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АМБІВАЛЕНТНАСЦЬ ПАЗІЦЫІ КАНДРАТА КРАПІВЫ  
Ў ПЫТАННЯХ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Т. Р. РАМЗА1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,  
пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

На аснове аналізу артыкулаў Кандрата Крапівы, прысвечаных праблемам культуры беларускай мовы, паказана, што яго 
стаўленне да моўных пытанняў было неадназначным. Пункт гледжання пісьменніка на развіццё беларускай мовы ў нека-
торых пытаннях супадаў з падыходамі кадыфікатараў 1920–30-х гг., у іншых пытаннях быў дыяметральна процілеглым. 
Амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы адносна культуры беларускай мовы праявілася ў тым, што, з аднаго боку, ён 
імкнуўся абмежаваць мову нарматыўнымі рамкамі акадэмічных слоўнікаў і граматык, з другога – у сваіх творах шырока 
выкарыстоўваў лексічныя і граматычныя сродкі беларускай народнай мовы.

Ключавыя словы: беларуская мова; культура беларускай мовы; культура маўлення; літаратурная мова; літаратурная  
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ПОЗИЦИИ КОНДРАТА КРАПИВЫ  
В ВОПРОСАХ КУЛЬТУРЫ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА
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На основании анализа статей Кондрата Крапивы, посвященных проблемам культуры белорусского языка, показано, что 
его отношение к языковым вопросам было неоднозначным. Точка зрения писателя на развитие белорусского языка в некото-
рых вопросах совпадала с подходами кодификаторов 1920–30-х гг., в других вопросах была диаметрально противоположной. 
Амбивалентность позиции Кондрата Крапивы относительно культуры белорусского языка проявилась в том, что, с одной 
стороны, он стремился ограничить язык нормативными рамками академических словарей и грамматик, а с другой – в своих 
произведениях широко использовал лексические и грамматические средства белорусской народной речи.

Ключевые слова: белорусский язык; культура белорусского языка; культура речи; литературный язык; литературная  
норма; узус.
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AMBIVALENCE OF KANDRAT KRAPIVA’S ATTITUDE TOWARDS  
THE CULTURAL ISSUES OF THE BELARUSIAN LANGUAGE

T. R. RAMZAa

aBelarusian State University, Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

On the basis of the analysis of Kandrat Krapiva’s articles devoted to the cultural issues of the Belarusian language it is shown that 
his attitude to the language issues was ambiguous. The point of view of the writer on the evolution of the Belarusian language was both 
concurring with approaches of codifiers in 1920–30s and diametrically opposed. Ambivalence of Kandrat Krapiva’s attitude towards 
the Belarusian language culture was shown in the fact that on the one hand he tended to limit language with the normative framework 
of academic dictionaries but on the other hand he widely used lexical and grammatical resourses of the Belarusian folk speech in his 
works.
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Значнасць асобы Кандрата Крапівы для развіцця беларускай літаратурнай мовы немагчыма 
перабольшыць ужо хаця б таму, што ён сам «як выдатны знаўца народнай мовы і непараўнальны майстар 
мастацкага слова ўнёс вялікі ўклад у нашу моўную культуру сваёй асабістай мовай» [1, с. 21]. Акрамя 
таго, менавіта з яго імем некаторыя навукоўцы звязваюць «і ўзнікненне ў беларускім мовазнаўстве 
такіх яго галін, як культура літаратурнай мовы і лінгвістычная стылістыка» [1, с. 21]. 

1. Культура мовы і культура маўлення. У беларускім мовазнаўстве пытанне аб размежаванні 
тэрмінаў «культура мовы» і «культура маўлення» яшчэ і сёння застаецца адкрытым [2, с. 3–5]. Як 
правіла, паняцце «культура мовы» апрыёры залучае ў сябе паняцце «культура маўлення». Гэта «звязана 
з тым, што беларусы пазней за іншых пачалі тэрміналагічна размяжоўваць паняцці мова і маўленне 
(параўн.: ням. Sprache i Rede, англ. language i speech, фр. language i parole, укр. мова і мовлення, рус. 
язык і речь, пол. mowa i mo ́wienie і г. д.), і таму беларускі выраз культура мовы фактычна перадаваў 
і значэнне “культура мовы як грамадская з’ява”, і значэнне “культура мовы асобнага чалавека – з’ява 
індывідуальная”» [3, с. 3].

Спалучэнне ў адным тэрміне двух паняццяў вымагае ад лінгвістаў дадатковага вытлумачэння 
і абгрунтавання такога выкарыстання. «Калі мы ўжываем тэрмін “культура мовы”, маем на ўвазе 
дыялектычнае адзінства мовы – маўлення, разумеючы мову як дынамічную, функцыяніруючую сістэму 
моўных сродкаў, якія рэалізуюцца ва ўзорных тэкстах пісьменнасці, сведчачы аб патэнцыяльных 
магчымасцях мовы. Калі мы гаворым “культура маўлення”, маем на ўвазе ў першую чаргу захоўванне 
носьбітамі мовы яе камунікатыўных якасцей у паўсядзённым ужыванні» [4, с. 29]. А праз тое, што 
беларуская літаратурная мова ў штодзённых стасунках гучыць нячаста, акцэнт у даследаваннях 
беларускія навукоўцы робяць на аналізе друкаваных тэкстаў.

