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МОВА АДАМА МІЦКЕВІЧА  
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІНГВІСТЫЦЫ

Неардынарнасць творчасці Адама Міцкевіча 
выяўлялася ў розных аспектах, але най-
больш паслядоўна, відаць, у мове.
У. І. Мархель

Літаратурныя крытыкі звярнулі ўвагу на мову твораў Адама Міцкевіча 
ўжо адразу па выхадзе двух тамоў яго зборніка пад назвай «Паэзія» 
(1822–1823 гг.). Пасыпаліся абвінавачванні ў злоўжыванні «правін-

цыялізмамі» і ў адвольным стаўленні да польскай мовы, на што, як вядома, 
паэт адказаў у артыкуле «Пра варшаўскіх крытыкаў і рэцэнзентаў» (1828 г.), 
заявіўшы, што не толькі не асцерагаецца правінцыялізмаў, але ўжывае іх 
свядома [9, с. 548].

Фактычна з гэтага часу, з першай трэці ХІХ ст., акрэслілася мовазнаўчая 
праблематыка даследавання літаратурнай спадчыны А. Міцкевіча, якая ў 
далейшым са з’яўленнем перакладаў яго твораў на розныя мовы значна 
пашырылася.

Амаль не закранаючы у гэтай публікацыі набыткі польскага міцкеві-
чазнаўства, якое ў сучаснасці ўяўляе сабой магутную мультынавуковую 
плынь, адзначым, што ў галіне беларускага міцкевічазнаўства найбольшая 
колькасць даследаванняў належыць літаратуразнаўцам. Таму невыпадкова ў 
брашуры К. Цвіркі «Адам Міцкевіч: Вялікі пясняр Беларусі», якая выйшла 
ў серыі «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры» ў 2018 г., у раздзеле 
«Даследаванні, прысвечаныя А. Міцкевічу» прыведзены ў асноўным літара-
туразнаўчыя і некалькі гісторыка-культуралагічных прац, агульная колькасць 
якіх, на жаль, невялікая [12, с. 63]. Праўда, дададзім, беларускае літарату-
разнаўства на пачатку гэтага стагоддзя ўзбагацілася асобнымі кандыдацкімі 
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даследаваннямі, прадметам вывучэння ў якіх выступае творчасць А. Міц-
кевіча: Анатоль Аляксандравіч Брусевіч «Фактары беларускай культуры ў 
творчасці Адама Міцкевіча віленска-ковенскага перыяду (1815–1823 гг.)» 
(2004), Віталь Іванавіч Еўмянькоў «Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя 
пошукі ў літаратуры Беларусі XIX ст.» (2006), Сяргей Леанідавіч Мінскевіч 
«Паэма Адама Міцкевіча “Дзяды” і беларуская літаратура XIX — пачатку 
XX стагоддзя» (2010).

Канечне, аўтары асобных літаратуразнаўчых даследаванняў звяртаюць 
увагу на мову твораў А. Міцкевіча. Глыбокае асэнсаванне адметнасці мовы 
асобных твораў А. Міцкевіча было зроблена У. І. Мархелем, які ў манаграфіі 
2003 г. «Шлях да Беларусі: Адам Міцкевіч — прадвеснік адраджэн ня бела-
рускай літаратуры» (а таксама ў папярэдніх публікацыях 1998 г.: «Адам Міц-
кевіч і тэндэнцыі адраджэння беларускай літаратуры», «“Ты як здароўе…”: 
Адам Міцкевіч і тэндэнцыі адраджэння беларускай літаратуры») выказаў 
меркаванне, частка якога вынесена эпіграфам ў нашай публікацыі: «Неар-
дынарнасць творчасці Адама Міцкевіча выяўлялася ў розных аспектах, але 
найбольш паслядоўна, відаць, у мове. Параметры беларуска-польскай кан-
тамінацыйнай білінгвальнасці ў мастацкім набытку паэта былі вызначаны, 
як ні дзіўна, яшчэ варшаўскімі прыхільнікамі і эпігонамі класіцызму, якія, 
пішучы рэцэнзіі на яго кнігі і асобныя творы, змагаліся за рэгламентаваную 
чысціню жанраў і асабліва за чысціню польскай літаратурнай мовы. Усе іх 
заўвагі наконт граматычных, марфалагічных і сінтаксічных няправільнасцей 
і лексічных запазычанняў, названых “правінцыялізмамі”, не былі для паэта 
нечаканасцю» [7, с. 118]. Глыбока пранікнуўшы ў сутнасць, прычыны і вынікі 
«беларуска-польскай кантамінацыйнай білінгвальнасці», аўтар манаграфіі не 
запыняўся на канкрэтызацыі «лексічных “жэстаў” і сінтаксічных “бунтаў”», 
як ён сам вобразна назваў беларускамоўныя рысы ў творах ураджэнцаў бела-
рускага краю, што пісалі па-польску [7, с. 113–114]. Выключэнне складаюць 
хіба што каля дзясятка безэквівалентных лексем (свірэпа, дзяцеліна, граблі, 
вушакі, склют, благі; дасеўкі, зажынкі, куцця, нуда, труна), што ўзгадваюцца 
як прыклады правінцыялізмаў [7, с. 115].

