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НА СТАЎ НІК 
ІДЗЕ НА ВАЙ НУ

Сця пан Мі хай ла віч Не кра-

шэ віч на ра дзіў ся ў кра са ві ку 

1883 го да ў вёс цы Да ні лаў-

ка та га час на га Баб руй ска га 

па ве та (ця пер Свет ла гор скі 

ра ён Го мель скай воб лас ці). 

У сва ёй аў та бія гра фіі ён пі-

саў, што па хо дзіць з ся лян, 

але су час ныя на ву коў цы 

«рас ка па лі» яго шля хец кія 

ка ра ні. Док тар гіс та рыч ных 

на вук Эма ну іл ІО ФЕ ў сва ім 

ар ты ку ле «Пер шы стар шы-

ня Ін бел куль ту» пры во дзіць 

на ват да ку мен ты, якія свед-

чаць аб пры на леж нас ці да 

два ран ства род на га дзядзь кі 

Не кра шэ ві ча Ры го ра Фё да-

ра ві ча. Ад па вед на, баць ка 

на ша га ге роя, Мі хал Фё да-

ра віч, на ўрад ці мог пі сац ца 

се ля ні нам. Зрэш ты, роз ні цы 

ў тым вя лі кай ня ма: ша лё-

ныя па дзеі пер шых дзе ся-

ці год дзяў ХХ ста год дзя пе-

ра мя ша лі і пе ра мя сі лі лё сы 

сот няў ты сяч лю дзей не за-

леж на ад іх са цы яль най пры-

на леж нас ці.

Так бы ло і з Не кра шэ-

ві чам. Атры маў тры ва лую 

на стаў ніц кую аду ка цыю — 

спа чат ку на ву чаў ся до ма 

ў «да рэк та ра», пас ля ў на-

стаў ніц кай се мі на рыі ў Па-

ня ве жы се, у Ві лен скім на-

стаў ніц кім ін сты ту це. Пра-

ца ваў па спе цы яль нас ці — 

ву чыў дзя цей. Так бы ло б, 

пэў на, і на да лей, але вай на, 

якая па ча ла ся, унес ла свае 

ка рэк ты вы: вяс ко ва га на-

стаў ні ка ма бі лі за ва лі і на кі-

ра ва лі слу жыць на Ру мын скі 

фронт.

Рэ ва лю цыя — спа чат ку 

Лю таў ская, за спе ла яго там, 

у ако пах. Сал да ты аб ра лі 

аду ка ва на га са слу жыў ца ў 

ар мей скі ка мі тэт 6-й ар міі. 

А з ве рас ня 1917 го да Не-

кра шэ віч, як сам ад зна чаў у 

аў та бія гра фіі, быў «чы ноў ні-

кам вай ско ва га ча су», але, 

да дзім, — з на цы я наль ным 

ухі лам: ужо та ды ар га ні за-

ваў бе ла рус кую вай ско вую 

кан фе рэн цыю ў Адэ се.

Пас ля каст  рыч н і  ка 

1917 го да пад кі раў ніц твам 

Не кра шэ ві ча (які на той час 

быў чле нам Бе ла рус кай 

Са цы я ліс тыч най Гра ма ды) 

утва рыў ся і дзей ні чаў «Бе-

ла рус кі на цы я наль ны ка мі-

са ры ят у Адэ се». Ло гі ка бы-

ла зра зу ме лая: у паў днё вым 

го ра дзе зна хо дзі ла ся шмат 

бе ла рус кіх бе жан цаў і сал-

дат... У каст рыч-

ні ку 1918 го да 

«Дзян ні ца» па-

ве дам ля ла, што 

дзя ку ю чы на ма-

ган ням Не кра шэ ві ча ў Адэ-

се на па чат ку на ву чаль на га 

го да ад кры та «30 па чат ко-

вых бе ла рус кіх школ і бе ла-

рус кая зме ша ная гім на зія 

ў скла дзе пер шых ча ты рох 

кла саў».

У Адэ се ён ву чыў ся ў Вы-

шэй шым між на род ным ін-

сты ту це, за гад ваў бе ла рус-

кай сек цы яй пры гу берн скім 

ад дзе ле на род най асве ты. 

