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Даецца разгорнуты каментарый да артыкула Т. Р. Рамзы «Амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы ў пытаннях культу-
ры беларускай мовы». З аднаго боку, спроба Т. Р. Рамзы растлумачыць супярэчлівасць пазіцыі Кандрата Крапівы ў сферы куль-
туры мовы ў тым ліку праз указанне на яго функцыю высокага чыноўніка ў беларускай лінгвістычнай іерархіі ацэньваецца як 
плённая. З іншага боку, выяўлены ўласцівыя артыкулу Т. Р. Рамзы недахопы: няпоўнае прыцягненне матэрыялу, недастатковае 
знаёмства з навуковай літаратурай, пастуляванне неіснуючых апазіцый, грэбаванне гістарычным метадам даследавання і інш.
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Представлен развернутый комментарий к статье Т. Р. Рамзы «Амбивалентность позиции Кондрата Крапивы в вопросах 
культуры белорусского языка». С одной стороны, попытка Т. Р. Рамзы объяснить противоречивость позиции Кондрата Крапи-
вы в сфере культуры речи в том числе посредством указания на его функцию высокого чиновника в белорусской лингвистиче-
ской иерархии оценивается как плодотворная. С другой стороны, указаны свойственные статье Т. Р. Рамзы недостатки: непол-
ное привлечение материала, недостаточное знакомство с научной литературой, постулирование несуществующих оппозиций, 
пренебрежение историческим методом исследования и др.
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The article represents an explicate commentary to Tatsiana Ramza’s article «Ambivalence of Kandrat Krapiva’s attitude towards 
the issues of the Belarusian language speech culture». On the one hand, the author considers Ramza’s effort productive to explain the 
ambivalence of Krapiva’s attitude towards the speech culture by his high bureaucratic position in the Belarusian linguistic hierarchy. 
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On the other hand, the author brings out some deficiencies in the article: the lack of data use, the incomplete familiarity with the 
bibliography, stating non-existent oppositions, the disregard of the historic research method, etc.
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1. Уводзіны. Пытанне пра тое, якое месца ў беларускай лінгвістыцы займаюць пісьменніцкія по-
гляды на мову, зусім надзённае, асабліва калі мець на ўвазе, што на працягу многіх гадоў некаторыя 
пісьменнікі не толькі ўдзельнічалі ў абмеркаваннях моўных праблем, але і былі ўключаны ў іерархію 
беларускай лінгвістыкі на найвышэйшым інстытуцыянальным узроўні.

Так, пасаду дырэктара Інстытута мовазнаўства (Інстытута мовы, літаратуры і мастацтва) Бела-
рускай акадэміі навук (БАН) у 1934–1935 гг. займаў паэт А. Александровіч (1906–1963), з 1935 г. – 
член-карэспандэнт БАН. Кіраўніком Інстытута мовы, літаратуры і мастацтва БАН у 1935–1937 гг. быў 
драматург В. Вольскі. У 1937–1941 гг. гэтай установай кіраваў літаратуразнаўца В. Барысенка. У 1947–
1956 гг. яе ўзначальваў Кандрат Крапіва (1896–1991), які ў 1956–1982 гг. быў віцэ-прэзідэнтам Акадэміі 
навук БССР (АН БССР). У 1952–1956 гг. сектарам лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства кіраваў паэт 
П. Глебка (1905–1969), у 1956–1957 гг. ён кароткі час быў дырэктарам гэтай установы.

Першыя найважнейшыя лексікаграфічныя працы пасляваенных гадоў – «Руска-беларускі слоўнік» 
(1953) і «Беларуска-рускі слоўнік» (1962) – былі выдадзены пад рэдакцыяй пісьменнікаў Якуба Коласа, 
Кандрата Крапівы, Пятра Глебкі (першы слоўнік) і Кандрата Крапівы (другі слоўнік).

2. Пераацэнка мовазнаўчай спадчыны Кандрата Крапівы ў 1990-я гг. Яркі і праблемны арты-
кул Т. Р. Рамзы пра аднаго з колішніх патрыярхаў беларускай лінгвістыкі ўяўляе сабой пашыраную 
і дапрацаваную версію даклада, пададзенага на канферэнцыю з нагоды 120-годдзя Кандрата Крапівы 
[1]. Нягледзячы на тое што ён напісаны ў час, калі мовазнаўчая спадчына акадэміка ўжо неаднаразова 
асвятлялася, нельга сказаць, што ў вывучэнні дзейнасці гэтай неардынарнай асобы можна паставіць 
кропку. У напісаных да 75-, 80-, 85- і 90-годдзя Кандрата Крапівы артыкулах такіх кваліфікаваных 
аўтараў, як П. Ф. Глебка, М. Р. Суднік, М. В. Бірыла, П. П. Шуба, А. Я. Міхневіч [2–5], былі змешчаны 
важныя назіранні і абагульненні, але гэтыя працы ў рознай ступені нясуць на сабе адбітак юбілейных 
ушанаванняў. Значную цікавасць сярод прац 1980-х гг. уяўляе артыкул А. І. Жураўскага [6].