Вышэй пададзеная цытата перадае назіранні, якія часта можна сустрэць 
у розных айчынных аўтараў, што пішуць пра творчасць ці асобу А. Міцке-
віча. Напрыклад, у прадмове да зборніка выбраных твораў К. Цвірка піша: 
«Яго [А. Міцкевіча — заўвага наша, М. С.] мова, як прызнавалі і прызнаюць 
польскія міцкевічазнаўцы, — гэта мова беларускай апалячанай шляхты, 
рэгіянальная літаратурная мова “ўсходніх крэсаў”, якую варшаўскія літара-
турныя крытыкі пагардліва называлі “смаргоньшчынай”. Густа насычаную 
беларусізмамі мову твораў Міцкевіча, якую не заўсёды маглі зразумець у 
карэннай Польшчы, яны прымалі ў штыкі» [9, с. 33]. Ва ўзгаданай брашуры 
К. Цвірка называе мову А. Міцкевіча «жывой мовай беларускай апалячанай 
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шляхты, рэгіянальнай гаворкай “усходніх крэсаў”» [12, с. 18]. У сваю чаргу, 
моўная адметнасць індывідуальнай творчай манеры А. Міцкевіча ва многім 
стала вынікам культурна-гістарычнай і сацыяльна-палітычнай рэчаіснасці, ва 
ўмовах якой жыў паэт. Таму прадказальна, што літаратуразнаўцы дастаткова 
часта ўзгадваюць пра ролю беларускай мовы ў творчасці А. Міцкевіча і яго 
сучаснікаў. Такія выказванні можна знайсці ў працах А. Лойкі, А. Мальдзіса, 
У. Мархеля, М. Хаўстовіча і інш. З навуковых прац апошняга дзесяцігоддзя 
ўзгадаем манаграфіі «Фактары беларускай культуры ў творчасці Адама 
Міцкевіча» (2008), аўтар якой, А. А. Брусевіч, да ліку такіх фактараў разам 
з іншымі адносіць і мову [4, с. 26, 34 і інш.], а таксама «Адам Міцкевіч і ду-
хоўна-эстэтычныя пошукі ў літаратуры Беларусі XIX ст.» (2009), на самым 
пачатку якой яе аўтар, В. І. Еўмянькоў, падкрэслівае ролю моўнага складніка 
ў абгрунтаванні беларускасці мясцовых польскамоўных пісьменнікаў ХІХ ст. 
[5, с. 3–4]; у высновах кандыдацкага даследавання «Паэма Адама Міцкевіча 
“Дзяды” і беларуская літаратура XIX — пачатку XX стагоддзя» яго аўтар, 
С. Л. Мінскевіч, адзначае: «Мова твора насычана беларускімі элементамі, якія 
Міцкевіч ужываў свядома, што ў сваю чаргу падрыхтоўвала зварот беларускай 
інтэлігенцыі да мовы народа»; гэта адметнасць у спалучэнні з іншымі дае 
падставы разглядаць паэму «ў якасці ідэйна-мастацкага базісу для развіцця 
новай беларускай літаратуры» [8, с. 18].

У манаграфіі, прысвечанай А. Міцкевічу, У. І. Мархель пісаў: «Бела-
рускаму міцкевічазнаўству яшчэ трэба вызначыцца і распачаць працу, каб 
высветліць паэта ў кантэксце гісторыі беларускай культуры і вярнуць яго 
ў свядомасць землякоў — нашых сучаснікаў. Пакуль жа Адам Міцкевіч — 
аддаленая ад нас вяршыня, да якой мы павярнуліся тварам і робім першыя 
крокі, каб наблізіцца» [7, с. 7]. Думаецца, што навуковаму і грамадскаму 
ўсведамленню далучанасці паэта да беларускай культуры і вяртанню яго ў 
свядомасць беларусаў могуць значна паспрыяць такія набыткі мовазнаўчага 
вывучэння яго творчасці, якія выразна і доказна пакажуць прысутнасць у 
ёй беларускіх элементаў на ўсіх моўных узроўнях. На жаль, у сучаснасці 
ўласна лінгвістычныя дасягненні айчыннага міцкевічазнаўства намнога 
больш сціплыя, чым літаратуразнаўчыя. Зробім удакладненне — тут гаворка 
ідзе толькі пра беларускую лінгвістыку, якая значна саступае ў гэтай справе 
польскай лінгвістыцы. Увагу на беларускамоўныя рысы твораў А. Міцкевіча 
і іх перакладаў звярнулі перадусім тыя лінгвісты з Польшчы, чые навуковыя 
зацікаўленні палягаюць у галіне беларусістыкі: А. Абрэмбска-Яблоньска, 
А. Багроўска, Л. Бэднарчук, В. Мазур, З. Скібіньска-Харыла, Э. Смулкова, 
Ч. Сэнюх, Т. Хыляк-Шрэдэр і інш.

Першай у беларускай лінгвістыцы публікацыяй, у якой сярод іншага 
робіц ца спроба аналізу мовы А. Міцкевіча, стаў, наколькі нам вядома, артыкул 
Льва Цвяткова «Увагі аб мове філёматаў», які з’явіўся ў друку ў 1927 г. у 
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«Працах Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсітэту» (№ 16, с. 79–103)1. Арты-
кул складаецца з дзвюх частак: І частка — «Некалькі слоў аб беларусізмах 
у філёматаў у іх польскіх творах» (с. 79–89), датавана 5 студзеня 1927 г.; 
ІІ частка — «Асаблівасьці нашае мовы ў беларускіх філёмацкіх творах Яна 
Чачота» (с. 80–103), датавана 20 студзеня 1927 г. [14]. Як вынікае з дат 5 і 20 
студзеня 1927 г., артыкул рыхтаваўся яшчэ ў папярэдні год (ці гады). Першая 
частка артыкула была ў той жа год перавыдадзена Беларускім дзяржаўным 
выдавецтвам пад назвай «Увагі аб мове філёматаў» (Менск: 2-я друкарня БДВ, 
1927. 13 с.). Па сутнасці, гэта самастойны адбітак першай часткі артыкула, 
надрукаванага ў «Працах Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсітэту». Гэтыя два 
артыкулы, а таксама артыкул пад назвай «Таварыства філёматаў (Некаторыя 
цікавыя рысы аб’яднаньня маладых пісьменьнікаў у Вільні, больш чымся 
за сталецьце перад нашаю эпохаю)», апублікаваны ў двух сшытках часопіса 
«Маладосць» у студзені і ў лютым 1927 г., а таксама публікацыя «Ян Чачот 
(1797–1847)» у газеце «Савецкая Беларусь» ад 24 верасня гэтага ж года, 
былі прымеркаваны да 110-га юбілею таварыства філаматаў і 80-й гадавіны 
з дня смерці Яна Чачота. Леў Цвяткоў быў вельмі дасведчаным філолагам 
і паказаў сябе ў гэтых публікацыях і як эрудзіраваны літаратуразнавец, і як 
назіральны і ўдумлівы лінгвіст. Заўважым, што асоба Льва Цвяткова, яго 
навуковая дзейнасць, жыццё і трагічны лёс усё яшчэ патрабуюць вывучэння 
і асэнсавання і павінны заняць адпаведнае ім месца ў гісторыі беларускай 
філалогіі і навукі ў цэлым.

