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Руплівец на ніве роднай мовы 

Маё першае знаёмства з Аркадзем Іосіфавічам Жураўскім было завоч-
нае – па кнізе “Мова нашых продкаў” яшчэ ў час навучання ў Засульскай ся-
рэдняй школе. Потым – па манаграфіях, выкарыстаных у працэсе вывучэння 
гісторыка-лінгвістычных дысцыплін у БДУ. Тады ж склалася першае ўражанне: 
аўтар кніг – вялікі працаўнік, чалавек энцыклапедычных ведаў. І мне вельмі 
прыемна, што яно пацвердзілася і ўмацавалася пры непасрэдным знаёмстве з 
прафесарам Жураўскім, якое адбылося ў 1998 г., калі я прыйшла на працу ў 
аддзел гісторыі беларускай мовы Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа 
і Янкі Купалы НАН Беларусі. 

За дзевяць гадоў сумеснай працы з Аркадзем Іосіфавічам мне давялося 
адчуць стаўленне гэтага чалавека да абранай прафесіі, яе шанаванне, а таксама 
пераканацца ў яго вернасці навуковай установе, у якой ён прапрацаваў 54 гады, 
з 17 кастрычніка 1953 г. да 29 снежня 2007 г. Хоць, як гаварыў сам Аркадзь 
Іосіфавіч, у час вучобы ва універсітэце ён зусім не думаў аб навуковай кар’еры, 
адзіным яго жаданнем было паехаць працаваць настаўнікам у родную Тала-
чыншчыну. 

Навуковае бласлаўленне студэнт Жураўскі атрымаў ад М.А. Жыдовіч пас-
ля паспяховай абароны дыпломнай работы “Канчаткі назоўнікаў мужчынскага 
роду роднага склону адзіночнага ліку ў гісторыі беларускай мовы”. Марыя 
Андрэеўна, высока ацаніўшы даследаванне, дадала, што калі Жураўскі і далей 
будзе працаваць так старанна, то праз тры гады ён стане кандыдатам 
філалагічных навук. Словы яе спраўдзіліся. У 1953 г. А.І. Жураўскі абараніў кан-
дыдацкую дысертацыю “Гісторыя загаднага ладу ў беларускай мове”. 
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17 кастрычніка таго ж года ён быў прыняты на працу ў Інстытут мовы, 
літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР, у якім прайшоў усе ступені наву-
ковага росту: займаў пасады в. а. вучонага сакратара (1953 – 1954), в. а. загад-
чыка сектара гісторыі мовы (1955 – 1956), старшага навуковага супрацоўніка 
(1957 – 1958), загадчыка сектара тэрміналогіі (1958 – 1959), загадчыка аддзела 
(сектара) гісторыі беларускай мовы (1960 – 1992), намесніка дырэктара па на-
вуковай рабоце (1974 – 1983), дырэктара інстытута (1983 – 1989), саветніка пры 
дырэкцыі інстытута (1992 – 1996), галоўнага навуковага супрацоўніка аддзела 
гісторыі беларускай мовы (1997 – 2007). 

Аркадзь Іосіфавіч Жураўскі – аўтар каля 300 навуковых прац, прысвечаных 
 даследаванню ўнутранай гісторыі беларускай мовы, тых працэсаў і 

