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Б.  А.  ТАРАШКЕВІЧ-МОВАВЕД  
(ДА  90-ГОДДЗЯ  З  ДНЯ  НАРАДЖЭННЯ) 

(Беларуская лінгвістыка. 1982. Вып. 21. С. 11–17.) 

Б. А. Тарашкевіч (8.01.1892 – 22.09.1941) увайшоў у гісторыю 
беларускага мовазнаўства як аўтар «Беларускай граматыкі для 
школ», якая ўпершыню была надрукавана ў 1918 г. і на працягу 
дзесяцігоддзя (да 1929 г.) вытрымала яшчэ чатыры выданні. 

Для таго каб ацаніць выключнае значэнне, якое мела для свайго 
часу «Беларуская граматыка», трэба адзначыць, што беларуская літа-
ратурная мова дарэвалюцыйнага перыяду і першых паслярэвалю-
цыйных гадоў вызначалася значнай неўнармаванасцю, адсутнасцю 
адзіных прынцыпаў правапісу і нават адсутнасцю адзінага алфавіта. 

Адразу ж пасля стварэння Беларускай Савецкай Рэспублікі 
паўсталі неадкладныя задачы шырокага разгортвання выдавецкай 
справы на беларускай мове не толькі ў галіне мастацкай літаратуры, 
але і ў розных сферах грамадскага, палітычнага, навуковага і вы-
творчага жыцця. Гэтыя задачы не маглі быць вырашаны на падставе 
тых падручнікаў па беларускай мове, якія былі выдадзены ў 1917–
1918 гг. лацінкай. У іх ліку трэба назваць брашуры «Як правільна 
пісаць па-беларуску» (1917), «Просты спосаб стацца ў кароткім часе 
граматным» (1918), «Беларускі правапіс» (Вільня, 1918), якія па 
сутнасці з’яўляліся элементарнымі букварамі. Не кажучы нават ужо 
пра крайні схематызм у распрацоўцы пытанняў правапісу, трэба 
падкрэсліць, што названыя падручнікі не маглі адыграць больш-
менш значнай ролі ў станаўленні беларускай літаратурнай мовы з 
прычыны таго, што арыентавалі беларускую пісьменнасць на выка-
рыстанне лацінскага алфавіта і нават штучна створанага алфавіта 
«антыква», прыстасаванага для перадачы гукаў беларускай мовы 
шляхам увядзення дыякрытычных значкоў і асобных штучных літар. 
Гэта адрывала беларускую пісьменнасць і беларускую літаратурную 
мову не толькі ад роднаснай рускай пісьменнасці, але і ад той 
традыцыі выкарыстання кірылічнага алфавіта побач з лацінкай, якая 
складвалася ў першых беларускіх выданнях дарэвалюцыйнага часу. 

«Беларуская граматыка» толькі ў першым выданні была надрука-
вана кірыліцай і лацінкай, у астатніх жа выданнях працягвала і 
ўмацоўвала традыцыю выкарыстання беларускай пісьменнасцю 
кірылаўскай азбукі. Але самае галоўнае тое, што гэты невялікі па 
аб’ёму школьны падручнік змяшчаў упершыню навукова распраца-
ваныя нататкі па фанетыцы, граматыцы, словаўтварэнню, сінтаксісу 
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беларускай літаратурнай мовы, а таксама навукова абгрунтаваныя на 
гэтай аснове правапісныя нормы – арфаграфічныя і пунктуацыйныя. 