У 1990-я гг. мовазнаўчая спадчына Кандрата Крапівы пачала зазнаваць даволі выразную пераацэнку.
Так, у раздзеле «Распрацоўка стылістыкі і пытанняў культуры мовы» галоўнай кнігі па гісторыі бе-

ларускай лінгвістыкі – падручніка Л. М. Шакуна «Гісторыя беларускага мовазнаўства» (1995) [7] – імя 
Кандрата Крапівы фігуравала ў пераліку 11 пісьменнікаў, якія прымалі актыўны ўдзел у абмеркаванні 
пытанняў культуры мовы. Важным тут было ўжо тое, што ўганараваны навуковымі тытуламі Кан-
драт Крапіва быў залічаны ў катэгорыю пісьменнікаў, фактычна ненавукоўцаў. У раздзеле яму быў 
прысвечаны адзін абзац, пры гэтым навуковыя здзяйсненні Кандрата Крапівы характарызаваліся  
неадназначна. З аднаго боку, Л. М. Шакун працытаваў артыкул П. Ф. Глебкі і М. Р. Судніка, згодна  
з якім Кандрат Крапіва лічыўся «першым аналітыкам сучаснай беларускай літаратурнай мовы і пер-
шым тэарэтыкам новых яе норм», прывёў іх жа выказванне, паводле якога з імем Крапівы была «звяза-
на цэлая эпоха ў развіцці мовазнаўчай навукі ў Беларусі і ўзнікненне ў беларускім мовазнаўстве такіх 
яго галін, як культура літаратурнай мовы і лінгвістычная стылістыка». З другога боку, даследчык і пе-
дагог адзначыў, што ў артыкулах 1972–1979 гг. Кандрат Крапіва адстойваў нормы літаратурнай мовы, 
«устаноўленыя ў адпаведнасці з панаваўшай тэндэнцыяй на збліжэнне беларускай мовы з рускай», 
а яго актыўная мовазнаўчая дзейнасць «працякала ў згодзе з панаваўшымі ў яго часы ідэалагічнымі 
ўстаноўкамі» [7, с. 221–222]. Неадназначнасць ацэнкі, дадзенай Л. М. Шакуном спадчыне Кандра-
та Крапівы, будзе яшчэ больш відавочнай, калі мець на ўвазе, што, цытуючы П. Ф. Глебку і М. Р. Судніка, 
аўтар «Гісторыі беларускага мовазнаўства» не салідарызаваўся з імі, а даў іх выказванне як прыклад 
таго, як дзейнасць Кандрата Крапівы ацэньвалася «ў свой час».

У энцыклапедыі «Беларуская мова» 1994 г. памер артыкула пра народнага пісьменніка і акадэміка 
Кандрата Крапіву быў прыблізна аднолькавы па памерах з матэрыяламі, прысвечанымі Кузьме Чорна-
му і М. Лужаніну, і меншы за артыкул пра У. Дубоўку. Аўтар адпаведнага матэрыялу ў энцыклапедыі, 
І. Я. Лепешаў, сцвердзіў, што ў часы культу асобы Кандрат Крапіва напісаў шэраг «апалагетычных» 
артыкулаў; згодна з ацэнкай І. Я. Лепешава, у публікацыях Кандрата Крапівы 1976–1979 гг. таксама 
сустракаліся «непрымальныя меркаванні і ўстаноўкі» [8, с. 269].

Яшчэ больш крытычных заўваг на адрас пазіцыі Кандрата Крапівы ў галіне нармавання літаратурнай 
мовы можна знайсці ў іншых працах (асабліва публіцыстычных) 1990–2000-х гг. Несумненна, гэты фон 
вядомы Т. Р. Рамзе, іначай цяжка растлумачыць, адкуль у канцы яе артыкула нечакана ўзнікае не пад-
мацаваны аргументамі вывад аб тым, што Кандрату Крапіве была ўласціва арыентацыя на збліжэнне 
беларускай і рускай моў. 
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Ускосным сведчаннем перагляду навуковых дасягненняў Кандрата Крапівы можа служыць і тая 
акалічнасць, што падчас яго стагадовага юбілею ў 1996 г. у ведамасных акадэмічных часопісах «Бе-
ларуская лінгвістыка» і «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» не з’явілася публікацый пра 
памерлага акадэміка. Падчас ушанавання Кандрата Крапівы ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
да яго 115-годдзя былі апублікаваны даклады аб прыватных аспектах дзейнасці навукоўца [9–11]. У на-
друкаваных дакладах на адрозненне ад артыкулаў 1970–80-х гг. адсутнічаюць выразна ўслаўляльныя 
ацэнкі спадчыны акадэміка. Паказальным з’яўляецца і тое, што М. Крыўко палічыў магчымым адрэа-
гаваць на некаторыя крытычныя заўвагі ў адрас Кандрата Крапівы апошніх гадоў [10, с. 151].

У шасцітомным зборы твораў пісьменніка (1997–2004) у параўнанні з папярэднім пяцітомным 
(1974 –1976), нягледзячы на большы агульны аб’ём выдання, аказаліся неўзноўленымі тры мовазнаўчыя 
артыкулы; увогуле колькасць уключаных у шасцітомнік лінгвістычных артыкулаў скарацілася з чаты-
рох да двух.

