
Рэцэнзіі

да тэмы сваёй магістэрскай працы. Чытаю 
дароўныя словы, напісаныя моцным і выраз- 
ным почыркам: "Pani Eli Smuikowej na nową 
«białoruską» drogę życia -  Halina Turska, To
ruń, 30 III 54". Напрыканцы ўступу, узгадваю- 
чы той беларускі слоўнік і словы на дарогу, 
пасол і прафесар Эльжбэта Смулкова дадае: 
"Дзякуй, пані прафесар, той шлях аказаўся ці- 
кавым і пленным. Вакол мяне людзі, якія пой- 
дуць па гэтаму шляху далей...''

Рэцэнзуемая кніга багатая на самую роз
ную інфармацыю -  па персаналіям, бібліягра- 
фіі, падзеям і фактам найноўшай і больш ад- 
даленай гісторыі. Таму такім карысным быў 
бы індэкс імён як яшчэ адзін "уваход" у разна- 
стайны змест выдання. На жаль, такога індэк- 
са няма. Вымушана сказаць і пра памылкі 
друку: у рускамоўных тэкстах яны сустрака- 
юцца ў такой колькасці, якая перавышае ўсе 
дапушчальныя нормы нават для звычайнага 
машынапісу, не тое, што для кнігі, якую выдае 
Варшаўскі універсітэт. Каб чытач адчуў, што 
гаворка не пра дробязі, скажу, што, у прыват- 
насці, на старонцы 610 -  не менш 8 памылак 
(у тым ліку ў прозвішчы К. Занусі), на старон
цы 611 -  13 памылак і г. д. Некаторым бела- 
рускім тэкстам не хапіла ўвагі рэдактара -  
носьбіта беларускай мовы (гл. с. 435-444). 

На жаль, бо вельмі ж тэта не пасуе да фор
заца з выявамі двух універсітэцкіх гербаў -  
Варшаўскага i Беластоцкага, да якаснай па- 
перы і бездакорліва выразных фотаздымкаў, 
нарэшце, да вокладкі, мастацкае рашэнне 
якой можа быць узорам знаходлівасці і густу.

Навуковая каштоўнасць кнігі прафесара 
Э. Смулковай "Białoruś i pogranicza: Studia о 
języku i społeczeństwie" бясспрэчная i відавоч- 
ная; кніга ўвойдзе ў цеснае кола найбольш 
надзейных прац па лінгвістычнаму беларуса- 
знаўству. Выданне мае таксама грамадскую і 
чалавечую значнасць як культурная падзея ў 
сучасных дачыненнях паміж Польшчай і Бе- 
ларуссю і як крыніца "кніжных" звестак аб 
ментальнасці і лёсах тых польскіх гуманіта- 
рыяў, хто абраў "беларускі шлях".

Н.Б. Мячкоўская,
кафедра тэарэтычнага і славянскага 

мовазнаўства

І . Я.  Л е п е ш а ў .  Сучасная беларуская лі- 
таратурная мова: спрэчныя пытанкі.
Гродна: ГрДУ імя Янкі Купалы, 2002. 207 с.

Новая кніга прафесара Гродзенскага дзяр- 
жаўнага універсітэта Івана Якаўлевіча Лепе- 
шава стала вынікам шматгадовых пошукаў 
адказу на шматлікія дыскусіі пра сучаснае 
беларускае слова і яго інтэрпрэтацыі ў даве- 
дачнай, вучэбнай і навуковай літаратуры. 
Многія матэрыялы гэтага выдання раней ужо 
публікаваліся ў часопісах і газетах, аднак, 
сабраныя разам, яны дазваляюць па-новаму 
ацаніць зробленае вучоным.