У прадмове да першага выдання Тарашкевіч, прызнаючы неад-
кладныя патрэбы ўпарадкавання граматычных і правапісных норм 
беларускай літаратурнай мовы, разам з тым адзначае, што вырашэн-
не гэтай праблемы стала магчымым толькі пасля таго, як у пісьмен-
насці на беларускай мове знайшлі адлюстраванне «чыста беларускія 
асобнасці» (с. 3), уласцівыя народным гаворкам. Вялікая ўвага, з 
якой Тарашкевіч ставіўся да тагачаснай беларускай пісьменнасці ў 
пошуках шляхоў нармалізацыі мовы, выклікана была перакананнем 
у тым, што «граматыка павінна толькі замацаваць і падраўняць тыя 
лініі, якія сама мова ўжо вызначыла» (с. 3). Характарызуючы гэтыя 
асноўныя рысы, аўтар «Беларускай граматыкі» абвяшчае, што ў яе 
аснове ляжыць «найбольш характэрная і найболын чыстая гутарка 
беларускае мовы, што мае цвёрды р і вялікае аканне» (с. 3), абмежа-
ванае, аднак, у радзе выпадкаў у сувязі з «доўгай практыкай нашага 
пісьменства» (с. 3), а таксама і іншыя характэрныя асаблівасці 
беларускай мовы, якія адлюстраваліся ў беларускіх выданнях. Па 
словах аўтара, адхіленні ад пісьменнай традыцыі дапускаюцца 
толькі ў тых выпадках, «калі гэтага вымагае яснасць сістэмы або 
чыстасць мовы» (с. 4). 

Удалае спалучэнне дыялектнай асновы беларускай мовы са зда-
быткамі новай пісьменнасці на беларускай мове было перадумовай 
паспяховага вырашэння тых задач, якія паўставалі перад аўтарам 
першай нарматыўнай беларускай граматыкі. Поспеху садзейнічала і 
тое, што Тарашкевіч атрымаў добрую філалагічную падрыхтоўку 
пад кіраўніцтвам вядомага вучонага-русіста А. А. Шахматава. Як ад-
значана ў прадмове да «Беларускай граматыкі», Шахматаў не толькі 
ўхваляў зварот Тарашкевіча да заняткаў беларускай філалогіяй, але і 
пэўным чынам уплываў і стымуляваў гэтыя заняткі. Сапраўды, гра-
матычная канцэпцыя, з пункту погляду якой вызначаюцца і апісва-
юцца галоўныя рысы беларускай літаратурнай мовы, выяўляе бяс-
спрэчную сувязь з граматычнай канцэпцыяй Шахматава, творча 
ўспрынятай і канкрэтна асэнсаванай. 

У змест першага выдання «Беларускай граматыкі», акрамя ка-
роткай прадмовы «Ад аўтара», уваходзілі раздзелы: I. Гукі; II. Часці-
ны мовы; III. Падзел слова; IV. Правапіс; V. Сказ. 

Раздзел «Гукі» змяшчае кароткую характарыстыку гукаў бела-
рускай мовы. Яны падзяляюцца на зычныя і галосныя ў залежнасці 
ад таго, прымае ці не прымае голас удзел пры іх вымаўленні. У 
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адпаведнасці з цвёрдым або мяккім, а таксама звонкім (з голасам) 
або глухім (без голасу) вымаўленнем зычных гукаў аўтар вызначае 
супастаўляльнасць зычных гукаў па гэтых прызнаках (або адсут-
насць такога супастаўлення для цэлага рада зычных, толькі цвёрдых 
або толькі звонкіх). Гэта апісанне дапаўняецца падзелам зычных на 
сычачыя ([з], [с], [ц], [дз]), шыпячыя ([ж], [дж], [ш], [ч]), плаўныя 
([р], [л]), насавыя ([н], [м]), а таксама вылучэннем губных ([б], [в], 
[м], [п], [ф]), язычных ([д], [ж], [дж], [ч], [ш], ,[з], [с], [ц], [дз], [р], 
[л], [н]), гартанных ([г], [ґ], [к], [х]) «водлуг тых прыладаў, якімі 
найбольш выдзяляюцца зычныя» (с. 8). 