Артыкул «Увагі аб мове філёматаў» Л. Цвяткоў пачынае з дастаткова 
вялікай цытаты — слоў польскага гісторыка літаратуры, бібліёграфа і мо-
вазнаўца Габрыэля Корбута пра мову А. Міцкевіча, якія прагучалі ў 1925 г. 
на з’ездзе польскіх гісторыкаў у Познані. Відаць, што словы Г. Корбута 
пра неабходнасць вывучэння штодзённай мовы паэта, якая адрозніваецца 
ад «карэнна-польскай» сваёй «правінцыйнасцю» і без ведання якой нельга 
зразумець «псыхолёгію» песняра і мову яго паэзіі, знайшлі жывы водгук 
у думках і самога Л. Цвяткова. Далей ён, спасылаючыся на назіранні таго 
ж Г. Корбута і дадаючы ўласныя заўвагі, піша, што польскія каментатары, 
не ведаючы беларускай мовы, часта адносяць да індывідуальна-аўтарскіх 
моўных асаблівасцей тыповыя беларусізмы ў мове А. Міцкевіча ([młodość] 
durna, tusza, czerkieski, matecznik). Л. Цвяткоў размяжоўвае штодзённую і 
літаратурна-пісьмовую мову паэта і робіць заключэнне пра неабходнасць 
іх глыбокага вывучэння, а таксама падкрэслівае патрэбу вывучэння мовы 
больш шырокага сацыяльна-культурнага асяроддзя, у якім жыў паэт, — не 
толькі мовы ўласна А. Міцкевіча, але і яго найбліжэйшага атачэння, перад 

1 Артыкул перавыдадзены ў: Леў Цьвяткоў. Увагі аб мове філёматаў // ARCHE 
Пачатак. — 9 (130). — 2014. — С. 138–175.
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усім мовы філаматаў [14, с. 79–81]. Далейшы змест артыкула якраз і прысве-
чаны беларускім асаблівасцям (лексічным, фанетычным і граматычным) у 
мове філамацкіх твораў. У прыватнасці да найбольш цікавых беларусізмаў у 
мове А. Міцкевіча Л. Цвяткоў адносіць наступныя: «Boryczki, busiak, hlaczek, 
kraska, kudry, łaszczyć się, kował (замест нармальн. польск. kuł), rozkaraczony, 
siaki-taki, w niezdrowym humoru, rozziawić (беларускае “разьзявіць”, тады як 
па-польску павінна быць rozdziawić), ды жартлівае nadniemońskim» [14, с. 88].

Аўтар артыкула выказвае ўласнае назіранне, пра тое, што «ў процантных 
адносінах Адам Міцкевіч і Нупрэй Петрашкевіч даюць ня менш, а, мо’, й 
крыху больш беларусізмаў, чымся Зан і Чачот» [14, с. 88].

Як навуковец-філолаг Леў Цвяткоў валодаў сярод іншых і такімі выдатнымі 
здольнасцямі, як пільная ўвага да формы і зместу паасобнага слова і ўменне 
рабіць глыбокія, маштабныя высновы. У заключэнні першай часткі свайго 
артыкула, абапіраючыся на прыведзеныя назіранні над асобнымі словамі, 
формамі і выразамі, ён піша:

<…> бясспрэчнаю зьяўляецца сувязь філёматаў з беларускім народам. 
Якая была гэта сувязь: ці толькі бытавая (уплыў на філёматаў з боку жывое 
народнае гаворкі і фальклёру ў выніку іх дробна-шялхоцкага пахаджэньня і 
доўгага жыцьця на вёсцы), ці, мо’, нават і ідэялёгічная ў пэўным сэнсе (natione 
Poloni, gente autem Alborutheni), — гэтага я пакуль-што вырашыць не магу.

Тут патрэбны доўгія, усебаковыя досьледы. Я-ж меў сваёю мэтаю зьвяр-
нуць увагу на неабходнасьць такіх дасьледзінаў, бо бяз іх шмат чаго няяснага 
застанецца ў гісторыі нашае бацькаўшчыны і яе літаратуры [14, с. 89].

Такім чынам, калі паважаны У. І. Мархель у 2003 г. (як, дарэчы, і ва ўзга-
даных публікацыях 1998 г.), пісаў пра тое, што беларускае міцкевічазнаў-
ства яшчэ толькі робіць першыя крокі [7, с. 7], то возьмем на сябе смеласць 
звярнуць увагу на тое, што даследаванні канца мінулага і пачатку гэтага 
стагоддзяў — гэта ўжо другія «першыя крокі», а самы першы раз думкі пра 
беларускі складнік у творчасці А. Міцкевіча і іншых мясцовых пісьменнікаў, 
што пісалі па-польску, роўна як і першыя спробы навуковага абгрунтавання 
такіх думак, у айчыннай філалогіі прагучалі яшчэ ў канцы 1920-х гадоў у 
працах Льва Цвяткова, Вацлава Ластоўскага (прыгадаем яго артыкул «Тодар 
Дастаеўскі і Адам Міцкевіч, сыны крывіцкага народнага генія» (Крывіч. 
1926. № 1(11). С. 79–81)), верагодна, і некага з іншых тагачасных навукоўцаў.

