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Беларуская мова – не манаполія 
вузкага кола спецыялістаў. Гэта 
плён і набытак народа, у вуснах 
якога яна жыве.

С. Дубавец

Слоўнікавы склад сучаснай беларускай мовы з’яўляецца 
вынікам працяглага гістарычнага развіцця. Ён фарміраваўся 
трыма асноўнымі шляхамі: назапашваннем спрадвечнай, 
генетычнай лексікі, запазычваннем з іншых моў і ўласным 
словаўтварэннем. Агульнавядома, што з ХІV ст. белару-
ская мова развіваецца самастойна, гэта значыць, што ўсе 
засвоеныя да гэтага часу словы складаюць самы стара-
жытны, «базавы» пласт лексікі. Да нашага часу асноўнымі 
шляхамі папаўнення слоўнікавага складу беларускай мовы 
з’яўляюцца запазычванне і словаўтварэнне. Характар і 
інтэнсіўнасць гэтых працэсаў былі неаднолькавымі ў роз-
ныя гістарычныя перыяды, але ўсё ж колькасць слоў у бе-
ларускай мове заўсёды была вялікай настолькі, што існавалі 
«лексічнае ядро» і «лексічная перыферыя». Стракатасць і 
разнапланавасць апошняй заўсёды ўсведамлялася як самімі 
носьбітамі мовы, так і майстрамі слова і складальнікамі 
слоўнікаў. Аднак не заўсёды аб’ектыўная карціна моўнага 
свету поўна адлюстроўвалася на старонках лексікаграфічных 
выданняў. Па-першае, па прычыне немагчымасці ахапіць і 
зафіксаваць усё незлічонае слоўнае багацце жывой мовы. 
Па-другое, з-за таго, што ствараюць слоўнікі людзі, якія 
жывуць у пэўную гістарычную эпоху сваёй дзяржавы, маюць 
свае ўласныя перакананні, вопыт, адукацыю; і праца іх ня-
рэдка (а ў ХХ ст. заўсёды) падпарадкавана сацыяльнаму зака-
зу. На старонках гэтай кнігі робіцца спроба сістэматызаваць 



і коратка апісаць слоўнікавы склад беларускай мовы, а так-
сама прааналізаваць асаблівасці яго фарміравання ў ХХ ст. 
праз фіксацыю невялікай групы агентыўных назоўнікаў у 
шматлікіх слоўніках. У асобных раздзелах даецца кароткі 
нарыс гісторыі беларускай лексікаграфіі з акцэнтаваннем 
на 1920-х гг., а таксама выказваюцца меркаванні розных 
даследчыкаў аб праблемных пытаннях развіцця белару-
скай мовы. Пісаліся ўключаныя ў кнігу артыкулы ў часы 
існавання БССР, але, на жаль, не страцілі актуальнасці і 
зараз – у незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Хочацца спад-
зявацца, што ўзнятыя пытанні і закранутыя праблемы зной-
дуць шляхі вырашэння ў ХХІ ст.
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РАЗДЗЕЛ 1

УВОДЗІНЫ. АСНОЎНЫЯ ПАНЯЦЦІ

1.1. ПАНЯЦЦІ «ЛЕКСІКА»,  
«ЛЕКСІКАЛОГІЯ», «ЛЕКСІКАГРАФІЯ»

Слова – цэнтральная адзінка мовы, вакол якой упарадкоўваецца і 
працуе ўвесь моўны механізм: больш дробныя за словы адзінкі (гукі, 
склады, марфемы) вылучаюцца менавіта ў складзе слова, а больш буй-
ныя (словазлучэнні, сказы) утвараюцца са слоў. Слова – гэта асноўная 
намінатыўная адзінка мовы, для якой характэрна цэласнасць, выдзя-
ляльнасць і ўзнаўляльнасць у маўленні.

Змест слова складае яго лексічнае значэнне – суаднесенасць слова 
з адпаведным паняццем, з’явай рэчаіснасці. У словах адлюстраваны на-
цыянальная самабытнасць і непаўторнасць кожнай мовы. 

Слова лексіка паходзіць з грэчаскага lexikos ‘які належыць да сло-
ва, звязаны са словам‘. У шырокім значэнні лексіка – гэта сукупнасць 
слоў пэўнай мовы, яе слоўнікавы склад, у больш вузкім значэнні – гэта 
асобныя пласты слоўнікавага складу мовы, вылучаныя на падставе той 
або іншай прыкметы.

Складанасць і шматаспектнасць беларускай лексікі з’яўляецца пры-
чынай таго, што яна як аб’ект даследавання вывучаецца ў межах самых 
розных лінгвістычных дысцыплін.

Лексікалогія (ад грэч. lexikos + logos ‘вучэнне‘) – раздзел мовазнаўства, 
у якім вывучаецца слова як шматгранная і складаная структурна-семан-
тычная адзінка мовы, слоўнікавы склад мовы. Адной з асноўных задач 
лексікалогіі з’яўляецца разгляд і тэарэтычнае асэнсаванне слоўнікавага 
складу мовы. Лексікалогія мае сувязь з іншымі раздзеламі мовазнаўства: 
анамасіялогіяй, семасіялогіяй, стылістыкай, граматыкай, этымалогіяй, 
лексікаграфіяй і інш.

Анамасіялогія – раздзел мовазнаўства, які вывучае прынцыпы і 
заканамернасці намінацыі.

Семасіялогія (ад грэч. sēmasia ‘значэнне, сэнс‘ + logos) – раздзел 
мовазнаўства, які вывучае змест або значэнне моўных адзінак (фанем, 
марфем, слоў, сказаў, тэкстаў); сінонім – семантыка.
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Стылістыка (ад лац. stilos ‘завостраная палачка для пісьма‘) – раз-
дзел мовазнаўства, які даследуе ўжыванне адзінак мовы, найперш слоў, 
паводле іх адпаведнасці зместу, мэце выказвання, а таксама сітуацыі. 

Граматыка – раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца сістэма формаў 
слова (марфалогія) і правілы іх спалучэння (сінтаксіс). 

Этымалогія (ад грэч. etymon ‘ісціна‘ + logos) – лінгвістычная 
дысцыпліна, якая вывучае паходжанне і пачатковае значэнне слоў.

Лексікаграфія (ад грэч. lexicon ‘слоўнік‘ + grafo ‘пішу‘) – раздзел 
мовазнаўства, які займаецца тэорыяй і практыкай складання слоўнікаў. 

Сучасная беларуская лексікалогія – добра распрацаваны раздзел 
мовазнаўства са шматлікімі адгалінаваннямі. Агульная лексікалогія 
разглядае самыя важныя праблемы кожнай нацыянальнай мовы. Пры-
ватная лексікалогія (напр., беларуская, нямецкая) вывучае лексіку 
канкрэтнай мовы. Апісальная, або сінхранічная, лексікалогія даследуе 
слоўнікавы склад пэўнай мовы ў дакладна вызначаных храналагічных 
межах. Гістарычная, або дыяхранічная, лексікалогія вывучае гісторыю 
асобных слоў, груп слоў і нават цэлых лексічных пластоў (напр., лексіка 
ваенная, гандлёвая і г. д.), а таксама шляхі змяненняў асобных значэнняў 
шматзначных слоў.

1.2. ГІСТОРЫЯ І ПЕРСПЕКТЫВЫ ВЫВУЧЭННЯ  
БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ 

Самыя першыя працы, у якіх гаворка ідзе пра беларускую мову, 
з’явіліся ў канцы ХVІІІ – пачатку ХІХ ст. Яны мелі пераважна этнаграфічны 
характар. Уласна лінгвістычнага матэрыялу ў гэтых працах яшчэ мала, 
ён даволі павярхоўны, несістэматызаваны і часткова нават памылковы. 
Адной з такіх найбольш ранніх прац з’яўляецца «Описание Кричевского 
графства или бывшего староства 1786 года» Андрэя Меера. Праца за-
кранае розныя бакі жыцця мясцовага насельніцтва, назіранні над мовай 
жыхароў вельмі скупыя, абмяжоўваюцца літаральна некалькімі заўвагамі. 

Неабходнасць збірання і сістэматычнага вывучэння лексікі род-
най мовы была асэнсавана беларускімі вучонымі даўно. Яшчэ на па-
чатку ХІХ ст. у Віленскім універсітэце былі распрацаваны праграмы 
збірання матэрыялаў жывой мовы народаў заходняй часткі тагачаснай 
Расіі. Цікавасць да беларускай мовы абудзілі і палітычныя прычыны. 
У выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай беларускія землі ўвайшлі ў 
склад Расійскай імперыі. Гэта гістарычная падзея мела моцны ўплыў 
на развіццё грамадскай думкі, асветы беларускага народа. Інтэлігенцыя 



7

Беларусі пачала праяўляць цікавасць да дасягненняў рускай культуры і 
навукі. Грамадскасць Расіі таксама зацікавілася гісторыяй, навукай, мовай 
народа, які быў далучаны да Расіі. Найбольш актыўна лексікалагічная 
праца на Беларусі разгарнулася менавіта на пачатку ХІХ ст. па ініцыятыве 
Віленскага і Маскоўскага ўніверсітэтаў і Расійскай акадэміі навук. На 
заклікі віленскіх вучоных адгукнуліся многія беларускія інтэлігенты, 
студэнты Віленскага ўніверсітэта. Адзін з іх – Адам Міцкевіч – у час, 
калі яшчэ актыўна вяліся спрэчкі аб самастойнасці беларускай мовы, 
21 студзеня 1842 г. у Парыжы сказаў: «На беларускай мове, якую назы-
ваюць русінскай або літоўска-русінскай, таксама гавораць каля дзесяці 
мільёнаў чалавек, гэта самая багатая, самая чыстая гаворка, яна ўзнікла 
даўно і выдатна распрацавана» [цыт. па: Шакун Л. М., 1995, с. 40].

Першай працай, спецыяльна прысвечанай апісанню беларускай 
мовы, можна лічыць артыкул Канстанціна Калайдовіча «О белорусском 
наречии», які тычыўся як мовы старога беларускага пісьменства, так і 
сучаснай аўтару жывой беларускай гаворкі. Мэту артыкула сам аўтар 
бачыў у тым, каб звярнуць увагу саміх беларусаў на беларускую мову.

Прыблізна ў гэты ж час пра беларускую мову пісаў чэшскі вучоны 
Павел Шафарык у працы на нямецкай мове «Гісторыя славянскіх моў 
і літаратур паводле ўсіх дыялектаў» (1826 г.) і ў больш позняй і больш 
грунтоўнай «Славянскае народаапісанне», якая выйшла на чэшскай мове 
ў Празе ў 1842 г., а праз год з’явілася ў рускім перакладзе.

Сярод даследчыкаў моўнага багацця беларусаў нельга не згадаць 
імя Яна Чачота. У прадмове да 6-га тома сабраных ім фальклорных 
матэрыялаў «Сялянскія песьні з-пад Нёмана і Дзвіны» і «Некаторыя 
крывіцкія ідыёмы (уласнаназвы)» Ян Чачот даў агульную характары-
стыку беларускай мовы і зрабіў спробу вызначыць яе найважнейшыя 
фанетычныя і марфалагічныя рысы. Акрамя таго, Чачот прывёў невялічкі 
слоўнік беларускіх слоў і каля 200 беларускіх прыказак. Праца Чачота 
была высока ацэнена сучаснікамі.

У гэты ж час побач з іншымі даследчыкамі вывучэннем культурных 
каштоўнасцей і мовы беларускага народа плённа займаўся Іван Грыгаровіч. 
Ён, па сутнасці, распачаў публікацыю помнікаў старога беларускага 
пісьменства. Сур’ёзна займаўся і ў галіне беларускай лексікаграфіі, ад-
нак большасць сабраных матэрыялаў засталася ў рукапісным выглядзе.

Захоўваюцца ў архівах два каштоўныя рукапісы буйнога беларуска-
га этнографа і фалькларыста сярэдзіны ХІХ ст. Паўла Шпілеўскага – 
«Словарь белорусского наречия» і «Заметки белорусца о белорусском 
языке», у якіх, акрамя лексікаграфічнага матэрыялу, даваўся граматычны 
нарыс беларускай мовы і апісваліся галоўныя беларускія фанетычныя 
асаблівасці. 
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Засталіся ў архівах ненадрукаванымі цікавыя слоўнікавыя матэрыялы 
Фёдара Шымкевіча і некаторых іншых тагачасных даследчыкаў. 

Звесткі пра асаблівасці беларускіх гаворак, іх лексіку і фразеалогію 
шырока падаваліся ў працах такіх этнографаў і фалькларыстаў ХІХ – па-
чатку ХХ ст., як Зарыян Даленга-Хадакоўскі, Адам Кіркор, Павел Языкаў, 
Аляксандр Сержпутоўскі, Павел Шэйн, Мікола Нікіфароўскі, Еўдакім 
Раманаў, Станіслаў Мікуцкі і, безумоўна, Іван Насовіч, Яўхім Карскі і 
многія іншыя даследчыкі. Менавіта іх манаграфіі, слоўнікі, артыкулы, 
нататкі, рукапісныя запісы беларускага слоўнага матэрыялу далі падставу 
М. Байкову ў 1922 г. сцвярджаць, што «першыя сляды зацікаўленасці 
да беларускай лексікі адносяцца яшчэ да пачатку ХІХ ст., што яшчэ за 
сто гадоў да нашага часу была звернута ўвага даследчыкаў на багацце 
слоўніка беларускай мовы» [Гуліцкі, 1978, с. 13]. Пасля стварэння БССР 
і надання беларускай мове статусу дзяржаўнай разам з традыцыйным 
вывучэннем мясцовай, рэгіянальнай лексікі пачынаецца даследаванне 
лексічных асаблівасцей мовы мастацкай літаратуры, а таксама стварэнне 
і сістэматызацыя тэрміналагічнай лексікі. З’яўляюцца тэарэтычныя ар-
тыкулы па лексікалогіі Яўхіма Карскага, Сцяпана Некрашэвіча, Мікалая 
Байкова, Пятра Бузука, Уладзіміра Дубоўкі, Язэпа Лёсіка, Іосіфа Ваўка-
Левановіча, Мікалая Каспяровіча і іншых. Імклівае развіццё беларускай 
лексікалагічнай навукі ў даваенны час было перапынена беспадстаўнымі 
рэпрэсіямі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі. 

Грунтоўныя і сур’ёзныя лексікалагічныя даследаванні на матэрыяле 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы да Айчыннай вайны, можна ска-
заць, не праводзіліся [Шакун, 1995, с. 201]. Агульнае апісанне сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы ўпершыню з’явілася толькі на пачатку 
1940-х гг. – у «Курсе сучаснай беларускай мовы». Грунтоўнае апісанне 
лексікі ў ім было зроблена ў сувязі з неабходнасцю стварэння падручнікаў 
для вышэйшай школы, што прадвызначыла змест і характар адпаведнага 
раздзела, сістэмнасць і паслядоўнасць апісання, сцісласць і даходлівасць 
формы [Шакун, 1995, с. 202].

У 50-я гг. ХХ ст. вялікай папулярнасцю карысталася праца М. І. Гурска-
га, М. Г. Булахава і М. У. Марчанкі «Беларуская мова» (Ч. 1. Лексікалогія, 
фанетыка і марфалогія; Ч. 2. Сінтаксіс). 

У 1961 г. выйшла трэцяя (апошняя) з састаўных частак «Курса су-
часнай беларускай літаратурнай мовы» – «Фанетыка. Арфаграфія. 
Лексікалогія», створаная М. В. Бірылам, М. Г. Булахавым і П. П. Шубам. 
Раздзел «Лексікалогія» ў кнізе змястоўны, у ім разглядаецца семантычная 
структура слова, характарызуюцца з’явы лексічнай аманіміі, параніміі, 
сінаніміі, антаніміі, праводзіцца класіфікацыя лексікі паводле паходжан-
ня, сферы выкарыстання, стылістычнай маркіроўкі.
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У сярэдзіне 1970-х гг. для педагагічных інстытутаў калектывам 
супрацоўнікаў Мінскага педінстытута быў падрыхтаваны і выдадзены 
вучэбны дапаможнік «Сучасная беларуская літаратурная мова» ў дзвюх 
кнігах – «Марфалогія» і «Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія. 
Фразеаграфія. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка і арфаграфія». Аўтары гэтай 
працы – Я. М. Адамовіч, Э. Д. Блінава, М. Ф. Гуліцкі, М. Ц. Кавалёў,  
Л. П. Падгайскі, К. М. Панюціч, А. І. Саладуха, П. У. Сцяцко,  
А. К. Юрэвіч, Ф. М. Янкоўскі, М. С. Яўневіч. З нязначнымі зменамі 
дапаможнік быў перавыдадзены ў 1980-я гг.

У 1984 г. быў выдадзены спецыяльны вучэбны дапаможнік для 
ўніверсітэтаў «Сучасная беларуская мова. Лексіка і фразеалогія», яго 
аўтары - В. П. Красней, У. М. Лазоўскі, І. М. Шчарбакова.

Да названых работ варта дадаць дапаможнікі для сярэдняй шко-
лы В. П. Краснея «Лексіка і фразеалогія беларускай мовы» (Мінск, 
1982) і «Грані слова» (Мінск, 1986), а таксама прызначаны студэнтам 
педагагічных інстытутаў дапаможнік М. В. Абабуркі «Беларускае слова 
і яго вывучэнне» (Мінск, 1986).

Шляхі фарміравання і развіцця лексічнай сістэмы беларускай мовы 
даволі разгорнута асвятляюцца ў калектыўнай працы «Гістарычная 
лексікалогія беларускай мовы» (Мінск, 1970), яе аўтары – А. С. Аксамітаў, 
У. В. Анічэнка, А. Я. Баханькоў, А. М. Булыка, А. І. Жураўскі, І. І. Крамко, 
З. К. Турцэвіч, А. І. Яновіч [Шакун, 1995, с. 203].

Падрабязна развіццё беларускай лексікі ў гады савецкай улады раз-
глядаецца ў манаграфіі А. Я. Баханькова «Развіццё лексікі беларускай 
літаратурнай мовы ў савецкі перыяд. Сацыялінгвістычны нарыс» (Мінск, 
1982), дзе галоўная ўвага звяртаецца на высвятленне ролі народных га-
ворак ва ўзбагачэнні лексікі літаратурнай мовы.

Пытанням развіцця і ўдасканалення лексічных сродкаў сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы прысвечаны таксама манаграфічныя 
даследаванні М. Г. Булахава «Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў 
ХІХ – ХХ стст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі» (Мінск, 
1958) і М. І. Крукоўскага «Рускі лексічны ўплыў на сучасную беларускую 
літаратурную мову» (Мінск, 1958).

Вялікая ўвага беларускіх даследчыкаў надаецца выкарыстанню 
лексічных сродкаў у тэкстах сучаснай мастацкай літаратуры. Найбольш 
буйныя працы ў гэтай галіне наступныя: «Стылістычна абмежаваныя 
словы ў мове беларускай мастацкай літаратуры» (Мінск, 1981) і М. В. Аба-
бурка «Развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры» (Мінск, 1987).

У 1994 г. выйшла манаграфія «Лексікалогія сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы», створаная аўтарскім калектывам супрацоўнікаў 
Інстытута мовазнаўства НАН Беларусі, пад рэдакцыяй А. Я. Баханькова. 



Акрамя асобных аўтарскіх выданняў, з’яўляюцца спецыяльныя 
зборнікі невялікіх прац, артыкулаў па розных пытаннях беларускай 
лексікалогіі.

Нягледзячы на тое што лексікалогія, як ні адна іншая галіна белару-
скага мовазнаўства, выключна інтэнсіўна вывучалася ў паслякастрычніцкі 
перыяд, застаецца яшчэ надзвычай шырокае поле для далейшых 
лексікалагічных даследаванняў. Па сутнасці, не створана строга наву-
ковая і дастаткова вычарпальная тэорыя беларускага слова, не вызна-
чаны ўсебакова параметры яго ідэнтыфікацыі на агульным славянскім 
лексічным фоне, асабліва ў дачыненні да суседніх моў – рускай, 
украінскай, польскай, – у поўнай меры не апісаны і навукова не асэнсава-
ны лексічныя запасы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, не раскры-
ты іх нацыянальныя адметнасці, не гаворачы ўжо пра розныя канкрэт-
ныя праяўленні функцыянавання лексіка-семантычных і стылістычных 
сродкаў [Шакун, 1995, с. 208].
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РАЗДЗЕЛ 2

САЦЫЯЛІНГВІСТЫЧНАЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ 
БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ

2.1. КРЫТЭРЫІ САЦЫЯЛІНГВІСТЫЧНАЙ 
ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫІ ЛЕКСІКІ

Лексіка сучаснай беларускай мовы паводле выкарыстання (ужы-
вання) падзяляецца на дзве вялікія групы. Адну групу складаюць 
агульнаўжывальныя словы – гэта вядомая ўсім лексіка, якую разумеюць 
і якой карыстаюцца ўсе носьбіты мовы. Другую групу складаюць словы, 
абмежаваныя ва ўжытку пэўным калектывам, пэўным дыялектным або 
сацыяльным асяроддзем.

Безумоўна, найбольш значную частку слоўнікавага складу любой 
мовы, у тым ліку і беларускай, складае агульнаўжывальная лексіка. 
Яна з’яўляецца тым лексічным стрыжнем (цэнтрам), без якога не можа 
існаваць мова, немагчымы зносіны паміж людзьмі; яе складаюць назвы 
найбольш неабходных жыццёвых паняццяў і рэчаў. Да агульнаўжывальнай 
лексікі адносяцца словы, выкарыстанне якіх не залежыць ад месца жы-
харства, прафесіі, роду заняткаў, сацыяльнага статусу, а таксама маўленчай 
сітуацыі. Агульнанародная лексіка – аснова літаратурнай мовы, вельмі 
важны лексічны матэрыял для выражэння думак на беларускай мове, 
тая скарбніца, на аснове якой у першую чаргу адбываецца далейшае 
ўдасканаленне, узбагачэнне і развіццё беларускай лексікі. Значная 
большасць слоў, якія ўваходзяць у яе склад, стабільныя ва ўжыванні і 
выкарыстоўваюцца ва ўсіх стылях маўлення.

Склад лексікі абмежаванага выкарыстання неаднародны. Яна скла-
даецца з лексічных пластоў, якія вылучаюцца ў ёй паводле наступных 
крытэрыяў сацыялінгвістычнай дыферэнцыяцыі: а) сфера выкарыстання; 
б) актыўнасць выкарыстання; в) стылістычная афарбоўка.

Падзел лексікі на агульнаўжывальную і абмежаваную ў выкарыстанні 
ў пэўнай ступені ўмоўны і патрабуе некаторых агаворак. Лічыцца, напры-
клад, што прадметам лексікалогіі літаратурнай мовы з’яўляецца толькі 
агульнаўжывальная (агульнанародная) лексіка, бо дыялектныя, жаргон-
ныя і вузкаспецыяльныя словы знаходзяцца па-за межамі ўнармаванай 
літаратурнай мовы. І ўсё ж азнаямленне з лексікай абмежаванага вы-
карыстання, якая знаходзіцца на перыферыі слоўнікавага складу мовы, 
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неабходнае, паколькі яна ўвесь час узаемадзейнічае з агульнаўжывальнай 
лексікай і ўзбагачае апошнюю новымі намінацыйнымі і выяўленча-
стылістычнымі сродкамі [Лексікалогія, 1994, с. 394].

2.2. ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ ЛЕКСІКІ  
ПАВОДЛЕ СФЕРЫ ВЫКАРЫСТАННЯ

Словы, абмежаваныя сферай выкарыстання, характарызуюць пэўны 
маўленчы калектыў, які ўяўляе сабой тэрытарыяльна або сацыяльна ада-
собленую групу людзей. У лексіцы, абмежаванай сферай выкарыстання, 
вылучаюцца наступныя групы (пласты) слоў: дыялектная лексіка, жар-
гонная і аргатычная лексіка, спецыяльная лексіка.

Дыялектная лексіка

Дыялектная лексіка – гэта лексіка, якая адлюстроўвае спецыфіку 
беларускіх народных гаворак і дыялектаў. Гаворка – гэта мова аднаго 
ці некалькіх населеных пунктаў, аб’яднаная агульнымі рысамі. Гаворкі 
злучаюцца ў дыялекты. Аснову кожнай мясцовай гаворкі складаюць 
агульнаўжывальныя словы. А тая частка лексікі, якая адрозніваецца ад 
агульнаўжывальнай, і складае дыялектную (абласную) лексіку. Асобнае 
дыялектнае слова, уведзенае ў літаратурны тэкст, але поўнасцю не асво-
енае літаратурнай мовай, называецца дыялектызмам. У слоўніках такія 
словы звычайна маюць паметы «абласное», «мясцовае», «дыялектнае». 
У залежнасці ад таго, якія моўныя асаблівасці гаворкі адлюстраваліся ў 
слове, вылучаюць наступныя віды дыялектызмаў: фанетычныя, грама-
тычныя, словаўтваральныя, лексічныя, этнаграфічныя, семантычныя.

Фанетычныя дыялектызмы адлюстроўваюць гукавыя асаблівасці на-
родных гаворак або тэрытарыяльнага дыялекту. Так, для гаворак Гро-
дзеншчыны характэрна з’яўленне прыстаўнога [г] там, дзе ў літаратурнай 
мове яго няма або вымаўляецца прыстаўны [в] (гараць, гавёс, гозера). Для 
гаворак Палесся характэрна замена каранёвага [е] на [і] (ліс, хліб). На 
паўночным усходзе Беларусі словы вымаўляюцца з мяккім [р’] (буряк, 
гречка). Некаторыя словы маюць адрознае ад літаратурнай мовы месца 
націску. Гэта акцэнталагічныя дыялектызмы (га́рбуз, мага́зін).

Граматычныя дыялектызмы перадаюць асаблівасці граматыкі 
(марфалогіі і сінтаксісу) гаворак і адрозніваюцца ад слоў літаратурнай 
мовы некаторымі граматычнымі формамі і катэгорыямі. Напрыклад, у 
паўночна-ўсходніх беларускіх гаворках дзеясловы 3 ас. адз. ліку І спра-



13

жэння маюць канчаткі -ець, -аць, -эць у (нясець, кажаць, бярэць); 
паўднёва-заходнім гаворкам уласцівыя канчаткі -ох, -ёх у назоўніках у 
форме меснага склону множнага ліку (у садох, палёх).

Словаўтваральныя дыялектызмы – гэта словы, якія адрозніваюцца 
ад літаратурных адпаведнікаў словаўтваральнымі марфемамі (вудар – 
вудзільшчык, тутака – тут, пявун – певень).

Лексічныя дыялектызмы – гэта мясцовыя словы, невядомыя 
літаратурнай мове. Яны з’яўляюцца дыялектнымі ўсім сваім складам. 
Сярод іх адрозніваюць уласналексічныя і этнаграфічныя дыялектыз-
мы. Уласналексічныя дыялектызмы – гэта мясцовыя назвы агульна-
вядомых прадметаў, з’яў, паняццяў. Дыялектызмы гэтага тыпу маюць 
адпаведнікі ў літаратурнай мове, але поўнасцю адрозніваюцца ад іх сваім 
марфалагічным складам: пухляк (падбярозавік), шыльбабон (фасоля), 
згук (рэха) і інш. Этнаграфічныя дыялектызмы – гэта мясцовыя назвы 
прадметаў і паняццяў, якія характарызуюць асаблівасці жыцця, дзейнасці 
і побыту людзей пэўнай тэрыторыі, мясцовасці. Калі нейкі прадмет, ней-
кая рэч сустракаецца на тэрыторыі распаўсюджання пэўнага дыялекту, то 
назва гэтай рэчы і будзе этнаграфічным дыялектызмам (этнаграфізмам). 
Інакш кажучы, этнаграфічныя дыялектызмы – гэта мясцовыя назвы 
мясцовых рэчаў. Этнаграфічныя дыялектызмы не маюць адпаведнікаў у 
літаратурнай мове. Яны могуць быць растлумачаны толькі апісальна. Да 
этнаграфічных дыялектызмаў можна аднесці некаторыя назвы ежы (пад‑
калотка ‘бульбяны суп, падкалочаны грэцкай мукой’), адзення (рабуш́ка 
‘завітая намітка на галаве ў выглядзе шапачкі) і інш.

Семантычныя дыялектызмы – гэта дыялектныя значэнні агульна-
ўжывальных слоў, інакш кажучы, гэта агульнавядомыя словы, якія 
ўжываюцца ў пэўнай мясцовасці ў іншым значэнні, чым у літаратурнай 
мове. Яны ў вымаўленні і напісанні супадаюць з агульнанароднымі 
словамі, але адрозніваюцца ад іх сваім значэннем. Напрыклад, скрыня 
не толькі ‘чатырохвугольная пасудзіна, куфар’, але і ‘калодзежны зруб’, 
словы пасцель і гняздо, акрамя агульнавядомых значэнняў, у некаторых 
гаворках маюць значэнне ‘паслед, абалонка плода ў цяжарных’.

Беларускія народныя гаворкі і дыялекты цікавяць даследчыкаў 
літаратурнай лексікі не самі па сабе, а ў іх узаемадзеянні з літаратурнай 
мовай. Узбагачэнне літаратурнай лексікі за кошт народна-дыялектных 
слоў – гэта такі ж гістарычны працэс, як і папаўненне яе шляхам за-
пазычвання іншамоўных слоў. Аналіз гэтага працэсу мае свае цяжкасці, 
асабліва для нацыянальных моў, літаратурная форма якіх складвала-
ся на аснове жывых народных гаворак. Да такіх моў належыць і бе-
ларуская. Тая акалічнасць, што новая беларуская літаратурная мова 
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паступова «вырастала» з народных гаворак, доўгі час ускладняла раз-
межаванне паняццяў «дыялектнае слова» – «літаратурнае слова». На 
працягу ХІХ – пачатку ХХ ст., калі яшчэ не былі выпрацаваны адзіныя 
лексічныя і граматычныя нормы беларускай мовы, свае мастацкія 
творы аўтары пісалі на роднай ім гаворцы, не размяжоўваючы мясцо-
выя і агульнаўжывальныя словы. Першыя адзнакі проціпастаўлення 
«дыялектнае» – «літаратурнае» пачалі праяўляцца толькі ў пачатку 
ХХ ст. са з’яўленнем легальных выдавецтваў, якія маглі аб’ядноўваць 
карэспандэнтаў з розных куткоў Беларусі, калі для абазначэння адной 
і той жа рэаліі пачалі адначасова прапаноўвацца розныя словы (узніклі 
шматчленныя сінанімічныя рады), калі ўсведамленне неабходнасці ства-
рэння для выдавецтваў адзінай літаратурнай мовы магло спалучыцца з 
магчымасцю свядомага адбору для гэтай адзінай мовы ўсяго найбольш 
тыповага і пашыранага ў мове. Выразна акрэслілася проціпастаўленне 
дыялектнага слова літаратурнаму толькі к канцу 20-х гг. ХХ ст. Дыя-
лектызмы (у цяперашнім разуменні тэрміна) шырока выкарыстоўвалі 
беларускія пісьменнікі старэйшага пакалення (Ц. Гартны, М. Гарэцкі,  
Я. Купала, Я. Колас, К. Крапіва, М. Лынькоў, І. Мележ, К. Чорны і іншыя). 
Сярод пісьменнікаў сучаснага пакалення, якія актыўна выкарыстоўваюць 
мясцовыя словы пры апісанні галоўным чынам вясковага жыцця, можна 
назваць Р. Барадуліна, Б. Сачанку, І. Чыгрынава і іншых [Лексікалогія, 
1994, с. 399].

У літаратурную мову дыялектызмы пранікаюць перш за ўсё праз 
мову мастацкіх твораў. Выкарыстанне дыялектных слоў пры стварэнні 
пісьменнікам разгорнутых малюнкаў вясковага жыцця – з’ява закана-
мерная і неабходная. Мясцовыя словы дапамагаюць аўтару больш поўна 
і рэльефна абмаляваць побыт, культуру, псіхалогію насельнікаў пэўнай 
мясцовасці, перадаць індывідуальныя асаблівасці мовы герояў, ства-
рыць мясцовы каларыт. Аднак занадта вялікая колькасць дыялектных 
слоў у мове мастацкага твора можа ўскладняць яго чытанне і разуменне. 
Каб гэтага не здаралася, пажадана, каб выконваліся тры патрабаванні 
ў адносінах да выкарыстання дыялектызмаў у мастацкім тэксце: уме-
ранасць, прыгоднасць (трапнасць) і зразумеласць для «немясцовага» 
чытача.

З усіх разнавіднасцей дыялектызмаў найбольшую верагоднасць за-
мацавання ў літаратурнай мове маюць цяпер уласналексічныя, семантыч-
ныя і этнаграфічныя дыялектызмы, здольныя ўзбагаціць сінанімічныя 
і намінацыйныя сродкі літаратурнай лексікі [Лексікалогія, 1994, 
с. 402]. Звычайна адносна простым бывае шлях у літаратурную мову 
этнаграфічных дыялектызмаў. Трапіўшы ў літаратурна-пісьмовы тэкст і 
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не маючы сінонімаў («заменнікаў»), яны застаюцца адзінымі найменнямі 
мясцовых рэалій. Уключэнне такіх слоў у слоўнікі літаратурнай мовы вы-
магаецца неабходнасцю раскрыць іх семантыку, паколькі на пачатковым 
этапе для носьбітаў літаратурнай мовы яна застаецца незразумелай. Праз 
слоўнікі мясцовыя словы робяцца прыналежнасцю літаратурнай мовы. 

Жаргонная і аргатычная лексіка

Жаргон – сацыяльная разнавіднасць мовы, якой карыстаюцца 
прафесійныя групы і сацыяльныя колы людзей, аб’яднаных агульнасцю 
звычак, заняткаў, сацыяльным становішчам. У адрозненне ад сацыяль-
ных дыялектаў жаргон не мае сваёй фанетычнай і граматычнай сістэмы. 
Лексіка жаргону фарміруецца на базе слоў літаратурнай мовы шляхам іх 
пераасэнсавання, метафарызацыі. Словы і выразы жаргоннай мовы, якія 
выкарыстоўваюцца па-за межамі жаргону (напр., у літаратурнай мове, 
мастацкім тэксце), называюцца жарганізмамі. Жарганізмы тэматычна 
звязаны з рознымі групамі прафесійнай лексікі. У моладзевых калекты-
вах, у прыватнасці ў студэнцкім і вучнёўскім асяроддзі, можна сустрэць 
такія ўтварэнні, як немка, англічанка, чыталка, хвост і інш.

Жарганізмы ў мастацкай літаратуры выкарыстоўваюцца для тыпізацыі 
персанажаў, характарыстыкі сацыяльных груп і катэгорый людзей. Ад-
нак ужыванне дыялектызмаў у мастацкай літаратуры патрабуе вялікага 
майстэрства. Інакш ужыванне жаргоннай лексікі можа засмеціць мову, 
зрабіць яе грубай, малазразумелай і непрыгожай.

Адной з разнавіднасцей жаргонаў з’яўляецца арго. Арго – мова 
сацыяльных груп, якая выконвае прафесійную функцыю. Арго, якім 
карысталіся і карыстаюцца жабракі, злодзеі, вандроўныя гандляры і 
рамеснікі, – сродак іх прафесійнай дзейнасці. Асноўная функцыя арго – 
быць сродкам адасаблення, аддзялення яго носьбітаў ад людзей іншых 
сфер дзейнасці. Арго стваралася на базе натуральных моў і іх граматык. 
Аднак, каб ізалявацца ад грамадства, яго носьбіты выпрацоўвалі спе-
цыяльны, не зразумелы для іншых моўны код. Таму аргатычная лексіка 
характарызуецца вузкапрафесійнай накіраванасцю, штучнасцю і засакрэ-
чанасцю. Нярэдка гэта дасягаецца шляхам скажэння і пераасэнсавання 
агульнанародных слоў (вышка, стукач, калоцца).

Аргатычныя словы, таксама як і жаргонныя, не ўваходзяць у лексіка-
семантычную сістэму літаратурнай мовы, але могуць выкарыстоўвацца 
ў літаратурна-мастацкіх і публіцыстычных творах для характарыстыкі 
персанажаў, сацыяльнага асяроддзя, гістарычнай эпохі і г. д. [Лексікалогія, 
1994, с. 407].
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Спецыяльная лексіка

Спецыяльнай лексікай карыстаюцца галоўным чынам прадстаўнікі 
пэўнай галіны навукі, прафесіі ці роду заняткаў. Асноўнымі разрадамі 
спецыяльнай лексікі з’яўляюцца тэрміны, прафесіяналізмы і наменкла-
турныя назвы (номены).

Тэрмін (ад лац. terminus ‘канец, мяжа’) – гэта спецыяльнае слова 
ці спалучэнне слоў, створанае (прынятае, запазычанае) для дакладнага 
выражэння спецыяльнага паняцця і абазначэння пэўнага паняцця са 
сферы навукі, тэхнікі, мастацтва, спорту і г. д. 

Сістэма тэрмінаў пэўнай галіны навукі, тэхнікі, культуры называ-
ецца тэрміналогіяй (напр., справаводчая, медыцынская, юрыдычная, 
палітычная, эканамічная, філасофская і інш.). Тэрміналогіяй (або 
тэрміналагічнай лексікай) называецца таксама ўся сукупнасць тэрмінаў 
канкрэтнай мовы (беларуская тэрміналогія). 

Тэрміны характарызуюцца шэрагам спецыфічных асаблівасцей: 
 ● сістэмнасцю (кожны тэрмін з’яўляецца адзінкай пэўнай тэрміна-

лагічнай сістэмы, якая абмежавана адной галіной навукі; толькі ў межах 
гэтай сістэмы тэрмін выяўляе сваю сутнасць);

 ● наяўнасцю дэфініцыі (для большасці) (сэнс агульнаўжывальнага 
слова можа быць растлумачаны, а сутнасць тэрміна павінна быць да-
кладна вызначана);

 ● тэндэнцыяй да адназначнасці ў межах свайго тэрміналагічнага поля 
(у ідэале кожны тэрмін павінен абазначаць толькі адно паняцце ў навуцы 
ці тэхніцы, а кожнаму паняццю павінен адпавядаць толькі адзін тэрмін);

 ● адсутнасцю канатацыі (лексічнае значэнне тэрміна не павінна 
ўтрымліваць эмацыянальнасці, ацэначнасці, экспрэсіі; стылістычны 
элемент канатацыі прадстаўлены ў тэрмінах пераважна сваёй кніжнай 
разнавіднасцю).

Тэрміны, як правіла, належаць навуковаму стылю; сярод іх пе-
раважаюць назоўнікі. Значная колькасць тэрмінаў – гэта словы 
іншамоўнага паходжання. Для ўтварэння тэрмінаў больш актыўна 
выкарыстоўваюцца інтэрнацыянальныя (часцей грэка-лацінскага пахо- 
джання) элементы.

У слоўніках тэрміны пазначаюцца спецыяльнымі паметамі павод-
ле пэўнай навукі: філас. (філасофія), бат. (батаніка), хім. (хімія), мед. 
(медыцына) і інш. Указанне на тэрміналагічнае значэнне слова можа 
давацца ў самім яго апісанні, дзе адзначаецца, з якой мовы тэрмін за-
пазычаны, прыводзіцца яго напісанне ў мове-крыніцы, для біялагічных 
і медыцынскіх тэрмінаў падаецца лацінскі эквівалент. 

Прафесіяналізмы – гэта словы і выразы, уласцівыя мове прадстаўнікоў 
якой-небудзь прафесіі або сферы дзейнасці (дворнік – у аўтамашыне; 
цэйтнот – ‘недахоп часу на абдумванне чарговага ходу ў шахматах, 
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шашках’; цыста – ‘спецыяльная скрынка для захавання старажыт-
ных рукапісаў, папірусаў’; шмуцтытул – ‘ліст паперы перад пачаткам 
кнігі або раздзела, на якім змяшчаецца загаловак, ілюстрацыя’; шпан‑
дыр – ‘шавецкі рэмень’; штаг – ‘канат, трос’; кок ‑ ‘повар на судне‘; 
эксклюзіўшчыкі – ‘асобная катэгорыя рэкламістаў, здольных праводзіць 
акцыі, розыгрышы, вечарынкі і карпаратыўныя святы’ і інш.).

У адрозненне ад тэрмінаў прафесіяналізмы: а) не з’яўляюцца афі-
цыйнымі і ўзаконенымі навуковай літаратурай і спецыяльнымі слоўнікамі 
(г. зн. некадыфікаваныя) назвамі адпаведных рэалій; б) з’яўляюцца 
функцыянальна другаснымі сінонімамі размоўна-экспрэсіўнага харак-
тару ў адносінах да эквівалентных ім па значэнні тэрмінаў; в) уласцівыя 
пераважна размоўнаму (гутарковаму) стылю маўленню людзей пэўнай 
прафесіі, спецыяльнасці.

Наменклатурныя назвы (наменклатура, номены) – гэта толькі сукуп-
насць назваў, якія ўжываюцца ў навуцы, тэхніцы, вытворчасці і г. д. Інакш 
кажучы, у той час як тэрміны перадаюць сутнасць адпаведных навуко-
вых паняццяў, наменклатурныя назвы толькі абазначаюць (называюць) 
канкрэтныя аб’екты вывучэння розных навук, а неабсяжнае мноства 
такіх аб’ектаў нават не паддаецца ўліку. У адпаведнасці з галіной навукі 
вылучаецца лінгвістычная, геаграфічная, хімічная, медыцынская і г. д. 
наменклатура. Напрыклад, эканамічным тэрмінам з’яўляецца слова валю‑
та – ‘адзінкі грашовай сістэмы пэўнай краіны‘, а номенамі – канкрэтныя 
назвы розных грашовых адзінак: рубель, грыўна, долар і інш. У межах 
сучаснага беларускага мовазнаўства да ўласна тэрмінаў можна аднесці 
назвы часцін мовы (назоўнік, прыметнік, злучнік), рознаўзроўневых 
моўных адзінак (фанема, марфема, лексема), раздзелаў мовазнаўства 
(фанетыка, лексікалогія, словаўтварэнне), а таксама многія іншыя 
слоўныя абазначэнні адцягненых лінгвістычных паняццяў. У сваю чаргу, 
у разрад мовазнаўчай наменклатуры трэба залічыць назвы канкрэтных 
словаўтваральных афіксаў (най‑, па‑, пры‑, са‑ і інш.), злучнікаў (або, але, 
і, ці і інш.), канкрэтных формаў назоўнікаў і яшчэ безліч рознатыповых 
слоўных абазначэнняў канкрэтных моўных з’яў.

2.3. ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ ЛЕКСІКІ  
ПАВОДЛЕ АКТЫЎНАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ

Агульнавядома і натуральна, што змены, якія адбываюцца ў 
грамадска-палітычнай, эканамічнай, навукова-тэхнічнай, культурнай і 
іншых сферах жыцця, уплываюць на мову, адлюстроўваючыся ў зменах на 
лексічным узроўні. Адны прадметы, з’явы, паняцці існуюць спрадвечна, 
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і словы, якія іх называюць, актыўна выкарыстоўваюцца носьбітамі мовы. 
Другія – знікаюць, што вядзе да знікнення іх назваў. Трэція – узнікаюць, 
і, адпаведна, утвараюцца словы для іх наймення.

У залежнасці ад гэтага ў мове ў пэўны перыяд яе развіцця заўсёды 
можна вылучыць дзве групы слоў – так званы актыўны і пасіўны склад.

У актыўны склад лексікі любой мовы, у тым ліку і беларускай, ува-
ходзяць агульнаўжывальныя, зразумелыя ўсім носьбітам мовы словы для 
абазначэння актуальных рэалій. 

У пасіўны склад лексікі ўваходзяць словы, выкарыстанне якіх на 
пэўным этапе развіцця мовы абмежавана. Яны рэдка ўжываюцца ў працэ-
се штодзённых моўных зносін і з’яўляюцца малавядомымі ці невядомымі 
носьбітамі сучаснай беларускай мовы. Асноўнымі групамі (разрадамі) 
пасіўнага складу з’яўляюцца ўстарэлая і новая лексіка. 

Устарэлая лексіка

Гістарызмы – гэта словы, якія выйшлі з актыўнага ўжытку і перайшлі 
ў пасіўны склад лексікі з той прычыны, што зніклі рэаліі (прадметы, 
з’явы, паняцці), для абазначэння якіх яны існавалі. Гэта назвы старых 
мер вагі, даўжыні (аршын, локаць), назвы асоб паводле іх заняткаў (бурлак, 
дзесяцкі, мечнік), грашовых адзінак (грыўня, грош, керанкі), назвы адзен-
ня (кафтан, кальчуга, камзол), падаткаў і збораў (падымнае ‘падатак з 
кожнага двара (дыму)‘, віра ‘штраф за забойства‘, паконшчына ‘грашовы 
збор замест ваенна‑коннай службы‘) і словы іншых прадметна-тэматыч-
ных груп.

Архаізмы – устарэлыя назвы з’яў, прадметаў, паняццяў. У працэ-
се развіцця мовы яны выйшлі з актыўнага ўжытку, саступіўшы месца 
іншым словам, паколькі з’ява, прадмет, якія яны абазначалі, не зніклі 
і працягваюць існаваць: манаполька – фірма, тлумач – перакладчык, 
камора – мытня, послух – сведка. У некаторых выпадках слова можа 
актыўна выкарыстоўвацца ў сучаснай мове, а ўстарэлымі з’яўляюцца 
толькі асобныя яго значэнні. Так, у слове двор устарэлае значэнне – 
‘маёнтак’, а ў слове арсенал – ‘прадпрыемства, што вырабляе зброю і 
ваенную амуніцыю’.

Безумоўна, развіццё мовы непарыўна звязана з жыццём і развіццём гра-
мадства. І таму хуткасць грамадска-палітычных і культурна-гістарычных 
працэсаў уплывае на хуткасць перамяшчэння слоў з актыўнага складу ў 
пасіўны і наадварот. Большасць устарэлых слоў выходзіла з мовы пасту-
пова, на працягу нават стагоддзяў. 

У залежнасці ад таго, якія кампаненты ў структуры слова ўстарэлі, 
сярод архаізмаў вылучаюцца наступныя групы:
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 ● уласна лексічныя – словы, якія поўнасцю ўстарэлі (напр., вакацыі, 
лемантар);

 ● лексіка-словаўтваральныя – устарэлыя словы, якія адрозніваюцца 
ад сучасных актыўных адпаведнікаў пэўным словаўтваральным элементам 
(напр., лётнік, перакупка);

 ● лексіка-фанетычныя – словы, якія адрознівацца ад сучасных 
актыўных адпаведнікаў вымаўленнем аднаго ці некалькіх гукаў (напр., 
філёзофія, філёлёгія);

 ● лексіка-семантычныя – словы, у якіх устарэла не форма, а 
змест (значэнне) (напр., слова скарбніца ў значэнні ‘месца захоўвання 
каштоўных рэчаў‘ устарэла, але захавалася ў іншых значэннях – ‘матэры-
яльныя каштоўнасці, маёмасць, багацце‘ і ‘месца сканцэнтравання якіх-
небудзь каштоўнасцей‘; слова ясны ўстарэла толькі ў значэнні ‘знатны, 
вяльможны, багаты’, у іншых значэннях захавалася).

Новая лексіка

Словы, якія ўзніклі ў мове ў пэўны гістарычны перыяд і не набылі 
яшчэ агульнавядомага і агульнаўжывальнага характару, называюцца 
неалагізмамі.

Лексічныя неалагізмы – адносна новыя словы, якія з’явіліся ў мове 
для абазначэння новых прадметаў, паняццяў. Звычайна носьбіты мовы 
адчуваюць, што пэўнае слова новае, яго навізна відаць па форме і змесце 
(напр., анлайнавы, біяпратэз, відэадамафон, кантрактнік, чартар, эка‑
турызм і інш.).

Семантычныя неалагізмы – вядомыя словы, у семантыцы якіх 
узнікаюць новыя значэнні. Напрыклад, многія словы набылі новыя 
значэнні ў галіне інфарматыкі: архітэктура – ‘устройствы, вузлы і блокі 
камп’ютара ці мікрапрацэсара як адзінае цэлае, а таксама сувязі паміж 
імі‘ (СНС, с. 51); буфер – ‘зона памяці камп’ютара, прызначаная для 
часовага захоўвання даных пры іх перадачы паміж устройствамі з рознымі 
хуткасцямі‘ (СНС, с. 86); ярлык – ‘дадатковая піктаграма аб’екта, якая 
размяшчаецца на экране манітора і спрашчае запуск праграмы альбо 
дакумента‘ (СНС, с. 426). У гэтых значэннях названыя словы з’яўляюцца 
семантычнымі неалагізмамі. 

Паколькі ўзнікненне новых слоў абумоўлена патрэбамі ў іх, то 
неалагізмы даволі хутка могуць пераходзіць з пасіўнага складу ў актыўны. 
Распаўсюджванню і папулярызацыі неалагізмаў вельмі садзейнічаюць 
сродкі масавай інфармацыі.

Ад неалагізмаў трэба адрозніваць аказіяналізмы – лексічныя нава-
творы, прыдуманыя пісьменнікамі, паэтамі, публіцыстамі, літаратарамі, 
крытыкамі з мэтай павышэння вобразнасці і мастацкай выразнасці вы-
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казвання. Напрыклад, веціцца ‘навісаць‘: Вецер подзьмухным казаннем / 
цвердзіў веццямі: / – Ад дня да дня  / ёсць дзесьці цішыня, / што веціцца 
пакутным нараканнем (М. Кавыль); журавініцца – ‘узрушацца, моцна 
хвалявацца‘: З іх адна ёсць [дзяўчына] такая / станам гібкая – колас, / 
журавініцца сэрца, яе чуючы голас (М. Танк); чарнамор’е – ‘паветраная 
плынь, якая павольна рухаецца, плыве, нібы марская гладзь‘: Сонца – 
ветразь, а вецер – матрос, / на шляху чарнамор’я нябёс (М. Лужанін). 
Аказіяналізмы яшчэ называюцца «індывідуальна-аўтарскімі неалагізмамі», 
«індывідуальнымі словамі», «індывідуальна-стылістычнымі неалагізмамі», 
«паэтычнымі неалагізмамі». Кожная з гэтых назваў па-свойму раскрывае 
змест паняцця. 

2.4. СТЫЛІСТЫЧНАЯ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ  
БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ

На сучасным этапе стылістыка разглядаецца як лінгвістычная 
дысцыпліна, якая вывучае сродкі моўнай выразнасці і заканамернасці іх 
функцыянавання, абумоўленыя найбольш мэтазгодным і мэтанакіраваным 
выкарыстаннем у залежнасці ад зместу выказвання, мэты, сітуацыі і са-
цыяльнай сферы.

У межах стылістыкі гістарычна склаліся і развіваюцца тры асноўныя 
напрамкі. 

1. Стылістыка мовы, або «стылістыка рэсурсаў». Гэта найбольш 
традыцыйны напрамак, які займаецца апісаннем і характарыстыкай 
стылістычна афарбаваных (маркіраваных) сродкаў мовы, выяўленчых 
магчымасцей і семантычна-функцыянальных адценняў слоў, формаў і 
канструкцый. Цэнтральны аб’ект гэтага напрамку – сінанімія моўных 
сродкаў у шырокім значэнні паняцця.

2. Стылістыка маўлення, або функцыянальная стылістыка. Гэта адзін 
з цэнтральных і вельмі перспектыўных напрамкаў сучаснай стылістыкі. 
Даследуюцца заканамернасці функцыянавання мовы ў розных сферах 
зносін. У яе задачы ўваходзіць вывучэнне рэалізацыі патэнцыяльных 
стылістычных магчымасцей мовы ў залежнасці ад мэтаў і задач зносін, 
ад характару, зместу і жанравых формаў выказвання. Іншымі словамі, 
разглядаецца рэалізацыя маўлення ў розных функцыянальных стылях.

3. Стылістыка мастацкай літаратуры, якая вывучае асаблівасці функ-
цыянавання мовы ў творах слоўнага мастацтва і пытанні індывідуальнага 
стылю мастакоў слова.

Першыя два напрамкі аб’ядноўваюцца тэрмінам «лінгвастылістыка», 
трэці лічыцца аб’ектам «літаратуразнаўчай стылістыкі» [Цікоцкі, 1995, 
с. 16].
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Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца стылістыка мовы, моўных 
рэсурсаў, апісанне розных пластоў/разрадаў лексікі. Паколькі прыналеж-
насць слова да таго ці іншага пласта/разраду закладзена ў яго лексічным 
значэнні, уяўляецца мэтазгодным разгледзець пытанне аб структуры зна-
чэння слова больш падрабязна.

Лексічнае і граматычнае значэнні слова

Кожны моўны знак, у тым ліку і слова, мае план выражэння і план 
зместу (форму і змест). Значэнне – адна з самых складаных лінгвістычных 
катэгорый. Нягледзячы на адсутнасць абсалютнага адзінства паміж 
лінгвістамі пры вызначэнні тыпаў (відаў) значэння, усе яны абавязко-
вым кампанентам структуры значэння лічаць лексічнае значэнне, якое 
па сваёй сутнасці блізкае да паняційнага, або дэнататыўнага. Некаторыя 
лінгвісты размяжоўваюць значэнне слова і яго дэнатат (прадмет, якасць, 
дзеянне, з’яву, якую азначае слова). Іншыя лічаць, што гэта размежа-
ванне штучнае, ускладняе лінгвістыку, паколькі ў практычным аналізе 
гэтыя паняцці вельмі часта змешваюцца. І таму лексічнае значэнне слова 
тлумачыцца як суаднесенасць гукавой абалонкі слова з тым ці іншым 
прадметам ці з’явай рэчаіснасці пры агульнанародным разуменні гэтай 
суаднесенасці.

Акрамя лексічнага значэння слова мае і граматычнае значэнне. Калі 
лексічнае значэнне слова – гэта яго асноўны, прадметны змест, то гра-
матычнае значэнне звязана з фармальным бокам, з граматычнай аформ-
ленасцю слова. Лексічнае і граматычнае значэнні ў слове складаюць 
арганічнае непарушнае адзінства, але пры гэтым кожнае з іх мае шэраг 
характэрных рыс.

1. Лексічнае значэнне – унутраны змест слова, граматычнае – фар-
мальны бок слова, якія забяспечвае здольнасць слова спалучацца з 
іншымі словамі паводле граматычных законаў.

2. Лексічнае значэнне – значэнне лексічных адзінак, а граматычнае – 
значэнне граматычных формаў слоў, а не саміх слоў.

3. Лексічнае значэнне ўласціва пэўнаму слову (або кампанентам 
сінанімічнага рада), а граматычнае значэнне – цэламу класу слоў (напр., 
граматычнае значэнне прошлага часу могуць мець усе дзеясловы).

4. Лексічнае значэнне закладзена ў слове, названа ў ім і ўласціва 
ўсім формам пэўнага слова, а граматычнае значэнне не названа ў слове 
і ўласціва часцей за ўсё адной з формаў слова).

5. Лексічнае значэнне выражаецца каранёвай марфемай, а граматыч-
нае – некаранёвай (канчаткам, прэфіксам, суфіксам, націскам).
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Структура лексічнага значэння. Канатацыя

Склад кампанентаў, якія вылучаюцца ў лексічным значэнні слова 
рознымі лінгвістамі, вагаецца.

Б. І. Касоўскі лічыў , што ў лексічным значэнні слова вылучаюцца:
 ● сігніфікатыўнае значэнне (адносіны моўнага знака да сігніфіката 

(паняцця); сігніфікатыўнае значэнне з’яўляецца цэнтральным кампа-
нентам значэння слова);

 ● дэнататыўнае значэнне (адносіны слова да дэнатата (рэч, з’ява), які 
ён называе; сігніфікатыўнае і дэнататыўнае значэнні непарыўна звязаны);

 ● структурнае значэнне (адносіны знака да іншых знакаў; яно, у 
сваю чаргу, падзяляецца на дыферэнцыяльнае значэнне (значымасць) і 
сінтаксічнае значэнне (валентнасць);

 ● селектыўнае значэнне (заключаецца ў веданні правілаў ужывання 
знакаў у мове) [Косовский, 1975, с. 22–38].

У лінгвістычнай літаратуры існуе і іншае меркаванне пра структуру 
лексічнага значэння. Згодна з ім, структуру лексічнага значэння скла-
даюць наступныя чатыры кампаненты:

 ● дэнататыўны кампанент (прадметны). Гэта адносіны формы слова 
да дэнатата. Дэнататыўнае значэнне ўяўляе сабой канкрэтную частку 
зместу лексічнага значэння, звязаную з рэальным існаваннем прадмета. 
Дэнататыўнае значэнне ўласціва як словам, якія абазначаюць канкрэт-
ныя, адзінкавыя прадметы, так і ўсёй сукупнасці, цэламу класу падобных 
прадметаў;

 ● сігніфікатыўны (паняційны) кампанент вызначаецца адносінамі 
слоў да сігніфікатаў (паняццяў). Гэта абстрактная частка зместу значэння, 
якая адлюстроўвае розныя віды і ступені абстракцыі найбольш істотных 
прымет пэўнага прадмета.

Сігніфікатыўны і дэнататыўны кампаненты (абстрактнае і канкрэтнае) 
значэння слоў разглядаюцца як узаемазвязаныя і не проціпастаўляюцца;

 ● структурны кампанент уяўляе сабой сукупнасць адносін слова да 
іншых лексічных адзінак;

 ● прагматычны кампанент характарызуе слова праз адносіны да яго 
зместу людзей – носьбітаў пэўнай мовы. Змест аднаго і таго ж слова 
можа ўспрымацца носьбітамі мовы па-рознаму ў залежнасці ад узросту, 
адукацыі, светапогляду і г. д.

У прагматычнае значэнне ўваходзіць канатацыйны кампанент, які 
ўключае ацэначны, эмацыянальны, экспрэсіўны, вобразны і стылістычны 
элементы [Лексікалогія, 1994, с. 28–30].

Відавочна, што дэнататыўны і сігніфікатыўны кампаненты складаюць 
ядро лексічнага значэння, а структурны і прагматычны – знаходзяцца 
на перыферыі.
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Расійскі даследчык І. А. Сцярнін прапанаваў сваё, на наш погляд, 
найбольш лагічнае і змястоўнае, меркаванне пра структуру лексічнага 
значэння слова. Згодна з ім, у лексічным значэнні вылучаюцца:

 ● дэнататыўны кампанент (прадметна-лагічная частка значэння)1;
 ● канатацыйны кампанент – адлюстраванне ў значэнні слова 

ўмоў моўных зносін, адносіны прамоўцы да прадмета размовы або да 
ўдзельнікаў маўлення;

 ● селекцыйны кампанент – адлюстраваныя ў значэнні правілы 
ўжывання знака ў мове;

 ● эмперычны кампанент – абагульненае ўяўленне аб рэферэнтах зна-
ка. Рэферэнт знака – канкрэтны, адзінкавы прадмет, з якім суадносіцца 
знак у маўленні, у выкарыстанні, узяты ва ўсёй сукупнасці сваіх прымет 
[Стернин, 1979, с. 39].

Галоўную цікавасць для нас уяўляе канатацыйны кампанент лексічнага 
значэння, паколькі на яго характары заснавана дэферэнцыяцыя лексікі.