3. Кандрат Крапіва ў інтэрпрэтацыі Т. Р. Рамзы: здабыткі і страты. Т. Р. Рамза нібыта аддае 
належнае ўсталяванай тэндэнцыі апошніх дзесяцігоддзяў глядзець на мовазнаўчую спадчыну Кан-
драта Крапівы неадназначна (але нідзе на гэту тэндэнцыю не спасылаецца). Даследчыца дэкларуе, 
што будзе разглядаць дзейнасць вядомага пісьменніка ў сферы культуры мовы як яго крэда, і вылу-
чае амбівалентнасць падыходу Кандрата Крапівы як прадмет свайго вывучэння. У артыкуле знаходзім 
шмат цікавых ацэнак, думак і меркаванняў. Важнай з’яўляецца заўвага даследчыцы аб сацыяльных 
функцыях, якія выконваў Кандрат Крапіва і якія ўплывалі на яго паводзіны і пазіцыю. Звяртае на сябе 
ўвагу меркаванне пра магчымую манапалізацыю норм беларускай літаратурнай мовы акадэмічнымі 
інстытуцыямі. Т. Р. Рамза мае схільнасць абмалёўваць нейкія з’явы «шырокімі мазкамі», што часам дае 
адэкватную і вельмі выразную карціну. І ўсё ж, думаецца, даследчыцы не ўдалося ў поўнай меры рас-
крыць амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы. На жаль, у артыкуле ёсць выказванні, якія хутчэй 
нагадваюць суб’ектыўныя меркаванні ці ўражанні, чым навукова абгрунтаваныя суджэнні.

3.1. Дакладныя vs эфектныя фармулёўкі. Вось, напрыклад, Т. Р. Рамза сцвярджае, што пасляваен-
ныя публікацыі Кандрата Крапівы пра культуру мовы мелі «непараўнальна большую вагу, чым арты-
кулы ўсіх ягоных папярэднікаў і паплечнікаў па “Маладняку” і “Узвышшы”». Даследчыца лічыць такі 
стан рэчаў натуральным, калі мець на ўвазе тое, што пераважная частка гэтых папярэднікаў у 1930-я гг. 
трапіла пад рэпрэсіі. Супастаўленне значнасці мовазнаўчай спадчыны 1920-х гг. нейкіх аўтараў з пас-
ляваеннай спадчынай іншых аўтараў на аснове таго, што першыя былі рэпрэсіраваны, а другія змаглі 
ўратавацца, з’яўляецца ўразлівым і з навуковага, і з этычнага пунктаў гледжання. Але пра якую вагу 
публікацый тут ідзе гаворка? Спадзяёмся, пра навуковую?

Пытанне аб параўнанні навуковай значнасці пасляваенных артыкулаў Кандрата Крапівы са знач-
насцю артыкулаў У. Дубоўкі, М. Лужаніна, Кузьмы Чорнага не можа «вырашацца» на аснове адной 
катэгарычнай кваліфікацыі ў адным размашыстым сказе.

Рэпутацыя Кандрата Крапівы як аўтара, які пісаў пра пытанні культуры мовы, у нашы дні істотна 
знізілася. Апошнім часам стала пераважаць увага да іншых пісьменнікаў, напрыклад да У. Дубоўкі. Пра 
яго дзейнасць як лінгвіста ў 2001 г. была абаронена кандыдацкая дысертацыя, на аснове якой у 2011 г. 
надрукавана манаграфія [12]. Захоўвае сваё рэнамэ як пісьменнік, які змястоўна пісаў пра мову, і М. Лужа- 
нін. У 4-м томе збору яго твораў (1981) прысвечаныя мове артыкулы згрупаваны ў асобны раздзел, які зай-
мае ў кнізе 65 старонак. Рэпутацыя гэтага аўтара як знаўца мовы ў пісьменніцкім асяроддзі была вельмі вы-
сокай; згодна з журналісцкімі сведчаннямі, пісьменнік А. Вялюгін часта паўтараў: «Адзін Лужанін варты 
ўсяго Інстытута мовазнаўства» [13]. У аглядна-гістарычных частках некаторых дапаможнікаў па культуры 
маўлення і стылістыцы называюцца артыкулы розных пісьменнікаў, і ўвага да прац Кандрата Крапівы 
ў іх супастаўляльная, а часам нават меншая ў параўнанні з увагай да прац іншых аўтараў, напрыклад 
Кузьмы Чорнага [14, с. 25–26; 15, с. 10–12]. Натуральна, лінгвістычная спадчына Кандрата Крапівы можа 
супастаўляцца і з мовазнаўчымі працамі П. Ф. Глебкі, на што звяртаў увагу А. І. Жураўскі [6, с. 23].

Сцверджаннем пра «непараўнальна» большую вагу прац Кандрата Крапівы Т. Р. Рамза спрыяе 
ўзнаўленню выбудаванай у савецкі час аблуднай іерархіі, згодна з якой працы надзеленага важкімі 
тытуламі пісьменніка павінны былі лічыцца б е з у м о ў н а  лепшымі за працы любых іншых аўтараў. 
Этычна непрымальнай уяўляецца заўвага Т. Р. Рамзы пра тое, што сацыяльны статус і грамадская 
вага дазвалялі Кандрату Крапіве пазіцыянаваць сваё адмоўнае стаўленне да апанентаў – мовазнаўцаў 
і выкладчыкаў-практыкаў – «непрыхавана-здзекліва».

