
Размежаванне формаў была і была – даволі стабільная з’ява ў межах дадзенай 
сям’і. Толькі аднойчы сустракаецца выпадак ужывання інфармантам С формы была: 

(8) Тышча была, і то с’ан’н’і куп’іў (18: 93). 
Усё ж нельга сцвярджаць, што дадзеная заканамернасць пашыраецца за 

межы дадзенай сям’і. Усе іншыя інфарманты, уключна з інфармантамі муж-
чынскага полу, стабільна карыстаюцца формамі з націскам на канчатку. Такім 
чынам, ужыванні тыпу была з’яўляюцца характарыстыкай аднаго канкрэтнага 
інфарманта, хутчэй не абавязкова залежнай ад яго полу. Дадзенае пытанне пат-
рабуе далейшай распрацоўкі. 

1.3. Намнога больш шырока ў параўнанні з унутраным і сацыяльным 
вар’іраваннем у нашым матэрыяле праявілася вар’іраванне, абумоўленае 
стылістычнымі ціскамі. Яно будзе разглядацца ў нашай іншай працы. 
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І.В. Змачынская 

Дынаміка нормаў беларускай літаратурнай мовы 1930 – 1950-х гг. 
(на матэрыяле перакладаў прамоў У.І. Леніна 

на беларускую мову) 

Дынаміка нормы – адна з найважнейшых характарыстык анталогіі 
літаратурнай мовы як гісторыка-культурнай з’явы. Паводле меркавання 
Я. Дзёмінай, гэтае паняцце, якое ўпершыню пачало вывучацца прадстаўнікамі 
Пражскага лінгвістычнага гуртка, варта аднесці да сацыялінгвістычнага фено-
мена, паколькі дынаміка літаратурна-моўнай нормы знаходзіцца ў тым ліку ў 
залежнасці ад экстралінгвістычных чыннікаў [7, c. 184]. Высвятленне напрамкаў 
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развіцця моўных нормаў дае магчымасць асэнсаваць працэс фарміравання 
літаратурнай мовы, даследаваць фактары, якія рабілі ўплыў на гэты працэс. 

Наша даследаванне мае на мэце выявіць асаблівасці дынамікі беларускай 
літаратурнай мовы ў 30-я – 50-я гады мінулага стагоддзя на матэрыяле перакладаў 
прамоў Леніна. Выбар такога храналагічнага прамежка абумоўлены тым, што па-
значаныя дзесяцігоддзі ў навуковай літаратуры ацэньваюцца па-рознаму. Напрык-
лад, працэс стабілізацыі нормаў беларускай літаратурнай мовы перыяду 30-х 
гадоў можа характарызавацца як жорсткі, інспіраваны зверху, дэкрэтыўны [16, 
с. 125; 5, с. 32-33], іначай – як гістарычна неабходны, што адпавядаў навуковаму і 
практычнаму вывучэнню беларускай мовы [10, с. 191], у выніку якога моўныя 
нормы набылі адносную ўстойлівасць [8, с. 59]. Пасляваенныя дзесяцігоддзі ха-
рактарызуюцца ў навуковай літаратуры як перыяд, у які ўзмацняецца 
ўзаемадзеянне беларускай і рускай моў, але такі стан рэчаў можа кваліфікавацца 
неаднастайна: разглядацца як узбагачэнне мовы сродкамі рускай мовы (названае 
тэндэнцыяй да “інтэрнацыяналізацыі” [4, с. 50]), іначай – разглядацца як засмеч-
ванне беларускай мовы русізмамі, як тэндэнцыя да “русіфікацыі” [16, с. 135]. 

Для даследавання намі ўзяты эквівалентныя тэксты прамовы “Да вяско-
вай беднаты”, выдадзенай у 1929 г. у зборы твораў Леніна, а ў 1933, 1939, 
1953 гг. апублікаванай асобнымі выданнямі ў перакладзе на беларускую мову. 
Такі характар фактычнага матэрыялу дазваляе больш выразна прасачыць 
дынаміку змен ў беларускай літаратурнай мове, дае магчымасць зафіксаваць 
узуальныя нормы і параўнаць іх з кадыфікаванымі, змешчанымі ў тагачасных 
падручніках і дапаможніках. Спецыфікай матэрыялу для даследавання 
з’яўляецца тое, што ён рэпрэзентаваны ў форме перакладу. Як адзначае даслед-
чык тэорыі перакладу А. Швейцар, “працэс перакладу складаецца з серыі 
дзеянняў перакладчыка, якія прадугледжваюць выбар. Менавіта гэты выбар вы-
значае арыентацыю на тую ці іншую стратэгію, перавагу таго ці іншага кан-
крэтнага варыянта. Вырашальнае значэнне ў гэтым выбары можа мець сацы-
яльная норма перакладу, што абапіраецца на тагачасную культурную трады-
цыю” [14, c. 54]. Трэба мець на ўвазе, што праца беларускіх перакладчыкаў, 
шматлікія рэдактарскія праўкі, якіх, натуральна, нельга было пазбегнуць, 
асабліва ўлічваючы стаўленне да прамоў Леніна як сакральных у сваім родзе 
тэкстаў, адлюстравалі пэўныя зрухі, што адбываліся ў развіцці беларускай 
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літаратурнай мовы на ўсіх яе ўзроўнях. Такім чынам, абраны для даследавання 
фактычны матэрыял дазваляе не толькі ахарактарызаваць напрамкі, у якіх 
развіваліся нормы беларускай літаратурнай мовы, але і вызначыць матывы 
зменаў у функцыянаванні нормы. 