У навуковым свеце імя І.Я. Лепешава вя- 
дома найперш як фразеолага, аўтара шмат- 
лікіх прац для настаўнікаў, школьнікаў, вы- 
кладчыкаў ВНУ, урэшце -  нястомнага збі-

ральніка "залацінак" народнай мудрасці і 
ўкладальніка самага вялікага ў беларускім 
мовазнаўстве слоўніка фразеалагізмаў. Таму 
і не выпадкова ў полі зроку вучонага аказа- 
ліся пытанні найперш лексікалогіі і фразеало- 
гіі, некалькі менш -  графікі, арфаграфіі і інш.

Ідучы ад усталяваных і быццам бы агуль- 
напрынятых палажэнняў, што традыцыйна 
фіксуюцца ў многіх навуковых працах і вучэб- 
ных дапаможніках, аўтар пераканаўча абвяр- 
гае многія з іх, істотна ўдакладняе і дапаўняе 
факталагічным матэрыялам. Аналізуючы ты
лы лексічных значэнняў слова, ён слравядлі- 
ва адзначае, што дапаможнікі па беларускай 
мове фразеалагічна звязанае значэнне ілю- 
струюць толькі прыкпадамі -  фразеалагізмамі 
(зубы прадаваць, зубы з'есці, лынды біць і 
інш.), у той час як патрабуюцца, па В.У. Віна- 
градаву, "няхай і несвабодныя, устойлівыя, 
але раскладальныя, семантычна падзельныя 
злучзнні слоў". Фактычна ўпершыню ў бела- 
рускім мовазнаўстве I.Я. Лепешаў дэталёва 
ахарактарызаваў канструктыўна абмежава- 
нае значэнне слова і адзначыў, што пры- 
блізна шостую частку складаюць такія словы 
ў чатырох тамах ТСБМ (а гэта прыкладна 
11 150 адзінак). Насуперак традыцыі лічыць, 
што ў беларускай мове колькасць мнагазнач- 
ных слоў пераважае, І.Я. Лепешаў статыстыч- 
на дакладна пераконвае ў адваротным: такія 
словы складаюць меншасць (монасемантыч- 
ных лексем, напрыклад, у першых двух тамах 
ТСБМ ажно 27 493 з 35 623). Гаворачы пра 
абсалютныя сінонімы як пашыраны тыл, да- 
следчык справядліва лічыць, што яны часта 
"адрозніваюцца сваімі спалучальнымі магчы- 
масцямі (выбіральна кантактуюць з іншымі 
словамі) і далёка не заўсёды ўзаемазамя- 
няльныя". Такія словы ўтвараюць ужо не сіна- 
німічны рад, а пэўную тэматычную групу 
(прыводзіцца прыклад на сінанімічны рад з 
дамінантай гаварыць (усяго 51 слова): ка- 
заць, мармытаць, субяседнічаць, плесці, бра- 
хаць, несці, малоць і інш.). Грунтоўным ана- 
лізам вылучаюцца раздзелы аб варыянтнасці 
слоў, паронімах і антонімах. Не магу не па- 
гадзіцца з тым, што паміж кампанентамі аксю- 
маранных канструкцый тылу жывыя нябожчы- 
кі, дойны конь, праваслауны атэіст няма анта- 
німічных адносін, таму сцвярджэнні, што ак- 
сюмаран засноўваецца «на выкарыстанні ан- 
тонімаў», «з' ява антаніміі ляжыць у аснове» 
аксюмарана, неапраўданыя (с. 42). Шмат ці- 
кавых назіранняў можна знайсці ў раздзелах, 
прысвечаных прастамоўнай лексіцы абмежа- 
ванага ўжывання, паводле актыўнага і пасіў- 
нага складу. I.Я. Лепешаў, у прыватнасці, кан- 
чаткова абвяргае хрэстаматыйны тэзіс аб 
своеасаблівым жаргоне з сумесі беларускіх і 
польскіх слоў, які ў дарэвалюцыйны час ужы- 
вала шляхта і які высмеяў у "Пінскай шляхце” 
В. Дунін-Марцінкевіч. На самай справе ў гэ- 
тай п’есе "няма ні аднаго скажонага беларус- 
кага ці лольскага слова. Тут выкарыстана толь- 
кі 17 польскіх слоў, лрьічым пераважна ў вер- 
шаваных радках, што матывуецца патраба- 
ваннем рытму і рыфмы і назіраецца ў многіх 
іншых творах В. Дуніна-Марцінкевіча" (с. 50).