3.2. Ідэнтыфікацыя рэальных vs вынаходства ўяўных апазіцый. У артыкуле Т. Р. Рамзы 
назіраецца імкненне кваліфікаваць нейкія з’явы пры дапамозе сутыкнення кантрастаў, без паўтонаў, 
і часам гэты метад дае станоўчыя вынікі. Так, раздзяленне такіх іпастасей Кандрата Крапівы, як служ-
бовая асоба/навуковец/пісьменнік, хоць і не новае, але плённае. Калі ранейшыя аўтары пісалі пра 
«на дзіва зладжанае», «трыадзінае» спалучэнне ў асобе Кандрата Крапівы гэтых іпастасей [4, с. 4], 
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то Т. Р. Рамза бачыць тут праблему. Аднак перабольшаннем з’яўляюцца выказванні аб процілегласці  
гэтых іпастасей, аб нібыта спалучэнні ў дадзеным выпадку неспалучальнага. Добра вядома, што сітуацыі, 
калі адна і тая ж асоба займаецца навуковай і пісьменніцкай або навуковай і адміністратыўнай дзейнас-
цю, не з’яўляюцца ўнікальнымі. Несумненна, акадэмічны статус даследчыка ў многім уплываў на яго 
пазіцыю, якую ён выказваў у артыкулах, але меркаванне аб тым, што спалучэнне Кандратам Крапівой 
розных функцый само па сабе абумоўлівала ўласцівы яму «тэндэнцыйны характар стаўлення» да куль-
туры беларускай мовы, неабгрунтаванае.

У асобных выпадках імкненне Т. Р. Рамзы падаваць нейкія апазіцыі ў своеасаблівай чорна-белай гаме 
прыводзіць да схематызацыі і спрашчэнняў. Гэта адбываецца, напрыклад, тады, калі аўтар выбудоўвае 
апазіцыі тыпу «апалагетычныя артыкулы» vs «неапалагетычныя артыкулы», «разважлівае стаўленне 
да варыянтнасці» vs «неразважлівае стаўленне да варыянтнасці», «разважлівасць ва ўласнай моўнай 
практыцы» vs «катэгарычнасць у публіцыстычных артыкулах» і інш. 

Адной з найважнейшых для Т. Р. Рамзы ў доказах амбівалентнасці пазіцыі Кандрата Крапівы 
ў галіне культуры мовы з’яўляецца дыхатамія «разважлівае стаўленне да граматычнай варыянтнасці» 
vs «неразважлівае стаўленне да граматычнай варыянтнасці», нібыта выяўленая аўтарам, з аднаго боку,  
у рэдагаваных пісьменнікам навуковых працах і, з другога – у яго ўласных публіцыстычных (лінг-
вістычных) артыкулах.

Рэдагаваныя Кандратам Крапівой у 1957–1966 гг. (ужо калі ён выконваў функцыі віцэ-прэзідэнта 
АН БССР) тры курсы сучаснай беларускай літаратурнай мовы і двухтомная граматыка, у напісанні якіх 
бралі ўдзел 14 аўтараў з розных устаноў, мелі вельмі шырокі змест. У гэтых працах няма ніводнага 
радка, пад якім стаяла б прозвішча Кандрата Крапівы, таму даволі праблематычна вылучыць у іх 
нейкую выразную пазіцыю пісьменніка. Рэдактарства Кандрата Крапівы было сумесным і, улічваючы 
яго статус высокага дзяржаўнага дзеяча, відавочна, у значнай меры фармальным.

Насуперак Т. Р. Рамзе, наўрад ці можна знайсці прынцыповае адрозненне ў стаўленні да граматычнай 
варыянтнасці ў працах аўтараў вышэйпералічаных выданняў і артыкулах Кандрата Крапівы. Так, 
уніфікацыя граматычных форм у прадмове да граматыкі 1962 г. падаецца фактычна як адна з яе мэт 
[16, с. 3]. Суаўтары марфалагічнай і сінтаксічнай частак курсаў сучаснай беларускай мовы 1957 
і 1959 гг. М. Г. Булахаў, А. І. Наркевіч і Л. І. Бурак у грамадскіх дыскусіях па пытаннях культуры мовы 
ў 1953–1965 гг. засведчылі сябе як прыхільнікі ўніфікацыі і ліквідавання граматычнай варыянтнасці 
[17, с. 48; 18, с. 14; 19, с. 71–74]. Несумненна, у гэтых дыскусіях яны прадстаўлялі пазіцыю, якая была 
засвоена імі ў працэсе падрыхтоўкі названых навуковых прац.