Назіранні над прамовай У. І. Леніна “Да вясковай беднаты” розных гадоў 
выдання дазволілі нам вызначыць кірункі дынамікі нормы ў структуры белару-
скай мовы на некаторых з яе ўзроўняў, у прыватнасці, на лексічным і 
марфалагічным. 

І. Так, прааналізаваныя тэксты дазваляюць вылучыць наступныя 
актыўныя працэсы ў беларускай мове, якія закранаюць лексічны ўзровень. 

1. Збліжэнне рускай і беларускай моў і распадабненне апошняй з 
польскай. У прыватнасці, змены ў гэтым напрамку наступныя: 

1.1. Беларускае слова замяняецца на русізм: каб кватэры рабочых былі 
чалавечымі дамамі, а не сабачымі будкамі (1929) – каб кватэры рабочых былі 
чалавечымі дамамі, а не сабачымі канурамі (1953); дабіцца […] лепшага ладу 
грамадства (1933) – дабіцца […] лепшага ўстройства грамадства (1953); па-
лягчаць работу (1929) – аблягчаць работу (53). 

1.2. Замена беларускага спалучэння  на слова, тоеснае з рускай мовай: 
яны вядуць далей змаганне (1929) – яны прадаўжаюць барацьбу (1933). 
1.3. З двух варыянтаў утварэння (сінтэтычнай і аналітычнай) формы 

ступеней параўнання перавага аддаецца канструкцыі, якая супадае з рускай мо-
вай: яны змагаюцца найчасьцей са сваімі гаспадарамі (1929) – яны змагаюцца 
часцей за ўсё са сваімі гаспадарамі (1939). 

1.4. Замена слова з гаворкі, запазычанага праз польскую мову, на 
русізм: мы змагаемся за выбаўленьне ад гвалту (1929) – мы змагаемся за вы-
зваленне ад насілля (1939). 

1.5. Паланізм замяняецца на кальку з рускай мовы: чулі […] аб рабочых 
забурэньнях у гарадох (1929) – чулі […] аб рабочых хваляваннях у гарадах (1933). 

1.6. Паланізм замяняецца на русізм: бачылі тамтэйшыя бунты (1929) – 
бачылі не раз тамашнія бунты (1939). 

1.7. Слова, тоеснае з польскай мовай, замяняецца на беларускае: 
развінаюць сцягі з надпісамі (1933) – разгортваюць сцягі з надпісам (1939). 
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2. Намі вылучаны таксама змены, што адбываліся ў кірунку да распа-
дабнення беларускай і рускай мовы: 

2.1. Русізм замяняецца на беларускае слова: пападалі ў рукі (1939) – 
траплялі ў рукі (1953); прыспасабленьнямі (1933) – прыстасаваннямі (1953); 
урад забараняе […] забастоўкі і сабраньні (1929) – урад забараняе […] 
забастоўкі і сходы (1933). 

2.2. Замена лексемы, тоеснай з рускай мовай, на адрозную ад яе: а цяпер 
падняліся […] дзесяткі тысяч рабочых (1929) – а цяпер узняліся […] дзесяткі 
тысяч рабочых (1953). 

3. Некаторыя замены сведчаць пра дынаміку, якую можна было б на-
зваць зваротнай, напрыклад, русізм замяняецца на беларускае слова, але ў 
апошнім варыянце пакінуты русізм: дабіцца […] лепшага ўстройства грамад-
зтва (1929) – дабіцца […] лепшага ладу грамадства (1933) – дабіцца […] леп-
шага ўстройства грамадства (1953). 

