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Складанасць працэсу развіцця беларускай літаратурнай мовы ў 

XIX – пачатку XX стст. заключалася ў тым, што мове неабходна было 

сцвердзіць сваю самастойнасць у сістэме іншых славянскіх моў. І працэс 

гэты адбываўся ва ўмовах супярэчлівых стасункаў сацыяльна-

палітычнага і нацыянальна-вызваленчага руху, ва ўмовах 

русіфікатарскіх і паланізатарскіх адносін да Беларусі. 

З самага пачатку працэс станаўлення новай літаратурнай мовы 

стаў працэсам адбору найбольш характэрных рыс жывых народных 

гаворак, замацавання іх у якасці агульнанароднай нормы. Зразумела, 

важная роля ў гэтай справе належала першым беларускім пісьменнікам, 

якія ў літаратурных творах у значнай ступені скарыстоўвалі лексіку і 

фразеалогію “сваіх” гаворак. Янка Купала стаяў на чале той групы 

пісьменнікаў, якія заклалі асновы беларускай літаратурнай мовы і на 

працягу многіх гадоў працавалі для яе развіцця і ўдасканалення. 

Як слушна адзначыў Пятро Глебка, “будучы глыбокім знаўцам 

народнай мовы і выдатным тварцом літаратурнай, Купала сабраў і 

стварыў для нашай культуры вялізарныя моўныя каштоўнасці. У сілу 

гэтага яго ўплыў на нашу літаратуру і ў галіне мовы быў і застаецца 

надзвычайна вялікім” [2]. 

Значнае месца ў арсенале сродкаў мастацкай выразнасці 

пісьменніка займае прыслоўе. Па нашых падліках на матэрыяле 

арыгінальнай спадчыны Народнага паэта выяўлена 1466 прыслоўяў, з 

якіх 1032 прыслоўі ўтвораны Я. Купалам на базе агульнаўжывальных 

лексічных адзінак. 

Параўн.: Абрыдна прысл. да абрыдны. А найгорай к Бандароўне 

Ён [Патоцкі] прыстаў абрыдна; Бандароўна V 83 [4, 27]; Дзіўна (12) 

прысл. 1. Прысл. да дзіўны ў 1 знач. Сонейка, рэчка, вольха, дзяўчына 

Думцы ўсміхаюцца соладка, дзіўна, Думка іх шчыра вітае… З летніх 



малюнкаў III 48 [4, 49]; Несамавіта (2) прысл. да несамавіты. Родзе 

шнур несамавіта, Колькі б працы ўнёс, – Ячмень с сажай, з званцом 

жыта, З свірэпкай авёс. З песень сваёй старонцы I 252 [4, 212]; Радасна 

(18) прысл. да радасны. У знач. вык. Пра пачуццё радасці, весялосці. 

Неба сеяла цяпло, Цёплы дожджык церушыў, У думках радасна было, 

Беглі песні ад душы. Лён IV 282. // вобразн. Ветліва. Радасна ўсходзіць 

раніца стройная, Свеціць для снегам засланай зямлі; Зімою V 15 [4, 198]. 

Вытокі купалаўскай паэзіі – у жыватворных крыніцах народнай 

творчасці. Лірыка Я. Купалы блізкая народу не толькі па матывах, 

змесце, але і па мове. Пісьменнік даў найдасканалейшыя ўзоры творчага 

выкарыстання фальклору, бліскуча сінтэзаваў асаблівасці формы і 

стылю народнай паэзіі з пісьмовай літаратурнай. На думку Кузьмы 

Чорнага, “паэт пачаў ад імя народа “на свет цэлы” гаварыць мовай гэтага 

народа – прыгожай, багатай беларускай мовай” [6, 397]. І гэта сапраўды 

так. Напрыклад, у “Слоўніку мовы Я. Купалы” падаецца 248 прыслоўяў 

з паметай размоўнае (абмацкам, адвекам, адначасне, адпераду, адылі, 

абапал, аніколі, аполудні, апраметна, асабняком, безумовы, веквечна, 

заблізка, гідасна, навослеп, паўздоўж, ранне, смоллю, спрадаўна і інш.) і 

24 прыслоўі з паметай абласное (куды-колечы, льга, насамперш, на-сам-

перад, па-ягонаму, плавам, сюдой, уранку, уранні, усцяж, ціхом, 

цяперака і інш.). Некаторыя з гэтых словаформаў зараз актыўна 

ўжываюцца ў сучаснай беларускай літаратурнай мове.Параўн.: абапал, 

прысл. З абодвух бакоў. Абапал пацягнуліся сады, агароды, ягаднікі. 

Мележ [5, 34]; адвеку, прысл. З даўніх часоў; спрадвеку. [Сарока:] – 

Адвеку на гэтай гары лісы вядуцца, ды якія ж пушыстыя. Шарахоўскі 

[5, 122]; адначасна, прысл. Тое, што і адначасова. Адначасова, прысл. 

1. Прысл. да адначасовы. 2. У аднолькавай ступені, разам. Варвара і 

разгубілася і абрадавалася ад такога нечаканага павароту справы. 

