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маёнткамі, і яна ў дзяцінстве доўгі час правяла пад Слонімам, яна памятала 
гучаньне мясцовай гаворкі беларускай мовы. Яна мне пра гэта расказвала. Як 
такі адкрыты гуманіст яна мела глыбокае адчуваньне пэўнай гістарычнай 
несправядлівасьці да беларусаў. Ёй было важна, каб Беларусь ужо пасьля 
распаду СССР магла разьвівацца самастойна. Гэта была яе пазыцыя, а не 
заява напаказ. Яна яшчэ засьпела незалежную Беларусь і ўспрыняла яе вельмі 
пазытыўна»1.

Апошняе слова пакідаю за Антанінай Абрэмбскай-Яблоньскай, якая ў 
некралогу Казіміра Ніча, свайго настаўніка ў мовазнаўстве і шматгадовага 
сябра, напісала:

Многім падаецца, што каб стаць навукоўцам, трэба для гэтага спэцыяль-
на нарадзіцца. Што да здольных людзей зьбіраньне ляўраў само прыходзіць. 
Гэта поўная няпраўда. Ёсьць прынамсі тры абавязковыя ўмовы для здабы-
ваньня навуковых ляўраў: сапраўднае бескарысьлівае замілаваньне, цяжкая 
праца, здольнасьць да самакрытыкі.2

Генадзь Цыхун 
(Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры  
НАН Беларусі, Мінск, Беларусь)

ПА СЛЯДАХ СЛАВІСТЫЧНЫХ РОСШУКАЎ  
АНТАНІНЫ І ЮЗАФА АБРЭМБСКІХ

Антаніна і Юзаф Абрэмбскія пакінулі значны след у славістыцы ў шы-
рокім яе разуменні, і ў прыватнасці — у беларусістыцы. Асабліва ў 
апошняй, дзе на фоне шматлікіх прац замежных даследчыкаў, у якіх 

часам неўсвядомлена прысутнічае вялікадзяржаўны дух «русского мира», 
настальгія па «Крэсах» ці «валынская экспансія», навуковыя працы Абрэмб-
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скіх вылучаюцца выключнай аб’ектыўнасцю ў адносінах да беларускай мовы, 
этнаграфіі і культуры.

Нельга не прызнаць вялікія арганізацыйныя заслугі Антаніны Абрэмбскай-
Яб лоньскай, якая пасля Другой сусветнай вайны прыклала намаганні для 
стварэння беларусістычных цэнтраў у Польшчы, актывізавала працу ў галіне 
беларуска-польскай лексікаграфіі, дыялекталагічнага і анамастычнага вы-
вучэння гаворак і ўласных назваў Беласточчыны, працягу далейшага выдання 
выключна каштоўных запісаў Міхала Федароўскага і многа іншага. З другога 
боку, здзіўляе своеасаблівы «Палессецэнтрызм» у навуковай дзейнасці (гаво-
рачы па-польску — «szczególna pasja») Юзафа Абрэмбскага, сінтэтычнасць 
яго даследаванняў Палесся, дзе акрамя этнасацыялагічных, этнаграфічных, 
этнагеаграфічных і культуралагічных фактаў усебакова разглядаюцца і лін-
гвістычныя матэрыялы. І тут трэба адзначыць выключныя заслугі Эльжбеты 
Смулковай і Ганны Энгелькінг у падрыхтоўцы і выданні прац Антаніны 
Абрэмбскай-Яблоньскай і Юзафа Абрэмбскага [12; 18; 19; 20].

Зразумела, што ў адным выступленні нельга ахапіць усе аспекты навуко-
вай дзейнасці Абрэмбскіх. Як відаць з назвы выступу, я спынюся толькі на 
некаторых з кірункаў, якія найбольш блізкія мне і закранаюць мае навуковыя 
інтарэсы. У дзейнасці Антаніны Абрэмбскай-Яблоньскай — гэта паходжанне 
слоў, а ў дзейнасці і росшуках Юзафа Абрэмбскага — Палессе і Македонія 
як зоны захавання архаічных з’яў. Магчыма, гэта не самыя важныя у іх 
росшуках тэмы, але ў іх яны паказалі сябе як арыгінальныя даследчыкі і 
выдатныя славісты.

Да гэтага часу працягвае нас цікавіць прапанаваная А. Абрэмбскай-
Яблоньскай этымалогія макратапоніма ашчазнік (aščaznik), які аўтарка 
разглядае як гібрыднае ўтварэнне на Беласточчыне. Перш за ўсё пра само 
паняцце «гібрыднае ўтварэнне» («formacja hybrydalna»), якое звычайна ў 
этымалогіі не ўжываецца. Фактычна гутарка ідзе пра кантактную інавацыю 
на моўным сумежжы, побач з т. зв. пранікненнямі1. Утварэнне aščaznik А. Аб-
рэмбска-Яблоньска тлумачыць праз «kontakty białoruskiej ludności z dworem» 
(«Stąd przenikały niektóre polskie terminy»), у выніку чаго на базе польскага 
ostrzężyny (‘ажыны’, вядомага на Палессі ў форме стругвіны ‘ажыны з чы-
рвонымі пладамі’ [2, с. 61]) узнік гібрыд aščaznik — «formacja hybrydalna o 
polskiej podstawie fonetycznej ostrzęż- i białoruskim sufiksie -nik» [18, с. 341]. 

