
дала падрыхтоўцы твораў А. Ельскага. Ane ці 
даравальна рэдактару К. Дуброўскаму, кандыда-
ту гістарычных навук, не заўважыць хібы ама-
тара-самавука XIX ст.? Усё ж выданне пазна-
чана як "навукова-папулярнае". I дзе рэцэнзент 
выдання? 

Зусім незразумела, чаму такім невялікім ака-
заўся раздзел "Літаратурна-мастацкая творчасць". 
Праўда, крыху выратоўвае сітуацыю публікацыя 
ў раздзеле "3 перакпадаў" - упершыню поўная -
перастварэння А. Ельскім першай кнігі "Пана 
Тадэвуша" А. Міцкевіча. Але дзе іншае? Дзе 
санет А. Міцкевіча "Бура"? Няма "Марыі" А. Маль-
чэўскага, шэрага беларускамоўных твораў А. Ель-
скага. Думаецца, яны павінны былі скласці асно-
ву кнігі. 

Недарэчнасці ёсць і ў раздзеле "Лісты". Доб-
ра, што да вядомых па "Пачынальніках" васем-
наццаці лістоў А. Ельскага да Я. Карловіча дада-
дзена дзесяць лістоў да Ю.І. Крашэўскага 
(апошні чамусьці называецца Юзафам Крашэў-
скім, хоць ён Юзаф Ігнацы Крашэўскі), але дзіў-
на, што ні ўкладальнікі, ні рэдактар не могуць 
патлумачыць, адкуль узяўся ў "Выбраным" ліст 
да Я. Карловіча ад 2/14 сакавіка 1894 г. 

Відавочна, канцэпцыя выдання не да канца 
была прадумана. Н. Мазоўка, якая выканала ас-
ноўную частку працы па падрыхтоўцы кнігі, не 
з'яўлялася і не магла з'яўляцца ўкпадальнікам 
выдання. Яна сумленна перакладала і па маг-
чымасці каменціравала артыкулы А. Ельскага. 
Фактычна не быў укпадальнікам і У. Казбярук, які 
падключыўся на апошнім этапе дзеля таго, каб 
увесці ў праект беларускамоўныя тэксты. Атрым-
ліваецца, што галоўны рэдактар "БК" К. Цвірка 
нясе адказнасць за ўкладанне "Выбранага". 

Шкада, што "БК" не знайшоў магчымасці 
памянуць добрым словам заўчасна памерлую 
перакладчыцу, чалавека, які шмат гадоў хварэў, 
але самааддана працаваў над перакладамі з 
польскае мовы. Прозвішча Н. Мазоўка нават не 
змешчана ў жалобную рамку. 

На жаль, К. Цвірка не здолеў знайсці (не ў 
крыўду будзе сказана паважанаму У. Казберуку) 
і навукоўца, які б распрацаваў канцэпцыю 
"Выбранага" А. Ельскага, "забяспечыў" навуковы 
ўзровень выдання, напісаў прадмову, у якой 
усебакова і грунтоўна ахарактарызаваў асобу 
літаратара-асветніка і асэнсаваў яго творчасць. 

Новае выданне твораў Аляксандра Ель-
скага, пэўна ж, з'явіцца няхутка, а нам застаецца 
спадзявацца на наступнае пакаленне беларускіх 
рэдактараў-выдаўцоў літаратурнае спадчыны. 

M.S. Хаўстовіч, 
доктар фіпалагічных навук 

Беларускае мовазнаўства. Бібліяграфічны па-
казальнік (1986-1991) / HAH Беларусі, Цэнтраль-
наяінавуковая бібліятэка, Інстытут мовазнаўства 
імя Якуба Коласа / Склад.: А.У. Каратышэўская, 
А.У. Траццякова / Навуковы рэдактар В.П. Русак / 
Аўтары ўступнага артыкула: Клімчук Ф.Д., Ру-
сак В.П. Мн.: Беларуская навука, 2004. 484 с. 

Рэцэнзуемая кніга з'яўляецца чацвёртым вы-
пускам бібліяграфіі па лінгвістычнай беларусіс-
тыцы, апублікаванай у 1986-1991 гг. у спецыяль-
ных І агульных выданнях. Новая праца бібліё-
графаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі HAH 
Беларусі, у адрозненне ад папярэдняга выпуску 
(1993), відавочна палепшана ў выдавецкіх адно-

сінах. Дзякуй Бо"у, знайшліся большыя грошы на 
гуманітарны данеднік, і бібліятэчны ратапрынт 
саступіў месца іікадэмічнаму выдавецтву "Бела-
руская навука"; :іамест неяк пераплеценых здым-
каў з машынапісных аркушаў, надрукаваных без 
беларускіх /' ды ў і ўкраінскага /, з'явіўся безда-
корны камп'ютэзны набор, сапраўды белая па-
пера, з густам распрацаваны дызайн вокладкі: 
фотапартрэты 16 знакамітых беларускіх моваве-
даў - ад Карскгга і Насовіча да Шакуна і ІІІубы. 
Некаторыя лічб.эвыя параметры чатырох выпус-
каў бібліяграфіі можна параўнаць у прыведзенай 
ніжэй табліцы. 

