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МОЎНАЕ РЭДАГАВАННЕ Ў БЕЛАРУСІ Ў 1920-я гг. ЯК САЦЫЯЛЬНАЯ ПРАКТЫКА  
І ЛІНГВІСТЫЧНАЯ РЭФЛЕКСІЯ

Резюме. Обсуждается практика языкового редактирования некоторых изданных в 1920-е гг. белорусскоязычных книг. Часто 
используемая в белорусских научных работах практика квалификации языкового узуса 1920-х гг. посредством ее соотнесения 
с современными языковыми нормами признается ограниченной в эвристическом плане. Обсуждается социально-культурный кон-
текст языкового редактирования. Делается вывод о том, что интенсивные языковые правки практиковались с середины 1920-х гг., 
к концу 1920-х гг. они могли достигать своей кульминации. В отдельных случаях (редактирование Я. Станкевича) правки делались 
на очевидной субъективной основе, включали необоснованное вторжение в авторский текст и сопровождались лингвистическим 
комментированием. В проведенных правках отразилось как следование представленной в словарях и грамматиках кодификации 
белорусского литературного языка, так и взгляды конкретных редакторов на конкретные языковые явления, а также понимание 
ими способов нормализации белорусского языка и своеобразного языкового идеала.
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Abstract. The article deals with the practice of language editing of some Belarusian-language books of 1920s. The practice to qualify 
the linguistic usage of 1920s according to the modern linguistic standards, as often stated in Belarusian scientific papers, is seen limited 
at the heuristic level. We discuss the social and cultural context of language editing, pointing out such factors as the social status of 
the Belarusian, the level of national identity, the presence of some incumbents of literary language speakers, the level of development of 
the Belarusian literature and literary critics, the corpus of Belarusian texts, the stage of maturity of the Belarusian standard language. We 
make a conclusion that intense editing happened from mid 1920s, at the end of 1920s it may have reached its peak. Language editing 
in the Soviet Belarus was at some features different from that in the Western Belarus. In some cases (editing of J. Stankevic) edits were 
obviously subjective, they included groundless invasion into the original text and were accompanied with a linguistic commentary. The edits 
reflected the desire to follow the general process of codification of the Belarusian literary language, already defined in vocabularies and 
grammar books. But they also mirrored subjective views of certain editors towards certain linguistic cases, their understanding of the ways 
to standardize the language and their understanding of the linguistic ideal.
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Праблема моўнага рэдагавання традыцый найбольш прыцягвае ўвагу тэкстолагаў і літаратуразнаўцаў, 
чым лінгвістаў1. Беларускія даследчыкі неаднойчы звярталіся да яе ў працэсе падрыхтоўкі шматтом-
ных збораў твораў класікаў беларускай літаратуры [1– 6]. Несумненна, большасць правак тлумачацца 
літаратуразнаўцамі ў кантэксце патрэбы ўдасканалення мастацка-эстэтычных якасцей твораў. Калі, на-
прыклад, нейкія словы ў творах пісьменнікаў на новых этапах існавання гэтых твораў могуць разгля-
дацца як парушэнні моўна-літаратурнай нормы, то правамерным выглядае падыход, згодна з якім такія 
словы павінны выпраўляцца. У працах тэкстолагаў і літаратуразнаўцаў неаднойчы было засведчана, 
што ў працэсе моўнага рэдагавання ў творах розных аўтараў выпраўляліся адзінкі, якія адхіляліся ад 
сучаснай літаратурнай нормы [ 7, с. 408; 1, с. 100; 2, с. 62; 4, с. 5 – 6; 3, с. 126; 6, с. 144].

Разам з тым тэкстолагі і літаратуразнаўцы неаднаразова звярталі ўвагу на карыснасць выкарыстан-
ня матэрыялу моўнага рэдагавання для вывучэння гісторыі станаўлення і развіцця розных з’яў белару-
скай літаратурнай мовы [4, с. 5– 6; 3, с. 126, 133; 6, с. 143]. Акрамя таго, моўныя праўкі могуць уяўляць 

1 У артыкуле разглядаецца матэрыял невершаваных тэкстаў; практыка рэдагавання літаратуры на польскай, ідыш і рускай 
мовах не ўлічваецца. Таксама не ўлічваецца практыка арфаграфічнага карэкціравання, якую прымяняльна да перыяду пачатку 
1920-х гг. таксама можна было б кваліфікаваць як рэдагаванне.
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цікавасць і ў больш шырокім плане – як спецыфічная сацыяльная практыка, якая здзяйснялася ў пэўным 
асяроддзі, у пэўных умовах, у пэўны час.

У працэсе моўнага рэдагавання, аднак, не заўсёды адхіляюцца непрымальныя з сучаснага пункту 
гледжання з’явы; некаторыя моўныя праўкі, зробленыя пазней, могуць кваліфікавацца як суб’ектыўныя, 
падлягаць аспрэчванню. Напрыклад, М. І. Мушынскі паставіў пад сумненне неабходнасць некаторых 
змен у «малой прозе» Якуба Коласа 1920-х гг.: выпраўленне крэпка на моцна, трудна – цяжка, чулан – 
закутак, прыадчыняць – прычыняць. Адначасова пільная ўвага да практыкі моўнага рэдагавання можа 
спрыяць больш глыбокай ацэнцы узусу таго часу, калі былі напісаны канкрэтныя творы. Так, аналізуючы 
праўкі ў апавяданнях Коласа 1920-х гг., М. І. Мушынскі выявіў, што ў шэрагу выпадкаў узус у творах 
класіка быў неўрэгуляваны і часам у рамках аднаго абзаца маглі сустракацца супярэчлівыя ўжыванні 
тыпу загад і прыказ, старшыня і прадсядацель [2, с. 66–68].

