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ПРАДМОВА

П ытанні фарміравання і далейшага развіцця лексічнага 
складу беларускай мовы належаць да ліку найбольш 

актуальных у сучасным мовазнаўстве. Не менш важнымі з’яўляліся 
яны і ў пачатковы перыяд выпрацоўкі норм новай беларускай 
літаратурнай мовы, асабліва ў 1920-я гг., якім у выданні нададзе-
на асаблівая ўвага. Дзякуючы навуковай дзейнасці Б. Тарашкевіча, 
Я. Лёсіка, В. Ластоўскага, С. Некрашэвіча, М. Байкова і іншых у гэты час 
адбывалася насычэнне, своеасаблівая апрабацыя ў літаратурнай мове 
як мясцовага, часта вузкарэгіянальнага элемента, так і іншамоўных 
запазычанняў, складваліся асноўныя тэрмінасістэмы, выяўлялася тэн-
дэнцыя да індывідуальна-аўтарскай неалагізацыі як запатрабаванага 
спосабу папаўнення агульналітаратурнага слоўніка. Адзначаныя працэ-
сы па-рознаму асвятляліся ў навуковым друку, нярэдка тэндэнцыйна, 
з пэўнай аглядкай на партыйную адміністрацыю і ўказанні з Крамля. 
Навуковыя і пазанавуковыя перыпетыі тагачаснага жыцця наклалі 
адбітак на многія моўныя з’явы, што толькі значна пазней (у апошняй 
трэці XX ст.) атрымалі рэальнае замацаванне як на практыцы, так і ў 
тэорыі моўнага будаўніцтва.

Аўтары дапаможніка сканцэнтравалі ўвагу на найбольш важных 
і значных напрамках, прадстаўленых у моватворчым працэсе пер-
шай паловы мінулага стагоддзя. Матэрыялы згрупаваны ў раздзелы: 
«Выпрацоўка ў 1920-я гг. канцэпцыі беларускай літаратурнай мовы» 
(С.  М.  Запрудскі); «Фарміраванне і ўпарадкаванне беларускай на-
вуковай тэрміналогіі» (Г. І. Кулеш); «Запазычванне з іншых моў як 
сродак развіцця і папаўнення лексічнага складу беларускай мовы» 
(М. І. Свістунова); «Інавацыйныя працэсы ў лексічным складзе бе-
ларускай мовы» (М. Р. Прыгодзіч). У кожным з гэтых раздзелаў пада-
юцца дастаткова арыгінальныя (у асобных выпадках – часткова ўжо 
апрабіраваныя ў вучэбных выданнях і навуковых публікацыях аўтараў) 



тэарэтычныя звесткі. Пасля іх прыводзіцца хрэстаматыйны матэрыял: 
публікацыі (пададзены цалкам або ў скарочаным выглядзе), якія па-
казваюць працэсы, што адбываліся ў беларускай мове першай паловы 
XX ст. Аўтарамі гэтых прац з’яўляюцца найбольш вядомыя тагачасныя 
мовазнаўцы, менавіта ім належаць першыя навуковыя даследаванні-
развагі аб стане роднай мовы і яе далейшым лёсе. Думкі, прапановы і 
меркаванні навукоўцаў адзначанага перыяду сталі асновай вывучэння 
і – адначасова – станаўлення новай беларускай літаратурнай мовы, 
вызначылі магістральныя напрамкі развіцця ўсіх яе структурных 
узроўняў, а таму зварот да іх дапамагае ў справе як асэнсавання шляхоў 
гістарычнага развіцця, так і вывучэння лексічнай сістэмы беларускай 
мовы. Хрэстаматыйны матэрыял прыведзены з захаваннем тагачаснага 
правапісу.

Выданне, падрыхтаванае вядучымі навуковымі супрацоўнікамі ка-
федры гісторыі беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
працягвае цыкл хрэстаматый і вучэбных дапаможнікаў манаграфічна-
бібліяграфічнага зместу, такіх як «Беларус кае мовазнаўства» (2006) 
М. Р. Прыгодзіча, «Хрэстаматыя па гісторыі беларускага мовазнаўства» 
(у 2 т.; 2012–2013) Г. І. Кулеш, С. М. Запрудскага, «Хрэстаматыя па 
гістарычнай граматыцы беларускай мовы» (электронны рэсурс; 
2014) М. І. Свістуновай, «Памяць і слава: Леў Міхайлавіч Шакун. Да 
90-годдзя з дня нараджэння» (2016) пад рэд. М. Р. Прыгодзіча і інш. 
На думку аўтараў, прапануемая праца будзе карыснай не толькі для 
студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей універсітэтаў Беларусі, але і 
для навукоўцаў, усіх тых, каго цікавяць праблемы гістарычнага развіцця 
лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы.

Аўтары выказваюць шчырую падзяку шаноўным рэцэнзентам, а 
таксама супрацоўнікам кафедры гісторыі беларускай мовы Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта, слушныя заўвагі і прапановы якіх былі 
ўлічаны падчас падрыхтоўкі гэтага выдання. 

М. Р. Прыгодзіч
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1. ВЫПРАЦОЎКА  Ў  1920-я гг.  
КАНЦЭПЦЫІ  БЕЛАРУСКАЙ  
ЛІТАРАТУРНАЙ  МОВЫ

П адзеі рэвалюцыі і Грамадзянскай вайны хоць і ўскладнілі 
і абцяжарылі штодзённае жыццё беларускага народа, 

тым не менш садзейнічалі росту яго грамадскага і нацыянальнага 
самаўсведамлення. У 1918–1920 гг. адбылося абвяшчэнне Беларускай 
Народнай Рэспублікі (БНР) і БССР, былі рэалізаваны важныя навукова-
грамадскія ініцыятывы (заснаваны Беларускае навуковае тавары-
ства ў Вільні, Бюро па ўкладанні і перакладзе падручнікаў у Мінску, 
Мінскі беларускі педагагічны інстытут, у якім была створана камісія 
па выпрацоўцы навуковай тэрміналогіі, і інш.). У гэты час у Вільні, 
Мінску, Петраградзе і іншых гарадах друкаваліся разнастайныя газеты 
і часопісы (газета «Дзянніца» ў Петраградзе і інш.), была выдадзена 
вялікая колькасць важных для беларускай грамадскай думкі, адукацыі 
і культуры беларускамоўных кніг («Беларуская граматыка для школ» 
Б. Тарашкевіча, «Геаграфія Беларусі» А. Смоліча, «Павадыр па Менскай 
краёвай выстаўцы. Старасветчына. Мастацтва» А. Іпеля, «Вайско вая 
стылістыка» Зніча, «Праграма сістэматычнага курса арыфметыкі і 
тэрміналогія», «Праграмы беларускай пачатковай школы», «Пяхота. 
Часць 1. Фармальная муштра», «Зборнік “Нашай нівы”» і інш.). Абвя-
шчэнне беларускай мовы дзяржаўнай спачатку ў БНР, а потым у БССР 
і звязанае з гэтым пашырэнне яе грамадска-культурных функцый, 
стварэнне ў першай палове 1920-х гг. сеткі школ і культурна-асвет-
ных устаноў, небывалы ўздым кнігадрукавання ставілі на парадак дня 
праблему фарміравання літаратурнай, нармаванай формы беларускай 
мовы. Змены ў грамадскім бытаванні беларускай мовы патрабавалі ад 
яе, паводле слоў С. Некрашэвіча, «надзвычайных высілкаў»: зрабіўшыся 
дзяржаўнай, яна павінна была вельмі хутка адлюстраваць «усе здабыткі 
агульначалавечай культуры, усе тыя ідэі, што ў іншыя мовы пранікалі 
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паступова, на працягу, можа, цэлых вякоў, і якія ў нашай мове адразу 
ж павінны былі атрымаць сваё выражэнне» [26, с. 49]. Пашырэнне 
грамадскіх функцый беларускай мовы, назапашванне ўсё большай 
колькасці беларускамоўных тэкстаў і ўзнікненне іх масавага спажыўца, 
пэўная навізна беларускай мовы ў якасці інструмента грамадскай думкі, 
а таксама ўцягнутасць у грамадска-культурную дзейнасць вялікай 
колькасці людзей спрыялі разгортванню абмеркавання асноў беларус-
кай літаратурнай мовы. Паколькі прафесійныя лінгвісты канца ХІХ – 
пачатку ХХ ст. засяроджваліся найперш на гісторыі і дыялекталогіі 
беларускай мовы і ўвогуле мала цікавіліся вывучэннем актуальнага 
стану моў, асэнсаванне канцэпцыі беларускай літаратурнай мовы было 
новым напрамкам мовазнаўчай дзейнасці.

Як фактар грамадскага жыцця нацыянальная мова беларуска-
га народа прабівала сабе дарогу ў пачатку ХХ  ст. у канкурэнцыі з 
функцыянальна развітымі і структурна аформленымі рускай і поль-
скай літаратурнымі мовамі. Пішучы пра фарміраванне беларускай 
літаратурнай мовы як будучай агульнанароднай мовы, у 1911 г. яе са-
цыяльнай асновай А. Луцкевіч вызначаў сялянства і ў адпаведнасці са 
сферай выкарыстання беларускай мовы і тагачаснай практыкай мог 
называць яе «простай» [23, с. 13]. Перад беларускай мовай стаяла за-
дача пераадолець гэту сацыяльную ізаляванасць. На першых этапах 
эмансіпацыі беларускай мовы ў некаторых грамадскіх слаях існавалі 
погляды, што яна не зможа быць разбудаванай да ўзроўню літаратурнай 
мовы і выконваць функцыі высокай стандартнай мовы.

Напрыклад, выключна адмоўна характарызаваў тагачасную бела-
рускую мову ў 1918 г. на старонках петраградскага часопіса «Чырвоны 
шлях» загадчык Петраградскага аддзялення Беларускага нацыяналь-
нага камітэта (Белнацкама) Р. Каўшыла, які для пераадолення куль-
турнай адсталасці краю лічыў патрэбным адмовіцца ад усіх «штучных 
напластаванняў», да якіх ён залічваў і так званую, паводле яго слоў, 
літаратурную беларускую мову. Р. Каўшыла меркаваў, што беларуская 
літаратурная мова створана «на задворках панска-шляхецкай кухні», 
а яе культываванне з’яўляецца «злачынствам» [1, с. 722–723]. 

Аўтары, якія пісалі ў канцы 1910-х – пачатку 1920-х гг. пра беларус-
кую мову, атрымалі адукацыю на рускай або польскай мове і ў той або 
іншай ступені суадносілі яе з гэтымі мовамі. Руская і польская мовы 
былі важнымі пунктамі параўнання падчас абмеркавання праблем 
беларускай літаратурнай мовы і таму, што ў працэсе разбудовы бе-
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ларуская літаратурная мова ўбірала ў сябе тыя ці іншыя сродкі гэтых 
моў або засвойвала нейкія мадэлі і правілы, прынятыя ў рускай або 
польскай мове. Гэта акалічнасць магла мець неаднолькавую рэакцыю 
сярод розных носьбітаў беларускай мовы.

Так, напрыклад, студэнт Ваенна-медыцынскай акадэміі ў Пе-
траградзе, журналіст і грамадскі дзеяч Павел Любецкі ў сваім арты-
куле «О белорусском литературном языке» 1918 г. (апублікаваны ў 
часопісе «Чырвоны шлях») асэнсоўваў тую акалічнасць, што ў бе-
ларускай літаратурнай мове многа польскіх слоў і зваротаў. Значны 
ўплыў на беларускую літаратурную мову з боку польскай мовы аўтар 
тлумачыў гістарычнымі абставінамі фарміравання новай беларускай 
літаратурнай мовы. У выніку гістарычнага развіцця тагачасная бела-
руская літаратурная мова, на думку П. Любецкага, была больш блізкай 
да гаворак Заходняй, чым Усходняй Беларусі. Перашкодай для зба-
лансаванага развіцця беларускай літаратурнай мовы аўтар лічыў тую 
акалічнасць, што ў яе стварэнні ў той час удзельнічалі нібыта толькі 
прадстаўнікі заходняй часткі краіны [24].

Важны артыкул «Мысли о белорусском языке», у якім абмяркоўваліся 
розныя фактары прыняцця грамадствам беларускай літаратурнай мовы 
і яе ўнутранага развіцця, апублікаваў у 1918 г. у петраградскай газеце 
«Дзянніца» загадчык навукова-статыстычнага аддзела Белнацкама, 
гісторык і палітычны дзеяч Яўсей Канчар. Адраджэнне беларускай 
літаратурнай мовы, якое адбывалася на яго вачах, з аднаго боку, было 
для яго разнавіднасцю пэўнага «сацыяльнага цуду», з другога боку, 
стварала сабой гістарычную эпоху. Падобна да П. Любецкага, Я. Кан-
чар аддаваў належнае ўплыву на асаблівасці фарміравання беларус-
кай літаратурнай мовы той акалічнасці, што многія тагачасныя бе-
ларусы былі выхаваны на рускай або польскай культуры. Беларускія 
інтэлігенты, якія засвоілі польскую або рускую мову, у выпадку іх 
удзе лу ў развіцці беларускай культуры, паводле Я. Канчара, не маглі 
ў належнай меры абстрагавацца ад гэтых моў. Пераход або вяртанне 
русіфікаваных ці паланізаваных беларусаў да беларускай мовы не мог 
даваць гэтым людзям тых сацыяльных выгод, якія яны мелі, перахо-
дзячы ў свой час на рускую або польскую мову (магчымасць здабы-
вання навуковых ведаў, а таксама задавальненне сваіх грамадзянскіх і 
прафесійных патрэб). Адзінай перавагай у засваенні беларускай мовы з 
боку такіх дзеячаў магла быць магчымасць спасцігаць праз беларускую 
мову «дух» беларускага народа, але катэгорыя зацікаўленых у гэтым 
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людзей абмяжоўвалася «сацыёлагамі», людзьмі, якія мелі ўнутраную 
патрэбу ў глыбокім вывучэнні грамадства. Паколькі ў параўнанні з 
рус кай і польскай мовамі тагачасная беларуская літаратурная мова 
была яшчэ беднай, а яе «дзіцячыя сілы» адчуваліся, паводле Я. Канчара, 
«у кожным слове, у кожным радку», паколькі яна не выкарыстоўвалася 
ў навуцы, а беларуская літаратура яшчэ не адлюстравала ў належ-
най меры веліч беларускага народа, пастолькі было натуральна, што 
прадстаўнікі апалячанай або русіфікаванай беларускай інтэлігенцыі 
глядзелі на тагачасную беларускую літаратурную мову як на «нешта 
вельмі штучнае, адарванае ад жыцця». Зрэшты, і сам аўтар прызнаваў 
«значную штучнасць» тагачаснай беларускай літаратурнай мовы, якую 
ён тлумачыў яе маладосцю [15].

Каштоўным у артыкуле Я. Канчара было тое, што ён падкрэсліў 
асаблівасць погляду на беларускую мову ў залежнасці ад таго, хто 
пра яе разважае, ад моўных біяграфій і сфарміраваных маўленчых 
навыкаў розных людзей, а таксама грамадскага статусу і становішча 
беларускай мовы. Прыроджаныя носьбіты беларускай мовы, на-
ват сяляне і рабочыя, у тым выпадку, калі яны навучыліся чытаць і 
пісаць на польскай або рускай мове, сцвярджаў аўтар, будуць лепш 
адносіцца да напісанага на гэтых мовах у параўнанні з успрыманнем 
тэкстаў на беларускай літаратурнай мове. Гэтаму парадоксу пазней 
аддавалі належную ўвагу і іншыя дзеячы. Напрыклад, наркам асветы 
А. В. Баліцкі ў 1925 г. заўважаў, што з прычыны кантактаў з панамі 
(раней) і чыноўнікамі беларускія сяляне чулі і чуюць рускую мову і 
нават імкнуцца на сходах гаварыць па-руску, у выніку чаго з’явілася 
прывычка да рускай мовы, яна для іх бліжэй, чым была раней. Тым 
не менш А. Баліцкі рабіў вывад, што руская мова селяніну мала зра-
зумелая, на ёй ён мог азначыць не больш за дзясятак – два дзясяткі 
паняццяў, а беларускі лексікон селяніна налічваў больш за тысячу 
паняццяў. У такой сітуацыі, сцвярджаў А. Баліцкі, руская мова «ніяк не 
можа замяніць селяніну “сваёй мужыцкае мовы”» [2]. Я. Канчар лічыў, 
што калі ў такіх малаадукаваных у беларускай мове мас знойдуцца свае 
правадыры, якія на беларускую мову будуць глядзець прадузята, то 
гэта можа даць вынікам яе «траўлю» і поўнае непрызнанне яе масамі 
як «шліфаванай роднай мовы». Галоўнымі праблемамі ў выпрацоўцы 
тагачаснай літаратурнай мовы крытык прызнаваў яе неўжываль- 
насць у сферах навукі, мастацтва і тэхнічных ведаў, а таксама 
неразвітасць мастацкай літаратуры. Сам факт вагання паміж рознымі 
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літаратурнымі мовамі, сцвярджаў Я. Канчар, адмоўна ўплывае на 
выпрацоўку беларускай літаратурнай мовы.

Дыскусіі аб лёсе беларускай літаратурнай мовы ў 1920-я гг. 
адбываліся ва ўмовах, калі сцвердзілася беларуская дзяржаўнасць і 
быў юрыдычна аформлены статус беларускай мовы. Асэнсаванню гэ-
тых пытанняў спрыяла агульнае функцыянальнае развіццё беларускай 
мовы, у тым ліку яе інтэнсіўнае пранікненне ў сферы, у якіх яна ра-
ней не ўжывалася або выкарыстоўвалася вельмі абмежавана (навука, 
справаводства). У залежнасці ад таго, якой уяўлялася кадыфікатарам 
і іншым дзеячам 1920-х гг. правільная літаратурная мова, і ад таго, 
як яны бачылі яе далейшае развіццё, тыя або іншыя моўныя сродкі 
маглі атрымліваць станоўчую або адмоўную ацэнку. У гэты час у дру-
ку абмяркоўваліся шматлікія прыклады словаўжывання, зараджала-
ся навукова-практычная дысцыпліна «культура мовы» і г. д. Уласна, 
адбываўся пераход беларускай мовы ад мовы прыгожага пісьменства 
да поліфункцыянальнай літаратурнай мовы. Найбольш важнымі 
праблемамі гэтых гадоў у працэсе асэнсавання феномена беларускай 
літаратурнай мовы былі наступныя:

1. У якіх адносінах беларуская літаратурная мова знаходзіцца з 
народнай беларускай мовай?

2. У якіх адносінах беларуская літаратурная мова знаходзіцца з 
рускай і польскай мовамі?

3. У апоры на якія сродкі трэба разбудоўваць беларускую 
літаратурную мову (і, больш вузка, яе навуковую тэрміналогію)?

4. Што такое «ўзорная», «правільная» беларуская мова?
Кожнае з гэтых пытанняў у розных носьбітаў беларускай мовы 

(і па-за гэтым колам) магло атрымліваць неаднолькавыя адказы.
У адрозненне ад сітуацыі папярэдняга дзесяцігоддзя ў 1920-я гг. 

у Беларусі ўжо не абмяркоўвалася пытанне, ці з’яўляецца беларуская 
мова самастойнай і ці можа яна выконваць разнастайныя грамадскія 
функцыі. Тым не менш некаторыя кіраўнікі і частка інтэлігенцыі 
не хацелі прызнаваць беларускую мову ў якасці дзяржаўнай, лічылі 
яе беднай, грубай, штучна створанай з польскіх і рускіх элементаў. 
Нігілістычныя адносіны да беларускай мовы можна праілюстраваць на 
прыкладзе публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусь» у 1926 г. артыкула 
«Вражда из-за языка», у якім прапаноўвалася адмяніць «гвалтоўнае» 
ўвядзенне беларускай мовы ў школы і ўстановы. Аўтар артыкула 
абгрунтоўваў непрыдатнасць беларускай мовы ў тым ліку яе якасцю. Па-
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водле аўтара, у розных рэгіёнах беларуская мова моцна адрознівалася. 
Яе літаратурная разнавіднасць нібыта ў значнай ступені наследавала 
мове «часоў цара Баторыя», на 40–50 % складалася з паланізмаў і моцна 
адрознівалася ад народнай. Уведзеная ў школы і ўстановы Беларусі, 
беларуская мова, згодна з думкай аўтара публікацыі, «служыла толькі 
для таго, каб псаваць, перакручваць фанетыку, стыль, граматыку чыста 
рускай мовы» [7]. Цалкам «прыдуманай» у 1920-я гг. і пазней лічылі 
беларускую мову прадстаўнікі расійскай эміграцыі.

У спрэчках пра асаблівасці беларускай літаратурнай мовы надзвы-
чай важным было пытанне аб яе сувязі з народнай мовай.

Неабходнасць абапірацца ў працэсе фарміравання літаратурнай 
мовы на народныя моўныя сродкі была абгрунтавана ў артыкуле 
«Некаторыя ўвагі да беларускае літаратурнае мовы» Я. Лёсіка (1924–
1925). Ён даволі крытычна паставіўся да культываванай тады версіі 
літаратурнай мовы, палемічна сцвярджаючы, што яна была мала 
падобнай да «сапраўднай жывой беларускай, або крывічанскай ці 
крывіцкай мовы ды прыпадобнілася да адзежы з чужога пляча... Пе-
раймаючы чужыя сінтаксічныя формы, чужыя фразеалагічныя зваро-
ты, наша літаратурная мова адрываецца ад народнага (дыялектычнага) 
грунту ды становіцца штучнай, нежывой, мёртвай». Для фарміравання 
найбольш пажаданай версіі літаратурнай мовы, лічыў Я. Лёсік, трэба 
было «перш-на-перш стаць на народны, дыялектычны грунт і ў сваім 
развіцці пайсці за развіццём жывое разгаворнае мовы». Для авало-
дання гэтай версіяй мовы тымі людзьмі, хто дрэнна ведаў беларускую 
мову, рэкамендавалася «вучыцца ў самога народа», а пры адсутнасці 
такой магчымасці – «уважна чытаць народную вусную творчасць у 
форме песень, казак, загадак, прыказак, дзе мова шліфавалася соткі 
год» [22, c. 115]. Падчас укладання падручнікаў Я. Лёсік надзвычай 
шырока выкарыстоўваў у якасці ўзорнага моўнага матэрыялу на-
родную творчасць. У фарміраванні беларускай тэрміналогіі ён быў 
прыхільнікам так званага этнаграфічнага падыходу, згодна з якім у 
працэсе стварэння тэрміналогіі безумоўны прыярытэт павінен быў 
аддавацца моўным сродкам, пацверджаным у народнай мове; затое 
наватворы, якія мелі «штучнае», ненароднае паходжанне, прызнаваліся 
непажаданымі.

У адной са сваіх пазнейшых прац Я. Лёсік падкрэсліваў вялікае 
значэнне пісьменнікаў у фарміраванні літаратурнай мовы. У працэсе 
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пераходу народнай мовы ў літаратурную моўныя факты «стылізуюцца 
або гарманізуюцца, як гарманізуюцца, напрыклад, народныя песні. 
Стылізацыя народных дыялектаў адбываецца праз пісьменнікаў... 
мова пісьменнікаў або літаратараў звычайна становіцца моваю 
літаратурнаю» [19, с. 14].

Выказанае ў 1924 г. меркаванне Я. Лёсіка аб неабходнасці культыва-
ваць літаратурную мову, як мага больш блізкую да народнай, было яго 
ўстойлівым перакананнем. У 1917 г. Я. Лёсік выкладаў сваё разуменне 
літаратурнай мовы і месца ў ёй народных сродкаў наступным чынам: 
«Літаратурная мова – гэта мёд, што збіраецца пчоламі з розных кветак 
і раслін. Чым больш сокаў з усялякіх кветак уходзіць у склад мёду, 
тым ён прыемнейшы, салодшы, смачнейшы і пахучы. Літаратурная 
мова павінна, цвёрда трымаючыся агульнага нацыянальнага грунту, 
лучыць да сябе ўсе тыпічныя характэрныя словы, прыслоўі, выра-
зы і іншыя асаблівасці тых мясцовасцяў, гаворак таго народа, моваю 
каторага яна ёсць... Кожнае адметнае слова, кожны асаблівы выраз 
нашых беларускіх гаворак мы павінны з пашанай страчаць і з вялікай 
любасцю, як надзвычайную вартасць, далучаць у агульную скарбніцу 
нашай літаратурнай мовы... Наша мова так багата, пекна і гучна, што 
часам, дапраўды, не ведаеш, якое слова, які выраз лепей ужыць, – ажно 
вочы разбягаюцца» [21, с. 192–193]. Як у 1917 г., так і пазней Я. Лёсік 
разглядаў развітасць літаратурнай мовы ў залежнасці ад таго, наколькі 
поўна яна будзе выкарыстоўваць народныя моўныя сродкі. Ён раіў спе-
цыяльную ўвагу звяртаць на адметныя словы, «усё асаблівае, цікавае, 
беларускае» [22, c. 116].

Аднак калі Я. Лёсік ці іншыя нармалізатары сутыкаліся з праблемай 
фармулявання свайго стаўлення да тых або іншых з’яў, такія дэкларацыі 
маглі ўступаць у супярэчнасць з канкрэтнай кадыфікацыйнай практы-
кай. Па-першае, моўная практыка часам была вельмі разнастайнай; па-
другое, адны і тыя ж з’явы рознымі кадыфікатарамі маглі трактавацца 
па-рознаму; па-трэцяе, фактычна яшчэ недастаткова ўсведамлялася 
патрэба стылістычнай разбудовы беларускай літаратурнай мовы. 
У шматлікіх развагах розныя моўныя рэсурсы ацэньваліся нярэдка ў 
дыз’юнктыўным плане тыпу «або – або», а арыентаваны на выпрацоўку 
стылістычных іерархій падыход «і – і» прымяняўся рэдка. 

Народна-фальклорнае маўленне, хоць на яго і спасылаліся як на 
выключна аўтарытэтную крыніцу, не было аднародным і безумоўна 
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прыдатным матэрыялам для будаўніцтва літаратурнай мовы. Сучасныя 
даследчыкі адзначаюць, што, напрыклад, мова беларускіх прыказак 
«стракаціць» лексікай, якая трапіла ў іх у працэсе зносін з іншымі 
народамі, а менавіта русізмамі, украінізмамі, паланізмамі, цюркізмамі, 
літуанізмамі, германізмамі, ідышызмамі [12, с. 45]. Адпаведна мер-
кавалася, што фальклор будзе пастаўляць для літаратурнай мовы не 
любыя, а пераважна толькі адборныя формы народнага маўлення, у 
працэсе фарміравання літаратурнай мовы некаторыя сродкі вуснай 
народнай творчасці і народнага маўлення павінны былі адсейвацца. 
Так, напрыклад, лічылася, што ў літаратурную мову не павінны дапу-
скацца запазычанні новага часу, няхай бы яны і былі добра засвоенымі 
народнай мовай.

Друкуючы ў 1921 г. «Практычную граматыку беларускай мовы», 
Я. Лёсік не толькі прымаў ранейшае, заснаванае ў значнай ступені 
на фанетычным прынцыпе арфаграфічнае ўрэгуляванне, але і бачыў 
важкія падставы яго выкарыстання ў беларускім правапісе. Фанетыч-
ны правапіс ён называў «найбольш педагагічным і дэмакратычным», 
указваў на з’яўленне яго прымет у пісьмовай беларускай мове яшчэ з 
XV ст. і – як на непажаданым варыянце развіцця для беларускай мовы – 
спецыяльна спыняўся на недахопах «арыстакратычнага» гістарычнага 
правапісу [20]. Адхіленне «арыстакратычных» з’яў у мове ён пашыраў 
таксама на граматыку і лексіку. 

Цесная сувязь літаратурнай мовы з народнай была сцверджа-
на і ў іншай важнай публікацыі сярэдзіны 1920-х гг.  – артыкуле 
С. Некрашэвіча «Да пытання аб укладанні слоўніка жывой беларус-
кай мовы». Артыкул быў напісаны ў рамках выпрацоўкі канцэпцыі 
ўкладання слоўніка «жывой беларускай мовы», у працэсе падрыхтоўкі 
якога, на думку С. Некрашэвіча, патрэбна было ўлічыць тры асноўныя 
крыніцы – народную мову, літаратурную мову і тэрміналогію. Тыя 
акалічнасці, што тагачасная літаратурная мова нязначна адрознівалася 
ад народнай і што літаратурная мова і тэрміналогія былі яшчэ «не 
апрацаваны», дазвалялі паспяхова аб’яднаць названыя крыніцы ў 
рамках падрыхтоўкі аднаго слоўніка. Значэнне народнай мовы, лічыў 
аўтар, абавязкова трэба было мець на ўвазе ў сітуацыі, калі працэс 
фарміравання літаратурнай мовы яшчэ не закончыўся і не «выліўся 
ў нешта канчатковае, сталае, абавязковае» [10, с. 62]. Выступаючы ў 
лістападзе 1926 г. на Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларус кага 
правапісу і азбукі, С. Некрашэвіч сцвердзіў, што асноўным патрабаван-
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нем, якое ставілася ў той час у Інбелкульце пры апрацоўцы беларускай 
літаратурнай мовы, быў крытэрый яе блізкасці да народнай мовы: «На-
шым ідэалам з’яўляецца адзінства літаратурнай і народнай мовы, і мы 
спадзяемся, што гэтага адзінства дасягнем» [26, с. 50]. Аднак, падобна да 
Я. Лёсіка, С. Некрашэвіч не меў ілюзій адносна народнага маўлення як 
цалкам прыдатнага матэрыялу для літаратурнай мовы і папярэджваў, 
што да кожнага слова, якое бытуе ў Беларусі, трэба ставіцца абачліва і 
не ўключаць у слоўнік непажаданых русізмаў ці паланізмаў [10, с. 57]. 
Паколькі задачай слоўніка жывой беларускай мовы было таксама адлю-
страванне наяўных у беларускай мове запазычанняў, укладальнікі гэтай 
працы павінны былі ўзяць на сябе адказнасць у адрозненні здзейсненых 
запазычанняў (вартых уключэння ў слоўнік) ад запазычанняў часовых, 
эфемерных (не вартых уключэння ў слоўнік).

Калі Я. Лёсік выбудоўваў свае меркаванні аб літаратурнай мове ў 
значнай ступені ў залежнасці ад уласцівай яму народніцкай ідэалогіі, то 
С. Некрашэвіч абапіраўся на існуючую практыку складання слоўнікаў 
(беларускіх, рускіх, нямецкіх, украінскіх), спасылаўся, у прыватнасці, 
на меркаванні філолагаў Я. Карскага, І. Сразнеўскага, Я. Грота, У. Даля, 
В. Істрына, Я. Грыма, І. Гольдшміта, Ф. Буслаева, А. Курылы.

Сваё меркаванне аб спосабе фарміравання літаратурнай мовы 
некалькі разоў выказаў паэт У. Дубоўка – найбольш выразна ў арты-
куле 1927 г. «Пра нашу літаратурную мову». Верагодна, ён знаходзіўся 
пад пэўным уплывам некаторых расійскіх аўтараў, якія пісалі ў гэты 
час пра неабходнасць «рацыяналізацыі» рускай мовы. Пра гэта можа 
сведчыць як агульная  – выключна рацыяналістычная  – устаноўка 
У. Дубоўкі да нармавання беларускай літаратурнай мовы, так і адзін з 
эпіграфаў да артыкула, узяты з працы папярэдніка гаворкі ў Расіі пра 
рацыяналізацыю мовы і яе культуру Л. Троцкага.

На думку У. Дубоўкі, развіццё беларускай літаратурнай мовы 
трэба было рэгламентаваць шляхам выканання шасці пунктаў. 
У літаратурнай мове рэкамендавалася ўжываць «кожнае слова жывой 
народнай мовы, якое спатыкаецца на ўсім этнаграфічным абшары», 
дыялектызмы, рамесніцкія і навуковыя, а таксама старыя словы – 
пры пэўных агаворках. Пісьменнікам раілася ўводзіць у літаратурную 
мову наватворы,  «больш энергічна вывучаць народную фразеалогію 
і ўжываць яе на справе» [14, c. 201]. Пры тым, што многія з прапаноў 
паэта знешне былі вельмі прывабнымі, усё ж было няясна, як іх трэба 
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было прымяняць на практыцы. Практыка паказала, што фарміраванне 
літаратурнай мовы часта адхілялася ад рэкамендацый, сфармуляваных 
У. Дубоўкам.

Імкненне зрабіць беларускую літаратурную мову як мага больш 
«народнай» было сярод беларускіх кадыфікатараў у 1920-я гг. 
«усеахопным», у той або іншай ступені яно сягала на ўсе моўныя ўзроўні. 
У галіне фанетыкі гэта, напрыклад, праяўлялася ў абмежаванні гука [ф] 
у запазычаных словах, замест якога маглі ўжывацца формы з хв, х або 
п тыпу хвабрыка, хунт, торп. Такія формы не толькі былі звычайнымі 
ў літаратурна-мастацкай практыцы, але і непаслядоўна падаваліся 
ў граматыках і агульных слоўніках. Таксама яны сустракаліся ў 
афіцыйна-дзелавым і навуковым стылях (з чатырма картамі ў хварбах, 
атрымлівае лірычную ахварбоўку, царкоўная ахварбоўка, кахляны завод, 
кахляная прамысловасць, тарпяных распрацовак, скурана-хутравая 
прамысловасць) і нават маглі прадпісвацца ў тэрміналагічных слоўніках, 
параўн.: звер хутровы ‘пушны’ [3], ахварбоўка гуку [4], хурманка [5]. 
Зафіксаваны выпадкі, калі ранейшыя формы з ф выпраўляліся на 
формы з хв. Падчас выдання ў 1926 г. «Казак жыцця» Я. Коласа ў 
творы «Асінае гняздо» напісанне фанабэрысты было зменена на 
хванабэрысты, але ў 1927 г. было вернута ранейшае фанабэрысты, а ў 
1928 г. зноў уведзена напісанне хванабэрысты. У іншым месцы твора 
ў 1927 г., наадварот, ранейшая форма захванабэрыліся была заменена 
формай зафанабэрыліся. Фіналь запазычаных слоў -ment звычайна 
перадавалася ў беларускіх словах як -мант, адпаведныя формы маглі 
служыць асновай для стварэння новых слоў; гэта тэндэнцыя назіралася 
нават у тэрміналагічных слоўніках: дакумант, дакумантальны,  
струмант [5].

Арыентацыя літаратурнай мовы на мову народных твораў, 
скіраванасць на народныя моўныя сродкі мовы мастацкай літаратуры, 
фактычнае прыпісванне мове фальклорных твораў і народнай мове ў 
цэлым нарматыўнага характару ў выніку фарміравалі літаратурную 
мову, максімальна набліжаную да народнай. Такая арыентацыя 
падтрымлівалася і ў выказваннях пісьменнікаў пра мову. Напры-
клад, У. Дубоўка лічыў, што беларускую літаратурную мову трэба 
развіваць на аснове вельмі багатай народнай мовы і запазычваць толькі 
міжнародныя словы тыпу рэвалюцыя, пралетарыят, рэспубліка, са-
веты. Змагаючыся з нівеляваным стылем у літаратурнай творчасці, 
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К. Чорны падкрэсліваў, што беларус кая мова – гэта «мова беларускіх ка-
зак і песень», а яе самабытнасць і хараство змяшчаюцца ў «фразеалогіі 
народнае гутаркі» [31, с. 46]*.

Разам з арыентацыяй літаратурнай мовы на народную існавала і 
разуменне той акалічнасці, што любая стандартная мова ў працэсе свай-
го развіцця непазбежна выкарыстоўвае таксама нейкія спецыяльныя 
спосабы фарміравання, адсутныя ў народнай мове, у сувязі з чым мае 
ў некаторай ступені штучны характар. Гэту яе асаблівасць тлумачылі 
ў сваіх артыкулах і падручніках Я. Лёсік, П. Бузук і І. Воўк-Левановіч. 
Апошні звяртаў увагу на тое, што штучнасць літаратурнай мовы ўзнікае 
ўжо ў працэсе выкарыстання народнай мовы як інструмента мастац-
кай літаратуры, бо мастацкая творчасць па сваёй прыродзе патрабуе 
мастацкасці і, значыць, у пэўным сэнсе – «штучнасці» [9, с. 12]. У бела-
рускай сітуацыі першай паловы 1920-х гг. гэта тэндэнцыя тым больш 
мела сілу ў сувязі з выхадам беларускай мовы па-за сферы бытавога і 
мастацкага маўлення. Поруч з авалоданнем беларускай літаратурнай 
мовай інтэлектуальнай, навукова-тэхнічнай і справаводчай сферамі 
яна непазбежна паступова аддзялялася, аддалялася ад народнай мовы. 
У 1925 г. адзін з назіральнікаў пісаў, што існуе многа спрэчак і «ча-
стых нападак» на беларускія літаратурныя выданні за тое, што ў іх 
ужываецца мала «мужыцкіх слоў» [30, c. 333]. У адказ на крытычную 
заўвагу аб тым, што беларуская народная мова моцна адрозніваецца 
ад літаратурнай, у 1926 г. П. Бузук спасылаўся на многа больш далёкую 
ад народнай рускую мову.

Калі мець на ўвазе спецыфіку папярэдняга, нашаніўскага перы-
яду развіцця беларускай літаратурнай мовы, то арыентацыю пры 
фарміраванні літаратурнай мовы на народныя сродкі ў 1920-я гг. можна 
лічыць найбольш чаканым, «натуральным» шляхам яе развіцця. Іншыя 
падыходы – скіраванасць у значнай ступені на нормы, прынятыя ў 
нейкай суседняй (рускай або польскай) мове; арыентацыя на старабе-
ларускую пісьмовую мову – выглядалі б хутчэй дзіўнымі, нелагічнымі. 
Аднак арыентацыя ў фарміраванні і развіцці літаратурнай мовы на 
народныя сродкі не вырашала аўтаматычна ўсіх праблем нармалізацыі. 
На такім этапе развіцця беларускай лексікаграфіі, як 1920-я гг., яшчэ 
немагчыма было адразу сфармуляваць «бясспрэчныя» падыходы да 

* Слова фразеалогія ў 1920-я гг. яшчэ не выкарыстоўвалася ў яго сучасным 
значэнні; тут яно ўжыта ў значэнні ‘сінтаксіс; спосаб спалучэння слоў і сказаў’.
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розных слоў і форм, сваё слова павінны былі сказаць час і практыка 
іх ужывання.

Па-першае, спецыфічны пункт напружання стварала тая 
акалічнасць, што скіраванасць на народныя моўныя рэсурсы ў 
параўнанні з альтэрнатыўнымі напрамкамі развіцця (выкарыстанне 
іншай – рускай або польскай – ці старабеларускай мовы) у большай 
ступені прадугледжвала аспект с т в а р э н н я  літаратурнай мовы, 
што заўсёды не можа быць зусім простым. Брытанскі славіст Р. Оці 
заўважаў, што з прычыны страты сувязі са старой мовай у беларускім 
выпадку больш выпадае гаварыць не пра адраджэнне мовы, а пра яе 
стварэнне [27, с. 113]. Насуперак уяўнай прастаце ў выпадку заснаван-
ня літаратурнай мовы на аснове вуснага народнага маўлення задачу 
беларускіх кадыфікатараў 1920-х гг. можна ацэньваць як адносна скла-
даную. Галоўная цяжкасць палягала ў тым, што пры пераходзе народнай 
мовы ў статус літаратурнай яна сутыкалася са шматлікімі праблемамі 
выбару тых або іншых рэсурсаў для іх засваення літаратурнай мовай.

Многія, раней выключна вусныя, моўныя рэсурсы павінны былі 
стаць будаўнічым матэрыялам і для стварэння тых новых стыляў (на-
вука, справаводства), для якіх вялікае значэнне мае пісьмовая прак-
тыка. Нават у тых выпадках, калі багатыя сродкі народнай мовы былі 
добра вядомы носьбітам і кадыфікатарам, у працэсе іх увядзення ў 
літаратурную мову яны яшчэ павінны былі перажыць этап іх прышча-
плення ў мове, засваення як сродку літаратурнага выказвання. Сцвяр-
джэнне многіх народных слоў у літаратурнай мове было вельмі хуткім, 
«імгненным», але так адбывалася не заўсёды. Часам нейкія звычайныя, 
фактычна «агульнанародныя» моўныя сродкі пры іх вывядзенні па-за 
бытавы ўжытак і ўключэнні ў літаратурны зварот маглі аспрэчвацца з 
прычыны непажаданых асацыяцый або на працягу пэўнага часу маглі 
захоўваць адценне навізны. Напрыклад, на падставе той акалічнасці, 
што ў народнай мове слова прылеглы значыла ‘затхлы; такі, які пачынае 
гніць’ , А. Лёсік аспрэчваў яго выкарыстанне ў складзе геаметрычнага 
тэрміна прылеглы адцінак (адрэзак) і лічыў патрэбным выкарыстоўваць 
(відавочна, недасканалую) форму прыляжачы [18, с.  17]. Я. Лёсік 
крытыкаваў змешчанае ў «Беларуска-рускім слоўніку» 1926 г. слова 
папаска ‘пачастунак’, паколькі яно «ўжываецца ў адносінах да скаціны, 
і толькі ў насмешку могуць сказаць пра людзей» [22, с. 277]. Адзін з 
крытыкаў «Расійска-беларускага слоўніка» 1928 г. адмоўна выказваўся 
ў сувязі з прадстаўленнем у слоўніку ў якасці аднаго з эквівалентаў 
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руск. астма слова дыхавіца: «дыхавіца, як вядома, у каня бывае» [11, 
с. 161]. Пра навізну ўжывання ў літаратурнай мове нейкіх вядомых 
слоў ускосна можа сведчыць тая акалічнасць, што, быўшы ўведзенымі ў 
літаратурны ўжытак, яны, аднак, не адразу станавіліся «бясспрэчнымі» 
і яшчэ пэўны час ужываліся поруч з іншымі моўнымі рэсурсамі. Сам 
факт таго, што носьбіты былі сведкамі ўваходжання ў літаратурную 
мову пэўных моўных сродкаў, што літаратурная мова тварылася ў іх 
«на вачах», у шэрагу выпадкаў мог абумоўліваць негатыўную або асця-
рожную ацэнку тых або іншых моўных сродкаў. У сувязі з засваеннем 
новых сфер, бадай, яшчэ ніколі да таго беларуская літаратурная мова 
не сутыкалася з патрэбай засваення разнастайнай народнай лексікі ў 
такіх вялікіх аб’ёмах.

Па-другое, спрэчным магло быць стаўленне да новых запазычанняў 
з рускай мовы, якія ў нейкай меры ўвайшлі ў народнае маўленне і ў кан-
цы ХІХ – пачатку ХХ ст. шырока выкарыстоўваліся ў беларускамоўных 
тэкстах (гасударства, вучыцель, правіцельства, прыятны, январ і інш.). 
Трэба было выпрацаваць пазіцыю да вялікай колькасці такіх слоў: або 
прызнаць іх засвоенымі народнай (а значыць, і літаратурнай) мовай, 
або трактаваць іх як непажаданыя часовыя запазычанні, выкліканыя 
няведаннем літаратурнай мовы (і ў гэтым выпадку не дапускаць іх у 
нарматыўны ўжытак). Калі ў нашаніўскі перыяд многія русізмы тыпу 
правіцельства або гасударства маглі разглядацца як прынятыя бела-
рускай мовай (уласна, ужо як «народныя»), то пазней стаўленне да іх 
змянілася. Паступова ўмацоўваўся нарматыўны, эстэтычны аспект 
літаратурнай мовы. Кадыфікатары імкнуліся выпрацаваць для мовы 
пэўны ідэал; новым запазычанням з рускай мовы, якія маглі сведчыць 
аб кантактах беларускай мовы, яе «залежнасці» ад іншых моў, слабасці 
або «засмечанасці», у рамках гэтага ідэалу не павінна было знаходзіцца 
месца. Падобнай была сітуацыя і ў дачыненні да паланізмаў, аднак пра-
блема іх адаптацыі ў беларускай літаратурнай мове стаяла менш востра.

Па-трэцяе, арыентацыя на народныя сродкі не абавязкова давала 
вынікам рэалізацыю гэтай тэндэнцыі прымяняльна да ўсіх з’яў і да ўсіх 
сфер бытавання мовы. Паколькі ў народнай мове існавала вялікая коль-
касць адаптаваных, «скажоных» форм запазычаных слоў, а некаторыя з 
іх шырока ўжываліся ў друку і былі добра вядомы (аканом, дакумант, 
дарэктар, зялеза ‘жалеза’, калавур ‘каравул’, леварвэр, лемантар ‘бук-
вар’, літара, паляруш ‘параліч’, сакратар, струмант, штых ‘штык’ і 
інш.), то спрэчным магло заставацца пытанне адносна ўстанаўлення да-
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кладнага кола такіх слоў. Кадыфікацыя адных з іх магла ставіць пы тан не 
адносна верагоднай кадыфікацыі іншых падобных адзінак (напрыклад, 
дохтар, лісапэт, аблакат ‘адвакат’). У шэрагу выпадкаў былі сумненні 
адносна пажаданай формы такіх слоў: левальвэр ці леварвэр, паля-
руш ці паралюш? Напрыклад, у «Беларуска-расійскім слоўніку» 1926 г. 
фіксаваліся як сінанімічныя словы кайданы і залезы, пры гэтым другое 
слова ўяўляла сабой пэўны вынік народнага асваення формы жалеза. 
У слоўніку была таксама дадзена форма зялеза – у якасці варыянта слова 
жалеза. У «Практычным беларуска-польскім слоўніку» (Вільня, 1929) 
адаптаваная форма зялезы выкарыстоўвалася не толькі ў якасці назвы 
метала, але і ў якасці сіноніма да слова кайданы. Уласцівае беларускай 
мове дзеканне/цеканне не было прынята пры кадыфікацыі правапісу 
запазычанай лексікі (параўн.: дынастыя, тэатр). Нягле дзячы на бе-
ларускае аканне, арфаграфічная рэалізацыя ў 1920-я гг. розных запа-
зычаных слоў з ненаціскным о магла быць неаднолькавай, частка такіх 
слоў устойліва не падпарадкоўвалася дзеянню гэтай заканамернасці 
(былі папулярнымі напісанні тыпу соцыялізм, сонэт і пад.). Цікава, што 
пры гэтым захаванне неадаптаванай арфаграмы пэўны час мела сваіх 
настойлівых паслядоўнікаў, сярод якіх быў і такі перакананы прыхільнік 
народнага «вобраза» беларускай літаратурнай мовы, як Я. Лёсік. На-
суперак «ненароднаму» характару правапісу ф у запазычаных словах 
(фабрыка, фальварак, торф, фасоля) такое напісанне тым не менш су-
стракалася і ўвогуле пашырала сферу свайго прымянення. Разважаючы 
пра фарміраванне лексікі, Я. Лёсік услаўляў народную аснову беларус-
кай літаратурнай мовы. З другога боку, сутыкнуўшыся з меркаваннем 
П. Бузука пра тое, што ўнясеннем дыялектных асаблівасцей пісьменнікі 
пашыраюць і ўзбагачаюць літаратурную мову, Я. Лёсік палемічна 
сцвердзіў, што разнастайнасць фанетычных і марфалагічных з’яў не 
складае багацця мовы, а яе развіццё выражаецца «не ў павелічэнні гэтых 
граматычных фактаў, а якраз наадварот, – у іх спрашчэнні і скарачэнні... 
Толькі граматычна-правільная, г. зн. нармаваная мова можа дасягнуць 
свайго вышэйшага развіцця, недаступнага народным дыялектам» [22, 
с. 308]. Такім чынам, агульная дэкларацыя арыентавацца на народную 
мову магла ўступаць у супярэчнасць з патрэбай мець усталяваную 
нарматыўную мову.

Па-чацвёртае, багатыя моўныя рэсурсы народнай лексікі маглі 
ўступаць у канкурэнцыю паміж сабой: млын і млін; галалёдзіца, галалёд 
і аблівака; бульба і картопля; калодзеж і студня; спружыноўка і драпач; 
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сцябло і цыбур; бусел і бацян; тапор і сякера; чарапіца і дахоўка; выкон-
ваць і спаўняць; паветка і прыстрэшак; вавёрка і белка; жасмін, язмін і 
ясмін; суніца і паземка; матыль і мятлік як агульная назва Lepidoptera; 
казюлькі і жамяра як адпаведнік для Insecta; жыўчык і зароднік як 
адпаведнік для зааспора  і г. д. У выпадку кадыфікацыі сінанімічнага 
рада лупаты – вірлавокі – зякраты кадыфікатарам трэба было не толькі 
вырашыць, ці элемент зякраты (адсутны ў сучасным «Тлумачальным 
слоўніку») належыць прызнаць нарматыўным увогуле, але і (у выпадку 
станоўчага рашэння) вызначыць яго «кананічную» форму, якая ў узусе 
моцна вар’іравала: зякраты – зяхраты – зіграсты – зякрасты.

Поруч з пашыранымі словамі курчыцца і карэчыцца ‘сціскацца, 
скручвацца’ ў некаторых гаворках у гэтым жа значэнні ўжываюцца 
лексемы карожыцца, карадзіцца, карэдзіцца і кародзіцца. Словы 
курчыцца і карэчыцца былі прадстаўлены ў «Беларуска-расійскім 
слоўніку» М. Байкова і С. Некрашэвіча 1926 г., а карожыцца, карадзіцца, 
карэдзіцца і кародзіцца – не. Між тым формы карадзіцца і карожыцца 
ўжываліся ў творах М. Гарэцкага, карожыцца  – дадаткова яшчэ 
ў М. Зарэцкага, а кародзіцца выкарыстоўвалася ў першай рэдакцыі 
апавядання «Летапісцы» З. Бядулі. У слоўніку В. Ластоўскага ў 
якасці аднаго з адпаведнікаў да руск. ломаться была дадзена форма 
карэдзіцца. Урэшце, у «Расійска-беларускі слоўнік» М.  Байкова і 
С. Некрашэвіча 1928  г. і віленскі беларускі-польскі слоўнік 1929  г. 
Б.  Друцкага-Падбярэскага было ўключана слова карожыцца са 
значэннем  ‘выкручвацца; прыкідвацца кім-небудзь, капрызіць’. 
У  асобных выпадках нават у тэрміналагічных, арыентаваных на 
асаблівую нарматыўнасць, слоўніках падаваліся аж чатыры эквіваленты, 
напрыклад: руск. охвостье – бел. ахвосце, аціра, вотрыны, вобмеці [6]. 
У народнай мове вар’іравалі шматлікія марфалагічныя формы (формы 
лічэбніка роднага склону сямі/сямёх, двух/двох) і г. д. 

Дыялектнае маўленне не заўсёды мае выразна акрэсленую «норму» 
і часта дазваляе значную варыянтнасць (млын/млін, тлум/клум і пад.), 
якая можа быць непажаданай у нармаванай літаратурнай мове.

Напрыклад, паколькі ў народнай мове фіксуюцца розныя гукапе-
раймальныя формы тыпу пляскаць/кляскаць для абазначэння дзеяння, 
звязанага з біццём адной далоні аб другую (або іншых прадметаў), у 
працэсе тварэння стандартнай мовы немагчыма было адназначна прад-
казаць, якія з іх мелі стаць нарматыўнымі. Так, для руск. аплодировать 
у «Маскоўска-беларускім слоўніку» братоў Гарэцкіх 1918 г. быў дадзены 
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адпаведнік плёскаць у ладкі, для руск. аплодисменты – воплескі. Пазней 
В. Ластоўскі прапанаваў прызнаць адпаведнікамі для руск. аплодиро-
вать выраз біць у ладкі і (па)кляскáць [16], аднак форма з пачатко-
вым кл- была моцна раскрытыкавана С. Некрашэвічам [25, с. 57–58]. 
З сучаснага пункту гледжання форма з пачатковым кл- сапраўды вы-
глядае дзіўнай, але В. Ластоўскі яе не выдумаў. Падобна, ён абапіраўся 
на І. Насовіча, у слоўніку 1870 г. якога фіксавалася лексема кляскаць 
‘іграць трашчоткай’ , ‘біць у далоні’ , ‘ствараць гук ударамі лінейкі ці 
чагосьці падобнага’ , ‘ствараць гук, бразгаючы клямкай’ . Акрамя таго, 
падобныя формы з пачатковым кл- мелі пацвярджэнне ў тагачаснай 
мастацкай літаратуры, параўн. у паэме «Новая зямля» Якуба Коласа, 
дзе сустракаецца слова клякоткі ‘прыстасаванне, пры дапамозе якога 
ўтвараецца шум, трэск, лёскат; трашчотка’: – «Эх, шкода, брат: няма 
клякотак! / Ну, хоць бы з парачку трашчотак!» На фоне той акалічнасці, 
што ў слоўніку самога С. Некрашэвіча, падобна да першага слоўніка 
братоў Гарэцкіх, для руск. аплодировать не было дадзена аднаслоўнага 
адпаведніка і даваўся эквівалент пляскаць (плёскаць) у далоні, прапано-
ва В. Ластоўскага не выглядае абсурднай: у сітуацыі сярэдзіны 1920-х гг. 
яна магла разглядацца як дапушчальная альтэрнатыва.

Выразная апора на народныя моўныя сродкі магла складаць пра-
блему і ў тым плане, што поруч з запытам на ўзвышэнне часткі на-
родных моўных рэсурсаў да ўзроўню літаратурных у мове існавала 
і процілеглая неабходнасць: некаторыя моўныя сродкі павінны былі 
станавіцца проціпастаўленымі кніжна-літаратурным, гэтага патра-
бавала разбудова стылістыкі. Вядома, у розных нармалізатараў, нават 
калі яны прыхільна ставіліся да збліжэння літаратурнай мовы з на-
роднай, маглі быць неаднолькавыя погляды на кадыфікацыю той або 
іншай з’явы.

У працэсе падрыхтоўкі слоўнікаў з розных прычын маглі 
адрознівацца некаторыя канкрэтныя падыходы заходнебеларускіх 
і ўсходнебеларускіх кадыфікатараў. Напрыклад, у друку Заходняй 
Беларусі часам сустракаўся займеннік кажды, назоўнік жаночага роду 
крадзежа. Яны былі прадстаўлены ў беларуска-польскім слоўніку 1929 г., 
аднак у савецкай Беларусі стаўленне да такіх форм было непрыхільным. 
У «Беларуска-расійскім слоўніку» 1926 г. М. Байкова і С. Некрашэвіча, 
а таксама ў іх жа «Расійска-беларускім слоўніку» 1928 г. кадыфікаваліся 
формы канчатковы, калодзеж, кола, акопваць ці абкопваць (бульбу), 
картыжнік/картаграч, каштарыс, купа/куча, клышаногі, клышасты 
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і клыпаногі, гарнітур, маляўніча, тады як у віленскім «Падручным 
беларуска-польскім слоўніку» 1929 г. Б. Друцкага-Падбярэскага – кан-
чальны, калодзезь, калясо, капчыць, картэўнік, каштаспіс, клад ‘куча’, 
касалапы і клышаногі, касцюм, красачна.

Пры засваенні літаратурнай мовай народных сродкаў часта могуць 
быць актуальнымі альтэрнатыўныя падыходы, напрыклад прыняцце 
наватвораў або запазычанняў. Так, слова сталецце ў 1920-я гг. канку-
рыравала ва ўжыванні з наватворам стагоддзе, і адзін з тагачасных 
нармалізатараў, Я. Лёсік, выразна выказаўся на карысць першага слова, 
аналагічнага народным лексемам налецце, ліхалецце. Слова сталецце 
ў яго ўяўленні было калі не «народным», то падобным на народныя 
словы, у той час як стагоддзе было «непрыгожым», нядаўна створаным 
журналістамі газеты «Савецкая Беларусь» [22, с. 182]. Аднак слова 
стагоддзе к 1925 г. ужо добра ўкаранілася ў беларускай літаратурнай 
мове, і ў дадзеным выпадку імкненне Я. Лёсіка абапірацца на «леп-
шыя», «народныя» словы ўваходзіла ў супярэчнасць з практыкай, якая 
ўсталявалася. Абагачэнне літаратурнай мовы сінонімамі ў працэсе 
адаптацыі мясцовых слоў было асабліва выніковым у сферы трады-
цыйнай, побытавай лексікі, дзе такіх слоў было вельмі многа; у іншых 
сферах пранікненне народных слоў у нарматыўную мову было менш 
адчувальным.

Як бы там ні было, замацаванне ў літаратурнай мове народных 
моўных сродкаў у 1920-я гг. было вельмі паспяховым, чаму спрыялі не 
толькі выказаныя ў артыкулах ці навуковых дакладах меркаванні, але і 
агульная ўласцівая 1920-м гг. у Беларусі тэндэнцыя да дэмакратызацыі 
літаратурнай мовы. Гэта тэндэнцыя была шырока рэалізавана ў гра-
матычнай і лексікаграфічнай літаратуры, стваральнікамі якой былі 
Б. Тарашкевіч, М. Гарэцкі, Я. Лёсік, М. Байкоў, С. Некрашэвіч і інш. 
У  граматыках Б. Тарашкевіча арыентацыя на народныя сродкі ся-
род іншага адлюстравалася ў тым, што ў марфалагічнай сферы ў іх 
было шмат паралельных форм (двух і двох, той і тэй). У слоўніках 
1920-х гг. была шырока прадстаўлена народная лексіка. Мова ма-
стацкай літаратуры і перыядычнага друку, для якіх яшчэ не існавала 
проціпастаўленне «літаратурнасць/дыялектнасць», таксама актыўна 
выкарыстоўвала народныя лексічныя сродкі. Народная, тэрытарыяльна 
абмежаваная і часам стылістычна зніжаная лексіка была звычайным 
элементам і пры ўкладанні навуковай тэрміналогіі. Усё гэта спрыяла 
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крышталізацыі беларускай літаратурнай мовы як мовы, створанай 
пераважна на народнай аснове.

У Заходняй Беларусі стараннямі Я. Станкевіча і В. Ластоўскага 
развіваўся ўласна пурыстычны напрамак. У артыкуле 1919 г. «Бар-
барызмы» Я. Станкевіч сфармуляваў падыход, згодна з якім чысціня 
літаратурнай мовы лічылася адной з першых умоў нацыянальнага 
развіцця. Ён выказаў шкадаванне, што ў беларускай літаратурнай мове 
ўжываліся «пазычаныя ў чужынцаў словы» і беларускія пісьменнікі 
ніяк не маглі развітацца з гэтымі словамі. Пад крытыку трапілі сло-
вы абмен, абменьваць, абшар, аграмадны, напрамак, падстава, плён, 
прамень, прамы, раўнавага, самавызначэнне, удзел, хцівасць і інш. [28, 
с. 31–32]. У працэсе публікацыі ў 1929 г. перакладзенага Я. Станкевічам 
рамана «Рабінзон Круза» Д. Дэфо быў створаны спецыяльны слоўнік, 
у якім тлумачыліся некаторыя з выкарыстаных слоў: галеч, галлівы, 
далеказор, ежына, жанчына, зацеміць, караб, каята, ласонік, навыты-
рыцца, плаўбіт, прылука, собснік, спадар, стаццявік, стаццявы, супар, 
сціжадоба [29]. Тэксты з незразумелымі, але «правільнымі», на думку 
Я. Станкевіча, словамі часам друкаваліся і для найменш адукаванага 
чытача – селяніна. Так, напрыклад, пры публікацыі ў 1926 г. у газеце 
«Сялянская ніва» артыкула М. Ш. «Аб супалкавых малачарнях» у ім 
пры некаторых словах былі пастаўлены зорачкі з тлумачэннямі пэўных 
слоў або без такіх тлумачэнняў. У апошнім выпадку зорачкі звярталі 
ўвагу чытача на пэўнае правільнае, на думку Я. Станкевіча, слова: «Па-
гутарым аб далейшай прыгатове* закладзінаў... Замінаў не абмінаць, 
толькі не стахаючы* (не перастаючы) ходацца, пакуль не ўступяць... 
Вось самаважныя зацемы* (увагі)... нямае аб рубенні вуглоў, шулаў і 
палцаў жаднага цяму* (паняцця)... Апроч таго, вельмі было б жадаўна*, 
каб пачынальнік даведаўся, гдзе... Здабыўшы такім парадкам болей 
меней драбязнае выўменне* (паняцце) малачарнае справы... найлепей у 
памяшчэнні гуртка наладзіць некалькі азнаёмных* гутарак-рэфератаў, 
а гдзе такога гуртка яшчэ нямаш, там перш мусова* арганізаваць яго і 
тады ўжо праз гурток і пры яго памозе пачаць прыгатову* сяброў да 
закладзінаў... Гутарка-рэферат мусіць быць ясны, просты і без закавык, 
каторых і сам прамоўца не вумее* (не панімае)...» (Сялянская ніва. 1926. 
№ 29). Некаторыя словы тлумачыліся ў артыкуле без выкарыстання 
зорачак: «...другім даваць новыя довады, а трэціх надзіць (мануць) 
выгадамі і карысцяй».
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Тым самым газета папулярызавала словы азнаёмны, вумець, 
выўменне, жадаўна, зацем, мусова, надзіць, прыгатова, стахаць і інш. 
Да артыкула была зроблена рэдакцыйная зноска, у якой паведамлялася, 
што словы, адзначаныя зорачкай, ужываў сам аўтар артыкула. Такім 
чынам газета хацела паказаць (і спецыяльна пісала пра гэта ў зносцы), 
што супрацоўнікі выдання імкнуліся да захавання чысціні мовы. Аднак 
гэта было вельмі своеасаблівае разуменне чысціні.

Захапленне «чысцінёй мовы» ў яе своеасаблівай версіі знаходзім і ў 
публікацыі Я. Станкевічам у 1927–1928 гг. у Вільні ў органе Беларускага 
сялянскага саюза, газеце «Народ», раздзелаў з паэмы Я. Коласа «Новая 
зямля». Пры шэрагу слоў, абазначаных у публікацыі зорачкамі, былі 
пададзены лінгвістычныя каментарыі, якія ўказвалі на непрымаль-
насць ужывання гэтых слоў у беларускай мове. Так, як русізмы былі 
кваліфікаваны словы аканчальна, дзела, маўчком, места, празнічак, 
накалоць (дроў), падкрасціся, прахладна; як паланізмы – абцас, аздобіць, 
кабеткі, патэльня. Некаторыя словы крытыкаваліся без экспліцытнага 
суаднясення са словамі іншых моў (рабочы, сняданне, танцаваць, угору).

Другім відам каментарыя былі лічбавыя заўвагі – імі былі пазна-
чаны выпадкі, калі «правільныя» словы былі ўнесены рэдактарам не-
пасрэдна ў тэкст твора. Гэта былі словы быццам, заплюшчыць, зарослы, 
зацеміць, здзічэлы, земляроб (яно замяніла слова хлебароб), прыбіраць, 
пяяць (яно неабгрунтавана замяніла слова спяваць), сміяцца, сяліба, 
чарэмха, павучына, часіна і інш.

У В. Ластоўскага першыя заўвагі аб неабходнасці культываваць 
пазбаўленую ад чужых уплываў мову знаходзім яшчэ ў 1914 г. у ар-
тыкуле «Родная мова». У канцэптуальна аформленым выглядзе такі 
падыход назіраецца ў розных публікацыях В. Ластоўскага першай па-
ловы 1920-х гг.

Так, у моўнай частцы сваёй рэцэнзіі 1923 г. на аповесць Я. Коласа 
«У палескай глушы» В. Ластоўскі галоўную ўвагу прысвяціў таму, у якой 
меры былі вытрыманы пісьменнікам вымогі чысціні мовы. Рэцэнзент 
сцвердзіў, што ў першай палове твора аўтар не змог пераадолець уплывы 
чужых моў, у выніку чаго ў гэтай частцы мова была «благой, нячыстай». 
Рэцэнзент прывёў 62 прыклады няправільнага, на яго думку, ужывання 
слоў, а таксама некаторых фразеалагізмаў і прыказак, абумоўленага 
пераважна ўздзеяннем рускай (38 выпадкаў) і польскай (15 выпадкаў) 
моў. Сярод заўваг В. Ластоўскага былі як заўвагі, пацверджаныя прак-
тыкай далейшага нармавання беларускай мовы (крытыка слоў громка, 
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калясо, настаяшчы, нядзеля ‘тыдзень’, паказацца ‘здацца’, праве ‘амаль’, 
спасобны, успець, цятрадзь, час, часы, чаяць, яй-богу), так і крытыка 
слоў, канструкцый і форм, якія ўкараніліся ў беларускай літаратурнай 
мове (атласны, вопытны, зімні, недатыкальны, непасрэдны, рабочы, 
ружовы, стос, тарчаць, хвіліна) [17]. Апанаваны ідэяй афармлення 
правільнай версіі беларускай мовы, В. Ластоўскі разглядаў мову тво-
ра Я. Коласа ў значнай ступені «ўтылітарна», як строгі кадыфікатар. 
Быўшы апублікаванай у Вільні, рэцэнзія В. Ластоўскага не атрымала 
друкаваных водзываў у савецкай Беларусі 1920-х гг. Нягледзячы на 
тое што ў ёй быў выказаны шэраг заўваг, якія адпавядалі падыходам 
1920- х гг. да нармавання канкрэтных з’яў, пры перавыданні аповесці 
«У палескай глушы» ў Мінску ў 1927 і 1928 гг. гэтыя заўвагі не былі 
ўлічаны.

У Мінску, аднак, мела водгук выданне ў Коўне ў 1924 г. «Падручнага 
расійска-крыўскага (беларускага) слоўніка» В. Ластоўскага, у якім была 
здзейснена спроба рэалізаваць чысціню мовы як фундаментальную 
каштоўнасць.

Аўтар слоўніка меркаваў, што беларуская мова паспяхова будзе 
развівацца толькі тады, калі «патрапіць выявіць сваю выразна зарыса-
ваную індывідуальнасць... калі патрапіць абараніцца ад асімілюючага 
ўплыву суседніх грамадных народаў: расійцаў, палякаў, украінцаў». Для 
гэтага В. Ластоўскі лічыў патрэбным падаць у сваім слоўніку як мага 
больш слоў, якія адрозніваліся б ад рускіх, польскіх і ўкраінскіх слоў. 
Асаблівую ўвагу ён удзяляў спосабам перадачы на беларускай мове за-
пазычаных слоў, якія, на яго думку, уяўлялі сабой выразную перашкоду 
ў авалодванні народнымі масамі здабыткамі культуры; кожнае паняцце, 
паводле В. Ластоўскага, мела перакладацца на беларускую мову «згодна 
псіхіцы нашай мовы» [16, с. IV].

Вынікі імкнення перадаць лексіку беларускай мовы ў належным 
выглядзе ў В. Ластоўскага аказаліся настолькі ўражвальнымі, што ў 
рэцэнзіі С. Некрашэвіча на слоўнік ішла гаворка пра тое, што ў ім 
расійскія словы тлумачыліся не па-беларуску, а «штучнай мовай 
В. Ластоўскага». Сцвярджалася, што аўтар слоўніка не ачышчаў бела-
рускую мову, а, наадварот, яе «занечышчаў, засурваў, утвараючы нешта 
падобнае да валяпюка або эсперанта з беларускай асновай» [25, с. 58].

Культурамоўныя практыкаванні Я. Станкевіча і В. Ластоўскага 
ўплывалі на некаторых іншых заходнебеларускіх аўтараў, якія маглі 
правяраць на прадмет прыгоднасці ўжывання ў беларускай мове 
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вялікую колькасць выкарыстаных у беларускай літаратуры слоў. Най-
больш амбіцыйная спроба такога роду была здзейснена ўкладальнікам 
«Хрэстаматыі новай беларускай літаратуры (ад 1905 года)» І. Двар-
чаніным. У  «Хрэстаматыі...» былі зроблены шматлікія моўныя 
каментарыі да надрукаваных у ёй твораў, пры гэтым аўтар падзяліў 
разгляданыя з’явы на два разрады: 1) словы, якія «не выклікаюць 
агульнага зацікаўлення, патрабуюць толькі выяснення для чытача як 
провінцыялізмы, барбарызмы, наогул малазразумелыя словы»; 2) сло-
вы, якія «тычацца агульнага ўжывання іх у беларускай літаратурнай 
мове і выклікаюць крытычны падход да сябе» [13].

