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Манаграфія «Лексіка беларускай літаратур-
най мовы ХІХ – пачатку ХХ ст.: асаблівасці 
станаўлення і развіцця» Ірыны Алегаўны Гапо-
ненка – вядучага дацэнта кафедры гісторыі 
беларускай мовы БДУ, аўтара больш за сто 
публікацый у беларускім і замежным друку, 
прысвечаных гісторыі беларускага мовазнаўства, 
правапісу, дыялекталогіі, лексікалогіі, – першае 
ў беларускім мовазнаўстве выданне, дзе заці-
каўленаму чытачу прапануецца прафесійная, 
якасная, дакладная і пераканаўчая інфармацыя 
адносна станаўлення і развіцця лексічнай сістэ-
мы беларускай літаратурнай мовы знакавага 
перыяду ў гісторыі нашага грамадства. Са з’яўлен-
нем гэтай працы можна ўпэўнена сцвярджаць, 
што беларуская гістарычная лінгвістыка распа-
чала новы этап у сваім развіцці, у аснове якога 
канцэптуальныя падыходы да вывучэння нарма-
лізацыйнага працэсу мінулага з мэтай устанавіць 
найбольш аптымальныя напрамкі для сучаснага 
нарматыўнага ўдасканалення мовы.  

Структура манаграфіі традыцыйная для наву-
ковых выданняў і абумоўлена мэтай даследа-
вання – паказаць найбольш тыповыя з’явы ў 
развіцці лексічнай сістэмы і выявіць заканамер-
насці і тэндэнцыі нарматыўнага працэсу ў лексіч-
най сферы: маюцца ўводзіны (с. 3–16), сем 
раздзелаў (с. 17–278), заключэнне (с. 279–282), 
бібліяграфія – 356 пазіцый (с. 283–301), спіс 
выкарыстаных крыніц (с. 302–304).  

Ва ўводзінах, якія падзелены на параграфы 
«Беларуская мова перыяду ХІХ – пачатку ХХ ст. 
як аб’ект вывучэння ў беларускім мовазнаўстве» 
(с. 3–7) і «Станаўленне беларускай мовы ў ХІХ – 

пачатку ХХ ст. на агульнаславянскім фоне» 
(с. 7–16), чытачу прапануецца абгрунтаванне 
актуальнасці даследавання, агляд усёй значы-
май тэматычна блізкай навуковай літаратуры 
Беларусі і замежжа, параўнальна-гістарычны 
аналіз асаблівасцей нарматыўнага працэсу ў 
розных славянскіх мовах (беларускай, рускай, 
украінскай, чэшскай, польскай, сербалужыцкай, 
харвацкай). На шырокім фактычным матэрыяле 
даследчыца разглядае ключавыя чыннікі нарма-
тыўнага працэсу: характар пераемнасці з папя-
рэднім этапам развіцця мовы; храналогію; нар-
матыўную базу; канцэпцыю мовы; асновы фармі-
равання нацыянальнай мовы; характар стан-
дартнасці мовы. Вынікам аналізу стаў упершыню 
ўведзены ў навуковы ўжытак абгрунтаваны 
тэзіс: «На пачатковым этапе працэс фарміра-
вання сучаснай беларускай літаратурнай мовы 
з’яўляўся свайго роду практычным эксперымен-
там» (с. 16), прычым удалым, які дазваляе з 
аптымізмам ацэньваць яе гістарычную будучыню. 

Раздзел 1 «Знешнія ўмовы фарміравання 
беларускай літаратурнай мовы ў ХІХ – пачатку 
ХХ ст.» (с. 17–42) не мае структурных частак 
(параграфаў). У ім зроблены грунтоўны агляд 
фактараў эканамічнай, грамадска-палітычнай і 
рэлігійна-культурнай сітуацыі на беларускіх 
землях, якія аказалі ўплыў на характар моўнага 
развіцця. Аўтар манаграфіі падзяляе іх на знеш-
нія абставіны, якія непасрэдна спрычыніліся да 
моўнага станаўлення, і апасродкаваныя эле-
менты моўнай палітыкі. Сярод фактараў першай 
групы слушна аналізуюцца агульныя прынцыпы 
вырашэння моўных пытанняў, стан нацыяналь-
нага кнігадрукавання, моўная палітыка ў адука-
цыйнай сферы, тэрміналагічная назва ў дачы-
ненні да беларускай мовы. Сярод фактараў 
другой групы – склад насельніцтва, эканамічная 
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сітуацыя, грамадска-палітычная сітуацыя, кан-
фесійная дзяржаўная палітыка.  