4. Вылучаны ў тэкстах прамоў таксама праўкі, якія адлюстроўваюць 
спробы ўдасканалення элементаў моўнай сістэмы, напрыклад, дыферэнцыяцыю 
паронімаў: каб машыны засланяліся асаблівымі прыспасабленьнямі (1929) – каб 
машыны засланяліся асобнымі прыспасабленьнямі (1933). 

ІІ. Аналіз рэдактарскіх або перакладчыцкіх правак, выяўленых у фактыч-
ным матэрыяле, сведчыць таксама пра напрамкі, у якіх развіваліся 
марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы.  

1. Змена паслядоўнасці варыянтных канчаткаў, засведчанай у грама-
тычных дапаможніках. 

1.1. Так, у форме назоўнікаў творнага склону адзіночнага ліку жаночага 
роду адбываецца “перамена месцамі” варыянтных канчаткаў. У 20-я гады – на 
першым месцы ставіўся канчатак -аю (дзяржаваю, паловаю), у 30-50-я ён 
становіцца другасным, дамінуе флексія -ай (дзяржавай, паловай). 

1.2. Такі ж працэс “змены прыярытэтаў” назіраецца таксама ў адпавед-
най форме прыметнікаў: жывуць чужою працаю (1929) – жывуць чужой пра-
цай (1933, 1939, 1953); галоўнаю сілай (1929) – галоўнай сілай (1933, 1939, 1953). 

1.3. Так званую змену прыярытэтаў можам назіраць і ва ўжыванні вы-
шэйшай ступені параўнання прыметнікаў: рабочы дзень будзе карацейшым 
(1929, 1933, 1939)  – рабочы дзень будзе карацей (1953); становіцца ўсё шы-
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рэйшым і мацнейшым (1929, 1933, 1939) – становіцца ўсё шырэй і мацней 
(1953). У 1950-я гады ўжывальнай становіцца форма на -ей, -эй, якая раней 
лічылася непажаданай для прыметніка. 

2. Вылучаныя праўкі фіксуюць працэс дыферэнцыяцыі словаформ, 
напрыклад, у спражэнні дзеясловаў І асобы множнага ліку: бяром тут лічбы 
(1929, 1933)  – бярэм тут лічбы (1939, 1953) У граматыках 20-х гадоў форма 
бярэм загаднага ладу, бяром – абвеснага, у 30-я гады форма бярэм – уласцівая 
загаднаму і абвеснаму ладу, а бяром – лічыцца дыялектнай. 

3. Намі адзначаны працэсы заняпаду пэўных форм, напрыклад, адбы-
ваецца знікненне дзеяслоўнай формы абвеснага ладу з канчаткам -мо: мы табе 
прадамо (1929) – мы табе прададзім (1933, 1939, 1953). 

4. Выяўлены таксама праўкі, якія адбываліся пад непасрэдным уплы-
вам рэформы 1933 года. Такую дынаміку можна назваць прадказальнай. 

4.1. Так, рэформа пашырала ўжыванне канчаткаў -а, -я (сацыялізма, 
саюза, пасева, народа) у родным склоне назоўнікаў мужчынскага роду, і калі ў 
тэксце 1929 года выразна дамінуе канчатак –у (млыну, процанту, голаду, бун-
ту), то з 1933-га года тэндэнцыя карэнна змяняецца: у тэксце маем амаль су-
цэльнае выкарыстанне канчатка -а. 

4.2. Таксама было абумоўленае рэформай ужыванне дзеепрыметнікаў 
незалежнага стану: з 1933 года назіраецца тэндэнцыя да іх актыўнага выкары-
стання ў адрозненне ад папярэдняга перыяду: справа […], якая патрабуе […] 
настойлівасьці (1929, 1933) – справа […], патрабуючая […] настойчывасці 
(1939, 1953); Бедната, якая здабывае мізэрны кавалак (1929) – здабываючая 
жалкі кавалак (1933, 1939, 1953). 

Зыходзячы з атрыманых вынікаў, можна прасачыць дынаміку норм бела-
рускай літаратурнай мовы. Выяўленае кола правак з тэкстаў дазваляе зрабіць 
выснову, што рэдагаванне, якое праводзілася ў матэрыялах прамоў, у значнай 
ступені сведчыць пра прыярытэт рускай мовы як актыўнай крыніцы 
ўзбагачэння беларускай мовы ў адрозненне ад польскай, запазычанні з якой 
успрымаліся як непажаданыя. Нешматлікая група правак адлюстроўвае тэндэн-
цыю да распадабнення беларускай мовы і рускай, а таксама ўказвае на спробы 
ўдасканаліць беларускія моўныя элементы. 
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