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АКАДЭМІЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
ПА РЭФОРМЕ БЕЛАРУСКАГA ПРАВАПІСУ I АЗБУКІ (1926)

Анализируются причины созыва Акаде
мической конференции по реформе бело
русской орфографии и алфавита (1926), ее 
место и значение в истории белорусской 
лингвистики. Делается вывод о том, что 
конференция стала важным событием для 
развития белорусского языкознания, однако 
она была использована тогдашними вла
стями для достижения некоторых политиче
ских целей.

The article provides background to the 
Academic Conference on the Reform of Bela
rusian Orthography and Alphabet (1926), its 
place and significance in the history of Belaru
sian linguistics. The conclusion is that the Con
ference was a milestone in the development of 
Belarusian linguistics, but was used by the aut
horities of that time to achieve certain political 
goals.

1. Праведзеная ў Мінску Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага 
правапісу і азбукі 1926 г. па сённяшні дзень застаецца самым важным і самым 
цікавым навуковым форумам у гісторыі беларускай лінгвістыкі, непераўзыдзе- 
ным узорам арганізацыі навуковых з’ездаў, прысвечаных беларускай мове. Та
кое становішча абумоўлена некалькімі прычынамі.

1.1. Тэма правапісу і азбукі жыва абмяркоўвалася беларускімі мовазнаўцамі і 
ўспрымалася тагачасным грамадствам як важная навукова-практычная прабле- 
ма. Цікавасць да пытання рэформы беларускай мовы была ўзбуджана не- 
калькімі публікацыямі ў друку, прычым у некаторых з іх патрэба “рэвізаваць” бе- 
ларускую мову выказвалася непасрэдна ў назвах (параўн.: Лёсік 1923; Лёсік 
1925; Багдановіч 1925; Цвяткоў 1926).

1.2. Ha канферэнцыі ўпершыню ў гісторыі беларусазнаўчыя пытанні абмяр- 
коўваліся на міжнародным узроўні (3 даклада... 2001, 104), наогул тэты форум 
быў “першым навуковым выхадам Беларусі на міжнародную арэну” (Некрашэвіч 
1927, 9). Канферэнцыя была праведзена ў маладой Беларускай Савецкай Ca- 
цыялістычнай Рэспубліцы праз некалькі гадоў пасля ўсталявання савецкай ула- 
ды і, сімвалізуючы сабой вяршыннае дасягненне дзяржаўнай палітыкі белару- 
сізацыі, мела выразныя палітычныя аспекты (Іваноў 1993; Платонаў 1996). Ac- 
ноўная тэма форуму -  правапісна-графічная, але быў заслуханы і шэраг іншых 
важных мовазнаўчых дакладаў, а таксама некалькі літаратуразнаўчых. Канфе
рэнцыя працягвалася аж восем дзён, што дало магчымасць абмеркаваць ас- 
ноўныя пытанні даволі грунтоўна. Матэрыялы форуму былі надрукаваны ў 1927 г., 
прычым у кнігу ўвайшлі не толькі даклады, але і (вельмі падрабязная) дыскусія, 
а таксама разнастайныя спадарожныя матэрыялы. Канферэнцыя была выключ- 
на дэмакратычным і “празрыстым” мерапрыемствам: усе дэлегаты мелі магчы
масць свабодна выказваць свае пазіцыі па любому з дыскутуемых пытанняў, 
пастановы прымаліся шляхам галасавання, вынікі якога ўключна з персаналь- 
нымі схільнасцямі па канкрэтных пунктах апублікаваны ў зборніку матэрыялаў.

