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Беларуская лінгвістыка за два апошнія 
дзесяцігоддзі прыкметна ўзбагацілася пра- 
цамі манаграфічнага характару, у якіх выра- 
шаюцца самыя разнастайныя пытанні функ- 
цыянавання беларускай мовы на розных эта
пах яе гісторыі. Яшчэ адну маладаследава- 
ную старонку з жыцця роднага слова адкры- 
вае нам праца Віктара Іванавіча Несцяровіча -  
навукоўца, які з лёгкай рукі свайго настаўніка 
прафесара Ф.М. Янкоўскага вось ужо больш 
за дваццаць гадоў карпатліва вывучае араб- 
скаграфічную спадчыну беларускіх татар.

Праца В.I. Несцяровіча сталася грунтоў- 
ным працягам традыцый, закладзеных яшчэ ў 
славутай доктарскай манаграфіі А.К. Антано- 
віча "Белорусские тексты, писанные араб
ским письмом, и их графико-орфографичес
кая система" (Вільнюс, 1968). У першым раз- 
дзеле кнігі даследчык хоць і сцісла, але дэта- 
лёва аналізуе час з'яўлення татар у Вялікім 
княстве Літоўскім, прычыны страты імі роднай 
мовы i пераходу на гаворку карэннага на- 
сельніцтва, дае характарыстыку ўсіх вядомых 
відаў арабскаграфічных тэкстаў, напісаных 
па-беларуску, спыняецца на крыніцазнаўчай 
аснове кітабістыкі, вызначае асаблівасці мо
вы тэкстаў XVIII-XIX с т . ё н  справядліва ад- 
значае, што кітабы з'яўляюцца шматмоўнымі 
помнікамі, але ў іх, як правіла, пераважае 
нейкая адна мова, напрыклад беларуская. 
Пры гэтым на асобных старонках адбіўся 
ўплыў польскай мовы, а ў кожным творы аба- 
вязкова будуць прадстаўлены ўсходнія тэкс- 
ты -  на арабскай ці старатурэцкай мове.

Падрабязна спыняецца В.I. Несцяровіч на 
праблеме транслітарацыі беларускіх тэкстаў, 
напісаных арабскім пісьмом. Справа ў тым, 
што першыя транслітарацыі з арабскага пісь- 
ма на кірылічнае падаюцца без абгрунтаван- 
ня ўжытых прынцыпаў перадачы тэкстаў 
(В. Вольскі, А. Шлюбскі, Я. Станкевіч). Пазней 
А.К. Антановіч, прааналізаваўшы і ўлічыўшы 
недахопы сваіх папярэднікаў, прапанаваў і 
прымяніў прынцып, паводле якога кожнаму 
арабскаму знаку адпавядае асобны (або са 
змяненнем) кірылічны. Аднак на практыцы гэ- 
тага аказалася недастаткова, паколькі ў тэкс-

тах сустракаецца варыянтнае напісанне 
асобных літар (напр., аліфа і фатхі -  аліфа і 
мадды, жа, ра). У выніку атрымалася так, што 
для кожнага рукапісу неабходна свая сістэма 
транслітарацыі. Ha сённяшні дзень няма 
агульнапрынятай сістэмы транслітарацыі 
арабскаграфічных твораў, тым больш што 
"ў найбольш значных цэнтрах татарскай пісь- 
меннасці... выпрацоўваліся свае графіка-ар- 
фаграфічныя правілы" (с. 15). Аўтар кнігі 
ўважліва аналізуе адметнасці арабскага пісь- 
ма ў беларускіх тэкстах XVIl-XIX ст., адзна- 
чае новыя і прыстасаваныя агульнавядомыя 
графемы, якія выкарыстоўвалі татарскія пе- 
рапісчыкі для максімальна адэкватнай пера
дачы беларускай гаворкі. В.I. Несцяровіч пра- 
пануе некаторыя агульныя правілы трансліта- 
рацыі з элементамі фанетычнай транскрып- 
цыі з улікам кантэксту і папярэдняга зычнага. 
Як узор прыводзіцца і невялікі транслітара- 
ваны ўрывак з Кітаба Хасяневіча 1832 г. Гэты 
Кітаб, зусім нядаўна адшуканы Ібрагімам Ka- 
напацкім у блізкіх сваякоў са Смілавічаў, і 
стаў прадметам дэталёвага аналізу як з боку 
яго палеаграфічных асаблівасцей, так і фра- 
зеалогіі. Менавіта фразеалагізмам у бела- 
рускіх тэкстах, напісаных арабскім пісьмом у 
XVIII-XIX ст., і прысвечана асноўная частка 
працы.