У сучаснай лінгвістычнай літаратуры тэрмін «канатацыя» мае некалькі 
несупярэчлівых азначэнняў. В. М. Тэлія разумее канатацыю як «семан-
тычную сутнасць, якая узуальна ці аказіянальна ўваходзіць у семан-
тыку моўных адзінак і выражае эматыўна-ацэначныя або стылістычна 
маркіраваныя адносіны суб’екта маўлення да рэчаіснасці пры яе азначэнні 
ў выказванні, якое атрымлівае на аснове гэтай інфармацыі экспрэсіўны 
эфект» [Телия, 1986, с. 5]. Ю. Д. Апрэсян называе канатацыямі «тыя эле-
менты прагматыкі, якія адлюстроўваюць звязаныя са словам культурныя 
ўяўленні і традыцыі, практыку выкарыстання адпаведнай рэчы, якая 
пануе ў пэўным грамадстве, і многія іншыя пазамоўныя фактары [Апре-
сян, 1974, с. 67]. Б. А. Плотнікаў таксама лічыць канатацыю, якую амаль 
атаясамлівае з эмацыянальнасцю, састаўной часткай індывідуальнага 
кампанента прагматычнага значэння. Даследчык адзначае, што кана-
тацыйнае значэнне звычайна не фіксуецца ў слоўніках, а «праяўляецца 
толькі пры функцыянаванні слоў у жывым маўленні або ў пісьмовым 
тэксце» [Плотников, 1984, с. 34, 50]. Паводле В. С. Ахманавай, каната-
цыя – 1. (дадатковае значэнне, афарбоўка) дадатковы змест слова і звя-
заныя з ім семантычныя або стылістычныя адценні, якія накладваюцца 
на яго асноўнае значэнне, служаць для выражэння розных экспрэсіўна-
эмацыянальна-ацэначных абертонаў і могуць надаваць выказванню 
ўрачыстасць, жартаўлівасць, нязмушанасць, фамільярнасць і г. д.; 2. зна-
чэнне як інварыянт (сігніфікацыя, інтэнсіянальнае значэнне і да т. п.) 
у супрацьпастаўленні дэнатацыі, якая разумеецца як экстэнсіянальнае 
значэнне, суаднесенае з пэўным рэферэнтам і г. д. [Ахманова, 1957, 

1 Як бачым, І. А. Сцярнін не размяжоўвае дэнатат і сігніфікат.
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с. 203–204]. В. К. Харчанка тлумачыць канатацыю праз яе кампаненты 
(элементы): «у сукупнасці ацэначнасць, эмацыянальнасць, вобразнасць 
і экспрэсію можна вызначыць тэрмінам «канатацыя» [Харченко, 1976, 
с. 66]. Паводле слоўніка лінгвістычных тэрмінаў канатацыя – дадатковыя 
семантычныя і стылістычныя адценні, якія накладваюцца на асноўнае 
значэнне і надаюць эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку выказванню 
(урачыстасць, фамільярнасць і інш.) [Сцяцко, 1990, с. 68].

Праблема канатацыі доўгі час заставалася па-за ўвагай большасці 
мовазнаўцаў, на перыферыі лінгвістычных даследаванняў; на думку 
Г. А. Уфімцавай, зместавы бок мовы ўвогуле даследаваны значна менш, 
чым фармальны [Уфимцева, 1968, с. 59]. Даследчыкі вылучаюць некалькі 
аб’ектыўных прычын такога становішча ў мовазнаўстве: 1. неабавязковая 
наяўнасць канатацыйнага кампанента для значэння адзінак мовы; 2. не-
распрацаванасць паняцця экспрэсіўнасці і адсутнасць у мовазнаўстве 
апісання інвентару сродкаў мовы, якія падаюць інфармацыю пра сэнс, 
што вылучае слова незвычайнае; 3. статус стылістычнай афарбоўкі зна-
чэння застаецца нявызначаным; 4. пры апісанні экспрэсіўна афарбаваных 
значэнняў не ўлічваліся тыя камунікатыўныя мэты, якім падпарадкаваны 
выбар сродкаў; 5. адсутнасць такой тыпалогіі лексічных значэнняў, у 
якой акрэсленая з’ява (канатацыя) знайшла б інтэрпрэтацыю з улікам 
прагматычнай арыентацыі значэнняў гэтага тыпу [Телия, 1986, с. 6].

З вышэйпрыведзеных азначэнняў канатацыі няцяжка заўважыць, 
што апошняя – неадназначнае паняцце. На думку В. М. Тэліі, канатацыя 
складаецца з інфармацыі, якая рэпрэзентуе стылістычную, ацэначную 
і эмацыянальную функцыі, якія разам утвараюць змест, традыцыйна 
суадносны з паняццем экспрэсіўнасці, або экспрэсіўнай функцыі мовы 
[Телия, 1986, с. 12]. Аднак не ўсе мовазнаўцы згодныя з тым, што ацэ-
начны, эмацыянальны і стылістычны кампаненты – састаўныя часткі 
экспрэсіўнасці. Напрыклад, В. К. Харчанка сярод элементаў канатацыі 
стылістычны элемент увогуле не называе, але вылучае вобразнасць, якую, 
на яе думку, разам з ацэначнасцю, экспрэсіяй і эмацыянальнасцю можна 
звесці ў адзін тэрмін – «канатацыя». «Ацэначнасць, экспрэсія, вобраз-
насць і эмацыянальнасць толькі на першы погляд здаюцца тоеснымі 
або цяжкаадрознівальнымі катэгорыямі. Кожны канатацыйны элемент 
у семантыцы слова мае якасную адметнасць» [Харченко, 1976, с. 74]. 
А. А. Каўрус лічыць эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць элементамі 
стылістычна-функцыянальнай характарыстыкі мовы [Каўрус, 1992, 
с. 8–9]. Паводле «Лексікалогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы» 
пад рэд. А. Я. Баханькова канатацыйны кампанент разам з прадметна-
сігніфікатыўным складае лексічнае значэнне экспрэсіўнай адзінкі. 
Тут жа адзначаецца, што мэтазгодна вылучаць чатыры кампаненты 
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экспрэсіўнасці: эмацыянальную ацэнку, эмацыянальныя адносіны, 
інтэнсіўнасць, вобразнасць, а таксама выказана меркаванне, што «ўся 
разнастайнасць адценняў эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі можа 
быць зведзена да падзелу на ўзвышаныя і зніжаныя эмоцыі» [Лексікалогія, 
1994, с. 374–376]. Аўтары вучэбнага дапаможніка «Сучасная беларуская 
мова: Лексікалогія. Фразеалогія» сцвярджаюць, што ў беларускай мове 
шмат слоў, якія не толькі называюць прадметы, з’явы і г. д., але і вы-
ражаюць тую ці іншую іх эмацыянальную, экспрэсіўную, ацэначную 
характарыстыку. Гэтыя словы складаюць пласт эмацыянальна-ацэначнай 
лексікі, у складзе якой вылучаюцца шматлікія групы слоў у залежнасці ад 
колькасці і камбінацыі вышэйзгаданых характарыстык [Красней, 1984, 
с. 82–83]. Найбольш лагічным і разгорнутым нам здаецца ўяўленне пра 
элементы канатацыі І. А. Сцерніна, які слушна адзначыў, што, «нягле-
дзячы на часам вельмі розныя наборы кампанентаў, якія выдзяляюцца ў 
канатацыі слова асобнымі аўтарамі, дакладным можна лічыць сам факт 
неаднароднасці канатацыі, падзельнасці яе на разнастайныя, больш дроб-
ныя элементы» [Стернин, 1979, с. 92–93]. Даследчык вылучае наступныя 
элементы канатацыі: 

 ● эмацыянальны – выражэнне словам эмоцыі або пачуцця, ён звы-
чайна адзначаецца ў слоўніках паметамі «лаянк.», «іран.», «ласк.», «зне-
важ.», «жарт.», «пагард.»; 

 ● ацэначны – гэта станоўчая або адмоўная адзнака, змешчаная ў 
значэнні слова, станоўчая адзнака ў слоўніках звычайна не фіксуецца, а 
для характарыстыкі адмоўнага ацэначнага кампанента выкарыстоўваюцца 
тыя ж паметы, што і для характарыстыкі адмоўнага эмацыянальнага кам-
панента; 

 ● экспрэсіўны – узмацненне прымет, якія ўваходзяць у дэнататыўны 
кампанент значэння; 

 ● стылістычны – указанне на пераважную сферу выкарыстання 
слова. 

Называючы сацыяльны элемент, які можа сведчыць пра класава-
палітычныя погляды, аўтар адзначае, што пытанне аб яго наяўнасці 
з’яўляецца спрэчным у мовазнаўстве. 

Сярод разнавіднасцей стылістычнага элемента І. А. Сцярнін называе 
наступныя: 

1) нейтральны (нейтральнае слова); 
2) кніжны – яго наяўнасць адзначаецца ў слоўніках паметамі «спец.», 

«мед.», «біял.», «тэрмін» і г. д., а таксама «кніжн.», «высок.», «уст.», «паэт.», 
«афіц.» і г. д.; 

3) размоўны – у слоўніках адлюстроўваецца паметамі «разм.», «фам.», 
«лаянк.», «груб.», «ласк.», «пагард.», «зневаж.», «зніж.» і г. д.
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Нягледзячы на тое што ўсе элементы канатацыі змяшчаюць дадатко-
вую інфармацыю ў адносінах да дэнататыўнага кампанента, відавочна, што 
стылістычны элемент адрозніваецца ад эмацыянальнага, экспрэсіўнага 
і ацэначнага: ён характарызуе ўмовы моўных зносін, а астатнія элемен-
ты – адносіны прамоўцы да прадмета размовы.

Звычайна адценні значэння і наяўнасць пэўнага элемента 
канатацыі абумоўлены кантэкстам і праяўляюцца ў ім. У такіх выпад-
ках стылістычная афарбоўка выражаецца галоўным чынам сродкамі 
словаўтварэння. Услед за Ш. Балі В. М. Вінаградава лічыць, што з да-
памогай словаўтваральных і іншых моўных сродкаў можна выразіць два 
тыпы стылістычна афарбаваных моўных з’яў: уласна эмацыянальную 
(выражэнне суб’ектыўнай ацэнкі – пазітыўная, негатыўная ацэнка, пе-
рабольшванне і г. д.) і сацыяльную («здольнасць экспрэсіўных фактаў 
выклікаць уяўленне пра <…> абставіны, дзе яны ўжываюцца найбольш 
натуральна – у вусным маўленні, навуковай, кніжнай мове і г. д.» [Ви-
ноградова, 1984, с. 3]. У слоўніках адзінымі паказчыкамі наяўнасці таго 
ці іншага элемента канатацыі з’яўляюцца паметы. У ТСБМ у будову 
слоўнікавага артыкула ўваходзіць і стылістычная характарыстыка, выра-
жаная паметамі, якая паказвае на пераважную сферу ўжывання слоў. Да 
стылістычных тут адносяцца паметы «разм.», «абл.», «кніжн.», «спец.», 
«уст.», «гіст.», а таксама паметы эмацыянальнай ацэнкі «ласк.», «груб.», 
«пагард.» і інш.

Стылістычнае размежаванне лексікі

Стылістычнае размежаванне лексікі абумоўлена тым, што мова ўяўляе 
сабой сукупнасць некалькіх стыляў, якія розняцца моўнымі сродкамі 
і прыёмамі. Выкарыстанне тых або іншых сродкаў мовы абумоўлена 
галіной, сітуацыяй, атмасферай, у якой адбываюцца моўныя зносіны. 
Мэты, абставіны, стаўленне да прадмета гутаркі і суразмоўцы і іншыя 
акалічнасці маўлення вымушаюць нас выбіраць з агульнанароднай мовы 
такую лексіку, якая з’яўляецца найбольш дзейснай, трапнай, выразнай, 
прыдатнай для дасягнення мэты паведамлення.

Падставай для размежавання нейтральных і стылістычна афарба-
ваных слоў з’яўляецца наяўнасць і характар у складзе лексічнага зна-
чэння апошніх элементаў канатацыі. З улікам таго, якая разнавіднасць 
стылістычнага элемента канатацыі ўтрымліваецца ў лексічным значэнні 
слова, лексіку любой мовы можна размежаваць на тры пласты: 
а) міжстылёвая (нейтральная); б) размоўная (гутарковая); в) кніжная.
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У кожным з гэтых пластоў ёсць унутраныя падзелы. Адной з най-
больш удалых разгалінаваных класіфікацый нам уяўляецца наступная:

узвышаная/устарэлая/паэтычная

кніжная

нейтральная

размоўная

зніжаная/прастамоўная

грубая

[Ахманова, 1957, с. 263].

Такая дыферэнцыяцыя лексікі стасуецца з прыведзеным вышэй 
расчляненнем стылістычнага элемента канатацыі, прапанаваным 
І. А. Сцерніным.

Нейтральная лексіка

Аснову лексічнай сістэмы беларускай мовы складаюць стылістычна 
нейтральныя словы. На фоне гэтых слоў вылучаюцца стылістычна афар-
баваныя, сярод якіх асабліва выразна супрацьпастаўлены паміж сабой 
кніжныя і гутарковыя. Кніжныя словы і выразы не падыходзяць да не-
пасрэднай гутаркі (напр., на пасадзе, зялёныя насаджэнні, візуальны кан‑
такт), а гутарковыя не стасуюцца з пісьмова-кніжнымі формамі моўнага 
выказвання (балбатаць, плесціся). Стылістычная афарбоўка асобных 
слоў вызначаецца шляхам параўнання іх з «нейтральнымі» словамі, якія 
пазбаўленыя стылістычнай афарбоўкі. Асноўная цяжкасць заключаецца 
ў тым, што «нейтральнасць» слоў і іх стылістычная афарбоўка найчас-
цей вызначаюцца інтуітыўна. З гэтай прычыны могуць узнікаць значныя 
разыходжанні ў ацэнцы адных і тых жа з’яў. Такім чынам, інтуіцыя не можа 
лічыцца адзіным надзейным крытэрыем вызначэння месца пэўнага слова 
ў стылістычна неаднародным слоўнікавым складзе мовы. І таму закана-
мерным можна лічыць імкненне многіх навукоўцаў знайсці іншыя, больш 
аб’ектыўныя крытэрыі для вывучэння лексічнага складу розных стыляў.

Адным з такіх крытэрыяў, на думку даследчыкаў, можна лічыць 
частотнасць ужывання асобных катэгорый слоў. Агульнавядома, што 
слоў, якім уласціва стылістычная афарбоўка, значна менш у параўнанні 
з нейтральнымі. Інакш кажучы, стылістычна афарбаваныя словы 
выкарыстоўваюцца радзей, маюць больш вузкую сферу ўжывання, вало-
даюць меншымі спалучальнаснымі магчымасцямі. Гэта меркаванне атры-
мала сваё ўвасабленне ў так званым правіле Крушэўскага – Курыловіча, 
згодна з якім чым багацейшы змест моўнай адзінкі, тым радзейшае яе 
выкарыстанне [Косовский, 1974, с. 137].
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Лічыцца, што ў склад нейтральнай лексікі ўваходзіць дзве-тры ты-
сячы слоў, якія найбольш часта выкарыстоўваюцца. Астатнія ж словы 
сустракаюцца значна радзей, але актыўнасць іх уключэння ў пэўныя 
тэксты можа з’яўляцца паказчыкам адпаведнага стылю.

Відавочная сувязь паміж актыўнасцю (частатой) ужывання сло-
ва і яго стылістычнай характарыстыкай вядзе да таго, што пытанне аб 
стылістычнай дыферэнцыяцыі лексікі нярэдка атаясамліваецца з пытан-
нем класіфікацыі слоў па сферах выкарыстання. Аднак стылістычную 
дыферэнцыяцыю лексікі не варта блытаць з дыферэнцыяцыяй лексікі 
паводле сферы выкарыстання. Стылістычная афарбоўка слова – гэта 
яго дадатковая ў адносінах да значэння якасць, прычым гэта якасць 
не замацоўваецца за пэўнымі групамі слоў, тым больш за асобнымі 
словамі. Групы слоў па стылістычных паказчыках уключаюць у свой 
склад самыя розныя па значэнні лексемы. Калі, напрыклад, прафесійная 
лексіка выкарыстоўваецца пераважна прадстаўнікамі пэўнай прафесіі, 
то стылістычныя катэгорыі слоў могуць знаходзіцца ў сферы ўжывання 
незалежна ад прафесійнай, узроставай, сацыяльнай і іншых характа-
рыстык носьбіта мовы. Спецыяліст любой галіны валодае акрэсленым 
прафесійным слоўнікам, але ён можа ў розных сітуацыях карыстацца і 
ўзвышанай, і зніжанай лексікай.

З другога боку, калі б стылістычная класіфікацыя слоў і іх класіфікацыя 
па сферах ужывання былі б тоеснымі па сваіх асноўных прыкметах, коль-
касць стылістычных пластоў у лексіцы супадала б з колькасцю галін 
навукі, асобных прафесій, чаго на самай справе ніколі не бывае [Ко-
совский, 1974, с. 140].

Пераважная большасць слоў любой мовы ўтварае міжстылёвую, або 
нейтральную, лексіку гэтай мовы. У яе ўваходзяць большасць назоўнікаў, 
дзеясловаў, займеннікаў, прыназоўнікаў, злучнікаў, многія прыметнікі, 
прыслоўі, абсалютна ўсе лічэбнікі. Толькі выклічнікі не ўключаюцца ў 
міжстылёвую лексіку, бо яны прадстаўлены функцыянальна і экспрэсіўна 
афарбаванымі словамі.

Стылістычна нейтральныя словы абазначаюць прадметы побыту, 
навакольнага асяроддзя, з’явы прыроды, а таксама якасці, уласцівасці 
прыкмет гэтых прадметаў (адзенне, восень, жаданне, захапленне, гадаваць, 
людзі, надвор’е, прыгожы, чысціня і інш.).

Міжстылёвая лексіка выкарыстоўваецца пераважна ў прамым 
намінацыйным значэнні. Яна складае аснову ўсіх стыляў, але ў кожным 
з іх мае заканамерныя асаблівасці ўжывання.

Міжстылёвыя, стылістычна нейтральныя словы выконваюць ролю 
апорных у сінанімічных радах.

Міжстылёвая лексіка з’яўляецца асновай для вуснай і пісьмовай 
мовы. Нейтральным словам уласціва зразумеласць, натуральнасць, 
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дакладнасць, прастата, гэтым і тлумачыцца, што самыя яскравыя, 
глыбокія і пранікнёныя думкі і вобразы пісьменнікі ствараюць, шырока 
выкарыстоўваючы звычайныя словы.

Такім чынам, міжстылёвая лексіка – самы багаты лексічны пласт. 
Яна вызначаецца як шырокай тэматычнай разнастайнасцю, так і семан-
тычным багаццем, зменлівай сінтаксічнай валентнасцю.

Кніжная лексіка

Да кніжнай лексікі належаць словы, якія ўжываюцца ў навуковай 
літаратуры, афіцыйных і заканадаўчых дакументах, дзелавых паперах, 
публіцыстыцы, мастацкай літаратуры і неўласцівыя натуральнай гаворцы, 
паўсядзённаму бытавому маўленню. Кніжная лексіка развіваецца пад 
уздзеяннем вучоных, пісьменнікаў, палітычных дзеячаў. Кніжным словам 
уласціва выкарыстанне пераважна ў кніжна-пісьмовай сферы; большасць 
з іх з’яўляюцца запазычаннямі праз пісьмовыя крыніцы (аналіз, ісціна, 
ізаляцыя, кампетэнтны, рэкамендацыя, узвысіць, цвярдыня і інш.).

Кніжная лексіка можа ўжывацца і ў вусным маўленні, але і тут яна 
не страчвае стылістычнай афарбоўкі кніжнасці.

У пласт кніжнай лексікі ўваходзяць у першую чаргу ўсе навуковыя, 
грамадска-палітычныя і тэхнічныя тэрміны (біном, біясінтэз, інтэграл, 
рэстаўрацыя, флора і інш). Сюды ж адносіцца большасць слоў абстрак-
тнай лексікі, якая выражае розныя агульныя паняцці (аб’ект, праблема, 
перспектыва, фактар, элемент і інш.). Цалкам да кніжнай лексікі на-
лежаць устарэлыя словы і стылістычныя неалагізмы (веча, вярста, гу‑
бернатар, мэр, феадал і інш.). Кніжна афарбаваная лексіка характарызуе 
сферу свайго выкарыстання як узвышаную над штодзённай, побытавай 
рэчаіснасцю. 

Размоўная лексіка

Трэба адзначыць, што праблема стылістычнага размежавання лексікі 
не можа быць канчаткова вырашана. У пэўнай ступені гэта звязана з 
цяжкасцю вызначэння размоўнай лексікі. Межы яе ўжывання вельмі 
няпэўныя. Правесці дакладную мяжу паміж агульнаўжывальнай і 
размоўнай лексікай складана. Асаблівасцю размоўнай лексікі з’яўляецца 
тое, што яна абслугоўвае сферу пазаслужбовых, паўсядзённа-бытавых 
вусных зносін паміж людзьмі. Звычайна размоўна-бытавая лексіка 
ўжываецца ў нязмушанай гутарцы. Пісьмовае ўжыванне яе абмежава-
на стылямі мастацкай літаратуры і публіцыстычным; выкарыстанне ў 
іншых стылях назіраецца вельмі рэдка. Прычым кожнае такое ўжыванне 
размоўнай лексікі ў кніжнай мове надае кантэксту размоўны характар, а 



размоўна-бытавыя словы ўспрымаюцца ў ім як чужыя, нязвыклыя эле-
менты.

Галоўныя рысы гутарковага стылю – адвольнасць, непадрыхтава-
насць, нязмушанасць маўлення, свабода ў адносінах суразмоўцаў, тэ-
матычная неабмежаванасць – абумоўліваюць асноўныя асаблівасці 
размоўнай лексікі – павышаную экспрэсіўнасць і эмацыянальнасць, 
стылістычную зніжанасць, шырокі тэматычны дыяпазон (ад тэрмінаў 
да назваў дробных бытавых з’яў).

Ад міжстылёвай лексікі размоўная адрозніваецца, як ужо адзна-
чалася, сваёй спецыфічнай экспрэсіўна-эмацыянальнай афарбоўкай 
(фамільярнасці, іроніі, знявагі, лаянкавасці, жарту, пяшчоты і г. д.) (агень‑
чык, котачка, кніжка, салдафон, сябрук і інш.). Размоўныя словы, назы-
ваючы што-небудзь, абавязкова даюць ацэнку з’яве, прадмету, дзеянню.

У прастамоўнай лексіцы асобна вылучаюцца вульгарызмы, якія на-
лежаць да яе пазалітаратурнага пласта. Вульгарызмы з’яўляюцца такімі 
прастамоўнымі словамі, якія нясуць выразную экспрэсію грубасці. Грубыя 
і вульгарныя словы засмечваюць мову, іх ужываюць людзі з невысокім 
адукацыйным і культурным узроўнем.
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РАЗДЗЕЛ 3

ЛЕКСІЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ  
Ў ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫХ КРЫНІЦАХ

3.1. З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ 

Лексікаграфія – раздзел мовазнаўства, які займаецца тэорыяй і прак-
тыкай укладання слоўнікаў. Сам тэрмін «слоўнік» замяніў больш стара-
жытныя тэрміны «лексікон» (ХІІІ ст.), «азбукоўнік» (ХVІ ст.), «алфавіт» 
(ХVІ–ХVІІ стст.). У залежнасці ад профілю слоўнікавага матэрыялу 
лексікаграфія падзяляецца на гістарычную, дыялектную, перакладную 
і г. д. Шматлікія і разнастайныя слоўнікі і энцыклапедыі з’яўляюцца на 
сённяшні дзень адным з найбольш універсальных спосабаў захоўвання 
назапашаных чалавецтвам ведаў.

Усё мноства азначэнняў паняцця «слоўнік» можна звесці да двух 
асноўных: 1) сукупнасць усіх слоў нацыянальнай мовы або толькі пэўнай 
яе часткі (тэрытарыяльнага або сацыяльнага дыялекту, ідыялекту канкрэт-
нага носьбіта мовы ці нават асобнага літаратурнага твора); уся лексіка 
мовы ці яе часткі; 2) даведачнае выданне, у якім даецца сістэматызаванае 
апісанне канкрэтнай групы слоў (марфем, словазлучэнняў, сказаў, іншых 
моўных адзінак) або паняццяў. У сучасным мовазнаўстве тэрмін «слоўнік» 
ужываецца пераважна ў сваім другім значэнні – ‘даведачнае выданне‘ 
[Шчэрбін, 1996, с. 18].

Найважнейшай умовай для ўзнікнення лексікаграфіі было развіццё 
пісьменства і пашырэнне кніжнай справы. Паколькі пісьменства ў розных 
народаў узнікла ў розныя часы, то і працэс фарміравання лексікаграфіі 
ў кожнага народа адбываўся ў свой час. Таму даследаванне пытанняў 
гісторыі лексікаграфіі непарыўна звязана з гісторыяй грамадскага і куль-
турнага развіцця таго народа, якім яна створана і якому належыць.

На славянскіх землях стварэнне слоўнікаў пачалося ў нашу эру. Але 
адсутнасць верагодных звестак па гэтым пытанні не дае магчымасці да-
кладна вызначыць час зараджэння лексікаграфіі ў славян. Можна толькі 
меркаваць, што ў сербскага народа лексікаграфія не магла ўзнікнуць 
раней ХІІ ст., у чэхаў – раней ХІІІ ст., у палякаў – раней ХІV ст., інакш 
кажучы, раней таго часу, калі адбылося пісьмовае замацаванне мовы 
гэтых народаў на сваёй аснове [Суднік, 1994, с. 226].
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Значна раней стварылі сваё пісьменства і распачалі лексікаграфічную 
дзейнасць усходнія славяне. «Карсунскія кнігі» ІХ ст., Гняздоўскі надпіс 
на амфары, які датуецца першай чвэрцю Х ст., а таксама дасягненні 
ў даследаванні рукапісных помнікаў старажытнай пары, зробленыя 
акадэмікам С. П. Абнорскім, сведчаць пра існаванне ва ўсходніх славян 
пісьмовай культуры задоўга да Х ст. А глосы ў «Изборніку Святослава» 
1073 г. гавораць аб тым, што лексікаграфічная традыцыя ўсходніх славян 
налічвае больш за дзесяць стагоддзяў.

Самыя раннія сляды лексікаграфічнай працы на Беларусі адно-
сяцца да пачатку ХVІ ст. Друкаваныя слоўнікі канца ХVІ–ХVІІ стст. 
прадэманстравалі высокі ўзровень філалагічнай думкі ўсходніх славян 
старажытнай пары. К канцу ХVІ ст. перадавыя дзеячы культуры ўжо мелі 
багаты вопыт перакладаў і тлумачэнняў незразумелых слоў. Сярод тых, 
хто займаўся гэтай справай, можна назваць Францыска Скарыну, Сы-
мона Буднага, Васіля Цяпінскага, Мілеція Сматрыцкага і іншых дзеячаў 
[Шакун, 1995, с. 22].

Царкоўнаславянская мова як афіцыйная мова праваслаўнай царквы, 
навукі была не зусім зразумелай простым людзям, якія ў паўсядзённым 
жыцці карысталіся жывой беларускай мовай. З мэтай наблізіць простых 
людзей да культуры і навукі Францыск Скарына на палях сваіх выданняў 
рабіў глосы – падбіраў адпаведнікі да царкоўнаславянскіх слоў, слоў за-
пазычаных або ўстарэлых. Можна лічыць, што глосы, змешчаныя ў вы-
даннях Скарыны, – першыя работы па беларускай лексікаграфіі. Для 
тлумачэння незразумелых слоў Скарына выкарыстоўваў розныя спосабы. 
Часцей за ўсё – спосаб аднаслоўнага перакладу (риторъ – мовца, язы‑
цы – народы, скиния – становішча). Сустракаюцца таксама тлумачэнні 
слоў словазлучэннямі (югъ – ветръ полуденный, ливъ – ветръ отъ западу). 

Францыск Скарына ўводзіў у тэксты спрадвечнабеларускія словы 
тыпу ужитокъ, господаръ, помста, смуток, обецати, пригожий і многія 
іншыя, а таксама многія граматычныя рысы жывой беларускай мовы. 
Гэтым ён імкнуўся да прызнання яго роднай мовы ў якасці літаратурнай, 
здольнай выконваць разнастайныя функцыі ў грамадстве. Гэты кірунак, 
намечаны Ф. Скарынам, знайшоў свой далейшы працяг у дзейнасці яго 
паслядоўнікаў – С. Буднага, В. Цяпінскага, Л. Зізанія, М. Сматрыцкага 
і іншых, у тым ліку ананімных дзеячаў другой паловы ХVІ – ХVІІ ст., 
якія поўнасцю перайшлі на беларускую мову.

Значнай лексікаграфічнай працай неабходна прызнаць і глосы Васіля 
Цяпінскага, пададзеныя ў Евангеллі (пач. 70-х гг. ХVІ ст.) Яны разнастай-
ныя паводле формы і зместу: найчасцей раскрываюць сэнс невядомых 
на той час слоў і выразаў; маюць этымалагічны характар.

Побач з пашырэннем традыцыі тлумачэння незразумелых слоў пры 
дапамозе глос у канцы ХVІ ст. на Беларусі пачынаюць з’яўляцца першыя 
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спробы ўкладання невялікіх слоўнікаў, так званых «прыточнікаў», або 
гласарыяў. Адной з першых ва ўсходніх славян спроб стварэння тлума-
чальна-перакладнога слоўніка быў рукапісны «Лексисъ съ толкованіемъ 
словенскіх мовъ просто» (другая палова ХVІ ст.), «прыточаны» да «Бібліі» 
1581 г. Зверка слоўніка з тэкстамі тагачасных выданняў, і перш за ўсё 
Астрожскай Бібліі Івана Фёдарава (1581 г.), дае важкія аргументы, якія 
дазваляюць замацаваць за Іванам Фёдаравым аўтарства «Лексиса съ 
толкованіемъ словенскіх мовъ просто» [Яскевіч, 1996, с. 22]. «Лексисъ...» 
змясціў 897 слоў, з іх 776 слоў былі перакладзены з царкоўнаславянскай 
мовы на жывую гаворку. Старажытнабеларускімі лексічнымі адпаведнікамі 
тлумачыліся таксама запазычанні з грэчаскай, лацінскай і іншых моў. 
“Лексисъ...” – адзін з самых ранніх помнікаў старажытнай белару-
скай лексікаграфіі, які меў на мэце не толькі садзейнічаць вывучэнню 
царкоўнаславянскай мовы, але і далучаць вучняў брацкіх школ да про-
стай народнай мовы.

У 1596 г. у Вільні Лаўрэнцій Зізаній выдаў асобны слоўнік – «Лек-
сис, сиречь речения, въкратъце събраньны и из словенскаго языка 
на простый рускій діялектъ истолъкованы». Гэта асобная друкава-
ная лексікаграфічная праца тлумачальна-перакладнога тыпу, дзе не-
зразумелыя царкоўнаславянскія словы растлумачаны пры дапамозе 
агульнаўжывальнай старабеларускай лексікі.

У рэестравай частцы слоўніка 1061 слова, у тлумачальнай – больш за 
2 тыс. слоў. Рэестравыя словы размешчаны ў алфавітным парадку. Знач-
ная большасць іх адносіцца да кніжнай лексікі (напр., ангел, апостолъ, 
храмъ). У сваім слоўніку Л. Зізаній замацаваў многія ўласнабеларускія 
словы (лазня, глупство, населникъ, порада). Добра ведаючы народную га-
ворку, Л. Зізаній нярэдка ўводзіў у слоўнік шматлікія беларускія сінонімы 
(врач – лекар, доктар; ярость – сердитость, запальчивость; гибель – утра‑
та, погибель). У «Лексисе...» пераважаюць нейтральныя словы, аднак 
сустракаюцца і эмацыянальна-вобразныя, стылістычна афарбаваныя 
(истуканъ – вылітый болъванъ). «Лексис...» меў для свайго часу вялікае 
практычнае значэнне: тагачасныя пісьменнікі мелі багаты матэрыял для 
выбару патрэбнага слова – кніжнага або жывога народнага.

У ХVІІ ст. слоўнікавую справу працягваў Памва Бярында. Яго 
«Лексіконъ славеноросскій и имен тлъкованіе» быў выдадзены ў 1627 г. у 
Кіеве, а потым перавыдадзены ў 1653 г. у друкарні Куцеінскага манастыра 
пад Оршай. Сваю працу П. Бярында ствараў 30 гадоў у неспрыяльных 
умовах. П. Бярында поўнасцю выкарыстаў «Лексис...» Л. Зізанія, а так-
сама матэрыялы іншых тагачасных слоўнікаў.

У «Лексіконе...» каля 7 тыс. рэестравых слоў, з іх каля 5 тыс. – 
агульнаўжывальныя, каля 2 тыс. – уласныя назвы. Часцей рэестравыя 
словы тлумачацца адным словам (лествица – драбина, агница – авечка), 
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але нярэдка сустракаюцца і сінанімічныя рады для тлумачэння рэестра-
вых слоў (баснь – казка, байка, вымысел). Ёсць у слоўніку і разгорнутыя 
тлумачэнні рэестравых слоў (коха – мурашникъ, в котором мурашки жи‑
вутъ). Сустракаюцца ў слоўніку каментарыі этымалагічнага характару. 

Запатрабаванасць, папулярнасць слоўніка, а таксама той факт, што 
праз некаторы час яго ўжо цяжка было дзе-небудзь знайсці або купіць, 
сталі прычынай перавыдання слоўніка. У другім выданні некаторыя не-
зразумелыя ўкраінізмы былі заменены беларускімі словамі, але ўвогуле 
слоўнік быў перавыдадзены без істотных змен.

«Лексікон...» П. Бярынды выяўляў багацці царкоўнаславянскай 
мовы, а таксама шырока дэманстраваў лексічныя сродкі жывой народнай 
гаворкі. Тым самым слоўнік спрыяў папулярызацыі царкоўнаславянскай 
мовы, а таксама знаёмству з фактамі беларускай мовы.

Адной з аўтарытэтных прац, разам з «Лексисам съ толкованіемъ 
словенскіх мовъ просто» і «Лексісам...» Л. Зізанія, была «Сіноніма славе-
наросская» – тлумачальна-перакладны лексікон ХVІІ ст. У яго рэестравай 
частцы каля 5 тыс. сінанімічна-тлумачальных радоў пераважна стара-
жытных беларускіх слоў з агульнаўсходнеславянскімі адпаведнікамі. Гэты 
слоўнік – самы апошні помнік пісьменства часоў беларуска-ўкраінскай 
этнічнай супольнасці. 

Акрамя названых, усходнім славянам былі вядомыя і іншыя слоўнікі: 
«Жидовьская реч, неразумное на разум, иж в евангелии и в Апостоле, 
в Псалтири и в Пареми и у иных книгах...» (1593 г.) («прыточнік» да 
«Измарагда», перапісанага ў Супраслі ў 1593 г.); «Лексеконъ вкрот-
це албо речнікъ выборних речей к словенщизне закритыхъ» (1660 г.) 
(«прыточнік» да «Библеи малой зобранной зъ розных къниг» (спіс 1660 г.); 
рукапісны беларуска-лацінска-польскі слоўнік, які паслужыў крыніцай 
для маскоўскага «Лексикона треязычного…» Ф. П. Палікарпава-Арлова 
(1704 г.), польска-лацінска-грэчаскі слоўнік Г. Кнапскага (1621 г.), у 
складзе якога шмат беларускай лексікі, шматмоўныя «Номенкляторы 
(лексиконы)» І. Ф. Капіеўскага (1700 г.), «Лексікон» (1722 г.) невядомага 
аўтара і інш. [Шчэрбін, 1994, с. 295]. 

Такім чынам, выданні ХVІ–ХVІІІ стст. засведчылі наяўнасць рас-
працаваных лексікаграфічных традыцый у тагачасных усходнеславянскіх 
народаў.

У пачатку ХVІІІ ст. гэтыя традыцыі былі спынены, паколькі на 
беларускіх землях пашырылася польска-лацінскае пісьменства, стварыліся 
неспрыяльныя ўмовы для развіцця беларускай мовы, якая з прыняццем 
у 1696 г. сеймам Рэчы Паспалітай пастановы аб забароне афіцыйнага 
карыстання ёю застаецца толькі ў вусным маўленні народа. Натуральна, 
што і слоўнікавая справа ў такіх умовах не развівалася належным чынам.
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Адраджэнне пачалося толькі ў ХІХ ст. на зусім іншым лексічным 
матэрыяле і ў іншых сацыяльных умовах. Беларускія слоўнікі ХІХ ст. 
працягвалі выконваць функцыю ранняга слоўнікавага перыяду – вы-
вучэння нацыянальнай мовы. Менавіта гэтым абумоўлена з’яўленне 
дыялектных слоўнікаў К. Ф. Калайдовіча, Ф. С. Шымкевіча, Я. Чачота, 
С. П. Мікуцкага, Е. Р. Раманава, П. В. Шэйна, У. М. Дабравольска-
га і іншых, а таксама гістарычных – І. І. Грыгаровіча, І. І. Навіцкага, 
М. І. Гарбачэўскага, І. І. Насовіча і іншых. Выданне «Словаря белорус-
скаго наречія» І. І. Насовіча, які ўвабраў больш за 30 тыс. мясцовых слоў, 
стала значнай падзеяй у беларускай лексікаграфіі. Гэта першы навуковы 
даведнік па лексіцы беларускай мовы сярэдзіны ХІХ ст. Універсальны ха-
рактар слоўніка І. І. Насовіча не дазваляе адназначна вызначыць яго тып. 
У ім прысутнічаюць тыповыя рысы тлумачальнага, перакладнога, дыя-
лектнага і этымалагічнага слоўнікаў. Наяўнасць у слоўніку нарматыўнага, 
стылістычнага і шэрагу граматычных параметраў дазваляе сцвярджаць, 
што ён паклаў пачатак новаму этапу лексікаграфіі на Беларусі, на якім 
асноўнай функцыяй слоўнікаў з’яўляецца нармалізацыя і кадыфікацыя 
лексічнага складу нацыянальнай мовы, павышэнне моўнай культуры яе 
носьбітаў [Шчэрбін, 1994, с. 295].

У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. з’яўляецца шэраг слоўнікаў, у якіх 
беларуская мова апісваецца з пункту гледжання тэрытарыяльнай, ча-
савай і сацыяльнай дыферэнцыяцыі яе слоўнікавага складу. Так, вы-
вучэнню рэгіянальнай лексікі Віцебшчыны прысвечаны дыялектныя 
слоўнікі М. Я. Нікіфароўскага (1890, 1892, 1895, 1911 гг.). Паходжанне 
беларускіх тапонімаў разглядаецца ў слоўніку С. Трусмана «Этымалогія 
мясцовых назваў Віцебскай губерні» (1897 г.). Больш за 700 рэестравых 
слоў налічвае слоўнік мовы беларускага фальклору, змешчаны ў кнізе 
С. Малевіча «Беларускія народныя песні» (1907 г.). Першым слоўнікам 
аўтарскай мовы стаў рукапісны «Слоўнік мовы Скарыны» (1890 г.) 
П. У. Уладзімірава.

Зборам сацыяльных жаргонаў і ўмоўных моў на Беларусі сталі слоўнікі 
Е. Р. Раманава (1890, 1901, 1912 гг.). У іх падаецца лексіка дрыбінскіх 
шапавалаў, мінскіх і магілёўскіх жабракоў. Сама за сябе гаворыць назва 
«Руска-жабрацкі слоўнік» Ф. Сцяпуры (1881 г.). Своеасаблівым зводам 
беларускай аргатычнай лексікі можна лічыць «Слоўнік жабрачае гаворкі 
на Белай Русі» А. Ельскага (1886 г.). Застаўся ў рукапісным выглядзе 
«Слоўнік дзіцячай мовы беларусаў» А. К. Сержпутоўскага (1918 г.).

Пасля рэвалюцыі 1917 г. у гісторыі беларускай лінгвістыкі пачаўся 
новы перыяд, які вызначаецца сістэматызаваным вывучэннем белару-
скай мовы, паглыбленнем традыцыйных напрамкаў і ўзнікненнем новых 
накірункаў лінгвістычных пошукаў. Характэрнай рысай гэтага перыяду 
з’яўляецца дзяржаўнае рэгуляванне мовазнаўчых даследаванняў. У сувязі 
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з чым гэта час вялікіх здабыткаў і цяжкіх страт у беларускім мовазнаўстве 
і беларускай культуры ўвогуле.

Першае паслякастрычніцкае дзесяцігоддзе (20-я гг. ХХ ст.) – цікавы і 
ў многім вызначальны этап развіцця беларускай мовы. Гэта час, калі яна 
набыла статус дзяржаўнай і павінна была абслугоўваць усе сферы жыцця 
народа. Нездарма гэты непрацяглы па часе перыяд асобна вылучаецца 
пры перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурнай мовы [Шакун, 1984, 
с. 18].

Моўная палітыка папярэдніх стагоддзяў, якая праяўлялася ў забароне 
афіцыйнага функцыянавання беларускай мовы, адукацыі на ёй, прывяла 
да таго, што ў пачатку ХХ ст. наша мова заставалася недастаткова распра-
цаванай. Асаблівасці функцыянавання беларускай мовы ў XVІІІ–ХІХ ст. 
не спрыялі развіццю разгалінаванай сістэмы стыляў, фарміраванню 
корпуса абстрактнай і тэрміналагічнай лексікі, выпрацоўцы адзінай 
графіка-арфаграфічнай сістэмы і г. д. Доўгі час беларуская мова была 
галоўным чынам сродкам вусных побытавых зносін пераважна вяско-
вага насельніцтва. Такая моўная сітуацыя не задавальняла тагачасных 
пісьменнікаў і мовазнаўцаў. У 1920-я гг. роля беларускай мовы ў жыцці 
краіны імкліва ўзрасла, што выклікала неадкладную патрэбу ў розна-
баковым даследаванні, развіцці і ўдасканальванні яе. І таму найбольш 
адукаваная частка беларускай інтэлігенцыі актыўна ўключылася ў гэты 
працэс. 20-я гг. ХХ ст. увайшлі ў гісторыю беларускай мовы і мовазнаўства 
як надзвычай выніковы ў плане шматлікіх навуковых распрацовак перы-
яд. Актыўная дзейнасць навукоўцаў таго часу была абумоўлена перадусім 
практычнай неабходнасцю зрабіць беларускую мову прыдатнай для вы-
карыстання ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. 

Стварэнне нацыянальнай тэрміналогіі і абстрактнай лексікі, здоль-
най абслугоўваць разнастайныя сферы жыцця рэспублікі, далейшая 
распрацоўка сістэмы стыляў, вырашэнне пытанняў культуры маўлення 
станавіліся гістарычнай неабходнасцю. Адной з першых патрабавала 
вырашэння праблема лексічнай неўнармаванасці беларускай мовы.

У 1920-я гг. на старонках часопiсаў «Полымя», «Узвышша», «Малад-
няк» і інш. неаднаразова абмяркоўваліся праблемы ўпарадкавання лексікі 
літаратурнай мовы. С. Некрашэвіч у артыкуле «Да пытання аб укладанні 
слоўніка жывой беларускай мовы» пісаў: «Асноўным грунтам <…> павінна 
быць мова народная... Толькі ўнікнуўшы ва ўсе таямніцы народнай мовы і 
народнага духу, пісьменнік зможа ўнесці нешта новае ў скарбніцу роднай 
мовы. Гэтым новым могуць быць краёвыя словы і фразеалагічныя зва-
роты, <…> якія да гэтага часу не ўжываліся ў літаратурнай мове». Такім 
чынам, адной з асноўных крынiц яе папаўнення, на думку тагачасных 
моваведаў, павiнна была быць народная мова, паколькi «толькi вёска, 
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глухая, цёмная вёска <…> на працягу шмат вякоў у чыстаце захоўвала 
свой найдаражэйшы скарб – беларускую мову» [Некрашэвіч, 1925, с. 168], 
у той час як на мове жыхароў гарадоў i мястэчак – найбольш адукаванай 
часткi беларускага грамадства – палiтычныя абставiны i моўная палiтыка 
папярэднiх часоў пакiнулi свой адбiтак. На думку Я. Лёсіка, «жыцьцё й 
свежасць літаратурнай мовы можа захавацца толькі ў тым выпадку, калі 
нязменна трымацца народных крыніц...». Характар сувязі і стасункаў 
паміж дыялектнай і літаратурнай мовай ён вобразна вызначаў наступнымі 
словамі: «Літаратурная мова павінна быць морам, куды ўліваюцца на-
родныя дыялекты. Як паасобныя рэчкі гінуць у моры, падымаючы і 
асьвяжаючы яго ровень, так і народныя гутаркі павінны разыходзіцца ў 
літаратурнай мове, каб асьвяжаць яе ды павялічаць яе глыбіню й шыры-
ню» [Лёсік, 2003, с. 115–116]. Тагачасныя навукоўцы ў сваёй дзейнасці 
зыходзілі з добраўсвядомленай неабходнасці сабраць і зберагчы моўнае 
багацце народных гаворак свайго часу.

Таму невыпадкова распачалася спецыяльная работа па збіранні 
скарбаў народнай мовы розных рэгіёнаў Беларусі. У 1925 г. Слоўнікавай 
камісіяй Інбелкульта пад кіраўніцтвам С. Некрашэвіча была створана 
лексікаграфічная праграма па ўкладанні слоўніка жывой беларускай мовы, 
які планаваўся як вялікі збор беларускай лексікі. За крыніцы лексічнага 
матэрыялу браліся народная мова, фальклорныя запісы, літаратурная мова 
і лексікаграфічныя працы [Германовіч, 1994, с. 388]. У канцы 1927 г. карта-
тэка налічвала ўжо 400 тыс. адзінак. У лістападзе 1929 г. быў зацверджаны 
канчатковы праект слоўніка і пачалася распрацоўка слоўнікавых артыкулаў. 
Аднак у сувязі з арыштам С. Некрашэвіча і яго паплечнікаў праца над 
слоўнікам спынілася, а багатая картатэка і распрацаваныя слоўнікавыя 
артыкулы загінулі ў час Айчыннай вайны. У межах лексікаграфічнай 
праграмы па вывучэнні жывой беларускай мовы меркавалася ўкладанне 
краёвых (рэгіянальных) слоўнікаў. «…Карысць ад такіх слоўнічкаў будзе 
вялікая, – пісаў С. Некрашэвіч, – яны ня толькі ўзбагацяць нашу мову 
патрэбнымі трапнымі словамі…, але будуць мець і не малое значэньне 
для даследаваньня беларускай дыялекталёгіі» [Некрашэвіч, 1925, с. 184]. 
Для збору матэрыялаў для такіх слоўнікаў былі падрыхтаваны спецыяль-
ныя праграмы і інструкцыі. Планавалася, што слоўнікаў будзе 10 – па 
колькасці акруг. Вынікам плённага вывучэння дыялектнай мовы стала 
выданне ў хуткім часе некалькіх слоўнікаў. У 1927 г. выйшаў «Віцебскі 
краёвы слоўнік» М. І. Каспяровіча – першы з серыі краёвых слоўнікаў, за-
планаваных Інбелкультам. У 1929 г. убачыў свет «Краёвы слоўнік Чэрвень-
шчыны», укладзены М. В. Шатэрнікам. У гэты ж час І. К. Бялькевічам, 
тагачасным дырэктарам Мсціслаўскага педтэхнікума, з дапамогай мясцо-
вых карэспандэнтаў быў сабраны вялікі каштоўны матэрыял для «Краё-
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вага слоўніка ўсходняй Магілёўшчыны», выдадзенага толькі ў 1970 г. Гэты 
слоўнік даследчыкі называлі «сапраўдным скарбам, у якім адлюстравана 
жывая моўная стыхія беларусаў, што жывуць на левабярэжжы Дняпра» 
[Гуліцкі, Падгайскі, 1971, с. 238]. Актыўна збіраўся матэрыял для краёвых 
слоўнікаў на тэрыторыі Мазырскай і Калінінскай акруг. Але, на жаль, у 
выніку рэпрэсій супраць многіх беларускіх навукоўцаў гэтыя даследаванні 
былі спынены. Многія назапашаныя і нявыдадзеныя дыялекталагічныя 
матэрыялы загінулі ў час вайны. 

У новых гістарычных умовах узнікла патрэба і ў перакладных 
слоўніках агульнаўжывальнай лексікі, якія б адлюстравалі новыя сло-
вы для абазначэння розных паняццяў. Але, безумоўна, рэсурсаў народ-
най мовы не магло хапiць для слоўнiка беларускай лiтаратурнай мовы, 
каб функцыянаваць у розных стылях і абслугоўваць усе сферы жыц-
ця. У артыкуле «Пра нашу лiтаратурную мову» У. Дубоўка сфармуляваў 
асноўныя тэарэтычныя прынцыпы развiцця беларускай мовы. У ар-
тыкуле, у прыватнасцi, гаворыцца, што ў лiтаратурнай мове павiнны 
функцыянаваць словы жывой народнай мовы, якiя сустракаюцца на 
значнай тэрыторыi Беларусi, трапныя мясцовыя словы, або так зва-
ныя «паветалiзмы», калi ў лiтаратурнай мове яны не маюць дасканалага 
адпаведнiка, прафесiйныя назвы, калi яны не маюць вузкаспецыяльнага 
значэння, а таксама старыя словы, якiя маюць каранёвыя сувязi з жы-
вой мовай i здольныя ўзбагацiць лiтаратурную мову новым адценнем 
значэння. Пажаданым У. Дубоўка лiчыў уводзiць у мову наватворы, але 
пры гэтым адзначаў, што новае слова павiнна быць створана «на пад-
ставе законаў беларускай народнай мовы i на падставе iснуючых у мове 
слоў» [Дубоўка, 1927, с. 173]. Агульнавядома, што адным з вызначаль-
ных фактараў моўнай палітыкі нацыянальна-культурнага адраджэння 
ў 1920-я гг. быў прынцып выкарыстання ў словатворчасці магчымасцей 
беларускай мовы, фарміравання лексічнай сістэмы на ўласнай моўнай 
аснове. Для ўвядзення ў маўленчую практыку прапаноўваліся новыя 
словы, што нярэдка выклікала дыскусii аб мэтазгоднасці ўжывання не-
каторых з іх. Эксперыментальная словатворчасць мовазнаўцаў у 20-я гг. 
ХХ ст. абумовіла з’яўленне многіх слоў, такіх як, напрыклад, азнаймец 
(дакладчык), відоўца (глядач), выпярэднік (спаборнік), дравасмал (качагар), 
згодаруйнік (той, хто сварыцца), зубадзёр, зубасад (дантыст), камнедру‑
кар (літограф), кнігавод (бухгалтар), краёвіднік (пейзажыст), краснабай 
(аратар), народавед (этнолаг), павернік (крэдытор), правазаступнік (ад‑
вакат), рыбазнавец (іхтыёлаг), словазнаўца (лексіколаг), стольчы (лакей), 
творакрадца (плагіятар), часапісец (журналіст) і многіх іншых.

Свае меркаванні адносна крыніц папаўнення лексічнага скла-
ду выказвалі М. Байкоў, Я. Лёсік, В. Ластоўскі, Я. Станкевіч і іншыя. 
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Яны ўнеслі значны ўклад у развіццё беларускай мовы, у прыватнасці яе 
лексічнай сістэмы. 

Актыўна абмяркоўвалася і праблема запазычанай лексікі. Пурыстыч-
ныя тэндэнцыі таго часу вымагалі асцярожнага выкарыстання запазы-
чанай лексікі. В. Ластоўскі лічыў, што «адраджоная наша мова павінна 
стацца добрым правадніком культуры, а гэткай яна зможа быць толькі 
тады, калі ў ёй будзе найменш чужых слоў; калі кожнае паняцце бу-
дзе перакладзена згодна псіхіцы нашай мовы; калі формы слоў і будова 
сказаў будуць адпавядаць законам гармоніі, пераказаным нам ад нашых 
прапрашчураў. Мова – гэта аблічча душы народу, і гэтае аблічча народ-
най душы нельга брыдзіць прылепкамі і наклейкамі, а наадварот, чым 
яно будзе чысцейшым, тым прыгажэйшым і здаравейшым» [Ластоўскі, 
1924, с. 4]. У такім жа рэчышчы фармуляваў свае прынцыпы адносна 
развіцця беларускай мовы і Я. Лёсік. Прызнаючы, што «...няма і ня можа 
быць такое мовы, каб яна магла абысьціся запасам адных толькі родных 
слоў» [Лёсік, 1925, с. 141], у той жа час ён пісаў: «Бяда ня ў тым, што 
літаратурная мова часам пазычае чужыя словы; пазычыць трэба, калі іх 
няма. Памен паасобнымі словамі адбываецца паміж усімі культурнымі 
народамі. Але <…> зусім неразумна браць чужыя словы, калі ёсць свае, 
беларускія. <…> Горш за ўсё, што, пераймаючы чужыя сынтаксычныя 
формы, чужыя фразэолёгічныя звароты, наша літаратурная мова адры-
ваецца ад народнага (дыалектычнага) грунту ды становіцца штучнай, 
няжывой, мёртвай, няздольнай зьмяняць ды развіваць свае факты» [Лёсік, 
2003, с.113–114]. 

Тагачасныя тэарэтычныя распрацоўкi былi ўзяты за аснову прак-
тычнай лексікаграфічнай дзейнасцi. Усяго на працягу 1920-х гг. было 
выдадзена каля сотні разнастайных слоўнікаў беларускай мовы. Адным з 
першых перакладных слоўнікаў 1920-х гг. стаў «Руска-беларускі слоўнік» 
братоў Гаўрылы і Максіма Гарэцкіх, першае выданне якога адбылося ў 
Смаленску ў 1918 г., а другое (са значнымі дапаўненнямі і праўкамі) – у 
Вільні ў 1921 г. Нельга не адзначыць і «Невялікі беларуска-маскоўскі 
слоўнік» М. І. Гарэцкага, які быў выдадзены ў Вільні ў 1919 г., а по-
тым двойчы перавыдаваўся – у Вільні ў 1921 г. і ў Мінску ў 1925 г. У 
1924 г. у Коўне вядомы беларускі грамадскі дзеяч і вучоны В. Ластоўскі 
выдаў «Практычны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік», які быў 
факсімільна перавыдадзены ў Мінску ў 1990 г. Гэты слоўнік вызначаўся 
сярод іншых пэўнай эксперыментальнасцю: аўтар імкнуўся даць да ру-
скага слова некалькі беларускіх эквівалентаў, сярод якіх нярэдка былі 
словы, узятыя з народнай мовы, у тым ліку і малавядомыя, і нават утво-
раныя штучна. Плённа працаваў над удасканаленнем лексічнай сістэмы 
беларускай мовы і складаннем слоўнікаў М. Байкоў. У сааўтарстве з 
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М. Гарэцкім ён падрыхтаваў «Практычны расійска-беларускі слоўнік», 
які двойчы выдаваўся ў Мінску – у 1924 і 1926 гг. У 1925 г. М. Байкоў 
разам з С. Некрашэвічам выдалі «Беларуска-расійскі слоўнік», які 
быў падрыхтаваны па заданні Інбелкульта за невялікі тэрмін. Пазней 
(у 1928 г.) гэтымі ж аўтарамі быў выдадзены самы значны на той час 
«Расійска-беларускі слоўнік», які адыграў выключна важную ролю ва 
ўдасканаленні лексічнай сістэмы беларускай мовы. Да асобных рускіх 
слоў тут прыводзілася 5–6 і нават больш беларускіх адпаведнікаў для 
перадачы разнастайных адценняў значэння. Выходзілі ў той час і 
менш значныя па аб’ёме лексікаграфічныя працы: «Беларуска-расійскі 
слоўнік» М. Каспяровіча (Мінск, 1925), «Расійска-беларускі слоўнічак 
дзеля чыгуначных мясцкомаў» Л. Вашкевіча (Магілёў, 1926), беларуска-
польскі слоўнік Podręczny białorusko-polski słownik Друцкага-Падбярэ-
скага (Wilno, 1929), перакладны сямімоўны слоўнік на нямецкай мове, 
у якім побач з лексікай нямецкай, польскай, рускай, літоўскай, латыш-
скай, яўрэйскай прыводзілася і беларуская лексіка (Лейпцыг, 1918), і 
некаторыя іншыя. Пытанне аб яго аўтарстве – спрэчнае, паколькі 
ў самім слоўніку дакладных звестак пра гэта няма. Верагодна, гэты  
слоўнік – вынік калектыўнай працы і ў перакладзе на беларускую мову 
аб’ёмнай картатэкі прымалі ўдзел некалькі чалавек. Сямімоўны слоўнік 
з’явіўся, па сутнасці, першай спробай стварэння шматмоўнага лексікону 
з уключэннем беларускай мовы, што, вядома, спрыяла апрацоўцы бела-
рускага лексічнага матэрыялу [Любецкая, 2002, c. 30].

У 1921 г. урадам рэспублікі была створана Навукова-тэрміналагічная 
камісія, галоўнай задачай якой была выпрацоўка тэрмінаў па ўсіх галінах 
навукі. У рабоце ўдзельнічалі аўтарытэтныя вучоныя, пісьменнікі і 
грамадскія дзеячы (Я. Купала, Я. Колас, С. Некрашэвіч, М. Байкоў, геогра-
фы М. Азбукін, А. Смоліч, фізік А. Міцкевіч і іншыя). Асноўным рэсурсам 
для стварэння беларускай нацыянальнай тэрміналогіі зноў жа бачылася 
жывая народная гаворка, таму для збору народна-гутарковых сродкаў 
рассылаліся спецыяльныя інструкцыі. Праз недахоп толькі гэтых крыніц 
для работы прыцягваліся і рускія слоўнікі. Пра стварэнне нацыянальнай 
тэрміналогіі М. Байкоў пісаў: «...няма чаго баяцца перакладу чужаземных 
тэрмінаў у нашу мову, і ў падставе гэтай працы дадзены зусім грунтоўныя 
матывы, але разам з тым ясна, што, па-першае, ня можна быць фанатыч-
ным пры замене слоў сваімі роднымі і з нецярплівасцю адносіцца да чужога 
толькі таму, што гэта – чужое, не сваё, а па-другое, наша тэрміналагічная 
праца павінна набыць сабе пэўнае прынцыповае абаснаванне» [Байкоў, 
1927, с. 162]. На працягу 1922–1930 гг. выйшлі 23 выпускі «Беларускай 
навуковай тэрміналогіі», прысвечаныя матэматыцы, геаграфіі, грама-
тыцы, псіхалогіі, логіцы, літаратуразнаўству і г. д., якія спрыялі далей-
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шаму разгортванню лексікаграфічнай дзейнасці і давалі магчымасць на 
практыцы праверыць жыццядзейнасць тых ці іншых тэрмінаў. Асобна 
выходзілі і іншыя тэрміналагічныя даведнікі: «Дзелавод. Узоры афіцыйных 
папер, слоўнік тэхнічна-канцылярскіх выразаў і іншыя патрэбныя ў дзе-
лаводстве веды» С. Серады (Мінск, 1926), «Слоўнік сельскагаспадарчай 
тэрміналогіі» (Мінск, 1929), «Слоўнік хімічнай тэрміналогіі» (Мінск, 1929) 
і інш. Тэрміналагічныя слоўнікі, створаныя ў 1920–30-я гг. ХХ ст., «няглед-
зячы на іх невялікі памер і пэўныя недахопы, адыгралі станоўчую ролю 
ў фарміраванні беларускай навукова-тэхнічнай тэрміналогіі. Змешчаныя 
ў іх тэрміны <…> захаваліся да нашых дзён і сталі базай для стварэння 
новых тэрмінаў» [Гуліцкі, 1980, c. 135].