Даследчыца сама спрыяе разбурэнню заяўленай апазіцыі, калі ў іншым месцы артыкула піша, што  
пазбаўленне ад варыянтнасці было звязана з дзейнасцю Кандрата Крапівы ў якасці рэдактара акадэміч-
ных прац. Бліжэй да канца артыкула Т. Р. Рамза раптам сцвярджае, што культура беларускай мовы куль-
тывавалася акадэмікам «толькі з апораю на нарматыўныя акадэмічныя выданні». Узнікае пытанне: аўтар 
адстойвае тэзіс пра амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы ці ўласцівую гэтай пазіцыі гармонію?

Тэзіс аб супярэчнасці паміж кадыфікацыйнымі працамі і артыкуламі пісьменніка не пацвярджаецца 
і ў тых выпадках, калі Т. Р. Рамза звяртаецца да канкрэтнага моўнага матэрыялу. Так, яна выяўляе, што 
нібыта існавала супярэчнасць паміж непрыхільнасцю Кандрата Крапівы да форм поўных канчаткаў 
роднага склону прыметнікаў жаночага роду -ае (-яе) і яго ж памяркоўнай пазіцыяй, засведчанай 
у «Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 1959 г., у якіх канчатак -ай (-яй) як асноўны не вы-
лучаўся. Але гэта надуманая калізія. Яшчэ ў падручніку «Курс сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы. Марфалогія» 1957 г. была адзначана розніца паміж канчаткамі -ай і -ае. Першы падаваўся як 
звычайны, а другі (у тых выпадках, калі формы з -ай і -ае стаялі поруч) кваліфікаваўся як стылістычны 
сродак. У табліцах скланення прыметнікаў канчаткі -ае, -яе, -ое падаваліся на другім месцы, у дуж- 
ках [20, с. 91–93]. Насуперак Т. Р. Рамзе, у «Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 1959 г. іерар-
хія паміж канчаткамі -ай, -яй і -ае, -яе таксама была пазначана: другі прыводзіўся ў дужках. «Граматыка 
беларускай мовы» 1962 г. замацавала гэту тэндэнцыю, зафіксаваўшы норму, паводле якой канчатак 
-ой (-ай, -яй) з’яўляўся асноўным і пераважным, нейтральным у стылістычных адносінах, у той час 
як за канчаткамі -ое (-ае, -яе) рэзервавалася сфера размоўнага стылю і мовы мастацкай літаратуры 
[21, с. 267]. Вядома, Кандрат Крапіва меў права (у пэўным сэнсе нават абавязак) адстойваць пазіцыю, 
засведчаную ў граматыках 1957 і 1962 гг.

Незразумела, якое відавочнае адрозненне паміж стаўленнем да культуры мовы П. Бузука ў 1920-я гг.  
і Кандрата Крапівы ў 1950–70-я гг. убачыла Т. Р. Рамза, прыводзячы заўвагу першага пра тое, што 
ў грамадстве трэба падняць пашану да мовазнаўства. Т. Р. Рамза сцвярджае, што Кандрат Крапіва  
не мог або не хацеў прыняць такога падыходу. Але ж задача павысіць статус мовазнаўства ў грамадстве 
пасля «сталінскай» дыскусіі была прадпісана Кандрату Крапіве, карыстаючыся колішнімі шаблонамі, 
«партыяй і ўрадам». Паспрабаваў бы ён не прымаць такую задачу!
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Але ў цэлым Т. Р. Рамза імкнецца акрэсліць станоўчую сувязь паміж дзейнасцю кадыфікатараў  
1920-х гг. і пасляваеннымі лінгвістычнымі працамі Кандрата Крапівы. Аднак яе меркаванне пра «шчы-
рую заклапочанасць» апошняга культурай мовы, культываванай кадыфікатарамі 1920-х гг., выглядае як 
цалкам адвольнае. Аўтар сцвярджае, што Кандрат Крапіва «да канца свайго жыцця <...> шмат у чым 
падзяляў пункт гледжання М. Байкова, П. Бузука, С. Некрашэвіча, Б. Тарашкевіча, Кузьмы Чорнага  
і іншых дзеячаў 1920-х гг. на развіццё беларускай літаратурнай мовы, у тым ліку і культуру мовы». 
Апошняе сцверджанне базіруецца на нібыта аб’ектывізаваным супастаўленні (выкарыстоўваецца 
табліца) некаторых выказванняў С. Некрашэвіча, Кузьмы Чорнага, Я. Лёсіка і асобных фрагментаў ар-
тыкула Кандрата Крапівы «Аб некаторых пытаннях беларускай мовы» 1952 г.