змен, якія адбываліся на яе графіка-арфаграфічным, граматычным, лексічным 
узроўнях, і знешняй, звязанай з вызначэннем яе ролі і функцый у грамадска-
палітычным і культурным жыцці нашых продкаў (“Нарысы па гісторыі бела-
рускай мовы” (у сааўтарстве, 1957), “Курс сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы” (у сааўтарстве, 1957), “Гістарычная лексікалогія беларускай мовы” (у 
сааўтарстве, 1970), “Гістарычная марфалогія беларускай мовы” (у сааўтарстве, 
1979), “Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў” (у сааўтарстве, 1982) і інш.). 
Яго “Гісторыя беларускай літаратурнай мовы” (1967) і на сённяшні дзень 
з’яўляецца самым грунтоўным апісаннем станаўлення і развіцця беларускай 
літаратурнай мовы. Даследчык падрабязна разгледзеў моўную сістэму 
летапісаў, воінскіх і рыцарскіх раманаў і аповесцей, дзелавых дакументаў, на-
вукова-гістарычных перакладных хронік і хранографаў, рукапісных і друкава-
ных рэлігійных твораў, а таксама выданняў Францыска Скарыны, Сымона 
Буднага, Васіля Цяпінскага. Гэта дазволіла вызначыць месца і ролю 
прааналізаваных тэкстаў ў гісторыі фарміравання беларускай мовы і, што не 
менш важна, стала пачаткам іх спецыяльных манаграфічных даследаванняў 
калегамі і вучнямі вучонага; 

 вывучэнню міжмоўных кантактаў, узаемадзеяння старабеларускай 
літаратурна-пісьмовай мовы з польскай, украінскай, царкоўнаславянскай (“Не-
каторыя асаблівасці ўзаемадзеяння старажытнаславянскай і беларускай мовы” 
(1965), “Пра беларускі варыянт царкоўнаславянскай мовы” (1967), “Характар 
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знешніх узаемаадносін беларускай літаратурнай мовы з іншымі славянскімі 
мовамі ў пачатковы перыяд яе фарміравання” (у саўтарстве, 1973) і інш.); 

 лінгвістычнаму аналізу выданняў Францыска Скарыны (“Беларуска-
іншаславянскі сінкрэтызм мовы выданняў Скарыны” (у сааўтарстве, 1988), “Мо-
ва выданняў Францыска Скарыны” (у сааўтарстве, 1990), энцыклапедыя “Фран-
цыск Скарына і яго час” (падрыхтаваў 16 артыкулаў, 1988) і інш). За комплекс 
даследаванняў, накіраваных на папулярызацыю асветніцкай дзейнасці першад-
рукара, А.І. Жураўскі быў узнагароджаны медалём Францыска Скарыны ў 
1990 г., а ў 1994 г. за цыкл работ “Скарына і беларуская культура” стаў 
лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь; 

 гістарычнай лексікаграфіі. Аркадзь Іосіфавіч з’яўляўся ініцыятарам 
працы па стварэнні “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы”, прапанаваў 
агульныя прынцыпы падрыхтоўкі гэтага шматтомнага выдання, вызначыў яго 
крыніцы, храналагічныя рамкі, распрацаваў інструкцыю напісання слоўнікавых 
артыкулаў, выпісаў 145 тысяч картак-цытат з пісьмовых помнікаў (“О подго-
товке словаря старого белорусского языка” (1963), “Некаторыя асаблівасці бе-
ларускай гістарычнай лексікаграфіі” (2003) і інш.); 

 асвятленню вынікаў і перспектыў развіцця айчыннай мовазнаўчай 
навукі (“Беларускае мовазнаўства ў Акадэміі навук БССР” (1979), “Беларускае 
мовазнаўства ў 1966 – 1975 гг.” (1980), “Беларускае мовазнаўства” (2001) і 
інш.), навуковай дзейнасці вядомых вучоных-мовазнаўцаў (Р.І. Аванесава, 
М.В. Бірылы, Н.Т. Вайтовіч, М.А. Жыдовіч, Я.Ф. Карскага, С.М. Некрашэвіча, 
Ф.П. Філіна і інш.). 

У апошнія гады працы ў інстытуце А.І. Жураўскі займаўся тэмай “Бела-
руская літаратурная мова старажытнага перыяду”, мэта якой заключалася ва 
ўдакладненні палажэнняў і вынікаў папярэдніх манаграфій, працаваў над укла-
даннем “Хрэстаматыі па гісторыі беларускай літаратурнай мовы”. 