Такім чынам, складаючы слоўнікі, беларускія мовазнаўцы не толькі 
абапіраліся на спадчыну, вяртаючы старабеларускія словы, але і вельмі 
актыўна выкарыстоўвалі патэнцыяльныя магчымасці беларускай мовы, 
займаліся словатворчасцю. Арыентацыя на розныя гаворкi беларускай 
мовы абумовіла наяўнасць у тагачасных слоўніках вялікай колькасці 
беларускіх сінонімаў у якасці эквівалентаў да рускіх назваў. Фарсіраваныя 
тэмпы гэтай работы сталі прычынай пэўных памылак і недахопаў, але 
дзейнасць беларускіх мовазнаўцаў у станаўленні і развіцці беларускай 
лексікі заслугоўвае высокай ацэнкі. Пры ўсіх сваіх недахопах пераклад-
ныя слоўнікі 1920-х гг. былі для свайго часу значным лексікаграфічным 
дасягненнем і адыгралі станоўчую ролю ў культурным і навуковым 
жыцці рэспублікі. Зараз яны прыцягваюць увагу грамадскасці не толькі 
як гістарычныя помнікі. З іх і ў наш час ёсць што ўзяць для ўзбагачэння 
і ўпарадкавання лексічных сродкаў беларускай мовы.

Нельга не пагадзіцца з меркаваннем, што слоўнікі 1920-х гг. павінны 
быць для нас не толькі музеем, але «гаючай крыніцаю, што надасць но-
выя сілы параненай і знясіленай нашай мове, каб зажыла-закрасавала 
поўным жыццём на прасторных абшарах Беларусі» [Юрага, 1992, с. 254].

К канцу 20-х гг. ХХ ст. працэсы беларусізацыі пачалі затухаць, 
паступова замяніўшыся наогул на барацьбу з так званым буржуаз-
ным нацыяналістычным дэмакратызмам, пад якім разумелася любое 
праяўленне нацыянальнай самасвядомасці. На жаль, кардынальна 
зменены ў 1930-я гг. вектар моўнай палітыкі абумовіў спыненне раз-
горнутай лексікаграфічнай працы. У нацыянальнай палітыцы быў зро-
блены паварот у бок узмацнення «інтэрнацыяналізацыі грамадства, а 
на самай справе русіфікацыі нацыянальных меншасцей, устанаўлення 
гегемоніі рускай мовы» [Шакун, 1995, с. 118]. У 1930-я гг. гэты пра-
цэс суправаджаўся нечуванымі рэпрэсіямі: пацярпелі ўсе, хто актыўна 
ўдзельнічаў у будаўніцтве беларускай нацыянальнай культуры, пераваж-
ная большасць з іх была фізічна знішчана. Да пачатку Другой сусветнай 
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вайны з беларускіх лінгвістаў засталіся лічаныя адзінкі. Заканамерна, 
што і створаныя ў 1920-я гг. слоўнікі перасталі выкарыстоўвацца і нават 
былі забаронены. Адпаведна і шляхі і спосабы ўнармавання слоўнікавага 
складу беларускай мовы, заснаваныя на ідэях пурызму, страцілі сваю 
актуальнасць і правамоцнасць. Новыя палітычныя ўмовы вымагалі 
выпрацоўку новых прынцыпаў лексічнага ўнармавання беларускай мовы 
і лексікаграфічнай апрацоўкі слова. Для абгрунтавання новай моўнай 
палітыкі была падведзена лінгвістычная тэорыя акадэміка М. Я. Мара пра 
станаўленне і развіццё моў. Згодна з гэтай тэорыяй мова – класавая з’ява, 
і на працягу гісторыі адбываецца рэвалюцыйны працэс скрыжоўвання 
моў, які вядзе да поўнага іх зліцця ў адну мову ва ўсім свеце. Пры гэтым 
М. Я. Мар не прызнаваў паходжання ад супольнай мовы-асновы сваяцкіх 
моў, якія ствараюць сям’ю або групу моў, але сцвярджаў, што спачат-
ку ў розных месцах незалежна ад сябе паўстала шмат моў [Станкевіч, 
1994, с. 9]. Выдадзены ў 1937 г. «Руска-беларускі слоўнік» пад рэдакцыяй 
А. Александровіча прадэманстраваў увасабленне новых антынацыяналь-
ных прынцыпаў беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі ў жыццё. Хібы і 
заганы слоўніка, якія выявіліся ў насычэнні беларускай лексікі русізмамі, 
неўласцівымі і ненатуральнымі канструкцыямі, парушэнні лексічных 
нормаў беларускай мовы былі заўважаны нават сучаснікамі1. Па прычыне 
сваёй штучнасці слоўнік не набыў практычнага значэння.

Рэпрэсіі супраць беларускай інтэлігенцыі наклалі забарону на вы-
карыстанне названых вышэй слоўнікаў і нават згадванне іх аўтараў. 
Лексікаграфічныя працы 30–50-х гг. ХХ ст. вызначаліся нізкім навуковым 
узроўнем, а ў тэарэтычным плане нярэдка былі крокам назад. 

Толькі ў 1950-я гг. слоўнікавая праца на Беларусі паступова пачала 
актывізоўвацца. У 1950 г. Сталіным была адкінута тэорыя М. Я. Мара 
як ненавуковая і вульгарызатарская і прапанавана новая. Згодна з ёй са 
шматлікіх нацыянальных моў спачатку вылучацца найбольш узбагачаныя 
адзіныя занальныя мовы, што потым аб’яднаюцца ў адну супольную 
міжнародную мову, якая ўбярэ ў сябе найлепшыя элементы нацыяналь-
ных і занальных моў [Станкевіч, 1994, с. 10]. У Савецкім Саюзе адной з 
занальных моў павінна была стаць руская мова. Значна перабольшваючы 
яе ролю, савецкі вучоны М. Камары пісаў: «Для часткі малых нацыяў <...> 
расейская мова ўжо цяпер сталася ня толькі сродкам міжнацыянальных 
лучнасьцяў, але й роднай мовай» [цыт. па: Станкевіч, 1994, с. 10].

Адным з буйных лексікаграфічных выданняў, створаных у першае 
пасляваеннае дзесяцігоддзе, з’явіўся «Русско-белорусский словарь» пад 

1 Казак Р. Выправіць памылкі і недакладнасці // ЛіМ. 1937. № 27; Пераклад-
чык. Шкоды больш, чым карысці // Тамсама. 1938. № 7.
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рэдакцыяй Я. Коласа, К. Крапівы і П. Глебкі (М., 1953). Нягледзячы на 
тое што да кожнага рускага слова тут часам падавалася некалькі беларускіх 
адпаведнікаў, уяўленне пра адлюстраванне ў слоўніку ўсяго багацця бе-
ларускай лексікі памылковае. Асаблівасці адбору беларускай лексікі 
адпавядалі генеральнай лініі развіцця беларускай навукі – русіфікацыі. 
У прадмове да слоўніка на стар. 6 адзначаецца: «Беларускія буржуазныя 
нацыянальныя элементы імкнуліся засмеціць беларускую мову штучнымі 
словамі, архаізмамі, каб адарваць беларускі народ ад вялікага рускага 
народа. Але беларускі народ, верны дружбе народаў, аберагаў чысціню 
сваёй мовы, папаўняючы яе з невычэрпных крыніц рускай мовы. <...> 
У беларускай частцы гэтага слоўніка ставілася задача найбольш поўна 
выкарыстаць гэтыя памножаныя багацці беларускай мовы і як можна 
дакладней перадаць рускія словы беларускімі адпаведнікамі...» Арыен-
тацыя на рускую мову і рускую лексікаграфію выявілася ў тэарэтычным 
падмурку слоўніка – у семантычнай распрацоўцы слоўных артыкулаў, 
у стылістычнай маркіраванасці асобных назваў і г. д. (у раздзеле 3.2. 
мы пакажам, як у некаторых беларускіх словах «знікалі» ўласцівыя ім 
спрадвечна значэнні або «з’яўляліся» новыя, паколькі іх мелі (або не 
мелі) рускія адпаведнікі; як штучна папаўняўся пласт перыферыйнай 
лексікі за кошт «прымацоўкі» памет да слоў, якія выяўлялі адметнасць 
беларускай лексікі)1. 

У 1962 г. убачыў свет «Беларуска-рускі слоўнік». У параўнанні з «Рус-
ско-белорусским словарем» 1953 г. тут назіраецца невялікі ўхіл у бок 
выяўлення і адлюстравання колькаснага і семантычнага багацця белару-
скай лексікі. Некаторыя «страчаныя» ў выданнях 1937 і 1953 гг. лексемы 
вяртаюцца ў слоўнік, асобныя з цяжарам абмежавальных памет. Такія 
перамены выклікаў рух супраць моўнай русіфікацыі, які пачаўся ў сувязі 
з паслясталінскай «адлігай».

Дыялектная лексікаграфія вызначылася тым, што з 1959 па 1970 г. 
выйшлі тры выпускі дыялектнага слоўніка Ф. М. Янкоўскага, у 1963 г. 
«Дыялекталагічны атлас беларускай мовы», матэрыялы для якога 
былі сабраны ў асноўным на працягу 1950–1955 гг., у 1970 г. «Краёвы 
слоўнік усходняй Магілёўшчыны» І. К. Бялькевіча, матэрыялы для якога 
былі сабраны яшчэ ў 20-я гг. ХХ ст. У 1962 г. быў выдадзены «Слоўнік 
лінгвістычных тэрмінаў» А. Л. Юрэвіча.

У 1960-я гг. была распачата падрыхтоўчая праца па стварэнні слоўні-
кавых картатэк, на аснове якіх пазней былі выдадзены такія шмат томныя 

1 Больш падрабязна пра рэалізацыю моўнай палітыкі на зліццё моў у РБС-53 
можна прачытаць у раздзеле «Русіцызмы ў галіне слоўніцтва» кнігі С. Станкевіча 
«Русіфікацыя беларускае мовы ў БССР» (Мінск, 1994).
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і грунтоўна распрацаваныя лексікаграфічныя даведнікі, як «Беларуская 
Савецкая Энцыклапедыя», «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы», 
«Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча», 
«Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі», «Этымалагічны слоўнік 
беларускай мовы», «Гістарычны слоўнік беларускай мовы», «Тураўскі 
слоўнік» і інш. 

На аснове названых работ у наступныя дзесяцігоддзі працягвалі ства-
рацца і ствараюцца зараз разнастайныя лексікаграфічныя даведнікі, што 
сведчыць пра імклівае развіццё беларускай навукі і дыферэнцыяцыю 
мовазнаўчых ведаў, якая ўвасобілася ў выданні слоўнікаў розных тыпаў.

Відаць, адной з самых значных падзей у развіцці беларускай лексі-
каграфіі ХХ ст. стаў выхад «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» ў 
5 тамах (6 кнігах) (Мінск, 1977–1984). Слоўнік рыхтаваўся як нарматыўны 
лінгвістычны даведнік. Аднак паняцце нарматыўнасці ва ўмовах арыен-
тацыі на рускую мову атрымала неакрэсленасць і двухсэнсоўнасць. Гэта 
акалічнасць не магла не выклікаць палярных меркаванняў пра яго ся-
род навукоўцаў і простых карыстальнікаў. Адны даследчыкі называлі 
слоўнік выключна вялікім дасягненнем беларускай філалагічнай навукі, 
найкаштоўнейшым народным здабыткам, іншыя лічылі, што ён і іншыя 
пасляваенныя акадэмічныя слоўнікі не так узбагацілі лексічныя сродкі 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы і павысілі культуру літаратурнага 
маўлення, як нанеслі ёй шкоду, аддалілі ад нацыянальных вытокаў [Ша-
кун, 1995, с. 190]. Выданне слоўніка выклікала дыскусію на старонках 
перыядычных выданняў, якая пачалася з публікацыі ў часопісе «Полымя» 
крытычнага артыкула П. Садоўскага. У дадатку змешчаны некаторыя 
матэрыялы тагачаснай дыскусіі з рознымі меркаваннямі навукоўцаў не 
толькі пра ролю і характар ТСБМ, але і пра шляхі і прынцыпы развіцця 
і ўнармавання лексікі беларускай мовы1. 

Аналіз лексікі ТСБМ засведчыў пераемнасць традыцый, у якіх былі 
створаны слоўнікі 1930–1960-х гг. Да нашых дзён ТСБМ застаецца пакуль 
што адзіным найвялікшым зборам беларускай лексікі. На яго аснове, а 
таксама на аснове перакладных слоўнікаў пасляваеннага часу былі пад-
рыхтаваны і выдадзены іншыя слоўнікі сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы, у тым ліку «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» 
(Мінск, 1996, 1999, 2002, 2005 гг.).

У 1982 г. у двух тамах быў перавыдадзены «Русско-белорусский сло-
варь», а ў 1962 г. – «Беларуска-рускі слоўнік». Ад сваіх папярэднікаў 

1 Акрамя ўключаных у дадатак матэрыялаў, раім прачытаць: Наркевіч А. 
Скарбніца мовы народнай // Звязда. 1986. 1 лістап.; Дубавец С. Інструмент скла-
даны, тонкі // ЛіМ. 1987. 2 кастр.; Стома М. Чакаем дадатку // Тамсама. 1987. 
20 лют.; Скараход В. Пачуў ад суседа // Тамсама. 1987. 2 кастр.; Жураўскі А. Марым 
пра ідэальны слоўнік? // Тамсама. 1988. 5 лют.
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гэтыя слоўнікі адрозніваюцца хіба толькі большай колькасцю рэестравых 
слоў. Прычым варта адзначыць, што аб’ём і пэўныя асаблівасці перада-
чы слоўных артыкулаў асобных слоў у РБС-53 паўтараюцца і ў РБС-82, 
а асаблівасці семантычнай распрацоўкі, стылістычнай маркіраванасці 
асобных лексем у БРС-88 капіруюць БРС-62 (ніжэй мы праілюструем 
гэта прыкладамі). З нязначнымі зменамі, якія зноў жа тычацца пера-
важна колькасна-фармальнага боку, «Русско-белорусский словарь» 
перавыдаваўся ў 1991, 1993, 1995, 1998, 2002, 2005 гг., «Беларуска-рускі 
слоўнік» – у 1995, 2003, 2010 гг.

На гэту праблему беларускай лексікаграфіі звяртае ўвагу і В. К. Шчэр-
бін. Даследчык зазначае, што «сёння можна з упэўненасцю сцвярджаць, 
што агульная колькасць змяшчаемых імі (маюцца на ўвазе ТСБМ, РБС) 
рэестравых адзінак значна саступае нават суме рэестраў існуючых пе-
ракладных слоўнікаў». І далей: «... цыркулюе адна і тая ж слоўнікавая 
інфармацыя (шмат у чым ужо састарэлая з пункту погляду сучасных 
норм) з аднаго слоўніка ў другі. Інакш кажучы, хутка расце агульная коль-
касць выдадзеных беларускіх слоўнікаў, але сумарны аб’ём змяшчаемай 
імі лексічнай, граматычнай і іншай інфармацыі амаль не павялічваецца» 
[Шчэрбін, 1996, с. 68].

Такім чынам, развіццё беларускай лексікі і лексікаграфіі ХХ ст. ха-
рактарызуецца, па-першае, рэалізацыяй моўнай палітыкі, накіраванай на 
пашырэнне сферы выкарыстання рускай мовы і замацаванне ў слоўніках 
шматлікіх русізмаў, і, адпаведна, звужэннем сферы функцыянавання 
беларускай мовы, і ігнараваннем складальнікамі слоўнікаў беларускіх 
слоў, якія падкрэсліваюць адметнасць і самабытнасць беларускай мовы; 
па-другое, нятворчым і тэндэнцыйным падыходам да лексікаграфічнай 
справы (у самым шырокім сэнсе). Але паколькі існуе першая праблема, 
кардынальнае вырашэнне другой наўрад ці магчымае. 

3.2. АДЛЮСТРАВАННЕ ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫІ  
БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКІ Ў СЛОЎНІКАХ 

ПАСЛЯКАСТРЫЧНІЦКАГА ЧАСУ

Працэсы, якія адбываліся ў 20-я гг. ХХ ст. у мове, нягледзячы на 
іх гвалтоўнае спыненне ў 30-я гг., не маглі не паўплываць на сучасны 
стан беларускай мовы. Не маючы магчымасці ахапіць увесь матэрыял 
слоўнікаў 1920-х гг., мы абмежаваліся толькі аналізам назваў асоб павод-
ле дзейнасці. У гэтай групе слоў, на наш погляд, найбольш дынамічна 
праяўляюцца змены, выкліканыя не толькі моўнымі, але і пазамоўнымі 
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фактарамі. Акрамя таго, назвы асоб паводле дзейнасці шматлікія ў мове 
і маюць складаныя сувязі са словамі іншых тэматычных груп.

Спецыфіка нашага матэрыялу ў тым, што мы выбіралі яго з пера-
кладных слоўнікаў 1920-х гг., дзе адзінымі паказчыкамі наяўнасці таго 
ці іншага элемента канатацыі з’яўляюцца паметы. У ТСБМ у будову 
слоўнікавага артыкула ўваходзіць і стылістычная характарыстыка, вы-
ражаная паметамі, якая паказвае на пераважную сферу ўжывання слоў. 
Да стылістычных тут адносяцца паметы «разм.», «абл.», «кніжн.», «спец.», 
«уст.», «гіст.», а таксама паметы эмацыянальнай ацэнкі «ласк.», «груб.», 
«пагард.» і інш. (ТСБМ. Т. 1. С. 10–11).

Сярод прааналізаваных намі асабовых намінацый вылучаецца гру-
па назваў, якія ў наш час фіксуюцца ў слоўніках з пэўным элементам 
канатацыі. Мы ўсведамляем, што ў слоўніках 1920-х гг. памет як паказчыкаў 
канатацыі магло не быць з-за недасканаласці лексікаграфічнай апрацоўкі, 
нягледзячы нават на тое, што ў РБС-28 ёсць паметы “ирон.”– ирони-
чески, “ласк.” – ласкательное слово, “пренебр.” – пренебрежительно, 
“устар.” – устарелое слово. Таму прынятае намі палажэнне пра адсутнасць 
канатацыйных кампанентаў у значэннях ніжэйапісаных слоў з’яўляецца 
ў пэўнай ступені ўмоўным. Наяўнасць канатацыі вызначалася па пада-
дзеных у ТСБЛМ, ТСБМ і РБС-93 паметах.

Вядома, што «ў 20-я гады, калі беларуская мова стала дзяржаўнай, 
<…> праблема нармалізацыі і ўдасканальвання літаратурнай мовы на-
была выключна важнае значэнне» [Падлужны, 1997, с. 76]. У гэтых умо-
вах выявіліся розныя тэндэнцыі, якія аказвалі ўплыў на фарміраванне 
літаратурнай мовы. Адны мовазнаўцы лічылі, што літаратурная мова 
павінна чэрпаць рэсурсы з мясцовых гаворак, іншыя – з гарадскога 
прастамоўя і сацыяльных жаргонаў, трэція – з традыцыі старажытнага 
беларускага пісьменства. Вынікам такой разнапланавай лексікаграфічнай 
працы былі тагачасныя слоўнікі. І таму такія паметы ў сучасных лексі-
каграфічных крыніцах, як, напрыклад, «абл.», «разм.», «гіст.», «уст.», 
магчыма, з’яўляюцца водгуллем тэндэнцый фарміравання беларускай 
літаратурнай мовы ў 1920-я гг. Гэта так званы натуральны шлях з’яўлення 
памет. Акрамя гэтага, паметы могуць замацоўвацца за словамі штучна. 
Мы згодныя з А. А. Каўрусам, які лічыць, што нярэдка ў слоўніках «звы-
чайныя, нейтральныя лексічныя адзінкі неабгрунтавана адгароджаны 
ад нас засцярогамі: абласное, прастамоўнае, устарэлае» [Каўрус, 1969, 
с. 201]. Так адбылося, напрыклад, са словамі бортнік, гароднік, злотнік, 
падглядач, правазнаўца, рудакоп, больш падрабязная гаворка пра якія 
будзе весціся далей. Да гэтых і некаторых іншых слоў, на наш погляд, 
паметы «прышчэплены» беспадстаўна. У большасці выпадкаў пазнача-
нае паметай слова вымушана было саступіць сваё месца ў літаратурнай 
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мове слову, агульнаму з рускай мовай (агароднік, ювелір, юрыст і г. д.), 
а ў асобных выпадках агульнаўжывальнага эквівалента слову не знайш-
лося ўвогуле. А паметы (напр., «разм.», «абл.», «гіст.», «уст.») у гэты час 
робяць сваю справу – абмяжоўваюць выкарыстанне адпаведных слоў 
і «раяць» ужываць іх у пэўных кантэкстах: у гутарковай мове, у творах 
мастацкай літаратуры і г. д. Як слушна адзначыў В. Красоўскі, «калі пасля 
таго ці іншага слова, якое хацелася б ужыць, стаіць вось такая засцяро-
га, чалавека ахоплівае нейкая баязлівасць, і міжволі пачынаеш шукаць 
заменніка ці сіноніма, якія, часта бывае, куды горшыя». І далей аўтар 
небеспадстаўна сцвярджае, што «ёсць шмат слоў, якія незаслужана забыты 
альбо залічаны да ўстарэлых, размоўных ці нейкіх там іншых» [Красоўскі, 
1970, с. 224]. Вынікам такіх адносін да мовы з’явілася ўваходжанне ў бе-
ларускую мову неўласцівых ёй слоў і формаў, забыццё многіх натуральных 
і мілагучных назваў. Нельга не пагадзіцца з П. У. Сцяцко, які лічыў, што 
«ў цяперашніх літаратурных слоўніках лексічнае багацце нацыянальнай 
беларускай мовы не знайшло свайго дастатковага адлюстравання, нават 
таго, што мы мелі ў слоўніках 20-х гадоў» [Сцяцко, 1990, с. 219]. І таму 
трэба ўсведамляць, што аўтарытэтнасць любой лексікаграфічнай крыніцы 
неабсалютная. Пра недасканаласць слоўнікаў пісаў В. У. Вінаградаў, у 
прыватнасці, ён адзначаў, што «ў кожным тлумачальным слоўніку прапу-
скаюцца сотні, калі не тысячы жывых значэнняў і выдумваецца мноства 
неіснуючых значэнняў» [Виноградов, 1977, с. 169]. Д. Паўлавец слуш-
на сцвярджае, што часам «памылковае выкарыстанне падмацоўваецца 
аўтарытэтам РБС, ТСБМ і давесці памылковасць у такіх выпадках вельмі 
цяжка» [Паўлавец, 1998, с. 36]. Аналізуючы асаблівасці адлюстравання 
дыферэнцыяцыі агентыўных назваў у лексікаграфічных крыніцах, мы 
абапіраліся ў першую чаргу на ТСБМ, ТСБЛМ як найбольш поўныя 
зборы беларускай лексікі. Акрамя іншага, гэта дазваляе зразумець ролю 
ўнутры- і пазамоўных фактараў у працэсе фарміравання розных пластоў 
беларускай лексікі і адлюстравання дыферэнцыяцыі лексікі ў слоўніках 
беларускай мовы.

Прапануем аналіз дыферэнцыяцыі назваў асоб паводле дзейнасці ў 
слоўніках ХХ ст. у залежнасці ад: а) актыўнасці ўжывання; б) наяўнасці 
размоўнага кампанента; в) тэрытарыяльнага пашырэння.

Дыферэнцыяцыя назваў асоб паводле актыўнасці ўжывання

Як ужо было адзначана, лексіка беларускай мовы, як і іншай, па-
дзяляецца на актыўную і пасіўную. Да актыўнай лексікі адносяцца словы, 
што шырока выкарыстоўваюцца ў сучаснай беларускай мове і здольныя 
абслугоўваць усе сферы дзейнасці людзей. Пасіўную лексіку складаюць 
словы малаўжывальныя, якія звычайна маюць адценне ўстарэласці або 
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навізны. У залежнасці ад прычын, якія робяць слова ўстарэлым, вылуча-
юць архаізмы і гістарызмы. У слоўніках устарэлыя словы звычайна маюць 
паметы «ўст.» і «гіст.». Намі вылучаны наступныя словы, якія маюць у 
ТСБМ, ТСБЛМ і РБС-93 (або ў адным з іх) памету «ўст.» або «гіст.».

АКАНОМ. Некаторыя слоўнікі 1920-х гг. (БРС-25, с. 29; РБС-26, 
с. 177) у якасці адпаведніка рускаму эконом падаюць слова аканом, іншыя 
(Дзелавод, с. 134; РКС-24, с. 754 разам з сінонімам ключнік) – эканом; 
РБС-28 падае абодва варыянты разам з сінонімам ключнік (с. 698).  
У РБС-26 слова аканом пададзена яшчэ і як адпаведнік рускаму до-
моправитель (с. 38). Удакладняючы значэнне, у БРС-25 побач з рускім 
эконом пазначана управляющий имением. Назва ключнік у ТСБМ (т. 2, 
с. 702) і ТСБЛМ (с. 294) падаецца так: ‘даўней: слуга ў панскім маёнтку, 
у распараджэнні якога знаходзіліся прадукты харчавання і ключы ад месц 
іх захоўвання‘. Слова аканом у мове нашага часу перайшло ў пасіўны 
склад лексікі. У ТСБМ слова аканом – ‘службовец у панскім маёнтку, 
які кіраваў гаспадаркай‘ (т. 1, с. 208) пазначана паметай «гіст.», а паводле 
ТСБЛМ (с. 52) і РБС-93 (т. 3, с. 771) гэты назоўнік у значэнні ‘кіраўнік 
гаспадаркі ў панскім маёнтку‘ мае памету «ўст.» У РБС-93 паняцці ака-
ном і эканом размяжоўваюцца: эконом – уст. 1. эканом; 2. (заведующий 
хозяйством) аканом. Звязана гэта, напэўна, з арыентацыяй на рускую 
мову і рускую лексікаграфію: у ТСВЯ назоўнік экономъ зафіксаваны ў 
двух значэннях – ‘хороший хозяин, домострой, скопидом, расчетливый, 
сберегающий что можно‘ і ‘домоправитель, домостроитель, правящий хо-
зяйством, расходом денег и припасов; ключник‘ (т. 4, с. 663). Два значэнні 
слова эконом адлюстраваны і ў Ожег. (с. 786): эконом – 1. бережливый, 
хозяйственный человек; 2. заведующий хозяйством. Між тым у белару-
скай мове ў першым з гэтых значэнняў слова аканом (эканом) наўрад ці 
выкарыстоўвалася, а вось у другім яно зафіксавана: аканомъ – экономъ, 
управитель (СБН, с. 4). У РБС-37 эканом як адпаведнік рускаму эконом 
зафіксавана без памет (с. 489). А ў РБС-53 (с. 777) і РБС-82 (т. 2, с. 167) 
паметай «уст.» пазначана слова ў абодвух значэннях: 1. эканом; 2. (заведу-
ющий хозяйством) аканом. БРС-62 (с. 81) і БРС-88 (т. 1, с. 113) назоўнік 
аканом падаюць так: аканом дорев. (в имении) управляющий, управитель; 
эконом. Сведчаннем таго, што адлюстраванне слова аканом (ці эканом) 
у двух значэннях з’яўляецца штучным перайманнем з рускай мовы, мо-
гуць быць звесткі са слоўнікаў беларускіх гаворак: у Касп. (с. 18) гэта не 
вельмі выразна (аканом – эконом), а вось у М-М аконам – панскі аканом 
(с. 14). У СЦГ акoнам і акунoм – гіст. службовец у панскім маёнтку, які 
кіраваў гаспадаркай (с. 25). У БЭ (т. 1, с. 184) і ЭГБ (т. 1, с. 81) таксама 
фіксуецца слова аканом толькі ў значэнні ‘кіраўнік панскай гаспадаркі‘. 
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Такім чынам, намі не знойдзена ніводнага (акрамя перакладных слоўнікаў 
савецкага перыяду) сведчання таго, што ў беларускай мове слова аканом 
мела два значэнні, як і ў рускай мове. 

АКЦЫЗНІК. У БРС-25 (с. 30), РБС-28 (с. 3) гэта слова адпавядае 
рускаму акцизный чиновник. Назоўнік акцыз як адпаведнік рускаму акциз 
зафіксаваны ў РБС-28 (с. 3), Дзелаводзе (с. 93), РБС-26 (с. 8). У ТСБМ 
слова акцызнік ‘служачы ў акцызе‘ мае памету «ўст.» (т. 1, с. 220). Назоўнік 
акцыз – ‘назва ўстаноў, якія збіраюць такі падатак‘ – мае паметы «разм.» і 
«ўст.». У ТСБЛМ назва акцызнік не зафіксавана, назоўнік акцыз – ‘ускос-
ны падатак на тавары шырокага спажывання і паслугі, які ўваходзіць у 
кошт і складае частку бюджэту краіны‘ – пададзены без памет (с. 54). 
У РБС-93 (т. 1, с. 39) слова акцыз памет не мае, акцызнік мае паметы 
«ист», «разг.». Слова акцызнік перайшло ў пасіўны склад лексікі з той 
прычыны, што акцыз як від падатку – з’ява гісторыі. Адноўлены гэты 
від падатку толькі нядаўна, і, магчыма, таму ў самым апошнім слоўніку 
(ТСБЛМ) назоўнік акцыз не мае памет. Гэты назоўнік і вытворныя ад яго 
сустракаюцца ў апошні час у СМІ і ў спецыяльнай літаратуры. Паколькі 
акцыз не існаваў у эканоміцы савецкага грамадства, незразумела, чаму ў 
РБС-37 (с. 3), РБС-53 (с. 17), БРС-62 (с. 84) і РБС-82 (т. 1, с. 25) слова 
акцыз не мае ніякіх памет, акцызнік зафіксавана пачынаючы з БРС-62. 
У БРС-82 назоўнік акцызнік мае дзве паметы «ист.» і «разг.»; БРС-88 
фіксуе яго толькі з паметай «разг.» (т. 1, с. 118), у той час як акцыз – без 
памет. Такім чынам, ужыванне слова акцызнік пачало абмяжоўвацца ў 
слоўніках паметай некалькі дзесяцігоддзяў таму. ГСБМ фіксуе назоўнік 
акцыза ў значэнні ‘падатак на некаторыя тавары‘ (т. 1, с. 95). У СБН 
акцызнікъ – ‘служащій по акцизу питейнаго откупа‘ (с. 4). У значэнні 
‘акцызны чыноўнік‘ назва акцызнік зафіксавана ў Шат. (с. 17). Сучасныя 
дыялектныя слоўнікі гэты назоўнік не фіксуюць.

АПТЭКАР. У РКС-24 (с. 8), РБС-26 (с. 9), РБС-28 (с. 6) аптэкар – 
адпаведнік рускаму аптекарь. Паводле ТСБМ (т. 1, с. 257), аптэкар – 
1. уст. і разм. работнік аптэкі, які робіць лякарствы; фармацэўт; 2. уст. 
уладальнік аптэкі. У РБС-93 (т. 1, с. 55) слова аптэкар як адпаведнік 
рускаму аптекарь таксама падаецца з паметай «уст.». У ТСБЛМ гэты 
назоўнік у значэнні ‘работнік аптэкі‘ зафіксаваны без памет (с. 63), што, 
на наш погляд, апраўдана. У РБС-37 (с. 5), РБС-53 (с. 2), БРС-62 (с. 95) і  
БРС-88 (т. 1, с. 136) слова аптэкар як адпаведнік рускаму аптекарь пада-
ецца без памет. Памета «уст.» зафіксавана толькі ў РБС-82 (т. 1, с. 34). 
Паводле ЭСБМ (т. 1, с. 138), назоўнік аптэкар вядомы ў беларускай мове 
з ХVІІ ст. Звесткі з гістарычных лексікаграфічных крыніц пацвярджаюць 
распаўсюджанасць яго ў беларускай мове ў мінулыя часы: аптекаръ, абте-
каръ, аптекарь, аптыкаръ – аптэкар; у Бул. (с. 28) аптэка (польск. apteka 
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< лац. apotheka) – аптэкарка, аптекаръ, аптыкаръ, апотекаръ. Слоўнікі 
жывой беларускай мовы 1920-х гг. і дыялектныя слоўнікі нашага часу 
слова аптэкар не фіксуюць.

АРЦЕЛЬШЧЫК. У Дзелаводзе (с. 93), РБС-28 (с. 6) арцельшчык – 
адпаведнік рускаму артельщик. У ТСБМ (т. 1, с. 270) і ТСБЛМ (с. 66) 
слова арцельшчык мае памету «ўст.» і тлумачыцца як ‘член, удзельнік 
арцелі‘. У ТСБМ слова арцель мае адно значэнне – ‘аб’яднанне асоб 
той або іншай прафесіі (рамяства) для супольнай працы з удзелам у да-
ходах паводле дамоўленасці і агульнай адказнасцю; таварыства‘ (т. 1, 
с. 270), у ТСБЛМ – два: ‘1. Адна з форм вытворчага аб’яднання грамадзян 
для вядзення калектыўнай гаспадаркі на аснове абагульнення сродкаў 
вытворчасці; 2. Аб’яднанне асоб некаторых прафесій...‘(с. 66), у абодвух 
слоўніках – без памет. У РБС-93 (т. 1, с. 58) назоўнікі арцель і арцельшчык 
падаюцца без памет. З перакладных слоўнікаў ХХ ст. з паметай «уст.» слова 
арцельшчык зафіксавана толькі ў БРС-88 (т. 1, с. 142), назоўнік арцель 
не мае памет ні ў адным са слоўнікаў, што незразумела, паколькі арцелі 
існавалі нядоўга. І таму атрымліваецца, што арцель і арцельшчык сталі 
архаізмамі, а пазней і гістарызмамі. У ГСБМ, Ст.л., Бул., СБН назоўнікі 
арцельшчык і арцель не зафіксаваны. Слоўнікі жывой беларускай мовы 
1920-х гг. гэтых назоўнікаў не змяшчаюць. У СЦГ (с. 28) назоўнік ар-
цельшчык зафіксаваны ў значэнні ‘каптэнармус‘.

АСНАЧ. Паводле БРС-25 (с. 35), БРС-25К (с. 9), аснач – бурлак. 
У РБС-28 (с. 329) оснастчик – аснач, оснастить – аснасціць. У РКС-24 
аснач (ад аснада ‘вадаплаўная прылада‘) – лоцман (с. 310). У ТСБМ слова 
аснач – ‘працаўнік на сплаве лесу; плытагон‘ – падаецца з паметай «уст.» 
(т. 1, с. 285). ТСБЛМ і РБС-93 назоўнік аснач не змяшчаюць. У якасці 
назвы рабочага, які займаецца сплавам плытоў, фіксуецца слова плыта-
гон (ТСБЛМ, с. 481). У РБС-37 назоўнік аснач не зафіксаваны, рускаму 
бурлак адпавядае слова бурлак. Памета «ўст.» замацавалася за словам 
аснач, напэўна, у сярэдзіне ХХ ст., паколькі ў РБС-53 бурлак – уст. 
бурлак, аснач; бурлачество – уст. бурлацтва, аснацтва (с. 45). РБС-62 
падае слова аснач як адпаведнік рускім бурлак і сплавщик нават з дзвюма 
паметамі – «обл.» і «уст.» (103). РБС-82 слова аснач не фіксуе ўвогуле, 
рускаму бурлак з паметай «ист.» падаецца адпаведнік бурлак (т. 1, с. 77). 
У БРС-88 зафіксавана слова аснач з паметай «уст.», якому адпавядаюць 
рускія бурлак, сплавщик (т. 1, с. 148). Слова аснач бытавала ў беларускай 
мове ХІХ ст., магчыма, і раней. Паводле СБН, асначъ – ‘работникъ на 
водоходныхъ судахъ, барочникъ, судовщикъ, бурлак‘ (с. 8). У слоўніках 
беларускай народнай мовы 1920-х гг. назоўнік аснач не зафіксаваны. 
Паводле ДСЛ (с. 37), аснач – плытагон.

БАБЫЛЬ. У РКС-24 бабыль – ‘работнік, найчасцей сямейны, які 
за сваю працу дастае кавалак зямлі і ардынарыю‘ (с. 17), у Дзелаводзе 
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бобыль – бабыль (с. 95), у РБС-28 слова бабыль разам з сінонімамі кутнік, 
бесхацінец адпавядае рускаму бобыль (с. 22). У ТСБМ (т. 2, с. 763) і ТСБЛМ 
(с. 309) слова кутнік з паметай «разм.» зафіксавана ў значэнні ‘крайні 
карэнны зуб‘. Назоўнік бесхацінец захаваўся да нашага часу ў значэнні 
‘чалавек, пазбаўлены свайго роднага жылля, воляю лёсу асуджаны на 
бадзянне па свеце‘ (ТСБМ, т. 1, с. 372). Паводле ТСБМ, слова бабыль у 
мове нашага часу набыло яшчэ адно значэнне – ‘адзінокі, бессямейны ча-
лавек‘, у якім яно падаецца з паметай «разм.»; у значэнні ж 20-х гг. ХХ ст. 
‘бедны, беззямельны, бесхацінны селянін‘ – з паметай «уст.» (т. 1, с. 320). 
ТСБЛМ падае слова бабыль у адным значэнні – ‘беззямельны, адзінокі 
селянін-бядняк‘ з паметай “разм.” (с. 78). У РБС-93 з паметай «разм.» 
рускаму бобыль адпавядае назва бабыль (т. 1, с. 111). Такім чынам, у тым 
значэнні, дыферэнцыяльнай прыкметай якога з’яўляецца ‘беднасць‘, 
слова бабыль лічыцца ўстарэлым (у ТСБМ), а ў значэнні ‘адзінокі‘ слова 
бабыль лічыцца размоўным (ТСБЛМ, РБС-93). Высветліць, калі з’явіліся 
паметы, цяжка, паколькі ў руска-беларускіх слоўніках (акрамя РБС-37) 
слова бабыль як адпаведнік рускаму бобыль падаецца з паметай «разм.», 
а ў беларуска-рускіх – без памет. Памета «ўст.» не сустракаецца пры гэ-
тым слове ні ў адным з перакладных слоўнікаў ХХ ст. На наш погляд, 
у значэнні ‘беззямельны, бедны чалавек‘ слова бабыль небеспадстаўна 
пазначана як устарэлае. У гэтым значэнні ўжываюцца назвы бядняк, 
жабрак і пад. Нягледзячы на тое што назоўнік бабыль не зафіксаваны ў 
ГСБМ, Бул., СБН, Ст.л., у СБН знаходзім бобыльство – 1. состояние бо-
быля; 2. плохое житье; 3. общество бобылей или плохихъ хозяевъ (с. 28). 
У народнай мове 20-х гг. ХХ ст. слова бабыль было шырокаўжывальным: 
у Шат. бабыль – бобыль (с. 26), у Бяльк. бабыль – 1. бобыль, одинокий; 
2. приживальщик (с. 30). Дыялектныя слоўнікі нашага часу фіксуюць 
яго таксама: бабыль – адзінокі, бессямейны чалавек (СЦГ, с. 33); бабыль, 
бабуль – 1. устар. беззямельны селянін; 2. бедны чалавек; 3. іран. стары 
халасцяк; 4. бядняк (СБГ, т. 1, с. 145), бабуль – бабыль (Бабуль тут жыве 
адзін, не мае ні жонкі, ні дзяцей) (Сцяшковіч, с. 48).

БАЛАГОЛ. Паводле БРС-25 (с. 41), гэта слова ў 20-я гг. ХХ ст. мела 
два значэнні, паколькі тут яно падаецца як адпаведнік рускім дилижанс і 
еврей-возчик. Зараз як назва асобы слова балагол устарэла: у ТСБМ (т. 1, 
с. 330), ТСБЛМ (с. 79) балагол – уст. ‘той, хто займаецца перавозам грузаў 
ці людзей на ўласнай фурманцы‘. Агульнаўжывальнымі цяпер лічацца 
словы вазак (ТСБМ, т. 1, с. 425; ТСБЛМ, с. 303), рамізнік (у 1 знач.) 
(ТСБМ, т. 4, с. 636; ТСБЛМ, с. 549), фурман (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 161; 
ТСБЛМ, с. 715), возчык (ТСБМ, т. 1, с. 501; ТСБЛМ, с. 115). У РБС-37, 
РБС-53, РБС-82 і РБС-93 слова балагол не зафіксавана. У БРС-62 (с. 115) 
і БРС-88 (т. 1, с. 169) назоўнік балагол мае памету «уст.» і адпавядае 
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рускім ломовой извозчик, возчик. ГСБМ, СБН, Бул., Ст.л. слова балагол 
не змяшчаюць. У Касп. (с. 32) яно зафіксавана ў неасабовым значэнні: 
балагол – фура, дилижанс с извозчиком (Касп., с. 32), але можна мер-
каваць, што і ў значэнні ‘возчык‘ у народнай мове 20-х гг. ХХ ст. слова 
балагол бытавала. У некаторых беларускіх гаворках нашага часу яно су-
стракаецца таксама: балагол – ‘возчык‘ (СБГ, т. 1, с. 155).

БОРТНІК. Гэта слова зафіксавана ў РБС-28 як адпаведнік рускім 
бортник (с. 24), пасечник (разам з сінонімам зямец, с. 356) і пчеловод 
(разам з сінонімамі зямец, пчаляр, с. 502). Слова пчаляр захавалася да 
нашага часу ў значэнні ‘чалавек, які займаецца пчалярствам‘ (ТСБЛМ,  
с. 527; ТСБМ, т. 4, с. 530); пра лёс назвы зямец гл. ніжэй. Зараз слова 
бортнік тлумачыцца як ‘той, хто займаецца бортніцтвам; пчаляр‘ і мае 
памету «ўст.» (ТСБМ, т. 1, с. 396; ТСБЛМ, с. 92). У РБС-93 бортник – 
с.‑х. уст. бортнік (т. 1, с. 119). У гэтым жа слоўніку рускім пасечник і 
пчеловод адпавядае назоўнік пчаляр (т. 2, с. 450; т. 3, с. 137). Памета 
«уст.» з’явілася, напэўна, у сярэдзіне ХХ ст.: у РБС-37 назва бортнік не 
зафіксавана ўвогуле; у РБС-53 (с. 41) бортник – с.‑х. уст. бортнік, бор-
тничество – с.‑х. уст. бортніцтва. У РБС-82 (т. 1, с. 70) і РБС-93 (т. 1, 
с. 119) з паметамі «с.-х.» і «уст.» пададзена толькі назва асобы бортнік, 
слова ж бортніцтва, займацца бортніцтвам – без памет. У БРС-62 (с. 120) 
і БРС-88 (т. 1, с. 194) словы бортнік і бортніцтва пададзены як устарэлыя. 
Слова бортнік было вядома ў беларускай мове ў мінулыя часы, паколькі 
ў ГСБМ бортникъ, бортьникъ – ‘бортнік‘ (т. 2, с. 161), бортинъ – тое, што 
і бортнікъ (т. 2, с. 160). Слоўнікі народнай мовы 20-х гг. ХХ ст. слова 
бортнік не фіксуюць. Паводле СБГ, бортнік, бартнік – пчаляр; параўн. 
польск. bartnik (т. 1, с. 207), у ТС (т. 1, с. 75) бортнік – бортнік, пчаляр.

БРАМНІК. Паводле РКС-24 (с. 546), БРС-25 (с. 47), РБС-28 (с. 460), 
гэта слова адпавядала рускаму привратник. Брама – вароты (БРС-25, с. 47; 
БРС-25К, с. 11; РБС-28, с. 52). У ТСБМ (т. 1, с. 400) асабовы назоўнік 
брамнік ‘дзяжурны пры браме, пры ўваходзе куды-н.‘ пазначаны як уста-
рэлы. У той жа час слова брама – ‘шчыльныя, на дзве палавіны, крытыя 
зверху вароты, якія закрываюць галоўны ўваход на тэрыторыю горада, 
завода, двара і інш.‘ – ніякіх памет не мае (ТСБМ, т. 1, с. 399). У ТСБЛМ 
назоўнік брамнік не зафіксаваны, брама зафіксаваны ў тым жа значэнні, 
што і ў ТСБМ, таксама без памет (с. 92). У РБС-93 назоўнік брамнік і 
словазлучэнне вартаўнік пры варотах адпавядаюць рускаму привратник, 
ніякіх памет у гэтым слоўніку не падаецца. Такім чынам, памету «ўст.» 
слова брамнік мае толькі ў ТСБМ. У якасці агульнаўжывальнага тут пра-
пануецца слова швейцар – ‘вартаўнік ля знадворных дзвярэй у пад’ездах 
устаноў, рэстаранаў, гасцініц, жылых памяшканняў‘ (ТСБМ, т. 5, кн. 2, 
с. 363), тое ж і ў ТСБЛМ (с. 757). Слова брамнік зафіксавана як устарэ-
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лае нядаўна: магчыма, пад уплывам ТСБМ памета з’явілася і ў БРС-88 
(т. 1, с. 195), дзе брамнік – уст. привратник. У папярэдніх па часе пера-
кладных слоўніках слова брамнік або не зафіксавана ўвогуле (РБС-37), 
або зафіксавана без памет (РБС-53, с. 505; БРС-62, с. 130; РБС-82, т. 1, 
с. 189). У беларускай мове ў мінулыя эпохі словы брама і брамнік бытавалі: 
брамнікъ – привратникъ; брама – 1. крепостные ворота; 2. городскія во-
рота на главныхъ въездахъ въ городъ; 3. тріумфальныя ворота; 4. ворота 
замка; 5. ворота въ господскомъ или заездномъ доме по большимъ горо-
дамъ; 6. ворота у церковной ограды и монастырской (СБН, с. 32). У Бул. 
назоўнік брама зафіксаваны ў двух значэннях: ‘край адзення, аблямоўка‘ 
і ‘вароты, брама‘ (с. 48). Тое ж і ў ГСБМ (т. 2, с. 187–188). У слоўніках 
беларускай народнай мовы 20-х гг. ХХ ст. слова брамнік не зафіксавана, 
назоўнік брама знаходзім у Шат. (с. 35) – большие въездные ворота і ў 
Касп. (с. 42) – ворота. Ужываецца слова брама і ў дыялектнай мове на-
шага часу: у СБГ брама – ‘двухстворкавыя вароты‘ (т. 1, с. 212), у М-М 
брамка – ‘варотцы‘ (с. 22). Магчыма, на выхад слова брамнік з актыўнага 
складу паўплывала яго паходжанне – ад польск. brama (ЭСБМ, т. 1, с. 377).

У той жа час незразумела, чаму назоўнік брамніца – ‘жан. да брамнік‘ 
ніякіх памет не мае. У БРС-88 ён не зафіксаваны ўвогуле.

БУЛАЧНІК. У Дзелаводзе (с. 96) слова булачнік разам з сінонімам 
пекар пададзена як адпаведнік рускаму булочник. У ТСБМ (т. 4, с. 153) 
і ТСБЛМ (с. 459) назва пекар зафіксавана ў значэнні ‘спецыяліст, які 
займаецца выпечкай хлеба‘. ТСБЛМ назоўнік булачнік з паметай «уст.» 
падае ў значэнні ‘ўладальнік булачнай або прадавец булак ці пекар, які іх 
выпякае‘. У ТСБМ (т. 1, с. 418) у такіх жа значэннях, а таксама ў РБС-93 
(т. 1, с. 130) слова булачнік пададзена без памет. Перакладныя слоўнікі 
ХХ ст., пачынаючы з РБС-37, слова булачнік як адпаведнік рускаму бу-
лочник падаюць без памет. Гістарычныя лексікаграфічныя крыніцы, а 
таксама рэгіянальныя слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і 
дыялектныя слоўнікі нашага часу слова булачнік не змяшчаюць.

ВАЯВОДА. У РКС-24 (с. 121) слова ваявода разам з сінонімам 
галоўнакамандуючы адпавядае рускаму главнокомандующий, а ў РБС-28 
(с. 45) – рускаму воевода. Некаторыя слоўнікі 1920-х гг. (РБС-26, с. 31;  
РБС-28, с. 45) фіксуюць словазлучэнне галоўны начальнік войска як 
пераклад рускага главнокомандующий. Зараз слова ваявода з’яўляецца 
гістарызмам: паводле ТСБМ (т. 1, с. 472), ТСБЛМ (с. 108), ваявода – 
‘1. на тэрыторыі Старажытнай Русі – начальнік войска, кіраўнік го-
рада ці акругі; 2. на тэрыторыі Заходняй Беларусі з 1920 да 1939 г. і ў 
Польшчы – кіраўнік ваяводства‘. Нягледзячы на тое што памета «гіст.» 
ёсць толькі ў ТСБМ і адносіцца да слова ваявода ў першым значэнні, 
з азначэнняў відаць, што ў абодвух значэннях слова ваявода ў бела-
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рускай мове ўстарэла. У РБС-93 воевода – ист. ваявода (т. 1, с. 193).  
У РБС-37 главнокомандующий – галоўнакамандуючы (с. 57), воевода – 
ваявода (с. 33). У РБС-53 (с. 64) словы ваявода і ваяводства зафіксаваны 
з паметай «ист.». Тое ж і ў БРС-62 (с. 147). У РБС-82 (т. 1, с. 111) асабовы 
назоўнік ваявода пададзены як устарэлы, назва ж ваяводства – без па-
мет. У БРС-88 (т. 1, с. 224) ваявода і ваяводства зафіксаваны без памет. 
У двух значэннях слова воевода адлюстравана ў ГСБМ: 1. военачальнік; 
2. начальнік горада і гарадской акругі (т. 4, с. 85). Такім чынам, у значэнні 
‘начальнік ваяводства‘ слова ваявода з’яўляецца гістарызмам, а ў значэнні 
‘кіраўнік войска‘ – архаізмам. У значэнні ‘галоўны начальнік арміі‘ зараз 
агульнаўжывальным з’яўляецца слова галоўнакамандуючы. У рэгіянальных 
слоўніках жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектных слоўніках 
нашага часу назоўнік ваявода не зафіксаваны.

ДАРЭКТАР. У РБС-28 (с. 663) слова дарэктар разам з сінонімам ба-
каляр зафіксавана ў значэнні ‘хатні настаўнік‘. У ТСБМ (т. 2, с. 142) 
слова дарэктар у значэнні ‘дамашні настаўнік‘ мае памету «ўст.», у 
ТСБЛМ (с. 170) у значэнні ‘ў дарэвалюцыйнай беларускай вёсцы – хатні 
настаўнік‘ – паметы «ўст.» і «разм.». У РБС-93 гэта слова не зафіксавана 
ўвогуле. РБС-37, РБС-53 і РБС-82 назоўнік дарэктар не змяшчаюць. Ад-
люстраваны ён у БРС-62 (с. 236) і БРС-88 (т. 1, с. 365): дарэктар – уст., 
прост. домашний учитель. У ГСБМ, СБН, Бул. і Ст.л. назоўнік дарэктар не 
зафіксаваны. Паводле Касп. (93), дарэктар – домашний учитель. Паводле 
ЭСБМ (т. 3, с. 127), дарэктар ‘дамашні настаўнік‘ паходзіць з польскага 
dyrektor (<лац.) ‘тс.‘, параўн. ст.-бел директоръ ‘духоўны настаўнік‘.

ЖАЎНЕР. Гэта слова ў слоўніках 20-х гг. ХХ ст. адпавядала рускаму 
солдат (БРС-25, с. 101; РБС-28, с. 586; РБС-26, с. 156; РКС-24, с. 674; 
РБС-20, с. 125). Сустракаюцца ў тагачасных слоўніках і такія сінонімы, 
як салдат (РБС-20, с. 125; РБС-28, с. 586) і маскаль (РБС-28, с. 586; 
РБС-26, с. 156). Паводле ТСБМ (т. 5, кн. 1, с. 26) і ТСБЛМ (с. 581), слова 
салдат зараз ужываецца ў значэннях ‘радавы ваеннаслужачы сухапутнага 
войска, а таксама ваеннаслужачы наогул‘ і ‘ваенны чалавек, воін‘. Сло-
ва маскаль нарматыўнымі слоўнікамі беларускай мовы нашага часу не 
зафіксавана. Назоўнік жаўнер у мове нашага часу лічыцца ўстарэлым: 
у ТСБМ (т. 2, с. 254), ТСБЛМ (с. 199) ён мае памету «ўст.» і тлумачыц-
ца так: ‘салдат польскай арміі‘. На наш погляд, тлумачэнне ў ТСБМ і 
ТСБЛМ недасканалае і патрабуе ўдакладненняў. Па-першае, у 20-я гг. 
ХХ ст. і раней слова жаўнер было сінонімам слоў салдат, воін незалежна 
ад таго, пра армію якой краіны ішла гаворка (жолнеръ, жовнеръ ‘салдат‘ 
(польск. żołnierz < с.-в.н. soldnaere, Бул., с. 115; жолнеръ, желнеръ, жов-
неръ, жолнэръ, жорнеръ, зовнеръ, золнеръ – ‘салдат‘, ГСБМ, т. 10, с. 46; 
жовнеръ, умен. жовнерчикъ, слово обветшалое, но еще изредка употре-
бляемое, особенно въ песняхъ ‘солдат‘, СБН, с. 157). Па-другое, слова 
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жаўнер – польскае, паводле ЭСБМ (т. 3, с. 221), паходзіць ад польскага 
żоłnierz, ст.-польск. żołdnierz < ням.Söldner, і ў польскай мове яно за-
раз з’яўляецца агульнаўжывальным і шырокавядомым: солдат – żołnierz 
(БРПС, т. 2, с. 1215), żołnierz – солдат; воін (БПРС, т. 2, с. 731). Таму 
больш правільна будзе лічыць, што жаўнер устарэла ў агульным значэнні 
‘салдат‘, але калі гаворка ідзе пра польскую армію, то слова жаўнер можа, 
відаць, ужывацца без усялякіх абмежаванняў (напр., у творах мастацкай 
літаратуры). Назоўнік жаўнер не зафіксаваны ні ў РБС-37, ні ў РБС-53, 
ні ў РБС-82, у гэтых слоўніках рускаму солдат адпавядае назоўнік салдат 
(РБС-37, с. 406; РБС-53, с. 644; РБС-82, т. 2, с. 416). З паметай «уст.» ён 
зафіксаваны ў БРС-62 (с. 266) і БРС-88 (т. 1, с. 411) і адпавядае руска-
му солдат. У слоўніках жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. назоўнік 
жаўнер не зафіксаваны. У дыялектнай мове нашага часу слова жаўнер 
ужываецца, але ў СБГ (т. 2, с. 144) у значэнні ‘салдат польскай арміі‘ паз-
начана як устарэлае (магчыма, памета і тлумачэнне перанесены з ТСБМ).

ЗАЛАТАР. У РБС-20 (с. 54), РБС-26 (с. 52) слова залатар разам з 
сінонімам пазалотнік адпавядае рускаму золотильщик; у РКС-24 (с. 757) 
разам з сінонімам злотнік – рускаму ювелир; у РБС-28 (с. 55) разам з 
сінонімам пазалотнік – рускім золотарь, золотильщик. ТСБМ (т. 3, с. 590) 
фіксуе назву пазалотнік у значэнні ‘спецыяліст па залачэнню‘; лёс 
назоўніка злотнік у мове нашага часу разглядаецца ніжэй. У беларускай 
мове нашага часу назоўнік залатар мае пераноснае іранічнае значэнне 
‘асенізатар‘(ТСБМ, т. 2, с. 335), у якім слова залатар мае паметы «прост.» 
і «уст.» у РБС-93 (т. 1, с. 532). Значэнне ‘майстар па вырабу розных 
рэчаў з золата; ювелір‘ і ў ТСБМ, і ў РБС-93 падаецца з паметай «уст.». 
У якасці агульнаўжывальнага ў значэнні ‘майстар, які вырабляе прад-
меты мастацтва, упрыгожанні і пад. з каштоўных металаў, з каштоўнымі 
камянямі, або прадавец такіх прадметаў‘ сучаснымі слоўнікамі пра-
пануецца слова ювелір (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 484; ТСБЛМ, с. 778).  
У РБС-37 і РБС-53 назоўнік залатар не сустракаецца ўвогуле, як адпа-
веднікі рускім золотильщик і ювелир у гэтых слоўніках прапануюцца на-
звы залацільшчык (РБС-37, с. 123), пазалотнік (РБС-37, с. 123; РБС-53, 
с. 168) і ювелір (РБС-37, с. 492; РБС-53, с. 784). У БРС-62 слова залатар 
зафіксавана: залатар – 1. уст. (ювелир) золотарь; 2. разг. (ассенизатор) 
золотарь (с. 292). У такіх жа значэннях і з паметамі назоўнік залатар 
зафіксаваны ў РБС-82 (т. 2, с. 628) і БРС-88 (т. 1, с. 450). Слова залатар 
бытавала ў беларускай мове ў мінулыя эпохі, пра што сведчыць ГСБМ  
(т. 13, с. 137): золотаръ, золоторъ – ‘майстар па вырабу розных рэчаў з зо-
лата‘, Ст.л. (с. 78): золотаръ – ‘майстар па вырабу залатых рэчаў‘. Пераход 
слова залатар ‘майстар-ювелір‘ у пасіўны склад беларускай лексікі мог 
адбыцца па аналогіі з рускай мовай, паколькі памета «ўст.» за словам за-
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латар ‘ювелір‘ у рускіх лексікаграфічных крыніцах упершыню зафіксавана 
амаль на трыццаць гадоў раней, чым у беларускіх. У ТСВЯ (т. 1, с. 692) 
у значэнні ‘ювелір‘ слова залатар пададзена без памет, а ў ТСРЯ (т. 1, 
с. 1114) з паметамі «устар.» і «спец.».

ЗЛОТНІК. У беларускай мове 20-х гг. ХХ ст. гэта слова адпавядала 
рускім ювелир (разам з сінонімам залатар, РКС-24, с. 757), золотарь, 
золотильщик (разам з сінонімам пазалотнік, РБС-28, с. 55). Паводле 
БРС-25, злотнік – золотарь, золотых дел мастер (с. 127). У мове наша-
га часу слова злотнік лічыцца ўстарэлым: паводле ТСБМ (т. 2, с. 482), 
злотнік – уст. ‘тое, што і залатар (у 1 зн.) – ‘майстар па вырабу розных 
рэчаў з золата; ювелір‘ (ТСБМ, т. 2, с. 335). У ТСБЛМ і РБС-93 назоўнік 
злотнік не зафіксаваны, як і ў РБС-37, РБС-53, БРС-62, РБС-82. Ад-
люстраваны ён толькі ў БРС-88 (т. 1, с. 521) (магчыма, пад уплывам 
ТСБМ): злотнік уст. (ювелір) золотарь. У якасці шырокаўжывальнага 
ў значэнні ‘майстар, які вырабляе прадметы мастацтва, упрыгожанні і 
пад. з каштоўных металаў, з каштоўнымі камянямі, або прадавец такіх 
прадметаў‘ сучаснымі слоўнікамі прапануецца слова ювелір (ТСБЛМ,  
с. 778; ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 484). Слова злотнік мела гісторыю існавання 
ў мове, і нават у больш шырокім значэнні: паводле Ст.л. (с. 75), злотнік – 
1. майстар залатых спраў, ювелір; 2. мера вагі, залатнік; паводле ГСБМ 
(т. 12, с. 286), злотникъ – 1. майстар залатых спраў; 2. тое, што і золот-
никъ у 1 зн. (старая мера масы, роўная 1/96 фунта (каля 4,226 г), якая 
ўжывалася да ўвядзення метрычнай сістэмы). Паводле СБН (с. 209), 
злотникъ ‘золотых дел мастеръ‘; паводле Бул. (с. 123), злото «золата» 
(польск. złoto), злотарь, злотникъ. У асабовым значэнні назоўнік злотнік 
бытаваў у народнай мове 20-х гг. ХХ ст. (злотнік – золотых дел мастер; 
Шат., с. 117); з паметай «уст.» зафіксаваны ён і ў СЦГ (с. 165), паводле 
ТС (т. 2, с. 156), злотнік – залатар, ювелір.