1.3. У канферэнцыі ўдзельнічалі найлепшыя навуковыя сілы Беларусі і іншых 
краін: усе вядучыя супрацоўнікі Інбелкульта на чале з яго старшынёй У. Ігна- 
тоўскім (С. Некрашэвіч, М. Байкоў, Я. Лёсік, М. Грамыка, Б. Эпімах-Шыпіла і
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інш.), прафесар БДУ П. Бузук і дацэнты А. Багдановіч, I. Воўк-Левановіч, 
Л. Цвяткоў. Дэлегатамі форуму былі настаўнікі дзевяці педагагічных тэхнікумаў, 
выкладчыкі Беларускага камуністычнага універсітэта, Беларускай сельскагаспа- 
дарчай акадэміі, прафесар Маскоўскага універсітэта П. Растаргуеў (прачытаў 
адзін з асноўных дакладаў), рэктар Літоўскага універсітэта ў Коўне М. Біржышка, 
дацэнт Латвійскага універсітэта ў Рызе Э. Блесэ, дацэнт Ленінградскага універ- 
сітэта П. Гарчынскі, дацэнт Варшаўскага універсітэта Ю. Галомбэк, дацэнт Xap- 
каўскага інстытута народнай асветы К. Німчынаў, прафесар Берлінскага універ- 
сітэта М. Фасмер, рэдактар ковенскага часопіса “Крывіч” В. Ластоўскі і інш. He- 
каторыя навукоўцы ўдзельнічалі ў дыскусіях завочна: акадэмік Б. Ляпуноў 
(Ленінград), член Чэшскай акадэміі навук і мастацтваў А. Чэрны (Прага), Я. Тым- 
чанка і А. Курыла (Кіеў). Іншыя, не маючы магчымасці прыехаць (Б. Тарашкевіч, 
акадэмік К. Студынскі i I. Свянціцкі з Львова, Ян Бадуэн дэ Куртэнэ з Варшавы, 
О. Гуер з Прагі, У. Ганцоў і М. Грунскі з Кіева, Дзм. Ушакоў з Масквы і інш.), дас- 
лалі свае пісьмовыя прывітанні. Ha канферэнцыю былі запрошаны (аднак па не- 
вядомых прычынах не ўдзельнічалі ў ёй) акадэмікі Я. Карскі, П. Лаўроў і член- 
карэспандэнт АН СССР Л. Шчэрба (Ленінград), член-карэспандэнт АН СССР 
М. Дурнаво (Прага), В. Вондрак (Брно), Я. Лось i Я. Развадоўскі (Кракаў), прафе
сар Д. Дарашэнка (Прага), акадэмік А. Крымскі i М. Грушэўскі (Кіеў), член- 
карэспандэнт АН СССР А. Томсан (Адэса), Э. Бернекер (Германія), А. Беліч 
(Бялград). Увогуле, паводле слоў У. Ігнатоўскага, арганізатары ставілі за мэту 
запрасіць на канферэнцыю «“китов науки” из заграницы и СССР» (3 даклада... 
2001, 103), i гэтая мэта была імі выканана. Мінскія партыйцы прымалі ўдзел 
толькі ў арганізацыйнай (і зусім нязначна -  у навуковай) частцы канферэнцыі, і ў 
гэтым плане пазбаўленым зместу даводзіцца прызнаць выказванне аднаго су- 
часнага гісторыка аб “лінгвістычных пошуках мінскіх камуністаў” (Лазько 2001, 
144). Ізраільскі даследчык П. Вэкслер лічыць знамянальным той факт, што кан- 
ферэнцыя па мове, “ ...якая яшчэ толькі некалькі гадоў таму назад не мела 
палітычнага прызнання, змагла выклікаць так шмат зацікаўлення сярод айчын- 
ных і замежных навукоўцаў’’ (Wexler 1993, 33). Можна бачыць выразнае пера- 
большанне ў сцвярджэнні аб тым, што на канферэнцыі быў выяўлены погляд на 
пытанні беларускага правапісу і графікі “блізка ўсіх выдатнейшых славістаў" 
(Некрашэвіч 1927, 3), аднак справядлівым трэба прызнаць меркаванне, што 
гэты форум у пэўнай ступені меў агульнаславістычны характар.

1.4. Канферэнцыя адбылася ў час, калі грамадскія функцыі маладой белару
скай літаратурнай мовы значна пашырыліся, і сама яна інтэнсіўна развівалася, 
аднак здабыткі лінгвістыкі ў яе вывучэнні былі яшчэ вельмі сціплымі. Вядома, 
што акадэмік Я. Карскі толькі ў нязначнай меры цікавіўся праблемамі сучаснай 
мовы; увогуле ж пэўныя імпульсы для разгортвання такіх даследаванняў узніклі 
пасля з’яўлення ў 1918 г. “Беларускай граматыкі для школ” Б. Тарашкевіча, пе- 
ракладных слоўнікаў 1918 і наступных гадоў, заснавання Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта і Інстытута беларускай культуры.

