
ВА  ЎДЗЯЧНАЙ  ПАМЯЦІ  ВУЧНЯЎ  І  КАЛЕГ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Мікалай Прыгодзіч 
доктар філалагічных навук, прафесар, 
загадчык кафедры гісторыі 
беларускай мовы 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
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Навуковая дзейнасць лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужанага 
дзеяча навукі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара філалагічных навук, 
прафесара Аркадзя Іосіфавіча Жураўскага непарыўна звязана з акадэмічным 
Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа (цяпер – ДНУ “Інстытут мовы і 
літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”). Аднак першыя крокі ў навуку 
былі зроблены ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, студэнтам філфака якога 
нядаўні партызан стаў 1 верасня 1945 года. Вось як аб гэтым перыядзе свайго 
жыцця ўспамінае сам Аркадзь Іосіфавіч: “На апошнім, пятым, курсе вучобы 
студэнты рыхтавалі дыпломныя работы, якія трэба было абараняць пры аднача-
совай здачы дзяржаўных экзаменаў па трох асноўных дысцыплінах. Марыя 
Андрэеўна Жыдовіч прапанавала мне рыхтаваць дыпломную работу на тэму 
«Канчаткі назоўнікаў мужчынскага роду роднага склону адзіночнага ліку ў 
гісторыі беларускай мовы». Па яе рэкамендацыі я старанна вывучыў асноўныя 
спісы беларускіх летапісаў, якія былі апублікаваны яшчэ ў 1907 г. у 17-м томе 
поўнага збору рускіх летапісаў, творы так званага Пазнанскага зборніка канца 
ХVI ст., дзе змешчаны «Аповесць аб Трыстане», «Аповесць аб Баве» і 
«Гісторыя аб Атыле», апублікаваныя А.М. Весялоўскім у 1888 г., публікацыі 
фальклорных матэрыялаў Е.Р. Раманава, А.К. Сержпутоўскага, П.В. Шэйна, 
асноўныя творы сучасных беларускіх пісьменнікаў. Трэба адзначыць, што тэма 
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дыпломнай работы аказалася зусім не такой простай, як гэта можа паказацца на 
першы погляд. Ужыванне канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным 
склоне адзіночнага ліку -а/-я і -у/-ю і ў сучаснай беларускай мове сутыкаецца са 
значнымі цяжкасцямі. У час абароны маёй дыпломнай работы выступіла 
кіраўнічка Марыя Андрэеўна, яна дала высокую ацэнку маёй работы і ў 
заключэнні сказала, што калі Жураўскі і далей будзе працаваць так старанна, дык 
праз тры гады ён стане кандыдатам філалагічных навук”. Так яно і адбылося. 

А.І. Жураўскі працаваў у Інстытуце з мая 1952 г. А ўжо ў лістападзе 
1953 г. пасля заканчэнння аспірантуры ён абараняе кандыдацкую дысертацыю 
“Гісторыя загаднага ладу ў беларускай мове”, з верасня 1960 г. прыступае да 
абавязкаў загадчыка сектара гісторыі беларускай мовы (пасля пераходу прафе-
сара М.А. Жыдовіч на пастаянную працу ў БДУ). 

 

 
А.І. Жураўскі,  У.В. Анічэнка (стаіць),  І.Д. Сухан. 

 

Працуючы ў Інстытуце мовазнаўства, А.І. Жураўскі ніколі не парываў 
сувязі з Беларускім дзяржаўным універсітэтам. Шмат гадоў ён чытаў на 
філалагічным факультэце спецкурс па гісторыі беларускай мовы, кіраваў 
напісаннем дыпломных прац, неаднойчы быў старшынёй Дзяржаўных экзаме-
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нацыйных камісій. Сёння цяжка паверыць, што ўжо не будзе яго ў аўдыторыі 
№ 62 філфака на Карла Маркса, дзе адзін-два разы ў месяц адбываліся 
пасяджэнні спецыялізаванага савета па абароне доктарскіх дысертацый па бе-
ларускай і рускай мовах. Яго ціхая няспешная гутарка, іншы раз нечаканая 
інфармацыя, прынесеная заметка з газеты або часопіса, уменне спакойна і дак-
ладна адрэагаваць на агрэхі ў выступленнні саіскальніка вучонай ступені, як і 
перыядычныя перакуры (прывычка з партызанскіх гадоў) – гэтым і многім 
іншым ён помніцца для тых, хто быў з ім побач. 

