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Пра час «Узвышша»: Матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў 
(Мінск, 2005–2006) / Уклад. Г.В. Запартыка, Т.В. Кекелева, 
У.Г. Кулажанка; Навук. рэд. М.І. Мушынскі. Мн.: РІВШ БДУ, 
2007. Вып. 3. 310 с.  
Максім і Гаўрыла Гарэцкія і іх грамадска-культурнае і 
навукова-творчае асяроддзе: Матэрыялы ХV Гарэцкіх 
чытанняў / Калектыў аўтараў. Мн., 2008. 116 с. 

Абодва выданні з’яўляюцца зборнікамі матэрыялаў на-
вуковых чытанняў, якія праводзяцца штогод Беларускім 
дзяржаўным архівам-музеем літаратуры і мастацтва 
(далей – БДАМЛіМ, Узвышаўскія чытанні) і Музеем гісто-
рыі беларускай літаратуры (Гарэцкія чытанні). Найперш 
трэба адзначыць: аб’ядноўвае гэтыя навуковыя чытанні 
не толькі арганізацыйнае падабенства. Рэгулярнасць іх 
правядзення і тэматычная зададзенасць абумовілі шэраг 
іншых агульных рыс: адносна пастаяннае кола ўдзель-
нікаў, якое застаецца нязменным ад пачатку правядзення 
канферэнцый; адкрытасць для маладых пачынаючых 
даследчыкаў (студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў), а 
таксама даследчыкаў з іншых галін (гісторыкаў, архівістаў, 
тэкстолагаў, культуролагаў); плённае супрацоўніцтва са 
сваякамі і блізкімі беларускіх пісьменнікаў (М. Гарэцкага, 
З. Бядулі, К. Чорнага, Т. Кляшторнага, Я. Коласа і інш.); 
непасрэдная сувязь з сучасным этапам развіцця бела-
рускай літаратуры і літаратурнай навукі. Усё гэта адпа-
ведным чынам адбіваецца і на навуковым абліччы саміх 
выданняў – па-першае, ствараецца магчымасць для шы-
рокага асэнсавання літаратурнага руху першай трэці 
ХХ ст. у паўнавартасным культурна-гістарычным і са-
цыяльна-палітычным кантэксце, што істотным чынам 
узбагачае тэматыку літаратуразнаўчых даследаванняў; 
па-другое, актыўнае творчае супрацоўніцтва даслед-
чыцкіх пакаленняў спрыяе выпрацоўцы канцэптуальнага 
бачання абранай праблемы.  

Апошні па часе выхаду ў свет трэці выпуск навуковага 
зборніка «Пра час “Узвышша”» змяшчае матэрыялы пятых 
(прысвечаных 105-годдзю з дня нараджэння Кузьмы 
Чорнага, 2005 г.) і шостых (прысвечаных 120-годдзю з дня 
нараджэння Змітрака Бядулі і 80-годдзю з часу ўтварэння 
літаратурнага аб’яднання «Узвышша», 2006  г.) Узвы-
шаўскіх чытанняў. 

Усе літаратуразнаўчыя матэрыялы, змешчаныя ў 
зборніку, можна ўмоўна падзяліць на дзве часткі: дасле-
даванні ідэйна-змястоўнага ўзроўню творчасці пісьменніка 
і стылёва-тэматычнага. Першая вызначаная намі група 
публікацый, як правіла, непасрэдна звязана з адпаведным 
літаратурным і грамадска-палітычным працэсамі, што 
абумоўлена скіраванасцю на пераасэнсаванне мастацкіх 
прыярытэтаў беларускіх пісьменнікаў першай трэці ХХ ст. 
і павінна паспрыяць аднаўленню адэкватнай карціны 
тагачаснага літаратурнага развіцця (артыкулы М. Му-
шынскага, В. Назарава, Э. Золавай і інш.). Даследаванні 
другога кшталту прысвечаны найперш аналізу універсаль-
ных мастацкіх катэгорый (напрыклад, «Экзістэнцыйнае і 

анталагічнае ў паэтыцы Кузьмы Чорнага» Я. Гарадніцкага 
(с. 39–45), «Суадноснасць жыцця і смерці, чалавека і 
свету ў апавядальнай творчасці Кузьмы Чорнага» І. Шала-
донава (с. 45–50)) ці характарыстыцы вобразна-стылёвай 
манеры, пафасу, тэматыкі (напрыклад, «Цвёрдыя формы 
верша ў творчасці Змітрака Бядулі і Ізраіля Плаўніка» 
В. Жыбуля (с. 183–191), «Дыялогі ў раманах Кузьмы 
Чорнага “Сястра” і “Зямля”» З. Драздовай (с. 51–75)).  

Асобным кампанентам дадаюцца сістэматызацыя і рэ-
прэзентацыя архіўных матэрыялаў, якая прадстаўляецца 
архівістамі, што заўсёды ўяўляе вялікую навуковую 
каштоўнасць, паколькі дае доступ да непасрэднай 
жыццёвай канкрэтыкі сучаснай пісьменніку эпохі, яго 
акружэння, умоў творчай працы. Так, публікацыі Г. За-
партыкі «Постаць Кузьмы Чорнага ў дакументах архіўнага 
фонда Адама Бабарэкі» (с. 93–102), І. Макарэвіч «Там 
родны кут, які мне мілы...» (лісты Кузьмы Чорнага і Пімена 
Панчанкі да Алеся Кучара) (с. 107–110), Т. Кекелевай 
«Агляд дакументаў Змітрака Бядулі з фондаў БДАМЛіМ» 
(с. 212–220) даюць не толькі магчымасць азнаёміцца з 
часткай эпісталярнай спадчыны класікаў беларускай 
літаратуры, але і атрымаць адпаведны прафесійны ка-
ментарый, што значна ўзбагачае навуковую вартасць 
зборніка. Пашырае патэнцыяльны даследчыцкі матэрыял 
звесткамі аб новых крыніцах артыкул Г. Запартыкі «“І 
сэрца свой боль гаварыла...” (новыя знаходкі з архіва 
Змітрака Бядулі)» (с. 204–212), прысвечаны дэталёваму 
аналізу складзенага самім пісьменнікам Збору твораў у 
двух тамах, што быў выяўлены «сярод рэдкіх выданняў 
асабістай бібліятэкі А. Кучара, якія разам з архівам 
паступілі на захоўванне ў БДАМЛіМ» (с. 204). Надзвычай 
цікавай ілюстрацыяй да грамадска-палітычнага жыцця 
1930–1950 гг. і змястоўным дадаткам да біяграфіі ўзвы-
шаўскага крытыка Ант. Адамовіча з’яўляюцца матэрыялы, 
прадстаўленыя ў публікацыі М. Ількевіча «Тайна кировско-
го ареста Антона Адамовича. 1937 год» (с. 234–247).  

Артыкулы М. Мушынскага «Мемуарная і эпісталярная 
спадчына Кузьмы Чорнага» (с. 4–17) і «Аповесць Змітрака 
Бядулі “Набліжэнне” ў сучасным успрыманні» (с. 123–134) 
прадстаўляюць канцэптуальнае пераасэнсаванне шэрагу 
ранейшых літаратуразнаўчых высноў, якія з’яўляліся нека-
рэктнымі або недакладнымі, недастаткова поўнымі з-за 
ідэалагічнай абмежаванасці, а разам з тым – і пачатак 
сістэмнага вывучэння творчасці пісьменнікаў на новым 
канцэптуальным узроўні.  