КАНТОРШЧЫК. У РБС-28 (с. 194), РБС-26 (с. 62) слова канторш-
чык падаецца як адпаведнік рускаму конторщик. У Дзелаводзе (с. 109) 
назоўнік кантора разам з сінонімам бюро адпавядае рускаму контора. 
Паводле РКС-24 (с. 274), кантора – ‘месца кіраўніцтва гаспадарчымі 
і рахунковымі справамі‘. Зараз слова канторшчык у значэнні ‘работнік 
канторы‘ фіксуецца з паметай «разм.» у ТСБМ (т. 2, с. 620) і з паметай 
«уст.» у ТСБЛМ (с. 274) і РБС-93 (т. 1, с. 659). РБС-37 (с. 153) і РБС-53 
(с. 211) слова канторшчык падаюць як адпаведнік рускаму конторщик 
без памет. Пачынаючы з БРС-62 (с. 376) і далей у РБС-82 (т. 1, с. 371) 
і БРС-88 (т. 1, с. 577) яно ўжо фіксуецца з паметай «уст.». Гістарычныя 
лексікаграфічныя крыніцы, а таксама слоўнікі жывой беларускай мовы 
20-х гг. ХХ ст. і дыялектныя слоўнікі нашага часу слова канторшчык не 
змяшчаюць. Паводле ЭСБМ (т. 4, с. 240), кантора ‘калгасная канцыля-
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рыя‘, ‘аддзел прадпрыемства з арганізацыйна-гаспадарчымі функцыямі‘ 
з рус. контора, якое з ням. Kontor або з гал. Kantoor < фр. comptoir ‘бюро‘, 
‘прылавак‘ < compter ‘лічыць‘.

КАНЦЫЛЯРЫСТ. У РБС-28 (с. 180) слова канцылярысты падаецца 
як адпаведнік рускаму канцелярист. У ТСБЛМ (с. 275) слова канцылярыст 
з паметай «уст.» зафіксавана ў значэнні ‘служачы канцылярыі‘, павод-
ле ТСБМ (т. 2, с. 624), акрамя значэння ‘дробны служачы канцылярыі, 
пісец‘, у якім яно пазначана як устарэлае, слова канцылярыст мае і яшчэ 
адно значэнне – ‘работнік апарату, які аддае перавагу дробязям канцы-
лярскага справаводства, фармальна адносіцца да працы‘. У РБС-93 (т. 1, 
с. 609), а таксама ў папярэдніх перакладных слоўніках, пачынаючы з 
РБС-37, слова канцылярыст як адпаведнік рускаму канцелярист пададзена 
без памет. Паводле ГСБМ (т. 14, с. 260), Ст.л. (с. 91), Бул. (с. 137), слова 
канцеляриста (канцылярыста, канцеляристъ) раней бытавала ў значэнні 
‘канцылярыст‘. Слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. назоўнік 
канцылярыст не фіксуюць. У Юрчанкі канцылярац, канцыляршчык – 
работнік канцылярыі (т. 1, с. 211).

КЛЮЧНІК. Паводле РКС-24, ключнік, ключар – урадовец, які захоўвае 
ключы (с. 262), або вайсковец ніжэйшай ступені, які захоўвае вайсковую 
маёмасць (с. 248). У РБС-28 слова ключнік разам з сінонімам ахмістар 
адпавядае рускаму ключник (с. 187). Паводле ТСБМ (т. 2, с. 702), назоўнік 
ключар у значэнні ‘той, хто захоўвае ключы ад чаго-н.‘ зараз лічыцца 
ўстарэлым, у значэнні ‘духоўная асоба (звычайна свяшчэннік), якая рас-
параджаецца царкоўнай маёмасцю‘ – агульнаўжывальным; назва ахмістар 
у нарматыўных слоўніках беларускай мовы нашага часу не зафіксавана. 
Зараз слова ключнік – ‘слуга ў панскім маёнтку, у распараджэнні якога 
знаходзіліся прадукты харчавання і ключы ад месц іх захоўвання‘, – мае 
памету «ўст.» (ТСБМ, т. 2,  с. 702; РБС-93, т. 1, с. 637), у ТСБЛМ функцыю 
паметы выконвае прыслоўе «даўней», уключанае ў азначэнне (с. 294). 
У РБС-37 назоўнік ключнік не зафіксаваны, у наступных слоўніках  
(РБС-53, с. 203; БРС-62, с. 395; РБС-82, т. 1, с. 359; БРС-88, т. 1, с. 606) 
гэта слова зафіксавана з паметай «уст.» і адпавядае рускаму ключник. 
Калі ўлічыць, што памета «ўст.» паказвае на тое, што слова (менавіта 
слова) устарэла, выйшла з шырокага ўжывання, заменена іншым, а па-
мета «гіст.» паказвае на тое, што рэалія ўстарэла і слова ўжываецца ў той 
літаратуры, якая мае дачыненне да фактаў гісторыі, мы лічым, што больш 
правільна было б слова ключнік пазначыць паметай «гіст.» (улічваючы 
тлумачэнне ў ТСБМ, з якога вынікае, што слова ключнік – гістарызм). А ў 
значэнні ‘службовая асоба ў арміі, у абавязкі якой уваходзіла захаванне і 
выдача маёмасці, абмундзіравання, харчу‘ слова ключнік сапраўды стала 
архаізмам, зараз у гэтым значэнні ўжываецца назва каптэнармус (ТСБЛМ, 
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с. 277; ТСБМ, т. 2, с. 633). Улічваючы эксперыментальны характар  
РКС-24, можна дапусціць, што слова ключнік ніколі не ўжывалася ў 
якасці вайсковай назвы, і В. Ластоўскі зрабіў спробу перанесці слова 
ключнік у ваенную лексіку ў гэтым больш вузкім значэнні. Тым больш 
што ў ГСБМ ключникъ, клюшникъ – ‘асоба, якой даручаны ключы, нагляд 
і права распарадчыка ў двары або маёнтку, ключнік‘ (т. 15, с. 128–129), 
у Ст.л. въ ключахъ бывати – быць на пасадзе ключніка (с. 97). Слоўнікі 
народнай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектныя слоўнікі нашага часу назоўнік 
ключнік не фіксуюць.

ЛЁКАЙ. Паводле слоўнікаў 20-х гг. ХХ ст., слова лёкай адпавядала 
рускаму лакей (РБС-26, с. 65; РБС-20, с. 70 (разам з сінонімам пакаёвы); 
РБС-28, с. 208 (разам з сінонімамі пакаёвы і лакей). У наш час слова пака-
ёвы з’яўляецца прыметнікам. У ТСБМ (т. 3, с. 41) слова лёкай мае памету 
«ўст.» і тлумачыцца як ‘лакей‘. Старая форма лёкай зараз заменена на 
лакей. Слова лакей мае два значэнні: ‘1. слуга ў багатым доме, у гасцініцы, 
рэстаране; 2. перан. чалавек, які падхалімнічае, выслужваецца (неадабр.)‘ 
(ТСБМ, т. 3, с. 15; ТСБЛМ, с. 312). Але ў РБС-93 побач падаюцца фор-
мы лакей і лёкай як адпаведнікі рускаму лакей (т. 1, с. 706). Слова лёкай 
адзначана як устарэлае з сярэдзіны ХХ ст.: у РБС-37 яно не зафіксавана 
ўвогуле, у РБС-53 (с. 229) яно зафіксавана, але без памет, тое ж у РБС-82 
(т. 1, с. 397). А ўжо ў БРС-62 бачым: лёкай уст. см. лакей (с. 418), лакей 
прям., перен. лакей (с. 412); тое ж і ў БРС-88 (т. 1, с. 632, 643). Як ужо 
адзначалася, у РБС-93 слова лёкай зноў пададзена без памет. Такім чынам, 
тут, як і ў некаторых іншых прыкладах, назіраецца тэндэнцыя механічнага 
пераносу наяўнасці або адсутнасці памет з РБС у РБС і з БРС у БРС, 
што прыводзіць да блытаніны і непаслядоўнасці ў падачы лексічнага 
матэрыялу. У ГСБМ зафіксавана форма лекай у значэнні ‘лакей‘ (т. 16, 
с. 338). Паходзіць слова лёкай са старапольскага lokai – ‘слуга, апрануты 
ў ліўрэю‘ (ЭСБМ, т. 5, с. 299). Напэўна, з прычыны свайго паходжання 
форма лёкай была выцеснена формай лакей, распаўсюджанай у рускай 
мове. Магчыма, па аналогіі з рускай мовай за словам лакей у беларускай 
мове замацавалася і другое пераноснае значэнне (гл., напр., ТСРЯ (т. 2, 
с. 19) і Ожег. (с. 272). Слоўнікі народнай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялек-
тныя слоўнікі нашага часу слова лёкай не фіксуюць.

ЛІТОЎШЧЫК. Паводле БРС-25, літоўшчык – литейщик, паяль-
щик (с. 159). У слоўніках 20-х гг. ХХ ст. зафіксаваны таксама словы 
літоўнік (РБС-28, с. 214, с. 358) як адпаведнік рускім литейщик і па-
яльщик, літавальнік (РБС-28, с. 358), лютаўнік (РКС-24, с. 452). Назвы 
літоўнік і лютаўнік нарматыўныя слоўнікі беларускай мовы нашага часу 
не адлюстроўваюць. У ТСБМ слова літоўшчык ‘спайшчык‘ мае памету 
«ўст.». У ТСБЛМ і РБС-93 гэта слова не зафіксавана ўвогуле. У якасці 
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агульнаўжывальнага ў значэнні ‘рабочы, спецыяліст па ліцейнай справе‘ 
змешчана слова ліцейшчык (ТСБМ, т. 3, с. 54; ТСБЛМ, с. 320; РБС-93, 
т. 1, с. 726). Рабочы, спецыяліст, які займаецца паяннем, зараз назы-
ваецца паяльшчыкам (ТСБМ, т. 4, с. 151; ТСБЛМ, с. 459; РБС-93, т. 2, 
с. 455). РБС-37, РБС-53, РБС-82 слова літоўшчык не фіксуюць. Гэты 
назоўнік ёсць у БРС-62 (с. 422): літоўшчык – см. спайшчык; з паметай 
«уст.» ён зафіксаваны ў БРС-88: літоўшчык – уст. спайшчык (т. 1, с. 648), 
спайшчык – спец. спайщик (т. 2, с. 490). Такім чынам, фіксацыя выхаду з 
агульнага ўжывання слова літоўшчык адносіцца да 30-х гг. ХХ ст.

МНІХ. У БРС-25 (с. 171) мніх – монах; у РБС-28 (с. 235), дзе слова 
мніх мае памету «устар.», яно адпавядае рускаму монах разам з сінонімамі 
манах, чарнец; у РКС-24 (с. 333) адзначана, што «формы мніх і мнішка «ў 
старой нашай пісьменнасці, пачынаючы ад Кірылы Тураўскага, пісаліся 
<…> роўнабежна з формамі манах і манашка». У мове нашага часу слова 
манах захавалася ў значэнні ‘член царкоўнай абшчыны, які даў абяцанне 
весці аскетычны спосаб жыцця‘ (ТСБЛМ, с. 332; ТСБМ, т. 3, с. 101); 
назоўнік чарнец у ТСБЛМ (с. 744) і ТСБМ (т. 5, кн. 2, с. 300) з паметай 
«уст.» адлюстраваны ў значэнні ‘манах‘. Паводле ТСБМ (т. 3, с. 168), 
мніх – уст. ‘манах‘. У ТСБЛМ і РБС-93 гэты назоўнік не зафіксаваны. 
РБС-37 (с. 184), РБС-53 (с. 264), РБС-82 (т. 1, с. 453) і РБС-93 (т. 2, с. 77) 
фіксуюць толькі слова манах як адпаведнік рускаму монах. У БРС-62 
назва мніх не зафіксавана таксама. Паводле БРС-88 (т. 1, с. 696), мніх – 
уст. монах. У ГСБМ (т. 18, с. 86), Ст.л. (с. 113), а таксама ў Бул. (с. 205), 
дзе адзначана паходжанне слова мніх ад польскага mnich, назва мнихъ 
зафіксавана ў значэнні ‘манах‘. У слоўніках жывой беларускай мовы 
20-х гг. ХХ ст., а таксама ў дыялектных слоўніках нашага часу слова мніх 
не зафіксавана.

МНІШКА. У РБС-25 (с. 171) мнішка – монашенка, у РБС-28 (с. 235) 
разам з сінонімамі манашка, чарніца, чарнушка слова мнішка падаецца як 
адпаведнік рускім монахиня, монашка. Назва манашка ў ТСБЛМ (с. 332) 
зафіксавана толькі як жаночы адпаведнік да назоўніка манах, у ТСБМ 
(т. 3, с. 101) яшчэ і ў значэнні ‘начны матыль з чорнымі палосамі і плямамі 
на крылах і брушку, вусень якога з’яўляецца шкоднікам раслін‘. Паводле 
ТСБМ (т. 5, кн. 2, с. 300), слова чарнушка – полісемант, а ў ТСБЛМ гэта 
амонімы, адзін з якіх ужываецца ў размоўным стылі ў значэнні ‘смуглая 
чорнавалосая, чарнавокая жанчына, дзяўчынка‘, другі – у значэнні ‘ад-
нагадовая травяністая расліна сямейства казяльцовых, чорнае насенне 
якой выкарыстоўваецца як вострая прыправа‘ – пададзены без памет. 
У ТСБМ (т. 3, с. 168) слова мнішка ‘манашка‘ мае памету «ўст.». ТСБЛМ 
і РБС-93 гэтую назву не фіксуюць, таксама як і перакладныя слоўнікі 
савецкага перыяду, дзе рускаму монашка (монахиня, монашенка) падаецца 
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беларускі адпаведнік манашка (РБС-37, с. 184; РБС-53, с. 264; БРС-62, 
с. 435; РБС-82, т. 1, с. 453; БРС-88, т. 1, с. 669; РБС-93, т. 2, с. 77). Сло-
ва мнішка зафіксавана ў ГСБМ (т. 18, с. 87), у Бул. (с. 205) у значэнні 
‘манашка‘. Паводле СБН (с. 286), мнішка – римско-католическая мо-
нахиня. У ЭСБМ, дзе пададзены два значэнні слова мнішка – ‘рымска-
каталіцкая манахіня‘ і ‘нерашучая асоба‘, адзначана, што гэтая назва 
паходзіць з польскага mniszka ‘манахіня‘. Слоўнікі жывой беларускай 
мовы 20-х гг. ХХ ст., а таксама дыялектныя слоўнікі нашага часу слова 
мнішка не фіксуюць. 

МЫТНІК. У слоўніках 20-х гг. ХХ ст. слова мытнік адпавядала ру-
скаму таможенный чиновник (БРС-25К, с. 31; БРС-25, с. 137; РБС-28, 
с. 617), словы мытня і мытніца адпавядалі рускаму таможня (БРС-25К, 
с. 31; БРС-25, с. 137; РБС-26, с. 162). У ТСБМ слова мытнік ‘служа-
чы мытніцы‘ мае памету «гіст.» (т. 3, с. 188). Паколькі мы аперыруем 
фактамі з лексікаграфічных крыніц, то наяўнасць паметы нават у адным 
са слоўнікаў вымушае разглядаць слова мытнік сярод устарэлых, нягле-
дзячы на адсутнасць памет пры гэтым слове ў ТСБЛМ (с. 353) і РБС-93 
(т. 3, с. 499), што абумоўлена непрацяглай тэндэнцыяй да аднаўлення 
некаторых слоў. У якасці агульнаўжывальнай назвы служачага таможні, 
таможнай варты ТСБМ прапануе назоўнік таможнік, які зафіксаваны 
таксама ў РБС-93 (т. 3, с. 499) і ТСБЛМ (с. 353). Але для беларускай мовы 
слова мытнік, на наш погляд, больш натуральнае і больш уласцівае, чым 
таможнік. У РБС-37 слова мытнік не зафіксавана, тут знаходзім толькі 
таможня – мытня, мытніца (с. 428). У РБС-53 (с. 676) яно без памет ра зам 
з сінонімам таможнік зафіксавана як адпаведнік рускаму таможенник; 
тое ж у РБС-82 (т. 2, с. 468). У БРС-62 слова мытнік ужо пазначана як 
устарэлае; тое ж і ў БРС-88 (т. 1, с. 704). Мытнік – агульнавядомае слова 
мінулага: яно зафіксавана ў ГСБМ (т. 18, с. 254), Ст.л. (с. 114) у значэнні 
‘зборшчык падаткаў, гандлёвай пошліны‘. Рэгіянальныя слоўнікі жывой 
беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст., а таксама дыялектныя слоўнікі наша-
га часу слова мытнік у асабовым значэнні не фіксуюць. Словы мытня і 
мытніца ў ТСБМ (т. 3, с. 188) падаюцца з паметай «гіст.», для высвятлення 
іх значэння слоўнік перанакіроўвае чытача да слова таможня. У ТСБЛМ 
(с. 353) такая ж адсылка, пры гэтым паметы пры слове мытня няма, слова 
мытніца не фіксуецца зусім. 

ПАСЛУГАЧ. Слова паслугач(ы) у БРС-25 (с. 225) і РБС-28 (с. 471) 
адпавядае рускаму прислужник (у РБС-28 разам з сінонімамі чаляднік, 
служка, служэбнік). Назва служка ў ТСБМ (т. 5, кн. 1, с. 208) і ТСБЛМ 
(с. 609) зафіксавана ў значэннях ‘работнік (работніца), слуга‘ і ‘слуга ў 
манастыры або ў архірэя‘; паводле гэтых жа слоўнікаў, назоўнік чаляднік 
зараз з’яўляецца ўстарэлым у значэнні ‘работнік у цэхавага майстра ў 
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феадальных гарадах Беларусі, Літвы, Польшчы‘ (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 291; 
ТСБЛМ, с. 742). Слова паслугач зараз набыло другое значэнне – ‘той, 
хто выслужваецца ў каго-н.; саўдзельнік, памочнік у якой-н. дрэннай 
справе‘, якое ў ТСБМ падаецца з паметай «пагард.». У значэнні ‘слуга‘ 
слова паслугач пазначана як устарэлае. Паводле РБС-93, прислужник – 
уст., разг. прыслужнік, прыслугач (т. 3, с. 26). ТСБЛМ слова паслугач 
з паметай «пагард.» фіксуе толькі ў значэнні ‘той, хто імкнецца вы-
служыцца перад кім-н., саўдзельнік у чым-н.‘ (с. 448). Слова паслугач 
фіксуецца як пасіўнае ў беларускіх слоўніках з сярэдзіны ХХ ст. У РБС-37 
назоўнікі паслугач і прыслужнік як адпаведнікі рускаму прислужник пада-
ецца без памет, у РБС-53 назоўнік паслугач увогуле не зафіксаваны, тут 
у якасці адпаведніка рускаму прислужник пададзена толькі прыслужнік з 
паметамі «уст.», «презр.» (с. 517). Тое ж перанесена і ў РБС-82 (т. 2, с. 208).  
У БРС-62 (с. 633) і БРС-88 (т. 2, с. 139) паслугач презр. приспешник, при-
служник; напэўна, тут маецца на ўвазе значэнне ‘той, хто выслужваецца‘. 
Такім чынам, на працягу ХХ ст. слова паслугач то знікала з перакладных 
слоўнікаў, то вярталася ў іх зноў, набываючы кожны раз новыя паме-
ты – «уст.», «разг.», «презр.». Між тым гэта – агульнаўжывальнае слова 
мінулага стагоддзя: послугачій – ‘прислужникъ‘ (СБН, с. 480). Магчы-
ма, выхад слова паслугач у значэнні ‘слуга‘ з актыўнага складу белару-
скай лексікі быў абумоўлены яго польскім паходжаннем (ад posługacz 
‘служыцель‘, ‘слуга‘, ‘прыбіральшчык‘, ЭСБМ, т. 8, с. 186). У якасці 
шырокаўжывальнай назвы таго, хто служыць, прыслужвае, ТСБЛМ і 
ТСБМ прапануюць словы прыслужнік (якое таксама мае другое значэнне 
з паметамі «пагард.», «разм.», «неадабр.», ТСБЛМ, с. 518; ТСБМ, т. 4, 
с. 474) і слуга (ТСБЛМ, с. 609; ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 207). У Бяльк. пуслу-
гач – ‘паслугач‘ (с. 360). У сучасных беларускіх гаворках слова паслугач 
мае вузкае значэнне ‘слуга ў касцёле‘ і ў СБГ пазначана як устарэлае 
(т. 3, с. 429). 

ПАСЭСАР. У слоўніках 20-х гг. ХХ ст. слова пасэсар мела два зна-
чэнні – ‘адкупшчык‘ і ‘арандатар‘: у БРС-25 пасэсар – временный вла-
делец имения, арендатор (с. 226), у РБС-26 пасэсар разам з сіно німам 
арандатар адпавядае рускаму арендатор (с. 9), у РБС-28 разам з сінонімамі 
адкупнік, рандар – рускаму откупщик (с. 339), тут жа аренда – арэнда, 
пасэсія; арендовать – арандаваць, браць у пасэсію (с. 6). З сінонімаў слова 
пасэсар, зафіксаваных у слоўніках 20-х гг. ХХ ст., у мове нашага часу заха-
валася толькі слова арандатар, якое, паводле ТСБМ (т. 1, с. 261) і ТСБЛМ 
(с. 64), мае значэнне ‘той, хто арандуе што-н.‘. У РБС-37 назоўнік пасэсар 
не зафіксаваны, рускаму арендатор адпавядае арандатар (с. 5). У наступ-
ных перакладных слоўніках слова арандатар таксама зафіксавана ў якасці 
адпаведніка рускаму арендатор (РБС-53, с. 21; БРС-62, с. 96; РБС-82, 
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т. 1, с. 35; БРС-88, т. 1, с. 138; РБС-93, т. 1, с. 57). Назоўнік пасэсар у 
РБС-53 (с. 483), РБС-82 (т. 2, с. 154), РБС-93 (т. 2, с. 703) зафіксаваны 
як адпаведнік рускаму посессор з паметай «ист.», у БРС-62 (с. 638) і  
РБС-88 (т. 2, с. 145) – у двух значэннях: 1. ист. посессор; 2. уст. арендатор. 
Слова пасэсар бытавала ў беларускай мове мінулых стагоддзяў: паводле 
Ст.л. (с. 133), посессоръ (поссессоръ) – уладальнік, арандатар; паводле 
СБН (с. 477), посесоръ – временный владетель именія. З цягам часу сло-
ва пасэсія страціла сваю актыўнасць на карысць слова арэнда, адсюль і 
архаізацыя назвы пасэсар ‘арандатар‘. Сацыяльныя змены прывялі да 
дзяржаўнай манаполіі на прадпрыемствы вытворчасці, адсюль – пераход 
слова пасэсар у значэнні ‘ўладальнік пасэсійнага завода‘ да гістарызмаў. 
Частковае вяртанне прыватнага ўладання прадпрыемствамі ў апошні час 
не прывяло да вяртання слова пасэсар у шырокае карыстанне.

ПІРОЖНІК. Паводле БРС-25 (с. 238), РБС-28 (с. 380), гэтаму слову 
адпавядае рускае пирожник. Зараз слова пірожнік лічыцца архаізмам: у 
ТСБМ (т. 4, с. 258), ТСБЛМ (с. 477), РБС-93 (т. 2, с. 540) пірожнік – ‘той, 
хто пячэ або прадае пірагі‘ – мае памету «ўст.». У якасці агульнаўжывальнай 
назвы спецыяліста па прыгатаванні кандытарскіх вырабаў сучасныя 
слоўнікі прапануюць слова кандытар, якое мае яшчэ два значэнні, у 
якіх яно пазначана як устарэлае – ‘гаспадар кандытарскай‘ (ТСБМ, 
т. 2, с. 613), ‘той, хто гандлюе кандытарскімі вырабамі‘ (ТСБЛМ, с. 272). 
Што датычыць слова пірожнік, то як пасіўнае яно пазначана некалькі 
дзесяцігоддзяў таму: у РБС-53 (с. 421) і БРС-62 (с. 692) яно зафіксавана 
без памет як адпаведнік рускаму пирожник, а ўжо ў ТСБМ (т. 4 – 1980 г.), 
РБС-82 (т. 2, с. 64) яно мае памету «ўст.». А БРС-88 (т. 2, с. 224) фіксуе 
назоўнік пірожнік зноў без памет. Напэўна, тут мае месца механічнае 
перадрукоўванне з БРС-62. Слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. 
ХХ ст. і дыялектныя слоўнікі нашага часу слова пірожнік не фіксуюць. 

ПІСЬМАВОД. У РБС-20 (с. 101), РБС-26 (с. 111) і РБС-28 (с. 381) 
разам з сінонімам дзелавод назоўнік пісьмавод адпавядае рускаму письмо-
водитель. Назоўнік дзелавод у ТСБМ і ТСБЛМ не адлюстраваны. У ТСБМ 
пісьмавод – ‘служачы ў канцылярыі, справавод‘ – мае памету «гіст.» (т. 4, 
с. 260). У РБС-93 з паметай «уст.» слова пісьмавод адпавядае рускаму пись-
моводитель (т. 2, с. 542). У ТСБЛМ назоўнік пісьмавод не зафіксаваны. За-
раз для назвы службовай асобы, што займаецца канцылярскімі справамі, 
агульнаўжывальным лічыцца слова справавод (ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 272; 
ТСБЛМ, с. 619). З агульнага ўжывання слова пісьмавод выйшла ў  
1930-я гг.: у РБС-37 яно не зафіксавана ўвогуле. У пасіўны склад белару-
скай лексікі яно перайшло ў сярэдзіне ХХ ст.: у РБС-53 (с. 422) і далей 
у БРС-62 (с. 692), РБС-82 (т. 2, с. 65), БРС-88 (т. 2, с. 224) з паметай 
«уст.» яно зафіксавана як адпаведнік рускаму письмоводитель. Магчыма, 
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замена пісьмавод на справавод адбылася ў сувязі з пашырэннем функцый 
работніка канцылярыі. Не выключаны і ўплыў рускай мовы. Паводле 
Ожег. (с. 447), слова письмоводитель ‘переписчик, писарь‘ з’яўляецца 
ўстарэлым, назва ж делопроизводитель (ад дело – бел. справа) ‘лицо, 
ведущее канцелярские дела, делопроизводство‘ зафіксавана без памет 
(с. 136). У СБН, Бул., Ст.л., а таксама ў слоўніках жывой беларускай 
мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектных слоўніках нашага часу слова пісьмавод 
не зафіксавана.

ПРАВАВЕД. У РКС-24 (с. 191), РБС-26 (с. 45) слова прававед адпавя-
дае рускаму законовед, у РБС-28 (с. 448) разам з сінонімамі правазнаўца, 
праўнік – рускаму правовед. Назоўнікі правазнаўца і праўнік у ТСБМ і ТСБЛМ 
не зафіксаваны. Зараз слова прававед ‘спецыяліст па правазнаўству‘, так-
сама як і назва правазнаўства ‘сукупнасць навук аб праве; юрыспрудэн-
цыя‘, маюць памету «ўст.» (ТСБМ, т. 4, с. 303). ТСБЛМ словы прававед і 
правазнаўства (у такіх жа значэннях) падае без памет. У РБС-93 назоўнік 
прававед (разам з варыянтамі правазнавец, правазнаўца) як адпаведнік 
рускаму правовед памет не мае, а слова правазнаўства (адпаведнік ру-
скаму правоведение) пазначана як устарэлае. Агульнаўжывальнымі зараз 
лічацца словы юрыст ‘спецыяліст у галіне юрыспрудэнцыі; практычны 
дзеяч у галіне права‘ (ТСБМ, т. 5, с. 487; ТСБЛМ, с. 779; РБС-93, т. 3, 
с. 792) і заканазнавец ‘знаток законаў; спецыяліст у галіне заканазнаўства; 
юрыст‘ (ТСБЛМ, с. 213; ТСБМ, т. 2, с. 320; РБС-93, т. 1, с. 467). Як уста-
рэлыя словы прававед і правазнаўства зафіксаваны ў сярэдзіне ХХ ст.: у  
РБС-37 яны падаюцца без памет як адпаведнікі рускім правовед і право-
ведение (с. 313), а ўжо ў РБС-53 абодва гэтыя словы маюць памету «уст.» 
(с. 492). Тое ж і ў БРС-62 (с. 704). РБС-82 з паметай «уст.» фіксуе толькі 
назоўнік правазнаўства, асабовую назву – без памет (т. 2, с. 170). А ў  
БРС-88 і прававед і правазнаўства падаюцца без памет (т. 2, с. 242). У СБН,  
Ст.л., Бул., слоўніках жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектных 
слоўніках нашага часу гэтыя назоўнікі не зафіксаваны.

РАТАЙ. У РБС-20 (с. 100), БРС-25К (с. 44), БРС-25 (с. 277), РБС-26 
(с. 106) слова ратай адпавядае рускаму пахарь (у РБС-26 разам з сінонімам 
араты); у Дзелаводзе разам з сінонімамі земляроб, рольнік – рускім зем-
леделец, землепашец (с. 106). Слова рольнік да нашага часу не дайшло і ў 
ТСБМ і ТСБЛМ не адлюстравана. У РБС-93 назоўнік ратай не зафіксаваны 
ўвогуле, тут знаходзім земляроб як адпаведнік рускім земледелец (т. 1, 
с. 524), пахарь (т. 2, с. 454) і араты, аратай як адпаведнікі рускаму пахарь. 
У ТСБЛМ (с. 561) і ТСБМ (т. 4, с. 702) назоўнік ратай ‘араты‘ мае памету 
«ўст.». У РБС-37 форма ратай не зафіксавана ўвогуле, РБС-53 фіксуе 
ратай і араты без памет як адпаведнікі рускаму пахарь (с. 394), а ўжо ў  
БРС-62 слову ратай з паметай адпавядаюць рускія пахарь, землепашец, 
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ратай (с. 815). Тое ж і ў БРС-88 (т. 2, с. 403). У той жа час папярэдні па часе 
РБС-82 слова ратай (як і РБС-37) не фіксуе ўвогуле. У мове нашага часу 
агульнаўжывальнымі з’яўляюцца словы араты ‘той, хто апрацоўвае, арэ 
зямлю; земляроб‘ (ТСБМ, т. 1, с. 262; ТСБЛМ, с. 64) і земляроб ‘той, хто 
займаецца земляробствам; хлебароб‘ (ТСБМ, т. 2, с. 469; ТСБЛМ, с. 241). 
Магчыма, агульнасць з польскім rataj (rataj – уст. 1. батрак; 2. ратай, 
землепашец, БПРС, т. 2, с. 247) стала прычынай перамяшчэння назоўніка 
ратай у перыферыйны пласт беларускай лексікі. Між тым менавіта гэтая 
форма зафіксавана ў Ст.л. (с. 142): ратай – ‘араты, земляроб‘. Слоўнікі 
беларускай народнай мовы 20-х гг. ХХ ст. слова ратай не змяшчаюць. 
Паводле дыялектных слоўнікаў нашага часу (СБГ, т. 4, с. 290; ДСБ,  
с. 194; ТС, т. 4, с. 286), гэты назоўнік у значэнні ‘араты‘ выкарыстоўваецца 
ў беларускіх гаворках і зараз.

РАТНІК. У РБС-26 (с. 145) і РБС-28 (с. 531), дзе адначасова пада-
юцца сінонімы ваяк, вайсковец, слова ратнік адпавядае рускаму рат-
ник. Назоўнік ваяк нарматыўнымі слоўнікамі беларускай мовы наша-
га часу не зафіксаваны; слова вайсковец разглядаецца далей. ТСБМ 
(т. 4, с. 702) і ТСБЛМ (с. 561) фіксуюць слова ратнік у двух значэннях: 
‘воін, баец‘ з паметай «уст.» (у ТСБМ яшчэ і «высок.») і ‘салдат, ра-
давы дзяржаўнага апалчэння ў дарэвалюцыйнай Расіі‘ як гістарызм.  
У РБС-37 (с. 369) слова ратнік зафіксавана як адпаведнік рускаму рат-
ник з паметай «ист.», у РБС-53 (с. 586) ужо з’яўляецца памета «уст.», у 
БРС-62 (с. 815) зноў – «ист.». РБС-82 (т. 2, с. 323) фіксуе слова ратнік 
як адпаведнік рускаму ратник з паметамі «ист.», «высок.», «уст.»; тое ж у 
РБС-93 (т. 2, с. 234). У БРС-88 (т. 2, с. 403) ратнік – уст., высок. ратник. 
Паводле СБН (с. 561), ратникъ – 1. ополченецъ; 2. большая обыкновен-
ная сельдь. У Касп. (с. 268) адзначана, што слова ратнік, акрамя агуль-
нага значэння (напэўна, маецца на ўвазе значэнне ‘воін‘), ужываецца і 
ў значэнні ‘сялёдка‘. У Юрчанкі (т. 3, с. 113) ратнік – 1. салёная рыба 
вышэйшага гатунку; 2. памочнік.

РУДАКОП. Паводле РБС-20 (с. 120), РБС-26 (с. 147) і РБС-28 
(с. 540), гэта слова адпавядала рускаму рудокоп; у РБС-20 падаец-
ца яшчэ сінонім капач, у РБС-28 – капальнік. Слова рудакоп ‘гор-
нарабочы ў рудніку‘ зараз лічыцца ўстарэлым (ТСБМ, т. 4, с. 721;  
РБС-93, т. 3, с. 266). У ТСБЛМ назва рудакоп не зафіксавана. У якасці 
агульнаўжывальнай назвы горнарабочага, які працуе ў шахце, ТСБМ 
(т. 5, кн. 2, с. 361) і ТСБЛМ (с. 757) прапануюць слова шахцёр.  
У РБС-37 (с. 375) і РБС-53 (с. 597) слова рудакоп адпавядае рускаму ру-
докоп без памет, а ў БРС-62 (с. 819), РБС-82 (т. 2, с. 340), БРС-88 (т. 2, 
с. 409) з паметай «уст.». Усе перакладныя слоўнікі, пачынаючы з РБС-37, 
без памет падаюць слова шахцёр як адпаведнік рускаму шахтёр і шахта 
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як адпаведнік рускаму шахта (РБС-37, с. 483; РБС-53, с. 766; БРС-62, 
с. 1022; РБС-82, т. 2, с. 601; БРС-88, т. 2, с. 708; РБС-93, т. 3, с. 742). Сло-
вы ж рудня, якое бытавала ў 20-я гг. ХХ ст. як адпаведнік рускаму рудник 
(РБС-28, с. 540; РБС-26, с. 176; БРС-25, с. 279; РКС-24, с. 622), і рудніца 
(у тым жа значэнні, РКС-24, с. 622) перакладныя слоўнікі савецкага часу 
не змяшчаюць. БРС-62 (с. 820) падае слова рудня як адпаведнік рускаму 
рудня з паметай «ист.», БРС-88 (т. 2, с. 409) – з паметай «уст.». Такім чы-
нам, відавочна, што выхад з актыўнага ўжывання слова рудня абумовіў 
абмежаванае выкарыстанне слова рудакоп, а актывізацыя ўжывання слова 
шахта (якое сустракаецца і ў РБС-26, с. 176) прывяла да панавання слова 
шахцёр у значэнні ‘горнарабочы‘. Гістарычныя і дыялектныя слоўнікі 
слова рудакоп не фіксуюць.

СВІНАПАС. У 20-я гг. ХХ ст. пастух, які пасвіў свіней, называўся 
свінапасам (РКС-24, с. 636; РБС-28, с. 357). Зараз слова свінапас лічыцца 
ўстарэлым (ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 91; РБС-93, т. 3, с. 310). У ТСБЛМ 
назоўнік свінапас не зафіксаваны. Памета «уст.» пры слове свінапас упер-
шыню з’явілася ў РБС-53 (с. 612). Без памет слова свінапас як адпаведнік 
рускаму свинопас падаецца толькі ў БРС-88 (т. 2, с. 450). Назоўнік свінапас 
і яго жаночы адпаведнік свінапаска ўжываліся ў беларускай мове ХІХ ст.: 
у СБН (с. 574) свинопасъ і свинопаска ‘пастухъ, -шка свиней; перен. не-
вежа‘. Слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектныя 
слоўнікі нашага часу слова свінапас не фіксуюць.

ТЛУМАЧ. У РБС-26 (с. 61) і РБС-28 (с. 192) слова тлумач адпавядае 
рускаму комментатор, а ў РБС-20 (с. 100, разам з сінонімам пераклад-
чык), Дзелаводзе (с. 119, разам з сінонімамі перакладчык і пераказьнік), 
РБС-28 (с. 361, разам з сінонімамі перакладчык, перакладальнік) ру-
скаму переводчик. Словы перакладальнік і пераказнік да нашага часу не 
дайшлі і нарматыўнымі слоўнікамі беларускай мовы нашага часу не 
зафіксаваны. Зараз слова тлумач у значэнні ‘той, хто займаецца тлума-
чэннем, трактоўкай чаго-н.‘, паводле ТСБМ, лічыцца размоўным (т. 5, 
кн. 1, с. 491) і заменена словам тлумачальнік (ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 491; 
ТСБЛМ, с. 656). У значэнні ‘перакладчык‘ яно лічыцца ўстарэлым: у 
ТСБМ (т. 5, кн. 1, с. 491) у значэнні ‘асоба, якая выкарыстоўвалася для 
вуснага перакладу з замежнай мовы ў час размовы // службовая асоба, 
якая выконвала абавязкі перакладчыка ў час афіцыйных перагавораў‘ мае 
памету «гіст.». У ТСБЛМ (с. 656) у значэнні ‘перакладчык (звычайна для 
вуснага перакладу ў часе размовы, перагавораў)‘ слова тлумач мае памету 
«ўст.». Чалавек, які займаецца перакладам з адной мовы на другую, за-
раз называецца перакладчыкам, незалежна ад таго, вусны ці пісьмовы 
пераклад ён робіць, значыць, устарэла толькі форма тлумач. У РБС-37 
слова тлумач не зафіксавана ўвогуле, рускаму переводчик тут адпавядае 
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перакладчык (с. 269). А ў РБС-53 (с. 685), БРС-62 (с. 919), РБС-82 (т. 2, 
с. 482), БРС-88 (т. 2, с. 555) і РБС-93 (т. 3, с. 526) тлумач з паметай «ист.» 
адпавядае рускаму толмач. У рускай мове слова толмач лічыцца ўстарэлым 
(у Ожег. (с. 695) толмач (устар.) – переводчик во время беседы, пере-
говоров), а переводчик – специалист по переводам с одного языка на 
другой (с. 431) – агульнаўжывальным. Слова тлумач у значэнні ‘толмачъ, 
переводчикъ‘ бытавала ў беларускай мове ХІХ ст. (СБН, с. 634). У Бул. 
толмачъ ‘перакладчык, талкавальнік‘ (з венг. tolmács < тур. tilmač) (с. 322). 
У рэгіянальных слоўніках жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. слова 
тлумач не выкарыстоўвалася, але, паводле іх, тлумачыць – объяснять 
(Касп., с. 309), разъяснять (Шат., с. 277), тлумачэнне – разъяснение (Шат., 
с. 277). У СБГ (т. 5, с. 100) тлумач – перакладчык.

ХАРУНЖЫ. У РКС-24 (с. 212), РБС-26 (с. 52), РБС-28 (с. 55) слова 
харунжы (харужы) адпавядае рускаму знаменосец (знаменщик). У РБС-26 
(с. 52) і РБС-28 (с. 55) знамя – сцяг, харунгва (харугва). Таксама назоўнік 
харугва (пратэса, каругва, павета) ужываўся як пераклад рускага хоругвь 
(РБС-20, с. 139; РКС-24, с. 740; РБС-26, с. 172; РБС-28, с. 675). У белару-
скай мове нашага часу слова харунжы – ‘сцяганосец у войску‘ – устарэла, 
у ТСБМ (т. 5, кн. 2, с. 181) і ў ТСБЛМ (с. 719) мае памету «гіст.». У гэтых 
жа слоўніках слова харунжы без памет пададзена і ў другім значэнні – 
‘казацкі афіцэрскі чын, роўны падпаручніку, ужываецца ў сучасных 
арміях некаторых краін, а таксама асоба, якая мела такі чын‘. Назоўнік 
харугва ў мове нашага часу захаваўся ў значэнні ‘баявы сцяг войска‘ як 
архаізм, у значэнні ‘замацаванае на доўгім дрэўку палотнішча з вобразамі 
святых, якое носяць у час рэлігійных шэсцяў‘ – як агульнаўжывальная 
царкоўная назва (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 18; ТСБЛМ, с. 719). У значэнні 
‘пэўнага колеру (колераў) шырокае палотнішча на дрэўку, якое належыць 
вайсковай часці, дзяржаве, якой-н. арганізацыі і служыць іх эмблемай 
ва ўрачыстыя дні‘ агульнаўжывальным з’яўляецца слова сцяг (ТСБЛМ, 
с. 643; ТСБМ, т. 5, кн. 1, с. 423). У РБС-37 словы хару(н)гва і хару(н)жы 
адсутнічаюць, тут зафіксавана сцяганосец як адпаведнік рускаму зна-
меносец (с. 122), сцяг, флаг як адпаведнікі рускім знамя (с. 122) і флаг 
(с. 408). У РБС-53 слова харунжы з паметамі «воен., уст.» зафіксавана 
як адпаведнік рускаму хорунжий, а назоўнік харугва з паметай “ист.” у 
адным значэнні, з паметай «церк.» разам з сінонімам пратэса ў другім 
значэнні як адпаведнік рускаму хоругвь (с. 747). Тое ж і ў РБС-82 (т. 2, 
с. 574). Такім чынам, слова харунжы знікла са слоўнікаў у 1930-я гг., як 
абмежаваныя ва ўжыванні назоўнікі харугва і харунжы пачалі адзначацца ў 
слоўніках з сярэдзіны ХХ ст. У БРС-62 (с. 992) слова харунжы зафіксавана 
без памет толькі як ваенны тэрмін, харугва – з паметамі «ист., церк.» як 
адпаведнік рускаму хоругвь (с. 992). У БРС-88 (т. 2, с. 662) харунжы – 
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воен., уст. хорунжий, харугва – ист., церк. хоругвь. Магчыма, польскае 
паходжанне слоў харугва (chorogiew, Бул., с. 346) і харунжы (choronży, 
ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 181) спрыяла іх пераходу ў перыферыйны пласт 
беларускай лексікі. Між тым гэтыя назоўнікі мелі працяглую гісторыю 
існавання ў беларускай мове: паводле Бул. (с. 346), хороговъ, хоронкгвъ, 
хороговъ ‘сцяг‘, хоронжий, хорунжий, хорунжичъ; паводле Ст.л. (с. 160), 
харунжый (хорунжий) – службовая асоба ў ВКЛ. Рэгіянальныя слоўнікі 
жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектныя слоўнікі нашага 
часу слова хару(н)жы не фіксуюць.

ХЛЕБАПЁК. У РБС-28 (с. 672) слова хлебапёк разам з сінонімам пе-
кар адпавядае рускаму хлебопёк. Назва пекар разглядалася раней. У наш 
час назоўнік хлебапёк паступова пераходзіць у пасіўны склад беларускай 
лексікі: у ТСБМ з паметай «уст.» яно тлумачыцца так: ‘ тое, што і пекар‘ 
(т. 5, кн. 2, с. 201); пекар – ‘рабочы, які займаецца выпечкай хлеба; хле-
бапёк‘ (т. 4, с. 153). У ТСБЛМ паметы «ўст.» пры слове хлебапёк няма. 
У РБС-93 (т. 3, с. 684) словы хлебапёк і пекар без памет падаюцца як 
адпаведнікі рускаму хлебопёк, што, як і ў слове мытнік, тлумачыцца не-
працяглай тэндэнцыяй да аднаўлення асобных слоў. Наяўнасць паметы 
нават у адным слоўніку вымушае слова хлебапёк, як і мытнік, разгля-
даць сярод устарэлых. У адлюстраванні слова хлебапёк перакладнымі 
слоўнікамі ХХ ст. назіраецца непаслядоўнасць: у РБС-37 (с. 471) яно 
зафіксавана без памет; у РБС-53 (с. 743) і БРС-62 (с. 995) – з паметай 
«уст.»; у РБС-82 (т. 2, с. 569) і БРС-88 (т. 2, с. 667) – зноў без памет. Пры-
чынай непаслядоўнага, але відавочнага выхаду слова хлебапёк з актыўнага 
агульнага ўжывання можа з’яўляцца яго складаная будова: простае пекар 
карацейшае і лягчэй вымаўляецца, чым складанае хлебапёк. Аднак, на 
наш погляд, празрыстая семантыка слова хлебапёк з’яўляецца станоўчым 
бокам гэтай назвы і дае ёй права актыўна выкарыстоўвацца ў беларускай 
мове. У СБН, Бул., Ст.л. назоўнік хлебапёк не зафіксаваны. Адсутнічае 
ён таксама ў рэгіянальных слоўніках жывой беларускай мовы 20-х гг. 
ХХ ст. і дыялектных слоўніках нашага часу. 

ШАПАВАЛ. Паводле РБС-26 (с. 17), РБС-28 (с. 30), слова шапа-
вал адпавядае рускаму валяльщик (у РБС-28 падаецца яшчэ і сінонім 
лямачнік, які нарматыўнымі слоўнікамі беларускай мовы нашага часу 
не зафіксаваны), у БРС-25 шапавал – шерстобит, войлочник (с. 347). 
Зараз слова шапавал – ‘майстар, які вырабляе валяннем шэрсці капе-
люшы і іншыя рэчы‘ – у ТСБМ (т. 5, кн. 2, с. 348) і ТСБЛМ (с. 754) 
падаецца з паметай «уст.» (у ТСБМ адлюстравана яшчэ значэнне ‘ра-
бочы, які працуе на шапавальнай машыне‘). У РБС-93 рускаму валяль-
щик адпавядае слова валюшнік (т. 1, с. 141), якога няма ў ТСБЛМ, а ў 
ТСБМ валюшнік – ‘той, хто займаецца валяннем сукна, шэрсці‘ (т. 1, 
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с. 460). У РБС-37 (с. 483) назоўнік шапавал зафіксаваны як адпаведнік 
рускаму шаповал, а рускаму валяльщик тут адпавядае слова валяльшчык  
(с. 22). У РБС-53 слова шапавал не зафіксавана ўвогуле, рускаму валяль-
щик адпавядае валюшнік (с. 48). БРС-62 фіксуе назоўнік шапавал у двух 
значэннях: шапавал – 1. шаповал; 2. шерстобит (с. 1020) (тое ж і ў БРС-88, 
т. 2, с. 704). Магчыма, у БРС-62 і БРС-88 маюцца на ўвазе два значэнні, 
зафіксаваныя ў ТСБМ. У РБС-82 (т. 2, с. 600) слова шапавал з паметай 
«уст.» зафіксавана як адпаведнік рускаму шаповал. Паколькі пераклад-
ныя слоўнікі, як правіла, не змяшчаюць тлумачэнняў лексічных адзінак, 
цяжка вызначыць, якія значэнні слова шапавал маюцца на ўвазе ў згада-
ных слоўніках і ў якім значэнні слова шапавал устарэла. Слова шапавал 
актыўна выкарыстоўвалася ў беларускай мове ў мінулым: паводле СБН, 
шаповалъ – валяльщикъ, войлочникъ (с. 706), паводле Ст.л., шаповалъ – 
той, хто вырабляў з воўны валёнкі, шапкі-папахі (с. 164). Адлюстроўваюць 
гэты назоўнік і слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст.: у Бяльк. 
шапавал – ‘майстар, які робіць валёнкі‘ (с. 495), у Касп. шапавал – шер-
стобит (с. 348). Паводле СБГ (т. 5, с. 459), шапавал – ‘шапавал‘.

Стылістычная дыферэнцыяцыя назваў асоб

Асаблівасцю размоўнай лексікі з’яўляецца тое, што яна абслугоўвае 
пераважна сферу вусных моўных зносін. Таму названы пласт слоў харак-
тарызуецца адценнем гутарковасці ці размоўнасці. У лексікаграфічных 
крыніцах словы, уласцівыя штодзённай размоўнай мове, якія не вы-
ходзяць за нормы літаратурнага ўжывання, але надаюць мове прастату, 
маюць памету «разм.». Сярод назваў асоб паводле дзейнасці, вылучаных 
намі ў слоўніках 20-х гг. ХХ ст., у слоўніках нашага часу памету «разм.» 
маюць наступныя.

ВАЙСКОВЕЦ. Паводле слоўнікаў 20-х гг. ХХ ст., вайсковец – 
адпаведнік рускаму военнослужащий (РКС-24, с. 74; БРС-25, с. 55;  
РБС-26, с. 22; Дзелавод, с. 98; РБС-28, с. 46). У ТСБЛМ (с. 104) і ТСБМ 
(т. 1, с. 453) слова вайсковец ‘асоба, якая знаходзіцца на ваеннай служ-
бе‘ мае памету «разм.». У якасці агульнаўжывальнай прапануецца на-
зва ваеннаслужачы (ТСБЛМ, с. 103; ТСБМ, т. 1, с. 451). У РБС-93 (т. 1, 
с. 193) словы вайсковец і ваеннаслужачы падаюцца як адпаведнікі ру-
скаму военнослужащий. На нашу думку, назва вайсковец больш трап-
ная і мілагучная, чым ваеннаслужачы. Слова вайсковец не зафіксавана ў  
РБС-37, а таксама ў РБС-53 і РБС-82. З паметай «разм.» яно зафіксавана 
ў БРС-62 (с. 142), дзе адпавядае рускаму военный. Тое ж у БРС-88 (т. 1, 
с. 215). Паводле ЭСБМ (т. 2, с. 27), слова вайсковец – ад вайсковы, якое ад 
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войска (праславянскае vojьsko). У гістарычных лексікаграфічных крыніцах 
назоўніка вайсковец няма, але ёсць войсковый – военный (СБН, с. 63), 
войский – ‘ураднік, які ахоўваў маёнткі‘ (ГСБМ, т. 4, с. 124–125) і іншыя 
вытворныя. Рэгіянальныя слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. 
і дыялектныя слоўнікі нашага часу слова вайсковец не фіксуюць.

ВЫВЕДНІК. У РБС-26 (с. 140) слова выведнік адпавядае ру-
скаму разведчик, у БРС-25 (с. 63) – рускім разведчик і сыщик, у  
РБС-28 – рускаму разведчик (с. 506) і сыщик (с. 615) разам з сінонімамі 
вышукальнік, сок, закутнік, шпег. Назва закутнік да нашага часу не за-
хавалася, слова вышукальнік зараз ужываецца ў значэнні ‘той, хто зай-
маецца вышуканнем‘ (ТСБМ, т. 1, с. 595; ТСБЛМ, с. 136), слова шпег з 
паметай «разм.» у значэнні ‘тайны агент, які сочыць за кім-н.‘ (ТСБМ, 
т. 5, кн. 2, с. 388; ТСБЛМ, с. 761). У мове нашага часу слова выведнік 
змяніла словаўтваральны афікс. Назоўнік выведчык – ‘той, хто вы-
ведвае што-н., тайна наглядае, сочыць за кім-, чым-н.; разведчык‘ – у 
ТСБМ (т. 1, с. 523) мае памету «разм.»; у ТСБЛМ ён не зафіксаваны.  
У РБС-93 cыщик – сышчык; разг. шпік, шпег (т. 3, с. 493); разведчик – 
разведчык (т. 3, с. 156). Такім чынам, слова выведнік(чык) амаль кан-
чаткова выцеснена з ужывання агульнымі з рускай мовай словамі раз-
ведчык і сышчык, якія фіксуюцца як агульнаўжывальныя і нейтральныя 
ў перакладных слоўніках, пачынаючы з РБС-37 (с. 352, 427), а таксама 
ў ТСБМ (т. 4, с. 580; т. 5, кн. 1, с. 439) і ТСБЛМ (с. 537, 646). Праўда, 
у БРС-62 знаходзім выведы разг. – выведывание, разведывание, раз-
узнавание (с. 162), а ў БРС-88 і выведнік з паметай «кніжн.», якому 
адпавядаюць рускія соглядатай, лазутчик (т. 1, с. 249). Аднакаранёвыя 
словы зафіксаваны ў гістарычных лексікаграфічных крыніцах: у Бул., 
с. 73 вывядоватися ‘распытваць‘ (польск. wywiadować się), вывядованье; 
у СБН (с. 79) выведки – разузнавать изъ под руки о чемъ; у ГСБМ (т. 5, 
с. 109–110) выведитися – дазнавацца, даведвацца, выведованье, выведо-
ваньеся, выведовати – выведваць, атрымліваць звесткі аб чым-н.; вы-
ведоватися – дазнавацца, разведваць, распытваць, выведок – разведка). 
Магчыма, аналогія з польскім wywiadowca – 1. разведчик, лазутчик; 2. по-
лицейский агент, сыщик (БПРС, т. 2, с. 623) паўплывала на перамяш-
чэнне слова выведнік на перыферыю беларускай лексікі. Рэгіянальныя 
слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектныя слоўнікі 
нашага часу слова выведнік не фіксуюць.

ВЯЗАЛЬНІК. У РБС-28 (с. 76) і РБС-26 (с. 29) гэта слова адпа-
вядае рускаму вязальщик. Зараз у значэнні ‘той, хто вяжа або звязвае  
што-н.‘ ужываецца слова вязальшчык (ТСБМ, т. 1, с. 599; ТСБЛМ,  
с. 136; РБС-93, т. 1, с. 291). Праўда, назва вязальнік зафіксавана ў ТСБМ, 
але з паметай «разм.» і тлумачэннем ‘тое, што і вязальшчык‘. Пачы-
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наючы з РБС-37 (с. 54), а затым і ў РБС-53 (с. 92), БРС-62 (с. 194),  
РБС-82 (т. 1, с. 167), БРС-88 (т. 1, с. 298) слова вязальшчык адлюстравана 
як адпаведнік рускаму вязальщик; форма з суфіксам -нік зафіксавана 
толькі ў БРС-62 і БРС-88, дзе не пазначаны рускі адпаведнік, а даецца 
адсылка да слова вязальшчык. Прычынай замены вязальнік на вязаль-
шчык з’яўляюцца змены ў спецыялізацыі суфікса -нік, звязаныя з моўнай 
палітыкай, накіраванай на збліжэнне з рускай мовай: ён страчвае сваю 
прадуктыўнасць пры ўтварэнні  асабовых назоўнікаў на карысць суфікса 
-чык (-шчык). У СБН, Бул., Ст.л. і ГСБМ назоўнікі вязальнік і вязальшчык 
не зафіксаваны, адсутнічаюць яны і ў рэгіянальных слоўніках жывой 
беларускай мовы 1920-х гг. У СЦГ вязальніца – вязальшчыца.

ГАРОДНІК. У 20-я гг. ХХ ст. беларускае гароднік адпавядала ру-
скаму огородник (РБС-20, с. 93; БРС-25, с. 78; РБС-26, с. 93; РБС-28, 
с. 312), беларускае гарод – рускаму огород (РБС-26, с. 93; БРС-25К, с. 16;  
БРС-25, с. 78; РКС-24, с. 403; РБС-28, с. 312). У РКС-24 зафіксаваны 
таксама варыянт агароднік (с. 403), у РБС-28 – агарод (с. 312), аднак, 
нягледзячы на гэта, у 1920-я гг. значна шырэй былі распаўсюджаны фор-
мы гарод і гароднік. Зараз слова гароднік выходзіць з актыўнага агульнага 
ўжывання: яно не зафіксавана ў ТСБМ, РБС-93, а ў ТСБЛМ мае памету 
«разм.» і тлумачыцца як ‘тое, што і агароднік‘. Менавіта форма агароднік 
‘той, хто займаецца агародніцтвам, гаспадар агарода‘ зараз лічыцца 
нейтральнай і агульнаўжывальнай (ТСБМ, т. 1, с. 100; ТСБЛМ, с. 28;  
РБС-93, т. 2, с. 322). У РБС-37 (с. 243) і РБС-53 (с. 349) адначасова па-
даюцца гароднік і агароднік як адпаведнікі рускаму огородник. У БРС-62 
перавага аддаецца форме агароднік (с. 44, 202), тое ж і ў БРС-88 (т. 1, с. 60, 
313). У РБС-82 у якасці перакладу рускага огородник фіксуецца толькі 
слова агароднік (с. 1, с. 588). Відавочна, што пад уплывам рускай мовы 
словы гарод і гароднік амаль выцеснены прэфіксальнымі формамі агарод 
і агароднік, якія зафіксаваны яшчэ ў ТСВЯ (т. 2, с. 647). У беларускай 
мове ў мінулыя часы выкарыстоўваліся формы городъ – огородъ (СБН, 
с. 119), городецъ – 1. невялікі сад, агарод; 2. невялікі ўмацаваны горад 
(Ст.л., с. 40). У Бяльк. зафіксавана беспрыставачная форма гароднік – 
‘гароднік, агароднік‘ (с. 133). Тое ж і ў дыялектнай мове нашага часу: 
гародчык – 1. агародчык перад хатай для кветак; 2. плот у агародчыку 
(СЦГ, с. 90); гароднікі – мянушка людзей, якія вырошчваюць агародніну 
ў паноў (СБГ, т. 1, с. 432).

ДАРАДЦА. У БРС-25 дарадца – советник (с. 89). У ТСБМ слова 
дарадца – ‘тое, што і дарадчык – той, хто дае парады‘ – мае памету 
«разм.» (т. 2, с. 139). У ТСБЛМ і РБС-93 яно не зафіксавана ўвогуле. 
У якасці агульнаўжывальнай назвы таго, хто дае парады, сучасныя 
слоўнікі прапануюць слова дарадчык (ТСБЛМ, с. 170; РБС-93, т. 3, с. 377; 



71

ТСБМ, т. 2, с. 139). На наша меркаванне, назва дарадца больш трапная 
і самабытная, чым дарадчык, і вартая функцыянавання ў мове ў якасці 
агульнаўжывальнай. Слова дарадца не зафіксавана ўжо ў РБС-37, а такса-
ма ў РБС-53 і РБС-82. Спроба вярнуць яго ў агульны ўжытак зроблена ў 
БРС-62 (с. 235): дарадца – гл. дарадчык, дарадчык – прост. советчик. Тое 
ж у БРС-88 (т. 1, с. 363), толькі пры слове дарадчык ужо няма паметы. 
У гістарычных слоўніках назоўнік дарадца не зафіксаваны, у ГСБМ (т. 8, 
с. 306) ёсць дзеяслоў дорадити – ‘параіць‘. Паводле ЭСБМ (т. 3, с. 127), 
дарадца – запазычанне з польскага doradca. У рэгіянальных слоўніках 
жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. назоўнік дарадца не адлюстрава-
ны, толькі ў Касп. дарадзіць – посоветовать (с. 93). Дыялектныя слоўнікі 
нашага часу не фіксуюць яго таксама.