Ска заць, што быў ла яль ны 

да баль ша ві коў у той час, 

нель га, хут чэй на ад ва рот. 

Пас ля рас па ду БСГ у 1918-м 

да лу чыў ся да Бе ла рус кай 

пар тыі эсэ раў, стаў ад ным 

з яе кі раў ні коў. Эма ну іл Іо-

фе пры во дзіць яшчэ адзін 

ці ка вы не ад на знач ны факт 

з та га час на га пе ры я ду жыц-

ця Не кра шэ ві ча: «13 сту-

дзе ня 1919 го да стар шы ня 

раз ме шча на га ў Адэ се «Бе-

ла рус ка га на цыя наль на га 

цэнт ру» Сця пан Не кра шэ віч 

звяр нуў ся да ка ман ду ю ча га 

вой ска мі Ан тан ты на поўд-

ні Ра сіі ге не ра ла Бэр тэ ло з 

ме ма ран ду мам аб ства рэн ні 

За ход няй Бе ла рус кай ар міі, 

якая мае мэ тай ба раць бу з 

баль ша ві ка мі. Не кра шэ віч 

абя цаў ства рыць з бе жан-

цаў, якія пры бы лі з Бе ла ру сі, 

вай ско вы кан тын гент коль-

кас цю да 40 ты сяч ча ла век. 

Але за ду ма не ажыц ця ві ла-

ся»...

ПА ЛІ ТЫК 
ПАД АЎ СЯ Ў НА ВУ КУ

Дзіў ныя бы лі ча сы. Ужо 

ў кан цы 1920 го да ня даў на 

пе ра ка на ны эсэр Не кра шэ-

віч, які ха цеў са браць ар мію 

су праць баль ша ві коў, апы-

на ец ца на па са дзе ў Нар-

ка ма це асве ты БССР, якой 

кі ру юць баль ша ві кі. Як та кое 

маг ло зда рыц ца? «Вы па дак 

па тым ча се быў хут чэй ты-

по вы, — тлу ма чыць кан ды-

дат гіс та рыч ных на вук, за-

гад чык ад дзе ла на вей шай 

гіс то рыі Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН Сяр гей ТРАЦ ЦЯК. — 

Ус пом нім, што Жы лу но віч 

прый шоў з ле ва га кры ла 

«гра ма доў цаў», Іг на тоў-

скі — з тых жа эсэ раў. У той 

час баль ша ві кі яшчэ цяр пі ма 

ста ві лі ся да ін ша дум цаў, а ў 

вы пад ку з бе ла рус кай рэс-

пуб лі кай ад чу ваў ся вост ры 

не да хоп ме на ві та на цы я-

наль ных кад раў».

Ме на ві та Не кра шэ ві чу на-

ле жыць ідэя ства рэн ня да-

след чыц кай уста но вы, якая 

бу дзе вы ву чаць куль тур ныя 

каш тоў нас ці і зда быт кі бе ла-

рус ка га на ро да. У сту дзе ні 

1921 го да на схо дзе, склі ка-

ным Нар ка мас ве ты, Сця пан 

Не кра шэ віч за чы таў дак лад, 

у якім ён пра па на ваў ства-

рыць «ад па вед ную ла ба ра-

то рыю». «Гэ тая ўста но ва пры 

са май шы ро кай пад трым цы 

на шае са цы я ліс тыч нае ўла-

ды па він на згур та ваць ва кол 

ся бе ўсе бе ла рус кія сі лы, дзе 

б яны ні зна хо дзі лі ся, вы ка-

рыс таць іх па прос та му іх 

пры зна чэн ню і быць ад каз-

най за куль тур ную спра ву на 

Бе ла ру сі», — цы туе Эма ну іл 

Іо фе вы трым кі з гэ та га дак-

ла да.