1 Тэрмін пранікненне актыўна ўжываў Віктар Мартынаў, які спецыяльна 
падрэксліваў адрозненне паміж запазычаннем і пранікненнем: «Заимствования 
вызываются социальным и культурным влиянием, проникновения — контактами, 
определяемыми географической смежностью» (больш падрабязна гл.: [10; 11]). 
Польскія лінгвісты выкарыстоўваюць тэрміны przeniknięcie [22; 23; 15] і nawiązanie 
[21].



138

Пра нешта падобнае гаварыў на беларуска-польскім сімпозіуме ў Мінску ў 
1975 г. Станіслаў Глінка, які запісаў ад мясцовага жыхара на тэрыторыі Бе-
ласточчыны назву вераб’ёў па-польску grobia, разглядаючы яе як інавацыю 
на базе беларускага гороб’е [9, с. 71], параўн. гродзенскае гараб’е, відаць, 
вясну пачулі, чуяш як чырыкаюць? [8, с. 260]. У гэтым выпадку беларускае 
дыялектнае слова выступае з польскай фанетыкай. Іншы выпадак дэманструе 
Мікола Лобач у беластоцкай гаворцы, дзе мясцовае павук ‘назва ткацкага ўзору 
(<*paǫkъ)’ ператварылася пад уздзеяннем польскай мовы ў палук у выніку 
ідэнтыфікацыі беларускага спалучэння ву і польскага ł [5, c. 271]. Зрэшты, 
для беластоцкага aščaznik можна прапанаваць і цалкам беларускую версію 
паходжання, маючы на ўвазе зафіксаванае на Тураўшчыне шчызье/шчыж’е 
‘паднятыя пры аранні скібы зямлі’ (<шчыга ‘пласт раллі’) [7, с. 345]), хаця 
пры гэтай версіі застаюцца пэўныя фармальныя цяжкасці (замена карэннай 
галоснай ы на а і інш.). Аднак называнне мікратапонімам поля падтрымлівае 
гэтую версію. Але з улікам грунтоўнай распрацоўкі як лінгвістычных, так 
і пазалінгвістычных аспектаў, этымалагічная версія Антаніны Абрэмбскай 
застаецца найбольш верагоднай.

Выдадзеныя і яшчэ не выдадзеныя працы Юзафа Абрэмбскага сведчаць, 
што ў яго асобе славянская этналогія і этнаграфія мела арыгінальнага і вельмі 
глыбокага даследчыка шырокага профілю. Здзіўляе яго моўная падрыхтоўка, 
якая дазваляла свабодна арыентавацца ў народнай культуры такіх далёкіх 
славянскіх арэалаў як Палессе і Парэчча (Поречие) у Македоніі. Дарэчы, 
застаецца няясным, ці выпадкова аўтар даследаванняў засяродзіўся на 
апошнім рэгіёне ў Македоніі, маючы на ўвазе ідэнтычны рэгіён на Палессі 
каля Давыд-Гарадка. Выдатная моўная падрыхтоўка дазваляла яму запісаць 
у арыгінальным выглядзе шматлікія назвы і тэксты, якія адлюстроўваюць 
усе бакі жыцця даследаваных рэгіёнаў. Параўн. напрыклад, запісы міфа аб 
забойстве старых у падрыхтаваным да друку пад кіраўніцтвам Г. Энгелькінг 
рукапісе Юзафа Абрэмбскага «Macedonia» і пераклічку яго з адпаведнымі 
міфамі, адзначанымі ў Беларусі, Сербіі і іншых славянскіх рэгіёнах. Аналіз 
македонскага і параўнальнага матэрыялу прыводзіць Юзафа Абрэмбскага да 
высновы: «Śmierć i pojęcia o śmierci różne w różnych kulturach. Całość systemu 
pokazuje nam, że nie ma zabijania żywych» [20, c. 138].

У запісах з Палесся выключную цікавасць уяўляюць сюжэты з так званым 
«смехаўём» — традыцыйным прадстаўленнем у камічным святле жыхароў 
пэўных мясцовасцяў, параўн. традыцыйныя сюжэты «серп=змяя», «удод, 
якога вялі па кладцы, а самі ішлі ўброд», «трава на страсе і спосабы яе вы-
карыстання» і падобныя. Ежы Бартміньскі для іх называння выкарыстоўвае 
побытавае kozsałki-opałki, або больш навуковае świat na opak [14, с. 27]. Цікава, 
што адны і тыя ж абсурдныя формулы распаўсюджаны на значнай славянскай 
тэрыторыі, параўн. польск. iskra wpadła do wody, zapalila rzeczkę [13, c. 29], 
якая прысутнічае ў запісаным Юзафам Абрэмбскім у трансфармаваным вы-
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глядзе сюжэце пра сабаку, абкручанага саломай і падпаленага, не гаворачы 
ўжо аб сюжэце пра серп, які атаясамліваўся са змяёй, зафіксаваным Далем, а 
ў выніку некрытычнага атаясамлівання выпадкова трапіў з такім значэннем 
у этымалагічны слоўнік праславянскай мовы [6, с. 288–290].