Што датычыць галоўнага клопату спецыялістаў у галіне літаратуры – мастацка-эстэтычнага зме-
сту правак, то ў апошні час літаратуразнаўцы не заўсёды, безумоўна, падтрымліваюць усе зробленыя 
ў творах класікаў змены і робяць пэўныя агаворкі наконт амбівалентнасці вынікаў такога рэдагавання. 
Напрыклад, станоўча ацэньваючы ў цэлым праўкі М. І. Гарэцкага ў працэсе рэдагавання апавядання 
«Рунь», М. І. Мушынскі тым не менш заўважыў, што і ў першапачатковым выглядзе гэты твор меў пэўнае 
эстэтычнае хараство і прывабнасць, утрымліваў рысы інсітнага мастацтва, быў «блізкім да народнай 
маўленчай стыхіі, да асаблівасцей мясцовых гаворак» [3, с. 134].

Паколькі тэксталагічная і тым больш літаратуразнаўчая практыка засяроджана найперш на мастац-
кай літаратуры, пастолькі творы, якія належаць, напрыклад, да навуковага ці публіцыстычнага стыляў, 
у якасці матэрыялу ў працах тэкстолагаў і літаратураведаў амаль не выкарыстоўваюцца. 

1. Праблема моўнага рэдагавання ў асвятленні лінгвістаў. Сярод мовазнаўцаў у той або іншай 
ступені моўнымі праўкамі займаліся або займаюцца Ф. М. Янкоўскі [8], аўтары калектыўнай гісторыі бела-
рускай літаратурнай мовы [9], В. П. Красней [10], М. В. Бірыла [11], М. В. Абабурка [12], А. Каўрус [13] і інш.

У сваёй працы Ф. М. Янкоўскі выявіў, што ў працэсе рэдагавання палескіх аповесцей трылогіі «На ро-
станях» у пачатку 1950-х гг. Якуб Колас замяняў дыялектныя словы, пазбаўляўся русізмаў і паланізмаў; 
праўкі ахоплівалі таксама сферы граматычных форм, націску і словаўтварэння [8].

У калектыўнай «Гісторыі беларускай літаратурнай мовы» 1968 г. тэма моўнага рэдагавання была 
закранута з нагоды стабілізуючага значэння для моўнай практыкі лексікаграфічных прац. У манаграфіі 
быў прыведзены даволі вялікі спіс слоў з выданняў празаічных твораў Якуба Коласа 1912, 1914 і 1928 гг. 
і было паказана, што моўныя праўкі ў творах класіка 1928 г. адпавядалі дадзеным «Расійска-беларускага 
слоўніка» 1928 г. С. Некрашэвіча і М. Байкова. У прыватнасці, было ўказана на наступныя выпраўленні: 
чарніла замест атрамант, адказваць – адвячаць, баламуціць – валнаваць, верасень – сенцябр, за-
мячаць – заўважаць, заўсёды – заўсягды, паветра – воздух, скарга – жалаба, мацнеў – крэп, моцна – 
крэпка, павіншавалі – паздравілі, месца – мейсца, прачнуўся – прачхнуўся, жагель – парус, раз’юшаны – 
раз’яраны, рэха – эха, службовы – служэбны, спрачаліся – спорылі, спрэчка – спорка, запалкі – серчыкі, 
крыллямі – скрыдламі, дакладныя – точныя, тады – тагды, цяжар – ценжар і інш. [9, с. 245–247].

У працы 1972 г. В. П. Красней паказаў, што ў параўнанні з публікацыямі 1912–1913 гг. у першым 
асобным выданні паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа 1923 г. і яе пазнейшых выданнях для дасягнення 
адпаведнасці нормам сучаснай беларускай літаратурнай мовы выпраўляліся некаторыя дыялектызмы 
і русізмы (зэдаль – услон, ражка – дзежка, прыятны – прыемны, лучы – праменне, воздух – паветра, 
адчотліва – выразна, нашчот – наконт і інш.). Шэраг змен быў зроблены для задавальнення крытэ-
рыю дакладнасці словаўжывання (горш яшчэ старая – больш яшчэ старая) і выканання некаторымі 
словамі стылістычных і мастацкіх функцый з найбольшай эфектыўнасцю [10, с. 38 – 46].

Карыстаючыся матэрыялам першага тома 14-томнага збору твораў Якуба Коласа, М. В. Бірыла 
засведчыў, што многа моўных правак было зроблена ў тым ліку ў працэсе перавыдання ранніх вершаў 
класіка; у іх рэдагаваліся «ўстарэлыя, размоўныя і рэгіянальныя» словы: азіраць – аглядаць, астрог – 
турма, баржджэй – хутчэй, жаўнер – салдат, замеж – замест, знаць – ведаць, ласне – хіба, нудзьга – 
нуда, апачыць – супачыць, балець – хварэць, вакруг – вакол, валнаваць – хваляваць, прымерам – на-
прыклад і інш. [11, с. 26–27].

У сваёй працы М. В. Абабурка сярод іншага звярнуў увагу на тое, што ў другім выданні аповесці 
Якуба Коласа «У палескай глушы» 1927 г. былі зроблены не ўсе чаканыя з пункту погляду сённяшняга 
дня выпраўленні. Так, напрыклад, формы навет, пашоў, бачучы былі выпраўлены на нават, пайшоў, 
бачачы, а выраз зялезная дарога быў пакінуты; ён быў адрэдагаваны пазней [12, с. 67].

