
228

Сяргей Запрудскі 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь)

ЯЎХІМ КАРСКІ ЯК ДАСЛЕДЧЫК ПОЛЬСКАГА ЎПЛЫВУ 
НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ПЕРШАГА 
ТОМА «БЕЛАРУСАЎ»)

Уводзіны

Нягледзячы на тое, што Я. Карскі з’яўляецца айцом-заснавальнікам бе-
ларускага мовазнаўства, многія аспекты яго дзейнасці вывучаны яшчэ 
недастаткова. Да такіх належыць і тэма даследавання ім польскага 

ўздзеяння на беларускую мову.
З нагоды прадстаўлення заснавальнікам беларускай філалогіі Беларусі ў 

расійскім навуковым друку даследчыкі канстатуюць, што ён імкнуўся падкрэ-
сліць самабытнасць беларускай гістарычнай і культурна-моўнай традыцыі. 
Адначасова, сцвярджаецца, трымаючыся пастулатаў школы «заходнерусізму», 
ён гэта рабіў у межах агульнарускага кантэксту [7, с. 17, 22]. У рамках гэтага 
кантэксту даўнія гістарычныя сувязі Беларусі з Польшчай ацэньваліся амаль 
выключна негатыўна, а беларускі адраджэнцкі рух трактаваўся як «польская 
інтрыга», інспіраваная пераважна асобамі, выхаванымі на польскай мове ў 
старашляхецкім асяроддзі і традыцыях [4, с. 140].

Я. Карскі выказаў свае думкі пра запазычанні з польскай мовы ў першым 
томе «Беларусаў» у 1903 г., калі ў расійскай навуцы захоўвала актуальнасць 
пытанне аб польскім складніку ў беларускай мове. Аднак гэта было не толькі 
акадэмічнае, але і ў значнай ступені грамадска-палітычнае зацікаўленне. 

У нядаўна апублікаваным аглядзе «Вывучэнне паланізмаў у беларускім 
мовазнаўстве і стаўленне да іх (ХІХ ст. — 1930-я гг.)» М. Свістунова звярнула 
ўвагу на крытычныя адносіны аўтара «Беларусаў» да наяўнасці шматлікіх 
польскіх запазычанняў у старабеларускай пісьмовай мове. Што да паланіз-
маў у вусным беларускім маўленні канца ХІХ — пачатку ХХ ст., то, паводле 
аўтаркі артыкула, Я. Карскі лічыў, што народнай гаворцы «паланізмы не былі 
ўласцівы» [9, с. 42].

У пятым раздзеле першага тома «Беларусаў» аўтар падзяліў паланізмы на 
чатыры групы, вылучыўшы 65 «чыста польскіх слоў» і 84 словы-паланізмы, 
запазычаныя шляхтай. Акрамя таго Я. Карскі вылучыў 182 агульнавядомыя 
іншамоўныя запазычанні, для якіх польская мова магла быць пасрэдніцай, 
а таксама 108 паланізмаў, вядомых «каталіцкай Беларусі і галоўным чынам 
сярод беларускай шляхты» [9, с. 42]. Як бачым, за аснову класіфікацыі па-
ланізмаў Я. Карскі ўзяў крытэрыі іх паходжання (уласна польскага або не) і 
ступені адаптаванасці беларускай мовай
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Меркаванні Я. Карскага з нагоды паланізмаў у першым томе «Беларусаў» 
М. Свістунова кваліфікавала як «пачатак навуковага асвятлення ў беларускім 
мовазнаўстве запазычанай лексікі і непасрэдна паланізмаў» і прыйшла да 
вываду аб тым, што класік «зафіксаваў наяўнасць паланізмаў, акрэсліў іх 
прыблізны колькасны і якасны склад, вызначыў прычыны і ўмовы ўзнікнення, 
а таксама сферы іх функцыянавання» [9, с. 41–42]. Адносна прыведзеных 
Я. Карскім спісаў паланізмаў даследчыца адзначыла, што «гэта далёка не 
поўны пералік паланізмаў, якія бытавалі ў беларускай мове пачатку ХХ ст.» 
[9, с. 42].

1. Прэзентацыя запазычанняў Я. Карскім vs у сучасных 
працах

У першым томе «Беларусаў» Я. Карскі паставіў перад сабой амбіцыйную 
задачу даць агляд усіх відаў запазычанняў у беларускай мове. Польскія тэмы 
асэнсоўваліся ў томе ў некалькіх раздзелах. Аглядаючы ў першым раздзеле 
арэал рассялення беларусаў, са спасылкай на працы Я. Бадуэна дэ Куртэнэ і 
М. Федароўскага аўтар згадваў у тым ліку «беларуска-польскія» гаворкі захаду 
Беларусі [6, с. 38]. У другім раздзеле тома коратка абмяркоўваліся дачыненні 
радзімічаў з ляшскімі плямёнамі [6, с. 82], у трэцім раздзеле дапускалася, 
што дзеканне і зацвярдзенне р маглі ўзнікнуць у беларускай мове пад пэўным 
польскім уплывам [6, с. 98–99].1

У шостым раздзеле тома сярод іншага Я. Карскі сфармуляваў свае мер-
каванні адносна лёсу паланізмаў у беларускай мове пасля «ўз’яднання Бела-
русі з агульнарускім жыццём»: яны, на яго думку, страчваліся, замяняючыся 
агульнарускімі словамі [6, с. 165]. У сёмым і восьмым раздзелах навуковец 
пракаментаваў меркаванні некаторых сваіх папярэднікаў аб удзеле польскай 
мовы ва ўтварэнні беларускай мовы і яе развіцці. Дадзенае ў канцэнтраваным 
выглядзе, прадстаўленне паланізмаў і, шырэй, польскага ўплыву ў пятым раз-
дзеле як у пэўнай меры нагадвае сучаснае, так і істотна адрозніваецца ад яго.