Між тым тэрмін «культура маўлення» як валоданне нормамі вуснай і пісьмовай літаратурнай мовы 
мае два значэнні: «1) сацыяльна-гістарычна абумоўленая сучасная маўленчая культура грамадства; 
2) сукупнасць патрабаванняў, якія прад’яўляюцца да якасці вуснага і пісьмовага маўлення носьбітаў 
літаратурнай мовы з пункту гледжання грамадска ўсведамляемага лінгвістычнага ідэалу, густу пэўнай 
эпохі»1 [5, с. 128]. Другое значэнне гэтага тэрміна на працягу ХХ і пачатку ХХІ ст. застаецца для бела-
рускага мовазнаўства прыярытэтным і найбольш распрацаваным.

2. Культура мовы ў 1920–30-я гг. Паняцце «культура мовы» было актуалізавана з самага пачат-
ку станаўлення новай беларускай літаратурнай мовы: у гэты перыяд у тагачасным друку пачалася 
«кампанія за “культуру мовы”» і адначасова, як заўважылі спецыялісты, адбывалася ўгрунтаванне са-
мой адпаведнай дысцыпліны (больш дэталёва гл. [6, с. 264 –284]). 

У першыя дзесяцігоддзі ХХ ст., калі толькі выпрацоўваліся і ўсталёўваліся нормы літаратурнай 
мовы, «напаўненне» тэрміна «культура мовы» датычылася перадусім пісьмовых тэкстаў і было неабме-
жаваным: сюды залучалі і правапіс, і словаўжыванне, і будову фразы, і інтэрферэнцыю, і запазычанні, 
і стаўленне да сваёй гаворкі і пад. У 1930-я гг. дамінантным кампанентам культуры мовы стаў 
ідэалагічны складнік: беларуская мова пачала разглядацца найперш як «зброя класавага змагання», ад-
паведна гэтаму з’явіліся паняцці «мовазнаўчы фронт» і «чыстка мовы» [7, 8]. Праз гэта паняцце «куль-
тура мовы» сціснулася да цалкам вызначаных ідэалагічных межаў, і лінгвістычныя з’явы ацэньваліся 
паводле жорсткага палітычнага крытэрыю «савецкае/варожае».

Кандрат Крапіва ў гэты час толькі спрабаваў свае сілы ў літаратуры: ягоны першы верш быў 
надрукаваны ў 1922 г. Аднак ужо ў 1934 г. пісьменнік актыўна далучыўся да «партыйнай “чысткі”» 

1Пераклад мой. – Т. Р.



Мовазнаўства

65Б ДУ — 95 гадоў!

Цішкі Гартнага [6, с. 281], а тым самым наўпрост да абмеркавання праблем мовы мастацкіх твораў, 
«якасці» выяўленчых сродкаў і аўтарскага стылю пісьменніка [9, с. 68; 6, с. 276; 8, с. 51]. З таго часу, як 
можна меркаваць па ягоных артыкулах, Кандрат Крапіва змагаўся з заганнымі з’явамі не толькі ў сваіх 
сатырычных творах, але і на «мовазнаўчым фронце».

3. Барацьба за культуру мовы як крэда Кандрата Крапівы. Публікацыі Кандрата Крапівы, 
датычныя культуры мовы, якія выйшлі ў пасляваенны час і належалі ўжо прызнанаму пісьменніку 
і навукоўцу, мелі непараўнальна большую вагу, чым артыкулы ўсіх ягоных папярэднікаў і паплечнікаў 
па «Маладняку» ці «Узвышшы» (і тут няма нічога дзіўнага, калі ўлічыць, што пераважная частка тых 
аўтараў – лінгвістаў і літаратараў – трапіла пад рэпрэсіі 1930-х гг.).

Сярод найбольш рэзанансных артыкулаў Кандрата Крапівы можна назваць наступныя: «Шкодная 
блытаніна ў пытаннях мовы» (1949), «Аб некаторых пытаннях беларускай мовы» (1952), «Пытанні 
беларускага правапісу» (1952), «Грамадская неабходнасць і беспадстаўнае наватарства» (1972), «Ці 
будзем мы ездзіць па левым баку?» (1979)1. Чытаючы гэтыя выступленні, нельга не заўважыць, 
што большасць з іх вытрымана ў вядомай крапівоўска-сатырычнай манеры: яны напісаны востра, 
з’едліва, хвостка і безапеляцыйна. У апанента, трэба сказаць, не было шанцу на адстойванне свайго 
меркавання2. 

