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ПА ТЭЛЕФОНЕ ЦІ ПА ТЭЛЕФОНУ: 
ГРАМАТЫЧНАЯ СПАДЧЫНА ПРАФЕСАРА 

А. І. НАРКЕВІЧА

Па	 працах	 прафесара	 А.	 І.	 Наркевіча	 прасочваецца	 дынаміка	
меркаванняў	лінгвістаў	ХХ	стагоддзя	наконт	пашырэння	ў	беларускай	мове	
выкарыстання	канчатка	-е	ў	месным	склоне	назоўнікаў	з	цвёрдай	асновай,	
выяўляецца	грамадзянская	пазіцыя	вучонага	і	гартаванне	ўласнай	навуковай	
думкі	ў	асэнсаванні	крыніц	роднай	мовы.

Ключавыя словы:	граматыка;	назоўнік; канчатак;	катэгорыя	асабовасці/
неасабовасці;	націскная	пазіцыя;	норма.

Шасцідзясятыя	 гады	 мінулага	 стагоддзя	 сталі	 пераломнымі	 для	
фарміравання	 асноў	 беларускай	 граматыкі.	 З’явілася	 «Граматыка	
беларускай	 мовы»,	 у	 якой	 упершыню	 сістэмна	 прааналізаваны	
характэрныя	для	таго	часу	літаратурныя	нормы	і	вызначаны	асноўныя	
граматычныя	адхіленні	ад	яе.	Справядліва	адзначалася,	што	двухтомнік	
стаў	 эталонам	для	ўсёй	навуковай	 грамадскасці.	Праз	дваццаць	 гадоў	
выдаецца	«Беларуская	 граматыка»,	 задача	якой	бачылася	ў	«выразнай	
нарматыўнай	накіраванасці»	[1,	с.	5].		

Па	 працах	 прафесара	 А.	 І.	 Наркевіча	 можна	 прасачыць	 дынаміку	
меркаванняў	лінгвістаў	ХХ	стагоддзя	наконт	пашырэння	ў	беларускай	
мове	выкарыстання	канчатка	-е	ў	месным	склоне	назоўнікаў	з	цвёрдай	
асновай.	

Праілюструем	гэта	данымі	з	трох	крыніц	–	«Граматыкі	беларускай	
мовы»	[2],	выдадзенай	у	1962	годзе,	дзе	аўтарам	адпаведнага	раздзела	
быў	Аркадзь	Іосіфавіч,	манаграфіі	прафесара	«Назоўнік:	Граматычныя	
катэгорыі	і	формы»	[3],	што	выйшла	ў	свет	у	1976	годзе,	і	«Беларускай	
граматыкі»	 1985	 года	 [1],	 у	 якой	 раздзел	 «Марфалогія»	 пісалі	 іншыя	
вучоныя	(П.	У.	Сцяцко,	П.	П.	Шуба,	Г.	У.	Арашонкава,	Т.	П.	Бандарэнка	
і	Л.	М.	Грыгор’ева).	
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«Граматыка 
беларускай мовы» 
(1962)

«Назоўнік: 
Граматычныя 
катэгорыі і формы» 
(1976)

«Беларуская 
граматыка» (1985)

Канчатак	-е	ўжываецца	
ў	большасці	назоўнікаў	
з	цвёрдай	асновай	і	
асновай	на	ў,	а	таксама	
ў	некаторых	назоўніках	
з	асновай	на	г,	х;	пры	
гэтым	цвёрдыя	зычныя	
асновы	чаргуюцца	з	
мяккімі,	а	заднеязычныя	
г,	х	–	са	свісцячымі	 
з,	с:	(аб,	на	)	дубе, 
марозе, раёне, насыпе, 
голасе, змесце, востраве, 
рукаве, поплаве, разліве; 
беразе парозе, версе, 
начлезе, плузе, лузе.
Пазванілі па тэлефоне 
(М.	Лынькоў.	
Векапомныя	дні.)

У	месным	склоне	
адзіночнага	ліку	
назоўнікі	мужчынскага	
роду	ў	залежнасці	ад	
характару	асновы	і	
значэння	могуць	мець	
канчаткі	-е, -у, -ю, -ы.-і.
1.	З	канчаткам	-е 
ўжываюцца:
а)	агульныя	неасабовыя	
назоўнікі	з	цвёрдай	
асновай:	(аб,	на)	хлебе, 
скарбе, дубе, штабе, 
вобразе, марозе, хмызе, 
садзе, агародзе, холадзе, 
атрадзе, тыле, небасхіле, 
канале, перавале, 
частаколе, аэрадроме, 
шуме, пераломе, 
гуманізме, законе, 
тэлефоне…

У	месным	склоне	
неасабовыя	назоўнікі	
мужчынскага	роду	
ў	залежнасці	ад	
апошняга	зычнага	
асновы	маюць	канчаткі	
-е, -ы. -і, -у.
Канчатак	-е	характэрны	
для	ўсіх	назоўнікаў	з	
цвёрдай	асновай	і	можа	
быць	як	пад	націскам,	
так	і	не	пад	націскам:	
у	воцаце,	на	дубе,	у	
лесе,	на	мосце,	у	раёне,	
у	спісе,	на	сходзе,	на	
флоце,	у	хляве.