2 Традыцыйна ў лінгвістычных працах лічыцца, што прычынамі склікання 
канферэнцыі былі недахопы арфаграфіі Б. Тарашкевіча (правапіс запазычаных 
слоў, е ненаціскнога і інш.), узнікненне дыскусіі з гэтай нагоды, патрэба ўзгад- 
ніць паміж сабой шматлікія і супярэчлівыя прапановы, а таксама абагульніць 
дасягненні і абмеркаваць далейшыя шляхі развіцця беларускага мовазнаўства 
(параўн.: Крамко... 1968; Шакун 1995; Германовіч 1994). Сапраўды, у тагачас- 
ным беларускім правапісе існавалі асобныя недахопы, але яны не былі на- 
столькі значнымі, каб іх ліквідацыя не магла быць праведзена без склікання спе- 
цыяльнага навуковага з’езда. Падобна, асобныя арфаграфічныя правілы, якія 
звычайна разглядаюцца ў сучаснай літаратуры як асабліва недасканалыя (на- 
прыклад, правіла перадачы о ў запазычаных словах), папраўдзе складалі не- 
вялікую праблему для пэўных груп карыстальнікаў беларускай мовы.

Што ж датычыцца спрэчак (іх узбудзіў Я. Лёсік, фактычна ён так і застаўся 
ледзь не адзіным прыхільнікам даволі радыкальнай правапіснай рэформы бе
ларускай мовы), то да канферэнцыі яны не паспелі як след разгарнуцца. Мова- 
знаўцы, якія выступілі ў адказ на публікацыю Я. Лёсіка 1925 г. (А. Багдановіч i
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інш.), у нейкай меры намагаліся гэтую дыскусію пагасіць. У цэлым да склікання 
канферэнцыі падчас спрэчак канкрэтных прапаноў па рэфармаванні правапісу ці 
азбукі было выказана няшмат.

У значнай ступені іншы погляд на прычыны правядзення канферэнцыі адлю- 
страваны ў некаторых апошніх публікацыях аўтараў-гісторыкаў: згодна з ім, фо
рум быў скліканы з-за палітычных меркаванняў (Іваноў 1993; Лазько 2001) і, уво- 
гуле, ён меў пераважна палітычны характар (Іваноў 1993). У пацвярджэнне пры- 
водзяцца шматлікія (і абгрунтаваныя) доказы таго, што ўлады трактавалі кан- 
ферэнцыю не столькі як навуковае мерапрыемства, колькі як палітычна-прапа- 
гандысцкую акцыю. Напрыклад, звяртаецца ўвага на тое, што падчас падрых- 
тоўкі і правядзення форуму працавала спецыяльна створаная з высокіх партый- 
ных чыноўнікаў “партпяцёрка", што канферэнцыя была своеасаблівым “папе- 
раджальным” мерапрыемствам у дачыненні да рыхтаванага за мяжой з удзелам
В. Ластоўскага Усебеларускага з’езда. На думку партыйных арганізатараў фо
руму, ён павінен быў сімвалізаваць сабой адзінства Камуністычнай партыі Бе- 
ларусі з заходнебеларускім нацыянальна-вызваленчым рухам і беларускай па- 
літычнай эміграцыяй, пераканаць сусветную грамадскасць у паспяховасці куль- 
турна-нацыянальнай палітыкі ў БССР, замацаваць пазіцыі партыі сярод розных 
груп інтэлігенцыі рэспублікі і г. д. (Платонаў 1996; Іваноў 1993). Усе гэтыя мэты ў 
значнай ступені былі дасягнуты. У працах аўтараў-гісторыкаў падрабязна апіс- 
ваецца знешні антураж канферэнцыі, які спрыяў дасягненню ёю палітычных мэт. 
(У дні з’езда Мінск быў святочна ўпрыгожаны, на прадпрыемствах і ва ўстановах 
праходзілі ўрачыстыя мітынгі, у газеце “Савецкая Беларусь” друкаваліся бес- 
прэцэдэнтна падрабязныя матэрыялы аб канферэнцыі, для дэлегатаў была 
прадугледжана надзвычай багатая сацыяльна-культурная праграма і інш.) Між 
тым значная частка гэтых захадаў уяўляе сабой не столькі (прынамсі, не толькі) 
элемент палітычнага маніпулявання, колькі звычайны і нават неабходны фактар 
правядзення любых значных міжнародных форумаў. Так, у газетах былі надру- 
каваны інтэрв'ю з лідэрамі беларускага палітычнага руху за мяжой В. Ластоўскім 
і К. Езавітавым, але абодва гэтыя дзеячы выказваліся ў інтэрв'ю свабодна, без 
прымусу з боку партыйных органаў або журналістаў.

