
151

34. Skibińska, Z. O jednym z polskich przekładów «A kto tam idzie» J. Kupały / Z. Skibińska 
// Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. — 1995. — Т. 22. — S. 155–157.

35. Skibińska, Z. O polskich przekładach poematu Janki Kupały «Ona i ja» / Z. Skibińska 
// Recepcja. Transfer. Przekład. — 2004. — S. 101–109. 

36. Skibińska, Z. «Pan Tadeusz» Bronisława Taraszkiewicza na tle innych przekładów 
białoruskich / Z. Skibińska // Poezja. — 1990. — Т. 13. — S. 229–237.

37. Skibińska, Z. «Pan Tadeusz» po białorusku (o przekładzie J. Siemiażona) / Z. Skibińska 
// Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. — 1982. — Т. 12. — S. 135–142.

38. Skibińska, Z. «Pan Tadeusz» w przekładach M. Tanka i S. Dziarhaja / Z. Skibińska // 
Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. — 1982. — Т. 9. — S. 83–92.

39. Skibińska, Z. Poezja Janki Kupały w polskich przekładach / Z. Skibińska // Studia z 
Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. — 1990. — Т. 13. — S. 229–237.

40. Słownik białorusko-polski = Беларуска-польскі слоўнік / pod red. T. Chylak-Schroeder, 
J. Głuszkowskiej-Babickiej, T. Jasińskiej-Sochy. — Warszawa, 2012.

41. Smułkowa, E. Profesor Antonina Obrębska-Jabłońska — człowiek pogranicza kultur / 
E. Smułkowa // Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studia poświęcone 
Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej w stulecie urodzin. — Warszawa, 2001. — S. 13–21.

Ганна Кулеш 
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь)

«ПАДРУЧНЫ ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК» 
ПАД РЭД. А. АБРЭМБСКАЙ-ЯБЛОНЬСКАЙ  
І М. БІРЫЛЫ (ВАРШАВА, 1962) —  
ПЛЁН СУПРАЦОЎНІЦТВА ЛІНГВІСТАЎ  
ПОЛЬШЧЫ І БЕЛАРУСІ

«Падручны польска-беларускі слоўнік» пад рэд. А. Абрэмбскай-Яблонь-
скай і М. Бірылы (ППБС-62) выйшаў з друку ў 1962 г. У выходных даных 
слоўніка напісана: «Druk ukończono w grudniu 1962», а ўжо ў лютым на-
ступнага, 1963 г. на гэту працу з’явілася першая рэцэнзія — публікацыя ў 
газеце «Літаратура і мастацтва» пад назвай «Слова польскае і беларускае» 
[4], аўтарам якой быў беларускі лінгвіст, кандыдат філалагічных навук, на 
момант выхаду публікацыі дацэнт кафедры беларускай мовы Мінскага дзяр-
жаўнага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага Барыс Сцяпанавіч Лапаў 
[6]. Папулярызатарам і рэцэнзентам слоўніка выступіў і вядомы беларускі 
мовазнаўца Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі. Яго публікацыя ў часопісе «Полымя» 
мела назву «Слоўнік нашай дружбы» [12], а ў кнізе «Лінгвістычны зборнік» 
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змешчаны яго матэрыял з назвай «Польска-беларускі слоўнік» з падзагалоў-
кам «кароткі водгук» [11].

З названых публікацый даведваемся гісторыю стварэння слоўніка. 
Работа над ім пачалася ў 1955 г. у сектары беларускай філалогіі пры 

Польска-савецкім інстытуце. Гэты інстытут існаваў з 1952 па 1959 г., мэтай 
яго дзейнасці было выхаванне кадраў выкладчыкаў, паглыбленне вывучэння 
беларускай, рускай і ўкраінскай літаратуры [13]. Працай па стварэнні слоўніка 
кіравала тагачасны загадчык кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага ўні-
версітэта прафесар Антаніна Абрэмбска-Яблоньска. У падрыхтоўцы слоўніка 
ўдзельнічалі супрацоўнікі сектара беларускай філалогіі пры Польска-савецкім 
інстытуце і кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта Лідзія 
Базылюк, Лідзія Галявінская, Ларыса Гутнік, Барыс Мерынг, Баляслаў Ма-
нкевіч [4; 11; 12]. Вялікую дапамогу польскім лінгвістам аказваў беларускі 
мовазнавец акадэмік Мікалай Васільевіч Бірыла, які ў той час працаваў за-
гадчыкам сектара тэрміналогіі Інстытута мовазнаўства АН БССР і на працягу 
двух гадоў чытаў лекцыі па беларускай мове ў Варшаўскім універсітэце [4]. 
Калі М. В. Бірыла вярнуўся ў Беларусь, у Мінск на працягу доўгага часу яму 
«прыходзілі тоўстыя бандэролі з польскага выдавецтва “Wiedza powszehcna”» 
з часткамі рукапісу слоўніка, пазней па пошце прысылалі для апошняга ка-
нчатковага ўзгаднення гранкі “Падручнага польска-беларускага слоўніка”: 
Мікалай Васільевіч быў адным з яго навуковых рэдактараў [4].

