
б) у прамыслова-тэхнічнай тэрміналогіі:
(AC) Сядло!_____________________________ I (T) Сядло

ДП L
ІП -  функцыя (апора) ДП

IfI -  зн.выгл. (прадаўгаваты) J
ІП -  месцазнах.(на чым-небудзь)

сядзенне 
для конніка

дэталь для апоры, 
насадкі

в) у прыродазнаўчай і прамыслова-тэхнічнай тэрміналогіях: 
(AC) Палец асацыяцыя (Т прыр.) Палец

ДП ІП -  форма (акруглая)

ІП-месцазнах.(канец) ^

ІП -  функцыя (рухаца)

ДП

ДП

член на лапах 
'жывёл, птушак

(Т пр.-тех.) 
валік, стрыжань

частка кісці рукі, 
ступні чалавека

Зразумела, што мы разгледзелі толькі некаторыя прыклады тэрмінаў, 
якія з'явіліся ў выніку метафарычнага пераносу назвы агульнаўжывальнага 
слова. Наогул жа можна смела сцвярджаць, што метафарычны перанос 
наймення -  вельмі распаўсюджаны ў прыродазнаўчай і прамыслова- 
тэхнічнай тэрміналогіях від семантычных пераўтварэнняў.

ІЛГЕРМАНОВІЧ 

М.А.ЖЫДОЕЗІЧ ЯК МОВАЗНАВЕЦ

Марыя Андрэеўна Жыдовіч нарадзілася 19 кастрычніка 1906 г. у в.Дукора 
Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. Бацькі яе не мелі ўласнай зямлі і пра- 
цавалі ў мясцовага пана. Жылося бедна. Дзецям (а іх у сям’і было чацвёра), 
як толькі падрасталі, прыходзілася самім зарабляць на хлеб. Матэрыяльнае 
становішча пагоршылася яшчэ болей, калі бацьку забралі на імперыяліс- 
тычную вайну. Тым не менш маці імкнулася даць сваім дзецям адукацыю. 
Як толькі прыйшла пара, яна паслала сваю старэйшую дачку Марыю ў цар- 
коўнапрыходскую школу. I хоць дзяўчынка вучылася вельмі добра па ўсіх 
прадметах, на царкоўнапрыходскай школе, відаць, і скончылася б яе навука, 
калі б не Кастрычніцкая рэвалюцыя, якая адкрыла ўсім-абяздоленым шлях 
да выяўлення сваіх прыродных здольнасцей. У 1924 г. Марыя скончыла Ду- 
корскую сямігодку. Папрацаваўшы два гады ў мясцовым саўгасе, яна пада- 
лася вучыцца ў Магілёўскі педагагічны тэхнікум. Час ляцеў хутка. I вось ужо 
здадзены апошнія дзяржаўныя экзамены. 3 1930 г. маладая настаўніца па- 
чала педагагічную дзейнасць у Бярозаўскай сярэдняй школе Хоцімскага 
раёна Магілёўскай вобласці.

Працавалася добра. Вучэбныя заняткі, пазакласная работа з вучнямі, 
кіраўніцтва мастацкай самадзейнасцю — на ўсё хапала сіл і энергіі. Любілі 
сваю настаўніцу Марыю Андрэеўну вучні, паважалі іх бацькі. I сама яна была 
задаволена настаўніцкай працай, аднак жаданне вучыцца далей не давала 
спакою і нарэшце перамагло: у 1934 г. Марыя Андрэеўна, ужо будучы
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замужняй жанчынай і маці двухгадовай дачкі, паступае ў Мінскі вышэйшы 
педагагічны інстытут на філалагічны факультэт. Лекцыі вядомых спецыя- 
лістаў І.І.Замоціна, М.М.Пятуховіча, Ц.П.Ломцева, заняткі ў спецсемінарах і 
навуковых гуртках захапілі поўнасцю. Дапытлівая і цікаўная студэнтка 
імкнулася не змарнаваць ні адной гадзіны. I зусім заканамерна, што ў 1938 г. 
Марыя Андрэеўна скончыла педінстытут на "выдатна". Як лепшую выпускніцу, 
якая да таго ж выявіла схільнаспь да навуковай працы, яе рэкамендавалі ў 
аспірантуру.