Папраўдзе на факт скпікання канферэнцыі дзіўным чынам і ў рознай ступені 
паўплывалі ўсе названыя чыннікі: асобныя недахопы тагачаснага правапісу, туч
ная пастаноўка пытання рэформы правапісу і алфавіта ў грамадстве, жаданне 
ўладаў правесці ў маладой савецкай рэспубліцы міжнародную канферэнцыю, 
патрэба беларускага мовазнаўства агледзець вынікі сваёй працы за некалькі га- 
доў. Палітычныя фактары, бадай, у нязначнай ступені ўплывалі на ход абмерка- 
вання на форуме графічных і правапісных праблем (калі ўплывалі ўвогуле). 
Згодна са сцвярджэннем У. Ігнатоўскага, ідэя склікаць канферэнцыю па права- 
nice ўзнікла вясной 1926 г. (гл. 3 даклада... 2001, 102), аднак папраўдзе ў інбел- 
культаўскіх колах такая думка з’явілася раней і, відаць, незалежна ад палітыч- 
най кан’юнктуры. Яшчэ ў пачатку кастрычніка 1925 г. на пасяджэнні прэзідыума 
Інбелкульта было прапанавана правапісна-тэрміналагічнай камісіі прыступіць 
“...да перагляду правапісу і граматычнай тэрміналогіі з тым, каб унесці іх у наву- 
ковую раду і ў далейшым прадставіць даклад на навуковым кангрэсе белару- 
сазнаўцаў” (Пратакол... 1925, 243). Для ўдзельнікаў канферэнцыі і старонніх 
назіральнікаў палітычныя падставы яе склікання былі зусім не відавочнымі. Па- 
раўнаем у гэтых адносінах меркаванне Яна Бадуэна дэ Куртэнэ аб тым, што 
гэты форум меў “...чыста культурніцкі характар, і ніхто, хто выступаў на ім, не 
меў намеру займацца палітычнымі гульнямі” (цыт. na: Białokozowicz 2004, 179).

П. Вэкслер мяркуе, што скліканне канферэнцыі з’явілася “выдатным здзяй- 
сненнем” (remarkable feat), -  калі мець на ўвазе, што яшчэ некалькі гадоў да таго 
беларускамоўная супольнасць была пазбаўлена права ўжываць родную мову ў 
школе, у друку і ўрадавых установах. Ізраільскі даследчык лічыць гэтую падзею 
унікальным дасягненнем у гісторыі савецкай лінгвістыкі ў цэлым: канферэнцыя 
была першым вялікім міжнародным лінгвістычным форумам у СССР, прысвеча- 
ным адной з савецкіх моў (Wexler 1993, 31).
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3. Ha канферэнцыі адбылося вострае сутыкненне думак паміж прыхільнікамі 
хуткай і даволі радыкальнай рэформы беларускай мовы і паслядоўнікамі памяр- 
коўнага вырашэння гэтай праблемы (С. Некрашэвіч, А. Багдановіч, П. Растар- 
гуеў і інш.). Я. Лёсік лічыў, што, ужыўшы “некаторай рэвалюцыйнасці” (ГІёсік 
2003, 196, 211), рэфармаваць графіку і правапіс трэба. Аднак яго прапановы на 
канферэнцыі падтрымкі не знайшлі. Іншай думкі на моўнае рэфармаванне тры- 
маліся прадстаўнікі памяркоўнага крыла, напрыклад П. Растаргуеў, які яшчэ ў 
сваім прывітальным слове на канферэнцыі зазначыў, што “справа рэформы 
правапісу і азбукі -  складаная і трудная”, таму пры рэфармаванні “патрэбна 
вялікая асцярожнасць, каб не адтаўхнуць народный масы ад лраведзенай рэ
формы” (Працы 1927, 27). Паводле С. Некрашэвіча, у сярэдзіне 1920-х гг. важкіх 
падстаў для перагляду дзейных на той час правілаў правапісу не існавала; вы
несены Я. Лёсікам на абмеркаванне канферэнцыі правапісны праект ён квалі- 
фікаваў як “несур’ёзны” (Выбраныя навуковыя працы 2004, 13). Аднак калі так 
атрымалася, што з гэтай нагоды была склікана спецыяльная канферэнцыя, то 
яе трэба выкарыстаць -  “каб накіраваць працу па рэформе нашага правапісу на 
належны шлях“ (Выбраныя навуковыя працы 2004, 14). Гэткі шлях, на думку
С. Некрашэвіча, мог быць адзін: “ ...шырока распачаць працу па даследаванні 
беларускіх гутарак i на аснове вывадаў даследавання рабіць рэформу пра- 
вапісу” (Выбраныя навуковыя працы 2004, 14).