ДОКТАР. У РБС-28 (с. 56), Дзелаводзе (с. 98) доктар разам з сінонімам 
лекар адпавядае рускаму врач; у РБС-28 (с. 104), РБС-26 (с. 38), Дзела-
водзе (с. 102) – рускаму доктор. Лёс назоўніка лекар у мове нашага часу 
разглядаецца ніжэй. Слова доктар у наш час мае два значэнні: паводле 
ТСБЛМ (с. 181), ТСБМ (т. 2, с. 188), доктар – ‘1. тое, што і ўрач, лекар 
(разм.); 2. вышэйшая вучоная ступень, а таксама асоба, якой прысуджа-
на гэта ступень‘. РБС-93 (т. 1, с. 385) слова доктар як пераклад рускага 
доктор у розных значэннях падае без памет. У якасці агульнаўжывальнай 
назвы асобы з вышэйшай медыцынскай адукацыяй, якая лечыць хво-
рых, ТСБЛМ (с. 694) і ТСБМ (т. 5, кн. 2, с. 47) падаюць слова ўрач. 
У перакладных слоўніках ХХ ст., пачынаючы з РБС-37, слова доктар 
у якасці адпаведніка рускаму доктар фіксуецца без памет. Гістарычныя 
лексікаграфічныя крыніцы сведчаць пра пашыранасць слова доктар у 
беларускай мове мінулых стагоддзяў: докторъ – 1. урач, лекар; 2. чалавек, 
які мае вышэйшую навуковую ступень (Ст.л., с. 49); докторъ ‘доктар; 
настаўнік багаслоўя‘ (польск. doktor < лац. doktor) (Бул., с. 99); докторъ – 
1. урач; 2. чалавек, які мае вышэйшую вучоную ступень; 3. вучоны чала-
век; знаўца Бібліі, царкоўны пісьменнік; настаўнік (ГСБС, т. 8, с. 236). 
У ЭСБМ (т. 3, с. 141) таксама адзначана, што слова доктар ‘доктар‘ было 
ўжо ў старабеларускай мове і лічыцца паланізмам. Назва доктар бытавала 
ў жывой беларускай мове 1920-х гг. (доктыр – доктар, Бяльк., с. 155) і 
ўжываецца ў беларускіх гаворках у наш час (доктар, дохтар – доктар, 
СБГ, т. 2, с. 79).

ДОКТАРКА. Паводле РБС-28, у 20-я гг. ХХ ст. слова доктарка быта-
вала ў значэнні ‘жанчына-ўрач‘: разам з сінонімам лекарка яно адпавядае 
рускаму врач (с. 56) і докторша (с. 104). Назва лекарка разглядаецца далей. 
Зараз словы дакторка і доктарка ў значэнні ‘жанчына-ўрач‘ зафіксаваны 
ў ТСБМ (т. 2, с. 123) з паметай «разм.», у РБС-93 (т. 1, с. 385) – з па-
метай «прост.». ТСБЛМ увогуле не падае жаночага адпаведніка слову 
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доктар. У РБС-37 (с. 81) зафіксавана доктарша як адпаведнік рускаму 
докторша. РБС-53 (с. 121) у значэнні ‘жанчына-ўрач‘ як адпаведнік ру-
скаму докторша падае назоўнік дакторка з паметай «простореч.». Тое ж у  
БРС-62 (с. 229) і РБС-82 (т. 1, с. 219). Паводле БРС-88, доктарка прост. 
см. дакторка (т. 1, с. 385), дакторка прост. (женщина-врач), докторша 
(т. 1, с. 354). У Бул. (с. 99), ГСБМ (т. 8, с. 236) слова дакторка падаецца ў 
значэнні ‘жанчына-ўрач‘. Рэгіянальныя слоўнікі жывой беларускай мовы 
1920-х гг. гэты назоўнік не адлюстроўваюць. У дыялектных слоўніках на-
шага часу ў значэнні ‘жанчына-ўрач‘ зафіксаваны словы дакторка (СЦГ, 
с. 110) і доктараха (СБГ, т. 2, с. 79).

КАРАБЕЛЬНІК. У РБС-28 (с. 195), БРС-25 (с. 141) карабельнік – 
адпаведнік рускаму корабельщик. У ТСБЛМ (с. 278) і ТСБМ (т. 2, с. 635) 
слова карабельнік зафіксавана ў двух значэннях: у значэнні ‘ўладальнік 
карабля; марак‘ з паметай «уст.», у значэнні ‘караблебудаўнік‘ – з па-
метай «разм.». Паводле РБС-93, корабельщик – уст. разг. карабельшчык 
(т. 1, с. 686). У РБС-37 назоўнік карабельнік (-шчык) не зафіксаваны. 
У РБС-53 (с. 213) зафіксавана слова карабельшчык як адпаведнік руска-
му корабельщик з паметай «уст.», у БРС-62 (с. 379) – з паметай «разг.». 
У РБС-82 (т. 1, с. 375) і БРС-88 (т. 1, с. 582) пры слове карабельшчык 
ужо дзве паметы – «уст.» і «разг.», першая адносіцца да слова ў значэнні 
‘ўладальнік‘. Паводле Ст.л. (с. 104), ГСБМ (т. 15, с. 303–304), назоўнік 
корабельникъ (карабельникъ, коробельникъ) раней ужываўся ў значэнні 
‘назва залатой манеты з выявай карабля‘, а ў значэнні ‘марак, карабель-
шчык‘ бытавалі словы корабленикъ, корабникъ. У рэгіянальных слоўніках 
жывой беларускай мовы 1920-х гг. і дыялектных слоўніках нашага часу 
слова карабельнік (-шчык) не зафіксавана.

КРАМНІК. Слова крамнік разам з сінонімам крамар у 20-я гг. ХХ ст. 
ужывалася як адпаведнік рускаму лавочник (БРС-25, с. 150; Дзелавод, 
с. 109; РБС-28, с. 207; РБС-26, с. 65; РБС-20, с. 70), у РКС-24 (с. 278) 
зафіксавана таксама ў значэнні ‘разносчык тавараў‘ як адпаведнік ру-
скаму коробейник. У РБС-20 (с. 112) слова крамнік разам з сінонімамі 
прыганяты, даручны адпавядае рускаму приказчик. Назва крамар да на-
шага часу не захавалася. У ТСБМ слова крамнік ‘уладальнік крамы або 
прадавец у краме‘ мае памету «разм.» (т. 2, с. 721). У ТСБЛМ (с. 299) і 
РБС-93 (т. 1, с. 705) у гэтым жа значэнні яно зафіксавана без памет. На 
наш погляд, няма падстаў абмяжоўваць ужыванне слова крамнік гутар-
ковай мовай, паколькі, па-першае, зыходнае слова крама даволі шырока 
выкарыстоўваецца ў беларускай мове і ў ТСБМ і ТСБЛМ не мае ніякіх 
абмежаванняў у выглядзе памет (т. 2, с. 721; с. 299), па-другое, яно па-
даецца ў РБС-37 (с. 163), РБС-53 (с. 228), БРС-62 (с. 399), РБС-82 (т. 1, 
с. 396), БРС-88 (т. 1, с. 613) як адпаведнік рускаму лавочник без памет, 
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па-трэцяе, слова крамнік мае працяглую гісторыю існавання ў белару-
скай мове: у СБН (с. 251) крамникъ – ‘купецъ или сиделецъ въ лавке‘; 
у ГСБМ (т. 16, с. 89) крамаръ, крамникъ – ‘уладальнік гандлёвай крамы 
або прадавец у краме‘; у Бул. (с. 175) крамарь, крамеръ, крамникъ; у Шат. 
(с. 138), Касп. (с. 168) крамнік – лавочнік; у СБГ (т. 2, с. 514) крамнік – 
‘уласнік крамы‘.

КРАМНІЦА. У БРС-25 (с. 150), Дзелаводзе (с. 109), РБС-26 (с. 65), 
РБС-28 (с. 207) слова крамніца зафіксавана як адпаведнік рускаму ла-
вочница. У ТСБМ (т. 2, с. 721) слова крамніца з паметай «разм.» падаецца 
як жаночы адпаведнік да слова крамнік ‘уладальнік або прадавец у кра-
ме‘, якое таксама пазначана як размоўнае. У ТСБЛМ (с. 299) і РБС-93 
(т. 1, с. 705) слова крамніца не мае абмежаванняў у выглядзе памет, што, 
на наш погляд, правільна. У РБС-37 (с. 163), РБС-53 (с. 228) і РБС-82  
(т. 1, с. 396) слова крамніца таксама зафіксавана без памет як пераклад 
рускага лавочница. БРС-62 і БРС-88 гэты назоўнік не змяшчаюць уво-
гуле. Паводле СБН (с. 251), крамница – ‘купчиха, лавочница‘. ГСБМ  
(т. 16, с. 90) фіксуе слова крамніца як памяншальнае ад крама. У Бул. 
(с. 175) крама, крамъ (польск. kram < c.-в.н. krâm), крамаръ, крам-
никъ, крамница. Рэгіянальныя слоўнікі народнай мовы 1920-х гг. і ды-
ялектныя слоўнікі нашага часу слова крамніца ў асабовым значэнні 
не адлюстроўваюць, у ДСБ (с. 110) крамніца – магазін, у Сцяшковіч  
(с. 216) крамніца – паркалёвая хустка.

ЛЕКАР. У РБС-20 (с. 56), Дзелаводзе (с. 98), РКС-24 (с. 91), РБС-26 
(с. 25) слова лекар адпавядае рускаму врач, у БРС-25 (с. 158) – рускім 
лекарь, доктор. У ТСБМ (т. 3, с. 34) назоўнік лекар ‘доктар‘ мае памету 
«разм.»; у РБС-93 (т. 1, с. 402) лекар з паметамі «ўст.», «прост.» адпавядае 
рускаму лекарь (т. 1, с. 402); у ТСБЛМ (с. 316) лекар без памет тлумачыцца 
як ‘тое, што і ўрач‘. У якасці агульнаўжывальнай, літаратурнай назвы 
асобы з вышэйшай медыцынскай адукацыяй, якая лечыць хворых, на-
званыя слоўнікі прапануюць слова ўрач (ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 47; ТСБЛМ, 
с. 694; РБС-93, т. 1, с. 222). Нам здаецца неапраўданым увядзенне ва 
ўжытак слова ўрач і абмежаванне выкарыстання трапных лекар і доктар. 
У РБС-37 слова лекар зафіксавана як адпаведнік рускаму лекарь (с. 165), 
словы ўрач і доктар як адпаведнікі рускаму врач (с. 41). У РБС-53 слова 
лекар з паметай «уст.» зафіксавана як адпаведнік рускаму лекарь (с. 232) 
і без памет разам з сінонімамі ўрач, доктар як адпаведнік рускаму врач. 
У БРС-62 лекар – разг. лекарь (с. 416), тое ж у БРС-88 (т. 1, с. 639). У 
РБС-82 слова лекар з паметамі «уст.», «прост.» адпавядае рускаму лекарь 
(т. 1, с. 402), рускае врач тут перакладаецца словам урач (с. 128). Слова 
лекар выкарыстоўвалася ў беларускай мове ў мінулыя часы: у ГСБМ (т. 16,  
с. 340) лекарь, лекаръ ‘доктар, лекар‘, тут падаюцца таксама і такія адна-
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каранёвыя, як лекарка, лекаровъ, лекарский, лекарство. У народнай мове 
1920-х гг. слова лекар таксама было добра вядома: у Шат. (с. 146) ле-
кар – лекарь, знахарь; у Касп. (с. 176) лекар – врач. Дыялектныя слоўнікі 
нашага часу слова лекар не фіксуюць, але ў СБГ (т. 2, с. 640) і ЭСБМ 
(т. 5, с. 281) ёсць лекаж – ‘урач, лекар‘, дзе адзначана яго паходжанне з 
польскага lekarz ‘урач‘.

ЛЕКАРКА. У БРС-25 (с. 158), РБС-28 (с. 56, с. 104) лекарка – женщина-
врач. У ТСБЛМ (с. 316) і ТСБМ (т. 3, с. 34) слова лекарка зафіксавана з 
паметай «разм.» як жаночы адпаведнік да мужчынскага лекар ‘доктар‘, 
які таксама мае памету «разм.». У РБС-93 (т. 1, с. 714) назва лекарка з 
паметамі «уст.», «прост.» зафіксавана як адпаведнік рускаму лекарша ў 
значэнні ‘жанчына-лекар‘. У РБС-37, РБС-53 і БРС-62 назоўнік лекар-
ка не зафіксаваны. У РБС-82 (т. 1, с. 402) слова лекарка зафіксавана 
з паметамі «ўст.», «прост.» як адпаведнік рускаму лекарша ў значэнні 
‘жанчына-лекар‘. У БРС-88 (т. 1, с. 639) лекарка разг. (женщина, зани-
мающаяся лечением) лекарша. У мінулыя стагоддзі слова лекарка было 
агульнаўжывальным: паводле ГСБМ (т. 16, с. 338), лекарка – доктар-
ка, лекарка. Жаночы адпаведнік слову лекар, якое зафіксавана ў Касп. 
(с. 176) і Шат. (с. 146) у значэнні ‘ўрач, лекар‘, рэгіянальныя слоўнікі 
жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. не адлюстроўваюць, адсутнічае 
ён і ў дыялектных слоўніках нашага часу.

Дарэчы, слоўнікі 20-х гг. ХХ ст. для назвы чалавека, які лечыць 
хворых, прапаноўвалі не толькі словы лекар і доктар, але і некаторыя 
іншыя: вылечнік, гойбіт (РКС-24, с. 742), гойнік (РКС-24, с. 742), лечнік  
(РКС-24, с. 91), лячомнік (РКС-24, с. 91). У мове ж нашага часу, калі мер-
каваць па ТСБМ, ТСБЛМ, РБС-93, слоў вылечнік, гойбіт, гойнік, лечнік, 
лячомнік няма, а функцыянаванне назваў лекар і доктар у значэнні ‘тое, 
што і ўрач‘, як было паказана, абмежавана паметамі. Што ж адбылося 
са згаданымі назвамі? Чаму ні адно са слоў з празрыстай семантыкай не 
атрымала ў мове нашага часу афіцыйнага статусу? І чым так падышло 
для назвы чалавека, які лечыць хворых, слова ўрач? Этымалагічны аналіз 
паказвае, што словы вылечнік, лекар, лечнік, лячомнік генетычна звяза-
ны з дзеясловам лячыць ‘прымяняць медыцынскія сродкі для спынення 
якой-небудзь хваробы, імкнуцца паправіць здароўе‘ (ТСБЛМ, с. 326; 
ТСБМ, т. 3, с. 77). Назвы гойбіт і гойнік таксама маюць празрыстую се-
мантыку і паходзяць ад дзеяслова гаіць ‘залечваць, даваць магчымасць 
зажываць‘ (ТСБМ, т. 2, с. 13; ТСБЛМ, с. 140). Слоў вылечнік, гойбіт, 
гойнік, лечнік і лячомнік няма ў гістарычных і рэгіянальных слоўніках 
беларускай мовы 1920-х гг. і нашага часу. Уводзячы іх у перакладныя 
слоўнікі 20-х гг. мінулага стагоддзя ў якасці сінонімаў да слоў до-
ктар і лекар, аўтары-складальнікі, відаць, імкнуліся паказаць шырокія 



75

словаўтваральныя магчымасці і лексічныя рэсурсы беларускай мовы, а 
таксама праверыць на практыцы жыццядзейнасць новых слоў. У ТСБМ, 
ТСБЛМ, РБС-93 звяртае на сябе ўвагу тая акалічнасць, што дзеясло-
вы гаіць і лячыць абмежавальных памет не маюць, значыць, з’яўляюцца 
агульнавядомымі, агульнаўжывальнымі і нейтральнымі назвамі дзеянняў. 
Тым большае непаразуменне выклікае той факт, што назвы людзей па-
водле гэтых дзеянняў выйшлі з актыўнага ўжытку. Асабліва калі ўлічыць, 
што словаўтваральныя мадэлі, па якіх утвораны словы лечнік, гойнік, 
з’яўляюцца прадуктыўнымі [Беларуская граматыка, 1985, с. 222–223].  
П. У. Сцяцко, які адзначае, што ў народнай мове «назоўнікі мужчын-
скага роду са значэннем дзейнай асобы ўтвараюцца <...> амаль выключ-
на з дапамогай суфікса -нік», называе гэты словаўтваральны тып надта 
прадуктыўным [Сцяцко, 1972, с. 240–241]. Назва лекар таксама ўтворана 
пры дапамозе прадуктыўнага суфікса -ар (-яр). І фармальна блізкае да 
ўтварэнняў з суфіксам -ар (-яр) слова доктар, хаця і было запазычана ў 
«гатовым» выглядзе, гарманічна ўпісвалася ў беларускую мову. Нашы 
даныя сведчаць пра стабільнасць семантыкі і прадуктыўнасць суфікса 
-ар (-яр) на працягу ХХ ст. [Губкіна, 2001, с. 11]. П. В. Вярхоў таксама 
лічыў, што на працягу ўсёй сваёй гісторыі гэты суфікс не меў значных 
рухаў у напрамку змены прадуктыўнасці [Вярхоў, 1970, с. 45]. Даследчык 
адзначаў, што многія старажытныя словы з суфіксам -ар (-яр), незалеж-
на ад паходжання, працягвалі ўжывацца ў мове беларускай народнасці, 
многія з іх ужываюцца і зараз [Вярхоў, 1963, с. 125].

Назва ўрач, якая выцесніла з агульнага ўжытку вышэйзгаданыя назвы 
і заняла «прывілеяванае» становішча ў слоўніках нашага часу, фіксуецца 
ў ГСБМ (т. 4, с. 254): врачъ, врачь – урач, лекар, доктар; Скар. (т. 1, с. 84): 
врач – асаб. да врачба, врачба – лячэнне. Гэта паказвае на даўнюю гісторыю 
назвы, якая існавала яшчэ ў агульнаўсходнеславянскі перыяд. У КЭСРЯ 
адзначаецца, што слова врач, якое адсутнічае ў заходнеславянскіх мовах, 
утворана пры дапамозе суфікса -чь ад вьрати ‘гаварыць‘ (с. 95). У рускай 
мове слова врач заставалася ў актыўным ужытку, паколькі фіксуецца ў 
ТСВЯ (т. 1, с. 459). На Беларусі ж, нягледзячы на старажытнае ўзнікненне, 
слова ўрач, відаць, не вельмі актыўна выкарыстоўвалася, паколькі яно не 
зафіксавана ні ў СБН, ні ў рэгіянальных слоўніках беларускай народнай 
мовы пачатку ХХ ст. Верагодна, выцясненне з ужытку слова ўрач было 
абумоўлена моўна-палітычнай сітуацыяй XVI–XVII стст., калі беларускія 
землі былі далучаны да Польшчы і адбывалася «выкараненне “рускага 
духу” і насаджэнне “пальшчызны”» [Шакун, 1984, с. 164]. Слова ўрач 
было вернута (менавіта вернута, а не вярнулася) у беларускую мову і 
пачало фіксавацца перакладнымі слоўнікамі, пачынаючы з РБС-37 (калі 
вектар моўнай палітыкі кардынальна памяняўся): врач – урач, доктар 
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(с. 41). Такім чынам, пачынаючы з 1930-х гг. адзінай агульнаўжывальнай 
назвай таго, хто лечыць, становіцца слова ўрач. Аналізуючы ідэалогію 
і практыку русіфікацыі на Беларусі ў ХХ ст., С. Станкевіч, грамадскі 
дзеяч, літаратуразнаўца, крытык, публіцыст, адзначаў, што «беларускае 
лекар ужо зусім выкінута з беларускай мовы рускім1 урач» [Станкевіч, 
1994,с. 47].

Калі ж разглядаць гендэрны бок праблемы, то высвятляецца на-
ступнае: перайшлі ў перыферыйныя пласты беларускай лексікі не толькі 
словы лекар, доктар, але і іх жаночыя адпаведнікі. Словы лекарка і до-
ктарка – не наватворы 20-х гг. ХХ ст., яны мелі гісторыю існавання ў 
беларускай мове. Паметы ж у слоўніках нашага часу зрабілі выкарыстанне 
слова лекарка, як і слова лекар, максімальна абмежаваным, а лёс назваў 
лекарка і доктарка супаў з лёсам іх мужчынскіх адпаведнікаў. Але калі 
са словамі лекарка і доктарка ў рэчышчы моўна-палітычных працэсаў, 
якія распачаліся на Беларусі ў 30-я гг. мінулага стагоддзя, сітуацыя зра-
зумелая (хаця і нічым не апраўданая), то як расцэньваць той факт, што 
нават вытворнае ад агульнаўжывальнага і нейтральнага ўрач – слова 
ўрачыха ў значэнні ‘жанчына, якая лечыць‘ у ТСБЛМ (с. 694), ТСБМ 
(т. 5, кн. 2, с. 48) мае памету «разм.»? Атрымліваецца, што ў беларускай 
літаратурнай мове ўвогуле няма назвы жанчыны-доктара, і гэта пры 
тым, што элементарны жыццёвы вопыт паказвае, што сярод медыкаў 
жанчын наўрад ці менш, чым мужчын. Магчыма, справа ў тым, што 
ўслед за сваімі рускімі калегамі беларускія складальнікі слоўнікаў пачалі 
абмяжоўваць ужыванне назваў жанчын, якія займаюцца лячэннем. У 
ТСВЯ ў прыведзеных значэннях фіксуюцца назвы врачея (т. 1, с. 260), 
лекарка, лечейка, лечуха, лечея (т. 2, с. 246). А ў РБС-28 (с. 56) у рускай 
частцы знаходзім толькі врач: о женщине – лекарка, доктарка. У ТСРЯ 
слова врачиха няма, ёсць толькі врач (женщина‑врач) (т. 1, с. 394). Назва 
докторша (т. 1, с. 75) фіксуецца з паметай «простореч.», лекарка (т. 2, 
с. 42) – з паметай «обл.»; слова лекарша тут зафіксавана ў значэнні ‘жонка 
лекара‘ з паметамі “разг., устар.” (т. 2, с. 42). У СлРЯ хаця і ёсць словы 
врачиха (т. 1, с. 293), докторша (т. 1, с. 569), лекарша (т. 2, с. 232), але да 
кожнага з іх падаюцца паметы «прост.» і/або «устар.», якія абмяжоўваюць 
іх выкарыстанне. Атрымліваецца, што ў рускай мове ХХ ст. зніклі на-
звы жанчыны, якая лечыць, а ёсць толькі назоўнік агульнага роду врач. 
У такім выпадку беларускія словы лекарка і доктарка прэтэндавалі на 
статус безэквівалентнай лексікі. А ва ўмовах «зліцця моў», зразумела, 
такія моўныя факты не мелі права на існаванне. Сучасныя нарматыўныя 

1 Як было адзначана вышэй, агульнаўсходнеславянскае па паходжанні слова 
ўрач рускім можна лічыць умоўна, маючы на ўвазе тое, што ў рускай мове яно 
не спыняла свайго існавання і заўсёды было ў актыўным ужытку.
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граматыкі беларускай мовы для абазначэння асобы жаночага полу па 
роду дзейнасці ў значнай колькасці выпадкаў лічаць нарматыўнай толькі 
форму мужчынскага роду, але пры гэтым адзначаюць, што «паралельныя 
назвы для абазначэння асоб жаночага полу замацаваліся ў нейтраль-
ным стылі ў тых выпадках, калі прафесія ў роўнай меры звязана як з 
жаночай, так і з мужчынскай працай» [Беларуская граматыка, 1985; 
с. 58–59]. Паколькі прафесія медыка, безумоўна, належыць да такіх, 
незразумела, чаму складальнікі слоўнікаў не паклапаціліся пра тое, каб 
захаваць без памет якую-небудзь назву жанчыны, якая лечыць. Назвы 
лекарка і доктарка «не падышлі», бо іх мужчынскія адпаведнікі перасталі 
лічыцца нарматыўнымі. Назва ж урачыха не ўпісалася ў літаратурную 
мову з-за таго, што словаўтваральны тып, паводле якога яна ўтворана, 
прадуктыўны толькі ў гутарковым стылі [Беларуская граматыка, 1985;  
с. 252]. У выніку можа ўзнікнуць ілжывае меркаванне, што беларуская 
мова не валодае дастатковым лексічным патэнцыялам для наймення ўсіх 
з’яў жыцця. Але, як бачым, такая сітуацыя ў пэўнай ступені ствараец-
ца складальнікамі слоўнікаў штучна з-за недастатковай увагі да роднай 
мовы. І тут яскрава праяўляецца істотная адмоўная роля пазамоўных 
фактараў на развіццё мовы.

МУЗЫ́КА. Паводле перакладных слоўнікаў 20-х гг. ХХ ст., музыка – 
адпаведнік рускаму музыкант (РБС-20, с. 78; БРС-25, с. 172; РБС-26, 
с. 74; РКС-24, с. 238, 336). Зараз слова музы ка ‘музыкант‘ у слоўніках 
пазначана як размоўнае (ТСБМ, т. 3, с. 179; ТСБЛМ, с. 351; РБС-93, 
т. 2, с. 87). У якасці агульнаўжывальнай літаратурнай назвы артыста, 
наогул чалавека, які іграе на якім-н. музычным інструменце, у гэ-
тых слоўніках падаецца слова музыкант (ТСБЛМ, с. 351; ТСБМ, т. 3,  
с. 179; РБС-93, т. 2, с. 87). У РБС-37 (с. 187), РБС-53 (с. 267) слова 
музы ка без памет разам з сінонімам музыкант падаецца як адпаведнік 
рускаму музыкант. Ужыванне слова музы ка пачало абмяжоўвацца ў 
лексікаграфічных крыніцах паметамі пачынаючы з БРС-62 (с. 457), дзе 
музы ка – разг. музыкант, тое ж у БРС-88 (т. 1, с. 701). У БРС-82 (т. 1,  
с. 458) таксама музыкант – музыкант, разг. музы ка. Між тым слоўнікі 
сведчаць пра тое, што ў мінулыя часы музы ка – распаўсюджанае сло-
ва: музыка – музыкантъ, скоморохъ (СБН, с. 293), музыкъ – музыкант; 
музыка, музика – тое, што і музыкъ (ГСБМ, т. 18, с. 220); музыка, музыкъ, 
музика – музыка (Бул., с. 209). Паводле ЭСБМ (т. 7, с. 86), музыка ‘му-
зыкант, скамарох‘, ‘музычны інструмент‘, якія з лац. musicus ‘музычны, 
музыкант‘. Слова музыка зафіксавана і ў рэгіянальных слоўніках жывой 
беларускай мовы 1920-х гг. у значэнні ‘музыкант‘ (Шат., с. 160; Касп., 
с. 191; Бяльк., с. 266). Паводле СБГ (т. 3, с. 81), ТС (т. 3, с. 98), музыка – 
музыкант. 
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ПАПЕРНІК. У РКС-24 (с. 46) папернік – ‘той, хто робіць або пра-
дае паперу‘. У ТСБМ слова папернік ‘рабочы папяровай прамысловасці‘ 
падаецца з паметай «разм.». У ТСБЛМ яно не зафіксавана ўвогуле, у 
РБС-93 (т. 1, с. 131) пададзена без памет як адпаведнік рускаму бумажник 
(рабочий). Перакладныя слоўнікі савецкага часу слова папернік ‘рабочы‘ 
таксама падаюць без памет.

ПАРАДНІК. У РБС-28 (с. 582) слова параднік разам з сінонімамі 
раднік, радца, райца падаецца як адпаведнік рускім советник і совет-
чик (советчик – гл. советник). Назоўнікі раднік і райца да нашага часу 
не захаваліся; паводле ТСБМ (т. 4, с. 556), ТСБЛМ (с. 533), радца – 
‘1. той, хто раіць, дае параду, дарадца, дарадчык; 2. выбарны член ад 
багатых гарадскіх вярхоў у раду (магістрат) у Беларусі ў ХІV–XVII стст. 
(уст.)‘. У ТСБМ (т. 4, с. 38) і ТСБЛМ (с. 441) слова параднік мае па-
мету «разм.» і тлумачыцца ‘тое, што і дарадчык‘, дарадчык – ‘той, хто 
дае парады‘ (ТСБМ, т. 2, с. 139; ТСБЛМ, с. 170). Такім чынам, зараз 
слова параднік выцеснена з агульнага літаратурнага ўжывання словам 
дарадчык. У РБС-37 слова параднік адсутнічае; тут советник – уст. 
саветнік (напэўна, у значэнні ‘пасада‘), советчик – парадчык, дарад-
чык. У РБС-53 «знікае» і парадчык: советник – 1. (дающий совет) да-
радчык; 2. (должностное лицо) саветнік (с. 641). Тое ж у РБС-82 (т. 2, 
с. 412) і РБС-93 (т. 3, с. 397). У БРС-62 слова параднік зафіксавана, 
але рускі адпаведнік пры ім не падаецца, слоўнік адсылае нас да слова 
дарадчык (с. 622), якое з паметай «прост.» адпавядае рускаму советник  
(с. 235). У РБС-88 амаль тое ж, але параднік пазначана як размоўнае  
(т. 2, с. 122), а слову дарадчык без памет адпавядае советчик (т. 1,  
с. 363). Такім чынам, відавочна, што суфікс -нік і прэфікс па- сталі пад-
ставай для абмежавання сферы выкарыстання слова параднік гутарковай 
мовай. Між тым у значэнні ‘прапанова як дзейнічаць‘ у ТСБМ (т. 4,  
с. 37), ТСБЛМ (с. 440) і РБС-93 (т. 3, с. 397) без памет падаецца сло-
ва парада. Назоўнік парада мае гісторыю выкарыстання ў беларускай 
мове: у Ст.л. (с. 133) порада – 1. парада; 2. нарада; у СБН (с. 473)  
порадка – порада ‘советъ‘. Паводле Шат. (с. 203), парада – совет; па-
водле Касп. (с. 230), парадзіцца – параіцца, парадзіць – параіць. Асабо-
вы назоўнік параднік не зафіксаваны ў гістарычных лексікаграфічных 
крыніцах, а таксама ў рэгіянальных слоўніках беларускай народнай мовы 
20-х гг. ХХ ст. і дыялектных слоўніках нашага часу.

Аналагічныя змены адбыліся і ва ўжыванні жаночага адпаведніка 
ПАРАДНІЦА, які ў РБС-28 (с. 582) разам з сінонімам радніца адпавя-
дае рускаму советница, а ў ТСБМ (т. 4, с. 38), ТСБЛМ (с. 441) падаец-
ца ў якасці жаночага адпаведніка да слова параднік з паметай «разм.».  
РБС-37, РБС-53 і РБС-82 назоўнік парадніца не фіксуюць. У БРС-62  
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(с. 622) і БРС-88 (т. 2, с. 122) рускі адпаведнік слову парадніца (у БРС-88 
з паметай «разг.») не падаецца, слоўнік адсылае нас да слова дарадчыца 
(у БРС-62 з паметай «прост.»). У рэгіянальных слоўніках народнай мовы 
20-х гг. ХХ ст. асабовы назоўнік парадніца не зафіксаваны. У дыялектнай 
мове нашага часу слова парадніца ўжываецца ў значэнні ‘тая, хто дае 
парады‘: Парай, маці, // парадніца ў хаце, // парай, маці, // чым жонку 
караці (Янкоўскі, т. 2, с. 130).

ПАЭТКА. У РБС-28 (с. 447) слова паэтка падаецца як адпаведнік 
рускаму поэтесса. ТСБМ (т. 4, с. 150) фіксуе слова паэтка ў значэнні 
‘тое, што і паэтэса‘ з паметай «разм.», у той час як слова паэтэса ‘жан. 
да паэт – аўтар вершаваных паэтычных твораў‘ падаецца без памет 
(ТСБМ, т. 4, с. 150; ТСБЛМ, с. 458). У ТСБЛМ назва паэтка не адлю-
стравана. РБС-93 (т. 2, с. 732) фіксуе адначасова словы паэтэса і паэтка 
як адпаведнікі рускаму поэтесса. У РБС-37 слова паэтка адсутнічае, тут 
бачым толькі паэтэса як адпаведнік рускаму поэтесса (с. 313). РБС-53 
(с. 491) падае адначасова паэтэса і паэтка як адпаведнікі рускаму по-
этесса. Укладальнікі БРС-62 аддалі перавагу назве паэтэса, хаця і паэтка 
тут адлюстравана без памет: паэтка – см. паэтэса; паэтэса – поэтесса  
(с. 653). РБС-82 (т. 2, с. 169) у якасці перакладу рускага поэтесса фіксуе 
толькі беларускі адпаведнік паэтэса. Такім чынам, у перакладных 
слоўніках ХХ ст. слова паэтка адлюстравана выключна непаслядоўна. 
Гістарычныя лексікаграфічныя крыніцы жаночае паэтка (і паэтэса) не 
фіксуюць. У ЭСБМ (т. 8, с. 265) адзначана, што паэт – з рускай мовы (маг-
чыма, у ХХ ст.), у якой яно праз французскае poète ці ням. poet паходзіць 
з лацінскага poēta, якое бярэ пачатак у грэчаскай мове. У рэгіянальных 
слоўніках народнай мовы 20-х гг. ХХ ст., а таксама ў дыялектных слоўніках 
нашага часу слова паэтка не зафіксавана.

РЭДАКТАРКА. Паводле РБС-28 (с. 533), редактор – рэдактар; 
женщина  – рэдактарка. У ТСБЛМ (с. 573) слова рэдактарка як жа-
ночы адпаведнік мужчынскаму рэдактар ‘чалавек, які рэдагуе што-н.; 
спецыяліст па рэдагаванню‘ падаецца з паметай «разм.», у той час як 
мужчынскі адпаведнік – без памет. ТСБМ, а таксама перакладныя 
слоўнікі, пачынаючы з РБС-37, слова рэдактарка (або якое-небудзь іншае 
ў значэнні ‘жанчына-рэдактар‘) не змяшчаюць. Адсутнічае слова рэдак-
тарка ў гістарычных лексікаграфічных крыніцах, а таксама ў слоўніках 
жывой беларускай мовы 1920-х гг. і дыялектных слоўніках нашага часу.

СЛУЖБОВЕЦ. У РБС-26 (с. 154), РБС-28 (с. 574) службовец – 
адпаведнік рускаму служащий, у БРС-25 (с. 293) – рускаму чиновник. 
У ТСБМ (т. 5, кн. 1, с. 208), ТСБЛМ (с. 609) слова службовец мае па-
мету «разм.» і тлумачыцца праз назоўнік служачы, які і з’яўляецца за-
раз агульнаўжывальным у значэнні ‘асоба, якая працуе ў розных сферах 
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разумовай працы, кіраўніцтва, абслугі, гандлю‘. На нашу думку, слова 
службовец натуральнае для беларускай мовы ў адрозненне ад штучнага 
дзеепрыметніка служачы (як вядома, такія формы дзеепрыметніка, тоес-
ныя з формамі дзеепрыслоўя, былі ўведзены ў беларускую мову рэфор-
май 1933 г.), і таму вартае вяртання ў асноўны пласт лексікі. У РБС-93 
(т. 3, с. 376) слова службовец без памет разам з сінонімам служачы ад-
павядае рускаму служащий. У РБС-37, РБС-53, РБС-82 слова службовец 
не зафіксавана. З паметай «разг.» яно адлюстравана ў БРС-62 (с. 868) і 
БРС-88 (т. 2, с. 48), дзе яму адпавядае рускае служащий. У гістарычных 
лексікаграфічных крыніцах слова службовец не зафіксавана. Адсутнічае 
яно і ў рэгіянальных слоўніках жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст., 
а таксама ў дыялектных слоўніках нашага часу.

ЦАРКОЎНІК. У РБС-26 (с. 173) і РБС-28 (с. 679) царкоўнік – 
адпаведнік рускаму церковник. У ТСБМ (т. 5, кн. 2, с. 288) слова царкоўнік 
з паметай «разм.» зафіксавана ў двух значэннях: ‘служыцель царквы‘ 
і ‘той, хто адстойвае і прапагандуе рэлігію і царкоўную ідэалогію‘. 
У РБС-93 (т. 3, с. 707) слова царкоўнік як адпаведнік рускаму церковник 
зафіксавана з паметамі «уст., разг.». У ТСБЛМ назва царкоўнік зафіксавана 
ў значэнні ‘ў хрысціянскай царкве: служыцель культу‘ без памет, што 
нам уяўляецца правільным хаця б таму, што больш ніякага сіноніма 
слоўнікі не прапаноўваюць. У РБС-37 слова царкоўнік адсутнічае; у  
РБС-53 (с. 752) яно зафіксавана без памет як пераклад рускага церковник; 
у БРС-62 (с. 999) з’явілася памета «разг.»; у РБС-82 (т. 2, с. 582) – пры 
слове царкоўнік ужо дзве паметы «уст.» і «разг.». У БРС-88 (т. 2, с. 673) 
царкоўнік разг. уст. в разн. знач. церковник. Гістарычныя слоўнікі, а так-
сама рэгіянальныя слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і ды-
ялектныя слоўнікі нашага часу слова царкоўнік не змяшчаюць.

ШКАЛЯР. У РБС-20 (с. 142), РБС-26 (с. 176), РБС-28 (с. 693) слова 
шкаляр падаецца як адпаведнік рускаму школьник; у РБС-26 і РБС-28 
пададзены таксама сінонім школьнік. Слова школьнік у мове нашага часу 
захавалася ў значэнні ‘вучань пачатковай ці сярэдняй школы‘ (ТСБМ, т. 5, 
кн. 2, с. 369; ТСБЛМ, с. 758). Паводле ТСБМ (т. 5, кн. 2, с. 364), шкаляр – 
разм. 1. школьнік, вучань; 2. зніж. пра дарослага чалавека з абмежаваным 
узроўнем ведаў, які не ўмее самастойна мысліць і дзейнічаць. У РБС-93 
(т. 3, с. 752) слова шкаляр як адпаведнік рускаму школяр зафіксавана з 
паметамі «уст., разг.». У ТСБЛМ назоўнік шкаляр не зафіксаваны. У РБС-37,  
РБС-53, БРС-62 слова шкаляр адсутнічае. У РБС-82 (т. 2, с. 606) і БРС-88 
(т. 2, с. 709) пры слове шкаляр як адпаведніку рускаму школяр дзве паметы 
«разг.» і «уст.». У мінулыя стагоддзі ў значэнні ‘вучань школы‘ адначасова 
бытавалі словы школьнік і шкаляр: школьникъ – ученикъ; школяръ – уче-
никъ, ходящій въ школу‘ (СБН, с. 711); школа ‘школа‘ (польск. Szkoła <  
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ст.-в.н. scuola < лац. scola), школьникъ, школяръ (Бул., с. 364). Рэгіянальныя 
слоўнікі жывой беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. і дыялектныя слоўнікі 
нашага часу слова шкаляр не фіксуюць.

Дыферэнцыяцыя назваў асоб паводле сферы выкарыстання

У 20-я гг. ХХ ст. дыялектная лексіка была асноўнай крыніцай па-
паўнення літаратурнага слоўніка. Для літаратурнага ўжытку звычайна 
прапаноўваліся словы з народнай мовы, пашыраныя на значнай частцы 
тэрыторыі. Былі і спробы ўвесці ў агульны ўжытак і вузкарэгіянальныя, 
мясцовыя назвы пэўных рэалій. З цягам часу некаторыя дыялектныя па 
паходжанні словы апынуліся на перыферыі беларускай лексікі.

ЗЯМЕЦ. У БРС-25 (с. 136), РБС-26 (с. 139, разам з сінонімам пчаляр), 
РБС-28 (с. 502, разам з сінонімамі бортнік, пчаляр) слова зямец адпавядае 
рускаму пчеловод; у РБС-28 (с. 356) разам з сінонімамі бортнік – рускаму 
пасечник. Паводле РБС-20 (с. 116), БРС-25 (с. 136), зямецтва – пчело-
водство. У ТСБМ (т. 2, с. 523) слова зямец ‘пчаляр‘ падаецца з паметай 
«абл.». У ТСБЛМ і РБС-93 назоўнік зямец не зафіксаваны. У якасці 
агульнаўжывальнай назвы чалавека, які займаецца пчалярствам, ТСБЛМ 
(с. 527) і ТСБМ (т. 4, с. 530) падаюць слова пчаляр. У РБС-93 слова пчаляр 
адпавядае рускім пчеловод (т. 3, с. 137) і пасечник (т. 2, с. 450). Паводле 
ЭСБМ (т. 3, с. 358), зямец ‘пчаляр‘ ад *zem- (зямля) з суфіксам -ец паводле 
спосабу размяшчэння вулляў на зямлі, а не на борцевых дрэвах. У СБН 
(с. 208) земецъ – ‘пчеловодъ, отличающійся отъ бортника темъ, что улья 
пчельника стоятъ не на бортныхъ деревьяхъ, а на земле‘. Такім чынам, 
адрозніваліся пчаляры бортнікі і зямцы. Слова зямец не зафіксавана ў 
перакладных слоўніках савецкага часу. Яно бытавала ў народнай мове 
20-х гг. ХХ ст. (зямец – пчеловод, Касп., с. 139, зямец – зямец, пчаляр, 
Бяльк., с. 213) і ўжываецца ў дыялектнай мове нашага часу: зямец – 
пчаляр (СБГ, т. 2, с. 336).

ПАДГЛЯДАЧ. У РБС-28 слова падглядач разам з сінонімамі сачун, 
сачок падаецца як адпаведнік рускаму подсмотрщик (с. 408). У ТСБМ 
падглядач – ‘той, хто ўпотай наглядае, выглядае каго-, што-н.‘ – мае 
памету «абл.». У ТСБЛМ гэты назоўнік не зафіксаваны. У якасці 
агульнаўжывальнай назвы таго, хто займаецца шпіянажам, ТСБЛМ 
(с. 761) фіксуе слова шпіён, якое ў ТСБМ мае больш падрабязнае аз-
начэнне – ‘звычайна засакрэчаная асоба, якая тайна збірае або крадзе 
звесткі, дакументы, што складаюць дзяржаўную або ваенную тайну, з 
мэтай перадачы іх іншай дзяржаве // разм. той, хто сочыць за кім-н., 
падпільноўвае каго-н., даносіць на каго-н.‘ (т. 5, с. 389). Назоўнік пад-
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глядач не зафіксаваны перакладнымі слоўнікамі савецкага перыяду.  
У БРС-62 знаходзім падгляд: падгляд пчол – сбор мёда; падглядаць і пад-
глядваць – 1. подсматривать, подглядывать; 2. падглядываць пчол – брать 
мёд из улья (с. 563). У СБН, Бул., Ст.л. слова падглядач не зафіксавана 
таксама. Няма яго і ў рэгіянальных слоўніках жывой беларускай мовы 
1920-х гг. і ў дыялектных слоўніках нашага часу. Такім чынам, улічваючы, 
што паметай «абл.» у ТСБМ «пазначаюцца словы ці асобныя значэнні, ха-
рактэрныя вузкаму тэрытарыяльнаму рэгіёну, якія праніклі ў літаратурную 
мову, але не знайшлі яшчэ шырокага ўжывання», няма падстаў пазначаць 
слова падглядач як абласное.

ПАСТЫ Р. У БРС-25 (с. 226) слова пасты р адпавядае рускаму па-
стух. Адначасова ў 20-я гг. ХХ ст. у гэтым значэнні выкарыстоўваўся 
амограф па стыр (РКС-24, с. 450; РБС-28, с. 357). Зараз слова пасты р 
‘пастух‘ мае памету «абл.» у ТСБМ (т. 4, с. 92) і памету «разм.» у ТСБЛМ 
(с. 450). У якасці агульнаўжывальнай назвы таго, хто пасе статак, гэ-
тыя слоўнікі фіксуюць слова пастух (ТСБМ, т. 4, с. 92; ТСБЛМ, с. 450). 
Слова пасты р не зафіксавана ў РБС-37, РБС-53, БРС-62, РБС-82,  
РБС-93. У гэтых слоўніках слова пастух з’яўляецца адпаведнікам руска-
му пастух (РБС-37, с. 266; РБС-53, с. 393; БРС-62, с. 637; РБС-82, т. 2, 
с. 15; РБС-93, т. 2, с. 452). Толькі ў БРС-88 знаходзім пастыр обл. пастух 
(т. 2, с. 144). У гістарычных лексікаграфічных крыніцах слова пастыр не 
зафіксавана. У жывой беларускай мове 20-х гг. ХХ ст. у значэнні ‘пастух‘ 
выкарыстоўвалася слова па стыр (Бяльк., с. 318). СБГ (т. 3, с. 433–434) 
фіксуе варыянты пастар, па стыр, па стэр, пасцір у значэнні ‘пастух‘ з па-
метай «уст.», у М-М па стыр – пастух (с. 84).

Прааналізаваўшы асаблівасці адлюстравання дыферэнцыяцыі 
назваў асоб паводле дзейнасці і характар іх маркіраванасці ў розных 
лексікаграфічных крыніцах ХХ ст., можна зрабіць наступныя вывады. 

Некаторыя назвы асоб паводле дзейнасці (па нашых падліках, гэта 
каля 17 % ад колькасці слоў з лексікаграфічных крыніц 1920-х гг., якія 
зафіксаваны ў цяперашніх слоўніках са зменамі) у слоўніках нашага часу 
маюць паметы (у асноўным «уст.», «гіст.», «разм.», «абл.»). Гэта сведчыць 
пра тое, што ў наш час іх адносяць: а) да пасіўнай лексікі («уст.», «гіст.»); 
б) да размоўнай (гутарковай) лексікі («разм.»); в) да дыялектнай лексікі 
(«абл.»).

Некаторыя назвы асоб (напр., акцызнік, арцельшчык, аснач і інш.) 
выйшлі з актыўнага ўжытку натуральным шляхам, іншыя – у выніку 
ўздзеяння экстралінгвістычных фактараў, у прыватнасці, моўнай палітыкі, 
накіраванай на збліжэнне з рускай мовай і выцясненне з агульнага 
ўжывання самабытных, трапных беларускіх слоў, а таксама слоў, агуль-



ных з польскай мовай (вайсковец, дарадца, крамнік, лекар, музыка, ратай і 
інш.). Нярэдка пазначаныя паметай словы вымушаны былі саступіць сваё 
месца ў літаратурным ужытку словам, агульным з рускай мовай (напр., 
ваеннаслужачы, урач, таможнік, юрыст, служачы і інш.).

Такія назвы асоб паводле дзейнасці, як доктарка, крамніца, лекарка, 
паэтка, рэдактарка і інш. жаночыя адпаведнікі агентыўных назоўнікаў 
мужчынскага роду, пычынаючы з 1930-х гг., у слоўніках пазначаюцца як 
прастамоўныя. Замест гэтых назваў слоўнікі прапануюць назоўнікі агуль-
нага роду – доктар, лекар, рэдактар і інш. – або ўвогуле не змяшчаюць 
літаратурнага жаночага адпаведніка. Верагодна, гэта тэндэнцыя была 
«запазычана» з рускай мовы, дзе такія словы знаходзяцца на лексічнай 
перыферыі, бо суфікс -к-а надае асабоваму (у тым ліку ўласнаму) 
назоўніку зніжаную стылістычную афарбоўку, у адрозненне ад беларускай 
мовы, дзе ён спрадвечна стылістычна нейтральны. Безумоўна, «утварэнні 
з суфіксам -к-а – нарматыўныя лексічныя адзінкі з азначэннем асобы 
жаночага полу (без адцення гутарковасці, паніжэння іх у статусе): касірка, 
білецёрка, паэтка, сакратарка» [Сцяцко, 2002, с. 23].

Многія са слоў, штучна выведзеных з актыўнага ўжывання, вартыя 
вяртання ў асноўны пласт лексікі ў якасці агульнаўжывальных (напр., 
аптэкар, вайсковец, дарадца, доктар, крамнік, крамніца, лекар, ратай, служ-
бовец, царкоўнік і інш.). 

Непаслядоўнасць падачы памет у розных слоўніках сведчыць, з ад-
наго боку, пра незавершанасць працэсу фарміравання стылістычных 
пластоў лексікі, з другога – паказвае на незбалансаванасць і разнабой у 
лексікаграфічнай працы (аснач, вайсковец, дарадца, лекар, мнішка, мытнік, 
прававед, ратай, службовец, хлебапёк і інш.).

Адсутнасць памет пры адпаведных назвах у слоўнiках 20-х гг. ХХ ст. 
і наяўнасць іх у цяперашніх не сведчыць пра тое, што ў 1920-я гг. не 
было размежавання беларускай лексікі ў залежнасці ад канатацыйнай 
афарбоўкі. Гэта паказвае, з аднаго боку, на далейшае развіццё беларускай 
лексікаграфіі (большая ўвага ўкладальнiкаў слоўнікаў да стылістычных і 
іншых характарыстык слоў), а з другога – ілюструе натуральны працэс 
развіцця мовы, у якой адбываюцца працэсы дыферэнцыяцыі слоў па-
водле той або іншай канатацыйнай прыметы. Характар гэтых працэсаў 
(увядзенне ў літаратурны ўжытак назваў, што «размываюць» спецыфіку 
беларускай лексікі, і выцясненне адпаведных беларускіх на лексічную 
перыферыю) раскрывае сутнасць уздзеяння на развіццё беларускай мовы 
пазамоўных фактараў. Фіксацыя ў слоўніках замацоўвае гэтыя змены, 
што істотна ўплывае на далейшае развіццё беларускай мовы, якое, як 
мы бачым, часам бывае паскораным і ненатуральным.
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ДАДАТАК

ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ДЫСКУСІЯ

Праблемы развіцця і выкарыстання беларускай мовы не пакідаюць 
абыякавымі многіх адукаваных людзей. У сваіх артыкулах яны адгукаюц-
ца на розныя падзеі ў жыцці беларускага слова. Так, пасля выхаду ў свет 
Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы (Мінск, 1977–1984 гг.) у друку 
з’явіліся шматлікія публікацыі, аўтары якіх выказвалі свае меркаванні 
адносна рэестру, якасці лексікаграфічнай апрацоўкі і ўвогуле ролі гэтага 
выдання ў развіцці беларускай мовы і мовазнаўства. Ацэнку ў навуко-
вым свеце слоўнік атрымаў неадназначную. Ніжэй падаюцца матэрыялы 
лінгвістычнай дыскусіі, якая разгарнулася на старонках часопіса «Полы-
мя» пасля выхаду ТСБМ. Тэма дыскусіі выйшла за межы абмеркавання 
канкрэтных хібаў і вартасцей слоўніка. У пададзеных ніжэй артыкулах 
узнімаюцца глыбокія і сур’ёзныя пытанні фарміравання і выкарыстання 
лексікі беларускай мовы.

Пётра Садоўскі 

ЧАС ОДУМУ. ДА ВЫХАДУ 5-ТОМНАГА  
ТЛУМАЧАЛЬНАГА СЛОЎНІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ1

Прайшоў больш чым год з таго часу, як выйшла другая частка апош-
няга, 5-га тома Тлумачальнага слоўніка нашай роднай мовы, першага 
слоўніка такога памеру, складзенага не заўзятым адзінцом, а калектывам 
прафесійных лексікографаў. Рабіўся слоўнік амаль 25 год. За гэты час з 
яго картатэкі, як атожылкі, няўзнак выраслі двухтомныя Руска-беларускі, 
Беларуска-рускі, арфаграфічны і іншыя слоўнікі. Можна нават гаварыць 
пра пэўны слоўнікавы бум у рэспубліцы, калі ўзгадаць і плён намаганняў 
іншых аўтараў, што склалі слоўнікі мовы Францыска Скарыны, Якуба 
Коласа, Янкі Купалы, гістарычны, этымалагічны, нарматыўны слоўнікі 
беларускай мовы, слоўнікі паўночна-заходніх гаворак, Гродзеншчы-
ны, Тураўшчыны, Лоеўшчыны, Міншчыны. Перавыдадзены, нарэшце, 

1 «Полымя», 1986, № 5.
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слоўнік Насовіча. Клопатам сектара дыялекталогіі Інстытута мовазнаўства 
сабрана некалькі выпускаў народнай лексікі з розных мясцін Беларусі. 
Спіс гэты можна было б яшчэ доўжыць. З’явілася тэарэтычная праца 
супрацоўніка сектара лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства А. Я. Бахань-
кова «Развіццё лексікі беларускай літаратурнай мовы ў савецкі перыяд» 
(1982). Слоўнікаў стала больш, ёсць што глядзець, ёсць матэрыял для 
параўнання, ёсць пра што думаць. Наступіў час одуму.

Лексікографы-прафесіяналы і аматары роднага слова зрабілі вялікую 
справу, каліва да каліва сабраўшы моўныя скарбы, агледзеўшы ашчадна 
ўсе куткі народнай памяці. Літаральна з лупай у руках супрацоўнікі сек-
тара гісторыі беларускай мовы перагледзелі тысячы старонак фотакопій 
старабеларускіх рукапісаў і старадрукаў. Пагартайце цяпер першыя 
выпускі «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», пачытайце ўважліва 
прыклады-ілюстрацыі. Вы знойдзеце там словы і выразы, якіх нам сён-
ня так нестае ў пэўных жанрах. Здаецца, зноў сустракаешся з героямі 
Уладзіміра Караткевіча, чуеш, як няўласна-аўтарскаю моваю прамаўляюць 
да нас гарадзенцы, віцябляне, берасцейцы, пінчукі, лагожцы, менчукі... 
Вось некаторыя словы і выразы з картатэкі слоўніка: даведацца праўды, 
валадарства, учыніць на выабражэнне і падабенства сваё, вольная воля, 
пажадлівасць, нячыстасць, людскасць, чыннік, маетнасць, злоснік, 
навышні, паніжэнне, чыніць бязлепіцу, спрамагчы, варагаваць, варожа, 
брыда, адхланне, памерлы, справаваць дзівы, упадаць у шкоду (у грэх, у 
пляніцу, у блуды, у зайздрасць, у немач, у хваробу, у гарэзію), абложная 
хвароба, святыя таемствы, хатлівы да славы, парахно ўбогага, страш-
ныя відзежы, намаўляць, праўны, здаваляць пахацінства, крыўдзіцелі, 
ненавідны, пры чыннай дапамозе, спагаіліся раны, у шаце пільгрыма, 
душаемца, ужыткоўны, святар і г. д. Картатэка гістарычнага слоўніка 
налічвае два мільёны картак. Ці ж гэта не багацце? Думаецца, тэзіс 
гісторыкаў нашай мовы пра тое, што пераемнасці паміж старабеларускай 
мовай і новай, сённяшняй, амаль не існуе, – перабольшаны. Ва ўсякім 
разе, пры паспяховым развіцці гістарычнага жанру ў нашай літаратуры (а 
спадзявацца на гэта ёсць сёння падставы) і пашырэнні гістарычных ведаў 
не толькі сярод навукоўцаў, а і сярод больш шырокага кола людзей, калі 
будзе ліквідаваны прагал паміж акадэмічнай навукай і практыкай наву-
чання ў сярэдняй і вышэйшай школе ў галіне гуманітарных навук, гэтая 
пярэрва паступова напоўніцца новым культурна-гістарычным зместам.

Багатай крыніцай для літаратурнай мовы могуць стаць матэрыя-
лы апошніх дыялектных слоўнікаў. Вось некаторыя словы і выразы са 
слоўніка Гродзеншчыны, складзенага Т. Ф. Сцяшковіч: адрынуты (заняд-
баны), аблачысты (падобны да воблакаў), агалошваць (абвяшчаць), ведра-
нец (лівень), веснавацца (выконваць веснавыя работы), нядзельнікаваць 
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(нядзелькаваць, праводзіць выхадныя), адначассе, адоля (перавага), 
краплісты, крыляваць (крыляць, крылаць), леварук, леваруч, праваруч, 
цягнуць лёсы, лёсаваць (цягнуць жэрабя), макулінка (макулінкі ў роце 
не было), навісь (аслона з галін і лісця) і г. д.

Амаль усе гэтыя словы зразумелыя без кантэксту. Большасць з іх 
ужо сустракалася ў мастацкай літаратуры ці ў папулярных нарысах па 
мовазнаўстве. Радаваўся б сёння Максім Гарэцкі, чытаючы слоўнік Грод-
зеншчыны, бо некалькі дзесяцігоддзяў таму ў «Велікоднай пісанцы» ён 
разважаў так: «Увага! Калі ёсць гдзе ў кутках Беларусі слова на «вышэй-
шае» («отвлеченное») паняцце (Гродзеншч.: летуцець – мечтать) ці до-
бры тэхнічны тэрмін і г. д., каторых ніжэй сабе йшчэ і ня ведаюць усе 
беларусы, дык іх варта ўвясці ў нашу літэрат. мову... А калі для аднаго 
якога паняцця ў нас ёсць два ці некалькі, ужываць такое, каторае, мож-
на думаць, вядома большай частцы беларусоў. Так патроху ў нас выку-
ецца аднародная мова, мова літэратурная!» (Максім Гарэцкі. «Развагі і  
думкі». – «Велікодная пісанка». Вільня, 1914, с. 56–57).

Падобныя меркаванні былі выказаны Уладзімірам Дубоўкам у натат-
ках «Пра нашу літаратурную мову», надрукаваных у часопісе «Узвышша» 
(1927, № 2), дзе ён даводзіў, што «ў літаратурнай мове варта ўжываць 
усякае слова жывой народнай гаворкі, што распаўсюджана на ўсёй бела-
рускай тэрыторыі, а таксама словы, якіх хоць і няма ў сярэднебеларускіх 
гаворках (яны ствараюць аснову беларускай літаратурнай мовы. – П. С.), 
але якія вядомыя на астатняй беларускай этнаграфічнай тэрыторыі».

Вуснамі нашых пачынальнікаў гаварыла веданне айчыннай гісторыі, 
гаварыла грамадзянскасць, адукаванасць, людскасць. I ўсё гэта вяртаецца, 
як забытая матчына песня.

Гэтую чвэрць стагоддзя жыццё не стаяла на месцы. Наша культурна-
гістарычная памяць адчыніла многія спраты мінулага, мы сталі глядзець 
на сябе інакш, мы сталі інакш успрымаць сваю мову, бо адносіны да сваёй 
культуры, да свайго краю люструюцца ў адносінах да слова. 