Яшчэ і сёння цяжка асэнсаваць і ўсвядоміць, якія непапраўныя страты 
панесла беларуская філалогія з-за рэпрэсій 1930-х гадоў. Леў Цвяткоў быў 
расстраляны 28 лістапада 1937 года ў Смаленску. Плённа распачатае ім 
даследаванне мовы філаматаў, у тым ліку і А. Міцкевіча, перапынілася на 
многія дзесяцігоддзі.

Пасляваенная савецкая лінгвістыка мовай класіка польскай літаратуры, 
фактычна, не займалася, пра што выразна сведчыць, напрыклад, бібліяграфі-
чны раздзел зборніка «Адам Міцкевіч і Беларусь» (1997), выдадзенага да 
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200-гадовага юбілею з дня нараджэння паэта [1]. І толькі ў канцы 1990-х гадоў, 
калі ўсё больш настойліва сталі гучаць галасы беларускіх літаратуразнаўцаў, 
якія сцвярджалі лучнасць творчасці А. Міцкевіча з літаратурнымі і грамадска-
культурнымі працэсамі, што адбываліся на Беларусі ў ХІХ ст., і якія адзначалі 
ўплыў яго асобы і творчасці на беларускую літаратуру наступнага стагоддзя, 
узнікла неабходнасць па-новаму, так бы мовіць, «праз прызму беларускас-
ці», паглядзець на мову самога А. Міцкевіча. Аднак беларускія мовазнаўцы 
большую ўвагу надаюць не мове арыгінальных твораў А. Міцкевіча, а моў-
ным асаблівасцям іх беларускіх перакладаў. Колькасць публікацый на гэтую 
тэму вымяраецца, хіба, не адной сотняй; існуюць і асобныя кандыдацкія 
дысертацыі: Рускіх Анастасія Сяргееўна «Переводческие корреляты поль-
ских производных имен существительных в русском и белорусском языках: 
структурно-семантический аспект (на материале поэмы А. Мицкевича “Пан 
Тадэуш” и ее переводов на русский и белоруский языки» (2009), Хазанава 
Кацярына Львоўна «Моўнае вар’іраванне перакладаў Янкі Купалы» (2000). 
Безумоўна, гэта вельмі важны лінгвістычны напрамак, у межах якога мова 
самога паэта выступае апасродкавана, праз індывідуальнае ўспрыняцце і 
мастацкае пераўвасабленне тым ці іншым перакладчыкам. Такое становішча 
ў айчыннай лінгвістыцы абумоўлена існаваннем досыць вялікай колькасці 
перакладаў твораў паэта (І. Багдановіч, Р. Барадулін, П. Бітэль, А. Брусевіч, 
В. Дунін-Марцінкевіч, А. Ельскі, Я. Купала, М. Лужанін, С. Мінскевіч, 
М. Скобла, Я. Семяжон, М. Танк, Б. Тарашкевіч, К. Цвірка), што ў сваю чаргу 
сведчыць пра яго ўплыў на беларускую літаратуру. І. Багдановіч у манаграфіі 
«Авангард і традыцыя. Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэн-
ня» (2001) адзначае:

Духоўна-эстэтычнае поле Міцкевічава ўплыву было настолькі магут-
ным, што ў ім знаходзіўся так ці інакш кожны з айчынных творцаў. Уплыў 
праяўляўся ў іх творчасці як алюзіі, рэмінісцэнцыі, наследаванне матываў і 
вобразаў, як жанравая інварыянтнасць, інтэртэкстуальнасць. Пастаянным 
і зацікаўленным было імкненне перакласці Міцкевіча на беларускую мову, 
або, што больш дакладна, — перастварыць Міцкевіча па-беларуску, каб яго 
творы прыйшлі «пад кожную сялянскую страху», як пісаў той жа А. Ельскі, 
перафразучы радкі Міцкевічавага раманса «Дудар» [2, с. 24].

Непасрэдна да разгляду мовы твораў А. Міцкевіча з кола беларускіх лінг-
вістаў звярнуўся Г. А. Цыхун. Яму належыць артыкул пад назвай «Мова 
Адама Міцкевіча ў рэгіянальным аспекце», які быў надрукаваны ў 1998 г. 
у зборніку «Адам Міцкевіч і нацыянальныя культуры» [13].