Так, М. Мушынскі, канстатуючы недаацэнку ідэйнага па-
фасу аповесці Змітрака Бядулі «Набліжэнне» шэрагам 
беларускіх літаратуразнаўцаў, у тым ліку В. Каваленкам, 
тлумачыць гэта найперш неадэкватнасцю вызначэння 
творчай задумы пісьменніка крытыкай 1930-х гг., якая 
трывала замацавалася ў даследчыцкай практыцы пазней-
шага часу. М. Мушынскі не проста канстатуе неадпавед-
насць аўтарскай задумы інтэрпрэтацыі крытыкі, але і дае 
тлумачэнні гэтаму: «...мэты паказаць “выспяванне рэ-
валюцыі ў народзе”, на наш погляд, З. Бядуля ў “Наблі-
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жэнні” не ставіў» (с. 125). «Міф пра выспяванне рэвалюцыі 
ў асяроддзі местачковага люду быў створаны крытыкай 
30-х гг. з мэтаю падтрымаць З. Бядулю як пісьменніка 
перадавога, пралетарскага светапогляду, абараніць яго ад 
непазбежнага абвінавачвання ў старых грахах» (с. 130). 
Такое глыбокае асэнсаванне вымушанага пазалітаратур-
нага падтэксту ў літаратурным працэсе 1930-х гг. уяўляецца 
надзвычай каштоўным для маладога пакалення даслед-
чыкаў, якому з-за аб’ектыўных прычын (змена культурнай 
парадыгмы, часавая аддаленасць) недаступна такое 
пранікненне ў сутнасць літаратурных з’яў савецкага часу. 

Працягам канцэптуальнага пераасэнсавання творчасці 
К. Чорнага і З. Бядулі з’яўляюцца артыкулы В. Назарава 
«Гратэскава-гіпербалічныя рысы апавяданняў Кузьмы 
Чорнага 30-х гадоў ХХ стагоддзя» (с. 76–80) і «Выкры-
вальны смех “Сярэбранай табакеркі”» (с. 178–183). Ла-
канічнасць выказванняў і высноў аўтара дае магчымасць 
сканцэнтравацца на найбольш істотных аспектах тэмы, а 
разам з тым вызначыць надзвычай шырокае праблемнае 
кола сучаснага этапу вывучэння беларускай класікі. 

Пашырэнне тэматычнай прасторы зборніка адбылося 
за кошт кампаратывісцкіх даследаванняў: «Духоўна-твор-
чы статус паэта ў Змітрака Бядулі і Тараса Шаўчэнкі» 
Ж. Шаладонавай (с. 163–169), «Ваенныя раманы Кузьмы 
Чорнага ў кантэксце італьянскай ваеннай прозы»  
(с. 80–88) і «Літаратурны рух у Беларусі і ў Італіі ў 20–30-я 
гады ХХ стагоддзя» (с. 297–306) А. Данільчык. 

Нельга не адзначыць, што частка зборніка, прысвеча-
ная З. Бядулю, значна пашырылася дзякуючы спробам 
асэнсавання адметнасці статуса гэтага пісьменніка ў 
нашай літаратуры. Маецца на ўвазе тое, што Змітрака 
Бядулю мы ўспрымаем не як «яўрэйскага пісьменніка 
Беларусі, але менавіта як глыбоканацыянальнага пісьмен-
ніка». Так, вытлумачэнню гарманічнага суіснавання двух 
культурніцкіх кампанентаў у творчасці пісьменніка прысве-
чаны надзвычай змястоўны артыкул І. Герасімавай «Твор-
чество Змитрака Бядули – пример взаимовлияния бело-
русской и еврейской культур» (с. 226–234). Канстатуючы 
той факт, што ў творчай дзейнасці З. Бядулі праблему 
ўзаемаўплыву дзвюх культур – яўрэйскай і беларускай –
 даследчыкі з Беларусі раней падрабязна не разглядалі 
(с. 227), даследчыца прапануе сваё бачанне праблемы, 
заснаванае на глыбокім аналізе культурна-гістарычнага, 
сацыяльна-палітычнага і літаратурнага кантэксту першай 
паловы ХХ ст. 

Выпуск матэрыялаў Гарэцкіх чытанняў 2008 г., 
прысвечаных тэме «Браты Гарэцкія і іх грамадска-куль-
турнае і навукова-творчае асяроддзе», пятнаццаты па 
ліку. Тое, што Гарэцкія чытанні маюць ужо сваю пятнац-
цацігадовую гісторыю, заканамерна абумовіла патрэбу ў 
асэнсаванні напрацаванага за час з 1992 па 2006 г. 
Менавіта вырашэнню гэтай задачы прысвечаны артыкулы 
М. Мушынскага «Браты Максім і Гаўрыла Гарэцкія і іх 
асяроддзе. Асвятленне гэтай тэмы ў дакладах на І–ХІV 
канферэнцыях» (с. 25–41) і М. Кенькі «Гарэцказнаўства ў 
развіцці (па старонках зборнікаў “Гарэцкія чытанні” № ХІІ, 
ХІІІ, ХІV)» (с. 17–24).  

Калі М. Кенька ставіў задачу «прасачыць, якія змены 
адбываюцца ў тэматыцы, змесце, што новага прыходзіць 
з кожнымі новымі чытаннямі» (с. 17), то М. Мушынскі 
звязаў свой аглядны артыкул непасрэдна з тэмай 
канферэнцыі – «Браты Гарэцкія і іх грамадска-культурнае 
і навукова-творчае асяроддзе». Адзначаючы той факт, 
што тэма была «запазычана» ў «Каласавінаў» – штога-
довых навуковых чытанняў, прысвечаных творчасці Якуба 
Коласа, – М. Мушынскі падкрэсліў актуальнасць менавіта 
такой фармулёўкі наступным чынам: «...выразна 
акрэслілася практычная мэта дзейнасці даследчыкаў: ёй 
стала падрыхтоўка энцыклапедычнага даведніка па 
творчасці народнага паэта. Дадзенае выданне даўно 
наспела. Коласазнаўцы гэта выразна ўсведамляюць. 

Такая ж задача стаіць і перад даследчыкамі літаратурнай 
і навуковай спадчыны братоў Гарэцкіх» (с. 26–27). У гэтым 
выказванні выявілася адна з адметных рыс даследчыцкай 
манеры М. Мушынскага – арыентацыя на практычнае выка-
рыстанне вынікаў праведзенай літаратуразнаўчай працы.  

Актуальнасць і арыгінальнасць вызначанай тэмы са-
праўды відавочная: такая пастаноўка пытання дазваляе 
значна пашырыць даследчыцкі пошук, стварыць панарам-
нае бачанне пэўнага літаратурнага перыяду ва ўсёй 
складанасці яго культурнай і грамадска-палітычнай дэ-
тэрмінаванасці. Калі правядзенне паралелей, дасле-
даванне тыпалагічных і кантактных сувязей у творчасці 
розных пісьменнікаў адной эпохі – справа даволі распаў-
сюджаная, то даследаванне культурнага і навукова-
творчага асяроддзя да апошняга часу не было прыяры-
тэтнай тэмай беларускага літаратуразнаўства.  

Разам з тым шматгадовая гісторыя вывучэння 
творчасці М. Гарэцкага дае магчымасць сучаснаму 
даследчыку не толькі праводзіць пэўнае падагульненне і 
сістэматызацыю, але і рабіць высновы аб найбольш 
недаследаваных аспектах яго жыцця і творчасці, што 
яскрава праілюстравана ў артыкуле Г. Кажамякіна 
«Максім Гарэцкі і яго творчасць у энцыклапедычных ар-
тыкулах» (с. 60–66). 

Непасрэдна заяўленай тэме, акрамя згаданага арты-
кула М. Мушынскага, адпавядаюць артыкулы Р. Гарэцкага 
«Янка Купала, Якуб Колас і браты Гарэцкія» (с. 8–17), 
С. Макарэвіча «Андрэй Сухі – сведка станаўлення асоб 
Максіма і Гаўрылы Гарэцкіх» (с. 86–88). Артыкул Р. Га-
рэцкага, у якім даюцца звесткі аб прафесійных і сяб-
роўскіх кантактах паміж Купалам, Коласам і братамі 
Гарэцкімі, паводле сваёй інфармацыйнай насычанасці, 
шырока выходзіць за межы абранай тэмы: па сутнасці, 
аўтар прапаноўвае зрэз эпохі ва ўсёй складанасці і 
неадназначнасці культурна-грамадскіх працэсаў.  