Акрамя аўтараў названых рэцэнзій, пра слоўнік упамінае Ніна Баршчэў-
ская у дысертацыйным даследаванні «Беларуская эміграцыя — абаронца 
роднае мовы». Укладаньне польска-беларускага слоўніка, што выйшаў з друку 
пад рэдакцыяй А. Абрэмбскай-Яблоньскай і М. Бірылы, яна называе «важнай 
галіной, якую вялі супольна варшаўскія й менскія беларусазнаўцы» [1, с. 264].

Згадвае слоўнік як сумесную беларуска-польскую працу П. А. Міхайлаў 
у публікацыі «Беларусы і беларуская мова ў Польшчы і краінах Балтыі», 
змешчанай у матэрыялах II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэ-
нцыі «Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце» 
[7, с. 105].

І. І. Савіцкая называе яго ў пераліку перакладных (двухмоўных і шматмоў-
ных) слоўнікаў у вучэбна-метадычным комплексе для студэнтаў «Беларуская 
лексікаграфія: гісторыя і сучаснасць» [8, с. 12]. 

Спасылаецца на матэрыял слоўніка І. І. Бубновіч у падручніку для фі-
лалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў «Засваенне 
іншамоўных слоў беларускаю літаратурнаю моваю», адзначаючы, што 
«многія дзеясловы, што ў “Русско-белорусском словаре” (1953) пад рэдак-
цыяй Я. Коласа, К. Крапівы і П. Глебкі і “Беларуска-рускім слоўніку” (1962) 
пад рэдакцыяй К. Крапівы фіксуюцца з элементам -ір-, у “Падручным поль-
ска-беларускім слоўніку” (1962) яго не маюць: афішаваць, дэмаскаваць, 
перфараваць, фінішаваць, інсцэнаваць, прэміяваць» [3, с. 83]. Аднак варта 
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дадаць, што перадача такога кшталту слоў у беларускай частцы ППБС-62 не 
вызначаецца паслядоўнасцю. Гэта пацвярджаюць выяўленыя намі шматлікія 
прыклады са слоўніка: akompaniować — акампаніраваць, akumulować — аку-
муліраваць, asystować — асісціраваць, balotować — балаціраваць, dekorować — 
дэкарыраваць, dezynfekować — дэзінфіцыраваць1, kursować — курсіраваць, 
manipulować — маніпуліраваць, migrować — мігрыраваць, minować — мініра-
ваць, montować — манціраваць, modelować — мадэліраваць, okupować — акупі-
раваць і інш. Адсутнасць якой-небудзь заканамернасці ў выкарыстанні або 
невыкарыстанні суфікса -ір- пацвярджае, напрыклад, суіснаванне ў слоўніку 
аднакаранёвых дзеясловаў без гэтага фарманта і аддзеяслоўных назоўнікаў 
з ім: rafinować — рафінаваць, rafinacja — рафініраванне.

Звесткі пра слоўнік пад рэдакцыяй А. Абрэмбскай-Яблоньскай і М. Бірылы 
можна знайсці таксама і ў прадмовах да пазней выдадзеных беларуска-поль-
скіх і польска-беларускіх слоўнікаў. У прыватнасці, у прадмове Ядвігі Глуш-
коўскай-Бабіцкай да «Беларуска-польскага слоўніка» пад рэд. Т. Хыляк-Шрэ-
дар, Я. Глушкоўскай-Бабіцкай і Т. Ясіньскай-Сохі ППБС-62 характарызуецца 
як вельмі вартасны, які налічвае 33 тысячы слоў, але маладаступны [2, с. 9].