Паводле семантычнай характарыстыкі 
В.І. Несцяровіч вылучае 12 груп фразеала- 
гічных адзінак, сярод якіх фразеалагізмы ста
ну, адносін, руху, прывітання, прадметнасці, 
тэмпаральныя, колькасныя і інш. Адну з най
больш значных груп утвараюць фразеала- 
гізмы стану, значэнне якіх звязана непасрэд- 
на з псіхічнай ацэнкай чалавека як суб'екта 
дзеяння: палцы (рукі) кусаць, галаву біць, 
сэрца на штукі кройіцца (распадаецца), 
сэрца баліць, крывавімі сьлезамі аблі- 
вацца (паліцца) і інш. Падобныя фразеа- 
лагізмы ёсць і ў сучаснай беларускай народ- 
на-дыялектнай і літаратурнай мове, аднак у 
многіх выпадках яны адрозніваюцца аб'ёмам 
значэння, таму іх варта разглядаць не як ва- 
рыянты, а як сінонімы. Параўнальны аналіз 
сведчыць, што структура некаторых фразеа- 
лагізмаў на працягу пэўных гіста-рычных эпох 
змянілася (скарацілася). Так, семантыка- 
структурныя змены адбыліся сярод тэмпа- 
ральных фразеалагізмаў. Параўн.: у гадах 
(летах) старых —> у гадах, до часу малого
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—> до часу, од веку даўнего -> ад веку. У
цэлым жа пераважная большасць фразеа- 
лагічных адзінак захавалася да нашага часу 
амаль у низменным выглядзе. На думку 
В.І. Несцяровіча, можна гаварыць аб 90-пра- 
цэнтнай фразеалагічнай пераемнасці мовы 
XVIII-XIX с т . i сучаснай беларускай. У працы 
ёсць і іншыя цікавыя назіранні як над мовай 
непасрэдна Кітаба Хасяневіча 1832 г., так і ў 
цэлым над мовай старажытных рукапісаў бе- 
ларускіх татар.

Важнае месца ў манаграфіі належыць да- 
даткам, сярод якіх 13 транслітараваных урыў- 
каў з Кітаба Хасяневіча, спіс і сігнатура выка- 
рыстаных рукапісаў, семантыка-этымалагічны 
слоўнік уласных імён. ужытых у ілюстрацыях, 
а таксама невялікі слоўнік іншамоўнай лексікі 
(пераважна арабскай), індэкс фразеалагіз- 
маў. Даследчыкаў гісторыі беларускага пісь- 
менства зацікавіць і спіс літаратуры па тэме 
працы, у якім налічваецца 53 пазіцыі. Хоць 
пералік прац і не зусім поўны, аднак ён свед- 
чыць не толькі аб даўняй цікавасці да стара
жытных рукагіісаў беларускіх татар, але і дае 
надзею на новыя сустрэчы з арыгінальнымі 
працамі новых даследчыкаў беларускамоў- 
най арабскаграфічнай спадчыны.

М.Р. Прыгодзіч,
кафедра гісторыі беларускай мовы
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У беларускай лінгвістыцы склалася свая 
школа даспедавання мовы мастацкага тэксту, 
якая ўключае ў сябе ўжо не адно пакаленне 
філолагаў. Малодшае з іх якраз і прадстаўляе 
Л.І. Яўдошына, чыя манаграфія мае не толькі 
лінгвістычную вартасць. "Слова ў мастацкім 
кантэксце" можна назваць, карыстаючыся вы- 
разам навуковага рэдактара выдання прафе- 
сара Г.М. Малажай, “словам у кантэксце па- 
шаны і памяці" да заснавальніка беларускай 
школы вывучэння мовы мастацкага тэксту 
доктара філалогіі Фёдара Міхайлавіча Янкоў- 
скага: даследаванне Л.І. Яўдошынай прымер- 
кавана да 85-х угодкаў вядомага навукоўца і 
з'яўляецца спробай комплекснага аналізу 
моўных асаблівасцей прозы самога Ф.М. Ян- 
коўскага. Яго мастацкая спадчына прывабіла 
даследчыцу лірызмам, непаўторнасцю света- 
адчування, самабытнай манерай пісьма, ары- 
гінальнасцю ў выбары жанраў.

Аўтар манаграфіі праводзіць навуковае 
апісанне лексічных рэсурсаў, вызначае фра- 
зеалагічную адметнасць, характарызуе асаб- 
лівасці сінтаксічнай арганізацыі прозы вядо
мага лінгвіста і пісьменніка. Кожнаму з аспек- 
таў прысвечаны асобны раздзел даследа- 
вання.