«Для сатырыка і гумарыста, – пісаў пра Кандрата Крапіву Рыгор Шкраба, – вельмі важна ўмець 
выклікаць у чытача патрэбныя эмоцыі, самому застаючыся нібы абыякавым да таго, што гаворыц-
ца» [10, с. 54]. Што датычыць мовазнаўчай тэматыкі, то тут Кандрат Крапіва не стрымліваў сваіх 
пачуццяў, наадварот, дэманстраваў іх вельмі эфектна, напрыклад характарызуючы лінгвістаў з адроз-
ным ад ягонага пунктам гледжання на культуру беларускай мовы і іх дзейнасць наступным чынам: 
некаторыя гора-мовазнаўцы, такія штукары, гэты накіп, самадзейныя рэфарматары, вядомы нам 
прыхільнік блытаніны, заўзятыя праўшчыкі аўтарскіх рукапісаў, марныя клопаты аб недарэчнай 
«фірменнай мове», запраграміраваныя ненармальнасці, паход супраць небаракі прыназоўніка «аб», 
словы-неданоскі, смецце [11, с. 160, 228; 12, с. 2] і пад.

3.1. Спалучэнне неспалучальнага. Пытанне культуры мовы пачынаючы з 1950-х гг. хвалявала  
Кандрата Крапіву і як адказную службовую асобу, грамадскага дзеяча і арганізатара (спачатку ён  
займаў пасаду загадчыка сектара мовазнаўства Інстытута мовы, літаратуры і мастацтва Акадэміі навук 
БССР (АН БССР), затым стаў дырэктарам Інстытута мовазнаўства АН БССР, пасля віцэ-прэзідэнтам 
АН БССР і амаль да канца свайго жыцця заставаўся вядучым навуковым супрацоўнікам-кансультантам 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР), і як вучонага (быў навуковым рэдактарам фун-
даментальных акадэмічных слоўнікаў: аднатомных і двухтомных перакладных руска-беларускага 
(1953, 1982) і беларуска-рускага (1962, 1988–1989), «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» ў пяці 
тамах (1977–1984), а таксама «Курса сучаснай беларускай літаратурнай мовы» ў трох тамах (1957–
1961), «Граматыкі беларускай мовы» ў двух тамах (1962–1966) і інш.), і, несумненна, як літаратара 
(байкапісца, паэта-сатырыка, празаіка, драматурга). У сувязі з гэтым неабходна згадаць, што акадэмік 
Кандрат Крапіва ў 1950-я гг. узначальваў Арфаграфічную камісію АН БССР і што звод «Правіл белару-
скай арфаграфіі і пунктуацыі» быў выдадзены ў 1959 г. пры яго непасрэдным удзеле (разам з акадэмі-
кам П. Ф. Глебкам быў рэдактарам названага выдання). 

Спалучэнне ў адной асобе некалькіх такіх фактычна процілеглых іпастасей, як падаецца, не магло не 
ўплываць на тэндэнцыйны характар стаўлення Кандрата Крапівы да культуры беларускай літаратурнай 
мовы. Пасады, якія ён займаў, званні і ўзнагароды, якія атрымаў, вядомасць і аўтарытэт, якія меў на пра-
цягу жыцця, вымушалі яго рэагаваць на наспелыя мовазнаўчыя праблемы, прычым рэагаваць адпавед-
на сваёй сацыяльнай функцыі і амплуа. Відаць, таму ў асэнсаванні пытанняў культуры мовы ў ягоных 
працах неразрыўна паядналася неспалучальнае: разважлівае стаўленне да праблем правапісу і грама-
тычнай варыянтнасці ў пералічаных вышэй фундаментальных акадэмічных мовазнаўчых выданнях, 
навуковым рэдактарам якіх ён быў, і катэгарычнае непрыманне той жа варыянтнасці ды эмацыянальна-
паказальнае змаганне з «гора-мовазнаўцамі» ў публіцыстычных (лінгвістычных) артыкулах.

3.2. Праблематыка: ідэалагічная рыторыка і моўны ідэал. Паводле ахопу ўласна мовазнаўчых 
праблем, артыкулы Кандрата Крапівы ўздымалі тэмы, актуалізаваныя лінгвістамі ўжо ў 1920–30-я гг. 
У поле зроку пісьменніка трапілі, з аднаго боку, пытанні правапісу (вытрымліванне адзінай пісьмовай 
нормы), звязаныя з яго працай у Арфаграфічнай камісіі АН БССР, а з другога – пытанні лексічнага 

1Пад увагу свядома не браліся такія апалагетычныя публікацыі Кандрата Крапівы ў гонар выступлення І. В. Сталіна па 
пытаннях мовы, як «Сталінскае вучэнне аб мове і беларуская лінгвістыка» (1951), «Пытанні беларускага правапісу ў святле 
вучэння І. В. Сталіна аб мове» (1952) і інш., бо гэта была відавочная даніна тагачаснай рэчаіснасці.