Выключную каштоўнасць маюць запісаныя Юзафам Абрэмбскім этнонімы 
на Палессі і ў Македоніі, а таксама спробы іх этымалагізацыі на базе асаблі-
васцяў мовы, адзення, традыцыяў, параўн. гэцякі, гэтуны, колікачы, хацюны, 
торбачы, косныкы і падобныя. Сярод этымалагічна няясных застаюцца такія 
як шымшылі або сегачы. Апошняе аўтар звязвае з моўнымі асаблівасцямі, 
аднак у зносцы са спасылкай на Дваракоўскага этнонім выводзіцца з siehacz 
‘світка’, не зафіксаваным у лексікаграфічных крыніцах на Палессі і няясным 
па паходжанні [19, с. 208]. Хутчэй больш пераканаўчая сувязь з маўленнем, 
прысутная ў Ю. Абрэмбскага — ад указальнага займенніка се ‘вось, гэта’.

Акрамя этнонімаў у працах Абрэмбскага фіксуюцца і некаторыя апеля-
тывы, адсутныя ў лексікаграфічных крыніцах і ў этымалагічных слоўніках. 
Маю ўвагу прыцягнула слова timobra ў гаворках за Сцвігай, не адзначанае ў 
«Тураўскім слоўніку» і «Лінгвістычным мікраатласе Тураўшчыны». Паляшук 
з Сарненшчыны канстатуе: «U ich timobra, a  nas pobratymo» [19, c. 206]. 
Цёмнае слова. У якасці магчымай версіі можна суаднесці з групай слоў з па-
чатковым ці-, параўн. ціцеперся ‘нядаўна’, цімала ‘многа’, цівосе ‘даўно’, укр. 
чимало ‘многа’, канец слова можа быць «расшыфраваны» як ‘брат’ (<*ti mo(j) 
brat?) з шырока вядомай у славян алегра-формай бра/bra [3, c. 174; 16, c. 152].

У назіраннях Юзафа Абрэмбскага ўражвае незвычайна дакладнае і ўсеба-
ковае азначэнне некаторых паняццяў, як напрыклад палескага спор (дазволю 
сабе працытаваць у перакладзе частку такога азначэння): «Ён не з’яўляецца 
натуральнай уласцівасцю рэчаў ці дзейнасці людзей, але <…> незвычанай 
асаблівасцю, наднатуральнай, вынікам сакральных дзеянняў ці магічных 
прыёмаў, прадуктам ці атрыбутам чалавека, які знаходзіцца ў зоне сакральнай 
прыхільнасці ці магічнага спрыяння <…> крыніцай якіх з’яўляецца не столькі 
індывідуальнасць чалавека, колькі сямейная ці родавая прадвызначанасць 
яго лёсу» [1, с. 151].

Аднак на фоне мовазнаўчых і звязаных з імі этнічных спекуляцый ад-
носна Палесся капітальнае значэнне маюць высновы Юзафа Абрэмбскага 
ў яго працы «Polesie»: «Lingwistyka nie jest w stanie dostarczyć obiektywnych 
kryteriów podziału etnicznego w strefie dialektów przejściowych <…> Jest to 
granica lub pas pograniczny cech o wątpliwej legitymacji w obrębie ustalonej 
systematyki języków, nie jest to granica etniczna par excellence» [19, c. 250]. Для 
абгрунтавання гэтых высноў рашаючае значэнне мае наступнае сцверджанне: 
«Палессе лічым архаічным арэалам, у пэўным сэнсе рэзерватам архаічнай 
народнай культуры, набольш блізкім адпаведнікам праславянскай народнай 
культуры» [19, с. 253].
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І канчатковае заключэнне прапанаванага аўтарам рашэння праблемы: 
«У праблеме этнічных адрозненняў лінгвістычная перспектыва застаецца 
неістотнаю і прыводзіць да памылковых, катэгарычных сцверджанняў; з той 
жа прычыны неістотныя і этнагеаграфічная ці этнаграфічная перспектывы. 
Істотная толькі сацыялагічная перспектыва, якая даследуе гэтую з’яву ў 
плашчыні тых адрозненняў, якія праводзіць само насельніцтва… <…> З эт-
нічнага гледзішча мы можам чакаць адасаблення Палесся, з аднаго боку, 
ад тэрыторыяў Валыні ды верхняй Беларусі, а з іншага боку — этнічнага 
падзелу, які праходзіць праз сярэдзіну Палесся ў паралельным (шыротным) 
кірунку» [1, с. 196].
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