За час, калі ствараўся Тлумачальны слоўнік, сярэдняе пакаленне 
беларусаў адкрыла Максіма Гарэцкага з яго цудоўным моўным сінтэзам 
беларускіх гаворак, засвоіла гістарычны і моўны свет Уладзіміра 
Караткевіча, па-сучаснаму асэнсавала мову нашаніўскага перыя-
ду, увайшоўшы ў свет пачынальнікаў нашай літаратуры і мовы праз 
публікацыі і даследаванні Сцяпана Александровіча, Генадзя Кісялёва, 
Адама Мальдзіса, Рыгора Семашкевіча, Генадзя Каханоўскага... З добрай 
прычыны розных угодкаў і юбілеяў, знаёмячыся з эпісталярнай спадчы-
най нашых землякоў, мы больш уважліва пачалі прыглядацца да мовы 
літаратуры Заходняй Беларусі. Мы прайшлі праз паглыбленае асэнсаван-
не мовы класікаў нашай літаратуры Якуба Коласа і Янкі Купалы, адзна-
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чаючы стагоддзе з дня іх нараджэння, убачылі ў іх мове, як і ў паэтычных 
пошуках Максіма Багдановіча, «жэмчуг» высакароднага і ўзнёслага ў 
«простых» словах, што даецца нам праз «сілу пачуцця» роднага... За гэты 
час выйшла першая Беларуская савецкая энцыклапедыя, Энцыклапедыя 
прыроды Беларусі, ужо выходзяць Зборы помнікаў гісторыі і культуры 
Беларусі па абласцях, Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі, 
выдадзены альбомы і манаграфіі па жывапісе, пластыцы, беларускім 
народным адзенні, складзена Энцыклапедыя Янкі Купалы, Інстытут 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору выдаў цэлую серыю кніг па 
розных відах народнай творчасці, адкрыўся цудоўны Музей старажыт-
набеларускай культуры, ствараецца музей пад адкрытым небам, пачаў 
выходзіць часопіс «Мастацтва Беларусі», пачалі з’яўляцца цікавыя цыклы 
і асобныя перадачы на тэлебачанні, значна ўзрасла цікавасць моладзі, 
інтэлігентаў у другім і трэцім пакаленнях да сваёй гісторыі, народна-
га мастацтва... Гэты прыемны спіс можна было б доўжыць і доўжыць. 
Калі стваральнікі слоўніка вызначалі першыя абрысы сваёй працы, яны 
яшчэ не маглі адчуваць таго, што валодае намі сёння. Таму, гаворачы 
пра здабыткі нашай лексікаграфіі сёння, трэба абавязкова ўлічваць сілу 
інерцыі ў лексікаграфічнай працы, дзе нельга на хаду перастроіцца і 
ўлічыць усе навацыі культурна-моўнага развіцця.

Ёсць, аднак, некаторыя, на наш погляд, «вечныя» ісціны, пра якія 
складальнікі слоўніка маглі б думаць больш грунтоўна яшчэ чвэрць ста-
годдзя таму назад. Пра гэта і хацелася паразважаць, спадзеючыся па-
чуць думкі дасведчаных і па-добраму зацікаўленых людзей: пісьменнікаў, 
журналістаў, супрацоўнікаў выдавецтваў і, зразумела, мовазнаўцаў.

Першая праблема: нарматыўнасць слоўніка. У прадмове «Ад рэдак-
цыйнай калегіі» напісана: «З’яўляючыся нарматыўным філалагічным 
даведнікам сучаснай беларускай літаратурнай мовы, Слоўнік зыходзіць 
з аб’ектыўнага характару тых норм і жывых тэндэнцый, якія склаліся ў 
мове за апошняе паўстагоддзе на ўсіх узроўнях яе сістэмы – граматыч-
ным, словаўтваральным і акцэнтуацыйным».

Калі гаварыць пра «аб’ектыўны характар» і «жывыя тэндэнцыі» без 
туману і не хаваючы галаву пад крыло, як гэта робяць некаторыя птушкі ў 
час небяспекі, то трэба назваць уголас для пачатку тры рэчы: 1. Картатэку 
і рэестр слоўніка складалі жывыя людзі, кожны са сваім філалагічным 
і агульным узроўнем развіцця і г. д. 2. Пры высокаразвітым беларуска-
рускім білінгвізме сферы ўжывання беларускай мовы значна звужаны, 
пра што ўжо неаднаразова і навукова абгрунтавана пісалася ў адпаведных 
даследаваннях. 3. Складальнікі слоўніка зыходзілі з таго, што беларуская 
мова XX ст. «выступае як літаратурная мова з шырокімі сацыяльнымі 
функцыямі і адпаведнай стылістычнай дыферэнцыяцыяй» (гл. тую ж 
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прадмову), таму перад імі стаяла задача знайсці слоўныя адпаведнікі тым 
паняццям сучаснай рэчаіснасці, якая, напрыклад, адлюстравалася ў ру-
скай мове. Натуральна, аўтары вымушаны былі знайсці, а калі не знайсці, 
то прыдумаць не адну сотню слоў з тых сфер, дзе абыходзяцца калькамі-
перакладамі. Таму ў многіх выпадках вінаваціць іх няма падстаў: яны 
шукалі правільны адказ на недасканалае становішча рэчаў. Пры такой 
сітуацыі нічога дзіўнага няма, калі ў слоўнік пападалі словы, пахапліва 
ўжытыя журналістам-газетчыкам або машыністкай-перакладчыцай. Такія 
словы і словазлучэнні ідуць у слоўніку звычайна без прыкладаў, напісаны 
курсівам. Іх – сотні. Гэтая частка слоўніка фактычна не тлумачальная, а 
перакладная, дакладней – скалькаваная. I праблем тут – дзесяткі.

Зразумела, што ў гэтую скалькаваную частку папала тэрміналогія, 
словазлучэнні і выразы, якім у рускай мове адпавядаюць лексемы, 
пазначаныя гістарычна не ўласцівымі беларускай мове прыметамі 
царкоўнаславянскай мовы з характэрнымі ёй марфалагічнымі і стылёвымі 
рысамі. Асабліва вылузваюцца са сваіх слоўнікавых гнёздаў дзеепрыметнікі 
цяперашняга часу незалежнага стану, ужытыя ў значэнні назоўніка: вы-
пускаючы, старшынствуючы (гл. адпаведна с. 566 т. 1 і с. 312 т. 5, ч. 1). 
Гэтыя словы чыста адпавядаюць рускім «выпускающий» і «председатель-
ствующий». Лексемам такога тыпу не трэба было даваць месца на старон-
ках слоўніка, калі іх дзе-небудзь нават і ўжывае журналіст-недавучка. 
У жывой мове сказалася б так: «адказны за выпуск», калі гаворка ідзе 
пра супрацоўніка выдавецтва або рэдакцыі радыё ці тэлебачання, які 
мае адпаведныя абавязкі. «Старшынствуючы» павінен быў бы безумоўна 
ўступіць месца «старшыні» або некаму, хто «старшынюе». Аўтары ўзялі 
прыклад з гэтым словам з газеты: «Адказваючы на пытанне старшын-
ствуючага, падсудны прызнаў...» Гэты ж каструбаваты выраз ужыў проста 
неадукаваны супрацоўнік рэдакцыі, які некалі на экзамене па беларускай 
мове спісаў адказ на білет «Дзеепрыметнік, яго ўтварэнне і ўжыванне ў 
беларускай мове».

У прыкладзе з газеты ўжыта звычайнае, звыклае для нас усіх слова 
«падсудны». Яно ўтворана па мадэлі: той, хто знаходзіцца пад судом. 
Памятаю, аднойчы я паспрабаваў, пішучы рэцэнзію для аднаго шанава-
нага філалагічнага выдавецтва, ужыць слова «падразглядны» (утворанае 
па той жа мадэлі) замест не ўласцівага па сваёй марфалагічнай струк-
туры слова «аналізуемы», «разглядаемы». Рэдактар быў супраць: «Гэтага 
слова няма ў Тлумачальным слоўніку!» У друк пайшла штучная калька з 
суфіксам -ем-, якую лепш было б апусціць увогуле. Многа хто з людзей 
нядбайных ці незычлівых выкарыстоўвае гэтую заўвагу з прадмовы пра 
«нарматыўнасць» слоўніка. Як тут даць рады?

Або возьмем прыклады «ўтварэння» тэрмінаў. Калі б тэрміны 
ўтвараліся натуральна, а не шляхам перакладу, то яны былі б функцы-
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янальныя, г. зн. перадавалі б сутнасць паняцця, якое называюць. На-
прыклад, у слоўніку сустракаем тэрміны «арашэнне», «хібнасць» (вымя-
рэння). За імі выразна стаяць «орошенне» і «погрешность». Для рускай 
тэрміналогіі – пра гэта ўжо многа разоў пісалася ў тэрміналагічных да-
следаваннях – у значнай ступені ўласцівая вобразнасць, экспрэсіўнасць, 
што не прымаецца безумоўна ўсімі спецыялістамі. Тэрміны «погреш-
ность», «орошенне», «шагающий экскаватор», «энергонасышенный 
трактор» – больш экспрэсіўныя, чым функцыянальныя. Але для рускай 
моўнай сістэмы яны прыдатныя. У беларускай жа мове больш прыдат-
ныя «абвадненне» (паліў), «памылка вымярэння». Выраз жа «хібнасць 
вымярэння» ўспрымаецца як увогуле нейкае вымярэнне, што грунту-
ецца на няправільнай задуме. I вось такія словы жывуць, бо яны ёсць 
у нарматыўным слоўніку, так, як жыве ў Мінску, у Серабранцы, надпіс 
на дзіцячым магазіне – «Дзіцячы мір» (замест правільнага «Дзіцячы 
свет»). Калі дзейнічаць паводле логікі складальнікаў слоўніка, то такое 
словаўжыванне трэба ўводзіць у слоўнік і аб’яўляць нарматыўным, бо яно 
люструе «жывыя тэндэнцыі», як адзначана ў прадмове. Сапраўды, чым 
слова «старшынствуючы», ужытае ў газеце, горшае за выраз «Дзіцячы 
мір», прышрубаваны на фасадзе магазіна?

Відаць, вялікая праўда была ў словах Льва Уладзіміравіча Шчэрбы, 
выдатнага даследчыка моўнай нормы і тэорыі лексікаграфіі, які аднойчы 
сказаў: «Было б дзіўна, калі б вучоная ўстанова замест таго, каб пісаць, як 
гавораць, пачала б пісаць, як трэба гаварыць» (падкрэслена намі. – П. С.).

Другая праблема: лексікаграфічны статус так званых «абласных», 
«размоўных», «устарэлых», «паэтычных» і да т. п. слоў.

Гэтая праблема – стылёвая ацэнка адметна беларускай лексікі пры 
блізкароднасным беларуска-рускім двухмоўі – ужо закраналася аўтарам 
гэтых нататак у артыкуле «Ад малой Радзімы да вялікай» (зборнік «Во-
браз-83»). У ім гаварылася пра тое, што, нягледзячы на мастацкі аўтарскі 
кантэкст, складальнікі слоўніка пазначылі словы тыпу «прыхамаць» (На-
вуменка), «нямоглы» (Адамовіч), «выштукаваны» (Яскевіч), «жахнуцца» 
(Кірэенка), «розгалас» (Лужанін), «дабрыня» (Караткевіч), «някідкі» (На-
вуменка), «зіхоткі» (Быкаў) і г. д. паметамі «абл.», «разм.».

Няясна, чым кіраваліся аўтары слоўнікавага артыкула, пазначаючы, 
напрыклад, слова «някідкі» паметай «разм.» (размоўнае). Спецыфікай 
жанру? Сінтаксісам фразы? Арыентацыяй на няўласна-аўтарскую мову? 
Ні першае, ні другое, ні трэцяе. Вось прыклад для ілюстрацыі з Тлума-
чальнага слоўніка: «У чалавека, які вёў размову з Мядзведзевым, про-
сты, някідкі твар з кірпатым носам, валасы старчком». У сказе ёсць усе 
прыметы апавядальнага кніжнага стылю: даданая азначальная частка 
да галоўнай, аднародныя азначэнні, адпаведны парадак слоў. Дарэчы, 
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псіхалінгвістыка даўно даказала, што «нараджэнне» апавядальнай фра-
зы пачынаецца з яе сінтаксічных абрысаў, а словы ўжо кладуцца ў вы-
казванне пазней. Пра гэта нельга забываць. Слова «някідкі» шырока 
ўжываецца ў зусім «неразмоўных» жанрах. Вось прыклад з мастацкай 
публіцыстыкі: «Вершы яе знешне простыя, някідкія, без аздабленняў, з 
размоўнай інтанацыяй, падкупліваюць лірызмам, шчырасцю, даверам 
да чытача» (Чабан Т. – ЛіМ, 2 кастр. 1981 г.).

Або вось ілюстрацыя для «размоўнага» слова «дабрыня»: «Іскра ў 
цемры згасала. I тут мне здалося: ты ішоў да мяне з дабрынёй і адва-
гай» (Караткевіч). У слоўніку гэта аформлена так: Дабрыня. Разм. Тое, 
што і дабрата. I ў гэтым прыкладзе логіка аўтараў незразумелая. Што 
размоўнага знайшлі яны ў гэтых радках Уладзіміра Караткевіча? Дарэчы, 
«дабрыня» і «дабрата» не заўсёды адно і тое ж. «Якая дабрыня!» – значыць 
«Якое хараство!». А ў выразе «Усе даброты жыцця» нельга ўжыць слова 
«дабрыня». Аўтары часта карыстаюцца на першы погляд бяскрыўдным 
прыёмам сінанімічнага тлумачэння, ужываючы гэты выраз: «Тое, што 
і...» Напрыклад: «Давер. Тое, што і давер’е»; «Пазногці. Тое, што і ногці»; 
«Похва. Тое, што і ножны»; «Чысцец. Тое, што і чысцілішча», і г. д., і 
да т. п. Такое тлумачэнне не такое ўжо бяскрыўднае. Тут ёсць пэўная 
тэндэнцыя. Адметна беларускія словы, калі ім няма адпаведнікаў у 
слоўніках Ушакова або Ожагава, залічваюцца аўтарамі ў размоўныя або 
атрымліваюць другасную, ніжэй рангам, характарыстыку і падаюцца як 
факультатыўны варыянт.

Асабліва не пашанцавала ў слоўніку абстрактнай лексіцы. Адцягненыя, 
неканкрэтныя значэнні ці зусім не даюцца, тлумачэнне абмяжоўваецца 
«фізічным» значэннем, якое ляжыць на паверхні, або адпаведнае сло-
ва абвяшчаецца размоўным ці абласным. Прывядзём прыклады. Слова 
«выступ» тлумачыцца ў слоўніку так: «Выступ. Частка прадмета, якая 
выступае, выдаецца ўперад. Выступы скалы. Выступ берага». Усё, больш 
ніякіх прыкладаў ніадкуль. А вось у рукапісным зборніку Янкі Купалы 
«Шляхам жыцця» побач з вершам «Мужык» у белавым аўтографе чытаем: 
«Верш гэты быў надрукаваны ў мінскай расейскай газеце «Северо-За-
падный край» 15/У-1905 г. у № 746. Гэта мой першы выступ у белару-
скай літаратуры». Увогуле Купалу і Коласу не пашанцавала з паметамі: іх 
словы часта называюцца размоўнымі і абласнымі, бо пісалі яны жывою, 
адметнаю моваю. Вельмі многа Коласавых і Купалавых слоў проста не 
зной дзеш у слоўніку, як, напрыклад, «выступ». Возьмем слова «наканава-
насць». Яго сёння ведае кожны. У слоўніку для яго не знайшлося прыкла-
ду. Яно абвяшчаецца размоўным і даецца без прыкладу: «Наканаванасць. 
Разм. Тое, што наперад, загадзя абумоўлена абставінамі. Наканаванасць 
лёсу». Усё, больш нічога. Якое «неразмоўнае» слова ведаюць аўтары для 
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адпаведнага значэння? Абстрактная лексіка, шырока ўжывальная рознымі 
аўтарамі, можа мець памету «абл.». Напрыклад, такую адзнаку мае слова 
«прыхамаць». У слоўніку даецца прыклад з Навуменкі: «I калі паны ў 
абедзвюх паэмах дзейнічаюць толькі па ўласнаму капрызу, прыхамаці, ...то 
і гусляр, і Бандароўна паўстаюць як увасабленне народнай сціпласці». 
А між тым у картатэцы таго ж Тлумачальнага слоўніка можна знайсці, 
што гэтае слова ўжываюць пісьменнікі розных мясцін Беларусі: А. Лойка 
(Слонімшчына), Я. Сіпакоў (Аршаншчына), Ю. Пшыркоў (Рагачоўскі 
раён), П. Глебка (Уздзеншчына), К. Кірэенка (Слаўгарадскі раён), 
Г. Далідовіч (Стаўпеччына) і г. д. Вельмі ж ужо вялікая геаграфія слова, 
каб абвяшчаць яго абласным!

У таго, хто ўважліва не сочыць за публікацыямі Інстытута мова-
знаўства, не карыстаецца часта слоўнікамі, выдадзенымі тут, можа 
скласціся ўражанне, што аўтар гэтых нататак тэндэнцыйна, незычліва 
падыходзіць да асобных фактаў. Гэта не так. Стылёвыя паметы, пропуск 
некаторых значэнняў слоў, падбор крыніц для ілюстрацый – не выпад-
ковасць, не недагляд, а пэўная тэарэтычная канцэпцыя. Яна найбольш 
яскрава адлюстравалася ў тэарэтычнай працы А. Я. Баханькова «Развіццё 
лексікі беларускай літаратурнай мовы ў савецкі перыяд» (1982), пра якую 
ўжо згадвалася ў пачатку артыкула. Аўтар гэтай кнігі быў укладальнікам 
1-га тома, дапрацоўваў «Інструкцыю для ўкладальнікаў», дапрацоўваў і 
рэдагаваў 2-гі том, браў удзел у складанні 3-га тома, рэдагаваў артыкулы 
4-га тома, праводзіў папярэдняе рэдагаванне слоўнікавых артыкулаў 5-га 
тома, а выдаўшы названую працу і абараніўшы доктарскую дысертацыю 
па гэтай тэме, тэарэтычна абгрунтаваў асновы беларускай лексікаграфіі.

У даследаванні А. Я. Баханькова, як і ў Тлумачальным слоўніку, па 
сутнасці, ігнаруюцца традыцыі папярэдніх беларускіх лексікографаў. 
Фармальна ўсё нібыта зроблена як след. У манаграфіі А. Я. Баханькоў 
узгадвае амаль усе слоўнікі беларускай мовы, што выйшлі ў дарэвалю-
цыйны перыяд і ў савецкі час, але цалкам абыходзіць галоўны пафас 
слоўнікаў: узвысіць народнае слова да літаратурнага, стварыць на базе 
народна-дыялектнай лексікі тэрміналогію, абстрактныя паняцці, па-
збягаць непатрэбнага калькавання, захаваць нацыянальную адметнасць 
мовы. Замест гэтага аўтар пачынае разважаць літаральна як у лепшыя дні 
вульгарна-сацыялагічнай крытыкі. З’явы звычайнага моўнага пурызму, 
якія былі ў большай ці меншай ступені ўласцівыя ўсім славянскім мо-
вам, што ў XIX – пачатку XX стагоддзя сталі на шлях адраджэння, аўтар 
аналізуе галоўным чынам з сацыялагічнага пункту гледжання. Проста не 
верыцца, што ў 80-я гады XX стагоддзя чалавек з акадэмічнага Інстытута 
мовазнаўства імя Якуба Коласа можа са шкадаваннем пісаць у доктарскай 
дысертацыі такое: (с. 87) «Боязнь сделаться объектом критики или быть 
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зачисленным в разряд неграмотных вынуждала литераторов, особенно 
молодых, избегать многих исконных общеупотребительных слов толь-
ко потому, что они по звуковому облику совпадали с русскими. Слово 
дзешава, например, заменялось словом танна, слова дужа, другі, капля, 
кусок, крэпкі, пісьмо, поезд; работа, сорт, скоры и др. соответственно 
словами вельмі, іншы, кропля, кавалак, моцны, ліст, цягнік, праца, гатунак, 
хуткі і др.». Ці не перабольшвае аўтар дысертацыі? Або на с. 45 той жа 
дысертацыі: «Тут можно вспомнить хотя бы итоги дискуссии о передаче 
согласных д и т в словах иноязычного происхождения, которая закон-
чилась закреплением несвойственной для белорусского языка передачи 
этих звуков в твердом варианте, это значит по образцу польского языка».

Адносна гэтага выказвання А. Я. Баханькова трэба зрабіць тры 
істотныя заўвагі. Па-першае, калі падыходзіць да праблемы навукова, 
тыпалагічна, як да з’явы агульнаславянскай, а не ўласна беларускай, то 
сёння, калі з’явіліся працы па гісторыі ўтварэння славянскіх моў, калі 
ўлягліся вульгарныя неафітаўскія наскокі на нацыянальную культуру, 
ужо можна гаварыць пра агульныя заканамернасці ўтварэння славянскіх 
літаратурных моў новага часу: балгарскай, беларускай, славацкай, поль-
скай, чэшскай і г. д. Гэтаму пытанню было прысвечана спецыяльнае, 
XI пасяджэнне Міжнароднай камісіі па славянскіх пісьмовых мовах, якое 
адбылося ў сталіцы ГДР 1–4 лістапада 1983 года. Матэрыялы пасяджэння 
апублікаваны ў часопісе «Цайтшрыфт фюр славістык» («Славістычны 
часопіс») № 6 за 1984 год. На вокладку часопіса вынесены тэматычны 
загаловак: «Гісторыя славянскіх літаратурных моў». Уважлівае прачы-
танне матэрыялаў дае магчымасць скласці наступную схему ўтварэння 
«новых» славянскіх літаратурных моў: утварэнне культурна-нацыя-
нальнага цэнтра – не абавязкова заўсёды геаграфічнага цэнтра адпа-
веднага народа – з выбарам базавай гаворкі, што кладзецца ў аснову 
літаратурнага кайнэ, якое на працягу далейшага развіцця папаўняецца 
за кошт моўных элементаў іншых гаворак, зразумелых носьбітам астатніх 
дыялектаў. Абавязковай прыметай новага кайнэ з’яўляецца пурыстычны 
характар лексічнага складу мовы адносна суседніх блізкароднасных і ад-
даленых моў і культуралагічных з’яў, якія аказваюць інтэрферэнцыйнае 
ўздзеянне на новую літаратурную мову. У сярэдзіне мінулага стагоддзя 
ўсе славянскія культуры і мовы (акрамя рускай) знаходзіліся пад боль-
шым або меншым уплывам суседніх культур і моў, што магло перайсці 
ў поўную асіміляцыю слабейшага культурна-моўнага ўтварэння да су-
седняга культуралагічнага феномена. Пры гэтым у пэўныя перыяды 
культурна-моўны цэнтр мог перамяшчацца: напрыклад, у Беларусі спа-
чатку найбольшую ролю адыгрывалі паўночна-заходнія гаворкі, а по-
тым – сярэднебеларускія. Магло быць і так, як, напрыклад, у Польшчы, 
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дзе пурыстычныя тэндэнцыі мелі рознанакіраваны характар: у познанскім 
кайнэ пры адсутнасці пэўнага адпаведніка ў польскай мове аддавалі пера-
вагу запазычанням з рускай мовы, а ў варшаўскім культурным асяроддзі 
часцей карысталіся нямецкімі эквівалентамі, бо тут не магло быць не-
пасрэднага інтэрферэнцыйнага наступу нямецкай мовы. Тут просіцца 
нейкая аналогія з захаваннем відаў жывых арганізмаў. Гэтыя знешнія, 
не моўна-генетычныя, а, як кажуць, экстралінгвістычныя фактары былі 
часам прычынай некаторых страт «спрадвечных» лексічных адзінак. Але 
гэтыя «ахвяры» былі заўсёды «рэнтабельныя», асабліва ў тых рэгіёнах, 
дзе мела месца супольнае палітыка-эканамічнае існаванне слабейшага 
і мацнейшага суседзяў.

Пры такім тыпалагічным падыходзе становіцца відавочна, што так 
званае адштурхоўванне – неабходная ўмова існавання адпаведнай «но-
вай» літаратурнай мовы. Аўтар дысертацыі вельмі дарэчы цытуе выказ-
ванне У. I. Леніна (с. 14) пра мову з «Тэзісаў рэферата па нацыянальным 
пытанні», спасылаючыся на Поўны збор твораў на рускай мове (т. 24, 
с. 388). Але ў адпаведнай цытаце У. I. Ленін ужывае тры словы з нямец-
кай мовы. Там даслоўна сказана: «Нацыя – не Кultur-, не Schicksal-, 
а Sргасhgemeinschaft». Гэта значыць: «Нацыя – не культурная суполь-
насць, не супольнасць, аб’яднаная адзіным гістарычным лёсам, а моўная 
супольнасць». «Шпрахгемайншафт» – гэта «моўная супольнасць», а не 
«агульнасць мовы». А. Я. Баханькоў перакладае рускае «общность» у 
гэтым кантэксце як «агульнасць». А гэта вельмі розныя рэчы. У паняцці 
«супольнасць» азначальная частка «моўная» набывае значэнне чынніка, 
сэнсавай дамінанты, а пры паняцці «агульнасць» яна фігуруе як адна з 
некалькіх прымет гэтага паняцця. Тады ўжо нічога дзіўнага, што апошнім 
часам у нас з’яўляюцца зусім новыя трактоўкі паняцця «нацыянальная 
мова», у якіх даводзіцца, што родная мова «может служить своеобраз-
ным индикатором этнических процессов» і выступаць «в современной 
ситуации как символ этнической принадлежности». (Соболенко Э. Р. 
«Современные этнолингвистические процессы», – У кн.: «Этнические 
процессы и образ жизни». – Мн., 1980, с. 212–214).

Па-другое, выступаючы супраць такіх слоў, як вельмі, іншы, кавалак, 
кропля, моцны, праца, хуткі і г. д., аўтар неяк не задумваецца пра тое, што 
гэтыя словы ўжывалі і класікі нашай літаратуры: Якуб Колас, Янка Купала, 
Максім Багдановіч, Максім Гарэцкі і іншыя выдатныя пісьменнікі. Кітайцы 
не пераходзяць ад сістэмы іерогліфаў да складова-літарнай, каб не страціць 
набыткі культуры мінулага. А нам можна перабудоўваць класікаў, бо яны 
не ведалі, што адштурхоўваюцца ад нечага. I сёння, дарэчы, пісьменнікаў, 
на якіх трымаецца роднае слова, спрабуюць ушчуваць: «У апошні час не-
каторыя беларускія пісьменнікі пачалі шырока ўводзіць у аўтарскую мову 
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сваіх твораў беларускую дыялектную лексіку, часта насуперак рэкаменда-
цыям беларускіх нарматыўных слоўнікаў (падкрэслена намі. – П. С.). Гэта 
тэндэнцыя асабліва прыкметна праяўляецца ў творчасці В. Адамчыка,  
Я. Брыля, С. Грахоўскага, Г. Далідовіча, У. Кузьмянкова, I. Пташнікава, 
Б. Сачанкі, I. Чыгрынава і інш. У літаратурны ўжытак апошняга часу 
пачалі ўваходзіць многія штучныя новаўтварэнні, аўтарскія неалагізмы, 
якія нават не маюць адпаведнікаў у народных гаворках: выснова (вы-
вад), нагода (прычына), выслабаніць (вызваліць), згадаць (успомніць)... 
пачатковец (пачынальнік)... Адзначаныя тэндэнцыі распаўсюджваюцца і 
на граматычны лад беларускай літаратурнай мовы... Як вядома, асноўнае 
прызначэнне дзейнасці лінгвістаў і мовазнаўчых устаноў заключаецца ў 
тым, каб падтрымаць стабілізацыю літаратурнай мовы, бо практычныя 
патрэбнасці грамадства дыктуюць неабходнасць захавання ўстойлівасці 
літаратурных норм. Іменна гэтай высакароднай мэце і павінны быць 
падпарадкаваны творчыя намаганні шматлікага калектыву беларускіх 
моваведаў» (А. I. Жураўскі. «Дыялектызмы і архаізмы ў беларускай 
літаратурнай мове. Рэгіянальныя традыцыі». – Гомель, 1980, с. 63–64).

Як бачыце, Адамчык, Брыль, Грахоўскі і іншыя ўжываюць многія 
словы «насуперак рэкамендацыям беларускіх нарматыўных слоўнікаў», 
а мовазнаўцы выконваюць сваю «высакародную місію» па стабілізацыі 
літаратурнай мовы. Можа быць, высакародная місія мовазнаўцаў такса-
ма заключаецца і ў тым, каб самім разабрацца ў тых жывых зрухах, што 
адбываюцца ў мове? Відаць, так. Ці ўсё мы сабралі, каб рашуча адрынуц-
ца ад жывога, народнага слова? Ці не наносіць такое нармалізатарства 
смяртэльную шкоду ўсяму моўнаму арганізму? Наша мова павінна была 
ўзняцца ад «простай» мовы да «высокай», выпрацаваць абстрактную 
лексіку, тэрміналогію і г. д. Пра гэта мы ўжо ўзгадвалі раней. Гэтаму 
працэсу ў нас неаднойчы перашкаджалі шматлікія экстралінгвістычныя 
фактары вульгарна-сацыялагічнага характару, неадукаванасць, кар’ерызм 
некаторых дзеячаў ад культуры, няведанне айчыннай гісторыі. Працэс 
станаўлення нашай мовы цяпер толькі набірае сілу. Ён толькі цяпер вяр-
таецца на добрыя рэйкі менавіта ў мастацкай літаратуры. Тут мова жыве 
паўнакроўным жыццём. Не выпадкова літаратура абыходзіць увагай так 
званую гарадскую тэму без выхаду на вясковыя абсягі: аўтарам часта не 
хапае натуральнай моўнай прасторы.

Новыя з’явы трэба асэнсоўваць, трэба цікавіцца моўнымі працэсамі 
ў іншых літаратурных мовах. Яшчэ раз працытую некаторыя выказванні 
рускіх літаратараў і крытыкаў, якія прыводзіліся ў нататках «Ад малой 
Радзімы да вялікай»!

Так, С. Шуртакоў, гаворачы пра тэндэнцыі развіцця сучаснай 
рускай літаратурнай мовы, адзначае, што мова пісьменнікаў, якія 
ўвайшлі ў літаратуру ў апошнія гады, больш дэмакратычная, чым мова 
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іх папярэднікаў: «У мінулыя часы ўсё, што знаходзілася за рамкамі 
нарматыўнага слоўніка Ушакова або друкавалася там з паметкай 
«прастамоўн.», – усё рашуча і бязлітасна выкрэслівалася пільнымі рэ-
дак тарамі. У многіх, у тым ліку і маладых, пісьменнікаў рэзка абва-
стрылася цікавасць да вытокаў і глыбінь народнага жыцця, а значыць, 
і да глыбіннай народнай мовы, паколькі адно з другім непарыўна звя-
зана. Чым бліжэй да народных вытокаў будзе наша мова, тым яна бу-
дзе багацейшая і ярчэйшая, а значыць, калі так можна сказаць, больш 
мастацкая будзе і наша літаратура...» (Шуртаков С. «Как слово наше 
отзовется». – М., 1980, с. 48–49). М. Бахцін заўважае, што «чалавек но-
вага часу не прамаўляе (вещает), а гаворыць... Моўныя суб’екты высокіх 
прамоўных (вещающих) жанраў – жрацы, прарокі, прапаведнікі, суддзі, 
правадыры, патрыярхальныя айцы і г. д. – зніклі з жыцця. Усіх іх замяніў 
пісьменнік, проста пісьменнік, які стаў пераемнікам іх стыляў. Ён іх або 
стылізуе, або парадзіруе...» М. Бахцін адзначае, што ўсім новым мовам 
уласціва «спецыфічная пастава цвярозасці» (изгиб трезвости), праста-
ты, дэмакратычнасці, што ўсе яны ў значнай ступені вызначыліся ма-
рудным і складаным працэсам выштурхоўвання чужога свяшчэннага 
слова і аўтарытэтнага слова з яго безумоўнасцю і безагаворачнасцю...» 
(Бахтин М. М. «Из записей 1970–1971 гг.». – У кн.: «Эстетика словес-
ного творчества». М., 1979, с. 336–337). У мове амаль ніколі не бывае 
так, каб нейкае слова або яго варыянт з’явіліся проста так, без ніякай 
патрэбы. Калі пісьменнік піша «ацалець», а не «ўцалець», мабыць, ён 
імкнецца замяніць звычайнае, у будзённай апратцы, слова на больш 
свежае, не так часта ўжывальнае, а таму – больш паэтычнае... Здаецца, 
усяго адна літара замяняецца, а паэтычны эфект ёсць. Відаць, гэтым 
кіраваўся Максім Танк, пішучы: «Як ацалелі дрэвы тут кругом, дзе фронт 
узрыў снарадамі грунт шэры?» Тут нармальны паэтычны кантэкст. Гэта 
ілюстрацыя са слоўніка. На якой падставе аўтары пішуць перад гэтымі 
радкамі: «Ацалець. Разм. Астацца цэлым, непашкоджаным сярод раз-
буранага, уцалець»? Значыць, «уцалець» – стылёва нейтральнае, а «аца-
лець» – размоўнае. Значыць, Максіму Танку бракуе адчування стылю. 
Па логіцы складальнікаў слоўніка гэта так. А паэт проста піша цёпла, 
давяральна, вядзе гутарку з народам на роднай мове. Паэзія – гэта ніва, 
дзе звычайнае, простае слова робіцца паэтычным, абрастае ў «цеснаце 
рытмічнага рада» дадатковымі асацыяцыямі, набывае новыя зместавыя 
і стылёвыя адценні, уваходзіць у культурна-моўную памяць народа.

Здаецца, гэта добра разумелі нашы папярэднікі, першыя беларускія 
лексікографы, якія дбайна ставіліся да народнага слова.

У прадмове да слоўніка напісана: «Тлумачальны слоўнік белару-
скай мовы займае асобае месца ў гісторыі беларускай лексікаграфіі, 
ён абагульняе вопыт папярэдняй як айчыннай (падкрэслена намі. – 
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П. С.), так і зарубежнай славянскай слоўнікавай культуры і ў той жа 
час з’яўляецца выданнем глыбока сучасным як па лексікаграфічных 
ідэях, так і па лексічнаму саставу». Але ж што гэта за абагуль-
ненне айчыннага вопыту, калі на с. 24 прадмовы пад загалоўкам 
«Лексікаграфічныя дапаможнікі» знаходзім толькі адну спасылку на бе-
ларускую лексікаграфічную крыніцу – «Беларуска-рускі слоўнік, пад рэд.  
К. Крапівы. М., 1962»? Проста не хапае слоў, каб выказаць сваё, мякка 
кажучы, здзіўленне. Ці ж у нас нічога да гэтага не было? Ніякая самарэ-
клама ў прадмове не заменіць замоўчаных прац папярэдняй айчыннай 
лексікаграфіі.

Зусім справядліва гадоў восем-дзевяць таму ставіў гэтае пытанне 
Максім Лужанін у сваіх нататках «Магчымасці мовы»: «Зараз узнікае пы-
танне: якім чынам слоўнік можа абагуліць вопыт беларускай слоўнікавай 
культуры, калі ў ім не ўлічаны слоўнікі Насовіча, Гарэцкага, краёвыя 
слоўнікі Чэрвеншчыны, Віцебшчыны, Магілёўшчыны, шматлікія пас-
ляваенныя выданні такога тыпу? А ёсць жа і фальклорныя зборнікі 
Сержпутоўскага, Раманава, Шэйна і яшчэ і яшчэ іншыя...»

Гэта пытанне, на жаль, рытарычнае. Тут няма чаго адказаць. Тут няма 
чым апраўдацца.

Дарэчы сказаць, пры складанні спіса мастацкіх твораў, якія 
распісваліся для картатэкі, варта было б аддаць перавагу класікам нашай 
літаратуры, шырэй даць лексіку Якуба Коласа, Янкі Купалы, Максіма 
Гарэцкага, а менш уключаць твораў выпадковых аўтараў і больш асця-
рожна падыходзіць да словаўжывання ў публіцыстыцы і перакладах.

Заключаючы разважанні пра другую праблему – стылёвая ацэнка ад-
метна беларускай лексікі, – хочацца прывесці словы Уладзіміра Даля, якія 
ён сказаў у Таварыстве аматараў рускай славеснасці ў Маскве 21 красавіка 
1862 года: «У нас яшчэ няма дастаткова апрацаванай мовы... яна павінна 
выйсці з мовы народнай. Другой, роўнай ёй крыніцы ў нас няма, а ёсць 
толькі яшчэ прытокі; калі ж мы ад тлумнага захаплення самі адсячом сабе 
гэту крыніцу, то на нас падзе навала сухменю, і мы будзем вымушаныя 
гадаваць і сілкаваць сваю родную мову чужымі сокамі, як гэта робяць 
расліны-жыццясмокі, або стаць прышчэпам на чужым камлі. Няхай жа 
кожны ў часе одуму запытае сябе, што з гэтага вынайдзецца: мы адры-
немся зусім ад народа, разлучым апошнюю повязь з ім, завязнем у ця-
нётах моўнага пахацінства, адышоўшы ад аднаго берага і не прыстаўшы 
да другога, мы аддамо на загубу апошнюю моц душы і розуму ў гэтым 
марным неразумным змаганні з прыродай, і вечнай будзе наша прага за 
чужым; бо ў нас не будзе нічога самаіснага. Не цяжка знайсці некалькі 
паніжана-няўклюдных выслоўяў або змясціць слова ў такое суседства, 
што яно здасца смешным ці звыродна-каструбаватым, а потым запытаць, 
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аглядаючы свае белыя пальчаткі: ці ж гэтаму нам вучыцца ў народа?..» 
Ці і не пра нас гэта сказана?

Трэцяя праблема слоўніка – спалучальнасць і шматзначнасць слоў. 
Чалавеку, які не валодае беларускай мовай з маленства, цяжка спасцігнуць 
ужывальнасць слоў у кантэксце, карыстаючыся Тлумачальным слоўнікам. 
Возьмем, напрыклад, кіраванне дзеясловаў, прасцей кажучы, асаблівасці 
іх ужывання з пэўнымі прыназоўнікамі і склонамі назоўнікаў. Пры неаз-
начальнай форме дзеяслова, якая прыводзіцца ў слоўнікавых артыкулах, 
склон назоўніка і магчымы прыназоўнік даюцца толькі эпізадычна. Як 
ужываць, напрыклад, дзеяслоў «прабачыць» – каго ці каму? Пад пунктам 
2 слоўнік дае форму загаднага ладу «прабач(це)». Лагічна было б прывесці 
сярод ілюстрацый сказ або словазлучэнне, дзе было б ясна паказана, што 
правільна гаварыць: «Прабачце мне, прабачце майму сябру, прабачце ім» 
і г. д. Або хаця б напісаць: «Прабачыць, каму-небудзь што-небудзь». Тады 
б чалавек мог сканструяваць сказ: «Прабачце мне мой нядобры ўчынак». 
А так журналісты пішуць: «Прабачце мяне за мой...» Па ўзору рускай 
мовы. А марфемна-этымалагічная структура слова вельмі празрыстая: 
«прабачыць» – значыць зрабіць так, быццам ты нешта «прабачыў», як 
праслухаў, прапусціў па-за ўвагай, – паступіў міласэрна і высакародна.

Ці іншы прыклад на спалучальнасць: як ужываць у мове слова «аса-
бовы»? Слоўнік дае два значэнні слова. Другое значэнне раскрываецца 
ў спалучэннях «асабовыя канчаткі дзеяслова», «асабовыя займеннікі». 
А вось першае значэнне не ілюструецца ніякім прыкладам. Проста 
ўказана: «Асабовы. Які ўласцівы пэўнай асобе; які мае дачыненне да 
пэўнай асобы». Усе словазлучэнні са словам «асабовы» (рахунак, справа, 
склад), якія сустракаюцца ў слоўніку, ніяк не суадносяцца з выразам 
«Які ўласцівы пэўнай асобе». Ці не таму ў моўнай практыцы ўзнікае 
яшчэ адно слова-паронім – «асобасны» – магчыма, па аналогіі з рускім 
«личностный»?

Або вазьміце прыклады, калі спалучальнасць няўзнак пераходзіць у 
шматзначнасць. Колькі добрых слоў загубілася ў слоўніку, якіх так не 
хапае для ажыўлення мовы, ачышчэння ад штампаў!

«У ім ніколі не мінаецца настаўнік», «Вада пабольшала», «Яна выбірала, 
гаварыць далей ці не», «Свет трасецца», «Чыста бацька!», «Кніжкі з 
людзьмі», «Ці канешне пану яешня», «Хмары раздаліся», «Ціхія поспехі 
ў навуцы», «Досыць вырабляцца, будзем гаварыць сур’ёзна», «Мы тады 
былі «сярдзітыя» з нашымі суседзямі», «Навяду, злажуся, чакаю каманду», 
«Я стану табе ў вялікай прыгодзе» і г. д. і да т. п. Гэта не проста нейкія 
экзатычныя дыялектызмы ці аўтарскія аказіяналізмы. Іх зразумее беларус 
з любой часткі Беларусі.

Звычайныя словы ў адметных спалучэннях складаюць спецыфіку 
мовы. Выразы «адыгрываць ролю», «мець значэнне» і да т. п. ёсць ва 
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ўсіх еўрапейскіх мовах, бо яны ёсць у лацінскай мове. Іх добра ўжываць 
у замежнай мове для перадачы інфармацыі. I не абавязкова было даваць 
прыклады на гэтае ўжыванне. Тлумачальны слоўнік усё ж павінен мець 
тлумачальны, а не перакладны характар. На жаль, з нашым слоўнікам не 
пачытаеш творы пачынальнікаў нашай літаратуры – прыходзіцца шукаць 
многія словы ў Насовіча ці ў рэгіянальных слоўніках. I не таму, што, на-
прыклад, Карусь Каганец ці Ядвігін Ш. ужывалі шмат дыялектных слоў. 
Звычайныя жывыя агульнавядомыя словы з твораў нашых пачынальнікаў 
не заўсёды знойдзеш у слоўніку. Дарэчы, пра слова «пачынальнікі». Ра-
ней мы цытавалі выказванне А. I. Жураўскага пра «непажаданыя» на-
ватворы і дыялектызмы, якія «апошнім часам» з’яўляюцца ў беларускіх 
пісьменнікаў. Сярод іх згадвалася і слова «пачынальнікі», пасля якога 
ў дужках як сінонім давалася слова «пачатковец». Алё ж гэта зусім не 
сінонімы. Францыск Скарына – не пачатковец, а пачынальнік нашага 
кнігадрукавання. Пісьменнікі-пачаткоўцы збіраюцца на свае штогадовыя 
нарады ў Каралішчавічах.

Тлумачальны слоўнік мала паможа таму, хто, прыходзячы да бела-
рускай мовы не з вёскі, а з горада, спрабуе свае сілы ў драматургіі, дзе 
трэба пісаць жывыя дыялогі, карыстаючыся абавязкова натуральнымі 
гутарковымі сродкамі: выклічнікамі, зваротамі, устаўнымі і пабочнымі 
словазлучэннямі. Зноў жа, словы вядомыя, а вось паспрабуй зразумей, 
ужыві: «От табе маеш!», «Дзіва што!», «Ат!», «Вохці мне!», «Гвалт! Люд-
цы – ратуйце!», «А ўжо ж!», «А то як жа», «Або ж?», «А тут!», «А тут 
табе!», «Гута-та, сіта-та!», «Кох-кох», «Столькі й столькі», «Дарма што!», 
«Такой бяды!», «А дармо!» і г. д. і да т. п. Слоўнік Насовіча вельмі багаты 
на жывую лексіку. Не выпадкова да яго часта звяртаюцца беларусы – 
ураджэнцы горада, каб зразумець некаторыя выразы, што сустракаюцца 
ў дыялагічнай мове персанажаў. Відаць, наспела пара стварыць слоўнік 
беларускай гутарковай мовы, дзе б адметная беларуская лексіка не была 
задаўлена шэрым валам невыразных слоў і словазлучэнняў.

У слоўніку многа добрых слоў і выразаў для гутарковага сумоўя: «гэта 
мне (мяне) не абыходзіць», «выказаць некага, даказаць на каго-небудзь», 
«мароз адваліўся», «у яго адабрала мову», «пагадзіць нешта з нечым», 
«казаў той», «згадзіць некага на нейкую працу», «бярэцца на мароз» і 
г. д. Гэта жывая мова. Гэта можна ўжываць і не толькі ў гутарковым, 
размоўным стылі, але ж гаварыць жывому чалавеку «гэта мяне не даты-
чыцца» нельга. Чалавек жа не канцылярская папка. Але таму, хто бярэцца 
вывучаць мову, трэба даць узоры жывога слова. На жаль, па сучаснай 
беларускай драматургіі мовы не вывучыш. Можна было б напісаць не 
адну дысертацыю пра сінтаксіс (з практычнага пункту гледжання) Кузь-
мы Чорнага, Максіма Гарэцкага, Вячаслава Адамчыка. Апісання прак-
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тычнага сінтаксісу беларускай мовы ў нас пакуль яшчэ няма. Сінтаксіс, 
праўда, не мае прамых адносін да слоўніка, але ж сінтаксічная сістэма 
мовы на ўзроўні словазлучэнняў павінна знаходзіць сваё адлюстраванне 
ў лексікаграфіі, а менавіта ў спалучальна-семантычных гнёздах адпавед-
нага слова.

Чацвёртая праблема – абстрактная лексіка, дакладней, словы, што 
перадаюць абстрактныя паняцці. Пра гэта ўжо трохі гаварылася ра-
ней, калі закраналася пытанне стылёвых памет адметнай беларускай 
лексікі (успомніце слова «наканаваць»). Частка слоў такім чынам – 
зніжальнымі або звужальнымі («паэт.») паметамі – фактычна выклю-
чылася з ужытку. I многія рэдактары, карыстаючыся сваім фармальным 
правам, выкрэсліваюць шмат слоў, не зважаючы на волю аўтара. Але 
ёсць другая праява гэтай праблемы – уключэнне ў слоўнік тых «новых» 
слоў і словазлучэнняў, якія ўжываюцца ў мове, асабліва ў мастацкай 
публіцыстыцы, у літаратуразнаўстве, у паэзіі. У нас зараз у мове існуе 
ўжо не адна сотня слоў-прывідаў, якія па волі нашых лексікографаў ніяк 
і атрымаюць права грамадзянства. Я асабіста мог бы прывесці спіс такіх 
слоў, які налічвае ўжо 1300 адзінак. Што гэта за словы? Па-першае, гэта 
так званыя «забытыя» словы, якія многімі сучаснымі мовазнаўцамі на-
зываюцца – «старасвецкія», «нашаніўскія», «украінізмы», «паланізмы» 
і г. д. Гэта словы тыпу: ганараваць, запачаткаваць, пустацікавец, ба-
гажня, гасцёўня, пачакальня, дахоўка, прыдобы, спаборнікі, гульцы, 
ад’язнікі, выправы, няўпраўны, змушана, чужапанец, заўсёднікі, навочна, 
выслаўляцца, навышні, пахаплівы, таварышаваць, крылаць, перазовы 
і г. д. Такіх слоў – сотні. Ім трэба надаць нейкі статус. А пакуль што 
яны – словы-прывіды.

Некаторыя з іх сапраўды могуць супадаць цалкам або адрознівацца 
толькі марфалагічным афармленнем з пэўнымі ўкраінскімі ці польскімі 
словамі, але ж гэта нармальна. Мы ж не аб’яўляем небеларускімі такія 
беларускія народныя песні, якія маюць падабенства ў меласе і ў вобразах 
з украінскімі ці якімі іншымі. Да таго ж мы забываемся на тое, што на 
працягу значнага гістарычнага часу многія рэгіёны Беларусі актыўна 
сутыкаліся з рускай, украінскай і польскай моўнай культурай. I сёння 
ў выніку мастацкага перакладу, творчых кантактаў гэтае ўзаемадзеянне 
працягваецца. Успомніце, напрыклад, нататкі Рыгора Барадуліна з наго-
ды 1500-годдзя Кіева, апублікаваныя ў «ЛіМе». Там было ўжыта не адно 
ўкраінскае слова, але наколькі натуральна гэта ўсё гучала па-беларуску! 
Мы часта забываемся на агульны культурна-гістарычны лёс украінцаў 
і беларусаў, і нашы мовазнаўцы мала ўдзяляюць увагі сумеснай моўнай 
спадчыне. Нашым мовазнаўцам можна было б сур’ёзна супрацоўнічаць 
з украінскімі ў галіне стылістыкі, лексікаграфіі, фразеалогіі і г. д.
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Па-другое, у апошнія гадоў дзесяць у мастацкай публіцыстыцы і 
асабліва ў паэзіі сталі з’яўляцца надзвычай цікавыя марфалагічныя і 
стылёвыя аказіяналізмьі і марфалагічныя наватворы. Іх, дарэчы, вельмі 
цяжка адмежаваць ад раней узгаданых «забытых» слоў і дыялектызмаў. 
Цэлы слоўнічак абстрактнай лексікі можна скласці з твораў беларускіх 
перакладчыкаў. Выключна цікавая паэтычная мова, напрыклад, у Васіля 
Сёмухі, які па-майстэрску выкарыстоўвае магчымасці народнай мовы.

Некаторыя словы такога тыпу, як, напрыклад, повязь, слынны, 
незагойны, жыццядайны і г. д., настолькі трывала ўвайшлі ў паэтычную 
мову, што нават не верыцца, што іх няма ў слоўніку. Яны ўжо нават 
«перажылі» сваю паэтычную «стажыроўку» ў паэзіі і перайшлі ў мову 
публіцыстыкі і становяцца нават трохі звыклымі і зацёртымі, так і не 
набыўшы заслужанага лексікаграфічнага статусу. Словы-папялушкі!

Назавём колькі маладзейшых слоў з такім лёсам: пажадны, знелюдзе-
лы, вячорны, вятрысты, плынны, лёткі, гойлівы, звячэлы, няісны, прах-
лы, вяртальны, сугалоссе, сумоўе, гарачынь, лістабой, посмех, вечнік, па-
жар-птушка, кілім-самалёт, абрус-самабор, спадман, роздараж, суцішак, 
помарак, чаканка, знявера, вакаём, неспатоля, непатоля, істненне, 
подзіў, нечап, полымнасць, адхланне, мінальнасць, наросхліст, няўсцерп, 
наўздзіў і г. д. (Прыклады з дыпломнай працы студэнткі філфака БДУ 
імя У. І. Леніна.)

З названых слоў многія ўжо шырока ўжываюцца не толькі ў паэзіі. 
Паназіраем за словам «сумоўе». Словы такой мадэлі ў нашай мове не 
новыя. Ёсць «сузор’е», «суладдзе», у моўнай практыцы даволі часта су-
стракаецца слова «сугалоссе», праўда, яно пакуль што ў Тлумачальны 
слоўнік не ўвайшло. I вось з’явілася слова «сумоўе». Яно ўзнікла як 
назоўнік для паняцця «зносіны людзей-аднадумцаў, паяднаных адзінай 
мэтай людзей, якія выказваюць думкі на роднай мове, калі выказанае 
найбольш поўна адпавядае эмацыянальнаму стану асобы». Так, у пер-
шым нумары часопіса «Мастацтва Беларусі» (першым з дня заснаван-
ня) у прывітальным артыкуле народны мастак БССР Андрэй Бембель 
пісаў: «Сёння нам яшчэ не стае ўвагі і павагі да іншых, да іх уласных 
меркаванняў, творчых праяў, гатоўнасці да шчырага, плённага дыя-
логу, ці, як гавораць цяпер маладзейшыя, – да сумоўя» (падкрэслена  
намі. – П. С.). Слова само, не пытаючыся санкцыі лексікографаў, прабіла 
сабе шлях у шырокі свет. Гэта адбылося, таму што такое слова было па-
трэбнае. Слова «зносіны» ў спалучэнні «моўныя зносіны» прыдатнае 
толькі для сухога навуковага стылю, яно не адпавядае мэтам мастацкай 
публіцыстыкі ці вуснага выказвання.

Вось нарадзілася слова «Каласавіны» – штогадовыя коласаўскія 
чытанні ў Мінску з выездам на дзень нараджэння песняра на яго радзіму, 
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дзе адбылося свята паэзіі, выступленне фальклорных калектываў, кірмаш 
народных майстроў. Першае свята ўдалося. Адбыліся акцябрыны і 
«Каласавінаў». Будзе жыць свята – будзе жыць і слова.

Такіх патрэбных, але не ўлічаных, не заінвентарызаваных, без грама-
дзянскага статусу слоў вельмі многа. Апошнім часам давялося прачытаць 
тры нарысы Марыі Вайцяшонак у «Беларусі» і «Полымі». Якая жывая 
мова! Якая натуральнасць! З трох нарысаў выпісаў больш за дваццаць 
слоў і выразаў, якія б маглі ўпрыгожыць Тлумачальны слоўнік белару-
скай мовы. Кожны абзац кладзецца, як зруб. Сказ да сказа, як бервяно 
да бервяна. У гераіні апошняга нарыса «Тры песні» Ніны Антонаўны 
Марчук («Беларусь», 1986, № 1) усё ў хаце белае: белы настольнік, белы 
ручнік у чырвоныя гваздзікі, белыя фіранкі на вокнах, белыя чалеснікі, 
дзверы ў пакой гаспадароў і дачкі, скрозь блішчаць вышытыя па белым 
кветкі... Чыстая, белая хата на Белай Русі: «На чыстату трэба не спаці, 
на чыстату трэба ахвоту маці... Суседка: змеркне і – спаць. Што ты ноч 
робіш, дзівіцца. А мяне сон не бярэ, сяджу, вышываю, і прасветку няма. 
Удзень таксама работы многа, але ж ногі не млеюць. Як прыйду з фер-
мы ў белае, то, здаецца, і не стамілася. Прыйду, белую фіранку на печы 
адхіну і цеплю. Кладу бліны на чысты стол. Люблю, каб бела. Тады мне 
здаецца, што ў мяне свята, у мяне – госць...» I ў нашых бы слоўніках – 
усё б такое чыстае, такое белае, такое дагледжанае...

Наступная праблема слоўніка – фразеалагізмы. Прыказкі і прымаўкі – 
рэдкія госці на старонках слоўніка. Мала і адметных беларускіх устойлівых 
словазлучэнняў, якія можна разглядаць як фразеалагізмы.

Складальнікі слоўніка проста бралі з рускіх тлумачальных слоўнікаў 
фразеалагізмы і перакладалі іх, дакладней, калькавалі на беларускую мову. 
Часам тлумачальны слоўнік ператвараецца ў перакладны.

Напрыклад, у слоўнікавым артыкуле са словам «суд» сустракаем паміж 
іншым і такое словазлучэнне: «Шамякаў суд» – несправядлівы, прад-
узяты (?! – П. С.) суд (ад імя суддзі Шамякі з старой рускай аповесці)». 
Можа, трэба было пашукаць у беларускім фальклоры? У нашых казках і 
народных інтэрмедыях хапала адмоўных персанажаў на такія ролі. Былі 
тут і лісы, і ваўкі, і цыганы, і паны. I ёсць жа нарэшце ў нас класічны 
вобраз Кручкова з «Пінскай шляхты» Дуніна-Марцінкевіча. Ужываюць 
жа на ўроках беларускай літаратуры выраз «кручкоўскі суд». Вось вам і 
фразеалагізм, калі трэба перадаць паняцце несправядлівага, загадзя пра-
думанага суда-фарса. У гэтым жа слоўнікавым артыкуле бачым і слова-
злучэнне «надворны суд» – судовы орган дваран Расіі XVIII—XIX стст.». 
Такое было б дарэчы ў перакладным слоўніку. А тут жа – тлумачальны.

Вазьміце словазлучэнні са словам «баба», «бабка». У слоўніку су-
стракаем выраз «снегавая баба». Штучна, кніжна. У беларусаў спрадвеку 
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гавораць проста «баба», «дзеці лепяць бабу». У рускай мове гэта калька з 
французскага «bonhomme de neige» і нямецкага «Schneemann». Пра гэта 
пісалі ўжо рускія мовазнаўцы. У рускіх народных гаворках таксама гаво-
раць проста «баба». У заходнееўрапейскіх мовах гэта гучыць як «(добры) 
снежны чалавек». Разам з пятроўскімі рэформамі гэты выраз прыйшоў 
у Расію, прыблізна тады прыйшло і навагодняе хвойнае дрэва. Раней 
нашы продкі ўпрыгожвалі лісцёвыя дрэвы і зусім не ў той час. Тут жа ў 
гэтым слоўнікавым артыкуле прыводзяцца словазлучэнні: базарная баба, 
бой-баба, хват-баба, бабка надвае сказала. Не надта яны цешаць вуха.

Добрую палову фразеалагізмаў, якія сабраў Фёдар Янкоўскі разам са 
сваімі вучнямі, у Тлумачальным слоўніку не знойдзеш. Не сустрэнеш тут 
і фразеалагізмаў, прымавак, выслоўяў, што ўжывалі і ўжываюць нашы 
пісьменнікі сёння: «Не да пацераў, калі хата гарыць», «Вазіць кафлю да 
Івянца», «Купа не рве пупа», «За борам баранскім, за лесам лясанскім», 
«Дарагі той куток, дзе рэзалі пупок», «А там – бог бацька», «Пусты колас 
высока тырчыць», «Цюк – дзяцюк» і г. д.

Калькаванне пэўных фразеалагізмаў-ідыёмаў – гэта яшчэ паўбяды: 
яны адносна рэдка ўжываюцца ў мове. Страшней калькаванне свабод-
ных словазлучэнняў і паняццяў, якія перадаюцца двума словамі і больш. 
Тут разбураюцца традыцыйныя асацыятыўныя сувязі паміж звычайнымі 
словамі ў мове. А гэта – вялікая небяспека для мовы.

Сустракаюцца ў слоўніку і адваротныя з’явы – пропуск лексічных 
адзінак беларускай мовы, што супадаюць з рускімі, нават калі ў выніку 
гэтага ўзнікаюць значныя семантыка-стылёвыя страты. Дазволю сабе пра-
цытаваць ілюстрацыю для гэтага выпадку з артыкула «Ад малой Радзімы 
да вялікай»: «Выраўніванне беларускай лексікі і стылістыкі пад рускую – 
такая ж заганная з’ява, як і «адштурхоўванне» ад агульнаўсходнеславянскіх 
з’яў, калі яны супадаюць з рускамоўнымі. Так, напрыклад, можна 
заўважыць, што ў мастацкіх творах, у публіцыстыцы некаторыя аўтары 
пазбягаюць ужывання слоў «знаць», «помніць», «пець» і г. д., а замест 
іх ужываюць толькі «ведаць», «памятаць», «спяваць». Аднак відавочна, 
што вельмі многія старыя ўтварэнні і фразеалагізмы ўжываюцца толькі з 
дзеясловамі «знаць», «помніць» і да т. п. Гаворыцца: «Век помніць буду», 
«Іх імёны помніць Радзіма», «Помніце пра жывых», «Помню, як свя-
та», «Каб цябе помнілі і паміналі», «Папомні маё слова», «Не помніць 
карова зімы, дачакаўшыся лета» і г. д. (Прыклады з картатэкі сектара 
лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства АН БССР). «Памятаюць» у такіх 
выразах не вельмі прыдасца. Увогуле «помніць» больш звязана з «духоўна-
маральнай» памяццю... «Памятаць» – дзеяслоў больш «фізічнага характа-
ру, больш празаічны. Нездарма ж у беларускай мове ёсць слова «помнік».