З аднаго боку, падобна да сучасных прац, Я. Карскі пераважна абапіраўся 
на храналогію запазычвання беларускай мовай розных відаў іншамоўнай 
лексікі. Украінізмы і літуанізмы, напрыклад, як найбольш старыя запазычанні 
беларускай мовы былі разгледжаны ім у чацвёртым раздзеле першага тома 
«Беларусаў» у рамках сюжэта пра канчатковае афармленне беларускай мовы 
ў Вялікім Княстве Літоўскім, што адпавядала агульнаму храналагічнаму 
падыходу да выкладання матэрыялу.2 

1 У пятым раздзеле працы Я. Карскі, аднак, даў больш строгую версію погляду на 
ўзнікненне дзекання, у якой уплыў польскай мовы адмаўляўся [6, с. 151–152].

2 У трэцім раздзеле тома Я. Карскі разгледзеў «найстарэйшыя слоўнікавыя запа-
зычанні» — фінскія і іранскія [6, с. 107–109], якія прыйшлі ў славянскую мову яшчэ 
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З другога боку, паланізмы таксама належалі да разраду старэйшых запа-
зычанняў, аднак у чацвёртым раздзеле яны не разглядаліся. Паслядоўнасць 
разгляду Я. Карскім розных разрадаў запазычанняў (украінізмы, літуанізмы, 
паланізмы, багемізмы, гебраізмы, татарскія словы, кельтызмы, грэцызмы, 
лацінізмы, румынізмы, гоцкія словы), сам іх рэпертуар і, асабліва, іх ацэнка 
(найперш паланізмаў) істотна адрозніваюцца ад сучасных прац. Не падобна 
да сучасных прац пра сучасную беларускую мову, Я. Карскі ў пятым раздзеле 
разважаў таксама пра фанетычнае і граматычнае ўздзеянне польскай мовы 
на беларускую.

Калі гаварыць, пра прадстаўленне запазычанняў старабеларускага перы-
яду, то ў сучасных працах (абапіраемся на «Лексікалогію сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы» 1994 г.) матэрыял разглядаецца ў наступнай паслядоў-
насці: паланізмы, лацінізмы, германізмы, грэцызмы, цюркізмы, літуанізмы, 
царкоўнаславянізмы [8, с. 66–79]. Тут бачым істотную розніцу з тым, якія 
віды запазычанняў вылучаў Я. Карскі і ў якой паслядоўнасці ён іх разглядаў. 
Аўтар «Беларусаў» разгледзеў паланізмы толькі ў рамках пятага раздзела, які 
называўся «Беларусы разам з літоўцамі пад уладай Польшчы. Наплыў розных 
замежных слоў у беларускую гаворку».1 У сучасных працах няма процістаўле-
ння адаптаваных і неадаптаваных («шляхецкіх») паланізмаў і г. д. Гэта ўказвае 
на тое, што з часу Я. Карскага ў асэнсаванні запазычанняў і паланізмаў як іх 
складовай часткі ў беларускай навуцы адбыліся істотныя змены.

2. Навуковыя крыніцы, на якія абапіраўся Я. Карскі
Разглядаючы паланізмы ў шырокім сэнсе, у якіх польская мова выступала 

ў якасці мовы-пасрэдніцы (трэцяя і чацвёртая групы), Я. Карскі, магчыма, 
не столькі адштурхоўваўся ад нейкага спісу беларускіх слоў, паходжанне 
якіх ён меў вызначыць, колькі ішоў услед за наяўнай навуковай літаратурай 
па славянскай (у першую чаргу польскай) лексіцы, шукаючы ў ёй прыдатны 
матэрыял для этымалогій беларускіх слоў. Такімі навуковымі крыніцамі 
для навукоўца былі слоўнік польскай мовы С. Б. Ліндэ, два першыя тамы 
«Варшаўскага слоўніка», працы Ф. Міклашыча («Этымалагічны слоўнік сла-
вянскіх моў», «Чужаземныя словы ў славянскіх мовах», «Турэцкія элементы 
ў паўднёва-ўсходне- і ўсходнееўрапейскіх мовах»), Я. Карловіча («Слоўнік 
слоў чужога і менш зразумелага паходжання, што ўжываюцца ў польскай 
мове»), А. Брукнера («Цывілізацыя і мова»), А. Мацэнаўэра («Чужыя словы 
ў славянскіх мовах») і інш. Прыводзячы пэўныя словы, аўтар часам даваў 
спасылкі на крыніцы сваіх ведаў, але часцей абыходзіўся без такіх спасылак. 

да ўзнікнення беларускай мовы.
1 Тым не менш пры некаторых словах (або, абы і ажбы, бачыць) Я. Карскі рабіў 

пазнакі аб іх асабліва старажытным ужыванні ў беларускай мове.
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Так, пры апісанні 290 слоў трэцяй і чацвёртай груп адсылкі на літаратуру 
ён даў толькі ў 51-м выпадку. Звычайна Я. Карскаму было важна проста 
пералічыць пэўныя словы; дакладная пашпартызацыя спасылак на канкрэ-
тныя навуковыя працы або абмеркаванне этымалагічных версій не заўсёды 
ўваходзілі ў яго задачы.