У некаторым сэнсе далучаецца да тэмы навукова-
творчага асяроддзя і артыкул Г. Серэхан «Літаратурны 
сваяк братоў Гарэцкіх: асоба і творчасць Антона 
Гарэцкага» (с. 97–101). Даследчыца прапаноўвае арыгі-
нальны ракурс разгляду: паколькі Антон Гарэцкі – пісь-
меннік і грамадскі дзеяч першай паловы ХІХ ст., 
пытанне творчай сувязі з братамі Максімам і Гаўрылам 
Гарэцкімі вырашаецца на метафізічным, пазачасавым 
узроўні. 

Пераважная большасць артыкулаў, змешчаных у 
зборніку, прысвечаны аналізу прозы М. Гарэцкага, два з 
якіх уяўляюць сабой мовазнаўчыя даследаванні – арты-
кулы Л. Кныш «Паралінгвістычныя сродкі гутарковай каму-
нікацыі ў мастацкім тэксце (паводле прозы Максіма 
Гарэцкага)» (с. 81–85) і С. Сачанкі «Устойлівыя выразы ў 
рамане Максіма Гарэцкага “Віленскія камунары”» (с. 93–97). 
З літаратуразнаўчых даследаванняў найбольшую ціка-
васць уяўляюць артыкулы І. Гоўзіч «“Малая проза” Максі-
ма Гарэцкага ў кантэксце літаратурнага працэсу ХХ ст.» 
(с. 52–56), Т. Тарасавай «Максім Гарэцкі. “Дзве душы”: 
канфлікт экзістэнцыяльнага чалавека і сацыяльнай асобы 
ў адным лёсе» (с. 102–106) і А. Шарапы «Навелістычныя 
традыцыі ў “малой” прозе М. Гарэцкага» (с. 110–113). 
Спроба распрацоўкі філасофскіх катэгорый на матэрыяле 
прозы пісьменніка прадстаўлена ў артыкуле В. Уткевіч 
«Ідэя ўкаранёнасці ў мастацкім асэнсаванні Максіма 
Гарэцкага» (с. 107–110). 

Надзвычай цікавым з пункту гледжання недастатковай 
даследаванасці літаратурна-крытычнай дзейнасці пісь-
менніка з’яўляецца артыкул В. Бароўкі «Праблема эстэ-
тычнай і нацыянальнай ідэнтычнасці ў літаратурна-кры-
тычных працах Максіма Гарэцкага 20-х гадоў» (с. 42–46). 
Прыводзячы вялікі фактаграфічны матэрыял, даследчыца 
звяртаецца да ацэнак творчасці тагачасных беларускіх 
пісьменнікаў, зробленых Максімам Гарэцкім, найперш для 
выяўлення яго ўласных мастакоўскіх прыярытэтаў.  
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Новыя старонкі біяграфіі М. Гарэцкага падчас зна-
ходжання ў высылцы прадстаўлены ў артыкуле 
Г. Запартыкі «Педагагічная дзейнасць Максіма Гарэцкага 
ў высылцы (па дакументах асабістага архіва пісьменніка)» 
(с. 56–60). Даючы кароткую даведку аб месцах працы 
пісьменніка пасля высылкі ў Вятку (Кіраў) у 1931 г., 
асноўную ўвагу Г. Запартыка канцэнтруе менавіта на яго 
педагагічнай дзейнасці на пасадзе настаўніка рускай 
мовы і літаратуры, атрыманай 1 верасня 1935 г. 

У якасці своеасаблівага эксперымента, скіраванага на 
стымуляванне зацікаўленасці беларускай літаратурай ма-
ладым пакаленнем, з’яўляюцца дзве публікацыі вучняў 
старэйшых класаў гімназіі № 74 С. Клішэвіча (кіраўнік – 
М. Ляўковіч, с. 66–72) і А. Кляўцова (кіраўнік – С. Сацу-
кевіч, с. 73–81). Разам з тым гэта сведчыць і пра навуко-
вую дэмакратычнасць саміх Гарэцкіх чытанняў, заклі-
каных не толькі вырашаць наспелыя літаратуразнаўчыя, 
культуралагічныя, гістарычныя пытанні, але і спрыяць 
распаўсюджанню гуманістычных ідэй, сцверджаных М. Га-
рэцкім, у сучасным грамадстве. 

Штогадовае правядзенне Узвышаўскіх і Гарэцкіх 
чытанняў сталася заканамернай з’явай на сучасным этапе 
стварэння адэкватнай канцэпцыі развіцця нацыянальнай 
літаратуры, паколькі яны адлюстроўваюць аб’ектыўную 
неабходнасць у пераасэнсаванні ацэнак творчай спадчы-
ны беларускіх пісьменнікаў першай трэці ХХ ст., зробле-
ных савецкім літаратуразнаўствам. Акрамя таго, 
навуковыя публікацыі ў зборніках матэрыялаў чытанняў 
істотным чынам кампенсуюць шматгадовую інфарма-
цыйную аднабаковасць, якая назіралася ў стварэнні 
біяграфій, апісанні творчых шляхоў беларускіх пісьмен-
нікаў 1900–1930-х гг. Шырокае выкарыстанне архіўных 
крыніц, прыцягненне спецыялістаў з розных галін гумані-
тарнай сферы, арыентацыя на канструктыўны даслед-
чыцкі пошук з’яўляюцца і прыярытэтнымі кірункамі правя-
дзення Узвышаўскіх і Гарэцкіх чытанняў. Непасрэдным 
вынікам гэтага становіцца высокая навуковая вартасць 
зборнікаў матэрыялаў канферэнцый, што робіць іх 
надзвычай актуальнымі і запатрабаванымі сучаснай фі-
лалагічнай навукай. 

Ж.В. Капуста,  
кафедра беларускай літаратуры і культуры 

 
 

Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscypli-
narnej / Redakcja naukowa: Elżbieta Smułkowa i Anna 
Engelking. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. 512 s. 
Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспекты-
ве / Навук. рэд. Эльжбета Смулкова і Анна Энгелькінг. 
Варшава: Выдавецтва DiG, 2007. 512 с. 

Рэцэнзуемая калектыўная манаграфія з’явілася 
плёнам шасцігадовай (2001–2006) працы даследчыкаў з 
Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны і Расіі над рэалізацыяй 
навукова-даследчага праекта Міжнароднай гуманітарнай 
школы пры Цэнтры даследаванняў антычнай традыцыі ў 
Польшчы і Цэнтральна-Усходняй Еўропе Варшаўскага 
універсітэта (Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna, 
Ośrodek badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie 
Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (MSH 
OBTA UW)). Склад аўтарскага калектыву, у які ўвайшлі 
прадстаўнікі не толькі розных краін, але і розных спе-
цыяльнасцей – гісторыкі, філолагі, этнографы, антрапола-
гі, сацыёлагі, культуролагі, а таксама інтэрдысцыплінарны 
характар даследаванняў, пакладзены ў аснову іх 
супрацоўніцтва, абумовіў шматбаковасць перспектывы 
вывучэння феномена памежжа, стварыў магчымасці 
акрэслення тоеснасці чалавека памежжа, назірання над 
працэсамі фарміравання гістарычнай памяці рэгіёнаў. 

Рознабаковасць і шматаспектнасць праблематыкі 
даследаванняў адлюстроўвае матэрыял, прадстаўлены ў 

чатырох тэматычных блоках і «Уводзінах». Ва ўводнай 
частцы кіраўнікі праекта – Эльжбета Смулкова і Анна 
Энгелькінг, падкрэсліваючы этнакультурную і сацыя-
лінгвістычную спецыфіку памежжа, тлумачаць сутнаснае 
напаўненне гэтага тэрміну, як яно разумелася даследчы-
камі, знаёмяць чытачоў з методыкай збору і апрацоўкі 
палявога матэрыялу. Алесь Смалянчук акрэслівае суадно-
сіны гістарычнай навукі і калектыўнай памяці жыхароў 
рэгіёну, вызначаючы ролю абедзвюх крыніц у рэканструк-
цыі мінулага. Праблемам трасянкі як сумесі генетычна 
адрозных этналектаў і кантынуумнага характару яе ідыя-
лектнага функцыяніравання прысвечаны артыкул Н.Б. Мяч-
коўскай. 