Васілевіч [5, 161]. 

Захапляючыся фальклорам, умела выкарыстоўваючы гэты 

найвялікшы духоўны скарб народа, Я. Купала ніколі не губляў свайго 

ўласнага непаўторнага паэтычнага голасу, ён заўсёды заставаўся вялікім, 

арыгінальным паэтам. Максім Багдановіч адзначаў, што купалаўскі 

рытм “падмывае, захоплівае чытача… Каб задаволіць яго разгон, канцы 

строк аж звіняць, з’яўляюцца рыфмы і пасярэдзіне верша, нават словы 

да яго падбіраюцца зычныя, моцныя; а калі ў мове сталеццямі 

гнуўшагася беларускага народа не хватае іх, дык Купала ўжывае новыя, 

выкаваныя ім самім: ні ў жаднага нашага паэты няма такога багатага 

славара, як у Купалы” [1, 39]. 

Я. Купала не толькі шырока ўжываў народныя словы, але і сам 

будаваў іх там, дзе, на яго думку, не хапала патрэбных намінацый. 



Пісьменнік увёў ва ўжытак 47 прыслоўяў-наватвораў (параўн.: 

адналькова, браточна, відавідаю, званіста, загадліва, заядавіта, 

злалюдна, нагінна, незмянліва, непакратна, непрасветна, неразвеўна, 

неўглядзь, падхалімна, пагадліва, паклонна, п’яна-звонка, смагла і інш.). 

Некаторыя з гэтых прыслоўяў (напрыклад, загадліва, непрасветна) 

страцілі значэнне аўтарскай навізны і перайшлі ў актыўны ўжытак 

носьбітаў беларускай мовы. 

“Вялікі слоўнік беларускай мовы” Ф.А. Піскунова падае 

некаторыя прыметнікі, якія былі створаны Я. Купалам і паслужылі 

вытворнымі асновамі для прыслоўяў-наватвораў. Прычым гэтыя 

прыметнікі прыводзяцца ў слоўніку без якіх-небудзь памет, г.зн., што 

яны ўваходзяць у актыўны запас лексікі сучаснай беларускай мовы 

(параўн., крывіста – крывісты, зводна – зводны, збожна – збожны, 

ірдзіста – ірдзісты, льніста – льністы і інш.). 

Для ўзбагачэння выяўленчых сродкаў беларускай мовы Я. Купала 

звяртаўся і да запазычанняў , у першую чаргу з рускай мовы. У яго 

літаратурнай спадчыне намі выяўлены 62 запазычанні з рускай мовы 

(напрыклад, быстра, злягка, вавек, гібельна, дарам, магуча, напрасна, 

няскора, самадавольна, удвое і інш.). Неабходна адзначыць, што 

Я. Купала імкнуўся выкарыстоўваць словаформы, якія не супярэчылі 

асаблівасцям беларускай мовы, што падмацоўвалася часцей за ўсё іх 

ужываннем у асобных мясцовых гаворках. Пісьменнік выкарыстоўваў 

запазычанні для абазначэння тых паняццяў, якім у беларускай мове не 

было адпаведных намінацый у галіне новых формаў жыцця і побыту. 

Некаторыя з запазычаных прыслоўяў, якія ўвёў у беларускую мову 

Я. Купала (напрыклад, попусту, унутры, гібельна, навільна, па-другому і 

інш.), актыўна ўжываюцца ў сучаснай беларускай мове. Творча 

выкарыстоўваў паэт і лексемы польскага паходжання. Ён увёў 

43 словаформы, якія сёння ўжываюцца або ў дыялектнай мове 

(напрыклад, агнісце, барджэй, спольна, чынна і інш.), або асіміляваліся і 

ўвайшлі ў актыўны лексічны запас беларускай мовы (напрыклад, 

балесне – балесна, зморне – зморана, марне – марна, пакорне – пакорна і 

інш.). 

Ужыванне Я. Купалам індывідуальна-аўтарскіх прыслоўяў, а 

таксама запазычаных словаформаў тлумачыцца пошукамі найбольш 

выразных сродкаў мастацкага выяўлення, імкненнем данесці да чытача і 

слухача асаблівасці аўтарскага светаразумення і светаўспрымання. 
Літаратура: 

1. Багдановіч, М. Глыбы і слаі // Наша ніва, 1911, № 3. 

2. Глебка, П. Аб мове Янкі Купалы // Літаратура і мастацтва, 1946, №27. 

3. Піскуноў, Ф.А. Вялікі слоўнік беларускай мовы: арфаграфія, 

акцэнтуацыя, парадыгматыка (каля 223 тыс. слоў). – Мн., 2012. 



4. Слоўнік мовы Янкі Купалы. У 8 т. Т. 1–4 / Склад. У.В. Анічэнка і інш. – 

Мн., 1999–2002. 

5. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. Т. 1. – Мн., 1977. 

6. Чорны, К. Янка Купала // Збор твораў, Т. VI. Мн., 1952. 

 

  



 