Вылучэнне ўласна паланізмаў было больш цяжкай задачай, чым ідэнтыфі-
кацыя паланізмаў у шырокім сэнсе. У пачатку мінулага стагоддзя этымалогія 
беларускай лексікі была распрацавана выразна горш за польскую. Акрамя 
таго, правядзенне міжславянскіх этымалогій у цэлым з’яўляецца больш скла-
данай задачай у параўнанні з вызначэннем у нейкай славянскай мове несла-
вянскіх слоў. Прыступаючы да апісання паланізмаў у вузкім значэнні, аўтар 
«Беларусаў» не даў ніякага спіса літаратуры, а пры прадстаўленні першай 
і другой груп (149-ці «чыста польскіх слоў») ён спаслаўся на разгляд гэтых 
слоў у навуковай літаратуры толькі пяць разоў (пры словах багна, кобета, 
малимонка, спрытны і шата) [6, с. 135–136, 138–139].

Пры гэтым у прысвечаным паланізмам раздзеле Я. Карскі цалкам абмі-
нуў у якасці навуковых крыніц папярэднія беларусістычныя працы, у якіх у 
той або іншай ступені закраналася пытанне польска-беларускіх лексічных 
дачыненняў. Так, ён не выкарыстаў брашуры Ф. Галатузава «Нататкі адносна 
беларускай гаворкі» 1852 г. і ніводнага разу не спаслаўся на звесткі аб пахо-
джанні розных слоў, дадзеныя ў слоўніку І. Насовіча 1870 г.

Праца Ф. Галатузава фігуравала ў Я. Карскага ў аглядзе літаратуры аб 
беларускай народнай мове ў сёмым раздзеле тома ў якасці звычайнай біблія-
графічнай крыніцы, аднак як уласна навуковая праца яна разгледжана не была. 
Сярод іншага, у рамках гаворкі пра складовыя часткі беларускай мовы ў гэтай 
працы сцвярджалася, што «ў беларускай мове наяўны ў значнай меры элемент 
польскай мовы»; аўтар таксама прывёў спіс паланізмаў з 65 слоў і звярнуў 
увагу на ўплыў польскай мовы ў сінтаксісе [2, с. 41–43]. Цікава, што колькасць 
прыведзеных Ф. Галатузавым паланізмаў адпавядала колькасці паланізмаў, 
дадзеных у «Беларусах» у першай групе. Аднак гэта выпадковае супадзенне: 
рыхтуючы сваю манаграфію, аўтар «Беларусаў» яўна не карыстаўся працай 
«Нататкі адносна беларускай гаворкі». Нягледзячы на тое, што Я. Карскі 
даў многа шырэйшы спіс паланізмаў у параўнанні з Ф. Галатузавым, у спісе 
апошняга ёсць словы, адсутныя ў пераліках Я. Карскага.

Што да слоўніка І. Насовіча, то Я. Карскі ставіўся да яго даволі, калі не 
сказаць, вельмі крытычна і выкарыстаў яго толькі як крыніцу лексічнага 
матэрыялу, пры гэтым не заўсёды надзейную. На думку аўтара «Беларусаў», 
І. Насовіч змясціў у слоўніку «мноства незразумелых» або «лішніх слоў, зусім 
невядомых беларускаму народу, якія ўжываліся дзе-небудзь сярод беларус-
кай шляхты, якая выхоўвалася ў езуіцкіх вучылішчах і духоўных уніяцкіх» 
[6, с. 165, 213]. Матэрыял для другой групы паланізмаў навуковец узяў ме-
навіта са слоўніка І. Насовіча; ацэньваючы гэты матэрыял, ён напісаў, што 



232

«ўсе такія словы не маюць ніякага дачынення да беларускай народнай мовы» 
[6, с. 139]. З нагоды таго, што ў слоўніку было дадзена, паводле Я. Карскага, 
многа лішніх, «шляхецкіх» слоў, пры кароткім разглядзе слоўніка І. Насовіча 
ў сёмым раздзеле манаграфіі аўтар «Беларусаў» змясціў спецыяльную заўвагу 
пра тое, што такія словы ў папярэднім пятым раздзеле першага тома «Бела-
русаў» ён не разглядаў. Папраўдзе, аднак, у гэтым раздзеле у рамках другой 
і чацвёртай груп аўтара «Беларусаў» прывёў 192 «шляхецкія» паланізмы. 
Навуковец праігнараваў аматарскія этымалогіі І. Насовіча, у якіх назіралася 
тэндэнцыя не пазначаць польскага паходжання многіх слоў, змяншаць абсягі 
нямецкага ўплыву на беларускую мову і, адначасова, павялічваць аб’ём лі-
тоўскага ўплыву на яе [5].

Я. Карскі ніяк экспліцытна не прарэагаваў на меркаванне аб значным 
польскім уплыве на беларускую мову, выкладзенае ў прадмове да слоўніка 
І. Насовіча пецярбургскімі акадэмікамі. Ён, аднак, зрабіў гэта няяўным споса-
бам, неаднойчы выказаўшы ўласную думку аб нязначнасці польскага ўплыву 
на беларускую народную мову. Напрыклад, прывёўшы паланізмы ў вузкім 
значэнні, заснавальнік беларускай лінгвістыкі зазначыў, што ў народнай мове 
іх бытуе «толькі каля 65-ці» [6, с. 139]. У заключэнні разгляду лексікі Я. Ка-
рскі напісаў, што ў «звычайным» народным маўленні паланізмаў у слоўніку 
«параўнальна нямнога» [6, с. 150].

