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Граматыст	А.	І.	Наркевіч	адыграў	асаблівую	ролю	ў	нармаванні	су-
часнай	літаратурнай	мовы.	Аўтар	манаграфій	«Сістэма	словазлучэнняў	
у	 сучаснай	 беларускай	 літаратурнай	 мове:	 Структурна-семантычнае	
апісанне»	(1972),	«Назоўнік:	Граматычныя	катэгорыі	і	формы»	(1976),	
падручніка	«Практычны	курс	сучаснай	беларускай	мовы»	(1992),	суаўтар	
«Курса	 сучаснай	 беларускай	 літаратурнай	 мовы:	 Сінтаксіс»	 (1959),	
«Граматыкі	 беларускай	 мовы»	 (т.	 І–2,	 1962–66)	 і	 сотняў	 артыкулаў,	
Аркадзь	 Іосіфавіч	 праклаў	 свой,	 асабісты,	шлях	 да	 вытокаў	мовы,	 яе	
адшліфоўкі,	чым	пашыраў	функцыянальную	поліфанію	яе	гучання	для	
студэнцтва	і	навуковай	грамадскасці.	Наталяючы	прагу	пазнання,	зведаў	
не	адну	таямніцу	скажэння	граматычных	форм	роднай	мовы	ў	даволі	не-
спрыяльны	для	яе	развіцця	час.	

Калі	 Аркадзь	 Іосіфавіч	 аналізаваў	 актуальны	 маўленчы	 факт,	 то	
ілюстраваў	 яго	 маштабна,	 вялікай	 нізкай	 прыкладаў.	 Такая	 звычка	
ўласціва	 акадэмічнаму	 вучонаму:	 высокачастотным	 ілюстрацыйным	
матэрыялам	падмацаваць	характэрную	рысу.	А	то	і	выявіць	тэндэнцыю.	
Сапраўды,	 калі	 назіральнік	 за	 моўнымі	 працэсамі	 выдзяляе	 дзясяткі	
выпадкаў,	то	ўжо	трэба	насцярожыцца.	Калі	іх	сотні	–	шукаць	характэр-
ную	рысу,	калі	ж	тысячы	–	маеш	тэндэнцыю.	

Для	 даследчыцкага	 вока	 спрыяльнай	 эмпірычнай	 базай	 у	 такім	
разе	 можа	 служыць	 медыятэкст,	 якому	 характэрна	 стахастычнасць,	
бо	 публіцыстычнае	 маўленне	 заўсёды	 знаходзіцца	 на	 ўзроўні	 вера-
годнасцей,	 было	 і	 застаецца	 сітуатыўным.	Як	бы	ў	 ім	ні	 закладваліся	
стандарт	 і	 клішэ	 (паводле	 Вінакура,	 «граматычны	 каркас»),	 як	 бы	 ні	
ўкараняліся	ідэалагемы	і	імператывы,	яно	накіравана	на	жывыя	зносіны,	
на	абмен	думак,	на	ўздзеянне,	без	якога	не	мела	б	сэнсу	яго	існаванне.	
Маўленне	 журналіста	 па	 прычыне	 сваёй	 аператыўнасці	 (апрацоўкі,	
распаўсюджвання	і	ўспрымання),	пранікальнасці,	адкрытасці	і	даступ-
насці	 –	 лабараторыя,	 у	 якой	 куюцца	 сродкі	 для	 літаратурнай	 мовы.	
Інтуітыўна	адчуваў	гэта	прафесар	Наркевіч	і	старанна	фіксаваў	у	карта-
тэцы	асістэмныя	маўленчыя	факты	ў	медыя.	
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Арталагічная	і,	шырэй,	культуралагічная	дзейнасць	А.	І.	Наркевіча	
вылілася	ў	напісанне	сотняў	артыкулаў,	прысвечаных	маўленню	ў	СМІ,	
сярод	якіх	«Нататкі	аб	мове	масавай	брашуры.	Граматычная	норма	і	ва-
рыянтнасць»	(1982),	«Лексіка	ў	мове	прэсы»	(1983),	«Словаспалучаль-
ныя	новаўтварэнні	ў	мове	прэсы»	 (1986),	«Сезона	ці	 сезону?»	 (1989),	
«“На	двары”	ці	“на	дварэ”?»	(1990),	«Слова	ў	кантэксце	часу»	(1991),	
«Мова	СМІ	і	сучаснасць»	(1993),	«Слова	як	адзнака	часу»	(1993),	«Мова	
СМІ:	камунікатыўныя	рэсурсы	і	іх	выкарыстанне»	(1994),	«Слова	і	час:	
набыткі	і	страты»	(1995),	«Стылістыка	тэксту:	моўныя	штампы,	клішэ	
(па	матэрыялах	прэсы)»	(1996)	і	шмат	інш.