Пры дапамозе павярхоўнага параўнання фармальна супастаўных і ізаляваных ад сваіх кантэкстаў 
цытат наўрад ці можна прыйсці да такога роду высноў. Калі мець на ўвазе тую акалічнасць, што ў вы-
карыстаных у табл. 1 цытатах з прац аўтараў 1920-х гг. часам выказваліся даволі вядомыя рэчы, то чаму 
за фактам гэтых супадзенняў абавязкова трэба бачыць пераемнасць, якая сягае ў 1920-я гг.? Вось, на- 
прыклад, у табл. 1 пад загалоўкам-дэвізам «...Каб беларуская мова была адна» Т. Р. Рамза супастаўляе 
меркаванне С. Некрашэвіча 1926 г. пра пажаданую арыентацыю ў працэсе нармавання літаратурнай 
мовы на яе народную форму з наступнай цытатай з артыкула Кандрата Крапівы 1952 г.: «Мова 
пісьменніка – гэта не якая-небудзь асобная мова, адрозная ад народнай. Гэта тая ж самая народная мова, 
але літаратурна апрацаваная». П а - п е р ш а е, Т. Р. Рамза не бярэ пад увагу тую істотную акалічнасць, 
што С. Некрашэвіч і Кандрат Крапіва трактавалі тут не адно і тое ж: першы – літаратурную мову ў цэ-
лым, другі – мову пісьменнікаў. П а - д р у г о е, у выказванні Кандрата Крапівы лёгка апазнаецца пара-
фраз вядомай фармулёўкі Максіма Горкага 1930-х гг., якая к пачатку 1950-х гг. у савецкай лінгвістыцы 
стала амаль «кананічнай». У ранейшых версіях артыкула Кандрата Крапівы ў дадзеным месцы была 
спасылка на расійскага пісьменніка.

Гэтаксама паміж выказваннем Кузьмы Чорнага 1928 г. пра тое, што літаратары павінны навучыц-
ца думаць па-беларуску, і працытаваным Т. Р. Рамзай выказваннем Кандрата Крапівы 1952 г. аб тым, 
што «чалавек мысліць пэўнай нацыянальнай мовай», прасочваецца пераважна толькі знешняя сувязь.  
У дадзеным выпадку ад выказвання Кандрата Крапівы, відаць, можна было б перакінуць мосцік 
да фрагмента значна больш блізкай па часе (і больш важнай для Кандрата Крапівы) працы – твора  
І. В. Сталіна «Марксізм і пытанні мовазнаўства», у якім апошні аспрэчваў погляд, згодна з якім нацыя-
нальныя мовы не існавалі [22, с. 390–391]. 

Можна пагадзіцца з тым, што ў закідзе Кандрата Крапівы 1952 г. наконт газетна-пратакольнай 
стылістыкі твораў некаторых пісьменнікаў бачыцца шмат падобнага з пасажамі Кузьмы Чорнага 1929 г. 
Але ў першыя пасляваенныя гады беларуская літаратура сапраўды мела шэраг аўтараў, якія ведалі 
беларускую мову дрэнна. Зусім неабавязкова гэта выказванне Кандрата Крапівы сягае да меркаванняў 
Кузьмы Чорнага канца 1920-х гг. 

Недастаткова карэктнае супастаўленне цытат з артыкула Кандрата Крапівы 1952 г. з выказваннямі 
аўтараў 1920-х гг., як і наступны далёкасяжны вывад аб яго «шчырай заклапочанасці», пранесенай 
«да канца жыцця», тым больш выклікае нязгоду, што ў дадзеным выпадку ігнаруецца тая вядомая 
акалічнасць, што ў 1930-я гг. Кандрат Крапіва ўнёс свой уклад у кампраметацыю лінгвістычнай спад-
чыны 1920-х гг. У раздзеле «У музеі карыкатур» яго паэмы «Хвядос – Чырвоны нос» (1930) з нагоды 
ацэнкі дзейнасці супрацоўнікаў БАН, якая ў творы згадваецца пад уласнай назвай, былі надрукаваны 
наступныя выкрывальныя радкі: Ў эксцэнтрычным танцы лоўкім / Абняліся Лёсік з Воўкам, / Той – на 
левай, той – на правай, – / За агульнай скачуць справай, / Рызышліся ёт і яць, – / Мяккім знакам не 
суняць. / А напроці, ў іншай залі / Ім ужо адгаблявалі / З дубу лоўкую мяшалку – / Будзе Воўку і «мар-
шалку». / Вось ліповы прадстаўнік – / Навуковы працаўнік. / Да яго другі падходзіць – / Ім параіцца не 
шкодзіць. / Саймаваць пачнуць увосень, / Прасаймуюць да вясны... [23, с. 428]. У паэме карыкатурна 
прадстаўлены лінгвісты 1920-х гг. Я. Лёсік, Я. Воўк-Левановіч, М. Байкоў, Л. Цвяткоў, а разам з тым  
і іх калегі, якія, як вядома, актыўна (і, паводле аўтара паэмы, занадта доўга і з нядобрымі намерамі) 
абмяркоўвалі пытанні графічнага рэфармавання беларускай мовы. Кандрат Крапіва напісаў гэтыя радкі 
ў сітуацыі, калі над мовазнаўцамі БАН сталі «згушчацца хмары», у час, калі названыя ў паэме і іншыя 
супрацоўнікі акадэміі неўзабаве былі пераведзены ў разрад «ліпавых». 

У артыкуле Т. Р. Рамзы толькі згадваецца, але не аналізуецца публікацыя Кандрата Крапівы 1934 г., 
якая пабачыла свет у рамках кампаніі выкрыцця «кепскіх» лінгвістаў 1920-х гг. У ёй публіцыст 
у дачыненні да тых, хто хацеў усталяваць «самабытную чыстату» (двукоссі Кандрата Крапівы) бела-
рускай мовы, выкарыстоўваў палітычныя ярлыкі «ворагі» і «нацдэмы». Між іншым у гэтай публікацыі 
пісьменнік упершыню выказаў крытыку слова цягнік [24], якую сапраўды пранёс да канца жыцця.