Апісваючы польскі ўплыў у фанетыцы, Я. Карскі быў не схільны вы-
яўляць якія-небудзь рэгулярныя фанетычныя рысы паланізмаў. Зрэшты, 
ён напісаў пра словы з дз і ц (похадзае, уродзай), з ар замест чаканага ор 
(взгарда, мартвиць, парх, скарга), з іл замест чаканага ол (вильгота, пильно-
ваць), адзначыў формы з няпоўнагалоссем, аднак падкрэсліў, што падобныя 
назіранні датычацца «толькі асобных слоў і не сталі абавязковым законам 
хаця б для малой групы рускіх слоў». У асобных сітуацыях, пісаў Я. Карскі, 
выкарыстанне слоў з падобнымі фанетычнымі рысамі ўказвала на тое, што 
моўцы імкнуліся надаць свайму простаму маўленню «больш высакародны 
каларыт» [6, с. 150–151]. Пішучы пра марфалогію, Я. Карскі сцвярджаў, што 
выпадкаў польскага ўплыву на жывое маўленне ён «не ведае; наўрад яны 
ёсць і ў сінтаксісе» [6, с. 153]. У апошнім выпадку навуковец яўна адмаўляў 
рэальнасць, несумненна, вядомую яму, — калі не з уласных назіранняў, то 
паводле разгледжаных ім прац іншых даследчыкаў.

Можна дапусціць, што Я. Карскі абмінуў старую працу Ф. Галатузава і 
слоўнік І. Насовіча як навуковыя крыніцы ў тым ліку таму, што іх сведчанні 
аб моцным польскім уплыве на беларускую мову (у слоўніку І. Насовіча такая 
пазіцыя была выказана ў прадмове) ён не прымаў.
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3. Спосаб ідэнтыфікацыі паланізмаў, узровень 
этымалагічнага аналізу

Паколькі лексіка ў цэлым не была важным аб’ектам зацікаўлення Я. Кар-
скага, то можна меркаваць, што яго назіранні не грунтаваліся на папярэдняй 
сістэматычнай працы і моцна залежалі ад ступені распрацаванасці дадзенай 
тэмы ў наяўнай навуковай літаратуры. Толькі ў асобных выпадках (літуанізмы) 
навуковец мог абаперціся на грунтоўныя ўласныя папярэднія даследаванні, 
іншыя лексічныя запазычванні ён апісваў упершыню.

Пры тым, што ва ўводнай па сваім характары працы аўтар мог абмежавац-
ца толькі пэўнымі ўсталяванымі ведамі, у шэрагу выпадкаў ён тым не менш 
падаў у сваіх спісах і тыя словы, у польскім паходжанні якіх ён сумняваўся. 
Я. Карскі не ўхіліўся ад абмеркавання спрэчных версій (азардник, гультай, 
куртка, кутас, маруда, махлеваць, панчоха) і часам прапанаваў свае ўласныя 
(багна, келзаць, лик — личиць — личба, мурза, стужка, цыркаць, шарпаць; 
гамбиць, гамзаць, караскацца). Пры гэтым некаторыя з гэтых версій маглі 
дапускаць, што тое або іншае слова ўвогуле не з’яўляецца паланізмам, ні ў 
вузкім сэнсе (напрыклад, багна, кобета, спрытны), ні ў шырокім (гвалт, клё-
цки, панчоха). Я. Карскі выразна ўсведамляў, што пытанне аб удзеле польскай 
мовы ў працэсе асваення беларускай мовай таго ці іншага запазычвання не 
з’яўляецца простым і двойчы зазначыў, што шэраг нямецкіх або яўрэйскіх 
слоў маглі быць запазычаны беларускай мовай, мінуючы польскае пасрэдні-
цтва [6, с. 134, 146].

Згодна з сучаснымі ведамі аб этымалогіі, прадстаўленымі ў «Этымалагі-
чным слоўніку беларускай мовы», некалькі версій Я. Карскага аб польскім 
паходжанні беларускіх слоў аказаліся неабгрунтаванымі. Так, польскімі 
запазычаннямі ў беларускай ім былі патрактаваны праславянскія словы 
багна, вапна, глей, гуз, матуз. Таксама беспадстаўнымі аказаліся адзінкавыя 
версіі-сумненні аб няпольскім паходжанні некаторых слоў (напрыклад, кел-
заць). На фоне стану тагачасных этымалагічных даследаванняў гэта вельмі 
нязначныя пагрэшнасці.

У асобных выпадках можна сказаць, што Я. Карскі неакуратна паставіўся 
да этымалагізавання некаторых слоў. Напрыклад, пры разглядзе слова багна, 
ён аказаўся ў залежнасці ад выказанай у літаратуры версіі, згодна з якой слова 
багна можна супастаўляць з персідскім багнá. У сувязі з гэтым навуковец 
зацікавіўся найперш верагодным індаеўрапейскім паходжаннем беларускай 
лексемы, пракаментаваўшы супастаўленне з персідскім словам як верагоднае 
і прывёўшы літ. bagná. У дачыненні да суадносінаў бел. багна і пол. bagno 
аўтар «Беларусаў» заўважыў толькі, што можна думаць як аб беларускім запа-
зычанні з польскай, так і аб польскім запазычанні з беларускай. Нягледзячы 
на тое, што Я. Карскі дадаткова даў спасылку на працу А. Мацэнаўэра, у якой 
прыводзіўся іншы славянскі (рускі, украінскі, верхнялужыцкі, ніжнялужыцкі) 
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і неславянскі матэрыял, а таксама сцвярджалася, што слова з такім значэннем 
хутчэй можа быць незапазычаным, гэты матэрыял і меркаванні пад увагу не 
былі ўзяты [6, с. 135]. Цікава, што ў некаторых іншых выпадках наяўнасць 
пэўных слоў у іншых славянскіх мовах трактавалася заснавальнікам бела-
рускай філалогіі цалкам сур’ёзна, на гэтай аснове ён мог рабіць высновы аб 
магчымым незапазычаным характары некаторых беларускіх слоў (напрыклад, 
лик, личиць, личба). У выпадку разгляду Я. Карскім лексічных паланізмаў, якімі 
раней ён не займаўся, у яго натуральным чынам маглі сустракацца асобныя 
не вельмі акуратныя кваліфікацыі.