Словы першага разраду каментаваліся ў падтэкставых заўвагах. 
Напрыклад, да твораў Я. Коласа было дадзена 69 такіх заўваг, амаль 
палова з якіх тлумачыла патэнцыяльна малавядомыя школьнікам словы 
(адрына, атака, аторак, барбара, венцер, вератнік, краты, магнат, 
парад, прыс, ром, фацэтны, шаты, шырыга і інш.). У дзесяці выпадках 
трактаваліся сем слоў, якія разумеліся як русізмы (грудзь, запраўскі, 
знароўка, луч, папракаць, прыдаўлены, ссуда), сем выпадкаў былі пры-
свечаны шасці словам, якія кваліфікаваліся як паланізмы (дрэва, змар-
давацца, крок, мара, расквітнець, срэбра). У творах Я. Купалы было 
зроблена 228 каментарыяў. Як русізмы былі пракаментаваны словы 
адвет, бадаць, белка, давіць, мір, нагайка, напрасна, злучнік но, пазваць, 
паняць, пахань, пір, сазваць, скланіць, старык, сумашэдшы, тапор, 
харавод, чахнуць і інш. (34 выпадкі, 25 слоў; 15 % ад усіх выпадкаў 
каментавання); як паланізмы – гвязда, дрэва, кашуля, кнея, ксёнжка, 
мара, млечны, модлы, найсвентшы, недавярак, пакрыёма, паняверка, 
пашэнціць, пекны, проша, прышлы ‘будучы’, свянцоны, срыбны і інш. 
(24 выпадкі, 21 слова; 11 % ад усіх выпадкаў каментавання).

Пры творах Цёткі ў хрэстаматыі было зроблена 175 каментарыяў, 
Ц. Гартнага і З. Бядулі – па 94, А. Гаруна – 85, М. Багдановіча – 81, 
К. Буйло – 33. Усяго ў названых аўтараў у хрэстаматыі ў падтэкставых 
заўвагах было зроблена 859 каментарыяў.

Словы другога разраду ў хрэстаматыі пазначаліся ў тэкстах пры 
дапамозе зносак, якія былі раскрыты ў спецыяльным раздзеле «Увагі» 
ў канцы кнігі. Гэты раздзел складаўся з 19 пунктаў і трактаваў сло-
вы і формы трымаць і дзяржаць; моц, мацней і пад.; надта, натта; 
жагнаць і благаслаўляць; енк; слуп, аслупець і пад.; быдла; тлумачыць; 
Владзімі(е)р; натхненне; скарга; пагарда; цуд, цудны і інш.; аповесць, 
апавядаць; пяшчотны; абяцаць; упарты; воблака; вільготны. Аўтар 
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звяртаў увагу на тое, што названыя словы (пераважна даўно запазы-
чаныя паланізмы) вельмі ўжывальныя ў беларускай мове, аднак яны, 
на яго думку, выклікалі пярэчанні «што да прыналежнасці іх да мовы». 
Таму яны патрабавалі «асаблівага аб’яснення», якое І. Дварчанін і зрабіў, 
растлумачыўшы небеларускае паходжанне названых слоў і разгледзеўшы 
іх рэальныя ці патэнцыяльныя заменнікі. Напрыклад, ён лічыў, што слова 
скарга ў беларускай мове лёгка можна было б замяніць лексемай жальба, 
замест упарты лепш было б ужываць упорны і інш. І. Дварчанін, аднак, 
усведамляў, што яго тлумачэнні не абавязкова змогуць вырашыць лёс 
гэтых слоў у беларускай мове, тым не менш лічыў свой матэрыял карыс-
ным у якасці дыскусійнага. Фактычна ўсе пералічаныя ў раздзеле «Увагі» 
словы засталіся ў беларускай мове (зрэдку з пэўнымі абмежаваннямі), у 
тым ліку дзесяць такіх, да якіх І. Дварчанін сфармуляваў сваю пазіцыю 
асабліва крытычна (трымаць, надта, быдла, Уладзімір, натхненне, скар-
га, цуд, упарты, воблака, вільготны).

Рэалізаванае ў хрэстаматыі І. Дварчаніна беспрэцэдэнтна шырокае 
лексічнае каментаванне было як адлюстраваннем росту тагачаснай 
беларускай лінгвістыкі, так і сведчаннем няўпэўненасці каментата-
ра ў правільнасці ўжывання ў беларускай літаратурнай мове значнай 
колькасці слоў. Найперш такая няўпэўненасць датычыцца 19 пунктаў, 
змешчаных ва «Увагах». Але, насуперак сцвярджэнню ўкладальніка 
аб тым, што словы першага разраду «не выклікаюць агульнага 
зацікаўлення, патрабуюць толькі выяснення для чытача», папраўдзе 
прынамсі некаторыя з пракаментаваных слоў уяўлялі цікавасць не 
толькі як аб’ект навуковага інтарэсу (іначай цяжка зразумець іх ста-
раннае каментаванне). Пры творах Я. Коласа прыблізна кожная шостая 
зноска ўказвала на тое, што нейкае слова было б лепш ужываць за іншае 
(замест адзецца лепш апрануцца, замест вышына – вышыня, замест 
ціш – цішыня, глуш – глушыня, замысліць – задумаць, кашуля –  сароч-
ка, не хватае – не хапае, забыла – забылася), у М. Багдановіча – кож-
ная восьмая (замест гадзюка лепш гáдзіна, замест дзяла лепш справы, 
заве – кліча, знароўка – прывычка, удача, труд – цяжар, хваце – хопіць, 
дзяцёнак – дзіцятка, ком’я – камякі, гудзяць – гудуць), у З. Бядулі – 
кожная дзявятая (коска лепш за прамень, кліча лепш за завець, сху-
дзелы лепш за схудалы і інш.), у А. Гаруна – кожная трынаццатая (пя-
яць, цемра ўжываюцца «больш», чым спяваці, цьма; ужыванні ломіш 
і развітацца былі б лепшымі, чым ламаеш і папрашчацца; ужыванне 
песнь – няправільнае, правільным было б песня). У частцы, прысвеча-
най К. Каганцу, у хрэстаматыі пракаментавана слова казяўка: «лепш 
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казурка». Пры перадруку ў хрэстаматыі аднаго з твораў А. Гаруна яго 
ўжыванне расквітаць было заменена на расцвітаць, пра што быў 
зроблены адпаведны каментарый. Сустрэўшы неаднаразовае камен-
таванне ў розных аўтараў дзеяслова паняць і дэрыватаў з -зваць (за-
зываць, зваць, пазваць, сазваць), назоўнікаў брызга і луч як русізмаў, 
а паслядоўнае каментаванне форм тыпу гвязда, дрэва, змардаваны, 
мара, млечны, пекны, скрыдла, срыбны, срэбра, срэбны як паланізмаў, 
чытач мог кваліфікаваць такія формы не як словы, якія не выклікаюць 
зацікаўленасці, а як «няправільныя», балазе ў некаторых выпадках да 
такіх форм даваліся, трэба думаць, лепшыя альтэрнатывы (брызга – 
пырскаўка, гвязда – зора, змардаваны – змучаны, луч – каса, мара – ля-
тунак, паняць – зразумець) [13].

У некаторых выпадках абраная ў савецкай Беларусі канцэпцыя 
развіцця беларускай літаратурнай мовы сутыкалася з крытыкай. Не паз-
ней як у чэрвені 1929 г. у БАН быў заслуханы даклад «Аб марксізме і 
мовазнаўстве» В. Аптэкара, супрацоўніка акадэміка М. Мара, услед за 
якім адбылася дыскусія аб марксізме, мовазнаўстве і шляхах развіцця 
беларускай літаратурнай мовы. Беларускія лінгвісты аказаліся не 
гатовымі да ўспрыняцця «новага вучэння аб мове» акадэміка М. Мара 
і крытычна паставіліся да тэзісаў дакладчыка. На жаль, пра гэты даклад 
і яго абмеркаванне амаль нічога невядома. У вельмі вострай форме 
крытыка канцэпцыі фарміравання беларускай літаратурнай мовы была 
выказана І. Ваўком-Левановічам 16 снежня 1929 г. у яго дакладзе «Пра 
некаторыя важнейшыя недахопы беларускай літаратурнай мовы», пра-
чытаным 16 снежня 1929 г. у Беларускай акадэміі навук.

Меркаванні І. Ваўка-Левановіча пра характар беларускай літа-
ратурнай мовы фарміраваліся паступова; погляды, якія адроз ніваліся 
ад пераважнага сярод беларускіх лінгвістаў падыходу да фарміравання 
беларускай літаратурнай мовы, ён выказваў і раней, напрыклад у 
«Лекцыях па гісторыі беларускай мовы» 1928 г. Абапіраючыся на пра-
цы тагачасных расійскіх лінгвістаў, літаратурную мову ён разумеў у 
значнай ступені як «мову гараджан» у яе процістаўленні вясковай 
народнай мове. Навуковец скептычна ставіўся да спроб змагацца за 
чысціню літаратурнай мовы, выкарыстоўваючы «штучныя» наватворы, 
і абмяжоўваць інтэрнацыяналізмы ў працэсе разбудовы тэрміналогіі. 
Напрыклад, ён крытыкаваў прадстаўленне ў слоўніках лексем тыпу 
земляздрыг ‘землятрасенне’ , страмапіс ‘парнаграфія’ , струна ‘хорда’ 
(матэматычны тэрмін) і інш. [9, с. 24–25].
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У дакладзе 1929 г. І. Воўк-Левановіч сфармуляваў свае погляды ў 
катэгарычнай, бескампраміснай форме. Ён пацвердзіў сваю ранейшую 
пазіцыю адносна правапісу д і т у іншамоўных словах. Зыходзячы з 
таго, што пачынаючы з 1910-х гг. беларуская літаратурная мова, павод-
ле дакладчыка, беспадстаўна арыентавалася не на гаворкі сялянства, 
а на гаворкі шляхты, І. Воўк-Левановіч лічыў патрэбным прыняць 
у літаратурнай мове як натуральныя словы тыпу аб’яўленне, апрэль, 
аўгуст, гасударства, знамя, случай, срэдства, фяўраль, шчот, январ. 
Гэтыя словы павінны былі замяніць лексемы аб’ява, красавік, жнівень, 
дзяржава, сцяг, выпадак, сродак, люты, рахунак, студзень, якія ўвайшлі 
ва ўжытак з прычыны няправільнага, на яго думку, фарміравання 
літаратурнай мовы. Дакладчык указаў, што ў сваім фарміраванні і 
развіцці беларуская літаратурная мова павінна была арыентавацца на 
жывую мову горада [8].

У дакладзе І. Воўк-Левановіч зрабіў спробу прыстасаваць да бела-
рускай сітуацыі некаторыя пастулаты сацыяльнай дыялекталогіі і цесна 
з ёй звязанага «новага вучэння аб мове» расійскага навукоўца М. Мара, 
да той пары фактычна незаўважныя ў навуковай практыцы Беларусі. 
Ключавым момантам тэорыі М. Мара было ўключэнне ў лінгвістычны 
аналіз класавага аспекту. Так, І. Воўк-Левановіч забракаваў ужывальны 
ў тагачаснай лінгвагеаграфіі метад выяўлення ізаглос (ад ст.-грэч. isos 
‘роўны’ і glossa ‘маўленне, мова’ – лінія на лінгвістычнай карце, якая 
абазначае межы пашырэння якой-небудзь моўнай з’явы) у прасторы, 
сцвердзіўшы, што метад правядзення ізаглос у сацыяльна-класавым 
разрэзе з’яўляецца намнога больш дасканалым. На гэтай падставе 
ён падзяліў беларускія дыялекты на «гаворкі сялянства» і «гаворкі 
шляхты», да якіх прымыкалі «гарадскія» гаворкі. Паколькі фактыч-
нага матэрыялу для адрознення беларускіх «сялянскіх» і «шляхецкіх» 
гаворак было мала, абгрунтоўваючы сваю пазіцыю, І. Воўк-Левановіч 
шмат увагі аддаваў іншым аргументам, напрыклад рабіў гістарычна-
тэарэтычныя экскурсы.

Так, ён сцвярджаў, што ў сферы слоўніка і сінтаксісу мова шляхты 
(цесна звязанай з каталіцкай рэлігіяй) захавалася прыблізна ў тым са-
мым выглядзе, у якім яна існавала ў старабеларускай пісьмовай мове 
XVI–XVII стст., урэшце, моцна набліжалася да польскай мовы. Поруч з 
каталіцкай шляхтай дакладчык вылучаў таксама праваслаўную шлях-
ту, беларуская мова якой мела рускую афарбоўку. У плане культурнай 
арыентацыі да каталіцкай шляхты блізка стаяла каталіцкая частка бела-
рускага сялянства, а да праваслаўнай шляхты – праваслаўнае сялянства. 
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У адносінах культурнай арыентацыі і моўных уплываў беларускі народ 
дзяліўся на «беларуска-польскі» і «беларуска-рускі» лагеры.

І. Воўк-Левановіч вылучыў асаблівае збліжэнне эканамічна най-
больш моцных груп – праваслаўнай шляхты, праваслаўнага сялянства 
і заможнай каталіцкай шляхты. Парадаксальным чынам дакладчык 
лічыў, што ўсе гэтыя групы былі даволі моцна звязаны элементамі 
рускай культуры. «Кіруючы культурным развіццём краю, гэты клас 
натуральна рабіў уплыў і сваёй моваю на мову ніжэйшага эканамічнага 
класа, прымешваючы к яго беларускай гаворцы значныя элементы 
рус кай літаратурнай лексікі і фразеалогіі» [8]. Уласна, незразумела, 
чаму ў рамках эканамічна моцнага класа аказалася праваслаўнае ся-
лянства і чаму эканамічна моцная група, якая ўключала паланізаваную 
заможную каталіцкую шляхту, мела дачыненне да прымешвання да 
беларус кай мовы элементаў рускай літаратурнай лексікі. У працэсе па-
лявых запісаў на моўным памежжы маглі здарацца выпадкі, калі нейкія 
з’явы ў маўленні носьбітаў беларускай мовы памылкова трактаваліся 
як з’явы, уласцівыя польскай мове. Верагодна, маглі быць і адварот-
ныя выпадкі, калі як беларускія нейкія словы запісваліся ад палякаў. 
Тым не менш непрымальным з’яўляецца падыход І. Ваўка-Левановіча, 
згодна з якім маўленне каталіцкай шляхты «адчужаецца» ад беларускай 
мовы. У такім накідзе гісторыі беларускай літаратурнай мовы І. Ваўка-
Левановіча бачыцца выразная супярэчнасць. З аднаго боку, сцвярджа-
ецца, што ўплывовы заможны клас спрыяў увядзенню ў беларускую 
мову рускай лексікі і фразеалогіі; з другога – беларускую літаратурную 
мову 1920-х гг. аўтар лічыў празмеру паланізаванай.

Прапанова І. Ваўка-Левановіча арыентаваць беларускую літа-
ратурную мову на мову горада, сучасных рабочых рашуча ішла ў раз-
рэз з ранейшым развіццём беларускай літаратурнай мовы. У гэты час 
пашыранай была думка, згодна з якой у штодзённым жыцці гарадскія 
рабочыя слаі гаварылі на «змешанай» мове, «жаргоне» паміж рускай і 
беларускай мовамі; прапанова грунтаваць стандартную мову на такой 
аснове выглядала як мінімум нечаканай.

Дакладчык правільна ўказваў на пераемнасць літаратурнай мовы 
1920-х гг. з мовай газеты «Наша ніва», аднак да эвалюцыі мовы гэтай 
газеты ён ставіўся крытычна. На яго думку, у першыя гады выдання 
мова газеты абапіралася на «ўсю беларускую народную мову, усё 
беларускае кайнэ» (ад грэч. koine dialektos ‘агульная мова’ – штодзённая 
ўжывальная мова, якая ўзнікла ў выніку кантактаў паміж носьбітамі 
розных дыялектаў або моў). Аднак у апошнія гады існавання газеты 
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ўжывальная на яе старонках лексіка адрывалася ад лексікі «шырокіх 
народных беларускіх мас». Уплывы з боку рускай мовы, на адрозненне 
ад уплываў польскай мовы, І. Воўк-Левановіч лічыў «натуральнымі» і 
«жыццёвымі». У сувязі з гэтым ён прапаноўваў абмежаваць у беларускай 
літаратурнай мове з’явы, звязаныя з польскім уплывам, і даць шырокую 
дарогу запазычанням з рускай мовы [8].

Прапанаваная І. Ваўком-Левановічам канцэпцыя літаратурнай 
мовы радыкальна адрознівалася ад падыходаў іншых аўтараў, у 
значнай ступені ігнаравала разбудову беларускай літаратурнай мовы на 
працягу 1910–20-х гг. і як такая не магла быць падтрымана большасцю 
беларускіх мовазнаўцаў.

У цэлым выпрацоўку беларускай літаратурнай мовы ў 1920-я гг. трэба 
лічыць вельмі паспяховай. У яе аснове ляжала арыентацыя на народныя 
сродкі, але таксама ўказвалася на магчымасць выкарыстання і іншых 
рэсурсаў, такіх  як запазычанні, наватворы і старабеларускія словы.
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ЯЎСЕЙ  КАНЧАР

МЫСЛИ О БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ*

П еред нашими глазами происходит еще одно чудо в ряду 
чудес, которыми окружило себя Белорусское племя. 

Бело русы национально возрождаются... Белорусы культурно самоопре-
деляются... Белорусы требуют себе места, и голоса на сцене междуна-
родной политики... Все это – чудеса, о которых 20 лет тому назад никто 
не знал и не помышлял. Теперь на глазах современника происходит еще 
одно чудо – возрождается литературный белорусский язык – Белорусы 
вступают на арену мировой поэзии и литературы... Белорусы для при-
ложения своего языка открывают школы и театры...

Не удивительно, что окружающие Белорусов народы, так или инaчe 
заинтересованные в Белорусах, как в человеческом материале, и в Бело-
русской территории, как в колонизационной ценности, чутко следят за 
этими социальными чудесами ХХ века. Одни из них сочувствуют этому 
возрождению, другие способствуют, третьи не сочувствуют и даже 
препятствуют. То же мы видим со стороны целого ряда политических, 
социалистических и национальных партий.

Но не об этом я хочу говорить здесь.
Среди Белорусов существует несколько точек зрения на детали 

Белорусского возрождения. Но уже нет ни одного Белоруса, если он 
таковым себя числит, который бы не при знавал Белорусского Вопроса 
в целом, и избегал бы работать над улучшением этого Вопроса. Зато 
такая частность, как выработка литературного Белорусского языка, вы-
зывает много споров и имеет своих ярых противников и защитников.

Я хочу быть откровенным и высказать по этому поводу мои со-
кровенные мысли.

Всматриваясь не в политические, а в этнографические ориентации 
Белорусов я вижу, что одни из них воспитаны на великой русской куль-
туре, а другие – на польской, соседняя культура малорусская и литов-
ская слишком слабы, и они не имели подобного влияния на Белорусов. 
Результатом такого воспитания является шатание Белорусов в области 
искания языка, как средства выражения своей национальной мощи.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Дзянніца. 1918. № 39. С. 2–3.
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Ополячившиеся Белорусы определенно имеют западнический 
уклон. Их интеллигенция, мещане, рабочие – говорят на польском язы-
ке, одни – на литературном, другие – на разговорном народном. Только 
в крестьянских массах встречаются корни белорусского говора, но эти 
корни затушевываются наиболее употребительным польским языком.

Обрусевшие Белорусы определенно имеют восточный yклoн. Они 
говорят на русском языке, при этом интеллигенция говорит или на 
чистом языке литературном, или на языке разговорном, в котором 
немало остается еще народных белорусских наслоений; крестьянство 
говорит на народном разговорном белорусском языке, но с большой 
примесью великорусского языка.

При таких условиях нетрудно понять, почему нарождающийся 
Белорусский литературный язык вызывает споры среди самых раз-
нообразных слоев белорусского общества.

Интеллигенция, усвоившая с польским или великорусским языком 
польскую или великорусскую культуру, не может всецело отрешиться 
от этого языка и культуры, чтобы перенестись к языку белорусскому, 
а вместе с тем и к той идеологии, которая лежит в основе творчества 
белорусских писателей. Когда я изучаю немецкий, французский, ан-
глийский язык, то я преследую этим троякую цель: как ученый в ши-
роком смысле я постигаю науку, изложенную и разработанную на этих 
языках, как социолог, я через язык и литературу на этом языке познаю 
дух создавшего их народа, как обыкновенный гражданин и техник, я 
через язык и ли тературу нахожу для себя средства, удовлетворяющие 
мои жизненные потребности. Но спрашивается, если я, ополячивший-
ся или обрусевший белорус, усвоивший польский или великорусский 
язык, подхожу к изучению и выработке белорусского языка, – какие 
цели преследую я? – Белорусский язык беден, он не имеет приложе-
ния в науках, литература на этом языке слаба, она еще не отразила 
великого духа белорусского народа. Естественно, что ополячившаяся 
или обрусевшая белорусская интеллигенция смотрят на белорусский 
литературный язык, как на что-то весьма искусственное, оторванное 
от жизни.

Крестьянство и рабочие, усвоившие разговорный язык польский 
или великорусский, но научившиеся читать и писать на одном из этих 
языков, легче воспринимают написанное на этих языках, чем на языке 
литературном белорусском. Представьте себе мое положение, как про-
стого крестьянина или рабочего. Я живу не наукою, не приложением тех 
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технических навыков, которые изложены в литературе... нет. Я только 
интересуюсь тем, что совершается вокруг меня на свете, и мне нужно 
быстро и легко уловить частности совершающихся событий. И своим 
знанием языка я пользуюсь, как орудием, чтобы удовлетворить своим 
скромным желаниям. Получив газету на польском, русском, украин-
ском, немецком, французском и др. литературных языках, я проч ту из 
них ту, которая написана понятным для меня языком. Естественно, 
что крестьяне в деревнях, получая литературу на русском, польском 
и белорусском языках, берут из нее ту, которая им наиболее понятна. 
Они внимательно, с любопытством, с подозрением смотрят на ту из 
нее, которая написана на белорусском языке. Ополячившиеся в этом 
языке склонны увидеть новое средство перетяжки их к великорусской 
культуре, обрусевшие, наоборот, склонны заподозрить в языке новое 
средство полонизации... Если у масс имеются свои вожди, которым 
они слепо верят и повинуются, и которые на белорусский язык имеют 
свою предвзятую точку зрения, то не исключена травля этого языка и 
полное непризнание его массами, как ш л и ф о в а н н о г о  р о д н о г о 
я з ы к а...

* * *
Группа интеллигенции, которая прилагает все меры к выработке 

литературного белорусского языка, на своем пути встретила много 
неприятностей. Нужда и горе людей цементируют, спаивают, а это 
вызывает реакцию у других людей, которые не хотели бы видеть перед 
собою лишнюю организованную силу.

И мы видим, что пионеры белорусского литературного языка яв-
ляются группой спаянной, сцементированной, что придает ей силу и 
веру в борьбе за свои идеи и что неприятно отражается на той части 
белорусского общества, которая не хотела бы видеть перед собою бе-
лорусского языка и белорусской литературы. Пионеры белорусского 
литературного языка создают историческую эпоху: они создают газеты, 
журналы, массового читателя, школу, театр, трибуну.

Группа деятелей в Минске и Вильне стремится создать белорусскую 
государственность, чтобы белорусский литературный язык сделать 
языком государственным, обязательным для всех белорусов и бело-
русских меньшинств.

Группа деятелей в Москве и Петрограде стремится предотвратить 
образование буржуазной белорусской государственности, но для бело-
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русского языка требует условий его свободного развития и приложения 
в революционной пролетарской культуре.

Очевидно, что с белорусским языком, как со всяким язы ком, свя-
зывается определенная группа поколения, что с ним связано не только 
узко национальное, но и революцион ное, интернациональное дви-
жение групп данного поколения. И если это так, то с белорусским 
языком, как со средством выражения известного духа, идеи той или 
иной группы белорусского народа, бороться трудно, бесцельно, я бы 
сказал, вредно и стыдно.

Если белорусский литературный язык имеет под собою базу, он 
не может быть подавлен, он не умрет, он будет развиваться, распро-
страняться, спаивать людей между собою и давать им все новый и 
новый материал для переживаний и творчества. Если, наоборот, он 
искусственен, беспочвен, – он сам собою зачахнет и забудется, как 
все ненужное и лишнее в жизни народа. Но это будет естественная, 
законная смерть, которая не вызовет мученичества, с одной стороны, 
и жестокости насилий – с другой.

Обратимся к анализу процесса выработки белорусского литератур-
ного языка, к тем побудительным причинам, которые лежат в основе 
этого процесса, к возможным перспективам будущего этого процесса.

Язык народа, это – не только зеркало, в котором отражается дух на-
рода, но и средство совершенствования этого народа. Если мы возьмем 
язык еврейский, польский, русский, немецкий, французский, англий-
ский, мы увидим, что в этом языке отразилась вся культура данного 
народа, что этот язык служит средством развития науки, искусства, 
гуманизма, общечеловечности народа. Все то, что дает язык, усваива-
ется и переживается народом, все то, что усваивается и переживается 
народом, – то передается языку для дальнейшего процесса искания и 
творчества. В этом заключается бесконечная цепь совершенствования 
народа. Но народ – не есть однообразная в идейном отношении масса, 
он – конгломерат, обнимающий собою партии, группы, классы, пресле-
дующие разные национальные и мировые цели. Следовательно, язык 
служит отражением и средством совершен ствования этих особенно-
стей нации. И чем развитее народ и его конгломератные части, тем со-
вершеннее язык, и, наоборот, чем совершеннее язык, тем легче и скорее 
народ и его конгломератные части ведут борьбу за свое существование. 
Если в Германии развита техника, капитализм, если во Франции развит 
гуманизм, если в Англии развито право, если в еврейском экстеррито-
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риальном народе развиты посреднические навыки, то в этом является 
причиной не одна нация, как естественно-историческая категория, но 
также и язык этой нации, который на всяком месте служил для нее 
путеводной звездой.

У белоруса есть народный и литературный язык. Первый изобилует 
наслоением по преимуществу великорусского (восток) и польского (за-
пад) языков. Второй, не скрою, значительно искусственен и с трудом 
воспринимается массами, он – продукт недавнего происхождения, 
он только рождается, его детские силы мы ощущаем на каждом сло-
ве, на каждой строке. Народный язык служит отражением народного 
духа, его естественно-исторических дарований и богатств, но он не 
дает философии, науки, искусства, технических знаний, в которых так 
нуждается нация. Литературный язык – слабый, он не имеет массового 
читателя, и точно также он не дает науки и технических знаний, потому 
что этим не занимался. Его изящная литература пока вложена в стихи, 
но он не дал еще выдающихся литераторов, историков, романистов, 
драматургов, которые бы оказали влияние на последующие поколения 
и отразились в последующем ходе белорусской культуры. Вот трагизм 
белорусского языка!..

В то же время мы видим, что переход от белорусского народного 
языка к языкам польскому, русскому, украинскому и друг., как пере-
ход, не имеющий под собою глубокой естественной связи, болезненно 
отражается на отсталости белорусского народа. Если белорусы в ходе 
истории отстали, если они не могли до сих пор занять почетное ме-
сто среди других культурных народов, то в этом виновато не племя, 
как естественно-историческая категория, но то ложное положение, 
в которое был поставлен белорусский народ всей предшествующей 
историей, виновато отсутствие своего великого литературного языка, 
как естественно выкристаллизовавшейся творческой силы, и шатание 
белорусов в поисках языка польского, русского, украинского, даже ми-
рового... Отклонение белорусов от этих языков и поиски литературного 
белорусского языка вызывает новую реакцию, которая, быть может, в 
будущем окупится новыми ценностями, а пока губительно отзывается 
на совершенствовании того литературного языка, который принима-
ется известной частью белорусов, как исходный язык для дальнейшего 
творчества и преуспеяния.

Мне остается сказать несколько слов о будущем белорус ского ли-
тературного языка. Для меня ясно одно, что выявление белорусско-



37

1.
 В

ы
пр

ац
оў

ка
  ў

  1
92

0-
я 

гг
. к

ан
цэ

пц
ы

і  
бе

ла
ру

ск
ай

 л
іт

ар
ат

ур
на

й 
 м

ов
ы

  

го языка представляет собою такой исторический процесс, который 
диктуется волей идеалистов с одной стороны, и реальной политикой 
рационалистов – с другой. И так как ни та, ни другая категория людей 
в ходе белорусской истории не может умереть, то белорусский язык 
будет развиваться, шириться и завоевывать себе место в доме, в школе, 
в театре, на трибуне, в государственных учреждениях. Ход его разви-
тия будет замедляться, когда на его пути встанет история, или когда 
его выразители будут сходить со сцены. Но этот ход получит новый 
толчок, лишь только история потребует от языка нового служения 
своему народу. Язык белорусский может стать великим языком, лишь 
только белорусское племя даст своего Гоголя, Достоевского, Толстого, 
Гюи-де-Мопасана, Шекспира и т. п. выразителей духа своего народа и 
своей исторической эпохи.

И напрасно антагонисты белорусского языка нападают на него и 
склонны поставить на пути его развития новые рогатки. Таким спо-
собом не убережешь белорусский народ от отсталости и не убьешь 
идеи, которая управляется есте ственно-историческими и социальными 
законами развития. Напротив, все средства, все силы, все ценности не-
обходимо использовать для того, чтобы помочь белорусскому народу 
найти самого себя, развить интеллектуальные особенности и влиться в 
мировую семью равным среди равных и свободным среди свободных.

ЯЗЭП ЛЁСІК

НЕКАТОРЫЯ ЎВАГІ  
ДА БЕЛАРУСКАЕ ЛІТАРАТУРНАЕ МОВЫ*

Н арадзілася беларуская дзяржаўнасьць, нарадзілася бела-
руская школа. Зьявілася пільная патрэба даць назовы й 

выражэньне тым новым культурна-нацыянальным формам жыцьця, 
якіх ня было, або якія былі, але даўно забыліся. Трэба вытвараць новыя 
словы, новыя фразеолёгічныя ды сынтаксычныя звароты.

Да гэтае работы наша інтэлігэнцыя выступіла з псыхолёгіяй 
расійскае мовы, з расійскім думаньнем, з расійскім, а часам і з польскім 
спо сабам выкладаньня сваіх думак на пісьме. Захаваўшы поўны запас 

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Полымя. 1924. № 2. С. 192–205.
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не забытых беларускіх слоў, нашая інтэлігэнцыя старалася выражаць 
свае думкі гэтымі словамі, але, навучаная школай пісаць парасійску, 
яна несь вядома для сябе, пры незнаёмстве з сынтаксычнымі фактамі 
бела рускае мовы, злучала беларускія словы ў чужыя формы, паводле 
расій скага ці польскага сынтаксу. З гэтае прычыны сучасная беларуская 
літаратурная мова ўвабрала ў сябе шмат неўласьцівых беларускай мове 
сынтаксычных і фразеолёгічных зваротаў.

Пісаць пабеларуску мы ня вучыліся, – тымчасам, гаварыць у тэй 
ці іншай мове і выкладаць свае думкі ў гэтай мове на пісьме – гэта 
далёка не адно й тое. Ня вучыўшыся, ня кожны патрапіць дакладна 
выславіцца на пісьме. Наша сялянства добра гаворыць пабеларуску, але 
граматны селянін не напіша пісьма пабеларуску. Гаварыць – гаворыць 
пабеларуску, а пісаць будзе парасійску, як навучыла яго школа. Гэтага, 
здаецца, зусім простага факту не разумеюць людзі падчас з высокай 
школьнай кваліфікацыяй.

Бяда ня ў тым, што літаратурная мова часам пазычае чужыя 
словы – пазычыць трэба, калі іх няма. Калі няма ў краі газы, а яна 
краю патрэбна, то яе трэба дастаць адтуль, дзе яна ёсьць, бо выду-
маць сваю газу ня можна. Памен паасобнымі словамі адбываецца 
паміж усімі культурнымі народамі. Адбываецца памен таварамі, а 
поплеч з гэтым ідзе памен назовамі гэтых тавараў, г. зн., паасобнымі 
словамі для аба значэньня прадметаў, спачатку матар’яльных, а потым 
і нематар’яльных, разумовых. Але кожны культурны народ, дастаўшы 
чужы тавар, перарабляе яго ды ў сваю чаргу выносіць на рынак. Разу-
меецца, вельмі добра было б, каб можна было абысьціся бяз чужых 
тавараў, але на пэўнай ступені культурнага разьвіцьця памен таварамі 
становіцца няўхільным, а значыць поплеч з гэтым мусіць адбывацца 
памен паасобнымі словамі. Тымчасам, было б зусім непагаспадарску ку-
пляць, скажам, нам, беларусінам, лес у суседзяў, калі мы маем свой; так-
сама зусім неразумна браць чужыя словы, калі ёсьць свае, беларускія.

Галоўная сіла не ў паасобных запазычаных словах: яны зараз жа 
абеларушваюцца (спажываюцца) і мала адбіваюцца на духу мовы, як 
мала адбіваюцца на нашай беларускай прыродзе прывозныя продукты: 
газа, соль, жалеза, і т. далей. Дух мовы – гэта яе сынтакс, яе фразэолёгія, 
яе ўласьцівы спосаб выражэньня. Сіла тут не ў паасобных словах, а ў 
тых сынтаксычных формах, у якія мы злучаем словы для выражэньня 
таго, што нам трэба выказаць. Пераймаючы чужыя сынтаксычныя 
звароты, мы надаем нашай літаратурнай мове неўласьцівага беларускай 
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мове характару і тым абарачаем яе ў нейкі ня існуючы дыалект, або ў 
карыкатуру. Наша кніжная мова, мова школьных падручнікаў, попу-
лярных народных кніг і асабліва мова штадзённых газэт, агулам кажу-
чы, мала падобна да сапраўднай жывой беларускай, або крывічанскай 
ці крывіцкай мовы ды прыпадобнілася да адзежы з чужога пляча. 
І ня дзіва, што падчас некаторыя асобныя словы й звароты ў мове 
выклікаюць сьмех, бо хто ж вытрывае, каб не засьмяяцца, пабачыўшы 
мужчыну ў спадніцы, хоць бы гэта спадніца была з аксаміту?!

А што горш за ўсё, дык гэта тое, што пераймаючы чужыя сынтак-
сычныя формы, чужыя фразэолёгічныя звароты, наша літаратурная 
мова адрываецца ад народнага (дыалектычнага) грунту ды становіцца 
штучнай, няжывой, мёртвай, няздольнай зьмяняць ды разьвіваць свае 
факты. Фактамі мовы называецца ўсё тое, што йснуе ў мове – гукі, 
словы, зьмены слоў, сынтаксычныя формы і т. д. Мова жывая і мова 
мёртвая тым і розьняцца паміж сабою, што жывая мова нясупынна 
зьмяняецца ў вуснах людзей, незалежна ад іх волі, а мова штучная, 
мёртвая – не. Мы называем мову лацінскую ці ц.-славянскую мёртвымі 
мовамі ня дзеля таго, што палатыні ці пац.-славянску ніхто не гаворыць, 
а дзеля таго, што яны перасталі зьмяняць свае факты. У лацінскай 
мове, напрыклад, гаварыла ў свой час (сярэднія вякі) бадай-што 
ўся інтэлігэнтная Эўропа, але гэта была мёртвая мова, бо яе факты 
акасьцянелі ды перасталі зьмяняцца. Лацінская мова была выпрацавана 
народам з іншымі органамі мовы пры іншых географічна-гістарычных 
умовах. Тое самае трэба сказаць і пра ц.-славянскую мову.

Мова кожнага народу разьвіваецца сваім асобным шляхам, за-
лежным перш-на-перш ад фізіолёгічных асаблівасьцяй гэтага народу, 
а потым ад розных акалічнасьцяй яго прамінулага й сучаснага. Адгэ-
туль, кожная мова мае асаблівасьці – свае асобныя гукі, словы, вымены 
слоў, свой асобны спосаб выражаць свае мысьлі, пачуцьці, пажаданьні 
і т. д. – словам, сваю фонэтыку, морфолёгію, этымолёгію й сынтакс. Усё 
гэта агулам становіць тое, што навука называе фактамі мовы. Факты 
мовы, зьвязаныя з словам мовы, дасьледжвае граматыка.

Адгэтуль і кажуць, што граматыка – гэта навука, якая знаёміць нас з 
слоўнымі фактамі мовы. Фізыка знаёміць нас з фактамі (зьявамі) пры-
роды, а граматыка з фактамі (зьявамі) мовы, але толькі з тымі фактамі, 
што вытвараюцца словам. Як факты прыроды падпарадкаваны пэўным 
цьвёрдым законам, якія адкрывае навука, так і факты мовы залежаць ад 
цьвёрдых законаў, якія адкрывае лінгвістыка (навука агульная аб мове).
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Граматыка ня вучыць ні гаварыць, ні пісаць, – яна толькі знаёміць з 
фактамі мовы, або з тым багацьцем слоўнага матар’ялу, якое мае мова. 
Таксама фізыка ня вучыць нас выдумляць грамафонаў ці тэлефонаў, – 
гэта справа асобных людзей – Эдысонаў, Уальтаў, – але фізыка знаёміць 
нас з фактамі прыроды і з тымі законамі, якім падпарадкаваны гэтыя 
факты, а ўжо на аснове гэтых фактаў і іх законаў Эдысоны даюць нам 
грамафоны, тэлефоны, тэлеграфы, машыны і ўсё іншае, што патрэбна 
для практычнага ўжытку.

Мова літаратурная, як і мова народная (мова асобных народных 
дыалектаў, або паасобных гутарак, гаворак), служыць для патрэб прак-
тычнага, штадзённага ўжытку, для паразуменьня паміж людзьмі, але 
літаратурная мова розьніцца ад мовы паасобных народных гутарак 
(дыалектаў) тым, што яна вытвараецца для патрэбы ўсяго народу на 
аснове і з фактаў паасобных народных гутарак, або дыалектаў.

Граматыка знаёміць нас усіх з найбольш пашыранымі, характэрнымі 
фактамі народных дыалектаў, а ўжо поэты і пісьменьнікі твораць 
з гэтых фактаў на аснове тых законаў, якім падпарадкаваны гэтыя 
факты, супольную мову, адну гутарку, адзін дыалект, які называец-
ца літаратурнай мовай. На пачатку літаратурная мова вытвараецца 
несьвя дома, інтуіцыйна, але сама гэтая несьвядомасьць, інтуіцыя пад-
парадкавана таму закону, які ляжыць у васнове літаратурнае мовы. Гэта 
значыць, што сапраўдны поэта, сапраўдны пісьменьнік ня можа пісаць 
сваім мясцовым дыалектам (гутаркай, гаворкай), бо ён хоча, каб яго 
чыталі ды разумелі найбольш шырокія кругі грамадзянства. Вось чаму 
мова сапраўдных поэтаў і пісьменьнікаў-пачынальнікаў звычайна кла-
дзецца ў аснову літаратурнае мовы. Поэты й пісьменьнікі інтуіцыйна 
адчуваюць пануючыя, характэрныя факты розных дыалектаў свайго 
народу ды кладуць іх у васнову свае мовы. І іх мова звычайна бывае 
чыстай народнай мовай, калі яны не заражаны ўплывам чужой пану-
ючай мовы...

Граматыка беларускае мовы (яе морфолёгія, этымолёгія, сынтакс) 
адкрывае ў ёй шмат багацьця й хараства. Трэба ведаць гэтае багацьце 
і адчуваць гэтае хараство, каб навучыцца выражаць сваё мысьленьне 
у формах беларускае мовы, ня кажучы ўжо пра тое, што й нашае мысь-
леньне ў поўнай меры залежыць ад формаў нашае мовы.

Цьвёрда ўстаноўленай, у шырокім значэньні, беларускае літа-
ратурнае мовы яшчэ няма, і гэтая неўстаноўленасьць нашае літаратурнае 
мовы становіцца нам у прыгодзе тым, што дае шырокія магчымасьці ды 



41

1.
 В

ы
пр

ац
оў

ка
  ў

  1
92

0-
я 

гг
. к

ан
цэ

пц
ы

і  
бе

ла
ру

ск
ай

 л
іт

ар
ат

ур
на

й 
 м

ов
ы

  

пазваляе перш-на-перш стаць на народны, дыалектычны грунт і ў сваім 
разьвіцьці пайсьці за разьвіцьцём жывое разгаворнае мовы. Іначай 
кажучы, наша літаратурная мова яшчэ мае поўную магчымасьць стаць 
такою мовай, якою загаварыў-бы сам народ, дайшоўшы адпаведнай 
ступені культурнага разьвіцьця. 

Нямецкая літаратурная мова вельмі разьвітая, а тымчасам немцы, 
не зважаючы на сваю багата разьвітую літаратурную мову, пастаянна 
зварачаюцца да народных гутарак (мясцовых дыалектаў), каб асьвя-
жыцца, каб мець пастаянную сувязь з народнай моўнай крыніцай. Нем-
цы разумеюць, што літаратурнай мове йдзе на карысьць, як існаваньне 
дыалектаў (паасобных народных гутарак), так і пастаянная сувязь з імі, 
іначай літаратурнай мове пагражае небясьпека амярцьвець. Жыцьцё й 
сьвежасьць літаратурнае мовы можна захаваць толькі ў тым выпадку, 
калі нязьменна трымацца народных крыніц, народных формаў мовы 
ў тым іх відзе, як яны (формы) жывуць і разьвіваюцца ў паасобных 
народных гутарках.

Як-жа нам зблізіць нашу літаратурную мову з мовай народнай? Як 
захаваць яе дух, яе асаблівасьці, – як навучыцца nабеларуску думаць, 
пісаць, гаварыць ды ня зьбівацца на чужое?

Рада тут можа быць толькі такая. Хто ня мае магчымасьці вучыцца ў 
самога народу, той павінен уважна чытаць народную вусную творчасьць 
у форме песень, казак, загадак, прыказак, дзе мова шліфавалася соткі 
год, а чытаючы, старанна адзначаць усё асаблівае, цікавае, беларускае, – 
свае словы, звароты, сынтаксычныя формы. А потым, трэба ведаць 
граматыку мовы, як школьную, так і навуковую, якая навукова знаёміць 
з фактамі мовы. Школьная граматыка знаёміць нас з агульнапрынятымі 
фактамі, а навуковая граматыка высьвятляе ўсе асаблівасьці мовы ў іх 
гістарычным разьвіцьці. Такое сьвядомае станаўленьне да фактаў свае 
роднае мовы памагае выпрацаваць у сабе пэўнае чуцьцё мовы, або тое, 
што немцы называюць Ѕргасhgеfuhl. Гэтае чуцьцё асаблівасьцяй свае 
роднае мовы становіцца ў вялікай прыгодзе тады, калі думка, шырэючы 
ды йдучы ў глыб, шукае новых зваротаў у мове, калі трэба знайсьці 
сувязь паміж матар’яльным і разумовым (конкрэтным і абстрактным) 
значэньнем паасобных слоў і цэлых моўных зваротаў.

Вытварэньне літаратурнае мовы шмат і шмат залежыць ад суб’ек-
тывізму аўтораў-пісьменьнікаў і поэтаў. Датрымліваючы асаблівасьць 
і дух свае народнае мовы, кожны аўтор крышталізуе, шліфуе, – сло-
вам, стылізуе, вырабляе народную мову, мову дыалектаў на ўзор таго, 
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як гармонізуюцца народныя песьні. Гэта й ёсьць тое, што становіць 
лінгвістычны, моўны густ таго ці іншага аўтора, або яго чуцьцё мовы. 
А літаратурная мова – гэта стылізацыя, або гармонізацыя народных 
гутарак, – найбольш пашыраных, характэрных, тыповых фактаў гэтых 
гутарак.

Стылізацыя, або гармонізацыя, народных гутарак, мясцовых гаво-
рак павінна йсьці па аднэй пуціне ды кіравацца аднэй мэтай: пуціну для 
стылізацыі асьвятляе навука-граматыка, а мэту стылізацыі становіць 
тое, што кожны аўтор, кожны поэта ці пісьменьнік павінен шукаць 
таго ды вызначаць тое, што становіць сваё асобнае, адметнае, харак-
тэрнае й тыповае. Літаратар, пісьменьнік, стылізуючы народную мову, 
мусіць заўсёды мець на ўвазе ды ня спускаць з вока таго, ці пашыраны 
той ці іншы факт мовы ў шырокіх народных массах, каб не заблудзіць 
у паветалізмах, у малавядомых фактах. Бо толькі тая песьня варта 
гармонізацыі і прыдзецца да густу шырокім колам грамадзянства, якая 
пашырана ў народзе ды адбівае пачуваньні шырокіх мас. Песьні сьцісла 
мясцовыя, невядомыя або мала вядомыя грамадзянству, нават пры 
самай удалай гармонізацыі, ня зробяць адпаведнага ўражаньня, не за-
хопяць публіку і ня стануць агульным набыткам. Гэтак і моўны факт, 
становячы сабою вузкі паветалізм, нават трапна стылізованы, заўсёды 
рызыкуе забыцца, не прышчапіцца і не абернецца ў літаратурны факт, 
каб стаць набыткам для агульнага ўжытку. Тут, пры выбары моўных 
фактаў, усё залежыць ад асабістага чуцьця таго, хто піша; самая лепшая 
рада тут мала паможа: тварыць ня кожнаму дано.

Літаратурная мова павінна быць морам, куды ўліваюцца народныя 
дыалекты. Як паасобныя рэчкі гінуць у моры, падымаючы й асьвя-
жаючы яго ровень, так і народныя гутаркі павінны разыходзіцца ў 
літаратурнай мове, каб асьвяжаць яе ды павялічаць яе глыбіню й шыры-
ню. Гэта й будзе тым шляхам, па якім павінна йсьці наша літаратурная 
мова ў сваім далейшым разьвіцьці.

Нашым літаратурным работнікам трэба даць як можна больш 
моўнага матар’ялу для апрацоўкі, для стылізацыі. Трэба пазнаёміць 
іх з багатымі сырымі запасамі нашае мовы, трэба паказаць ім нашае 
багацьце.

Чародным і найпільнейшым заданьнем для нашых філёлёгаў зьяў-
ляецца тое, каб, поплеч з добра апрацованай школьнай і навуковай 
граматыкай і слоўнікам беларускае мовы, даць сэмазіолёгію беларускае 
мовы, дзе-б вызначаны былі асобныя, блізкія сваім значэньнем словы, 
сынонімы.
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Сынонімы становяць вялікае багацьце мовы, разумеецца, калі з 
густам выбіраць іх, ужываючы пры выражэньні пэўных адценьняў 
нашага мысьленьня. Напрыклад, у выказе «Думаў доля сустрэнецца-
спаткалася» кожны адчувае, што сынонімы «сустрэнецца-спаткалася» 
перадаюць самае тонкае супастаўленьне. Умець гаварыць – гэта зна-
чыць умець выказаць трапным злучэньнем слоў з адпаведным зна-
чэньнем самыя тонкія адценьні нашага мысьленьня і ўяўленьня, нашых 
пачуваньняў і перажываньняў.

У гэтым кароткім нарысе я хачу зрабіць некаторыя ўвагі сынтак-
сычнага характару што да беларускае мовы і тым стаць у прыгодзе 
нашай літаратурнай мове. Тут я пакажу на некаторыя, найбольш ха-
рактэрныя ды пашыраныя хібы нашае сучаснае літаратурнае мовы ды 
падам іншыя формы й звароты, а таксама пакажу на тыя асаблівасьці 
беларускае народнае мовы, якіх літаратурная мова павінна трымацца, 
каб не адарвацца ад народнай (дыалектычнай) крыніцы да ня стаць 
штучнай і мёртвай, якой робіцца ўжо бліжэйшая да нас расійская мова.

Расійская літаратурная мова... Колькі мы чулі аб ёй дыфірамбаў, 
усялякіх хвалебных гымнаў! «О, великий, могучий русский язык!» у 
захапленьні маліўся ёй іх пісьменьнік Тургенеў. Можна б прывесьці 
сотні такіх гымнаў, і цікава, што ўсе яны ў пераважнай большасьці 
выходзяць з вуснаў саміх расійцаў. 

Тымчасам, навуковае знаёмства з расійскай літаратурнай мо-
вай не пазваляе так захапляцца. Надмеру замілованыя ў расійскую 
літаратурную мову раней ці пазьней, а прыдзецца даведацца, што 
замілованы яны ў мёртвы твор, у прыгожа-прыбраную мумію, якую 
ніякі бальзам не захавае ад гніеньня. У лепшым выпадку яна стане тым, 
чым стала некалі ц.-славянская мова, пабудованая на старой баўгарскай 
мове ды штучна (літаратурна, праз кнігі да набажэнства) перанесеная 
на тэрыторыю ўсходніх славян – сучасных беларусінаў (крывічан), 
украінцаў і велікарусаў.

Сучасная літаратурная расійская (велікаруская) мова вытвара-
на велікарускімі вышэйшымі каманднымі станамі і іх паслугачымі, 
адарванымі ад народных мас, на аснове ц.-славянскае мовы з элемэнтамі 
старасьвецкай беларускай (і ўкраінскай) літаратурнае мовы, таксама 
штучнай і далёкай ад жывой народнай мовы. І не зважаючы на пэўную 
прымесь у ёй элемэнтаў велі карускае маскоўскае гутаркі (дыалекту), 
гэтая расійская літаратурная мова з аднолькавым правам можа назы-
вацца беларускай і ўкраінскай мёртва-літаратурнай мовай, як некалі 
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была такою мовай для гэтых народаў ц.-славянская мова, і, глянуўшы на 
расійскую літ. мову з гістарычнага боку, трудна сказаць з пэўнасьцю, хто 
быў яе пачынальнікам – самі велікарусы, ці беларуска-ўкраінскія вы-
хадцы? Прынамсі, не падлягае сумненьню, што такія асобы, як Сымон 
Полацкі, Феофан Пракаповіч і іншыя, далей – славянская граматыка 
Мелеція Сматрыцкага, што служыла ўзорам Ламаносаву, потым Гогаль, 
Булгарын, пра каторага наша поэма кажа, што ён быў «рэдактор усіх 
газэт» (расійскіх, разумеецца), і шмат і шмат іншых, іменьні каторых 
«ты, госпадзі, весі», – ня мала папрацавалі над расійскай літаратурнай 
мовай. Таксама ня мала папрацаваў над ёю і немец Грот; Грот блага на-
ват гаварыў парасійску, а тымчасам даў расійцам свой, усім вядомы, 
правапіс, які пануе ў іх і дагэтуль.

Усё гэта, агулам узятае, не магло, разумеецца, спрыяць сапраўднай 
велікарускай літаратурнай мове і зрабіла тое, што яна стала мовай 
акадэміцкай, габінэтнай, мовай кніжнай у найгоршым значэньні гэтага 
слова. А з рэштай, як бы яно там ня было, а факт застаецца фактам: су-
часная расійская літаратурная мова чужая і малапрыступная шырокім 
велікарускім народным масам. Яе сынтаксычныя, фразэолёгічныя 
звароты, дзесяткі соцень такіх ц.-славянскіх слоў і зваротаў у мове, 
як – одежда, надежда, рождество, хождение, распuсавшuйся, идущuй, 
говорящuй, удuвuтельно, поразuтельно, супярэчных жывой мове, ка-
менным мурам стаяць паміж мовай народнай і мовай літаратурнай. 
Трэба спадзявацца, што ўжо недалёка той час, калі абуджаныя да куль-
турна-грамадзянскага жыцьця шырокія народныя велікарускія масы 
адкінуць гэтую, штучна пабудованую літаратурную мову, як мову пан-
скую, якая наўмысьля адрывалася ад народнай, каб ня быць падобнай да 
мужычай – адкінуць ды выпрацуюць сваю, сапраўды велікарускую, а не 
расійскую, літаратурную мову. І цікава, што такія спробы ўжо рабіліся. 
Гэта было ў скорым часе пасьля рэволюцыі 1917 г., калі велікарусы-
адраджэнцы залажылі былі сваю газэту «Великорос», падобную да бела-
рускае «Нашае Нівы», дзе пісалі велікарускай, а не расійскай мовай, ды 
заклікалі грамадзянства перастаць быць расійцамі з вялікадзяржаўнымі 
замашкамі, а пазнаць сябе велікарусамі, як украінцы – украінцамі, а 
беларусіны – беларусінамі. Але гэтая першая спроба дзесь затапілася 
ў вірыстых хвалях рэволюцыі ды – ці ж на доўга?!.

Тут цікава затрымацца яшчэ на адным непаразуменьні. Ня 
раз даводзіцца чуць такое запытаньне. Калі сучасную расійскую 
літаратурную мову аднолькава можна лічыць і беларускай літаратурнай 
мовай, як мову супольную для велікарусаў, украінцаў ды беларусінаў, 
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дык ці варта нам, беларусінам, строіць сваю? Тым больш, што ўсім 
народам трэба мець адну мову, каб лягчэй дайсьці да агульна-чалаве-
чага паразуменьня паміж сабою, бо мовы разлучаюць людзей, дзеляць 
людзей на чужыя паміж сабою народы, тады як працоўны люд складае 
адну вялікую сусьветную сям’ю, якая павінна мець адну мову і т. далей 
і так далей. Прыгэтым, некаторыя пасылаюцца яшчэ на эспэранто, як 
на відочны факт таго, што людзі сапраўды ймкнуцца да аднэй суполь-
най мовы, і такім парадкам, разьвіваць сваю асобную нацыянальную 
мову – гэта значыць супярэчыць таму, да чаго людзі павінны йсьці, 
ды рабіць дарэмную работу: тварыць сваю асобную мову, каб потым 
кінуць яе, як нікому непатрэбную.

Гэта, дык сапраўды непаразуменьне, выясьніць якога нельга без 
навуковага знаёмства з тым, што такое навогул чалавечая мова і якім 
законам яна падпарадкавана.

Справа тут у тым, каб мець адну агульна-чалавечую мову эспэран-
то. Але ці магчыма эспэранто з тым сусьветным ці хоць з эўропэйскім 
заданьнем, якое эспэранто сабе ставіць? Іначай кажучы, ці можна штуч-
на вытварыць такую мову, якая б стала агульна-чалавечай мовай?

На гэтае пытаньне няхай дадуць адказ людзі навукі, лінгвістыя, якія 
знаюцца на тым, што такое мова, як яна жыве і якія законы чалавечай 
мовай кіруюць.

Тут мы дамо слова вядомаму расійскаму лінгвістаму: няхай адкажа 
нам лінгвісты, профэсор В. Поржэзінскі.

«Мечты о создании одного языка, – кажа В. Поржэзінскі, – кото-
рый бы служил взаимным средством общения для всего человечества, 
довольно давнего происхождения... Прежде всего, конечно, нельзя 
отрицать законности стремления к тому, чтобы найти средство, об-
легчающее взаимные сношения народов, разделенных различием язы-
ков. Сама жизнь, выдвигающая настойчиво это требование, привела к 
частичному разрешению этой проблемы. Мы знаем, что в известных 
областях культурных сношений издавна получили право всемирного 
гражданства некоторые отдельные языки. Так, в области дипломатиче-
ских сношений международным языком является французский язык, 
для торговых сношений в известных географических пределах служат 
такими международными языками языки: французский, английский, 
испанский (в значительной части Нового Света) и т. д. Существуют, да-
лее, условные системы для морских сигналов, для телеграфных сноше-
ний (международный телеграфный код) и т. д. Однако, искусственные 
языки в большинстве случаев претендуют на нечто большее: нauбoлee 
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смелые изобретателu мечтали об одном всемирном языке, который 
заменил бы людям все местные языкu (курсіў мой. – Я. Л.).

В этом наиболее чистом и последовательном виде идея такого языка 
представляет сплошное недоразумение, объясняющееся явным незна-
комством изобретателя с тем, что такое язык вообще.

Ведь допустим возможность осуществления этой мечты путем ли 
мирного соглашения народов или путем насильственного распростра-
нения такого общего языка, и мы увидим, что вскоре этот общий язык 
в разных углах земного шара начнет жить по своему и даст начало 
новым различным языкам. Это необходимо должно случиться вслед-
ствие тех же самых условий, которыя вызывают дробление живого 
языка на части.

Понятно таким образом, чтo идея всемирного языка в наиболее ши-
роком масштабе не имеет шансов на осуществление. В более скромных 
пределах эта задача рисуется в следующем виде: общий язык должен 
служить нуждам повседневной жизни, торговых, научных и других 
международных сношений, не вытесняя местных языков и являясь 
лишь заменою тех многих иностранных языков, которые приходится 
изучать; таким образом, в каждой культурной стране, кроме своего род-
ного языка, знали бы обязательно только один, притом общий между-
народный язык. Некоторые авторы еще скромнее: они имеют в виду 
только наш культурный мир, да и то в западно-европейских пределах.

Однако, и в этих пределах идея искусственного языка встречается 
с серьезными затруднениями, подрывающими ее в корне. В самом деле, 
как бы мы не старались упростить звуковую систему такого языка, 
сделав ее наиболее приемлемой для большинства народов, несомненно, 
каждый народ будет произносить написанные слова по uному (хотя бы 
первоначально только в оттенках), а отсюда неuзбежно возникнут 
диалектuческия paзличия u, значит, повторится то, о чем мы говорили 
выше (курсіў мой. – Я. Л.).

Для искусственного языка нет ведь живого субстрата, нет родины 
в том смысле, в каком ее имеет каждый живой язык, следовательно, 
нет и не будет того контроля, той нормы, которая создастся, например, 
общею нормою литературного произношения... Остальные возраже-
ния можно было бы даже обойти, но укажу еще на то, что легкость 
изучения, на которую ссылаются, например, эсперантисты, в общем 
эфемерна. Действительно, запас слов этого языка, состоящий из слов 
некоторых больших культурных языков, легко усваивается культурным 
человеком, знающим несколько языков, но ведь идея всемирного языка 
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в первую очередь обращается не к таким индивидуумам. Схематизм 
и простота грамматики эсперанто на первый взгляд подкупают, но и 
здесь есть подводные камни, и среди самых эсперантистов есть ре-
форматоры, так что взамен естественного дробления языка тут может 
создаться искусственное его расщепление. Наконец, наиболее осто-
рожные сторонники всемирного языка и не претендуют на самостоя-
тельное литературное его значение, и действительно, трудно поверить 
в то, чтобы язык искусственно созданный, схематический, лишенный 
красочной пестроты живого языка, мог служить для художественного 
воплощения творческой мысьли, тем более, что высшая ступень этой 
сферы деятельности теснейшим образом связана именно с родным 
языком, воспринятым с раннего детства, с которым данный человек 
совершил весь путь своего духовного развития.

Не лучше обстоит дело с попытками воскресить латинский язык 
(хотя бы в упрощенном виде) для целей международного обмена, так 
как очевидно не приходится мечтать о том, чтобы какой-нибудь один 
живой язык стал таким общим международным языком во всех от-
ношениях и во всяких географических пределах. Мертвый латинский 
язык пришлось бы дополнить большим количеством новых слов, так 
приспособить его к новым условиям, что в сущности мы имели бы 
опять таки искусственный язык»*. <...>

СЦЯПАН  НЕКРАШЭВІЧ

ДА ПЫТАНЬНЯ АБ УКЛАДАНЬНІ  
СЛОЎНІКА ЖЫВОЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ**

<...>

C лова ў мове – гэта не выпадковы факт, гэта гісторыя на-
роду. Слова ў мове зьяўляецца тады, калі зьяўляецца 

пэўная ідэя, для выражэньня якой у форме гукаў і служыць слова. 
Пры запазычаньні ідэі ад другога народу звычайна запазычаецца і 
слова, якое выражае гэтую ідэю. Вось чаму важна ў слоўніку паказваць 
ня толькі свае ўласныя словы, але й запазычаныя, бо па гэтых сло-

* Введение в языковедение. С. 210–212.
** Тэкст прыводзіцца па выданні: Полымя. 1925. № 5. С. 164–186.
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вах можна прасачыць увесь шлях культурнага разьвіцьця народу, яго 
самастойнасьці ў культурным будаўніцтве і ў уплыве на яго культуру 
іншых народаў.

Такім чынам, слоўнік роднай мовы – гэта духоўны скарб народу, які 
ён назапасіў праз многа вякоў і пакінуў у спадчыну свайму патомнаму 
пакаленьню. Але каб можна было аўладаць гэтым вялікім скарбам і 
карыстацца ім, патрэбна адшукаць, выявіць яго, – патрэбна скласьці 
слоўнік.

Значэньне слоўніка, як настольнай справачнай кнігі, для кожнага 
зразумела. Але слоўнік асаблівае значэньне мае для пісьменьнікаў, для 
ўсіх тых, хто піша роднай моваю. Даўно ўжо вядома, што пісьменьнікі 
ствараюць мову (літаратурную). Аднак таксама вядома, што некаторыя 
пісьменьнікі і псуюць яе. Толькі тыя пісьменьнікі могуць заставіць сьлед 
у ўтварэньні мовы, якія, побач з дакладным, цярплівым дасьледваньнем 
сваёй тэмы, не задавальняюцца агульнапрынятым спосабам гаварыць і 
пісаць, а ўнікаюць ва ўсе падрабязгі складу сваёй мовы, хочуць цалком 
аўладаць ёю. Для пісьменьніка-ж мова тое самае, што фарба для маста-
ка: чым больш ён пераможа перашкод у выражэньні танчэйшых ухілаў 
сваёй мысьлі, чым лепш ён аўладае мовай, як тэхнічнай прыладай, 
падобна пэндзлю мастака, тым лепш, наглядней, вобразьней і больш 
зразумела для другога ён нарысуе свой прадмет. І заўсёды бывае, што 
чым ясьней для пісьменьніка яго тэма, чым лепш ён унік у дух роднай 
мовы і аўладаў ёю, тым лепшым ён будзе яе тварцом. Выдатнейшыя 
пісьменьнікі былі разам з тым і лепшымі знаўцамі сваёй мовы, – вядома, 
параўнаўча з тымі, хто не займаўся яе дасьледваньнем. Аналіз твораў 
такіх пісьменьнікаў паказвае, што яны ў дасканаласьці аўладалі роднай 
моваю, а дзеля гэтага пакідалі па сабе багаты матэрыял для слоўніка й 
граматыкі. Назавем хоць выдатнейшага сусьветнага пісьменьніка 
Шэкспіра, які ўжываў у сваіх творах каля 15 000 слоў, тады як чалавек 
з вышэйшай асьветай у сваёй мове ўжывае толькі 3000–4000 слоў, а 
ангельскі няпісьменны чорнарабочы – ня больш 300 слоў.

Асноўным грунтам для мовы пісьменьніка павінна быць мова 
народная, бо «народная мова», кажа вядомы аўтар рускага слоўніка 
В.  Даль, «бясспрэчна галоўная і невычарпальная крыніца, руднік, 
скарбніца нашай мовы». Даль лічыў просты народ за ядро і корань 
нацыі. Толькі ўнікнуўшы ва ўсе таямніцы народнай мовы і народнага 
духу, пісьменьнік зможа ўнесьці нешта новае ў скарбніцу роднай мовы. 
Гэтым новым могуць быць краёвыя словы і фразэолёгічныя звароты, 
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якія пісьменьнік уносіць у сваю мову, і якія да таго часу ня ўжываліся 
ў літаратурнай мове. Чым асьцярожней пісьменьнік будзе ўносіць гэ-
тыя краёвыя асаблівасьці, чым ён будзе гэніяльней, а значыць і мець 
большае кола сваіх чытачоў, тым больш можна быць пэўным, што 
ўведзеныя ім асаблівасьці зробяцца агульным набыткам літаратурнай 
мовы. Наадварот, калі пісьменьнік будзе грашыць у ўжываньні краёвых 
слоў і без разбору будзе ўносіць у сваю мову як паасобныя краёвыя 
словы, гэтак і звароты, быць можа самыя дакладныя й прыгожыя, 
але незразумелыя для большасьці чытачоў, то гэткі пісьменьнік ня 
можа разьвіваць сваёй мовы: яго творы, як малазразумелыя, ня будуць 
чытац ца, і ўведзеныя ім словы ня ўвойдуць у агульнае карыстаньне. 
Сапраўднае назначэньне пісьменьніка, як і мастака, азначае, што ён 
мусіць сябе паставіць у разум ныя адносіны да прыроды, да народнай 
мовы, узяць яе сьвежасьць, вобразнасьць, прасячыся яе духам і на асно-
ве яе стварыць новыя вобразы, якія-б зачаравалі чытача. «Дарма будзе 
літаратар калечыць сваю мову провінцыяльнымі латамі, калі ён свайго 
розуму ня змог выхаваць на народны лад, калі ён ня звыкся з народным 
словам так, каб умела й лёгка мог прыстасаваць да іншых інтарэсаў і 
да іншых патрэб тыя краёвыя формы, якія так цесна зрасьліся на пра-
цягу стагодзьдзяў з эпічным сьветапоглядам народу»*. Адсюль для нас 
зразумела, чаму лепшыя пісьменьнікі заўсёды імкнуліся да вывучэньня 
народнай мовы (Крылоў, Пушкін, некаторыя нашы пісьменьнікі).

Да гэтага часу мы гаварылі аб агульным значэньні слоўніка роднай 
мовы. Пазірнем цяпер на яго з беларускага боку. З гэтага погляду наш 
слоўнік бязумоўна мусіць мець значныя асаблівасьці, якія выклікаюцца 
асаблівасьцямі беларускага культурнага жыцьця. Параўнаўча з культу-
рай рускай, нямецкай, францускай і наогул з культурай кожнага народу, 
які ў сваім паступовым процэсе культурнага разьвіцьця ня меў-бы такіх 
раптоўных зьмен і не падпадаў-бы такому моцнаму й доўгаму чужа-
земнаму ўплыву, як народ беларускі, – шляхі разьвіцьця беларускай 
культуры зусім асаблівыя, нісколькі непадобныя на шляхі разьвіцьця 
культур іншых «дзяржаўных» народаў. У гістарычным процэсе куль-
турнага разьвіцьця беларускага народу выдзяляюцца два асноўныя 
фактары: адзін з іх – гэта страта беларускім народам яго політычнай 
незалежнасьці, і другі фактар – атрыманьне гэтай незалежнасьці, аб-
вяшчэньне Беларусі незалежнай рэспублікай.

* Буслаев Ф. Опыт областного великорусского словаря. Критика.
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Страціўшы ў ХVI в. сваю дзяржаўную незалежнасьць, беларускі на-
род падпадае перш польскаму, а пасьля рускаму шматвяковаму ўплыву, 
што было прычынай гвалтоўнага затрыманьня прыроднага процэсу 
разьвіцьця беларускай культуры, а разам з тым і беларускай мовы. 
З пры чыны блізкасьці да беларускай мовы з аднаго боку рускай, а з 
другога боку географічнай блізкасьці польскай мовы ня дзіва, што ў 
беларускую мову трапіла дый цяпер яшчэ да апошняга часу трапляе 
многа чужаземных элемэнтаў. У ўспрыйманьні гэтых элемэнтаў больш 
падатнай апынулася як раз насельнасьць гарадоў і мястэчак, найбольш 
культурная частка беларускага грамадзянства, якая пры іншых умовах 
жыцьця была-б найбольш здольнаю разьвіваць мову і збагачаць яе 
новымі словамі: чаму так здарылася – гэта зусім зразумела. Гарадзкая й 
местачковая насельнасьць мела большае дачыненьне да чужой нацыі, 
што запаланяла наш край, а таму першая й пачала траціць чыстату 
сваёй мовы. Толькі вёска, глухая, цёмная вёска, для якой незнаёма была 
кніжная асьвета і якая ня толькі ня мела зносін з чужынцамі ў краі, але 
фактычна й мець не магла, бо ёй, як мужыцкай, ганьбавалі, – і вось 
толькі гэтая вёска на працягу шмат вякоў у чыстаце захоўвала свой 
найдарожшы скарб – беларускую мову.