Тэмай дысертацыйнага даследавання Марыя Андрэеўна абрала мову 
Супрасльскага летапісу. K лету 1941 г. яно было завершана і аддадзена 
навуковаму кіраўніку на заключэнне. Але раптам пачалася Вялікая Айчынная 
вайна. Ужо на другі дзень Мінск бамбілі фашысцкія самалёты. Горад гарэў, 
гінулі мірныя жыхары, набыткі матэрыяльнай і духоўнай культуры. Прадпры- 
емствы, адміністрацыйныя і даследчыя ўстановы разам з іх працаўнікамі 
спешна эвакуіраваліся на ўсход. Пакінула сталіцу і Марыя Андрэеўна. Ваенны 
лёс закінуў яе ў горад Ардатаў Мардоўскай АССР. Працавала там бібліятэ- 
карам у вайсковым шпіталі, а са студзеня 1942 г. заканчвала аспіранцкую 
вучобу пры Уральскім універсітэце. Кандыдацкае даследаванне пра мову 
Супрасльскага летапісу прышлося пісаць занава, бо гатовы рукапіс яго і 
фактычныя матэрыялы загінулі ў Мінску.

Яктолькі ў 1943 г. лад Масквой на станцыі Сходня аднавіў заняткі Бела
руси дзяржаўны універсітэт, Марыя Андрэеўна была адклікана ў распара- 
джэнне рэктарата і назначала выкладчыцай беларускай мовы. 3 гэтага часу 
з Белдзяржуніверсітэтам звязана ўся яе далейшая працоўная дзейнасць.

У жніўні 1944 г. Марыя Андрэеўна абараніла кандыдацкую дысертацыю. 
Асноўныя палажэнні яе потым выклала ў артыкулах "Мова Супрасльскага 
летапісу" (1948) і "Да гісторыі беларускага пісьма і мовы: Арфаграфічныя і 
фанетычныя рысы Супрасльскага летапісу" (1954).

3 1949 г. М.А.Жыдовіч -  дацэнт кафедры беларускай мовы, тры гады 
(1951-1953) была дэканам філалагічнага факультэта, некаторы час па сумяш- 
чальніцтву працавала і ў Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва Акадэміі 
навук БССР. Яна прымала акгыўны ўдзел ва ўсіх даследаваннях па беларускай 
мове, Якія вяліся Белдзяржуніверсітэтам і Акадэміяй навук.

Важнай падзеяй у беларускім мовазнаўстве быў выхад з друку вучэбнага 
дапаможніка для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў "Нарысы па 
гісторыі беларускай мовы" (1957). Пры стварэнні яго аўтары (А.Я.Бірала, 
М.Г.Булахаў, МАЖыдовіч, А.ІЖураўскі, М.І.Карнеева-Петрулан, В.Ф.Крыўчык, 
Б.С.Лапаў, Ю.Ф.Мацкевіч) сутыкнуліся з вялікімі цяжкасцямі: не было гіста- 
рычнай картатэкі, адсутнічалі не толькі рукапісы пісьмовых помнікаў, але 
нават публікацыі іх, сярод вучоных не існавала адзіных поглядаў па такіх 
тэарэтычных пытаннях, як перыядызацыя моўнай сістэмы і храналагізацыя 
асобных яе з’яў, утварэнне беларускай нацыянальнай мовы, узаемадзеянне 
яе з іншымі славянскімі мовамі, адпаведнасць мовы пісьмовых помнікаў 
жывой народнай мове, сувязь змен у мове са зменамі ў гісторыі народа, 
пераўтварэнне колькасных моўныхзмен у якасныя і г.д. Развіццё беларускай 
мовы аўтарамі разгледжана ў адпаведнаспі з трыма асноўнымі перыядамі 
гісторыі беларускага народа: агульнарускі перыяд, перыяд беларускай народ- 
насці і перыяд беларускай нацыі. М.А.Жыдовіч напісала для дапаможніка 
раздзелы "Уводзіны", "Фанетыка" (акрамя параграфа "Аканне") і "Назоўнік".