4. Ацэнкі Я. Карскім меркаванняў сваіх папярэднікаў
Несумненна, для аўтара «Беларусаў» было вельмі важна, штó ў працах яго 

папярэднікаў пісалася пра адносіны беларускай мовы з польскай.
У адных выпадках (працы Д. Языкава, Я. Чачота, артыкул неназванага 

аўтара публікацыі ў газеце «День» у 1863 г.) Я. Карскі, бадай, салідарыза-
ваўся з тымі ці іншымі поглядамі сваіх папярэднікаў. Напрыклад, у развагах 
Д. Языкава аб беларускай мове аўтару «Беларусаў» спадабалася заўвага аб 
тым, што беларуская мова папраўдзе зазнала меншы ўплыў з боку польскай, 
чым звычайна думаюць [6, с. 183]. У працах Я. Чачота ён звярнуў увагу на 
тое, што нібыта ўкладальнік «Вясковых песенек…» сцвердзіў, што беларускі 
народ збліжаецца з польскім толькі дзякуючы дзеканню [6, с. 187].

Меркаванні некаторых аўтараў (В. Сопікава, Я. Бадуэна дэ Куртэнэ) 
Я. Карскі пракаментаваў нейтральна [6, с. 324, 366].

У іншых выпадках каментары былі, бадай, паблажліва-апраўдальныя. Так, 
з нагоды выразна супярэчлівых і часткова незразумелых з пункту гледжання 
вучоных пачатку ХХ ст. заўваг аб беларускай мове Я. Балхавіцінава, выка-
заных у пачатку ХІХ ст., Я. Карскі адзначыў толькі, што «польскі і літоўскі 
(беларускі) элементы ў заходнерускай гаворцы асабліва кідаліся ў вочы мітр.
[апаліту] Яўгенію, вядома, у параўнанні з тагачаснай славена-расійскай літа-
ратурнай мовай» [6, с. 181]1.

1 Гэта быў каментар да наступных меркаванняў Я. Балхавіцінава: «Беларуская, з 
XIV стагоддзя ўтварылася ў Полацку і Смаленску са змяшэння славенарускай мовы з 
польскай і літоўскай… Беларуская была мовай дваякай, кніжнай і народнай. Кніжная 
перайшла і ў Кіеў, для кніг жа; але там народная мова і дагэтуль польска-славянская. 
Але беларуская (г. зн. пачынаючы ад Смаленска к Мінску і наогул у беларускіх губер-
нях — Віцебскай і Магілёўскай) — народная мова была і ёсць маскоўска-польская з 
літоўскім вымаўленнем» [6, с. 181].
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Думкі некаторых аўтараў XVII — канца XVIII стст. (Ю. Крыжаніча, 
І. Штрытэра) Я. Карскі працытаваў, але пакінуў без каментароў — незалежна 
ад таго, што часам яны маглі быць вельмі спецыфічнымі [6, с. 323].1 

У іншых выпадках пэўныя меркаванні некаторых навукоўцаў (Ё. Х. Адэ-
лунга, К. Калайдовіча, Ф. Галатузава, М. Палявога) пра польска-беларускія 
дачыненні заснавальнікам беларускай лінгвістыкі не былі працытаваны і 
абмеркаваны [6, с. 179–180, 325, 192].

Часам складана вызначыць дакладныя адносіны Я. Карскага да таго або 
іншага меркавання таго або іншага аўтара. Так, напрыклад, з нагоды вельмі 
крытычнага выказвання В. Бадзянскага аб старой пісьмовай беларускай мове 
(«самая агідная сумесь, якую толькі можна сабе ўявіць») навуковец зазначыў, 
што такое суджэнне «вельмі рэзкае» [6, с. 326]. Падобная ацэнка не вельмі 
зразумелая ў святле той акалічнасці, што Я. Карскі сам называў старую бела-
рускую літаратурную мову перыяду Рэчы Паспалітай «уродлівай» [6, с. 134], 
а яе выхад з ужытку трактаваў як яе «натуральную гібель», абумоўленую яе 
«крайніх межаў штучнасцю» і «перараджэннем» [6, с. 277–278].

Нарэшце, былі выпадкі, калі ці то з нагоды агульнага зместу выказвання 
пэўнага навукоўца, ці то з нагоды нейкіх яго асобных меркаванняў або вы-
карыстаных ім практык ацэнка Я. Карскага была выразна крытычнай. Так, 
напрыклад, аўтар «Беларусаў» яўна не падзяляў думкі С. Б. Ліндэ аб тым, 
што беларуская мова ўяўляла сабой «дыялект, вельмі набліжаны да польскай 
мовы». Аўтар «Беларусаў», несумненна, не адабраў і «старанняў» С. Б. Ліндэ 
«знайсці ў беларускай мове паболей польскіх слоў» [6, с. 324]. «Цьмянымі» 
ён лічыў меркаванні пра беларускую мову М. Грэча, які сярод іншага пісаў, 
што беларуская мова «складалася са слоў царкоўнаславянскіх, польскіх, 
лацінскіх»; «несур’ёзнай» аўтар «Беларусаў» назваў спробу М. Грэча назы-
ваць «беларускай» адну з разнавіднасцей рускай літаратурнай мовы 1830-х, 
культываваную ў часопісе «Библиотека для чтения» [6, с. 184]. Як чалавек, 
заклапочаны дакладнасцю пісьмовай фіксацыі беларускіх народных твораў, 
ён несумненна крытычна паставіўся да практыкі змяншэння польскага 
ўплыву на беларускую мову, выяўленую пры выданні зборніка беларускіх 
песень П. Бяссонава [6, с. 210]. Я. Карскі лічыў, што ў апублікаваных запі-
сах М. Дзмітрыева былі ў наяўнасці неўласцівыя беларускай мове рускія і 
польскія рысы [6, с. 207]. 