Ці ўзяць, напрыклад, словы «баязлівец», «трус», «струсіць», «збаяц-
ца». Тлумачальны слоўнік абмяжоўвае ўжыванне слоў «трус», «струсіць» 
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стылёвай паметай «разм.». Цяжка растлумачыць, чаму так атрымалася. 
Магчыма, таму, што беларускае «трус» адпавядае рускаму «кролік», ці 
таму, што рускае «трус» значыць «баязлівец». Гэта выклікае пярэчанні па 
дзвюх прычынах. Па-першае, з пункту погляду этымалогіі рускае «трус» 
(баязлівец) і беларускае «трус» (жывёла) – словы роднасныя. Яны ідуць 
ад значэння «трусіцца» (трэсціся). (Параўн.: «землятрус», або ў Якуба Ко-
ласа: «Холад чуюць афіцэры ды хаваюць свае тру ́́с́ы».) Хто бачыў жывога 
труса, ведае, як «трусіцца» на ім скура разам з поўсцю. Так і «баязлівец» 
трасецца ад страху, як трус. Спачатку – «як трус», а потым – проста «трус». 
Але ж «баязлівец» – слова сканструяванае, штучнае, неэмацыянальнае, 
у ім празрыстая марфалагічная структура. Яно не можа ніяк замяніць 
эмацыянальна-ацэначнае, глыбока народнае слова «трус». У той жа час 
яно можа ўжывацца і ў нейтральным выказванні. Слоўнік, пазначаючы 
«трус» паметай «разм.», дае ілюстрацыю з Шамякіна: «Трус заўсёды ра-
дуецца смерці героя, магчыма, лічыць гэта за перамогу сваёй трусасці 
над адвагай і мужнасцю». Тут, аднак, стылёвая памета «разм.» ніяк не 
падыходзіць. I «баязлівец» тут таксама не ўжывеш. Бо тады ў адзін паняц-
цевы рад са словамі «адвага» і «мужнасць» павінна стаць аморфнае, эма-
цыянальна недынамічнае слова «баязлівасць», а гэта парушыць сэнсавы 
рытм фразы. Дарэчы, слова «трус» у разнастайных стылёвых кантэкстах 
ужываюць пісьменнікі з розных мясцін Беларусі: Лынькоў, Панчанка, 
Машара, Шамякін, Бажко, Гурскі, Бялевіч, Няхай, Танк, Колас, Якімовіч, 
Гартны, Александровіч, Куляшоў, Сіўцоў, Карпюк, Асіпенка.

Дарэчы, Якуб Колас ужывае выраз «труса задаваць», а не «труса свят-
каваць» (гавораць жа ў нас: задаць драпака, задаць лататы): «Толькі не 
трэба труса задаваці, глядзі смела, кажы адважна, рэж з-за пляча – хра-
брасць гарады бярэ!» Вельмі выразнае слова «трус» у сказе: «Беларус – не 
трус: ад яго Кубэ здох, як прус» (А. Янголь).

Такім чынам атрымліваецца, што слова «трус» разам з нейтральным 
ужываннем можа заняць сваю стылёвую паліцу побач з «баязліўцам», які 
ўжо тады павінен будзе крыху страціць сваёй экспрэсіўнай афарбоўкі і 
ўспрымацца менш абразліва. ... «Эх ты, баязлівец!» Гучыць даволі мякка, 
як нязлыя кпіны. Такое можа сказаць сябра сябру, які баіцца скочыць з 
берага ў ваду. «Эх ты, трус!» будзе ў гэтым выпадку замоцна, бо абразліва.

Цяжкавырашальная аказалася для слоўніка праблема сэнсавага, 
стылёвага, словаспалучальнага адрознення лексічных дублетаў, якія 
з’явіліся ў мове ў выніку складанага гістарычнага развіцця. Гэтых ду-
блетных пар шмат: сцяг – флаг, ліст – пісьмо, цягнік – поезд, памя-
таць – помніць, кропля – капля, моцна – крэпка, імша – абедня, 
святар – свяшчэннік, казань – пропаведзь (у вельмі агульным сэнсе),  
прыпавесць – прытча, показка – анекдот, кляштар – манастыр, у по-
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чат святых – у лік святых, моц – сіла, магут – тытан, угрэў – санцапёк,  
хрост – хрышчэнне, навышні – усявышні, знак (знакі) – знаменне і 
г. д. На сённяшні дзень гэта адна з самых складаных праблем нашай 
лексікаграфіі. Ясна, што трэба вельмі ўважліва назіраць за жыццём слова, 
а не ісці па шляху забароны і безумоўных інструкцый. Асаблівую ўвагу 
неабходна звярнуць на кантэкст у шырокім сэнсе: жанр, у якім ужыты 
словы, сінтаксіс сказа, знешнелінгвістычны кантэкст, характар персана-
жа, від мовы (аўтарская, няўласна-аўтарская і да т. п.). Трэба ўлічваць і 
асобу аўтара, яго моўную біяграфію.

У слоўніку адлюстроўваўся і агульны тэарэтычны стан на-
шых даследаванняў па некаторых раздзелах марфалогіі, арфаграфіі, 
анамастыкі. У слоўнікавых артыкулах і ілюстрацыях сустракаюцца 
прыметнікі з не ўласцівай для беларускай мовы марфемнай будовай, без 
ніякіх тлумачэнняў існуюць дублеты і нават, як пішуць навукоўцы, тры-
плеты асобных словаформаў. Баскскі, нарвскі, узбекскі, таджыкскі і г. д. 
цяжка вымаўляюцца. Ці не пара пачаць пісаць і вымаўляць: басконскі, 
нарвенскі (як зэльвенскі, эльбенскі), узбецкі і таджыцкі (як калмыцкі, 
якое ў нас пішацца так, таму што і па-руску так ужо сталі пісаць). Слоўнік 
не прывёў да ладу варыянты тыпу «манаскі – манашскі – манашаскі», 
заблытаў правіла напісання апострафа, замацаваўшы як норму ўжыванне 
яго не только перад націскным «і», але і перад ненаціскным, а таксама 
перад «а», «э». Сталі пісаць: з’імшыць, зымшыць, сымшыць; аб’інець, 
з націскам на «і» і з’інець з націскам на «е»; з’эканоміць і сэканоміць, 
з’араць, з’арыентавацца. Гэтая арфаграфічная навінка ўжо замацавана ў 
арфаграфічным слоўніку ў раздзеле «Правапіс апострафа». Туды ў спіс 
прыкладаў папала нават слова «засяродзіць» (увагу), якое цяпер ужо трэба 
пісаць «з’асяродзіць». Навукоўцы вырашылі раздзяліць прыстаўку за- на 
дзве часткі і перад «а» напісаць апостраф, зусім як чэхаўскі адстаўны 
ўраднік з хутара Бліны З’едзены пісаў у пісьме да вучонага суседа «со-
стрил» з цвёрдым знакам: «съострил».

У слоўніку вельмі мала назваў жыхароў Беларусі. Можна знайсці на-
зву жыхароў якога-небудзь афрыканскага горада, але не сустрэць назву 
жыхароў Віцебска.

Незацікаўленыя адносіны аўтараў Тлумачальнага слоўніка да роднага 
слова перадаліся і на іншыя слоўнікі, якія выходзілі разам з падрыхтоўкай 
і выданнем яго. Найбольш яскрава гэта праявілася ў «Слоўніку асабо-
вых уласных імён», дзе беларускія імёны адпаведнымі паметамі былі 
аб’яўлены размоўнымі. З гэтай нагоды Ян Скрыган пісаў: «Як толькі 
паявіўся “Слоўнік асабовых уласных імён” Міхаіла Судніка, у якім не 
толькі Янкі, а ўсе Петрусі, Міхасі, Кастусі, Юрасі, Алесі абвяшчаліся 
імёнамі гутарковымі і размоўнымі, юрыдычна неправамоцнымі, – па-
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мятаю, як пісьменнікі абураліся такою неспадзяванкаю. Дык што – зна-
чыцца, наша літаратура яшчэ падлеткавая? Нясталая? Нават імёны нашы 
бытавыя? Юрыдычна закасаваныя?.. Дый наогул, якая карысць, калі 
нешта жывое гіне сілком? Хіба такія імёны, як Міхал, Язэп, напрыклад, 
не могуць застацца сярод законных?..» («Беларусь», 1984, № 9).

Амаль пра гэта ж у Леаніда Дайнекі напісаўся цудоўны верш, праўда, 
з мінорнай, спаняверанай нотай: «Маіх дзядоў сялянскія імёны – Марцін, 
Язэп, Давыд, Кандрат, Якуб, – вы з далечы плывеце заімглёнай, каб 
зноў крануцца нейчых душ і губ. Вас не шануюць у сталічных загсах, ды 
і ў вясковых выйшлі вы з цаны. А вас насілі, мушу я прызнацца, майго 
народа лепшыя сыны. Мы ў космасе суровым пабывалі. Мы новых дзён 
узводзім вечны зруб. Мы сеялі, спявалі, будавалі... Прабачце мне, што 
вас не ўшанавалі – Марцін, Язэп, Давыд, Кандрат, Якуб».

...Сказаліся горкія словы праўды. Нашы слоўнікі – гэта наша аблічча 
ва ўсіх яго праявах. Пра гэта трэба гаварыць – прылюдна, адкрыта, глы-
бока, зацікаўлена. Так, як мы зараз гаворым пра метал і хлеб. Бо ж не 
хлебам адзіным жывём. I не толькі сёння.

А. Я. Баханькоў, Г. Ф. Вештарт,  
А. М. Прышчэпчык

ЦІ ГЛЫБОКА ДУМАЎ РЭЦЭНЗЕНТ?1

У майскім нумары часопіса «Полымя» за 1986 год змешчан арты-
кул Пётры Садоўскага «Час одуму. Да выхаду 5-томнага Тлумачальнага 
слоўніка беларускай мовы». Такое нечаканае спалучэнне дзвюх назваў– 
навукападобнага загалоўка і зусім канкрэтнага падзагалоўка – само са-
бой наводзіць на думку, што аўтар артыкула зрабіў падрабязны аналіз 
памянёнай лексікаграфічнай працы і пасля глыбокага працяглага роздуму 
намерыўся даць ёй аб’ектыўную ацэнку. Аднак знаёмства са зместам 
публікацыі паказвае, што гэта не зусім так. Разбор першага ў беларускім 
мовазнаўстве 5-томнага (у шасці кнігах) лексікаграфічнага выдання  
займае тут адносна нязначнае, падсобнае месца. Ідэя Слоўніка, яго сут-
насць і прызначэнне засталіся нераскрытымі: з публікацыі чытач не можа 
атрымаць нават прыблізнага ўяўлення аб яго структуры, аб’ёме і задачах, 
аб яго месцы сярод іншых лексікаграфічных прац апошняга часу.

Ды гэта і зразумела. Лексікаграфіяй П. Садоўскі пакуль што не 
займаўся, менш за ўсё цікавіла яна аўтара рэцэнзіі і на гэты раз. На першы 

1 «Полымя», 1987, № 12.
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план ён паставіў такое глабальнае пытанне, як сучасны стан і перспекты-
вы далейшага развіцця беларускай літаратурнай мовы. Тэма гэта сапраўды 
актуальная і глыбока прынцыповая. Новая беларуская літаратурная мова, 
як і мовы іншых народаў Савецкага Саюза, фарміравалася ў складаных 
умовах сацыяльных рэвалюцый, карэннай ідэалагічнай і псіхалагічнай 
перабудовы грамадства. Таму праблемы культурнага і моўнага будаўніцтва 
ў нас ніколі не знімаліся з павесткі дня і заўсёды вырашаліся на прынцы-
повай аснове марксісцка-ленінскага вучэння аб мове як грамадскай з’яве, 
аб сувязі мовы і мышлення, аб развіцці мовы ў сувязі з развіццём грамад-
ства, аб роўнасці моў у многанацыянальнай сацыялістычнай дзяржаве.

У артыкуле «Час одуму» яшчэ раз узнімаюцца многія традыцый-
ныя пытанні, звязаныя з гісторыяй фарміравання новай беларускай 
літаратурнай мовы і асобных структурных яе падсістэм. Аднак тут робіцца 
спроба вырашыць іх па-новаму, са спецыфічна аўтарскіх пазіцый. Усе 
разважанні і вывады П. Садоўскага пра лёс роднага слова пранізаны ад-
ной ідэяй і зліваюцца ў адзіны лейтматыў: беларуская літаратурная мова 
да гэтага часу развівалася ненатуральна, у няправільным кірунку, бо ёй 
чынілі перашкоды розныя нядобразычлівыя людзі. Фарміруючы новыя 
стылі і ўзбагачаючы свае лексіка-граматычныя сродкі пад уплывам рускай 
мовы, яна быццам бы адарвалася ад народнай моўнай стыхіі, страціла 
сваю жыццёвасць і нацыянальную адметнасць. А гэта ўжо вельмі дрэнна. 
Трэба аглянуцца назад, падтрымаць і ўзвысіць жывое народнае слова 
(штучныя ўтварэнні, дыялектызмы, архаізмы) і такім чынам падправіць 
«памылкі гісторыі». Усё гэта падаецца ў артыкуле пад выглядам дбайных 
клопатаў аб роднай мове і абароны яе ад невукаў і крыўдзіцеляў.

Так, выражаючы прынцыповую нязгоду з моваведамі, якія адстойва-
юць ідэю нармалізацыі і стабілізацыі літаратурнай мовы, ачышчэння яе 
ад непатрэбных запазычанняў, штучных наватвораў і вузкадыялектных 
слоў, П. Садоўскі ў рытарычнай форме прамаўляе: «Ці ўсё мы сабралі, 
каб рашуча адрынуцца ад жывога народнага слова? Ці не наносіць такое 
нармалізатарства смяртэльную шкоду ўсяму моўнаму арганізму? Наша 
мова павінна была ўзняцца ад «простай» мовы да «высокай», выпрацаваць 
абстрактную лексіку, тэрміналогію і г. д. ... Гэтаму працэсу ў нас неад-
нойчы перашкаджалі шматлікія экстралінгвістычныя фактары вульгарна-
сацыялагічнага характару, неадукаванасць, кар’ерызм некаторых дзеячаў 
ад культуры, няведанне айчыннай гісторыі. Працэс станаўлення нашай 
мовы цяпер толькі набірае сілу. Ён толькі цяпер вяртаецца на добрыя 
рэйкі менавіта ў мастацкай літаратуры. Тут мова жыве паўнакроўным 
жыццём. Не выпадкова літаратура абыходзіць увагай так званую гарад-
скую тэму без выхаду на вясковыя абсягі: аўтарам часта не хапае нату-
ральнай моўнай прасторы. Новыя з’явы трэба асэнсоўваць...» (с. 174). 
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Нічога не скажаш! Гучыць быццам бы моцна і арыгінальна. Так і 
хочацца падумаць: займіся П. Садоўскі лінгвістычнай навукай трохі ра-
ней – і не было б ні сацыяльных рэвалюцый, ні экстралінгвістычных 
фактараў, якія чынілі перашкоды для развіцця беларускай мовы.

Але гэта яшчэ не ўсё. Асобныя моманты свайго лінгвістычнага крэ-
да П. Садоўскі ўдакладняе ў іншых месцах публікацыі: немалая віна ў 
тым, што беларуская мова развіваецца не так, як трэба, кладзецца і на 
моваведаў, у прыватнасці, на лексікографаў і журналістаў-недавучак, якія 
«незацікаўлена», нядбайна адносяцца да роднага слова, не даследуюць 
жывыя моўныя працэсы. «У слоўніку, – заключае ён, – адлюстраваўся і 
агульны тэарэтычны стан нашых даследаванняў па некаторых раздзелах 
марфалогіі, арфаграфіі, анамастыкі» (с. 180).

Вось з такіх новых «навуковых» пазіцый і спрабуе весці П. Садоўскі 
гаворку вакол Тлумачальнага слоўніка і некаторых іншых мовазнаўчых 
прац, ідэі якіх не ўзгадняюцца з яго канцэпцыяй. Атрымліваецца не раз-
бор завершанай капітальнай працы, перад якой ставіліся канкрэтныя за-
дачы, а свядомае вышукванне такіх моўных фактаў, якія патрэбны аўтару 
для самасцвярджэння. Інакшага аналізу нельга было і чакаць, бо «мэта, 
для якой патрабуюцца несправядлівыя сродкі, не ёсць справядлівая мэта» 
(К. Маркс).

Паколькі да гэтага часу беларуская мова развівалася па няправільнаму 
шляху, а моваведы адносіліся да яе «незацікаўлена», то П. Садоўскі, 
у адрозненне ад іншых рэцэнзентаў, нічога станоўчага ў Слоўніку не 
знаходзіць, а ўсе «выяўленыя» заганы (няпоўны ахоп першакрыніц, 
пропуск некаторых лексіка-фразеалагічных адзінак, недакладнасці ў 
стылістычнай характарыстыцы асобных слоў і інш.) спрабуе вытлумачыць 
дзвюма асноўнымі прычынамі: сілай інерцыі ў лексікаграфічнай працы 
і парушэннем некаторых «вечных» ісцін, над якімі лексікографы «маглі 
б думаць больш грунтоўна яшчэ чвэрць стагоддзя таму назад» (с. 170).

<…> Таму, гаворачы пра здабыткі нашай лексікаграфіі сёння, трэба 
абавязкова ўлічваць сілу інерцыі ў лексікаграфічнай працы, дзе нельга на 
хаду перастроіцца і ўлічыць усе навацыі культурна-моўнага развіцця», – 
гаворыць П. Садоўскі, нібы спачуваючы лексікографам у іх бяссіллі пе-
рад навацыямі, і тут жа спяшаецца раскрыць вытокі свайго асаблівага, 
інакшага, чым у моваведаў, падыходу да праблем развіцця беларускай 
літаратурнай мовы. «За час, калі ствараўся Тлумачальны слоўнік, ся-
рэдняе пакаленне беларусаў адкрыла Максіма Гарэцкага з яго цудоўным 
моўным сінтэзам беларускіх гаворак, засвоіла гістарычны і моўны свет 
Уладзіміра Караткевіча, па-сучаснаму асэнсавала мову нашаніўскага пе-
рыяду, увайшоўшы ў свет пачынальнікаў нашай літаратуры і мовы праз 
публікацыі і даследаванні Сцяпана Александровіча, Генадзя Кісялёва, 
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Адама Мальдзіса, Рыгора Семашкевіча, Генадзя Каханоўскага...» (с. 169). 
I ўсё гэта «адкрывала», «асэнсоўвала», брала «праз сілу пачуцця» сярэдняе 
пакаленне беларусаў, ад імя якога самачынна і выступае П. Садоўскі.

Калі адкінуць пустапарожнюю рыторыку, то ўсё тут акажацца на-
думаным і заблытаным. 3 якой мэтай аўтар пачынае лічыць узро-
сты і ствараць праблему пакаленняў? Да якога пакалення ён адносіць 
укладальнікаў Тлумачальнага слоўніка? Ці трэба было нанава адкрываць 
Максіма Гарэцкага? Ці ўсё сярэдняе пакаленне беларусаў «уваходзіла ў 
свет пачынальнікаў нашай літаратуры і мовы» тым шляхам, якім ішоў  
П. Садоўскі?

Укладальнікам Слоўніка, сярод якіх былі людзі розных пакаленняў 
і пераважна сярэдняга, не было патрэбы ні нанава адкрываць М. Гарэц-
кага, ні пранікаць у свет пачынальнікаў нашай літаратуры «праз чужыя 
дзверы», бо яны бралі неабходную інфармацыю «з першых рук», з такіх 
надзейных першакрыніц, якімі з’яўляюцца зборы твораў Я. Купалы,  
Я. Коласа, М. Гарэцкага, М. Багдановіча і інш. Нічога гэтага П. Садоўскі 
не хоча бачыць і, атаясамліваючы сябе з цэлым пакаленнем беларусаў, 
выдае свае асабістыя меркаванні за думку ўсяго грамадства. Яно як бы 
і нясціпла!

Запрашэнне выказацца па закранутых у публікацыі П. Садоўскага 
пытаннях моваведы прымаюць і лічаць неабходным пачаць гаворку з той 
«вечнай» ісціны, якая павучае: перш чым брацца пісаць, трэба ведаць, 
што пісаць, для каго пісаць і як пісаць. Калі гаварыць пра сучасных 
моваведаў, то яны пра гэтыя ісціны стараліся не забывацца.

У пачатку пасляваенных 50-х гадоў, калі распрацоўваліся перс-
пектыўныя планы развіцця беларускай лінгвістычнай навукі, моваве-
ды зыходзілі з таго, што шматвяковыя набыткі беларускай мовы, як 
многафункцыянальнай мовы сацыялістычнай нацыі, павінны быць 
грунтоўна і ўсебакова даследаваны не толькі ў цяперашнім яе стане (су-
часная літаратурная мова, тэрытарыяльныя дыялекты, вусная народная 
творчасць), але і ў гістарычным, дыяхронным плане, гэта значыць ад 
першых помнікаў старабеларускай пісьменнасці да нашых дзён. Такі 
падыход намнога ўскладняў работу лексікографаў, бо агульная сукупнасць 
пісьмовых тэкстаў развітой нацыянальнай мовы, па прыблізных падліках 
спецыялістаў, уключае звыш мільёна слоў. Змясціць такую колькасць 
лексічных адзінак у адным слоўніку практычна немагчыма, ды і нера-
цыянальна. Аб гэтым сведчыць гісторыя стварэння вялікіх мнагатомных 
слоўнікаў нацыянальных моў тыпу Тлумачальнага слоўніка нямецкай 
мовы братоў Грым, які знаходзіўся ў рабоце звыш ста гадоў (1852–1965), 
Вялікага аксфордскага слоўніка англійскай мовы, укладанне і выданне 
якога працягвалася 76 гадоў (1857–1933), незакончанага Слоўніка рускай 
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мовы Грота-Шахматава і інш. Слабасць падобных слоўнікаў, з аднаго боку, 
у тым, што яны пры ўсім жаданні не могуць змясціць у сабе ўсю лексіку 
нацыянальнай мовы, а з другога, у няздольнасці іх ліквідаваць канфлікт 
паміж гістарычным і нарматыўным падыходам да мовы, паколькі паняцце 
нормы ў розныя перыяды гісторыі паступова змяняецца. Таму, з улікам 
навейшага лексікаграфічнага вопыту іншых народаў, было прадугледжана 
скласці для беларускай мовы цэлую сістэму слоўнікаў-даведнікаў, якія ў 
сваёй сукупнасці маглі б адлюстраваць усе лексічныя багацці, назапаша-
ныя беларускай мовай за шматвяковую гісторыю, а іменна: Слоўнік ста-
рабеларускай мовы па помніках пісьменнасці XIV–XVII стст., Слоўнік бе-
ларускай мовы XVIII–XIX стст., Этымалагічны слоўнік, Дыялекталагічны 
атлас і цыкл дыялектных слоўнікаў, рад даследаванняў па анамастыцы, 
трыццацітомны збор розных відаў вуснай народнай творчасці, слоўнікі 
мовы Янкі Купалы, Якуба Коласа і іншых пісьменнікаў, серыю энцыкла-
педычных і тэрміналагічных даведнікаў, нарэшце, Тлумачальны слоўнік 
сучаснай беларускан літаратурнай мовы.

Такі франтальны і ў той жа час дыферэнцыраваны падыход да 
лексічных багаццяў роднай мовы – адзін з паказчыкаў сур’ёзных адносін 
з боку беларускіх моваведаў да «вечных» ісцін лексікаграфіі, наглядны 
прыклад іх удумлівых і клапатлівых адносін да кожнага слова, чаго ў 
палемічным запале П. Садоўскі заўважыць не здолеў. У гэтым комплексе 
запланаваных лексікаграфічных работ асобае і разам з тым зусім канкрэт-
нае месца адводзілася першаму Тлумачальнаму слоўніку беларускай мовы. 
Важнейшыя задачы і прызначэнне Слоўніка былі акрэслены з улікам 
надзённых патрэб лінгвістычнай навукі, моўнай практыкі і неабходнасці 
далейшага павышэння культуры літаратурнай мовы. Слоўнік планаваўся 
як нарматыўны даведнік, у якім з дастатковай паўнатой быў бы адлю-
страваны лексічны склад беларускай літаратурнай мовы, раскрыта семан-
тычная структура, дадзена граматычная, стылістычная і акцэнтуацыйная 
характарыстыка кожнага слова.

У адпаведнасці з такімі задачамі ў Слоўнік без абмежавання ўключана 
агульнанародная, стылістычна нейтральная лексіка, што актыўна 
функцыяніруе ў розных сферах сучаснай літаратурнай мовы. Слоўнік 
шырока адлюстроўвае тэрміналагічную лексіку, якая выйшла за межы 
спецыяльных галін навукі і пераходзіць у разрад агульнаўжывальнай, 
а таксама новую лексіку, што адлюстроўвае шматгранныя працэсы 
камуністычнага будаўніцтва ў СССР, грамадска-эканамічнае, палітычнае 
і культурнае жыццё краіны, яе навукова-тэхнічны прагрэс і ўмацаванне 
рознабаковых кантактаў паміж народамі СССР. Па меры неабходнасці ў 
Слоўнік уводзіліся гістарызмы, архаізмы, дыялектызмы, прафесіяналізмы, 
засведчаныя сучаснай літаратурай і пісьмовымі крыніцамі, і што 
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адлюстроўваюць недалёкае мінулае беларускага народа. У Слоўніку з 
дастатковай паўнатой адлюстравана, сістэматызавана і распрацавана 
беларуская фразеалогія – ад ідыём і тэрміналагічных словазлучэнняў да 
народных прыказак і прымавак. У пяці тамах (шасці кнігах) Слоўніка, 
агульны аб’ём якога складае 601 улікова-выдавецкі аркуш, змяшчаецца 
звыш 105 тысяч слоў і фразеалагізмаў літаратурнага ўжывання. Каб уявіць, 
многа гэта ці мала, можна прыпомніць, напрыклад, што А. С. Пушкін 
выкарыстаў у сваіх творах усяго толькі 21290 слоў. Наколькі несур’ёзна 
пасля гэтага гучыць тэзіс П. Садоўскага, што нашым аўтарам «не хапае 
часта натуральнай моўнай прасторы» пры выхадзе на гарадскую ці якую-
небудзь іншую тэму?! Якасць твора вызначаецца, як відаць, не колькасцю 
слоў, а ўменнем ці няўменнем абыходзіцца са словам.

Само сабой зразумела, што слоўнік літаратурнай мовы не мог ахапіць 
усіх слоў, якія ёсць у нацыянальнай беларускай мове; такой мэты перад 
ім і не ставілася. Ва ўступным артыкуле «Састаў і структура Слоўніка» 
аб гэтым канкрэтна сказана: 

«У Слоўніку не даюцца:
тэрміны асобных галін навукі, тэхнікі, мастацтва, якія не атрымалі 

яшчэ пашырэння ў літаратурнай мове і бытуюць пераважна ў асяроддзі 
вузкага кола спецыялістаў (адстрат, пуаз, энтальпія);

індывідуальныя неалагізмы, ужытыя тым ці іншым пісьменнікам у 
мастацкім творы, але не прынятыя моўнай практыкай («завесніць» – у 
М. Чарота, «запрыгоршчыць» – у У. Дубоўкі, «небазор» – у Я. Купалы);

устарэлыя словы, якія ўжо выйшлі з літаратурнага ўжытку (копша, 
пулярэс); 

вузкадыялектныя словы, што сустракаюцца толькі ў асобных 
мастацкіх творах і звычайна тлумачацца ў падрадковых зносках («ку-
кулка» – зязюля)» (т. 1, с. 8).

Карацей кажучы, у Слоўнік свядома не ўключаліся тыя словы, якія 
яшчэ не замацаваліся ў моўнай свядомасці сучаснага пакалення або ўжо 
выпалі з гэтай свядомасці (забыліся), а таму і знаходзяцца за межамі 
літаратурнай нормы.

Неўключэнне названых катэгорый слоў у Тлумачальны слоўнік зусім 
не азначае, што лексікографы недаацэньваюць іх і што гэтыя словы бу-
дуць страчаны для беларускай мовы ці нацыянальнай культуры. Усе яны 
ўжо знайшлі або яшчэ знаходзяць сваё месца ў іншых адпаведных ім 
па характару лексікаграфічных даведніках: вузкаспецыяльныя словы і 
тэрміны – у энцыклапедыях і тэрміналагічных слоўніках, індывідуальныя 
неалагізмы (так званыя «аказіяналізмы») – у слоўніках мовы пісьменнікаў, 
устарэлыя словы – у гістарычным слоўніку, вузкамясцовыя назвы, або 
правінцыялізмы, – у дыялектных атласах, шматлікіх абласных слоўніках, 
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лексічных зборніках і г. д. Новыя ж словы, што з’явіліся ў перыяд стварэн-
ня Слоўніка і зрабіліся шырокаўжывальнымі, знайшлі месца ў «Дадатку» 
да другой кнігі 5-га тома.

Як відаць, работа на перспектыву ў Інстытуце мовазнаўства была 
спланавана з такім разлікам, каб захаваць магчымасць пастаянна 
выяўляць і адлюстроўваць у адпаведных выданнях важнейшыя змены і 
працэсы, што адбываюцца ў мове. Вось таму, нягледзячы на сілу інерцыі 
ў слоўнікавай справе, аб якой гаворыць рэцэнзент, перастройвацца на 
хаду лексікографам не было патрэбы: усе «ажыўленыя» старыя словы з 
даўнейшых пісьмовых помнікаў і ўсё новае, што паступова замацоўвалася 
ў мове, адразу рэгістравалася і ставілася на патрэбнае месца.

Аб усім гэтым – аб канкрэтных задачах Слоўніка, яго крыніцах, 
аб’ёме, структуры і месцы сярод іншых лексікаграфічных выданняў –  
П. Садоўскі і павінен быў паведаміць чытачам у сваёй рэцэнзіі, перш чым 
даваць суб’ектыўную ацэнку шматгадовай калектыўнай працы. Гэтым 
самым адразу былі б зняты ўсе праблемы, якія рэцэнзент выносіць на 
абмеркаванне. Не сказаўшы галоўнага, ён пакінуў у свядомасці чытачоў 
месца для ўяўлення аб Слоўніку, як аб нейкім выпадковым і бессістэмным 
наборы слоў, чым і стварыў для сябе магчымасць адвольна выбіраць і 
ставіць тыя пытанні, якія знаходзяцца ў сферы яго ўласных інтарэсаў. Ён 
закранае такія праблемы, як нарматыўнасць слоўніка, лексікаграфічны 
статус стылістычна афарбаваных слоў, спалучальнасць і мнагазначнасць, 
фразеалагізмы і інш. Як жа разумее кожную з гэтых праблем сам рэ-
цэнзент?

Праблема нарматыўнасці для слоўніка літаратурнай мовы сапраўды 
з’яўляецца асноўнай, вядучай, з яе вынікаюць усе астатнія праблемы. 
Развіццё літаратурнай мовы ёсць, па сутнасці, станаўленне і ўдасканаленне 
яе норм у адпаведнасці з патрэбнасцямі грамадства і заканамернасцямі 
ўнутрымоўнага развіцця. Для нормы характэрна сістэмнасць, сувязь са 
структурай мовы, стабільнасць, гістарычная і сацыяльная абумоўленасць і 
ў той жа час дынамічнасць і зменлівасць у часе. Іменна гэтыя асаблівасці 
мелі на ўвазе ўкладальнікі Тлумачальнага слоўніка, калі ў прадмове пісалі, 
што ён «зыходзіць з аб’ектыўнага характару тых норм і жывых тэндэн-
цый, якія склаліся ў мове за апошняе паўстагоддзе на ўсіх узроўнях яе 
сістэмы – граматычным, словаўтваральным, акцэнтуацыйным» (т. 1, с. 5).

Гэту складаную праблему П. Садоўскі вырашае па-свойму і вельмі 
спрошчана, не паклапаціўшыся аб дастатковай лагічнай аргументацыі.

Сваё сумненне ў правільнасці адбору слоў для рэестра ён тлума-
чыць, напрыклад, адным кароткім тэзісам («рэччу»): «Картатэку і рэ-
естр Слоўніка складалі жывыя людзі, кожны са сваім філалагічным і 
агульным узроўнем развіцця» (с. 170). Ну, а жывым людзям, наводзіць 
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на думку рэцэнзент, уласціва памыляцца. Вядома, ад памылак ніхто 
не гарантаваны. Але праўда тут зусім у іншым: пры складанні рэестра 
лексікографы апіраліся не на свае ўласныя густы, як здаецца рэцэнзенту, 
а на трохмільённую фундаментальную картатэку аддзела лексікалогіі і 
лексікаграфіі, для якой былі распісаны: разнажанравыя мастацкія тво-
ры звыш трохсот беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, пачынаючы ад Янкі 
Купалы і Якуба Коласа і канчаючы прадстаўнікамі самага маладога па-
калення сучасных літаратараў; каля ста важнейшых навуковых, вучэб-
ных, тэхнічных і публіцыстычных выданняў; шматгадовыя падшыўкі-
камплекты буйнейшых рэспубліканскіх газет і часопісаў, такіх, як 
«Звязда», «ЛіМ», «Полымя», «Весці АН БССР», «Беларусь», «Маладосць», 
«Вожык», «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі», літаратурна апрацава-
ныя тэксты вуснай народнай творчасці, выкарыстаны багатыя лексічныя 
матэрыялы энцыклапедый і слоўнікаў розных тыпаў. Распісана, зразу-
мела, не ўсё магчымае, перашкодзілі многія аб’ектыўныя прычыны, але 
і названыя літаратурныя крыніцы ў сваёй сукупнасці склалі дастаткова 
надзейную базу для адбору лексікі, фарміравання рэестра Слоўніка і 
рознабаковай (сэнсавай, стылістычнай, граматычнай) характарыстыкі 
кожнага асобнага слова.

I ўсё ж услед за М. Лужаніным рэцэнзент учыняе аўтарам слоўніка 
разнос за дзве правіннасці: па-першае, яны выкарысталі не ўсе беларускія 
лексікаграфічныя крыніцы (абышлі дыялектныя слоўнікі), па-другое, не 
ўключылі ў рэестр многія беларускія словы! Ну як не напомніць тут пава-
жаным апанентам яшчэ адну «вечную» лексікаграфічную ісціну: у адроз-
ненне ад тэзаўруса, які імкнецца з максімальнай паўнатой ахапіць лексіку 
той ці іншай нацыянальнай мовы, нарматыўны слоўнік літаратурнай мовы 
ствараецца на аснове літаратурна апрацаваных тэкстаў і то не ўсіх, а толькі 
тых, якія ўкладваюцца ў храналагічныя рамкі, вызначаныя слоўнікам. Усё 
іншае, што выходзіць за межы гэтых патрабаванняў, укладальнікі проста 
не мелі ні падстаў, ні права ўключаць у спіс першакрыніц. Гэта ў першую 
чаргу адносіцца да дыялектных слоўнікаў, аб якіх асабліва клапоціцца рэ-
цэнзент. Так, «Словарь белорусского наречня» I. I. Насовіча – гэта добры 
слоўнік жывой беларускай гаворкі XVIII–XIX стст., але не слоўнік сучас-
най літаратурнай мовы. Краёвыя слоўнікі Віцебшчыны М. Каспяровіча, 
Чэрвеншчыны М. Шатэрніка, Магілёўшчыны I. Бялькевіча, Гродзеншчы-
ны Т. Сцяшковіч, як паказвае іх назва, таксама дыялектныя: яны складзе-
ны па запісах адпаведных народных гаворак, а не па літаратурных тэкстах. 
Асобнае месца паміж дыялектнымі і літаратурнымі выданнямі займалі 
перакладныя слоўнікі 20–30-х гадоў, выдадзеныя Інстытутам Беларускай 
Культуры. Яны сінтэзавалі ў сабе слоўныя матэрыялы як з дыялектаў, так 
і з некаторых літаратурных крыніц, у прыватнасці са шматлікіх выпускаў 
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навуковай тэрміналогіі. Лексічны склад гэтых перакладных слоўнікаў 
быў вельмі стракаты.

Уключэнне гэтых слоўнікаў у спіс першакрыніц запатрабавала б ад 
укладальнікаў аднесці да літаратурных такія вузкамясцовыя словы са 
зніжанай стылістычнай ацэнкай, як бабздыр – волокита; бабник; баб-
зно – 1. толпа женщин; 2. отвратительная старуха; баглай – 1. лежебок, 
лентяй; 2. богохульник; бакала – ротозей; басалай – негодяй, або такія 
штучныя наватворы, як бандзёра – флюгер; востраслуп – обелиск; кан-
таслуп – призма; назвазбор - номенклатура; назваслоўе – терминология; 
паўдзённе – антарктида; словасклад – фразеология; творакрадства – пла-
гиат; тоеслоўе – тавтология; туліпан – тюльпан і г. д. (гл.: М. Байкоў і 
С. Некрашэвіч. Беларуска-расійскі слоўнік. Мінск, 1926). Падстаў для 
ўключэння падобных слоў у Тлумачальны слоўнік укладальнікі не мелі, 
бо адны з гэтых слоў.у літаратурныя тэксты ніколі не пранікалі, другія 
яшчэ ў пачатку 1930-х гадоў перасталі ўжывацца і к нашаму часу аказаліся 
зусім забытымі.

Што да слоў шырокага ўжытку, то яны з кожнага папярэдняга выпуска 
перакладных слоўнікаў паслядоўна перадаваліся ў наступныя выданні і 
так без страт былі данесены да акадэмічных «Беларуска-рускага слоўніка» 
(1962) і «Русско-белорусского словаря» (1982), якія, побач з БелСЭ, 
тлумачальнымі слоўнікамі рускай і ўкраінскай моў, і былі ўключаны ў 
спіс першакрыніц Тлумачальнага слоўніка. Бесстаронні суддзя ў такой 
логіцы рэчаў змог бы лёгка і правільна разабрацца сам, а вось рэцэнзент 
бачыць тут крамолу, бо «ўзвышэнне» абласных, устарэлых слоў і штучных 
наватвораў складае якраз аснову яго канцэпцыі.

Здзіўляе і другая заўвага рэцэнзента адносна крыніц Слоўніка: «...вар-
та было б аддаць перавагу класікам нашай літаратуры, шырэй даць лексіку 
Якуба Коласа, Янкі Купалы, Максіма Гарэцкага, а менш уключаць твораў 
выпадковых аўтараў і больш асцярожна падыходзіць да словаўжывання ў 
публіцыстыцы і перакладах» (с. 175). Але адкуль рэцэнзент узяў звесткі, 
што класікам нашай літаратуры не аддавалася перавага пры адборы твораў 
для распісвання і пры выкарыстанні ілюстрацый з гэтых твораў? Су-
цэльнай распісцы падлягалі якраз толькі творы класікаў, асабліва леп-
шыя іх творы, і ўжо па гэтай прычыне цытаты з твораў Коласа, Купалы, 
Багдановіча, Чорнага з’яўляюцца ў Слоўніку найбольш частымі.

Разам з тым, Слоўнік не мог стварацца на аснове толькі класічнай 
літаратуры, бо класікі адлюстроўвалі падзеі паўвекавой, а то і больш 
глыбокай даўнасці. А як жа можна было абысціся без ілюстрацый з 
літаратуры аб важнейшых падзеях сучаснасці? У адлюстраванні пафасу 
нашага штодзённага жыцця вялікая заслуга належыць якраз работнікам 
прэсы, публіцыстам і журналістам, хоць строгі крытык незаслужана 
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залічвае іх у разрад недавучак і заклікае «больш асцярожна падыходзіць 
да словаўжывання ў публіцыстыцы і перакладах». Але такое абмежаван-
не публіцыстычных тэкстаў з’явілася б скажэннем гістарычнай праўды 
і пазбавіла б лексікографаў магчымасці адлюстраваць усе змены, якія 
бесперапынна адбываюцца ў лексіцы сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы. Боязь сучаснасці і падкрэсленае захапленне мінулым характэрна, 
між іншым, для ўсяго артыкула П. Садоўскага.

Суб’ектывізм і тэндэнцыйнасць аўтара з найбольшай выразнасцю 
праяўляюцца ў разглядзе рэестра Слоўніка. Тут ён не грэбуе ніякімі 
прыёмамі. Перш за ўсё хочацца звярнуць увагу аўтара на недазволе-
нае абыходжанне з фактычным матэрыялам. Свядома ці па «вучонай» 
рассеянасці П. Садоўскі ўключае ў лік быццам бы прапушчаных цэлыя 
дзесяткі слоў і словазлучэнняў, якім у слоўніку адведзена належнае мес-
ца. Сярод іх такія, напрыклад, словы, як выслаўляцца, гульцы, змушана, 
навочна (дадзены – змушаны, навочны), няўпраўны, пачакальня, спаборнікі, 
таварышаваць, адхланне, наросхліст, наўздзіў (с. 177), агалошваць, леваруч, 
навісь (с. 169), клічныя выразы тыпу «Дзіва што!», «Ат!», «Гвалт!», «Ра-
туйце!», «Дарма што!», «Такой бяды!», «А дармо!» (с. 176) і інш.

Ёсць у публікацыі П. Садоўскага і больш модныя формы аналізу рэ-
естра. Спачатку за пропуск слоў ён абвінавачвае лексікографаў, а потым 
ілюструе свой «вывад» спасылкамі на зусім іншых людзей, на іншыя тво-
ры. Паспрабуем разабрацца ў наступных яго выказваннях: «Сустракаюцца 
ў слоўніку і адваротныя з’явы — пропуск лексічных адзінак беларускай 
мовы, што супадаюць з рускімі, нават калі ў выніку гэтага ўзнікаюць 
значныя семантыка-стылёвыя страты», – і далей цытуе ілюстрацыю са 
свайго артыкула «Ад малой Радзімы да вялікай»: «Так, напрыклад, можна 
заўважыць, што ў мастацкіх творах, публіцыстыцы некаторыя аўтары 
пазбягаюць ужывання слоў «знаць», «помніць, «пець» і г. д., а замест 
іх ужываюць толькі «ведаць», «памятаць», «спяваць». Аднак відавочна, 
што вельмі многія старыя ўтварэнні і фразеалагізмы ўжываюцца толькі 
з дзеясловам «знаць», «помніць» і да т. п.» (с. 179). Як жа тут зразумець, 
хто вінаваты ў прыніжэнні памянёных слоў? Чытачу дазволена думаць, 
што грэх кладзецца на лексікографаў, бо рэцэнзент падмячае ў Слоўніку 
пропуск беларускіх слоў, «што супадаюць з рускімі». Але ж у Слоўніку 
словы «знаць», «помніць», «пець» і падобныя ім расстаўлены па сваіх 
месцах і дасканала распрацаваны! Тады можна думаць, што вінаваты 
аўтары мастацкіх і публіцыстычных твораў, якія пазбягаюць такіх слоў. 
Але як жа можна іх вінаваціць, калі яны ў складанні Слоўніка ўдзелу 
не прымалі? Атрымліваецца зусім як у прыказцы: «Меціў у варону, а 
папаў у карову». З падобнай «яснасцю» мыслі ў артыкуле «Час одуму» 
прыходзіцца сутыкацца на кожным кроку.
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Аналіз рэестра крытык вядзе па сваёй, загадзя складзенай праграме. 
Звыш 100 тысяч слоў, якія змешчаны ў Слоўніку, ён пад увагу не прымае, 
а вышуквае тое, чаго ў рэестры няма, але ёсць у яго калекцыі. «У нас 
зараз у мове існуе ўжо не адна сотня слоў-прывідаў, якія па волі нашых 
лексікографаў ніяк не атрымаюць права грамадзянства. Я асабіста мог 
бы прывесці спіс такіх слоў, які налічвае ўжо 1300 адзінак. Што гэта за 
словы?» (с. 177). Апярэдзім рэцэнзента і пакуль што коратка адкажам за 
яго: гэта індывідуальныя аўтарскія наватворы (аказіяналізмы), устарэлыя 
словы (архаізмы) і вузкамясцовыя словы (дыялектызмы), якія знахо-
дзяцца за межамі літаратурнай мовы і таму (аб гэтым выразна сказана 
ва ўступным артыкуле) у Слоўнік не ўключаліся. Паколькі рэцэнзент 
дабіваецца для іх «нейкага статусу», звернемся да кожнай групы гэтых 
слоў.

Цяжка даць веры, што кандыдат філалагічных навук дацэнт Мінскага 
педінстытута імя А. М. Горкага П. Садоўскі не здолен размежаваць такія 
зусім розныя лексікалагічныя паняцці, як «узуальны», «аказіянальны», 
«патэнцыяльны». Але наблытаў у гэтым паняцці ён столькі, што ўсякія 
сумненні хочацца адкінуць. З усіх названых катэгорый, як вядома, 
толькі узуальныя словы, значэнні слоў або фразеалагізмы з’яўляюцца 
агульнапрынятымі, звычайнымі, «нармальнымі», і толькі яны могуць 
быць прадметам апісання ў слоўніках нарматыўнага тыпу. Аказіянальныя 
ж (выпадковыя, індывідуальныя, кантэкстуальныя) утварэнні, а роўным 
чынам і патэнцыяльныя (яшчэ не адзначаныя, але рэальна магчымыя) 
словы, значэнні слоў, фразеалагізмы, наадварот, прыналежнасцю агуль-
нанароднай мовы лічыцца не могуць і таму ў тлумачальныя слоўнікі 
не ўключаюцца. Вось што гаворыць адносна гэтага вядомы савецкі 
лексіколаг-русіст У. У. Лапацін: «Як і ўсе аказіяналізмы, патэнцыяльныя 
словы не ўваходзяць у слоўнікавы склад мовы. Мы не знойдзем іх у тлу-
мачальных слоўніках. I не таму, што іх туды не паспелі ўключыць... а таму, 
што ім у такіх слоўніках не месца, як і ўвогуле аказіянальным словам: 
усе яны не з’яўляюцца агульнапрынятымі словамі, увайшоўшымі ў мову»  
(В. В. Лопатин. Рождение слова. – М.: Наука, 1973, с. 71).

Са здзіўляючай лёгкасцю П. Садоўскі адкідае гэту «вечную» 
лексікаграфічную ісціну і насуперак логіцы пачынае старанна вылоўліваць 
слоўцы, якім нармалізатары-лексікографы быццам бы не захацелі даць 
месца ў рэестры Слоўніка. Вывад з назіранняў у яго атрымліваецца аша-
ламляльны: «Асабліва не пашанцавала ў слоўніку абстрактнай лексіцы. 
Адцягненыя, неканкрэтныя значэнні ці зусім не даюцца, тлумачэнне 
абмяжоўваецца «фізічным» значэннем, якое ляжыць на паверхні, або 
адпаведнае слова абвяшчаецца размоўным ці абласным» (с. 171). Сваё 
сцвярджэнне аўтар ілюструе канкрэтнымі прыкладамі. Паказаўшы, што 
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слова «выступ» падаецца ў слоўніку толькі ў адным, «фізічным» значэнні 
(«Частка прадмета, якая выступае, выдаецца ўперад»), ён тут жа ловіць 
укладальнікаў, як кажуць, «на месцы злачынства» і напамінае ім: «А вось 
у рукапісным зборніку Янкі Купалы «Шляхам жыцця» побач з вершам 
«Мужык» у белавым аўтографе чытаем: «Верш гэты быў надрукаваны ў 
мінскай расейскай газеце «Северо-Западный край» 15/V 1905 г. у № 746. 
Гэта мой першы выступ у беларускай літаратуры» (с. 172). Замест таго, 
каб паспрабаваць разабрацца, па якой прычыне лексікографы не далі ў 
Слоўніку гэтага значэння слова «выступ», П. Садоўскі без якіх-небудзь 
дадатковых аргументаў яшчэ раз з ходу паўтарае: «Вельмі многа Коласа-
вых і Купалавых слоў не знойдзеш у слоўніку, як, напрыклад, «выступ» 
(там жа). Перапевам такіх бяздоказных агульных фраз ён заводзіць у 
зман сваіх чытачоў. А прычына неўключэння гэтага слова тут простая. 
Ужытае паэтам усяго адзін-два разы ў значэнні аддзеяслоўнага назоўніка 
«выступленне», слова «выступ» з такой семантыкай ніколі больш не 
ўзнаўлялася ні самім Купалам, ні іншымі пісьменнікамі, ні простымі 
носьбітамі беларускай мовы. А гэта значыць, што ў абстрактным значэнні 
(‘выступленне‘) яно ў мове не замацавалася і засталося на ўзроўні вы-
падковага аўтарскага ўжывання, або аказіяналізма.

Дзесяткі, нават сотні аказіянальных слоў, словаўжыванняў, фразеа-
лагізмаў можна знайсці ва ўсіх нашых пісьменнікаў і паэтаў. Кожнае з такіх 
слоў нясе пэўную эмацыянальна-стылістычную нагрузку і ў сваім кантэк-
сце з’яўляецца па сутнасці незаменным, напрыклад: Хадыка хадыкае, Ды-
бае, Сто вершаў задумністых выбаіў (Я. Купала); Бог не судзіў мне бачыць 
волі і кідаць зерні ў свае ролі (Я. Колас); А лес русаліўся аб долі (З. Бядуля); 
Людскуюцца партрэты кандыдатаў у вітрынах (М. Лужанін); Ушчэнт кар-
чуюцца літляды (Г. Бураўкін) і інш. Многія чужыя аказіяналізмы называе 
рэцэнзент: подзіў, нечап, полымнасць, сумоўе, повязь. Ды і свае здольнасці 
тварыць падобныя неалагізмы ён умела «люструе», ведучы гаворку аб 
Слоўніку. Скажам, пра што-небудзь мінулае простыя людзі ўспамінаюць, 
ён жа – «узгадвае»; неадкладную, тэрміновую работу звычайна стараюц-
ца выконваць спешна, паспешліва, спяшаючыся, рэцэнзент жа робіць яе 
не інакш, як «пахапліва» (ад польскага росhорnіе); тут жа «прылюдна» 
адарае беларускі народ і яго мову новым тэрмінам «кручкоўскі суд». Для 
абазначэння штогодніх коласаўскіх чытанняў з выездам у дзень нара-
джэння песняра на яго радзіму па дамоўленасці з сябрамі бярэ полацка-
віцебскае слова «каласавіны», якім у дыялектах называюць пацёртыя пры 
малацьбе каласы, буйную мякіну. А ці не далікатней было б па ўзору ўжо 
існуючых слоў Ленініяна, Шапеніяна, Руставеліяна, Скарыніяна, Купаліяна, 
Калінаўскіяна, утвораных па міжнароднай мадэлі (Віргіліяна), назваць 
коласаўскія юбілейныя чытанні словам Каласіяна?
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Усе названыя і падобныя індывідуальныя ўтварэнні засталіся, вядома, 
за межамі Тлумачальнага слоўніка, як, скажам, і шматлікія стылістычныя 
наватворы У. Маякоўскага тыпу «пролетарнатоводец», «клопеть», «много-
пудье», «громадьё» да цяперашняга часу застаюцца па-за межамі рускіх 
тлумачальных слоўнікаў. Месца для аказіяналізмаў, як ужо гаварылася, у 
слоўніках мовы пісьменніка або ў спецыяльных слоўніках індывідуальна-
стылістычных неалагізмаў. Гэтага рэцэнзент як бы і не ведае?!

Ахоплены нястрымнай ідэяй «ажывіць», «узвысіць», «паднавіць» 
беларускае слова, П. Садоўскі бярэ пад апеку даўно забытыя сло-
вы («старасвецкія», «нашаніўскія», «украінізмы», «паланізмы») тыпу 
ганараваць, запачатказаць, пустацікавец, гасцёўня, дахоўка, прыдобы, 
ад’язнікі, выправы, чужапанец, навышні, крылаць, а таксама дыялектыз-
мы са слоўніка Гродзеншчыны тыпу аблачысты, ведранец, веснавацца, 
нядзельнікаваць, адоля, крыляваць і пачынае хадайнічаць, каб ім надалі 
статус літаратурных.

Што можна сказаць пра гэты стракаты набор неалагізмаў, прад-
стаўленых на «атэстацыю»? А, відаць, толькі адно: калі адкінуць той арэ-
ол, якім ахінае гэтыя словы П. Садоўскі («словы і выразы, якіх нам так 
не стае», «амаль усе гэтыя словы зразумелыя без кантэксту», «перажылі» 
сваю паэтычную «стажыроўку» ў паэзіі» і г. д.), то застанецца справядлівая 
ацэнка, якую дае ім сам жа аўтар: гэта — словы-прывіды (призраки), 
словы-папялушкі (золушки) ці, інакш кажучы, словы «незвычайныя», 
«несацыяльныя». Адны з іх ужо «перастоялі» і выпалі з моўнай свядомасці 
сучаснага пакалення, другія, наадварот, яшчэ не «адстояліся» і фактамі 
літаратурнай мовы не зрабіліся. Таму месца для іх у адным выпадку ў 
гістарычным, у другім – у дыялектным слоўніках. Гэтым і вызначаецца 
іх статус, чаго не захацеў зразумець рэцэнзент.

Увогуле ж праблема вызначэння таго, увайшло слова ў літаратурную 
мову ці не ўвайшло, з’яўляецца вельмі складанай. Рэзкай мяжы паміж 
новымі словамі літаратурнай мовы і аказіянальнымі ўтварэннямі часам не 
бачна, паколькі тут мы маем справу з развіццём мовы, з працэсам пера-
ходу адной з’явы ў другую – індывідуальнага слова ў агульнаўжывальнае, 
узуальнае. Працэс гэты можа быць досыць працяглым, але нярэдка ён 
заканчваецца безвынікова. Вось таму лексікографы і не спяшаюцца 
ўключаць кожнае новае слова ў слоўнік літаратурнай мовы.

Калі ж падыходзіць да рашэння гэтага пытання з практычнага боку, 
то арыенціровачна можна вылучыць некаторыя крытэрыі размежавання, 
якія склаліся ў працэсе шматгадовай лексікаграфічнай практыкі. Прынята 
лічыць, што узуальнымі новымі словамі, а таксама значэннямі з’яўляюцца 
тыя новыя словы і новыя значэнні, якія рэгулярна ўзнаўляюцца ў 
розных неспецыяльных кантэкстах і выяўляюць словаўтваральную 



118

і семаўтваральную актыўнасць. Адпаведна аказіянальнымі словамі 
(значэннямі) трэба лічыць тыя новыя словы (значэнні), якія ў падоб-
ных неспецыяльных кантэкстах узнаўляюцца нерэгулярна, спарадычна, 
якія матываваны кантэкстам і моўнай сітуацыяй, маюць індывідуальную 
(выпадковую) словаўтваральную структуру, ужываюцца адначасова з 
недыферэнцыраванымі па значэнню дублетамі. Аднак і гэтыя крытэрыі 
застаюцца ў пэўнай меры ўмоўнымі знешнімі паказчыкамі патэнцыяль-
ных магчымасцей неалагізма. Вырашальным жа ў асваенні літаратурнай 
мовай новага слова – словаўтваральнага неалагізма, знешняга ці ўнут-
ранага запазычання – з’яўляецца фактар сацыяльны. Навуковыя ад-
крыцці, развіццё вытворчасці, культуры, перамены ў сферы грамадскіх 
адносін выклікаюць да жыцця новыя паняцці. А для таго, каб назваць 
гэтыя паняцці, неабходны новыя словы. Кожнае такое слова – грамад-
ская з’ява, паколькі яно народжана патрэбнасцямі грамадства. «Толькі 
экстралінгвістычны фактар сацыяльнай патрэбнасці ў марфалагічным 
слове як сродку грамадскай намінацыі... ператварае марфалагічнае слова 
ў слова-лексему» (Берков В. П., Павлов В. М., «Новые слова?» – у кн. 
«Новые слова и словари новых слов». Л-д, 1983, с. 68).

Ці адпавядаюць такім унутрымоўным і знешнім фактарам тыя сло-
вы, для якіх П. Садоўскі дабіваецца статусу літаратурных? Ну, возьмем 
хоць бы прапанаваны ім гукарад «ганараваць». Наўрад хто з аднамоўных 
беларусаў ведае, што гэта такое: у трохмільённай картатэцы Слоўніка да 
пачатку 80-х гадоў яно ні разу не было засведчана. Значыць, у дачыненні 
да беларускай літаратурнай мовы яго нельга назваць нават аказіяналізмам. 
З перакладнога слоўніка даведваемся, што «ганараваць» – гэта польскае 
слова, па сэнсу адэкватнае рускім «чествовать» і «почитать». У белару-
скай мове гэта паняцце выражаецца сваімі словамі віншаваць, славіць, 
услаўляць, а таксама шанаваць, паважаць. Сацыяльнай патрэбы ў чужым, 
незразумелым слове няма. Навошта тады яно спатрэбілася П. Садоўскаму? 
Або вось яшчэ незразумелы гукарад – «дахоўка». Прыходзіцца толькі 
гадаць, што гэта такое. Можа, матэрыял для дахі? А можа, назоўнік ад 
дзеяслова «дахаваць»? Але ж – не! Аказваецца, і гэта паланізм, які зрэдку 
сустракаўся ў помніках старабеларускай пісьменнасці, але не адзначан 
ні ў адным сучасным літаратурным тэксце. Значыць, шукаць гэта «ста-
расвецкае» слова трэба ў гістарычным слоўніку беларускай мовы, а не ў 
слоўніку сучаснай мовы. Цяпер народ у гэтым значэнні карыстаецца сваім 
словам «чарапіца» і не мае патрэбы ў даўнейшым польскім запазычанні.

Тое самае трэба сказаць і пра іншыя паланізмы, якіх нямала парассыпаў 
рэцэнзент па старонках свайго артыкула: «слынны» – бел. шырокавядомы, 
славуты, выдатны, «выправы» – пасаг, прыданае; «чыннік» – фактар і 
інш. Не, няма сацыяльнага заказу на такія словы.
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Неяк само сабой ствараецца ўражанне, што, выступаючы ў абаро-
ну самабытнасці беларускай мовы, П. Садоўскі падчас зблытвае яе з 
польскай, а спахапіўшыся, пачынае ўгаворваць чытача і растлумачваць: 
у тым, што некаторыя з пералічаных ім слоў поўнасцю або часткова 
супадаюць з польскімі ці ўкраінскімі, няма нічога страшнага, гэта зака-
намерна, бо многія беларускія рэгіёны на працягу значнага гістарычнага 
часу ўступалі ў культурныя зносіны з суседзямі. Узаемасувязі, вядома, 
былі, але розныя – культурныя і пазакультурныя. Як не прыпомніць тут 
такія «культурныя кантакты», як прымусовае апалячванне беларускага 
народа ў панскай Польшчы часоў Пілсудскага?

Ну, а ці адпавядаюць статусу літаратурных слоў дыялектызмы тыпу 
веснавацца, нядзельнікаваць, крыляваць, запісаныя можа паўстагоддзя таму 
назад дзе-небудзь на заходнебеларускім хутары і зусім незразумелыя для 
людзей цяперашняга пакалення? Хіба не ведае П. Садоўскі, што шлях 
пранікнення вузкамясцовых слоў у агульнанародную мову ляжыць толькі 
праз шырокае іх ужыванне ў літаратурных тэкстах? Ісціна гэта зрабілася 
ўжо банальнай. Помнілі гэту «вечную» ісціну і лексікографы, бо яны 
дапусцілі на старонкі Слоўніка звыш тысячы вузкамясцовых слоў з па-
метай «абл.». I дапусцілі толькі за тое, што кожнае з гэтых слоў было 
ўжыта неаднаразова ў творах папулярных беларускіх пісьменнікаў. Але 
дзе ж лексікографам было ўзяць тыя тэксты са словамі «веснавацца», 
«крыляваць», калі нават у мастацкіх творах іх не сустрэнеш?

