанняў, штучных 

наватвораў і вузкадыялектных слоў» [1, с. 192]. 

Закранаючы пытанне дыялектнай лексікі ў складзе ТСБМ, аўтары 

нагадваюць, што ў прадмове да яго сказана, што ў рэестр не ўключаліся 

«вузкадыялектныя словы, што сустракаюцца толькі ў асобных мастацкіх 

творах і звычайна тлумачацца ў падрадковых зносках (кукулка – ‘зязюля’)» 

[ТСБМ, І, с. 8], і ўдакладняюць, што лексемы такога тыпу фіксуюцца ў 

спецыяльных дыялектных слоўніках і атласах. 

Аўтары слушна адзначаюць, што нарматыўнасць – самае галоўнае пытан-

не, з яго і вынікаюць ўсе астатнія праблемы, якія аналізуюцца ў рэцэнзіях. 

Адказваючы на выказанае П. Садоўскім меркаванне адносна неўключэння ў 

рэестр адметных беларускіх слоў альбо надання ім абмежавальных памет, 

навукоўцы нагадваюць, што выданне такога тыпу – у адрозненне ад тэзаўруса – 

змяшчае лексіку, якая актуальная для пэўнага храналагічнага перыяду і якая 

абіраецца з літаратурна апрацаваных тэкстаў. Па гэтай прычыне не былі 

ўключаны ў спіс першакрыніц краёвыя слоўнікі Віцебшчыны, Чэрвеншчыны, 

Гродзеншчыны і пад., бо іх рэестр уключае лексіку народных гаворак. Што да 

перакладных слоўнікаў 20–30-х гадоў, то іх змест, на думку аўтараў, з’яўляецца 

сінтэзам лексікі з дыялектаў і літаратурных тэкстаў, таму і склад згаданых 

выданняў «быў вельмі стракаты» [1, с. 196]. 

Такім чынам, вучоныя, што прымалі ўдзел у фарміраванні рэестра 

ТСБМ, мяркуюць, што аснова канцэпцыі П. Садоўскага – жаданне ўзвысіць 

абласныя і ўстарэлыя словы. Гаворачы пра слоўнікі нарматыўнага тыпу, 

аўтары нагадваюць, што ў іх уключаюцца толькі узуальныя, 

агульнапрынятыя адзінкі, у той час як аказіянальныя і патэнцыяльныя 

ўтварэнні не могуць фіксавацца ў тлумачальных слоўніках. 

Аднак мы, у сваю чаргу, выкажам меркаванне, што не ўсе словы, 

пазначаныя ў ТСБМ паметай Абл., можна назваць выпаўшымі «з моўнай 

свядомасці сучаснага пакалення» [1, с. 195] і што пэўная іх частка усё ж такі 

з’яўляецца фактам літаратурнай мовы. 

Згадваючы прыведзеную П. Садоўскім цытату з У. Даля пра народныя 

гаворкі як самую галоўную крыніцу папаўнення літаратурнай мовы, аўтары 

адказу даводзяць, што гэтая думка не прымяняльная да беларускай мовы, бо, 

па іх словах, «лексічныя багацці дыялектаў, напрыклад, былі засвоены так 

глыбока, “да самага дна”, што пазней літаратурнай мове прыйшлося доўга 

ачышчацца ад вузкамясцовага, прыватнага і ўстарэлага, што перашкаджала 

ёй нармальна функцыяніраваць» [1, с. 201], пра што і напісана ва ўжо 

згаданай манаграфіі А. Я. Баханькова. 

Глыбокай і цікавай з’яўляецца рэцэнзія Г. Цыхуна «У славянскім 

кантэксце» [6], у якой аўтар прыводзіць меркаванні некаторых славянскіх 

лінгвістаў пра змест ТСБМ, указваючы, што «погляд “збоку” на наша 

мовазнаўства здаецца нам вартым увагі і карысным, тым больш што вельмі 
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часта ён грунтуецца на значным уласным вопыце і ў пэўным сэнсе акумулюе 

дасягненні сучаснай лексікаграфіі» [6, с. 205]. 

З рэцэнзіі даведваемся, што славенскі лінгвіст Франц Якапін, азна-

ёміўшыя з першымі трыма тамамі ТСБМ, адзначыў моцную залежнасць яго 

складальнікаў ад вопыту рускай лексікаграфіі, а балгарскі лексікограф Дзімітр 

Попаў, параўноўваючы першыя тамы ТСБМ і Слоўніка балгарскай мовы, ука-

звае на адрозенні ў прынцыпах іх укладання. Галоўнае тут – асноўная мэта вы-

дання: для беларускага слоўніка – нармалізацыя, а для балгарскага – імкненне 

паказаць «ўстойлівы і рухомы запас лексічнай сістэмы» [6, с. 205] мовы за 150 

год. Для нас важна тое, што гэтыя адрозненні паказаны на прыкладзе дыялект-

най лексікі. Так, у ТСБМ назіраюцца вельмі строгія абмежаванні пры адборы 

лексікі для рэестра, а ў Слоўнік балгарскай мовы былі ўключаны «ўсе дыялект-

ныя словы, якія сустракаюцца ў мастацкай літаратуры, у тым ліку і тыя, што ха-

рактэрны роднаму дыялекту таго або іншага пісьменніка, а таксама дыялектныя 

словы з запісаў вуснай народнай творчасці (народныя песні і казкі, прымаўкі, 

прыказкі і г. д.) і іншых тлумачальных слоўнікаў балгарскай мовы» [6, с. 205]. 