Ін бел культ ства ры лі толь кі 

праз год, але ідэя Не кра шэ-

ві ча па ча ла рэа лі зоў вац ца ў 

вы гля дзе На ву ко ва-тэр мі на-

ла гіч най ка мі сіі Нар ка ма та 

асве ты, за да чай якой бы ла 

рас пра цоў ка бе ла рус кай на-

ву ко вай тэр мі на ло гіі роз ных 

сфер жыц ця. У склад ка мі-

сіі ўва хо дзі лі гу ма ні тар ная, 

пры ро да знаў чая і ма тэ ма-

тыч ная сек цыі. Сяб ра мі ка-

мі сіі бы лі Ян ка Ку па ла, Якуб 

Ко лас і, ка неш не, Сця пан 

Не кра шэ віч. За зу сім ка рот-

кі час сек цыі ка мі сіі апра ца-

ва лі больш за дзве ты ся чы 

тэр мі наў.

У сту дзе ні 1922 го да на 

ба зе На ву ко ва-тэр мі на ла-

гіч най ка мі сіі быў за сна ва ны 

Ін сты тут бе ла рус кай куль ту-

ры — пер шая шмат га лі но-

вая на ву ко ва-да след чыц-

кая ўста но ва рэс пуб лі кі. Яе 

за да чай бы ло ар га ні за ваць 

пла на мер нае вы ву чэн не эт-

на гра фіі, мо вы, лі та ра ту ры, 

мас тац тва, гіс то рыі, геа гра-

фіі, пры ро ды, эка но мі кі, са-

цы яль на-гра мад ска га ру ху 

Бе ла ру сі, а так са ма аб'яд-

ноў ваць і ка ар ды на ваць усю 

на ву ко ва-да след чыц кую ра-

бо ту ў БССР. Стар шы нёй ін-

сты ту та пры зна чы лі Сця па-

на Мі хай ла ві ча Не кра шэ ві ча. 

Плё нам пра цы гэ тай уста но-

вы ста ла най перш вы дан не 

пад руч ні каў — у мно гіх дыс-

цып лі нах тут да вя ло ся па чы-

наць прак тыч на з ну ля. 

ЛІНГ ВІСТ 
МЯ НЯЕ ПРА ВА ПІС

І ўсё ж га лоў най спра вай 

жыц ця Сця па на Не кра шэ ві-

ча бы ла бе ла рус кая мо ва, 

якой ён ру піў ся на даць усе 

ат ры бу ты дзяр жаў най мо вы 

са ма стой най рэс пуб лі кі. Ці 

мож на сён ня ска заць, што 

Сця пан Не кра шэ віч быў па-

чы наль ні кам су час на га бе-

ла рус ка га мо ва знаў ства? 

«Гэ та не зу сім так, — ад-

каз вае кан ды дат фі ла ла-

гіч ных на вук, ды рэк тар 

Ін сты ту та мо ва знаў ства 

НАН Ігар КА ПЫ ЛОЎ. — За-

сна валь ні кам, а тым са мым 

і па чы наль ні кам су час на га 

бе ла рус ка га мо ва знаў ства 

з'яў ля ец ца Яў хім Кар скі, які 

ўпер шы ню апі саў сіс тэ му бе-

ла рус кай мо вы, па ка заў яе 

су вязь з ін шы мі сла вян скі мі 

мо ва мі і вы зна чыў яе на цы я-

наль ную спе цы фі ку. За слу га 

Сця па на Не кра шэ ві ча ў тым, 

што ён пра цяг нуў тра ды цыі 

Кар ска га і раз віў іх на но вым 

уз роў ні. Ён пры маў ак тыў ны 

ўдзел у апра цоў цы бе ла рус-

кай на ву ко вай тэр мі на ло гіі 

па роз ных га лі нах ве даў, у 

пад рых тоў цы лек сі ка гра фіч-

ных прац («Бе ла рус ка-ра сій-

ска га слоў ні ка», «Ра сій ска-

бе ла рус ка га слоў ні ка»), якія 

ады гра лі над звы чай важ ную 

ро лю ў ста наў лен ні і нар ма-

лі за цыі лек січ на га скла ду 

бе ла рус кай лі та ра тур най 

мо вы. Яму на ле жыць кан-

цэп цыя ўкла дан ня слоў ні ка 

жы вой бе ла рус кай мо вы, 

які ха рак та ры за ваў ся ўсі-

мі ад зна ка мі са праўд на га 

ака дэ міч на га лек сі ко на (аб-

грун та ваў ча са выя ме жы вы-

дан ня, кры ні цы ад бо ру слоў, 

акрэс ліў струк ту ру слоў ні ка-

ва га ар ты ку ла). Не кра шэ віч 

ста яў ля вы то каў ства рэн ня 

се рыі рэ гі я наль ных, ці краё-

вых, як та ды іх на зы ва лі, 

слоў ні каў».