2Відаць, з гэтай прычыны адкрыты ліст Кандрату Крапіве ад Максіма Лужаніна (рэакцыя на публікацыю ў «Звяздзе» за 
1979 г. крапівоўскага артыкула аб празмернай «“беларускасці” беларускай мовы») быў надрукаваны ў той самай газеце толькі 
праз 17 гадоў (6 чэрвеня 1996 г.), ужо пасля смерці Кандрата Крапівы.
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і граматычнага ўнармавання (уніфікацыя і пазбаўленне варыянтнасці), звязаныя з дзейнасцю яго 
як навуковага рэдактара, а таксама з асабістым разуменнем літаратурнай нормы беларускай мовы. 
У публікацыях Кандрата Крапівы шчырая заклапочанасць культурай мовы, якая адзначалася і ў арты-
кулах кадыфікатараў 1920-х гг., спалучалася з «пакручастай» рыторыкай ідэолагаў 1930-х гг.

Да канца свайго жыцця, як можна меркаваць, Кандрат Крапіва шмат у чым падзяляў пункт гледжан-
ня М. Байкова, П. Бузука, С. Некрашэвіча, Б. Тарашкевіча, Кузьмы Чорнага і іншых дзеячаў 1920-х гг. 
на развіццё беларускай літаратурнай мовы, у тым ліку і культуру мовы, паколькі праграмныя палажэнні 
кадыфікатараў 1920-х гг. і ягоныя ўласныя перагукваюцца або цалкам супадаюць (табл. 1).

Т а б л і ц а  1

Ключавыя пазіцыі Кандрата Крапівы і кадыфікатараў 1920-х гг.  
у стаўленні да культуры беларускай мовы

«...Каб беларуская мова была адна»

Кандрат Крапіва. Аб некаторых  
пытаннях беларускай мовы (1952)

С. Некрашэвіч. Аб пашырэнні акання  
на чужаземныя словы (1926)

«Мова пісьменніка – гэта не якая-небудзь асобная мова, 
адрозная ад народнай. Гэта тая ж самая народная мова, 
але літаратурна апрацаваная» [11, с. 161]

«Мы павінны імкнуцца, каб простая мужыцкая мова 
разам з тым была і мовай кніжнай (літаратурнай). <…> 
Гэтае адзінства народнай і кніжнай мовы павінна быць 
ідэалам пры разьвіцьці нашай мовы»1 [13, с. 125]

«Думаць па-беларуску»

Кандрат Крапіва. Аб некаторых  
пытаннях беларускай мовы (1952)

Кузьма Чорны. Небеларуская мова  
ў беларускай літаратуры (1928)

«Тут мы ўпіраемся ў пытанне, якой мовай чалавек ду-
мае <…> чалавек мысліць пэўнай нацыянальнай мо-
вай» [11, с. 162]

«Літаратары павінны навучыцца моўна думаць па-
беларуску. Яны павінны абудзіць у сабе або пастарацца 
ўспрыняць (калі не давялося мець яе змалку) белару-
скую моўную стыхію» [9, с. 60]

Граматычны лад

Кандрат Крапіва. Аб некаторых  
пытаннях беларускай мовы (1952) Я. Лёсік. Граматычныя нататкі (1927)

«…Самае горшае тое, што пры гэтым амаль ніколі не 
звяртаюць увагі на граматычны лад мовы, ад якога 
ў першую чаргу залежыць яе нацыянальны характар» 
[11, с. 162]
«Парушэнне граматычнага ладу – гэта парушэнне асно-
вы асноў мовы, і ўсякая мешаніна граматычных форм 
апрача шкоды нічога не можа прынесці» [11, с. 159]

«Трэба памятаць, што мова псуецца ды становіцца 
штучнаю, чужою і малазразумелаю не ад чужых слоў. 
Яна псуецца чужою граматыкаю – чужою фанэтыкаю, 
марфалёгіяю і сынтаксам» [14, с. 319]
«…Кожнаму літаратару перш-наперш трэба дакладна 
ведаць граматыку свае мовы, а потым сачыць за народ-
наю моваю, як гэта рабілі і робяць лепшыя пісьменьнікі-
клясыкі» [14, с. 318]

Канцылярызмы

Кандрат Крапіва. Аб некаторых  
пытаннях беларускай мовы (1952) Кузьма Чорны. Публіцыстычныя нататкі (1929)

«Відаць, некаторыя пісьменнікі вывучалі беларускую 
мову не ў народзе, а толькі па газетах і пратаколах» 
[11, с. 163]

«Трэба яшчэ сказаць і пра моўную канцэляршчыну. Га-
зэты і шмат кніг пішуцца гэтакаю моваю, якою пішуцца 
і канцэлярскія паперы, і ўсялякія пратаколы» [9, с. 211]