Аркадзь Іосіфавіч быў рупліўцам на ніве беларускай мовы. У яго яшчэ 
быў талент, дар навуковага прадбачання. Ён умеў выразна акрэсліць запатраба-
ваныя напрамкі даследчыцкай дзейнасці. Напрыклад, у 1961 г. у артыкуле “Аб 
асноўных тыпах старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы (“Працы 
Інстытута мовазнаўства АН БССР”, 1961, вып. 8, с. 106-116) ён абазначыў 
асноўныя, кардынальныя пытанні, якія складаюць спецыфіку развіцця белару-
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скай літаратурнай мовы: вывучэнне прычын заняпаду старажытнай беларускай 
літаратурнай мовы, праблема яе стыляў, узаемадзеянне з царкоўнаславянскай і 
ўкраінскай мовамі, пытанні месца і ролі паланізмаў у беларускіх пісьмовых 
помніках старажытнага перыяду. І сёння гэтыя праблемы ўсё яшчэ з’яўляюцца 
актуальнымі для беларускай дыяхраніі і могуць быць добрымі тэмамі для 
напісання дысертацыйных прац. 

Мне давялося быць сведкай, як Аркадзь Іосіфавіч рыхтаваў водзывы на 
дысертацыі, а як вучонаму сакратару савета па абароне іх слухаць або зачытваць. 
Гэтыя водзывы – арыгінальныя навуковыя доследы, у якіх апанент не проста 
ацэньваў дысертацыю, а прапаноўваў, спрачаючыся ці падтрымліваючы дысер-
танта, свае падыходы да вырашэння пастаўленых у рабоце задач. 

Аднойчы Аркадзь Іосіфавіч прынёс мне сваю аповесць “За родныя хаты”, 
прысвечаную партызанскаму руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
Азнаёміўшыся з творам, пераканалася, што таленавіты чалавек таленавіты ва 
ўсім, бо талент Жураўскага-навукоўца спалучаўся з талентам пісьменніка, май-
стра мастацкага слова. А паколькі гэты твор аўтабіяграфічны, я зразумела, што 
Аркадзь Іосіфавіч, з выгляду вельмі сур’ёзны і нават строгі, насамрэч лірык у 
душы. Бо толькі лірык пра першае каханне напіша пранікліва, хвалююча, 
запамінальна, а пра родныя мясціны – з замілаваннем і з вялікай адданасцю. 

Аркадзь Іосіфавіч любіў, калі да яго звяртаешся па параду ці з просьбай 
патлумачыць тэкст, распазнаць почырк стваральніка рукапісу. Абыякавасці і 
раўнадушнасці ніколі не адчувалася. Ён заўсёды дапамагаў і падтрымліваў. Я і мае 
калегі бясконца ўдзячныя яму. Нам пашчасціла вучыцца ў Аркадзя Іосіфавіча, а 
таксама ў шаноўных старэйшых супрацоўнікаў нашага аддзела А.М. Булыкі, 
І.І. Крамко, З.К. Турцэвіч, В.У. Мясніковай, калег і паплечнікаў прафесара. 

У якасці эпіграфа да названай манаграфіі “Гісторыя беларускай 
літаратурнай мовы” Аркадзь Іосіфавіч выкарыстаў словы Якуба Коласа: “Я га-
вару аб мінулым, бо жыву сучасным і думаю аб наступным”. Гэта выслоўе спа-
лучалася з усімі яго працамі, з усёй яго навуковай дзейнасцю. 

Я ўпэўнена, даследаванні Аркадзя Іосіфавіча Жураўскага, якія сталі 
класікай беларускага і славянскага мовазнаўства, будуць запатрабаваны яшчэ 
не адным пакаленнем мовазнаўцаў. Жывуць працы – значыць жыве іх аўтар. 
Жыве памяць пра яго, а справа яго працягваецца. 
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