Слоў нік жы вой бе ла рус-

кай мо вы па ві нен быў стаць 

га лоў ным вы ні кам на ву-

ко вай дзей нас ці Сця па на 

Не кра шэ ві ча. Пра цу ю чы ў 

1925—1926 га дах пад кі раў-

ніц твам Яў хі ма Кар ска га ў 

Ле нін гра дзе, ку ды яго на кі-

ра ва лі для па вы шэн ня лінг-

віс тыч най ква лі фі ка цыі, ён 

ад на ча со ва пра ца ваў над 

гэ тым пра ек там. Да збо ру 

лек січ на га ма тэ ры я лу, дзя-

ку ю чы за клі ку Не кра шэ ві ча 

на Пер шым з'ез дзе края-

знаў цаў, да лу чы ла ся ўся 

рэс пуб лі ка: сло вы і вы ра зы 

да сы ла лі сту дэн ты, на стаў ні-

кі, вуч ні. Гэ та маг ло б стаць 

фун да мен таль най пра цай: 

бы ло за фік са ва на 382 047 

слоў. Але да 1929 го да ўда-

ло ся вы даць толь кі не каль кі 

дыя лект ных слоў ні каў, пас ля 

пра ца бы ла спы не на, а ўсе 

на пра цоў кі зга рэ лі ў по лы мі 

Вя лі кай Ай чын най...

Апе ка ваў ся Сця пан Не-

кра шэ віч не толь кі «ака дэ-

міч ны мі» пы тан ня мі мо вы, 

але і пер ша па чат ко вай аду-

ка ва нас цю бе ла ру саў. Ме-

на ві та ён быў аў та рам пер-

ша га пас ля рэ ва лю цый на га 

«Ле ман та ра», які ўпер шы ню 

вый шаў у свет у 1922 го дзе і 

вы тры маў шэсць вы дан няў. 

Ён быў су аў та рам чы тан кі 

для дзя цей «Род нае сло ва», 

да па мож ні ка для лік ві да цыі 

не пісь мен нас ці ся род да рос-

лых «На ша сі ла — ні ва ды 

ма шы на».

Нель га тут не зга даць 

і пра ро лю на ву коў ца ў рэ-

фор ме пра ва пі су бе ла рус-

кай мо вы, якая ўрэш це вы-

лі ла ся ў «нар ка маў ку». Раз-

мо вы аб тым, што пра ва піс 

трэ ба спра шчаць, вя лі ся ў 

мо ва знаў чых ко лах ужо ў 

ся рэ дзі не 20-х, і той жа Бра-

ні слаў Та раш ке віч пра па ноў-

ваў ад мо віц ца ад мяк ка га 

зна ка пас ля мяк кіх зыч ных 

(пра гэ та ў ін тэр в'ю «Звяз-

дзе» рас каз ваў ка лісь ці ака-

дэ мік Аляк сандр Пад луж ны). 

А якую па зі цыю зай маў Не-

кра шэ віч? «На Ака дэ міч най 

кан фе рэн цыі па рэ фор ме бе-

ла рус ка га пра ва пі су і аз бу кі, 

якая ад бы ла ся ў 1926 го дзе, 

Не кра шэ віч вы сту піў з су-

дак ла дам па рэ фор ме бе-

ла рус ка га пра ва пі су, у якім 

пра па на ваў ад хі ліць пра ект 

пра ва пі су бра тоў Лё сі каў і 

пад тры маць асноў ныя пра-

ві лы Бра ні сла ва Та раш ке ві-

ча, удак лад ніць і да поў ніць 

не ка то рыя з іх, — рас каз вае 

Ігар Ка пы лоў. — Па ста но вы 

кан фе рэн цыі 1926 го да не 

бы лі ажыц цёў ле ны. Та му ў 

1927 го дзе ства ры лі но вую 

Ар фа гра фіч ную ка мі сію на 

ча ле з Не кра шэ ві чам, якая 

пас ля двух га доў пра цы ў 

1929 го дзе апуб лі ка ва ла 

пра ект пра ва піс най рэ фор-

мы. Мно гія яго па ла жэн ні 

бы лі па кла дзе ны ў асно ву 

пра ек та, на ба зе яко га СНК 

БССР у 1933 го дзе пры няў 

вя до мую па ста но ву «Аб зме-

нах і спра шчэн ні бе ла рус ка-

га пра ва пі су»...