Найбольш відавочнае адрозненне ў стаўленні да культуры беларускай мовы кадыфікатараў 1920-х гг. 
і Кандрата Крапівы ў 1950–70-я гг. бачыцца ў тым, што апошні, як падаецца, і ў пасляваенны час глядзеў 
на праблему культуры мовы ўсё яшчэ вузка, хутчэй з пазіцыі рэдактара, і не надаваў асаблівага значэн-
ня адметным рысам кадыфікавана-літаратурнай беларускай мовы. Так, ён лічыў, «што ад перадачы на 
пісьме якання ў першым складзе перад націскам можна адмовіцца», і нават іранізаваў, што «некаторыя 
таварышы разумеюць справу так, што скасаванне гэтага правіла з’яўляецца замахам на святая святых 
беларускай мовы» [11, с. 179]. Кадыфікатары 1920-х гг. разглядалі праблему культуры мовы і ў аспекце 
пашырэння яе ўжывання ў дзяржаўных і грамадскіх установах і арганізацыях з мэтай павышэння яе 

1Цытаты прыводзяцца з захаваннем арфаграфічных асаблівасцей арыгінала.
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статусу. Напрыклад, П. Бузук, як вучоны-лінгвіст, прадбачыў тое, чаго не мог (не хацеў?) акцэптаваць 
Крапіва-літаратар. У сваёй рэакцыі на адкрыццё ў часопісе «Узвышша» (1927, № 5) рубрыкі «Культура 
мовы» П. Бузук адзначыў: «Падняць культуру мовы, яшчэ раз паўтараю, – добрая ідэя, і яе трэба вітаць, 
але аднымі артыкульчыкамі ў часопісах справы ня выратуеш. Нам трэба наогул падняць у беларускай 
грамадзкасьці пашану да м о в а з н а ў с т в а  (вылучана мной. – Т. Р.)» [14, с. 326]. На жаль, гэта ідэя-
мэта так і засталася нерэалізаваная. Больш за тое, ужо ў 1930-я гг. беларускія мовазнаўцы былі цалкам 
дыскрэдытаваныя.

Адзін з аўтараў вядомага зборніка «Пісьменнік і мова» (1934) адкрыта пісаў, хто, на яго думку, 
быў так званымі нацдэмамі і дзе яны групаваліся: «Амаль усе ідэолагі і правадыры контррэволюцый-
най нацдэмаўшчыны (Лёсік, Некрашэвіч, Ластоўскі, Гарэцкі, Бузук і інш.) “працавалі” ў мовазнаўчых 
інстытуцыях. Гэтыя мовазнаўчыя інстытуцыі яны зрабілі цытадэлямі сваей падрыўной контррэво-
люцыйнай работы…» [7, с. 94]. Улічваючы, што праз 13 гадоў Кандрат Крапіва ўзначаліў спачатку 
мовазнаўчы сектар, а потым – Інстытут мовазнаўства АН БССР, можна дапусціць, што ён імкнуўся 
нейкім чынам «рэабілітаваць» і саму гэту ўстанову, і тыя выданні, якія меліся там выйсці і над якімі 
вялася інтэнсіўная і карпатлівая праца. Тым самым у сваіх публічных выступленнях Кандрат Крапіва 
вытрымліваў выкрывальніцка-ачышчальны пафас 1930-х гг. (параўн. выказванні аўтараў зборніка 
«Пісьменнік і мова» (1934) і Кандрата Крапівы ў 1950–70-я гг., табл. 2), а ў калектыўных мовазнаўчых 
працах як навуковы рэдактар падзяляў меркаванні лінгвістаў, нярэдка адрозныя ад яго ўласных (больш 
дэталёва гл. п. 3.3).

Т а б л і ц а  2

Ключавыя пазіцыі Кандрата Крапівы ў стаўленні да культуры беларускай мовы  
ў святле публікацый Максіма Горкага і зборніка «Пісьменнік і мова» (1934)

«Задача арганізацыі мовы, ачышчэнне яе ад паразітыўнага (слоўнага) хламу» (Максім Горкі)

А. Александровіч. Прадмова да зборніка 
«Пісьменнік і мова»

Кандрат  Крапіва. Грамадская неабходнасць 
і беспадстаўнае наватарства (1972)

«Трэба ачысціць ад слоўнага хлама творчасць усіх 
пісьменнікаў, не гледзячы на асобы. Упартасць некато-
рых пісьменнікаў, нежаданне прызнаць неабходнасці 
чысткі мовы ад старасвецкага гнілля – будзе насіць 
класава-варожы нам характар» [7, с. 6]

«Ненармальнай з’яўляецца і залішняя прыхільнасць 
некаторых мовазнаўцаў і работнікаў друку да асаблі-
васцей мясцовых гаворак» [11, с. 230]

«Барацьба за чыстату, за сэнсавую дакладнасць, за вострасць мовы ёсць барацьба за зброю культуры» (Максім Горкі)

М. Клімковіч. Вырваць з корнем пустазелле Кандрат Крапіва. Ці будзем мы ездзіць  
па левым баку? (1979)