Звяртаючыся да ранніх рэдакцый паэм Якуба Коласа, А. Каўрус паспрабаваў ацаніць моўныя сродкі 
гэтых твораў, абгрунтаваў наяўныя ў тэкстах паэм разыходжанні з сучаснымі літаратурнымі нормамі. 
На думку даследчыка, у практыцы моўнага рэдагавання спрошчаным было б бачыць нешта тыпу «пра-
цы вучня над памылкамі». Паколькі ў сваіх творах класік карыстаўся «нормамі ўжывання слова, якія 
існавалі на той час (1910-я – пачатак 1920-х гг.)», успрынятыя сёння як «памылковыя» колішнія моўныя 
з’явы маюць сваё тлумачэнне і апраўданне [13].

Падобна да прац тэкстолагаў і літаратуразнаўцаў, фактычна ва ўсіх працах лінгвістаў, за выклю-
чэннем артыкула А. Каўруса, адрэдагаваныя словы і формы разглядаюцца адзіна праз іх суаднясенне 
з сучаснымі моўнымі нормамі.
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Так, у артыкуле Ф. М. Янкоўскага як дыялектызм і паланізм былі кваліфікаваны словы раструсіць 
і размаіты, якія ў 1920-я гг. такога статусу не мелі. Многія іншыя адхіленыя ў працэсе рэдагавання сло-
вы з твораў Якуба Коласа тыпу астрог, атрамант, заўсягды, замячаць, зэдаль, крэпка, прачхнуцца, 
ражка, служэбны, спорка, скрыдлы, ценжар і інш. таксама не толькі былі ўжывальнымі (часам шырока) 
у беларускай літаратурнай мове 1920-х гг., але нават адлюстроўваліся ў тагачасных слоўніках (атра-
мант, усягды, зэдаль, крэпка, ражка, служэбны, спорка, скрыдла)1. У 1920-я гг. ва узусе былі пашыра-
ны словы баржджэй, замеж, ласне, вакруг, воздух, валнаваць, прымерам і інш., якія толькі на працягу 
пазнейшай кадыфікацыйнай практыкі былі выведзены за рамкі літаратурнага ўжытку і/або атрымалі 
сучасныя стылістычныя кваліфікацыі.

Як і ў працах літаратуразнаўцаў, у беларускіх лінгвістычных працах аб моўным рэдагаванні звяртае 
на сябе ўвагу тое, што ва ўсіх іх выкарыстоўваецца толькі матэрыял мастацкай літаратуры, прычым ува-
га прыцягваецца фактычна толькі да твораў Якуба Коласа (адзінае выключэнне – праца М. В. Абабуркі). 
Таксама можна зафіксаваць тое, што ў прысвечаных моўнаму рэдагаванню даследаваннях камента- 
рыям і інтэрпрэтацыям падлягае нярэдка толькі частка здзейсненых моўных правак, пераважна тых, 
якія адпавядаюць сучасным уяўленням пра нормы беларускай літаратурнай мовы.

2. Кваліфікацыя суаднясення моўнага узусу 1920-х гг. з сучаснымі моўнымі нормамі. Ка-
рысны з пункту гледжання практычных задач штораз новага данясення да чытачоў твораў класікаў 
беларускай літаратуры ў найлепшым выглядзе погляд на моўнае ўжыванне 1920-х гг. праз прызму су-
часных ведаў пра беларускую літаратурную мову і яе нормы праблематычны па прычыне задач, якія 
стаяць перад гісторыяй беларускай літаратурнай мовы. Такі падыход можа прыводзіць да вольнага 
ці міжвольнага «зацірання» нейкіх важных асаблівасцей мовы 1920-х гг., іх мадэрнізацыі і ў выніку 
спрыяць недастаткова глыбокаму разуменню стану літаратурнай мовы гэтага часу і працэсаў, якія 
адбываліся ў ёй. Фарміраванне многіх канкрэтных норм беларускай літаратурнай мовы ў 1920-я гг. 
яшчэ не было завершана, маўленчы узус нярэдка ствараўся не толькі з апорай на тагачасныя, звы-
чайна даволі «нястрогія», граматычныя кодэксы і слоўнікі, але і ў адпаведнасці з уяўленнямі (несум-
ненна, суб’ектыўнымі) тагачасных аўтараў і рэдактараў аб тым, як павінна выглядаць узорная белару-
ская мова. Разгляд гэтага, у значнай ступені г і с т а р ы ч н а г а, этапу ў развіцці літаратурнай мовы пры 
дапамозе выразна і нават перабольшана нарматыўных падыходаў, прынятых у многіх, сінхранічна 
арыентаваных, сучасных даследаваннях, можа параджаць даследчыцкую аберацыю, даваць вынікам 
скажоныя і неадэкватныя ацэнкі канкрэтных моўных з’яў. Напрыклад, нейкія звычайныя для 1920-х гг. 
моўныя з’явы пад пяром лінгвістаў могуць неабгрунтавана кваліфікавацца як «перакручаныя» або 
«скажоныя». 

На аснове нейкіх не прынятых у сучаснай мове (але зусім звычайных у 1920-я гг.) напісанняў могуць 
рабіцца высновы нават аб інтэлектуальнай «абмежаванасці» якіх-небудзь персанажаў. Пра канкрэтныя 
прыклады такіх аберацый у працэсе кваліфікацыі мовы аўтараў 1920-х гг. нам ужо даводзілася коратка 
пісаць [14, с. 49]. Несумненна, трэба згадзіцца з меркаваннем А. Каўруса, паводле якога падыходзіць 
да мовы напісаных 70 – 80 гадоў назад твораў з сучаснымі крытэрыямі моўнай дасканаласці некарэк-
тна [15, с. 23].