Увагі заслугоўвае раздзел аб лексічнай 
норме асобных слоў, які як бы падагульняе 
шматлікія выказванні, а найперш практычныя
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рэкамендацыі многіх моўных рэфарматараў. 
Сярод апошніх асаблівай актыўнасцю вызна- 
чаюцца выдаўцы і некаторыя аўтары газеты 
"Наша слова", часопіса "Роднае слова", пра- 
фесар ГрДУ П.У. Сцяцко. І.Я. Лепешаў ці не 
адзіны ў рэспубліцы, хто рашуча адстойвае 
сапраўдную чысціню беларускай мовы, выс
тупав супраць тых, хто, "страчваючы адчу- 
ванне часу і прасторы", разважае "...пра маг- 
чымасць пераходу з сучаснага шрыфту на ла- 
цінку, пра вяртанне да тарашкевіцы, ужыва- 
юць і настырна прапагандуюць асобныя сло- 
вы і іх формы, лічачы толькі іх самабытнымі, 
сапраўднымі, чыста беларускімі і рашуча ад- 
маўляючы іншыя -  прывычныя, нарматыў- 
ныя" (с. 59). Местачковы моўны патрыятызм 
уносіць блытаніну ў галовы настаўнікаў і пры- 
хільнікаў роднага слова, лрыніжае зробленае 
і адпрацаванае папярэднікамі, парушае моў- 
ную кадыфікацыю. Такія словы і формы, як 
неадоймны, даведзіны. узвычленне, прыгно- 
біць. бачына, міталёгія, наапошку. сяньні, па- 
нятак і іншыя адкідваюць нашу мову ў далёкія 
20-30-я гг. XX ст., ніяк не садзейнічаюць яе 
нармалізацыі і далейшай папулярызацыі ў 
сучасным грамадстве.

Цікавымі разважаннямі вызначаецца гла
ва, у якой вядучы беларускі вучоны дае сваё 
тлумачэнне вузкага і шырокага разумения 
аб'ёму фразеалогіі, цэласнага значэння фра- 
зеалагізма, імкнецца размежаваць крылатыя 
словы, прыказкі і фразеалагізмы, спыняецца 
на разглядзе недакладна скалькаваных фра- 
зеалагізмаў, паэтычных мініяцюр у фразеа- 
логіі, удакладняе і дапаўняе свой жа самы вя- 
лікі на сённяшні дзень двухтомны "Фразеала- 
гічны слоўнік беларускай мовы", крытычна 
ацэньвае перакладны даведнік 3. Санько 
"Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, пры- 
мавак і фразем" (1991) і інш. Асобныя пытанні 
фразеалогіі разглядаюцца таксама і ў некато- 
рых іншых раздзелах кнігі. У прыватнасці, 
І.Я. Лепешаў засяроджвае ўвагу на неадэк- 
ватным напісанні пачатковай літары ў фра- 
зеалагізмах з кампанентамі -  уласнымі імё- 
намі тыпу за даром Гарохам. як Піліп з кана- 
пель. на ўсю Іванаускую. На думку даслед- 
чыка, фразеалагічныя кампаненты, этымала- 
гічна звязаныя з уласнымі назоўнікамі, няма 
падставы пісаць з вялікай літары. Асобна 
спыняецца аўтар на арфаграфічным напісан- 
ні назвы беларускай дзяржавы мінулых часоў 
Вялікага Княства Літоўскага (усе тры словы 
прапануецца пісаць з вялікай літары), дыфе- 
рэнцыруе напісанне слова Бог з вялікай і ма
лой літары, дапускае магчымасць выкарыс- 
тання псеўданімаў і непсеўданімаў у поўнай і 
скарочанай формах і інш. Многімі слушнымі 
заўвагамі і парадамі насычаны таксама раз- 
дзелы "Графіка", "Марфалогія" і "СІнтаксіс".