Асобны параграф гэтага раздзела прысвечан апісанню беларус-
кай азбукі ў складзе 33 літар. Аўтар паясняе гукавае значэнне асоб-
ных літар: я, ё, е, ю, ь, ґ. Апошняя ўведзена, відавочна, пад уплывам 
тагачаснай беларускай пісьменнасці, у якой яна ўжывалася для 
перадачы [г] выбухнога ў некаторых словах беларускай мовы. «Бела-
руская граматыка» вызначае гэты гук толькі апісальна: «як у словах 
мазґі, ґанак» (с. 10). Тарашкевіч лічыў [дж], [дз] асобнымі гукамі і 
паясняў, што яны перадаюцца дзвюма літарамі, але вымаўляюцца 
«не паасобку, а разам» (с. 10). Разам з тым аўтар адзначае некаторыя 
пазіцыйныя змены галосных і зычных – аканне, вымаўленне звонкіх 
перад глухімі, глухіх перад звонкімі, прыдыханне, падаўжэнне зыч-
ных (праўда, апошняя з’ява тлумачыцца толькі пры дапамозе пры-
кладаў, без вызначэння яе фанетычных умоў). 

Асноўны раздзел падручніка прысвечаны часцінам мовы, у ліку 
якіх Тарашкевіч выдзяляе наступныя: назоўнік («імя»), прыметнік 
(«прымета»), лічэбнік («чысло»), займеннік («займя»), дзеяслоў, 
прыслоўе, прыназоўнік («прыймя»), злучнік («злуч»), выклічнік 
(«кліч»). Як відаць, ад сучаснай нарматыўнай граматыкі граматыка 
Тарашкевіча адрозніваецца толькі адсутнасцю асобнага разраду 
часціц. Разам з тым звяртае на сябе ўвагу тое, што гэтыя лексіка-гра-
матычныя класы характарызуюцца аўтарам на падставе розных 
граматычных і лексіка-граматычных прызнакаў: адны – з улікам спо-
сабу змянення па склонах ці па склонах і родах (назоўнік, прымет-
нік), другія – з улікам таго, штó яны абазначаюць (лічэбнік, дзея-
слоў, прыслоўе, прыназоўнік, выклічнік), трэція – з улікам таго, для 
чаго яны ўжываюцца (займеннік, злучнік). 

Галоўная ўвага ў гэтым раздзеле звяртаецца на ўстанаўленне 
асноўных марфалагічных рыс, якія маюць агульнанародны характар. 
Задачу выпрацоўкі граматычных норм у галіне словазмянення аўтар 
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«Беларускай граматыкі» вырашае, улічваючы як дыялектную разна-
стайнасць граматычных форм, так і ступень адлюстравання дыялект-
ных асаблівасцей у мове тагачасных беларускіх выданняў. 

Нават кароткі агляд граматычных норм, прапанаваных «Беларус-
кай граматыкай», дазваляе вызначыць вялікі ўплыў дыялектнай 
мовы на марфалагічную сістэму літаратурнай мовы. Перш за ўсё, 
дыялектным уплывам тлумачыцца такая характэрная асаблівасць 
гэтай працы, як варыянтнасць некаторых форм змяняльных часцін 
мовы. Гэта формы назоўнікаў ніякага і жаночага роду ў родным 
склоне множнага ліку (вядзёр – вёдраў, зямель – земляў), формы 
назоўнікаў мужчынскага роду на -а ў творным склоне адзіночнага 
ліку (старастай – старастам), формы прыметнікаў жаночага роду 
ў родным склоне адзіночнага ліку (святой – святое, сіняй – сіняе), 
тое ж датычыцца родазмяняльных лічэбнікаў і займеннікаў (аднэй – 
аднае, тэй – тае). Шырока адлюстравана варыянтнасць форм 
творнага склону назоўнікаў жаночага роду з асновай на зычны 
(косцю – касцёю, касцьмі – касцьма – касцямі), у сістэме спражэння 
некаторых нетэматычных дзеясловаў (ямо – ядзём, дамо – дадзём). 
Як варыянтныя прадстаўлены формы дзеясловаў 3-й асобы адзіноч-
нага ліку I спражэння з нулявым канчаткам і з канчаткам -ць (нясе – 
нясець, думае – думаець), формы дзеясловаў 1-й асобы множнага 
ліку II спражэння з канчаткамі -ым (-ім) і -ом (сядзім – сядзём, 
крычым – крычом), а таксама формы ўскосных склонаў лічэбнікаў 
два (дзве), утвораныя ад асноў дво-, дву- (двух – двох, дзвюм – дзвём) 
і інш. У адных выпадках граматычная варыянтнасць адпавядае тым 
дыялектным адрозненням, якія існуюць паміж паўночна-ўсходняй і 
паўднёва-заходняй групоўкамі гаворак беларускай мовы. У другіх 
выпадках граматычныя варыянты не маюць акрэсленай тэрыторыі 
пашырэння: гэта або новатворы, якія ўзніклі пад уздзеяннем марфа-
лагічнай аналогіі, або архаізмы, якія яшчэ захоўваюцца па традыцыі. 
Але незалежна ад гэтага яны ўваходзяць у сістэму форм літаратур-
най мовы, відавочна, у адпаведнасці з тым прынцыпам укладання 
норм літаратурнай мовы, які быў абвешчаны аўтарам у прадмове і 
згодна з якім само жыццё з часам пакажа, «якая гутарка мае 
найбольш сілы і здатнасці на тое, каб зрабіцца асновай літаратурнай 
мовы» (с. 3). 