3. Сацыяльна-культурны кантэкст моўнага рэдагавання. Для лепшага разумення феномена 
моўнага рэдагавання як своеасаблівай сацыяльнай практыкі 1920-х гг. варта браць пад увагу шэраг на-
ступных фактараў: 1) грамадскі статус беларускай мовы і яе літаратурнай формы ў прыватнасці; 2) уз-
ровень нацыянальнай самасвядомасці, ступень распрацоўкі нацыянальнай ідэалогіі і стан беларускай 
дзяржаўнасці; 3) наяўнасць больш ці менш шырокага кола ўжывальнікаў і спажыўцоў літаратурнай фор-
мы беларускай мовы; 4) узровень развіцця беларускай літаратуры і літаратурнай крытыкі; 5) корпус ство-
раных на беларускай мове тэкстаў; 6) ступень завершанасці фарміравання беларускай літаратурнай 
мовы; 7) стан сфарміраванасці катэгорый «нарматыўнасць» і «правільнасць» мовы ў свядомасці 
лінгвістаў і, больш шырока, носьбітаў літаратурнай мовы ў Беларусі і за яе межамі; 8) спецыфіку корпуса 
наяўных беларускіх нарматыўных граматык і слоўнікаў; 9) ступень развітасці ў грамадстве лінгвістычнай 
свядомасці і інтэнсіўнасць культывавання дыскурсу аб мове ў цэлым.

У гэтым артыкуле няма магчымасці і неабходнасці пісаць пра кожны з названых фактараў. Важныя 
агульныя палажэнні і канкрэтныя назіранні над грамадскім статусам і станам беларускай літаратурнай 
мовы 1920-х гг. былі сфармуляваны яшчэ ў 1960 –1980-я гг. [9, 16], аднак выказаныя ў гэтых працах 
назіранні і погляды патрабуюць далейшай распрацоўкі і паглыблення. Асобныя меркаванні адносна 
згаданых праблем былі выкладзены ў нашай папярэдняй працы [14]. У абагульненым выглядзе месца 
і значэнне названых фактараў для моўнага рэдагавання як сацыяльнай практыкі могуць быць ахарак-
тарызаваны наступным чынам.

У сітуацыі імклівага выхаду беларускай мовы за рамкі «сялянскага дыялекту», радыкальнага пашы-
рэння сфер яе ўжывання і павелічэння колькасці яе носьбітаў, з’яўлення ў 1917–1918 гг. першых гра-
матык і прызначаных для практычнага ўжывання слоўнікаў, бурнага развіцця беларускай літаратуры 
ўсе нормы літаратурнай мовы яшчэ не маглі быць сфарміраваны, вызначаны і сфармуляваны  

1 Асобныя з гэтых слоў у нейкіх сітуацыях маглі лічыцца нават больш адпаведнымі, чым іх нібыта больш «нарматыўныя» 
канкурэнты. Так, пры выданні ў 1924 г. адначасова ў Вільні і Мінску брашуры заходнебеларускага аўтара С. Рака-Міхайлоўскага 
слова заўсёды віленскага выдання ў мінскім, верагодна больш познім, выданні было заменена на заўсягды (СВБК, СВР).
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дакладна і канчаткова. У першай палове 1920-х гг. і нават часткова пазней сацыяльна значнай у гра-
мадстве была апазіцыя «беларуская мова vs. руская мова», на фоне якіх апазіцыя «нарматыўная 
беларуская мова vs. ненарматыўная беларуская мова» была яшчэ нерэлевантнай. Значная част-
ка насельніцтва Беларусі ў гэты час яшчэ толькі пазбаўлялася непісьменнасці; у тагачаснай школе 
патрабаванні да вучняў часта абмяжоўваліся навучаннем чытаць і пісаць. Нарматыўная іпастась вус-
най формы беларускай мовы ў гэты час яшчэ толькі крышталізавалася; нават уцягнутыя ў моўна-
культурнае і грамадска-дзяржаўнае будаўніцтва адукаваныя асобы ў гэты час у сваіх публічных 
выступленнях (магчыма, таксама нават у педагагічнай практыцы) карысталіся яшчэ, відаць, у знач-
най ступені не столькі літаратурнай мовай, колькі пэўным відам агульнабеларускага наддыялек-
тнага кайнэ, насычаным большай або меншай колькасцю элементаў мясцовых гаворак. Важнага 
для ўсведамлення наяўнасці нарматыўнай мовы і практыкі моўнага рэдагавання паняцця «культу-
ра мовы» ў першай палове 1920-х гг. яшчэ не існавала, у лепшым выпадку існавалі ўстаноўкі на 
гаварэнне або пісанне па-беларуску, якія, аднак, разумеліся пераважна ў самай агульнай форме. 
З-за абмежаванняў на грамадскае ўжыванне ў папярэдні перыяд беларуская літаратурная мова яшчэ 
не была сфарміравана ў поўным выглядзе, у яе структуры (найперш у лексіцы і стылістыцы) яшчэ 
існавалі значныя незапоўненыя сегменты; аднак яна разбудоўвалася вельмі інтэнсіўна. На працягу 
першай паловы 1920-х гг. у асяроддзі лексікографаў і, шырэй, лінгвістаў не толькі ў Беларусі, але і за 
яе межамі яшчэ не прыжылося ў належнай ступені паняцце «нарматыўны слоўнік». У першай палове 
1920-х гг. выразную цікавасць да пытанняў культуры мовы выявілі найперш два заходнебеларускія 
лінгвісты – Я. Станкевіч і В. Ластоўскі. У савецкай Беларусі адпаведны дыскурс развіўся толькі ў дру-
гой палове 1920-х гг. з бурным развіццём кнігавыдавецкай практыкі і журналістыкі, публікацыяй шэ-
рагу граматык і слоўнікаў, накапленнем крытычнай масы беларускамоўных тэкстаў, са з’яўленнем 
масавага спажыўца беларускамоўнага друку і інстытута моўных рэдактараў (згодна з тагачаснай 
тэрміналогіяй – «стылістычных рэдактараў»).