Не ва ўсіх выпадках ацэнкі Я. Карскага былі аб’ектыўнымі і паслядоўнымі. 
Напрыклад, яўна тэндэнцыйна ён ацаніў меркаванні наконт дачыненняў з 

1 Напрыклад, Я. Карскі пакінуў без каментара меркаванне Ю. Крыжаніча аб тым, 
што «беларусы» сказілі сваю мову на польскі лад; што ў беларускіх кіеўскіх кнігах 
сустракаецца «многа такіх скажэнняў і агіднасцей, якія нельга чытаць без агіды і 
ванітаў» [6, с. 323]. 
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беларускай мовай польскай мовы С. Б. Ліндэ [3]. У асобных выпадках фак-
тычна падобным выказванням розных навукоўцаў аўтар «Беларусаў» даў 
неаднолькавыя ацэнкі. Так, напрыклад, уклад у беларусістыку В. Сопікава 
(праца 1813 г.), у рамках якога мясцілася выказванне аб тым, што беларуская 
мова ўяўляла сабой сумесь «славенскай, рускай, польскай, а часткова і лаці-
нскай» моў, Я. Карскі ацаніў станоўча [6, с. 323–324]. А фактычна падобная 
ацэнка М. Грэча 1822–1830 гг. (гл. вышэй), якая да таго ж у значнай меры 
наследавала выказванню В. Сопікава, аўтарам «Беларусаў» была кваліфіка-
вана выключна крытычна [6, с. 184]. 

5. Амбівалентнасць прадстаўлення і ацэнак Я. Карскім 
паланізмаў

 У адпаведнасці з устаноўкамі расійскай навукі другой паловы ХІХ ст. 
Я. Карскі трымаўся меркавання, што беларуская мова была часткай рускай 
мовы. Аднак у гэтых рамках яму было важна падкрэсліваць яе асаблівы 
характар. Прынцыповымі ён лічыў пазіцыі, згодна з якімі чужаземны ўплыў 
у старой беларускай («заходнярускай») мове толькі ў нязначнай ступені 
закрануў фанетыку і марфалогію, а падчас узнікнення беларускай мовы яе 
асаблівасці развіліся самастойна, без пасрэдніцтва суседзяў [6, с. 336]. У 
1893 г. адпаведныя тэзісы (восьмы і дзявяты) ён вынес на магістарскі дыспут. 
Сам факт таго, што ў «Беларусах» было выдзелена вельмі многа месца на 
апісанне разнастайных відаў запазычанняў беларускай мовы, мог тракта-
вацца сучаснікамі так, што нібыта Я. Карскі разглядаў беларускую мову як 
самастойную. Уласна кажучы, так і было.

У сувязі з устаноўкай падкрэсліваць самастойны статус беларускай мовы 
прымяняльна да «канстытутыўнага» перыяду гісторыі беларускай мовы, у 
чацвёртым раздзеле першага тома «Беларусаў» аўтар не толькі не напісаў 
пра моцны, але і пра любы польскі ўплыў на беларускую мову. Згодна з гэтай 
тэндэнцыяй, пра запазычанні з літоўскай і яўрэйскай моў таксама гаворыц-
ца, што іх было вельмі мала [6, с. 121, 155]. А ў пятым раздзеле Я. Карскі ў 
«заспакойвальным» тоне ацаніў колькасць паланізмаў у сучаснай беларускай 
мове: «у народным беларускім маўленні, якое дайшло да нас, паланізмаў <…> 
не так многа» [6, с. 134]. 

З аднаго боку, падобныя ацэнкі ўяўляюць сабой праявы процістаяння 
Я. Карскага пашыранаму ў тагачаснай і, асабліва, ранейшай расійскай наву-
цы падыходу да беларускай мовы, згодна з якім яна лічылася «празмерна» 
насычанай паланізмамі або ўсяго толькі «сумессю» тых або іншых моў, адной 
з якіх была польская. З другога боку, такія ацэнкі працягвалі традыцыю (яе 
яркім прадстаўніком быў І. Насовіч), згодна з якой аб’ём польскага ўплыву 
на беларускую мову падаваўся ніжэйшым, чым ён быў папраўдзе. 
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Я. Карскі яўна дбаў аб прагрэсе ўспрымання беларускай мовы ў вачах 
расійскіх лінгвістаў, які мог залежаць ад таго, наколькі «рускай» або «поль-
скай» падавалася беларуская мова. У сувязі з гэтым моцны польскі ўплыў 
на беларускую мову ён трактаваў негатыўна і прызнаваў яго толькі ў дачы-
ненні да яе гісторыі. З-за ўздзеяння польскай мовы, піша навуковец, у часы 
Рэчы Паспалітай беларуская мова стала «вельмі штучнай і ўродлівай», а яе 
літаратурная разнавіднасць «стала на шлях паступовага яе выцяснення поль-
скай мовай» [6, с. 134]. У згодзе з уяўленнямі мовазнаўцаў ХІХ ст. пра лёсы 
розных моў, Я. Карскі лічыў, што першапачаткова беларуская мова бытавала 
ў «чыстым» выглядзе [6, с. 133–134], аднак пазней, у перыяд інтэнсіўнага 
прытоку запазычанняў, «перарадзілася» [6, с. 277]. У духу лінгвістыкі свайго 
часу аўтар «Беларусаў» выключнае значэнне надаваў «натуральнаму», «аўтэн-
тычнаму» стану мовы, які ён знаходзіў адзіна ў рамках народнай мовы. Іншыя 
яе разнавіднасці — напрыклад, «шляхецкую» або літаратурную мову — ён 
лічыў нелегітымнымі.