Беларускае культурна-нацыянальнае адраджэньне, якое распа-
чалося ў мінулым стагодзьдзі і якое асабліва вялікі рэволюцыйны 
ўздым атры мала пасьля рэволюцый 1905 г. і Пролетарскай, зразумела 
за дзесяткі год не магло залатаць векавых ран, што былі нанесены на-
шай мове панаваньнем у нашым краі чужой культуры. Аднак з гэтага 
часу ранейшы процэс заняпаду беларускай мовы ўжо зьмяняецца ад-
варотным процэсам, процэсам далейшага разьвіцьця беларускай мовы, 
паступовым прыстасаваньнем яе да патрэб культурнага асьвечанага 
грамадзянства.

Абвешчаны ў 1919 г. акт аб незалежнасьці Беларусі зьяўляецца ня 
толькі актам першаступовага політычнага значэньня, але адначасна і 
важнейшай падзеяй у гісторыі беларускай мовы. Згодна гэтаму акту, 
беларуская мова абвяшчаецца дзяржаўнай, мовай роўнапраўнай сярод 
моваў іншых культурных народаў. З гэтага як раз часу беларуская мова 
пачынае жыць сваім поўным жыцьцём. Яе цяпер разьвіваюць ня толькі 
пісьменьнікі, але школа, установы і наогул усё беларускае грамадзян-
ства. Многавекавыя здабыткі агульначалавечай культуры пачынаюць 
атрымліваць сваё выражэньне ў беларускай мове. А ў зьвязку з гэтым 
ад беларускай мовы патрабуюцца надзвычайныя высілкі, нябывалыя 
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ў гісторыі разьвіцьця моваў іншых народаў. Тыя ідэі, што ў мовах 
іншых народаў успрыймаліся незаметна, можа на працягу некалькіх 
стагодзьдзяў, уваходзяць у беларускую мову з вялікаю пасьпешнасьцю, 
адразу ж, бо час не чакаў, а страты ў мінулым былі вялікія.

Зразумела, што разам з увядзеньнем у мову новых ідэй, некаторыя з 
якіх яшчэ ня былі прадуманы народам, у нашу мову ўводзіцца і нямала 
чужой для яе стыхіі. Побач з удалымі словамі, якімі за апошнія гады 
збагацілася наша мова, тут мы знаходзім і шмат чаго непатрэбнага, 
няўдалага. Не гаворачы ўжо аб звычайных асобах, што пішуць беларус-
кай мовай і ўносяць у сваю мову многа чужога, для беларускай мовы 
неўласьцівага, дык і нашы пісьменьнікі, нават лепшыя з іх, маюць гэтую 
хібу. У нас пад рукамі як раз апошні нумар журналу «Полымя» (№ 3). 
Бегла праглядаючы гэтую кнігу, мы заўважылі тут ня мала непатрэбных 
чужых слоў і зваротаў. Пакажам на некаторыя з іх. У разказе Тараса Гуш-
чы «Прокурор» адмецім такія русізмы: «падводы, нагружаныя дубовымі 
круглякамі», «пад аткос дарогі» (с. 16), «сьлёзы ўміленьня» (с. 4), «з аса-
дак законнасьці і парадку»; у вершы Цішкі Гартнага «Чырвоная Радзіма» 
полёнізм: «шарая Беларусь бальшавіцкая»; у расказе Ліманоўскага 
«Адшуканы скарб» на с. 28 знаходзім няўдалы беларускі новатвор: 
«Аб апасцы, небясьпечнасьці» (ад руск. опасаться); у Эўг. Барычэўскага 
(«Літаратур ныя пагляды й густ сучаснае Нямеччыны») знаходзім русізм 
у звароце: «Літаратурная плынь, паўстаўшая ў аднэй краіне, хутка 
пашыраецца у другіх»; у вершы А. Гурло «Да гусьляроў» русізм: «напеў 
задорны», у вершы Аркадзя Моркаўкі «Я ня ведаю» украінізм: «бадзёры». 
Падобных выпісак з тэй-жа кнігі можна было б прывесьці ці мала. Але 
асабліва многа русізмаў – слоў і зваротаў – трапляе ў нашу ўрадовую 
мову, у газэту. Прычына гэтага нашага агульнага ліха хаваецца ў тым, 
што мы сваю асьвету атрымалі не на роднай глебе. Прайшоўшы рускую 
або польскую школу, мы навучыліся думаць не пабеларуску, а паруску ці 
папольску. Каб перамагчы гэта, трэба ўнікнуць у народную мову, або, як 
кажа вядомая дасьледніца сучаснай украінскай мовы А. Курыла, трэба 
«наву чыцца ад народу выражацца яго думкамі, яго псыхолёгіяй мовы».

Асаблівасьць шляхаў беларускага культурнага разьвіцьця ня можа 
не адбіцца і на беларускім слоўніку. У той час, скажам, як у Вялікаросіі 
ўсякае слова, што там чуваць ад рускага чалавека, можа быць занесена, 
як рускае, у слоўнік, – у нас так рабіць зусім нельга: у нас да кожнага 
слова, якое мы чуем на Беларусі і нават ад беларуса, трэба адносіцца 
крытычна, трэба глядзець, ці няма тут рускага або польскага ўплыву, ці 
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ня русізм або полёнізм мы чуем. А значыць і задачы рускага, нямецкага 
і наогул слоўніка мовы народу з пануючай культурай будуць іншыя, 
чымся нашы. Тады як задачай, прыкладам, рускага слоўніка, па словах 
акадэміка Істрына, зьяўляецца пазнаць рускую мову, задачай нашага 
слоўніка, апрча таго, зьяўляецца яшчэ й апрацаваць нашу мову, выявіць 
яе, як мову беларускую, прыгодную ня толькі для пісаньня вершаў і 
штодзённага ўжытку, але й для выражэньня ёю самых глыбокіх наву-
ковых ісьцін, самых тонкіх адценьняў нашай мысьлі. Рознасьць задач 
рускага й беларускага слоўнікаў павінна ставіць і розныя мэтоды ў іх 
апрацаваньні. У той час, як у рускі слоўнік заносяцца ўсе словы, якія 
можна пачуць ад рускага чалавека на тэрыторыі РСФСР, – у беларускі 
слоўнік могуць уносіцца толькі беларускія словы, г. зн. або беларускія 
словы, агульназразумелыя для ўсёй беларускай тэрыторыі, як, напр., 
рука, дзякаваць, або характэрныя для якой-небудзь асобнай беларускай 
мясцовасьці, як, напр., лоўж, подкур, скрыль, ішыя-ж словы, хоць бы 
яны й чутны былі на нашай тэрыторыі ад беларусаў, нават ад людзей 
вясковых і няпісьменных, але паколькі такія словы не зьяўляюцца 
беларускімі, яны не павінны мець у нашым слоўніку месца. Такім чы-
нам, хоць слоўнік беларускай мовы і мусіць адбіць мову ўсяго беларус-
кага народу ва ўсіх сфэрах яго дзейнасьці, аднак усё неўласьцівае для 
нашай мовы, што прадстаўляе рэзультат зрушэньня або спальшчэнь-
ня, – усё роўна, ці будзе яно ўведзена ў мову літаратурным шляхам, ці 
знаходзіцца ў якім-небудзь дыялекце нашай мовы, – павінна быць у 
слоўніку адхілена. Як яно мусіць адхіляцца, аб гэтым скажам ніжэй. <...>

Што да тэрыторыі, якая мусіць адбіць беларускую мову, то нам здаец-
ца, што гэта пытаньне не павінна выклікаць спрэчак, – беларуская мова 
тэрыторыі ўсёй этнографічнай Беларусі павінна знайсьці сваё месца ў 
слоўніку нашай мовы. А паколькі тэрыторыя этнографічнай Беларусі 
блізка супадае з картай акад. Е. Карскага, то можна задаволіцца й гэтай 
картай. Праўда, што да заходняй тэрыторыі Беларусі, то тут паўстануць 
у зборы матэрыялу надзвычайна вялікія труднасьці, але ў мэтах паўнаты 
слоўніка трэба перамагчы ўсе перашкоды і наладзіць збор слоўнікавага 
матэрыялу па ўсёй этнографічнай Беларусі. Слоўнік мовы ўсяго на-
роду гэта не такая кніга, што пішацца кожны год. Зьяўляючыся раз на 
працягу дзесяткаў, а іншы раз і сотак год, слоўнік, каб ён быў агульны 
для ўсяго народу, павінен адбіць і ўсе яго гутаркі.

Таксама, нам здаецца, не павінен выклікаць спрэчак і пэрыод 
часу, які мусіць абхапіць слоўнік беларускай мовы, – пэрыодам гэтым 
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мусіць быць увесь ХІХ век і першая чвэртка нашага веку, – значыць 
ад часу так званага несьвядомага адраджэньня аж да канца бягучага 
году. Мы ня можам захапіць больш раньняга часу, напр. XV i ХVI в.в., 
час красаваньня нашага пісьменства, бо хоць-бы мы ў літаратуры тых 
часоў і пачарпнулі ці мала ўдалых слоў і фразэолёгічных зваротаў, 
хоць-бы такі матэрыял быў цікавы і для гісторыі нашай мовы, – аднак 
мы абмяжоўваем сябе пэўным часам і па гэткіх прычынах: слоўнік 
наш, папершае, завецца слоўнікам жывой мовы, значыць тых слоў і 
зваротаў, якія зараз жывуць у народнай або ў літаратурнай мове; падру-
гое, слоўнік, адбіваючы пэўную гістарычную ў мове эпоху, прадстаўляе 
надзвычайную цікавасьць ня толькі як слоўнікавы матэрыял: такі матэ-
рыял выяўляецца вельмі каштоўным і для этнографа, і для гісторыка, і 
для іншага спэцыяліста па дасьледваньню беларускай культуры. Аднак 
бясспрэчна і тое, што бліжэйшай задачай беларускай навукі павінна 
зьявіцца ўкладаньне асо6нага гістарычнага слоўніка беларускай мовы, 
дзе мусіць быць паказаны ўвесь гістарычны процэс разьвіцьця нашай 
мовы. Што такі гістарычны слоўнік з часам трэба будзе скласьці, і што 
ён будзе надта карысны, аб гэтым ня варта многа й гаварыць, бо «тая 
мова – па словах Я. Грыма, – якая б, aпpaчa свайго жывога, хадзяча-
га запасу, ня мела-б прыхованай капейкі і якіх-небудзь рэдкіх монэт, 
была-б бедная мова». А наша мова хавае ў сваёй гісторыі вялікія скарбы; 
выявіць іх справа гістарычнага слоўніка. <...>

Вызначыўшы тэрыторыю й пэрыод часу, якія павінен абхапіць наш 
слоўнік, разгледзім цяпер крыніцы, каторыя мусяць быць выкарыстаны 
для слоўніка. Мы ня будзем тут даваць сьпісу крыніц. Гэтую справу 
мусіць зрабіць рэдакцыя слоўніка; яна загадзя павінна скласьці поўны 
сьпіс крыніц, патрэбных для выкарыстаньня. Выкарыстаныя крыніцы 
мусяць быць надрукаваны ў першым выпуску слоўніка. Нашай задачай 
па гэтаму пытаньні зьяўляецца толькі зазначыць у агульных рысах 
той матэрыял, які мы лічым патрэбным выкарыстаць для слоўніка. 
Крыніцы мы падзелім на тры катэгорыі: крыніцы па народнай мове, 
па літаратурнай мове і па тэхнічнай мове – тэрмінолёгія ў шырокім 
сэнсе гэтага слова.

Уласна кажучы, каб мы былі вельмі багаты навуковымі сіламі й 
грашмі, то пажадана было-б у зьвязку з вышэйшым падзелам улажыць і 
тры віды слоўнікаў. Аднак, прымаючы пад увагу з аднаго боку нашу бед-
насьць, а з другога боку невялікую розьніцу літаратурнай мовы ад на-
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роднай, а таксама неапрацованасьць літаратурнай мовы й тэхнічнай, – 
мы гэтыя тры слоўнікі з пасьпехам можам злучыць у адным.

Літаратурную мову мы разумеем у шырокім значэньні – усе тыя 
творы, якія напісаны пабеларуску; значыць, сюды ўвойдуць творы 
нашых пісьменьнікаў і поэтаў, пэрыодычны друк, навуковыя й попу-
лярныя кнігі, падручнікі, слоўнікі і наогул усе кнігі, напісаныя цалком 
або часткай пабеларуску. Выключэньне адсюль мы толькі робім для 
запісанай і надрукованай народнай творчасьці і некаторых слоўнікаў, 
што ўжо складае крыніцу для народнай мовы. Само сабой зразумела, 
што вартасьць літаратурных крыніц неаднакая. Найбольш каштоўнымі 
крыніцамі зьяўляюцца творы нашых лепшых пісьменьнікаў, най-
больш слабымі крыніцамі, якія патрабуюць да сябе самых крытычных 
адносін, – мова газэт, перакладаў, брошур. 

Аднак і гэтыя крыніцы трэба добра выкарыстаць, бо беларуская 
літаратурная мова не такая яшчэ багатая, каб чым-небудзь можна 
было грэбаваць; апрача таго, падобнае выкарыстаньне літаратурнай 
мовы цалком для слоўніка ня можа ўявіць і асабліва вялікай тэхнічнай 
труднасьці. Вядома, пры выкарыстаньні гэтых крыніц ня трэба прапу-
скаць ніводнага беларускага слова, ніводнага характэрнага для беларус-
кай мовы звароту; усё ж неўласьцівае для беларускай мовы павінна 
быць прапушчана.

Вельмі важнай крыніцай літаратурнай і народнай мовы да слоўніка 
беларускай мовы зьяўляецца папярэдняя слоўнікавая праца. Такія 
слоўнікі як Насовіча, Шпілеўскага, а можа й Федароўскага, павінны 
быць поўнасьцю выпісаны на карткі, нават без папярэдняга рэдакцый-
нага прагляду, і ўнесены ў слоўнік. Іншыя слоўнікі, як Добравольскага, 
Ціхінскага і інш., таксама павінны быць сумленна выкарыстаны; аднак, 
для гэтых слоўнікаў перад выпіскай іх матэрыялаў на карткі патрэ-
бен папярэдні рэдакцыйны прагляд. Ня трэба забываць яшчэ аднэй 
крыніцы рускіх і польскіх слоўнікаў. У гэтых слоўніках ёсьць ня мала 
беларускіх слоў, асабліва ж у рускім «Областном словаре». Беларускія 
словы ў рускія слоўнікі пападалі, галоўным чынам, з Смаленскай губ., 
якую Руская Акад. Навук залічае да Вялікаросіі, а таксама з паўднёва-
заходняй Вялікаросіі – губ. Бранскай і губ. Калускай, Арлоўскай і 
Курскай, дзе існуюць мяшаныя руска-беларускія гутаркі. У польскія 
слоўнікі беларускія словы папалі з заходніх частак Беларусі, а такса-
ма з некаторых паўночна-ўсходніх губэрань (ваяводзтваў) Польшчы. 
Ня мала беларускіх слоў можна спаткаць і ў украінскіх слоўніках, але 
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беларускі й украінскі народы маюць такое мноства агульных слоў, што 
гаварыць аб прыналежнасьці такіх слоў да аднаго ці да другога народу 
часта бывае вельмі трудна; няхай гэтым пытаньнем зоймуцца нашы й 
украінскія мовазнаўцы. Выкарыстоўваць слоўнікі вышэйпаказаных 
моваў трэба з над звычайна вялікаю асьцярогай.

Але ня меншай, калі ячшэ не важнейшай крыніцай для слоўніка 
беларускай мовы, павінна быць народная мова. Вось што гаворыць аб 
народнай мове глыбокі яе знаўца, акад. Буслаеў: «У процілежнасьць 
сьцясьняючым граніцам мовы літаратурнай народная мова ў сваіх мяс-
цовых відазьменах бясконца рознастайная. Яна мае ўсе ўласьцівасьці 
першапачатковай сьвежасьці слова: свабодна ў утварэньні слоў, над-
звычайна адчувальна ў злучэньні гукаў для выражэньня беспасярэдных 
уражаньняў, простая й ясная ў сынтаксычным складзе і, урэшце, упар-
тая да чужога ўплыву, так што ўсякая новая мысьль, якая прыходзіць да 
яе звонку і нязгодная з яе звычайнымі прадстаўленьнямі, толькі тады 
ўваходзіць у яе жывы й сьвежы організм, калі ў поўнай меры будзе 
падлягаць ёй, пераапрацуецца й дастасуецца да яе сьветапоглядаў. Вось 
дзеля чаго народная мова такая консэрватыўная і так упарта змагаецца 
з усякім чужым для яе ўплывам. Вось чаму вялікаруская народная мова 
бліжэй да беларускай мовы і ўсякай іншай славянскай мовы, чымся 
руская літаратурная мова. Апошняя, увабраўшы ў сябе рознастайныя 
элемэнты, зрабілася такім штучным конглёмэратам, які зьяўляецца 
зусім неўласьцівым для вялікарускай народнай мовы і малазразумелым 
для тых вялікарусаў, якія не перамаглі кніжнай прамудрасьці. Гэтае зна-
чэньне народнай мовы нам заўсёды трэба мець на воку, асабліва цяпер, 
калі яшчэ не закончыўся процэс формаваньня нашай літаратурнай 
мовы і ня выліўся ў нешта канчатковае, сталае, абавязковае. Дзеля гэ-
тага нам патрэбна выкарыстаць для слоўніка як мага шырэй і паўней 
народную мову.

Усё, што вышэй намі сказана аб значэньні слоўніка, усё гэта наогул 
можна аднесьці і да народнай мовы. Народная мова – гэта народная 
творчасьць; яна таксама сьвежая й вобразная, як і мова штучнай поэзіі, 
каторая творыцца пісьменьнікамі ў перайманьне народнай мовы; яна 
лёгка й свабодна, падобна штучнай поэзіі, карыстаецца фігуральнымі 
зваротамі; яна, урэшце, называе рэчы ня тым, чым яны ёсьць у 
рачавістасьці, а па тым уражаньні, якое яны робяць на народ. Перша-
пачатковыя словы народнай мовы – гэта жывыя вобразы. Толькі з цягам 
доўгага часу з конкрэтных слоў, шляхам абстракцыі, атрымліваюцца 
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абстрактныя, адцягненыя словы. Гэты, між іншым, процэс відазьмены 
значэньня слова можа быць выкарыстаны і ў літаратурнай мове. За-
места таго, каб запазычаць слова або ствараць які няўдалы нэолёгізм, 
лепш узяць слова ў конкрэтным яго значэньні і надаць яму адцягненае».

Крыніц (друкованых) па народнай мове мы маем адносна мала, 
а некаторыя з іх (а такіх ня мала) у дадатак яшчэ й мала прыгодныя. 
Бязумоўна лепшымі крыніцамі трэба лічыць запісы А. Сяржпутоўскага, 
пазьнейшыя запісы Раманава, запісы Федароўскага, Кліха й інш. 
Горшымі крыніцамі зьяўляюцца ранейшыя запісы рускіх этнографаў, 
дзе часта калечылася ня толькі беларуская фонэтыка, морфолёгія, 
але й сынтакс, а ў некаторых выпадках нават і беларускае слова за-
мянялася адпаведным літаратурным рускім. Вядома, да такіх запісаў 
належыць адносіцца крытычна. Aпpaчa надрукованых запісаў па на-
роднай творчасьці, ёсьць яшчэ многа запісаў рукапісных. У бібліотэцы 
Руск. Акад. Нав. знаходзяцца ў рукапісах апошнія чатыры томы прац 
этнографа Раманава. У тэй жа Акадэміі знаходзяцца і так званыя 
«Беларускія матэрыялы» – 40 з лішкай адказаў з розных месц Беларусі 
на програму акад. Е. Карскага. У адказах спатыкаецца і ня мала цікавага 
слоўнікавага матэрыялу.

Але асабліва многа матэрыялаў па народнай мове можна знайсьці 
ў «Русском Географическом Обществе». Намі ў архіве «Общества» 
налічана да 60 беларускіх рукапісаў, – адказы на програмы «Общества». 
Па разьмерах рукапісы розныя. Нярэдка можна спаткаць рукапісы 
разьмерам і звыш 500 стар. Некаторыя з гэтых рукапісаў маюць вялікую 
каштоўнасьць ня толькі для слоўніка, але для фонэтыкі, морфолёгіі 
й сынтаксу беларускай мовы. Урэшце рукапісны беларускі матэрыял 
«Общества» цікавы яшчэ і з таго боку, што ён адбівае ў сабе беларус-
кую мову з 40-ых год мінулага стагодзьдзя, і пры гэтым мову ўсёй 
этнографічнай Беларусі.

Робячы агляд запісаў па народнай мове, мы ня можам не ўпамянуць 
каштоўных для слоўніка запісаў па Віцебскай губ. А. Шлюбскага; запісы 
знаходзяцца ў рукапісу.

Аднак выдрукаванымі й рукапіснымі матэрыяламі па народнай 
мове яшчэ нельга абмежавацца для слоўніка, бо гэтыя крыніцы да-
лёка яшчэ ня вычэрпваюць усяго вялікага багацьця беларускай на-
роднай мовы. Патрэбна яшчэ наладзіць па ўсіх частках Беларусі збор 
слоўнікавага матэрыялу.
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Збор такога матэрыялу мы лічым настолькі неабходным для бела-
рускага слоўніка, што ставім гэты збор у адну з самых асноўных задач 
будучай слоўнікавай комісіі. Дарэмна мы будзем думаць, што ведаем 
сваю мову; мы ня ведаем ня толькі мовы нашай паўночнай Беларусі, 
але нават і нашай Меншчыны. Нядаўна нам трапіўся ў рукі беларускі 
слоўнічак, складзены ў м. Талачыне, і колькі там ёсьць невядомых для 
нашай літаратурнай мовы слоў.

Як жа організаваць збор слоўнікавага матэрыялу? Для гэтага 
ёсьць два спосабы: 1) за дапамогаю програм і 2) укладаньнем краёвых 
слоўнічкаў. Першы спосаб – за дапамогаю програм заключаецца ў тым, 
што апрацоўваюцца асобыя програмы, у якіх паказваецца, на што пры 
зборы слоўнікавага матэрыялу трэба зьвярнуць увагу. Але практыка 
іншых асоб, якія рабілі збор матэрыялу падобным спосабам, паказала, 
што ён не дасягае сваёй мэты: звычайна даюцца толькі назвы прадметаў 
і не адмячаецца якасьць, дзеяньне і да т. п.; апрача таго, пастаўленымі 
ў програме пытаньнямі нельга ахапіць рознабаковай дзейнасьці ча-
лавека, яго адносін да прыроды і інтарэсаў вышэйшага парадку, так 
што па програмах можна атрымаць няпоўны, мала цікавы або часта 
і ня зусім зразумелы матэрыял. Дзеля гэтага, не адкідаючы першага 
спосабу збору слоўнікавага матэрыялу, а гледзячы на яго, як на падсоб-
ны, мы лічым самым мэтазгодным укладаньне мясцовых слоўнічкаў, 
у якіх бы з пэўнымі тлумачэньнямі й прыкладамі былі-б унесены па 
мажлівасьці ўсе словы данай мясцовасьці. Вядома, пажадана-б такія 
слоўнічкі мець з кожнага раёну або воласьці, але гэтага бадай што не-
магчыма зрабіць. А таму мы лічым патрэбным улажыць гэткія слоўнічкі 
па кожнай акрузе й павету. Вядома, для гэтай работы патрэбуюцца й 
пэўныя матэрыяльныя сродкі, але скупіцца з імі ня трэба, бо карысьць 
ад такіх слоўнічкаў будзе вялікая: яны ня толькі ўзбагацяць нашу мову 
патрэбнымі трапнымі словамі, над адшуканьнем якіх мы часта дарэмна 
б’емся, але будуць мець і не малое значэньне для дасьледваньня беларус-
кай дыялектолёгіі. У такія слоўнічкі патрэбна ўносіць усе словы, хоць 
бы яны былі дзікія, рэдкія й застарэлыя, бо кожнае з такіх дзе-небудзь 
захаваных у глухім кутку слоў можа быць надзвычайна цікавым для 
мовазнаўцы, іншы раз вытлумачваючы пахаджэньне цэлай сям’і слоў. 
Такія слоўнічкі павінны па мажлівасьці поўна адбіваць мову таго ці 
іншага раёну, або, па дасьціпнаму выражэньню аднаго француска-
га лексыколёга, «не павінны быць сьпісам асоб (слоў) запрошаных, 
а мусяць мець поўную народную перапісь». Аднак некаторым можа 
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здавацца, што звычайных слоў у такія слоўнічкі ўносіць ня трэба. Але 
гэта ня зусім так. Для нас часта важна знаць ня толькі самае слова, але 
яго пашыранасьць і вымаўленьне. Возьмем для прыкладу такія словы, 
як жалеза, залеза, зялеза. Якому з гэтых слоў аддаць паравагу? На гэтае 
пытаньне адкажуць краёвыя слоўнічкі, – больш пашыранаму. А такіх 
«спрэчных» звычайных слоў у нас ці мала: скура і шкура, зусім і саўсім, 
шморгаць і сморгаць, няма і німа і да т. п.

Што датыча апошняй крыніцы – слоўніка тэхнічнай мовы, то бела-
руская мова яшчэ не багата гэтымі словамі. Пры параўнаўча багатай 
народнай рабочай тэрмінолёгіі, як сталярская, гаспадарчая і інш., яна 
мае адносна бедную навуковую тэрмінолёгію. Беларуская навуковая 
тэрмінолёгія пaчaлa апрацоўвацца ўсяго якіх пяць год таму назад. Част-
ка гэтай апрацованай тэрмінолёгіі пушчана ў зварот для штодзеннага 
ўжытку, частка яшчэ ляжыць, як запасны капітал. Ці патрэбна ўсю 
апрацованую тэрмінолёгію цалком унесьці ў слоўнік? Нам здаецца, 
што апошні крок быў бы рызыкоўны і вось чaмy: хоць большасьць 
апрацованай тэрмінолёгіі і ўвойдзе ў нашу мову, але бясспрэчна й тое, 
што шмат чаго з яе адпадзе, як штучнае, няпрыгоднае, неўласьцівае да 
беларускай мовы. Такім чынам уводзіць мёртвыя словы ў наш слоўнік 
жывой мовы рэч ня мэтазгодная. Вядома, тэрмінолёгію трэба будзе вы-
карыстаць для слоўніка, аднак з вялікаю асьцярогаю, уводзячы словы 
толькі па абмеркаваньні пэўнай компэтэнтнай комісіі. <...>

Гаворачы аб паўнаце слоўніка, нельга абмінуць некаторых катэ-
горый слоў, унясеньне ці неўнясеньне якіх у слоўнік можа выклікаць 
спрэчкі. Да такой катэгорыі слоў перш за ўсё належаць чужаземныя 
словы. Такія словы звычайна ўносяцца ва ўсе «акадэмічныя» слоўнікі. 
Праўда, у некаторых слоўніках унясеньне такіх слоў абмяжоўваецца, – 
уносяцца толькі тыя чужаземныя словы, што існуюць у народнай мове. 
Беларускаму слоўніку таксама трэба йсьці апошнім шляхам. Чужа-
земныя словы ў нашай літаратурнай мове ня роўнапраўныя члены 
моўнай сям’і, а выпадковыя госьці, якія сягодня ёсьць, а заўтра могуць 
зьнікнуць. Апрача таго, прымаючы пад увагу нашу агульную тэндэн-
цыю да высяленьня з нашай мовы чужаземнай стыхіі, да замены, такім 
чынам, чужаземных слоў сваімі, беларускімі, гэты прынцып можа мець 
моцную падставу ў нашай цяперашняй практыцы, задаваляючы ў той 
жа час жаданьням большасьці беларускага грамадзянства. Тэндэнцыя 
да замены чужаземных слоў сваімі ўласнымі ня ёсьць толькі зьявішча 
беларускай культуры. Гэта мы заўважваем у іншых славянскіх народаў, 
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у немцаў, а ў апошнія часы нават у рускіх, у мову якіх «вышэйшым сьве-
там», царскімі й княжацкімі дварамі, унесена такое мноства чужазем-
ных слоў, якое, здаецца, гатова захлынуць рускую лексычную стыхію. 
Дзеля гэтага, з прычыны, з аднаго боку, неапрацованасьці беларускай 
літаратурнай мовы, а з другога боку моцнага ўплыву рускай культуры 
на беларускую, які ўплыў яшчэ адчуваецца і зараз, нам патрэбна быць 
вельмі асьця рожнымі з ужываньнем чужаземных слоў і ўнясеньнем іх 
у свой слоўнік. <...>

Гаворачы аб паўнаце слоўніка, мы ня можам яшчэ абмінуць 
новатвораў, якія нярэдка ўкладальнікамі ўносяцца ў свае слоўнікі. 
Але мы катэгарычна выказваемся проці гэткага спосабу папаўненьня 
слоўніка. Якія б ня былі добрыя новатворы, рэдакцыі іх усё ж у слоўнік 
уводзіць ня трэба, бо гэткі шлях вельмі хісткі. <...>

Вядома, што па ўкладаньні слоўніка павінны працаваць ня толькі 
члены Слоўнікавай Комісіі, але й іншыя члены Інстытуту Беларускай 
Культуры. Наш слоўнік мусіць быць ня слоўнікам Комісіі, а ўсяго 
Інстытуту, а таму й кожны член яго павінен прыняць актыўны  удзел 
у апрацаваньні слоўніка. І чым больш асоб будзе прымаць удзел у 
апрацаваньні слоўніка, чым энергічней будзе весьціся праца па яго 
ўкладаньні, тым хутчэй мы выпусьцім гэтую патрэбную кнігу. Руская 
Акадэмія Навук толькі таму змагла апрацаваць і выдаць свой слоўнік у 
першым яго выданьні за 11 год, што ў апрацаваньні слоўніка прымалі 
ўдзел амаль ня ўсе акадэмікі.

Зразумела, што да працы па ўкладаньні слоўніка, галоўным чы-
нам, па збору матэрыялу на мясцох, трэба прыцягнуць усе здольныя 
актыўныя сілы беларускага грамадзянства, усіх тых, хто шчыра жадае 
разьвіцьця нашай культуры і дасьледваньня яе галоўнага фактара – 
беларускай мовы. Тут асаблівую ўвагу трэба зьвярнуць на наша студэн-
цтва і настаўніцтва, асабліва на апошняе. Пастаянна жывучы на вёсцы, 
яно лепш, чым хто другі, можа быць карысным у зборы слоўнікавага 
матэрыялу. Карыснымі ў зборы слоўнікавага матэрыялу таксама будуць 
і краязнаўчыя таварыствы й гурткі, якім у парадку дасьледваньня іх 
краю Слоўнікавая Комісія можа даваць тыя ці іншыя заданьні.

Аб вялікім значэньні слоўніка нашай мовы мы ўжо гаварылі вышэй. 
Скажам толькі цяпер пры заключэньні, што ў сучасны момант сярод 
усёй іншай навуковай працы на Беларусі мы ня бачым другой такой 
важнай, патрэбнай і неадкладнай, як праца па ўкладаньні слоўніка на-
шай мовы. А дзеля гэтага ня трэба шкадаваць ні сіл ні сродкаў. 
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ІГНАТ  ДВАРЧАНІН

ХРЭСТАМАТЫЯ  
НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТЭРАТУРЫ*

Увагі

Н іжэй паданыя словы, будучы вельмі папулярнымі ў бела-
рускай мове, з боку фонэтычнага і морфолёгічнага аднак 

выклікаюць спрэчку што да прыналежнасьці іх да мовы, а таму патра-
буюць асаблівага аб’ясьненьня. Аб’ясьненьні гэтыя, пэўна-ж, ня вы-
рашаць лёсу паданых слоў у мове, бо жыцьцё сільнейшае за стаўленыя 
яму правілы і па свайму вырашыць гэты лёс. Словы і аб’ясьненьні 
падаюцца як дыскусыйны матар’ял для знаўцаў беларускае мовы, бо 
дасюль гэтыя словы ўжываліся ў беларускай літэратурнай мове бяз 
ніякіх засьцярэжанняў. Некаторыя з паданых слоў уведзены тут з іншых 
прычын.

Словы паданы ў парадку, у якім яны ўжыты ў папярэднім тэксьце. 
З увагі на брак пад рукой падхадзячых матэрыялаў для азначэньня 
крыніц справак, аб’ясьненьні падаюцца ў форме папулярнай. Усе гэтыя 
аб’ясьненьні будуць прыложаны і да наступных выпускаў з далучэнь-
нем, пэўна-ж, новых слоў.

1) трымаць і дзяржаць – ужываюцца поруч. Добра было б пры-
няць якоесь адно. Лепей было б – апошняе, ад караня якога можна 
ўтварыць болей тэрмінаў, напр., дзяржава. Д з я р ж а ц ь  ужываецца 
значнаю большасьцю славянскіх народаў;

2) моц, мацней  і г. д. – з фанэтычнага боку не беларускае, заходня-
славянскае. Утварылася з праславянскага – м о г т   +  j. Праславянскія 
злучэньні – т + j, гт + j, кт + j – у беларускай мове далі – ч. У слове 
з даным каранём маем – немач. Іншыя словы – ноч (*нокт + j), печ 
(*пект + j), сьвечка (*свěт + j + -ка) і г. д. Слова – моц – не знаходзіць 
сталага сыноніму ў беларускай мове. У паасобных выпадках з ім 
сходзіцца – сіла, дуж(ы), магутнасьць, крэпкасьць (у Насовіча) і інш.;

3) надта, натта – выглядае на полёнізм – n a d  t o. Пры другой 
ступені прыраўнаньня – беларусы ўжываюць «н а д» таксама, але больш 

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Дварчанін І. Хрэстаматыя новай беларускай 
літэратуры (ад 1905 году). Вільня, 1927. С. 497–498.
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усяго – «з а». Слова н а д т а  лёгка замяняецца ў беларускай мове словам 
в е л ь м і;

4) жагнаць і благаслаўляць – абодва чужыя. Першае ад нямецкага 
segnen, другое – старабаўгарскае. З увагі на тое, што першы складнік 
другога слова – б л а г а  – мае ў беларускай мове зусім працілежнае 
значэньне, чым у баўгарскай (таксама ў іншых паўднёваславянскіх і 
чэскай), беларусы ўжываюць б а г а с л а в і ц ь, якое фактычна замяняе 
свой орыгінал толькі з неабходнасьці і ўжываецца хіба толькі з чуцьця 
славянскай солідарнасьці;

5) енк – фактычна польскае jęk; немагчымае ў беларускай мове, 
якая юсаў (насовак) ня мае. Мела-б быць – юк, як... У беларускай мове 
амаль з тым-жа значэньнем ужываецца стогн, але з адценкам – жа-
лобны стогн (Насовіч). Енк, аднак, вельмі папулярнае ў народзе, як 
нападабляючае гукі;

6) слуп, аслупець  і г. д. – фонэтычна заходняславянізм. Паходзіць 
ад праслав. – *с т ъ л б (п) ъ. Прасл. *ъл + зычны у беларускай мове 
даюць – о ў, напр. – доўгі, коўтаць  і г. д. Тады данае слова пабеларус-
ку правільна мусіць быць – с т о ў б (п ). Так у многіх мясцовасьцях і 
ўжываецца; маем мястэчка – Стоўпцы. Тады – стоўп, стаўпа...;

7) быдла – трэба лічыць за полёнізм з увагі на канчатковае злу-
чэньне дл, як падобна-ж у wiodłem, szedłem –  і г. д. У беларускай мове 
тут чыстае л. Калі глядзець, што карэнь слова – быт – (да-быт-ак), то 
пераход глухога т у звонкае д перад звонкім л мог стацца і ў беларускай 
мове, але маем вельмі шмат слоў з роўным значэньнем, што бяз спор-
нага слова (быдла) можна зусім абыйсьціся. Маем – дабытак, статак, 
жывёла, гаўяда, скаціна і інш.;

8) тлумачыць  – падобнага паходжаньня, як і слуп. У старых 
беларускіх актах  – томачить, толмачъ, тады правільна было-б  – 
таўмачыць, таўмач, але апошнія ў беларускай мове мала ўжываюцца; 

9) Владзімі(е)р – трэба ўважаць за старабаўгарызм, перайшоўшы 
праз царкву, як і адведзеныя адсюль – Ладзімер, Ладымер, Ладзік і інш. 
Пабеларуску трэба было б – Валадзімі(е)р (поўнагалосьсе), як ужыва-
ецца і ў украінскай мове (Володимир);

10) натхненьне – з каранём тх – фактычна – д (о) ы х. Першы – 
польскі. У апошні час дзе хто ў беларускай мове пачаў ужываць надых-
неньне, якое зусім выходзіць з духу беларускае мове;

11) скарга – з увагі на злучэньне а р  трэба ўважаць за полёнізм, 
як – targ, гарды. У беларускай мове тут о р. Слова скарга лёгка замяня-
ецца іншым – жальба;



12) пагарда – таксама. Хіба лепей ужываць пагорда, пагордлівы? 
У Насовіча – погорженіе, тады – пагорджаньне, пагарджэньне; блізкае 
сюды слова – грэблівасьць;

13) цуд, цудны і інш. – заходняславянізм, полёнізм. Паходзіць ад 
праславянскага – *tjud. Так славяне называлі суседні, усходні ад сябе 
народ, найхутчэй фінаў (у велікарусаў – «чюдь белоглазая»). Адсюль 
утворана – а) ш т ю д ь  (старабаўгарскае – вялікан, асілак); б) ч у д а 
(у палякаў – cud); в) ч у ж ы, ч ю д ь  (фінскае племя). Цяпер у беларус-
кай мове маем, апроч слоў ад караня чуж: чудны, чудзіць, чудак... Тады 
правільна – ч у д а. Ужываецца яшчэ – дзіва;

14) аповесьць, апавядаць – выглядае на полёнізм з лексычнага 
боку: powiadać  і г. д. У беларусаў адназначныя словы творацца з кара-
нём -к а з. Тады лепш – расказ, расказваць;

15) пяшчотны – замяняе прывіванае аднойчы слова з гэтым зна-
чэньнем – кволы (рас. – нежный). Трэба прызнаць, што другое слова 
(кволы) ня зусім замяняе рас. – нежный; яно мае асаблівы адценак – 
слабы, ломкі, вялы... Першае – адказвае больш. Тут маем і – пястун 
(неженка), пясьціць  і г. д.;

16) абяцаць  – заходняславянізм, полёнізм. Праслав.  – *обěт  +   
+ j + ать(и). У нас мела-б быць – абячаць. Але так зусім ня ўжываецца. 
Ёсьць – д а к л я р а в а ц ь,  п р ы р а к а ц ь;

17) упарты – полёнізм. Падобна як пагарда і інш. Лепей – упорны, 
упорлівы;

18) воблака – у некаторых мясцовасьцях мае форму – вобалака, 
што зусім згаджаецца з законамі мовы;

19) вільготны – фонэт. польскае. У некаторых мясцовасьцях ужы-
ваюць – волгкі, воўгкі; у Насовіча – волкі(й), волко, волковатый, вол-
кость. Усё – згодна з законамі беларускае мовы, мусіла-б толькі – -л- 
перайсьці ў -ў-. Ужываецца ў расейскай літаратуры – влажны – пэўна 
старабаўгарызм.
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2. ФАРМІРАВАННЕ  І  ЎПАРАДКАВАННЕ   
БЕЛАРУСКАЙ  НАВУКОВАЙ  ТЭРМІНАЛОГІІ

З весткі пра асаблівасці складвання тэрміналогіі беларускай 
літаратурнай мовы новага перыяду прыводзіць дастаткова 

шматлікая і разнастайная навуковая і вучэбна-метадычная літаратура 
[1; 2; 10; 11; 17; 18]. Яе аўтары асвятляюць такія найбольш важныя 
агульныя для ўсіх галіновых тэрмінасістэм моманты, як арганізацыя 
выпрацоўкі навуковай тэрміналогіі, крыніцы фарміравання тэрмі-
налагічнай лексікі, прынцыпы яе стварэння, асноўныя спосабы 
рэалізацыі выпрацаваных прынцыпаў, ступень уплыву тэндэнцый 
развіцця агульнаўжывальнай лексікі на складванне тэрміналагічнай. 

Паколькі праілюстраваць акрэсленыя моманты фарміравання бе-
ларускай навуковай тэрміналогіі першай паловы ХХ ст. публікацыямі 
па ўсіх галіновых тэрмінасістэмах праблематычна з-за вялікай 
колькасці матэрыялу, прапануем прасачыць гісторыю станаўлення 
беларускай спецыяльнай лексікі на прыкладзе адной з тэрмінасістэм – 
тэрміналогіі юрыспрудэнцыі. У гэтым раздзеле размешчаны публікацыі 
вядомых беларускіх правазнаўцаў, прафесійная дзейнасць якіх 
ажыццяўлялася ў перыяд выпрацоўкі і станаўлення лінгвістычных 
сродкаў беларускамоўнага права: Льва Акіншэвіча, Файфеля Гаўзэ, 
Міхаіла Грэдынгера, Мікалая Гуткоўскага.

Арганізацыя выпрацоўкі тэрміналагічнай лексікі і выдання 
тэрміналагічных слоўнікаў. Мэтанакіраванаму, ажыццёўленаму на 
дзяржаўным узроўні фарміраванню тэрміналогіі сучаснай беларускай 
мовы папярэднічаў стыхійны этап тэрмінатворчасці. Яго пачатак пра-
вамерна звязваць са з’яўленнем беларускага перыядычнага друку, вы-
хадам з 1906 г. беларускамоўных газет і часопісаў («Наша доля», «Наша 
ніва», «Гоман», «Дзянніца»; «Раніца», «Маладая Беларусь», «Саха» і інш.), 
дзе друкаваліся тэксты навукова-папулярнага, грамадска-палітычнага, 
сацыяльна-эканамічнага зместу з пэўным наборам лексікі юрыдычнага 
характару. 
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У наступным дзесяцігоддзі ХХ ст. з’явіліся першыя беларускамоўныя 
тэксты прававога зместу: акты, звязаныя з аднаўленнем дзяржаўнасці 
(напрыклад, «Працавита бедната ўсих краіоў злучайся! Нарыс програ-
му Беларуской Соціалістычной Громады»; устаўныя граматы БНР да 
народаў Беларусі (1918) і іншыя акты Беларускай Народнай Рэспублікі), 
на беларускую мову была перакладзена і выдадзена ў Маскве «Кон-
ституция РСФСР» 1918 г. – першая савецкая канстытуцыя. Аўтар яе 
беларускага тэксту яшчэ да пачатку мэтанакіраванай выпрацоўкі бела-
рускай тэрміналогіі выпрабаваў на практыцы пэўныя спосабы і прыё-
мы перадачы спецыяльных паняццяў уласнамоўнымі сродкамі. Вопыт 
гэтай працы даваў магчымасць наступнікам як улічыць яе набыткі, так 
і пазбегнуць некаторых пралікаў.

Ажыццяўленне ў 1920-я гг. беларускай нацыянальнай палітыкі 
за патрабавала наяўнасці сістэматызаванай тэрміналогіі для разна-
стайных галін права. Тэрмінатворчы працэс атрымаў адлюстраванне 
перш за ўсё ў стварэнні тэрміналагічных слоўнікаў. Мэтанакіраваная 
выпрацоўка беларускай юрыдычнай тэрміналогіі, паводле звестак, 
прыведзеных у выданні «Інстытут беларускай культуры» (1926), пача-
лася толькі ў сярэдзіне 1920-х гг., калі камісія па савецкім будаўніцтве 
Інстытута беларускай культуры, створаная ў 1924 г., «рабіла першыя 
спробы падысці да вывучэння беларускага права» [9, с. 58]. Разгарнула-
ся ж работа па ўкладанні юрыдычнай тэрміналогіі пасля пераўтварэння 
названай камісіі ў праўную секцыю, пры якой існавала асобная 
тэрміналагічная камісія, куды «ўвайшлі ўсе тыя сябры секцыі, якія 
ведалі беларускую мову» [9, с. 59]. М. Гуткоўскі ў дакладзе, прачытаным 
у юрыдычнай секцыі Навуковага таварыства пры БДУ 22 лістапада 
1926 г., паведамляў, што праўная тэрміналогія пачала апрацоўвацца 
з сярэдзіны 1921 г. Для ўкладання тэрміналогіі па ўсіх галінах навукі 
Навукова-літаратурным аддзелам Народнага камісарыята асветы ў лю-
тым 1921 г. была створана Беларуская навукова-тэрміналагічная камісія 
[10, с. 211], у рабоце якой удзельнічалі, паводле слоў М. Гуткоўскага, 
«блізка 20 асоб з ліку старых беларускіх культурнікаў», пераважна 
прадстаўнікі мастацкай літаратуры. Адзіны спецыяліст у галіне права 
М. Гуткоўскі толькі праз паўгода ад заснавання камісіі трапіў у яе склад. 
Яму і даручылі ўкладанне слоўніка юрыдычнай тэрміналогіі. З боку 
філолагаў гэтай жа працай павінен быў займацца М. М. Піятуховіч, але 
неўзабаве яму даручылі іншыя абавязкі. М. Гуткоўскі ўкладаў выпуск 
тэрміналогіі права аднаасобна. 
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Як і тэрміналогія для іншых слоўнікаў, тэрміналогія права заве-
дзеным парадкам праходзіла праз дзве інстанцыі: абмяркоўвалася на 
секцыі гуманітарных навук, затым – на агульным сходзе Навукова-
тэрміналагічнай камісіі. Такая практыка мела на мэце трымаць усіх 
членаў камісіі, паводле слоў М. Гуткоўскага, «у курсе ўсяе тэрміналёгіч-
нае справы» і надаць узгодненасць усяму тэрмінатворчаму працэсу. 

У 1922 г. на базе Навукова-тэрміналагічнай камісіі Наркамасветы 
БССР быў створаны Інстытут беларускай культуры (ІБК). Падрыхтаваны 
да пачатку 1923 г. праект «Тэрміналогіі права» ў верасні гэтага года 
трапіў на разгляд Этнолага-лінгвістычнага аддзялення ІБК, дзе зноў 
усебакова абмяркоўваўся. Акрамя таго, надрукаваны колькасцю 
300  экзэмпляраў праект быў разасланы ў дзяржаўныя ўстановы з 
мэтай сабраць аб ім водгукі практычных работнікаў. Прайшоўшы, 
паводле выразу М. Гуткоўскага, «шэраг чысцілішчаў» за пяцігадовую 
гісторыю стварэння, 10-ы выпуск «Беларускай навуковай тэрміналогіі» 
«Тэрміналогія права» [5] у 1926 г. выйшаў з друку. 

Адначасова з «Тэрміналогіяй права» быў выдадзены падрых-
таваны яўрэйскім аддзелам ІБК трохмоўны руска-ідыш-беларускі 
слоўнік «Юрыдычная тэрміналогія» [19]. Гэты слоўнік вылучаецца 
тым, што змяшчае не толькі аднаслоўныя тэрміны, але і большую, 
чым ва ўкладзеным М. Гуткоўскім, колькасць спецыяльных устойлівых 
выразаў, неабходных у юрыдычнай практыцы. 

У 1935 г. былі выдадзены 19 рознагаліновых выпускаў праекта бе-
ларуска-рускага слоўніка для Беларускай савецкай энцыклапедыі. Другі 
выпуск змяшчаў тэрміналогію савецкага будаўніцтва і права [15]. Мэта 
апублікавання праекта акрэслена ў прадмове. Рэдакцыя БелСЭ звяр-
таецца да партыйнага, савецкага і прафесійнага актыву, да рабочых, 
калгаснікаў, гаспадарнікаў, навуковых работнікаў, работнікаў юстыцыі, 
пісьменнікаў, выдавецкіх і рэдакцыйных работнікаў з просьбай аб-
меркаваць праект слоўніка і прыслаць свае заўвагі адносна перакладу 
тэрміналогіі на беларускую мову. Названы праект не быў прызначаны 
для шырокага карыстання, а меў «службовы» характар: утрымліваў 
пералік тых тэрмінаў, уключэнне якіх планавалася ў БелСЭ. 

Выпрацоўка тэрміналогіі ажыццяўлялася таксама і ў працэсе ства-
рэння беларускамоўных тэкстаў юрыдычнага зместу разнастайнага 
прызначэння. Мэтазгодна спыніць увагу на заканадаўчых тэкстах, 
паколькі менавіта ў іх найбольш поўна адлюстравана спецыяльная 
тэрміналогія. Заканатворчасць у Беларусі пачалася ў 1921 г. Разам 
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з тым на беларускай тэрыторыі працягвалі карыстацца нарматыўнымі 
актамі Расійскай Федэрацыі, бо фактычна БССР разглядалася як частка 
РСФСР. Для друкавання заканадаўчых актаў з 1922 г. у Мінску пачало 
выходзіць афіцыйнае выданне – «Собрание узаконений и распоряжений 
Рабоче-Крестьянского правительства Социалистической Советской 
Республики Белоруссии». Законы ствараліся і друкаваліся на рускай 
мове. Публікацыю на дзвюх мовах – рускай і беларускай – распачалі 
толькі ў 1925 г. На два гады раней, з 1923 г., пераклад і апублікаванне 
законаў па-беларуску былі распачаты ў Маскве. Паводле арт. 34 першай 
Канстытуцыі СССР, праект якой быў прыняты другой сесіяй ЦВК 
СССР у ліпені 1923 г. і адразу ж уступіў у сілу, дэкрэты і пастановы 
найвышэйшых дзяржаўных устаноў павінны былі друкавацца на 
мовах, агульнаўжывальных у саюзных рэспубліках (руская, украінская, 
беларуская, грузінская, армянская, цюрка-татарская). У сувязі з гэ-
тым паўстала задача перакладу саюзных законаў на дадзеныя мовы. 
Публікацыя заканадаўчых актаў урада СССР на ўсіх названых мо-
вах была распачата з ліпеня 1923 г. у «Вестнике ЦИК, СНК и СТО* 
СССР», які быў першым афіцыйным бюлетэнем, прызначаным для 
іх афіцыйнага апублікавання. Перакладам законаў на беларускую 
мову і падрыхтоўкай іх да друку займаліся супрацоўнікі пастпрэд-
ства БССР у Маскве. Абавязкі рэдактара беларускай часткі «Вестни-
ка...» выконваў тагачасны адказны сакратар пастпрэдства пісьменнік 
Уладзімір Дубоўка.

Распачаўшы кадыфікацыю заканадаўства БССР, Народны 
камісарыят юстыцыі адначасова перакладаў прынятыя кодэксы на 
беларускую мову. Выданне законаў па-беларуску ажыццяўляла таксама 
Кіраўніцтва спраў СНК. У выніку гэтай працы з’явіліся беларускамоў-
ныя тэксты Папраўча-працоўнага кодэкса, Кодэкса законаў аб шлю-
бе, сям’і і апецы, Водна-меліярацыйнага кодэкса, Крымінальнага ко-
дэкса, Кодэкса законаў аб працы, Зямельнага кодэкса. У 1930–50-я гг. 
па-беларуску выдаваліся з пэўнымі зменамі і ўдакладненнямі кодэк-
сы 1920- х гг., перакладаліся новыя. На беларускай мове рэгулярна 
друкаваліся ўсе рэдакцыі Канстытуцыі БССР. У працэсе перакладу 
закладваліся асновы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі.

Крыніцы фарміравання тэрміналагічнай лексікі. Праблема 
крыніц фарміравання тэрміналагічнай лексікі вырашалася ў рэчыш-
чы развіцця агульнаўжывальнай лексікі літаратурнай мовы, асноўным 

* Совет труда и обороны.
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напрамкам упарадкавання якой было набліжэнне да мовы народ-
най. Нават актыўна папулярызавалася ідэя іх адзінства. У дакла дзе 
на Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і 
азбукі 1926 г. С. Некрашэвіч абвясціў: «Нашым ідэалам з’яўляецца 
адзінства літаратурнай і народнай мовы, і мы спадзяемся, што гэтага 
адзінства дасягнем» [14, с. 50]. Набліжэнне літаратурнай мовы да на-
роднай мела на мэце пазбегнуць яе штучнасці і, паводле выказвання 
Я. Лёсіка, «малапрыступнасці шырокім народным масам» [13, с. 117], 
даць народу блізкую яму літаратурную мову, «якою загаварыў бы 
сам народ, дайшоўшы адпаведнай ступені культурнага развіцця» [13, 
с. 115]. Увядзенне асаблівасцей жывога маўлення ў літаратурны ўжытак 
было характэрным для ўсіх функцыянальных стыляў, у тым ліку і для 
заканадаўчага. Дэмакратызацыі маўлення ў афіцыйна-дакументальнай 
сферы вымагала і практычная важнасць: паколькі ў новых гістарычных 
умовах была абвешчана задача шырокага ўключэння рабочых і ся-
лян у кіраўніцтва дзяржавай, то рэалізацыя гэтай задачы паставіла 
заканатворцаў перад неабходнасцю фармуляваць законы зразумелай 
для працоўных мас мовай.

У публікацыі «Беларуская праўная тэрміналёгія» М.  Гуткоўскі 
даволі падрабязна апісвае, з якіх крыніц ажыццяўлялася «падшукань-
не для вызначанага расійскага цыклу праўных тэрмінаў адпаведных 
беларускіх слоў»: «Першая крыніца – народная мова не выклікае ніякіх 
асаблівых пытаньняў, бо ў народзе ходзіць цэлы шэраг слоў, зразуме-
лых на ўсіх абшарах Беларусі. Напр.: гвалт, спадчына, ашуканства, 
апека, карысьць. Крытэрыем прыгоднасьці таго ці іншага народнага 
слова да праўнае тэрміналёгіі зьяўляецца пачуцьцё беларускае мовы» 
[7, с. 83]. Выкарыстоўваць багацці жывой народнай мовы магчыма 
было двума спосабамі: 1) тэрміналагізацыяй агульнаўжывальных слоў; 
2) стварэннем на беларускім лексічным і словаўтваральным матэрыяле 
тэрмінаў-неалагізмаў.

Аднак далёка не заўсёды наваствораныя тэрміны карэктна пе-
радавалі змест адпаведнага паняцця. Спецыфікай фарміравання бе-
ларускай тэрміналогіі стала тое, што «пры распрацоўцы галіновых 
тэрміналогій яе творцы ішлі не ад сістэмы паняццяў, а ад спісу тэрмінаў 
рускай мовы, таму асобныя неалагізмы ствараліся без папярэдняга 
аналізу суадносін паміж паняццямі і найбольш адэкватнымі сродкамі 
іх выражэння ў беларускай мове» [11, с. 14]. 
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Штучнасць такога спосабу стварэння тэрміналогіі, першаснасць 
сферы функцыянавання тэрміна ў спецыяльных тэкстах і толькі пасля 
гэтага магчымасць яго фіксацыі ў слоўніках падкрэсліваюць сучасныя 
лексікографы (Л. А. Антанюк, У. М. Лейчык, В. К. Шчэрбін). Так, прын-
цып першаснасці сферы функцыянавання тэрміна і другаснасці сферы 
яго фіксацыі У. М. Лейчык лічыць найважнейшым прынцыпам сучасна-
га тэрміназнаўства [12, с. 148]. В. К. Шчэрбін вылучае ў тэрмінатворчай 
дзейнасці чатыры этапы: 1) складванне тэрміналагічнай лексікі ў сфе-
ры функцыянавання (г. зн. у спецыяльных тэкстах); 2) назапашван-
не тэрмінаў шляхам складання паказальнікаў, індэксаў, слоўнікаў-
дадаткаў да спецыяльных прац; 3) лінгвістычнае ўпарадкаванне 
шляхам суцэльнай распіскі навуковых тэкстаў, складання адпаведных 
тэрміналагічных картатэк; 4) стварэнне галіновых тэрміналагічных 
слоўнікаў нарматыўнага характару [17, с. 4–8]. Даследчык адзначае, што 
кожны новы тэрмін, каб замацавацца ў практыцы тэрмінаўжывання, 
павінен, не пераскокваючы і не прапускаючы, прайсці ўсе без выключэн-
ня этапы ў сваім развіцці. Пры гэтым на першым этапе тэрмінатворчай 
дзейнасці, паводле заўвагі В. К. Шчэрбіна, галоўную ролю адыгрываюць 
спецыялісты кожнай канкрэтнай галіны ведаў.

Важнасць і неабходнасць апрабацыі тэрмінаў у сферы ўжывання 
разумелі і спецыялісты ў галіне права, што пацвярджаюць словы 
са згадванай ужо публікацыі «Беларуская праўная тэрміналёгія» 
М. Гуткоўскага: «Апрацоўваючы праэкт праўнае тэрміналёгіі, аўтар 
упэўніўся, што ўтвораная габінетным парадкам праўная тэрміналёгія 
ня можа быць у пэўнай меры жыцьцёваю. Бракавала прыкладаў жывое 
афіцыйнае мовы. Ніякіх прыкладаў, апроч нязначных лікам палітычных 
дэклярацый Савецкага Ўраду і папярэдніх яму ўрадаў Беларускае На-
роднае Рэспублікі, ня было. Каб увязаць праўную тэрміналёгію з жывою 
моваю, аўтар задаўся мэтаю напісаць такую элемэнтарную кніжку, 
якая захапіла-б мажліва большы круг праўных разуменьняў. Для гэтай 
мэты самым дадатным было напісаць кніжку па тыпу пашыраных у 
дарэвалюцыйныя часы падручнікаў па законадаўству (Законоведение). 
У пачатку 1923 г. аўтар напісаў такую кніжку пад тытулам: “Агульныя 
асновы Савецкага праву з адзначэньнем асаблівасьцей праву БССР”» 
[7, с. 84].

Другой крыніцай М. Гуткоўскі назваў «праўныя гістарычныя акты 
Літоўска-Беларускае Дзяржавы», адзначаючы, што грунтоўна распра-
цаваць гэтыя матэрыялы адной асобе – рэч немажлівая. «Прыходзілася 
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карыстацца гэтым бязьмерна каштоўным матар’ялам павярхоўна, пе-
раважна тымі альфабэтнымі паказчыкамі, якія далучаны да некаторых 
выданьняў гэтых актаў (напр., Літоўская Мэтрыка. Т. 1. С. 172–258).

Гэтыя крыніцы могуць даць надзвычай важныя і каштоўныя 
матар’ялы для праўнае тэрміналёгіі. Калі мы разгледзім толькі “Указа-
тель” да І тому Літоўскай Мэтрыкі, то можам без памылкі сказаць, што 
25 % зьмешчаных там слоў жывуць і да гэтага часу ў народзе… Таксама 
значная колькасьць праўных тэрмінаў Літоўскага Статуту ня страцілі 
свайго значэньня і да сёння» [7, с. 84–85]. М. Гуткоўскі прыводзіць 
такія прыдатныя для ўжывання прыклады са старабеларускага права: 
справа, выпіс, ліст, мандат, апека, тэстамент, даўнасць, абражэнне, 
здрада, змова, учынак, вырак, згвалтаванне, шкода, аселасць, чужынец, 
абарона і шэраг іншых.

Пра важнасць старабеларускага элемента на пачатковым этапе 
фарміравання беларускай юрыдычнай тэрміналогіі сведчыць і спроба 
папулярызаваць лексіку старажытных актавых матэрыялаў у 20-я гг. 
ХХ ст. У часопісе «Крывіч» В. Ластоўскі пад псеўданімам Ю. Верашчака 
апублікаваў «Слоўнік старакрыўскай актавай мовы» [6]. Слоўнік скла-
дзены на аснове выпісак В. Ластоўскага з выдання «Акты Литовско-Рус-
ского государства (XIV–XVI ст.)». Вып. 1 : 1390–1529 гг., ажыццёўленага 
М. Доўнар-Запольскім у 1899 г. Факт захаванасці ў беларускай мове 
выпісаных са старажытных дакументаў слоў В. Ластоўскі пацвярджае 
цытаваннем слоўніка І. І. Насовіча і ўласнымі каментарыямі.

Недастатковую ступень пераемнасці паміж тэрміналагічнай лексікай 
беларускай мовы старога і новага перыядаў нярэдка тлумачаць тым, 
што «частка старабеларускай лексікі з прычыны доўгага перапынку ў 
выкарыстанні была забыта і не магла быць істотнай крыніцай слоўнага 
матэрыялу» [1, с. 170].

І ўсё ж у 20-я гг. ХХ ст., калі адбывалася мэтанакіраванае фарміраванне 
лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы на дзяржаўным 
узроўні, была магчымасць ужыць моўныя набыткі папярэдняга пе-
рыяду. Аднак, распрацоўваючы канцэпцыю фарміравання лексічнага 
складу, беларускія дзеячы выказалі даволі асцярожнае стаўленне да 
выкарыстання старабеларускай лексікі ў літаратурным ужытку [8]. Гэта 
можна патлумачыць адмоўнымі адносінамі савецкай улады да мінулай 
гісторыі і да культурнай, у тым ліку моўнай, спадчыны.

Адным з прынцыпаў стварэння беларускай навуковай тэрміналогіі 
быў дыферэнцыраваны падыход да запазычанай лексікі. Крыніцай 
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фарміравання тэрмінаў для абазначэння значнай часткі юрыдычных 
паняццяў, як адзначаецца ў спецыяльных даследаваннях, з’явілася 
рымскае права. Большасць з такіх тэрмінаў да нашых дзён захавалася 
ў еўрапейскіх заканадаўчых сістэмах, што дазваляе юрыстам Еўропы 
гаварыць на адной мове асноўных юрыдычных паняццяў – мове рым-
скага права. Даволі прыметная колькасць тэрміналогіі іншамоўнага, 
у тым ліку лацінскага, паходжання характэрна і для беларускамоўнай 
заканадаўчай практыкі. Лексіка лацінскага паходжання – неад’емная і 
арганічная частка юрыдычнай тэрміналогіі. Паводле падлікаў М. Г. Ан-
танюк, у наш час лацінізмы складаюць 75 % ад агульнай колькасці 
аднаслоўных іншамоўных тэрмінаў, не ўлічваючы таго, што лацінскія 
лексемы з’яўляюцца кампанентамі шматлікіх тэрмінаў-словазлучэнняў. 
Яшчэ адно важнае назіранне М. Г. Антанюк: «Заимствование латинских 
правовых терминоединиц обусловлено необходимостью номинации не 
только новых понятий в юридической науке и практике, но и тех, кото-
рые уже существуют и имеют свои названия в белорусской и русской 
терминосистемах права. Последнее в большей степени обусловлено 
требованием краткости по отношению к термину, что часто не соот-
носится с требованием точности» [3, с. 17–21]. 

Калі ў старабеларускае юрыдычнае пісьменства лексічныя 
пазычанні траплялі з лацінскай, французскай, нямецкай і іншых моў 
непасрэдна або праз польскую мову, то іх корпус у заканадаўчых тэкстах 
1920-х гг. у істотнай меры быў абумоўлены тэрміналагічным апаратам 
рускамоўнага заканадаўства.

Пасля ўстанаўлення савецкай улады і абвяшчэння дыктатуры 
пралетарыяту перад заканадаўцамі была пастаўлена задача фарму-
ляваць законы зразумелай для працоўных мас мовай. Гэта асобна 
падкрэслівалася ў пастанове УЦВК і СНК РСФСР ад 29 ліпеня 1929 г. 
«Аб рабоце па кадыфікацыі заканадаўства ў РСФСР». 

І ў БССР правазнаўцы і лінгвісты неаднаразова выказваліся аб 
прадыктаванай патрэбамі масавай асветы неабходнасці пазбягаць 
ужывання незразумелых іншамоўных слоў. Для асоб, якія скончылі 
«клясычную школу, чужаземныя словы, запазычаныя з лацінскай 
і грэцкай моў, гучалі як знаёмыя». Для іх гэта былі словы з пэўным 
сэнсам. Аднак у савецкіх школах класічныя мовы не выкладаліся, і 
таму ўзнікла «патрэба ў замене чужаземных тэрмінаў, пераважна тых, 
якія ўзяты з лацінскай мовы, спадчыны сярэднявякоўя, сваімі роднымі 
словамі» [4, с. 159]. 
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Разам з тым стаўленне да іншамоўнай лексікі, прызначанай для 
папулярнай, навучальнай літаратуры і навуковых выданняў, было не-
аднолькавым. Асветніцкія выданні патрабавалі перакладу, вытлума-
чэння незразумелых чужых слоў. У выданнях «вузка-спэцыяльных, 
якія могуць мець сьцісла навуковае і, значыць, міжнароднае значэньне, 
будуць ужывацца чужаземныя навуковыя і тэхнічныя тэрміны без 
перакладаў» [4, с. 159].

Падкрэсліваўся асобны статус міжнародных тэрмінаў у закана даўчых 
тэкстах, і адзначалася, што тэрміны, выпрацаваныя навукай і ўжываныя 
ва ўсіх еўрапейскіх мовах, павінны быць пакінуты без перакладу, напры-
клад: акрэдытыў (паўнамоцтва), акцэпт (прыняцце), арбітр (пасрэднік), 
арбітраж (пасрэдніцтва). Мэтазгоднасць такога падыходу тлумачылася 
не толькі пашырэннем падобных тэрмінаў у еўрапейскім заканадаўстве, 
але і складанасцю стварэння іх дакладных беларускіх эквівалентаў, 
асабліва для полісемантычных іншамоўных лексем.

Уплыў тэндэнцый развіцця агульнаўжывальнай лексікі на склад-
ванне тэрміналогіі. За першае дзесяцігоддзе ўжывання беларускай 
мовы ў заканадаўчай сферы (з сярэдзіны 1920-х да сярэдзіны 1930- х гг.) 
юрыдычная тэрміналогія была дастаткова грунтоўна распрацава-
на ў колькасных адносінах, аднак актуальнай заставалася задача яе 
ўпарадкавання. Недастатковая ўпарадкаванасць тэрміналагічнай лексікі 
на пачатковым этапе яе фарміравання выявілася ў полінайменнасці, 
г.  зн. ужыванні ў перакладзеных у той час на беларускую мову 
заканадаўчых тэкстах неаднолькавых слоўных абазначэнняў аднаго і 
таго ж юрыдычнага паняцця. Адной з прычын полінайменнасці, якая 
магла выклікаць калізіі паміж тэкстамі законаў на беларускай і рускай 
мовах, з’явілася адсутнасць адзінага каардынацыйнага цэнтра зака-
натворчай працы. Мяркуючы па бібліяграфічных даных кодэксаў, іх 
пераклад і выданне ажыццяўляліся рознымі калектывамі. Напрыклад, 
Кодэкс законаў аб шлюбе, сям’і і апецы (1927) – выдавецтвам Саветаў 
Народных Камісараў БССР, Зямельны кодэкс (1929) – выдавецтвам 
Наркамзема, Грамадзянскі працэсуальны кодэкс (1930) – Народнага 
камісарыята юстыцыі.

Калі браць пад увагу колькасны бок фарміравання тэрміналогіі 
права, то з’яўленне новых беларускамоўных тэкстаў законаў сведчыць 
аб далейшым развіцці і назапашванні адпаведных тэрміналагічных 
сродкаў. У 1930-я гг. па-беларуску выдаваліся з пэўнымі зменамі 
і ўдакладненнямі кодэксы 1920-х гг.: Кодэкс законаў аб працы, 
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Крымінальны кодэкс, Кодэкс законаў аб шлюбе, сям’і і апецы. Упер-
шыню былі створаны беларускія тэксты Крымінальна-працэсуальнага, 
Грамадзянскага, Грамадзянскага працэсуальнага кодэксаў. У 1937 г. была 
прынята новая рэдакцыя Канстытуцыі БССР.