М.А.Жыдовіч з'яўляецца сааўтарам падручніка для студэнтаў філалагічных 
факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў "Курс сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы: Марфалогія" (1957). Падручнік быў створаны ў поўнай 
адпаведнасці з тагачаснымі вучэбнымі праграмамі для вышэйшых наву-
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чальных устаноў, ён задаволіў патрэбнасці студэнтаў і стаў трывалай базай 
для падрыхтоўкі новых прац такога тылу. У ім пяру М.А.Жыдовіч належаць 
тэарэтычны раздзел "Часціны мовы" і раздзел "Назоўнік".

У 1960 г. выйшаў "Бібліяграфічны ўказальнік літаратуры па беларускаму 
мовазнаўству", складзёны М.А.Жыдовіч, Я.М.Рамановіч і А.К.Юрэвіч. Ён быў 
першым даведнікам такога тылу, уключаў працы (усяго 1864 назвы) на бе- 
ларускай, рускай і ўкраінскай мовах ад самых ранн іх-з 1825 г. і заканчваючы 
апублікаванымі ў 1958. Сярод іх прыводзяцца і даследаванні, прысвечаныя 
іншым славянскім мовам, у якіх пэўнае месца адводзіцца і беларускай мове, 
напрыклад, асобныя працы па рускай мове А.А.Шахматава, А.І.Сабалеўскага 
і некаторых іншых вучоных.

Складальнікамі "Указальніка" выкарыст^ны толькі матэрыялы бібліятэк і 
кнігасховішчаў Беларусі. A паколькі мноп'я з іх загінулі ў час Вялікай Айчыннай 
вайны ці былі вывезены нямецкімі захопнікамі, то пералік прац па беларус
каму мовазнаўству за ўказаны перыяд атрымаўся далёка не поўным. Гэта 
складальнікі ўсведамлялі і пасля выхаду "Указальніка" з друку працягвалі 
збіранне бібліяграфічных матэрыялаў. Яны з дапамогай галоўнага бібліё- 
графа Фундаментальней бібліятэкі AH БССР А.Д.Васілеўскай падрыхтавалі 
новы бібліяграфічны ўказальнік, які быў выдадзены ў 1967 г. пад назвай 
"Беларускае мовазнаўства". У ім ужо ахоплен перыяд з 1825 па 1965 гг. і 
ўключана 3514 назваў прац — кніг, брашур, артыкулаў, навуковых паведам- 
ленняў, рэцэнзій, выключаючы школьныя падручнікі і метадычную літаратуру. 
Матэрыял у новым указальніку сістэматызаваны і пададзены згодна з "Прави
лами библиографического описания произведений печати", выдадзеных 
Акадэміяй навук СССР, у пяці тэматычных раздзелах: 1) Праблемы паходжан
ня і развіцця беларускай мовы і яе вывучэнне; 2) Гісторыя беларускай мо
вы; 3) Дыялекталогія; 4) Гісторыя беларускай літаратурнай мовы; 5) Сучасная 
беларуская літаратурная мова. Кожны раздзел падзелены на падраздзелы. 
Так, у апошнім іх ажно 16: 1) Агульныя пытанні; 2) Фанетыка; 3) Графіка і 
арфаграфія; 4) Марфалогія; 5) Сінтаксіс; 6) Лексікалогія; 7) Лексікаграфія; 
8) Тапаніміка. Гідраніміка. Анамастыка; 9) Фразеалогія; 10) Тэрміналогія. 
Тэрміналагічныя слоўнікі; 11) Стылістыка; 12) Культура мовы; 13) Мова і стыль 
асобных беларускіх пісьменнікаў; 14) Мова і стыль мастацкай літаратуры і 
навуковай прозы; 15) Мова перыядычных выданняў; 16) Пераклады. У першым 
раздзеле падраздзелаў 6, у другім -  таксама 6, у трэцім -  8, у чацвёртым -  3. 
Такое дзяленне раздзелаў на падраздзелы зрабіла карыстанне даведнікам 
больш лёгкім і зручным.

