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Слову роднаму вернасць праз гады 

Так ужо здаўна вядзецца, што сярод знакамітых людзей мы найчасцей 
вылучаем імёны тых, хто мае высокія тытулы, ганаровыя званні і дзяржаўныя 
адзнакі. Ганарымся акадэмікамі і прафесарамі, выбітнымі канструктарамі і 
вучонымі-медыкамі, і ў лепшым выпадку сціпла ўспамінаем радавых 
выкладчыкаў, кандыдатаў навук і дацэнтаў. Толькі і сярод іх сустракаюцца 
асобы, чые імёны не могуць быць не ўпісаны ў гісторыю беларускай навукі, хто 
нястомна клапаціўся і сёння працуе з маладым пакаленнем, з творчых 
дасягненняў якіх, нібы з цаглінак, выбудоўваецца храм народнай адукацыі, 
культуры і навукі. Менавіта да такіх людзей і належыць дыялектолаг і 
лексікограф Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская. 

Мовазнавец Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская нарадзілася 24 лістапада 
1928 года ў мястэчку Грэск на Случчыне ў сялянскай сям’і. Пасля заканчэння 
сярэдняй школы ў 1947 годзе паступіла на аддзяленне логікі, псіхалогіі і рускай 
мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ужо ў студэнцкія гады выявіліся 
яе здольнасці да паглыбленага вывучэння роднай мовы, штогод пад 
кіраўніцтвам прафесара М.А. Жыдовіч яна разам з іншымі студэнтамі 
выязджала ў экспедыцыі па збіранні матэрыялаў для дыялекталагічнага атласа 
беларускай мовы. Як лепшую выпускніцу са схільнасцямі да навуковай працы, 
Еўдакію Сцяпанаўну рэкамендавалі для паступлення ў аспірантуру, пасля 
заканчэння якой яна стала працаваць на кафедры беларускай мовы. Ад 
сарамлівай аспіранткі ў 1952 годзе да аднаго з вядучых беларускіх 
дыялектолагаў, аўтарытэтнейшага знаўцы народнай фразеалогіі – такі шлях 
сялянскай дачкі са Случчыны. Прыродная сціпласць, незвычайная працавітасць 
і няўрымслівасць, строгая самадысцыпліна і ўлюбёнасць у сваю прафесію – усё 
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гэта дазволіла Еўдакіі Сцяпанаўне стаць аўтарам шматлікіх навуковых прац па 
дыялекталогіі, слоўнікаў, вучэбных дапаможнікаў для вышэйшай і сярэдняй 
школы Беларусі. 

 

 
 

Е.С. Мяцельская (справа) з маці. 
 

Першай навуковай працай Е.С. Мяцельскай быў артыкул 
“Царкоўнаславянізмы ў Супрасльскім летапісе”, надрукаваны ў калектыўным 
зборніку “Даследаванні па беларускай і рускай мовах” у 1952 годзе (с. 23-45). У 
гэтым жа годзе яна абараніла і кандыдацкую дысертацыю “Лексіка 
Супрасльскага летапісу” (навуковы кіраўнік – прафесар М.А. Жыдовіч). Аднак 
гісторыя беларускай мовы не стала ў далейшым асноўным напрамкам яе 
навуковай дзейнасці, яе вабілі абсягі менавіта дыялектнага слова, тым больш 
што гэтага запатрабавала і праца на кафедры, дзе маладому навукоўцу даручылі 
весці вучэбны курс па беларускай дыялекталогіі. 

Першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі ў беларускім мовазнаўстве 
вызначаліся найперш даследаваннем лексікі ў сінхраніі і дыяхраніі, дэталёвым 
абследаваннем гаворак усіх без выключэння раёнаў рэспублікі, падрыхтоўкай 
картатэкі гістарычнага слоўніка, назапашваннем фактычнага матэрыялу для 
стварэння розных па прызначэнні слоўнікаў, першых акадэмічных выданняў па 
гісторыі беларускай мовы, грунтоўнай граматыкі сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы і інш. Канкрэтныя задачы былі пастаўлены і перад 
мовазнаўчымі кафедрамі вышэйшых навучальных устаноў, галоўнай сярод якіх 
была падрыхтоўка дасведчаных і спрактыкаваных спецыялістаў у галіне 
лексікі, марфалогіі, граматыкі і сінтаксісу беларускай мовы. Актыўна 
ўключылася ў гэту працу і Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская. Яна не толькі 
даследуе дыялектную лексіку роднай Случчыны, але і сумесна з сяброўкай па 
аспірантуры дацэнтам Мінскага педінстытута імя Максіма Горкага Эвелінай 
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Данілаўнай Блінавай у 1963 годзе выдае праграму па беларускай дыялекталогіі 
для філалагічных факультэтаў ВНУ, а ў хуткім часе на яе аснове і першы 
грунтоўны дапаможнік “Беларуская дыялекталогія” (1969; 167 с.). Творчы 
тандэм дацэнтаў Е.С. Мяцельскай і Э.Д. Блінавай і надалей працягваў 
працаваць над гэтай кнігай, і ў 1980 годзе выйшла з друку другое, істотна 
перапрацаванае і дапоўненае выданне (304 с.), якое і сёння застаецца 
запатрабаваным у вучэбным працэсе падрыхтоўкі спецыялістаў-філолагаў. 
Варта адзначыць, што ўведзены ў гэтае выданне аб’ёмны раздзел 
“Практыкаванні” стаў пазней асновай новай вучэбна-метадычнай працы 
“Беларуская дыялекталогія. Практыкум” (1991; 286 с.), у якім аўтары прывялі 
дыялектныя тэксты з розных рэгіёнаў, асобна вылучылі такія раздзелы, як 
“Дыялекты і сучасная беларуская літаратурная мова”, “Дыялекталогія і 
тапаніміка”, “Дыялектная практыка” і інш. 
 