У раздзеле «Гісторыя і гістарычная памяць на 
памежжах Беларусі» разгортваюцца абодва аспекты 
тэмы, узнятай ва «Уводзінах» Алесем Смаленчуком. Гэты 
ж аўтар засяроджвае ўвагу на вывучэнні феномена 
калектыўнай памяці, а менавіта на захаванні ўспамінаў 
пра падзеі Другой сусветнай вайны і іх асабістай 
інтэрпрэтацыі (параўноўваючы сітуацыю заходняга і 
ўсходняга памежжа), супастаўляе гістарыяграфічныя да-
дзеныя са звесткамі наратыўнай гісторыі; Надзея Сычуго-
ва, аналізуючы некалькі зыходных гіпотэз і абапіраючыся 
на дадзеныя палявых матэрыялаў, даследуе адлюстра-
ванне ў памяці насельніцтва Мазыршчыны лёсаў і па-
ходжання палякаў у рэгіёне. Тытульныя для калектыўнай 
манаграфіі паняцці мяжы і памежжа сталі аб’ектам увагі 
гісторыкаў Сяргея Хоміча, які сочыць за працэсамі 
фарміравання беларуска-расійскай мяжы ў ХХ ст., і Ірыны 
Раманавай, якая аналізуе сітуацыю памежных савецка-
польскіх і савецка-латышскіх (буферных паміж варожымі 
палітычнымі сістэмамі) рэгіёнаў Беларусі ў 30-я гг. ХХ ст. 
Сяргей Токць, абапіраючыся на архіўныя дадзеныя і 
дадзеныя перапісаў насельніцтва, дае панараму змен 
этнаканфесійнай структуры насельніцтва Гарадзеншчыны 
ў другой палове ХХ ст., разглядаючы падставы, на якіх 
грунтаваліся гэтыя падлікі, улічваючы палітычныя, кадра-
выя і сацыяльныя зрухі ў грамадстве, міграцыйныя працэ-
сы, нацыянальна-моўную структуру насельніцтва і ролю 
адукацыі ў фарміраванні яго свядомасці, і адначасова 
вызначае фактары, што паўплывалі на захаванне шмат-
канфесійнага і шматнацыянальнага характару памежнага 
рэгіёну насуперак уніфікацыйнай палітыцы ўлады. 

Галоўным аб’ектам увагі другога раздзела «Лакальная 
і панадлакальная тоеснасць жыхароў памежжа» сталі 
пошукі адказу на пытанне, кім лічаць сябе жыхары 
памежных тэрыторый; даследчыкаў цікавіць акрэсленне 
самасвядомасці і ідэнтыфікацыі, ментальных працэсаў і 
сістэмы каштоўнасцей і прыярытэтаў, якія ўплываюць на 
фарміраванне іх светапогляду. Так, праблемам пошуку 
ўласнага месца ў тыповай для памежжа сітуацыі 
сутыкнення некалькіх культур, азначэнню навакольнай 
прасторы як свайго і чужога локуса, усведамленню 
агульнага, прыняццю адрознага і іншага прысвечаны 
артыкулы Караліны Ліхтаровіч і Эдуарда Мазько. Анна Эн-
гелькінг, даследуючы карэляцыю і напаўненне паняццяў 
нацыя – нацыянальнасць – вера, іх месца і ролю ў 
этнічнай самасвядомасці жыхароў усходняй Беларусі –
 Мазыршчыны і Магілёўшчыны, сцвярджае, з аднаго боку, 
паўсюднае на памежжы атаясамліванне нацыянальнасці з 
канфесіяй, а з другога – палітычную і культурную амбіва-
лентнасць этнонімаў, якія функцыяніруюць у адміністрацый-
ным і асабістым значэнні.  

Так ці інакш усе аўтары гэтага раздзела не абмінаюць 
уласцівага памежжу ўяўлення пра «змяшаны свет» – ад-
мысловую ўвагу гэтай праблематыцы прысвячае ў сваім 
артыкуле Таццяна Іванова. Яшчэ адзін агульны для ўсіх 
даследаванняў аспект – калектывізм, які абумоўлівае не 
толькі ўзаемаадносіны і лад супольнага жыцця, але і 
вартасныя арыенціры, і каштоўнасці асобы, стаў аб’ектам 
гісторыка-антрапалагічнага аналізу Святланы Чувак. Вольга 
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Шаталава разглядае ў сваім артыкуле постаці палітычных 
дзеячаў (ад савецкага часу да сённяшніх дзён) ва ўяўленні 
жыхароў памежных вёсак на Магілёўшчыне і Гомельшчыне 
і крытэрыі, згодна з якімі іх ацэньваюць, а таксама 
стаўленне людзей да ўлады. 

Трэці раздзел «Мова і моўная свядомасць на 
памежжах Беларусі» прадстаўлены найбольшай коль-
касцю аўтараў. Прапанаваныя чытачу даследаванні пера-
важна маюць сацыялінгвістычны характар і акрэсліваюць 
стан і асаблівасці функцыяніравання мовы ці некалькіх 
моў на пэўнай тэрыторыі. На прыкладзе выбраных вёсак 
Горацкага раёна Магілёўшчыны сітуацыю мясцовай 
беларускай гаворкі (у яе суадносінах з беларускай літара-
турнай і рускай мовамі, параўноўваючы яе функцыяніра-
ванне ў розных пакаленнях) разглядае Міраслаў Янковяк; 
Эва Вайтыра даследуе білінгвальную беларуска-польскую 
сітуацыю паўночна-ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Бе-
ласточчыны; артыкулы Марыі Луцэвіч-Напалкаў і Рэгіны 
Савіцкай характарызуюць сацыялінгвістычную сітуацыю 
на Гарадзеншчыне; Вольга Дзівіна параўноўвае сітуацыю 
беларуска-польскага памежжа Гарадзеншчыны і Бе-
ласточчыны. Пры гэтым аўтары прытрымліваюцца розных 
аспектаў даследавання: Марыя Луцэвіч-Напалкаў акцэн-
туе ўвагу на адрозненні паміж рэальным і «пажаданым» 
для жыхароў рэгіёну становішчам (адрозненні паміж 
мовай паўсядзённага ўжытку і тым, носьбітамі якой гаворкі 
жыхары хацелі б выглядаць); Рэгіна Савіцка канцэнтруе 
ўвагу на штодзённым функцыяніраванні адной з моў 
шматмоўнага рэгіёну – польскай; Эва Вайтыра паслядоў-
на разглядае сацыяльныя падставы моўнай сітуацыі; 
Вольгу Дзівіну цікавіць праблема лінгвістычнай кампетэн-
цыі інфармантаў; у артыкуле Міраслава Янковяка акрамя 
сацыялінгвістычнай характарыстыкі даецца падрабязны 
лінгвістычны аналіз стану захавання гаворкі.  

Цесна звязаны з вышэйшымі і артыкул Йоанны Гэткі, 
дзе аб’ектам даследавання абраны феномен «мяшанай 
мовы» і прычыны, якімі рэспандэнты тлумачаць яе 
ўзнікненне і існаванне. Мадзіна Аляксеева, супастаўляю-
чы афіцыйныя дадзеныя са звесткамі з вусных распове-
даў жыхароў беларуска-расійскага памежжа, прасочвае, 
якой магла быць і якой успрымалася насельніцтвам 
рэгіёну мова школьнай адукацыі ў 1920–1940 гг. Акрамя 
назірання за суіснаваннем на памежжы этнічных моў, 
манаграфія не абмінае ўвагай таксама сацыялекты: 
Марта Ваевудзка ў сваім даследаванні аналізуе за-
фіксаванае ёй у Дрыбінскім раёне Магілёўскай вобласці 
арго мясцовых шапавалаў.  

Артыкул Ірыны Будзько, які распачынае сацыя-
лінгвістычны раздзел, з’яўляецца таксама ўводзінамі ў 
праблематыку і яе абагульненнем: акрэсліваючы паняцці 
сітуацыйнасці маўлення, інтэрферэнцыі, пераключэння 
кодаў і ацэнкі рэспандэнтамі мовы, аўтар аналізуе 
лінгвістычныя рысы канкрэтных выказванняў і, прадстаў-
ляючы вынікі ў выглядзе табліц і схем, ілюструе паняцці 
трасянкі, мяшаных і пераходных гаворак. 