Адносна аб’ёму ППБС-62 варта адзначыць наступнае. Як вядома, па аб’ёме 
найбольш значных, класічных слоўнікаў звычайна вызначаюць аб’ём лексі-
чнага складу мовы. Складальнікі «Беларуска-польскага слоўніка» пад рэд. 
Т. Хыляк-Шрэдар, Я. Глушкоўскай-Бабіцкай і Т. Ясіньскай-Сохі (БПС-2012), 
выдадзенага ў Варшаве ў 2012 г., паведамляюць, што іх слоўнік «змяшчае 
звыш 40 тысяч рэестравых слоў і ахоплівае асноўны лексічны склад сучаснай 
беларускай мовы, а таксама пэўную колькасць размоўных, рэдкіх, устарэлых 
і спецыяльных слоў з розных галін навукі, мастацтва і тэхнікі» [2 с. 11]. У 
недасведчанага карыстальніка на падставе такіх звестак, што 40 тысяч слоў 
ахоплівае асноўны лексічны склад сучаснай беларускай мовы ды яшчэ з 
дадаткам размоўных, рэдкіх, устарэлых і спецыяльных слоў з розных галін 
навукі, мастацтва і тэхнікі, можа скласціся ўражанне аб беларускай мове як 
лексічна беднай, няразвітай мове. Але ж гэта не адпавядае рэчаіснасці. 

Для параўнання ўзгадаем аб’ём некаторых слоўнікаў беларускай мовы. 
Пяцітомны «Тлумачальны слоўнік» утрымлівае 93504 рэестравыя словы. У 
«Вялікім слоўніку беларускай мовы» Ф. Піскунова 223 тысячы слоў. Рэестр 
новага, пятнаццацітомнага тлумачальнага слоўніка, як плануецца, будзе 
ўключаць 244 тысячы слоў [5].

Колькасць рэестравых слоў у самім слоўніку пад рэдакцыяй А. Абрэмб-
скай-Яблоньскай і М. Бірылы не называецца. Але паводле нашых падлікаў, 
яна большая за тыя 33 тысячы, пра якія гаворыцца ў прадмове да БПС-2012. 

1 У прыкладах захаваная арфаграфія слоўніка.
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Паводле нашых падлікаў, ППБС-62 уключае не менш за 39550 слоў. Гэты 
аб’ём атрыманы шляхам наступных вылічэнняў. На 20 старонках слоўніка 
(былі ўзятыя дзесятая, дваццатая, трыццатая і г.д. старонкі) налічана 738 
рэестравых слоў (колькасць рэестравых слоў на старонцы вагаецца ад 14- ці 
на 70-й да 49-ці на 30-й). Атрымліваецца, што сярэдняя колькасць рэестравых 
слоў на старонцы — 36,9 (738:20=36.9). Тэкст непасрэдна слоўніка, акрамя 
дадатку «Nazwy geograficzne», займае 1072 старонкі. Адсюль і вынікае, што 
аб’ём ППБС-62 не меншы за трыццаць дзевяць з палавінай тысяч рэестравых 
слоў (36.9∙1072=39.556). Уражанне пра іх меншую колькасць складваецца 
з-за невялікага фармату кнігі, аднак у ёй дробны шрыфт і малы інтэрвал 
паміж радкамі.

Немагчыма пагадзіцца і са сцвярджэннем пра маладаступнасць ППБС-62. 
Па-першае, слоўнік выдадзены вялікім накладам: 5000+203 экзэмпляры, як 
напісана ў выходных даных. Па-другое, у фондах Нацыянальнай бібліятэкі 
ППБС-62 прадстаўлены шасцю адзінкамі, што дазваляе карыстацца ім ад-
начасова некалькім чытачам з розных чытальных залаў. Возьмем для параў-
нання адносна нядаўна выдадзены польска-беларускі слоўнік, укладзены 
Я. В. Волкавай, В. Л. Авілавай (ПБС-2004, ПБС-2005). У 2004 годзе ён выйшаў 
колькасцю 1500 экзэмпляраў, у 2005 г. — 2100. У НББ першага выдання ёсць 
восем, а другога — чатыры экзэмпляры. 

Пра сапраўдную маладаступнасць можна гаварыць адносна польска-
беларускага слоўніка, падрыхтаванага Польскім інстытутам пралетарскай 
культуры (такое структурнае падраздзяленне АН БССР існавала ў 1930-я гг.) 
і выдадзенага ў 1932 г. Пра гэты слоўнік у прадмове рэдактара да ПБС-2004 
напісана, што ён «захаваўся ў лічаных экзэмплярах, бо ў 1933 г. паводле па-
становы прэзідыума Беларускай акадэміі навук яго выданне было забаронена, 
набор раскіданы, пакінута толькі 25 экз. «как материал». Слоўнік налічваў 
каля 60 тысяч слоў і, зразумела, меў пэўныя недахопы, але забаронены быў 
цалкам па матывах, якія не мелі адносін да яго навуковых вартасцей» [9, с. 5].