«…Кожным словам, кожным сказам, кожным вобразам 
біць і нішчыць атрутную “прышчэпку” нацыяналізму» 
[7, с, 23]

«Яны, бычыце, псуюць мову ў “імя высокай ідэі”, зма-
гаючыся за “беларускасць” беларускай мовы. <…>  
У імя “высокай ідэі” яны выкасоўваюць з рукапісу сло-
вы, якія з’яўляюцца агульнымі для беларускай і рускай 
мовы, і замяняюць іх словамі мясцовых гаворак або 
штучнымі наватворамі, не заўсёды дакладнымі па зна-
чэнню, але затое “чыста беларускімі”» [12, с. 2]

Слоўнікі

П. Юргілевіч. Моўныя тэорыі і практыка 
контррэвалюцыйных лідараў «Узвышша»

Кандрат Крапіва. Аб некаторых пытаннях  
беларускай мовы (1952)

«Устаноўка нацдэмаў – гэта стварэнне штучнага 
бар’ера паміж беларускай мовай і мовай рускага про-
летарыята і набліжэнне беларускай мовы да мовы фа-
шысцкай Польшчы» [7, с. 94]
«У выніку гэтай шкодніцкай работы сотні і тысячы 
слоў, агульных для беларускай і рускай мовы, выкінуты 
нацдэмамі з слоўнікаў, тэрміналогій і літаратурнай 
мовы. Замест іх унесена ў літаратурную мову маса 
архаізмаў, штучна ўтвораных слоў <…> кулацка-
шляхоцкіх правінцыялізмаў, паланізмаў і г. д.» [7, с. 96]

«У першую чаргу трэба вярнуць правы грамадзян-
ства тым словам, якія здаўна бытавалі як у рускай, так 
і ў беларускай мове, але былі жывасілам выдалены 
з літаратурнай мовы» [11, с. 157]
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Культура мовы

П. Юргілевіч. Моўныя тэорыі і практыка  
контррэвалюцыйных лідараў «Узвышша»

Кандрат Крапіва. Грамадская неабходнасць 
і беспадстаўнае наватарства (1972)

«Трэба сказаць, што яны [лідары «Узвышша»] вельмі 
пышыліся сваёй “культурай” мовы і выдавалі сябе за 
вялікіх мовазнаўцаў» [7, с. 98]

«Чым жа ўсё-такі кіраваліся самадзейныя рэфармата-
ры ў сваёй актыўнай, але неправамернай дзейнасці? 
Ды нібыта ўсё тымі ж клопатамі пра культуру мовы. 
Некаторыя з іх лічаць, што беларуская мова не досыць 
беларуская. Што яна будзе больш беларускай, калі мы 
будзем пісаць і гаварыць кнігаў, хатаў, бабаў, шапкаў; 
стане больш багатай, калі мы падцярэбім сінтаксічныя 
канструкцыі з прыназоўнікам “аб” і “па” (з канчаткамі 
-у, -ю) і будзем пісаць пра праграму, пра пераразмер-
каванне, закон пра зямлю, прасіць пра памілаванне; па 
сакрэце, па гусце, будзем вывучаць палітэканомію па 
Марксе. Хіба гэта і ёсць тая самая культура, аб якой 
трэба клапаціцца?» [11, с. 233]

Водгукі рыторыкі 1930-х гг. засталіся і ў эмацыянальных выказваннях Кандрата Крапівы адносна  
выкарыстання ўжо замацаваных у той час лексем цягнік, выснова, менавіта і іншых у артыкуле 1979 г.,  
адрасаваным выдавецкім рэдактарам: «Не “ўзнімайце” рукі на паўнапраўныя, законна ўжытыя аўтарам 
словы, не навязвайце яму сілком “нагоды”, “высновы” і архаічнага “дойліда” замест сучаснага “архітэк-
тара”. Не цягніце яго сілком на цягнік, калі яму больш падабаецца поезд» [12, с. 3] (параўн. [8, с. 51]).

3.3. Узус, норма і асабісты густ. Пытанне суаднесенасці узусу і кадыфікаванай нормы заставалася 
малараспрацаваным і ў другой палове ХХ ст., хаця гэты факт не перашкаджаў навукоўцам штораз апе-
ляваць менавіта да жывога маўлення. Прычым кожны бок-апанент прыцягваў узус (жывое маўленне) 
на карысць сваёй пазіцыі.

Так, Кандрат Крапіва абураўся неправамерным, на яго думку, пашырэннем поўных канчаткаў род-
нага склону прыметнікаў жаночага роду -ае (-яе) «замест прынятай за норму скарочанай формы»: 
«Дыялектная форма – зялёнае, такое – пашырана ў некаторых паўднёвых гаворках і дапускаецца 
падручнікамі як паралельная, але гэта не значыць, што ёю трэба замяняць больш пашыраную скаро-
чаную форму» [11, с. 230; 12, с. 2]. Між тым у «Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (1959), 
адным з навуковых рэдактараў якіх ён быў, гэтыя канчаткі пададзены як варыянтныя без якіх-небудзь 
агаворак [15, с. 29]. 