4. Абмежаванасць сучасных ведаў пра літаратурныя нормы пры тлумачэнні многіх правак 
1920-х гг. У значнай ступені моўныя праўкі 1920-х гг. можна растлумачыць праз прызму ведаў аб сучас-
ных нормах беларускай літаратурнай мовы. Аднак гэта не заўсёды магчыма.

Так, напрыклад, пры паўторнай публікацыі ў 1922 г. у часопісе «Адраджэнне» некаторых раздзелаў 
з аповесці «У палескай глушы» Якуба Коласа, апублікаваных раней у 1921 г. у часопісе «Вольны сцяг», 
у тэксце быў зроблены шэраг замен, якія не адпавядаюць сучасным уяўленням пра моўную норму. Так, 
форма слова йсці была выпраўлена на йці; дзервяны – дзеравяны; горда падымалі свае макушы – гор-
да падвышалі свае макушы; графу, графскі – грапу, грапскі; убожства – убожаства. Пазней, у 1923 г., 
пры публікацыі аповесці ў Вільні асобным выданнем форма нават была заменена на навет, залезнае 
дарогі – зялезнае дарогі, досыць – досіць, летапіс – летапісь. У мінскім выданні аповесці «У палескай 
глушы» 1927 г. у параўнанні з выданнем 1923 г. былі зроблены ў тым ліку наступныя замены: памоцнік 
замест памочнік, насланае – насланое, супачывае – сапачывае.

У працэсе выдання ў 1925 г. зборніка Якуба Коласа «У ціхай вадзе» спалучэнне на той нядзелі 
было выпраўлена на на тэй нядзелі, падазрыцельны – падазрэнны, сыцыліст – сіцылісты, належных 
‘падначаленых’ – падлеглых, неадваротнага – неадхільнага, фыркнуўшы – пырхнуўшы, жаласліва – 
успагадна, непаслухняны – непаслушны, за жываты хапаліся – за жываты хваталіся, далжнасную 
асобу – урадовую асобу.

Падчас рэдагавання ў 1925–1926 гг. аповесці «У чым яго крыўда», у працэсе напісання якой былі вы-
карыстаны ранейшыя творы 1912–1914 гг., М. І. Гарэцкі выправіў некаторыя словы, у тым ліку замяніў 
помніць на памятаць, урок – лекцыя, затлуміць – заклуміць, паштоўка – адкрытка, спецыяльнасць – 
фах і інш.

Ва ўсіх гэтых выпадках патрабуецца растлумачыць, чаму ўзуальныя сёння і пацверджаныя ў гра-
матыках і слоўніках лексемы і формы тыпу граф, нават, досыць, летапіс, памочнік, на той, фыр-
кнуць, хапацца, урок, затлуміць, паштоўка, спецыяльнасць і інш. здаваліся тым, хто публікаваў твор 
Якуба Коласа1, або М. І. Гарэцкаму непрымальнымі. Адначасова патрабуе тлумачэння, чаму іншыя, 
ненарматыўныя з сучаснага пункту гледжання словы і формы (тыпу дзеравяны, грап, убожаства, на-
вет, зялезны, досіць, летапісь, памоцнік, насланае, супачываць, на тэй, падазрэнны, сіцылісты, 
пырхнуўшы, успагадна, падлеглы ‘падначалены’, непаслушны, урадовы, лекцыя ‘урок’, заклуміць, ад-
крытка, фах), наадварот, успрымаліся канкрэтнымі рэдактарамі як «лепшыя». Можна лічыць, што ў ас-
нове гэтых правак ляжалі меркаванні не эстэтыкі, а разуменне правільнасці мовы.

5. Моўнае рэдагаванне ў 1920-я гг. некаторых канкрэтных кніг. Нягледзячы на тое што прын-
цыпы і змест моўнага рэдагавання 1920-х гг. ужо ў значнай ступені вызначаны, актуальнай застаец-
ца задача выявіць іх больш глыбока і дэталізавана з прыцягненнем шырокага матэрыялу. Важна так-
сама ўстанавіць храналогію і ступень пашырэння практыкі моўнага рэдагавання ў гэты час. Моўнае 
рэдагаванне шэрагу празаічных твораў Якуба Коласа і М. І. Гарэцкага ў 1920-я гг. было асэнсавана 

1 У выпадку рэдагавання празаічных твораў Якуба Коласа ў 1920-я гг. звычайна дакладна невядома, ці многія канкрэтныя 
выпраўленні былі зроблены самім Якубам Коласам. Але вядома, што шэраг правак у некаторых заходнебеларускіх выданнях 
класіка быў зроблены іншымі людзьмі без яго ведама. 
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намі ў нядаўніх публікацыях [17, 18]. Далей прапануюцца назіранні над моўным рэдагаваннем дзвюх 
немастацкіх кніг і паэмы Якуба Коласа «Новая зямля».

5.1. Моўнае рэдагаванне ў Мінску заходнебеларускай кнігі С. Рака-Міхайлоўскага. У 1924 г. 
у Вільні і Мінску была надрукавана кніга заходнебеларускага аўтара С. Рака-Міхайлоўскага (С. Рака). 
У Вільні 38-старонкавая кніга «Страшны вораг. Кніжка пра гарэлку» была выдадзена аўтарам у друкарні 
«Левін і сын» пад псеўданімам Бутрым Каляда. У Мінску яна ж была надрукавана пад назвай «Страшны 
вораг (Кніжка аб гарэлцы)» у выдавецтве «Белтрэстдрук» у папулярнай серыі «Сялянская бібліятэка» 
з указаннем сапраўднага прозвішча аўтара.