У бібліятэках Беларусі на цяперашні час існуе адзін экзэмпляр гэтага 
слоўніка ў выглядзе мікраформы, якая знаходзіцца ў фондах Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі НАН Беларусі. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі 
яго зусім няма.

ППБС-62 названы маладаступным, відаць, з-за таго, што выдадзены 
адносна даўно. Аднак у букіністаў яго можна знайсці. Набыты мной на 
анлайн-аўкцыёне ау.by экзэмпляр належаў Станіславу Фёдаравічу Цярохіну 
(1929–2009), этнографу, супрацоўніку Інстытута мастацтвазнаўства, этна-
графіі і фальклору АН Беларусі, які ўвайшоў у гісторыю беларускай навукі 
як аўтар кніг «Паляўніцтва на Беларусі» (1986), «Мядовы бунт» (1987), «У 
фокусе канкрэтнага факта. Праўда і мана пра ап’янальныя напіткі» (1988), 
«Многія прыйдуць пад імем маім: езуіты на Беларусі» (1995) і інш., шматлікіх 
артыкулаў па этнаграфіі, гісторыі, культуры, краязнаўстве Беларусі [10 с. 196]. 
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Ранейшага гаспадара слоўніка няцяжка было ўстанавіць па экслібрысе. Можна 
не сумнявацца, што ў прыватных бібліятэках захоўваецца немалая колькасць 
такіх слоўнікаў.

У названых вышэй рэцэнзіях на слоўнік не толькі прыводзяцца звесткі 
аб гісторыі яго стварэння, таксама даецца і ацэнка яго лексікаграфічных вар-
тасцей. Як асабліва дадатную якасць слоўніка Б. С. Лапаў і Ф. М. Янкоўскі 
вылучаюць уключэнне ў яго фразеалагічных і ўстойлівых спалучэнняў, «якія 
звычайна выклікаюць найбольшыя цяжкасці пры перакладзе», адзначаючы 
пры гэтым, што падручны характар слоўніка не даў магчымасці «прывесці 
гэтыя спалучэнні з дастатковай паўнатой» [4]. Ф. М. Янкоўскі высока ацэ-
ньвае дакладнасць, высокую ступень семантычнай адпаведнасці беларускіх 
эквівалентаў да польскіх фразеалагізмаў, прыказак, устойлівых выразаў. 
Напрыклад: ma zelono w glowie — у яго вецер у галаве, zawrzeć źwiązek 
małżeński — узяць шлюб. Рэцэнзент падкрэслівае, што «беларуская частка 
слоўніка — вынік руплівай працы цэлага калектыву — багатая, складзеная 
кваліфікавана» [12, с. 187].

У рэцэнзіі адзначаецца, што для ілюстрацыі часта падаюцца прыкла-
ды, якія дапамагаюць лепш зразумець значэнне слова ці адценні значэння 
(opaść — 1. спасці; убыць; вада спала; 2. апасці, апусціцца, апусцілася імгла). 
Да польскага слова нярэдка даецца некалькі беларускіх адпаведнікаў, слоў-
сінонімаў (doskonale — дасканала, вельмі добра, надзвычай добра, выдатна, 
надзвычайна, цудоўна). Да адзначанага Ф. М. Янкоўскім можна яшчэ да-
даць, што пры падборы сінонімаў у беларускай частцы слоўніка ўлічваецца 
шматзначнасць польскага слова. Кожнае значэнне полісеманта мае свой сі-
нанімічны рад: bezmyślność — 1. бяссэнсавасць, недарэчнасць, бязглуздасць; 
2. бяздумнасць, няўцямнасць, неасэнсаванасць; marny — 1. марны, дарэмны, 
пусты; 2. дрэнны, мізэрны, нікчэмны, нетрывалы.