У раздз. 2 «Моўная пераемнасць: ад стара-
жытнасці да перыяду ХІХ – пачатку ХХ ст.» 
(с. 43–54) у двух параграфах разглядаюцца 
пытанні моўнай пераемнасці ў працах беларускіх 
і ўкраінскіх лінгвістаў (с. 43–48) і лексічныя 
традыцыі ў беларускай мове ХІХ – пачатку 
ХХ ст. (с. 48–54). Са зместу раздзела вынікае, 
што аўтар – паслядоўны прыхільнік і папуляры-
затар пункту погляду на беларускую мову ста-
рога і новага перыяду як на адзіную нацыяналь-
ную мову беларусаў, што мела два этапы ў сваім 
развіцці. Доказнай базай на карысць пераем-
насці паміж старабеларускай і новай беларускай 
літаратурнай мовай у тэксце манаграфіі з’яўля-
ецца фактычны матэрыял з твораў Ф. Багушэ-
віча, В. Дуніна-Марцінкевіча, слоўніка І. Насовіча, 
«Слоўніка мовы “Нашай Нівы”», «Гістарычнага 
слоўніка беларускай мовы». Такі пункт погляду – 
вынік аб’ектыўнай эвалюцыі навуковых погля-
даў на пытанне пераемнасці, а таксама аўтар-
скага досведу па гэтым пытанні. 

Больш за шэсцьдзясят старонак навуковага 
тэксту прысвечана ў выданні запазычанням 
(раздз. 3 «Запазычанні ў беларускай мове ХІХ – 
пачатку ХХ ст.» (с. 55–120)). Разгледжаныя тут 
праблемы (фанетычная, марфалагічная, сло-
ваўтваральная адаптацыя іншамоўнай лексікі, 
тэматычная разнастайнасць, запатрабаванасць, 
функцыянальная эвалюцыя) маюць прамое 
дачыненне да сучаснай сітуацыі выкарыстання 
іншамоўнай лексікі ў беларускамоўных тэкстах. 
Асоба хацелася б адзначыць бездакорную 
тэарэтычную аснову даследавання запазы-
чанняў, прадстаўленую ў параграфе 3.1 «Прын-
цыпы адбору адзінак аналізу» (с. 56–59), дзе 
падрабязна апісваюцца асноўныя крытэрыі 
адбору паланізмаў, русізмаў, украінізмаў, бал-
тызмаў, методыка адбору запазычанняў з заход-
нееўрапейскіх моў, крыніцы ўстанаўлення эты-
малогіі слова (спецыяльныя навуковыя выданні, 
прысвечаныя працэсу запазычання, выдадзеныя 
ў другой палове ХХ ст.; шматлікія сучасныя 
беларускія лексікаграфічныя працы; іншамоўныя 
лексікаграфічныя выданні, храналагічна блізкія 
да разгледжанага перыяду, у тым ліку і перавы-
дадзеныя англа-рускі, нямецка-рускі, фран-
цузска-рускі слоўнікі; дадзеныя іншых дысцып-
лін – дыялекталогіі, лінгвагеаграфіі, археалогіі, 
этнаграфіі). Усё гэта дазваляе гаварыць пра 
аб’ектыўнасць праведзенага даследавання і вы-
сокую верагоднасць атрыманых вынікаў, чаго не 
заўсёды хапала беларускаму мовазнаўству за 
савецкім часам.  

Так, на наш погляд, несупярэчлівымі і аргу-
ментаванымі з’яўляюцца высновы даследчыцы, 

якія павінны стаць аб’ектам пільнай увагі наступ-
ных пакаленняў навукоўцаў: 

а) у «Слоўніку беларускай мовы» І. Насовіча 
(1870 г.) на іншамоўную лексіку прыпадае 3–4 % 
ад агульнай колькасці ўсяго лексічнага матэ-
рыялу (с. 60–64);  

б) у пачатку ХХ ст. склалася відавочная 
моўная традыцыя перадаваць на пісьме запазы-
чаныя словы з цвёрдым зычным (унівэрсытэт, 
аргумэнт, цэпэлін); адыход ад яе на карысць 
мяккага варыянта (універсітэт, аргумент, цэпелін) 
у пазнейшы час з лінгвістычнага пункту погляду 
«неабгрунтаваны і нічым не апраўданы» (с. 98);  

в) у перакладных выданнях пачатку ХХ ст. 
вызначальнай была не іншамоўная, а «бела-
руская моўная стыхія» (с. 109), паколькі не назі-
раецца сістэмы пры ўжыванні розных семантыч-
ных і функцыянальных груп запазычанняў;  

г) беларуская мова гэтага перыяду была 
адкрытай для запазычання, нягледзячы на не-
спрыяльныя ўмовы яе функцыянавання.  