Горшымі былі справы ў галіне тэрмінаграфіі. Пасля выхаду ў 1920–
30-я гг. трох невялікіх слоўнікаў беларускіх юрыдычных тэрмінаў і пра-
екта беларуска-рускага слоўніка для Беларускай савецкай энцыклапедыі, 
які змяшчаў тэрміналогію савецкага будаўніцтва і права, у Беларусі*, 
калі не лічыць праекта «Слоўніка па тэорыі дзяржавы і права і па 
міжнародных адносінах», выдадзенага ў 1967 г. на 59 старонках, да 
1990-х гг. у юрыдычнай лексікаграфіі назіраўся перыяд поўнага застою. 

1930-я гг. увайшлі ў гісторыю беларускай літаратурнай мовы як 
час складвання новай лінгвістычнай ідэалогіі, «дамінантным у якой 
становіцца фактар рускага моўнага ўплыву» [16, с. 46]. Прымаецца 
шэраг партыйных і ўрадавых рашэнняў аб пашырэнні рускай мовы 
(рашэнне Бюро ЦК КП(б) ад 08.03.1933 аб пераводзе на рускую мову 
справаводства ў арміі; пастанова СНК і ЦК УКП(б) ад 13.03.1938 аб аба-
вязковым вывучэнні рускай мовы ў школах нацыянальных рэспублік 
і абласцей і інш.) [16, с. 35]. З другой паловы 1930-х гг. развіццё бела-
рускай юрыдычнай тэрміналогіі адбывалася са значнай арыентацыяй 
на рускую.

Нівеліраванне ўласнамоўнай спецыфікі было ў той час уласціва  
літаратурнай мове ў цэлым. Апагеем адступлення ад захавання 
адметных рыс беларускай мовы з’явілася выкарыстанне ў тэкстах 
законаў транслітараванай лексікі (залогавыя абрамяненні, з прычыны 
слабавумія, неўмяняемы стан і да т. п.). Тэндэнцыя да выкарыстання 
жывой мовы як крыніцы стварэння тэрміналогіі, вызначальная для 
1920-х гг., у далейшым не ўспрымалася як актуальная.

Новыя тэндэнцыі ў фарміраванні тэрміналогіі ад другой паловы 
1930-х гг. пацвярджаюцца назіраннямі за лексічным складам не толькі 
тэкстаў юрыдычнага зместу, але і праекта слоўніка для Беларускай са-
вецкай энцыклапедыі «Савецкае будаўніцтва і права»: тэрміны славян-
скага паходжання, перакладзеныя ў папярэдніх слоўніках пераважна 
сродкамі беларускай мовы, былі заменены на транслітараваныя рускія, 
тэрміны міжнароднага права не перакладаліся. 

* За межамі Беларусі – у Нью-Ёрку – у 1953 г. выйшаў слоўнік Я. Станкевіча 
«Некаторыя праўніцкія тэрміны беларускія».
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У 1950-я гг. быў дасягнуты пэўны прагрэс у нармалізацыі тэрмінало- 
гіі права. Ажыццяўляўся паступовы выбар з наяўных агульна-
літаратурных рэсурсаў найбольш адпаведных юрыдычным паняццям 
тэрмінаў. Адзначаны выпадкі, калі транслітараваныя варыянты другой 
паловы 1930-х гг. пазней зноў замяняліся на адпаведныя беларускія 
эквіваленты (заблуждение – памылка – заблуджэнне – памылка; взятка – 
хабар – узятка – хабар; слабоумие – слабасць на розум – слабавуміе – сла-
басць розуму). Аднак у цэлым на першае месца ў спосабах лінгвістычнага 
афармлення юрыдычных паняццяў выйшла калькаванне. Уніфікацыя 
беларускіх эквівалентаў паводле стандарту рускіх тэрмінаў прывя-
ла, з аднаго боку, да страты спецыфічнага маўленчага ўвасаблення 
шэрагу тэрмінаадзінак, з другога – да амаль канчатковага знікнення 
полінайменнасці і да пэўнай стабілізацыі тэрмінаўжывання.
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МІКОЛА  ГУТКОЎСКІ

БЕЛАРУСКАЯ ПРАЎНАЯ ТЭРМІНАЛЁГІЯ*

П асля канчатковага ўзмацненьня Савецкае Ўлады на 
Беларусі – другая палова 1920 году – пачалася ў нас прак-

тычная работа па будаваньні новага культурна-грамадскага жыцьця.
Але ў гэтай рабоце і Савецкі Ўрад, і беларускія культурныя работнікі 

спаткалі значную перашкоду. Выявілася, што пры ўсім лексічным 
багацці беларускае мовы ў ёй бракуе значэньняў кніжных, навуковых 
разуменьняў.

Бракавала слоў і для азначэньня разуменьняў у грамадзка-праўнай 
галіне.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Пр. БДУ. 1927. № 14–15. С. 81–91.
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Вось чаму першыя пяць год існаваньня Савецкае Ўлады на Беларусі 
ўсе заканадаўчыя акты ўраду, усе адміністрацыйныя распараджэньні і 
справаводзтва, за нязначнымі выключэньнямі, пераважна па лініі на-
родных камісарыятаў Асьветы і Земляробства, выдаваліся і праводзіліся 
на мове расійскай.

Але праўная тэрміналёгія ўжо пачала апрацоўвацца з сярэдзіны 
1921 году і мае, такім чынам, сваю пяцёхгадовую гісторыю, якая мала 
каму вядома.

Падносячы шаноўнаму сходу сёньняшні наш даклад аб беларускай 
праўнай тэрміналёгіі, мы знаходзімся ў некаторым затрудненьні па 
двух прычынах.

Першая прычына тая, што спраэктаваная ў свой час і прайшоўшая 
некалькі камісій праўная тэрміналёгія ўжо другі раз папала на кан-
чатковы прагляд Правапісна-Тэрміналёгічнай Камісіі Інстытуту Бе-
ларускае Культуры і застрала ў яго Выдавецкім Аддзеле. Хаця гэта 
тэрміналёгія тры месяцы як набрана ў друкарні, аднак па тэхнічных 
прычынах яна да гэтага часу не магла ўбачыць сьвету*.

Праўда, нельга сказаць, каб праэкт праўнае тэрміналёгіі ня быў 
зусім нікому вядомы. Блізка году назад Кіраўніцтва Спраў СНК адбіла 
рататарскім спосабам 300 экзэмпляраў праэкту тэрміналёгіі і разаслала 
іх ва ўсе цэнтральныя дзяржаўныя ўстановы і ў акруговыя раённыя 
выканаўчыя камітэты з просьбаю прыслаць аб ёй свае водзывы. Папала 
гэтая тэрміналёгія і некаторым практычным работнікам права – на-
шым праваабаронцам і юрысконсультам. Але пазьней, у ліпені месяцы 
1926 г., гэты праэкт яшчэ раз быў прагледжаны праўнаю камісіяю і 
асобна Правапісна-тэрміналёгічнаю камісіяю ІБК і ў яго ўнесены не-
каторыя папраўкі і дадаткі. Такім чынам, паказаны праэкт, што быў 
распаўсюджаны Кіраўніцтвам Спраў СНК, не зусім адпавядае канчат-
коваму праэкту, які знаходзіцца ў друку.

Другая прычына. Дакладчыку, як асобе, прымаўшай актыўны удзел 
у распрацоўцы праўнае тэрміналёгіі, не выпадае займацца крытыкаю 
гэтай работы, а прыходзіцца абмяжоўвацца пераважна гістарычнаю 
спраўкаю аб распрацоўцы праўнае тэрміналёгіі і аб тых прынцыпах, 
на якіх яна пабудована.

Хаця грунтоўнае крытыкі над выданымі ІБК на працягу 1921– 
1926  гг. тэрміналёгіямі па розных галінах навук да апошняга часу 
ня было, але тое, што пісалася і гаварылася аб іх сведчыць, што гэ-

* У красавіку  1927 г. праўная тэрміналёгія выйшла ў сьвет.
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тыя тэрміналёгіі ня лічацца канчатковымі, бясспрэчнымі, што 
яны складаліся без захаваньня пэўных прынцыпаў, што ў іх многа 
штучнасьці і адарванасьці ад жывое мовы і ад вымаганьняў навукі.

Тлумачыцца гэта тым, што амаль усе тэрміналёгіі апрацоўваліся з 
вялікаю сьпешкаю, яны ўтвараліся з гары, у габінэце, адарвана ад жывое 
мовы. Ня было, напрыклад, напісана ніводнае работы па літаратуры, па 
псыхалёгіі і лёгіцы, а тэрміналёгія па гэтых галінах была ўжо зложана. 
Праверыць дапасоўнасьць яе на практыцы было нельга. Тэрміналёгія 
ня выходзіла з арганічнага разьвіцьця беларускае мовы, а наадварот, у 
пэўнай ступені зьвязвала жывую мову некаторымі вельмі штучнымі, 
мове беларускай неўласьцівымі, народу не зразумелымі словамі. Адсюль 
нараканьні на беларускую тэрміналёгію.

Можна з пэўнасьцю сказаць, што кожны аўтар, які піша арыгі-
нальную навуковую работу, не заўсёды блізка прытрымліваецца 
тэрміналёгіі па сваёй галіне. У працэсе сваёй работы ён адчувае неда-
кладнасьць некаторых тэрмінаў і бывае прымушан замяняць іх другімі, 
тварыць свае тэрміны.

Безумоўна, выплыве і ўжо выплывае пытаньне аб патрэбе пера-
глядзець выданыя Інбелкультам раней тэрміналёгіі.

Само сабою паўстае пытаньне, як рабіць гэтую рэвізію беларускіх 
навуковых тэрміналёгій. Хто павінен асабліва цікавіцца гэтым пытань-
нем, хто павінен фактычна правесьці гэтую досыць крапатлівую работу.

І наша праўная тэрміналёгія, як мы ўбачым, таксама ня вольна 
ад памылак і недахватаў. Яна таксама распрацоўвалася ў той час, калі 
афіцыйнае праўнае мовы ў нас амаль што ня было, а калі зьявілася гэтая 
мова, у нас было вельмі мала часу, каб праверыць гэтую тэрміналёгію 
на практыцы. Яна апрацоўвалася ў сьпешным парадку і канчатковаю 
лічыцца ня можа. Праўная тэрміналёгія патрабуе свайго ўдасканаленьня 
і ўдакладненьня, патрабуе далейшай распрацоўкі.

Пастараемся намеціць пуці для гэтага, а галоўнае, выслухаць ка-
рысныя парады ад паважанага сходу, для якога праўная тэрміналёгія 
ў сучасны момант набывае асаблівую важнасьць.

* * *
Такім чынам, адсутнасьць тэрміналёгіі як навуковае, так і палітыка-

праўнае, моцна перашкаджала правядзеньню беларускае нацыянальнае 
палітыкі.

Каб дапамагчы гэтай справе, Народны Камісарыят Асьветы Беларусі 
ў пачатку лютага месяцу 1921 году ўтварыў пры сваім Навукова-
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Літаратурным Аддзеле так званую Навукова-Тэрміналёгічную Камісію. 
Гэтая камісія павінна была апрацаваць у самым хуткім часе (а вызна-
чана было, паміж іншым, на ўсю работу камісіі толькі тры месяцы) 
беларускую тэрміналёгію па ўсіх галінах навук, у аб’ёме курсу сярэдняе 
школы. Праўная тэрміналёгія ў пачатковым пляне работ Камісіі на 
ўвазе ня мелася.

Аднак скора выявілася, што пастаўленая задача не такая лёгкая, 
як гэта здавалася на першы погляд. Работа па апрацоўцы элемэнтар-
ных тэрміналёгій у тры месяцы, зразумела, скончана ня была, а за-
цягнулася на цэлыя гады. Разам з гэтым жыцьцё паказала, што аднэю 
тэрміналёгіяю для школьных падручнікаў абмежавацца ніякім чынам 
нельга, што патрэбна тэрміналёгія тэхнічная, сельска-гаспадарчая, 
праўная і інш.

Нам прыдзецца спыніцца болей падрабязна на гісторыі апрацоўкі 
тэрміналёгій і пераважна – праўнае тэрміналёгіі, каб зрабіць з гэта-
га належныя вывады. Круг асоб, браўшых удзел у рабоце Навукова-
Тэрміналёгічнай Камісіі, быў невялікі, усяго блізка 20 асоб з ліку 
старых беларускіх культурнікаў. Перавага ў гэтай камісіі належыла 
да прадстаўнікоў мастацкае літаратуры. Прадстаўнікі паасобных на-
вуковых галін прыродазнаўства і матэматыкі знаходзіліся ў адзінках. 
Прадстаўнік права на ўсю камісію быў толькі адзін і папаў ён туды на 
сёмым месяцы работы гэтае камісіі.

Усе члены Навукова-Тэрміналёгічнае Камісіі былі разьмярко-
ваны паміж трох сэкцый: гуманітарных навук, прыродазнаўства і 
матэматыкі. Паасобныя тэрміналёгіі даручаліся аднаму або двум чле-
нам на апрацоўку.

Пэўных, аднастайных мэтадаў работы вызначана ня было. Звычай-
на кожны аўтар праэкту вызначаў сабе цыкл тэрмінаў на расійскай мове 
і даступнымі яму спосабамі даваў на кожны расійскі тэрмін адпаведнае 
беларускае слова. Асноўная задача аўтара праэкту была знайсьці ад-
паведнае слова ў жывой народнай мове, а калі яго там ня было, аўтар 
або запазычаў яго з другое мовы, або ўтвараў новае слова пры дапа-
мозе параўнаньня гэтых слоў з другімі, пераважна славянскімі мовамі, 
дапасоўваючы гэтыя словы да беларускае мовы. Агульна-эўрапейскія 
словы-тэрміны большаю часьцю не перакладаліся, а пакідаліся ў цыкле 
тэрмінаў з прыстасаваньнем іх да беларускага правапісу.

Першапачатковы праэкт разглядаўся на пасяджэньні адпаведнае 
сэкцыі, а пасьля прыняцьця сэкцыяю тэрміналёгія разглядалася другі раз 
ужо на агульным сходзе ўсіх членаў Навукова-Тэрміналёгічнай Камісіі.
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На агульным сходзе лічыліся прынятымі толькі тыя словы, за якія 
выказвалася ня менш, як дзве трэці браўшых на пасяджэньні ўдзел 
членаў. Пры выявіўшайся спрэчнасьці тэрміны перадаваліся ў сэкцыю 
для больш грунтоўнае іх распрацоўкі і па распрацоўцы ізноў уносіліся 
сэкцыяю на разгляд агульнага сходу Нав.-Тэрм. Камісіі.

Абгаварваючы такім спосабам на агульных сходах праэкты 
тэрміналёгіі, мелася на ўвазе прыдаць рабоце тэрміналёгічнае Камісіі 
цэльнасьць і трымаць усіх членаў гэтых трох сэкцый у курсе ўсяе 
тэрміналёгічнае справы.

* * *
Апрацаваньне тэрміналёгіі права было даручана Нав.-Тэрм. 

Камісіяю члену гэтай камісіі Міколе Гуткоўскаму ў пачатку верасьня 
1921 году. Спачатку мелася на ўвазе, што ў гэтай рабоце возьме ўдзел 
М. М. Піотуховіч, як мовазнаўца, але скора на яго былі ўскладзены 
другія абавязкі, і распрацоўваць праэкт прышлося аднаму аўтару гэ-
тага дакладу.

Зразумела, аўтару праэкту праўнае тэрміналёгіі прышлося кары-
стацца пры распрацоўцы яе тымі мэтадамі, якія набылі права грама-
дзянства ў Нав.-Тэрм. Камісіі.

Першае, патрэбна было вызначыць пэўны лік слоў, якія павінны 
былі легчы ў аснову праўнае тэрміналёгіі. Калі гэта задача ў любой 
прыродазнаўчай навуцы вырашаецца досыць проста, вызначыць цыкл 
праўнае тэрміналёгіі куды цяжэй.

«Няма другое навукі – гаворыць праф. Коркунов, – якая так блізка 
датыкалася-б да непасрэднага жыцьця. Можна, бадай, спаткаць чала-
века, які на працягу ўсяго свайго жыцьця не зацікавіўся пытаньнямі 
прыродазнаўства і гісторыі. Але пражыць свой век, не задаючыся 
пытаньнямі права – рэч немажлівая»*.

 Ясна, што права ахапляе ўсё наша жыцьцё. Нельга напісаць, на-
прыклад, вэтэрынарнага статуту, ня будучы знаёмым з вэтэрынарнаю 
тэрміналёгіяю, або жалезнадарожнага статуту, ня ведаючы спэцыяль-
ных тэрмінаў тэхнікі. Разьбіраючы на судзе якое небудзь складанае 
злачынства, нельга абыйсьціся без разуменьняў псыхалёгіі, мэдыцыны. 
Але ўсе тыя спэцыяльныя словы, што ўваходзяць у праўную мову, ня 
могуць быць яшчэ праўнымі тэрмінамі.

Аб’ём праўнае тэрміналёгіі павінен выцякаць з азначэньня права як 
сыстэмы (парадку) грамадзкіх адносін, якая адпавядае інтарэсам пану-

* Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Изд. 9. М., 1909. С. 7.
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ючае клясы і абараняецца арганізаванаю яго сілаю (С. У. РСФСР. 1919. 
№ 66, арт. 590), або як сыстэмы прымусовых спэцыяльных норм, якія 
санкцыянуюць і рэгулююць грамадзкія адносіны ў інтарэсах пануючае 
клясы (Подволоцкий И. Марксистская теория права. Пг., 1923. С. 161).

Такім чынам, у цыкл праўнае тэрміналёгіі павінны ўвайсьці:
1) усе адносіны і ўласьцівасьці гэтых адносін, якія ўтвараюць 

грамадзкі парадак;
2) усе формы грамадзкага парадку і іх уласьцівасьці;
3) усе формы сацыяльных прымусовых норм і акалічнасьці іх 

утварэньня;
4) агульныя суб’екты і аб’екты праў і іх уласьцівасьці;
5) усе моманты ўзьнікненьня і спыненьня права, яго дапасаваньне 

да жыцьця, яго парушэньне і абарона.
Цыкл тэрмінаў у паказаным аб’ёме мог быць устаноўлены 

выбаркаю патрэбных слоў з розных падручнікаў па праву, альфабэтных 
паказчыкаў да розных законаў, слоўнікаў і г. д.

Такім чынам першапачатковы цыкл праўнае тэрміналёгіі быў 
вызначаны ў ліку 4000 слоў.

Далейшым этапам было падшуканьне да вызначанага расійскага 
цыклу праўных тэрмінаў адпаведных беларускіх слоў.

Можна заўважыць, што праўныя разуменьні падзяляюцца на дзьве 
асноўныя групы: 1) тыя, якія добра вядомы народу ў яго штодзённым 
жыцьці і ўжываюцца імі з даўніх пор, і 2) праўныя разуменьні, якія 
ўтвораны навукаю права і вядомы больш менш абмежаванаму колу 
кваліфікаваных работнікаў права – судзьдзяў і адвакатаў. Да другой 
групы можна далучыць словы, якія азначаюць разуменьні, вынікшыя 
з новых палітыка-эканамічных адносін, і якіх народная мова не магла 
перарабіць па своему.

Першая група праўных тэрмінаў павінна грунтавацца на жывой 
беларускай мове, якую можна знайсьці зафіксаванаю ў сучаснай 
беларускай мастацкай літаратуры, у слоўніках, запісях фальклёрных 
матар’ялаў і інш.

Але, дзякуючы таму, што народныя беларускія гутаркі не заўсёды 
азначаюць тыя ці іншыя праўныя разуменьні адзінакавымі словамі, 
напр.: стасунак, акалічнасьць, абставіна, і не заўсёды тое ці іншае слова 
можа быць зразумела і ўжывальна на ўсіх абшарах Беларусі, трэба было 
прыцягнуць сюды багацейшыя крыніцы старажытнага беларускага 
права – Акты Літоўскае Мэтрыкі, Літоўскі Статут, Акты Зах. Расіі.
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Горшая справа з разуменьнямі другой групы  – з юрыдычнымі 
разуменьнямі, якія ўтварыліся пад уплывам навейшага эканамічнага 
разьвіцьця, або апрацованы навукаю права, і для якіх беларускі народ, 
рана захоплены ў арбіту палітычна-культурнага жыцьця другога 
народу, не пасьпеў апрацаваць свае тэрміналёгіі.

Для гэтай групы заставаліся два пуці: пуць запазычаньня, асабліва 
для азначэньня тых разуменьняў, якія апрацованы навукаю права і 
ўжываюцца ўсімі эўрапэйскімі мовамі, і пуць утварэньня штучных 
тэрмінаў – новатвораў – у дусе народнае беларускае мовы.

Першая крыніца – народная мова не выклікае ніякіх асаблівых 
пытаньняў, бо ў народзе ходзіць цэлы шэраг слоў, зразумелых на 
ўсіх абшарах Беларусі. Напр.: гвалт, спадчына, ашуканства, апека, 
карысьць. Крытэрыем прыгоднасьці таго ці іншага народнага слова да 
праўнае тэрміналёгіі зьяўляецца пачуцьцё беларускае мовы.

Другая крыніца – праўныя гістарычныя акты Літоўска-Беларускае 
Дзяржавы. Зразумела, што распрацаваць грунтоўна гэтыя матар’ялы ад-
нэй асобе – рэч немажлівая. Прыходзілася карыстацца гэтым бязьмерна 
каштоўным матар’ялам павярхоўна, пераважна тымі альфабэтнымі 
паказчыкамі, якія далучаны да некаторых выданьняў гэтых актаў 
(Літоўская Мэтрыка. Т. 1. С. 172–258).

Гэтыя крыніцы могуць даць надзвычайна важныя і каштоўныя 
матар’ялы для праўнае тэрміналёгіі. Калі мы разгледзім толькі «Указа-
тель» да 1 тому Літоўскай Мэтрыкі, то можам без памылкі сказаць, што 
25 % зьмешчаных там слоў жывуць і да гэтага часу ў народзе. Напр.: 
барышнік, беременная жонка, будованье, вжыток, волокіта, вчынок, вы-
зволенье, вырок, вязень, ганьба, господа, грабеж, давность, дар, держава, 
довод, долг, драпежства, жалоба, ісцец і г. д.

Таксама значная колькасьць праўных тэрмінаў Літоўскага Статуту 
ня страцілі свайго значэньня і да сёньня. Напр.:

 ● персона, обыватель, обычай, справедлівость, збіранье, складанье, 
справа, устав, кривда, выпіс, мілосердье;

 ● ліст, мандат, пазычаць, опека, тэстамент, торг, давность;
 ● ображэнье, зрада, везенье, змова, учынок, вырок, згвалтаванье, 

шкода, кривда;
 ● паньство, станы, вряд, повет, оселость, чюжинец, тубылец;
 ● оборона, цягненье і г. д.

Што датычыць другое групы тэрмінаў – навуковых разуменьняў, 
то яны або пакідаліся неперакладзенымі на беларускую мову, калі 
гэтыя словы былі агульнаэўропэйскімі і пералажыць іх было нельга і 
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некарысна, або з іх утвараліся новатворы; некаторы раз даваліся побач 
два словы – навуковае і беларускае. Напр.:

 ● агітатар, асыгнацыя;
 ● любавыбар (альтернатива), скід (аборт), намывак (аллювий); аб-

солютны і безумоўны; абстракцыйны і адцянуты; аўтономія і самаўрад; 
анархія і безуладзьдзе.

Апрацоўваючы праэкт праўнае тэрміналёгіі, аўтар упэўніўся, што 
ўтвораная габінетным парадкам праўная тэрміналёгія ня можа быць 
у пэўнай меры жыцьцёваю. Бракавала прыкладаў жывое афіцыйнае 
мовы. Ніякіх прыкладаў, апроч нязначных лікам палітычных дэкля-
рацый Савецкага Ўраду і папярэдніх яму ўрадаў Беларускае Народнае 
Рэспублікі, ня было. Каб увязаць праўную тэрміналёгію з жывою мо-
ваю, аўтар задаўся мэтаю напісаць такую элемэнтарную кніжку, якая 
захапіла-б мажліва большы круг праўных разуменьняў. Для гэтай мэты 
самым дадатным было напісаць кніжку па тыпу пашыраных у дарэва-
люцыйныя часы падручнікаў па законадаўству (Законоведение). У па-
чатку 1923 году аўтар напісаў такую кніжку пад тытулам: «Агульныя 
асновы Савецкага праву з адзначэньнем асаблівасьцей праву БССР».

 Кніжка прайшла ўсе адпаведныя інстанцыі і была прыгатавана 
да друку, але з прычыны, здаецца, грашовых труднасьцяй Бел. Дз. Вы-
давецтва сьвету ня ўбачыла.

Разам з гэтым аўтар з восені 1923 году наладжвае практычныя 
заняткі па тлумачэньні норм праў на праўным аддзяленьні Факультэту 
Грамадзянскіх Навук Бел. Дзярж. Унівэрсітэту. Практычныя заняткі 
ахаплялі так званую тэхніку праўных норм: крыніцы права, статыку 
права і дынаміку права, такім чынам ахаплялі асноўныя разуменьні пра-
ва. Гэтыя заняткі былі першаю спробаю выкладаньня права на беларус-
кай мове. У іх брала ўдзел група ў 35 студэнтаў. Пісаліся і абгаварваліся 
на беларускай мове рэфэраты. Абгаварвалася дакладнасьць таго ці 
іншага тэрміну. Гэтыя заняткі далі мажлівасьць падайсьці практычна 
к выкладаньню права і к дапасаваньню да гэтага выкладаньня праэкту 
нашае тэрміналёгіі.

* * *
У пачатку 1922 году Навукова-Тэрміналёгічная Камісія ліквідуецца 

і засноўваецца Інстытут Беларускае Культуры, у які ўваходзіць пе-
раважная большасць работнікаў Навукова-Тэрміналёгічнае Камісіі. 
Інбелкульт наладжвае тэрміналёгічную работу трохі іначай, як гэта 
было ў Навукова-Тэрміналёгічнай Камісіі. Праэкты ўжо не праходзяць 
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двух інстанцый – сэкцыі і агульнага сходу, а разглядаюцца толькі аднэю 
інстанцыяю – адпаведным аддзяленьнем ІБК.

Першапачатковы праэкт праўнай тэрміналёгіі быў скончан 
распрацоўкай у пачатку 1923 г. і папаў у чаргу на разгляд Этноляга-
Лінгвістычнага Аддзяленьня ІБК у верасьні 1923 г. Этноляга-
Лінгвістычнае Аддзяленьне ІБК разглядала праўную тэрміналёгію 
на працягу 10 месяцаў бесперарыву і патраціла на гэтую работу 
87 пасяджэньняў, прыблізна па 3 гадзіны на пасяджэньне. Такім чы-
нам, на ўсю работу па абгаварэньні праэкту праўнай тэрміналёгіі было 
патрачана блізка 250 гадзін часу.

Пры разглядзе праўнае тэрміналёгіі Этн.-Лінгвістычнае Аддзялень-
не кіравалася такімі самымі мэтадамі, як і Навукова-Тэрміналягічная 
Камісія. Яна са ўсіх бакоў разглядала кожны тэрмін, спрэчкі былі вялікія, 
аб чым сьведчыць значны час, патрачаны на разгляд тэрміналёгіі.

Але аўтару праэкту было досыць цяжка адчуваць сваю адзіноту 
сярод асоб, меўшых малое дачыненьне да праўных навук. Роля аўтара 
праэкту заключалася пераважна ў растлумачэньні праўных разуменьняў 
і ў адстайваньні вызначанага цыклу тэрмінаў.

Камісія імкнулася даць мажліва сьціслы цыкл тэрмінаў і з 4000 
выкінула каля 400 слоў – 10 %. Выкінуты, напр., такія тэрміны: аб-
страктный, авария, авторитет, акцессия, анализ юридический, ана-
логия, асоциация, аттрибут, афоризм юридический, аффект і інш. 
Выкінуты не таму, што яны навуковыя агульна-эўропэйскія тэрміны, 
а таму, што ня лічылі іх праўнымі тэрмінамі.

Камісія ў сваёй рабоце імкнулася пабудаваць праўную тэрміналёгію 
на жывой мове і перакласьці на беларускую мову па магчымасьці ўсе 
навуковыя разуменьні. Але не заўсёды ўдавалася знайсьці такія словы, 
іх ня было ні ў жывой мове, ні ў гістарычных помніках.

Так, напрыклад, былі пераложаны на беларускую мову словы: 
администрация – упраўніцтва, административный і администра-
тор – упраўнічы, акцепт – прыняцьце, акцептант – прымач.

А наступныя словы пакінуты непераложанымі: акция, актив, аванс, 
агент.

Такім чынам, вытрымаць гэты асноўны прынцып – найсьці для 
праўнае тэрміналёгіі толькі беларускія словы, Этнолёга-Лінгвістычнаму 
Аддзяленьню не ўдалося.

У ліпені месяцы 1924 г. праэкт праўнае тэрміналёгіі быў прыняты 
Этнолёга-Лінгвістычным Аддзяленьнем ІБК, і аўтар праэкту прыступіў 
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да прывядзеньня тэрміналёгіі ў альфабэтную сістэму, каб перадаць яе 
ў друк.

Якраз разгляд праўнае тэрміналёгіі супаў з вельмі важным фактам. 
З утварэньнем Саюзу ССРэспублік, з сярэдзіны 1923 году у Маскве 
пачынаюць друкавацца ў Весьніку ЦВК, СНК і СПА законы на бела-
рускай мове. Масква, такім чынам, папярэдзіла ў справе выданьня на 
беларускай мове законаў Менск на два гады. Беларускі тэкст агульнаса-
юзных законаў перакладаўся з расійскага тэксту, але гэта было вялікім 
дасягненьнем: пачала выпрацоўвацца практычна беларуская праўная 
мова, праўная тэрміналёгія, і работа гэта вялася ў Маскве самастойна, 
без увязкі з работай Інбелкульта.

У гэтых перакладах заўважаецца нявытрыманасьць тэрміналёгіі. 
Яшчэ горшая справа са стылем тэксту беларускіх законаў. Перакладчык 
трымаў перад сабою расійскі тэкст законаў і слова ў слова падстаўляў 
да яго беларускія словы, хаця гэта вельмі часта ішло насупроць вы-
маганьням беларускага сынтаксу.

Напрыклад, адпаведнасьць у адным месцы азначае ответствен-
ность, у другім соответствие (адпаведнасьць трэсту) – Весьнік 1923 г., 
арт. 11; адпаведны прафсаюз (В. 23, 15) і суналежны (соответственный) 
наркомат (В. 23, 54). Рада Працы і Абароны спраў і Савет Працы і 
Абароны (В. 23, 106). Асабістая (личная) пастанова – особое постанов-
ление (В. 23, 54). Хаўрусная Рэспубліка (В. 23, 54) і Саюзная Рэспубліка. 
Парадак патушэньня спраў (В. 23, 100). Мытныя паборы (В. 23, 54). 
Карачыннае законадаўства (В. 23, 54). Шточасная камісія (невядома 
якая – временная или постоянная (В. 23, 100).

Рабіць якія небудзь практычныя вывады з гэтае работы было 
нельга, але экспэрымэнтальны матар’ял накапляўся.

Аўтар ня раз задумываўся над тым, як увязацца з работаю рэдак-
цыйнага аддзелу беларускага тэксту агульнасаюзных законаў у Маскве. 
Нарэшце гэта ўдалося. У верасьні месяцы 1924 г. аўтар быў накіраваны 
для работы ў Беларускае Сталае Прадстаўніцтва ў Масву і адразу 
ўвайшоў у сувязь з аддзелам апублікаваньня законаў пры Кіраўніцтве 
Спраў СНК СССР.

Адсутнасьць праўнае тэрміналёгіі настолькі адчувалася ў 
беларускім сектары, што перададзены аўтарам і прыняты Этн.-
Лінгвістычным Аддзелам Інбелкульту праэкт лёг у аснову работы 
беларускіх перакладчыкаў. З канца кастрычніка 1924 г. паказаны праэкт 
пачынае ўжывацца пры перакладах, і па водзывах рэдактара беларус-
кага афіцыйнага выданьня законаў т. М. Кудзелькі значна палегчыла 
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работу перакладчыкаў і рэдактара. Праглядаючы тэкст законаў, на-
друкаваных у Зборы Законаў СССР у канцы 1924 і ў 1925 г., мы бачым 
большую аднастайнасьць праўнай тэрміналёгіі. Зварачае на сябе ўвагу 
такая хіба: у складзе рэдакцыйнага беларускага аддзелу ня было і няма, 
здаецца, да гэтага часу ніводнага праўніка. Ня так абстаяла справа ў 
другіх аддзелах – украінскім, грузінскім: там гэтую справу праводзяць 
выключна праўнікі.

У кастрычніку 1924 г. аўтар выслаў з Масквы ўпарадкаваную ім 
тэрміналёгію ў Інбелкульт. Акурат гэта саўпала з новаю рэарганіза-
цыяю ІБК.

Сярод іншых сэкцый і камісій пры Інбелкульце была ўтворана 
камісія па савецкім будаўніцтве, якая пазьней стала праўнаю сэкцы-
яю. Камісія савецкага будаўніцтва прызнала патрэбным прагледзець 
праўную тэрміналёгію яшчэ раз. Была выдзелена тэрміналёгічная 
камісія.

Камісія імкнулася, каб праўная тэрміналёгія адпавядала жывой на-
роднай мове і магла быць зразумелай усім кутком Беларусі. З агульнага 
ліку 3600 тэрмінаў 150 тэрмінаў было выкінута, напрыклад, аллювий, 
альтернатива, лежачее наследство, наследоприниматель, непонима-
ние, неправда, несчастие, нетленные вещи, окольные люди, перезалог 
і інш. Замест выкінутых было дададзена 45 новых слоў, або зьмене-
ных, напр.: амністыя заменена словам памілаваньне, да акцыі дадана 
пай, дзелавод заменена – справавод, спраўка – даведка, адналонны – 
аднаўтробны і г. д.

У аснову паказаных паправак была паложана практыка ўдзельнікаў 
камісіі – практычных працаўнікоў у галіне савецкага будаўніцтва, прак-
тыка, набытая за часы іх працы ў вышэйшых установах Беларусі.

Хаця камісія выказала пажаданьне, каб Прэзыдыум Інбелкульту 
прыняў належныя крокі да хутчэйшага надрукаваньня патрэбнае 
для ўжытку праўнае тэрміналёгіі ў такім ліку, каб былі задаволены 
ўсе дзяржаўныя і грамадзкія ўстановы Беларусі, аднак выхад у сьвет 
праўнае тэрміналёгіі быў ізноў адцягнуты.

10 жніўня 1925 г. выпушчаецца № 29 Збору (Сабраньня) Законаў 
БССР побач з расійскаю і на беларускай мове. Хаця беларускі тэкст 
зьяўляўся перакладам з расійскага, але важна тое, што і на Беларусі 
пачалі выходзіць законы на беларускай мове.

З гэтага часу галоўная роля ў апрацоўцы беларускага тэксту на-
шых законаў належыць Камісіі Заканадаўчых Праэктаў пры СНК. Гэта 
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Камісія ня толькі займаецца перакладамі на беларускую мову законаў, 
прынятых на расійскай мове, ня толькі рэдагаваньнем паданых на раз-
гляд беларускіх перакладаў, але самастойна пачынае складаць праэкты 
законаў адразу на беларускай мове. 

У сваёй рабоце КЗП карыстаецца праўнаю тэрміналёгіяю і можа на 
практыцы ўпэўніцца ў яе прыгоднасьці і ўбачыць, што патрабуе тых 
ці іншых зьмен і паправак.

У практычных работнікаў над апрацоўкаю беларускага тэк-
сту законаў пачынае зьбірацца матар’ял для патрэбных паправак 
тэрміналёгіі, і калі паўстала пытаньне аб перадачы праўнае тэрміналёгіі 
ў друк, Праўная Камісія зьбіраецца другі раз у лістападзе 1925 г., пра-
глядае праўную тэрміналёгію і ўносіць у яе некаторыя папраўкі, якія 
вымагаліся накопленаю практыкаю.

Разам з гэтым Камісія разумела, што праўная мова ў працэсе сва-
ёй апрацоўкі адлівае такія формы, якія не адпавядаюць выпрацава-
най габінэтным парадкам праўнай тэрміналёгіі. Таму Камісія з на-
друкаваньнем тэрміналёгіі ізноў устрымалася і выказала пажаданьне 
аб патрэбе сабраць з месц водзывы аб ёй. Ажыцьцявіць гэтую думку 
ўзяло на сябе Кіраўніцтва Спраў СНК, якое загадала адбіць рататарскім 
спосабам праэкт тэрміналёгіі ў 300 экзэмплярах і разаслаць яго ва ўсе 
цэнтральныя дзяржаўныя ўстановы і акруговыя і раённыя выканаўчыя 
камітэты для карыстаньня ёю і прасіла, паміж іншым, даць аб ёй свае 
водзывы.

Папаўшы ва ўстановы, гэтая тэрміналёгія зрабілася патрэбнейшым 
падручнікам для работнікаў, якія пачалі карыстацца ёю ў справаводзтве. 
Хаця тэрміналёгія пасылалася на месцы для крытыкі, але крытыкаў яна 
не знайшла, апроч двух раённых выканаўчых камітэтаў, якія вярнулі 
назад прысланыя ім экзэмпляры праэкту з нязначнымі ўвагамі.

А патрэба ў друкаванай праўнай тэрміналёгіі адчувалася ўсё больш 
і больш. У СНК і ІБК зварочвалася шмат асоб і ўстаноў з запытаньнямі, 
калі-ж выйдзе друкаваная праўная тэрміналёгія.

ІБК у месяцы красавіку 1926 г. узяў ад праўнае сэкцыі матар’ялы 
і перадаў іх на прагляд правапісна-тэрміналёгічнай камісіі, якая 
прагледзела яшчэ раз папраўленыя тэрміны і ўзгодніла свае папраўкі 
з аўтарам праэкту, як з прадстаўніком праўнае сэкцыі.

Пасьля гэтага тэрміналёгія аўтарам была прыведзена ў канчатковы 
парадак і перададзена ў друк, але па тэхнічных прычынах затрымалася 
з выхадам у сьвет.
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* * *
Такім чынам, апрацоўка праўнае тэрміналёгіі мае пяцёхгадо-

вую гісторыю. Хаця наша тэрміналёгія прайшла шэраг чысцілішч, 
але шырокія колы практычных работнікаў, уласна кажучы, да сёння 
яшчэ ня бачаць яе ў канчатковым відзе і ня могуць карыстацца ёю ў 
рэспубліканскім маштабе.

Гісторыя з апрацоўкай праўнай тэрміналёгіі высоўвае шэраг 
пытаньняў, на якія мы павінны даць той ці іншы адказ.

Вось гэтыя агульныя пытаньні:
1. Ці апрацоўвалася праўная тэрміналёгія на падставе пэўных 

прынцыпаў, і як гэтыя прынцыпы праведзены ў ёй?
2. Ці можа праўная тэрміналёгія лічыцца канчатковаю і абавяз-

коваю?
3. Як яна павінна ўдакладняцца і папраўляцца, і хто павінен быць 

асабліва зацікаўлены ў гэтай рабоце?
4. Якім спосабам наладзіць рэвізію праўнае тэрміналёгіі?
Усе камісіі імкнуліся ўтварыць сьціслую праўную тэрміналёгію і 

ня вытрымлівалі прынцыпу вызначэньня цыклу гэтае тэрміналёгіі. 
Выкінута з праэкту цэлы шэраг разуменьняў, якія павінны быць у 
тэрміналёгіі. Напрыклад: лежачее наследство, намывной берег, невы-
года, неправосудие, нетленные вещи і г. д.

Імкненьнем усіх камісій, праглядаўшых праэкт праўнае тэрміналёгіі, 
было даць самабытную беларускую праўную тэрміналёгію і ўсе праўныя 
разуменьні выразіць па мажлівасьці на беларускай мове, даўшы на 
кожнае разуменьне адзін тэрмін. Але мы ўпэўніліся, што даць на бела-
рускай мове ўсе тэрміны ніякім чынам нельга. Тэрміны, выпрацаваныя 
навукаю і ўжываныя ва ўсіх эўрапэйскіх мовах павінны быць пакінуты 
без перакладу, напр.: аккредитив (паўнамоцтва), акцэпт (прыняць-
це), арбитр (пасрэднік), арбитраж (пасрэдніцтва); а арбитражная 
комиссия пакінута – арбітражная камісія. Эксперт (дасьледчык), эми-
грация (высяленьне), дефицит (недастача), дисконт (адлічэньне) і г. д. – 
пераклады вельмі спрэчныя. Большасьць такіх агульна-эўрапэйскіх 
слоў і пакінута непераложанымі. Захаваньне гэтага прынцыпу дасьць 
мажлівасьць не ламаць галавы над прыдумваньнем беларускіх слоў і 
над іх перакладам, калі іх часта і перакласьці нельга.

Абгаварэньне тэрміналёгіі насіла больш габінэтны характар. Камісіі 
былі вельмі вузкія і аб выніках сваёй працы не інфармавалі шырокія 
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колы зацікаўленых асоб. Юрыстаў, браўшых удзел у гэтай рабоце, было 
ўсяго 3–4. Тлумачыцца гэта нашаю культурнаю беднасьцю, але факт 
гэты зьявішча ненармальнае і ня мог не адбіцца на працы.

Ня так была пастаўлена справа ў нашых суседзяў. Так, Украінская 
Акадэмія Навук 27/ІІ-1919 г. утварыла «правничу тэрмінолёгічну 
комісію», якая складалася з актыўных трох акадэмікаў і 20 праўнікаў-
практыкаў. Але спачатку работы гэтая камісія прызнала, што трэба 
даць ня вузкі спэцыяльны зборнік тэрмінаў, а такі расійска-украінскі 
праўны слоўнік, у які ўвайшлі-б адпаведныя ўласьцівасьці ўкраінскага 
права і мовы, па магчымасьці ўсе найпатрэбныя для бягучай штодзён-
най работы праўніка-практыка словы, тэрміны і выразы; а таму такі 
слоўнік павінен зьмяшчаць у сабе не толькі праўныя тэрміны галін пра-
ва – крымінальнага, грамадзянскага, фінансавага і г. д., але і словы так 
званых вышэйшых разуменьняў, і па магчымасьці ўсе тыя словы і вы-
разы, якія патрэбны праўніку ў яго штодзённай працы пры складаньні 
рознага роду праўных актаў пры судовым і адміністрацыйным спра-
ваводзтве, перапісках і г. д., каб ня трэба было зварочвацца да іншых, 
не тэрміналёгічных, расійска-украінскіх слоўнікаў – (Переднэ слово да 
Рос.-Укр. словника правнічоі мови). Камісія гэта працавала блізка 4-х 
гадоў, крытычна абгаварваючы на працягу гэтага часу толькі асноўны 
лексічны матар’ял, узяты з жывое ўкраінскае мовы і з старадаўных 
украінскіх праўных актаў друкаваных і рукапісных. Пасьля гэтае перша-
пачатковае, 4-х гадовае, работы, на якую патрачана 488 пасяджэньняў, 
камісія пачала праводзіць рэдакцыйную работу, на якую на працягу 
1922–24 г.г. патраціла 136 шасьцігадзінных пасяджэньняў.

У сярэдзіне 1926 г., гэта значыць, у выніку 7½ гадоў работы, 
Украінская Акадэмія Навук выдала «Російско-Украінский Словник 
правничоі мови (понад 67 000 слів)».

У гэтым слоўніку на кожнае расійскае слова, на кожны праўны 
тэрмін, дадзена па некалькі украінскіх слоў, як з жывое мовы, так і 
ўзятых са старажытных актаў, тых старажытных слоў, якія ня страцілі 
значэньня і да гэтага часу. Разам з тым да гэтых слоў дадзены пры-
клады з жывое мовы. Напр.: Доля – пай, пайка, частина, частка, уділ, 
дільниця; доля, талан. -ля вдовы (вдовья часть) – вдовина пайка, частка. 
Вступить в долю – пристати до спілки. Делить на доли – паювати і г. д. 
Обязаность – обов’язок, повінність (СФА. VІ. 702). Вменяемость – 
привинність, привинимність, осудність, засудимиість. Возраст – літа, 
вік, пора, зріст. Договор – договір, контракт, умова, угода; трактат 
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(міжнародний). Сделка – оборудка, (условие) умова, соглашение – 
угода, згода (КМ), злада, порузуміння. Долг – довг, бор; обов’язок, 
повинність. Завещание– заповіт, (духовное) духовна, духовниця, тэ-
стамэнт. Кража – крадіж, крадіжка, кража, злодійство, покрадения; 
-жа документов – крадіж документів, -жа со взломом – крадіж з по-
ломом. Похищение – выкрадення, викрад, викрадіж (-дежу), спірвання, 
захоплення. 

Той, хто будзе карыстацца гэтым праўным слоўнікам, выбярэ тое 
слова, якое яму патрэбна для выяўленьня таго ці іншага разуменьня.

Вось якая грунтоўная работа ў нашай галіне была праведзена на 
Украіне, якая наогул раней пачала работу па сваім адраджэньням, і 
аўтары гэтага грунтоўнага акадэмічнага выданьня заяўляюць у прад-
мове: «Ми дуже добро бачимо, що в нашаму словникові э прогалини, 
безпречно знайдуться й помылки; живовидячки, богато щетрэба буде 
попрацювати над вивершенням його для друго видання». 

Таксама грунтоўна і доўга распрацоўвалася праўная тэрміналёгія 
ў другіх нашых суседзяў – латвійцаў. Тэрміналёгія выпрацоўвалася 
ў іх вельмі компэтэнтнымі камісіямі з юрыстаў. Работы гэтых 
камісій разглядаліся на агульных сходах, абгаварваліся ў часопісях і 
перадаваліся для канчатковага адрэдагаваньня ў колегію лінгвістых*.

Ці можна, такім чынам, лічыць наш праэкт праўнае тэрміналёгіі 
канчатковым і бясспрэчным? Бязумоўна – не. У ёй знойдзецца до-
брых 10 % слоў, якія доўга будуць спрэчнымі. І практычныя работнікі, 
якія працуюць над тэкстамі беларускіх законаў, і якія зьяўляюцца 
ініцыятарамі апрацоўкі тэрміналёгіі, ясна адчуваюць, што спыніцца 
на гэтым праэкце нельга, што ён патрабуе далейшай распрацоўкі па 
тыпу украінскага акадэмічнага слоўніка «правінічоі мови».

Зараз праўная сэкцыя Інбелкульту мае на ўвазе падняць пытаньне 
аб утварэньні новае пастаяннае камісіі з практычных работнікаў, якая 
магла-б праводзіць далейшую работу над праўнаю тэрміналёгіяю. Зра-
зумела, што работа гэтай патрэбнай камісіі не павінна быць габінэтнаю. 
У работу павінны быць уцягнуты пераважна высокакваліфікаваныя 
праўнікі, спрэчныя словы павінны выносіцца на шырокае абгаварэнне 
зацікаўленых, павінны быць належным чынам скарыстаны ўсе даступ-
ныя крыніцы, асабліва старажытнае права беларускае.

* Даныя гэтыя атрыманы ад дэлегата на 1-й Беларускай Акад. конфэрэнцыі – 
праф. Латвійскага Унівэрсытэту Блесе.
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Мы павінны памятаваць, што праўная мова толькі нядаўна ў 
нас пачала разьвівацца, якіх небудзь 2–3 гады назад, яна пакуль 
што захапіла заканадаўчыя ўстановы, захапляе судовыя ўстановы і 
Унівэрсытэт. Тварцамі беларускае праўнае мовы зьяўляюцца зараз ужо 
ня толькі заканадаўчыя ўстановы, але ў роўнай меры суды, адвакатура 
і Унівэрсытэт.

Далейшая работа па апрацоўцы праўнае тэрміналёгіі павінна быць 
пабудована так, каб у ёй узялі самы чынны ўдзел нашы суды, адвакатура 
і Унівэрсытэт.

Раскінутыя на абшары ўсяе Беларусі нашы судовыя органы і адва-
катура маюць самую цесную сувязь з народнымі гушчамі і могуць быць 
вельмі карыснымі пры выяўленьні жыцьцёвых беларускіх праўных 
разуменьняў.

Кожная праўная катэдра Бел. Дзяржаўнага Унівэрсытэту павінна 
заняцца аналізам спрэчных тэрмінаў, тым больш, што такіх тэрмінаў 
будзе шмат.

ЛЕЎ  ОКІНШЭВІЧ

ДА ПЫТАНЬНЯ ПРА БЕЛАРУСКУЮ  
ЮРЫДЫЧНУЮ ТЭРМІНОЛЁГІЮ*

Н а пачатку 1927 г. вышла ў сьвет, выданая Інстытутам 
Беларускае Культуры тэрміналёгія права. Гэта – выпуск 

дзесяты беларускае навуковае тэрмінолёгіі. На пасяджэньні Юры-
дычнае Сэкцыі Навуковага Таварыства пры Беларускім Унівэрсытэце 
22 лістападу 1926 г. быў зачытаны даклад пра працу над укладаньнем 
праўнае тэрмінолёгіі. Аўтарам гэтага дакладу быў укладальнік, аўтар 
тэрмінолёгіі права – Мікола Гуткоўскі. Даклад гэты надрукованы пад 
назвай «Беларуская праўная тэрмінолёгія» ў № 14–15 Прац Беларускага 
Унівэрсытэту. З гэтага вельмі цікавага артыкулу маем мажлівасьць да-
ведацца пра ўсе ўмовы працы па ўкладаньні тэрмінолёгіі ды галоўныя 
прынцыпы, якія пры гэтым ставіліся.

З артыкулу чытач пазнае, што першы проэкт «праўнай тэрмінолёгіі 
быў скончан распрацоўкай у пачатку 1923 г. і трапіў у чаргу на разгляд 

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Полымя. 1928. № 4. С. 187–195.
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Этнолёго-Лінгвістычнага Аддзяленьня ІБК у верасьні 1923 г. Этнолёго-
Лінгвістычнае Аддзяленьне ІБК разглядала праўную тэрмінолёгію на 
працягу 10 месяцаў і патраціла на гэтую работу 87 пасяджэньняў, 
прыблізна па 3 гадзіны на пасяджэньне. Такім чынам, на ўсю работу па 
разгляду проэкту праўнай тэрмінолёгіі было патрачана блізка 250 гадзін 
часу» (с. 86). Проэкт быў разасланы ў цэнтральныя савецкія ўстановы, а 
таксама і ў акруговыя ды раённыя выканаўчыя камітэты. Але крытыкі з 
месц не было «апроч двух раённых выканаўчых камітэтаў, якія вярнулі 
назад прысланыя ім экзэмпляры проэкту з нязначнымі ўвагамі» (с. 89).

Як кажа М. Гуткоўскі, «абгаварэньне тэрмінолёгіі насіла больш 
габінэтны характар. Камісіі былі вельмі вузкія і аб выніках свае пра-
цы не інфармавалі шырокія колы зацікаўленых асоб. Юрыстаў, якія 
прымалі ўдзел у гэтай рабоце, было ўсяго 3–4. Тлумачыцца гэта нашаю 
культурнаю беднасьцю, але факт гэты зьява ненормальная і ня мог не 
адбіцца на працы» (с. 90). З прычыны гэтага «аўтару проэкту было до-
сыць цяжка адчуваць сваю адзіноту сярод асоб, меўшых малое дачы-
неньне да праўных навук. Роля аўтара проэкту заключалася пераважна 
ў растлумачэньні праўных разуменьняў і ў адстайваньні вызначанага 
цыклю тэрмінаў» (с. 86).

Якімі прынцыпамі кіравалася праца? Этнолёгічна-Лінгвістычнае 
Аддзяленьне Інбелкульту «імкнулася пабудаваць праўную тэрмінолёгію 
на жывой мове і перакласьці на беларускую мову па магчымасьці ўсе 
навуковыя разуменьні. Але не заўсёды ўдавалася знайсьці такія сло-
вы. Іх ня было ні ў жывой мове, ні ў гістарычных помніках... Такім 
чынам, вытрымаць гэты асноўны прынцып – найсьці для праўнае 
тэрмінолёгіі толькі беларускія словы, Этнолёга-Лінгвістычнаму Ад-
дзяленьню не ўдалося» (с. 86–87), і далей – «імкненьнем усіх камісій, 
праглядаўшых проэкт праўнае тэрмінолёгіі, было даць самабытную 
беларускую праўную тэрмінолёгію і ўсе праўныя разуменьні выразіць 
па мажлівасьці на беларускай мове, даўшы на кожнае разуменьне адзін 
тэрмін. Але мы ўпэўніліся, што даць на беларускай мове ўсе тэрміны 
ніякім чынам нельга. Тэрміны, выпрацаваныя навукаю і ўжываныя 
на ўсіх эўропэйскіх мовах, павінны быць пакінуты без перакладу... 
Большасьць такіх агульна-эўропэйскіх слоў і пакінута непераложанымі. 
Захаваньне гэтага прынцыпу дасьць мажлівасьць не ламаць галавы 
над прыдумваньнем беларускіх слоў і над іх перакладам, калі іх часта і 
перакласьці нельга» (с. 89). Тут мы бачым аснаўныя прынцыпы камісій 
і пэўныя сумненьні ў мэтазгоднасьці галоўнага аўтара проэкту.
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Сваю думку пра гэтыя прынцыпы падам ніжэй. А цяпер паглядзімо, 
як фактычна справіліся з сваёй задачай аўтар і рэдактары слоўніку.

Перш-на-перш паўната яго. Нешта пра гэта кажа ў сваім артыкуле 
М. Гуткоўскі. «Камісія імкнулася даць мажліва сьціслы цыкль тэрмінаў і 
з 4000 выкінула каля 400 слоў – 10 проц. Выкінуты, напр., такія тэрміны: 
абстрактный, авария, авторитет, акцессия, анализ юридический, ана-
логия, асоциация, аттрибут, афоризм юридический, аффект і інш. 
Выкінуты не таму, што яны навуковыя агульна-эўропэйскія тэрміны, 
а таму, што ня лічылі іх праўнымі тэрмінамі» (с. 86). Бясспрэчна, па-
даныя тут тэрміны – тэрміны юрыдычныя, бясспрэчна, бяз іх слоўнік 
тэрмінолёгіі ня зусім поўны. Пры павярхоўным праглядзе тэрмінолёгіі я 
зазначыў на адсутнасьць хоць-бы такіх расійскіх юрыдычных тэрмінаў 
ды разуменьняў: аваль (парука на вэксалі), авизо, автократия (форма 
дзяржавы; бясспрэчна, што ў тэрмінолёгію права павінны быць занесе-
ны і тэрміны права дзяржаўнага). Адоптировать (усынаўляць), алиби 
(няпрысутнасьць на месцы ўчыненьня злачынства); ассигнат; бездея-
тельность (напр., службовая – як від злачынства; да рэчы і слова слу-
жебный у слоўніку няма). Беспатентный. Вдохновитель (злачынства). 
Визировать (напр., пашпарт – тэрмін міжнароднага права). Виндика-
ция; виселица (аджа і формы і спосабы кар павінны быць у юрыдычнай 
тэрмінолёгіі). Вселять (у наш час актуальны тэрмін кватэрнага права). 
Дань (тэрмін з гісторыі права). Двустепенный (тэрмін дзяржаўнага 
права, напр., д. выбары). Дэбаты; дэбош; денационализация; династия; 
диффамиция; жиро (тэрмін вэксальнага права). Законопроект; законо-
положение; заточение (тэрмін гісторыі права). Избивать. Иммунитет 
(у юрыдычным значэньні гэтага слова). Империализм. Индоссамент 
(тэрмин вэксальнага права). Инкриминировать; интерпретация (напр., 
закону). Коммандитный (напр., к. таварыства – таварыства на веры). 
Легат (загад у тэстамэнце, каб спадчынаёмец даў пэўную частку спад-
чыны або пэўную суму грошай трэцяй асобе). Магистрат; майорат; 
муницыпалитет. Наем; налет; недееспособность. Оккупация (у сэнсе 
юрыдычным). Освоение. Отпирательство (тэрмін судовага права). 
Парламент; переуступка; подкуп; поднаследник (субститут). Поединок. 
Покаяние (напр., злачынцы на процессе). Полномочие; правопоражение; 
приоритет; присовокупление (напр., дакумэнтаў да справы ці рэчавых 
доказаў). Пристройка; причинение (шкоды, пабояў і г. д.). Провокация; 
промесса; протори (судовыя выдаткі). Процесс (судовы процэс. Незра-
зумелы пропуск!). Раб (як тэрмін гісторыі права). Расследование. Рас-
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стрел (як форма кары). Ратифицировать (тэрмін міжнароднага права). 
Реабилитация, ресконтро (кніга рахункаў). Реституция. Розга (форма 
кары ў гісторыі права). Самодержавие (форма дзяржавы). Самозащита; 
самосуд; сейм (як тэрмін дзяржаўнага права). Симуляция. Смерто-
убийство; спекуляция; сторона (у юрыдычным значэньні, як старана ў 
працэсе). Телесное наказание. Тратта; трассант; трассат. Поличное. 
Уния (форма дзяржавы). Фальшивомонетчик; экстерриториальность. 
Юрисдикция. Монетный двор… Усё гэта – юрыдычныя тэрміны, не-
каторыя з іх вельмі важныя і пропуск іх – пропуск прыкры. Ён робіць 
юрыдычную тэрмінолёгію Інбелкульту тэрмінолёгіяй няпоўнай; тым 
больш, што пры спэцыяльным дасьледаваньні гэтага пытаньня мажліва 
што сьпісак прапускоў можна было-б дапоўніць яшчэ.

З некаторымі перакладамі расійскіх юрыдычных тэрмінаў цяжка 
згадзіцца. Падамо тут некаторыя новыя думкі на гэты конт. «Арен-
да» – у тэрмінолёгіі перакладзена правільна «арэнда». Але побач з гэ-
тым можна паставіць і стары беларускі тэрмін «пасэсія». «Вено» – у 
слоўніку «пасаг». Тут вялікая памылка. Вена – гэта тэрмін з гісторыі 
беларускага права. Гэта, калі жаніх унасіў у супольную маёмасьць сям’і 
частку свае маёмасьці, пераважна адпаведную пасагу маладой, якая 
была асабістым забясьпечаньням маладой – вось што значыў гэты 
тэрмін у старым беларускім праве. Аўтары тэрмінолёгіі, якія і «при-
даное» пераклалі словам «пасаг», пераклалі гэтым тэрмінам дзьве роз-
ныя юрыдычныя катэгорыі. Ды «вена» і перакладаць ня трэба было: 
гэта-ж стары беларускі тэрмін, якога расійская мова і ня ведае! «Вид на 
жительство» – «від на пражываньне». Няясна нашто тут пакінулі вы-
падковы тэрмін царскае Расіі «від». Замест гэтага можна было сказаць 
«дакумант на пражываньне».

І «владелец» і «властелин» перакладзена ў слоўніку як «уладар». 
Аднак першы тэрмін хутчэй адносіцца да прыватнага права, а другі 
да дзяржаўнага. Мажліва што «владелец» лепш было-б перадаць 
лацінскім тэрмінам «пасэсар», тэрмінам зусім ня чужым беларускай 
мове. І «влияние» і «воздействие» перакладаюцца словам «уплыў». 
Тымчасам разуменьні гэтыя ня зусім аднолькавыя. У «Практычным 
расійска-беларускім слоўніку» Байкова і Гарэцкага для «воздействия» 
ёсьць слова «ўзьдзеяньне». Магчыма, што лепей было-б яго і ўзяць для 
тэрмінолёгіі права.

«Выгодность» перакладзена «выгаднасьць». Пабеларуску «выгад-
ваць» хутчэй значыць «придумывать» нешта пра некага. Думаю, што 
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тут лепш было-б узяць беларускае старое слова «спажытачнасьць». І для 
«властелина» і для «держателя» ў слоўніку маем «дзяржаўца». Тут зноў 
розныя тэрміны публічнага і прыватнага права. Паколькі «держатель» 
ёсьць сынонім «владельца» – і гэты тэрмін лепш вызначыць словам «па-
сэсар». «Даход» у тэрмінолёгіі перакладзена «даход, прыбытак». Першае 
слова – не беларускае, тут непатрэбны русізм. Замест яго лепей было-б 
узяць беларускае слова «зыск». «Договор» перакладаецца – «дагавор, 
умова». Да гэтых слоў трэба дадаць яшчэ «контракт». «Доследование 
дела» ў тэрмінолёгіі – «дасьледаваньне справы». Вельмі няўдалы пера-
клад, бо гэта будзе значыць «исследование дела», разуменьне запэўна 
зусім неаднолькавае. Трэба было сказаць проста «дадатковае следзтва».

«Естественное право» перакладзена «прыроднае права». Як відаць, 
лепей было тут узяць бліжэйшае да эўропэйскага слова «натуральнае 
права» (jusnaturale), тым больш што пабеларуску «природа» – і «пры-
рода» і «натура» (практычны расійска-белар. слоўнік Байкова і Га-
рэцкага). «Звание» ўдала перакладзена як «годнасьць». Але ў пэўных 
значэньнях гэта ёсьць «стан». «Имение» перакладаецца «маёмасьць»; 
«имущество» таксама «маёмасьць». А гэта юрыдычныя разуменьні 
ня зусім аднолькавыя. Я думаю, што «маёмасьць» трэба пакінуць для 
«имущества», а «имение» перакладаць па Байкову ды Гарэцкаму – «двор, 
маёнтак». «Иск» пакінута не перакладзеным – «іск». Такога слова бе-
ларуская мова, бясспрэчна, ня ведае. Гэта – чыста расейскае слова. 
«Иск» лепш перадаць старым беларускім словам і цяпер ня чужым 
беларускай мове – «позыў» ці «позва». Таксама і «истец» у тэрмінолёгіі – 
«ісьцец». Ня ведаю, чаму ня ўзяты добры тэрмін з Байкова ды Гарэцкага 
«пазывальнік»? «Казна» перакладаецца «скарб». Гэтым жа словам пе-
ракладаецца і «клад» і «сокровище». Ну, а як, напр., сказать «казенное 
отношение к делу»? Мабыць, правільней пераклала «казну» украінская 
юрыдычная тэрмінолёгія як «казна, дзяржаўны скарб». «Клятвопре-
ступник» выражана цераз «вераломнік». А слова «вероломство» пера-
кладзена цераз «вераломства». Ясна, відавочна, што адсюль і «веролом-
ный» ёсьць «вераломны»? Тут яўная блытаніна. «Клятвопреступник» 
трэба перакласьці іншым словам, напр., «прысягазломнік». «Линия 
родства» перакладаецца як «лінія сваяцтва». Але-ж «родство» ды «сво-
яцтво» значэньні ў юрыдычным сэнсе розныя. Лепш было-б узяць 
«лінія роднасьці».

«Лист окладной» – «ліст акладны». Зноў увядзеньне ў беларускую 
мову расійскага канцэлярскага слова. А можна было-б сказаць пабела-
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руску «падатковы ліст». «Мелиорация земель» перакладзена «асушка 
зямель». Але тэрмін «меліорацыя» шыршы; яго і трэба паставіць побач 
з «асушкай». «Община» ў слоўніку – «вобшчына». Тэрмін штучны, не 
беларускі. Лепей мабыць было ўзяць – «вясковая грамада». І гэта – тым 
больш, што «земельное общество» перакладаецца «грамада». А што-ж 
такое «община» як не «земельное общество»? Обыск ў тэрмінолёгіі – 
«вобыск». Зноў русізм. У Байкова і Гарэцкага ёсьць і «ператраска», бо 
«обыскивать» – «трэсьці». Гэта больш правільны тэрмін. «Отказ» – 
«адмова». Але парасійску «отказ» гаворыцца і ў значэньні «легата», 
трэба было-б даць тэрмін і для гэтага значэньня, бо «адмова» тут не 
падыходзіць. «Патрон» ды «патронат» перакладаюцца як «апякун, па-
трон» і «апякунства, патронат». Тут на першым месцы трэба паставіць 
якраз «патрон і патронат», бо «апякун» тэрмін вузейшы. Тым больш 
што і «попечитель» перакладзена «апякун» (паміж іншым ня зусім 
дакладна, бо «опека» і «попечительство» не цалком аднолькавыя 
разуменьні). «Подмастерье» – «чаляднік». А ў Байкова і Гарэцкага – 
«вучань, падмайстар». З усіх гэтых тэрмінаў апошні дакладнейшы, бо 
вучань – гэта ніжэйшае палажэньне перад падмайстрам; чаляднік-жа 
не паказвае на юрыдычнае дакладнае становішча падмайстра ў старых, 
да-рэвалюцыйных рамесьніцкіх цэхах.

«Показание» – даслоўна «паказаньне». Але побач з гэтым можна 
было-б паставіць і стары беларускі юрыдычны тэрмін «сьведчаньне». 
«Приказчик» – «даручны». Можна было для акадэмічнага ўжо інтарэсу 
(вось-жа тэрмінолёгія «навуковая») паставіць і «цівун», што значыў у 
часы прыгону «приказчик имения». «Прекращение» перакладаецца 
«спыненьне». Але як сказаць «прекращение дела»: «спыненьне спра-
вы»? Дык гэта будзе значыць хутчэй «приостановка дела». Можа тут 
лепш будзе «канчатак». «Пытка» добра перакладзена «катаваньне». 
Побач з гэтым можна было-б паставіць і тэрмін старога беларускага 
права – «мукі» (аджа ўзяў яго ўкраінскі юрыдычны слоўнік). «Справ-
ка» – «спраўка». Мабыць лепш «даведка». «Прения» – «спрэчкі», можна 
яшчэ і «дэбаты».

«Таможенная пошлина» – «таможная пошліна». А чаму не пабела-
руску – «мытны збор»? «Таможня» – тэрмін не беларускі. Гэта тэрмін 
расійскі, ад слова «тамга» – дань, каторую завялі ў Маскоўскай Русі та-
тары. Зноў-жа русізм – і пераклад слова «тяжба» – «цяжба», гэта цалкам 
не беларускае слова. Тут лепш было-б сказаць «позва», «процэс». «Тя-
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жущийся» – «цяжбеннік». Непрыгожа. Лепш ужо ўзяць стары беларускі 
юрыдычны тэрмін «процэсавая старана» або «старана ў процэсе».

«Улика» – «уліка». Гэта – не пабеларуску. Мусіць лепш было-б ска-
заць «довад». «Уложение» – «улажэньне». Гэта ня тое. Калі казаць у 
сэнсе кодэксу, дык ёсць жа беларускае слова «статут», а расійскі тэрмін 
«уложение», калі ідзе мова пра кодэкс 1648 г. «Уложение царя Алексея 
Михайловича» мажліва браць у лапкі. «Уголовный» перакладаецца як 
«крымінальны». Побач з гэтым мажліва паставіць і «карны». Нават 
трэба мабыць апошняе слова паставіць на першым месцы, бо корань 
гэтага слова  – беларускі. «Укрывательство» перакладзена «пакры-
ваньне». Сапраўды, можна сказаць «укрывательство преступления» – 
«пакрываньне злачынства». Але як, напр., сказаць «укрывательство 
вора в своем помещении». Тут трэба ўжо даць іншы тэрмін замест 
«пакрываньне». «Поклажа» пакінута «паклажа». Я думаю, што калі-б 
спытаць першага лепшага беларускага работніка ці селяніна ці нават 
інтэлігента – не-юрыстага, дык ніхто сапраўднага значэньня, юрыдыч-
нага значэньня гэтага слова ня скажа. Лепш было-б перадаць расійскую 
«поклажу» як «дэпозыт», тэрмін, які ёсьць у савецкім законадаўстве 
ды які ўжо ведаюць і шырокія масы. «Судимость» перакладзена як 
«суднасьць». Я думаю, што лепей было-б узяць «суджанасць», бо гэтае 
слова паказвае на мінулы час, які ёсьць і ў значэньні слова «судимость».