Г. Цыхун падтрымлівае сказанае П. Садоўскім пра недахопы аналізуемага 

выдання і нагадвае, што на тыя ж праблемы звярнулі ўвагу і замежныя 

лінгвісты, перадусім славісты. Як мы адзначылі ў пачатку артыкула, пытанні, 

што ўздымаюцца ў рэцэнзіях, выходзяць за межы разгляду выключна рэестра 

ТСБМ. 

Навуковец закранае таксама пытанні нормы і лексікаграфічных традыцый 

іншых славянскіх моў. Гаворачы пра мовы з даўняй літаратурнай традыцыяй, 

лінгвіст нагадвае, што ў іх «патрабаванні да нарматыўнасці больш строгія, чым 

у мовах з больш маладой літаратурнай традыцыяй (балгарскай, славацкай і 

іншых), на што ёсць свае аб’ектыўныя прычыны» [6, с. 206]. Такім чынам, на 

думку даследчыка, беларускім лексікографам нельга капіраваць традыцыі нор-

маў з рускай мовы, бо пры стварэнні практычных рэкамендацый неабходна 

«зыходзіць з унутраных, характэрных пэўнай мове ўласцівасцей, якія склаліся 

на працягу яе гісторыі, або з тыпалагічна падобных фактаў у развіцці іншых 

моў, якія ў гэтых адносінах стаяць бліжэй да яе» [6, с. 206]. Даследчык выказва-

ецца за менш строгія рамкі нормаў беларускай літаратурнай мовы як мовы з 

маладой лексікаграфічнай традыцыяй. Тым больш, што часам, па словах 

даследчыка, нормы з’яўляюцца даволі суб’ектыўнымі і, як слушна адзначаецца, 

«інтэнсіўнае выкарыстанне літаратурнай мовы ў якасці сродку агульнанарод-

ных зносін аўтаматычна вядзе да выпрацоўкі пэўных больш або менш строгіх 

норм» [6, с. 206]. 

Д. Бугаёў у публікацыі пад назвай «Ці трэба адмаўляць відавочнае?» [2] 

выказвае меркаванне, што нататку «Час одуму» нельга назваць рэцэнзіяй у чы-

стым выглядзе, а хутчэй праблемным артыкулам. Пішучы ж пра адказ ства-

ральнікаў ТСБМ, аўтар указвае на яго [адказу] апраўдальны характар, тым не 

менш, пагаджаючыся з імі па некаторых пунктах. 

Літаратуразнаўца таксама палемізуе са стваральнікамі слоўніка, 

пагаджаючыся з прыведзенымі словамі У. Даля і сцвярджаючы, што 

дыялектная лексіка больш, чым для рускай, важная для беларускай 
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літаратурнай мовы, бо ўнармаванасць яе меншая. Згадваецца цытата 

складальнікаў ТСБМ з В. Быкава, які, кажучы пра разумнае ўдасканаленне 

мовы, заклікаў «не разносіць па рэгіянальных хутаранскіх дыялектных 

закутках» [3, с. 195]. Даследчык пры гэтым удакладняе, што пісьменнік 

выступаў толькі супраць іх бяздумнага і празмернага выкарыстання, а 

ўвогуле ўхваляў рознастылёвасць і папаўненне слоўнікавага запасу за кошт 

сродкаў народнай мовы [2, с. 208]. 

Такім чынам, мы разгледзелі чатыры рэцэнзіі на ТСБМ. Бясспрэчна, 

кожны з даследчыкаў прыводзіць глыбокія доказы ў абарону свайго 

меркавання. Прыводзячы старажытны выраз «У спрэчцы нараджаецца 

ісціна», выкажам думку, што ісціна павінна быць пасярэдзіне: бясспрэчна, 

для беларускай літаратурнай мовы, якая мае выразную дыялектную базу, 

лексіка народных гаворак з’яўляецца вельмі важнай, і ў той жа час нельга не 

пагадзіцца са складальнікамі ТСБМ, якія кажуць пра тое, што «праблема 

стылістычнага расслаення лексікі да цяперашняга часу застаецца поўнасцю 

не вычарпанай, і не толькі ў беларускім мовазнаўстве» [1, с. 201]. На нашую 

думку, вузкарэгіянальныя словы, зразумелыя толькі носьбітам той ці іншай 

гаворкі, не варта ўводзіць у склад літаратурнай мовы, а змясціць іх у 

дыялектным полі, выкарыстаўшы або памету Абл. пры рэгістрацыі адзінкі ў 

ТСБМ, або пакінуць ў спецыяльным выданні. 

Падводзячы вынікі, адзначым, што, на наш погляд, падобнага роду 

дыскусіі ўказваюць на тое, што ёсць патрэба ў строгай сістэме, алгарытме па 

вызначэнні стылістычнага статусу пэўных дыялектных слоў. Разабрацца з 

гэтым, напэўна, магла б дапамагчы шкала дыялектызацыі, стварэнне якой 

дало б магчымасць лексікографам у пэўнай меры зменшыць колькасць 

праблемных адзінак з недакладным стылістычным статусам у рэестры 

слоўніка. 
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