У заключным раздзеле «Традыцыйная культура на па-
межжы ў працэсе мадэрнізацыйных зменаў» прадстаў-
лены два артыкулы Вольгі Лабачэўскай, якая ў адным з іх 
разглядае знакавую функцыю традыцыйнага адзення як 
маркёра этнічнай ідэнтыфікацыі на беларуска-расійскім 
памежжы, а ў другім апісвае зафіксаваны там жа абрад 
«гуляць ікону». Народнай абрадавасці, а менавіта святка-
ванню Дзядоў прысвечана даследаванне Гражыны 
Харытонюк. Як і два папярэднія, артыкул Ірыны Алюнінай 
тычыцца элементаў рэлігійнай свядомасці жыхароў усход-
няга беларускага памежжа. 

Праца абапіраецца на матэрыялы палявых даследа-
ванняў, рэалізаваных на Беласточчыне, Гарадзеншчыне, 
Віцебшчыне, Мазыршчыне, Магілёўшчыне і Смаленшчы-
не. На жаль, гэтыя рэгіёны не аднолькава поўна прадстаў-
лены як ва ўсёй манаграфіі, так і ў асобных яе раздзелах; 

практычна не знайшла ў томе свайго адлюстравання 
сітуацыя беларуска-літоўскага, беларуска-латвійскага, бе-
ларуска-ўкраінскага памежжа. Напрыканцы тома пададзе-
ны спіс інфарматараў і вёсак, у якіх праводзіліся даследа-
ванні; прыводзяцца англамоўныя рэзюмэ тэкстаў; цудоў-
ным дадаткам з’яўляецца ўклейка з каляровымі фо-
таздымкамі. 

Тэксты аўтарскіх артыкулаў былі прадстаўлены і 
дыскутаваліся на канферэнцыі «Памежжы Беларусі: 
гісторыя, культура, мова», якая адбылася 28–29 лістапада 
2006 г. у Варшаве, што абумовіла іх высокі ўзровень і 
навуковую вартасць.  

А.А. Казанцава, 
кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства 

 
 

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Мн.: БДУ, 
2001–2007. Вып. 1–6. 

З 2002 г. рэгулярна выходзіць зборнік «Працы ка-
федры сучаснай беларускай мовы», што выдаецца супра-
цоўнікамі адной з вядучых структурных адзінак БДУ. На 
сённяшні дзень гэта стала добрай традыцыяй – друкаваць 
навейшыя даследаванні беларускіх моваведаў. Кафедра 
сучаснай беларускай мовы БДУ стала інтэгратарам 
лепшых дасягненняў сучаснага мовазнаўства. Падобнае 
выданне з’яўляецца арыгінальным і не мае аналагаў у 
беларускім мовазнаўстве.  

Адметным з’яўляецца тое, што большасць выпускаў 
маюць тэматычны характар. Так, напрыклад, першы 
выпуск выдання (2001 г.) прысвечаны васьмідзесяцігадо-
ваму юбілею Беларускага дзяржаўнага універсітэта і 
адлюстроўвае асноўныя тэндэнцыі і кірункі даследавання 
на мяжы стагоддзяў. Трэці выпуск выдання (2004 г.) 
прысвечаны памяці Ніны Іванаўны Гілевіч. Першы 
раздзел гэтага выдання змяшчае ўспаміны Т.І. Шамякінай, 
С. Кліменценкі, В.П. Краснея, Л. Рублеўскай аб жыццёвым 
і творчым шляху Ніны Іванаўны, што стварае жанравую 
разнастайнасць зборніка. Чацвёрты выпуск прысвечаны 
памяці прафесара Л.І. Бурака. Выданне мае аналагічную 
структуру: першы раздзел змяшчае артыкулы пра 
дзейнасць Леаніда Іванавіча і проста ўспаміны З.І. Бадзе-
віч, І.Л. Бурак, В.П. Краснея, Н.У. Чайкі. Другі раздзел 
уключае навуковыя артыкулы. 

Цікавым з’яўляецца пяты выпуск, прысвечаны  
70-годдзю з дня нараджэння доктара філалагічных навук, 
прафесара Арнольда Яфімавіча Міхневіча. У першым 
раздзеле зборніка змешчана прадмова Наталлі Юр’еўны 
Паўлоўскай і артыкулы Арнольда Яфімавіча Міхневіча і 
В.К. Шчэрбіна, што адлюстроўваюць не толькі кірункі 
навукова-педагагічнай і навукова-арганізацыйнай дзей-
насці прафесара А.Я. Міхневіча, але і ўспаміны юбіляра. 

Шосты выпуск (2007 г.) прысвечаны памяці Уладзіміра 
Міхайлавіча Лазоўскага. Яго асоба, безумоўна, заслугоўвае 
асаблівай увагі. Уладзімір Міхайлавіч усё жыццё аддаў 
педагагічнай дзейнасці, доўгі час працаваў намеснікам 
дэкана філалагічнага факультэта БДУ, пра што і напісалі ў 
сваіх успамінах А.Я. Міхневіч, Н.С. Лазоўская, С. Старкова, 
Г. Ціванова і інш. 

Відавочна, што выданне зборнікаў прац мае значную 
тэматычную разнастайнасць. Матэрыял пададзены арыгі-
нальна: гісторыя кафедры сучаснай беларускай мовы 
бачыцца праз прызму асоб – зорак на небасхіле бела-
рускага мовазнаўства. 

Акрамя таго, выданне змяшчае разнастайны навуковы 
матэрыял, які адлюстроўвае асноўныя тэндэнцыі развіцця 
беларускага мовазнаўства. 

Шырока прадстаўлены ў зборніках навуковыя дасле-
даванні па лексікалогіі і лексікаграфіі сучаснай беларускай 
мовы. У цэнтры ўвагі моваведаў па-ранейшаму зна-
ходзяцца найбольш значныя пытанні – структурная лексі-
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калогія (В. Быкаў, Т. Купрэеў, В. Кухараў, К. Пракопчык і 
інш.), функцыянальная лексікалогія (Н. Пятрова, Л. Анта-
нюк, З. Бадзевіч, В. Трайкоўская і інш.), а таксама тэрміна-
логія (С. Балотнікава, Ю. Назаранка і інш.). У зборніках 
адлюстраваны самыя сучасныя даследаванні па наступ-
ных праблемах: фарміраванне беларускай нацыянальнай 
тэрміналогіі ў розных сферах грамадскага жыцця, 
функцыяніраванне лексічнай адзінкі ў творах мастацкай 
літаратуры, структура функцыянальна-семантычных па-
лёў пэўнай лексемы. 

Значнае месца ў зборніках займаюць працы, прысве-
чаныя праблемам граматыкі. У выданні знайшлі ад-
люстраванне такія пытанні тэарэтычнай граматыкі, як 
катэгорыя мадальнасці ў мовазнаўстве (Н. Паўлоўская), 
катэгарыяльная семантыка дзеяслова (С. Важнік), катэ-
горыя часу ў мовазнаўстве (В. Шкілёнак) і граматыка 
часцін мовы (А. Кузьміч). Безумоўна, падобныя даследа-
ванні ўносяць значны ўклад у развіццё сучаснага мо-
вазнаўства, а іх здабыткі шырока выкарыстоўваюцца мо-
ваведамі. 

Асобае месца ў выданні належыць працам, прысве-
чаным пытанням сінтаксісу. Прычым ахопліваюцца ўсе 
ўзроўні сінтаксічнай арганізацыі мовы. Цікавымі і 
змястоўнымі з’яўляюцца артыкулы, прысвечаныя такім 
праблемам структурнага сінтаксісу, як сінтаксічныя мадэлі 
сказаў (Л. Жудро) і сінтаксічная будова сказа (Т. Рамза). 
Нельга не адзначыць даследаванні, што закранаюць 
пытанне пашырэння і ўскладнення структуры сказа на 
аснове дэтэрмінантнай сувязі (А. Радзевіч), інтрадуктыў-
най (А. Рапацэвіч) і параўнальнай (Н. Пятрова). Названыя 
праблемы надзвычай актуальныя, бо інтарэс вучоных да 
структурнай арганізацыі сказа апошнім часам узрастае. 