*
Заўвага	1.	У	
літаратурнай	мове	
першай	палавіны	ХХ	
стагоддзя	назоўнікі	
з	цвёрдай	асновай	і	
асновай	на	г,	х, іншы	раз	
ужываліся	з	канчаткам	
-у	,	які	ў	наш	час	у	гэтай	
групе	назоўнікаў	не	
з’яўляецца	нормай.
Сувязь са мной – увесь 
час па тэлефону 
(Э.	Самуйлёнак.	
Пункт	апоры).

*
Ужыванне	агульных	
неасабовых	назоўнікаў	
мужчынскага	роду	з	
асновай	на	цвёрдыя	
зычныя	ў	месным	
склоне	адзіночнага	ліку	
з	канчаткам -у,	што	
нярэдка	сустракаецца	
ў	мове	мастацкіх	
твораў,	асабліва	першай	
палавіны		ХХ	стагоддзя,	
з’яўляецца	адхіленнем	ад	
літаратурнай	мовы.

*
Заўвага	2.	У	мастацкай	
літаратуры	і	гутарковай	
мове	пад	уплывам	
форм	на	-у	назоўнікаў,	
якія	ўваходзяць	у	
склад	устойлівых	
зваротаў	і	канструкцый	
з	прыназоўнікамі	
у, на, па (у ладу, на 
ляту, на віду, па 
ходу),	адзначаецца	
канчатак	-у	ў	іншых	
аднаскладовых	
назоўніках:	сустрэча	на	
масту	дружбы	(Звязда,	
1969)…
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Так,	 у	 «Граматыцы	 беларускай	 мовы»	 фіксуецца	 правіла,	 паводле	
якога	 «канчатак	 -е	 ўжываецца	 ў	 большасці	 назоўнікаў	 з	 цвёрдай	
асновай	 і	 асновай	 на	 ў,	 а	 таксама	 ў	 некаторых	 назоўніках	 з	 асновай	
на	 г,	 х»	 і	 звяртаецца	 ўвага	 на	 тое,	 што	 «пры	 гэтым	 цвёрдыя	 зычныя	
асновы	чаргуюцца	з	мяккімі,	а	заднеязычныя	г,	х	–	са	свісцячымі	з,	с…».	
Заўважым,	што	ў	манаграфіі	апошняя	фармулёўка	вынесена	ў	самастойны	
пункт	 і	 ў	 зносцы	 падаюцца	 звесткі	 пра	 альтэрнатыўнае	 ўжыванне	
адзначаных	назоўнікаў	у	выпадках	1)	націскным	(зрэдку	ненаціскным)	
канчаткам	-у	без	чаргавання	адпаведных	зычных	асновы,	2)	вершаванага	
радка,	3)	семантыкі.	Гэта	было	адлюстравана	ў	пазнейшых	граматыках	і	
дало	магчымасць	канкрэтызаваць	адпаведнае	правіла.	

Можна	 сцвярджаць,	 што	 прафесар	 А.	 І.	 Наркевіч	 у	 манаграфіі	
«Назоўнік»	 у	 большай	 ступені	 праяўляе	 ўласную	 пазіцыю,	 чым	 у	
«Граматыцы».	 І	 гэта	 натуральна.	 «Граматыка	 беларускай	 мовы»	
стваралася	аўтарскім	калектывам,	рэдактарамі	першага	тома	выступілі	
акадэмік	К.	К.	Атраховіч	 і	тады	яшчэ	кандыдат	філалагічных	навук,	а	
затым	доктар	навук,	прафесар,	вядомы	вучоны	М.	Г.	Булахаў.	У	межах	
зададзенай	 канцэпцыі	 нельга	 было	 ў	 поўнай	 меры	 выявіць	 сваё,	
аўтарскае,	 бачанне	 марфалагічных	 праблем.	 Гэта	 ўдалося	 зрабіць	
пазней	у	адзначанай	манаграфіі.	