Аднак не заўсёды праблема вызначэння норм беларускай літара-
турнай мовы вырашаецца ў «Беларускай граматыцы» толькі шляхам 
увядзення варыянтных форм. У радзе выпадкаў Тарашкевіч прапа-
нуе адну з некалькіх форм, вядомых жывой беларускай мове ў яе 
дыялектных варыянтах. Аналіз такіх выпадкаў сведчыць, што гэты 
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выбар наўрад ці залежаў ад тэрытарыяльнай характарыстыкі той ці 
іншай граматычнай формы. 

Па-першае, замацаванне пэўных форм у якасці нарматыўных ад-
бывалася з улікам іх пашырэння ў мове тагачаснай беларускай 
пісьменнасці, якая складвалася на шырокай дыялектнай аснове. 
Аўтар «Беларускай граматыкі» праводзіў строгі адбор у гэтым 
напрамку з мэтай захавання адзінства паміж старымі, выпрацаваны-
мі стыхійна, і новымі, якія з’яўляліся вынікам свядомай дзейнасці, 
граматычнымі нормамі. Так, «Беларуская граматыка» прапануе як 
норму канчаткі -ом, -ох у давальным-месным склонах множнага ліку 
пад націскам у назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду (братом, 
ласём, палём; братох, ласёх, палёх), што характарызуе галоўным 
чынам паўднёва-заходнюю групоўку беларускіх дыялектаў. Разам з 
тым у «Беларускай граматыцы» замацаваны формы прыметнікаў 
мужчынскага і ніякага роду ў месньм склоне адзіночнага ліку на  
-ым, -ім (святым, сінім), а таксама дзеяслоўныя формы 2-й асобы 
множнага ліку абвеснага ладу II спражэння на -ыцё, -іцё (седзіцё, 
крычыцё), якія былі ўласцівы паўночна-ўсходнім гаворкам. Пералі-
чаныя граматычныя формы аб’ядноўвала тое, што яны былі шырока 
распаўсюджаны ў мове тагачаснай беларускай пісьменнасці, нормы 
якой да гэтага часу складваліся стыхійна. 

Па-другое, у замацаванні тых ці іншых дыялектных форм як 
нарматыўных пэўную ролю адыгрывалі і такія меркаванні, як ім-
кненне да адзінства і паслядоўнасці граматычных парадыгм. Так, у 
формах давальнага-меснага склонаў назоўнікаў жаночага роду з 
асновай на зычны «Беларускай граматыкай» прыняты канчаткі -ём,  
-ёх (касцём, касцёх), што збліжае змяненне гэтых назоўнікаў з 
назоўнікамі другога скланення. Відавочна, тыя ж прычыны абумові-
лі ўзаконенне такіх форм лічэбнікаў ад 5 да 30, як формы роднага–
давальнага склонаў на -ёх, -ём (пяцёх, пяцём і інш.) пад уздзеяннем 
скланення лічэбнікаў ад 2 да 4. 