Трэба	 адзначыць,	 што	 даследчая	 думка	 прафесара	 Наркевіча	 не	
застылая,	 статычная	 лінгвістычная	 сутнасць,	 а	 жывы,	 дынамічны	
працэс,	 у	 якім	 нараджаецца	 квінтэсэнцыя	 часу,	 разгортваецца	 пана-
рама	 варыянтнасці	 і	 альтэрнатывы,	 выяўляюцца	 нарматыўнасць	 і	 ка-
дыфікацыя.	

А.	І.	Наркевіч	для	«Граматыкі	беларускай	мовы»	(1962)	пісаў	раздзел	
«Назоўнік»	(параграфы	28–150),	што	пасля	стаў	падставай	для	стварэн-
ня	фундаментальнай	працы	«Назоўнік.	Граматычныя	катэгорыі	 і	фор-
мы»	(1976)	і	працягам	навуковых	разважанняў	вучонага	пра	сістэмнае	
ўладкаванне	роднай	мовы,	прыярытэтам	якіх	стала	вылучэнне	назоўніка	
ў	якасці	выключна	прадуктыўнай	і	разнастайнай	у	семантычных	і	струк-
турных	адносінах	часціны	мовы.	

Пад	 лінгвістычнай	 увагай	 вучонага	 апынулася	 шматстайнасць	
праяў	 назоўніка,	 ярка	 выражаная	 адметнасць	 уласцівых	 яму	 агуль-
ных	 катэгарыяльных	 і	 семантычных	 прымет,	 граматычных	 значэнняў	
і	 сінтаксічных	функцый	 у	 сказе.	 Вучоны	 адзначаў:	 «Лексічныя	 і	 гра-
матычныя	 значэнні	 назоўніка,	 яго	 агульныя	 катэгарыяльныя	 і	 семан-
тычныя	 адзнакі,	 знешнія	 граматычныя	 і	 ўнутрыграматычныя	 фор-
мы,	–	наогул,	усе	элементы	шматграннай	і	разнапланавай	граматычнай	
прыроды	назоўніка	 як	 часціны	мовы	 знаходзяцца	 паміж	 сабой	 у	 цес-
най	арганічнай	сувязі	і	ўзаемадзеянні»	[1,	с.	5–6].	І	далей,	гаворачы	пра	
культуралагічную	 значнасць	 назоўніка	 і	 звяртаючы	 асаблівую	 ўвагу	
на	 адметны	 «ўдзел»	 назоўніка	 ва	 ўдасканаленні	 літаратурнай	 мовы,	
падкрэсліваў:	 «Яны	 суіснуюць	 у	 слове	 адначасова,	 узаемапранікаюць	
адно	 ў	 другое	 і	 разам	 складаюць	 яго	 спецыфіку.	 Вывучэнне	 ўсіх	 гэ-
тых	 сувязей	 і	 ўзаемаабумоўленасцей,	 усіх	 важнейшых	 граматычных	
і	 лексіка-граматычных	 катэгорый	 назоўнікаў,	 асаблівасцей	 форма-
змянення	і	ўжывання	іх	у	сучаснай	беларускай	літаратурнай	мове	мае	
істотнае	значэнне	як	пры	вырашэнні	складаных	пытанняў	нармалізацыі	
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і	 ўдасканалення	 сродкаў	 літаратурнага	 выказвання,	 так	 і	 ў	 пазнанні	
саміх	заканамернасцей	функцыяніравання	гэтага	класа	слоў	у	белару-
скай	мове	на	сучасным	этапе	яе	гістарычнага	развіцця»	[1,	с.	6].	

Цікавым	 аб’ектам	 аналізу	 можа	 стаць	 супастаўленне	 некаторых	
трактовак	граматычных	фактаў	у	«Граматыцы	беларускай	мовы»	(1962)	
і	ў	манаграфіі	«Назоўнік:	Граматычныя	катэгорыі	і	формы»	і	суаднясенне	
іх	 з	 сучаснай	 маўленчай	 практыкай.	 Гэтым	 самым	 можам	 прасачыць	
эвалюцыйныя	зрухі	ў	функцыянаванні	граматычных	форм,	а	дакладней	
кажучы,	 іх	 граматычнага	 значэння.	 Такім	 чынам	 засведчваецца	 і	 тое,	
як	сталеў	вучоны	Наркевіч	 і	як	выпрацоўваў	уласны	навуковы	погляд	
на	 актуальныя	 працэсы	 беларускай	 марфалогіі.	 Заўважым,	 што	
«Граматыка	беларускай	мовы»	 (1962)	 –	 калектыўная	праца,	 тады	калі	
«Назоўнік»	–	манаграфічнае	выданне,	а	значыць,	у	ім	больш	аўтарскай	
адвольнасці	 і	 гістарычнай	перспектывы	(напісана	праз	14	гадоў).	Яно	
і	паслужыла	грунтам	фарміравання	светапогляднай	пазіцыі	на	родную	
мову	і	лінгвістычную	канцэпцыю	яе	даследавання.	

Пра	гэта	размова	пойдзе	ў	асобным	артыкуле. 
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