Нам невядома, якая з гэтых кніг была надрукавана раней. Можна, аднак, думаць, што пры 
падрыхтоўцы мінскага выдання быў выкарыстаны перапраўлены з Заходняй Беларусі рукапіс або вы-
дадзеная раней у Вільні кніга. Незалежна ад часу надрукавання гэтых кніг можна сцвярджаць, што 
мінскае выданне было другасным і грунтавалася на заходнебеларускім арыгінале. Савецкія выдаўцы 
пры гэтым, аднак, не механічна ўзнавілі заходнебеларускі тэкст, але ў шэрагу выпадкаў выправілі нека-
торыя словы і формы. Так, у загалоўку словазлучэнне пра гарэлку было заменена на аб гарэлцы. У тэк-
сце кнігі слова заставацца было выпраўлена на аставацца; вытвараецца алкаголь – вырабляецца 
алкаголь; людзі зразу прыкмецілі – людзі зразу зацямілі; няпрыкметна – непрыметна; змешаваць, ачу-
няваюць, адварачывай – змешываць, ачуньваюць, адварачвай; ляпей жа цвярозаму абмысліць – лепі ж  
цвярозаму абмысліць (у адным выпадку) і каб лепі ішла праца – каб ляпей ішла праца (у другім вы-
падку); падаражэць – падаражаць; спарыжавацца ‘паралізавацца’ – параліжавацца; у вялікай патрэбе, 
у нашым целе – у вялікай патрэбі, у нашым целі; здабываць яшчэ горшую бяду – здабываць яшчэ гор-
шае бяды; заўсёды – заўсягды; з дванаццацьма – з дванаццаццю; баляць печані – баліць печань; твар 
абсыпаецца прышчамі – твар абсыпаецца скулкамі; дохтар – доктар; ачмучаць – ачмуцяць; выганіць 
з хаты – выжане з хаты; маюць вясёлую разрыўку – маюць вясёлую развагу; заказ ‘прадпісанне’ ле-
кара – наказ лекара; не прызвычаены да пякоты – не прывыклі да спякоты; салдаты няп’ючыя – сал-
даты няп’юшчыя; паплыў на караблі – паплыў караблём; нарвежаны ‘нарвежцы’ – нарвежчане; скура 
цяплейшай станецца – скура цяплейшай стане; піццё ідзець у жалудак – піццё ідзець у страўнік; 
жалудны – страўнічны; пажыву жаднага – пажывы жаднай; пячэць і баліць, памрэць, пераможыць, 
выганіць – пячэ і баліць, памрэ, пераможа, выжане; цянюсенькая – танюсенькая; зарэжыцца – зарэ-
жацца; у шпіталю – у бальніцы; даіцё веры – даецё веры; да вастрогу – да астрогу; колькі – сколькі; 
справа – дзела; гасцей трактуюць – гасцей частуюць; у сваім сяле ці месце – у свамі сяле ці ў гора-
дзе; таварыствы заводзяць кніжныя склады – таварыствы заводзяць кнігарні; шмат прымысляюць – 
шмат прыдумляюць; жанчыны – кабеты і інш. (СВБК, СВР).

Калі некаторыя з указаных правак могуць разглядацца як адаптацыя асаблівасцей у гэты час яшчэ 
мала праяўленага «заходнебеларускага» узусу да «ўсходнебеларускага» (шпіталь – бальніца, трак-
таваць – частаваць, места – горад, разрыўка – развага), то іншыя (заўсёды – заўсягды, заставацца – 
аставацца, здабываць яшчэ горшую бяду – здабываць яшчэ горшае бяды, у вялікай патрэбе – у вялікай 
патрэбі, выганіць – выжане, жанчына – кабета і інш.) не могуць лічыцца такім прыстасаваннем. Зро-
бленыя выпраўленні сведчаць пра тое, што дадзеныя тагачасных слоўнікаў і граматык або пашыраныя 
тэндэнцыі моўнага развіцця неабавязкова былі аўтарытэтнымі для канкрэтнага моўнага рэдактара (ці не 
былі яму вядомымі). Гэта можна сцвярджаць у выпадку замены формы заставацца формай аставац-
ца, якая не падавалася ў слоўніках 1920-х гг. У працэсе публікацыі ў 1929 г. у зборніку З. Бядулі «На за-
чарованых гонях» апавядання 1912 г. «Ашчаслівіла» была здзейснена замена проста ў процілеглым на-
прамку: форма аставацца была выпраўлена на заставацца (НН 1913; Бядуля ЗТ-2, с. 72). У 1920-я гг.  
пераважнай тэндэнцыяй было хутчэй прасоўваць форму жанчына, чым замяняць яе словам кабета 
[19]. Несумненна, што рэдактар мінскай кнігі арыентаваўся ў тым ліку на пэўны маўленчы узус, аднак 
канкрэтныя яго праяўленні могуць выглядаць незаканамернымі.

5.2. Моўнае рэдагаванне сёмага выдання падручніка М. Калінічэнка і І. Мазура. Сёмае выданне 
кнігі для другога года навучання па комплекснай сістэме «Чырвоная змена» М. Калінічэнка і І. Мазура 
1929 г. было падрыхтавана з большай увагай, чым папярэднія стэрэатыпныя шэсць выданняў (шостае 
выйшла ў 1928 г. памерам 292 с.). У прадмове да сёмага выдання кнігі (396 с.) паведамлялася, што яна 
ў большай ступені, чым папярэднія, была насычана момантамі антырэлігійнага і інтэрнацыянальнага 
выхавання. Сёмае выданне падручніка звяртае на сябе ўвагу таксама вялікай колькасцю разнастайных 
моўных правак.