Адстойваючы ў вачах сваіх чытачоў самабытную, не падобную да расій-
скай, версію беларускай мовы, у выніковых сваіх ацэнках адносна сучаснага 
стану мовы насуперак вымогам аб’ектыўнасці Я. Карскі, з аднаго боку, не 
толькі змяншаў, але і ледзь не адмаўляў польскі ўплыў на беларускую мову. 
Гэта ў значнай ступені былі аўтарытарныя ацэнкі навукоўца, які атрымаў 
прызнанне ў расійскай навуцы як кваліфікаваны даследчык беларускай мовы 
і мог дазволіць сабе фармуляваць «правільныя» (згодна з сучаснай тэрміна-
логіяй, «паліткарэктныя») ацэнкі на гэты конт.

З другога боку, будучы ў значнай ступені аб’ектыўным вучоным, аўтар 
«Беларусаў» шырока задакументаваў польскае ўздзеянне на беларускую мову. 
Сукупная колькасць прыведзеных ім паланізмаў (439) моцна перавышае коль-
касць разгледжаных запазычанняў любых іншых разрадаў (літуанізмаў — 77, 
татарскіх слоў — 55, гебраізмаў — 39) і складае дзве трэці ўсіх разгледжаных 
ім запазычанняў. Я. Карскі ўключыў пэўныя словы ў лік паланізмаў нават 
тады, калі ён сумняваўся, ці папраўдзе яны з’яўляюцца такімі (напрыклад: 
багна, кобета, караскацца, келзаць, лик, личыць, личба, спрытны, стужка, 
цыркаць і інш.), у тым ліку некаторыя такія, якія, як сам падкрэсліваў, «толькі 
з-за аднолькавага ўтварэння» супадалі з польскімі словамі (або, абы і ажбы). 
Для параўнання: у слоўніку І. Насовіча 1870 г. як паланізмы аўтарам былі 
пазначаны ўсяго толькі шэсць (sic!) слоў [1, с. 61]. Нават адмаўляючы наяў-
насць паланізмаў у народнай мове, класік часам фармуляваў свае думкі такім 
чынам, што з іх была відаць значнасць польскага ўплыву на беларускую мову, 
параўн.: «варта здзіўляцца, што ў народным беларускім маўленні, якое дайшло 
да нас, паланізмаў яшчэ не так многа, як можна было б чакаць, назіраючы хаця 
б літаратурнае заходнярускае маўленне XVII–XVIII стагоддзяў» [6, с. 134].
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6. Вылучэнне шляхецкай версіі беларускай мовы
Як відаць з вышэй прыведзенага, поруч з народнай версіяй беларускай 

мовы, якую Я. Карскі трымаў за ўласна беларускую мову, нямала ўвагі ён 
ўдзяліў таксама паланізмам, якія не сягнулі па-за рамкі шляхецкага ўжыва-
ння і не трапілі ў «звычайнае» народнае маўленне. У гэтых адносінах ён у 
некаторай ступені кіраваўся дадзенымі слоўніка І. Насовіча, які пры пэўнай, 
адносна невялікай, колькасці колькасці слоў пазначыў, што яны ўжываюцца 
ў асяроддзі шляхты. Яшчэ большую колькасць «шляхецкіх» слоў, на думку 
заснавальніка беларускай філалогіі, І. Насовіч уключыў у слоўнік без такіх 
пазнак. Заўвага аб ужыванні паланізмаў сярод шляхты была змешчана і 
ў прадмове рэдактараў-акадэмікаў да слоўніка І. Насовіча. З гэтых заўваг 
відаць сацыяльнае расслаенне беларускай мовы канца ХІХ ст. Калі, аднак, 
у слоўніку і. Насовіча пазнакі аб шляхецкім характары тых або іншых слоў 
былі нейтральнымі, то для Я. Карскага нейтральным было толькі «звычай-
нае» народнае маўленне. З аднаго боку, аўтар «Беларусаў» згадваў і адносна 
падрабязна апісваў паланізмы ў шляхецкім маўленні (у вылучаных ім другой 
і чацвёртай групах паланізмаў ён прывёў 192 словы). З другога боку, у сваіх 
ацэнках і кваліфікацыях Я. Карскі фактычна выводзіў шляхецкае маўленне 
за рамкі беларускай мовы.