Заканчваецца гэты бібліяграфічны даведнік двума дадаткамі: "Зборнікі 
артыкулаў па беларускаму мовазнаўству" і "Алфавітны ўказальнік імён і про- 
звішч". Пераліку ж  навуковых прац папярэднічаюць прадмова "Ад складаль- 
нікаў" і змястоўны артыкул Л.М.Шакуна "Кароткі агляд развіцця беларускага 
мовазнаўства". Л.М.Шакун з’яўляецца і рэдактарам гэтага бібліяграфічнага 
ўказальніка.

Выхад з друку двух разгледжаных бібліяграфічных указальнікаў па бела
рускаму мовазнаўству быў вельмі цёпла сустрэты навуковай грамадскасцю 
рэспублікі. I гэта зусім зразумела, бо яны былі патрэбны і філолагам-даслед- 
чыкам, і выкладчыкам вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, і студэнтам— 
усім, хто так ці інакш меў справу з беларускай мовай як сродкам зносін або 
аб’ектам вывучэння.

М.А.Жыдовіч многа часу і сіл аддавала збіранню фактычных матэрыялаў 
для Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы, штогод летам выязджаючы 
са студэнтамі ў розныя раёны рэспублікі. Дарэчы, гэтыя матэрыялы збіра- 
ліся па выдадзенай у 1950 г. спецыяльнай інструкцыі, сааўтарам якой была
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Марыя Андрэеўна. Адначасова яна акгыўна працавала над докгарскай дысер- 
тацыяй на тэму "Іменнае скланенне ў беларускай мове: Назоўнік". Абараніла 
яе ў 1958 г., праз два гады была зацверджана ў званні прафесара.

Па тэме сваёй доктарскай дысертацыі М.А.Жыдовіч апублікавала шэраг 
артыкулаў і выдала манаграфію "Назоўнік у беларускай мове. 4.1. Адзіночны 
лік" (1969). Манаграфія створана на вельмі багатым фактычным матэрыяле, 
сабраным з пісьмовых помнікаў старабеларускай мовы, дарэвалюцыйных 
фальклорных выданняў, твораў сучаснай беларускай літаратурнай мовы і 
сучасных беларускіх народных гаворак. Скпадаецца яна з трох раздзелаў.

У першым раздзеле разгледжаны змяненні ў катэгорыі роду. Аўтар адзна- 
чае, што яны пачаліся яшчэ ў старабеларускі перыяд. Так, пісьмовыя помнікі 
XIV -  XVII стст. сведчаць аб ужыванні некаторых назоўнікаў то ў адным, то ў 
другім родзе. Гэтае змяшэнне родавай прыналежнасці потым узмацнілася. 
Яно характэрна і для сучаснай беларускай мовы, асабліва пашырана ў яе 
гаворках. Найбольш часта наглядаюцца выпадкі змяшэння мужчынскага 
роду з жаночым (аркестр -  аркестра, бярлог -  бярлога, гірс -  гірса, го н т  -  
гонта , зал -  зала, змор -  змора, ка пот -  капота, камод -  камода, карасін -  
карасіна, л іт р  -  л ітра , м етр  -  м етра, пар -  пара, прастор -  прастора, 
посуд -  пасуда, рэзрух -  разруха, сахарын -  сахарына, та б а к -  табака, 
ю ры ст -  ю ры ста \ інш.). Меншай колькасцю прадстаўлены выпадкі змеш- 
вання мужчынскага роду з ніякім (воблак -  воблака, брух -  бруха, шоў -  
шво, яблык -  яблыка) і ніякага з жаночым (усё войска -  уся войска, вялікае 
стада -  вялікая стада, марское чучала -  марская чучапа).