Есць падставы сумнявацца, што С. Некрашэвіч папраўдзе лічыў шлях выву- 
чэння гаворак найбольш пленным для вырашэння праблемы будучага паспяхо- 
вага рэфармавання беларускай мовы. Яшчэ да канферэнцыі аднадумца С. He- 
крашэвіча А. Багдановіч выказаў думку аб тым, што правапісныя правілы не 
абавязкова павінны грунтавацца на дакладных лінгвістычных даследаваннях; 
апошнія, калі іх рэалізоўваць у правапіснай практыцы, могуць моцна ўскладняць 
сітуацыю і правакаваць вялікую колькасць выключэнняў, што для правапісу не- 
пажадана (Багдановіч 1925, 153). Адпаведна, недастатковая вывучанасць на 
той час, напрыклад, беларускага дыялектнага вакалізму не была неадольнай 
перашкодай для таго, каб нейкім чынам усталяваць правапіс ненаціскнога е 
пасля мяккіх зычных, даволі складана прадстаўлены ў Б. Тарашкевіча. Акадэ- 
мічная канферэнцыя была адкрытым сутыкненнем думак, i яе галоўныя ўдзель- 
нікі бьілі зацікаўлены не проста ў выкладанні сваіх пазіцый, але і ў дасягненні 
канкрэтных вынікаў праз прыцягненне на свой бок удзельнікаў канферэнцыі. У 
якасці ініцыятара рэсрормы, падтрыманага ўладамі самім фактам склікання кан- 
ферэнцыі, Я. Лёсік напачатку меў на форуме пэўную перавагу. У гэтым плане 
некрашэвічаву тактыку вядзення дыскусіі з ім можна ацаніць як удалую: прапа- 
нова рэфармаваць правапіс на аснове дыялекталагічных даследаванняў была 
не абстрактным, адарваным ад жыцця “інтэлігенцкім” пажаданнем, а вырастала 
з непрыняцця лёсікавага тэзіса аб тым, што ў беларускіх гаворках заўсёды “га- 
лосныя о (ё) -  э (е)... не пад націскам даюць а (я)" (Лёсік 2003, 235). Пра неаб- 
грунтаванасць гэтай лёсікавай думкі са шматлікімі спасылкамі на навуковыя 
крыніцы i ўласныя назіранні гаварылі многія ўдзельнікі канферэнцыі. Паколькі 
адсутнасць дыялекталагічных даследаванняў у Беларусі ў 1920-я гг. не давала 
магчымасці пацвердзіць справядлівасць гэтага тэзіса Я. Лёсіка (а ранейшыя, 
“дасавецкія” працы хутчэй яго абвяргалі), адсылка да неабходнасці новых дас- 
ледаванняў была добра зразумелай усім дэлегатам канферэнцыі. Правапісная 
дыскусія на канферэнцыі была добрай школай для маладой беларускай савец- 
кай лінгвістыкі: яна паказала ўсю неадназначнасць любых, часам, здавалася б, 
зусім відавочных і “бясспрэчных” канкрэтных арфаграфічных прапаноў і глыбіню 
праблемы правапіснага рэфармавання як грамадскага мерапрыемства ў цэлым.