Па-трэцяе, вызначэнне той ці іншай граматычнай формы як нар-
матыўнай дыктавалася, відавочна, і неабходнасцю фармальнага раз-
межавання асобных граматычных катэгорый. Можна думаць, што гэ-
тыя меркаванні абумовілі ўключэнне ў «Беларускую граматыку» 
паўднёва-заходніх дыялектных форм загаднага ладу дзеясловаў у 
форме 1-й і 2-й асобы множнага ліку на -эма, -ема, -эце, -еце 
(бярэма, нясема, бярэце, нясеце) у адрозненне ад болып пашыраных 
тэрытарыяльных форм на -ем, -эм, -іце, -ыце (нясем, бярэм, нясіце, 
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бярыце), аманімічных адпаведным асабовым формам дзеясловаў 
абвеснага ладу. 

Сістэма марфалагічных норм «Беларускай граматыкі» дае асаблі-
выя падставы сцвярджаць, што роля яе складальніка не зводзілася 
толькі да перанясення адной або некалькіх варыянтных форм з 
дыялектнай мовы ў літаратурную пісьмовую, а вымагала ад яго рэ-
алізацыі пэўнага плана граматычнай пабудовы. 

Асобны, невялікі раздзел «Беларускай граматыкі» складае пы-
танне аб падзеле слова. Аўтар характарызуе такія словаўтваральныя 
паняцці, як корань («непадзельная часць слова, ад каторай можна 
тварыць другія родныя паміж сабой словы»), устаўка («нязменная 
часць слова, якая стаіць паміж каранем і канчаткам і прыдае караню 
асобнае значэнне»), прыстаўка («прыйменнікі, што нераздзельна 
зрасліся з словам»), аснова («корань, злучаны з прыстаўкай і 
ўстаўкай»), да якой пры скланенні і спражэнні дадаюцца канчаткі 
(с. 55–57). 

Значнае месца ў граматыцы Тарашкевіча адведзена пытанням 
правапісу, якія разглядаюцца аўтарам у непасрэднай сувязі з вымаў-
леннем. Не выпадкова ўсе правілы напісання аўтар падзяляе на такія, 
«калі пішацца так, як чуваць, і калі пішацца не так, як чуваць». 

Да правіл першай групы адносяцца абазначэнне цвёрдасці 
шыпячых і зацвярдзелых шляхам напісання пасля іх літар а, о, у, э, 
ы, падваенне літар для перадачы падоўжаных зычных, напісанне ры, 
лы, лі не пад націскам на месцы агульнаславянскіх спалучэнняў 
плаўных з рэдукаванымі, абазначэнне прыдыхальных [в], [г] у 
пачатку слова, пераход [в] у [ў]. Усе гэтыя арфаграфічныя правілы 
грунтуюцца на фанетычных асаблівасцях беларускай народнай 
мовы. 

Да другой групы належаць правілы абазначэння ненаціскных 
галосных і зычных. 

Даволі складанымі з’яўляюцца распрацаваныя Тарашкевічам 
правілы перадачы на пісьме ненаціскных галосных. Дастаткова 
падрабязна разглядаюцца магчымыя выпадкі абазначэння галоснага 
ў пераднаціскной і паслянаціскной пазіцыях. Гэта было важным 
крокам наперад у параўнанні з іншымі вядомымі ў той час падручні-
камі беларускай мовы. 