 
 

Падчас збору дыялекталагічных матэрыялаў. 
 

У 1960-80-я гады кватэра Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай і Яўгена 
Міхайлавіча Камароўскага (адданага памочніка і мужа, таксама дацэнта 
кафедры беларускай мовы БДУ) нагадвала сапраўдную даследчую 
лабараторыю, у якой ні на хвіліну не спыняўся навуковы пошук, прычым па 
розных напрамках беларускага мовазнаўства. Менавіта на гэты час прыпадаюць 
шматлікія выезды і вандроўкі як самой Е.С. Мяцельскай, так і 
Я.М. Камароўскага са студэнтамі ў час дыялекталагічнай практыкі, і найперш 
на радзіму Якуба Коласа – Стаўбцоўскі раён. Лексіка гэтага, як і іншых раёнаў 
Мінскай вобласці, а таксама розных рэгіёнаў па ўсёй Беларусі, куды на працягу 
многіх гадоў, ахвяруючы сваім чарговым адпачынкам і кожным вольным ад 
вучэбных заняткаў днём, выязджалі ў загадзя вызначаныя населеныя пункты 
вучоныя, прадстаўлена ў выглядзе тэматычна-звязных тэкстаў у кнізе 
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“Беларуская дыялекталогія. Хрэстаматыя” (1979; 320 с.). Арыгінальныя 
магнітафонныя запісы з 261 населенага пункта 116 раёнаў Беларусі, 
перададзеныя з поўным захаваннем фанетычных, акцэнталагічных і 
граматычных асаблівасцей жывога маўлення, выклікалі шэраг узрушана-
ўзнёслых водгукаў і рэцэнзій у навуковых выданнях і публіцыстычным друку 
тагачаснага СССР. 

Гэтай маштабнай працы папярэднічала яшчэ адна кніга Е.С. Мяцельскай і 
Я.М. Камароўскага – “Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі” (1972; 320 с.), 
хвалюючую прадмову да якога напісаў Народны паэт Беларусі, прафесар-
фалькларыст Ніл Гілевіч. “Скарбонка моўных самацветаў” (С. Хвалей), 
“Дыялекты роднай мовы” (І. Цішчанка), “Жывая, як жыццё” (В. Бечык) – так 
ацанілі слоўнік яго рэцэнзенты і неабыякавыя карыстальнікі. 

Е.С. Мяцельская спрычынілася і да выдання “Фразеалагічнага слоўніка 
мовы твораў Якуба Коласа” (1993), у якім ёю апрацаваны артыкулы на літары 
А – Д (усяго 163 старонкі). 

Разам з Я.М. Камароўскім Еўдакія Сцяпанаўна падрыхтавала і адзін з 
першых у Беларусі вучэбны дапаможнік для абітурыентаў – “Беларуская мова” 
(1974; 302 с.; 2-е выд., 1993, 322 с.). Гэта сёння мы з вамі больш чым перанасычаны 
рознага роду брашурамі і тамінамі матэрыялаў па падрыхтоўцы да 
цэнтралізаванага тэсціравання, табліцамі і схемамі – выдадзенымі на ўсе выпадкі 
з жыцця беларускага слова, а ў пачатку 1970-х гэтая справа толькі пачыналася. 