Асабіста мне ён помніцца як апанент маіх кандыдацкай і доктарскай ды-
сертацый. З якім хваляваннем я чакаў яго прысуду па рабоце ў далёкім 1982-м! 
І хоць мой навуковы кіраўнік прафесар Л.М. Шакун быў супердасведчаным і 
вопытным навукоўцам, тым не менш і ён хваляваўся, пра мяне ўжо і гаварыць 
не варта. Аркадзь Іосіфавіч падтрымаў пачынаючага навукоўца, выказаў колькі 
парад, скіраваных на далейшую працу. А на абароне доктарскай дысертацыі яго 
апаненцкае выступленне ўразіла ўсіх з першых слоў. Аказалася, што мая ды-
сертацыя “Словаскладанне ў гісторыі беларускай мовы” была першай за 20 
апошніх гадоў працай (пасля абароны ў 1980 г. дысертацыі А.М. Булыкам), 
прысвечанай гісторыі беларускай мовы. Апошні раз Аркадзь Іосіфавіч 
выступаў на філфаку БДУ 19 кастрычніка 2006 г. Удзельнікаў навуковых 
чытанняў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння прафесара М.А. Жыдовіч, 
прыемна здзівілі і ўсхвалявалі цёплыя ўспаміны пра яго настаўніцу і 
натхняльніцу ў навуковай працы, цікавую дарадчыцу і проста разумную і 
таленавітую жанчыну, якой была Марыя Андрэеўна. Шкада толькі, што шмат 
чаго ўспаміннага ўжо зараз не ўзнавіць. 

Недзе гады два-тры таму назад Аркадзь Іосіфавіч, нібы прадчуваючы ня-
добрае, пачаў на пасяджэнні доктарскага савета прыносіць асобныя адбіткі 
сваіх прац, некаторыя кнігі і часопісы. Увогуле мне была вядома яго грамадская 
дзейнасць, накіраваная супраць дыскрэдытацыі савецкіх заваёў, нападаў на 
арфаграфію, кампаніі па ганьбаванню Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы 
і інш. Бескампраміснасцю ў гэтай барацьбе вызначаліся яго шматлікія 
публікацыі ў навуковых часопісах, перыядычных выданнях. Прыгадаем адны 
толькі загалоўкі яго выступленняў: “Норма і грамадскі прэстыж мовы” (1993), 
“Современные гоголевские Петрушки о белорусском языкознании” (1994), 
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“«Таварыш» ці «спадар»”? (1994), “Чатыры рэформы арфаграфіі за чалавечы 
век. Ці не занадта?” (1994), “Моўныя выкрутасы і ўхілы шкодзяць нашаму ад-
раджэнню” (1996), “Здзекі над мовай” (1997), “Май ці травень? Каму патрэбна 
вайна слоў” (1998), “Стогне беларуская граматыка” (1999) і інш. Прафесар 
Жураўскі заўсёды меў сваю думку, сваё грамадзянска-патрыятычнае перака-
нанне, і ніколі ім не здрадзіў. Такім ён і запомніцца – спакойным і 
ўраўнаважаным у навуцы, вытрыманым і добразычлівым дома і на рабоце, 
няўрымслівым і апантаным у адстойванні інтарэсаў справы свайго жыцця. 
 

 
 

Супрацоўніка аддзела гісторыі беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя 
Я. Коласа АН БССР (злева направа, верхні рад): Гамзовіч Р.С., Крамко І.І., 

Кажура Н.Ц., Блізнюк Т.І., (другі рад): Ціванова Г.К., Мяснікова В.І., 
Жураўскі А.І., Турцэвіч З.К., Свяжынскі У.М. 1990 год. 

 

Адным з найбольш актуальных напрамкаў навуковых зацікаўленняў 
А.І. Жураўскага была гістарычная лексікалогія беларускай мовы, асабліва ў 
галіне іншамоўных кантактаў. Цікавасць да запазычанняў выявілася ў вучонага 
яшчэ пад час працы над кандыдацкай дысертацыяй і пры падрыхтоўцы вучэб-
нага дапаможніка для ВНУ “Нарысы па гісторыі беларускай мовы” (1957). 
Садзейнічала гэтаму і праца па стварэнні картатэкі Гістарычнага слоўніка бела-
рускай мовы, распачатая ў 1960 г. менавіта па інструкцыі, складзенай 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


А.І. Жураўскім. Як вядома, стварэнне картатэкі (1 мільён 60 тысяч картак) было 
закончана ў 1972 г. Пры гэтым найбольшую колькасць картак (145 тысяч) 
падрыхтаваў сам кіраўнік калектыву. 

А.І. Жураўскі быў фактычна першым, хто пачаў грунтоўна вывучаць 
іншамоўныя запазычанні ў беларускай мове. Як вядома, першым крокам у 
даследаванні лексічных запазычанняў з’явілася манаграфія Я.Ф. Карскага “Бела-
русы”, дзе прыводзіцца значны спіс слоў, што прыйшлі ў беларускую мову з 
іншых моў пераважна праз польскае пасрэдніцтва (Карский Е.Ф. Белорусы. Вве-
дение к изучению языка и народной словесности. Вильно, 1904. С. 106-180). У 
20 – 30-я гады ХХ ст. з’явіліся паасобныя невялікія артыкулы аб этымалогіі кан-
крэтных беларускіх слоў, рабіліся спробы ахарактарызаваць асобныя групы 
запазычанняў з іншых моў (У. Бонч-Асмалоўскі, Д. Васілеўскі, В. Вольскі, 
Н. Гурло, К. Душ, М. Коген і інш.). Аднак сістэмны характар гэтая праца атры-
мала толькі ў канцы 50-х – пачатку 60-х гг. ХХ ст. менавіта ў сувязі з 
падрыхтоўкай Гістарычнага слоўніка беларускай мовы. Ужо ў 1961 г. у часопісе 
“Slavia orientalis” (№ 1) быў апублікаваны артыкул А.І. Жураўскага “Заўвагі аб 
польскіх запазычаннях у мове беларускага пісьменства ХVІ і ХVІІ ст.”. У гэты ж 
час ён выступае з дакладам аб германізмах у помніках беларускага пісьменства 
ХVІ – ХVІІ стст. на міжнароднай навуковай канферэнцыі па пытаннях славяна-
германскага мовазнаўства (Мінск, 27-30 лістапада 1961 г.). Пазней з’явіліся 
грунтоўныя артыкулы “Лексічныя паланізмы ў старабеларускай пісьменнасці 
пазнейшага перыяду” (1968), “Адамант, дыямент, алмаз” (1969), “Лексико-
графическая обработка тюркизмов старобелорусского языка” (1970) і інш. 