Разнабой у родавай прыналежнасці некаторых назоўнікаў аўтар тлума- 
чыць рознымі прычынамі: уплывам на беларускую мову польскай і рускай 
моў, прыпадабненнем меншай колькасці слоў з адной і той жа асновай да 
большай, ненацісковасцю склонавых канчаткаў, у вершах -  патрабаваннямі 
рытму і рыфмы. Пры гэтым М.А.Жыдовіч не згаджаецца з С.П.Абнорскім, 
які прычынай працэсу разбурэння ніякага роду ў некаторых рускіх гаворках 
лічыць аканне, бо яно характэрна амаль усім беларускім гаворкам, аднак у 
іх ніякі род не разбураецца і не знікае.

Другі раздзел манаграфіі прысвечаны змяненням у катэгорыі ліку. Асноўная 
ўвага тут звернута на знікненне ў беларускай мове парнага ліку. "Знікненне 
парнага ліку, -  адзначае аўтар, -  звязана з развіццём мыслення, якое пасту- 
пова набыло здольнасць да абстракцыі, да абагульнення. Разбурэнне 
парнага ліку асноўвалася на большым выдзяленні паняцця множнасці, як 
паняцця пэўнага. Множнасць, якая ўяўлялася раней як "няпэўная множнасць", 
атрымала значэнне "пэўнай множнасці", па тэрміналогіі акад. А.А.Шахматава, 
г.зн. множнасці, якая. складаецца з пэўнай колькасці адзінак". I далей: 
"Выражэнне множнасці адной формай -  формай, якая выражае любую 
колькасць прадметаў больш адзінкі, супрацьпастаўленне гэтай множнасці 
адзінкавасці (адзін прадмет) паказвае, што абстрагіруючая работа чалаве- 
чага мыслення дасягнула высокай ступені ў сваім развіцці. У сувязі з вы- 
працоўкай супрацьпастаўлення адзінкавасці множнасці адпала патрэба ва 
ўжыванні парнага ліку, які абазначаў паняцце парнасці, бо парнасць увайшла 
ў паняцце множнасці’’ (с.ЗО).

Ba ўсходнеславянскіх мовах працэс падзення парнага ліку пачаўся ў Xlll ст., 
прычым працякаў ён не адначасова і не з аднолькавай інтэнсіўнасцю 
нават у гаворках адной і той жа мовы. Як ён адбываўся ў беларускай мове, 
аўтар прасачыла на прыкладзе назоўнікаў усіх трох родаў вельмі скрупулёз
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на. К моманту фарміравання беларускай нацыянальнай мовы ў ёй катэгорыя 
парнага ліку знікла, склонавыя формы яе змяніліся формамі множнага ліку, 
аднак некаторыя з іх, асабліва ад назоўнікаў, якія абазначаюць парныя 
прадметы і часткова зборныя, захаваліся ў частцы гаворак І нават зрэдку 
выкарыстоўваюцца ў творах мастацкай літаратуры, як, напрыкпад, вачыма, 
грашыма, плячыма паралельна з формамі множнага ліку вачамі, грашамі, 
плячамі, формы ў ваччу, у вушшу паралельна з формамі множнага ліку 
ў вачах, у вушах.

Трэці раздзел манаграфіі самы аб’ёмны, ён займае дзве трэці яе тексту. 
У ім прасочваецца, як паступова з пяці скланенняў назоўніка сфарміраваліся 
сучасныя тры па той прычыне, што з цягам часу размеркаванне назоўнікаў 
па скланеннях пачалося праводзіцца не па характару іх першапачатковых 
асноў, паколькі яны ў выніку розных фанетычных змен змяніліся і фактычна 
супалі, а па родавай прыналежнасці. Асаблівая ўвага ўдзелена станаў- 
ленню склонавых канчаткаў кожнага новага скланення. На першых парах 
наглядалася вялікая варыянтнасць іх як вынік аб’яднання ў адным скла- 
ненні ранейшых двух. Паступова гэтая варыянтнасць змяншалася, але не 
знікла да нашых дзён. Так, роднаму склону назоўнікаў сучаснага 2-га скла
нення ў адзіночным ліку характерны канчатак -а(-я), які вядзе свой пачатак 
ад ранейшага скланення з асновай на -ё, і канчатак -у(-ю), які вядзе свой 
пачатак ад ранейшага скланення з асновай на -й, якія потым аб’ядналіся ў 
адно скланенне. Той ці іншы канчатак потым замацаваўся за. назоўнікамі 
пеўнай семантыкі. Так, аўтар называв 10 лексіка-граматычных разрадаў на- 
зоўнікаў, якія цяпер у родным склане адзіночнага ліку ўжываюцца з канчаткам 
-у(-ю)\ назоўнікі абстрактный, речыўныя, зборныя і г.д. Але адны і тыя ж  на- 
зоўнікі ў адным і тым жа творы аднаго і таго ж аўтара цяпер няредка выка- 
рыстоўваюцда то з канчаткам -а(я), то з канчаткам -у(-ю). Такіх прыкладаў у 
манаграфіі прыведзена нямала. A гета еначыць, што працес уніфікацыі 
склонавых канчаткаў як у беларускай народнай мове, так і ў беларускай 
літаратурнай мове яшче не завяршыўся.