Чатыры выпускі бібліяграфічных 
паказальніка)'- «Беларускае мовазнаўства» 

Гады выдання і тыра-
жы бібліяграфічньк 
паказальнікаў "Бел а-

рускае мовазнаўствэ", 
экз. 

Гады публікацый, якія 
ахоплівае адпаведны 

паказальнік, гг. 

Колькасць 
апісаных 

публікацый 

1 9 6 7 - 1 3 0 0 141 ( 1 8 2 5 - 1 9 6 5 ) 3 5 1 4 
1 9 8 0 - 1 0 0 0 1 0 ( 1 9 6 6 - 1 9 7 5 ) 3 3 2 0 
1 9 9 3 - 4 5 0 10 ( 1 9 7 6 - 1 9 8 5 ) 4 0 9 3 
2004 - 300 6 ( 1 9 8 6 - 1 9 9 1 ) 3 8 4 8 

Відавочны рост колькасці публікацый, пры 
гэтым на самаіі справе іх яшчэ больш: як адз-
начана ў прадн/ове "Ад складальнікаў", даведнік 
быў зроблены на аснове толькі «часткі матэрыя-
лу з базы даьых "Беларускае мовазнаўства"» 
(с. 5). На жаль, скпадальнікі не пазначаюць ні 
падставаў для вылучэння той часткі даных, што 
трапіла ў біблія графію, ні памеру абедзвюх час-
так. Хутчэй за /сё, скарачэнне колькасці біблія-
графічных апісэнняў абумоўлена тымі ж разлі-
камі, што вызнгчылі храналагічныя межы выдан-
ня: "Складальн кам неабходна было абмежавац-
ца такой колькасцю прац, пералік і апісанне якіх 
склала б кнігу сярэдняга памеру " (с. 6). Але ж 
чаму гэта было "неабходна" І чаму за мяжу была 
прынятая кніга менавіта "сярэдняга памеру"? I 
чаму для выдання, што рэпрэзентуе беларускае 
мовазнаўства, не знайшліся грошы на кнігу, 
большую за "сярэдні памер''? Між тым, калі хра-
налагічныя абмежаванні бібліяграфіі азначаюць 
толькі часовую няпоўнасць (бо неўключаныя ма-
тэрыялы ўвойдуць у наступны выпуск), то выму-
шанае скарачзнне колькасці апісаных прац аз-
начае, што яны згубіліся для карыстальнікаў 
бібліяграфіяй назаўсёды. 

Па двух кслькасных паказчыках назіраецца 
неспрыяльная дынаміка: па-першае, з кожным но-
вым выпускам памяншаецца тыраж; па-другое, 
храналагічная гідлегласць бібліяграфіі ад апісвае-
мых у ёй крыніц з кожным выпускам павяліч-
ваецца, дасягнуўшы ў апошнім выданні 13 г. 
Зразумела, ш"0 з павялічваннем гэтай адле-
гласці змяншгецца спажывецкая каштоўнасць 
бібліяграфіі для яе карыстальнікаў, асабліва для 
студэнтаў і аспірантаў. 

Рэцэнзуемая бібліяграфія ў асноўным аба-
піраецца на тыя прынцыпы апісання публікацый 
і іх сістэматы:ацыі, што былі выпрацаваныя ў 
папярэдніх выпусках. Аднак ёсць і інавацыі, па-
свойму цікавын, а можа, і сімптаматычныя, бо за 
зменамі ў бібл яграфічных рубрыках стаяць зме-
ны ў колькасці прац адпаведнай тэматыкі. Так, у 
раздзел "ПраЕлемы паходжання і развіцця бе-
ларускай мовы і яе вывучэнне" ўведзены тры 
новыя рубрыкі: "Моўная палітыка" (пры захаван-
ні падраздзела "Сацыялінгвістыка. Двухмоўе. 
Псіхалінгвістыка"); "Міжмоўныя кантакты"; "Гла-
тагенез. Этнанімія". У той жа час у раздзеле 
"Дыялекталогін. Лінгвагеаграфія" дзве рубрыкі, 
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якія раней былі самастойнымі ("Характарыстыка 
і геаграфічнае распаўсюджванне дыялектных 
асаблівасцей" і "Вывучэнне асобных дыялек-
таў"), аб'ядналіся ў адзін падраздзел "Вывучэнне 
асобных дыялектаў і іх геаграфічнае распаў-
сюджванне". У раздзеле "Гісторыя беларускай 
мовы" з'явілася новая рубрыка - "Графіка. Ap-
фаграфія. Пунктуацыя", што відавочна звязана з 
пашырэннем увагі даследчыкаў да пісьмовай 
мовы. Мяркуючы па адзначаных зменах у струк-
туры бібліяграфічнага даведніка, можна гава-
рыць аб тэндэнцыі да тэматычнага ўзбуйнення 
прац, у тым ліку да пашырэння ў беларусістыцы 
сацыялінгвістычнай і лінгвагеаграфічнай праб-
лематыкі (што, дарэчы, адпавядае трэндам агуль-
нага мовазнаўства). 

