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Пытанні культуры маўлення набывалі актуальнасць у беларускім 

мовазнаўстве разам з тым, як шырылася беларускае друкаванае слова, 

развіваліся беларуская мастацкая літаратура і публіцыстыка, 

фармавалася нацыянальная школа. Гэтыя, а таксама іншыя грамадска-

культурныя фактары стымулявалі распрацоўку літаратурных нормаў. 

Пытанні культуры маўлення заўсёды знаходзіліся ў цэнтры ўвагі 

шырокай грамадскасці і спецыялістаў.  

У 20-я гады ХХ ст. матэрыялы па гэтых пытаннях пачалі 

публікавацца ў розных перыядычных выданнях. Гэта быў час 

інтэнсіўнай выпрацоўкі літаратурных нормаў, адраджэння беларускай 

мовы ва ўсіх сферах зносін як мовы дзяржаўнай. У тыя часы паняцце 

“культура маўлення” разумелася ў значна больш шырокім сэнсе, чым 

гэта разумее сучасная лінгвістыка. Але асноўнай задачай даследаванняў 

у гэтай галіне, як і зараз, была спроба нармалізацыі і кадыфікацыі. 

Праўда, задача лінгвістаў таго часу, безумоўна, была больш складаная. 

Калі ў цяперашні час “культура маўлення” асэнсоўвае пытанні 

валодання пісьмовымі і вуснымі нормамі літаратурнай мовы, то ў тыя 

часы такіх нормаў проста не існавала. Аднак вострая патрэба ў 

нармалізацыі, натуральна, была.  

Існаваў шэраг выданняў, дзе з’яўляліся публікацыі, з дапамогай 

якіх выносіліся на абмеркаванне шырокай грамадскасці актуальныя 

пытанні беларускага мовазнаўства. Сярод такіх выданняў часопісы 

“Узвышша”, “Маладняк”, “Полымя”, “Асвета”, “Родная мова”, 

“Крывіч”. Нягледзячы на наяўнасць блізкіх задач у галіне развіцця 

культуры маўлення, у кожнага выдання была свая спецыфіка. 

Часопіс “Узвышша” адметны сярод астатніх тым, што ў ім 

існавала асобная рубрыка для абмеркавання пытанняў культуры 

маўлення, якая называлася адпаведна “Культура мовы”. Аўтары рубрыкі 

рабілі акцэнт на неабходнасці павышаць культуру маўлення беларускіх 



пісьменнікаў, разглядалі праблему так званай “жаргоннасці” мовы, 

засмечвання яе русізмамі як на ўзроўні лексікі, так і на ўзроўні 

граматыкі. Для рубрыкі пісалі такія выдатныя пісьменнікі, як Уладзімір 

Дубоўка, Кузьма Чорны і іншыя. Іх непакоілі перспектывы развіцця 

беларускай мовы, якія яны бачылі ў замацаванні нормаў і пашырэнні 

лексічнага складу за кошт мовы народнай. Рэдкалегія “Узвышша” 

заклікала да ўдзелу ў абмеркаванні пытанняў культуры маўлення ўсіх 

чытачоў, а не толькі філолагаў і пісьменнікаў [2, 195]. 

Супрацьстаялі “Узвышшу” аўтары “Маладняка”, якія лічылі, што 

не кожны мае права выказваць свае ідэі наконт праблем беларускай 

лінгвістыкі, а толькі “спецыялісты” ў гэтай сферы. “Маладняк” выступаў 

з крытыкай рубрыкі “Культура мовы”, што ў сваю чаргу выклікала 

рэакцыю і новыя лінгвістычныя дыскусіі [гл., напр., Бузук П. “Культура 

мовы” ў “Узвышшы”. // Маладняк. – 1929. – № 5–6. – С. 111–116.]. 