Вельмі скрупулёзна ў трецім раздзеле прасочана гісторыя кпічнай формы 
назоўнікаў. Для выражения зваротка яна калісьці была ўласцівая назоўнікам 
з першапачатковымі асновамі на -о, -й і -а. Вось чаму многія лінгвісты 
лічылі яе самастойным склонам, з чым М.АЖыдовіч не пагаджаецца. 
"Зыходзячы з таго, — адзначае яна, — што разглядаемая форма хоць і мела 
свае склонавыя канчаткі, але была пазбаўлена такога важнейшага сродка, 
як сінтаксічная сувязь у сказе, на нашу думку, яе нельга лічыць самастойным 
склонам" (с, 116). Знікненне клічнай формы пачалося вельмі даўно, яшче ў 
агульнарускі перыяд. Аднак решткі яе захаваліся да нашых дзён у паасобных 
гаворках беларускай мовы. Зредку выкарыстоўваюцца яны і ў мове мастац- 
кіх твораў: дружа, сынку, хлопча, чалавеча і інш.

Ba "Уводзінах" да манаграфіі аўтар адзначала, што пастаўленыя праб- 
лемы "больш шырокае і глыбокае асвятленне атрымаюць пасля напісання 
другой часткі работы — "Множны лік", праца над якой ужо распачата" (с.7). 
Аднак другая частка не была завершана. Прычынай, відаць, з’явілася пе
реключение Марыі Андрееўны на лексікаграфію. Кафедра беларускай мовы 
(выкладчыкі, аспіранты і нават студенты) доўгі час пад кіраўніцтвам Марыі 
Андрееўны займаліся збіраннем дыялектнай лексікі центральных раёнаў 
Беларусі: Барысаўскага, Бярезінскага, Валожынскага, Вілейскага, Дзяржын- 
скага, Крупскага, Лагойскага, Маладзечанскага, Мінскага, Мядзельскага, Ня- 
свіжскага, Пухавіцкага, Смалявіцкага, Стаўбцоўскага, Уздзенскага, Червень- 
скага. Да канца 60-х гг. на кафедры ўжо налічвалася каля 400 тысяч картак- 
цытат. Выкладчыкі М.А.Жыдовіч, І.А.Каралёва, У.М.Лазоўскі, Е.С.Мяцельская
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і І.М.Шчарбакова потым пачалі сабраныя словы лексікаграфічна апрацоў- 
ваць і выдаваць іх лад агульнай назвай "Матэрыялы для слоўніка мінска- 
маладзечанскіх гаворак" асобнымі выпускамі. Выйшлі тры выпускі (1970, 
1974,1977) пад рэдакцыяй М.А.Жыдовіч. Як сказана ў "Прадмове" да першага 
выпуска, ён уключае "словы, якія адсутнічаюць у беларуска-рускім слоўніку, 
за выключэннем слоў з паметай абл., разм., а таксама словы, у якіх значэнне 
або націск іншыя, чым у літаратурнай мове” (с.З).