Каштоўнай адметнасцю ППБС-62 лічацца і ўказанні ўкладальнікаў на сфе-
ру бытавання слоў, пра што сведчаць паметы аб іх ужыванні у такіх галінах, 
як анатомія, археалогія, біялогія, дыпламатыя, геаграфія, хімія, музыка і інш. 
Ёсць паметы і аб стылістычнай афарбоўцы слова, прыналежнасці да пэўнага 
стылістычнага пласта лексікі (дыялектнае, рэгіянальнае, кніжнае, паэтычнае, 
устарэлае, адмоўнае, грубае, вульгарнае, абразлівае, фамільярнае, іранічнае, 
узнёслае, урачыстае, жартаўлівае і інш.). «Такія заўвагі дапамагаюць правіль-
на карыстацца лексічным багаццем мовы, у пэўнай ступені даюць магчымасць 
пазбегнуць уключэння слова ва неўласцівы для яго кантэкст і, разам з тым, 
садзейнічаюць больш глыбокаму разуменню слова,» — адзначае Б. С. Лапаў. 
Рэцэнзент падкрэслівае, што ППБС-62 «мае шэраг адрозненняў ад «Польска-
рускага слоўніка» (Масква, 1960). У ім больш поўна прыведзена фразеалогія, 
словы аднаго кораня не аб’ядноўваюцца ў адзін артыкул, а падаюцца асобна, 
у алфавітным парадку» [4].
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Акрамя вартасцей, у названых рэцэнзіях, у прыватнасці ў публікацыі 
Ф. М. Янкоўскага, названы і некаторыя недагляды слоўніка. Напрыклад, да 
слова chwacki прыводзяцца беларускія эквіваленты бравы, спрытны, пава-
ротлівы, а слова хвацкі, якое «шырока бытуе ў беларускай вуснай і пісьмовай 
мове і мае не адно а некалькі значэнняў, прапушчана» [11, с. 209].

Ад сябе можна дадаць, што і ў іншых выпадках у беларускай частцы 
прапушчаныя словы, агульныя для абедзвюх моў. Да слова korba, акрамя 
адпаведніка ручка, варта было б дадаць і корба, а да kurcz, акрамя сутарга, — 
яшчэ і курч. Тым больш што ў ППБС-62 прыводзіцца суадносны дзеяслоў: 
kurczyć — курчыць. Пры гэтым у радзе беларускіх адпаведнікаў слова курч 
з прычыны большага словаўтваральнага патэнцыялу належыць паставіць 
паперадзе слова сутарга, якое вытворнага дзеяслова не мае. Пашырэнне 
гэтых слоў у беларускай мове пацвярджае іх фіксацыя ў пяцітомным тлума-
чальным слоўніку: корба ‘ручка, якой прыводзяць у рух што-н.’ [т. 2, с. 714], 
курч ‘балючае скарачэнне мышц цела, сутарга’ [т. 2, с. 761].

Аднак гэта сапраўды недагляды, а не заганы слоўніка. Слушнай да нашага 
часу застаецца дадзеная ў рэцэнзіях ацэнка значэння ППБС-62. Нельга не 
пагадзіцца з тым, што яго вартасць «выходзіць далёка за межы практычнага 
выкарыстання (чытанне польскіх тэкстаў, авалоданне польскай моваю). 
Слоўнік мае навуковае значэнне, гэта прыкметны ўклад у славянскую лексі-
каграфію і лексікалогію» (Ф. М. Янкоўскі) [11, с. 210]. 

Можна дадаць, што лексічны матэрыял ППБС-62 мае каштоўнасць для 
распрацоўкі разнастайных мовазнаўчых тэм. Напрыклад, для устанаўле-
ння словаўтваральных лакун у беларускай мове і выяўлення спосабаў іх 
запаўнення. Цікавым аб’ектам даследавання ў гэтым кірунку з’яўляюцца 
безэквівалентныя ў беларускай мове дзеясловы кшталту batoźyć — біць 
пугаю, бізуном; belkować — перакрываць бэлькамі; kratować — разрысоў-
ваць у клетку; ksęgować — заносіць у кнігі; lornetować — разглядаць праз 
бінокль; losować — цягнуць жэрабя; magazynować — захоўваць на складзе; 
monologować — 1. гаварыць маналогі, 2. разважаць (гаварыць) з самім са-
бою; marmurkować — размалёўваць пад мармур і інш. Не меншую цікавасць 
выклікаюць безэквівалентныя назоўнікі з суфіксам -stw- і -сtw-, што належаць 
да розных семантычных груп. Напрыклад, абазначэнні галін вытворчасці: 
blacharstwo — вытворчасць ліставога жалеза (бляхі), mleczarstwo — вытво-
рчасць малочных прадуктаў, młynarstwo — мукамольная вытворчасць; назвы 
відаў мастацтва і рамёстваў: brązownictwo — бронзавая справа, cyzelerstwo — 
майстэрства разьбы па метале, miedziorytnictwo — гравёрнае майстэрства 
на медзі і інш. 

Акрамя матэрыялу для вывучэння спецыфічных адрозненняў дзвюх 
роднасных моў, ППБС-62 утрымлівае багаты матэрыял для даследавання іх 
падабенства, напрыклад, аналізу агульнага лексічнага фонду.
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