 

 
 

Кафедра беларускай мовы (1970-ыя гады). 
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І ўсё ж стрыжнявым напрамкам навуковай і метадычнай дзейнасці 
Е.С. Мяцельскай было дыялектнае слова. І апошнія гады свайго жыцця яна 
аддала менавіта слову з жывых народных крыніц. Як вядома, кафедра 
беларускай мовы БДУ на працягу другой паловы ХХ ст. займалася зборам і 
вывучэннем дыялектнай лексікі цэнтральных раёнаў Беларусі, была створана 
амаль 400-тысячная картатэка фактычнага матэрыялу. Пад кіраўніцтвам 
прафесара М.А. Жыдовіч калектыў дыялектолагаў у складзе І.А. Каралёвай, 
У.М. Лазоўскага, Е.С. Мяцельскай, І.М. Шчарбаковай выдалі тры выпускі 
“Матэрыялаў для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак” (1970, 1974, 1977). 
Пазней на аснове гэтых выпускаў і новых сабраных матэрыялаў прафесар 
М.А. Жыдовіч, ст._выкладчык І.А. Каралёва, дацэнты З.А. Зяневіч, 
Я.М. Камароўскі, Е.С. Мяцельская і І.М. Шчарбакова падрыхтавалі двухтомны 
“Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі”, першы том якога пад 
рэдакцыяй Е.С. Мяцельскай выйшаў у выдавецтве “Універсітэцкае” ў 
1990 годзе (літары А – П). На вялікі жаль, рукапіс 2-га тома быў беззваротна 
страчаны падчас выдавецка-рэарганізацыйнай кампаніі пачатку 90-х гадоў 
ХХ стагоддзя. Калектыў новастворанай у 1993 годзе кафедры гісторыі 
беларускай мовы працуе над узнаўленнем матэрыялаў і рукапісу страчанага 
тома Слоўніка, але гэта перспектыва не сённяшняга дня. 

Нельга не адзначыць Еўдакію Сцяпанаўну Мяцельскую і як самаадданую 
сямейніцу. Разам з Яўгенам Міхайлавічам яны выгадавалі дзвюх дачок і сына. І 
хоць не сталі яны філолагамі, але ўсе атрымалі вышэйшую адукацыю, сталі 
прызнанымі спецыялістамі ў розных галінах, з любоўю адносяцца да беларускага 
слова. Сур’ёзным навукоўцам, кандыдатам навук, дацэнтам стаў Міхаіл 
Яўгенавіч, які працуе на геаграфічным факультэце БДУ і рыхтуе спецыялістаў-
геолагаў. Са сваімі сямейнікамі ён часта бывае на радзіме бацькі – у вёсцы 
Савані, дзе на спадчыннай сядзібе па-ранейшаму цвітуць пасаджаныя бацькамі 
яблыні і слівы, радуюць вока клубніцы і маліны, адкуль зусім недалёка да месца 
апошняга спачыну Еўдакіі Сцяпанаўны і Яўгена Міхайлавіча. 

А яшчэ ўспамінаюцца радкі душэўнай заклапочанасці і шчырага 
хвалявання за лёс народнай мовы складальнікаў хрэстаматыі па беларускай 
дыялекталогіі: “Пройдзе, магчыма, не так многа часу, і пад уплывам 
літаратурнай жывая мова народа зменіцца – такі няўхільны і натуральны 
закон яе развіцця. Калі не занатаваць яе сёння, яна можа бясследна знікнуць 
заўтра. Для будучых пакаленняў, для навукі можа знікнуць тое, што складае 
непаўторную каштоўнасць народа, значную частку яго духоўнай культуры. І 
напэўна сучасная народна-дыялектная мова стане тым жа, чым для нас 
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з’яўляюцца помнікі мінулага – старажытная зброя і адзенне, хатнія рэчы і 
помнікі архітэктуры, мастацтва, даўнія рукапісы і старадрукі, па якіх сёння 
мы вывучаем жыццё нашых далёкіх продкаў” (с. 3). Гэтыя словы, гэтае 
хваляванне за лёс роднага наймення выяўляліся ў кожным пражытым дні 
вучонага, у кожным напісаным радку летапіснай гісторыі беларускай гаворкі. 
Яны – як напамін сённяшнім пакаленням навукоўцаў – масцітым і пачаткоўцам – 
шчыра і самааддана берагчы неацэнны народны скарб – яго мову. 

 
* * * 

Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці дацэнта Е.С. Мяцельскай, 
засведчылі значную цікавасць да творчай спадчыны слыннага дыялектолага і 
лексікографа. Яны яшчэ раз пацвердзілі той факт, што народна-дыялектнае 
слова па-ранейшаму павінна быць у цэнтры ўвагі сённяшніх беларускіх 
моваведаў, бо менавіта ў ім – тая крыніца жыццядзейнай сілы, што жывіць 
сучасную літаратурную мову, цэментуе яе на мяжы ХХ – ХХІ ст. і дазваляе з 
аптымізмам прагназаваць яе далейшы лёс. У гэтым пераконваюць і навуковыя 
здабыткі ўдзельнікаў чытанняў, сярод якіх як вядомыя і аўтарытэтныя 
лінгвісты, так і аспіранты, магістранты, студэнты-семінарысты. Менавіта 
апошнія і ёсць тая навуковая змена, пра якую заўсёды помніла і да якой з 
надзеяй звярталася Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская. 
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