Можна прывесці і цалкам суб’ектыўны погляд Кандрата Крапівы на канструкцыі з прыназоўнікам 
па (кшталту: па сэнсу), калі ён даводзіць, што канчатак -у назоўнікаў адзіночнага ліку тут «трэба раз-
глядаць толькі як варыянт канчатка меснага склону. <…> Гэта не асаблівасць якой-небудзь мясцовай 
гаворкі, а рыса, уласцівая ўсёй агульнанароднай мове – пісьмовай і вуснай» [11, с. 228]. Аднак у такім 
выпадку ўзнікае граматычная супярэчнасць: калі гэта месны склон назоўніка з канчаткам -у, то і азна-
чэнне пры ім павінна мець канчатак меснага склону: па новым метаду. Між тым Кандрат Крапіва ад-
носна дапасавання прыметнікаў, займеннікаў і лічэбнікаў у такіх канструкцыях зазначае: «Магчымыя 
супярэчнасці з граматыкай пры гэтым павінны вырашацца на карысць правапісу, заснаванага на шыро-
кай моўнай практыцы» [11, с. 228]. Незразумела, канчатак якога склону меўся на ўвазе.

Варта канстатаваць, што сярод мовазнаўцаў, у тым ліку і супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства  
АН БССР, які Кандрат Крапіва пэўны час узначальваў, быў адзіны погляд на гэту канструкцыю-запазы-
чанне. «У сінтаксічным ладзе беларускай навуковай мовы выяўляюцца асобныя рысы, якія складаюць 
новыя, неўласцівыя беларускай мове асаблівасці, што ўзніклі ў выніку паступовага развіцця беларускай 
сінтаксічнай сістэмы. Да такіх з’яў адносіцца пашырэнне спалучэнняў дзеяслова або аддзеяслоўнага 
назоўніка з прыназоўнікам па і з давальным склонам назоўніка ў адзіночным ліку, якія абазначаюць 
азначальна-абмежавальныя адносіны тыпу: выступаюць па пытанню, працаваць па метаду і г. д. Такія 
словазлучэнні з адцягненым значэннем, уласцівыя толькі кніжнаму, пісьмоваму стылю, маглі з’явіцца 
ў новай беларускай літаратурнай мове хутчэй за ўсё пад уплывам рускай літаратурнай мовы» [16, с. 310]. 

Сацыяльны статус і грамадская вага дазвалялі Кандрату Крапіве пазіцыянаваць сваё адмоўнае 
стаўленне да мовазнаўцаў і выкладчыкаў-практыкаў, якія пашыралі тыя моўныя з’явы, што выходзілі 
за межы ягонага ўласнага моўнага густу і (ці) межы ўкладзеных (пры яго ўдзеле і кіраванні) «санк-
цыянаваных» акадэмічных слоўнікаў і граматык, адкрыта і непрыхавана-здзекліва. Напрыклад:  
«…аўтарытэт Каўруса для самадзейных рэфарматараў аказаўся вышэйшым за ўсе іншыя аўтарытэты» 
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[11, с. 230] (размова адносна выкарыстання канструкцый з прыназоўнікамі аб/пра). Выходзіла, што  
нормы літаратурнай беларускай мовы былі як бы манапалізаваныя, што гэта нібы ўласнасць акадэміч-
ных інстытутаў з правам абсалютнага распараджэння імі і пільнага нагляду за імі: «І ўжо ва ўсякім 
разе [змены] не павінны праводзіцца самачынна, без санкцый тых устаноў, на якія ўскладзены абавя-
зак наглядаць за станам літаратурнай мовы з яе адзінымі для ўсяго грамадства нормамі і правіламі»  
[11, с. 233]. Між тым сам Кандрат Крапіва сцвярджаў, што нормы – гэта толькі замацаванне узусу.

3.4. Дваістасць моўных патрабаванняў. Культура беларускай мовы культывавалася Кандратам 
Крапівой, з аднаго боку, толькі з апораю на нарматыўныя акадэмічныя выданні, якія ў пэўнай ступені 
былі ўкладзены на ўзор рускай мовы, перадусім слоўнікі. Аднак, як зазначалі спецыялісты, «слоўнік не 
можа прадбачыць усіх выпадкаў ужывання слова, яго гучання ў розных стылявых кантэкстах. Апроч 
таго, ніякі самы дасканалы слоўнік не дапаможа, калі ў чалавека няма разумення духу мовы, няма па-
чуцця слова. Каб глыбока пранікнуць у значэнне слова, мала ведаць, якая стылістычная памета стаіць 
пры ім у слоўніку. Трэба прасачыць яго этымалогію, пацікавіцца, якое яно мае значэнне ў жывой мове, 
у якіх фразеалагічных спалучэннях сустракаецца. Але і гэта яшчэ не ўсё. Трэба мець густ да слова» [10, 
с. 31]. Якраз усё пералічанае вышэй, як і густ да слова, меў сам Кандрат Крапіва, бо нездарма ягоныя 
творы сталі ўзорам літаратурнай мовы. «Блізасць да народнай моўнай стыхіі і бездакорны густ пры 
апрацоўцы і ўжыванні слова ў мастацкіх і публіцыстычных творах робяць яго мову класічным узорам, 
на які арыентавалася беларуская літаратурная мова на пэўным этапе яе развіцця» [17, с. 3]. 