У перадачы галосных першага пераднаціскнога склада рэалізуец-
ца фанетычны прынцып пісьма, у выніку чаго галосны [э] ў такім 
становішчы абазначаецца праз літары а, я (рака, лясы). Правапіс 
галосных у другім пераднаціскным складзе заснаваны на прынцыпе 
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дысіміляцыі першага і другога пераднаціскных складоў. Так, е 
пішацца, калі ў першым пераднаціскным ёсць галосны [а] (лесавік, 
цецярук), калі ж ў першым складзе перад націскам [а] няма, то ў 
другім складзе галосны [э] на пісьме абазначаецца праз я (лясуна, 
нявучоны). У трэцім, чацвёртым складах перад націскам [э] ніколі не 
перадаецца праз я (верацяно). Паслянаціскныя склады, як правіла, 
захоўваюць напісанне літары е. «Беларуская граматыка» разам з тым 
дапускае цэлы рад выключэнняў з гэтага фанетычнага правіла, якія 
прадыктаваны неабходнасцю захоўваць адзінства парадыгм. Гэта 
датычыцца напісання склонавых канчаткаў назоўнікаў, прыметнікаў, 
дзеясловаў. Асаблівае значэнне набывае марфалагічны прынцып 
пісьма ў галіне правапісу зычных. Праўда, праводзіцца гэты прын-
цып таксама не заўсёды паслядоўна, што выяўляецца, напрыклад, у 
фанетычным напісанні некаторых спалучэнняў зычных: с замест жс, 
зс (боскі, францускі), сн, зн замест стн, здн (шчасны, позні). 

Асобная ўвага ў гэтым раздзеле звернута на правапіс запазыча-
ных слоў, праблема якога для беларускай літаратурнай мовы ў 
самым пачатку яе станаўлення была вельмі важнай і разам з тым 
складанай. 

Вырашэнне гэтай праблемы заснавана на размежаванні двух 
пластоў запазычанай лексікі: слоў, узятых з чужой мовы даўно, і тых 
слоў, «што ўжываюцца ў кніжках і ў кніжнай мове і да народу не 
дайшлі або дайшлі нядаўна» (с. 70). Лічачы, што словы першай 
групы асіміляваліся сістэмай беларускай мовы, аўтар прапануе 
пісаць іх у адпаведнасці з вымаўленнем: літара, аканом, арганісты 
і г. д. Словы другой групы захоўваюць напісанне, уласцівае ім у той 
мове, з якой яны ўзяты: тэлеграф, літэратура, монолёг і г. д. Нельга 
не заўважыць, што падзел запазычанай лексікі на дзве такія групы ў 
значнай ступені суб’ектыўны, а правапіс, заснаваны на такім падзе-
ле, не мае пад сабой цвёрдых, аб’ектыўна вызначаных падстаў. 
Нават з пазнейшымі ўдакладненнямі, зробленымі ў выданні «Бела-
рускай граматыкі» 1929 г., правапіс запазычаных слоў характары-
заваўся непаслядоўнасцю, і гэта абумовіла неабходнасць яго рэформ 
у далейшым. 

Падручнік па беларускай граматыцы змяшчае таксама раздзел 
«Сказ», у якім падаюцца не толькі звесткі пра галоўныя і даданыя 
члены сказа, але коратка характарызуюцца таксама знакі прыпынку: 
кропка («пункт»), коска, двукроп’е («два пункты»), працяжнік, 
шматкроп’е («недаказ»), пытальнік, клічнік, двукоссе («чужаслоў»), 
дужкі («скобкі»). 
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Асобна трэба адзначыць высокі метадычны ўзровень гэтага пер-
шага падручніка па беларускай мове. У кожным раздзеле аўтар 
прапануе практыкаванні («задачкі»), якія змяшчаюць заданні самых 
розных тыпаў: не толькі заданні напісаць, праскланяць, але ўспом-
ніць тыя ці іншыя формы, дапісаць словы, вывесці правіла з прыве-
дзеных прыкладаў утварэння той ці іншай формы. Такога тыпу 
заданні, бясспрэчна, садзейнічалі актыўнаму засваенню граматыч-
ных правіл. Звяртае на сябе ўвагу ўдалы адбор ілюстрацыйнага і 
трэніровачнага матэрыялу. Хоць у адпаведнасці з агульным невялі-
кім аб’ёмам кнігі і задачамі пачатковага навучання колькасць і памер 
такіх практыкаванняў строга абмежаваны, але ўсе яны вызначаюцца 
высокай змястоўнасцю, вельмі часта выкарыстоўваюцца ў іх народ-
ныя прыказкі і прымаўкі, лепшыя ўзоры тагачаснай беларускай 
мастацкай літаратуры. 