Важнае значэнне маюць працы, прысвечаныя прабле-
мам функцыянальнага сінтаксісу. Адметнымі з’яўляюцца 
даследаванні сказаўтваральных функцый дзеяслова 
(С. Важнік) і тэкстаўтваральных функцый злучальных 
злучнікаў у тэксце (І. Бурак). Прычым правільна па-
дабраныя метады аналізу далі пэўны плён – была вызна-
чана тыпалагічная аснова паратаксічнай сінтаксічнай 
сувязі. Вербацэнтрычная тэорыя (а яна ляжыць у аснове 
прац С. Важніка) дазваляе вызначыць функцыі семантыч-
ных актантаў у поўным аб’ёме. Глыбока і ўсебакова 
прааналізавана пытанне сінтаксічнай інтэрферэнцыі ў 
публіцыстычна-інфармацыйных тэкстах (К. Канановіч, 
С. Якуба). 

На старонках выдання адлюстраваны і даследаванні 
семантычнай структуры сказа (С. Важнік, Н. Чайка), дзе 
глыбока і ўсебакова прааналізаваны спосабы прэдыцыра-
вання ў эліптычных сказах невербальнымі сродкамі, а 
таксама структура і тыпы прапазіцый розных сінтаксічных 
канструкцый. 

Надаецца ўвага і пытанням гістарычнага і параўналь-
нага мовазнаўства. Усебаковы аналіз сінтаксічных архаіз-
маў быў праведзены С. Важнікам, і пры гэтым даследчык 
вылучыў асноўныя тыпы названых адзінак. Таксама ў 
выданні змешчаны параўнальныя даследаванні, што 
прадстаўлены працамі В. Варановіча. У артыкулах аналі-
зуюцца сказаўтваральныя функцыі прэдыкатаў у бела-
рускай і рускай мовах. 

Нельга не адзначыць матэрыялы рубрыкі «Кансуль-
тацыі». Хоць і з’явілася яна адносна нядаўна, але 
змяшчае артыкулы самай рознай тэматыкі. Цікавыя 
матэрыялы прафесара А.Я. Міхневіча, К.П. Любецкай, 
А.Л. Садоўскай, В.П. Трайкоўскай, З.І. Бадзевіч. Яны 
змяшчаюць інфармацыю па самых актуальных пытаннях 
беларускага мовазнаўства і прызначаны студэнтам, 
выкладчыкам і настаўнікам, якія цікавяцца новымі да-
сягненнямі беларускага мовазнаўства. 

Відавочна, што шасцітомнае выданне «Працы ка-
федры сучаснай беларускай мовы» змяшчае матэрыялы 
даследаванняў па самых розных напрамках беларускага 

мовазнаўства. Тут знаходзяць адлюстраванне самыя ак-
туальныя навуковыя пытанні. Хочацца адзначыць высокі 
навуковы ўзровень саміх артыкулаў і матэрыялаў, а такса-
ма і кампазіцыйную дасканаласць кожнага тома. Безумоў-
на, выданне выконвае інтэгруючую ролю ў развіцці 
сучаснага беларускага мовазнаўства. 

Н.У. Чайка, 
кафедра беларускага мовазнаўства БДПУ імя М. Танка 

 
 

А .М .  Ла п к о ў с к а я . Сучасная беларуская батанічная 
тэрміналогія. Гродна: ГрДУ, 2007. 166 с. 

Сярод лінгвістычнай літаратуры па праблемах 
айчыннай тэрміналогіі прыкметна вылучаецца манагра-
фічнае даследаванне кандыдата філалагічных навук 
Алены Мікалаеўны Лапкоўскай «Сучасная беларуская 
батанічная тэрміналогія», у якім зроблены шматаспектны 
аналіз тэрмінаў агульнай батанікі, падрабязна разгледжа-
ны іх лексіка-семантычныя ўласцівасці, прааналізаваны 
спосабы ўтварэння і крыніцы фарміравання, а таксама 
актыўнасць і частата выкарыстання на працягу ХХ ст. Такі 
глыбокі і дакладны аналіз стаў магчымым дзякуючы 
праведзенай карпатлівай рабоце, звязанай з апрацоўкай 
васьмідзесяці сямі крыніц фактычнага матэрыялу, многія з 
якіх з’яўляюцца шматтомнымі выданнямі. Пераважна гэта 
агульнамоўныя і спецыяльныя лексікаграфічныя працы і 
вучэбна-метадычная літаратура па батаніцы 20–90-х гг. 
мінулага стагоддзя. 

У першай главе «Лексіка-семантычная характарысты-
ка беларускіх батанічных тэрмінаў» разглядаюцца агуль-
ныя праблемы тэрміналогіі, прыводзяцца розныя, часам 
супярэчлівыя погляды даследчыкаў на характар і сут-
насць дыферэнцыяльнай прыметы тэрміна, вынікам чаго 
з’яўляецца наяўнасць у мовазнаўстве некалькіх дэфініцый 
паняцця «тэрмін». Асобныя параграфы прысвечаны 
пытанням сістэмнасці тэрмінаў, іх адназначнасці і мна-
газначнасці, а таксама такім лексіка-семантычным з’явам, 
як сінанімія, дублетнасць, варыянтнасць, аманімія, антані-
мія і эмацыянальна-экспрэсіўная нейтральнасць. Варта 
адзначыць, што раскрыццё згаданых пытанняў дэ-
манструе шматгалоссе лінгвістычных поглядаў на ўзнятыя 
праблемы, ідзе ў непарыўным дыялогу з напрацоўкамі 
іншых даследчыкаў, у якім не губляецца ўласнае навуко-
вае меркаванне аўтара манаграфіі. 

Другая глава «Спосабы ўтварэння і крыніцы фарміра-
вання беларускіх батанічных тэрмінаў» прысвечана 
разгляду ў асобных параграфах семантычнага, марфала-
гічнага і сінтаксічнага спосабаў словаўтварэння, а таксама 
крыніц фарміравання батанічных тэрмінаў для паняццяў 
катэгорыі прадметаў і з’яў, катэгорыі працэсаў і дзеянняў і 
катэгорыі якасцей і ўласцівасцей. 

У канцы манаграфіі пасля бібліяграфіі, спісаў крыніц 
фактычнага матэрыялу і ўмоўных скарачэнняў для 
зручнасці карыстання працай змешчаны індэкс прааналі-
заваных лексем з указаннем старонкі, на якой яны разгля-
даюцца. Гэта, на наш погляд, з’яўляецца безумоўнай 
вартасцю даследаванняў такога тыпу. Выкананая ў 
дыяхранічным аспекце праца А.М. Лапкоўскай не толькі 
«раскладае па паліцах» наяўную батанічную тэрміналогію, 
але і дэманструе і аналізуе шляхі яе фарміравання і развіцця 
на працягу мінулага стагоддзя, пачынаючы з 20-х гг. – 
своеасаблівага перыяду ў гісторыі беларускай мовы, 
падчас якога мэтанакіраваная работа па стварэнні і 
выпрацоўцы яе лексічнай сістэмы, у тым ліку і тэрмі-
налогіі, мела ў пэўнай ступені эксперыментальны ха-
рактар. Беларуская мова ў цэлым і яе тэрміналагічная 
сістэма ў прыватнасці ніколі не развіваліся так імкліва і 
дынамічна і ў той жа час так супярэчліва, як на працягу 
ХХ ст. Гэта паказаў і аналіз тэрмінаў у рэцэнзуемай 
манаграфіі, які дазволіў на падставе разгляду пераважна 
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лексіка-семантычных уласцівасцей сістэмы батанічных 
тэрмінаў вылучыць наступныя этапы яе станаўлення і 
развіцця – 1920–1930-я гг., 1940–1950-я гг., 1970–1990-я гг. 