Назіранні над рознымі групамі лексічных запазычанняў былі абагульнены 
вучоным у раздзеле “Запазычаная лексіка ў старабеларускай мове” калектыўнай 
манаграфіі “Гістарычная лексікалогія беларускай мовы” (1970). Сярод 
запазычанняў старабеларускай мовы А.І. Жураўскі асобна разглядае паланізмы, 
лацінізмы, германізмы, грэцызмы, царкоўнаславянізмы, цюркізмы і літуанізмы, 
вызначае іх словаўтваральную актыўнасць. Як агульную заканамернасць ён ад-
значае той факт, што “запазычанні з канкрэтным, прадметна-тэрміналагічным 
значэннем мала выкарыстоўваліся пры ўтварэнні новых слоў або зусім не 
ўдзельнічалі ў гэтым працэсе. Так, зусім не маюць дэрыватаў запазычанні ап-
паратъ, аркабузъ, балка, барта, бахматъ, бачмагъ, башта, бедевей, белта, 
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бехтеръ, ванна, вантузъ, ванчосъ, вата, вахляръ, гайдукъ, галеръ, галзбантъ, 
гелмъ, доломанъ, дрикгантъ, друшлякъ і інш. З другога боку, запазычанні абст-
рактнага зместу выявілі вялікую здольнасць да словаўтварэння. Такія словы, як 
аренда, бунтъ, вага, валка, ганба, голдъ, друкъ, дяка, жартъ, кгвалтъ, кгрунтъ, 
коштъ, моцъ, нендза, офера, потваръ, праца, рада, скарбъ, смакъ, фалшъ, 
фарба, фикгура, фолкга, форма, фортуна, цнота, шкода з’явіліся базай для 
ўтварэння вялікай колькасці дэрыватаў” (с. 153). У цэлым жа па словаўтваральнай 
здольнасці запазычаная лексіка нічым не адрознівалася ад спрадвечна белару-
скай, выконвала значную ролю ў слоўнікавым складзе старабеларускай мовы. 

Назіранні і вывады А.І. Жураўскага пазней знайшлі пацвярджэнне ў ды-
сертацыйна-манаграфічных даследаваннях У. Анічэнкі, А. Булыкі, В. Галай, 
В. Купрэенкі, У. Лазоўскага, Т. Мальцавай, І. Чартко, І. Шадурскага і інш. Пад-
рыхтаваная пад кіраўніцтвам прафесара Жураўскага картатэка і выданне на яе 
аснове каля 30 выпускаў Гістарычнага слоўніка беларускай мовы сталі трыва-
лай базай шматлікіх прац даследчыкаў апошніх дзесяцігоддзяў (І. Будзько, 
М. Новік, Н. Паляшчук, В. Фурс, Э. Ялоўская, Э. Ярмоленка і інш.), да іх звяр-
таюцца студэнты пры напісанні дыпломных і курсавых прац, іх вывучаюць 
гісторыкі, этнографы і фалькларысты. 

*     *     * 
Навуковыя і педагагічныя ўстановы, грамадскія арганізацыі Беларусі 

рыхтаваліся ўрачыста адзначыць яго юбілейную дату. Аднак жыццёвы лёс не 
дазволіў яму дажыць усяго некалькі месяцаў да 85-годдзя. Праведзеныя на 
філалагічным факультэце БДУ 27 кастрычніка 2009 г. навуковыя чытанні, 
прысвечаныя памяці прафесара А.І. Жураўскага, – даніна глыбокай павагі да 
Вучонага, Настаўніка, Грамадзяніна. Масцітыя даследчыкі і маладыя 
навукоўцы, студэнты і магістранты, тыя, хто добра ведаў вучонага, і хто толькі 
вучыўся па яго артыкулах і кнігах – усім было што сказаць пра выдатнага дзея-
ча беларускай зямлі. Няма сумнення, што зробленае Аркадзем Іосіфавічам 
Жураўскім і ў далейшым будзе шчодрай крыніцай у пазнанні таямніц роднага 
слова, стане ўзорам для многіх і многіх пакаленняў навукоўцаў-лінгвістаў. 
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