«Безнравственность» у слоўніку – «распутства». Побач з гэтым трэ-
ба было-б сказаць і «неэтычнасьць» ці «неморальнасць». «Гражданский» 
перакладаецца «грамадзянскі». Мне думаецца, што тут добра было 
аддзяліць два значэньні гэтага слова. Значэньне грамадзкасьці – тут 
трэба пакінуць тэрмін «грамадзянскі»; ды значэньне прыватнасьці – тут 
мажліва ўзяць тэрмін «цывільны» ці «прыватны». «Дисциплинарный» 
у тэрмінолёгіі – «дысцыплійны, карны». Але «карны», як я ўжо пісаў, 
хутчэй наогул «уголовный». Тут трэба пакінуць толькі «дысцыплійны». 
«Заведение» – «заклад». Побач з гэтым можна паставіць і «ўстанова», 
бо ў расійскай мове «заведение» і «учреждение» раз-па-раз – сынонімы. 
«Арбитр» – «пасрэднік». А «арбитражная комиссия» – «арбітражная 
камісія». Гэта цалкам непасьлядоўна. Відавочна побач з «пасрэднікам» 
трэба пакінуць і «арбітр».

Я ўжо рэкомэндаваў замест новатвораў ці русізмаў – некаторыя 
тэрміны старое беларускае мовы.

Тут яшчэ скажу, што старыя словы можна было-б скарыстаць пры 
такіх перакладах. «Запись» у тэрмінолёгіі перакладзена «запіс». Побач 
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з гэтым можна было-б узяць і старое – «упіс». «Участок» перакладзе-
на як «участак». Замест гэтага слова лепей было-б паставіць старое 
«дзяльніца» (Слоўнік Гарбачэўскага. С. 91), слова, якое і цяпер ведае на-
родная мова. «Ипотека» ў тэрмінолёгіі – «гіпотэка». Цалкам правільна. 
Але побач з гэтым можна было-б паставіць і стары тэрмін «застава», 
хоць-бы ў концэпцыі «застава нерухомасьці». «Потрава» перакладаецца 
як «патрава», «шкода». Першае з гэтых слоў хутчэй – не беларускае. 
Замест яго можна было ўзяць стары тэрмін «іспаша». «Исполнение» – 
«выкананьне». Побач з гэтым вельмі добра было-б сказаць і старым 
беларускім юрыдычным тэрмінам «адправа»...

Урэшце ня можна згадзіцца з перакладам і некаторых, так ска-
заць, напоў-юрыдычных, блізкіх да юрыдычных тэрмінаў. Некаторыя 
з перакладаў выклікаюць пэўныя сумненьні. Напрыклад, «барьер» у 
тэрмінолёгіі перакладзена «застава». Але «заклад» таксама «застава». 
Вось-жа «барьер» можна было і не перакладаць. «Базар» – «рынак». 
Тут добра было-б пакінуць слова «рынак» толькі для тэорэтычнага 
разуменьня, як вось «рынак тавараў, рынак збыту». А «базар» лепш 
перакладаць беларускім словам «торг» або «кірмаш». «Галлюцинация» 
перакладаецца «здань». Але «здань» значыць хутчэй «привидение». 
Тэрмін «галюцынацыя» можна было-б пакінуць. «Дефект» перакла-
дзена «ганьба, недахват». «Ганьба» хутчэй значыць «позор». Так і пера-
кладзена слова «позор» у тэрмінолёгіі. Я думаю, што добра пераклалі 
гэтае слова Байкоў і Гарэцкі – «дэфект, брак, загана, недахват». 

«Жребий» у слоўніку перакладаецца «жэрабя». А чаму запомнена 
беларускае слова «лёс»? «Заказ» перакладзена «заказ». Але «заказ» па-
беларуску значыць хутчэй «запрет». Так і перакладзена слова «запрет» 
у Байкова і Гарэцкага. Я думаю, што «заказ» лепей перадаць словам 
«замаўленьне». Тады і «заказное пісьмо» няверна перакладзена – «за-
казны ліст». «Изувечить» перакладаецца словам «абязьвечыць». Здаец-
ца, што гэта новае слова мабыць у слоўніку Байкова і Гарэцкага лепш 
сказана «калечыць, скалечыць».

«Исполнительность» у тэрмінолёгіі «спраўнасьць», і «исправность» 
таксама «спраўнасьць». Ці ж гэта аднолькавыя разуменьні? «Купец» пе-
ракладаецца як «купец»; «покупатель» таксама перакладаецца «купец». 
Цікава, як-бы сказалі аўтары тэрмінолёгіі «покупатель купил у купца 
товар»? «Купец купіў у купца»? Дык гэта-ж бязглузьдзіца! Думаю, што 
«купец» лепей перакладаць «гандляр». А «покупателя» добра пераклалі 
Байкоў і Гарэцкі словам «пакупнік».
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«Междуусобие» – перакладзена «міжусобіца». Ня думаю, каб было 
такое беларускае слова. Зноў невядома чаму ня ўзяты добры пераклад 
Байкова ды Гарэцкага «нязгода, дамовая вайна». І таксама справа стаіць 
са словам «мятеж», перакладзеным «мяцеж»у тэрмінолёгіі і беларускім 
словам «бунт, паўстаньне» ў Байкова і Гарэцкага. «Наследственность» 
перакладаецца «пераймальнасць». Але і «подражание» перакладзе-
на «перайманьне». Ясна адсюль, што і «подражательность» – «перай-
мальнасьць». Зноў лепей у Байкова і Гарэцкага – «насьледнасьць, спад-
чыннасьць», і менавіта апошні тэрмін (першы – русізм). «Невеста» 
у слоўніку тэрмінолёгіі «нявехна». Народ больш ужывае «маладая». 
«Недоимка»  – «нядоімка». Мабыць трэба сказаць «недабор». «По-
следствие» – «вынік». Побач з гэтым магчыма паставіць і «скутак». 
«Предложение и спрос» перакладаецца «посул і попыт». Ці ж «посул» 
беларускае слова? Мабыць трэба сказаць «прапанаваньне». «Пробел» – 
«пярэрва». Але гэта будзе хутчэй значыць «перерыв». «Раздор» добра 
перакладзена «звада», але можна яшчэ сказаць «нязгода». «Разруше-
ние» – «разбурэньне», «разрушительный» – «руйнавальны». Вось-жа 
значыцца і «разрушение» магчыма перадаць цераз «руйнаваньне». «Сы-
рьё» – «сырызна». Мо лепш у Байкова і Гарэцкага – «сыравіна». «Торг» 
перакладаецца «торг». Лепш мусібыць «гандаль», бо «торг» гэта расійскі 
«рынак». «Укрупнение» – «умацаваньне». Думаю, што «ўмацаваньне» 
значыць перш-на-перш «усиление». І ўрэшце «холостяк» – «халасты». 
У Байкова і Гарэцкага ж беларускія словы – «нежанаты, дзяцюк». Іх 
лепей было-б і ўзяць. 

«Ці можна лічыць... наш проэкт праўнае тэрмінолёгіі канчатко-
вым і бясспрэчным, – пытае М. Гуткоўскі. – Бязумоўна, не. У ёй знай-
дзецца добрых 10 проц. слоў, якія доўга будуць спрэчнымі. І прак-
тычныя работнікі, якія працуюць над тэкстамі беларускіх законаў, і 
якія зьяўляюцца ініцыятарамі апрацоўкі тэрмінолёгіі, ясна адчува-
юць, што спыніцца на гэтым проэкце нельга, што ён патрабуе далей-
шай распрацоўкі...» (с. 91). Аўтар слоўніка-тэрмінолёгіі ставіць тут 
цалкам адкрыта і проста пытаньне пра непаўнату тэрмінолёгіі ды яе 
пэўныя хібы. Пра некаторыя з іх я ўжо гаварыў. І падаў да іх некаторыя 
корэктывы. Паводле мае думкі, аснаўная хіба тэрмінолёгіі – гэта яе 
беднасьць тэрмінамі. Сапраўды, пры слоўніку тыпу украінскае юры-
дычнае тэрмінолёгіі можна было-б проста ды бязболезна развязаць 
проблему пра тое – якім словам перакладаць спэцыяльныя тэрміны – 
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беларускім ці чужаземным. Калі-б былі ў тэрмінолёгіі варыянты, 
сынонімы, тэрміны з рознымі адценьнямі, мажліва было-б ўвадзіць 
і чужаземныя і беларускія тэрміны. Апроч таго, трэба ў тэрмінолёгіі 
даць і фразэолёгію, асобныя тыповыя сказы ды высловы юрыдычнае 
мовы. Такую фразэолёгію дае украінскі слоўнік. Трэба думаць, што 
беднасьць тэрмінолёгіі кепска адаб’ецца на яе ўжываньні практычнымі 
работнікамі. Аджа пры літаральным сьледаваньні за ёй, мова судовых 
ды адміністрацыйных устаноў volens – nolens, будзе беднай, бледнай, 
канцэлярскай. Цяжка будзе ўкласьціся ў гэтую мову новаму складу 
работнікаў гэтых устаноў, работнікаў, якія пераважна не прайшлі кан-
цэлярскае вывучкі царскае Расіі, з яе беднай ды стэрэотыпнай канцэ-
лярскай мовай.

Кепска таксама ў тэрмінолёгіі – справа з русізмамі. Чытач майго 
артыкулу напэўна пабачыў, што ў шмат якіх выпадках, калі можна было 
перакласьці пэўны тэрмін беларускім словам, тэрмінолёгія ўводзіць 
расійскія словы, дапасоўваючы іх (не заўсёды трапна) да беларускае 
мовы. З гэтым цяжка згадзіцца. Для чаго і для каго гэта робіцца? 
Калі для тых з цяперашніх работнікаў устаноў, якія ня ведаюць бе-
ларускае мовы, то трэба сказаць, што, па-першае – яны гэтую мову 
ўрэшце будуць ведаць, а па-другое – што гэтае навуковае выданьне 
Інбелкульту разьлічана не на кароткі час. А жыцьцё дае ўсё болей ды 
болей работнікаў устаноў, якія выходзяць з працоўных мас работнікаў 
ды сялян БССР. Гэтым людзям беларуская мова ня чужая, яны добра 
адчуваюць яе чыстату ці засьмечанасьць. З усіх поглядаў засьмечваць 
мову тэрмінолёгіі ня трэба было.

Я ўжо паказваў, што шэраг старых слоў старое юрыдычнае мовы 
Беларусі можна было-б увесьці ў тэрмінолёгію. Так рабіла украінская 
юрыдычная тэрмінолёгія. М. Гуткоўскі пра гэта ведае. Ён піша, што 
крыніца праўнае мовы  – «праўныя гістарычныя акты Літоўска-
Беларускае Дзяржавы. Зразумела, што распрацаваць грунтоўна гэтыя 
матэрыялы аднэй асобе – рэч немажлівая. Прыходзілася карыстацца 
гэтым бязьмерна каштоўным матэрыялам павярхоўна, пераважна тымі 
альфабэтнымі паказчыкамі, якія далучаны да некаторых выданьняў 
гэтых актаў... Гэтыя крыніцы могуць даць надзвычайна важныя і 
каштоўныя матэрыялы для праўнае тэрмінолёгіі. Калі мы разгледзім 
толькі “Указатель” да І тома Літоўскай Мэтрыкі, то можам без памылкі 
сказаць, што 25 проц. зьмешчаных там слоў жывуць і да гэтага часу ў 
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народзе» (с. 85). Сапраўды, трэба сказаць, што гэты каштоўны матэры-
ял надта мала скарыстаны ў тэрмінолёгіі. Шэраг старых юрыдычных 
тэрмінаў сапраўды і цяпер ужывае народ. Але апроч таго шэраг іншых 
старых слоў можна было зноў увесьці ў юрыдычную тэрмінолёгію, бо 
яны сугучныя беларускае мове і іх шмат хутчэй засвоіць народ, чым 
сьпехам прыладжаныя да беларускае мовы словы з іншых моў ці вы-
думаныя тэрміны.

«Зараз, піша М. Гуткоўскі, праўная сэкцыя Інбелкульту мае на ўвазе 
падняць пытаньне аб утварэньні новае пастаяннае камісіі з практычных 
работнікаў, якая магла-б праводзіць далейшую работу над праўнаю 
тэрміналёгіяю». Такую працу трэба вітаць. Трэба пажадаць, каб побач 
з працай філёлёгаў ды компэтэнтных знаўцаў беларускае народнае ды 
літаратурнае мовы была тут шырэй скарыстана і праца спэцыялістых 
юрыстых. Трэба думаць, што патрэбныя сілы тут можна будзе знайсьці.

У новай тэрмінолёгіі трэба будзе скарыстаць новыя артыкулы для 
працы на юрыдычныя проблемы, артыкулы, пісаныя па-беларуску. 
Да гэтуль было вельмі цяжка тварыць на новым, неаратым полі на-
вуковую юрыдычную тэрмінолёгію. Пры большым-жа ліку навуковых 
артыкулаў, па-беларуску пісаных (а не перакладзеных), пры добрым 
скарыстаньні наяўных беларускіх навуковых сіл можна тут будзе атры-
маць добры матэрыял для слоўніка.

Такі матэрыял мабыць дадуць і законы, выданыя па-беларуску. 
А таксама і лекцыі ва унівэрсытэце, калі гэта паступова пярэйдзе на 
беларускую мову выкладаньня.

Шмат можа даць зьвязак новае працы над тэрмінолёгіяй з 
практычнымі работнікамі савецкае адміністрацыі ды суду БССР. 
М.  Гуткоўскі піша, што толькі два раённыя выканаўчыя камітэты 
далі адказ на пытаньні пра тэрмінолёгію, ды й то далі яны нязначныя 
папраўкі. Магчыма, што тут няўмела падыйшлі да загружаных рабо-
тай людзей. Мажліва, што пытаньні трэба было паставіць конкрэтна, 
тыпу анкеты... Але скарыстаць з дасьведчаньня практычных савецкіх 
работнікаў абавязкова трэба.

Трэба ўрэшце шырэй скарыстаць жывую народную беларускую 
мову. Магчыма, што калісьці шмат для гэтага дадуць краёвыя слоўнікі 
беларускае мовы (тыпу Касьпяровіча). Калі яны зьявяцца – яны дадуць 
вялікі матэрыял для юрыдычнае тэрмінолёгіі. Якраз у іх трэба будзе 
шырока скарыстаць тэрмінолёгію народнага, звычаёвага права. 
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ФАЙФЕЛЬ  ГАЎЗЭ

ДА ПЫТАНЬНЯ АБ БЕЛАРУСКАЙ  
ЮРЫДЫЧНАЙ ТЭРМІНОЛЁГІІ*

П обач з вялікім разьвіцьцём беларускае мовы мы нагля-
даем глыбока станоўчы факт стварэньня і разьвіцьця 

беларускай юрыдычнай тэрмінолёгіі.
Яна ствараецца ў пасяджэньнях нашых судоў, у жывых спрэчках 

цяжбеньнікаў, у прамовах пракурораў і абаронцаў; яна апрацоўваецца 
судзьдзямі ў іх рашэньнях і прысудах, абаронцамі – у іх іскавых заявах і 
касацыйных скаргах, і, урэшце, яна дасягае высокай ступені шліфоўкі ў 
законапроэктах органаў, якія іх падрыхтоўваюць, і ў выданых дэкрэтах 
ураду.

Гэта бясспрэчна зьяўляецца адным з зьвязваючых зьвеньняў паміж 
уладай і працоўнымі БССР і спрыяе хутчэйшаму ажыцьцяўленьню 
задачы ўцягненьня рабочых і сялян у кіраўніцтва дзяржавай. Але ў 
гэтай станоўчай зьяве мы знаходзім шэраг адмоўных момантаў.

Пазбаўленыя адзінага кіраўніцтва ў гэтай галіне працаўнікі нашых 
устаноў часта знаходзяцца ў надзвычайнай труднасьці, шукаючы таго 
ці іншага тэрміну, і не знаходзячы яго ў сваім лексыконе і ў лексыконе 
акаляючага іх сялянскага насельніцтва, яны шукаюць і быццам знахо-
дзяць тэрміны ў слоўніку, ці проста выдумваюць новы тэрмін з галавы. 
У выніку, побач з вялікай колькасьцю папер правільна выкладзеных з 
пункту гледжання мовы мы натрапляем на такія, дзе скажаюцца юры-
дычныя разуменьні і ламаецца беларуская мова. Так, напрыклад, жа-
даючы паведаміць, што «представляется отчетность о с о с т о я н и и 
учреждения на такое то число», канцэлярыя піша: «прадстаўляецца 
справаздачнасьць аб м а ё м а с ь ц і...», ці слова «л и ц о» ў сэнсе суб’екта 
перакладаюць «т в а р» замест «а с о б а»; «дело п р о и з в о д с т в о м 
прекратить» перакладаюць «справу в ы т в о р ч а с ь ц ю  спыніць». 
Многа прадстаўнікоў таксама не адрозьніваюць у беларускай мове 
разуменьні «решение», «определение», «постановление». Урэшце, пе-
ракладаючы пэрлы чыноўніцкае творчасьці расейскіх «Акакий Ака-
киевичей» «н а с т о я щ и м  уведомляем Вас», на беларускай мове 
* Тэкст прыводзіцца па выданні: Вес. Нар. Камісарыяту юстыцыі БССР. 1927. 

№ 1. С. 23–25.
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нашы канцэлярыстыя ствараюць такі самы пэрл: «ц я п е р а ш н і м  
паведамляем Вас».

Калі ўсе гэтыя адзінкавыя «памылкі» ў сьценах устаноў не 
прадстаўляюць сабою такой вялікай небясьпекі, то паўтарэньне іх у 
шэрагу прысудаў і рашэньняў судоў і ў іншых публічна-абвяшчаемых 
актах вельмі часта прыводзіць да скажэньня сэнсу гэтых важных 
дакумэнтаў, што можа даць вельмі адмоўныя вынікі для цяжбеньнікаў 
і падсудных, а таксама асоб абавязаных выконваць загады ўлады. У па-
асобку, у адносінах да суду трэба зазначыць яшчэ наступнае: калі суд 
зьяўляецца сапраўды органам выхаваўчага значэньня, накіроўваючым 
свае судовыя рашэньні і прысуды ў правасьвядомасьць насельніцтва, то 
ясна, якім тормазам зьяўляецца недакладнае азначэньне тэрмінаў, ча-
сам пераблытаньне розных разуменьняў выдуманьнем слоў, відавочна 
чужых вуху беларускага селяніна і рабочага.

Урэшце, адсутнасьць дакладнае тэрмінолёгіі адмоўна адбіваецца як 
на працы студэнтаў тых кадраў моладзі, каторыя ў бліжэйшыя 5–10 год 
павінны заняць месцы ў судовых і адміністрацыйных органах нашых 
вёсак, мястэчак, раённых і акруговых цэнтраў, так і – што вельмі важ-
на, – на разьвіцьці навукі на беларускай мове. Сапраўды, усім вядома, 
да якой блытаніны разуменьняў прывяло пры выданьні «Капіталу» 
на расейскай мове пераклад слова «Wert» то словам «стоимость», то 
словам «ценность».

Аднак вастрата гэтага пытаньня некалькі зьмякчаецца выданьнем 
законаў на беларускай мове, але з тае прычыны, што да выданьня на 
дзьвёх мовах прыступілі толькі ў 1925 г., у нас адсутнічаюць беларускія 
тэксты большасьці кодэксаў.

Трэба зазначыць, што ў даным выпадку жыцьцё апярэдзіла працу 
нашых органаў і ставіць перад імі задачы х у т ч э й ш а г а  выдань-
ня апрацованай юрыдычнай тэрміналёгіі і беларускіх тэкстаў нашых 
кодэксаў.

Да гонару НКЮ і праўнае сэкцыі Інбелкульту трэба тут-жа за-
значыць, што гэта праца ўжо праводзіцца: НКЮ, займаючыся зараз 
кодыфікацыяй нашага законадаўства, у паасобку кодэксаў, адначасна 
перакладае іх на беларускую мову, а праўная сэкцыя Інбелкульту ўжо 
каля году як разаслала на водзыў проэкт слоўніка юрыдычных тэрмінаў.

Нажаль, па некаторых прычынах не прыкмячалася колькі-небудзь 
жывога ўдзелу ад нашай грамадзкасьці ў стварэньні тэрмінолёгіі. Цяж-
касьць гэтае працы несьлі некалькі асоб. Толькі ў апошні час нагляда-
ецца вялікая цікавасьць да гэтага пытаньня.
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А між тым такая вялікая праца напэўна ня можа быць зробле-
на без некаторых памылак і сапраўды азнаёміўшыся з выпрацаванай 
тэрмінолёгіяй, мы знаходзім шэраг спрэчных момантаў, на некаторыя 
з іх я зазначу.

1. Паколькі тэрмін павінен дакладна фіксаваць пэўнае разуменьне, 
мы павінны імкнуцца да таго, каб было па магчымасьці менш такіх 
тэрмінаў, каторыя адначасна выражаюць два ці некалькі разуменьняў. 
Між тым у тэрмінолёгіі, распрацованай праўнай сэкцыяй, гэта далёка 
не захована. Так тэрмін «уплыў» адначасна азначае «воздействие» і 
«влияние» – разуменьні, каторыя трэба строга адрозьніваць асабліва 
ў крымінальным праве.

Слова «забесьпячэньне» перакладаецца і «страхование», і «обеспе-
чение». «Договор» у тэрмінолёгіі перакладаюць 3-мя тэрмінамі: «дага-
вор», «угода», «умова», але ў той жа час «угода» па тэй-жа тэрмінолёгіі 
азначае «сделка», «соглашение», а «ўмова» – «условие». Праўда, у жыцьці 
ўжываюць усе гэтыя тры словы, калі кажуць аб «договоре», але гэта 
тлумачыцца тым, што насельніцтва блытае гэтыя разуменьні. Між 
тым, у грамадзянскім праве гэта – зусім розныя разуменьні і кожнае з 
іх павінна мець свой тэрмін. Можна сабе ўявіць, якая блытаніна тво-
рыцца ў розумах студэнтаў альбо ў рашэньні суду, калі карыстаючыся 
тэрмінолёгіяй, слова «договор» будуць азначаць то адным, то другім, 
то трэцім тэрмінам.

Такіх прыкладаў можна прывесьці дужа многа: «ахова», «збор», 
«адозва» і г. д., а між тым можна пэўна сказаць, што ў цэлым шэрагу 
выпадкаў пры навуковым падыходзе можна пазбавіцца гэтага непа-
жаданага зьявішча.

2. Некаторыя расейскія тэрміны пры іх перакладзе атрымоўваюць 
зусім іншы сэнс. Так «вотчина» няправільна перакладзена «бацькаў-
шчына», «мелиорация» – «асушка зямель», «домашний договор» – 
«хатні дагавор», «обычное право» – «няпісанае права». Ва ўсіх гэтых вы-
падках тэрміны, прыведзеныя ў проэкце тэрмінолёгіі, ці звужаюць тыя 
разуменьні, каторыя яны павінны выражаць, ці зусім іх не выражаюць. 
Ня ўсякая норма няпісанага права ёсьць «обычное право», «домашний» 
ў даным выпадку азначае «неформальный», «бацькаўшчына» – гэта 
«отечество» і г. д.

3. Тут мы спатыкаемся з іншым момантам, каторы часта прыводзіць 
да непажаданых вынікаў падобна зазначаным вышэй. Часта чужаземныя 
словы, каторыя ўласна зьяўляюцца не чужаземнымі, а міжнароднымі 
тэрмінамі, замяняюцца беларускімі словамі, каторыя зусім не заклю-
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чаюць у сабе яснае юрыдычнае разуменьне, выражанае «чужаземным» 
тэрмінам. Так «аккредитив» замяняецца словам «паўнамоцтва»; «ар-
битр» – «пасрэднік»; «чек» побач з правільным у беларускім тэксьце 
словам «чэк» перакладаецца і словам «квіт», хоць гэта слова мае зусім 
іншае значэньне («квитанция»). Лічачы патрэбным адзначыць, што 
ўкладчыкі юрыдычнае тэрмінолёгіі правільна падышлі да гэтага пы-
таньня, пакінуўшы шэраг чужаземных тэрмінаў, мы лічым, што ў за-
значаных намі (як і ў некаторых другіх) выпадках трэба было-б пакінуць 
міжнародныя тэрміны. Большасьць юрыдычных інстытутаў, азначаных 
гэтымі тэрмінамі, не спатыкаюцца ў жыцьці селяніна ці рабочага, і таму 
няма адпаведных беларускіх тэрмінаў з пункту гледжаньня навукі, вельмі 
важна ўжываць тыя тэрміны, каторыя маюць міжнародны характар.

4. У тэрмінолёгіі ёсьць некаторая няпоўнасьць. Ня дадзеныя ў бе-
ларускай тэрмінолёгіі разуменьні маючыя вялікае значэньне ў праве: 
«аналогия», «альтернатива», «квалификация», «кампания», «компе-
тенция» і г. д.

Ня спыняючыся на многалікіх вартасьцях распрацованай тэрмі-
нолёгіі, мы толькі выказваем пажаданьне аб хутчэйшым выхадзе яе ў 
сьвет, дзеля таго, што яна і ў гэтым відзе прынясе вялікую карысьць 
усім працаўніком юстыцыі.

Выпрацоўка-ж поўнай, навукова-абаснованай тэрмінолёгіі зьяў-
ляецца справай не аднаго году і гэта праца павінна праводзіцца з пры-
цягненьнем па магчымасьці большага кола асоб, з кадраў юрыстаў – 
практыкаў, і неюрыстаў – знаўцаў мовы і навуковых працаўнікоў БССР.

МІХАІЛ  ГРЭДЫНГЕР

ДА ПЫТАНЬНЯ АБ АЎТЭНТЫЧНАСЬЦІ  
ТЭКСТУ ЗАКОНА ПРЫ РОЎНАПРАЎНАСЬЦІ 
ДЗЬВЁХ ЦІ НЕКАЛЬКІХ МОЎ*

П ытаньне пра аўтэнтычнасьць тэксту закона пры роўна-
праўнасьці дзьвёх ці некалькіх моў – пытаньне вельмі 

цікавае і важнае з практычнага і тэорэтычнага бакоў – карысна дасле-
даваць з пункту погляду сучаснага беларускага заканадаўства наогул.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Пр. Беларус. дзярж. ун-та. Выд. праўленьня 
БДУ. 1930. № 25. С. 77–90.
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Але ў гэтым нарысе мы абмяжуем разгляд праблемы толькі аднэй 
спробай, узяўшы дзеля гэтае мэты беларускі Грамадзянскі Працэсу-
альны Кодэкс.

<...> 
З 1923 г. у БССР Грамадзянскі Працэсуальны Кодэкс ўжываўся ў 

яго рускай рэдакцыі.
<...> 
Пачынаючы з 1927 г. мы маем сваё ўласнае беларускае выданьне 

Грамадзянскага Працэсуальнага Кодэксу. Але і яно таксама напісана 
выключна на рускай мове.

<...>
У студзені 1930 г. Наркамюст БССР выпусьціў новае выданьне 

Грамадзянскага Працэсуальнага Кодэксу... у новым выданьні кодэксу 
тэкст яго ўпершыню цалкам даецца і на беларускай мове – паралельна 
з рускай рэдакцыяю.

Патрэбу ў беларускім тэксьце практыка даўно адчувала. Здаецца, 
нідзе так часта і рознастайна не грашылі супроць беларускае мовы, 
як менавіта ў гэтай галіне. Таму, бясспрэчна, праробленая Народным 
Камісарыятам Юстыцыі работа па перакладу ГПК магла-б скласьці 
вяліку заслугу гэтага наркамату.

<...>
Мусім падкрэсьліць, што як-раз работа па перакладу працэсуаль-

ных норм на беларускую мову павінна спыніць на сабе нашу асаблівую 
ўвагу. Менавіта гэтая частка працы НКЮ ускладае на перакладчыкаў 
сугубую адказнасьць тым больш, што навукова-дасьледчыя працы па 
складаньні беларускае праўнае тэрміналёгіі пакуль ня скончаны, вынікі 
іх ва ўсякім разе не апублікаваны.

Сярод пэўнай колькасьці больш-менш добрых перакладаў 
артыкулаў рускага арыгіналу ў выданьні 1930 г. сустракаюцца такія, якія 
ніякай крытыкі не вытрымліваюць. Іншыя зьяўляюцца спрэчнымі. На 
гэтых недахопах мы і спынімся, таму што яны здольны ўзбуджаць рад 
практычных непаразуменьняў і недарэчнасьцяй. Скажам, аднак, што 
прыклады, якія прыводзяцца ніжэй, не пратэндуюць на вычэрпваючае 
значэньне. Варта адзначыць толькі напрамак, у якім павінна весьціся 
далейшае палепшаньне выданьня.

<...>
Цяпер зварочваемся да некаторых недахопаў у новым выданьні 

ГПК, якія выклікаюць пярэчаньні. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што 
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аднэй з галоўных умоў для ўдалага складаньня якога-небудзь кодэксу 
зьяўляецца перш за ўсё вытрыманасьць тэрміналёгіі. Неабходна пры-
знаць, што для практычнага карыстаньня кодэксам няма нічога больш 
шкоднага як стракатая рознастайнасьць выразаў для адзначэньня ад-
ных і тых самых разуменьняў.

Але ў гэтых адносінах, на вялікі жаль, ня ўсё стаіць добра ў новым 
выданьні Грамадзянскага Працэсуальнага Кодэксу.

У разьдзеле ХV яго, напрыклад, у артыкулах 128–130, словы рус-
кага арыгіналу «свидетельское показание» перакладзены «паказаньні 
сьведкаў». Калі-ж мы возьмем арт. 138, то ўбачым, што там тэрмін «по-
казание» па-беларуску запісаны «сьведчаньне». Ня варта, зразумела, 
і без усякай патрэбы. Даецца, аднак, повад для сумненьняў адносна 
таго, ці зьяўляюцца выразы «паказаньне» і «сьведчаньне» ідэнтычнымі.

Слова «доказательство» амаль што ня ўсюды ў новым выданьні 
кодэксу перакладзена словам «довад». Супроць такога перакладу нель-
га, зразумела, пярэчыць. Але ў артыкуле 147 запісан іншы пераклад; 
замест «довад» руск. тэрмін «доказательство» значыцца па-беларуску 
як «вывады». Ясна, што гэта зусім скажае сэнс.

Далей, рускі тэрмін «допрос» у беларускай рэдакцыі яго звычайна 
пішацца «допыт», што таксама прынята ў новым выданьні ГПК. Але ў 
артыкулах 207 і 211 чамусь высоўваецца другі і, трэба сказаць, надта 
няўдалы тэрмін «апытаньне».

Рускае слова «взыскание» мае зусім выстарчальны і адпавядаючы 
зьместу гэтага тэрміну беларускі выраз «спагнаньне». Гэты выраз як-
раз атрымаў аўтарытэтную санкцыю з боку беларускіх заканадаўчых 
оранаў, як, напрыкл., відаць з пастаноў ЦВК і СНК за 13 красавіка 
1929 г. (З. Зак. і Заг. БССР 1929 г. № 14) і за 17 жніўня 1929 г. (З. Зак. і 
Заг. БССР 1929 г. № 30).

У разьдзелах ХХХІІ–ХХХVІ новага выданьня ГПК БССР укладчыкі 
і захавалі тэрмін «спагнаньне».

Аднак, нягледзячы на тое, у артыкуле 275 гэтага выданьня рускае 
«взыскание» фігуруе як «узысканьне».

Вялікае хістаньне назіраецца, далей, у дачыненьні да тэрміну «опре-
деление». Ёсць шмат артыкулаў, дзе ён перакладзен словам «адзначэнь-
не». Гл., напрыкл., арт. арт. 300 і 310. Як вядома, тэрмін «адзначэньне» ў 
нашай судовай практыцы заваяваў сабе права грамадзянства. Але яшчэ 
больш часта ў новым выданьні ГПК «определение» замяняецца словам 
«пастанова». Гл., напр., арт. арт. 31, 108, 190, 191, 207, 260, 270, 274, 276.
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Можна спрачацца супроць таго і другога тэрміну. Але-ж калі 
застанавіцца на адным з іх, трэба быць пасьлядоўным і не пераходзіць 
з аднаго на другі.

Яшчэ больш сумны лёс знайшлі так званыя справы асобнага спра-
ваводства. Яны называюцца ў новым выданьні або «справамі асоба-
га парадка вядзеньня» (як, напрыкл., у артык. 38), або «неіскавымі 
справамі».

Апошняя назва («неіскавыя справы») мае падставу ў пастанове 
ЦВК і СНК БССР за 10 жніўня 1929 г.

Дзякуючы таму, супольная ва ўсіх іншых савецкіх грамадзянска-
працэсуальных кодэксах назва «дела особого производства – справы 
асобнага справаводзтва» павінна была ўступіць мейсца новай назве 
«неісковыя справы».

Ня буду я тутака спыняцца на пытаньні аб тым, ці сапраўды ад-
павядае выраз «неісковыя справы» тэй сутнасьці спраў, якія законам 
аднесены ў гэтую катэгорыю ГПК. Адказ на паказанае пытаньне я даю 
ў іншым мейсцы, а менавіта ў запісках Беларускай Акадэміі Навук, па 
катэдры савецкага права, маючых выйсці ў бліжэйшым часе.

Аднак, трэба зазначыць, што загаловак трэцяй часткі ГПК зусім 
і ня зьменены нашым заканадаўствам. Гэта ўжо самастойна і цалкам 
зроблена Мінюстам. Але чаго не прыняло заканадаўства, тое не павінна 
было быць ўнесена пры выданьні кодэксу ў ведамсьцьвеным парадку.

Апроч паказаных яшчэ шэраг недахопаў спыняе на сабе ўвагу. Да 
іх належаць наступныя:

Запісана ў разглядаемым выданьні ГПК: замест «судовы збор» – «су-
довая мыта» (арт. арт. 34, 38, 220 і г. д.); замест «застава» – «залог»; за-
мест «застаўлена» – «заложана» (арт. 350); замест «даведка» – «спраўка» 
(арт. 354); замест «непаўналетнія» – «недалетнія»(арт. 354) і г. д.

У артыкуле 44 сказана, што «ўзнагарода экспэрта вызначаецца су-
дом “пасьля” яго выкліку». Між тым у рускім арыгінале запісана «воз-
награждение эксперта… определяется “при” его вызове».

У кожным разе разуменьні «пасьля» і «пры» ня могуць лічыцца 
тоесамымі.

 У артыкуле 57 «день нерабочий» перакладзен «дзень адпачынку», 
што азначае прынцыповае парушэньне сэнсу данай нормы.

Поўны стракатаю нясталасьцю пераклад слова рускага тэксту «воз-
буждается» (напрыкл., у ўжываньні да іску, справы). Відаць, што гэты 
тэрмін перакладчыкам задаў асаблівыя цяжкасьці. Вось доўгі шэраг 
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спроб здолець яго: у артыкуле 64 напісана: «падаецца»; у артык. 202 – 
«падымаецца»; у артык. 125 – «узбуджаецца»; у артык. 227 – «пачына-
ецца». Адным словам – цэлы калейдаскоп выразаў.

Да такіх самых «хістаньняў», паміж іншым, трэба аднесьці рашу-
чае імкненьне ўхіліцца ад прынятага заканадаўствамі ўсіх саюзных 
рэспублік тэрміну «прыватная скарга», што адпавядае рускаму «частная 
жалоба».

Праўда, у даным выпадку адказнасьць за такое адступленьне 
знаходзіць некаторае апраўданьне.

Справа вось у чым.
У першапачатковым тэксьце артыкулу 292 ГПК БССР 1927 г., зна-

чыць, у зьвязку з рускім арыгіналам, запісана было наступнае: «От-
дельно от кассационной жалобы могут подаваться частные жалобы 
в случаях, специально предусмотренных кодексом, и по отношению 
к ним применяются правила настоящей главы…». Трэба напомніць, 
што арт. 292 па беларускай нумарацыі адпавядае арт. 249 нумарацыі 
ГПК 1923 г.

Тэрмін «прыватная скарга», як і ў новым украінскім Грамадзянска-
Працэсуальным Кодэксе 1929 г. (гл., напр., арт. 282) фігуруе пад назвай 
«окремі скарги», паводле беларускай рэдакцыі артыкулу 292 (пастано-
ва ЦВК і СНК за 2 лютага 1929 г., апублікав. у № 4 З. Зак. і Заг. БССР 
1929 г., арт. 20) зусім выкрасьлены. Памянёны артыкул 292 атрымаў такі 
зьмест: «Апроч касацыйнай скаргі могуць падавацца і і н ш ы я  скаргі 
ў выпадках спэцыяльна прадугледжаных кодэксам...»

А якія іншыя, безыменныя, інамінатныя скаргі, адразу не зразу-
мець. Адно толькі бясспрэчна, з ліку такіх скарг касацыйныя выклю-
чаюцца. З другога ж боку пад разуменьне «іншых» скарг падыходзяць 
усялякія, як, напрыклад, такія, якія падаюцца па лініі дысцыплінарнай, 
або такія, якія накіроўваюцца ў РСІ і нават у ЦВК ці СНК.

Дзякуючы паказанай навэлі ў новым выданьні ГПК прыватныя 
скаргі альбо захавалі сваю ранейшую назву (гл., напр., арт. арт. 31, 48), 
альбо фігуруюць пад бясколерным ярлыком «іншых скарг».

Лік прыкладаў няўдалага перакладу можна было-б значна 
павялічыць. У некаторых выпадках неадпаведнасьць выразаў арыгіналу 
і перакладу проста выяўляе нядбайнасьць, хаця і ня мае асабліва шкод-
ных вынікаў. Да гэтае катэгорыі адносяцца наступныя: артыкул 123, 
у якім слова «опасаться» чамусь перакладзена словам «лічыць», артык. 
144, дзе слова «вследствие» перакладзена словам «дзеля» і г. д.
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У артыкуле 118 рускага арыгіналу сказана, што «суд, признавая дело 
достаточно выясненным, прекращает судоговорение». Гэта апошняе 
слова перакладзена выразам «разбор». Але нельга прызнаць, што сэнс 
абодвых выразаў супадае.

Урэшце мэта нашага нарысу ня ў тым, каб падрабязна застанавіцца 
на ўсіх выпадках няўдалае тэрміналёгіі, прынятай новым выданьнем 
ГПК, і яскравае неадпаведнасьці перакладу рускаму арыгіналу. Для 
характарыстыкі праробленай па выданьню кодэксу працы, здаецца, 
досыць будзе і тэй ілюстрацыі яе, якая была прыведзена. Трэба, ад-
нак, у кожным разе падкрэсьліць, што пры перакладзе на беларус-
кую мову тых тэрмінаў, якія маюцца ў рускім арыгінале, неабходна, 
па магчымасьці, прытрымлівацца тых выразаў, што ўжо прыняты 
беларускім заканадаўствам. Гэта – адзіны правільны шлях.

2.
У зьвязку з сказаным вышэй ўзьнікае надта сур’ёзнае пытаньне аб 

тым, які тэкст ГПК павінен карыстацца перавагай: беларускі ці рускі?
<...>
Як вядома, на падставе нашай канстытуцыі (З. Зак. і Заг. БССР. 

№ 48) важнейшыя заканадаўчыя акты павінны публікавацца на мовах 
беларускай, яўрэйскай, рускай і польскай (гл. арт. 23 канстытуцыі). 
Законы-ж, і ў тым ліку грамадзянска-працэсуальныя нормы, звычайна 
публікуюцца ў зборы законаў і загадаў толькі на беларускай і рускай 
мовах.

Такім чынам дапушчаны некалькі роўнапраўных моў. Таму і зусім 
зразумела, што магчымы разыходжаньні ў тэкстах, якія, трэба сказаць, 
усе лічацца афіцыйнымі. Практыка такія разыходжаньні і выявіла. 
Так, каб прывесьці асабліва яскравы прыклад такога разыходжаньня, 
спынімся на рускай рэдакцыі артыкулу 46 ГПК БССР у рэдакцыі 2 лю-
тага 1929 г. У гэтым артыкуле паміж іншым запісана літаральна, што 
«ответчик также имеет право у д е р ж а т ь  с истца сумму судебных 
издержек пропорционально той части иска, которая истцу не при-
суждена».

Бясспрэчна, між тым, што «удержать» ад ісца якую-колечы суму на 
сплату судовых выдаткаў адказчык ніякага права ня мае. Падобнае са-
мастойнае альбо, дакладней кажучы, і самаўпраўнае ўтрыманьне такой 
сумы паставіць адказчыка нямінуча ў надта невыгоднае становішча. 
Jusretentionis пры паказаных умовах пярэчыў-бы рэвалюцыйнай 
законнасьці.
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У чым жа справа?
Пытаньне тлумачыцца вельмі проста. Слова «атрыманьне», якое 

маецца ў першапачатковым тэксьце артыкулу, значыць, у беларускім 
тэксьце зусім няправільна перакладзена на рускую мову.

У беларускім арыгінале запісана: «Адказчык мае права атрымаць 
ад ісца суму судовых выдаткаў» і г. д. 

«Атрымаць», як вядома, азначае «получить», – што зусім адпавядае 
запісанаму ў рэдакцыі Грамадзянскага Працэсуальнага Кодэксу 1923 г. 
Там літаральна сказана наступнае: «Ответчик также имеет право на 
в о з м е щ е н и е  своих расходов пропорционально той части иска, в 
которой судом отказано».

Прыведзены прыклад яскрава даводзіць, як трэба быць асьцярож-
ным пры перакладзе, каб ня выклікаць нязьлічонай шкоды. Мусім 
прызнаць, што паказаны прыклад грунтоўнага разыходжаньня двох 
тэкстаў закону не зьяўляецца адзіным.

Ня гледзячы на тое, пытаньне аб тым, ці мае які-небудзь з афіцыйных 
тэкстаў, паводле нашага заканадаўства, перавагу і, калі мае, дык які-ж – 
пакуль ня можа лічыцца вырашаным.

Між тым колізіі паміж рознымі тэкстамі законаў, запісанымі на 
прызнаных роўнапраўнымі мовах, гісторыя права добра ведае.

<...>
3.
<...>
На падставе артыкулу 34 Канстытуцыі СССР «декреты и поста-

новления Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР печатаются на языках 
общеупотребительных в союзных республиках (русском, украинском, 
белорусском, грузинском, армянском и тюрко-татарском)».

Артыкул-жа 70-ы гэтай канстытуцыі ўстанаўляе, каб на стужках, 
пераплятаючых калосьсі ў дзяржаўным гэрбе, меўся на шасьцёх памя-
нёных мовах надпіс «Пралятары ўсіх краін, злучайцеся!».

<...>
Што датычыць у паасобку БССР, то пастановай ЦВК за 26 верас-

ня 1923 г. была рэглямэнтавана роўнапраўнасьць чатырох моў, якія 
ўжываюцца ў гэтай рэспубліцы.

З другога боку беларуская канстытуцыя падкрэсьлівае (З. Зак. і За-
гад. БССР 1927 г. № 48), што, дзякуючы значнай перавазе насельніцтва 
беларускай нацыянальнасьці, беларуская мова выбіраецца як мова 
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пераважная для зносін паміж дзяржаўнымі, прафэсіянальнымі 
і грамадзкімі ўстановамі і арганізацыямі (Гл. арт. 28 канстытуцыі). 
Паводле-ж артыкулу 23 беларускай канстытуцыі, як ужо было адзнача-
на, важнейшыя заканадаўчыя акты публікуюцца на мовах беларускай, 
яўрэйскай, рускай і польскай.

Аднак і прыведзеныя даныя яшчэ не даюць простага адказу на 
ўзьнятае вышэй пытаньне. Між тым гэта прынцыпова важная праблема 
зьяўляецца досыць актуальнай.

Фармальна-правільны адказ знаходзім у цікавым творы праф. 
Дурдзенеўскага «Равноправие языков в Советском Союзе» (1927 г.). 
Паважаны аўтар піша на старонцы 114 наступнае: «Как общую черту, 
наблюдаемую в Советском языковом праве почти везде, за исключе-
нием кавказских республик, надо заметить умолчание об аутентичном 
тексте закона».

Далей праф. Дурдзенеўскі кажа: «Вопрос этот приходится решать 
в зависимости от подготовки текста, и там, где эта подготовка уста-
новлена билингвистически (на двух языках) как в Казакстане, Якутии 
и Башкирии, – тексты имеют, по общим началам равноправия, одина-
ковую силу».

Значыць, і башкірская рэдакцыя, і руская рэдакцыя карыстаюцца 
аднолькавай сілаю, як, ва ўжываньні да БССР, аднолькавую сілу маюць 
тэксты рускі і беларускі. 

<...>
Адпаведна сказанаму можна высунуць агульнае правіла, што ў 

дачыненьні да пералічаных зараз норм, у выпадках разыходжаньня 
беларускага і рускага тэкстаў, перавагай павінен карыстацца беларускі 
тэкст. Руская рэдакцыя тутака, у кожным разе, зьяўляецца толькі пера-
кладам беларускага арыгіналу, – праўда, перакладам ня простым, а такім, 
які выйшаў з заканадаўчага апарату. Такім чынам і рускі тэкст ёсьць 
афіцыйны. Таму ў выпадку выяўленьня памылкі або недарэчнасьці, 
дапушчаных у беларускай рэдакцыі, рускі тэкст зьяўляецца надзейным 
сродкам для тлумачэньня. Кіруючымі-ж прынцыпамі пры ўжываньні 
законаў павінны быць рэвалюцыйная законнасьць і класавая мэтазгод-
насьць. У адпаведнасьці з гэтай дырэктывай і трэба вырашаць пытань-
не, якой рэдакцыі ў выпадку разыходжаньня тэкстаў аддаць перавагу. 
Такім тэкстам павінен лічыцца той, у якім ня толькі добра выражана 
думка заканадаўца, але і яскрава аформлена адпаведная дырэктыва 
партыі.
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МІХАІЛ  ГРЭДЫНГЕР

ДА ДЗЕСЯЦІГОДДЗЯ ГРАМАДЗЯНСКАГА  
КОДЭКСА Ў БССР*

<...>

П адыходзячы да ацэнкі новага выдання не з мерай, 
якая павінна быць ужыта да кадыфікацыі, трэба не за-

бывацца, што работа НКЮ і магла заключацца толькі ў адпаведнай 
сістэматызацыі належных заканадаўчых пастаноў.

У сэнсе паўнаты і парадка выканання работа не выклікае ніякіх 
дакораў. З мэтай забеспячэння рэвалюцыйнай законнасці ў галіне 
праўнага рэгулявання маёмасных адносін памянёнае выданне з’яў-
ляецца бясспрэчным дасягненнем.

Сур’ёзную адказнасць НКЮ, аднак, узяў на сябе, пераклаўшы на 
беларускую мову артыкулы грамадзянскага кодэкса, афіцыйны тэкст 
якіх маецца толькі на рускай мове.

Такі пераклад павінен быць зроблен з крайняю асцярожнасцю, бо 
малейшая памылка або недакладнасць становіць сабой найвялікшую 
бяспеку з прычыны шырокага распаўсюджання, якое, натуральна, 
атрымлівае выданне, падлягаючае нашаму разгляду.

Таму і важна спыніцца на радзе не вытрымліваючых крытыкі 
перакладаў рускага арыгінала, і ў прыватнасці на паасобных тэрмінах, 
якія зусім супярэчаць істотнаму сэнсу таго ці іншага палажэння. Гэта 
адмоўнае з’явішча становіцца асабліва сур’ёзным з тэй прычыны, што 
хаця пытанне аб тым, які тэкст карыстаецца перавагай: беларускі ці 
рускі, трэба безумоўна вырашыць на карысць апошняга ў тых выпадках, 
калі пераклад зроблен толькі Наркам’юстам і не ўхвален заканадаўчымі 
ўстановамі, – аднак, гэтае правіла не для ўсіх работнікаў яснае**.

Было-б глыбока памылкова думаць, што праўная тэрміналогія мае 
толькі другараднае значэнне. Трэба, наадварот, асабліва пільна сачыць 
за тым, каб яна не парушала асноўных прынцыпаў ленінскай нацыя-
нальнай палітыкі.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Грэдынгер М. Да дзесяцігоддзя грамадзян-
скага кодэкса ў БССР. Менск, 1933.

** Параўн.: Грэдынгер М. Да пытання аб аўтэнтычнасці тэкста закона пры 
роўнапраўнасці двух ці некалькіх моў. 1930.
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Наступныя заўвагі, такім чынам, не з’яўляюцца толькі тэарэтычнымі 
разважаннямі. Наадварот, яны маюць надзвычай практычнае значэн-
не, бо якраз у гэтым напрамку навычка становіцца другой натураю, і 
адзначаныя дрэнныя бакі могуць непрыкметна перайсці ў пераклад 
будучага адзінага кодэкса гаспадарчых законаў.

Вось далёка няпоўны пералік недапушчальных тэрмінаў і выразаў, 
якія маюцца ў цікавячым нас выданні:

Артыкул 23 і 56. У рускім арыгінале ў абодвух артыкулах гаворыцца 
пра «воинское снаряжение».

У выданні НКЮ гэтыя словы перакладзены – у артыкуле 23 праз 
«вайсковыя прылады», у артыкуле 56 праз «рыштунак».

Неабходна найперш за ўсё адзначыць недапушчальнасць пераскок-
вання ў законе з аднаго выраза да другога, калі гутарка ідзе аб адным 
і тым-жа разуменні. Па-другое, ні той, ні другі пераклад не адпавядае 
сэнсу рускага арыгінала, бо «прылада» ёсць тое самае, што «снаряд», а 
«рыштунак» хутчэй азначае «подмостки», «подставу».

Сэнса «снаряжение» перакладчыкі не ўразумелі. Гэтаму слову 
больш адпавядае беларускае «аснада»*.

Артыкул 35. У рускім арыгінале тут гутарка ідзе пра «притворные 
сделки».

Як жа справіліся з гэтым выразам укладальнікі ГК БССР 1932 г.? 
Яны пераклалі яго праз «сімуляцыйныя здзелкі». Такі тэрмін за-

пазычаны ў старажытнага арсенала рымскага права. 
У l2 

Cod. 4.22 сказана: plus valere guod agitur guam guod simulate 
concipitur. Адтуль і выраз «сімуляцыйная здзелка».

Але не трэба забывацца, што нашы законы пішуцца для рабочых 
і сялян і не маюць сваёй мэтай служыць толькі вузкім спецыялістам. 
Таму шкодна пусціць у зварот малазразумелыя словы.

Не лепей было-б у даным выпадку рускае «притворные сделки» 
перакласці пры дапамозе няхітрага беларускага слова «прыкідлівыя 
здзелкі» або яшчэ больш проста – праз «прытворныя здзелкі».

Арт. 90. Тэрмін «требование» чамусь перакладаецца праз 
«прэтэнзія» і прытым не толькі ў паказаным артыкуле, але шмат разоў. 
Між тым «патрабаванне» з’яўляецца жывым беларускім словам.

* Цікава, што пры першапачатковым перакладзе на беларускую мову арт. 23 
(у збор. пастаноў) паказанае месца проста запісана па-руску напалову з бе-
ларускай транскрыпцыяй «воінскае снаряжение» (sic!..).
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Арт. 108. У арт. 108 і цэлым радзе іншых паняцце «обязательство» 
перакладзена на беларускую мову праз слова «абавязанасць», што ад-
значае навіну, прывітаць якую ні ў якім разе не варта, бо «абавязанасць» 
ёсць тое самае, што «абавязак» – рускае «обязанность». Між тым, па-
няцце, пад якім разумеецца права патрабаваць ад другога выканання 
пэўнага дзеяння, абазначаецца словам «абавязацельства», якое даўно 
зрабілася праўным тэрмінам у беларускай мове. 

Арт. 115. Гэты артыкул гаворыць аб тым, што «калі месца выка-
нання (абавязацельства) не ўстаноўлена законам або дагаворам... то 
выкананне робіцца: а) па абавязацельствах, прадметам якіх з’яўляецца 
перадача праў на будынкі... у месцы знаходжання будынка або вучаст-
ка». Аднак тут на апошнім месцы слова «вучастак» чамусь заменена 
словам «дзялянка».

Бясспрэчна, і «дзялянка» слова добрае. Але-ж не варта ў адным і 
тым-жа законе так пераскакваць ад выраза на выраз, тым больш што 
рускі тэкст захаваў усюды адзін выраз «участок».

Арт. 120 і інш. Слова «предотвратить» (тую ці іншую небяспеку) пе-
ракладзена праз «адхіліць», між тым, «адхіліць» значыць «отклонить», 
а не «предотвратить». Сэнс апошняга слова больш дакладна перадае ў 
паказаным выпадку выраз «прадухіліць».

Арт. 129. Тэрмін рускага тэкста «залог» у паказаным артыкуле і 
таксама ў цэлым радзе іншых стала перакладзен старажытным словам 
«застава». Між тым «залог» даўно зрабіўся жывым беларускім словам 
у той час, як сэнс «заставы» рэдка хто дакладна разумее.

У мэтах советызацыі трэба аддаць рашучую перавагу тэрміну «залог».
Арт. 167 змяшчае недапушчальны ў даным выпадку тэрмін, а іменна 

«ўмоўная доля», як пераклад рускага «условная доля».
Ясна, што слова «ўмоўная» (рускае «условная») неабходна замяніць 

словам «умоўленая» (рускае «условленная»).
Арт. 173. Фраза «в случае неплатежа квартирной платы» перакладзе-

на «ў выпадку няплаты кватэрнай платы», што зразумела, немілагучна. 
Не было ніякай патрэбы рускі выраз «неплатеж» абавязкова змяніць. 
Слова «платеж» ёсць і ў беларускай мове.

Арт. 176 і 177. У першым гутарка ідзе пра тое, што наймальнік 
павінен здаць маёмасць у спраўным становішчы, а ў другім – у поўнай 
спраўнасці.

Абодвы месцы перакладзены аднолькава: «у належным парадку», 
што не адпавядае арыгіналу і паказвае не становішча маёмасці, а толькі 
спосаб і парадак яе перадачы. 
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Арт. 182, 185 і інш. Слова «продажа», «право продажи» стала пера-
кладзена праз «прадажа».

Між тым, у беларускай мове маецца слова «продаж», а не «прадажа».
Арт. 186. Словы рускага тэкста: «купля-продажа за наличный рас-

чет» перакладзены «купля-продаж за грошы».
Такі пераклад канчаткова скажае ўвесь сэнс данага віда паказанага 

дагавора, ды і наогул пазбаўлен сэнсу, бо на падставе ўсякага дагавора 
куплі-продажа адна старана абавязваецца перадаць маёмасць (тавар) 
ва ўласнасць другой старане ў замену плацяжа ўмоўленай цаны. Цаной-
жа могуць быць толькі грошы, бо інакш будзе мець месца не дагавор 
куплі-продажа, але мена.

Купля-продаж можа ўчыніцца ў крэдыт, але гэта не змяняе сутнасці 
справы: прадпасылкай памянёнага дагавора застаецца абавязак 
пакупніка выплаціць умоўленую цану.

Арт. 192. У арт. 192 старана, якая купляе маёмасць, называецца 
пакупніком, або купцом.

Неабходна, аднак, строга прытрымлівацца аднаго тэрміна, інакш 
узнікаюць толькі непаразуменні. Каб у гэтым упэўніцца, досыць бу-
дзе прачытаць паказаны артыкул у яго беларускай рэдакцыі: «Калі 
пакупнік, парушаючы дагавор, адмовіцца прыняць купленую маёмасць 
або заплаціць за яе ўмоўленую цану, то прадавец можа або патрабаваць 
выканання дагавора за выплатай яму ўмоўнай (sic!) цаны і з апла-
таю яму страт, зробленых няспраўнасцю купца, або, з свайго боку, 
адмовіўшыся ад выканання дагавора, патрабаваць сплаты страт, зро-
бленых ім з прычыны парушэння дагавора пакупніком».

Хто – пакупнік, хто – купец, хто – прадавец? Няясна.
У арт. 202. У ім, таксама як у арт. 96, «залоговые обременения» 

фігуруюць як «застаўныя абцяжэнні».
Наконт выраза «застава» замест звычайнага «залог» мы ўжо 

выказаліся вышэй. Вылучаны штучны тэрмін «абцяжэнні» бадай не ў 
большай ступені заслугоўвае ўхвалы.

Думаецца, лепей было-б замяніць яго словам «абцяжаранні».
Арт. 203. Рускі тэкст «продавец отвечает за отсутствие в доставлен-

ном товаре качеств, которые имеет образец» перакладзен наступным 
чынам: «прадавец адказвае за “брак” у дастаўленым тавары якасцяй, 
якія мае ўзор».

Брак якасці! Якое дзіўнае злучэнне! Ды наогул, ці можна які-небудзь 
тавар абавязкова лічыць бракам з тэй толькі прычыны, што ён неад-
нолькавы з узорам?
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Арт. 217. Руская назва «договор займа» у арт. 217, таксама і ў іншых 
артыкулах стала перадаецца праз «дагавор пазычкі».

Між тым «пазычка» зусім не адпавядае таму разуменню, якое звя-
зана з рускім словам «заем».

Апошні (у літаратуры грамадзянскага права: mutuum), як вядома, 
адзначае такі дагавор, паводле якога адна старана перадае грошы ці 
якую-небудзь радавую рэч ва ўласнасць другой старане, якая абавяз-
ваецца звярнуць такую-ж суму грошай або роўны лік рэчаў тых самых 
рода і якасці. Гэта паняцце перадае беларускі тэрмін «пазыка».

Што-ж датычыць слова «пазычка», дык яно мае ўжывацца для пе-
радачы іншае дагаворнае камбінацыі, а іменна тых выпадкаў, калі адна 
асоба перадае другой пэўную рэч для бясплатнага карыстання з тым, 
каб атрымаўшая яе асоба звярнула тую-ж самую рэч.

Гэта ёсць дагавор, які ў літаратуры называецца «комодатум» і аб 
якім спамянута ў дэкрэце аб асноўных маёмасных правах ад 22 мая 
1922 г., а таксама ў розных праектах аб пераапрацоўцы ГК.

Гэты дагавор па-руску называецца «ссуда», а па-беларуску перада-
ецца праз слова «пазычка», у адрозненне ад «пазыка» (заем).

Арт. 240. У ім слова рускага тэкста «безмерно» перакладзена «не ў 
меру» замест слова «празмерна» (часта сустракаецца, паміж іншым, у 
газеце «Звязда»).

Арт. 243. Тут у беларускім тэксце ёсць выраз: «аканчанне». Між тым 
такога слова ў беларускай мове няма.

Арт. 246. Руская рэдакцыя Грамадзянскага Кодэкса шмат раз 
прыводзіць фразу «под страхом недействительности», – фразу, якая 
гучыць вельмі выразліва, прызначана спыніць асаблівую ўвагу на да-
ным наказе законадаўца.

Аднак перакладчыкі ГК упарта адхіляюць гэтую фразу, замяняючы 
яе слабенькім, вялым абаротам: «каб не было вынікаў...», «каб не быць 
неправадзеным» і г. д., што, зразумела, зусім не робіць пажаданага 
ўражання.

Гл., да-рэчы, арт. 274, 275 і іншыя ў выданні НКЮ.
Паказаных прыкладаў, здаецца, хопіць для таго, каб скласці сабе 

ўяўленне, што ў дачыненні да беларускай праўнай тэрміналогіі выданы 
НКЮ Грамадзянскі Кодэкс пакідае жадаць значна лепшага.

Можна было-б яшчэ павялічыць лік хібнасцяў, дапушчаных 
перакладчыкамі, але няма ў гэтым практычнай патрэбы. Дадаем да 
сказанага раней толькі яшчэ два ўзоры. Гэта, па-першае, пераклад 
рус кага «передоверие» праз слова «перадаверра» (не выпадкова, гэты 



прыклад сустракаецца некалькі раз). Гл., напр., арт. 282, 283. А другі 
прыклад вось які:

Раздзел ХІІІ ГК трактуе пра абавязацельствы, якія ўзнікаюць з 
повада беспадстаўнага ўзбагачэння, а першы артыкул, прысвечаны 
гэтаму пытанню (арт. 441), у рускім сваім тэксце гаворыць аб тым, 
што «обогатившийся за счет другого без достаточного… основания 
обязан…» (і г. д.) выканаць.

У перакладзе-ж запісана: «асоба, абагацеўшая за кошт дру-
гой...» і г. д.

Ясна, што «обогатившийся» і «абагацеўшы» не адно і тое самае. 
Можна ўзбагаціцца за кошт другога ў адным выпадку, але гэта, зра-
зумела, яшчэ не супадае з уяўленнем аб тым, што такая асоба наогул 
«абагацела», зрабілася багатай, – вывад, які выцякае з беларускага 
тэкста. Тут маецца розніца і надта значная. Трэба пранікнуць у сэнс 
закона, а не адносіцца да яго механічна. Прастата, дакладнасць, зразу-
меласць закона складае не толькі пажаданую, але і неабходную ўмову 
яго прыгоднасці.

<…>
Сустракаецца, апроч таго, нямала недарэчнасцяў пры дакладнай 

перадачы арыгінальнага тэкста, які проста сведчыць аб некаторым 
нядбальстве.

Так, напрыклад, ва ўвазе да арт. 170, дзе гаворыцца аб тым, што пад-
найманне дапускаецца не інакш, як з пісьмовага дазвола наймадаўца, 
запісана якраз адваротнае. У арт. 115, п. «в», запісана: «доўжнікоў» за-
мест «даўжніка», у арт. 115, п. «а», запісана «прадметамі» замест «прад-
метам», у арт. 136 – дагавор з асобай «адступнай» замест «адсутнай» 
і г. д. і г. д.

Пад арт. 44 маецца адсылка да Збора Зак. і Заг. БССР 1931 г. № 14, 
п. 134. Між тым трэба было паказаць пастанову 124.

<…>
Грамадзянскі Кодэкс БССР у сваім новым выданні дайшоў да 

прадзела свайго быцця. Можна быць упэўненым у тым, што выданне 
грамадзянскага кодэкса 1932 г. будзе і апошнім. Тыя велізарнейшыя 
дасягненні, якія характарызуюць сучаснае становішча эканомікі і ўсяго 
быта СССР, адкрылі бліскучую перспектыву для складання адзінага 
кодэкса гаспадарчых законаў, рэгулюючых гаспадарчыя адносіны, на 
чым мы застановімся ў адным з наступных параграфаў.
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3. ЗАПАЗЫЧВАННЕ  З  ІНШЫХ  МОЎ 
ЯК  СРОДАК  РАЗВІЦЦЯ   
І  ПАПАЎНЕННЯ  ЛЕКСІЧНАГА  СКЛАДУ   
БЕЛАРУСКАЙ  МОВЫ

У заемадзеянне беларускай мовы з іншымі славянскімі і 
неславянскімі мовамі, якое суправаджала яе гістарычнае 

развіццё і было розным па інтэнсіўнасці і працягласці, абумовіла на-
туральны працэс абмену моўнымі сродкамі, што найбольш выразна 
праявілася на лексічным узроўні.

Любая моўная сістэма, прымаючы ў свой склад новую іншамоўную 
адзінку, адаптуе яе, прыстасоўваючы да ўласнай фанетычнай, лексічнай 
і граматычнай структур, у выніку чаго запазычанне можа захаваць 
або страціць прыметы іншамоўнасці. У сваю чаргу, носьбіты мовы-
рэцыпіента могуць ідэнтыфікаваць такую адзінку як запазычаную або 
не. У адносінах да запазычаных адзінак больш або менш інтэнсіўна 
і выразна могуць праяўляцца два стаўленні: першае  – прыманне, 
памяркоўныя адносіны і другое – непрыманне, адмоўныя адносіны, 
што з’яўляецца адной з праяў пурызму ў мове.

У гісторыі беларускай мовы пурызм у адносінах да запазычанай 
лексікі найбольш востра праявіўся ў перыяд найбольш інтэнсіўнага 
фарміравання літаратурнай мовы – у 20-я гг. ХХ ст. Перад тагачасным 
мовазнаўствам стаялі надзвычай важныя задачы, якія патрабавалі 
тэрміновага вырашэння: вызначыць канцэпцыю развіцця літаратурнай 
мовы, для чаго неабходна было асэнсаваць ролю і ўдзел народных гаво-
рак, запазычанняў і наватвораў як яе неад’емных элементаў, выпраца-
ваць і ўпарадкаваць нормы літаратурнай мовы, у тым ліку правапісныя, 
закласці падмурак нацыянальнай тэрміналогіі; паралельна вырашаліся 
надзённыя задачы практычнага характару  – стварэнне слоўнікаў, 
дапаможнікаў, падручнікаў, забеспячэнне неабходнымі навуковымі, 
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метадычнымі і іншымі матэрыяламі ўсіх сфер жыцця тагачаснага грамад-
ства, у якім беларуская мова пачала выступаць асноўным сродкам зносін.

Вырашэнне гэтых задач сярод іншага патрабавала і выпрацоўкі 
адзінага падыходу ў адносінах да іншамоўных элементаў, перадусім – да 
запазычаных слоў. І найбольш востра такая неабходнасць адчувалася 
ў сферы тэрміналогіі, дзе запазычанні па традыцыі складаюць вельмі 
значную частку. Так, у прадмове да першага выпуску «Беларускай наву-
ковай тэрмінолёгіі» – «Элемэнтарная матэматыка» (1922), складальнікі 
Л. Більдзюкевіч, Ф. Бурак, А. Круталевіч – выразна акрэсліваўся па-
дыход, якога мела намер трымацца Навукова-тэрміналагічная камісія: 
за аснову галіновай тэрміналогіі браць словы жывой народнай 
гаворкі, у выпадку іх адсутнасці – ствараць неалагізмы, калі ж гэта не 
атрымліваецца, то выкарыстоўваць іншамоўныя словы; дапускаецца 
ўжыванне іншамоўных слоў і тады, калі яны маюць інтэрнацыянальны 
характар [5, с. 11–12].

Пра выпрацаваны Навукова-тэрміналагічнай камісіяй пры 
ўкладанні галіновых слоўнікаў прынцып «менш уводзіць чужазем-
ных слоў, замяняючы іх сваімі словамі» пазней гаварыў і яе старшыня 
С. Некрашэвіч, выступаючы з дакладам пра стан вывучэння беларускай 
мовы на Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу 
і азбукі 1926 г. [9, с. 54].

Мовазнаўцы добра ўсведамлялі складанасць рэалізацыі названага 
прынцыпу ў галіне тэрміналогіі. Невыпадкова аўтар артыкула «Некато-
рыя ўвагі на беларускую літаратурную тэрмінолёгію» (1923), які выступіў 
пад псеўданімам Аглядальнік*, канстатаваў: «Найбольш каштоўны бок, 
але разам з тым найбольш хворае месца, так казаць “Ахілесава пята” 
тэрмінолёгічнай працы, якая выпаўняецца цяпер Інстытутам Беларус-
кай Культуры, гэта – пераклад чужаземных тэрмінаў, увайшоўшых у 
склад расійскай навуковай тэрмінолёгіі, з каторай прыходзіцца перш за 
ўсё лічыцца ў гэтай працы» [1, с. 80]. Сказанае, натуральна, датычылася 
запазычанняў і з іншых моў таксама. У якасці вырашэння існуючай 
праблемы аўтар артыкула рэкамендаваў выкарыстоўваць словы жывой 
народнай гаворкі ці ствараць неалагізмы [1, с. 81].