Аналіз паказаў, што, на жаль, пазамоўныя фактары, 
звязаныя са зменай прыярытэтаў у моўнай палітыцы, у 
пэўнай ступені парушылі пераемнасць і натуральнасць 
працэсу фарміравання беларускай тэрміналагічнай сістэ-
мы агульнай батанікі. Так, калі батанічная тэрмінасістэма 
1920-х гг. вызначалася імкненнем асвоіць і апрацаваць 
народную мову, вытрымаць пурыстычныя тэндэнцыі, за-
хаваць монасемічнасць адзінак – адно з істотных патраба-
ванняў, якому павінен адпавядаць ідэальны тэрмін, то ў 
наступныя дзесяцігоддзі назіраецца ў значнай меры ады-
ход ад гэтых прынцыпаў, вынікам чаго ў другой палове 
ХХ ст. стала значнае павелічэнне ў сістэме беларускіх 
батанічных тэрмінаў адзінак іншамоўнага паходжання, у 
тым ліку прамых запазычанняў з рускай мовы, 
мнагазначных тэрмінаў. Аднак суцяшае той факт, што, па 
падліках аўтара манаграфіі, крыху больш за палову 
здабытку тэрміналагічнай працы 20-х гг. ХХ ст. увайшло ў 
сучасную батанічную тэрмінасістэму і складае яе трывалы 
падмурак. 

Хочацца выказаць спадзяванне, што беларуская бата-
нічная тэрміналогія будзе развівацца ў натуральных 
умовах – у школьным навучанні, у працэсе падрыхтоўкі 
батанікаў у вышэйшай школе і інш. Гэта самы надзейны 
спосаб выпрацаваць, нармалізаваць і выкрышталізаваць 
любую тэрмінасістэму. 

 
А.В. Губкіна, 

кафедра гісторыі беларускай мовы 
 
 

Блакітны скарб Беларусі. Рэкі, азёры, вадасховішчы, 
турысцкі патэнцыял водных аб’ектаў. Мн.: Бел. 
Энцыкл., 2007. 480 с.; іл. 280, карт 239, схем 321. 

Фундаментальны даведнік у алфавітным парадку 
змяшчае больш за 3,8 тыс. артыкулаў пра рэкі, ручаі, 
азёры, вадасховішчы, буйныя каналы, зоны адпачынку 
рэспубліканскага значэння і курорты Беларусі. Грунтоўны 
ўступны артыкул дае навуковую абагульняючую ха-
рактарыстыку водных аб’ектаў і іх выключнага турысцкага 
патэнцыялу. Кніга выдатна ілюстравана, змяшчае карты-
схемы вадаёмаў. У выданні мноства неабходнай 
інфармацыі па гідралогіі. Гэта – навуковы даведнік сус-
ветнага значэння, які атрымаў станоўчы водгук за мяжой.  

Спрадвеку захоўвалася народам чысціня водных 
аб’ектаў. Мясцовая практыка многія з іх лічыла лекавымі, 
цудадзейнымі, святымі. Так, як паказаў лабараторны 
аналіз вады р. Галýба (р. Сож), у ёй адзначана вялікая 
канцэнтрацыя іонаў серабра і г. д. На наш погляд, 
невялікае пашырэнне гістарычнага каментарыя не пашко-
дзіла б кнізе і яе памеру. Маленькая рысачка-каментарый, 
напрыклад, ёсць у артыкуле, прысвечаным р. Дняпро, што 
рака (паводле Герадота) называлася Borystinẽs 
Барысфен. Дадаць бы гістарычныя напісанні Дън¸пръ 
(862), Дн¸прьра, Дьн¸прь (968), Neper (XIV–XVII ст.), 
Danaper (XVIII ст.). У XIX ст. фалькларыст і этнограф 
Е.Р. Раманаў адзначае на Беларусі ф. Няпрó, Непр. У 
XX ст. можна было сустрэць назву Няпырó (Слаўг. р-н). 
Такія напісанні нагадваюць вуснае вымаўленне і зрэдку 
напісанні населеных пунктаў тыпу Пóлацак, Слýцак, 
Чачэрсак, в. Сíціцак, кънязь. На наш погляд, добра было б 
у энцыклапедыі дадаць, што Заходняя Дзвіна – гэта 
важны гандлёвы шлях, у IX–XI ст. па ёй праходзіла адно з 
адгалінаванняў шляху «з варагаў у грэкі» (с. 211). А чаму 
б яшчэ не адзначыць, што антычныя вучоныя (Пталамей) 
Заходнюю Дзвіну ў верхнім цячэнні называлі Эрыдан, 
Рубон, Родан, у ніжнім – Хезін, Херзін, а ўся рака 
называлася Танаіс, Турунт, у немцаў – Дзіна, Дзюна 

‘мнагаводная вялікая рака’, у эстонцаў – Vajnas; у бела-
русаў – Дзвіна ‘ціхая, спакойная’. 

Назва Турунт захавалася. У вярхоўі р. Палатá, дзе 
азёры Белае, Чорнае, Сітна, у XVI ст. значыцца ў 
Полацкім павеце вол. Турунтовская, ці Торунтовска, воз. 
Нешчарда і вол. Няшчэрдская. Адзначаецца таксама, што 
ў вярхоўі р. Дрыса, вакол воз. Нешчэрда: «И всего за 
пятидесятником за Турунтаем дер(евня) да 2 поч(инка) 
да 15 пуст(ошей), а в них 3 дв(ора), а людей в них 3 
челов(ека)». («Писцовые книги XVI века». СПб., 1877, 
с. 466.) І населены пункт Тарантово (карта М.Ф. Спіры-
донава «Беларусь в конце XVI в.», дадатак да яго ж кнігі 
«Закрепощение крестьянства Беларусі [XV–XVІ в.]» (Мн., 
1992, Б 8).  

Ёсць беларускія геаграфічныя тэрміны турýн м., 
турýны, турунты мн., туруснік м. зб. са значэннем 
‘плывучыя лёдавыя горы, лёдавыя заторы на рацэ’. 
Параўнаем лексемы ў рускай мове тóрос, тóросы, 
торóсья ‘плывучыя ледзяныя горы, нагрувашчванне 
льдзін на льдах ці каля берагоў’ як архангельск., сібірск. 
(Даль, IV, 421). Ідэаграфічна – гэта адзін рэгіён з 
Полаччынай. 

Этымолаг М. Фасмер лічыць, што тóрос з’яўляецца 
спрадвечным славянскім словам (Этим. сл. рус. яз., IV, 86). 
Гэта з’яўляецца яшчэ адным сведчаннем славянскага 
паходжання тóрос. Археолагі лічаць, што на Полаччыне 
не было балцкай асновы на месцы пашыраных 
пахаванняў славян, так званых валатовак. 

Варыянтнасць назваў аб’ектаў, якая адзначаецца ў 
энцыклапедыі, сведчыць аб старажытнасці найменняў. 
Так, р. Прóня ў часы ВКЛ мела такое ж напісанне. На 
карце XVI ст. М.Ф. Спірыдонава (1992) – Проня. У ін-
вентарах (1681) – Włosi za rzęka Pronią (НАРБ, ф. 694, 
воп. 4, інв. 1556, л. 208). В.А. Жучкевіч лічыў верагодным 
значэнне Проні ‘пронять, прорыть’. Гэту думку 
пацвярджае характарыстыка яе ў «Блакітнай кнізе Бела-
русі» – «даліна добра распрацаваная, глыбокаўрэзаная, 
скрынкападобная (вышыня ад 3 да 20 м)... трапляюцца 
невялікія тэрасы» (с. 357). В.А. Жучкевіч меркаваў, што 
першапачатковай назвай р. Проні была Пропань ‘прорыв, 
проём’ (с. 310). На карце 1809 г. знаходзім напісанне 
Пропа. У той жа час р. Проня мела найменне Пропасць. 
Так, у Дубровенскім інвентары за 1560 г. пры апісанні 
межаў с. Кузьмінíчы сучаснага Чавускага раёна: «По-
чавши от дуба Хмелинца (сучас. уроч. Хмялёўка) ру-
бежами по деревю до врочища Ховрохом, аттуль по 
рубежом в деревю у болота Сосновая, с того болота 
речкою Готыгоною у реку Пропасть, а от реки Пропасти 
рубежами по деревю у речку Крупец» (цяпер р. Крýпец і 
в. Закрýпец; у Блакітным скарбе – р. Крупка, Закрунніца 
(?), левы прыток ракі Проні, 233). Мясцовыя жыхары 
в. Дýжаўка і інш. Чавускага р-на ў XIX і XX ст. называлі 
афіцыйна р. Проня, а між сабою і ў наваколлі Прóпасьць 
тыпу «пагнáлі пáсьціць кароў за Прóпасьць». Такая ж назва 
адзначаецца ў 1627 г. у кнізе «Большой чертеж» (М., 1950): 
сверх р. Пропасти город Радомль. Назва р. Пропасць 
захавалася і ў паданні пра паходжанне назвы г. Прапойск: 
Прапойск тут была прóпасьць захопнікам (шведам, немцам 
і французам). Паданне заканчваецца прароцтвам, што тут 
усе народы складуць арýжыю і накапаюць кургáн – і не будзе 
войнаў (в. Шаламы Слаўг.).  