Пас ля ства рэн ня на ба зе 

Ін бел куль та На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Сця пан Не-

кра шэ віч стаў яе ві цэ-прэ зі-

дэн там і пер шым ды рэк та-

рам Ін сты ту та мо ва знаў ства. 

«Ён за рэ ка мен да ваў ся бе як 

вы дат ны ар га ні за тар на ву кі, 

які здо леў са браць ва ўста-

но ве та ле на ві тых ву чо ных, 

якія фак тыч на ста лі за сна-

валь ні ка мі но вых на ву ко вых 

на прам каў у бе ла рус кім мо-

ва знаў стве», — га во рыць 

яго сён няш ні спад ка ем ца.

АКА ДЭ МІК 
СТА НО ВІЦ ЦА 
«ВО РА ГАМ НА РО ДА»

20 каст рыч ні ка 1929 го да 

бы ла апуб лі ка ва на па ста но-

ва СНК БССР, якая прад піс-

ва ла «вы зва ліць ака дэ мі ка 

Лас тоў ска га Вац ла ва Ус ці на-

ві ча ад аба вяз каў Не ад мен-

на га Сак ра та ра Бе ла рус кай 

Ака дэ міі на вук і ака дэ мі ка 

Не кра шэ ві ча Сця па на Мі-

хай ла ві ча ад аба вяз каў Ві цэ-

Прэ зі дэн та Бе ла рус кай Ака-

дэ міі на вук». Пад ста ва бы-

ла па тым ча се «за бой ная»: 

«да пу шча на на дру ка ван не ў 

вы дан нях Ака дэ міі на вук шэ-

ра гу пра цаў па асоб ных аў та-

раў, якія пра вод зяць у гэ тых 

пра цах по гля ды, зу сім не-

су мя шчаль ныя з па лі ты кай 

Са вец кай ула ды, а ча са мі і 

по гля ды, ва ро жыя Са вец кай 

ула дзе».

Бы лыя ака дэ мі кі, яшчэ, 

на пэў на, не ўсве дам ля ю-

чы, што прос та так усё не 

скон чыц ца, улет ку 1930-га 

на кі ра ва лі ся ў экс пе ды цыю 

ў Томск, каб вы ву чаць мо-

ву і по быт бе ла ру саў Сі бі ры. 

Там менавіта на па ра хо дзе 

«То больск» іх і арыш та ва-

лі — ва ўсю рас круч ва ла ся 

спра ва «Са ю за вы зва лен ня 

Бе ла ру сі», а як жа без та-

кіх вы дат ных «фі гу ран таў»? 

Пас ля амаль го да зня во лен-

ня ім на рэш це вы нес лі пры-

суд. Не кра шэ ві чу пры су дзі лі 

пяць га доў вы сыл кі ў го ра-

дзе Са ра пул ва Уд мур ціі, дзе 

ён пра ца ваў спа чат ку пла-

на ві ком-эка на міс там ар це лі 

ін ва лі даў, а за тым бух гал-

та рам збож жа на рых тоў чай 

кан то ры.

Ці трэ ба ка заць, што жы-

вым у 1937-м яго не па кі ну лі? 

Спа чат ку пра цяг ну лі ссыл ку 

на два га ды, пас ля су дзі лі па 

но вай і ў снеж ні 1937 го да 

рас стра ля лі.