Адзначыўшы, што асновай мовы твораў А. Міцкевіча выступае польская 
мова, аўтар артыкула заўважае, што шэраг слоў быў уведзены ў польскую 
літаратурную мову дзякуючы паэту і належыць да «т. зв. усходняга культур-
нага дыялекту, які сфарміраваўся яшчэ ў сярэднія вякі ў выніку паланізацыі 
верхніх слаёў Вялікага Княства Літоўскага пры пэўным удзеле (звычайна 
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колькасна нязначным, але ўплывовым) выхадцаў з карэннай Польшчы» 
[13, с. 323]. Падкрэсліўшы такім чынам гістарычную пераемнасць і закра-
нуўшы ўмовы функцыянавання гэтага культурнага дыялекту і суадносіны 
яго з літаратурнай польскай мовай, далей аўтар ілюструе іх на прыкладах 
з твораў А. Міцкевіча. Г. А. Цыхун слушна звяртае ўвагу на тое, што такія 
адзінкі часам уводзяцца паэтам пры дапамозе слоў тыпу zwany, nazywają, што 
такія беларусізмы трапілі хутчэй за ўсё праз фільтр культурнага дыялекту, 
у якім паспелі прайсці першую адаптацыю (гаворка пра фанетычныя і ак-
цэнтныя змены) [13, с. 324]. Асобную ўвагу аўтар артыкула звяртае на тыя 
беларусізмы, фанетычная форма якіх была захавана паэтам, і гаворыць пра 
тое, што, верагодна, гэта можа тлумачыцца жаданнем падкрэсліць мясцовы 
каларыт [13, с. 324]. Адносна часткі падобных прыкладаў Генадзь Апанасавіч 
выказвае цікавую заўвагу: «У іншых выпадках гэта звязана, магчыма, са ста-
рым характарам запазычання ў польскую літаратурную мову і ў сувязі з гэтым 
семантычным адасабленнем усходнеславянскага запазычання і польскага 
слова, параўн. czereda і trzoda <…> або ożyna і jeżyna <…>» [13, с. 324–325]. 
Разважаючы далей на гэтую тэму, аўтар адзначае, што ў тэкстах А. Міцкевіча 
прысутнічае ўяўная архаізацыя, «выкліканая тым, што ў тагачасную польскую 
літаратурную мову ўводзілася інавацыя з “dialektu kulturalnego”, якая ўзнікла 
ў выніку “перастварэння” беларускай лексемы, што па форме супадала з арха-
ізмам, вядомым у гісторыі польскай мовы», і таксама прыводзіць адпаведныя 
ілюстрацыі: młódż побач з młodzież, zawżdy побач з zawsze, а таксама ociec і 
магчымае wyraj [13, с. 325]. Верагодна, такая архаізацыя прызначалася для 
рэалізацыі паэтам мастацкіх мэтаў, на што і звяртае ўвагу аўтар артыкула. 
Не абмінуў увагай Г. А. Цыхун і такія папулярныя ў філалагічным асяродку 
беларусізмы з Міцкевічавых твораў, як świerzop, matecznik, cary, iść w grzyby 
[13, с. 326–327]. Адсылаючы зацікаўленых да першакрыніцы — публікацыі 
Г. А. Цыхуна, адзначым толькі каштоўнасць выказаных ім назіранняў, якія 
ўлічваюць ужо існуючыя навуковыя здабыткі і абапіраюцца на дыялекталагі-
чныя дадзеныя, іншым разам з выхадам на агульнаславянскі фон.

У заключэнні аўтар артыкула робіць выснову пра тое, што творы А. Міц-
кевіча адлюстравалі складаную моўную сітуацыю, што існавала ў той час у 
літаратурна-пісьмовай сферы Беларусі і для якой вылучаюцца «тры моўныя 
ўзроўні, у межах якіх функцыянавалі розныя ідыёмы — т. зв. polszczyzna 
literacka, polski dialekt kulturalny і беларускае фальклорна-моўнае кайнэ» 
[13, с. 327–328]. Што тычыцца непасрэдна мовы твораў А. Міцкевіча, то 
прадстаўленыя ў ёй беларускія элементы, адпаведна аўтару артыкула, «трапілі 
туды, прайшоўшы праз фільтр польскага культурнага дыялекту. Крыніцай іх 
было фальклорна-моўнае кайнэ і непасрэдна беларускія гаворкі» [13, с. 328].

Пераказ асноўнага зместу і высноў публікацыі Г. А. Цыхуна абгрунтаваны 
тым, што, па-першае, з яго бачна, у якім напрамку могуць ісці беларусістыч-
ныя даследаванні мовы твораў паэта, а па-другое, у айчыннай лінгвістыцы, 
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здаецца, гэта ці не адзіная асобная праца аб мове А. Міцкевіча (публікацыя 
Л. Цвяткова была прысвечана філаматам). Падкрэсліваем яшчэ раз, што 
дастаткова распрацаваны напрамак даследавання мовы перакладаў твораў 
А. Міцкевіча тут мы не разглядаем.

Лічым, што на рахунак беларускага міцкевічазнаўства правамерна адносіць 
усе навуковыя здабыткі, створаныя па-беларуску ці беларусамі, у тым ліку 
за межамі Беларусі.

Калі ў сучаснасці, дзякуючы намаганням літаратуразнаўцаў, мы нарэшце 
прызнаем, што творчасць А. Міцкевіча — гэта прыклад і ўзор польскамоў-
най плыні беларускай літаратуры, то неабходна прызнаць, што, напрыклад, 
праца Станіслава Станкевіча «Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji 
romantycznej» (Вільня, 1936), за якую яму была прысвоена ступень доктара 
філасофіі ў галіне польскай і славянскай літаратуры і без спасылкі на якую 
не абыходзіцца ніводнае сур’ёзнае даследаванне творчасці А. Міцкевіча, мае 
непасрэднае дачыненне і да беларускага міцкевічазнаўства.