Пашырэнне звестак гістарычнай геаграфіі ў кожным 
артыкуле зробіць энцыклапедыю больш інфарматыўнай, 
займальнай, папулярнай, навуковай, патрыятычнай. 
Беларускаму геаграфічнаму таварыству вельмі неабходна 
друкаваць зборы палявых і архіўных матэрыялаў па 
гідраніміі.  

Загадкавыя недакладнасці прасачыліся з «Энцыклапе-
дыі прыроды Беларусі» (1985, IV, 324). Так, няўдалае 
перайменаванне традыцыйнай назвы в. Шаламы Слаўга-
радскага р-на на Чырвоны Усход (Красный Восток) 
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перадаецца праз скажоную назву Чырвоны Узыход 
(Красное Восхождение). Незразумела таксама крыніца 
звестак, што р. Пясчанка выцякае з-пад в. Кáбіна Гара 
(12,5 км) (Блакітны скарб Беларусі, с. 343). Пясчáнка бярэ 
пачатак каля в. Рабíнаўка і ўпадае ў р. Сож справа, каля 
в. Рýдня (20 км). Яе напісанні: Пищань (Повесць мінулых 
гадоў, 984), Пищан (1777), Песчаная (1783), Песчанка 
(1850, 1884), Пещаная, Песчанная (1909), Пішчáнка 
(мясцовае вымаўленне), Пясчáнка (афіц. напісанне). 
Магчыма на картах пісаць Пясчанка (Пішчань). І ў 1681 г. 
у інвентарах пісалі: па rzecze Pisczani, na odno koło młyn 
Урэцкі на воз. Pisczanym (г. зн. Пісчань, на Пісчаным). 
Справа прытокі р. Пясчанкі: Дубінёўка (каля в. Рабíнаўка), 
Ручэй (Ручáй) (каля в. Урэчча) ці Руччы – Пліснá ці 
Плясёнка, Пляснянка (каля в. Ганчароўка). Злева – 
р. Глýшка (на картах яна ж Грушка), р. Пажóга, якая 
выцякае з р. Пáсека, а апошняя – з р. Выгар. Тут упадае у 
р. Пáсеку прыток Выгар. Далей вада цячэ з Панскага 
возера ў прыток Выгар і р. Пáсеку. У возера ўпадае 
Білюкоў, ці Таццянін равок, Жыгуноў равок і Балотца 
(злева ад в. Кáбіна Гара). Яшчэ ніжэй у вадазбор 
р. Пясчанкі каля в. Чачораўка ўпадае р. Чычáрка ці 
Чачáрка. Паводле беларускай арфаграфіі нормай 
з’яўляецца напісанне Пясчáнка з фармантам сч, як у 
рускай і польскай мовах, а старажытную і мясцовую 
форму з элементам шч зрабілі арфаэпічнай (вымаў-
ленчай) асаблівасцю. 

Узнікаюць і загадкі ў «Блакітным скарбе Беларусі». 
Вядома, што р. Нямíга ці Няміза, правы прыток р. Свíслач, 
цячэ ўжо ў падземным калектары ў Мінску (с. 312). Возера 
(мясц.) ці дакладней рукаў Немига як адгалінаванне ад 
галоўнага вусця р. Стыр, якая справа двума рукавамі 
ўпадае ў р. Прыпяць (с. 412), каля в. Ситицк (сучас. 
Сіціцк (Сíціцак) Плотніцкага сельсавета Столінскага р-на. 
Збіральнік РГТ (1873) сведчыць, што там археолагі 
знаходзілі мячы і чалавечыя косці. Узнікае пытанне: ці не 
там была бітва мінскіх удзельных князёў?! 

У энцыклапедыі даюцца традыцыйныя мясцовыя наз-
вы населеных пунктаў тыпу Мядзел, Лёзна (с. 48), Ва-
вюрка, тэрміны як каламýць, мялізма, вялікі (с. 124–130), 
дóўгі   (с. 167–171),   чорны  і  інш.  Не  выкарыстоўваецца 

геаграфічная мясцовая тэрміналогія, хоць бы з паметай, 
што яна мясцовая. Так, парóгі на рэках, на Зах. Дзвіне 
называюцца парóг, забóра, скалá, халýй, а на Нёмане – 
рáпа (рыф ‘камень падводны’, з польск. rafa, з ням. Riff). 

Захоўванне традыцыйнай геаграфічнай тэрміналогіі 
пазбаўляе нас ад скажэнняў, ад надуманых перай-
менаванняў. Так, напрыклад, назва р. Серакаратнянка 
(ЭПБ, 489), левы прыток Лучосы ў сістэме Зах. Дзвіны, 
воз. Серакарóтня паходзяць ад назвы дрэў Псакар (ці та-
поля чорная) Populus nigral (Жучкевіч, КТСБ, 342) ці ад 
назвы ‘белая таполя’ Populus nivea (Ластоўскі, 422). Дыя-
лектнае серокорь тое ж, што і рус. óсокóрь (Жучкевіч, 342). 
Назву ж в. Серакаротня ‘прырэчнае месца, якое парасло 
ясакарам’ у Сенненскім р-не перайменавалі (відаць, як 
незразумелую, а таму з адмоўнай асацыяцый) на 
сімвалічную і неадпавядаючую ні рускай, ні беларускай 
тапанімічным сістэмам (Жучкевіч КТСБ, 214) – Лучазáрная 
(1964). Перайменавалі (1964) таксама в. Калонія Равíны 
Драгічынскага р-на ў в. Сірэнеўка. Назвы жыхароў 
зрабіліся абразлівымі ў вымаўленні. 

Для інфарматыўнасці неабходна было б прыводзіць сі-
нонімы да афіцыйных назваў населеных пунктаў тыпу Ле-
пель (Лепля), Лукомль (Лукомля), Бягомль (Бéгамля) і інш. 

На картах і ў друку ўжо выпраўляюць польска-рускую 
традыцыю, пішуць Мёры, Лёзна і пісалі р. Мёрыца. 
Правільна, па-беларуску – прыток Сажá, а не Сóжа 
(с. 115). Пасля г, к, х пішацца е тыпу герой, Юргелевіч, 
р. Гервіна (с. 153), в. Гервяты (с. 258). Лепш пісаць воз. 
Палазер’е, Чашніцкі р-н, чым воз. Пазушна ва Ушацкім р-не 
(с. 320). Даўно пішуць мясцóвасцяў, іхтыяфаўнаў (с. 22), 
бабёр вядзéцца (с. 46). Лепш: курорты арганізуюцца, 
утварáюцца, чым фармýюцца, фарміруюцца (с. 11). 
Геаграфічны пласт лексікі не перакладаецца, а толькі 
транслітэруецца. Мова зямлі (Н.И. Надеждин) захоўвае 
менталітэт сваёй нацыі. Інфарматыўнасць энцыклапедыі 
павялічылася б, каб у ёй была зроблена ўкладка «Карта 
вадаёмаў Беларусі», як у Л.П. Маштакова. 

 
І.Я. Яшкін, 

Навукова-асветніцкі цэнтр БДПУ імя М. Танка  
 
 

 