Асэнсоўваючы ўдзел іншамоўных запазычанняў у працэсе фармі-
равання беларускай навуковай тэрміналогіі, М. Байкоў выказаўся ў ар-
тыкуле «Да пытання аб чужаземных словах у нашай мове» (1927) пра тое, 

* У даведніку І. К. Германовіча «Беларускія мовазнаўцы» (Т. 1. Мінск, 2006. 
С. 45) паведамляецца, што пад гэтым псеўданімам пісаў Мікалай Байкоў.
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што тэрміналогію трэба «спрасціць» – праз пазбаўленне ад іншамоўных 
тэрмінаў зрабіць зразумелай шырокім масам, якія не валодаюць ад-
паведнай адукацыяй, аднак у выпадку пільнай неабходнасці можна 
запазычваць з суседніх славянскіх моў – польскай, рускай [4, с. 160].

Фактычна не толькі ў сферы тэрміналогіі, але ва ўсіх стылістычна-
функцыянальных разнавіднасцях літаратурнай мовы апрабацыя і 
адбор запазычанняў адбываліся па прыведзенай вышэй схеме, пра 
што сведчаць і лексікаграфічная практыка, і мовазнаўчыя артыкулы 
1920- х гг., у якіх так ці інакш закраналася праблема іншамоўнага, у 
тагачаснай тэрміналогіі – «чужаземнага», уплыву.

Я. Лёсік у артыкуле «Некаторыя ўвагі да беларускае літаратурнае 
мовы» (1924) галоўнымі аргументамі супраць выкарыстання 
запазычанняў называе тое, што яны адрываюць літаратурную мову ад 
«жывой народнай гаворкі», перашкаджаюць развіццю ўласных моўных 
сродкаў і ў цэлым надаюць мове штучны характар [7, с. 192–193].

У артыкуле «Да пытання аб укладанні слоўніка жывой беларус-
кай мовы» (1925) С. Некрашэвіч пісаў, што ў такім слоўніку неабход-
на пазбягаць паланізмаў і русізмаў, незалежна ад таго, трапілі яны 
літаратурным шляхам або з гаворак, а самі запазычанні ў прынцыпе 
носяць часовы характар і таму не павінны ўключацца ў слоўнік [10, 
с. 169–170, 176]. С. Некрашэвіч таксама вельмі выразна падкрэсліваў 
сацыяльны аспект у выкарыстанні запазычанняў, якія не ўласцівы 
«чыстай» мове вёскі і з’яўляюцца набыткам больш «засмечанай» мовы 
іншых сацыяльных колаў, а таму падлягаюць выдаленню з лексікона 
[10, с. 168]. Выключэнне рабілася толькі для тых чужаземных слоў, што 
існуюць у народнай мове здаўна [10, с. 182]. Праўда, аўтар не гаворыць 
пра тое, як іх пазнаць, і да таго ж заўважае: «Але вядома і ў народнай 
мове можна спаткаць многа непатрэбных запазычаньняў з рускай і 
польскай мовы, – рэзультат русіфікацыйнай і полёнізацыйнай політыкі 
з боку нашых суседзяў» [10, с. 182].

Крытычнага стаўлення да запазычанняў прытрымліваліся і 
беларускія пісьменнікі, якія прымалі самы актыўны ўдзел у працэ-
сах фарміравання і функцыянавання літаратурнай мовы. Напры-
клад, У. Дубоўка ў артыкуле «Пра нашу літаратурную мову» (1927) 
выказаў наступнае меркаванне: запазычваць варта з суседніх моў толькі 
міжнародныя, інтэрнацыянальныя словы [6, с. 179].

Пашыраны ў 1920-х гг. пурыстычны падыход выявіўся ў прынцыпе, 
акрэсленым С. Некрашэвічам як «агульная тэндэнцыя да высяленьня 
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з нашай мовы чужаземнай стыхіі, замена чужаземных слоў сваімі, 
беларускімі» [10,  с.  176]. Гэты прынцып, у сваю чаргу, з’яўляецца 
праявай больш агульнага прынцыпу народнасці, на які арыентаваліся 
пры фарміраванні беларускай літаратурнай мовы, што арганічна 
спалучалася з палітыкай беларусізацыі, якая праводзілася ў краіне.

Асобным аспектам мовазнаўчай дзейнасці 1920-х гг. з’яўляецца 
выпрацоўка правіл перадачы запазычаных слоў на пісьме. Перыяд 
стыхійнага фарміравання беларускага правапісу можна лічыць скон-
чаным пасля выхаду «Беларускай граматыкі для школ» Б. Тарашкевіча 
(1918), у якой упершыню былі сфармуляваны правапісныя і грама-
тычныя нормы беларускай літаратурнай мовы. (Выдадзеныя ў той 
жа год, але трохі раней «Граматыка беларускае мовы» Б. Пачобкі і 
«Просты спосаб стацца ў кароткім часе граматным» Р. Абіхта, як і 
граматыкі А. Смоліча, А. Луцкевіча, Я. Станкевіча, значнага ўплыву 
на фарміраванне тагачасных правапісных норм не мелі.) Б. Тарашкевіч 
вылучыў іншамоўныя словы ў асобную групу і падзяліў іх на запазы-
чаныя даўно (на іх пашыраецца фанетычны прынцып правапісу) і 
запазычаныя адносна нядаўна (перадаюцца па магчымасці адпаведна 
мове-крыніцы). У залежнасці ад ступені асіміляванасці іншамоўнага 
слова беларускай мовай перадаваліся (у даўно запазычаных) або не 
перадаваліся (у нядаўна запазычаных) аканне і яканне; у аснове запа-
зычаных слоў не перадаваліся падваенне зычных, дзеканне і цеканне, а 
таксама асіміляцыйная мяккасць зычных; l «еўрапейскі» перадаваўся як 
мяккі. Безумоўна, пры вызначэнні ступені асіміляванасці канкрэтнага 
слова, якая рознымі людзьмі магла адчувацца па-рознаму, узнікалі 
складанасці, а гэта, у сваю чаргу, вяло да варыянтнасці пры напісанні. 
Акрамя гэтага, правілы мелі шэраг выключэнняў і ўдакладненняў.

У адносінах да іншамоўных слоў аўтар граматыкі засведчыў тую 
правапісную традыцыю, якая ўжо фактычна існавала ў беларускай 
мове, што пацвярджае выдавецкая практыка пачатку стагоддзя  – 
напрыклад, выданні «Нашай нівы», «Нашай долі», друкаваныя творы 
Цёткі, М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. Коласа і інш. Цалкам натуральна, 
што беларуская мова ў той час, як і ў папярэдняе стагоддзе, успрымала 
еўрапейскія словы ў асноўным праз польскую мову, што адбілася на 
іх гукавым і пісьмовым увасабленні. Аднак такі аб’ектыўны факт не 
ўлічваўся, калі пазней, ужо ў 1930-я гг., прыхільнікаў гэтага правапісу 
абвінавачвалі ў імкненні «паланізаваць» беларускую мову, адарваць 
яе ад мовы братняга рускага народа, а праз мову адарваць ад рускага 
народа і саміх беларусаў.
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З сярэдзіны і да канца 1920-х гг. праблема перадачы запазычаных 
слоў на пісьме абмяркоўвалася вельмі актыўна. Так, напрыклад, 
у часопісе «Полымя» быў змешчаны шэраг палемічных артыкулаў: 
Байкоў  М. Аб неўстаноўленых выпадках нашага правапісу (1925. 
№ 2. С. 129–148), Багдановіч А. Аб неўстаноўленых выпадках нашага 
правапісу (адказ на артыкул Я. Лёсіка. Час. «Полымя». № 2. 1925) (1925. 
№ 7. С. 153–163) [3], Некрашэвіч С. Аб пашырэнні акання на чужаземныя 
словы (1926. № 5. С. 123–130) [9], Байкоў М. Да пытання аб чужаземных 
словах у нашай мове (1927. № 4. С. 150–168) [4], Цвяткоў Л. Увагі а 
правапісе і скланеньні чужаземных уласных іменьняў у беларускай 
мове (1928. № 9. С. 199–216) [12].

Гарачымі дыскусіямі адносна перадачы запазычаных слоў на 
пісьме суправаджалася праца Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе 
беларускага правапісу і азбукі, якая прайшла 14–21 лістапада 1926 г. 
Праўда, напачатку дыскутавалі адносна таго, ці варта абмяркоўваць 
падчас канферэнцыі праблемы правапісу запазычаных слоў (на гэтым 
настойваў С. Некрашэвіч) або перадаць іх вырашэнне Правапіснай 
камісіі Інбелкульта (з такой прапановай выступіў Я.  Лёсік). Было 
вырашана пытанне аб перадачы акання ў запазычаных словах усё-
такі вынесці на разгляд, і па выніках досыць бурнага абмеркавання 
з трох заяўленых была прынята прапанова С. Некрашэвіча: «кожнае 
чужаземнае ненаціскное о ў беларускай мове перадаецца на пісьме 
праз а» [11, c. 305]. Праўда, адпаведная рэзалюцыя канферэнцыі, як, 
дарэчы, і іншыя, у маўленчую практыку ў канцы 1920-х гг. уведзена 
не была*. Падчас канферэнцыі, акрамя праблем з перадачай акання 
ў запазычаных словах, таксама абмяркоўваліся розныя прынцыпы 
перадачы запазычанняў на пісьме, сутнасць якіх можа быць зведзе-
на да наступнага: 1 – запазычаныя словы складаюць адметны і не-
аднародны лексічны пласт, і таму іх правапіс павінен адрознівацца ад 
правапісу ўласнабеларускіх слоў; 2 – запазычаныя словы з’яўляюцца 
арганічнай часткай лексічнай сістэмы беларускай мовы і таму павінны 
падпарадкоўвацца яе правапісным нормам. Гэтыя прынцыпы ўдзельнікі 
дыскусій істотна ўскладнялі шматлікімі ўдакладненнямі, дапаўненнямі 
і выключэннямі, што зусім не спрыяла выпрацоўцы адзінага падыходу.

Аргументы, што выкарыстоўваліся ў навуковых спрэчках аднос-
на запазычанняў і іх правапісу, часам выходзілі па-за межы ўласна 

* Запрудскі С. М. Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918–1941). Мінск, 2015. 
С. 53.
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лінгвістыкі. Так, напрыклад, М.  Байкоў у артыкуле «Да пытаньня 
аб чужаземных словах у нашай мове» (1927), які быў надрукаваны 
прыблізна праз год пасля канферэнцыі, абвяргае неабходнасць па-
дзяляць запазычанні на даўно засвоеныя беларускай мовай («абела-
рушаныя» ў тагачаснай тэрміналогіі) і тыя, іншамоўны характар якіх 
выразна адчуваецца, – «кніжныя». Пры гэтым ён спасылаецца на та-
гачаснае бачанне жыццёвай рэчаіснасці: «Наогул, у наш час опэраваць 
паняцьцем “кніжнае слова” значыць не разумець духу нашай эпохі. Для 
таго, хто мысьліць пасучаснаму, рэволюцыйна, – ясна, што рэволюцыя 
сьцёрла мяжу паміж кнігай і жыцьцём. Паняцьце “кніжнае слова” ня 
вытрымлівае крытыкі» [4, с. 164].

Адсутнасць выразнага ўяўлення ці прынамсі досыць заблытанае 
ўяўленне пра функцыянальна-стылістычную стратыфікацыю на-
цыянальнай мовы бачыцца таксама і ў тым, як і з якім напаўненнем 
выкарыстоўваліся ў мовазнаўчай літаратуры 1920-х гг. выразы (жывая) 
народная мова, (жывая) народная гаворка, (жывое) народнае вымаўленне, 
якія маглі адносіцца і да дыялектнага маўлення, і – што часцей – да 
агульнанацыянальнай літаратурнай мовы. Пры гэтым жывая народ-
ная мова ўяўлялася такой аднароднай дзейснай сістэмай, якая ў стане 
самастойна рэгуляваць выкарыстанне запазычаных слоў, незалежна 
ад сферы іх ужывання, а народная мова і мова народа атаясамліваліся.

Нягледзячы на разыходжанні мовазнаўцаў 1920-х гг. у поглядах на 
перадачу запазычаных слоў на пісьме, у галоўным яны пагаджаліся – 
запазычанням, за выключэннем інтэрнацыянальных слоў і галіны 
тэрміналогіі, не месца ў беларускай мове, якая павінна актывізаваць, 
развіваць і ўзбагачаць перш за ўсё ўласныя сродкі.

Перыяд актыўных пошукаў шляхоў развіцця і выпрацоўкі 
літаратурных норм беларускай мовы, які прыйшоўся на пачатак 
і сярэдзіну 1920-х гг., у канцы гэтага ж дзесяцігоддзя пад ціскам 
палітычнай кан’юнктуры прынцыпова змяняецца. Адыход ад палітыкі 
беларусізацыі і барацьба з «нацыянал-дэмакратызмам» у другой па-
лове 1920-х гг., прыняцце новага напрамку развіцця, задэклараванага 
рэзалюцыяй аб выніках мовазнаўчай дыскусіі 1930 г. і пастановай СНК 
БССР «Аб зменах і спрашчэннях беларускага правапісу» 1933 г., карды-
нальна змянілі вектары развіцця беларускай мовы. Жорсткі кантроль 
за дзейнасцю, ізаляцыя і нават фізічнае знішчэнне часткі беларускіх 
філолагаў у перыяд сталінскіх рэпрэсій абумовілі затуханне ў развіцці 
беларускага мовазнаўства.
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Яшчэ з другой паловы 1920-х гг. намецілася, а ў 1930-я гг. склалася 
ў беларускай мове іншая схема апрабацыі і адбору запазычанняў: най-
перш запазычанне праходзіла праверку на ідэалагічную адпаведнасць, 
і толькі прыймальнае з «савецкага» пункту гледжання запазычанне 
падвяргалася ўласна лінгвістычнай праверцы на сумяшчальнасць з 
сістэмай беларускай мовы. Сказанае можна паказаць на прыкладзе 
стаўлення да паланізмаў і русізмаў (запазычанні з іншых моў не былі 
такімі ж «праблемнымі», як гэтыя віды запазычанняў).

Так, аўтары калектыўнай працы ў дзвюх частках «“Навука” на служ-
бе нацдэмаўскай контррэвалюцыі» (1931) сярод напрамкаў «апрацоўкі» 
беларускай мовы «нацдэмамі» апошнім, чацвёртым, пунктам называ-
юць «барацьбу з рускімі элемэнтамі ў беларускай мове і максымальную 
полёнізацыю яе» [8, c. 115].

Галоўны дакладчык на сходзе пісьменнікаў у снежні 1933  г. 
А. Александровіч, які ў хуткім часе ўзначаліў Інстытут мовы Беларускай 
акадэміі навук, у выступленні і ў публікацыях на яго аснове выкрываў 
нацдэмаў, якія праз паланізацыю мовы нібыта змагаліся за ўтварэнне 
буржуазнай рэспублікі і падначаленне Савецкай Беларусі фашысцка-
му ладу жыцця, а таксама імкнуліся зрабіць правапіс незразумелым 
і стварыць бар’ер паміж беларускай і рускай мовамі [2, с. 17, 20–21].

Словы такой значнай асобы, якой з’яўляўся А. Александровіч, па 
сутнасці былі афіцыйнай дэкларацыяй адзіна дапушчальнага і пры-
мальнага, дэтэрмінаванага пазалінгвістычнымі фактарамі стаўлення 
да паланізмаў, якое панавала ў савецкім мовазнаўстве 1930-х гг.

На пачатку 1940-х гг. стаўленне да паланізмаў з’яўлялася працягам 
прынятага ў папярэдняе дзесяцігоддзе – запазычанні з польскай мовы 
разглядаліся як антысавецкія элементы, якія нібыта выкарыстоўваліся 
«нацдэмамі» для таго, каб максімальна аддаліць беларускую мову ад 
рускай, маючы пры гэтым на мэце праз паланізацыю арыентаваць 
Беларусь на імперыялістычны Захад і падрыхтаваць адрыў беларускай 
мовы ад рускай, а БССР ад СССР.

У такіх умовах весці па-сапраўднаму навуковыя даследаванні і 
дыскусіі адносна паланізмаў папросту не ўяўлялася магчымым. «Ачыш-
чэнне» ад паланізмаў разглядалася ў рэчышчы пытанняў культуры 
мовы, што абмяркоўваліся ўдзельнікамі невялікай дыскусіі пра стан і 
перспектывы развіцця беларускай літаратурнай мовы, якая прайшла 
на старонках рэспубліканскіх газет «Літаратура і мастацтва» і «Звязда» 
на пачатку 1940-х гг.
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Здавалася б, у такіх умовах і пры такім стаўленні гаворка пра на-
вуковае вывучэнне паланізмаў не можа нават узнімацца. Тым не менш 
у беларускім мовазнаўстве з’яўляецца невялікае апісанне паланізмаў – 
у 1940 г. выходзіць з друку падручнік для вышэйшых навучальных 
устаноў пад рэдакцыяй Я. Коласа і К. Гурскага «Курс сучаснай бела-
рускай мовы (Фанетыка. Марфалогія. Лексіка)», падрыхтаваны ка-
лектывам аўтараў Інстытута мовы і літаратуры Акадэміі навук БССР 
(К. І. Гурскі, Т. П. Ломцеў, Г. З. Шкляр, С. Л. Рохкінд). У гэтым вучэб-
ным выданні змешчаны асобны раздзел «Польскія словы ў беларускай 
мове», аўтарам якога, як і ўсёй часткі «Лексіка», а таксама раздзела 
«Злучнік», быў старшы навуковы супрацоўнік Г. З. Шкляр. У склад 
часткі «Лексіка» ўвайшлі асобныя падраздзелы, між іншым і «Запа-
зычаныя словы ў беларускай мове» [13, с. 240–249], які па сутнасці 
трансліраваў ідэалагічна дазволены погляд на розныя віды запазы-
чаных лексем. Раздзелы «Інтэрнацыянальныя словы» [13, с. 250–258] 
і «Совецкія новатворы ў беларускай мове» [13, с. 258–261] падавалі 
тагачаснае разуменне спецыфічнага статусу гэтых відаў лексем, што ў 
беларускай мове фактычна маюць іншамоўнае паходжанне.

Зразумела, не абышлося ў раздзеле без абвінавачванняў «буржу-
азных нацыяналістаў», якім аўтар ставіць у віну няправільны пады-
ход пры вытлумачэнні лексікі, агульнай для польскай і беларускай 
моў [13, c. 243]. Аднак вартым увагі ўяўляецца сам факт таго, што 
Г. З. Шкляр адрознівае ад паланізмаў агульнаславянскія па паходжанні 
лексемы і спрабуе вызначыць крытэрыі іх вылучэння. Асобна ад 
паланізмаў разглядаюцца ім таксама і іншамоўныя словы, запазыча-
ныя праз пасярэдніцтва польскай мовы [13, с. 243]. І менавіта тут, ці 
не ўпершыню пасля прац Я. Ф. Карскага (у якіх, дарэчы, непасрэднае 
азначэнне адсутнічае), змешчана азначэнне паланізмаў у беларускай 
мове [13, с. 243].

Як некалі ў «Беларусах» Я. Ф. Карскага прымяншалася колькасць 
паланізмаў у беларускай мове ХІХ ст., так і ў гэтым апісанні 1940 г. іх коль-
касць і роля значна абмяжоўваюцца. Падобна Я. Ф. Карскаму, Г. З. Шкляр 
адзначае пашырэнне слоў польскага паходжання ў помніках старажыт-
нага пісьменства, заўважаючы пры гэтым, што жывой мове яны не былі 
ўласцівы, а сустракаюцца толькі ў літаратурных помніках [13, с. 244]. 

У ідэалагічна вывераным заключэнні побач з асуджэннем контррэ-
валюцыйных буржуазных нацыяналістаў, якія імкнуліся адарваць бела-
рускую мову ад мовы вялікага рускага народа і наблізіць яе да польскай, 
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дзеля чаго штучна насаджалі паланізмы, канстатуецца стаўленне да іх: 
«Беларуская мова ў ходзе свайго развіцця не толькі адкідвае спробы 
штучна ўвесці чужыя словы ў моўны абыход, але пазбаўляецца і ад тых 
паланізмаў, якія ў свой час бытавалі ў літаратурнай мове» [13, с. 245].

У 1930–40-я гг., нават пры адсутнасці нарматыўных даведнікаў 
беларускай мовы (лексікаграфічныя набыткі 1920-х гг. у пазней-
шым даваенным мовазнаўстве асуджаліся як «нацдэмаўскія», і нават 
моцна русіфікаваны «Руска-беларускі слоўнік» 1937 г. пад рэдакцы-
яй А. Александровіча следам за яго складальнікам быў асуджаны), 
сітуацыя з ідэнтыфікацыяй паланізмаў падавалася вельмі празрыстай – 
калі слова зафіксавана ў польскай мове, то адпаведна і беларускае слова 
з’яўляецца паланізмам. Аднак дастаткова прыгледзецца да паланізмаў 
з «нацдэмаўскай» моватворчасці, якія цытавалі барацьбіты з гэтымі 
«антысавецкімі элементамі», каб убачыць, што частка з іх – словы 
іншамоўнага паходжання, якія былі адаптаваны да польскай мовы і 
ў такім выглядзе адзначаны ў беларускай; частка – уласнабеларускія 
ўтварэнні па аднолькавых з польскай мовай словаўтваральных мадэлях 
і пры дапамозе аднолькавых словаўтваральных сродкаў; частка – словы, 
якія з’яўляюцца праславянскім набыткам і ў аднолькавай ступені маглі 
быць вядомымі старажытным польскай і беларускай мовам, але ў апош-
няй маглі і не захавацца; частка – лексемы польскага паходжання, якія 
ўжо трывала засвоены мовай беларускай народнасці, адкуль яны трапілі 
ў літаратурную мову. Патрэбы пільна прыглядацца да розных па сваёй 
сутнасці запазычанняў з польскай мовы, уласна кажучы, і не было – 
усё роўна яны траплялі ў разрад «антысавецкіх элементаў», з якімі 
актыўна змагаліся пачынаючы з другой паловы 1920-х гг.: «буржуазныя 
вульгарызмы», «штучныя наватворы», «архаізмы», «правінцыялізмы».

У процівагу стаўленню да паланізмаў, стаўленне да запазычанняў 
з рускай мовы ў беларускім мовазнаўстве 1930-х і пачатку 1940-х гг. 
было надзвычай лаяльным і нават прыхільным. Па-першае, шматлікія 
запазычанні савецкага часу русізмамі не лічыліся – гэта былі «совецкія 
новатворы» [13, с.  258], а па-другое, запазычанні з рускай мовы 
ўспрымаліся як сродак узбагачэння лексічнага складу нацыянальных 
моў СССР, у тым ліку і беларускай. Вельмі паказальны ў гэтых адносінах 
змест раздзела «Совецкія новатворы ў беларускай мове» [13, с. 258–261] 
у дапаможніку, пра які гаворка ішла вышэй.

Відавочна, што запазычванне як сродак папаўнення лексічнага скла-
ду беларускай мовы ў 20-я і 30-я гг. мінулага стагоддзя было вельмі запа-
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трабаваным, асабліва ў галіне тэрміналогіі. Разам з тым стаўленне да яго 
беларускіх мовазнаўцаў, якія, з аднаго боку, спрабавалі абмяжоўваць 
выкарыстанне запазычанняў, а з другога – прызнавалі немагчымасць 
гэтага ва ўсіх без выключэння сферах, было даволі супярэчлівым. Та-
кое стаўленне з канца 1920-х гг. набывае ідэалагічную афарбоўку, што 
найбольш выразна выяўляецца ў адносінах да паланізмаў і русізмаў. 
Сітуацыя ў пасляваенным беларускім мовазнаўстве хаця і ўзыходзіла 
ў многім да папярэдняга даваеннага дзесяцігоддзя, тым не менш была 
ўжо іншай, і лінгвістычныя праблемы запазычвання ўжо не выступалі 
ў ім так востра і надзённа, як гэта было ў 20-я і 30-я гг. ХХ ст.

Бібліяграфічныя спасылкі

1. Аглядальнік. Некаторыя ўвагі на беларускую літаратурную тэрмі-
нолёгію // Полымя. 1923. № 7–8. С. 80–85. Рэц. на кн.: Беларуская навуковая 
тэрмінолёгія / Ін-т беларус. культуры. Менск, 1923. Вып. 2 : Практыка і тэорыя 
літаратурнага мастацтва.

2. Александровіч А. Класавая барацьба на мовазнаўчым фронце і рэформа 
правапісу беларускай мовы // Пісьменнікі БССР аб рэформе правапісу бела-
рускай мовы / пад рэд. А. Александровіча. Мінск, 1934. С. 12–27.

3. Багдановіч А. Аб неўстаноўленых выпадках нашага правапісу (адказ на 
артыкул Я. Лёсіка. Час. «Полымя». № 2. 1925) // Полымя. 1925. № 7. С. 153–163.

4. Байкоў М. Да пытання аб чужаземных словах у нашай мове // Полымя. 
1927. № 4. С 150–168.

5. Беларуская навуковая тэрмінолёгія : у 4 кн. / Arche. Мінск, 2010. Кн. 1.
6. Дубоўка У. Пра нашу літаратурную мову // Узвышша. 1927. № 2. С. 167–181.
7. Лёсік Я. Некаторыя ўвагі да беларускае літаратурнае мовы // Полымя. 

1924. № 2. С. 192–205.
8. «Навука» на службе нацдэмаўскай контррэволюцыі / Л. Бабровіч [і інш.]. 

Мінск, 1931. Т. 1 : у 4 ч. Ч. 2 : Мовазнаўства.
9. Некрашэвіч С. Аб пашырэнні акання на чужаземныя словы // Полымя. 

1926. № 5. С. 123–130.
10. Некрашэвіч С. Да пытання аб укладанні слоўніка жывой беларускай 

мовы // Полымя. 1925. № 5. С. 164–186.
11. Працы Акадэмічнай канфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу 

і азбукі, 14–21 лістап. 1926 г. / Выд-ва Ін-та беларус. культуры ; пад рэд. 
С. Некрашэвіча і У. Ігнатоўскага. Менск, 1927.

12. Цьвяткоў Л. Увагі а правапісе і скланеньні чужаземных уласных 
іменьняў у беларускай мове // Полымя. 1928. № 9. С. 199–216.

13. Шкляр Г. З. Лексіка // Курс сучаснай беларускай мовы (Фанетыка. 
Марфалогія. Лексіка) / К. І. Гурскі [і інш.]. Мінск, 1940. С. 226–261.
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АГЛЯДАЛЬНІК

НЕКАТОРЫЯ ЎВАГІ НА БЕЛАРУСКУЮ 
ЛІТАРАТУРНУЮ ТЭРМІНОЛЁГІЮ  
(Беларуская навуковая тэрмінолёгія.  
Выпуск другі. Практыка і тэорыя  
літаратурнага мастацтва. Выданьне Інстытуту  
Беларускае Культуры. Менск, 1923. 80. 74 стр.)*

<…>

Н айбольш каштоўны бок, але разам з тым найбольш хво-
рае месца, так казаць «Ахілесава пята» тэрмінолёгічнай 

працы, якая выпаўняецца цяпер Інстытутам Беларускай Культу-
ры, гэта  – пераклад чужаземных тэрмінаў, увайшоўшых у склад 
расійскай навуковай тэрмінолёгіі, з каторай прыходзіцца перш за ўсё 
лічыцца ў гэтай працы. Расійцы, агулам кажучы, вельмі прыхільны да 
запазычаньняў з іншых моваў, і замест таго, каб мудраваць над утва-
рэньнем уласнага тэрміну, як то робяць, напрыклад, немцы й, асабліва, 
чэхі, бяруць чужы тэрмін у гатовым відзе. Дзеля таго, расійская мова 
так і багата чужаслоўямі. Гэтыя чужаслоўі іншы раз заграмаждаюць 
нават часапісную мову й зьяўляюцца значным прыпынкам для чытачоў 
сярэдняй і ніжэйшай адукацыі. Пры ўтварэньні беларускай навуковай 
мовы жадана і, прымаючы пад увагу, што ў сучасных школах клясыч-
ныя мовы не выкладаюцца і нават студэнты вышэйшай школы часта 
ня могуць разабрацца ў значэньні лацінскіх ці грэцкіх тэрмінаў, проста 
неабходна выкарыстаць для навуковага ўжываньня беларускія словы, 
ужо істнуючыя, ці ўтварыць новыя з беларускіх карэньняў.

<…>
У літаратурнай тэрмінолёгіі, у частковасьці, мы бачым адну з най-

больш каштоўных дзеля паступовай перадачы ў беларускую мову чу-
жаземных тэрмінаў частак агульнай тэрмінолёгічнай працы й за тое, 
што зроблена сябрамі Гуманітарнай сэкцыі Інстытуту і яе старшынёй 
Я. Купалай, – дакладчыкам пры апрацоўцы літаратурнай тэрмінолёгіі, 
трэба казаць ад імя беларускага пролетарыяту шчырае «дзякуй».

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Полымя. 1923. № 7–8. С. 80–85.



128

ВАЦЛАЎ  ЛАСТОЎСКІ

ПАДРУЧНЫ РАСІЙСКА-КРЫЎСКІ  
(БЕЛАРУСКІ) СЛОЎНІК*

<…> 

Ц эльнасьць і гармонію народнага слова нарушыла чужая 
граматнасьць і чужыя панаваньні над народам. Прычым 

граматнасьць наогул ўжывае слова толькі як знадабьбя для перадачы 
мысьлі, злашча прыйшоўшая да нас хрысьціянская граматнасьць, якая 
сьвядома старалася зацерці зьмест народных слоў чужымі словамі, 
запазычанымі ад другіх народаў, для выражэньня новых хрысьціянскіх 
паняцьцяў, або словамі, перакладзенымі з чужых моў, ўложаныя ў якія 
паняцьці ня мелі ўжо нічога супольнага з народным сьветаглядам.

Мовай хрысьціянскай царквы і граматнасьці сталася ў нас мова 
баўгарская. <…> Асымілятарскі тысячалетні ўплыў баўгаршчыны 
значна аддаліў нашу мову ад яе першапачатковых форм і занячысьціў 
нескладнымі, чужымі духу і традыцыям нашага народу, словамі. <…>

Другім, чародным, наслаеньнем у нашай мове ёсьць ўплывы 
гоцка-нямецкія, якія прыйшлі да нас яшчэ ў дахрысьціянскія часы, 
шляхам заваяваньняў славянскіх плямён Варагамі. Арганізаваная імі 
дзяржаўная гоцкая ўлада накінула народу шмат чаго з вайсковай і 
дзяржаўна-кіравецкай тэрміналёгіі (полк – folk, княз – könig  і г. д.). 
У пазьнейшыя часы ішлі нямецкія словы да нас праз таргоўцаў-немцаў, 
якія вялі таргоўлю па Дзьвіне, Дняпру і Прыпяці. Праз Польшу ішлі 
словы чэскія, лацінскія, а пазьней французскія. Праз Масковію праніклі 
татарскія, фінскія і нова-нямецкія словы.

<…>
Трэба сказаць, што ў цяперашнія часы пагражае нам тая-ж не-

бясьпека, як і ў гістарычнай мінуўшчыне: наша інтэлегенція, па пры-
кладу расійцаў і палякаў, а найболей расійцаў, ахвотна перапаўняе 
адраджаючуюся крыўскую літэратуру чужаземскімі словамі. <…> Мова 
перапоўненая чужаземскімі словамі зьяўляецца ізолятарам культуры 
ад народных масаў.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Ластоўскі В. Падручны расійска-крыўскі 
(беларускі) слоўнік. Мінск, 1924. С. I–XII.
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<…> Адраджоная наша мова павінна стацца добрым правадніком 
культуры, а гэткай яна зможа быць толькі тады, калі ў ёй будзе найменш 
чужых слоў, калі кождае паняцьце будзе перакладзена згодна псыхіцы 
нашай мовы; калі формы слоў і будова сказаў будуць адпавядаць за-
конам гармоніі, пераказаным нам ад нашых прапрашчураў.

Мова, гэта аблічча душы народу і гэтае аблічча народнай душы 
нельга брыдзіць прылепкамі і наклейкамі, а наадварот, чым яно будзе 
чысьцейшым, тым прыгажэйшым і здаравейшым. <…> 

Маючы на ўвазе вышэйсказанае, я, ў гэтай малой сваей працы, 
стараўся даць, паводле сіл сваіх, тлумачэньне чужаземскіх слоў на 
родныя паняцьці. Але мова наша занячышчалася сотнямі гадоў, дык 
і праца, па ачыстцы яе, ня можа быць зроблена высілкамі адзіночнага 
чалавека: над гэтым павінны доўгія дзесяцілецьці працаваць вучоныя 
аб’яднаньні і ўстановы.

Наша мова тады толькі здолее разьвіцца, калі патрапіць выявіць 
сваю выразна зарысаваную індывідуальнасць, а гэтым самым дакажа 
рацію свайго істнаваньня і калі патрапіць абараніцца ад асымілюючага 
ўплыву суседніх грамадных народаў: Расійцаў, Палякаў, Украінцаў. 
Дзеля гэтага трэба памятаць, што кождае чужое слова занесенае ў мову, 
асымілюе, зьлівае мову з суседскай, забівае яе асобны характар, а таму 
трэба, асабліва пішучы, высьцярагацца ўжываць сходныя з суседзкімі 
словамі, хоць-бы яны і былі ў мове, а браць такія, якіх няма ў чужынцаў, 
але істнуюць ў здаровай нашай народнай стыхіі.

ЯЗЭП  ЛЁСІК

НЕЎСТАНОЎЛЕНЫЯ ВЫПАДКІ  
НАШАГА ПРАВАПІСУ*

<…>
3. Правапіс чужаземных слоў. Перш, як перайсьці да правапісу 

чужаземных слоў, трэба хоць крошку затрымацца на пахаджэньні гэтых 
слоў ды выясьніць сабе, як яны вымаўляюцца, будучы абеларушанымі.

<…>
Але няма і не можа быць такое мовы, каб яна магла абысьціся за-

пасам адных толькі сваіх родных слоў. Патрэбы жыцьцёвага, перш-
* Тэкст прыводзіцца па выданні: Полымя. 1925. № 2. С. 129–148.
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наперш, экономічнага характару, прымушаюць людзей аднаго народу 
зносіцца з людзьмі другога народу, і такім парадкам адзін народ за-
пазычае словы ў другога народу, напрыклад, назовы невядомых раней 
рэчаў, прадметаў, паняцьцяў і г. далей.

…у беларускай мове ёсьць словы пахаджэньня нямецкага, 
лацінскага, польскага; пападаюцца словы літоўскія і нават жыдоўскія, 
а слоў расійскіх і ц.-славянскіх бадай што зусім няма. Да слоў чыста 
расійскіх трэба аднесьці хіба словы «самавар», «бумажка» (папяровыя 
грошы), ды новае слова «савецкі», а да ц.-славянскіх слоў належаць 
слова «блага» з супраціўным значэньнем (там – дабро, у нас – бла-
га = кепска) да слова «неба» поплеч з сваім «нёба», што ў роце, «дрэва», 
а часам «уладыка» (свая рука – уладыка); на Ўсходняй Беларусі часам 
кажуць: «сабака злая і на ўладыку (значыць, на гаспадара) лае», але 
жаноч. род слова «сабака» пры агульна-беларускім «мой сабака», а 
таксама слова «лае» замест «брэша» сьведчаць, што гэтая прыказка ня 
чыста беларускага пахаджэньня.

<…>
Апошнім сталецьцем сталі пераходзіць да нас словы расійскія 

(напрасна, прама, савецкі), але цьвёрда запазычаных і пашыраных 
расійскіх слоў, як зазначалася вышэй, бадай што зусім няма, калі ня 
лічыць такіх слоў, як самавар, параход. Наадварот, беларускія сло-
вы ў расійскай літаратурнай мове пападаюцца даволі часта («абаро-
на» = «защита», «націск» = рас. «нажим», «требование»); яны трапілі 
туды праз беларускіх выхадцаў-культурнікаў, як Сымон Полацкі і інш. 
У свой час расійцы выганялі іх з свае літаратурнае мовы, як словы 
польскія.

Мала, але далёка больш, у беларускай мове слоў польскіх; сюды на-
лежаць: хлопец, моц, скарга (белар. «жальба»), быдла, пан, пані, паненка 
(гэтыя тры словы выходзяць з ужытку), ягомосьць, імасьць, васпан, 
маспан (таксама рэдка ўжываюцца), брама, стужка, тарка (цёрка), 
шлюб, бачнасьць, сродак, шата, шых, трымаць і іншыя. Пераважная 
большасьць польскіх слоў маюць значэньне асабістых адносін паміж 
людзьмі (пан, ягомосьць).

Апроч пералічаных, вядомых шырокім народным масам, чужа-
земных слоў, што ўжываюцца ўжо нараўне з сваімі роднымі словамі, 
наша літаратурная мова пераймае шмат слоў інтэрнацыянальных 
(міжнародных), г. зн., такіх чужаземных слоў, што абазначаюць агуль-
ныя навукова-тэхнічныя паняцьці, выпрацаваныя галоўным чынам 
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людзьмі навукі, як, напрыклад, конгрэс, парлямэнт, лёзунг, колёквіум, 
соцыялізм, комунізм, тэлеграф, мэдыцына, поэзія, рэволюцыя, коопэра-
цыя, констытуцыя, філёлёгія, геомэтрыя, геолёгія, аэроплян, эволюцыя, 
аўтомобіль, астрономія і шмат іншых.

Чужаземныя словы, трапіўшы ў шырокія народныя масы, пачына-
юць жыць агульным жыцьцём з моваю гэтых народных мас, г. зн., пад-
лягаюць фонэтычным і морфолёгічным законам, паводле якіх жыве й 
разьвіваецца мова гэтых мас, і часам зусім перарабляюцца, напрыклад: 
лемантар (элемэнтар), сьлебізаваць, акоман ці аконам або аканом і інш.

Словы інтэрнацыянальныя – больш кніжныя. Агулам кажучы, яны 
ня могуць стаць словамі народнымі ў тым значэньні, што абернуцца ў 
словы штодзённага ўжытку.

Напрыклад, трудна сабе прадставіць, каб пэрпэндыкуляр ці 
гіпотэнуза як геомэтрычныя тэрміны, сталі словамі штодзённага 
ўжытку. Мала таго, як тэрміны, г. зн. словы наўмысьля, штучна пры-
думаныя, з міжнародным значэньнем, яны ня могуць быць падпарад-
каваны фонэтычным законам кожнае мовы, бо зьмяніўшы іх гукавы 
склад, мы тым самым можам зьмяніць або зацямніць іх значэньне. 
Вось чаму ўсе народы стараюцца перадаваць гэтыя словы на пісьме 
больш-менш аднолькава (у вуснай перадачы зрабіць гэта далёка 
трудней; калі, напрыклад, слова «калёквіум» скажа француз, немец і 
беларусін, то з гукавога боку гэта будзе далёка не адно й тое, бо кожная 
мова мае сваю асобную фонэтыку, сваю ўласную вымову). Але й гэтыя, 
інтэрнацыянальныя, словы-тэрміны прыходзіцца ўжываючы скланяць 
ці спрагаць, дзеля гэтага граматыка кожнага народу прыдае гэтым сло-
вам канчаткі сваіх родных слоў, напрыклад: мы ў словах падобных да 
«рэдактар», што азначаюць прадметы жывыя, дзейныя, суфіксы «ор» 
ці «эр», як не беларускія, падмяняем сваім суфіксам «ар», як у словах 
аднолькавага значэньня: знахар, сталяр, пісар і т. далей.

Значыць, у словах чужаземных трэба разьбіраць словы чужаземныя 
абеларушаныя, што сталі ўжо словамі штодзеннага ўжытку, і словы 
інтэрнацыянальныя або кніжныя, шырокім масам невядомыя або мала 
вядомыя.

Тут могуць спытаць: хто-ж іх будзе разьбіраць? Або, як кажа рэцэн-
зент майго «Правапісу» (бач журнал «Асьвета» № 1): «...дзе больш-менш 
об’ектыўны крытэрыум ужывальнасьці або няўжывальнасьці слова ў 
масах народу?» Адказваем: разьбіраць іх будзе школа, а крытэрыум 
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установяць людзі навукі – мовазнаўцы, філёлёгі, хто знаецца на гэтай 
справе.

Адгэтуль відаць, што наш першы граматысты Б. Тарашкевіч стаяў 
на правільнай дарозе, калі ў правапісе чужаземных слоў выдзяляў 
словы абеларушаныя і словы кніжныя. 

<…>
Як агульная аснова для правапісу чужаземных слоў, гэтае правіла 

[сфармуляванае Б. Тарашкевічам] трэба лічыць дасканалым. Яго трэба 
толькі дэталізаваць і паясьніць прыкладамі.

<…>
Як бачым, у нашым правапісе чужаземных слоў няма нічога «спрэч-

нага», як некаторыя думюць, а таму, хто любіць «спрэчкі», можна 
сказаць, што правапіс, агулам кажучы, рэч спрэчная, бо гэта спра-
ва умоўная, і тут ёсьць шырокае поле для спрэчак і для «пабед» на 
правапісальным полі бітвы. Бо – што такое правапіс? Правапіс – гэта 
збор правіл, часткаю абапёртых на законах мовы, а часткаю умоўна-
прынятых, каб навучыцца аднолькаваму пісьму, бо калі кожны стане 
пісаць так, як яму захочацца, то й прачытаць нельга будзе. Гэтак сама, 
калі кожны стаў-бы жыць так, як яму захочацца, то шмат каму й жыць-
ця ня стала-б, і пры такой анархіі было-б не грамадзянскае жыцьцё, 
а нясупынная грамадзянская барацьба – «спрэчка». Вось чаму як для 
грамадзянскага жыцьця канечна патрэбны нормы-законы, так і для 
пісьма патрэбны нормы-правілы.

Што да правапісу чужаземна-інтэрнацыянальных слоў, або, як іх 
Тарашкевіч называе, кніжных слоў, то тут трэба кіравацца такімі, ніжэй 
паданымі, нормамі-правіламі. Некаторыя з гэтых правіл выпрацаваны 
Тарашкевічам, а некаторыя я падаю з украінскага правапісу чужаземна-
інтэрнацыянальных слоў, прынятага іх Акадэміяй Навук; расійскага, 
апрацованага для шырокага ўжытку, правапісальнага статуту для чу-
жаземных слоў няма.

<…>
Нарэшце трэба памятаць, што для правапісу чужаземных кніжных 

(інтэрнацыянальных) слоў устанавіць пэўных цьвёрдых правіл нельга, 
бо гэта словы рознага пахаджэньня, з рознымі фонэтычнымі (гукавымі) 
законамі. Тут могуць быць толькі увагі паасобнага, прычым, агульнага 
характару. Разумеецца, для штодзённага ўжытку гэтага мала; тут па-
трэбен правапісальны слоўнік.
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СЦЯПАН  НЕКРАШЭВІЧ

СУЧАСНЫ СТАН ВЫВУЧЭНЬНЯ 
 БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ*

<…>

С ваіх слоў не хапала. Прыходзілася або рабіць запазычаньні 
з іншых моваў, або тварыць нэолёгізмы. Камісія ў сваёй 

працы застанавілася на прынцыпе менш уводзіць чужаземных слоў, 
замяняючы іх сваімі словамі, хоць, можа, і ня зусім дапасаванымі да 
таго ці іншага абстрактнага значэньня. Але Камісія была ўпэўнена, 
што словы народнай мовы з іх конкрэтным, рэальным значэньнем 
будуць лепш перадаваць навуковыя, абстрактныя разуменьні, чым 
словы чужаземнай мовы, што конкрэтныя словы народнай мовы бу-
дуць з часам набываць абстрактнае значэньне, і такім чынам, калі 
тое ці іншае слова сягодня яшчэ ня зусім падходзіць, то праз колькі 
гадоў яно зусім можа быць на месцы. Тэндэнцыя да замены чужа-
земнай стыхіі сваёю ня ёсьць толькі зьявішча беларускай культуры. 
Яна заўважаецца ў апошнія часы бадай ува ўсіх народаў, нават, у 
рускіх, у мову якіх «вышэйшым сьветам», арыстократыяй XVIII i 
XIX в.в. было ўнесена вельмі многа чужаземнага элемэнту. Беларуская 
культура, разьвіваючыся ў асаблівых умовах, у ўмовах пролетарскай 
дзяржаўнасьці, калі ў грунт культурнага жыцьця кладзецца раўненьне 
на народную масу, зразумела, павінна вымагаць яшчэ большага па-
глыбленьня гэтай тэндэнцыі і самага асьцярожнага ўвядзеньня ў нашу 
мову чужаземшчыны. Гэта тым больш небясьпечна, што беларуская 
культура яшчэ да апошняга часу адчувае на сабе досыць моцныя 
ўплывы нашых суседніх народаў – рускіх і палякаў, у мове якіх вельмі 
многа чужаземнай стыхіі. Аднак, імкнучыся да замены чужаземных 
слоў па магчымасьці сваімі, Тэрмінолёгічная Камісія не аддзялялася 
якімсьці кітайскім мурам ад увядзеньня ў сваю мову міжнародных 
навуковых тэрмінаў па зоолёгіі, ботаніцы, мэдыцыне і да т. п.; такіх 
тэрмінаў прынята ці мала.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Працы Акадэмічнай канфэрэнцыі па рэформе 
беларускага правапісу і азбукі, 14–21 лістап. 1926 г. / Выд-ва Ін-та беларус. 
культуры ; пад рэд. С. Некрашэвіча і У. Ігнатоўскага. Мeнск, 1927. С. 48–74.
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МІКОЛА  БАЙКОЎ

ДА ПЫТАНЬНЯ АБ ЧУЖАЗЕМНЫХ СЛОВАХ  
У НАШАЙ МОВЕ*

І. Сваё і чужое або аб разважаньнях т. Шульмана

<…>

Р азглядаючы цяпер беларускую мову, як гістарычны факт, 
магчыма зацьвердзіць, што беларуская мова зусім не баіцца 

чужаземных слоў, незалежна ад таго, ці будуць гэтыя словы польскія, 
яўрэйскія, нямецкія, лацінскія. Такія словы і называюцца т. Шульманам, 
як агульныя для беларускай і яўрэйскай моў, праўда, у некалькі абме-
жаваным ліку. Не зварачаецца ўвага на словы, запазычаныя з лацінскай 
моы, а іх у беларускай мове мы знойдзем у колькасьці, у кожным разе, 
большай за тую, якая ёсьць у мове расійскай. Трэба прыпомніць: 
«адукацыя» – «образование», «акуляры» – «очки», «далікатны» – «об-
ходительный», «дэклярацыя» – «обещание», «бакаляр» – «народный 
учитель» і інш. Маецца пэўная рацыя думаць, што і ў Вялікаросію 
лацінская моўная хваля плыла ня іначай, як праз Беларусь. У свой час 
аўтара «Словаря белорусского наречия» Ів. Насовіча папікалі рэцэн-
зенты за тое, што ён уводзіць зашмат лацінскіх слоў, якія ўжываюцца 
пераважна сярод каталіцкай шляхты. Каб ухіліцца падобных папікаў, 
у «Беларуска-расійскім слоўніку» М. Байкова і С. Некрашэвіча да-
дзены толькі «абеларушчаныя» чужаземныя словы. Аднак, такіх слоў 
зусім ня так мала, як гэта звычайна думаюць, – і, канечна, Камісія для 
ўкладаньня слоўніка жывой беларускай мовы ўстановіць этымолёгію 
кожнага беларускага слова паасобку. Трэба заўважыць, што даныя 
акад. Яўхіма Карскага ў яго І томе «Белоруссов», на якія спасылаецца 
т. Шульман, даволі няпоўныя і патрабуюць значных дадаткаў. Ясна 
пры гэтым, што і цяпер літаратурная беларуская мова можа такім-жа 
парадкам убіраць у сябе чужаземныя тэрміны, як гэта адбывалася ў 
гістарычным разьвіцьці нашй мовы, і не сапсуецца яна ад таго, што 
будуць ужывацца, напр.: «пэрпэндыкуляр», «гіпотэнуза», «катэт» і інш.

Аднак-жа, я не магу згадзіцца з тэю думкаю, «што інтэрнацыянальная 
науковая, тэхнічная і іншая тэрмінолёгія павінна ўжывацца ў беларус-

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Полымя. 1927. № 4. С. 150–168.
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кай мове, за выключэньнем тых выпадкаў, калі ў мове ўжо існуюць на-
родам створаныя іншыя адпаведныя тэрміны».

Ясна, папершае, што толькі самы нязначны процант чужаземных 
слоў знаходзіць сабе эквівалент у народнай мове, бо чужаземныя словы 
больш ужываюцца або для азначэньня абстрактных паняцьцяў, якіх 
няма ў звычайнай народнай мове, або для азначэньня новых здабыткаў 
тэхнікі, якія толькі што ўваходзяць у народнае ўжываньне. Адсюль, я 
лічу, што пры перакладзе чужаземных тэрмінаў адчыняецца шырокі 
прастор для выяўленьня творчай самадзейнасьці ўкладальнікаў наву-
ковых тэрмінолёгій, слоўнікаў і наогул аўтараў літаратурных твораў, ад-
ным словам, адчыняецца шырокі прастор для новатвораў. Супраціўнікі 
такіх новатвораў звычайна любяць спасылацца на «мокроступы», ства-
рэньне расійскіх нэолёгістых пачатку ХІХ ст. Але яны не заўважаюць 
таго, што апроч «мокроступов», якія не ўвайшлі ў расійскае народнае 
ўжываньне, расійскімі «словатворцамі» ў ХVІІІ і пачатку ХІХ сталець-
ця было створана шмат нэолёгізмаў, якія адчуваюцца цяпер як зусім 
народныя словы. Для прыкладу даволі паказаць на словы: «предмет», 
уведзены В. Традзякоўскім, накшталт польскага przedmiot, а таксама 
«пароход», «паровоз», – стварэньні поўпаляка, поўбеларуса М. Грэча. 
І я лічу, што цяпер слоўная творчасьць павінна выявіцца ў асабліва 
выразных формах.

Якія-ж маюцца для таго матывы?
Зусім ня тыя, якія паказвае паважаны т. Шульман.
Для мяне, прынамсі, адзіночным мотывам для перакладу чужа-

земшчыны на нашую мову зьяўляюцца патрэбы масавай асьветы.
Растлумачу, што гэта значыць. 
Зусім ясна, што Кастрычніцкая рэволюцыя зрабіла поўны перава-

рот у сыстэме нашае асьветы. Ясна, што пасьля Кастрычніка зьмянілася 
кола грамадзтва, якое абслугоўваецца кнігай і школай, што зьмяніліся 
самыя кірункі асьветы. З гушчы рабочых і сялян пайшоў у школу новы 
вучань. І тутака зрабілася патрэбнай пераацэнка ранейшых культурных 
каштоўнасьцяй. Павінна была зьмяніцца і мова, як фактар культурнага 
разьвіцьця. Наогул мова рэволюцыйнай эпохі спросьцілася, зблізілася 
з масавай мовай. Найбольш выразна гэты процэс выявіўся ў Украіне і ў 
нас, на Беларусі, бо тутака расійская літаратурная мова асабліва выраз-
на адрозьніваецца ад мовы народных мас. Гэтая навукова-літаратурная 
расійская мова на працягу свайго гістарычнага разьвіцьця ўвабрала 
ў сябе шмат інтэрнацыянальных тэрмінаў, галоўным чынам з «ня-



136

жывых» лацінскай і грэцкай моў. Да рэволюцыі навуковая літаратура 
знаходзіла сабе ўжываньне, галоўным чынам, сярод тых асоб, якія 
прайшлі курсы чужаземных моў. Асабліва ў вушох тых, што скончылі 
клясычную школу, чужаземныя словы, запазычаныя з лацінскай 
і грэцкай моў, гучалі, як знаёмыя словы. Для іх – гэта былі словы з 
пэўным сэнсам. Іначай стаяла справа з популярнай літаратурай. І да 
рэволюцыі да такой літаратуры ставілася вымога: ужываць як можна 
менш чужаземных незразумелых слоў. А цяпер гэтая вымога павінна 
мець асаблівае значэньне, і адносіцца ўжо ня проста да популярнай, 
але і падручнікавай літаратуры. Факт той, што ў нашых сярэдніх шко-
лах ужо колькі год не выкладаюць «чужыя» мовы. Нашы навуковыя 
кнігі, нашы буйныя газэты незразумелы для шырокай масы. На кнігу 
проф. Тэрлецкага, як на ўзор незразумеласьці, паказвалася т. Радус-
Зяньковічам на апошнім усебеларускім партыйным зьезьдзе. А і іншыя 
профэсары пішуць незразумелыя кнігі. Як-жа быць, калі нашы кнігі, 
нашы падручнікі ня будуць зразумелымі для вучняў, для шырокай 
народнай слухальні? Ясна, што яны ня будуць адпавядаць патрэбам 
масавай асьветы. А тымчасам, кожнаму зразумела, што наша сучасная 
асьвета, наша культура па самай сваёй сутнасьці павінна быць проле-
тарскай, масавай. А каб гэтага дасягнуць, патрэбна навуковыя тэрміны 
і культурныя паняцьці апрануць у свае родныя нацыянальныя формы. 
Наогул, «інтэрнацыянальны зьмест павінен давацца ў нацыянальнай 
форме». Адсюль – патрэба ў замене чужаземных тэрмінаў, пераважна 
тых, якія ўзяты з лацінскай мовы, спадчыны сярэднявякоўя, сваімі 
роднымі словамі, патрэба, якая адчуваецца ня толькі беларускай на-
цыянальнасьцю, але і іншымі эўропейскімі нацыянальнасьцямі, хаця 
і ў рознай ступені.

Тутака ёсьць пэўная розьніца паміж французамі, ангельцамі, 
італьянцамі, з аднаго боку, і немцамі ды славянамі, з другога. Пер-
шым няма патрэбы перакладаць лацінскія тэрміны, бо іх культура 
разьвівалася і ўзгадавалася на лацінскай глебе. Менш адбіўся лацінскі 
ўплыў на нямецкай культуры. Мы і бачым, што немцы, хаця часам і 
нязграбна, перакладаюць лацінскія тэрміны на сваю мову, а звычай-
на імкнуцца ўжываць свае нямецкія словы. Тое ж самае датычыць і 
славян. Сярод славян асабліва выразна вызначаецца тэндэнцыя да за-
мены чужаземных слоў сваімі ў чэхаў. За імі ідуць сербы. Аднак, гэты 
процэс адбываецца і ў расійцаў. Трэба толькі прыпомніць сучасныя 
«широковещательная станция», «письмоносец», «об’единение» вместо 
«ассоциация» і інш.
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І марна думаць, што перакладам чужаземных слоў на сваю мову 
можна абасобіць беларускую навукова-літаратурную мову ад мовы 
расійскай. Зусім наадварот: гэтая тэндэнцыя можа мець сваім вынікам 
збліжэньне абедзьвюх гэтых моў. Бярэм, напрыклад, з літаратурнай 
тэрмінолёгіі: «амфиболия – двузначнасць», «анология – падобнасьць», 
«анастрофа – перастаўка», «аноним – бязыменьнік» або з матэматыч-
най, хоць-бы: «система – уклад». Дык гэтыя-ж словы ўжываюцца і ў 
расійскай мове, а ў кожным выпадку і для расійца яны будуць больш 
зразумелымі, чымся адпаведныя чужаземныя словы. Ня будзе дзіўным, 
што некаторыя нашы пераклады патрапяць у расійскую, як канечна – 
у украінскую і польскую мовы.

Такім парадкам, патрэбы масавай асьветы вымагаюць ад нас 
спрашчэньня навуковай тэрмінолёгіі, прыстасаваньня яе да роднай 
мовы, і няма чаго баяцца новых слоў – новатвораў, абы толькі гэтыя 
новатворы былі створаны на цьвёрдым грунце моўных народных 
карэньняў, адпавядалі-б духу роднай мовы і былі-б пры тым зграбнымі, 
прыгожымі, простымі словамі. У выпадку патрэбы няма чаго баяцца 
нават запазычваць такія словы з суседніх славянскіх моў, хаця-б з мовы 
расійскай або польскай.

Ад укладальнікаў нашых тэрмінолёгій мы асабліва маем права выма-
гаць выяўленьня творчасьці. Запраўды, вельмі «куца» зразумелі-б сваю 
задачу нашы тэрмінолёгі, калі-б яны заняліся толькі перапісваньнем 
чужаземных тэрмінаў на беларускую мову. Гэта з большым посьпехам і 
з большай экономіяй магла-б зрабіць Правапісная камісія Інбелкульту. 
І дзеля чаго перапісваць чужаземныя тэрміны, калі добра вядома, што 
беларуская мова можа таксама цярпець іх, як церпяць мовы расійская 
і польская? Напэўна, у творах вузка-спецыяльных, якія маюць сьцісла 
навуковае і, значыцца, міжнароднае значэньне, будуць ужывацца чу-
жаземныя навуковыя і тэхнічныя тэрміны без перакладаў. Зусім іншая 
справа з падручнікавай і популярнай літаратурай. Тутака павінны да-
вацца пераклады чужаземных тэрмінаў, прынамсі іх тлумачэньні ў 
беларускай мове. Гэта – непасрэдная задача нашых тэрмінолёгістых, 
ад выкананьня якой ня можна адмовіцца. Нашым тэрмінолёгіям да 
гэтага часу не хапала пэўных прынцыпаў апрацаваньня тэрмінаў. 
Такія прынцыпы павінна выпрацаваць Галоўная Тэрмінолёгічная 
Камісія Інбелкульту. На мой погляд, было-б зусім нормальным, каб 
тэрмінолёгічныя камісіі, разглядаючы пэўны чужаземны тэрмін, давалі: 
а) гэты тэрмін ў беларускай транскрыпцыі, б) пераклад або, прынамсі, 
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тлумачэньне яго ў беларускай мове. Тлумачэньне можа давацца ў дуж-
ках. Разумеецца, што словы, узятыя з народнай мовы або літаратуры, 
павінны мець спасылкі на пэўныя крыніцы (літаратурны твор або 
мясцовасьць, дзе запісана слова). Словы, пераважна ўхваленыя для 
ўжываньня ў падручнікавай літаратуры, могуць быць адкрэсьлены 
курсыўным шрыфтам або спэцыяльнымі значкамі. Няма чаго турба-
вацца, што сярод іх напэўна будзе пэўны процант «мертворожденных» 
слоў. Народная мова здолее адкінуць гэтую мярцьвячыну і замяніць 
яе ўласьцівымі ёй стварэньнямі. З гэтага пункту погляду быў-бы 
пажаданым грунтоўны разгляд нашых тэрмінолёгій настаўніцкімі 
таварыствамі і краяведнымі організацыямі на мясцох. Такі-ж самы 
разгляд пажаданы і для слоўнікаў.

Аднак, да слоўнікаў павінен быць некалькі іншы падыход, чымся 
да тэрмінолёгій. Слоўнік па самай сваёй сутнасьці ня можа прэтэн-
даваць на такую дакладнасьць, як тэрмінолёгіі. Гэта датычыць нават 
«акадэмічных» слоўнікаў, а тым больш слоўнікаў прыватных асоб, як, 
напр., «Практычны расійска-беларускі слоўнік». З другога боку, кожны 
слаўнікар, які апрацоўвае слоўнік практычнага тыпу, павінен імкнуцца 
да таго, каб на магчыма меншым прасторы паперы перакласьці як можна 
большую колькасьць слоў адпаведнай мовы. Адсюль зусім натуральным 
пры такім імкненьні будзе адкідаць з слоўніка ўсё тое, што дапушчаецца 
само сабой. На гэтай падставе ў «Практычным расійска-беларускім 
слоўніку» даюцца пераважна тыя чужаземныя словы, якія можна 
перакласьці ў нашую мову, прычым побач з перакладам у большасьці 
выпадкаў ня выпісваюцца гэтыя словы ў нашай транскрыпцыі. Лінія, на 
мой погляд, зусім правільная. Шкада толькі, што ня ўсе словы, дзе гэта 
магчыма, перакладзены ў нашую мову. Напр., чаму замест «ботаніка» 
ня ўжываць «расьліназнаўства», замест «зоолёгія» – «жывёлазнаўства»  
і г. д. Гэта трэба палічыць за хібу другога выданьня слоўніка.

Але-ж зразумела, што ня ўсе чужаземныя тэрміны магчыма 
перакласьці на нашую мову. Тутака можна зрабіць гэтакія ўвагі:

1. Абавязковаму перакладу належаць чужаземныя словы – іменьнікі 
лацінскага паходжаньня з канчаткам у расійскай мове на «ция» (= лац. 
tion), а гэтак сама і адпаведныя ім прыметнікі, напр., «конгруенция», 
«конгруентный», «ассимиляция», «ассимилятивный», «ассоциация», 
«ассоциативный»  і г. д.

2. Словы грэцкага пахаджэньня, якія перайшлі да нас праз лацінскую 
мову, перакладаюцца ня так лёгка (бо не бяз раціі лацінцы не пераклалі 
іх у сваю мову), напр., «абвод – периметр», «ускосьніца – диагональ». 
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3. Зусім неперакладальны чужаземныя словы – іменьнікі з канчат-
кам на «ізм» (лац. ismus), а гэтак сама і на «іст», а роўна і прыметнікі 
на «істычны». Словы на «ізм» звычайна азначаюць тэорыю або кірунак 
навуковай думкі, і ня могуць быць дакладна перакладзены адным якім-
небудзь нашым словам. Такім парадкам пакідаюцца без перакладу 
«комунізм», «соцыялізм» і інш. Няправільна ў літаратурнай тэрмінолёгіі 
перакладаюцца: «оптимизм – сьветлагляднасьць», і «пессимизм – смут-
нагляд». На маю думку, няправільна перакладаць нават «атэізм» на 
«бязбожжа», бо сам па сабе «атэізм» ня ёсьць «бязбожжа» (практычны 
бок), а толькі «навука бязбожжа» (тэорытычны бок). Словы на «іст» 
азначаюць прыхільніка пэўнай тэорыі і таксама не паддаюцца пера-
кладу. Пакідаючы гэтыя словы без перакладу, было-б варта, аднак, 
адмовіцца ад прынятага цяпер ў літаратуры канчатку «істы» і адпа-
веднага яму ўзору скланеньня («істага», «істаму», «істым», мн. л. – 
«істыя», «істых»  і г. д.). Такі канчатак быў у першы раз праведзены 
Яз. Лёсікам у яго перакладзе «Комуністычнага Маніфэсту», аднак ён не 
адпавядае жывому народнаму вымаўленьню (за выключэньнем толькі 
некаторых мясцовасьцяй). Трэба прыняць бяз доўгіх акалічнасьцяй 
канчатак «іст», як у расійскай і іншых мовах.

4. Не належаць таксама перакладу лацінскія і грэцкія тэрміны, якія 
ў сучасным навуковым ужываньні страцілі свой першапачатковы сэнс 
ды набылі характар умоўных тэрмінаў. Да гэтай катэгорыі належаць, 
напр., – «рэфлекс», «апэрцэпцыя», «сылёгізм» і інш. Не павінны пера-
кладацца і штучныя тэрміны сучаснай навукі, напр., «гормон» з навукі 
аб констытуцыі організму.

5. Само сабой зразумела, што няма чаго мудрыць над перакладам 
тых чужаземных слоў, якія ўжо атрымалі пашырэньне ў народнай масе 
і набылі ў народным ужываньні правільны конкрэтны сэнс, як, напр., 
«матэрыя», «мобілізацыя», «сэкратар», «сакрэт» і інш.

6. Словы, узятыя з сучасных жывых моў, асабліва з ангельскай 
мовы, павінны, на мой погляд, пакідацца без перакладу. Такім парадкам, 
прыймаем «танк», «трамвай», «бокс»  і г. д.

Такім спосабам, у агульным вывадзе бачым, што няма чаго баяц-
ца перакладу чужаземных тэрмінаў у нашую мову, і ў падставе гэтае 
працы дадзены зусім грунтоўныя мотывы, але разам з тым ясна, што, 
папершае, ня можна быць фанатычным пры замене чужых слоў сваімі 
роднымі і з нецярплівасьцю адносіцца да чужога толькі таму, што гэта – 
чужое, не сваё, – а падругое, наша тэрмінолёгічная праца павінна на-
быць сабе пэўнае прынцыповае абаснаваньне.
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ІІ. Як-жа пісаць чужаземныя словы?

У самай цеснай сувязі з пытаньнем аб ужываньні чужаземных слоў 
у нашай мове стаіць пытаньне: як-жа пісаць тыя чужыя словы, без 
якіх ня можна абыйсьціся ў нашай мове? Конкрэтна: будзем «акаць» 
або «окаць»?

Праўда, некалькі небясьпечна дакранацца гэтага пытаньня, бо да-
кранацца яго, гэта значыць лішні раз разьятрываць назольную баляч-
ку на целе нашай мовы. Неаднакроць гэта пытаньне высоўвалася на 
старонках нашага друку. Неаднакроць у мурах Інбелкульту і на розных 
конфэрэнцыях узьнімаліся заўзятыя спрэчкі спаміж найвыдатнейшымі 
знаўцамі нашай мовы. Пісалі, гаварылі, рабілі пастановы… А ўсё-ж 
такі не дагаварыліся.

«Воз и ныне там», дзе ён апынуўся ў канцы 1925 году, калі ўпершыню 
ўзьнялося наша правапіснае пытаньне. Неразьвязанае пытаньне аб 
правапісе чужаземных слоў самым шкодным спосабам адбіваецца на 
розных бакох нашай культурнай спадчыны. Блытаюцца друкаршчыкі, 
выпраўшчыкі, аўтары, вучні, настаўнікі, наогул усе асобы, якія пішуць 
пабеларуску, блытаюцца нават самі нашы правапісныя законадаўцы…

Вось прада мною ляжыць зборнік апавяданьняў Тараса Гушчы «На 
прасторах жыцьця». Чытаем на старонцы 85: «Дактары, адвокаты, 
профэсары, камісары, поэты, мастакі, артыстыя, гандляры, спэкулян-
ты і людзі іншых профэсій і соцыяльных груп»… Чытаеш і дзіву даешся! 
Чаму слова «доктар» абеларушчана, «адвокат» – не? Чаму ў адным і 
тым самым слове (соцыяльны) адна літара абеларушчана, другая захава-
лася? Папраўдзе, ня ведаеш, як пісаць… А ў апавяданьнях, што дадзены 
ў гэтым зборніку, знойдзена шмат і іншых чужаземных слоў. Даем іх у 
правапісе зборніка: мобілізацыя, электрафікатар, доцэнт, прокурор, 
міліцыянэр, патрыотызм, рэволюцыя і інш. Чаму «міліцыянэр» – бе-
ларускае слова, а «патрыотызм» – небеларускае? І калі палічыць, што 
«мобілізацыя», «поэт», «доцэнт» яшчэ не ўвайшлі ў народную мову, 
дык выходзіць, што наш народны поэта ня піша на народнай мове і, 
значыцца, яго творы ня могуць быць названы ў поўным сваім ахопе 
«народнымі» творамі. Аднак-жа, Якуб Колас ёсьць праўдзівым на-
родным пісьменьнікам, – і яго творы зразумелы для чытачоў з народу 
без абы-якіх тлумачэньняў (друкаваліся-ж апавяданьні, сабраныя ў 
зборніку, на старонках масавай сялянскай газэты «Беларуская Вёска»). 
Значыць, астаецца дапусьціць, што нашага народнага пісьменьніка 
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падвёў Язэп Лёсік сваім аблудным правілам правапісу, падвялі 
мудрагелі з корэктарскага пакою друкарні Дзяржаўнага Выдавецтва, 
якія не саромяцца пушчаць у друк такія правапісныя «пекнасьці» як 
«голюцынацыя» (гл. Хурсік С. Першы паўстанак. С. 52), «поліатывы» 
(Полымя. 1926. № 6. С. 91), «облятыўны склон» (Лёсік Яз. Сынтакс. 
1925. С. 209). Ня буду ўсё-ж такі больш чапаць нашых корэктараў, бо 
ім прыходзіцца толькі расплачвацца за «чужыя грахі», – за хібы на-
шага правапісу, які яўна не адпавядае вымогам нашай сучаснасьці. 
А запраўды, наша сучаснасьць далёка пайшла ўперад у параўнаньні 
з тым часам, калі Бр. Тарашкевіч пісаў сваю «Беларускую граматыку 
для школ» і на сьпех формуляваў сваё правіла правапісу чужаземных 
слоў. Факт той, што ў мову нашых літаратараў-бэлетрыстых за час 
рэволюцыі ўвайшло шмат чужаземных слоў. Ня ўжываць гэтыя словы 
нашы бэлетрысты ня могуць, бо яны ўжываюцца ў шырокіх народных 
масах. З народнай мовы чужаземныя словы, калі можна так казаць, 
«лазам лезуць» у бэлетрыстычныя творы. І ўжо на гэтым фармаль-
ным аснаваньні, – ужываньні пэўнага слова ў нашых бэлетрыстых, 
трэба было-б цэлы шэраг чужаземных слоў лічыць абеларушчанымі і 
падвесьці іх пад правілы нашага правапісу. Тут магчыма было-б про-
ста падлічыць, якія словы ўжываюцца ў Янкі Купалы, Якуба Коласа, 
Цішкі Гартнага, Чарота і інш. пісьменьнікаў, і бяз доўгіх разважаньняў 
іх абеларусіць. Павінны-ж усе гэтыя словы ўжо на тэй падставе, што 
яны ёсьць у творах нашых пісьменьнікаў, увайсьці ў будучы слоўнік 
жывой беларускай мовы! Тут справа ясная. Няма чаго спрачацца.