Станіслаў Станкевіч (1907–1980) — палітычны дзеяч, выдавец, пуб-
ліцыст, пісьменнік (псеўданімы Язэп Каранеўскі, Алесь Крыга, Дзівасіл), 
літаратуразнавец. Народжаны на Беларусі, выхаванец Віленскай беларускай 
гімназіі і Віленскага ўніверсітэта, аўтар публікацый па беларускай літарату-
ры, удзельнік розных у большай ці меншай ступені нацыяналістычных гра-
мадскіх аб’яднанняў, С. Станкевіч, безумоўна, быў беларусам. Непрыняцце 
савецкага ладу жыцця і актыўная дзейнасць супраць яго, асабліва падчас 
працы бурмістрам Барысава ў 1941–42 гг. і пазней у эміграцыі, абумовілі тое, 
што савецкая навука старанна ігнаравала як самога С. Станкевіча, так і яго 
навуковую дзейнасць, па-просту зрабіўшы выгляд, што іх не існуе. Дагэтуль 
спасылкі на працы С. Станкевіча ў беларускіх навукоўцаў досыць рэдкія. 
Разыходжы выраз пра тое, што, маўляў, гісторыя ўсё расставіць па сваіх 
месцах, пакуль што не спраўджваецца — адносна асобы С. Станкевіча ўсё 
яшчэ вядуцца спрэчкі. У гэтай сувязі можна прыгадаць, скажам, дыскусію 
2013 г. у часопісе «Arche»: артыкул Дзяніса Нарэля «Ці патрэбна нам праўда 
пра доктара Станіслава Станкевіча?» (http://news.arche.by/by/page/science/
historya-navuka/11719) і адказ на яго Аляксандра Пашкевіча «Праўда нам 
патрэбна. Але ці настолькі яна відавочная?» (http://news.arche.by/by/page/
reviews/navuka-ahliady/11720).

Навука ўжо па самой сваёй сутнасці павінна быць апалітычнай і неідэ-
алагізаванай, чаго асабліва цяжка дасягнуць у гуманітарнай сферы. У гэтым 
сэнсе праца С. Станкевіча, прынамсі ў той яе частцы, якая датычыцца мовы 
паэта, выглядае вольнай ад непажаданых уплываў. І калі аўтар сцвярджае 
беларускае паходжанне той ці іншай формы, слова ці выразу, то пры гэтым 
ён абапіраецца на рэальныя факты і аўтарытэтныя навуковыя меркаванні.

Паспрабуем сцісла апісаць змест працы С. Станкевіча «Pierwiastki 
białoruskie w polskiej poezji romantycznej» з тым, каб вызначыць яе месца ў, 
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прама скажам, небагатым наробкамі беларускім міцкевічазнаўстве. У далей-
шым выкладзе будзем карыстацца перакладам польскамоўнай працы С. Стан-
кевіча на беларускую мову, які быў апублікаваны пад назвай «Беларускія 
элементы ў польскай рамантычнай паэзіі» (Вільня, Беласток, 2010) [11].

У склад адной з найбольш папулярных крыніц па даследаванні творчасці 
А. Міцкевіча ўваходзіць асобны VIII раздзел «Мова Міцкевіча», на пачат-
ку якога аўтар, як і іншыя даследчыкі, адзначае, што мова польскага паэта 
ўтрымлівае багата беларускіх элементаў у галіне граматыкі і лексікі, якія 
паходзяць з мясцовых народных гаворак і якімі была насычана мова мясцо-
вай шляхты. С. Станкевіч заўважае: паэт свядома ўводзіць такія элементы, 
каб падкрэсліць «сваю лакальную адметнасць», што ў сваю чаргу азначае 
неабходнасць вывучэння мовы як мастацкага сродку. Аўтар раздзела ўзгадвае 
працы К. Ніча, Ст. Дабжыцкага, на якія ён абапіраецца, а таксама акрэслівае 
крыніцы свайго даследавання [11, с. 144].

Частка А. З’явы ў галіне фанетыкі.
На пачатку гэтай часткі аўтар заўважае, што вывучэнне «правінцыйных» 

асаблівасцей мовы ў галіне фанетыкі значна ўскладняе непаслядоўнасць арфа-
графіі А. Міцкевіча і, як бачна з наступнага тэксту, па магчымасці стараецца 
звяртацца да першакрыніц, скрупулёзна адзначаючы словы, выпраўленыя ў 
наступных выданнях твораў паэта [11, с. 144]. Такі падыход, адзіна праві-
льны пры даследаванні фанетычных асаблівасцей, досыць часта ігнаруецца 
даследчыкамі мовы А. Міцкевіча, што вядзе да скажэння навуковых назіра-
нняў і высноў.

С. Станкевіч прыводзіць наступныя беларускія фанетычныя асаблівасці, 
выяўленыя ў творах А. Міцкевіча: пераход э ў а (rdzawieć, rdzawieje), суфікс 
-ek- замест -ik- (duszeczka), пераход śl y szl (szlesz, poszlij), а таксама śń y szń 
(zauszniczki), памякчэнне z, s перад мяккімі зычнымі, асабліва ў прыстаўках 
(źwiędła, wźmiankę, nieźmiernie), цвёрды n замест ń перад наступным цвёрдым 
зычным, што вядзе да замены на пісьме ę i ą на en i on (łancuchem, skonczył, 
koncem), беларускае фанетычнае афармленне маюць словы jaźmin, gark, garlo, 
а таксама czyscowy i формы ўскосных склонаў назоўніка czyściec (w czyscu) 
[11, с. 145–147]. Свае назіранні і высновы аўтар падмацоўвае спасылкамі на 
дыялекталагічныя звесткі і фальклорныя творы.

