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тэрмінасферы ўвогуле і тым самым спрыяць фарміраванню найбольш 
прадуктыўных словаўтваральных мадэлей. 
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І.І. Савіцкая 
АКАДЭМІК Я. КАРСКІ – ФІЛОЛАГ І ПУБЛІЦЫСТ:  

ДАКЛАД НА І УСЕБЕЛАРУСКІМ З'ЕЗДЗЕ 
Імя акадэміка Я.Ф. Карскага ў беларускай навуцы асацыіруецца з яго 

лінгвістычнай і фальклорна-этнаграфічнай дзейнасцю і звязваецца, перадусім, з 
трохтомнікам “Беларусы” – першым навуковым апісаннем беларускай мовы і 
нацыянальнай культурнай спадчыны. Вядома, што, жывучы ў Петраградзе, 
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"…Карскі цікавіўся развіццём беларускага мовазнаўства і актыўна ўключыўся ў 
абмеркаванне пытанняў нармалізацыі мовы, распрацоўкі новых арфаграфічных 
правіл, навуковай тэрміналогіі, укладання тлумачальнага і гістарычнага 
слоўнікаў і г.д. [1, с. 256]. Аднак дзейнасць Я. Карскага не абмяжоўвалася 
толькі навукай. Пра гэта сведчыць невялікая брашура (Петраград, 1918 г., 60 
стар.), якая, па сутнасці, і не з'яўляецца самастойным даследаваннем па пэўнай 
навуковай праблеме, паколькі "Белорусская речь" (дакладная назва: 
"Белорусская речь. Очеркъ народнаго языка съ историческимъ освещеніемъ") 
з'яўляецца дакладам Я. Карскага на сумна вядомым І-м Усебеларускім з'ездзе ў 
Мінску ў 1917 г. Даклад гэты ўваходзіў у лік прачытаных і заяўленых камітэту 
дакладаў, якія былі надрукаваны для шырокага распаўсюджання сярод дзеячаў 
беларускага руху. 

Сам аўтар тлумачыць неабходнасць з'яўлення гэтага нарысу такім чынам: 
"История белорусского языка дана нами в трех книгах "Белорусов" (т. ІІ, вып. 
1-3). Но для чтения ее требуется некоторая филологическая подготовка, 
которою могут обладать далеко не все те белорусы, которые пожелают 
ознакомиться с историей своего языка. Поэтому мы решились дать краткий 
популярный очерк этого предмета. Появление его тем более естественно, что 
указанный выше том "Белорусов" в настоящее время в полном виде уже и не 
имеется в продаже. Думаю, что наш очерк не бесполезен будет и для студентов-
филологов и вообще для интеллигентных лиц, интересующихся историей 
русского языка и его диалектологией" [2, с. 4]. 

Крыху дзіўна, што гэтая кароткая папулярная версія "Беларусаў", дзе 
аўтар разглядае шырокі дыяпазон пытанняў – ад месца беларускага народа 
сярод іншых усходнеславянскіх моў, яго культурнай спадчыны, дыялектных 
адрозненняў да аналізу мовы сучасных яму беларускіх пісьменнікаў, – дагэтуль 
застаецца малавядомай працай акад. Я. Карскага. Удзел акадэміка ў першым 
Усебеларускім кангрэсе ў снежні 1917 г. у якасці ганаровага старшыні 
прэзідыума (разам з А.В. Бонч-Асмалоўскім) адзначаны ў "Энцыклапедыі 
гісторыі Беларусі" [4, с. 5], але ў "Списке главнейших печатных трудов 
академика Е.Ф. Карского", змешчанага ў 1-м выпуску "Беларусаў" [2, с. 449–
451] брашура не ўпамінаецца. Канечне, невялічкі даклад "главнейшим трудом" і 
не назавеш, аднак калі ўлічыць, што сам З'езд уначы з 17-га на 18-га снежня 
быў разагнаны "Комиссарами Западной Области" [3, с. 3], то адносіны савецкай 
навукі да гэтага даклада становяцца больш зразумелымі. У прадмове да 
акадэмічнага выдання "Беларусаў" 1955 г. змешчаны афіцыйны погляд на 
беларусазнаўчую спадчыну Я. Карскага: "Не владея марксистским методом в 
подходе к изучению общественных явлений, академик Карский не мог дать 
глубокого теоретического обобщения своих ценнейших наблюдений и 
исследований в области белорусского языка. Не все его выводы, 
сформулированные много лет назад, соответствуют современным достижениям 
советского языкознания. <…> В работах Карского, в том числе и в 
послереволюционных, не нашли должного отражения труды классиков 
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марксизма-ленинизма по национальному вопросу. Нигде им не затронут вопрос 
о формировании белорусской буржуазной и социалистической наций" [2, с. 4–
5]. 