Тэндэнцыйнае сцверджанне пра «шчырую заклапочанасць» Кандрата Крапівы непрымальнае 
яшчэ і таму, што ў сваіх пасляваенных артыкулах ён ніколі не прапаноўваў нічога такога, што магло б 
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выглядаць як асаблівая прыхільнасць да нейкіх канкрэтных моўных з’яў, уласцівых 1920-м гг. Наадварот, 
у яго артыкулах у кантэксце гаворкі пра «буржуазных нацыяналістаў, якія лічылі, што яны адны маюць 
манапольнае права клапаціцца аб чыстаце беларускай мовы», у крытычным святле прыводзіліся 
прыклады са слоўнікаў і узусу 1920-х гг. [25, c. 156]. У артыкуле 1979 г. ён таксама аспрэчваў некаторыя 
словы, ужыванне якіх можна было б звязаць з нейкімі асаблівымі сімпатыямі аўтараў гэтага часу да 
мовазнаўчай спадчыны 1920-х гг. [26]. У іншых пісьменнікаў (напрыклад, Якуба Коласа, М. Лужаніна 
і Я. Скрыгана) такая прыхільнасць да некаторых ранейшых слоў заўважаецца.

Падобным чынам, жадаючы акрэсліць ключавыя пазіцыі Кандрата Крапівы ў сферы культуры 
беларускай мовы «ў святле» зборніка 1934 г. «Пісьменнік і мова» (табл. 2), непрымальна непасрэд-
на «сутыкаць» нейкія цытаты з артыкулаў 1970-х гг. з цытатамі з гэтай кнігі. Ці значэнне зборніка 
1934 г. «Пісьменнік і мова» ў 1970-я гг. яшчэ хоць колькі не паблякла? Што ж да «выкрывальніцка-
ачышчальнага» пафасу, уласцівага гэтай кнізе, сувязь з якім Т. Р. Рамза бачыць у пасляваенных артыку-
лах Кандрата Крапівы, то такі пафас – гэта даволі распаўсюджаны прыём вядзення палемікі, якім сам 
пісьменнік цудоўна валодаў і карыстаўся яшчэ ў 1920-я гг.

«Фігура змоўчвання» адносна пазіцыі Кандрата Крапівы 1930-х гг. у Т. Р. Рамзы выглядае тым больш 
дзіўнай на фоне той акалічнасці, што даследчыца імкнецца ідэнтыфікаваць пазнейшае стаўленне 
пісьменніка да сітуацыі 1920–30-х гг. пры дапамозе хітрамудрага выкарыстання цытат з некрапівоўскіх 
артыкулаў гэтага часу, сягаючы фактычна да рэканструкцый.  

3.3. «Апалагетычныя» vs «неапалагетычныя» артыкулы Кандрата Крапівы. Акрамя артыку-
лаў 1930-х гг., Т. Р. Рамза не бярэ пад увагу публікацыі Кандрата Крапівы 1951–1952 гг., у загалоўках 
якіх ёсць словы «Сталін» і «сталінскі». Іх яна называе «апалагетычнымі». Здаецца, аднак, што та-
кая кваліфікацыя, прымененая І. Я. Лепешавым у дачыненні да артыкулаў пісьменніка ў сярэдзіне  
1990-х гг. у кантэксце пашыраных тады грамадскіх пераацэнак і паўтораная Т. Р. Рамзай, неабавязкова 
будзе ўдалай у рамках сучаснага навуковага дыскурсу.

П а - п е р ш а е, такая ацэнка даецца з перспектывы грамадскага развіцця канца ХХ – пачатку 
ХХІ ст. Але, кіруючыся гістарычным падыходам, дзейнасць Кандрата Крапівы 1951–1952 гг. варта 
ацэньваць у кантэксце свайго часу. Сесія аддзяленняў грамадскіх навук АН СССР 1951 г. у Маскве, 
у якой удзельнічаў Кандрат Крапіва з паведамленнем аб вывучэнні і прапагандзе прац І. В. Сталіна па 
мовазнаўстве, прысвячалася гадавіне надрукавання яго «геніяльнага твора» (ніяк не менш!) «Марксізм 
і пытанні мовазнаўства» [27]. У прызначанага кіраваць беларускай акадэмічнай лінгвістыкай Кандра-
та Крапівы ў гэты час не было ніякага выбару адносна ацэнкі мовазнаўчых прац І. В. Сталіна.

П а - д р у г о е, адхіленыя Т. Р. Рамзай артыкулы Кандрата Крапівы ніяк не зводзіліся адзіна да 
«апалогіі».