З другога боку, менавіта таму, што Кандрат Крапіва быў надзвычай чуйны да слова, праз усе артыку-
лы, датычныя мовазнаўчай тэматыкі, лейтматывам праходзіць тэзіс аб значэнні ведання пісьменнікам 
жывой мовы і яе заканамернасцей: «Той, хто не чуў народнай гаворкі з усім багаццем яе лексікі 
і фразеалогіі, хто абыякава ставіцца да гэтай найбагацейшай крыніцы, той не зможа ствараць яркіх, 
паўнакроўных твораў» [11, с. 167]. Атрымліваецца, Кандрат Крапіва апеляваў да жывой народнай мовы 
як да самай надзейнай крыніцы ўзбагачэння тэзаўрусу і фразеалогіі (у тым ліку і сінтаксісу) пісьменніка 
і адначасова адмаўляў гэтай крыніцы ў жыццёвасці тых лексем і граматычных форм, якія былі най-
больш адрозныя ад рускай мовы. 

Такім чынам, у першым выпадку заўважаецца вельмі моцная сувязь з падыходамі кадыфікатараў 
пачатку ХХ ст.: устаноўка не адрываць літаратурную мову ад народнай асновы; а ў другім – абачлівая 
арыентацыя на выступленні Максіма Горкага і І. В. Сталіна па пытаннях мовы і ў выніку – арыентацыя 
на збліжэнне беларускай і рускай моў. Так, Кандрат Крапіва сцвярджаў: «Граматычны лад нашай мовы 
настолькі дасканалы, што дае магчымасць пабудаваць любую фразу, выказаць любую думку» [11, с. 159]. 
І ён жа канстатаваў: «Яшчэ добра было б, каб пісьменнік думаў мовай, скажам, Горкага. Тады і з пера-
кладу што-небудзь лепшае атрымалася б» [11, с. 162].

4. Падсумаванне. Будучы таленавітым пісьменнікам з абсалютна дасканалым веданнем жывой  
народнай стыхіі і бліскучым валоданнем мастацкім словам, Кандрат Крапіва і ў другой палове ХХ ст. 
заставаўся ў пэўнай ступені ў межах, акрэсленых крывавымі 1930-мі гг. Амбівалентнасць пазіцыі Кан-
драта Крапівы адносна культуры беларускай літаратурнай мовы праяўляецца ў тым, што, з аднаго боку, 
ён імкнуўся як бы «закансерваваць» яе нарматыўна-лінгвістычнымі рамкамі (далёка не поўных і далёка 
не дасканалых) акадэмічных слоўнікаў, правіл і граматык, а з другога – ва ўласных літаратурна-мастац-
кіх творах шырока выкарыстоўваў лексічныя і граматычныя сродкі жывога беларускага маўлення. 

Між тым, як вынікае з мовазнаўчых публікацый, ні навукоўца, ні службовую асобу, ні пісьменніка 
Кандрата Крапіву не хвалявала пытанне ўжывання вуснай беларускай літаратурнай мовы ў афіцыйных 
і штодзённых стасунках, як і разбудоўванне узусу такога маўлення і яго заканамернасці. Актуальнымі 
для яго заставаліся праблемы выключна пісьмовай мовы, друкаванага слова, якія былі ўзняты першымі 
кадыфікатарамі беларускай мовы. І калі ў 1920–30-я гг. задача выпрацоўкі пісьмовай мовы была самай 
надзённай, то пачынаючы з другой паловы ХХ ст. паўстала яшчэ больш істотная праблема – выкары-
станне беларускай мовы як звыклага сродку камунікавання ў гарадскім атачэнні. Гэта быў якраз той 
час, калі беларуская літаратурная мова ўжо павінна была б запанаваць як у горадзе, так і ў вёсцы. Аднак 
праблема ўласна беларускамоўнай культуры грамадства заставалася ўбаку, ёй не надавалася належнай 
увагі ні асобамі, ні тымі інстанцыямі, якія мелі да гэтага непасрэднае дачыненне. Як вядома, толькі 
праз правілы і слоўнікі культуру мовы замацаваць немагчыма, для гэтага неабходна жывое штодзённае 
маўленне, у працэсе якога складаецца вусны узус, які і замацоўваецца слоўнікамі ды граматыкамі.
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