Унутраныя працэсы ў сферы беларускай і 
запазычанай лексікі, што адбываліся ў мове на 
ўзроўні сем, разглядаюцца ў раздз. 4 «Семантыч-
ныя працэсы ў беларускай мове ХІХ – пачатку 
ХХ ст.» (с. 121–180). Для студэнта і выкладчыка 
надзвычай карысным будзе матэрыял парагра-
фаў «Тэрміналагізацыя і дэтэрміналагізацыя» 
(с. 123–129), «Развіццё пераносных значэнняў у 
агульнаўжывальнай лексіцы» (с. 129–137), «Роля 
пісьменнікаў у фарміраванні сістэмы вобразна-
пераносных значэнняў беларускай літаратурнай 
мовы пачатку ХХ ст.» (с. 138–143), «Семантыч-
ныя трансфармацыі запазычанняў у беларускім 
тэксце» (с. 144–156), «Семантычныя трансфар-
мацыі пад уплывам запазычаных адзінак» 
(с. 157–175), а таксама выснова, што беларуская 
мова гэтага перыяду з’яўлялася не пасіўным 
рэцыпіентам, а актыўнай прымальнай сістэмай. 
Тым, хто займаецца лексікаграфічнай працай 
у краіне, варта прыслухацца да слушных мерка-
ванняў даследчыцы адносна аб’ектыўных і суб’ек-
тыўных прычын змены семантычнага аб’ёму 
слоў, неапраўданасці знікнення асобных эле-
ментаў семантычнай структуры слова на пра-
цягу ХХ ст. (с. 178), змешчаных у параграфе 
4.3 «Семантычныя характарыстыкі лексем на 
пачатку ХХ ст. у параўнанні з сучаснай мовай» 
(с. 176–179). 

Асвятленню тэарэтыка-тэрміналагічных праб-
лем у сферы дыялекталогіі, канкрэтызацыі ўдзелу 
жывых народных гаворак у фарміраванні слоўні-
кавага складу літаратурнай мовы прысвечаны 
раздз. 5 «Дыялектная лексіка ў беларускіх 
выданнях ХІХ – пачатку ХХ ст.» (с. 181–195). 
Нягледзячы на наяўнасць фундаментальных 
прац (М. Абабурка, А. Баханькоў, Н. Вайтовіч, 



Рэцэнзіі 

89 

Л. Ванковіч, П. Гапановіч, І. Крамко), І. Гапонен-
ка пераканаўча даказвае: 1) літаратурнымі, а не 
дыялектнымі варта лічыць тыя асаблівасці, якія 
рэгулярна выкарыстоўваліся ў большасці тага-
часных беларускіх выданняў, свядома адабра-
ных з патэнцыяльных верагодных варыянтаў 
словаўжывання (параграф 5.1 «Суадносіны па-
няццяў літаратурнае/дыялектнае ў беларускай 
мове ХІХ – пачатку ХХ ст.» (с. 183–187)); 2) лек-
січная сістэма беларускай літаратурнай мовы – 
сінтэтычнае ўтварэнне (параграф 5.2 «Агульна-
пашыраная дыялектная лексіка» (с. 187–191)); 
3) увесь дыялектны лексічны матэрыял, уве-
дзены на пачатку ХХ ст. у літаратурны ўжытак, 
аказаўся жыццяздольным і запатрабаваным на 
наступных этапах моўнага развіцця (с. 193). 
Лінгвістычныя факты гэтага раздзела – важкі 
ўнёсак у вывучэнне дыялектнай асновы сучас-
най беларускай мовы.  

Пазаслоўнікавая лексіка (запазычанні, дыя-
лектныя, вусна-размоўныя элементы, аўтарскія 
наватворы) у пісьменніцкім лексіконе Я. Купалы і 
Я. Коласа разглядаецца ў раздз. 6 «Асаблівасці 
аўтарскага лексікону беларускіх пісьменнікаў 
ХІХ – пачатку ХХ ст.: пазаслоўнікавая лексіка» 
(с. 197–205).  