Калі не лічыць спрэчак па канкрэтных графічных і правапісных пунктах, ка- 
лізія паміж прыхільнікамі хуткай рэформы і людзьмі, якія акцэнтавалі ўвагу на 
неабходнасці правесці новыя навуковыя даследаванні, была на канферэнцыі 
галоўнай. Рэалізаваная як сутыкненне неаднолькавых падыходаў да “тэхна- 
лагічна” розных спосабаў рэфармавання правапісу і алфавіта беларускай мовы 
(рэфармаваць адразу ці пасля правядзення навуковых даследаванняў?), да- 
дзеная калізія папраўдзе адлюстроўвала больш глыбокія разыходжанні ў мер-

24



Мовазнаўства

каваннях адносна арганізацыі і развіцця беларускай лінгвістыкі ўвогуле. Калі, на 
думку Я. Лёсіка, у сярэдзіне 1920-х у Беларусі існаваў попыт і выразная кан’юнк- 
тура на правядзенне хуткай арфаграфічнай рэформы (што толькі ўскосна было 
навуковай праблемай), то, паводле С. Некрашэвіча, П. Растаргуева і іншых, у 
Беларусі ў тэты час існавала патрэба разгортвання сапраўдных навуковых дас- 
ледаванняў. Улады хацелі “ученых свести на землю, поставить вопрос (рэфор
мы правапісу. -  С. 3.) практически и упростить” (3 даклада... 2001, 104), аднак 
гэтага не адбылося, і дыскусія на канферэнцыі па розных канкрэтных арфагра- 
фічных пунктах вылілася ў грунтоўнае абмеркаванне з прыцягненнем разна- 
стайных (у тым ліку навуковых) аргументаў. Тэта парушыла статус канферэнцыі 
як пераважна практычнага мерапрыемства. Зрэшты, па шэрагу пунктаў на кан- 
ферэнцыі былі прыняты канкрэтныя рашэнні, аднак было пастаноўлена не пра- 
водзіць ix у жыццё. Падобна, інстанцыі, ад якіх залежала вырашэнне гэтых пы- 
танняў, пабачылі, што сітуацыя з рэфармаваннем беларускай мовы папраўдзе 
з’яўляецца не такой простай i адназначнай, як тэта выглядала ў даканферэн- 
цыйных публікацыях Я. Лёсіка.

4. Канферэнцыя не апраўдала чаканняў тых людзей, якія хацелі нешта змя- 
ніць у беларускім правапісе. У практычным плане яна аказала нязначнае ўздзе- 
янне на развіццё тагачаснай беларускай мовы. Галоўным дасягненнем форуму 
было наданне ім выразнага імпульсу разгортванню лінгвістычных даследаван- 
няў у Беларусі. Як адзначана беларускімі навукоўцамі, толькі з 1926 г. Інбел- 
культ прыкметна пайшоў па шляху навукова-даследчай работы, i для мовазнаў- 
чых устаноў такім пераломным момантам з’явілася Акадэмічная канферэнцыя 
(Жураўскі 1993, 52). Тэты pyx, аднак, быў вельмі непрацяглым: ужо ў пачатку 
1930-х канферэнцыя была абвешчана “генеральным злётам нацдэмаўскіх 
контррэвалюцыянераў” (Бабровіч 1931, 109), а пазней -  “сусветным контррэва- 
люцыйным кангрэсам беларусаў” (Платонаў 1996, 92). Пазнейшая беларуская 
лінгвістычная навука развівалася ў нейкай ступені без дастатковага ўліку вопыту 
працы Акадэмічнай канферэнцыі. У выніку існуе патрэба больш шчыльна інтэ- 
граваць гэтую падзею ў агульную плынь гісторыі беларускай лінгвістыкі.
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Сяргей Мікалаевіч Запрудскі -  кандыдат філалагічных навук, дактарант кафедры гісторыі бе- 
ларускай мовы філалагічнага факультэта.

В.І. Н ЕСЦ ЯРО ВІЧ

МОЎНА-СТЫЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ “ ГІСТОРЫІ АБ МАР'ЯМЕ” 
3 КІТАБА АБРАГІМА ХАСЯНЕВІЧА (1832)

Выявляются восточные (арабские) и сла
вянские (белорусские) особенности, свойст
венные языку и стилю "Истории о Марьяме”, 
одного из текстов арабскоалфавитной руко
писи -  Китаба А. Хасеневича (1832), делает
ся заключение о сочетании этих особенно
стей в тексте.

Oriental (Arab) and Slavonic (Belarusian) 
features characteristic of the language and 
style of "The Story of Maryam", one of the texts 
in A. Khasenevich's manuscript "Kitab" (1832) 
written in Arabic characters, are identified. The 
conclusion is that these features are interre
lated in the text.