Такія карыфеі мастацкага слова, як Пушкін і Тургенеў, Чэхаў і 
Горкі, Колас і інш., заўсёды вучылі аберагаць чыстату літаратурнай 
мовы і сваімі творамі паказвалі ўзоры ў гэтай справе. Таму сягонняш-
няму адукаванаму чытачу цяжка паверыць у праўдзівасць сентэнцый  
П. Садоўскага. Сам рэцэнзент гэта адчувае таксама, і каб надаць сваім 
разважанням хоць бачнасць праўдападобнасці, шукае аналогій у іншых 
мовах. Ён цытуе словы У. Даля, сказаныя ў Таварыстве аматараў рускай 
славеснасці ў 1862 г. адносна перспектыў развіцця рускай літаратурнай 
мовы і тут жа ставіць пытанне: «Ці не пра нас гэта сказана?» (с. 175). Сам 
адказу не дае і прымушае думаць чытача: «А можа, сказана і пра нас?» 
Разлік зроблен тонкі: чытач з ходу не разбярэцца, што тут супастаўляюцца 
несупастаўныя рэчы. Заклік У. Даля звярнуцца да народных гаворак як 
важнейшай крыніцы ўзбагачэння літаратурнай мовы быў звернут толькі 
да тагачаснай рускай літаратурнай мовы, якая, развіваючыся ў русле ста-
рых кніжна-славянскіх традыцый, вельмі нясмела асвойвала лексічныя 
багацці народных гаворак. Прыпомнім, што буйнейшая для таго часу 
лексікаграфічная праца так і называлася: «Словарь церковно-славянского 
и русского языка». Праблема дэмакратызацыі для рускай літаратурнай 
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мовы і сягоння застаецца актуальнай, таму словы С. Шуртакова, якія 
цытуе П. Садоўскі ў сваім артыкуле, можна прыняць пад увагу.

Але зусім не стасуюцца словы У. Даля да сучаснай белару-
скай літаратурнай мовы, якая толькі ў канцы XIX ст. пачала фармі-
равацца на аснове жывой народнай мовы, адбіраючы і засвойваючы 
народнамоўную структуру шырокім планам, на ўсіх узроўнях – 
лексічным, словаўтваральным, граматычным, фанетычным. Лексічныя 
багацці дыялектаў, напрыклад, былі засвоены так глыбока, «да самага 
дна», што пазней літаратурнай мове прыйшлося доўга ачышчацца ад 
вузкамясцовага, прыватнага і ўстарэлага. Што перашкаджала ёй нар-
мальна функцыяніраваць. Пра ўсё гэта падрабязна і аб’ектыўна расказана 
ў манаграфіі «Развіццё лексікі беларускай літаратурнай мовы ў савецкі 
перыяд», якую П. Садоўскі прачытаў не зусім уважліва.

Цяпер жа крытык, праводзячы «паралелі», якія могуць перасякац-
ца пад любым вуглом, тужыцца зноў скіраваць развіццё беларўскай 
літаратурнай мовы на стары, даўно пройдзены шлях, забываючыся на 
тыя колькасныя і якасныя змены, што адбыліся ў складзе носьбітаў бе-
ларускай мовы за гады сацыялістычнай перабудовы грамадства.

Яшчэ адна праблема. Рэцэнзент не згодзен са стылістычнай ацэн-
кай некаторых слоў у Тлумачальным слоўніку: я, бачыце, дабіваюся 
«ўзвышэння» народнага слова, а вось лексікографы яго прыніжаюць – 
аднеслі да «размоўных» і «абласных» такія словы, як прыхамаць, нямоглы, 
выштукаваны, розгалас, някідкі, зіхоткі, ацалець, наканаванасць і інш. 
Паспрабуем разабрацца і тут.

Праблема стылістычнага расслаення лексікі да цяперашняга часу за-
стаецца поўнасцю не вычарпанай, і не толькі ў беларускім мовазнаўстве. 
Пра гэта сведчыць няўзгодненасць стылістычных памет да многіх слоў, 
скажам, у розных слоўніках рускай мовы. Так, слова «питомец» адным 
здаецца стылістычна больш высокім, чым «воспитанник», другім, наад-
варот, стылістычна зніжаным. Такія разыходжанні тлумачацца не толькі 
розным індывідуальным чуццём мовы, але і рознымі крытэрыямі, якія 
выбіраюцца для вызначэння стылістычнай нормы. Заканамерна думаць, 
што аб’ектыўнымі павінны лічыцца такія крытэрыі, якія засноўваюцца 
на разуменні сучаснай літаратурнай мовы як структурна складанага 
многафункцыянальнага арганізма, здольнага абслугоўваць усе сферы 
грамадскага жыцця. У залежнасці ад сферы выкарыстання мовы ў ёй вы-
лучаюцца розныя стылі: навуковы, афіцыяльна-дзелавы, публіцыстычны, 
размоўны, стыль мастацкай літаратуры (калі гаварыць традыцыйна).

Якімі ж крытэрыямі карыстаецца П. Садоўскі пры вызначэнні 
стылістычных асаблівасцей слова? Думаецца, што аб гэтым можна 
зрабіць вывад з прыведзенага ўжо выказвання, якое характарызуе ўсю 
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канцэпцыю рэцэнзента: «Працэс станаўлення нашай мовы цяпер толькі 
набірае сілу. Ён толькі цяпер вяртаецца на добрыя рэйкі менавіта ў ма-
стацкай літаратуры. Тут мова жыве паўнакроўным жыццём» (с. 174). Вы-
вад напрошваецца сам сабой: добра ўсё тое, што ў мастацкай літаратуры, 
астатняе – ад нячысціка. Атрымліваецца, што ў вуснах народа, у тэле- 
і радыёперадачах, у тэатрах і кіно, на ўроках у школе і на лекцыях у 
ВНУ мова жыве непаўнакроўным жыццём, а на старонках навуковых і 
вучэбных кніг, граматык, кодэксаў законаў, пастаноў, газет, часопісаў і 
г. д. – мова бяскроўная, нежывая, няправільная. Ці не зблытаў тут рэ-
цэнзент два паняцці: «мова» і «маўленне» (русск. «язык» і «речь») ці, 
інакш кажучы, «слова ў сістэме мовы» і «слова ў тэксце»? Яшчэ раз вар-
та напомніць, што нарматыўны слоўнік характарызуе слова толькі як 
адзінку моўнай сістэмы, як тып, як абагульненне калектыўнага вопыту 
на ўзроўні паняццяў і не адлюстроўвае індывідуальных, кантэкстуальных 
ужыванняў слова, якімі якраз і характарызуецца мова мастацкіх твораў.

Сказанае зусім не азначае, што моваведы недаацэньваюць ролі ма-
стацкай літаратуры ў развіцці мовы ці не чытаюць мастацкіх твораў. Яны 
радуюцца кожнай творчай удачы нашых пісьменнікаў і паэтаў. Ну, але 
што рабіць моваведам, калі ў творах, дзе, як кажа П. Садоўскі, «мова 
жыве паўнакроўным жыццём», яны сустракаюцца з такімі знаходкамі 
(гл. «Полымя» за 1968 год): На гале сібер аж хлапіў, запіраў дых (VIII, 
37); даўзёрныя вусікі (II, 17); памёр нагле на згоне зімы (II, 121); хавунак 
пад печчу (VI, 74) і г. д.

Паказальна, што такую «паўнакроўнасць жыцця мовы» ў мастацкіх 
творах здаўна заўважаюць вялікія майстры слова і даюць гэтай 
«паўнакроўнасці» належную ацэнку: «Часам возьмеш у рукі кніжку, з 
густам ці не дужа аздобленую выдавецтвам, і не можаш не падзівіцца, 
разгарнуўшы на любым месцы. Такое майстэрства! Такія апісанні! Тры 
старонкі і ніводнага абзаца – сплашняк, думка за думкай, слова за слова 
так і чапляецца, лес, джунглі самых маляўнічых дэталей. А мова! Такое 
багацце, што вочы разбягаюцца, і без спецыяльнага слоўніка беларусу 
цяжка зразумець, аб чым гаворка. Дзе ўсё гэта сабраў дбайны аўтар – 
усе гэтыя замшэлыя слоўцы, сумніцельнага густу выразы, якія далей за 
вясковым выганам ніхто зразумець не можа. Але ж кніжка выдадзена не 
для адной вёскі. Хто і як будзе яе чытаць?» (В. Быкаў. Праўдай адзінай. 
Літаратурная крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю. Мн., 1984, с. 190). Дадзім 
чытачу магчымасць самому разабрацца, хто дакладней сказаў пра жыццё 
мовы ў творах мастацкай літаратуры – народны пісьменнік БССР ці 
рэцэнзент.

Стылістычную ацэнку словам П. Садоўскі дае, зыходзячы іменна са 
свайго разумення ролі мастацкай літаратуры і кантэксту ў жыцці слова. 
Але слова можа функцыяніраваць не толькі ў мастацкім творы, а ва ўсіх 
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іншых літаратурных стылях і мець сабе сінонімы. Таму стылістычная 
ацэнка кожнаму слову можа быць дадзена толькі з улікам месца кожна-
га члена сінанімічнага рада ў сістэме мовы. Так, слова «ацалець», якое 
ўкладальнікі пазначылі паметай «разм.», уваходзіць у шырокі сінанімічны 
рад: уцалець — зберагчыся — уратавацца — застацца (цэлым, жывым, 
непашкоджаным): У садку, на самай сярэдзіне, уца лела адна яблыня 
(А. Якімовіч); Як яна тут збераглася пры немцах? (А. Васілевіч); Але ад 
кулі, ад штыка, Ад партызанскага клінка Не ўратавацца ім (фашыстам) 
(М. Танк); З усёй вёскі нейкім цудам заста лася толькі школа, а то ўсё 
спалілі праклятыя карнікі (I. Шамякін); Як ацалелі дрэвы тут кругом, 
дзе фронт узрыў снарадамі грунт шэры (М. Танк).

Усе члены гэтага сінанімічнага рада, акрамя «ацалець», успрыма-
юцца як стылістычна нейтральныя, не «рэжуць вуха». У супастаўленні 
ж «уцалець» – «ацалець» другі член не можа вытрымаць канкурэнцыі з 
першым, сапраўды нейтральным і «універсальным». Слова «ўцалець» – 
агульнабеларускае, ужываецца ва ўсіх стылях і жанрах літаратурнай мовы, 
і гэта знайшло рэальнае выяўленне ў картатэцы Тлумачальнага слоўніка, 
дзе адзначана 139 яго ўжыванняў.

Варыянт жа «ацалець» – паланізм, зрэдку сустракаецца ў мове 
беларуска-польскіх білінгваў, час ад часу пранікае ў літаратуру, у карта-
тэцы засведчана каля 20-ці ўжыванняў. Ні дыялектныя, ні літаратурныя 
слоўнікі да гэтага часу яго не фіксавалі, акрамя Маскоўска-беларускага 
слоўніка М. Гарэцкага (Вільня, 1921 г.). Дык няўжо варыянт «ацалець» 
можна паставіць у адзін рад з «уцалець» і надаць яму статус нейтральнага 
слова, як гэтага дамагаецца П. Садоўскі, апеліруючы да асобы пісьменніка 
і ва ўсім бачачы толькі «паэтычны эфект»? Канешне, ніхто не можа ву-
чыць пісьменніка, як пісаць, ён мае асаблівае права на слова. Але як ён 
выкарыстаў гэта права, які эфект у яго атрымаўся, мяркуе ўжо чытач. 
Думаецца, што калі аднамоўных беларусаў пачынаюць празмерна «часта-
ваць» паланізмамі, то з гэтага атрымліваецца больш дэфекту, чым эфекту.

На многія спрэчныя пытанні П. Садоўскі ўжо сам адказаў у хо-
дзе разважанняў. Хіба не гавораць самі за сябе яго папрокі ў адрас 
лексікографаў, што Тлумачальны слоўнік не вучыць драматургаў, як бу-
даваць у п’есе дыялогі, што ён не ўключае фразеалагізмаў тыпу «Цюк-
дзяцюк», «Вазіць кафлю да Івянца», не паказвае ўплыву спалучальнасці 
слоў на семантыку ў сказах тыпу «Вада пабольшала» і інш.

Не патрабуюць адказу і выпадкі грубага скажэння фактаў, якія гу-
чаць, па меншай меры, як бястактнасць у адносінах да Слоўніка і яго 
ўкладальнікаў. Усе, хто хоць трохі знаёмы з асновамі лексікаграфіі, веда-
юць, што назвы жыхароў населеных пунктаў не з’яўляюцца прадметам 
апісання для тлумачальнага слоўніка, бо яны не патрабуюць тлумачэння. 
Для такіх слоў існуе асобны тып даведніка (гл., напрыклад, «Словарь 
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названий жителей СССР», Москва, 1975 год). А вось П. Садоўскі, не 
знайшоўшы ў рэестры Тлумачальнага слоўніка такіх устарэлых назваў 
жыхароў беларускіх гарадоў, як «лагожцы», «менчукі», «пінчукі», і не 
прачытаўшы прадмовы, робіць глыбакадумны вывад: «У слоўніку вельмі 
мала назваў жыхароў Беларусі. Можна знайсці назву жыхароў якога-не-
будзь афрыканскага горада, але не сустрэць назву жыхароў Віцебска» 
(с. 180).

Пад адзіным лозунгам «абароны народнага слова» вядзецца крыты-
ка і «Слоўніка асабовых уласных імён», на які быццам бы перадаліся 
«незацікаўленыя» адносіны да роднага слова ад аўтараў Тлумачальнага 
слоўніка. Чарговая выдумка! «Слоўнік асабовых уласных імён» складаўся 
па заданню дзяржаўных устаноў, якіх цікавіла толькі юрыдычна правамоц-
ная форма імён, і выйшаў ён з друку ў 1965 г., калі работа над Тлумачаль-
ным слоўнікам толькі пачыналася. У тым, што побач з дакументальнымі 
формамі ў гэтым слоўніку дадзены з паметай «разм.» варыянты бытавых 
імён, дрэннага нічога няма. Ніякага замаху на святасць Яна, Янкі, Янчыка, 
Пётры, Петруся, Петрака, Вінцэнта ці Вінцука тут не рабілася – хай 
гаворыць, як хто хоча. Але што сказаў бы сам П. Садоўскі, калі б у яго 
дакументах пачалі пісаць, а ў аўдыторыі называць не Пётр Вікенцьевіч, 
а Пётра Вінцукавіч?

I, нарэшце, традыцыйная праблема аб характары ўзаемадзеяння бе-
ларускай мовы з рускай, у прыватнасці іх лексічных сістэм. На розных 
этапах фарміравання новай беларускай літаратурнай мовы гэта прабле-
ма вырашалася па-рознаму: пурыстычныя ідэі, спробы адштурхнуцца 
ад рускай мовы, якія мелі месца на раннім этапе, паступова змяніліся 
ўсведамленнем таго, што руская мова з’яўляецца адной з важнейшых 
крыніц папаўнення лексічных сродкаў, якіх не хапае ў роднай мове.

Праблему ўзаемадзеяння беларускай мовы з рускай П. Садоўскі не-
памерна спрашчае, калі спрабуе паставіць пад сумненне нарматыўнасць 
Тлумачальнага слоўніка. Паколькі ўкладальнікі слоўніка зыходзілі з таго, 
што беларуская мова XX ст. выступае як літаратурная мова з шырокімі 
сацыяльнымі функцыямі і адпаведнай стылістычнай дыферэнцыяцыяй, – 
разважае ён, – то «перад імі стаяла задача знайсці слоўныя адпаведнікі 
тым паняццям сучаснай рэчаіснасці, якая, напрыклад, адлюстравалася 
ў рускай мове. Натуральна, аўтары вымушаны былі знайсці, а калі не 
знайсці, то прыдумаць не адну сотню слоў з тых сфер, дзе абыходзяцца 
калькамі-перакладамі... Такія словы і словазлучэнні ідуць у слоўніку звы-
чайна без прыкладаў, напісаны курсівам. Іх – сотні. Гэта частка слоўніка 
фактычна не тлумачальная, а перакладная, дакладней – скалькаваная. 
I праблем тут –дзесяткі» (с. 170).

Даруем рэцэнзенту тое, што ён не змог разабрацца, якія словы ў 
Слоўніку даюцца без прыкладаў, якія пішуцца курсівам і ці можа быць 
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у тлумачальным слоўніку перакладная частка. Гэта проста дэталі, якія 
характарызуюць узровень яго пазнання ў галіне лексікаграфіі. Але вось 
з выдумкай рэцэнзента, што аўтары Слоўніка «вымушаны былі знайсці, 
а калі не знайсці, то прыдумаць не адну сотню слоў», каб падабраць 
адпаведнікі да тых паняццяў рэчаіснасці, якая адлюстравалася ў рускай 
мове – укладальнікі дазваляюць сабе не згадзіцца. I для гэтага ёсць 
дзве прычыны. Па-першае, пры складанні аднамоўнага тлумачальнага 
слоўніка ўкладальнікі не маглі ісці ад сістэмы паняццяў рускай мовы, таму 
што кожная мова дае свой, асобны малюнак члянення рэчаіснасці, што 
знаходзіць рэальнае выражэнне ў рэестры слоў. Ісці ад сістэмы паняццяў 
рускай мовы практычна становіцца патрэбай толькі пры складанні 
двухмоўнага руска-беларускага слоўніка, там сапраўды магчымы сітуацыі, 
калі для іншамоўнага слова неабходна нават «прыдумваць» адпаведнік. 
Але такія сітуацыі поўнасцю выключаюцца пры складанні аднамоўнага 
тлумачальнага слоўніка.

Па-другое. Не было ў лексікографаў патрэбы прыдумваць сотні 
слоў яшчэ і таму, што ў працэсе цесных і працяглых кантактаў з іншымі 
мовамі беларуская мова выпрацавала адэкватныя адпаведнікі да кож-
нага іншамоўнага слова ці тэрміна. Ва ўзбагачэнні і развіцці беларускай 
мовы выдатную ролю адыгралі пераклады, якія былі распачаты яшчэ 
славутым палачанінам Францыскам Скарынай і дасягнулі небывалых 
маштабаў у савецкі час, калі для беларусаў, дзякуючы перакладам, «сталі 
даступнымі Пушкін і Гейнэ, Руставелі і Горкі, Бальзак і Талстой». У пра-
цэсе перакладаў лексіка беларускай мовы ўзбагачалася за кошт улас-
ных словаўтваральных неалагізмаў, калек і «чыстых» запазычанняў. Такі 
шлях задавальнення патрэб у сродках намінацыі з’яўляецца натураль-
ным для любой мовы. А вось для П. Садоўскага – не! Яго бянтэжаць 
калькі і запазычанні, якія складаюць значную частку тэрміналогіі. А яна 
ж, каб стаць «функцыянальнай», па перакананню рэцэнзента, павінна 
развівацца на народнай аснове.

I вось пачынаецца чарговы паход супроць дзеепрыметнікаў і 
аддзеепрыметнікавых форм, якія ва ўмовах масавага беларуска-рускага 
двухмоўя пачалі выяўляць усё больш і больш прымет да пашырэння. 
Прапануецца, напрыклад, замяніць назоўнік «старшынствуючы» словам 
«старшыня», але ж гэта не адно і тое: «старшынствуючым» з’яўляецца 
якая-небудзь асоба на адным з многіх пасяджэнняў, а «старшыня» – па-
стаянны кіраўнік установы, схода, арганізацыі. А што ж рабіць з такімі 
аддзеепрыметнікавымі назоўнікамі, як веруючы, вядучы, развадзяшчы, 
камандуючы, галоўнакамандуючы і інш.? Не можа быць прынята рэкамен-
дацыя рэцэнзента аб замене тэрміна «арашэнне» словам «абвадненне», бо 
па значэнню яны не адэкватныя. А вось з заўвагай аб неправамернасці 
выкарыстання дыялектнага слова «хібнасць» у тэрміналагічных спа-
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лучэннях можна поўнасцю згадзіцца. Хочацца толькі напомніць, што 
такое ўжыванне – гэта рэшткі старой практыкі ўтварэння тэрмінаў на 
аснове вузкіх дыялектызмаў. Але ці не да гэтага цяпер зноў заклікае сам 
П. Садоўскі, неўзаметку прапаведуючы ідэі пурызму?

У сучаснай беларускай літаратурнай мовы, канешне, ёсць свае пра-
блемы, перад ёй стаяць высокія і пачэсныя задачы – служыць сродкам 
зносін для народа, які стаў на шлях карэннай перабудовы грамадскага 
жыцця. Не архаізаваць беларускую літаратурную мову, а садзейнічаць яе 
далейшай інтэлектуалізацыі, развіццю навуковай тэрміналогіі на аснове 
ўласных і інтэрнацыянальных лексічных багаццяў з тым, каб яна магла 
данесці да кожнага чалавека новыя ідэі і паняцці, заняць дастойнае мес-
ца не толькі ў школе, але і ў вышэйшай навучальнай установе – такое 
патрабаванне нашага часу. «Моўнае эксперыментатарства, стылявыя і 
лексічныя пошукі на літаратурнай перыферыі ў іншы час, на іншым 
гістарычным этапе, можа, і былі б апраўданыя і зразумелыя, але не ця-
пер, – гаворыць Герой Сацыялістычнай Працы народны пісьменнік 
БССР Васіль Быкаў. – Цяпер не трэба быць вялікім правідцам, каб 
зразумець важнасць для нацыі адзінай літаратурнай мовы, якую трэ-
ба ўсямерна шанаваць, берагчы, ашчадна развіваць і ўдасканальваць у 
рамках разумнай моўнай практыкі, а не гвалціць яе канцылярызмамі, 
не разносіць па рэгіянальных хутаранскіх дыялектных закутках, пера-
твараючы ў моўны кангламерат, даступны хіба літаратурным снобам і 
малазразумелы народу. А што ўся наша літаратура без яе чытача – на-
рода?» (В. Быкаў. Праўдай адзінай, с. 195).

Дастатковы быў час для одуму ў Пётры Садоўскага (выданне Слоўніка 
завершана ў 1984 годзе), аднак многае ў яго рэцэнзіі не дадумана. Аўтар 
шмат у чым не разабраўся сам і, на жаль, заблытаў чытача.

А. Я. Баханькоў, доктар філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР;

Г. Ф. Вештарт, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік;
А. М. Прышчэпчык, кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы 

супрацоўнік.

Генадзь Цыхун

У СЛАВЯНСКІМ КАНТЭКСЦЕ

Сучасны стан беларускай мовы і беларускага мовазнаўства хвалюе 
не толькі навукоўцаў, але і грамадскасць рэспублікі, пра што сведчаць 
шматлікія лісты ў рэдакцыі газет і выступленні на розных сходах, канфе-
рэнцыях, з’ездах і г. д. Трэба сказаць, што гэтыя праблемы прыцягваюць 
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увагу шырокіх колаў вучоных-славістаў ва ўсім свеце, аднак, нягледзячы 
на пэўныя поспехі нашага мовазнаўства, беларуская мова яшчэ не заняла 
належнага месца ў сусветнай славістыцы, і гэты дэфіцыт, улічваючы зна-
чэнне беларускага матэрыялу для вырашэння актуальных задач навукі, 
і ў першую чаргу пытанняў паходжання і развіцця славянскіх моў, за-
стаецца адчувальным. Таму выхад з друку першых тамоў Тлумачальнага 
слоўніка беларускай мовы быў сустрэты з цікавасцю, і ў хуткім часе ў 
навуковых часопісах з’явілася некалькі рэцэнзій. Погляд «збоку» на наша 
мовазнаўства здаецца нам вартым увагі і карысным, тым больш што вельмі 
часта ён грунтуецца на значным уласным вопыце і ў пэўным сэнсе акуму-
люе дасягненні сучаснай лексікаграфіі. Так, вядомы славенскі мовазнавец 
Франц Якапін, вітаючы ў навуковым часопісе «Езік ін слёўство» выхад 
у свет першых трох тамоў Тлумачальнага слоўніка, адзначыў выключнае 
значэнне гэтага выдання для беларускага мовазнаўства і разам з тым 
выразную залежнасць яго складальнікаў ад вопыту рускай лексікаграфіі. 
Побач з гэтым у рэцэнзіі звяртаецца ўвага на даволі частыя памылкі ў 
этымалагічных даведках і ў тлумачэннях. Балгарскі лексікограф Дзімітр 
Попаў у часопісе «Сыпоставіцелно езікознаніе» грунтоўна параўноўвае 
першы том Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы з адпаведным томам 
Слоўніка балгарскай мовы і паказвае розніцу ў прынцыпах укладання 
абодвух слоўнікаў, якія пачалі выходзіць у адзін і той жа час, а значыць, 
павінны адлюстроўваць сучасны стан славянскай лексікаграфіі. Прынцы-
повае адрозненне беларускага слоўніка ад балгарскага рэцэнзент бачыць 
у тым, што ў ім на першае месца выходзіць катэгорыя нарматыўнасці, 
у той час як Слоўнік балгарскай мовы ўключае «ўстойлівы і рухомы за-
пас лексічнай сістэмы» балгарскай мовы прыблізна за 150 гадоў. Ад-
нак, як піша рэцэнзент, гэта не значыць, што адзін слоўнік – выключна 
нарматыўны, а другі, наадварот, – абсалютна ненарматыўны. Розніца ў 
асноўным у тым, якім шляхам праводзіцца нарматыўнасць. У Тлума-
чальным слоўніку беларускай мовы гэта робіцца перш за ўсё шляхам 
а д б о р у слоў і ў меншай ступені пры дапамозе стылістычных памет, 
у той час як у Слоўніку балгарскай мовы тая ж мэта дасягаецца пера-
важна праз стылістычныя паметы. Рэцэнзент дэманструе гэтую розніцу 
на прыкладзе адносін укладальнікаў да дыялектных слоў: балгарскі 
слоўнік «уключае ўсе дыялектныя словы, якія сустракаюцца ў мастац-
кай літаратуры, у тым ліку і тыя, што характэрны роднаму дыялекту 
таго або іншага пісьменніка, а таксама дыялектныя словы з запісаў вус-
най народнай творчасці (народныя песні і казкі, прымаўкі, прыказкі і 
г. д.) і іншых тлумачальных слоўнікаў балгарскай мовы»... у той час як 
у беларускім слоўніку «пастаўлены значна больш строгія абмежаванні 
пры адборы – уключаюцца толькі «лексічныя дыялектызмы, засведча-
ныя ў некалькіх крыніцах (ТСБМ, с. 7)». У рэцэнзіі адзначаюцца так-
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сама выпадкі няўдалага размяшчэння фразеалагічнага матэрыялу, што 
выклікана механічным правядзеннем у жыццё прынятага прынцыпу па-
дачы фразеалогіі толькі пры так званым граматычна незалежным слове 
ў словазлучэнні. У заключэнні рэцэнзент канстатуе, што Тлумачальны 
слоўнік беларускай мовы з’яўляецца «выдатнай лексікаграфічнай працай, 
новым поспехам славянскай лексікаграфіі». I з гэтым, маючы на ўвазе 
тое, што гэта п е р ш ы такога тыпу і памеру Тлумачальны слоўнік бела-
рускай мовы, цяжка не пагадзіцца. Разам з тым з прыведзеных водгукаў 
відаць, што некаторыя недахопы гэтага выдання, на якія звярнуў увагу 
П. Садоўскі ў сваёй публікацыі ў «Полымі» (магчыма, часам у залішне 
эмацыянальнай форме), адзначаліся і іншымі («староннімі») аўтарамі. 
Увогуле ж было б няправільным звесці ўсё ў артыкуле П. Садоўскага вы-
ключна да ацэнкі Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы. Ён узнімае 
больш шырокае кола праблем, якія маюць істотнае значэнне для бела-
рускай лексікаграфіі, лексікалогіі і ўсяго мовазнаўства. I з гэтага пункту 
погляду артыкул несумненна надзённы і карысны.

Як славіст хацеў бы звярнуць увагу на адну з такіх праблем, існаванне 
якой і значны ўплыў на тэарэтычнае асэнсаванне і жывую практыку на-
шай літаратурнай мовы, на маю думку, цалкам тлумачыцца няпростымі 
шляхамі развіцця беларускай мовы і мовазнаўства за апошнія 50 гадоў, 
калі не толькі ў навуцы аб мове, але і ва ўсіх сферах жыцця здабыў пе-
равагу так званы валявы метад вырашэння складаных праблем. Я маю 
на ўвазе жорстка-нарматыўны падыход да моўных фактаў (які ў пэўным 
сэнсе – аналаг ведамаснага падыходу да гаспадарчых і іншых праблем у 
нашым грамадскім жыцці), калі мовазнавец пачынае выступаць у якасці 
заканадаўца ці арбітра, навязваючы носьбітам мовы сваю думку адносна 
тых або іншых спрэчных з’яў літаратурнай мовы шляхам нарматыўных 
актаў. Да чаго прыводзіць такі валюнтарызм, відаць з таго, што нават 
моўная спадчына нашых класікаў – Янкі Купалы і Якуба Коласа, якія 
фактычна былі «фундатарамі» беларускай літаратурнай мовы, трапіла пад 
нож такіх нарматыўных актаў, чаго звычайна не дапускае лексікаграфічная 
практыка іншых славянскіх моў. Ды і ў найбольш вядомай нам рускай 
лексікаграфічнай традыцыі такіх «перагібаў» не назіраецца, дастаткова 
ўспомніць ленінскае вызначэнне («слоўнік слоў, што ва ўжытку цяпер і ў 
класікаў, ад Пушкіна да Горкага») характару слоўніка рускай мовы. Хаця 
трэба прызнаць, што ў рускай мове, як і ў іншых славянскіх мовах з пра-
цяглай літаратурнай традыцыяй (напрыклад, чэшчкай), патрабаванні да 
нарматыўнасці больш строгія, чым у мовах з больш маладой літаратурнай 
традыцыяй (балгарскай, славацкай і іншых), на што ёсць свае аб’ектыўныя 
прычыны. Як вядома, у сербахарвацкай літаратурнай мове, якая сваім 
фанетычным прынцыпам арфаграфіі, уведзеным вялікім рэфармата-
рам Вукам Караджычам яшчэ ў мінулым стагоддзі, бліжэй за іншыя да 
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беларускай, дапускаюцца значныя варыяцыі не толькі ў фанетычным 
абліччы слоў, але і ў граматыцы і лексіцы, што, аднак, не перашкаджае 
яе паспяховаму функцыянаванню ва ўсіх сферах жыцця. Сляпое пераня-
сенне некаторых традыцый у галіне нормы, што склаліся гістарычна, з 
рускай мовы на беларускую, якая, як вядома, адносіцца да параўнальна 
маладых славянскіх літаратурных моў, з’яўляецца парушэннем навуковых 
прынцыпаў, што патрабуюць пры распрацоўцы практычных рэкаменда-
цый зыходзіць з унутраных, характэрных пэўнай мове ўласцівасцей, якія 
склаліся на працягу яе гісторыі, або з тыпалагічна падобных фактаў у 
развіцці іншых моў, якія ў гэтых адносінах стаяць бліжэй да яе. Такім чы-
нам, строгія і шмат у чым суб’ектыўныя нормы, у якія на працягу многіх 
гадоў імкнуліся ўціснуць беларускую літаратурную мову, скоўваюць яе рух 
і не адпавядаюць яе характару. З другога боку, яны не могуць гарантаваць 
яе паспяховае функцыянаванне ў якасці агульнанароднай мовы, на што, 
відаць, разлічвалі нармалізатары, паколькі, як паказвае гісторыя развіцця 
іншых славянскіх літаратурных моў, няма адваротнай залежнасці паміж 
гэтымі іх характарыстыкамі. Часцей за ўсё інтэнсіўнае выкарыстанне 
літаратурнай мовы ў якасці сродка агульнанародных зносін аўтаматычна 
вядзе да выпрацоўкі пэўных больш або менш строгіх норм, якія, аднак, 
у такіх умовах ніколі не будуць залішне строгімі.

Генадзь Цыхун, доктар філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР.

Дзмітрый Бугаёў

ЦІ ТРЭБА АДМАЎЛЯЦЬ ВІДАВОЧНАЕ?

Артыкул «Ці глыбока думаў рэцэнзент?» – адказ аўтараў Тлу-
мачальнага слоўніка беларускай мовы ў пяці тамах на выступленне  
П. Садоўскага, надрукаванага ў «Полымі» ў 1986 годзе (№ 5). Гэтае вы-
ступленне аўтары слоўніка ўсюды называюць рэцэнзіяй, але іменна 
рэцэнзіяй яно не з’яўляецца. Сапраўды, П. Садоўскі напісаў з на-
годы выхаду ў свет Слоўніка праблемны артыкул, у якім паставіў не-
каторыя важныя пытанні развіцця беларускай літаратурнай мовы і іх 
лексікаграфічнага адлюстравання. Аўтары Слоўніка больш за ўсё неза-
даволены якраз гэтай акалічнасцю і папракаюць Садоўскага ў тым, што 
ён не даў падрабязнага, іменна рэцэнзенцкага, аналізу іх працы. Папрок, 
мне думаецца, негрунтоўны, бо выбіраць тую ці іншую форму гаворкі – 
гэта справа аўтара. І ніякія абавязковыя прадпісанні яму ў гэтым плане 
правамернымі прызнаваць нельга.
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І яшчэ. Асноўны пафас адказу аўтары Слоўніка скіравалі на безумоўнае 
апраўданне сваёй працы. Але права ацэнкі таго, што мы робім, належыць 
не нам самім, а чытачам, любым дасведчаным людзям, якія захочуць 
выказацца пра нашы працы.

Дык што? У аўтараў друкаваных прац увогуле няма права на спрэчку 
з думкай чытачоў, крытыкаў? Такое права ёсць. Ды яго, думаецца, лепш 
за ўсё рэалізоўваць не шляхам аспрэчвання ацэнак, якімі б крыўднымі 
яны нам ні здаваліся, а ў форме сур’ёзнай размовы па сутнасці ўзнятых 
праблем.

Дарэчы, там, дзе аўтары артыкула «Ці глыбока думаў рэцэнзент?» 
спрабуюць гаварыць пра канкрэтныя рэчы, закранутыя Садоўскім, іх 
довады слушныя. Напрыклад, мне здалося (кажу ўсюды так асцярожна, 
бо не лічу і не магу лічыць сябе спецыялістам у галіне мовазнаўства), – 
мне здалося, што ў асобных сваіх пярэчаннях аўтары Слоўніка маюць 
рацыю. Гэта датычыць і спрэчкі вакол слова «выступ» у значэнні «вы-
ступленне» (у такім значэнні гэтае слова сёння прызнаць нарматыўным 
сапраўды нельга), і тых заўваг, якія паказваюць прамыя, бясспрэчныя 
недакладнасці ў Садоўскага (ён гаворыць, што пэўнага слова ў Слоўніку 
няма, а яно там ёсць).

Але, на вялікі жаль, у артыкуле аўтараў Слоўніка вельмі мала кан-
крэтнай размовы па сутнасці ўзнятых пытанняў. Затое вельмі часта 
яны, заклапочаныя больш за ўсё самаапраўданнем і самаўсхваленнем, 
адмаўляюць нават відавочнае, бясспрэчна прызнанае, зразумелае і 
неспецыялістам. (У дужках зазначу, што вельмі непрыемна гучыць, калі 
аўтары артыкула ў адказ націскаюць на тое, што Садоўскі, маўляў, пакуль 
не займаўся лексікаграфіяй. Сам Даль таксама не адразу стаў лічыцца 
мовазнаўцам, бо меў медыцынскую адукацыю і працаваў ваенным ура-
чом. Але што гэта даказвае?) Ды вярнуся да відавочнага. У пачатку ар-
тыкула аўтары Слоўніка бадзёра заяўляюць: «Праблемы культурнага і 
моўнага будаўніцтва ў нас ніколі не знімаліся з павесткі дня і заўсёды 
вырашаліся на прынцыповай аснове марксісцка-ленінскага вучэння». 
Такая лакіровачная бадзёрасць далёка не адпавядае сапраўднасці. I сёння 
гэта прызнана. Гаварыў жа М. С. Гарбачоў на XXVII з’ездзе партыі, што 
«нашы дасягненні не павінны ствараць уяўлення аб беспраблемнасці 
нацыянальных працэсаў. Супярэчнасці ўласцівы ўсякаму развіццю, не-
пазбежныя яны і ў гэтай сферы». А на студзеньскім (1987 г.) Пленуме 
ЦК КПСС прама адзначалася, што «негатыўныя з’явы і дэфармацыі, з 
якімі мы павялі барацьбу, праявіліся і ў сферы нацыянальных адносін». 
Людзям, якія займаюцца беларускай мовай, павінна быць вядома і пра 
беспадстаўныя рэпрэсіі ў дачыненні да вучоных-мовазнаўцаў, дапуш-
чаныя ў трыццатыя гады ў выніку парушэнняў ленінскіх прынцыпаў 
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сацыялістычнай законнасці, і пра тое, колькі недарэчных папрокаў за 
выдуманую нацдэмаўшчыну ў мове прад’яўлялася ў свой час самым вы-
датным беларускім пісьменнікам, у тым ліку Якубу Коласу. Не ўсё аказа-
лася жыццёвым і ў рэформе правапісу, якая была праведзена ў 1933 годзе. 
Нездарма ж прыйшлося пазней афіцыйна ўносіць змены ў той правапіс. 
А насцярожанасць да многіх жывых беларускіх слоў, якая праяўлялася ў 
30-50-я гады? Хіба і пра яе не ведаюць аўтары артыкула ў адказ? А зву-
жэнне сферы ўжывання беларускай мовы? Хіба не на сумленні гэта і 
чыноўнікаў ад асветы, і недалёкіх кіраўнікоў таго перыяду, які цяпер 
называецца валюнтарысцкім? А ўсе мы хіба можам, паклаўшы руку на 
сэрца, сказаць, што і нашай асабістай віны няма ва ўсім гэтым?

Аўтары артыкула ў адказ Садоўскаму ставяць пад сумненне нават 
тое, што ў нас якраз мастацкая літаратура выконвае галоўную ролю ў 
развіцці беларускай літаратурнай мовы. Яны спасылаюцца на тэле- і 
радыёперадачы, на тэатр і кіно, на навуковыя і вучэбныя кнігі, на га-
зеты і часопісы і нават на кодэксы законаў. Але беларускамоўнае кіно ў 
нас сёння практычна адсутнічае, тэле- і радыёперадач па-беларуску не 
так багата, і часам яны не вызначаюцца моўнай натуральнасцю, хаця, 
дзякуючы энтузіязму Г. Бураўкіна, зрухі ў лепшы бок тут бясспрэчныя; 
у нашых тэатрах (з іх толькі некалькі беларускамоўных) па-беларуску 
гавораць дрэнна, навуковых і вучэбных кніг па-беларуску выдаецца мала, 
і пішуцца яны часта мовай жахлівай, на ўроках у школе і на лекцыях у 
ВНУ (спасылка ёсць і на іх) беларускае слова стала вельмі рэдкім, бо 
звычайна толькі беларуская мова і літаратура выкладаюцца па-беларуску, 
а ў нашых газетах, што выдаюцца па-беларуску, многія матэрыялы – 
варварскі, часта да жахлівасці непісьменны пераклад з рускай мовы.

Некалі Кузьма Чорны ў артыкуле «Небеларуская мова ў беларускай 
літаратуры» адзначаў, што людзі, якія думаюць па-руску, пішучы па-
беларуску, робяць механічны пераклад на хаду, даходзяць да анекдатыч-
ных прыкладаў. Нармальную рускую фразу «Я не имею охоты идти» яны 
перарабляюць у такую: «я не маю палявання ісці». «Половые отношення» 
ў іх ператварыліся ў «падлогавыя адносіны» і г. д.

Сёння такіх зусім анекдатычных выпадкаў у нашым друку, у тым 
ліку і ў газетах, не сустрэнеш. Але механічны пераклад, зроблены з 
рускага тэксту рэдакцыйнымі машыністкамі, трапляецца надта ж ча-
ста. Вось некалькі прыкладаў. «Вячэрні Мінск» на беларускай мове за  
16 лістапада 1983 года: «Друк іншай паэтыкі, звязанай са скупой, строга 
дакументальнай манерай пісьма, назіраем у нарысавай кнізе У. Якута-
ва». Сустрэўшы гэты «друк... паэтыкі», я ахнўў ад нечаканасці, а по-
тым здагадаўся, што гэта машыністка зрабіла друк з рускай печати. Ну а 
«пячатка паэтыкі» – гэта ўжо больш-менш нармальнае словаўжыванне.
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12 лютага 1984 года ў тым жа беларускім выданні «Вячэрняга 
Мінска» надрукавана такая нататка: «Прылада распрацавана ў Латвійскім 
дзяржаўным універсітэце. На думку яго аўтараў, яно здольна ахоўваць 
не толькі памяшканні, але і невялікія ўчасткі пад адкрытым небам». Тут 
элементарна недапасаваны займеннікі. I зноў жа з-за яўна механічнага пе-
ракладу. Бо калі прылада, дык трэба не яго аўтары, а яе. I ахоўваць павінна 
не яно, а яна. А ў рускім тэксце, з якога рабіўся пераклад, відавочна 
мелася на ўвазе приспособление. А пры ім на месцы было і яго аўтары, і 
яно здольна. Толькі машыністкам у рэдакцыйнай спешцы няма калі і пра 
гэта падумаць. Карэктарам і стылістам, відаць, – таксама.

У газеце «Звязда», дзе такіх і розных іншых промахаў усё ж менш, 
чым у «Вячэрнім Мінску», але ўвогуле таксама багата, 15 лютага 1986 года 
надрукавана: «У нас шмат прыгожых сельскіх дамоў культуры. Але ў 
многіх з іх ёсць адзін заган... у глядзельнай зале – цемра». Тут мяне 
збянтэжыў адзін заган. Па-беларуску ж «загана» жаночага роду, дык трэба 
было друкаваць – адна загана. Але гэта пры ўважлівым стаўленні да мовы 
ці хоць бы пры элементарнай пісьменнасці. А калі і яе няма? Але як 
усё ж узнік гэты загадкавы заган замест заганы? Відаць, у рускім тэксце 
быў один порок. Дык порок па слоўніку ці па памяці пераклалі, а ўжо да 
займенніка, які трэба было дапасаваць у родзе да назоўніка, рукі, вочы, 
розум не дайшлі.

Даўно ўжо не пішуцца ў нас па-беларуску кодэксы законаў. Яны 
пішуцца па-руску, а для беларускіх выданняў потым перакладаюцца. Дык 
хіба гэта сапраўды «паўнакроўнае жыццё» беларускага слова? I хіба гэта 
садзейнічае нашаму натуральнаму моўнаму развіццю? Я ўжо не буду 
казаць пра тое, што мастацкая літаратура і ў іншых народаў уносіць свой 
немалы ўклад у развіццё нацыянальнай мовы. Але ў нас гэтая роля, можна 
сказаць, выключная.

Здзіўляе і тое, што нашы шаноўныя мовазнаўцы заяўляюць, нібыта 
наша мова (літаратурная) ужо «да самага дна» вычарпала дыялектныя 
багацці. Гучыць проста неверагодна. Бо дыялекты, жывая мова народа – 
галоўная крыніца ўзбагачэння літаратурнай мовы. Яна невычэрпная, калі 
мова сапраўды яшчэ жывая. I цалкам меў рацыю Даль, калі казаў пра важ-
насць гэтай крыніцы для рускай мовы. У многіх адносінах гэтая крыніца 
не менш важная і для нас. А ў некаторых адносінах яна для нас яшчэ 
больш важная. Больш важная таму, што і ступень апрацаванасці, ступень 
унармаванасці нашай мовы меншая, чым гэта было ўласціва рускай мове 
ў часы Даля. А яшчэ таму важнасць дыялектнай крыніцы, жывых народ-
ных моўных асноў нашай мовы ўзрастае, што іншыя моўныя крыніцы 
ў нас аслаблены, недастаткова развіты і г. д. I правільна рабілі і робяць 
нашы пісьменнікі ад Мележа да іншых выдатных мастакоў, якія шчодра 
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чэрпалі і чэрпаюць моўныя багацці з жывых народных крыніц. Аўтары 
Слоўніка ў сваім адказе спасылаюцца на Быкава. Але Быкаў выступаў 
толькі супраць яўнага злоўжывання вузкадыялектнымі словамі, а зусім 
не супраць таго, каб літаратурная мова ўзбагачалася і за кошт жывой на-
роднай, дыялектнай мовы. Сам ён у тых творах, дзе закранаецца вясковая 
рэчаіснасць («Знак бяды», напрыклад), таксама дарэчы выкарыстоўвае 
дыялектныя багацці. Без яўнага злоўжывання, але даволі шчодра.

I гэта Быкаў з глыбокім разуменнем справы і з грамадзянскай мужнас-
цю, якую не шкодзіла б мець усім нам, сказаў: «Калі нацыя хоча развіваць 
культуру па высокіх сучасных стандартах, яна павінна валодаць моваю 
гнуткай, багатай, мілагучнай і – рознастылёвай. Трэба, каб на беларускай 
мове натуральна і прыгожа гучалі не толькі мастацкія літаратурныя творы, 
але і тэхнічныя творы, навуковыя творы, філасофскія творы». А дзе яны 
ў нас? Пісаныя па-беларуску, я маю на ўвазе.

Аўтары пісьма ў «Полымя» не хочуць прызнаць і гэтую сумную, але 
відавочную рэальнасць. Адмаўляюць яны і тое, што нашы пісьменнікі 
сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі моўнага парадку, калі звяртаюцца да 
адлюстравання гарадскога жыцця. Але гэта зноў жа відавочны і зусім 
бясспрэчны, хаця і маласуцяшальны для нас факт. Ды навука, вучоныя 
павінны б думаць перш за ўсё не пра ўласныя амбіцыі, а пра факты, 
умець мужна глядзець у вочы праўдзе. Я ўжо не буду казаць пра тое, 
што аўтары пісьма ў «Полымя» апускаюцца да такой палемікі, калі га-
ворка пра канкрэтныя словы польскага паходжання пераходзіць на тое, 
што Пілсудскі быў варожа настроены да беларускасці. Тут прыгадваецца 
гогалеўскае: «Аляксандр Македонскі быў вялікі палкаводзец. Але наво-
шта ж ламаць мэблю?» Пілсудскі сапраўды сябрам Савецкай краіны не 
быў. Але не станем жа мы з-за гэтага жывасілам выкідваць з нашай мовы 
ўсе паланізмы, у тым ліку тыя, што натуральна і надзейна прыжыліся ў 
беларускай літаратурнай мове. А што сапраўды прыжылося, што яшчэ 
не, што, можа, і навязваецца нашай мове – пра ўсё гэта трэба весці 
карэктную навуковую, добра абгрунтаваную размову, а не апускацца да 
недапушчальных выпадаў дэмагагічнага характару.

Анатоль Вялюгін 

НЕ РАЗБІЦЕ ПАТАЕМНЫ ЛІХТАР

Неяк у Маскве беларускіх пісьменнікаў запрасіў да сябе на кватэру 
Самуіл Маршак. Гасцінны гаспадар вёў цікавую гутарку пра паэтыч-
ны вопыт і сакрэт перакладу. Мяне ўразіла бібліятэка. Мноства кніг. 
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У кабінеце, у калідорах, нават на кухні. I ўсюды толькі слоўнікі, толькі 
зборнікі народных балад, казак і песень народаў свету.

З тае пары запомніўся верш дзівоснага майстра паэзіі:

Шчырэй гляджу я ў слоўнік з кожным днём.
Пачуцці у слупках яго іскрацца.
Сюды, нібыта ў склеп, штодня мастацтва
Сыходзіць з патаемным ліхтаром.

Паэт чытае слоўнік менавіта з патаемным ліхтаром – пад вокладкамі, 
як пад скляпеннем, рояцца жывыя галасы цяперашняга, блізкага і вельмі 
далёкага часу. «Толковый словарь» Уладзіміра Даля заўсёды чытаецца 
як хвалюючы раман ці паэма – бярэ ў палон моўная стыхія, адчуваеш, 
бачыш святло слова, якое дасталося з глыбінь гісторыі, з нерушу мовы 
расійскай.

З добрай надзеяй мы чакалі выхаду Тлумачальнага слоўніка белару-
скай мовы. I вось перад вачамі ён, першы ў беларускім мовазнаўстве, 
5-томны (у шасці кнігах).

Гэта багатая лексікаграфічная праца, а кожны такі здабытак мы 
павінны ацэньваць па-гаспадарску, грунтоўна, уважліва, зоркім вокам 
прыкмеціўшы ўсё тое, да чаго, як кажуць, не дайшлі думка і рука, каб 
у новым выданні (а яно, веру, з’явіцца ў недалёкім XXI стагоддзі) нашы 
наступнікі дарабілі недаробленае сёння.

Пра недахопы выдання дзеячы культуры гаварылі ў Камітэце па 
Дзяржаўных прэміях БССР, дзе разглядаўся вылучаны на прэмію 
пяцітомнік. У кожнага пісьменніка, у кожнага навукоўца ёсць свае 
заўвагі, меркаванні. З нагоды гэтага выдання распачалася гаворка аб 
стане сучаснай літаратурнай мовы ў рэспубліканскай прэсе.

Летась у часопісе «Полымя» надрукаваны артыкул Пётры Садоўскага 
«Час одуму». Гэта, вядома, не рэцэнзія, аўтар зацікаўлена вядзе размову 
аб стане роднай мовы. Размова грунтуецца на матэрыялах Тлумачаль-
нага слоўніка, бо мы маем справу з нарматывамі, якімі сёння кіруюцца 
журналісты, карэктары, стылісты, супрацоўнікі выдавецтваў, а таксама 
тэатры, эстрада, філармонія. «Нашы слоўнікі – гэта наша аблічча ва 
ўсіх яго праявах, – піша аўтар. – Пра гэта трэба гаварыць – прылюдна, 
адкрыта, глыбока, зацікаўлена. Так, як мы зараз гаворым пра метал і 
хлеб. Бо ж не хлебам адзіным жывём. I не толькі сёння».

Як член рэдакцыйнай калегіі «Полымя», я азнаёмлены з лістом 
«Ці глыбока думаў рэцэнзент?», дасланым у рэдакцыю навуковымі 
супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР. 
Мушу сказаць, што ў артыкуле Садоўскага ёсць плыткія пераброды, часам 
абсалютызуецца толькі негатыў. Гэта, мусіць, і дало падставы для ліста, 
у якім больш звычайнага рыгарызму, чымся глыбіні думкі. 
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Пёры скрыжаваліся, як дзіды: «Займіся П. Садоўскі лінгвістычнай 
навукай трохі раней – і не было б ні сацыяльных рэвалюцый, ні 
экстралінгвістычных фактараў, якія чынілі перашкоды для развіцця бе-
ларускай мовы», «Ён ставіць пад сумненне нарматыўнасць Слоўніка, 
спасылаючыся на свае ж надуманыя аргументы», «Услед за М. Лужаніным 
рэцэнзент учыняе аўтарам слоўніка разнос», «рэцэнзент бачыць тут 
крамолу», «Боязь сучаснасці і падкрэсленае захапленне мінулым ха-
рактэрна, між іншым, для ўсяго артыкула П. Садоўскага», «Цяжка даць 
веры, што кандыдат філалагічных навук дацэнт Мінскага педінстытута 
імя А. М. Горкага П. Садоўскі не можа размежаваць такія зусім роз-
ныя лексікалагічныя паняцці...», «Са здзіўляючай лёгкасцю П. Садоўскі 
адкідае гэту «вечную» лексікаграфічную ісціну і насуперак логіцы пачы-
нае старанна вылоўліваць слоўцы», «Як не прыпомніць тут такія «куль-
турныя кантакты», як прымусовае апалячванне беларускага народа ў 
панскай Польшчы часоў Пілсудскага?», «тужыцца зноў скіраваць развіццё 
беларускай літаратурнай мовы на стары, даўно пройдзены шлях, каб 
аднавіць тое, што было адкінута жыццём. Дзіўная логіка! Але, апіраючыся 
на сафізмы, можна дадумацца і да большага», «Сягонняшняму адукава-
наму чытачу цяжка паверыць у праўдзівасць сентэнцый П. Садоўскага».

I праўда, цяжка паверыць. Быццам зноў загучаў рытарычна-кры-
тычны лексікон трыццатых гадоў. Хіба ж гэта сённяшняя, грунтоўная, а 
мудрая размова нашых паважаных лексікографаў?

Мушу сказаць і пра бестактоўнасць у адносінах да аўтара артыкула: 
«Што сказаў бы сам П. Садоўскі, калі б у яго дакументах пачалі пісаць, 
а ў аўдыторыі называць не Пётр Вікенцьевіч, а Пётра Вінцукавіч?» Дый 
прыказка «Меціў у варону, а папаў у карову» (ці не «карону»?), калі ца-
руе такі лад размовы, – гэта прыказка можа стацца бумерангам. Пры 
дзеясловах у множным ліку.

Усе заўвагі, пажаданні аўтарамі ліста адмецены. Чысціня сурдута – у 
першую чаргу! Рэестры інстытута, нарматывы інстытута... Думаю, сярод 
вучоных Інстытута мовазнаўства ў засені аўтарытэтаў Кандрата Крапівы 
і Пятра Глебкі хранічна закаранілася непажаданая хвароба.

З пагардай гаворыцца ў лісце пра даўнейшыя вядомыя слоўнікі, якімі, 
я ведаю, і сёння карыстаюцца многія пісьменнікі. «Усё іншае, – вызнача-
юць меру сваіх патрабаванняў навукоўцы, – укладальнікі проста не мелі 
ні падстаў, ні права ўключаць у спіс першакрыніц. Гэта ў першую чаргу 
адносіцца да дыялектных слоўнікаў, аб якіх асабліва клапоціцца рэцэнзент. 
Так, «Словарь белорусского наречня» I. I. Насовіча – гэта добры слоўнік 
жывой беларускай гаворкі XVIII–XIX стагоддзяў, але не слоўнік сучаснай 
літаратурнай мовы. Краёвыя слоўнікі Віцебшчыны М. Каспяровіча, Чэр-
веншчыны М. Шатэрніка, Магілёўшчыны I. Бялькевіча, Гродзеншчыны 
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Т. Сцяшковіч, як паказвае іх назва, таксама дыялектныя: яны складзены 
па запісах адпаведных народных гаворак, а не па літаратурных тэкстах».

Бачыце, народныя гаворкі амаль усёй Беларусі запісаны, але спасы-
лацца на гэтыя слоўнікі, як першакрыніцы, нельга. На што ж і на каго 
спасылаюцца ўкладальнікі 5-томнага (у шасці кнігах)?

У лісце вызначана: «пры складанні рэестра лексікографы апіраліся 
не на свае ўласныя густы, як здаецца рэцэнзенту, а на трохмільённую 
фундаментальную картатэку аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі, для якой 
былі распісаны разнажанравыя мастацкія творы звыш трохсот беларускіх 
пісьменнікаў і паэтаў, пачынаючы ад Янкі Купалы і Якуба Коласа і кан-
чаючы прадстаўнікамі самага маладога пакалення сучасных літаратараў...»

Навошта было распісваць творы звыш трохсот аўтараў? Такім чынам 
і трапілі ў салідныя тамы нарматываў часам безгустоўныя радкі аўтараў 
дацкіх вершаў (напісаных да святочных дат), не зусім пісьменныя сказы 
з брашур нарысістаў, творчы слоўнік якіх не набярэ і тры сотні слоў.

Шмат спасылак у Слоўніку на газеты: «У адлюстраванні пафасу на-
шага штодзённага жыцця вялікая заслуга належыць якраз работнікам 
прэсы», – абвяшчаецца ў лісце. Наконт пафасу ўсё слушна, а што наконт 
граматыкі, дык трэба задумацца, слухаючы радыё, чытаючы некаторыя 
газеты, асабліва беларускі варыянт «Вячэрняга Мінска».

Мяне ўстрывожыла: з аднаго маху прыніжаюцца такія словы, як 
«розгалас», «прыхамаць», «някідкі», «наканаванасць», «навышні», 
«веснавацца» і мноства іншых, тых, што не прапісаны ў Слоўніку. Не-
каторыя з іх абвешчаны «разнамоўнымі», «абласнымі», а некаторыя 
быццам бы «запісаныя, можа, паўстагоддзя таму назад дзе-небудзь на 
заходнебеларускім хутары і зусім незразумелыя для людзей цяперашняга 
пакалення... нават у мастацкіх творах іх не сустракаем», – заяўляюць 
аўтары ліста.

Хіба паверыш?.. Згадайде: колькі разоў і як шматзначна гучыць у 
вершах Янкі Купалы «розгалас»!

Грымну я, грымну па струнах бунтарных 
Рукою, потам абмытай, – 

Ліся, каціся па гонях папарных, 
Розгалас песні забытай.

Нядаўна выдадзена кніга вершаў «Вёсны веснаваць» Кастуся Кірэенкі. 
Можна бясконца множыць прыклады, як пахаваныя кімсьці словы жы-
вуць, рунеюць, красуюць у гаворцы, у песнях і вершах. Свежы вецер 
слова, ён несупынна шуміць, дыхае павевам жыццядайным. У Даля 
была павечная дружба з Пушкіным, які блаславіў яго на волатную пра-
цу. Вычытаўшы ў Даля тлумачэнне слова «выползина» (скінутая змяёю 
скурка), Пушкін радасна захапляўся, а потым горасна ўздыхнуў: «Да, 



вот мы пишем, зовемся тоже писателямн, а половины русских слов не 
знаем». Неўзабаве сустрэўся з Далем ён у новым сурдуце. «Какова вы-
ползина?» – смяяўся паэт. А праз дзень на Чорнай рэчцы абноўку прабіла 
куля. Дастаўся нам успамін: пашарэлы ад гора і бессані Даль, седзячы 
збоку на канапе, дзе паміраў Пушкін, пачуў як запавет: «Сюртук про-
стреленный дарю тебе, мой верный друг...»

«Выпаўзка» – кажуць на Віцебшчыне пра скурку гадзюкі ці вужакі. 
У нашым Слоўніку пададзены толькі «выпаўзень» і «выпаўзак» з тлу-
мачэннем: «гэта чарвяк-гігант, блізкі сваяк дажджавому» – не зусім 
пісьменны прыклад з прозы невядомага Матрунёнка.

Жорсткасць нарматыву адчуваецца ў кожнай з шасці кніг. Звужаны 
вытокі моўнай плыні.

На словах часу і падзей пячаць.
Яны не так сабе прыйшліся чалавеку.
Чытаю: «Век. Спрадвеку. Векаваць.
Век дажываць. Не даў бог сыну веку».

Слоўнік – і старадаўняя далёкая аповесць, і хвалюючы летапіс нашага 
жыцця. Праўда ж, патрэбна прылюдная, адкрытая размова пра стан род-
най літаратурнай мовы, а пры паядынку, дзе пёры скрыжаваны, як дзіды, 
можна разбіць і той патаемны ліхтар, з якім у скляпы слоў сыходзіць 
мастацтва.
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