Заключны, сёмы раздзел «Анамастычная лек-
сіка ў беларускай літаратурнай мове ХІХ – па-
чатку ХХ ст.» (с. 206–278) прысвечаны разгляду 
заканамернасцей развіцця і функцыянавання 
онімаў (харонімаў, этнонімаў, псеўданімаў, эрго-
німаў, тапонімаў і антрапонімаў). У прыватнасці, 
аўтар распавядае пра колькасны і якасны склад 
анамастычнай лексікі выданняў ХІХ і пачатку 
ХХ ст. (с. 207–217), анамастычную варыянтнасць 
харонімаў і этнонімаў (с. 218–239), даследуе 
працэс фарміравання анамастычных разнавід-
насцей (с. 240–254), у афіцыйнай і неафіцыйнай 
анамастычных сферах на прыкладзе дзвюх 
асноўных груп онімаў – тапонімаў і антрапоні-
маў – апісвае станаўленне нацыянальных онім-
ных форм (с. 254–265), акцэнтуе ўвагу на асаб-
лівасцях словазмянення антрапонімаў – надзвы-
чай актуальнай праблеме і ў нашы дні (с. 266–273), 
на матэрыяле спадчыны Я. Купалы і Я. Коласа 
прадстаўляе ненамінатыўную функцыю онімаў 
(с. 273–278). Не будзе перабольшваннем з наша-
га боку, калі адзначым, што фактычны матэ-
рыял раздзела дазваляе паставіць кропку ў мно-
гіх дыскусіях адносна: а) правамернасці выка-
рыстання на сучасным этапе асобных онімаў 
(фіны, фінляндцы; расейцы, рускія, велікарусы; 
палякі; Мёры, Бярэсце, Гародня і інш.); б) слова-
змянення жаночых прозвішчаў на -ка, -енка, -энка, 
-анка; в) храналагічнага падзелу беларускага 
імянніка (с. 265).  

Заўвагі, якія хацелася б выказаць аўтару, 
маюць прыватны характар і не ўплываюць на 
сутнасць лагічна абгрунтаваных, па-навуковаму 
дакладных высноў.  

1. З пункту гледжання логікі структуравання 
матэрыялу больш  мэтазгодна  было  б ажыц-
цявіць наступныя кампазіцыйныя перастаноўкі. 
1. Аб’яднаць дзве часткі, змешчаныя ва ўво-
дзінах («Беларуская мова перыяду ХІХ – пачатку 
ХХ ст. як аб’ект вывучэння ў беларускім 
мовазнаўстве» (с. 3–7) і «Станаўленне бела-
рускай мовы ў ХІХ – пачатку ХХ ст. на агульна-
славянскім фоне»), з матэрыяламі пад назвамі 
«Знешнія ўмовы фарміравання беларускай 
літаратурнай мовы ў ХІХ – пачатку ХХ ст.» 
(с. 17–42) і «Моўная пераемнасць: ад старажыт-
насці да перыяду ХІХ – пачатку ХХ ст.» (с. 43–54) 
у адзін раздзел з агульнай назвай тыпу «Бела-
руская мова ў ХІХ – пачатку ХХ ст.: фарміра-
ванне, аспекты вывучэння». Гэта дазволіла б 
пазбегнуць частковага дубляжу ацэнкі наву-
ковых крыніц, прывяло б да суадноснасці і раў-
намернасці аб’ёму раздзелаў. 2. Далучыць 
раздз. 6, аб’ём якога менш за 10 старонак, у 
якасці параграфа 5.4 да папярэдняга раздзела. 
Назва ў такім выпадку магла быць прыкладна 
такой: «Пазаслоўнікавая лексіка ў беларускіх 
выданнях ХІХ – пачатку ХХ ст.». 

2. Як засведчылі грунтоўныя высновы дас-
ледчыцы, фактычны матэрыял манаграфіі скла-
даюць усе выданні на беларускай мове канца 
ХІХ – пачатку ХХ ст., аднак у змесце параграфа 
3.2.2 «Запазычанні ў мастацкіх і публіцыстычных 
творах ХІХ ст.» (с. 64–69), на жаль, няма вынікаў 
вывучэння запазычанняў у мове твораў Ф. Багу-
шэвіча, а між тым гэта адна з ключавых фігур у 
беларускай літаратуры гэтага перыяду. А ў змесце 
раздз. 6 «Асаблівасці аўтарскага лексікону бела-
рускіх пісьменнікаў ХІХ – пачатку ХХ ст.: паза-
слоўнікавая лексіка» чамусьці не фігуруе кніга 
Я. Коласа «Другое чытанне для дзяцей белару-
саў» (1910). 

Указаныя заўвагі, магчыма, варта ўлічыць 
пры перавыданні гэтай цікавай, патрэбнай і ча-
канай кнігі больш значным тыражом. Але нават у 
цяперашнім варыянце яна з’яўляецца сведчан-
нем таго, што лінгвістычная думка Беларусі 
ўзбагацілася грунтоўным, карэктным, пісьмен-
ным даследаваннем, якое дазваляе па-новаму 
ацэньваць многія факты функцыянавання бела-
рускай мовы ў ХХ ст., аб’ектыўна і поўна асвят-
ляць адраджэнскі перыяд развіцця яе лексічнага 
патэнцыялу ў навуковых і вучэбных выданнях 
для школы і ВНУ.  

У. І. Куліковіч,  
кафедра рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій БДТУ 