* * *

Рэ абі лі та ва лі Сця па на 

Не кра шэ ві ча па дру гім пры-

су дзе ў 1957 го дзе. Рэ абі лі-

та цыі па пры су дзе 1931-га 

да вя ло ся ча каць яшчэ больш 

за трыц цаць га доў. І ўжо па 

смер ці — яшчэ адзін дзіў ны 

факт яго бія гра фіі: у зван-

ні ака дэ мі ка яго ад на ві лі ў 

1978 го дзе, ка лі пра рэ прэ сіі 

і іх ах вяр уво гу ле га ва рыць 

бы ло не пры ня та. «Гэ та ад-

бы ло ся пад уплы вам ака дэ-

міч най су поль нас ці, які быў 

пад тры ма ны аў та ры тэ там 

Пят ра Ма шэ ра ва, — тлу ма-

чыць Сяр гей Трац цяк. — На-

пра цоў ка мі Не кра шэ ві ча ка-

рыс та лі ся заў сё ды, та му для 

на ву коў цаў бы ло спра вай 

го на ру вяр нуць ака дэ мі ку 

яго не за слу жа на ада бра нае 

зван не».

«На пра цоў кі Сця па на Мі-

хай ла ві ча Не кра шэ ві ча ак ту-

аль ныя і сён ня, — га во рыць 

Ігар Ка пы лоў. — Гэ та на ту-

раль на, та му што без пе ра-

ем нас ці не мо жа быць сур'ёз-

най на ву кі. Пры вы пра цоў цы 

стан дар таў і ўста наў лен ні 

норм у ад но сі нах да тэр мі наў 

і сён ня ву чо ныя-тэр мі но ла гі 

час та звяр та юц ца да на ву-

ко ва-тэр мі на ла гіч най ка мі сіі 

Ін бел куль та. Тэ а рэ тыч ныя 

асно вы, рас пра ца ва ныя 

Не кра шэ ві чам у га лі не лек-

сі ка гра фіі, ці ка вяць і сён ня 

ўкла даль ні каў пе ра клад ных 

і дыя лект ных слоў ні каў. За-

ста ец ца да сён няш ня га дня 

не рэа лі за ва най ідэя Не кра-

шэ ві ча аб ства рэн ні слоў ні-

ка жы вой бе ла рус кай мо вы, 

за ста ец ца ак ту аль най кан-

цэп цыя, пра па на ва ная ву-

чо ным».

Яго іме нем сён ня на зва-

ная ву лі ца ў ста ліч ным мік-

ра ра ё не Бры ле ві чы. Але 

най леп шым пом ні кам Не-

кра шэ ві чу са праў ды стаў 

бы ство ра ны на ву ко вай і гра-

мад скай су поль нас цю слоў-

нік Жы вой бе ла рус кай мо вы. 

Па куль яна яшчэ жы вая.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Сця пан Не кра шэ віч. 

РУП ЛІ ВЕЦ МО ВЫ
Ён ар га ні за ваў у Адэ се трыц цаць бе ла рус кіх школ, стаў аў та рам пер ша га «Бук ва ра» 

Са вец кай Бе ла ру сі, іні цы я та рам ства рэн ня і пер шым кі раў ні ком Ін бел куль та
На стаў нік, сал дат на пе ра да вой Пер шай 

су свет най, апан та ны на цы я наль най ідэ-

яй эсэр — ідэй ны пра ціў нік баль ша ві коў, 

су пра цоў нік Нар ка ма та асве ты Са вец кай 

Бе ла ру сі, іні цы я тар і пер шы кі раў нік Ін сты-

ту та бе ла рус кай куль ту ры, ві цэ-прэ зі дэнт 

На цы я наль най ака дэ міі на вук, ды рэк тар 

Ін сты ту та мо ва знаў ства, ссыль ны, па збаў-

ле ны ўсіх зван няў і рэ га лій, асу джа ны і 

рас стра ля ны «во раг на ро да», рэ абі лі та-

ва ны і ад ноў ле ны на па са дзе ака дэ мі ка... 

Яго бія гра фія так па доб ная на бія гра фіі 

ін шых ге ро яў на шай руб ры кі. А вось гэ-

та — ме на ві та пра яго, Сця па на Не кра шэ-

ві ча: апан та ны фі ло лаг, у мно гім дзя ку ю чы 

яко му бе ла рус кая мо ва з вус най «му жыц-

кай» пе ра тва ры ла ся ў мо ву на ро да асоб-

най рэс пуб лі кі — з пра ві ла мі, слоў ні ка мі, 

тэр мі на ло гі яй...
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