Вяліся спрэчкі “Узвышша” і з іншым часопісам – “Полымя”, дзе 

друкаваліся, у адрозненне ад “Культуры мовы”, навукоўцы, укладальнікі 

слоўнікаў і граматык (Я. Лёсік, С. Некрашэвіч, М. Байкоў). Беларуская 

мова тут часта разглядалася ў зрэзе тагачасных палітычных абставін, 

што скажала адлюстраванне некаторых лінгвістычных фактаў. 

У часопісе “Асвета” пытанні культуры беларускага маўлення 

разглядаліся ў іх дачыненні да сістэмы адукацыі. Найбольш аўтараў 

часопіса непакоіла неўсталяванасць беларускага правапісу, бо гэта 

рабіла значна больш складаным працэс навучання. 

Адметнымі, безумоўна, з’яўляюцца і заходнебеларускія часопісы. 

“Родная мова” быў першым беларускім спецыялізаваным мовазнаўчым 

часопісам, які выдаваўся практычна намаганнямі аднаго чалавека – Яна 

Станкевіча. Часопіс на той час выконваў функцыю ўніверсальнага 

моўнага даведніка, прапагандаваў чыстую беларускую, “крывіцкую” 

мову, без правапісных, граматычных і сінтаксічных русізмаў і 

паланізмаў. Друкаваліся моўныя артыкулы і ў часопісе “Крывіч”, дзе 

выявіў сябе як мовазнаўца Вацлаў Ластоўскі. 

Як мы бачым, пытанні культуры беларускага маўлення 

абмяркоўваліся ў перыядычных выданнях 20–30-х гг. ХХ ст. досыць 

актыўна. Аўтары выступалі з новымі тэорыямі ў галіне графікі і 

арфаграфіі, выказвалі меркаванні наконт аспектаў словаўжывання, 

уздымалі разнастайныя пытанні гісторыі і тэорыі беларускай мовы.  

Перыяд беларусізацыі, хоць і быў нядоўгім, адыграў сваю ролю ў 

развіцці беларускай культуры і ў далейшым з’яўляўся аб’ектам 

шматлікіх даследаванняў, у тым ліку лінгвістычных. Але, на жаль, 

тагачасная распрацоўка пытанняў культуры маўлення дагэтуль мала кім 

вывучаецца. У прыватнасці, застаецца недаацэненай роля, якую 



адыгралі у галіне культуры маўлення і лінгвістыкі ў цэлым 

перыядычныя выданні таго перыяду. 

Тым не менш, роля гэтая, безумоўна, значная. Па-першае, 

лінгвістычныя артыкулы 20–30-х гг. ХХ ст. былі і застаюцца яскравым 

прыкладам таго, як можна і напэўна неабходна заахвочваць 

грамадскасць да ўдзелу ў абмеркаванні моўных пытанняў. Артыкулы, 

колькасць аўтараў якіх павялічвалася за кошт ужывання псеўданімаў і 

крыптанімаў, паказвалі звычайным людзям, што яны могуць і павінны 

ўдзельнічаць у працэсе развіцця роднай мовы. 

Па-другое, такія публікацыі абуджалі цікаўнасць да лінгвістыкі, як 

навукі, дэманструючы нагляднасць ужывання маўленчых нормаў. 

Некаторыя з прапаноў прыжыліся ў літаратурнай мове з цягам часу, 

нейкія адышлі ў бок па прычыне беспадстаўнасці і неадпаведнасці 

іншым нормам. Пэўныя словы, праблемы ўжывання якіх уздымаліся ў 

той час, на жаль, і зараз, у ХХІ ст., ужываюцца не заўсёды правільна. 

І па-трэцяе, невялікія даследаванні, якія праводзілі аўтары для 

напісання сваіх артыкулаў, пазней перайшлі ў грунтоўныя 

лінгвістычныя працы, а асобныя пытанні культуры маўлення дагэтуль 

з’яўляюцца актуальнымі і выклікаюць цікавасць у сучасных лінгвістаў. 
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