Але звернемся да самога даклада. Большая яго частка прысвечана 
ўтварэнню беларускай нацыі і яе мовы, вельмі падрабязнаму акрэсленню яе 
межаў, апісанню найбольш вядомых помнікаў старабеларускай мовы, 
дыяхранічнаму аналізу беларускай фанетыкі, граматыкі, сінтаксісу. 
Распаўсюджаная ў пачатку ХХ ст. канцэпцыя "трыадзінства рускага народа", 
згодна з якой рускі народ складаецца з вялікарусаў, маларусаў і беларусаў, 
знайшла сваё адлюстраванне ў прынятай у дакладзе тэрміналогіі: беларуская 
нацыя называецца "белорусскім племенем", старабеларуская мова – "старым 
западнорусским языком"; мова простага народа – "довольно чистый русскій 
языкъ, не свободный от полонизмовъ". Сярод старых і сучасных помнікаў 
беларускай мовы Я. Карскі называе рукапісныя крыніцы ХV-ХVІ стст., 
старадрукі Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага і інш.; сярод збораў 
беларускага фальклору – зборнікі Я. Чачота, Я. Тышкевіча, П. Шпілеўскага, 
С. Мікуцкага, П. Бяссонава, Е. Раманава і інш. Найбольш значнымі 
лексікаграфічнымі працамі ў дакладзе названы "Слоўнік беларускай мовы" 
І. Насовіча і "Смаленскі абласны слоўнік" У. Дабравольскага. У невялікі спіс 
найноўшых беларускамоўных пісьменнікаў увайшлі "Францішак Багушэвіч 
(Мацей Бурачок), Ян Неслухоўскі (Янка Лучына), Луцэвіч (Янка Купала), 
Міцкевіч (Якуб Колас і Тарас Гушча), Альберт Паўловіч і М. Багдановіч" [3, с. 
16]. 

Шмат увагі акад. Я.Ф. Карскі надае апісанню асаблівасцей беларускага 
маўлення ў фанетыцы, словазмяненні і сінтаксісе, а таксама аналізу адметных 
рыс беларускіх гаворак. Гэтае апісанне дазволіла аўтару сказаць: "Если 
разсматривать во всей совокупности особенности белорусскаго наречия, какъ 
исключительно ему свойственныя, так и общія съ южновеликорусскими и 
малорусскими говорами, то оно окажется совершенно оригинальнымъ 
организмомъ, сложившимся исторически уже давно. Въ настоящее время въ 
белорусской речи можно указать даже несколько говоровъ, но все они 
связываются основными общими чертами" [3, с. 18]. Увогуле ж непасрэдна пра 
беларускія гаворкі акадэмік гаворыць надзвычай мала, толькі называючы 
асноўныя беларускія дыялекты – паўднёвазаходні і паўночнаўсходні – і коратка 
характарызуючы іх спецыфіку. 

Цікава, што і самы кароткі раздзел у дакладзе – "Речь современныхъ 
белорусскихъ писателей," – які займае ўсяго 10 радкоў, апісвае сучаснае яму 
мастацкае маўленне (не называючы канкрэтных імёнаў аўтараў) з 
дыялекталагічнага пункту погляду, спалучаючы яго з нарматыўным аспектам: 
"Употребляемая большинством современныхъ белорусскихъ писателей речь 
имеетъ въ своей основе сильно акающій отделъ югозападныхъ говоровъ. По 
этому въ ней обычны а вм. о безударнаго, р твердое, 3-ье лицо безъ –ць. Но 
рядомъ съ этими основными чертами у нихъ допускаются нередко и разные 
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провинціализмы (въ роде –е вм. –иць въ 3 л. глаголовъ: лю¢бе вм.  лю¢биць), 
сильно режущіе ухо лицъ привыкшихъ къ чистой народной речи; нередки и 
полонизмы въ словаре, а иногда даже въ фонетике, чего конечно легко 
избежать, если быть внимательнымъ къ своему стилю" [3, с. 59]. Так гісторык 
мовы застаўся гісторыкам і ў літаратуры: падкрэсліўшы перавагу 
агульназразумелых сярэднебеларускіх гаворак у друкаваным слове, Я. Карскі 
ўказаў на неабходнасць кансалідуючага моўнага фактару ў фарміраванні 
агульнанацыянальнай літаратуры.  

Так адна невялікая брашура дазволіла ўбачыць праз больш як дзевяноста 
гадоў, як аўтарытэтна і па-навуковаму абгрунтаваў акадэмік Я.Ф. Карскі 
нацыянальную самабытнасць старажытнага і самастойнага славянскага народа, 
як добра разумеў і выказаў перад удзельнікамі Усебеларускага кангрэса 
напрамкі будаўніцтва і аб’яднання беларускай нацыі і як многа зрабіў гэтым 
для абуджэння нацыянальнай самасвядомасці і самапавагі сваіх землякоў. 
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А.Л. Садоўская 
ГУРТОК “РОДНАЕ СЛОВА” ЯК АДНА З ФОРМАЎ АРГАНІЗАЦЫІ 

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 
Гурток “Роднае слова” – гэта прыдатная форма арганізацыі вучэбнай і 

навукова-даследчай работы студэнтаў 1-2 курсаў філалагічнага факультэта, якiя 
маюць намер займацца навукова-даследчай працай у галiне мовазнаўства ўжо з 
першых дзён навучання на факультэце. Заняткі маюць на мэце, па-першае, 
паглыбiць лiнгвiстычныя веды студэнтаў пра сучасныя тэндэнцыi ў вывучэннi 
мовы, пазнаёміць іх з сусветнымі і айчыннымі дасягненнямі філалагічнай 
навукі, па-другое, удасканалiць або прывiць уменнi i навыкi вядзення навукова-
даследчай работы i напiсання навуковых прац па актуальнай праблематыцы 
сучаснага мовазнаўства.  

Паколькі традыцыйна, планава да навукова-даследчай дзейнасці 
студэнты-філолагі прыцягваюцца толькі з 3 курса праз удзел у навуковых 
спецыяльных семінарах і напісанне курсавых і дыпломных работ, гурток 
“Роднае слова”, скіраваны на працу са студэнтамі 1-2 курсаў, – гэта па сутнасці 
унікальная магчымасць для іх паспрабаваць свае сілы і зрабіць свае першыя 
крокі ў навуку пад пільным кіраўніцтвам выкладчыка-спецыяліста, рэалізаваць 
свой творчы патэнцыял праз удзел у канферэнцыях і іншых цікавых 