Безумоўна, карысным з'яўляецца новы (у раз-
глядаемым выданні) тып імяннога паказальніка -
"Персаналіі", у якім змешчаны прозвішчы тых 
асоб, аб якіх гаворыцца ў адпаведных публі-
кацыях. Па паказчыку чытач лёгка ўбачыць га-
лоўныя асобасныя прыярытэты ў лінгвістычнай 
беларусістыцы (прывяду толькі тры першыя про-
звішчы па двух перыядах: агульны рэйтынг па-
чынаюць Скарына, Колас, Карскі; у другой пало-
ве XX ст. - Караткевіч, Брыль, Янкоўскі). 

Бібліяграфія выразна паказвае "хто ёсць 
хто" ў вывучэнне беларускай мовы. Паводле 
колькасці ўласна навуковых публікацый, першыя 
тры месцы размеркаваліся даволі прадказальна: 
А.І. Жураўскі, A.M. Булыка, П.У. Сцяцко. Але, па-
колькі даведнік улічвае публікацыі не толькі ў 
папулярных (неспецыяльных) часопісах, але і ў 
газетах, то найбольшая колькасць публікацый 
(99!) адзначана ў прафесара з Гомельскага 
універсітэта А.Ф. Рогалева ў сувязі з яго шмат-
лікімі тапанімічнымі нататкамі ў рэспубліканскіх і 
мясцовых газетах. Нечакана шмат публікацый 
налічваецца ў маскоўскага кнігазнаўца Я.Л. He-
міроўскага (47) (але ў дадзеным выпадку мае 
значэнне іншая акалічнасць: яго пяру належыць 
вялікая колькасць кнігазнаўчых артыкулаў у эн-
цыкпапедыі "Францыск Скарына і яго час" (Мн., 
1988), уключаных у рэцэнзуемую бібліяграфію). 

Ba ўступным артыкуле "Вывучэнне беларус-
кай мовы ў 1986-1991 гг." Ф.Д. Клімчук і В.П. Ру-
сак адзначаюць, што бібліяграфія выйшла, па-
рушаючы перыядычнасць, не праз 10 гадоў, а 
раней, і пішуць, што "адрэзак часу 1986-1991 гг. 

супаў з пэўнай эпохай некалькі выпадкова" (с. 6). 
Можа, аўтарам так і падаецца, але на самай 
справе пасля 1991 г. правамерна адлічваць но-
вы этап і ў гісторыі Беларусі, і ва ўсіх беларускіх 
гуманітарных навуках. На маю думку, настаў час 
рабіць беларускую бібліяграфію ў новых умовах 
суверэннай краіны - інакш кажучы, складаць 
поўную бібліяграфію, якая б адлюстроўвала не 
толькі працы па беларусістыцы, але па ўсіх га-
лінах мовазнаўства Беларусі. 

Беларускае мовазнаўства (г. зн. працы аўта-
раў, якія жывуць у Беларусі і выдаюць свае кнігі і 
артыкулы як у Беларусі, так і за яе межамі) 
значна шырэй за лінгвістычную беларусістыку. У 
Беларусі былі і ёсць універсітэт, факультэты і 
кафедры замежных моў і літаратур, у тым ліку 
старажытнагрэчаскай і лацінскай; адносна ня-
даўна сталі вывучацца кітаістыка, гебраістыка, 
арабістыка; ёсць сектар славянскага і тэарэтыч-
нага мовазнаўства ў Нацыянальнай акадэміі на-
вук; ёсць кафедры агульнага або тэарэтычнага 
мовазнаўства ва універсітэтах. Таму панарама 
сучаснага беларускага мовазнаўства куды больш 
багатая, чым яе паказвае бібліяграфічны да-
веднік пад назвай "Беларускае мовазнаўства". 
Натуральна, што ў суверэннай Беларусі шырыня 
лінгвістычных запатрабаванняў будзе ўзрастаць -
гэта бачна па ўсіх славянскіх краінах. Напрык-
лад, у маленькай Славеніі, якая па колькасці на-
сельніцтва меншая за Мінск, даўно ўжо рыхту-
юць сваіх спецыялістаў па мовах і культурах 
арабскага свету, Далёкага Усходу, Індыі. 

Беларусістыка была і будзе прыярытэтнай 
галіной беларускага мовазнаўства, але, калі 
дбаць пра навуковы ўзровень беларусістыкі, то 
нельга не ўсведамляць, што для лінгвістыкі на-
цыяльнай мовы ў сваёй краіне заўсёды ёсць не-
бяспека звужанага падыходу да свайго прад-
мета. Каб не губляць агульнанавуковых арыен-
ціраў, беларусістам карысна бачыць, што ро-
біцца, так бы мовіць, на суседніх кафедрах. Вось 
чаму, вітаючы новы выпуск "Беларускага мова-
знаўства", нельга не паставіць пытанне, ці не 
прыйшоў час, каб у незалежнай Беларусі была 
ўжо свая лінгвістычная бібліяграфія - адказная, 
поўная і пашыраючая даследніцкія далягляды. 

Н.Б. Мячкоўская, 
доктар філалагічных навук, прафесар 