Нарэшце, узноўленыя ў пяцітомным зборы твораў і разгляданыя Т. Р. Рамзай артыкулы «Аб некаторых 
пытаннях беларускай мовы» і «Пытанні беларускага правапісу» ўяўляюць сабой адрэдагаваныя версіі ра-
нейшых публікацый, у назвах якіх згадваўся І. В. Сталін. Адхіленне публікацый з «няправільнымі» назвамі 
прывяло да надуманага проціпастаўлення розных версій адных і тых жа артыкулаў. Сімптаматычна тое, 
што аўтар чытала гэтыя артыкулы і не пазнала, што паводле свайго паходжання яны «апалагетычныя». 
Але задачай даследчыкаў з’яўляецца не адкідаць «няправільныя» артыкулы, а спрабаваць асэнсаваць іх 
у рамках свайго часу і біяграфіі канкрэтнай асобы, «уманціраваць» іх у гісторыю навукі, паспрабаваць пра-
сачыць, як лінгвістыка «сталінскага» тыпу паступова трансфармавалася ў паслясталінскае мовазнаўства.

Сярод разгледжаных артыкулаў Т. Р. Рамза не ўзяла пад увагу спецыфіку канкрэтных публікацый, якія 
названы ёй у пераліку «спісам». У гэтым плане публікацыя А. І. Жураўскага, у якой дадзена выразная ха-
рактарыстыка і ацэнка некаторых канкрэтных артыкулаў Кандрата Крапівы, не страціла свайго значэння.

На нашу думку, Т. Р. Рамзе не ўдалося напоўніць належным зместам вынесены ў падзагаловак адной 
з частак артыкула няновы тэзіс аб значнасці сферы культуры мовы ў дзейнасці Кандрата Крапівы. Ужо 
М. В. Бірыла і П. П. Шуба ў 1986 г. сцвярджалі, што ён быў «сталым і нястомным вартавым» чысціні 
і багацця беларускай мовы [3, с. 4]. Т. Р. Рамза называе галоўную частку свайго артыкула «Барацьба за 
культуру мовы як крэда Кандрата Крапівы». Нагадаю, «крэда» літаральна перакладаецца як «я веру». 
У што ж верыў, згодна з Т. Р. Рамзай, Кандрат Крапіва? У амбівалентнасць? Палажэнне пра неадна-
значнасць пазіцыі пісьменніка і лінгвіста ў тым ракурсе, у якім яе разглядае Т. Р. Рамза, наўрад ці можна 
было б кваліфікаваць як крэда.

Між іншым мовазнаўчае крэда Кандрата Крапівы сфармуляваў (і даволі ўдала для таго часу) у сваім 
артыкуле А. І. Жураўскі.

Усё напісанае вышэй не азначае, што лінгвістычная іпастась Кандрата Крапівы, у тым ліку яго пазі-
цыя ў дачыненні да культуры мовы, не была неадназначнай. Аднак гэта амбівалентнасць грунтавалася 
не на ў значнай ступені прыдуманых Т. Р. Рамзай проціпастаўленнях. Наўрад ці можна параўноўваць на-
вукова-публіцыстычныя артыкулы Кандрата Крапівы з яго мастацкай практыкай, у якой ён экспліцытна  
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культурай мовы не займаўся. Неадназначнасць яго асобы вынікала з амбівалентнасці сітуацыі, пры 
якой мастак слова воляй гістарычных абставін быў надзелены ўладай навукова «пастанаўляць» аднос-
на тых або іншых мовазнаўчых пытанняў. Супярэчлівасць яго пазіцыі жывілася вынесенай белару-
скай лінгвістыкай з 1930-х гг. практыкай, да ўсталявання якой ён меў дачыненне, вырашаць спрэчныя 
пытанні лінгвістычнага жыцця дырэктыўна. Усё ж нармалізатарскія захады Кандрата Крапівы былі 
абумоўлены яго навукова-аб’ектыўнымі назіраннямі над беларускай мовай ці вынікалі, як з добрымі 
намерамі пісалі ў свой час, з яго «грамадзянскай пазіцыі, з высокага пачуцця адказнасці» [4, с. 6–7]? 
Т. Р. Рамза разглядае пазіцыю гэтай асобы пераважна «па-за часам» як маналітную, акрэсліваючы 
гістарычны кантэкст яго жыцця і сацыяльны фон бытавання беларускай лінгвістыкі ў лепшым выпадку 
пункцірна. Пры такім падыходзе многія істотныя акалічнасці жыцця пісьменніка і навукоўца згладж-
ваюцца, што не дае магчымасці раскрыць важную тэму глыбока і пераканаўча. 

Артыкул Т. Р. Рамзы ўяўляе сабой выдатную спробу па-новаму ацаніць адну з мовазнаўчых 
іпастасей такой важнай фігуры беларускай лінгвістыкі, як Кандрат Крапіва. У публікацыі, аднак, не зу- 
сім добра прадстаўлены навуковы кантэкст аналізаванай праблематыкі. Недастатковая ўвага да прац 
сваіх папярэднікаў, імкненне да кідкіх фармулёвак, яркіх проціпастаўленняў і занадта простых адказаў 
на складаныя пытанні непазбежна маюць адваротным бокам няпоўны ўлік гістарычных фактаў, 
нівеліраванне нюансаў і ў выніку – не зусім абгрунтаваныя вывады.

Тым не менш публікацыю артыкула Т. Р. Рамзы варта ацэньваць станоўча. А гэта дыскусія, трэба 
спадзявацца, будзе спрыяць далейшаму пошуку ісціны. 
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