Так, словы абдумаць, агульны, апад, наступленне, пагода ‘надвор’е’, від, вучыцель, выпаліць ‘сказаць 
неабдумана’, варунак, гаварыць, гаспадарства, праца, давіць, дуць, закупка, запіска, зачэплены, 
вызваць, зніштожыць, зялеза, казяўка, клапаціцца, мельнік, пастанавіць, работніцкі, зарысаваць, 
заканапаціць, сябра, трудна, уладжваць, чарніла, чарод, перапужацца, немажлівы, бежанец, ударыць, 
крэпка і інш., якія ўжываліся ў шостым выданні, у сёмым былі заменены на абмеркаваць, супольны, 
ападанне, наступ, надвор’е, выгляд, настаўнік, ляпнуць, умова, казаць, дзяржава, работа, ціснуць, 
дзьмуць, куплянне, пісулька, закрануты, выклікаць, знішчыць, жалеза, казюлька, рупіцца, млынар, 
надумацца, рабочы, намаляваць, зашпакляваць, член, цяжка, парадкаваць, атрамант, чарга, 
спалохацца, немагчымы, уцякач, выцяць, моцна.
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Скарэкціраваны былі формы шэрагу слоў: асенні зменена на восенны; лісток – лісцік; апускаць –  
апушчаць; агнявы – агнёвы; задрыжала – задрыжэла; памагаць – дапамагаць; прастуджаны – засту-
джаны; пер’яў – пёркаў; самых – саміх; віхрам – віхурай; саўхоз – саўгас; млін – млын; устрымацца – 
стрымацца; хварбы, ахварбованы – фарбы, афарбованы; саджалка – сажалка; з сваімі – са сваімі; 
чымся – чым; крылле – крыллі; штырхануць – штурхануць; бялюсенькі – бялюткі; яблыка – яблык; 
інфлюэнцыя – інфлюэнца; скарыстацца – скарыстаць; гэтае (пытанне) – гэта (пытанне); тута-
ка – тут. 

Выпраўленні часам датычыліся словаўтварэння: рознакалёравы – рознакалёрны; апранены – апра-
нуты; дажджлівы – дажджысты; сартыроўка – сартоўка; паклон – уклон; стальны – сталёвы; шалуп-
ка – шалупінка; серкавы – сярчаны; заразны – заразлівы; піўная – піўніца.

Праўкам былі паддадзены некаторыя часціны мовы (чуць – ледзь; каторы – які; спарней – спар-
нейшы), словазлучэнні і сінтаксіс (на працы выпраўлена на ў часе работы; непадобны на – непадобны 
да; кожны год – штогод; ветраны млын – вятрак; лесапільны завод – лесапільня; абходным шля-
хам – кружка; сабрана было многа – сабралі былі шмат). Часам выпраўлялася дзеяслоўнае кіраванне 
(абралі старшынёю – абралі за старшыню; праслылі героямі – праслынулі за герояў; не вылічалі 
капейку – не вылічалі капейкі; панесціся к чыгунцы – панесціся да чыгункі; патрабуе хустачку – па-
трабуе хустачкі), гэта магло адбывацца ў тым ліку адначасова са зменай дзеяслова (клапаціцца аб 
тым – рупіцца аб тое).

У 1931 г. была выдадзена калектыўная кніга «Юныя будаўнікі» (аўтары М. Г. Разоўскі, І. Н. Кара-
чун, І. С. Вальковіч), у якой узнаўляліся некаторыя тэксты, раней надрукаваныя ў кнізе М. Калінічэнка 
і І. Мазура. Часам у кнізе «Юныя будаўнікі» можна было назіраць далейшае рэдагаванне: роўнамерна 
выпраўлена на роўна, урыўкамі – прыступамі, належнае становішча – правільная пастава, работа 
не ідзе – работа не ладзіцца, злавіць яго погляд – злавіць яго ўзрок, шмат работы – шмат працы, 
санітарны лісцік – санітарны лісток, абгаварвалі гэта пытанне – абмяркоўвалі гэтае пытанне.

5.3. Лінгвістычнае каменціраванне і моўнае рэдагаванне Я. Станкевічам паэмы Якуба Коласа 
«Новая зямля». З жніўня 1927 па снежань 1928 г. у Вільні ў газеце «Народ» (№ 1–19) друкаваліся раз-
дзелы з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» паводле публікацыі 1923 г. Гэта публікацыя была незвы-
чайнай з-за наяўнасці ў ёй двухузроўневага лінгвістычнага каментарыя.

Пры шэрагу слоў і форм слоў, абазначаных у публікацыі зорачкамі, былі пададзены лінгвістычныя 
каментарыі, якія ўказвалі на непрымальнасць ужывання гэтых слоў у беларускай мове. Так, як русізмы 
былі кваліфікаваны словы, формы і выразы парай (форма творнага склону ад пара), прахладна, 
падкрасціся, места, то і дзела, аканчальна, на воле, празнічак, накалоць (дроў), маўчком, дзярэўя; як 
паланізмы – праменне, кабеткі, патэльня, аздобіць, абцас; як «баўгарызм» – срэдзь. Некаторыя словы 
або формы крытыкаваліся без экспліцытнага суаднясення са словамі ці формамі іншых моў (пору, уго-
ру, танцуюць, сняданне, рабочы).