Як	відаць	з	фармулёвак,	прыведзеных	у	«Граматыцы»	і	«Назоўніку»,	
у	 апошняй	 працы	 ўзнікае	 важная	 акалічнасць:	 «У	 месным	 склоне	
адзіночнага	ліку	назоўнікі	мужчынскага	роду	ў	залежнасці	ад	характару	
асновы	і	значэння	могуць	мець	канчаткі	-е, -у, -ю, -ы,-і. 1.	З	канчаткам	
-е	 ўжываюцца:	 а)	 агульныя	 неасабовыя	 назоўнікі	 з	 цвёрдай	 асновай:	
(аб,	на)	хлебе, скарбе, дубе, штабе, вобразе, марозе, хмызе, садзе, ага-
родзе, холадзе, атрадзе, тыле, небасхіле, канале, перавале, частаколе, 
аэрадроме, шуме, пераломе, гуманізме, законе, тэлефоне…»	[3,	с.	107].	
Увага	 звернута	 на	 семантыку	 назоўніка	 і	 на	 яго	 лексіка-граматычны	
разрад	 –	 асабовасць/неасабовасць.	 У	 «Беларускай	 граматыцы»	 (1985)	
гэтыя	акалічнасці	выведзены	на	пярэдні	план,	да	 іх	дадаецца	спасыл-
ка	на	націскную/ненаціскную	пазіцыю:	«У	месным	склоне	неасабовыя	
назоўнікі	мужчынскага	роду	ў	залежнасці	ад	апошняга	зычнага	асновы	
маюць	канчаткі	-е, -ы. -і, -у. Канчатак	-е	характэрны	для	ўсіх	назоўнікаў	
з	цвёрдай	асновай	і	можа	быць	як	пад	націскам,	так	і	не	пад	націскам:	
у воцаце, на дубе, у лесе, на мосце, у раёне, у спісе, на сходзе, на фло-
це, у хляве»	[1,	с.	78].	Спасылка	на	націскную	пазіцыю	невыпадковая.	
Яна	выклікана	тым,	што	ў	заўвагах	трох	выданняў	звяртаецца	ўвага	на	
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выпадкі	дыспазітыўнага	ўжывання	форм	на	-у	пад	націскам.	Так,	у	«Гра-
матыцы»	гаворыцца:	«У	размоўным	стылі	і	ў	мове	мастацкай	літаратуры	
дапускаецца	ўжыванне	канчатка	-у	пад	націскам»	[2,	с.53].	У	манаграфіі	
«Назоўнік»	А.	І.	Наркевіч	даводзіць:	«У	некаторых	выпадках	ужыванне	
канчатка	-у	ў	месным	склоне	адзіночнага	ліку	з’явілася	вынікам	пару-
шэння	адпаведных	акцэнтуацыйных	норм	тых	ці	іншых	слоў	і	перано-
су	націску	з	карэннай	марфемы	на	канчатак»	[3,	с.107]:	у тылу, у куту, 
на хібу, на вусу	 і	 г.	 д.	 І	 нарэшце	 ў	 «Беларускай	 граматыцы»	 чытаем:	
«У	 мастацкай	 літаратуры	 і	 гутарковай	 мове	 пад	 уплывам	 форм	 на	 -у 
назоўнікаў,	якія	ўваходзяць	у	склад	устойлівых	зваротаў	і	канструкцый	
з	прыназоўнікамі	у, на, па (у ладу, на ляту, на віду, па ходу),	адзначаец-
ца	канчатак	-у	ў	 іншых	аднаскладовых	назоўніках:	сустрэча	на	масту	
дружбы	(Звязда,	1969)»	[1,	с.	78].	Такое	ўжыванне	кваліфікуецца	як	па-
рушэнне	літаратурнай	нормы.	

Зварот	 да	 катэгорыі	 асабовасці/неасабовасці	 стаў	 важнай	 ды	фе-
рэнцыяльнай	 рысай	 у	 вызначэнні	 формы	 меснага	 склону	 назоўнікаў	
мужчынскага	 роду,	 тады	 калі	 спасылка	 на	 націскную	 пазіцыю	 мела	
ўжо	другараднае	значэнне	(параўн.	у	«Беларускай	граматыцы»:	«можа	
быць	як	пад	націскам,	так	і	не	пад	націскам»	[1,	с.	78]	)	і	хутчэй	за	ўсё	
вылучалася	традыцыйна.	