Заўзятыя прыхільнікі правапісу Тарашкевіча, як с. Ул. Чаржынскі, 
і гатовы ўступіць «акаўцам» у пытаньні аб правапісе чужаземных 
слоў, што ўжываюцца ў бэлетрыстычнай літаратуры. Аднак, яны па-
куль што ўпарта стаяць на сваіх позыцыях у пытаньні аб правапісе 
слоў «кніжных», наогул тых слоў, якія ўжываюцца ў падручнікавай 
літаратуры. Ці маецца для гэтага адстойваньня пэўная рацыя? На мой 
погляд, рацыя зусім няпэўная, паколькі мова ідзе аб падручнікавай 
літаратуры, прызначанай для шырокага карыстаньня, аб розных там 
географіях Смоліча і Азбукіна, геометрыях Круталевіча, космографіях, 
граматыках, лемантарох і інш. Трэба-ж лічыцца з тым фактам, што 
за час рэволюцыі, прынамсі, каля 30  проц. наяўнага беларускага 
насельніцтва прайшло нашу школу, і, значыцца, тыя тэрміны, якія 
ўжываюцца ў падручніках масавай школы, больш, чымся на 30 проц. 
зрабіліся народнымі словамі. Наогул, у наш час опэраваць паняць-
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цем «кніжнае слова» значыць не разумець духу нашай эпохі. Для таго, 
хто мысьліць пасучаснаму, рэволюцыйна,  – ясна, што рэволюцыя 
сьцёрла мяжу паміж кнігай і жыцьцём. Паняцьце «кніжнае слова» ня 
вытрымлівае крытыкі.

Такім спасабам, само жыцьцё прымушае нас шукаць больш 
об’ектыўных крытэрыумаў для формуляваньня прынцыпаў пісаньня 
чужаземных слоў у нашай мове, чымся тыя, якія дадзены ў правапісе 
Тарашкевіча  – Лёсіка («кніжнасьць» або «пашыранасьць» слова ў 
народных масах). Гэтакім крытэрыумам можа быць «выразнасьць» 
вымаўленьня таго або іншага гуку ў чужаземным слове ў нашай мове. 
Адсюль мы проста натрапім на прынцып «няпоўнага» аканьня, форму-
ляваны С. М. Некрашэвічам у яго прадмове да «Расійска-беларускага 
слоўніка» С. Некрашэвіча і М. Байкова і праведзены ў другім выданьні 
«Практычнага расійска-беларускага слоўніка» М. Байкова і М. Гарэцка-
га, хаця трэба заўважыць, што гэты прынцып яшчэ раней выказваўся 
Я.  Станкевічам. Што для чужаземных слоў няма падставы рабіць 
выключэньняў з агульных правіл нашага правапісу, з гэтым згаджа-
ецца і Яз. Лёсік, як відаць з яго пазьнейшых правапісных нарысаў; на-
ват больш таго, – ён высоўвае прынцып поўнага («вялікага») аканьня 
ў чужаземных словах. Калі-б гэты прынцып быў наогул прыняты ў 
нашым правапісе, разумеецца, што паводле яго трэба было-б пісаць і 
чужаземныя словы; аднак, паколькі ў нас наогул няма поўнага акань-
ня і ў беларускіх словах, яго няможна прыняць для слоў чужаземных. 
Гэты погляд і атрымаў перамогу ў часе дыскусіі аб правапісе чужазем-
ных слоў на Акадэмічнай Конфэрэнцыі. Акадэмічнай Конфэрэнцыяй 
ухва лена: «у чужаземных словах замест ненаціскнога “о” пішацца “а”». 
Проста, ясна, рашуча! Так за-звычай пісалі законы ўсе законадаўцы! 
І канечна, супроць прынцыповага боку тут пярэчыць ня прыходзіцца. 
Прынцып – правільны; яго толькі трэба разьвіць, конкрэтызаваць у 
падрабязнасьцях.

Але вось як толькі мы даходзім да падрабязнасьцяй, дык справа 
выходзіць зусім не такой простай, як гэта можа здацца на першы по-
гляд. Кожны закон патрабуе тлумачэньняў, і гэтыя тлумачэньні могуць 
значна абмежаваць абсяг прыстасаваньня закону. Так стаіць справа і 
ў гэтым выпадку.

Папершае, ці ва ўсіх, без абы-якіх выняткаў, чужаземных словах мы 
будзем пісаць замест ненаціскнога «о» – «а»? Вось, напрыклад, слова 
«Омега». Ці тутака будзем акаць? Калі так, дык выйдзе поўны гвалт над 
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сэнсам, бо ў грэцкай мове, калі перакладаць гэта слова ў нашую мову 
тутака будзе не «а», а якраз «о» вялікае. <…> А такія выпадкі трапля-
юцца не ў адзіночным ліку. Зноў такі, як быць з вузка-спэцыяльнымі 
тэрмінамі, дзе папраўдзе мае вялікае значэньне наймалейшае «ёт», 
як, напрыклад, назвы хэмічных элемэнтаў, асабліва новых элемэнтаў, 
для якіх прыдумваюцца новыя штучныя назвы. Або вось, напрыклад, 
назвы модусаў сылёгізмаў. Ня можам напісаць замест «Бароко» – «Ба-
рока», бо тутака кожная галосная мае зусім азначанае сымболічнае 
значэньне і не дапушчае ніякай замены. Такія выпадкі знойдуцца ў 
кожнай галіне веды ў яе спэцыяльных разьдзелах. Справа ў тым, што ад 
падручнікавай літаратуры трэба адрозьніваць вузка-спецыяльныя на-
вуковыя творы. Нельга да гэтай науковай літаратуры падыходзіць так, 
як мы падыходзім да падручнікавай літаратуры, прызначанай для маса-
вага ўжываньня. Ясна, што гэтая літаратура прызначаецца для вузкага 
кола спэцыялістых, а ў вуснах спэцыялістых вузкаспэцыяльны тэрмін 
будзе гучэць не як народнае беларускае слова, а так, як яно гучыць у 
адпаведнай чужаземнай мове. Такія вузка-спэцыяльныя словы толькі 
ў рэдкіх выпадках (з непаразуменьня) могуць патрапіць у звычайныя, 
нават найпаўнейшыя слоўнікі тыпу практычных, і калі да слоў, што 
паказваюцца ў «практычных» слоўніках, зусім натуральным зьяўляецца 
аканьне, дык рэдка ўжываныя вузка-спэцыяльныя навуковыя тэрміны, 
на мой погляд, як выключэньні з агульнага правіла, павінны пісацца, 
як яны пішуцца ў тэй мове, адкуль яны ўзятыя.

Другое пытаньне, якое можна высунуць, дэталізуючы прынцып 
«аканьня», – гэта тое, як трэба пісаць складаныя чужаземныя сло-
вы. У «Практычным расійска-беларускім слоўніку» бачым «заалёгія», 
«касмаграфія», «касмапаліт». Я цяпер прыходжу да таго заключэньня, 
што ў першай складанай часьціне гэтых і падобных да іх слоў павінна 
быць затрымана «о». Бо, калі ў беларускіх складаных словах паводле 
нашага правапісу пішацца ў пэўных выпадках «о» (напрыклад, «добра-
якасны», «роўнасечны»), дык якое мы маем права рабіць выключэньне 
для чужаземных слоў, з якімі трэба абыходзіцца асабліва цырамонліва? 
Такім парадкам, на мой погляд, трэба пісаць: «зоалёгія», «космаграфія», 
«космапаліт». Адсюль: «морфалёгія», «онталёгія», «онтагенэзіс». Ад-
нак, для прыйменьнікаў трэба прыняць аканьне без выключэньняў, 
адкуль: «праграма», «пралетар»  і г. д.

Патрэцяе, спытаем: ці ва ўсіх выпадках пісаць на месцы чужазем-
нага «е» пасьля цьвёрдых зычных наша «э»? Факт той, што ў пэўнай 
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колькасьці чужаземных слоў у нашай літаратуры пішацца «а» або «ы». 
Прыклады: «літаратура», «матар’ял», «канцылярыя», «цырамонія»  
і г. д. Калі пішуцца «а» або «ы», значыць, маецца для таго пэўная рацыя, – 
выразнасьць вымаўлення гэтых гукаў у народнай мове. У адрозьніцу ад 
прынцыпу Я. Станкевіча ўсе гэтыя словы, дадзеныя ў літаратурным 
ужываньні, трэба разглядаць, як выключэньні з правіла аб няпоўным 
аканьні.

Чацьвертае пытаньне: як быць з географічнымі назвамі, прозьві-
шчамі і ўласнымі іменьнямі? Тутака трэба заўважыць тую акалічнасьць, 
што расійскія, польскія і ўкраінскія географічныя назвы звычайна 
падлягаюць нашаму правапісу. Мне здаецца, што пад гэты звычай 
могуць падыйсьці і ўсе географічныя назвы эўропэйскіх народаў. Ад-
нак, выключэньнем павінны быць такія, як кітайскія, японскія дый 
нэгрыцянскія назвы, як зусім розныя ад знаёмых нам эўропэйскіх (ад-
сюль «Кобдо», «Іокогама», «Токіо», «Конго»  і г. д.). Што датычыцца да 
прозьвішчаў, дык тут магчыма прыняць такое правіла: прозьвішчы 
дзеячоў навукі, мастацтва, політыкі, якія набылі агульную вядомасьць, 
падлягаюць нашаму правапісу (адкуль пішам: Сакрат, Сафокл, Ма-
гамэт, Вальтэр, Мальер, Напалеон, Лютар і інш.); але прозьвішчы 
малавядомыя, непопулярныя, пішуцца так, як у тэй мове, да якой на-
лежаць, прычым у навуковых творах яны могуць пісацца проста ў гэтай 
мове (напрыклад, проф. И. Владимиров, Passow, Frued  і г. д.). Уласныя 
іменьні, канечна, пішуцца так, як яны выяўляюцца ў тэй мове, да якой 
належаць (адсюль: Іоан, Ян, Іван, Жан, Джон, Хуан; Георгі, Юры, Жорж, 
Джордж). Разумеецца, што прозьвішчы асоб, якія працуюць у нас, на 
Белай Русі, павінны абавязкова пісацца пабеларуску (адсюль Градынгер, 
Нодаль  і г. д.).

Абагульняючы казанае аб правапісе чужаземных слоў, прыходзім да 
таго вываду, што хаця прынцып няпоўнага аканьня і дае пэўны грунт 
для разьвязаньня нашай правапіснай блытаніны, аднак ня трэба быць 
фанатычным у правядзеньні гэтага прынцыпу, роўналежна таму, як 
фанатызм не павінен мець сабе выяўленьня і ў абеларушваньні чужа-
земшчыны наогул.

Разумеецца, што патрэбны выключэньні з гэтага прынцыпу.
Зразумела, што ўсіх гэтых выключэньняў абгаварыць у падручніках 

правапісу немагчыма, – і такім парадкам мы мусім натрапіць на ідэю 
спэцыяльнага правапіснага слоўніка для нашай мовы. Такая ідэя выплы-
вала ўжо ўвесну мінулага году, у часе заўзятых боек паміж «акаўцамі» 
і «окаўцамі». Прапанаваная «окаўцамі», яна сустрэла крытыку з боку 
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С. М. Некрашэвіча (гл. артыкул «Да пашырэньня аканьня на чужазем-
ныя словы» // Полымя. 1926. № 5. С. 127–128). Аднак, на мой погляд, 
няма сур’ёзнай рацыі адносіцца да такога слоўніка скептычна. Ясна 
тое, што ў справе правапісу тэорыяй, агульнымі формуламі, агульнымі 
прынцыпамі абыйсьціся няможна.

<…> Улетку 1926 году Правапісна-Тэрмінолёгічнай Камісіяй 
Інбелкульту была зроблена спроба ўкласьці правапісны слоўнік чу-
жаземных слоў. Гэта спроба не ўдалася з тэй прычыны, што ў Камісіі 
ня было пэўных прынцыпаў для ўкладаньня падобнага слоўніка. Гэта – 
папершае. Падругое, неабходнай умовай для ўкладаньня правапісных 
слоўнікаў зьяўляецца наяўнасьць падрабязных слоўнікаў звычайнага 
тыпу. Было-б памылкай думаць, што слоўнікі звычайнага тыпу, нават 
у акадэмічным выданьні, могуць самі па сабе разьвязаць правапісную 
проблему: тутака галоўная ўвага зварачаецца на пераклад, на сэнс, ад-
ным словам, – на ўнутраны бок слова. Але зразумела, што слоўнік звы-
чайнага тыпу, у якім падабрана як мага большая колькасьць беларускіх 
слоў, зьявіцца матэрыялам для ўкладаньня правапіснага слоўніка. А з 
выданьнем апошняга наш правапіс знойдзе для сябе такую-ж пэўную 
аснову, якую знайшоў для сябе расійскі правапіс у правапісным 
слоўніку Н. Я. Грота.

ІІІ. Практычныя вывады

Абагульняючы казанае ў абодвух ранейшых разьдзелах нарысу, я 
раблю наступныя практычныя вывады:

1. Неабходна лічыць, што магчыма шырокі пераклад або, прынамсі, 
тлумачэньне чужаземных тэрмінаў у нашую мову адпавядае пільным 
патрэбам масавай асьветы, популярызацыі веды і кнігі.

2. Галоўная Тэрміналёгічная Камісія Інбелкульту павінна выпраца-
ваць сталыя прынцыпы перакладу чужаземных тэрмінаў у нашую мову. 
Наогул пажадана, каб тэрмінолёгічная праца ў далейшым яе працягу 
вялася паводле азначанай програмы і пэўных мэтодаў працы.

3. Патрабуецца грунтоўная крытыка зборнікаў навуковых тэрмі-
нолёгій і практычных расійска-беларускіх слоўнікаў з пункту погляду 
адпаведнасьці іх жывой народнай мове і жыцьцёвасьці новатвораў.

4. Для захаваньня чыстаты беларускае мовы ў нашых літаратурных 
творах патрэбна зьвярнуць увагу на беларускую фразэолёгію. Пытаньне 
фразэолёгічнае трэба лічыць чарговым пытаньнем нашай мовазнаўчай 
навукі.
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5. Для ўхіленьня правапіснай блытаніны неабходна прыняць ухва-
лены Акадэмічнай Конферэнцыяй прынцып «няпоўнага аканьня» ў 
чужаземных словах.

6. Пры дэталізаваньні прынцыпу «няпоўнага аканьня» прымаюцца 
пад увагу асаблівасьці пісаньня складаных чужаземных слоў, вузка-
спэцыяльных навуковых тэрмінаў, уласных географічных найменьняў, 
прозьвішчаў і ўласных іменьняў, а гэтак сама выпадкі напісаньня «а» і 
«ы» замест ненаціскнога «е» («э»), дадзеныя ў народным вымаўленьні 
і зафіксаваныя ў літаратурным ужываньні.

7.  Пасьля выхаду з друку падрабязнага расійска-беларускага 
слоўніка, на грунце яго матэрыялаў, апрацоўваецца спэцыяльны 
правапісны слоўнік беларускай мовы.

АНДРЭЙ  АЛЕКСАНДРОВІЧ

КЛАСАВАЯ БАРАЦЬБА  
НА МОВАЗНАЎЧЫМ ФРОНЦЕ  
І РЭФОРМА ПРАВАПІСУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ*

<…>

М ова з’яўляецца магутнай зброяй класавай барацьбы, 
магутным сродкам у руках нашай партыі. Партыя 

штодзённа і штогадзінна гаворыць з масамі на патрэбнай ёй мове. 
Моўнае будаўніцтва займае не апошняе месца ў агульным будаўніцтве 
соцыялістычнай культуры, мова ёсць «практычная рэальная свядо-
масць» (Маркс), «магутны сродак зносін» (Ленін).

<…>
Нацдэмы глядзелі на моўны фронт, як на вельмі важны аб’ект 

сваей шкодніцкай дзейнасці. У сваіх «тэарэтычных» выступленнях, 
у практыцы (стварэнне слоўнікаў, правапіса, тэрміналогіі, мастацкай 
літаратуры) нацдэмы, мабілізоўваючы ўсе свае сілы і сродкі, імкнуліся 
затрымаць развіццё беларускай мовы, мовы рабочага класа, мовы 
працоўнага сялянства. «Тэорыі» контррэволюцыйнага нацыянал-дэ-
макратызма пра так званы «самабытны» шлях развіцця беларускае 

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Пісьменнікі БССР аб рэформе правапісу 
беларускай мовы / пад рэд. А. Александровіча. Мінск, 1934. С. 12–27.
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мовы крыюць у сабе выразную антысавецкую сутнасць. Яны імкнуліся 
засланіць вочы беларускім працоўным масам нацыяналістычнай атру-
тай, трымаць масы ў цемнаце і праводзіць падрыўную работу супроць 
дыктатуры пролетарыята, праводзіць сваю інтэрвенцкую буржуазную 
рэстаўратарскую работу. Нацдэмы ўводзілі ў сучасную беларускую 
мову архаізмы з літоўскай метрыкі, з слоўніка Берынды, з розных срэд-
невяковых дакументаў, змагаліся за адрыў мовы ад жыцця, ад гаво-
рак пролетарыята і працоўнага сялянства, рашуча выганялі з мовы 
элементы інтэрнацыяналізма, змагаліся супроць советызмаў – слоў, 
народжаных пролетарскай рэволюцыяй, супроць слоў аднародных 
з рускай мовай. Нацдэмы, паланізуючы мову, змагаліся за ўтварэнне 
буржуазнай рэспублікі, за падначаленне працоўных Совецкай Беларусі 
фашысцкаму ладу жыцця.

<…>
Паланізацыю беларускай мовы нацдэмы праводзілі поўным хо-

дам. У слоўніку беларускай мовы давалі замест слоў «аукцион»  – 
«ліцытацыя»; «заседатель» – «асэсар»; «всенародный» – «паспаліты»; 
«сход» – «сойм»; «конфискация» – «заскарбаванне»; «огнестрельное 
оружие» – «пальная зброя».

<…>
Беларуская контррэволюцыя ўсімі сіламі і спосабамі імкнулася, 

арыентуючыся на фашысцкую Польшчу, зрабіць правапіс беларускай 
мовы недаступным шырокім беларускім працоўным масам, імкнулася 
стварыць штучны бар’ер паміж беларускай і рускай мовамі і пры любой 
мажлівасці засмечвалі беларускую мову рознымі сярэдневяковымі 
архаізмамі і буржуазнымі вульгарызмамі.

НАСПЕЎШАЕ ПЫТАННЕ*

<…>

Н ам здаецца, ужо надышоў час грунтоўна аглядзець пра-
робленую на моўным участку работу, прааналізаваць яе, 

вызначыць далейшы напрамак. Гэта таму, што мы навочна бачым шмат 
каштоўнага ў зробленым, але настолькі-ж яўны і відавочны некаторыя 
памылкі. Час ужо ўзяцца за выпраўленне памылковага, каб спыніць 
паглыбленне і пашырэнне яго.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: ЛіМ. 1940. № 8. С. 3.
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Работа па фарміраванню беларускай літаратурнай мовы за апошнія 
гады ішла па двух напрамках. Першы – ачышчэнне мовы ад усяго непа-
трэбнага, наноснага, другі – ўзбагачэнне мовы, пашырэнне яе слоўнага 
багацця, папаўненне тэрміналагічнага слоўніка.

<…>
У справе ачышчэння мовы работа грунтавалася на выдаленні 

непатрэбных і незразумелых шырокім масам народа архаізмаў, пра-
вінцыялізмаў і паланізмаў – усяго смецця, жывасілам прыцягнутага ў 
мову нацдэмамі, якія ставілі сваёй мэтай адрыў беларускага народа ад 
братняга яму рускага народа.

ГЕРШЛЬ  ШКЛЯР

ЛЕКСІКА*

Уводзіны

<…>

П рацэс развіцця і ўзбагачэння лексікона мовы ідзе рознымі 
шляхамі. З аднаго боку, у мове безупынна ідзе працэс утва-

рэння новых слоў, новых словазваротаў з ужо існуючых слоў. З другога 
боку, мова ўзбагачаецца шляхам засвойвання ўсяго інтэрнацыянальнага 
лексікона. Адпаведна гэтаму ўвесь лексічны склад мовы можна падзяліць 
на рад паасобных пластоў. У мове патрэбна адрозніваць:

А. Асноўную лексіку, асноўны лексічны фонд мовы, тыя словы 
і выразы, якія з’яўляюцца спрадвечнымі для данай мовы, або якія 
ўтварыліся на базе гэтай спрадвечнай лексікі.

Б. Запазычаныя словы, г. зн. словы, якія пераняты данай мовай з 
іншых, галоўным чынам суседніх моў.

В. Інтэрнацыянальная лексіка, г. зн. спецыяльныя словы і тэрміны, 
якія маюць месца ва ўсіх або многіх мовах.

У далейшым мы падрабязна разгледзім асобныя лексічныя пласты 
ў беларускай мове, выдзеліўшы пры гэтым, як асобную катэгорыю, 
совецкія новатворы ў беларускай мове, якія па свайму паходжанню і 
значэнню складаюць асобны лексічны пласт у мове.

* Тэкст прыводзіцца па выданні: Курс сучаснай беларускай мовы (Фанетыка. 
Марфалогія. Лексіка) / К. І. Гурскі [і інш.]. Мінск, 1940. С. 226–261.
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Б. Запазычаныя словы ў беларускай мове

Побач з асноўнай усходнеславянскай лексікай у беларускай мове, 
як і ў іншых мовах, ёсць пэўная колькасць слоў, запазычаных з іншых 
моў. Пераход слоў з адной мовы ў другую – з’ява натуральная і звы-
чайная. Узаемная сувязь паміж паасобнымі народамі заўсёды вядзе да 
ўзаемнага ўплыву ў галіне мовы. Няма ніводнай мовы, у якой не было-б 
слоў, запазычаных з іншых моў. Пэўная колькасць слоў запазычана з 
беларускай мовы вакольнымі мовамі – літоўскай, польскай, яўрэйскай і 
інш., і наадварот, рад слоў з гэтых апошніх перайшоў у беларускую мову. 

Не ўсе запазычаныя словы, ужываемыя ў беларускай мовве, увайшлі 
ў яе непасрэдна з той мовы, адкуль яны паходзяць. Шмат іншамоўных 
слоў увайшло ў беларускую мову праз іншыя мовы, напр., праз рус-
кую мову (фінскія, цюркскія словы) ці праз польскую мову (лацінскія, 
нямецкія словы). 

Тут мы разгледзім паасобныя групы запазычаных слоў у беларус-
кай мове.

<…>
1. Фінскія словы ў беларускай мове.
2. Іранскія словы ў беларускай мове.
3. Цюркскія словы ў беларускай мове.
4. Літоўскія словы ў беларускай мове.
<…>

5. Польскія словы ў беларускай мове

Пэўная колькасць слоў запазычана беларускай мовай з польскай 
мовы.

Пачынаючы з XVI ст. Беларусь падпадае пад уладу Польшчы. Гэта 
панаванне трымалася да самага канца XVIII ст. Не гледзячы на гэта, 
лік слоў польскага паходжання ў беларускай мове адносна невялікі.

Польскія, а таксама беларускія контррэволюцыйныя буржуазныя 
нацыяналісты сцвярджалі, што ў беларускай мове ёсць вялікая коль-
касць польскіх слоў і выразаў. Выходзілі яны пры гэтым з таго, што 
тыя ці іншыя беларускія словы ўжываюцца таксама ў польскай мове. 
Але такі падыход зусім няправільны. Большасць гэтых слоў ужываецца 
таксама ў рускай мове, або ў паасобных рускіх дыялектах ці ў украінскай 
мове. Такія словы мы павінны лічыць проста агульна-славянскімі. На-
ват адносна тых слоў, якім мы ў рускіх гаворках не знаходзім адпавед-
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ных слоў, няма падстаў сцвярджаць, што яны запазычаны з польскай 
мовы, калі яны з гукавога боку цалкам адпавядаюць законам беларускай 
фанетыкі.

Вялікая колькасць слоў, агульных беларускай і польскай мовам, 
з’яўляецца па свайму паходжанню не польскімі, а лацінскімі або 
нямецкімі словамі. <…> Праўда, лічаць, што гэтыя словы прыйшлі ў 
беларускую мову праз польскую, але гэта яшчэ не дае падставы лічыць 
гэтыя словы паланізмамі.

Запазычанымі з польскай мовы трэба лічыць толькі тыя сло-
вы, фанетычныя або марфалагічныя адзнакі якіх гавораць аб іх 
польскім паходжанні, або аб якіх гістарычна можна давесці, што яны 
прыйшлі з польскай мовы. Такіх слоў у беларускай мове налічваецца 
невялікая колькасць. Пры гэтым у значнай колькасці яны з’яўляюцца 
малапашыранымі, і ў самой беларускай мове ёсць да іх іншыя сінонімы.

<…>
Запазычанымі з польскай мовы патрэбна лічыць яшчэ словы пекны, 

скарга, кабета, пустэля, пустэльнік, пагарда, упарты, вільгаць, тлусты 
і некаторыя іншыя.

У радзе выпадкаў да слоў, запазычаных з польскай мовы, у беларус-
кай мове ёсць іншыя словы, агульнаўсходнеславянскія. Напрыклад, 
побач з запазычаным з польскай мовы словам быдла ў беларускай мове 
ёсць слова жывёла, побач з словам рыдлёўка – слова лапата, побач з 
словам кепскі – слова дрэнны, побач з словам пекны – слова прыгожы, 
побач з словам скардзіцца – слова жаліцца, побач з словам кабета – 
слова жанчына, побач з словам кемны – слова цямкі; побач з словам 
вільготны таксама ўжываецца ўсходнеславянская форма волкі (Ужо 
даўно ў тумане волкім над ярам месяц патануў – Трус).

У старых помніках беларускай мовы можна сустрэць значна больш 
слоў польскага паходжання. Магчыма, што некаторыя з іх мелі месца 
таксама ў тагочаснай жывой мове, але ў большасці гэта былі, безумоўна, 
толькі словы, штучна ўжываемыя ў літаратурных помніках.

Беларускія контррэволюцыйныя буржуазныя нацыяналісты, 
імкнучыся адарваць беларускую мову ад мовы вялікага рускага на-
рода і наблізіць яе да польскай мовы, штучна насаджалі ў беларускай 
літаратурнай мове паланізмы. Яны ўводзілі ў літаратурны абыход сло-
вы, узятыя з польскага лексікона, якія зусім не ўжываюцца беларускімі 
масамі, або якія ўжо здаўна зніклі з жывой мовы. Іх спробы, зразумела, 
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поспеху не мелі. Усе гэтыя штучна ўведзеныя словы не прывіліся ў бела-
рускай мове. Беларуская мова ў ходзе свайго развіцця не толькі адкідвае 
спробы штучна ўвесці чужыя словы ў моўны абыход, але пазбаўляецца 
і ад тых паланізмаў, якія ў свой час бытавалі ў літаратурнай мове.

<…>
6. Яўрэйскія словы ў беларускай мове.
7. Нямецкія словы ў беларускай мове.
8. Лацінскія словы ў беларускай мове.
9. Грэчаскія словы ў беларускай мове.

10. Стараславянскія словы ў беларускай мове.
<…>

В. Інтэрнацыянальныя словы ў беларускай мове

Інтэрнацыянальнымі словамі мы называем такія словы, якія 
пашыраны ў мовах усіх народаў. Інтэрнацыянальнай у значнай 
ступені з’яўляецца навуковая, тэхнічная і грамадска-палітычная 
тэрміналогія, тэрміны розных галін навукі. Але нямала ў сучаснай мове 
і інтэрнацыянальных слоў для паняццяў штодзённага жыцця. На на-
шых вачах рад інтэрнацыянальных слоў, якія раней былі спецыяльнымі 
тэрмінамі, уваходзяць у звычайны абыход, робяцца словамі штодзён-
нага жыцця. Возьмем для прыклада словы атмасфера, гарызонт. Гэта 
геаграфічныя тэрміны, але ў сучаснай мове яны з’яўляюцца ўжо не 
толькі спецыяльнымі навуковымі тэрмінамі, а ўжываюцца ў звычай-
най мове (напр. выразы: стварыць таварыскую атмасферу, з’явіўся 
на гарызонце). Словы сектар, паралель, радыус з’яўляюцца тэрмінамі 
матэматыкі; але ў сучаснай мове яны не толькі матэматычныя тэрміны, 
але і звычайныя словы (параўн. выразы – вытворчы сектар, правесці 
паралель, радыус дзеяння і т. д.).

Па свайму паходжанню большасць інтэрнацыянальных  слоў 
з’яўляецца грэчаскімі і лацінскімі. Разам з тым ёсць многа інтэр-
нацыянальных слоў французскага, англійскага, нямецкага паходжання. 
Ёсць таксама інтэрнацыянальныя словы і з іншых моў. Пасля Вялікай 
Соцыялістычнай рэволюцыі сталі пашырацца ў мовах усіх народаў 
інтэрнацыянальныя словы з рускай мовы.

<…>
1. Інтэрнацыянальныя словы грэчаскага паходжання.
2. Інтэрнацыянальныя словы лацінскага паходжання.
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3. Інтэрнацыянальныя словы французскага паходжання.
4. Інтэрнацыянальныя словы англійскага паходжання.
5. Інтэрнацыянальныя словы нямецкага паходжання.
<…>

6. Інтэрнацыянальныя словы іншага паходжання

<…>
Шляхі пранікнення інтэрнацыянальных слоў у мову даволі скла-

даныя. Не ўсе словы прыходзяць непасрэдна з той мовы, з якой яны 
паходзяць. Інтэрнацыяналізмы часта пераходзяць у тую ці іншую мову 
праз другія мовы.

Інтэрнацыянальныя словы ў беларускую мову, як правіла, пры-
ходзяць праз рускую мову. Аб гэтым сведчаць як характар саміх 
інтэрнацыянальных слоў, так і іх фармальныя адзнакі.

Мы ўжо адзначылі, што інтэрнацыянальныя словы пашыраны не 
заўсёды ва ўсіх мовах. У адных мовах для данага паняцця ўжываюцца 
інтэрнацыянальныя словы, а ў другіх на месцы іх могуць быць свае 
словы. У беларускай мове ўжываюцца толькі тыя інтэрнацыяналізмы 
і ў тых значэннях, якія ўжываюцца ў рускай мове.

Пранікненне інтэрнацыяналізмаў праз рускую мову відаць таксама 
з фармальных адзнак інтэрнацыянальных слоў. Інтэрнацыянальныя 
словы гучаць далёка не аднолькава ў розных мовах. У паасобных мовах 
яны маюць свае асаблівасці. У беларускай мове інтэрнацыянальныя 
словы заўсёды супадаюць з адпаведнымі словамі ў рускай мове. Гэта 
асабліва добра відаць, калі супаставіць гэтыя словы з іх формай у 
асноўнай мове і ў іншых славянскіх мовах, напр., у польскай.

Грэчаскае θ (th), як вядома, у рускай мове перадаецца часам праз 
ф, а часам праз т. У заходніх мовах, а таксама ў польскай мове гэты 
гук заўсёды перадаецца праз т. У беларускай мове словы з гэтым гу-
кам аднолькавы з адпаведнымі словамі ў рускай мове. У беларускай 
мове ўжываецца бібліятэка, тэатр, але арыфметыка, эфір, кафедра, 
анафема.

<…>
Інтэрнацыянальныя словы ў рускай мове маюць або цвёрдае або 

мяккае л у залежнасці ад крыніцы данага слова і часу яго пранікнення. 
Гэтае ж становішча маем і ў беларускай мове, напр., клас, клуб, але 
камплімент, амплітуда і т. д.
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Такім чынам мы бачым, што і інтэрнацыянальныя словы праніклі ў 
беларускую мову праз рускую мову. Руская мова гэта такая крыніца, праз 
якую ў беларускую мову ідзе шырокі паток інтэрнацыянальных слоў.

Беларускія контррэволюцыйныя нацыяналісты заўсёды вялі ба-
рацьбу супроць інтэрнацыянальных слоў у беларускай мове. Яны 
імкнуліся не дапускаць інтэрнацыянальных слоў у літаратуру, у абы-
ход і замест іх уводзілі розныя архаічныя словы або стваралі штучныя. 

Гэтым беларускія буржуазныя нацыяналісты імкнуліся затрымаць 
працэс развіцця беларускай мовы, адасобіць яе ад іншых моў.

З другога боку, беларускія контррэволюцыйныя буржуазныя 
нацыяналісты імкнуліся надаць інтэрнацыянальным словам форму 
адпаведных слоў у польскай мове. Яны пісалі кляса, а не клас; роля, 
а не роль; артысты, а не артыст; габінет, а не кабінет; магнэс, а не 
магніт; арытмэтыка, а не арыфметыка; катэдра, а не кафедра і т. д.

Гэтыя спробы буржуазных нацыяналістаў сустрэлі рашучы ад-
пор з боку совецкай грамадскасці. Былі разбіты буржуазна-нацыя-
налістычныя імкненні закрыць інтэрнацыянальным словам доступ у 
беларускую мову або сказіць форму інтэрнацыянальных слоў у бела-
рускай мове.

Мы бачылі, што інтэрнацыянальныя словы ідуць або з старых 
лацінскіх і грэчаскіх моў, або з заходне-еўрапейскіх моў – англійскай, 
нямецкай, французскай; пасля Вялікай Соцыялістычнай рэволюцыі ў 
мовах усіх народаў сталі пашырацца новыя інтэрнацыянальныя словы 
з рускай мовы. Такія словы, як большэвік, совет, ленінізм, ударнік, сталі 
сапраўды інтэрнацыянальнымі словамі. Яны ўжываюцца ва ўсіх мовах.

Совецкія новатворы ў беларускай мове

Совецкімі новатворамі мы называем тыя шматлікія словы і выразы, 
якія ўзніклі ў беларускай мове, як і ў мовах іншых народаў Совецкага 
Саюза, пасля Вялікай Соцыялістычнай рэволюцыі і адлюстроўваюць 
новыя абставіны, узнікшыя ў совецкай рэчаіснасці. Такіх новых слоў і 
выразаў узнікла ў мовах усіх народаў Совецкага Саюза вялікае мноства. 
Новыя класавыя адносіны, новыя формы палітычнага і грамадскага 
жыцця, новыя формы быта, новыя соцыялістычныя метады працы, 
новыя адносіны да працы – ўсё гэта патрабавала новых слоў для вы-
ражэння. І мовы ўсіх народаў узбагаціліся, дзякуючы гэтаму, велізарнай 
колькасцю новых слоў, якіх раней зусім не было.
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<…>
Характэрным для совецкіх новатвораў з’яўляецца тое, што яны 

ўзнікаюць адначасова ва ўсіх мовах Совецкага Саюза. Адно і тое-ж 
слова ў той ці іншай форме сустракаецца і ў рускай, і ў беларускай, і 
ў ўкраінскай, і ў грузінскай, армянскай і іншых мовах. Вядучую роль 
тут адыгрывае руская мова. Па ўзору адпаведных слоў у рускай мове 
ўтвараюцца совецкія новатворы ва ўсіх астатніх мовах Совецкага Са-
юза. Калі ўзяць пералічаныя вышэй совецкія новатворы ў беларускай 
мове, то лёгка пераканацца, што ўсе яны ўзніклі па ўзору гэтых-жа 
слоў у рускай мове. Слова выдатнік цалкам аналагічна рускаму слову 
отличник, слова працадзень цалкам аналагічна рускаму трудодень, 
слова чырвонасцяжны аналагічна рускаму краснознаменный і т. д. Та-
кое становішча маем не толькі ў беларускай мове, але і ва ўсіх астатніх 
мовах Совецкага Союза.

<…>
Да Вялікай Соцыялістычнай рэволюцыі беларуская мова была 

фактычна забаронена. Беларускі народ быў пазбаўлен магчымасці 
адкрыта карыстацца сваёй мовай, быў пазбаўлен школы на роднай 
мове; літаратура і друкаванае слова на беларускай мове праследаваліся і 
забараняліся. Зразумела, што гэта акалічнасць не магла не мець адмоў-
нага ўплыву на стан беларускай мовы, у прыватнасці на яе лексічны 
склад.

Беларуская мова была досыць багата бытавой лексікай, словамі 
штодзённага абыхода. Але ў ёй было мала слоў для больш складаных 
паняццяў, не было навуковай тэрміналогіі для розных галін ведаў.

Пасля Вялікай Соцыялістычнай рэволюцыі беларуская мова 
ўзба гацілася велізарнай колькасцю навуковых тэрмінаў з роз-
ных галін навукі і тэхнікі. Вышэй ужо гаварылася аб тэрмінах 
інтэрнацыянальнага паходжання ў беларускй мове. Фактычна амаль 
уся гэта інтэрнацыянальная лексіка была засвоена беларускай мо-
вай толькі пасля Вялікай Соцыялістычнай рэволюцыі. Але побач з 
інтэрнацыянальнай лексікай ў беларускай мове ўзнікла і вялікая коль-
касць арыгінальных тэрмінаў для розных галін навукі і тэхнікі.

<…>
Рост лексікона беларускай мовы за годы пасля Вялікай Соцыя-

лістычнай рэволюцыі заключаўся не толькі ва ўзнікненні новых слоў для 
новых паняццяў або ў стварэнні навуковых тэрмінаў. Рост літаратуры, 
мастацкай, палітычнай і навуковай, на беларускай мове, унядрэнне бе-
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ларускай мовы ў дзяржаўнае, партыйнае і грамадскае жыццё – усё гэта 
патрабавала дакладнасці і пунктуальнасці ізлажэння, і гэта выклікала 
паяўленне ў мове вялікай колькасці новых словаўтварэнняў, новых 
словазваротаў для перадачы розных адценняў значэння.

<…>
У сваім росце і развіцці беларуская мова апіралася на мову 

вялікага рускага народа, на рускую мову. Калі ўзяць усе новыя сло-
вы і словаўтварэнні, якія паявіліся ў беларускай мове пасля Вялікай 
Соцыялістычнай рэволюцыі, то лёгка пераканацца, што ўсе яны, як 
адзначана ўжо і вышэй, таксама ўзніклі пад уплывам і па ўзору адпа-
ведных слоў у рускай мове.

Параўнаем, напрыклад, такія словы, як усебаковы і руск. все-
сторонний, месцазнаходжанне – местонахождение, беспадстаўны – 
безосновательный, працаздольны  – трудоспособный, землекары-
станне  – землепользование, лесараспрацоўка  – лесоразработка, 
шматлікі – многочисленный, абароназдольнасць – обороноспособность, 
жывёлагадоўля – животноводство, першапачатковы – первоочеред-
ной, самадзейнасць – самодеятельность, своечасовы – своевременный, 
выпрабавальнік – испытатель, парушальнік – нарушитель.

Ва ўсіх гэтых выпадках мы бачым, што беларускія словы ўтвораны 
па ўзору адпаведных рускіх слоў. Ва ўмовах пролетарскай рэволюцыі, ва 
ўмовах соцыялізма руская мова з’яўляецца магутным фактарам роста 
і развіцця для ўсіх моў вялікага Совецкага Саюза.
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4. ІНАВАЦЫЙНЫЯ  ПРАЦЭСЫ  
Ў  ЛЕКСІЧНЫМ  СКЛАДЗЕ   
БЕЛАРУСКАЙ  МОВЫ

Р азвіццё лексічнага складу беларускай мовы адбываецца на 
працягу ўсёй яе гісторыі, аднак асабліва мэтанакіравана 

і плённа працэсы інавацыйнай намінацыі праходзілі ў 1920-я гг. і ў 
канцы XX – пачатку XXI ст. Адно з вядучых месцаў у мадэрнізацыі і 
папаўненні лексікі належыць аўтарскай неалагізацыі.

З’ява аўтарскай неалагізацыі характэрна для большасці славянскіх 
моў, і гістарычна яе можна ўзводзіць да перакладчыцка-асветніцкай 
дзейнасці Канстанціна-Кірыла і Мяфодзія. Менавіта ў тыя далёкія 
часы пры распрацоўцы славянскай азбукі і перакладзе на славянскую 
мову богаслужбовых тэкстаў Новага Запавету яны стварылі «лексікон, 
што аб’ядноўваў элементы паняційна-лагічнай сістэмы класічнай 
філасофіі і антыноміі хрысціянскіх дагматаў, а таксама арганізоўваў 
працэс пазнання, забяспечваў навуковы дыскурс тэрміналогіяй на ста-
раславянскай мове» [33, с. 6]. У складзе гэтага лексікона, несумненна, 
выдзяляліся і словы індывідуальна-аўтарскага паходжання, паколькі 
ўпершыню старажытнагрэчаскія лексічныя адзінкі пераўвасабляліся 
ў адпаведныя славянскія, набываючы пісьмовы (кніжны) рэлігійна-
кананічны характар, што і было адной з важнейшых задач асветніцкай 
дзейнасці славянскіх Першанастаўнікаў. Аднак выяўленне такіх слоў 
(у сённяшнім разуменні аўтарскай неалагізацыі) наўрад ці магчымае, 
паколькі першыя славянскія тэксты выступаюць як зыходная аснова 
і першапачатковы ўзор.

На ўсходнеславянскіх землях узнікненне аўтарскіх неалагізмаў 
звязваецца з імёнамі Памвы Бярынды, Лаўрэнція Зізанія, Францыска 
Скарыны, Мялеція Сматрыцкага і інш. Ужо ў творах Епіфанія Пра-
мудрага (стваральніка стылю «извития словес» ва ўсходнеславянскім 
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пісьменстве) сустракаюцца адзінкі інава цыйнага паходжання. У Ф. Ска-
рыны даследчыкі адзначаюць такія аўтарскія неалагізмы, як книжница 
(бібліятэка), певница (музыка). Шмат арыгінальных аказіянальных 
кампазітаў сустракаецца ў «Лексиконе славенороским…» Памвы Бя-
рынды: байкоповедач, вколостоянье, боговолшебник, чревнолаком-
ство, голопупя, детоводитель і інш. Аднак найбольшага росквіту 
працэс аўтарскай неалагізацыі дасягнуў у XIX–XXI стст. – падчас 
карэнных сацыяльных і гістарычных пераўтварэнняў у грамадскім 
і культурным жыцці беларусаў, рускіх і ўкраінцаў. Вобразна кажу-
чы, лакаматывам гэтага працэсу стала руская класічная літаратура. 
Менавіта новаўтварэнні А. Пушкіна (кюхельбекерно), Ф. Дастаеўскага 
(крутобедрая, обнеряшиться), М. Салтыкова-Шчадрына (размази-
сто-стыдливо-пустопорожний, сладкострастно-убийственный), 
А. Чэхава (блиноед, обынтеллигениться) і іншых сталі ўзорам для 
стварэння аўтарскіх (аказіянальных) адзінак у мове мастацкіх твораў 
Якуба Коласа, Янкі Купалы, Уладзіміра Дубоўкі, Тодара Кляшторна-
га, Тараса Шаўчэнкі, Лесі Украінкі, Міхаіла Кацюбінскага, Максіма 
Рыльскага, многіх паэтаў і празаікаў з іншых славянскіх краін. 
Рус кая мова з’явілася той эксперыментальнай пляцоўкай, на якой 
апрабіраваліся самыя разнастайныя сродкі мастацкай выразнасці, 
якія пазней пры фарміраванні сучасных беларускай і ўкраінскай 
моў выкарыстоўваліся ўжо як гатовыя словаўтваральныя мадэлі 
і ўзоры. Ужо ў XVIII–XIX стст. рускія пісьменнікі, арыентуючыся 
на лепшыя ўзоры еўрапейскай і класічнай літаратуры, інтуітыўна 
адчулі неабходнасць разнастаіць лексічныя сродкі літаратурнай 
мовы, фарміраванне і складванне якой і прыпадае на гэты час. Пра-
цэс аўтарскай неалагізацыі ў такіх варунках выглядае заканамерным 
і апраўданым, паколькі ён дазваляў істотна папоўніць літаратурны 
лексікон і тым самым засведчыць неабходнасць далейшага развіцця 
і ўдасканалення мовы і маўлення ў цэлым.

Першыя заўвагі пра адметнасці словатворчасці таго або іншага 
пісьменніка сустракаюцца ў аглядных і спецыяльных літаратуразнаўчых 
артыкулах у пачатку XX ст. Напрыклад, у артыкуле Р. Якабсона «Но-
вейшая русская поэзия» (1921) [39] аналізуюцца адметнасці паэтычна-
аўтарскай мовы В. Хлебнікава.

Навукова-лінгвістычнае асэнсаванне працэсаў утварэння аўтарскіх 
неалагізмаў распачалося толькі ў канцы 1950-х – пачатку 1960-х гг. 
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Першапачаткова аказіянальныя адзінкі асобна не выдзяляліся, а 
ўключаліся ў склад так званай паэтычнай лексікі. Так, у слоўніку 
паэтычных тэрмінаў А. Квяткоўскага быў асобны артыкул «Неалагізм 
у паэзіі», дзе тлумачылася, што да іх адносяцца новаўтварэнні таго ці 
іншага паэта. Пры гэтым адзначалася, што «поэтические неологизмы не 
всегда входят в общий язык» [16, с. 133–134]. Паэтычная неалагізацыя 
прыблізна ў гэты ж час стала прадметам аналізу Р. В. Вінакура ў 
манаграфіі «Маяковский – новатор языка» (1943), у якой даследчык 
прааналізаваў сістэму моўных сродкаў паэта з пункту гледжання моўнай 
навізны і арыгінальнасці. Ён канстатаваў, што «моўнае наватарства 
Маякоўскага не з’яўляецца вынікам толькі славеснай гульні. У яго 
ёсць свае трывалыя асновы ў спецыфічных асаблівасцях паэтычнага 
светабачання Маякоўскага, у самім стылі яго паэзіі. Іншымі словамі, 
асобныя з’явы мовы Маякоўскага, адзначаныя пячаткай творчага 
наватарства, выступаюць у яго паэзіі матываванымі, яны тлумачацца 
адпаведным мастацкім заданнем» [7, с. 5]. Стылістычны неалагізм 
выдзяляе В. С. Ахманава, пад якім яна разумее «неологизм, созданный 
автором данного литературного произведения и обычно не имеющий 
широкого распространения; ср. потенциальное слово: рус. многопудье 
(Маяковский), очеловечивать, расчеловечивать (Герцен), безбурность 
мира (Блок)» [2, с. 262].

Тэндэнцыя невыдзялення індывідуальна-аўтарскіх інавацый 
першапачаткова датычылася і беларускага мовазнаўства. Так, у 
дапаможніку для студэнтаў філалагічных факультэтаў вышэйшых 
навучальных устаноў «Курс сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы: Фанетыка, арфаграфія, лексікалогія» (1961) аўтар раздзела па 
лексікалогіі М. Г. Булахаў сярод яўных паэтызмаў тыпу ліра, ветразь, 
вятрыска, гмах, кайданы, сінявокі, барвовасць і іншыя прыводзіць 
і аўтарскія наватворы: агняцветны, златаіскры, зорнатонны, 
зорнацветны, срэбразвонны, срэбнаструнны, шумналісты, ясназорны 
[5, с. 177], якімі ў перадваенныя гады былі напоўнены творы тагачаснай 
беларускай мастацкай літаратуры.

Вылучэнне ўласна аказіянальнай (індывідуальна-стылістычнай) 
лексікі ў складзе неалагізмаў ва ўсходнеславянскім мовазнаўстве 
пачынаецца ў другой палове 1960-х  – пачатку 1970-х гг., калі 
паняцце аўтарскай неалагізацыі трывала ўсталёўваецца ў тагачаснай 
савецкай русістыцы дзякуючы грунтоўным працам В. Габінскай [8], 
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В. Грыгор’ева [9], А. Земскай [13], У. Лапаціна [19], А. Лыкава [20; 21], 
А. Смірніцкага [32], Э. Ханпіра [35; 36] і інш. У канцы 1980-х – пачатку 
1990-х гг. уласна аказіянальныя ўтварэнні ў складзе неалагізмаў 
пачынаюць выдзяляць у граматыках і вучэбных дапаможніках 
па мове для вышэйшых навучальных устаноў і школьных пад - 
ручніках.

Працэс аўтарскай неалагізацыі ў значнай ступені абумоўлены 
асаблівасцямі культурнай сітуацыі на пэўных гістарычных этапах. 
Прыкладам можа служыць пачатак XX ст., калі «ўласцівае гэтаму 
часу адчуванне вычарпанасці крэатыўных магчымасцей культуры, у 
прыватнасці магчымасцей паэтычнай мовы, асабліва востра адчува-
лася пасля ўпадку сімвалізму, у 1910–1920-я гг.» [31, с. 47]. Імкненне 
адрадзіць пачуццё навізны, адкінуўшы «застарэлыя» нормы і эстэ-
тычныя крытэрыі, знайсці альтэрнатыву традыцыйным спосабам 
слоўнай творчасці было характэрна для так званай авангарднай паэзіі, 
прадстаўнікі якой актыўна ўключыліся ў працэс індывідуальнай 
словатворчасці. Асабліва шмат аўтарскіх неалагізмаў было створа-
на ў 1920–30-я гг. – перыяд карэнных сацыяльных пераўтварэнняў, 
актыўнай гаспадарчай, палітычнай і культурнай дзейнасці людзей, калі 
рамантычнае светаадчуванне і светаразуменне маладога пакалення 
паслярэвалюцыйнага часу вымагалі шукаць новыя сімвалы і алегорыі, 
багатыя на розныя семантыка-стылістычныя адценні і фарбы. Працэс 
пошуку новых слоў, адпаведна і новых вобразна-выяўленчых сродкаў, 
ахапіў большасць тагачасных пісьменнікаў. На старонках беларускіх 
кніг і часопісаў, літаратурных альманахаў і газет зазвычаіліся: сонцат-
каныя словы (А. Александровіч), змаганне… штандарыла (У. Дубоўка), 
бурнапеністая завіруха (М. Зарэцкі), гуслярылі звонкія далі (Т. Кляш-
торны), шумнавірная кроў (П. Трус), буравейныя далі (У. Хадыка), сон-
цавей залаты (М. Чарот). Як сведчаць адзначаныя і шматлікія іншыя 
прыклады, у гэты час асабліва зручным спосабам утварэння новых слоў 
з’явілася аснова- і словаскладанне, якое давала магчымасць злучыць 
у адным слове раней немагчымае, дазволіла рэзка павялічыць валент-
насць злучаемых кампанентаў. 

Нягледзячы на, здавалася б, даволі працяглую гісторыю вывучэн-
ня аўтарскай неалагізацыі, у сённяшнім мовазнаўстве пакуль што не 
выпрацаваны ўсебаковы і самадастатковы падыход да класіфікацыі 
(і адначасова намінацыі) індывідуальна-стылістычных неалагізмаў. 
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У сучаснай лінгвістыцы налічваецца некалькі дзясяткаў тэрмінаў 
для абазначэння аўтарскіх новаўтварэнняў. Найбольш ужывальнымі 
з’яўляюцца аказіяналізм і аказіянальнае слова (Г. Басава [3], А. Лыкаў, 
І. Загрузная [12]), патэнцыяльнае слова (Р. Вінакур, І. Манолі і інш.), 
неалагізм (А. Габінская, В. Грыгор’еў), аўтарскі неалагізм, індывідуалізм 
(Р. Намітокава [23]), індывідуальна-стылістычны неалагізм (І. Ага-
ранян), наватвор (В. Рагойша [30]), аўтарскі наватвор, аўтарскі 
неалагізм, аказіянальнае слова (М. Прыгодзіч [27; 28; 29]). Акрамя тра-
дыцыйных абазначэнняў названага паняцця, у мовазнаўстве існуюць 
і іншыя, больш арыгінальныя найменні: эгалагізм (А. Аржанаў [1]), 
словы-самаробкі (Н. Фельдман [34]), словы-экспромты, словы-аднадзёнкі 
(К. Чукоўскі). Разнастайнасць у вызначэнні паняцця аўтарскі неалагізм 
абумоўлена рознымі крытэрыямі і рознымі прыметамі, што характа-
рызуюць такія словы. 

У лінгвістычнай літаратуры апошніх дзесяцігоддзяў склалася 
своеасаблівая трыяда тэрмінаў у дачыненні да вызначэння сутнасці 
аўтарскіх неалагізмаў: аказіяналізм  – патэнцыяльнае слова  – 
неалагізм. Большасць даследчыкаў прызнаюць тэрмін аказіяналізм 
(ад лац. occasionalis – ‘выпадковы’), тым самым выдзяляючы выпад-
ковасць, «некананічнасць» стварэння такіх слоў. На думку В. Ахмана-
вай, аказіяналізмамі з’яўляюцца словы, «якія не адпавядаюць агуль-
напрынятым моўным нормам, характарызуюцца індывідуальным 
густам творцы і абумоўлены спецыфічным кантэкстам ужывання» 
[2, с. 284]. Падобнай трактоўкі прытрымліваецца і А. Кавалеўская, 
якая лічыць, што аказіяналізм «з’яўляецца ў канкрэтнай маўленчай 
сітуацыі, створаны пісьменнікам менавіта для дадзенага выпадку, не 
разлічаны на распаўсюджанне і замацаванне ў агульным ужытку»[17, 
с. 5]. З другога боку, на думку І. Манолі, паняцце «аказіянальнае слова» 
можа разумецца і як «выпадковае слова», хоць у мастацкім тэксце 
нічога выпадковага (аказіянальнага) быць не можа [22, с. 26]. Фак-
тычна атаясамліваюць тэрміны «аказіянальнае слова» і «неалагізм» 
А. Габінская, В. Грыгор’еў.

У складзе аказіянальнай лексікі многія даследчыкі вылучаюць 
патэнцыяльныя словы, першую характарыстыку якім даў Р. Вінакур: 
«У кожнай мове, побач з ужыванымі ў паўсядзённай практыцы словамі, 
існуюць, акрамя таго, свайго роду “патэнцыяльныя словы”, г. зн. сло-
вы, якіх фактычна няма, але якія маглі б быць, калі б таго захацела 
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гістарычная неабходнасць» [7, с. 15]. Агульнапрынятага вызначэння 
гэтага паняцця да сённяшняга часу няма. Не адрозніваюць патэнцы-
яльныя і ўласна аказіянальныя словы У. Лапацін, А. Лыкаў, Н. Фель-
дман, Л. Чэхава і інш. Так, А. Лыкаў сцвярджае, што «як індывідуальна-
аўтарскія словы, так і патэнцыяльныя, у самым агульным выглядзе 
можна вызначыць як словы, якія ствараюцца самім аўтарам у вуснай 
ці пісьмовай мовах для патрэб данага кантэксту» [21, с. 6]. Патэнцы-
яльныя і аказіянальныя словы адносіць да аказіяналізмаў У. Лапацін, 
паколькі «абедзве групы ствараюцца ў залежнасці ад “выпадку”, 
аказіянальна» [19, с. 71].

З другога боку, некаторыя лінгвісты патрабуюць не атаясамліваць 
патэнцыяльныя словы і ўласна аказіяналізмы, паколькі яны высту-
паюць як прама процілеглыя адно аднаму. І. Агаранян, М. Бакіна, 
А. Земская, Л. Шакун, Э. Ханпіра і інш., зыходзячы з асаблівасцей 
словаўтварэння аўтарскіх неалагізмаў, мяркуюць, што «патэнцыяльныя 
і аказіянальныя словы ўяўляюць сабой два полюсы словаўтварэння: 
першыя з’яўляюцца рэалізацыяй законаў словаўтварэння, другія – 
парушэннем гэтых законаў. Гэта антыподы» [13, с. 225–226]. На 
думку Э. Ханпіра, «аказіянальнасць адваротна прапарцыянальная 
патэнцыяльнасці: чым вышэй магчымасць з’яўлення таго ці іншага 
моўнага факта, тым ніжэйшая яго аказіянальнасць. І наадварот: чым 
вышэйшая ступень аказіянальнасці, тым ніжэйшая патэнцыяльнасць 
моўнага факта» [35, с. 246]. А. Земская ўвогуле лічыць, што патэн-
цыяльныя словы патрабуюць асобнага вывучэння, таму што для іх 
характэрны прадуктыўныя словаўтваральныя тыпы.

Варта адзначыць і спробы асобных лінгвістаў вылучыць 
спецыфічную групу новаўтварэнняў, якія спалучаюць рысы і патэнцы-
яльных слоў, і аказіянальных адзінак – «аказіянальна-патэнцыяльныя 
словы» [25, с. 128]. Пра такія словы згадваюць А. Земская («пагранічная 
паласа») і М. Калніязаў («пагранічныя ўтварэнні»). Аднак выпрацаваць 
канкрэтныя крытэрыі для вылучэння «аказіянальна-патэнцыяльных 
слоў» да сённяшняга часу не ўдалося, паколькі, як лічыць А. Навасёлава, 
«кожнае маўленчае новаўтварэнне неабходна разглядаць усебакова: 
яго структуру, семантыку, кантэкстнае акружэнне, стылістычную ад-
несенасць» [25, с. 128].

Спробы лінгвістаў даць адназначны і агульнапрыняты тэрмін 
для намінацыі паняцця «аўтарскі неалагізм» засведчылі няпро-
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стую прыроду аналізуемага моўнага феномена, яго надзвычайны 
функцыянальна-стылістычны статус у структуры лексіка-граматычнай 
парадыгмы мовы. Таму, магчыма, маюць рацыю тыя даследчыкі, што 
прапаноўваюць чыста «нейтральныя» тэрміны тыпу «аўтарскі нава-
твор», «аказіянальнае слова» і да т. п., разумеючы, што гутарка ідзе пра 
«новае слова або моўны зварот, якія ўжываюцца ў мастацкім творы з 
пэўнымі стылістычнымі мэтамі» [30, с. 114].

У абсалютнай большасці прац небеспадстаўна акцэнтуецца ўвага 
на такой характэрнейшай рысе аўтарскай неалагізацыі, як малавера-
годнасць атрымання падобнымі новаўтварэннямі статусу ўзуальных 
адзінак. Сапраўды, у большасці выпадкаў такія адзінкі, «абслугоўваючы 
пэўны кантэкст… даную моўную сітуацыю, не прэтэндуюць на тое, 
каб замацавацца ў мове, увайсці ў агульнае ўжыванне» [19, с. 65]. Гэта 
сцвярджэнне можна лічыць абсалютна справядлівым у дачыненні да 
пераважнай большасці аўтарскіх неалагізмаў, з іх характэрнымі не-
звычайнасцю, некананічнасцю ўтварэння і семантыкі, індывідуальным 
густам творцы. Аднак пэўная частка аўтарскіх наватвораў (хоць і не 
вельмі значная) усё ж змагла замацавацца, і сёння яны ўспрымаюцца 
як узуальныя сродкі літаратурнай мовы.

Агульнавядома, што на працягу свайго гістарычнага развіцця 
сучасная руская літаратурная мова ўзбагацілася такімі першапа-
чаткова аўтарскімі неалагізмамі, як громокипящий (Ф. Цютчаў), ли-
монничать (Ф. Дастаеўскі), помпадур, головотяп, пенкосниматель 
(М. Салтыкоў-Шчадрын), сиюминутный (У. Маякоўскі). Можна таксама 
прывесці і першапачатковыя аказіяналізмы з іншых моў, што пазней 
сталі міжнароднымі: ліліпут (Д. Свіфт), газ (Я. ван Гельмант), робат 
(К. Чапек). Здабыткам сучаснай беларускай агульналітаратурнай мовы 
сталі такія індывідуальна-аўтарскія неалагізмы Уладзіміра Дубоўкі, 
як адлюстроўваць, мілагучны, мэтазгодны, дабрабыт, ажыццяўленне, 
цемрашал і ўведзеныя ў літаратурную практыку словы мінор, мажор 
[18, с. 249]*. 

У сучаснай беларускай літаратурнай мове як мове параўнальна ма-
ладой і здольнай да самапапаўнення і ўдасканалення свайго лексічнага 

* Адзначым, што Алесь Каўрус новаўтварэнне мілагучны схільны выключыць з 
гэтага спісу, паколькі Якуб Колас яго ўжыў у паэме «Новая зямля» ў выданні 
1923 г. Першыя ж зборнікі вершаваных твораў У.  Дубоўкі – «Строма» (Вільня, 
1923), «Трысцё» (1925), «Сredo» (1926), «Наля» (Масква, 1927) – гэтага слова 
не фіксуюць (Род. слова. 2012. № 10. С. 37–42).
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саставу ўтварэнне аўтарскіх неалагізмаў засведчыла не толькі шырокія 
словаўтваральныя і вобразна-выяўленчыя магчымасці яе. На думку 
аўстрыйскага лінгвіста Германа Бідэра, «развіццё лексікі і стылістыкі 
беларускай літаратурнай мовы, якой патрэбна пазбягаць аднабаковых 
шляхоў свайго папаўнення, павінна зыходзіць з інтэграцыі, у першую 
чаргу, агульнабеларускіх дыялектызмаў і пашыраных рэгіяналізмаў, у 
другую чаргу, аўтарскіх словаўтваральных неалагізмаў (курсіў мой. – 
М. П.), і толькі ў трэцюю чаргу, за кошт запазычанняў з іншых моваў» 
[4, с. 5].

Развіццё лексічнага саставу беларускай літаратурнай мовы і 
сапраўды ўжо цяжка ўявіць без аўтарскіх новаўтварэнняў, матыва-
вальнай асновай якіх стаў уласнабеларускі матэрыял. І гэта не вузка-
кантэкстуальныя адзінкі, а словы, «патэнцыйна скіраваныя ў моўную 
практыку» [15, с. 34]. Вельмі важна, што большасць з іх утворана 
«ў поўнай згодзе з правіламі беларускага словаўтварэння, яны семан-
тычна выяўныя, зразумелыя часта нават без кантэксту» [15, с. 34]. 
Параўн.: аднавульцы (на адной вуліцы), аднораз (адзін раз), капялю-
шысты, перадсонны, скарамоўка і скарамоўна, шчыльніць (Ц. Гартны), 
абвеснены (У. Хадыка, З. Бядуля), абнядоліцца (Я. Купала), галініцца 
(Р. Барадулін), духмяніць (І. Кірэйчык), мазольна (М. Мятліцкі), 
прысуседзіцца (Н. Гілевіч) і інш. У мове мастацкай літаратуры шырока 
асвоена ўтварэнне прыслоўяў ад назоўнікаў: азёрна, борна, барыкадна, 
вульна, калодна, шчупачна і да т. п., былінна (М. Рудкоўскі), блазнотна 
(С. Гаўрусёў), канвеерна (Н. Гілевіч), бронзава (А. Пысін), музейна, 
траншэйна, траўна (Г. Пашкоў) і інш. Актыўна папаўняецца такі, 
здавалася б, лексічна замкнёны клас слоў, як дзеясловы: нявесціцца, 
нядзеліцца, нагурбіць, начэць, наземіць, паарлець, падрабязіць, папля-
чэць, песніць, пабландыніцца, паджэншэніцца, ружыць, славяніцца, 
словасловіць і інш. Параўн. таксама: крынічыць (У. Дубоўка), 
одзіцца, верлібрыцца, абраманіцца (М. Шабовіч), сынець, травець, 
хмурыніцца, чумакаваць (Р. Барадулін), сякерыць, надорэміфасоліць 
(Н. Гілевіч), табуніцца (П. Панчанка) і інш. Беларускімі аўтарамі 
асвоены і аказіянальныя назвы адцягненай семантыкі, асабліва на 
-асць: бурапеннасць (Л. Сільнова), буянасць (Л. Забалоцкая), бун-
тарнасць (П.  Макаль), водарнасць (Г.  Кляўко), арфазвоннасць, 
шатрыстасць (У. Дубоўка), плыннасць (Н. Гілевіч), грымотнасць, 
сыноўнасць (М.  Арочка), баравіковасць (Ю. Свірка), настыласць 
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(К. Камейша), вясновасць (А. Каско), чыстасць (А. Лойка), стрымга-
ловасць (А. Барскі), ангарнасць (Г. Булыка) і да т. п. Гэтыя і шматлікія 
іншыя ўзоры аўтарскіх неалагізмаў сур’ёзна ўскладняюць пытанне 
аб узуальным і аказіянальным статусе слоў у беларускай мове. На-
прыклад, даследчык аказіянальнай лексікі 1920–30-х гг. М. Шабовіч 
лічыць, што «набыткам літаратурнай мовы стала шэсць аўтарскіх 
наватвораў з суфіксам -асць: блакітнасць, зорнасць, імглістасць, бяс-
крыласць, пунсовасць, бязбрэжнасць» [37, с.102]. Але, зразумела, 
ёсць нямала іншых наватвораў на -асць, якія з поўным правам мо-
гуць лічыцца агульналітаратурнымі. Асноўнай цяжкасцю ў аднясенні 
аўтарскіх неалагізмаў да ўзуальных адзінак з’яўляецца нераспраца-
ванасць крытэрыяў, паводле якіх тое ці іншае слова можа лічыцца 
літаратурным сродкам.

Характэрныя рысы аказіянальнай лексікі. Сярод важнейшых 
прымет аказіяналізмаў можна адзначыць экспрэсіўнасць, эмацыяналь-
насць, залежнасць ад кантэксту, намінатыўную факультатыўнасць, 
функцыянальную аднаразовасць, прыналежнасць да маўлення, 
словаўтваральную вытворнасць, аддаленасць ад узуса. Пераважная 
большасць з гэтых уласцівасцей істотных пярэчанняў не выклікаюць. 
Разыходжанні ў ацэнцы датычацца функцыянальнай аднаразовасці 
аказіянальных слоў і прыналежнасці іх толькі да маўлення.