Другім відам, на гэты раз імпліцытнага, каментарыя былі лічбавыя заўвагі, якія, аднак, ніяк 
спецыяльна растлумачаны не былі. Далейшае развіццё падзей (гл. ніжэй), а таксама супастаўленне 
гэтай публікацыі з выданнем паэмы 1923 г. дазваляюць думаць, што лічбамі былі пазначаны выпадкі, 
калі «правільныя» словы былі ўнесены рэдактарам непасрэдна ў тэкст твора. Лічбавыя заўвагі стаялі 
пры словах і формах камені (форма мн. л. ад камень), елка, пяялі, песнеў (форма роднага склону ад 
песня), маўчкі (моўчкі), сялібы, чарэмхі, зарослая, быццам, заплюшча, павучыне, сміяліся, на лісцю, 
із смехам, баразніла (саха), здзічэлым, прыбіраючы, дзякаваў ён Богу, земляроба, сумляваўся, вачоў 
‘вачэй’, уйшоў ‘увайшоў’, зацеміў, часіна і інш.

Як вядома, першы – трынаццаты раздзелы паэмы «Новая зямля» ў 1928 г. былі надрукаваны ў Вільні 
асобным выданнем. Правапіс выдання пры гэтым быў зменены, на думку рэдактара, на больш «адпа-
вядаючы асаблівасцям беларускай мовы». Словы, якія здаваліся рэдактару русізмамі і паланізмамі, 
у тэксце твора былі выпраўлены, а арыгінальныя коласавы формы былі прыведзены ў камента- 
рыях. Каментарыі восьмага тома дваццацітомнага збору твораў Якуба Коласа, у якім змешчана паэма, 
кваліфікуюць такія дзеянні, як «свавольнае ўмяшанне ў аўтарскі тэкст», а само выданне – як «эксперы-
ментальнае», аднак не называюць імя рэдактара [20, c. 337]. Можна меркаваць, што гэтым рэдактарам 
быў Я. Станкевіч, вядомы своеасаблівым рэдагаваннем яшчэ аднаго заходнебеларускага выдання кнігі 
Коласа «“Нёманаў дар” і іншыя расказы» [17, с. 201–202].

Такім чынам, інтэнсіўнае моўнае рэдагаванне пачало практыкавацца ў Беларусі з сярэдзіны  
1920-х гг. У гэты час у беларускай літаратурнай мове было намнога больш з’яў, якія падлягалі асэнсаван-
ню і вымагалі больш дакладнага нармавання і кадыфікацыі, чым гэта можа здавацца на першы погляд. 
К канцу 1920-х гг. у асобных выпадках моўныя праўкі маглі набываць лавінападобны характар, частата 
іх правядзення дасягала сваёй кульмінацыі. На такі стан рэчаў уплывалі інтэнсіўная кнігавыдавецкая 
практыка гэтага часу, публічны дыскурс аб мове і існаванне сацыяльнага інстытута моўных рэдактараў 
(«стылістычных рэдактараў»).

У фарміраванні маўленчага узусу пісьмовай мовы можна канстатаваць істотнае значэнне волі і кан-
крэтных схільнасцей канкрэтных моўных рэдактараў. У асобных выпадках (рэдагаванне Я. Станкевіча) 
праўкі рабіліся на відавочнай суб’ектыўнай аснове і ўключалі неабгрунтаванае ўмяшанне ў аўтарскі тэкст. 
У сітуацыі, калі пры дапамозе намаганняў рэдактараў ці выдаўцоў адным моўным з’явам аддавалася 
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перавага перад іншымі, тагачасныя кадыфікатары і, больш шырока, уважлівыя чытачы ўспрымалі гэту 
акалічнасць як пэўны від неэкспліцытнай або напаўэкспліцытнай лінгвістычнай рэфлексіі. У здзейсне-
ных моўных праўках адлюстраваліся як погляды канкрэтных рэдактараў на канкрэтныя моўныя з’явы, 
так і агульнае разуменне імі своеасаблівага моўнага ідэалу, а таксама спосабаў і сродкаў нармалізацыі 
беларускай мовы.
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Т. В. БОБКО

МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ ОЦЕНКИ В РУССКО-  
И БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИИ

Резюме. Рассматриваются частотность и закономерности выражения положительной и отрицательной оценки в русско- и бе-
лорусскоязычных метаязыковых, метатекстовых и собственно метакоммуникативных комментариях. Исследование проводится 
на материале русско- и белорусскоязычных популярных неспециализированных интернет-форумов Беларуси, что позволяет на-
блюдать непосредственную метакоммуникативную рефлексию говорящих. Установлено, что сходство оценочных комментариев 
обусловлено общими представлениями о правилах кооперативного и вежливого общения, а отличия вызваны разными представ-
лениями говорящих о том, какие аспекты общения на русском и белорусском языках значимы и актуальны, что связано с раз-
ницей в функциях этих языков в условиях языковой ситуации Беларуси.

Ключевые слова: метакоммуникация; метаязык; метатекст; наивная лингвистика; обыденное метаязыковое сознание; оцен-
ка; интернет-коммуникация; языковая ситуация.

Abstract. The article examines the frequency and patterns of expression of positive and negative estimates in Russian and Belarusian 
metalinguistic, metatext and actually metacommunicative comments. The study is carried out on the material of Russian and Belarusian 
popular non-specialized online forums of Belarus, which allows to observe directly the metacommunicative reflection of speakers. It was 
found that the similarity of estimate comments due to general ideas about the rules of the cooperative and polite communication, and 
the differences caused by different perceptions of speakers about the meaningful and relevant aspects of communication in Russian and 
Belarusian languages, which is due to the difference in the functions of these languages in the language situation in Belarus. 

Key words: metacommunication; metalanguage; metatext; folk linguistics; ordinary metalanguage consciousness; estimate; Internet 
communication; language situation.