Параўноўваючы	выказаныя	прафесарам	А.	І.	Наркевічам	меркаванні	
пра	 выбар	 склонавай	 формы	 тыпу	 па тэлефоне,	 можна	 назіраць,	
як	 узмацняюцца	 пазіцыі	 вучонага	 і	 простая	 заўвага	 ператвараецца	
ў	імператыўную	норму.	Так,	у	«Граматыцы»	робіцца	заўвага:	«Заўвага	
1.	 У	 літаратурнай	 мове	 першай	 палавіны	 	 ХХ	 стагоддзя	 назоўнікі	
з	цвёрдай	асновай	і	асновай	на	г,	х іншы	раз	ужываліся	з	канчаткам	-у	,	
які	ў	наш	час	у	гэтай	групе	назоўнікаў	не	з’яўляецца	нормай»	[3,	c.	53].	
І	 ўжо	 ў	 манаграфіі	 «Назоўнік»	 даследчык	 кваліфікуе:	 «Ужыванне	
агульных	 неасабовых	 назоўнікаў	 мужчынскага	 роду	 з	 асновай	 на	
цвёрдыя	 зычныя	 ў	 месным	 склоне	 адзіночнага	 ліку	 з	 канчаткам -у,	
што	нярэдка	сустракаецца	ў	мове	мастацкіх	твораў,	 асабліва	першай	
палавіны	 ХХ	 стагоддзя,	 з’яўляецца	 адхіленнем	 ад	 літаратурнай	
нормы»	[3,	c.	107].	

Выразная	 аўтарская	 пазіцыя	 па	 гэтай	 марфалагічнай	 дылеме	
сведчыла	 пра	 гартаванне	 ўласнай	 навуковай	 думкі	 і	 «мяккі»	 адыход	
ад	 канцэпцыі	 «Граматыкі	 беларускай	мовы»	 (1962),	 якая	 заключалася	
ў	захоўванні	«асноўных	прынцыпаў,	якія	склаліся	ў	рускай	граматычнай	
традыцыі	 і	 знайшлі	 сваё	 найбольш	 паслядоўнае	 ўвасабленне	
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ў	 абагульняючай	 працы	 –	 “Грамматика	 русского	 языка”»	 [2,	 с.	 4].	
Экстралінгвістычная	падаплёка	такой	сітуацыі	хавалася,	як	гаварылася	
ў	прадмове	да	выдання,	у	наступным	тлумачэнні:	«па-першае,	роднасцю	
і	структурнай	блізкасцю	беларускай	мовы	да	мовы	рускай,	а	па-другое,	
наяўнасцю	агульных	тэндэнцый	развіцця	моў	брацкіх	народаў	у	перыяд	
будаўніцтва	камунізма»	[2,	с.	6].	

Канструяванне	граматычных	роляў	роднай	мовы	ад	набыткаў	рускага	
мовазнаўства	назіралася	і	ў	больш	позні	час	і	цягнулася	амаль	да	канца	
мінулага	стагоддзя.	Так,	у	артыкуле	«Слова	і	час»	прафесар	А.	І.	Наркевіч	
указваў	на	дынамічныя	працэсы	ў	моўным	ладзе:	«З	дэмакратызацыяй	
грамадства,	форм	грамадскай	дзейнасці,	ліквідацыяй	шматлікіх	«табу»	
папоўніліся	–	і	вельмі	істотна,	прыкметна,	наглядна	і	адчувальна	–	слоўнікі	
нацыянальных	моў	былога	СССР,	узніклі	новыя	словы	і	словазлучэнні,	
сталі	 багацейшымі	 словаспалучальныя	 сувязі	 і	 ўзаемаадносіны	паміж	
структурнымі	часткамі	(кампанентамі)	спалучэнняў»	[5,	с.	12].	

Разгледжаная	 марфалагічная	 форма,	 што	 раней	 мела	 пэўную	
дыспазіцыю	ва	ўжыванні,	сёння	набывае	імператыўнасць	і	кваліфікуецца	
як	нарматыўныя,	адзіна	прымальная	–	па тэлефоне.	Такія	зрухі	харак-
тэрны	для	сучаснага	маўлення,	медыяпрактыкі,	бо	былі	падрыхтаваны	
выдатнымі	сынамі	свайго	народа.	Гэтыя	факты	сцвярджаюцца	навуко-
вай	спадчынай	мовазнаўцаў	ХХ	стагоддзя.	А.	І.	Наркевіч,	М.	Я.	Цікоцкі,	
Ф.	М.	Янкоўскі,	Л.	І.	Бурак,	М.	С.	Яўневіч,	А.	І.	Жураўскі	і	інш.	у	сваіх	
працах	выкрышталізоўвалі	спрадвечнае,	аўтэнтычнае	і	вялі	да	разумен-
ня	крыніц	роднай	мовы	пакаленні	журналістаў,	настаўнікаў,	лінгвістаў-
даследчыкаў,	 што	 сёння	 прарастае	 ўдзячным	 зернем	 у	 вучнёўскай	
моладзі,	студэнцтве,	навуковай	грамадскасці	незалежнай	Беларусі.
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