
ЛЕПЕШАЎ Іван Якаўлевіч (н. 23-10. 
1924, в. Іскозы Дубровенскага р-на), 
мовазнавец. Доктар філалагічных на- 
вук (1985), прафесар (1987). Скончыў 
Аршанскі настаўніцкі (1948), Гродзен- 
скі педагагічны (1959) інстытуты. На- 
стаўнічаў. 3 1971 выкладае ў Гродзен- 
скім універсітэце. Даследуе фразеа- 
логію сучаснай бел. мовы, мову мас- 
тацкай літаратуры, культуру мовы і 
стылістыку, літаратурныя нормы бел. 
мовы. Аўтар «Фразеалагічнага слоўні- 
ка: Для сярэдняй школы» (1973; з 
Н.Гаўрош і Ф.Янкоўскім), манаграфіі 
«Праблемы фразеалагічнай стылісты- 
кі і фразеалагічнай нормы» (1984), 
першага ў бел. мовазнаўстве «Этыма- 
лагічнага слоўніка фразеалагізмаў» (ч. 
1—2, 1981—93; 2-е выд. 2004), кнігі 
«Моўныя самацветы» (1985), най- 
больш поўнага «Фразеалагічнага слоў- 
ніка беларускай мовы» (т. 1—2, 1993), 
навучальных дапаможнікаў «Фразеа- 
логія сучаснай беларускай мовы»
(1998), «У слоўнікавую скарбонку»
(1999), «Практыкум па лексікалогіі і 
фразеалогіі» (2001; з М.Якалцэвіч) і 
інш. Асобнае месца ў навуковых по
шуках і распрацоўцках Л. займаюць 
прыказкі як моўныя адзінкі і лінгвіс- 
тычная парэміяграфія. Выдаў тлума- 
чальны «Слоўнік беларускіх прыказак» 
(1996; 2-е выд. 2002; з М.Якалцэвіч), дзе 
апісваецца каля 1500 найболыы ужы- 
вальных у бел. літаратурнай мове пры
казак, тлумачыцца іх сэнс, пры неаб- 
ходнасці даецца сітуатыўная і стыліс- 
тычная (экспрэсіўна-ацэначная) ха- 
рактарыстыка, адлюстроўваецца іх 
варыянтнасць і сінанімічныя адносі- 
ны паміж імі. Асаблівасці функцыяна- 
вання прыказак у маўленні ілюстру- 
юцца прыкладамі з мастацкіх і публі- 
цыстычных тэкстаў. Збіраў творы бел. 
фальклору: дадатак да дыферэнцыяль- 
нага слоўніка «З народнай фразеало
гіі» (1991) змяшчае 105 прыказак, якія 
раней не фіксаваліся ў бел. парэмія- 
графіі. У манаграфіях «Фразеалогія ў 
творах ККрапівы: Стылістычнае выка- 
рыстанне фразеалагізмаў» (1976) і 
«Лінгвістычны аналіз літаратурнага 
твора» (2-е выд., 2000) закранаў питан
ні стылістычнага выкарыстання і мес
ца прыказак у мове мастацкай літара- 
туры. Погляды на лінгвістычную пры- 
роду прыказак абагульнены ў працы

«Прыказкі як моўныя адзінкі і іх сты- 
лістычнае выкарыстанне» (1995).

Те.: Прыёмы выкарыстання прыказак у 
творах К.Крапівы // Нар. асвета. 1972. 
№ 11; Лексікаграфічная распрацоўка на
роднай фразеалогіі // Весці АН БССР. Сер. 
грамад. навук. 1972. № 2; О возникнове
нии фразеологизмов на базе пословиц // 
Семантико-грамматические характеристи
ки фразеологизмов русского языка. Л., 
1978; Ад прыказкі да фразеалагізма // Бел. 
мова і літ. ў школе. 1988. № 9; Крылатыя 
словы і фразеалагізмы // Роднае слова. 
1992. № 9; Пра падачу прыказак у слоўні- 
ках і зборніках // Беларуская лінгвістыка. 
2000. Вып. 49; Пра вывучэнне прыказак у 
курсе мовы // Бел. мова і літ. 2004. № 2.
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