У падзагалоўку кнігі прафесара І.Я. Лепе- 
шава не выпадкова ўжыта ўдакладненне 
"спрэчныя пытанні". Далёка не з усімі пра- 
пановамі навукоўца можна пагадзіцца, мно- 
гае патрабуе далейшага асэнсавання і ана- 
лізу. Наўрад ці можна пагадзіцца з прапано- 
вай публікаваць тэксты мастацкіх твораў з за- 
хаваннем марфалагічных асаблівасцей пэў- 
Hc й эпохі (маюцца на ўвазе формы пры баць- 
крх, у іншых мясцох і пад.). Сумненне выклі- 
кае і мажпівасць пісаць з малой літары

ўласныя імёны ў скпадзе фразеалагізмаў, ад- 
маўленне ў праве на ўжытак слова "фразе- 
ма", якое, на нашу думку, нічым не горшае за 
"фразеалагізм".

Новая праца прафесара I.Я. Лепешава 
мае выключнае значэнне для далейшай ка- 
ардынацыі і уніфікацыі розных лексіка-грама- 
тычных форм, перагляду і ўнясення ўдакпад- 
ненняў у акадэмічныя і школьныя граматыкі, 
вучэбныя дапаможнікі і інш. Пажадана, каб 
гэта кніга стала прадметам дэталёвага аб- 
меркавання не ў асобных рэцэнзіях (гэта так
сама патрэбна), а найперш -  у аўтарскіх ка- 
лектывах супрацоўнікаў акадэмічнага Інсты- 
тута мовазнаўства імя Якуба Коласа, якія 
працуюць над новымі выданнямі кніг па бела
рускай мове.

М.Р. Прыгодзіч,
кафедра гісторыі беларускай мовы

М. Г .  Б у л а х о в .  О п ы т  и с т о р и ч е с к о го  
с л о в а р я  р у с с к о й  л и н гв и с т и ч е с к о й  т е р м и 
н о л о ги и : В 5 т. Mh.: БГПУ, 2002. Т. 1: Аббре
виатура -  Йотированный. 428 с.

В 2002 г. в Белорусском государственном 
педагогическом университете им. М. Танка 
увидел свет первый том будущего пятитом
ного “Опыта исторического словаря русской 
лингвистической терминологии” Заслуженно
го деятеля науки Республики Беларусь про
фессора Михаила Гапеевича Булахова. Книга 
представляет собой уникальный справочник 
по русской языковедческой терминологии. 
От известных к настоящему времени слова
рей лингвистических терминов данное изда
ние отличается диахроническим принципом 
построения и подачи фактического и иллюст
ративного материала, а также широтой пред
ставленной в нем терминологической лекси
ки. Одна из первоочередных задач автора -  
максимально полно отразить лингвистиче
скую терминологию, используемую в трудах 
по русскому и общему языкознанию, а также 
показать особенности ее исторического раз
вития. Указанные цели потребовали от уче
ного нетрадиционных подходов при построе
нии словарной статьи, раскрытии семантики 
и показа функционирования лингвистическо
го термина. В "Опыте исторического слова
ря...", во-первых, представлена лингвистиче
ская терминология от древнейших грамматик 
до современных изданий, т. е. всего периода 
существования русистики как науки, при этом 
учтены данные наиболее значительных на
учных трудов, оказавших заметное влияние 
на развитие русской лингвистической и в це
лом филологической науки. Как отмечается 
во “Введении", автор ставил своей целью “по 
возможности полно учесть русскую лингвис
тическую (частично общефилологическую) 
номенклатуру по наиболее известным печат
ным трудам, появившимся в последние три 
века. Кроме того, включены отдельные тер
мины, которые имеются в старопечатных 
восточнославянских грамматиках и словарях
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