Існаванне шляхецкай версіі беларускай мовы можна абвяргаць, грун-
туючыся на пэўных метадалагічных падставах. У многіх выпадках было 
складана (калі не сказаць, немагчыма) дакладна вызначыць, наколькі шы-
рока ўкараніўся ў розных разнавіднасцях беларускай мовы той або іншы 
паланізм. Несумненна, мяжа паміж шляхецкай версіяй беларускай мовы і 
народнай была лепш адчувальнай у тых выпадках, калі пад народнай версіяй 
разумелася толькі маўленне праваслаўнай часткі вясковага насельніцтва. У 
тых выпадках, калі параўнанне здзяйсняецца паміж шляхецкім маўленнем 
і маўленнем вясковага каталіцкага насельніцтва, правесці рэальную мяжу 
магло быць вельмі складана. Несумненна, Я. Карскі гэтыя і падобныя скла-
данасці добра ўсведамляў і ў некаторых выпадках указваў на дзвюхмоўных 
носьбітаў беларускай мовы. так, пішучы ў першым раздзеле пра жыхароў 
Сувалкскай губерні, ён указваў, што, бывае, «беларусы-каталікі з інтэлігент-
ным тварам тут стараюцца гаварыць па-польску; але дамашняй ужытковай 
мовай служыць чыста беларуская, з некаторым толькі запасам паланізмаў у 
слоўніку» [6, с. 37]. Аднак у пачатку ХХ ст. пара для сацыялінгвістычных 
даследаванняў яшчэ не прыйшла. Пазнейшая гісторыя паказала, што многія, 
патрактаваныя заснавальнікам беларускай лінгвістыкі як шляхецкія, словы 
сталі адзнакамі літаратурнай мовы, напрыклад: авантура, аксамітка, амба-
рас, ахмістрыня, бамбіза, банкрут, бунт ‘звязак’, вабіць, вандраваць, вэрхал, 
віншаваць, войт, выжал, груба, дашчэнту, кавэнчыцца, караскацца, кукса, 
лямец, лярва, мантач, піскля, постаць, поўраз, рабаваць, раптам, рацыя, 
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слота, стрэнчыць, сцізорык, тапчан, фэст, шал, шата, шкарпэтка, шпацыр, 
шпік, эканом і інш. На жаль, у наступных працах і сам Я. Карскі, і іншыя 
даследчыкі ўдзялялі недастаткова ўвагі сацыяльнаму расслаенню беларускай 
мовы пачатку ХХ ст., дзе, на нашу думку, было месца і для шляхецкай раз-
навіднасці беларускай мовы. Сярод іншага такая няўвага мела наступствам 
некаторыя нездавальняючыя кваліфікацыі адносна спецыфікі фарміравання 
беларускай літаратурнай мовы гэтага часу, пра якія мы будзем пісаць у бу-
дучых нашых публікацыях.

7. Заключэнне
Прадстаўленне запазычанняў і найперш паланізмаў у трактоўцы Я. Кар-

скага было абумоўлена станам тагачаснай навукі, яго поглядамі на беларускую 
мову і яе гісторыю, а таксама на дачыненні беларускай мовы з польскай. Мелі 
значэнне таксама разуменне Я. Карскім таго месца, якое займала сярод розных 
разнавіднасцей народная мова, уводны характар першага тома «Беларусаў» 
да запланаванага больш спецыяльнага асвятлення гісторыі беларускай мовы, 
дыскурс аб беларускай мове ў тагачаснай расійскай лінгвістыцы і інш. У 
духу лінгвістыкі ХІХ ст. навуковец надаваў перабольшанае значэнне той 
акалічнасці, што на працягу сваёй гісторыі беларуская мова зведала перы-
яды інтэнсіўнага замежнага ўплыву. Меркаванні Я. Карскага аб паланізмах, 
засяроджаныя пераважна на іх ідэнтыфікацыі і іх ужывальнасці ў народнай 
і шляхецкай разнавіднасцях беларускай мовы, не могуць параўноўвацца 
з сучаснымі даследаваннямі, якія ў сукупнасці высвятляюць намнога шы-
рэйшае кола пытанняў. Аднак аўтар «Беларусаў» адным з першых зрабіў 
спробу выявіць усе паланізмы ў беларускай мове і правёў іх класіфікацыю 
згодна з пэўнымі крытэрыямі. Несумненнымі заслугамі аўтара былі апора на 
навуковую літаратуру, увядзенне даследавання беларускай мовы ў шырэйшы 
славістычны і, часам, індаеўрапейскі кантэкст. 

У сваіх выказваннях пра паланізмы Я. Карскі быў відавочна супярэчлівы. 
З аднаго боку, ён прызнаваў значны польскі лексічны ўплыў у рамках старабе-
ларускага перыяду, прывёў небывала вялікія спісы паланізмаў сучаснай мовы 
і тым самым задакументаваў значны ўплыў польскай мовы на беларускую 
ў галіне лексікі. З другога боку, у духу школы «заходнерусізму» ён лічыў 
польскі ўплыў на беларускую мову непажаданым і часовым; аўтар «Белару-
саў» адмаўляў яго наяўнасць у рамках сучаснай яму народнай мовы, якую 
ён лічыў адзінай прымальнай формай беларускай мовы. Я. Карскі прыпісваў 
значнае польскае ўздзеянне толькі шляхецкаму варыянту беларускай мовы.
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РАЗУМЕННЕ ТЭКСТУ  
Ў БЕЛАРУСКІМ ФІЛАЛАГІЧНЫМ ДЫСКУРСЕ1

Уступ

Беларускія мовазнаўцы працяглы час кіруюць сваю ўвагу да рознага 
тыпу тэкстаў. На матэрыяле рукапісных і друкаваных рэлігійных, 
афіцыйна-дзелавых, мастацкіх твораў XIV–XVIII стст. гісторыкі мовы 

вывучаюць помнікі старабеларускай пісьменнасці; празаічныя і вершаваныя 

1 Аўтарам не разглядаецца паняцце дыскурсу як сіноніма тэксту. У дадзеным 
загалоўку дыскурс належыць разумець як ‘абарот, абіход’.