Аналізуючы лексіку твораў, Л.І. Яўдошына 
перш за ўсё звяртае ўвагу на яе стылістыч- 
ную шматпланавасць, абумоўленую сінкрэ- 
тызмам творчай манеры пісьменніка. У сваіх 
апавяданнях, нарысах, абразках ён рас-

казвае пра вясковых людзей. Неабходнасць 
захаваць адметнасць іх жывога маўлення, 
стварыць эфект моўнага асяроддзя абумові- 
ла ўжыванне гутарковай лексікі -  дыялектыз- 
маў, прастамоўных слоў, слоў з эмацыяналь- 
на-экспрэсіўным значэннем. Такія прыклады 
сустракаюцца як у рэпліках герояў, так і ў 
мове аўтара. Паводле назіранняў даследчы- 
цы, прастамоўныя словы служаць у тэкстах 
сродкам выяўлення “адмоўнай суб'ектыўнай 
мадальнасці” (с. 12). Сына, які абакраў сваю 
маці, Ф.М. Янкоўскі называв сытай і праціў- 
най жабай, гнюсам, брыдотай. I ўсё ж для 
яго прозы характерна перавага канататыўнай 
лексікі ca станоўчай мадальнасцю, асабліва ў 
радках успамінаў з дзяцінства, у творах пра 
дзяцей.

У манаграфіі падкрэсліваецца ўменне 
пісьменніка па-майстэрску ўводзіць у моўную 
канву мастацкага тэксту дыялектызмы, нават 
лексічныя і этнаграфічныя, не выклікаючы ў 
чытача цяжкасці іх семантычнага асваення. 
He выпадкова, што рэгіянальная лексіка ўжы- 
ваецца дыферэнцыравана: фанетычныя, мар- 
фалагічныя, словаўтваральныя дыялектыз
мы ўласцівыя пераважна мове персанажаў; 
лексічныя, этнаграфічныя і семантычныя -  як 
мове персанажаў, так і аўтарскай. Такія рэгія- 
налізмы, уведзеныя Ф.М. Янкоўскім у аўтар- 
скую мову, атрымоўвалі магчымасць не толь- 
кі паказаць свае выяўленчыя магчымасці, але 
і з цягам часу стаць агульнаўжывальнымі.

He абыходзіцца празаік і без кніжнай лек- 
сікі, апісваючы сваю працу, размовы з кале- 
гамі і вучнямі. У большасці выпадкаў інтэлек- 
туальная лексіка скарыстоўваецца ў наміна- 
тыўна-прамым значэнні, але спалучэнне яе з 
іншастылёвымі лексемамі стварае непаўтор- 
ныя метафары, надае іранічнае адценне: 
“мабілізаваць" словы, “арсенал" смакаты, 
эпідэмія пустаслоўя.

Як асаблівасць індывідуальна-аўтарскага 
стылю Янкоўскага-празаіка адзначаецца вы- 
карыстанне “саматворных" слоў: запісваць 
пералаканічана ('занадта сцісла’), абканды- 
дачаны літаратар.

Назіранні над выкарыстаннем блізказнач- 
ных слоў прыводзяць аўтара манаграфіі да 
высновы пра асаблівае стаўленне пісьмен- 
ніка да сінанімічнага патэнцыялу беларускай 
мовы, пра яго імкненне сабраць i захаваць 
жывое слова для нашчадкаў, падкрэсліць 
багацце і мілагучнасць нашай мовы, выха- 
ваць у чытача моўнае чуццё i густ. Пераваж
ная большасць сінонімаў, ужытых у апавя
даннях, абразках, мініяцюрах, з'яўляюцца се- 
мантыка-стылістычнымі або стылістычнымі, 
што дазваляе, выкарыстоўваючы прыём ам- 
пліфікацыі, не толькі даць трапную характа- 
рыстыку з'явы, прадмета, чалавека, дэталіза- 
ваць думку, але і ўмела падаць малазразуме- 
лае дыялектнае слова, паказаць яго прыга- 
жосць: улева -  лея -лівень, клопат -рупеск.

Важным сродкам эмацыянальнай выраз- 
насці з'яўляюцца і антонімы. Аўтарам мана- 
графіі яны разглядаюцца як “лексічны сродак 
рацыянальнага, максімальна сціслага выкла- 
ду думак, якога патрабуе малаформная, міні- 
жанравая проза" (с. 23). Адметнае месца ў
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