Функцыянальная аднаразовасць. На думку А. Лыкава, «важней-
шай уласцівасцю аказіянальнага слова з’яўляецца яго аднаразовасць» 
[21, с. 18]. Аднак практыка сведчыць, што існуюць і словы, якія су-
стракаюцца ў мове твораў розных аўтараў, прычым для вызначэння 
сапраўднага аўтарства прыходзіцца праводзіць сур’ёзныя росшукі. На 
гэта ў свой час звярнуў увагу М. Багданаў: «…прымета функцыяналь-
най аднаразовасці, гэтаксама як і звязаная з ёй прымета ўтваральнасці 
(неўзнаўляльнасці), верагодна, не з’яўляюцца рэлевантнымі для 
маўленчых наватвораў, бо той ці іншы наватвор можа ўжывацца (не 
стварацца наноў!) шматразова» [6, с. 143]. З думкай М. Багданава па-
гаджаецца і беларускі даследчык М. Шабовіч, які лічыць, што «хоць 
функцыянальная аднаразовасць уласціва большасці аказіянальных 
слоў, яе не варта ўключаць у лік абавязковых прымет аказіяналізма, 
бо ёсць шмат аўтарскіх наватвораў, якія маюць некалькі выпадкаў 
ужывання» [38, с. 66]. Дарэчы, з’ява неаднаразовага выкарыстання 
аўтарскіх неалагізмаў характэрна для многіх літаратурных моў. Так, 
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В. Нікульцава налічыла 57 ідэнтычных неалагізмаў у І. Севяраніна і 
У. Маякоўскага, з якіх 20 з’яўляюцца абсалютнымі двайнікамі: нудь, 
стихозы, морево, зальдиться, хамий, сверхдредноут, оветренный, слё-
зовый, весениться, огнеть, одиночить, рьянь, дружий, царий, сонь, новь, 
белёсо, лазорье, острожно, утло [24, с. 59]. Адны і тыя ж аказіяналізмы 
выкарыстоўвалі ў творах 1920-х гг. і маладыя паэты-маладнякоўцы, 
якія ставілі сабе за мэту стварэнне новых слоў і ўвядзенне іх у агульны 
ўжытак. Напрыклад, аказіяналізм імклівіць сустракаецца ў Я. Пушчы, 
У. Дубоўкі, А. Александровіча, Т. Кляшторнага, аказіяналізм крынічыць 
выкарыстоўвалі А. Александровіч, У. Дубоўка, П. Трус, А. Вольны, 
Я. Пфляўмбаўм. Паэт і тэарэтык беларускай літаратуры таго часу 
У. Дубоўка нават лічыў, што «калі якое-небудзь слова, ужытае ў паэ-
тычным творы, другім не ўжываецца, яго трэба адкідаць, прабуючы 
новае» [10].

І ўсё ж адзінкавасць выпадкаў удалай індывідуальна-аўтарскай 
моватворчасці наўрад ці дазваляе ўсумніцца ў «функцыянальнай 
аднаразовасці» як адной з найважнейшых прымет аказіянальнай 
лексікі. Нягледзячы на тое што адзін і той жа наватвор выкарыстаны 
некалькімі аўтарамі або адным аўтарам некалькі разоў, «ён усё роўна 
захоўвае аднаразовасць свайго ўжывання, бо ў спалучэнні са словамі 
набывае розныя значэнні або адценні значэння» [14, с. 13].

Прыналежнасць да маўлення. Ужо ў першых тэарэтычных працах 
па індывідуальна-аўтарскіх неалагізмах выказваецца думка аб тым, 
што «прыналежнасць да маўлення – адна з самых галоўных адзнак 
аказіянальнага слова» [21, с. 11]. Аднак шэраг даследчыкаў крытычна 
ставяцца да такога вызначэння, паколькі «калі слова рэалізавана ў 
маўленні хоць бы адзін раз, – значыць, яно з’яўляецца сродкам зносін 
пэўнага чалавека з іншымі людзьмі і можа быць узята з яго памяці як 
гатовая для выкарыстання адзінка, як і любое агульнамоўнае слова» 
[8, с. 45]. На думку А. Жыгаравай, растлумачыць пераход аказіянальных 
слоў у разрад узуальных немагчыма, калі разглядаць іх толькі як 
маўленчую з’яву [11, с. 7]. Многія лінгвісты прапануюць у сувязі з гэ-
тым разглядаць аказіянальныя словы як «пераходнае звяно» паміж 
маўленнем і агульнанароднай мовай, паколькі маўленне суадносіцца 
толькі з індывідуальнай мовай, якая і можа выступіць своеасаблівым 
донарам для агульнанароднай мовы.
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Ад чаго залежыць пераход аказіяналізмаў у склад агульна-
ўжывальнай лексікі. Актуальным сёння застаецца і пытанне ад-
носна шляхоў пераходу аказіянальных слоў у разрад узуальных. 
Напрыклад, А. Жыгарава ў гэтым працэсе вылучае чатыры пазіцыі: 
1) маўленчы статус слова на момант узнікнення; 2) уваходжанне яго ў 
індывідуальную мову; 3) замацаванне, актыўнае ўжыванне і ўзнаўленне 
ў індывідуальных мовах пэўнай групы асоб; 4) распаўсюджанне ў 
агульнанароднай мове [11, с. 7]. На нашу думку, гэтыя палажэнні 
ў дачыненні да канкрэтных славянскіх моў павінны дапаўняцца з 
улікам сацыялінгвістычнага стану іх функцыянавання ў адносінах 
да кантактуючай мовы (як гэта назіраецца ў Беларусі з яе дэклара-
ваным дзяржаўным беларуска-рускім двухмоўем). Важную ролю ў 
дадзеным працэсе таксама адыгрывае цытаванне найбольш «ходкіх» 
аказіянальных адзінак у навуковых і навукова-папулярных пра-
цах, вучэбных падручніках і дапаможніках, нарэшце – іх фіксацыя 
ў акадэмічных слоўніках, слоўніках мовы асобных аўтараў. Апош-
няе ўяўляецца асабліва важным, бо, як справядліва лічыць аўтар-
складальнік «Вялікага слоўніка беларускай мовы» Фёдар Піскуноў, 
«словатворчасць носьбітаў беларускай мовы, ад майстроў прыгожага 
пісьменства да пачаткоўцаў, – гэта рухавік яе развіцця, прынцып жа 
“няма ў слоўніку – абыдземся іншым” – першы крок да закасцянення 
і заняпаду» [26, с. VI].

Пераход індывідуальна-аўтарскіх утварэнняў у разрад агульна-
ўжывальнай лексікі павінен успрымацца як цалкам заканамерная і 
мэтанакіраваная з’ява. На мяжы II і III тыс. інавацыйна-аўтарскае 
словаўтварэнне выступае адным з найважнейшых і дзейнасных 
стымулятараў далейшага развіцця і ўдасканалення розных структур-
ных узроўняў сучасных славянскіх моў.
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УЛАДЗІМІР  ДУБОЎКА

ПРА НАШУ ЛІТАРАТУРНУЮ МОВУ  
(ДУМКІ І НАТАТКІ)*

Само сабой зразумела, што аўтар, які мала зьвяртае 
ўвагі на мастацкую апрацоўку сваіх твораў, яшчэ менш будзе 
клапаціцца пра мову.

Г. В. Плеханаў

Культура ёсьць зьявішча грамадзкае. Менавіта дзеля гэ-
тага мова, як орган людзкіх зносін, зьяўляецца важнейшай яе 
прыладай. Культура самой мовы – важнейшая ўмова ўзросту 
ўсіх галін культуры, асабліва навукі і мастацтва. Як тэхніка 
не задавальняецца старымі вымернымі снасьцямі, а стварае 
новыя мікромэтры, вольтамэтры і інш., так і ў справе мовы – 
уменьне выбіраць належныя словы і належна спалучаць іх – 
патрэбна сталая сыстэматычная, рупатлівая праца над да-
сягненьнем вышэйшай дакладнасьці, яснасьці, яскравасьці.

Л. Д. Троцкі

1. Адно растлумачэньне

У тэзісах, аголашаных «Узвышшам», ёсьць палажэньне, 
якое даводзіць неабходнасьць узвышэньня культуры 

мовы, як аднэй з перадумаў належнага разьвіцьця культуры наогул. 
У гэтым артыкуле я пастараюся больш пашырана высьветліць гэта 
палажэньне, паказаць, якім чынам яно ажыцьцяўляецца намі і бу-
дзе ажыцьцяўляцца надалей. Зважаючы на тое, што ў самым горшым 
становішчы зараз знаходзіцца лексыкон, наш літаратурны слоўнік, я, 
з большага, буду гаварыць наконт яго. Сынтаксовая пабудова, зьмены 
слоў і іх пагоджаньне між сабою высьветлены іншымі дасьледчыкамі 
ў выстарчальным памеры. Калі ў практычным ужытку не заўсёды 
зьдзяйсьняюцца вывады гэных дасьледчыкаў, дык гэта тлумачыц-
ца об’ектыўнымі ўмовамі, а часткаю  – агульнай пісьменнасьцю ці 
непісьменнасьцю паасобных аўтараў і рэдактароў. Дзеля гэтага, пра 
сынтакс, этымолёгію  і г. д. я буду гаварыць вельмі мала, у выключных 
выпадках. Наша лексыколёгія знаходзіцца ў першабытным стане. Яна 
яшчэ не сконцэнтравала на сабе грамадзкай думкі. Апрача паасоб-
* Тэкст прыводзіцца па выданні: Узвышша. 1927. № 2. С. 167–181.
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ных, з большага выпадковых артыкулаў ці нават радкоў – за апошнія 
гады нічога ў друку не зьяўлялася. Тымчасам, пытаньне пашырэньня 
літаратурнага слоўніку і ўпарадкаваньня яго багацьця набывае ўсё 
большай актуальнасьці.

Не бяручы на сябе задачу поўнага разьвязаньня данага пытань-
ня, я дам абеглы выклад сваіх нагляданьняў над разьвіцьцём наша-
га літаратурнага слоўніку, спадзяючыся, што і чытачы і дасьледчыкі 
пачнуць выказвацца, няхай сабе і спрачацца (толькі ня лаяцца!), каб 
такім чынам прыйсьці да ісьціны, каб такім чынам уцягнуць у раз-
вой крышталяваньня літаратурнае мовы як можна больш шырокі лік 
будаўнікоў культуры.

Каб давесьці, наколькі ў нас дрэнна стаіць справа ў памянёным 
кірунку, каб давесьці пра сваячаснасьць пастаноўкі пытаньня, я пра-
дэмонструю перад чытачом адзін урывак з твору Ан. Вольнага. Пры 
тым павінен агаварыцца, што падобныя ўрыўкі можна знайсьці яшчэ 
шмат у якіх з нашых сучасных літаратараў, і Ан. Вольны не зьяўляецца 
якім-небудзь выключэньнем.

2. «Лунныя лапы»

У газэце «Савецкая Беларусь» надрукаваны быў вершаваны твор 
Ан. Вольнага «Мне і тут без Беларусі цесна». Гэты твор зьвярнуў быў на 
сябе агульную ўвагу сваёй непісьменнасьцю як спэцыфічна літаратурнай, 
так і стылістычнай. Думалася, што аўтар, дзеля яму аднаму вядомых 
прычын, даў быў у друк чарнавік, што гэты чарнавік будзе перапраца-
ваны і зьменены належным чынам. Але ў 1925 г. ў выданьні «ЦБ Ма-
ладняка» вышаў зборнік «Чорнакудрая радасьць», у які памянены твор 
уключаны бадай не пераробленым. Зважаючы на гэтае падвойнае вы-
друкаваньне і падвойны рэдактарскі прагляд, прыходзіцца разглядаць 
даны твор не як чарнавік, а як белавік. Прычым, паводле майго перака-
наньня, як белавік, тыповы для ўсёй творчасьці Ан. Вольнага. Вось-жа і 
спынімся на разглядзе некалькіх уступных радкоў з гэтага твору.

Вецер віўся, сьмяяўся, кружыў…
Вецер травы да долу хіліў
Ой, зялёныя скроні расьлін
Ў перламутры граніту завіў.
І такія сьмяшныя сьляды
Лунных лап на уцёсах ляглі
Фосфарыстыя ўхмылкі луны –
Нібы май ды зьвініць ў бубянцы.
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Чытач адразу зьвяртае ўвагу на тое, што сынтаксовая пабудова – 
цалкам не беларуская. У зьвязку з гэтым, няправільнае ўжываньне 
дзеясловаў (кружыў – калі трэба сказаць, па аналёгіі з двумя папярэднімі, 
кружыўся; але і выраз «вецер кружыў» ці «кружыўся» – нядобры). За-
тым – назоўнікаў. Слова «трава» – заключае ў сабе паняцьце многасьці. 
Дзеля гэтага, выражаючы паняцьце зборнае, – ужываецца ў народ-
най і літаратурнай мове падначаленае формам адзіночнага ліку. Сло-
ва «травы» пачало ўжывацца ў сельска-гаспадарчай навуцы дзеля 
спэцыфічных патрэб. У даным выпадку – патрэбы ніякай ня было і 
ўжытае Ан. Вольным паказвае на незнаёмства яго з народнай мовай.

«Ў перламутры граніту завіў»… Граніт – гэта вядомы ўсім дзікі 
камень. Ён бывае розных колераў, ад чорна-шэрага да пярэстага, барво-
вага. Але ня чуваць нешта, каб дзе знайшліся радовішчы дзікага каменю 
ў пэрламутных колерах. У кожным разе, калі Ан. Вольны ведае такія 
радовішчы, няхай хутчэй паведаміць пра гэта тав. Карпа. Тав. Карп, 
як старшыня ВСНГ, напэўна падзякаваў-бы Ан. Вольнага за такую 
вынаходку, бо яна значна ўзбагаціла-б прыбытковую частку нашага 
рэспубліканскага бюджэту… Але Ан. Вольны трымае гэты сэкрат пры 
сабе і завівае ў гэтыя перламутры «зялёныя скроні расьлін», а крыху 
пачакаўшы, і «васількі дум». Гэтая «гранітная» вобразнасьць сьведчыць 
толькі за тое, што Анатоль Вольны напрасна лае М. Грамыку, у якога 
яму варта паднавіць свае веды ў галіне мінэралёгіі.

«Сьляды лунных лап па уцёсах ляглі»… Да рэчы, нашы старэй-
шыя літаратары ўнікаюць ужываць слова «уцёс», уважаючы лепшым 
адменьнікам слова «скала». Але гэта яшчэ ня так страшна. У пададзе-
ным прыкладзе сказ – «лунныя лапы». У беларускай мове (наколькі 
мне вядома) ёсьць тры словы, якія маюць корань «лун». Гэта лунаць, 
лунка і лунуць. Першае ўжываецца ў значэньні блізкім да пошчаку, 
да рэха ад сьпеваў ці ад музыкі («песьня лунае над лесам»). Другое – 
у значэньні прарубкі, пролубкі («каля лункі ваўкі ходзяць»). Трэцяе – 
у значэньні гінуць («Сам ты луніш і нас губіш»). Ніводнае з гэтых слоў 
не падыходзіць да лап, якія ляглі на «уцёсах». Прыходзіцца думаць, што 
гэтым сказам Ан. Вольны хацеў прышчапіць беларускай мове новы 
адменьнік для месяца, узяўшы яго з расейскай мовы. Я не праціўнік, а 
прыхільнік запазычаньняў з суседніх моваў, але толькі ў тым выпадку, 
калі гэта вымагаецца неабходнасьцю. У даным разе такой неабходнасьці 
няма. Паўторанае ў другім радку, чарговым, яно яшчэ раз сьведчыць 
за крайнюю неахайнасьць Ан. Вольнага.
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Фосфарыстыя ўхмылкі луны –
Нібы май ды зьвініць ў бубянцы.

Аж некалькі «лунных лап»! – Памянёная «луна», затым «май», 
«ухмылкі» і «бубянцы». Пачнем з «маю». Тут  – агульная бяда. 
Прыняўшы народныя назвы для ўсіх месяцаў году, мы прынялі і для 
«маю» назву «травень». Але з «лёгкай рукі» «Савецкай Беларусі» не-
каторыя пачалі культывізаваць слова «май». Тлумачаць, што «першага 
траўня міжнароднае рэволюцыйнае сьвята, а таму  і г. д.» На мой 
погляд, ня меншае рэвалюцыйнае сьвята ў кастрычніку або ў другіх 
месяцох. Тым ня менш, мы ня ўжываем «Акцябр». Чаму тады вы-
ключэньне для «маю»? У кожным разе, хоць гэта «агрэх» і агульны, да 
пісьменьніка не пасуе. Пераходзім да «ўхмылак». «Хмыліцца» кажуць 
на наравістага ці палахлівага каня, калі ён хоча ці даць азадкам, ці 
панясьці з перапуду*. Але чаго «хмыліцца» «луна» Ан. Вольнага? Няй-
начай, хмыліцца, пачуўшы, як «май» звоніць «бубянцамі». Сапраўды, 
гэтыя лунныя лапы ня сьведчаць пра шчырую зацікаўленасьць 
Ан. Вольнага належным разьвіцьцём нашае мовы. На што ўжо Максім 
Багдановіч рос увесь час на чужыне, вывучаў беларускую мову па 
кнігах, ужываў многа русыцызмаў – і той нават ня ўжыў слова «бу-
бянцы», а выбраў сабе з вялікага ліку беларускіх адменьнікаў на-
лежнае слова:

Шпарка коні імчацца ў полі,
Сумна бомы гудзяць пад дугой…

Ан. Вольны кіруецца іншымі законамі. І гэтыя законы (ці безза-
коньне) даводзяць яго да таго, што калі перабраць так крок за крокам 
усе яго творы (на што шкадую часу і свайго і чытачовага), дык можна 
злажыць вялікі расейскі слоўнік. Разабраны ўрывак для цікавасьці 
запішу такім чынам: расейскія словы і сынтаксова-расейскія сказы 
(хоць-бы са словамі агульнымі для тэй і другой мовы) у расейскай 
транскрыпцыі, беларускія ў беларускай. Тады атрымаем вось што:

Ветер вился, смеялся, кружил…
Ветер травы да долу хіліў
Ой, зеленыя скроні расьлін
В перламутры гранита завил

* Напрыклад, у А. Сержпутоўскага («Казкі і апавяданьні беларусаў з Слуцкага 
павету», 1926 г., стар. 48): «Кабылка ў яго худая, маленькая, але жылістая. 
Палажыў ёй хлопец руку на сьпіну, а яна й не ўхмылілася».
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И такие смешные следы
Лунных лап по утесам легли,
Фосфористые ухмылки луны –
Нібы май да звенит в бубенцы

У нашы дні літаратурныя творы слугуюць па трох кірунках: а) бела-
русам для чытаньня, б) дапаможным матар’ялам для заняткаў у школах 
і пры беларусізаваньні ўстаноў, в) прадстаўляюць (рэпрэзэнтуюць) 
беларускую літаратуру па-за яе межамі. Чаго дасягаюць творы з лек-
сычным складам, як у Ан. Вольнага? –

1) Зьнеахвочваюць беларускага чытача да чытаньня беларускай 
літаратуры; 2) даюць нядобраякасны матар’ял таму, хто імкнецца выву-
чаць беларускую мову; 3) даюць адмоўнае і няправільнае ўяўленьне пра 
беларускую мову і літаратуру нашым суседзям, а некаторым «знатным 
путешественницам» – падставу для зьдзекаў над моваю беларускага 
працоўнага народу.

У Ан. Вольнага, як і падобных яму па адносінах да літаратурнай 
мовы, ёсьць здольнасьць да творчай працы. Але час ужо сказаць усім ім 
пра неабходнасьць зрабіць выбар: пішы або парасейску, калі ты лепш 
ведаеш гэтую мову, або вывучы раней беларускую мову, калі хочаш 
пісаць пабеларуску.

Для чытача наяўнасьць гэткіх «лунных лап» у літаратурнай мове 
(якіх можна падаць у прыклад вялікі лік) павінна сьведчыць за тое, 
што ў справе разьвіцьця і крышталяваньня літаратурнага слоўніку 
ня ўсё «супакойна». Чытач павінен узьняць голас протэсту супроць 
прышчэпваньня нашай мове гэтых «лунных лап» і павінен пачаць у 
большым памеры цікавіцца шляхамі разьвіцьця літаратурнае мовы.

3. Гістарычныя даведкі

Беларуская мова, як самастойная мова, сфармавалася пры пачат-
ку ХІІ ст. У стварэньні яе прынялі ўдзел тры славянскія плямёны: 
крывічы, дрэгавічы і радзімічы. Бліжэйшымі суседзямі на працягу 
ўсяго гістарычнага жыцьця нашага былі: расейцы, палякі, літоўцы, 
латышы і украінцы. Крыху пасьля зьявіліся цыганы, татары і яўрэі.

Кожная мова ў сваім разьвіцьці запазычае ў свой слоўнік з суседніх 
іншакраёвых моваў, уплываючы, у сваю чаргу, на гэтыя суседнія  
мовы.
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Падыходзячы да беларускай мовы, мы бачым, што на працягу XII–
XVI ст.ст. яна ўзбагачалася і разьвівалася шпаркім тэмпам. Чытачу, 
знаёмаму з агульнай гісторыяй гэнага часу, прычыны ўзросту вядомы. 
Надзвычайна вялікую ролю адыграла дзяржаўная незалежнасьць. Пра 
стан мовы таго часу нам сьведчаць ня толькі помнікі літаратурныя, да-
кумэнты  і г. д., але сьведчаць і запісы сучасьнікаў. У «Маладой Беларусі» 
(СПБ) перад рэволюцыяй друкаваўся фрагмэнт з ліста папскага нун-
цыя за 1501 г., у якім ён тлумачыў прыгажосьцю і апрацаванасьцю 
беларускае мовы тое, што яна, а ня літоўская, была дзяржаўнай мо-
вай у Вялікім Княстве Літоўскім (…dum gracilis et facilior sit utuntur 
communius…). Паведамлялася нядаўна ў аднэй беларускай часопісі, 
што ў старых нумарох, здаецца, «Вестника Европы», зьмешчаны польскі 
дакумэнт, які сьведчыць пра стан беларускай мовы ў часе Літоўскага 
Статуту. У дакумэнце, між іншым, зазначалася, што: бадай немагчыма 
пералажыць гэты Статут на польскую мову, бо польская мова зусім 
неапрацаваная і ня мае адпаведнага слоўніку.

Агульна-вядомым стаў і факт перакладу беларускімі татарамі шмат 
якіх кніг з арабскай на беларускую мову, пісаных толькі арабскімі 
літарамі. У некаторых беларускіх выданьнях пададзены ў беларускай 
транскрыпцыі вялікія ўрыўкі з гэных кніг. Гэтыя выданьні, на вялікі 
жаль, не агалошаныя поўнасьцю, зьяўляюцца самым каштоўным 
матар’ялам для дасьледваньня старой мовы, бо бадай ня маюць уплываў 
царкоўна-славянскіх, а поўнасьцю пабудованы на аснове народнай, 
перадаючы нават асаблівасьці гукавыя (дзеканьне і г. д.).

Ня кажучы пра сучаснае становішча, можам зрабіць адпаведны 
вывад: у часы найвялікшага росквіту беларуская мова не магла рабіць 
вялікіх запазычаньняў ад сваіх суседзяў, бо… мала чаго можна было 
запазычыць. Якія-ж фактары і якія мовы ўплывалі на беларускую ў тыя 
часы? У першую чаргу – латынь. У той час на Беларусі зграмадзілася 
было шмат рэлігійных сэкт  і г. д., якія друкавалі многа полемічнай 
літаратуры, якія наладжвалі розныя спрэчкі, дыспуты. Для прыкладу 
даволі падаць такі факт: у мястэчку Любчы на Навагрудчыне была адна 
(а мо’ і больш?) друкарня. Што казаць пра гарады? Пры друкаваньні тых 
ці іншых кніг, або перакладаў, у беларускую мову праходзілі словы і зва-
роты з латыні. Аналёгічнае зьявішча добра дасьледавана ў адносінах да 
разьвіцьця францускай мовы. Даведзена, што найбольшая колькасьць 
запазычаньняў з латыні ў францускую мову прыпадае на час перакладу 
бібліі і зьвязанай з ёй літаратуры.
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Былі ўплывы ў тым часе на беларускую мову і з боку Генуі, з боку 
Вэнэцыі. Праходзілі яны праз майстроў, дойлідаў (архітэктараў), 
якія бывалі на Беларусі якраз у тыя часы. Вядома, што найбольшы 
росквіт дойлідзтва, будаўнічага мастацтва на Беларусі прыпадае на 
XIII–XV ст.ст.*

Для мяне, прынамсі, зьяўляецца довадам гэтага хоць-бы Вэнэцый-
скае слова «pali», якое ўжываецца і ў нас**.

У далейшым, у беларускую мову пачалі праходзіць уплывы 
літоўскія, польскія, нямецкія і яўрэйскія, а ў больш позьні час  – 
расейскія і украінскія. Дэталяваць літоўскія ўплывы вельмі цяжка, 
бо і беларусы і літоўцы ня толькі жылі ў суседзтве, але маюць род-
насьць у пахаджэньні сваіх моваў. Такія словы, напрыклад, як «по-
шар» (лит. «пошарис»), як «труба» маглі і запазычацца, маглі быць і 
органічнымі. Больш ясныя ўплывы на такія словы, як «благі» у сэнсе 
«добры». Тут ясна, што «благі» ў беларускім сэнсе прайшло з літоўскай 
(blogai, bloga). Пра ўплывы з нямецкай і яўрэйскай мовы пісалася 
нядаўна ў «Полымі». Аўтар гэнага артыкулу, падаючы ў асноўным 
правільныя зьвесткі, дапусьціў некалькі памылак. Так, пахаджэньне 
беларускага слова «вакол, вокал» ён тлумачыць на падставе яўрэйскіх 
крыніц, у той час, калі яно магло прайсьці з беларускай у яўрэйскую, 
а не наадварот. Бо як тады растлумачыць пахаджэньне беларускіх 
слоў «навакол», «навакола», «кола» і адпаведнага расейскага «около», 
«кольцо» і г. д.?

* Проф. А. І. Некрасаў зачытаў 17/II-27 г. ў Маскоўскай Акадэміі Мастацкіх 
Навук даклад на тэму «Белорусско-Московские художественные отношения 
XIV в.», у якім даводзіць, што беларускае мастацтва адыграла надзвычайна 
вялікую ролю пры стварэньні і разьвіцьці мастацтва расейскага. Апрача таго, 
ім падрыхтована некалькі прац, якія ўгрунтоўваюць гэта сьцьверджаньне. 
А нам вядома (гл. хоць-бы працы Шыраевага ў Смаленску «Этюды по архи-
тектуре Смоленска и белорусской Смоленщины», выд. Смаленскае, 1924 г.), 
што ў сваю чаргу беларускае мастацтва разьвівалася пад уплывам заходняга 
і бізантыйскага.

** Пахаджэньне слова «паля» можна тлумачыць тым, што бярвеньне, якое 
ішло на «палі», абпальвалася перад забіваньнем у зямлю. Тады – чаму гэта 
слова апынулася ў Вэнэцыі? Гэты-ж горад зьяўляецца клясычным павод-
ле наяўнасьці паляй. Дзіўна і тое, што ў суседніх з Вэнэцыяй мовах слова 
гэта пакідаецца ў мясцовай вымове. Гэта, напрыклад, можна заўважыць у 
Вэнэцыйскіх апавяданьнях Анры дэ Рэнье.
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Уплывы з расейскай мовы пачалі праходзіць у беларускую толькі 
пасьля XVI ст., але ня мелі вялікага значэньня аж да канца ХІХ ст. Тлу-
мачылася гэта тым, што беларуская мова перастала існаваць тады як 
дзяржаўная, а існавала як мова народная. Гэтыя ўплывы пачалі пашы-
рацца ў сувязі з вайсковай службай, у сувязі з разьвіцьцём школьнага 
будаўніцтва.

Не падаючы падрабязговых прыкладаў, на падставе некаторых 
досьледаў і меркаваньняў можна зрабіць такія вывады. – У склад бела-
рускага лексыкону ўваходзяць у пераважнай большасьці словы агульна-
славянскія і самабытна-беларускія. Прычым, т. зв. агульна-славянскія 
словы набылі ў нас свае асаблівасьці, а, што больш важна, новатворы ад 
агульнага карэньня. Адначасна, шмат якія агульна-славянскія засталіся 
або толькі ў нас, або ў нас засталося іх карэньне. Так, напрыклад, слова 
«нура» мае ў расейскай толькі ўтворнае «изнурение», таксама «туга» 
і шмат інш.*

Што датычыцца слоў, запазычаных з суседніх моваў, дык коль-
касьць іх не перавышае колькасьці нармальнай ува ўсіх мовах і 
ўсталяецца шляхам сыстэматычнай працы па стварэньню навуковай  
тэрмінолёгіі.

Усё сказанае даводзіць тое, што беларуская народная мова мае над-
звычай вялікі і цікавы лексыкон, на падставе і з дапамогай якога можна 
разьвіваць літаратурную мову нормальным парадкам, запазычаючы з 
суседніх моў толькі міжнародныя, інтэрнацыянальныя словы (рэво-
люцыя, пролетарыят, рэспубліка, саветы  і г. д.).

4. Асновы разьвіцьця мовы

Згуртаваньне францускіх пісьменьнікаў «Брыгада», а пасьля 
прыняўшая назву «Плеяды» – стаўшую ад таго часу назоўным на ўсім 
сьвеце, у XVI ст. ўзьняло было пытаньне пра шляхі разьвіцьця беларус-

* Наглядаецца і адваротны развой: пад уплывам гістарычных падзей, або 
суседніх моваў, блізкіх і тэрыторыяльна, некаторыя словы выходзяць з ужыт-
ку. Так, возьмем слова «пазор». У некаторых паўднёвых славян слова гэта 
мае значэньне «горды», «пыхоўны». У нас мела (і мае ў некаторых народных 
гаворках) значэньне «прыгожага», «стройнага». Так і ў Насовіча знаходзім: 
«позорны» – «красивый на вид. Позорная дзевчина. Позорная церковка». 
У расейцаў, дзе злачынцаў выводзілі «на позор», на «відалішча», гэта слова 
набыло ганебны сэнс, а пад уплывам расейскай, ня ўжываецца і ў нас. Пы-
таньне наконт такіх слоў патрабуе адмысловага разгляду.
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кай літаратурнай мовы. Былі выдадзены адпаведныя дэклярацыі*, якія 
пачалі ажыцьцяўляцца сябрамі гэнага згуртаваньня ў творчасьці. Была 
ўзьнята вялікая дыскусія каля пытаньня разьвіцьця і ўдасканаленьня 
літаратурнай мовы. Дыскусія гэта перашла з пісьменьніцкіх згурта-
ваньняў нават у клюбы, нават у салёны таго часу. У выніку вялікай 
спрэчкі і ўважлівых адносін да мовы з боку ўсяго грамадзтва, а 
таксама ў выніку ўпартай практычнай працы гэнага згуртаваньня, 
француская мова пачала разьвівацца нязвычайна шпарка і знайшла 
сваё завяршэньне ў выданьні першага акадэмічнага слоўніку, пасьля 
чаго толькі ўдасканальваецца далейшымі пакаленьнямі і паасобнымі 
пісьменьнікамі (Флёбэр, Хозэ Марыя д’Эрэдыя і інш.).

На падставе палажэньняў францускай «Плеяды», як найбольш ты-
повых, на падставе нагляданьняў над разьвіцьцём некаторых суседніх 
моваў і на падставе конкрэтнага адмысловага вывучэньня беларускай 
народнай і літаратурнай мовы, можна вызначыць наступныя асновы 
далейшага разьвіцьця нашай літаратурнай мовы, якія будуць угрун-
тованы прыкладамі ў чарговых разьдзелах.

1. Кожнае слова жывой народнай мовы, якое спатыкаецца на 
ўсім этнографічным абшары, можна і трэба ўжываць у літаратурнай 
мове**. Сюды-ж адносяцца і такія словы, якія з якой-небудзь прычыны 
зьніклі ў асяродку. Скажам, слова спатыкаецца на Гарадзеншчыне і 
Магілеўшчыне або на Віцебшчыне і на Палесьсі, але ня ўжываецца на 
Меншчыне, – такое слова таксама мае ўсе падставы быць у літаратур-
най мове.

2. Словы мясцовыя, або так званыя «паветалізмы», калі яны: 
а) пашыраны на значнай частцы этнографічных абшараў; б) могуць 
ці выразіць паняцьце, на якое няма адпаведнага слова ў літаратурнай 
мове, ці ўзбагаціць гэтае паняцьце новым адценьнем; в) маюць сувязь 

* Сусьветную вядомасьць набыў трактат Дюбеллэ «Défence et illustrqtion de la 
langue francaise» (1549), а таксама артыкулы правадыра згуртаваньня П’ера 
Ронсара. Наогул, францускую «Плеяду» я ўспамінаю не выпадкова. Праца 
яе, на мой погляд, як і тэорэтычныя палажэньні, зьяўляюцца клясычнымі. 
Прыходзіцца пашкадаваць, што памянёны трактат не перакладзены на бе-
ларускую мову.

** Дзеля некаторых меркаваньняў павінен зрабіць агаворку агульную для ўсяго 
артыкулу, што я выключаю з об’екту ўвагі т. зв. «нецэнзурныя словы», пы-
таньне наконт якіх складае самастойную праблему, вырашаецца жыцьцём і 
зьіначваецца ў залежнасьці ад густаў грамады.
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у гучаньні і ў пабудове з рэштай, – патрэбна і пажадана ўводзіць у 
літаратурную мову.

3. Словы рамесьніцкія і навуковыя, калі яны не адносяцца да вузкай 
спэцыяльнасьці, пажадана ўжываць у літаратурнай мове, каб такім 
чынам не адрываць літаратурнай мовы ад мовы працоўных мас, а як 
мага шчыльней зьвязваць іх.

4. Словы старыя, калі яны маюць карэнную сувязь з жывой народ-
най мовай, хоць-бы і зьяўляліся ў свой час утворнымі, калі яны могуць 
узбагаціць літаратурную мову новым адценьнем, павінны ўжывацца. 
Тут як мага трэба высьцерагацца слоў, якія і ня ўжываюцца і ня маюць 
у даны момант карэннай сувязі з жывой мовай.

5. Пажадана, каб пісьменьнікі ўводзілі ў літаратурную мову нова-
творы, гэта значыцца – новыя словы, створаныя самімі пісьменьнікамі 
на падставе законаў беларускай народнай мовы і на падставе існуючых 
у мове карэнных слоў.

6. Трэба, каб усе літаратары больш энэргічна вывучалі народную 
фразэолёгію і ўжывалі яе на справе. Рада можа быць толькі адна. Ніякіх 
правіл вызначыць немагчыма*.

* Рэшта пытаньняў, якія маюць сувязь ня толькі з лексыколёгіяй, але з эўфоніяй 
і эйдолёгіяй, будуць узьняты мною ці кім-небудзь з таварышоў маіх другім 
разам. Роўналежна паўстане і пытаньне пагоджаньня слоў у сказе ў сувязі з вы-
значэньнем прыналежнасьці. Так, мы кажам і пішам «артыкул Жылуновіча», 
«вершы Купалы» і інш., калі пабеларуску лепш выходзіць: «Жылуновічаў 
артыкул», «Купалавы вершы» і інш. Гэта-ж самае ў адносінах да расейскіх 
прозьвішчаў. Мы ў народнай мове чуем: «каля Грыгоравай хаты», «у Сымона-
вага сына». Тады трэба, мне здаецца, і ў літаратурнай мове ўжываць «вершы 
Кальцовага», «Нікішнага», «Івановага». У кожным разе гэтае пытаньне, як 
і шэраг новых, высьветліцца з цягам часу. Сюды-ж адносіцца і пытаньне 
наконт правапісу беларускіх прозьвішчаў. Ня кажучы пра прозьвішчы з 
канчаткам на «ка», якія часам, асабліва ў назоўным склоне, пішуцца паводле 
«Гротаўскага» правапісу («ко») нельга ня ўспомніць жаночых прозьвішчаў. 
Так, мы пішам «Кастусь Станкевіч», пішам і «Ганна Станкевіч», тады, як у 
такіх выпадках у народнай мове справа стаіць інакш. Для замужніх, для 
маладзіц – «Станкевічыха», для дзяўчат – «Станкевічанка». Некаторыя ста-
рэйшыя пісьменьнікі нашы праводзілі гэта ў сваёй творчасьці (так, напр., у 
Янкі Купалы, у «Спадчыне» спатыкаем «Станкевічанка»). Наогул лік спрэчных 
і нявыразных выпадкаў можна было-б павялічыць на многа, але данаю тэмаю 
гэта не выклікаецца.
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5. Словы, пашыраныя на ўсім этнографічным абшары

Ня трэба, здаецца на першы погляд, абараняць прынцып увядзень-
ня ў літаратурную мову слоў, якія пашыраны на ўсім этнографічным 
абшары. Быццам ясна і зразумела, што, уведзеныя ў літаратурную 
мову паасобнымі пісьменьнікамі, яны павінны спатыкацца прыхільна, 
павінны ўжывацца беззабаронна. Але гэта толькі здаецца, толькі на 
першы погляд. Сапраўды-ж бывае так, што на кожнае нова-ўведзенае 
слова знаходзяцца штук пяць «крытыкаў», якія, ня ведаючы народнай 
мовы, распачынаюць такі вэрхал, што хоць ты ў зямельку палазь.

Ня буду хавацца і ня буду падаваць алегорыі, а вазьму конкрэтны 
прыклад. Ад самага пачатку сваёй літаратурнай чыннасьці, я, раней 
падсьвядома, пачаў кіравацца пры ўжываньні тых ці іншых слоў тымі 
асновамі, якія сформуляваў і падаю на чытачову ўвагу і суд сёньня. 
Пачаў я гэтую працу ад 1922 году. Частка спаткала мяне ў гэтай працы 
прыхільна, некаторыя ўведзеныя мною з жывой народнай мовы сло-
вы, – уведзеныя, а ня створаны штучна, бо штучна я не стварыў бадай 
ніводнага слова, – набылі гэтыя самыя правы грамадзянства. Адна-
часна заахвоцілі некаторых сатаварышаў па чыннасьці да аналёгічнай 
самастойнай працы.

Некаторыя пачалі, не раўнуючы, як глухары на ёлцы, галёкаць пра 
тое, што нібыта я ствараю штучныя словы, нібыта я бяру іх няма-
ведама адкуль, чуць ня з уласнай вёскі. Тыя чытачы, якія сачылі за 
падобнымі піліпікамі, успомняць, што найбольш спрэчак выклікала 
ўведзенае мною слова «дойлід» і ўтворныя ад яго. У гэтым разьдзеле 
для ўмацаваньня выстаўленага палажэньня і для вытлумачэньня тых 
спосабаў, якімі павінна ісьці праверка жыцьцёвасьці паасобных слоў, 
я і разгарну перад прыязнымі чытачамі пахаджэньне слова «дойлід», 
а таксама магчымасьці ўтварэньня ад яго новых. Не паглыбляючы-
ся ў далёкую гісторыю гэтага слова, зазначу, што яно мае корань 
у літоўскай мове. Слова «dailydė» палітоўску значыць «цесьля» (сталяр) 
і «архітэктар». Слова «dailė» палітоўску значыць «мастацтва». Спалу-
чэньне гэтых двух паняцьцяў дае ў выніку – кваліфікаваная апрацоўка 
дрэва, а таксама – мастацкая пабудова будынкаў.

Словы, якія ўваходзілі ў беларускую мову з літоўскай у нядаўнія 
часы, у большасьці заставаліся на Віленшчыне ці Гарадзеншчыне. Да 
такіх слоў належыць, прыкладам, слова «раўгеня» на Віленшчыне, што 
значыць: хлебны квас, зроблены з саладухі, ад літоўскага «raugas» – 
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(рашчына, або закваска). Такім-жа чынам можна вытлумачыць і па-
хаджэньне нашага слова «пошар», «дзындра» (у сэнсе «шлаку») і г. д., 
якія распаўсюдзіліся крыху больш, спатыкаюцца і ў літаратурнай мове.

Словы, якія ўвайшлі даўно, за часы вялікага падабенства беларус-
кай і літоўскай мовы, распаўсюджаны на ўсіх этнографічных абша-
рах. У пачатку артыкулу я падаваў прыклад слова «blogai», «bloga», 
ад якога пашло наша «благі», «блага». Да такіх слоў належыць і слова 
«дойлід». Увайшло яно ў нашу народную мову выключна ў якасьці 
«архітэктар», распаўсюджана на ўсім этнографічным абшары, але 
ўжывалася толькі ў патрэбных выпадках. Дзеля гэтага, спатыкаецца 
ў даны момант у географічных назвах і ў народных песьнях. Так, гэта 
слова спатыкаецца на Віленшчыне (географічныя назвы «Дайліды» 
каля Вільні і каля Валожына), на Меншчыне і Случчыне (фамільныя 
прозьвішчы «Дайлідовіч»*); на чыстым Палесьсі, на Магілеўшчыне і 
на Віцебшчыне – у народных песьнях. Перад тым, як падаць выняткі з 
гэтых народных песень, прашу чытача заўважыць, што слова «дойлід» 
зьвязваецца ў народнай песьні не са звычайнай будовай, а з будовай, 
якая вымагала кваліфікаванай працы.

А ў Тураве, на мураве,
Тры дойліды цэркаўку стаўлялі…**

…А тугу, тугу, ў жоўтым пяску,
А там дойліды царкву ставілі,
А і прасякалі чатыры вакны…***

А ў ляску, ў ляску, на жоўтым пяску, –
Пейце, малойцы, сьпявайце!
Там і тры дойліды царкву рубілі,
Царкву рубілі з трыма вугламі…****

Не ацяжаючы артыкул новымі прыкладамі, я зьвяртаю чытачову 
ўвагу на тое, што: а) слова «дойлід» распаўсюджана на ўсім беларускім 
этнографічным абшары; б) зьвязана з паняцьцем «архітэктар», па-
стараруску «зодчій».

* Цікава адзначыць, што адзін крытык, які выступае супроць гэтага слова, 
носіць прозьвішча «Дайлідовіч». Нават імені свайго цураецца, каб толькі 
давесьці маю «памылку»!!!

** В. Ластоўскі. «Расейска-крыўскі слоўнік».
*** Шэйн. Віцебшчына, с. Воранава.

**** Шэйн. Магілеўшчына, с. Чэрэя.
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Зважаючы на гэта я вырашыў, што слова «дойлід», паходзячы ў 
даны час з жывой народнай мовы, лепш падыходзіць у літаратурнай 
мове, чымся слова грэцкага пахаджэньня – «архітэктар», што яно можа 
даць наватворы для тых паняцьцяў, на якія мы ня маем адпаведных 
слоў, а менавіта: «созидаю», «созидает»  і г. д. Звычайна ў нас перада-
юць гэта словамі «будую» і «будуе». Кожны адчувае, што «будую» не 
надаецца для перадачы «созидаю», кожны адчувае, што «будую» – гэта 
«строю». Тымчасам, у літаратурнай мове патрабуецца дыфэрэнцыяцыя і 
паняцьцяў і слоў. Бяз жаднай развагі, я ўтварыў і пачаў ужываць словы 
«дайліджу», «дайлідзіць».

Кожны сумленны крытык, які выступае супроць гэтых новатвораў, 
павінен ведаць пададзенае мною вышэй. Такім-жа чынам угрунтавана 
няхай давядзе, што слова «дойлід» «не пашырана» на беларускім абша-
ры, што яно «не патрэбна» нам, што ў нас «ёсьць» адпаведнае слова, 
больш дакладнае і народнае. У такім толькі разе будуць пераканаўчымі 
яго супярэчкі.

У заключэньне ізноў кажу, што я спыніўся на разборы і 
ўгрунтаваньні аднаго слова, каб давесьці, якімі вымогамі павінен 
кіравацца і пісьменьнік і чытач пры ацэнцы таго ці іншага слова, пашы-
ранага на ўсім этнографічным абшары і ўведзенага ў літаратурную мову.

6. Паветалізмы

Пад «паветалізмамі» звычайна разумеюцца такія словы, якія 
ўжываюцца ў жывой народнай мове дзе-небудзь на акрузе, на «павеце», 
але ня ўжываюцца ў літаратурнай мове. Прычыны, якія пакідаюць тое 
ці іншае слова за межамі літаратурнай мовы, бываюць розныя. Адна – 
калі ў літаратурнай мове ўжо ёсьць некалькі слоў для выражэньня таго 
паняцьця, якое выражаецца і разглядаемым паветалізмам. Другая – 
калі гэты паветалізм пашыраны на параўнаўча невялікім абшары і 
пры ўвядзеньні ў літаратурную мову патрабаваў-бы заўсёднага тлума-
чэньня, ня маючы карэннай сувязі з асноўнай масай слоўнага скарбу. 
Пры нормальным разьвіцьці літаратурнае мовы, пры патрэбнасьці ўсё 
большага і большага ліку адценьняў нават на адно і тое-ж паняцьце, – 
першая прычына, ня ўзмоцненая другой, адыходзіць на задні плян. 
Красамоўным прыкладам гэтага развою можа слугаваць расейская 
літаратурная мова. Яшчэ І. С. Тургенеў прагаласіў, што расейская мова 
і багатая, і магутная, і мае шмат слоў для выражэньня. Здаецца, боль-
шага прыдбаньня слоў і не патрабуецца. Тымчасам у нашыя дні ўсё 
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часьцей і часьцей чуюцца галасы (напрыклад – артыкулы Варонскага), 
якія ці заклікаюць да паступовага «освежения» расейскага слоўніка за 
кошт паветалізмаў, ці адзначаюць, як станоўчае зьявішча, ўмеркаванае 
ўвядзеньне паветалізмаў сучаснымі пісьменьнікамі.

Тым больш павінна цікавіць гэтая акалічнасьць нашых пісьмень-
нікаў. Што-ж мы бачым у рачавістасьці? За выключэньнем двух-трох 
пісьменьнікаў, якія ўважна выбіраюць лепшыя словы з народных га-
ворак, рэшта – у лепшым выпадку – становяцца да гэтага інэртна, абы-
ходзячыся з даўно ўведзенымі словамі, не клапоцячыся пра ўвядзеньне 
новых, а ў горшым – варожа, «аздабляючы» беларускую літаратуру 
«луннымі лапамі».

Найбольш цікавую працу ў даным кірунку праводзяць Максім 
Гарэцкі і Цішка Гартны. Іх абудвых прабавалі ў свой час лаяць, але гэнай 
лаянкай ня зьбілі з правільнага шляху. Трэба толькі заўважыць, што калі 
працу Максіма Гарэцкага можна аднесьці да катэгорыі ўмеркаванай, 
дык Цішка Гартны зьяўляецца неўмеркаваным. Гэта неўмеркаванасьць 
найбольш яскрава адлюстравалася ў першай кнізе «Сокаў цаліны».

Якія вымогі павінны кіраваць пісьменьнікамі ў гэтай працы? Перш 
на перш – вымога неабходнасьці. Няхай гэта неабходнасьць выявіцца 
ў замене немілагучнага слова больш мілагучным (імкненьне да замены 
слова «бяздоньне» словам «прадоньне», якое заўважаецца ў некаторых 
пісьменьнікаў), няхай у павялічэньні ліку адменьнікаў («верхавіна» – 
даўнейшае, у З. Бядулі, у зборніку «Пад родным небам» і ў некаторых 
пазьнейшых уведзена слова «вершаліна»  і г. д.), няхай дзеля ўніканьня 
падвойнага значэньня ў выключных выпадках (омонімы, не заўсёды 
прыемныя). Напрыклад – «мары» ў сэнсе «лятуценьні», адкуль вельмі 
ўдалае «мроіць» у сэнсе «лятуцець», але ў той-жа час «мары» – насілкі 
для нябожчыкаў: «бадай цябе на марах панясьлі». Зусім зразумела, 
што некаторыя пісьменьнікі, ужываючы слова «марыць» і «мроіць», 
імкнуцца ня ўжываць слова «мары», ужываючы больш «лятуценьні» 
і «крозы» (грезы). Тут можна было-б падаць у прыклад шмат і шмат 
слоў, якія з паветалізмаў знайшлі сабе месца ў літаратурнай мове, але 
вызначэньне асновы не вымагае вялікага ліку гэтых прыкладаў. Тут 
можа быць адно: альбо прынцып увядзеньня ў літаратурную мову 
«паветалізмаў» будзе засуджаны і занядбаны, чаго ня можа быць ні ў 
якім разе, альбо ён будзе ажыцьцяўляцца больш узмоцненым парадкам.

На астатак падам вельмі цікавую думку з артыкулу Я. Лёсіка, які 
пісаны ім аж у 1917 г.: «Мова, як чалавек, павінна шанавацца, пава-
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жацца і прыбірацца з кожным разам у лепшыя, багацейшыя і зграб-
нейшыя ўбраньні. Кожнае адметнае слова, кожны асабісты выраз на-
шых беларускіх гаворак мы павінны з пашанаю страчаць і з вялікай 
любасьцю, як надзвычайную вартасьць, далучаць у агульную скарбніцу 
нашае літаратурнае мовы, а не хавацца за паветалізм, ня цурацца і не 
казаць неабачна, што ў нас гэтак ня кажуць. Калі, скажам для прыкладу, 
у адным месцы кажуць яха, а ў другім рэха, калі адзін кажа маланка, а 
другі бліскавіца; марыць і лятуцець, – дык і хвала яму… Наша мова так 
багата, пекна і гучна, што, часам, дапраўды, ня ведаеш, якое слова, які 
выраз лепей ужыць, – ажно вочы разьбягаюцца. <… > Апрача гэтага, 
мова так узгадаваная, усімі гаворкамі выпешчаная, робіцца здатнай, 
сардэчнай, усім любай і лёгка зразумелай кожнаму, хто хоць крошку 
падвучыцца…»

Сапраўды, толькі такім спосабам, толькі такім шляхам можна 
стварыць літаратурную мову, якая будзе блізкай і зразумелай для 
працоўнага народу на ўсім этнографічным абшары. Бо, уводзячы пера-
важна словы з аднае мясцовасьці, мы можам у будучыне прычыніцца да 
вялікага гістарычнага непаразуменьня, якое наглядалася і ў некаторых 
эўропэйскіх народаў.

7. Словы рамесьніцкія і навуковыя

Я зазначаў ужо, што словы рамесьніцкія і навуковыя, калі 
яны не адносяцца да вузкай спэцыяльнасьці, пажадана ўжываць у 
літаратурнай мове, каб такім чынам не адрываць літаратурнай мовы 
ад мовы працоўнага народу, а як мага шчыльней зьвязваць іх. Часткова 
гэта робіцца тымі пісьменьнікамі, якія даюць у сваіх творах апісаньні 
рамесьніцкага жыцьця. Напрыклад – некаторыя апавяданьні Цішкі 
Гартнага, або вядомыя Купалавы вершы ў «Спадчыне» (з цыклю «Яна 
і я»). У адным вершы («За кроснамі») даюцца назвы прыладаў у кроснах:

З бярозы вычасаў ставы ён новыя.
Набіліцы кляновыя зрабіў,
А панажы выстругаваў кляновыя.
Навой як трэба зарубіў.

Садзіцца маё сэрца-ткальля ў кросенкі,
Набіліцамі громка б’е,
Кладуцца ўтоку гусьценька палосанькі,
Сучу я цэўкі для яе…
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Зразумела, што ў такіх выпадках павінна быць вялікая асьцярож-
насьць. Узяць хоць-бы звычайную саху. Ня помню добра, ці ў часопісі 
«Плуг», ці ў «Нашым Краі» друкаваўся сьпіс назваў частак сахі. Ака-
залася іх некалькі дзесяткаў. Дробныя назвы могуць ня ўжывацца, але 
чаму ня ўжыць пры апрацоўцы адпаведнай тэмы больш характэрныя, 
падобныя пададзенаму прыкладу нашага народнага поэты? У народаў 
пад панаваньнем буржуазіі літаратурная мова абстрагуецца усё больш 
і больш, адцягваючыся ад мовы народнай, ад мовы працоўных мас. 
Нашы пісьменьнікі павінны трымацца адваротнага. Зусім магчыма 
ўжываць гэтыя дробна-тэхнічныя назвы ў мове літаратурнай, у мове 
вобразнай.

Тым больш патрэбна пісьменьнікам вывучаць і ўжываць у 
літаратурнай мове тэрміны навуковыя, у вядомых, зразумела, выпадках. 
Я падкрэсьліў слова вывучаць не выпадкова. Справа ў тым, што пера-
важная, калі не абсалютная, большасьць нашых сучасных пісьменьнікаў 
выхоўвалася ў не-беларускіх школах. Няхай кожны прасочыць за сабой 
і заўважыць, наколькі моцна ўгнязьдзіліся ў нас тэрміны навуковыя з гэ-
ных школ; ужываем мы іх і ў літаратурнай мове і ў штодзённай гутарцы. 
Тымчасам, утвараюцца новыя тэрміны, тэрміны больш блізкія да мовы 
працоўнага народу. Моладзь вывучае гэтыя тэрміны ў школах. І маг-
чыма такое становішча, што праз пяць – дзесяць гадоў гэтай моладзі 
будзе ня зусім цікава спатыкаць у творах, скажам, «паралельна» замест 
«роўналежна», «дыямэтр» замест «прамер», «кісьць» замест «ручыца», 
«пэрыяд» замест «кругабег»  і г. д.  і г. д. Кажу «праз некалькі гадоў», а 
мо’ і зараз адчуваецца гэткае зьявішча. Агульнавядомае правіла кажа, 
што мова мастацкіх твораў павінна быць узорнай. А якой узорнай можа 
быць мова таго пісьменьніка, які ня сочыць за разьвіцьцём мовы, што 
і выклікае «лунныя лапы». Дзіўным здаецца, наколькі мы мала знаёмы 
з дасягненьнямі нашае сучаснае мовы. Няхай чытач возьме перачы-
тае хоць-бы мэдычную тэрмінолёгію (остэолёгію), якая, між іншым, 
зьяўляецца клясычнай па сваёй апрацаванасьці і ўгрунтаванасьці, і 
прасочыць калі-небудзь за тым творам, у якім спатыкаюцца адпаведныя 
паняцьці… Або «мінэралёгічную», або «географічную». Я не кажу зусім 
пра «ботанічную». Нашы пісьменьнікі бадай зусім незнаёмы з нашым 
расьлінным царствам. Можна падлічыць і злажыць сьпіс усіх расьлін, 
пра якія пішуць у творах: хвоя (сасна), ёлка (елка), ядленец (ядловец), 
жыта, ячмень, авёс, клён, ліпа, явар, ясакар, трысьцё, чарот і… бадай 
усё. Нашы кветкі, усе гэтыя ключыкі, бацяновы ножкі, воўча ступа, 
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мядуніца, гарлачаўка, гарлачыкі, грабількі, жывіцельнік  і г. д. і да т. п. – 
колькі поэзіі маюць і ў назвах і ў сваёй істоце, наколькі пашыраны на 
Беларусі. А мы… Таварышы, усе мы, без выключэньня, калі і памінаем 
кветкі, якія ў вершах, дык з большага такія, якіх ля хаты працоўнай 
і ня бывае ніколі, а калі бывае, дык вельмі рэдка, як, напр., півоніі, 
юргініі (віргініі), нават ружы… Я не кажу, што ўсе поэты і пісьменьнікі 
павінны зрабіцца ботанікамі або мінэралёгамі ці што. Не! – Я кажу пра 
тое, што ўсе пісьменьнікі павінны лепш прыглядацца да навакольнага 
жыцьця, павінны адлюстроўваць гэтыя нагляданьні ў сваіх творах у 
сілу магчымага, але павінны адлюстроўваць.

Гэтыя-ж нагляданьні дапамогуць нам усім павялічыць лік слоў для 
адзначэньня колераў, напрыклад. Прыгледзьцеся, падумайце, – колькі 
пашыраных слоў маем мы? – Чырвоны, сіні, жоўты, блакітны, зялёны, 
шэры, белы: восем колераў. У апошнія часы пайшлі ў ход: пурпуровы, 
лілёвы, пунсовы, рэдка – ірдзелевы і кармазынавы. Да чаго гэта вядзе? 
А да таго, што ў вершах і неба сіняе і вочы сінія, і туга сіняя і журба 
сіняя і… нямаведама што яшчэ сіняе… Або яшчэ які колер. А вось 
адценьняў і няма, у той час, калі ў народнай мове гэтыя адценьні ёсьць.

І так якую хочаце галіну можна зачапіць і спаткаць гэта-ж са-
мае. Адгэтуль вывад – пісьменьнікі, а разам з імі і чытачы – павінны, 
апрача іншага, вывучаць, у кожным разе чытаць усе тэрмінолёгічныя 
матар’ялы, дапамагаючы і стварэньню іх.

8. Словы старыя

Гаварыць наконт гэтага пытаньня даволі небясьпечна. Справа ў тым, 
што няма больш сьлізкага месца, як гэта. Старыя словы, калі яны вышлі 
з ужытку, быццам і не патрэбны. Чаго-б яны, у іншым разе, выходзілі-б 
з ужытку? Але ўсё-ж ёсьць некаторыя і выключэньні. Возьмем слова 
«дзіда». Калісьці дзідай звалі гатунак «кап’я» або «пікі». Пасьля, калі 
«коп’я» вышлі з ужытку і ў некаторых мясцовасьцях іх прытарнавалі 
як «гак» («багор»), цягаць пяньку з вады ці што, гэты «гак» пачалі зваць 
«дзідай». Далей, дзеля вонкавай падобнасьці сталёвай ці жалезнай 
часткі дзіды да «шыпа» – гэтыя «шыпы» на расьлінах (як, напрыклад, 
на шыпшыньніку) пачалі ў некаторых мясцовасьцях зваць «дзідамі», 
«дзідкамі», «дзідачкамі». Вось вам караценькі гістарычны шлях гэтага 
слова. Зараз у літаратурнай мове можа здарыцца (асабліва ў перакла-
дах) слова «коп’ё». У такім разе, паколькі слова «дзіда» канчаткова з 
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народнага ўжытку ня вышла, зусім можна ўжыць яго і ў якасьці гэтага 
самага «коп’я».

Са старой кніжнай мовы ўвайшло ў літаратурную сучасную слова 
«гадзіньнік». Чаму абавязкова трэба было ўжыць гэта слова, а не ра-
сейскае «часы» або польска-нямецкае «загарак»? А таму, што «загарак» 
зусім чужое па гучаньню і незразумелае для Ўсходняй Беларусі, а слова 
«часы», наадварот, мае некалькі іншых значэньняў і было-б незра-
зумела для Заходняй Беларусі. Дзеля ўніфікаваньня і ўзьнята слова 
«гадзіньнік», якое мае сувязь з самой прыладай («вызначэньне гадзін»), 
а таксама спатыкалася даўней. Так, пад 1589 г. у вядомай Мялешкавай 
прамове чытаем: «…добри то на(ш) годзи(н)ник пету(х) што нехибне 
о по(л)ночи кукарекуе(тъ)»*.

Як прыклад, слова, якое можна ўвесьці ў літаратурную мову са 
старой кніжнай, падам «выйсьце». Слова «выйсьце» ўжываецца ў 
літаратурнай і народнай мове ў сэнсе «выхада». Тымчасам, у старых 
матар’ялах яно спатыкаецца яшчэ ў сэнсе «истечения» (часу).

«Для таго, по выистью менованого часу личбѣ того повѣту, в ко-
тором оный врядъ лежитъ, маетъ подскарбій вослати и увезати ся за 
всю сумму з уряду его до скарбу належачую»…

Урэшце, старой кніжнай мовай можна добра правяраць жыць-
цёвасьць некаторых паветалізмаў. У гэтым, бадай што, яна і павінна 
служыць нам найбольшую службу. Сапраўды, калі слова якое-небудзь 
спатыкаецца на павеце, на акрузе і ў той-жа час у летапісу, – яно сьвед-
чыць за сваё даўнейшае, а мо’ і сучаснае (але не дасьледаванае) пашы-
рэньне на ўсім этнографічным абшары.

У кожным разе, канчальны вывад адзін – старой кніжнай мовай 
захапляцца нельга, але вывучаць яе і дасьлядоўваць нашы пісьменьнікі 
павінны, каб больш сьвядома ставіцца да разьвіцьця мовы літаратурнай.

9. Новатворы

Мова не стаіць на адным месцы: яна або пашырае слоўнік шляхам 
запазычаньняў, або ўтварае новыя словы. За апошнія часы ў нашу мову 
ўведзена шмат новатвораў, якія добра прышчапіліся і набылі поўнае 
прызнаньне. З ліку такіх слоў адзначым некалькі складаных: мілагучны, 
мэтазгодны, роўналежны, добрабытны і інш. З ліку навуковых назваў 
прыводзіць шмат прыкладаў ня буду, бо я спасылаўся на іх і спасылаўся 

* Вынятак даю паводле «Гісторыі беларускай (крыўскай) кнігі» В. Ластоўскага.
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на самую лепшую тэрмінолёгію – мэдычную. Але я і зазначыў: «за 
апошнія часы» і г. д. Гэта значыцца: цераз літаратурную мову, цераз 
навуковую тэрмінолёгію.

Перад усім зьвернемся да народнай мовы. Ці адбываецца там утва-
рэньне новых словаў, а калі так, дык паводле якіх падставаў.

Найбольш характэрныя і тыповыя падставы для новатвораў з на-
роднай мовы знаходзім чатыры: а) злучэньне назоўніка з дзеясловам; 
б)  утварэньне дзеясловаў ад назоўнікаў; в) утварэньне складаных 
эпітэтаў і г) таўтолёгія. Рэшту, наогул цікавую, разглядаць на гэты раз 
ня будзем.

Першы спосаб дае найбольш прыкладаў: абкладаньне падаткам – 
ападаткаваньне; правядзеньне ў жыцьцё – ажыцьцяўленьне; зьнішчэньне 
агнём – выпламяненьне і г. д.

Другі спосаб не вымагае нават і прыкладаў, лік бесканцовы – шум – 
шуміць; мяцеліца – мяце; сум – сумуе; бяда – бядуе і г. д.

Утварэньне складаных эпітэтаў – больш рэдкае зьявішча. Але на-
глядаецца ў народнай творчасьці. Прыклад (зборнік Шэйна) – «Параска 
мая, костабарная мая, ці любіш мяне, ці выйдзеш за мяне»…

Што-ж датычыцца да таўтолёгіі, дык гэта ўлюбёны прыём бела-
рускай народнай паэзіі, вельмі пашыраны ў ёй. Тут, мабыць, таксама 
можна было-б прывесьці вялікую а вялікую колькасьць прыкладаў. 
Падам некалькі са зборнікаў нашых розных этнографаў. –

– Гойкнулі = крыкнулі; бірка = карбаванка; журба = туга; нажы-
ліся = набыліся; часта = густа; грыміць = гучыць; пыліць = бяжыць; 
зара = зараніца; ноч = начаніца; вада = вадавіца; ручыць = шэньціць; 
край = краіна; кусты = купіны; прысмакі = ласункі; мураўка = траўка; 
мора = акіян; бераг = беражысты; немач = хвароба; мара = начніца; 
мука = цярпеньне; зо сну = з просну; гойдае = калыхаецца і шмат іншых.

Гэтыя самыя падставы можна ўжываць і ў літаратурнай мове пры 
стварэньні новатвораў. Калі першыя тры спосабы ўжо ўжываюцца, 
асабліва ў пасьля кастрычнікаўскім кругабезе (лічачы і тыя Купала-
вы вершы, якія напісаны перад рэволюцыяй, але выдрукаваны пась-
ля рэволюцыі ў «Спадчыне»), дык чацьверты – таўтолёгізмы – нават 
мала выкарыстоўваецца і з народнай мовы. Тымчасам, гэтыя апошнія, 
узмацняючы сувязь з народнай мовай і творчасьцю, дадаюць шмат 
мілагучнасьці літаратурнай мове. У Купалы наглядаюцца новатворы 
цалкам самабытныя, але пра іх – другім разам, ці хто іншы.
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Кожны, хто заклапочаны ў пашырэньні літаратурнага слоўніка 
і хто шчыра працуе ў гэтым кірунку, ня толькі скарыстае вымянё-
ныя дасягненьні народнай мовы і спосабы да стварэньня новых слоў, 
ужытыя ў народнай мове, але і сам парупіцца правесьці адпаведныя 
нагляданьні, удасканальваючы іх уласнай практыкай…*.

Зразумела, што новатворы павінны быць лёгкімі для ўспрыйманьня, 
мілагучнымі, зьнітаванымі з асноўнай слоўнікавай масай і павінны 
выклікацца ў жыцьцё органічнай патрэбнасьцю. У такім разе новатво-
ры ня толькі прышчэпяцца ў літаратурнай мове, але будуць уплываць 
і на народную мову цераз кнігі, часопісі, газэты і школы.

10. Заключэньне

На астатак зазначаю яшчэ раз. Літаратурная мова, як і наогул мова, 
ствараецца не адным чалавекам, не якім-небудзь паасобным калекты-
вам, а ўсім народам. У гэтым развоі пісьменьнікі, публіцыстыя, а асабліва 
настаўнікі, адыграюць ролю сыстэматызатараў і пашыральнікаў. 
У значнай велічыні развой нормальнага разьвіцьця залежыць ад іх. 
З другога боку, нашы школы, народныя дамы, клюбы і хаты-чытальні, 
асабліва наша моладзь, павінны граць ролю пробірных палат: кожнае 
новае слова, якое ці то будзе ўведзена ў літаратурную мову з народ-
най, ці будзе новатворам, – павінна абгаворвацца ў гэтых культурных 
гуртках, у гэтых культурных ячэйках. Толькі і выключна пры шырокім 
актыўным удзеле з боку мас можна будзе спадзявацца на станоўчыя 
вынікі. Выказваньні мясцовыя будуць накіроўваць ня толькі працай 
пісьменьнікаў, але і працай крытыкаў.

Ад гэтых апошніх пажадана пачуць ня толькі падстаўную і 
беспадстаўную лаянку за пашырэньне літаратурнага слоўніка, але па-
жадана пачуць і адмоўныя адносіны да «лунных лап», чаго яшчэ зусім 
не наглядалася.

Асноўным лёзунгам для нас усіх павінна быць наступнае: як мага 
бліжэй да мас, а ў першую чаргу ў адносінах мовы.

* Ня спыняюся на разглядзе прынцыпаў утварэньня новых слоў некаторымі 
нашымі поэтамі, як, напр., Янкі Купалы, Цішкі Гартнага. Гэтае пытаньне, 
ізноў-жа, патрабуе адмысловых досьледаў і зьяўляецца вельмі ўдзячнай 
тэмай для нашых маладых дасьледчыкаў мовы. Нельга не адзначыць, што 
і М. Багдановіч, які быў адарваны ад жывой народнай мовы, не абышоўся 
без новатвораў. Так, у адным з яго нявыдрукаваных твораў спатыкаем слова 
«акрышчыла» ў сэнсе расейскага «окропіла».
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Падаючы гэтыя свае абеглыя нататкі на чытачоў суд, я прашу 
заўважыць адно: выказваючы асноўныя палажэньні свайго падыхо-
ду да разьвіцьця літаратурнай мовы, а часткаю – і палажэньні ўсяго 
нашага згуртаваньня, я з вялікай падзякай спаткаю ўсе новыя думкі, 
нават варожыя выказаным мною, калі яны будуць угрунтаваны, калі 
яны будуць дапамагаць разьвіцьцю літаратурнае мовы беларускага 
працоўнага народу. Тыя-ж супярэчкі, якія будуць проста ўшчынаць 
сваркі, спрэчкі – без конкрэтных кірункаў – прыдзецца разглядаць 
ня столькі як варожыя мне, ці нашаму згуртаваньню, колькі варожыя 
асноўнаму мэтаімкненьню.

Беларуская пролетарская культура, а разам і мова, разьвіваецца 
пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі шпаркім тэмпам. Дапамагчы 
гэтаму разьвіцьцю – льга, спыніць яго – нельга, немагчыма.

Той, хто зьбіраецца спыняць гэтае разьвіцьцё, няхай успомніць 
словы Крапівы: «каб сонца засланіць – вушэй асьліных мала»…

13 сакавіка 1927 г., Масква.
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