Мова Кітаба Абрагіма Хасяневіча (1832) яшчэ не атрымала навуковага 
асэнсавання, паколькі рукапіс быў знойдзены толькі некалькі гадоў таму назад. 
He даследаваліся асаблівасці і асобных твораў, а якраз з кожнага паасобку і 
варта пачынаць вывучэнне мовы гэтага разнастайнага па тэматыцы рукапісу.

“Гісторыя аб Мар’яме’’ (сс. 91а20 -  93а19)" -  Марыі, маці Icyca Хрыста, з’яў- 
ляецца самастойным сюжэтным творам і ўключаецца ва ўсе кітабы. Абрагім Xa- 
сяневіч, перапісчык рукапісу, падкрэслівае, што ён перагледзеў некалькі падоб- 
ных крыніц і падае гэтую Тісторыю...” у выбраным ім варыянце: “у іншых шта
бах так нашоў. вйдзеў, чытаў" (у публікацыі прымяняецца транслітарацыя з 
элементамі фанетычнай транскрыпцыі: літара и можа быць расчытана як [i] або 
[ы] у залежнасці ад значэння слова; а -  як [я] ці [а]; е -  як [е] ці [а]. Падрабязней 
пра тэта гл.: Несцяровіч В.I. Транслітарацыя беларускіх тэкстаў, напісаных араб- 
скім пісьмом // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2003. № 3(25). С. 63-69).

Тэта -  адна з самых яркіх і прыгожых гісторый. Пачынаецца яна з дыялога 
паміж Мар’ямай і яе сынам ісой (Ісусам), з вуснаў якіх гучыць догмат аб пера- 
вазе таго свету над гэтым. Потым яны разам пайшлі на Лібнан-гару, маліліся 
там “дзень у дзень", пасціліся траўным карэннем. Аднаго дня Ica пайшоў па 
карэнне, пакінуўшы маці адну. A ў тэты час па загаду Бога прыйшоў да Мар’ямы 
анёл смерці Азраіл і ўзяў у яе душу. Калі Ica вярнуўся, то ўбачыў, што маці яго ў 
міхрабе ляжыць. Ica пачакаў гадзіну і звярнуўся да маці з прапановай “адпось- 
нйкаць” але яна нічога не адказала. Калі настала ноч, Ica яшчэ два разы звяр- 
таўся да Мар’ямы, але яна маўчала. Нарэшце, днём Ica ў чацвёрты раз звяр- 
нуўся да сваей маці. Але зноў безвынікова. Усё жывое ў прыродзе ў тэты час 
плакала: нябесныя анёлы, звяры на зямлі і птушкі на небе. Яны, звярнуўшыся 
да Бога, прасілі дазволу паведаміць Ice пра смерць маці. Але тэта зрабіў сам 
Бог. Ica мощна перажываў. Зышоўшы з тары, ён наведаў адно мястэчка, дзе па- 
ведаміў пра свае гора, папрасіў у яго жыхароў саван і дапамогі ў пахаванні. 
Людзі адмовіліся дапамагчы, баючыся цмока, які жыве на гары Лібнан. Ica 
вярнуўся на rapy, дзе яго сустрэлі два найвышэйшыя анёлы -  Джабраіл і Мікаіл, 
якія і выканалі пахавальны рытуал, потым пелі каля магілы джаназе намаз. Ica 
звярнуўся да Бога з просьбай пагаварыць з маці, і такая магчымасць яму была 
дадзена. Пасля гэтага Бог забраў Icy да сябе на неба. “Гісторыя...” заканч- 
ваецца паведамленнем пра тое, што Ica да Суднага дня будзе на небе, а потым 
Бог пашле яго на зямлю, на бітву з дэджалам (антыхрыстам), якога Ica заб’е, 
пражыве на свеце яшчэ сорак год i потым “з гэтага сьвета зыйдзе”.

Помнік знаходзіцца ў грамадска-рэлігійным аб'яднанні “Зікр уль-Кітаб" (Мінск), аўтар публікацыі
мае копію гэтага арабскаалфавітнага рукапісу.

T історыя,займае ўсяго чатыры старонкі, Таму далей у дадзеным артыкуле спасылак пры цы- 
татах на старонкі і радкі аўтар не падае.
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