Гэтыя выпускі з’яўляюцца не працягам адзін аднаго, а самастойнымі вы- 
даннямі, бо кожны мае сваю "Прадмову" і змяшчае словы на ўсе літары 
алфавіта. У трох выпусках пададзена каля пяці з палавінай тысяч дыялект- 
ных слоў і звыш пяцісот прыказак, прымавак і фразеалагічных спалучэнняў, 
прыкладзеных асобнымі дадаткамі пасля слоўнікавых артыкулаў у кожным 
выпуску. Слоўнікавыя артыкулы маюць такую будову: 1) Загалоўнае слова 
(яно прыводзіцца ў літаратурным запісе, пасля ў дужках даецца спрошчана 
транскрыбіраваны запіс яго мясцовага вымаўлення); 2) Стылёвая памета -  
спеў., асудж., іран. і іншыя; 3) Граматычная памета -  род для назоўнікаў і лік, 
калі яны ўжываюцца толькі ў множным ліку, канчаткі 1-й і 2-й асоб адзіноч- 
нага ліку форм цяперашняга і простага будучага часу і ўказанне на трыванне 
для дзеясловаў, назва часціны мовы для іншых слоў; 4) Тэкставыя ілюстра- 
цыі ў спрошчанай транскрыпцыі з указанием, дзе кожная зафіксавана.

Пазней на аснове сабраных лексічных матэрыялаў, укпючаючы і падад- 
зеныя ў трох памянёных выпусках, члены кафедры беларускай мовы 
(М.А.Жыдовіч, З.А.Зяневіч, І.А.Каралёва, Я.М.Камароўскі, Е.С.Мяцельская,
І.М.Шчарбакова) уклалі двухтомны "Слоўнік гаворак центральных раёнаў 
Беларусі". У 1990 г. выйшаў пад рэдакцыяй Е.С.Мяцельскай першы том, 
які ўключае каля 7 тысяч слоўнікавых артыкулаў на літары А-П. Слоўніка- 
выя артыкулы маюць амаль такую ж будову, што і ў ранейшых выпусках 
"Матэрыялаў для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак", але апрацаваны 
больш грунтоўна: павялічана колькасць стылістычных і граматычных памет, 
у асобных выпадках (для запазычаных слоў) даюцца этымалагічныя да- 
ведкі, узбагачаны ілюстрацыйныя прыклады звязнага тэксту і інш. Праўда, 
не ўказваюцца, як раней у выпусках, канчаткі дзеяслоўных норм цяпераш
няга і простага будучага часу, не даецца пасля загалоўнага слова ў дужках 
транскрыбіраваны запіс яго мясцовага вымаўлення, устойлівыя выразы 
ўключаны ў слоўнікавыя артыкулы: прыказкі, прымаўкі, кленічы змешчаны ў 
канцы іх пад значком V, а словазлучэнні тэрміналагічнага характару -  пад 
значком о.

М.А.Жыдовіч з жанчын рэспублікі была і першым кандыдатам, і першым 
доктарам навук па беларускаму мовазнаўству. Спецыяліст высокай кваліфі- 
кацыі, яна вельмі многа зрабіла для падрыхтоўкі нацыянальных навуковых 
кадраў. Пад яе кіраўніцтвам былі напісаны і паспяхова абаронены 24 канды- 
дацкія дысертацыі. Яна была членам некалькіх спецыялізаваных саветаў па 
абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый, членам экспертнага савета 
па мовазнаўству пры ўсесаюзнай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі, пры 
абаронах часта выступала ў якасці першага афіцыйнага аланента.

Уклад М.А.Жыдовіч у развіццё беларускага мовазнаўства быў адзначаны 
наданнем ёй у 1971 г. звання Заслужанага дзеяча навукі БССР і рознымі 
ўзнагародамі.

Памерла Марыя Андрэеўна Жыдовіч 12 лістапада 1977 г. Былыя студэнты 
і аспіранты Белдзяржуніверсітэта, калегі па працы, знаёмыя захоўваюць 
памяць пра яе як пра таленавітага педагога і вучонага, чалавека шчырай і 
чулай душы.
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