Частка Б. Асаблівасці ў галіне марфалогіі.
У гэтай частцы шмат увагі нададзена формам роднага склону адзіночнага 

ліку назоўнікаў мужчынскага роду. Аўтар заўважае, што адны з іх у творах 
А. Міцкевіча выступаюць пераважна з канчаткам -а, у той час, як у польскай 
мове адпаведныя словаформы маюць канчатак -u: niebokręga, klasztora, stoła, 
proga, dwora, lasa, roka, płota; іншыя — наадварот: маюць канчатак -у там, 
дзе ў польскай мове выступае канчатак -а: cieniu, duchu. Наступная граматыч-
ная пазіцыя назоўнікаў, што прыцягнула ўвагу даследчыка, — месны склон 
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адзіночнага ліку: po światu, w domie. Далей гаворка пра формы назоўнага і 
вінавальнага склонаў множнага ліку накшталт świecy, oczki, człony, cudy. З 
ліку займеннікаў беларускамоўныя асаблівасці адзначаны аўтарам для формаў 
ten samy, pewny. Пра дзеяслоўныя формы С. Станкевіч заўважае, што сярод 
іх няшмат такіх, якія з упэўненасцю можна аднесці да «правінцыялізмаў», — 
гэта асобныя формы дзеясловаў czerpać (czerpa, czerpając, czerpający), tupać 
(tupa), biec (biegę, biegą). Як і ў папярэдняй частцы, тут падаюцца прыклады 
адпаведных беларускіх словаформаў [11, с. 148–149].

Частка В. Род і лік.
У гэтай частцы пададзены назоўнікі, якія адрозніваюцца ад суадносных 

польскіх граматычнымі катэгорыямі родy: obręcz, białek, kartofla, opłatka, 
ці ліку: sieńi, mozgy, а таксама прыводзяцца аналагічныя факты беларускай 
мовы [11, с. 149–150].

Частка Г. Асаблівасці ў галіне сінтаксісу.
Зразумела, што ў гэтай частцы пададзены сінтаксічныя канструкцыі з тво-

раў А. Міцкевіча, якія аўтар даследавання адносіць да беларускамоўных. Га-
ворка ідзе пра «ўжыванне непераходных дзеясловаў як пераходных» (маюцца 
на ўвазе формы дзеясловаў wiedzieć, podobać, patrzeć), блытаніну ва ўжыванні 
зваротных і незваротных формаў дзеясловаў: przypominać, upodobać, życzyć, 
zbrzydzić без sobie, аднак: się podchmieli, traskały się, rozdzwiawiwszy się, stuka 
się, się nie spęka, spękała się [11, с. 150–151].

Даволі падрабязны каментарый суправаджае назіранні над выкарыстан-
нем А. Міцкевічам формаў дзеясловаў boleć i kosztować. Акрамя таго, што 
аўтар прыводзіць прыклады з вершаваных твораў і карэспандэнцыі паэта, ён 
таксама падае прыклады і з Л Кандратовіча, Я. Ходзькі, Т. Зана, Я. Чачота, 
А. Петрашкевіча, прыводзіць і абвяргае меркаванне Л. Маліноўскага пра 
літоўскі ўплыў у гэтых выпадках, пагаджаецца з думкай А. Валіцкага пра 
несумненнае беларускае ўздзеянне [11, с. 151].

Такі ж грунтоўны аналіз суправаджае апісанне канструкцый «być + лагі-
чны суб’ект у форме давальнага склону» або «być + лагічны суб’ект у форме 
роднага склону з прыназоўнікам u» замест «mieć + граматычны суб’ект у 
форме назоўнага склону». С. Станкевіч прыводзіць адпаведныя беларускія 
прыклады, а таксама меркаванне адносна іх паходжання С. Дабжыцкага і 
К. Ніча [11, с. 152].

«Надзвычай характэрнай асаблівасцю сінтаксісу Міцкевіча» называе аўтар 
даследавання ўжыванне пасля дзеяслова інфінітыва, які замяняе залежны сказ 
або назоўнік (On odwyknął oddychać) [11, с. 152–153].

Канструкцыі, якія ў агульнапольскай мове ўжываюцца без прыназоўні-
ка, а ў А. Міцкевіча выступаюць з прыназоўнікам u (I pytała u gości), аўтар 
адносіць да праяў беларускага моўнага ўплыву, таксама як і канструкцыі з 
прыназоўнікам w з вінавальным склонам замест do з родным (Weszli w zamek) 
[11, с. 153].
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Далей С. Станкевіч пярэчыць Г. Турскай, якая выказала думку, што канст-
рукцыі з прыназоўнікам na замест w (na życiu) былі пераняты з рускай мовы 
(Г. Турска пісала пра мову Я. Ходзькі), і звяртае ўвагу на тое, што даданыя 
сказы, якія пачынаюцца з póki, у мове А. Міцкевіча часта выступаюць без 
адмоўя не, што можна лічыць верагодным правінцыялізмам [11, с. 153–154].

Частка Д. Слоўнік.
Гэта частка ўяўляе сабой алфавітны паказальнік слоў, якія аўтар лічыць 

беларусізмамі ў мове А. Міцкевіча. Усяго слоўнік змяшчае 77 адзінак. Слоўні-
кавы артыкул утрымлівае загаловачнае слова, яго польскамоўны адпаведнік, 
падборку прыкладаў з твораў паэта, а таксама прыклады з беларускага фальк-
лору ў зборах А. Сержпутоўскага, М. Федароўскага, Я. Чачота, П. Шейна і 
інш., слоўніка І. Насовіча. Часта падаюцца заўвагі пра тое, што гэтае ж слова 
сустракаецца ў Т. Зана, А. Петрашкевіча, Я. Ходзькі, Я. Чачота [11, с. 154–160]. 
Слоўнік карысны не толькі тым, што ўяўляе сабой падборку Міцкевічавых 
беларусізмаў, але і ўдакладненнямі і каментарыямі аўтара, якія абапіраюцца 
на вартыя даверу крыніцы, яго ўласнымі высновамі.

Такім чынам, без перабольшання можна сказаць, што на сённяшні дзень 
раздзел «Мова Міцкевіча» [11, с. 144–160] у працы С. Станкевіча «Беларускія 
элементы ў польскай рамантычнай паэзіі» з’яўляецца найбольш поўным, 
сістэматызаваным па моўных узроўнях і абгрунтаваным навуковым дасле-
даваннем. І нягледзячы на тое, што яно выйшла ў 1936 г. па-польску, ёсць 
усе падставы для таго, каб лічыць яго набыткам не толькі польскай, але і 
беларускай філалогіі і міцкевічазнаўства.