У 1929 г. выйшла перапрацаванае і пашыранае выданне «Бела-
рускай граматыкі». У прадмове да яго Тарашкевіч пісаў, што «сам 
цяпер бачыць выразна цэлую чараду яшчэ спрэчных пытанняў (у 
аканні, у правапісе чужаземных слоў і інш.)» (с. 3). Але ён лічыў, 
што немагчыма праводзіць удасканаленне правапісу праз школьны 
падручнік, бо рэформа правапісу можа быць праведзена ў цэлым і ў 
сувязі з пераглядам граматычных форм, а праекты такіх рзформ 
павінны быць абмеркаваны грамадскай і навуковай крытыкай. Таму 
ў гэта выданне аўтар не ўключыў прапановы, прынятыя Акадэміч-
най канферэнцыяй па рэформе правапісу і азбукі 1926 г. 

У выданні 1929 г. праца Тарашкевіча была значна ўдасканалена з 
метадычнага боку. Захоўваючы у асноўным нязменным змест кнігі, 
аўтар размеркаваў увесь матэрыял па двух канцэнтрычных колах 
(раздзелах) з мэтай забяспечыць пераход ад простага, элементарнага, 
да больш складанага, што поўнасцю адпавядала патрэбам выкладан-
ня і навучання. Першы раздзел быў разлічаны на тое, каб азнаёміць 
вучня з граматычным матэрыялам. Другі раздзел паўтараў тое ж, 
толькі больш шырока і падрабязна. Важнае метадычнае значэнне 
мела і тое, што матэрыял кожнай «лекцыі» (у першым раздзеле іх 50, 
а ў другім 31) падзелены на дзве часткі: адна прызначана для таго, 
каб зрабіць зразумелымі граматычныя вывады, другая – для сама-
стойнай работы вучня ў класе або дома. 

Па сведчанню С. М. Некрашэвіча, «Беларуская граматыка» 
Б. А. Тарашкевіча ўжо неўзабаве пасля выхаду ў свет атрымала 
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самае вялікае пашырэнне ў школах Беларусі1. Гэта праца была высо-
ка ацэнена навуковай грамадскасцю рэспублікі, таму што ў ёй 
«правільна вызначаны асноўныя законы беларускай літаратурнай 
мовы і праз гэта намечаны шляхі яе далейшага развіцця»2. Сапраў-
ды, далейшыя поспехі ў распрацоўцы пытанняў беларускай літара-
турнай мовы, уся далейшая работа па кадыфікацыі беларускай мовы 
былі непарыўна звязаны з ідэямі «Беларускай граматыкі». Вызнача-
ны ёю напрамак развіцця беларускай літаратурнай мовы аказаўся 
канструктыўным у такой меры, што і на сучасным этапе беларускай 
мовазнаўчай навукі гэты вучэбны дапаможнік, створаны больш чым 
паўстагоддзя таму назад, у многіх адносінах можна назваць кароткім 
канспектам граматыкі беларускай літаратурнай мовы. 

Вядома, што пасля напісання «Беларускай граматыкі» Тарашке-
віч працаваў над сінтаксісам беларускай мовы. Паведамленне пра 
тое, што гэта праца падрыхтавана да выдання, было змешчана ў 
1923 г. на рэкламнай старонцы «Хрэстаматыі беларускай літарату-
ры» М. Гарэцкага 3. На жаль, даследаванне Тарашкевіча па сінтаксісу 
беларускай мовы не ўбачыла свет і недзе згубілася. Магчыма, мы 
яшчэ не ведаем пра іншыя задумы і здзяйсненні выдатнага беларус-
кага моваведа. Але і тая праца, якая дайшла да ўдзячных пераемні-
каў Тарашкевіча на ніве беларускай філалогіі, заслужана стварыла 
яму імя аднаго з найбольш вядомых дзеячаў беларускай культуры.  

                                                        
1 Працы Акадэм. канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і 

азбукі. Мінск, 1927. С. 209. 
2 Там жа. С. 49. 
3 Ліс А. Браніслаў Тарашкевіч. Мінск, 1966. С. 64. 


