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На прыкладзе кнігі ―Геаграфія Беларусі‖ 1919 г. у дакладзе асвятляецца роля Аркадзя Смоліча як 

стваральніка геаграфічнай тэрміналогіі беларускай мовы. Аўтар прыходзіць да высновы, што к моманту 

публікацыі кнігі геаграфічная тэрміналогія беларускай мовы ў значнай ступені была сфарміравана. Перад 

Аркадзем Смолічам у асноўным стаяла задача абагульніць і спарадкаваць папярэдні матэрыял, а таксама 

зрабіць патрэбныя дапаўненні. 

The paper deals with the role of Arcadź Smolič as a creator of geography terminology of Belarusian and is 

based on The Geography of Belarus book. The author drives to the conclusion that the Belarusian geography 

terminology had been mostly formed by the time the book was published.  Arcadź Smolič's role was to 

summarise and arrange the existent material, as well as to make necessary additions. 
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1. Устанаўленнем пачаткаў беларускамоўнай геаграфічнай тэрміналогіі займаліся як 

географы  [4], так і лінгвісты  [1; 2]. С. Сідор сцвердзіў, што пачатак стварэння беларускай 

геаграфічнай тэрміналогіі быў пакладзены ў некаторых выпусках серыі «Беларуская навуковая 

тэрміналогія» (1922–1930) і прывѐў прыклады пераважна тых тэрмінаў 1920-х гг., якія ў 1930-я гг. 

выйшлі з ужытку і не захаваліся ў сучаснай тэрміналогіі  (выпятрэнне ‗выветрыванне‘, затока, 

імшара, канцавоссе ‗полюс‘, краявід, кругавід ‗гарызонт‘, нацѐк ‗сталактыт‘, паземнік 

‗гарызанталь‘, палудзеннік ‗мерыдыян‘, плашчак ‗скарпіѐн‘, раўналежнік ‗паралель‘, роўнік 

‗экватар‘, сысуны і інш.) [4]. 

У 1990-я гг. часта лічылася, што  сучаснай тэрміналогіі ўласціва пэўная «дэфектнасць», і, 

прынамсі, некаторыя тэрміны 1920-х гг. варта было б вярнуць ва ўжытак. У адным з артыкулаў Н. 

Панковай месціцца рэмарка пра тое, што «Геаграфія Беларусі» А. Смоліча была напісана на 

«прыгожай, сакавітай» мове [1, с. 64]. Прапаноўвалі вярнуць ва ўжытак некаторыя тэрміны 1920-х 

гг. (напрыклад: вобліў ‗галалѐдзіца‘, вышнявіна ‗вярхоўе‘, Паўдзенне ‗Антарктыда‘, Паўночча 

‗Арктыка‘, зваротнік ‗тропік‘, кругавід, роўнік, снегавал ‗лавіна‘, сухмень, упад (ракі) і інш.) і 

некаторыя іншыя аўтары [3, с. 222].    

2. Некаторыя геаграфічныя і агульнанавуковыя тэрміны ў падручніку А. Смоліча былі 

узуальнымі, яны сустракаліся ў літаратуры ранейшага часу і ў той ці іншай ступені былі засвоены: 

абняць ‗ахапіць‘, акалічны, варыва ‗агародніна‘, востраў, гадоўля, гала, зверына, зыбісты 

‗хвалісты‘, імшара ‗мохавае балота‘, карта (геаграфічная),  крамніна, мерыдыян, места ‗горад‘, 

мялізна ‗мель‘, насяленне,  (не)правідловы, расчыняць ‗раствараць‘, садовіна, садоўніцтва, 

скарбовы ‗казѐнны‘, сухмень, улева ‗залева‘, урад ‗установа‘ і інш. У некаторых выпадках аўтар, 

аднак, быў няпэўны, якому тэрміну аддаць перавагу, і вынікі такой рэфлексіі пазначаліся ў кнізе: 

лістаўніца (мадрына). 

У некаторых выпадках тэрміны першага выдання 1919 г.удакладняліся. Так, напрыклад, 

формы опадзь і расціннасць пазней былі заменены на ападкі і расліннасць. 

Паколькі ў працэсе фарміравання тэрміналогій у 1920-я гг. існавала канкурэнцыя паміж 

запазычанымі і ўласнымі тэрмінамі, у 1920-я гг. некаторыя тэрміны атрымлівалі дадатковыя 

варыянтныя заменнікі незалежна ад таго, што да гэтага яны маглі быць адносна добра 

ўкарэненымі ў мове. Так, напрыклад, у трэцім выпуску серыі ―Беларуская навуковая тэрміналогія‖ 

1923 г., падрыхтаваным М. Азбукіным, замест ужываных А. Смолічам слоў востраў, карта, 

мерыдыян,полюс, экватар або поруч з імі з‘явіліся словы выспа, мапа, палудзеннік, канцавоссе, 
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роўнік. З прычыны яшчэ большага стылістычнага зруху ў лексіцы беларускай мовы, які адбыўся ў 

1930-я гг., многія тэрміны з ліку тых, якія ў 1920-я гг. маглі лічыцца замацаванымі, пазней змянілі 

сваю форму, атрымалі зніжаную стылістычную кваліфікацыю або ўвогуле выйшлі з беларускай 

літаратурнай мовы.  

Частка выкарыстаных А. Смолічам слоў уяўлялі сабой словаўтваральныя і семантычныя 

наватворы: аднавобразнасць ‗аднастайнасць‘, вадазборнік ‗басейн‘,  вытвор ‗прыродны прадукт‘, 

двутленісты ‗двухвокісны‘, зграмаджваць ‗групаваць, аб‘ядноўваць‘, карыта ‗рэчышча‘ (ракі), 

кісля ‗кіслата‘, кругавід ‗гарызонт‘, лічны ‗шматлікі‘, майстроўка ‗рамясло‘, стаццявы 

‗вертыкальны‘, сухазем’е ‗мацярык, кантынент‘, сфалдаванне (зямной кары),   шыльнік, 

шыльнікавы ‗хвойны (пра лес)‘ і інш. У некаторых выпадках аўтар недыферэнцыявана ўжываў два 

тэрміны: краіна і паяс ‗кліматычная зона‘, мерны і ўмеркаваны ‗умераны‘, сухаземны і 

кантынентальны (пра клімат). Падобна да слоў папярэдняй групы, многія такія лексемы ў 1930-я 

гг. выйшлі з ужытку. 
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