Яшчэ адзін дзеяч беларускай дыяспары, чыё імя стала даступна навукова-
му супольніцтву толькі ў постсавецкі час, — Сымон Брага (Вітаўт Тумаш, 
1910–1998) — вядомы перадусім як заснавальнік і старшыня Беларускага 
інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Ёрку (ЗША), гісторык і скарыназнавец.

У працы Сымона Брагі «Міцькевіч і беларуская плынь польскае 
літаратуры» (Нью-Ёрк, 1957) ёсць асобны раздзел «Беларушчына ў Міць-
кевічавай мове», у якім аўтар абгрунтоўвае беларускасць прозвішча самога 
Міцкевіча, выводзячы яго ад «народнага імя Міцька», прыводзіць словы паэта 
пра беларускую мову, выказаныя ім на лекцыях па славянскай літаратуры, 
заўважае, што беларусізмаў шмат сустракаецца ў пачатковай творчасці паэта, 
але насычаны імі і больш познія творы, падае асобныя прыклады лексічных 
і сінтаксічных беларусізмаў [3, с. 10–12]. С. Брага ўзгадвае і дыскусію паміж 
літаратурнымі крытыкамі і паэтам адносна выкарыстання ім «правінцыяліз-
маў», а таксама дае сваю ацэнку гэтаму з улікам гістарычнай перспектывы: 
адзначае, што беларусізмы ў творчасці паэтаў-рамантыкаў або засталіся 
элементамі індывідуальнага стылю, або былі перанятыя ў польскую літара-
турную мову і ўзбагацілі яе [3, с. 12–13]. Аўтар прыходзіць да высновы, што 
ў А. Міцкевіча прадстаўлены моўныя, фальклорныя, бытавыя, сюжэтныя і 
краявідныя беларускія элементы, якія не проста ствараюць пэўны каларыт, 
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але арганічна зрасліся з творчасцю паэта, неадлучныя ад яе, і без разумення 
гэтага немагчыма разуменне і самога паэта, яго творчасці [3, с. 17].

Гаворачы пра беларускае міцкевічазнаўства нельга абмінуць увагай замеж-
ную беларусістыку. Вышэй ужо згадвалася пра навуковыя працы польскіх 
беларусістаў, прысвечаныя мове перакладаў твораў А. Міцкевіча.

Вельмі вартасная публікацыя, аб’ектам вывучэння ў якой выступае мова 
А. Міцкевіча, — артыкул шаноўнага прафесара Эльжбеты Смулковай пад 
назвай «Беларускія элементы ў творчасці Адама Міцкевіча», які быў 
надрукаваны таксама, як і ўзгаданы артыкул Г. А. Цыхуна, у зборніку «Адам 
Міцкевіч і нацыянальныя культуры» ў 1998 г.

Адзначыўшы падыходы, у межах якіх можна весці гаворку пра беларускія 
элементы ў творчасці А. Міцкевіча, а таксама неабходнасць «змясціць паэта 
ў грамадска-палітычную і культурную атмасферу таго часу» [10, с. 316], 
Э. Смулкова вылучае два аспекты, у якіх адбывалася ўздзеянне беларускай 
народнай культуры на А. Міцкевіча: а) фальклорны, сюжэтны, б) чыста моўны 
[10, с. 316]. Аўтар справядліва заўважае, што выявіць беларускія элементы 
ў мове твораў паэта дастаткова проста і часткова гэта ўжо зроблена. Але 
намнога больш складана вызначыць, пранікалі гэтыя элементы непасрэдна 
з мясцовых беларускіх і літоўскіх гаворак, ці мова сацыяльнага асяроддзя, у 
якім рос і выхоўваўся будучы паэт, была імі моцна прасякнута. Аўтар артыкула 
прызнае існаванне «дастаткова аднароднай спецыфічнай польскай рэгіяналь-
най культуры, якая адрознівалася больш па сацыяльных (саслоўных), чым 
па нацыянальных прыкметах і якая была ўзбагачана беларускай і літоўскай 
культурамі» [10, с. 316]. Пры гаворцы пра мову паэта аўтар звяртае ўвагу 
на тры моманты: 1) адрозненне размоўна-гутарковага і пісьмова-літаратур-
нага маўлення А. Міцкевіча (нагадаем, што пра гэта ўзгадваў і Л. Цвяткоў), 
2) неаднароднасць крыніц беларусізмаў у мове паэта, якія маюць рэгіянальнае 
паходжанне і выяўляюцца на агульнапольскім моўным фоне, 3) неабходнасць 
вызначэння стылістычных функцый беларускамоўных элементаў і адмежа-
вання іх ад спантанных — «натуральных кампанентаў мовы» [10, с. 317]. 
Прафесар таксама прыводзіць прыклады беларусізмаў з паэмы «Пан Тадэвуш» 
і гаворыць пра тое, што «гэты твор па-ранейшаму чакае сваёй мовазнаўчай 
манаграфіі» [10, с. 320]. Заключная частка артыкула прысвечана адлюстра-
ванню матываў беларускага фальклору ў творчасці А. Міцкевіча.

Прафесар Смулкова ў разгледжанай публікацыі фактычна акрэсліла 
найважнейшыя мовазнаўчыя напрамкі даследавання мовы А. Міцкевіча: 
дыялекталагічны, функцыянальна-стылістычны, сацыялінгвістычны.

І застаецца выказаць спадзяванне на тое, што гэтыя лакуны ў беларускім 
мовазнаўстве паступова будуць запаўняцца.
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