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нейших отличительных черт РА пожелания нужно отнести следующие: пожелание не требует специ-
альных поводов; событие пожелания следует за речью говорящего и ориентировано на будущие ре-
альные жизненные успехи и удачи собеседника; пожелание употребляется в ситуациях других речевых 
действий: приветствия, прощания, совета, благодарности и т. д. В то же время другие экспрессивы – РА 
поздравления, благодарности, извинения, соболезнования – содержат высказывание с перфектным 
(прошедшим) темпоральным событием.
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ГЕРД ГЕНЧЭЛЬ

РАЗМЕРКАВАННЕ БЕЛАРУСКІХ І РУСКІХ ВАРЫЯНТАЎ СТРУКТУРНЫХ 
СЛОЎ У БЕЛАРУСКА-РУСКІМ ЗМЕШАНЫМ МАЎЛЕННІ1*

Резюме. Исследуется появление в белорусско-русской смешанной речи (БРСР), часто с пренебрежением называемой 
«трасянкой», определенных белорусских и русских выражений. Речь идет о неизменяемых частях речи, находящихся на границе 
между лексической, дискурсивно-прагматической и грамматической функциональными сферами и условно называемых здесь 
«структурными словами». Основой для анализа послужил собранный в семи различных городах Беларуси корпус, состоящий 
из записей разговорной речи, сделанных в семейном кругу. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
а) в некоторых из 21 проверенного случая «белорусско-русской конкуренции» (с достаточно высокой частотностью в корпусе) 
зафиксирована явная преференция в пользу русских вариантов (первая группа), в других – в пользу белорусских (вторая 
группа). Эти предпочтения были отмечены везде, т. е. во всех городах. Лишь иногда наблюдаются легкие ареальные различия; 
б) в третьей группе случаев количественное соотношение между белорусскими и русскими вариантами на первый взгляд в 
целом сбалансированное. Однако это обусловлено явными различиями между городами или некоторыми из них, т. е. oбщее 
количественное равновесие рассчитывается как среднее арифметическое из общей совокупности; в) и в последней группе между 
отдельными вариантами наблюдается примерно сбалансированное соотношение во всех городах; г) в некоторых случаях, хотя 
и не всегда, более молодые респонденты чаще склоняются к выбору соответствующих русских вариантов, чем представители 
старшего поколения. В тех случаях, где наблюдается стабилизация предпочтения того или иного варианта, следует считать ее 
признаком формирования проявления узуса в БРСР, хотя сама БРСР, конечно, испытывает постоянное влияние обоих «языков-
доноров», несмотря на то, что это влияние асимметрично и, к сожалению, не в пользу белорусского языка. Такие отчасти 
стабильные, отчасти вариативные феномены (в последнем случае при этом в ареальном плане отчасти комплементарные, 
отчасти «свободные») типичны для языковых ландшафтов с определенной ареальной дифференциацией в субстрате и 
доминирующим литературным языком, по направлению к которому и происходит языковой сдвиг.  

Ключевые слова: трасянка; белорусско-русская смешанная речь; языковой контакт; языковой сдвиг; смешанные языки; диа-
лектное выравнивание; структурные (служебные) слова; корпусная лингвистика; квантитативная социолингвистика.

Abstract. The occurrence of specifi c Belarusian and Russian expressions in mixed Belarusian-Russian speech (BRMS), often dis-
respectfully referred to as «Trasjanka», will be investigated. The focus is on specifi c, uninfl ected expressions on the boundary between 
lexical, discourse-pragmatic and grammatical functions that here are arbitrarily called «structural words». The database comprises a 
corpus of conversations in a family context recorded in seven towns. The analysis revealed the following: a) in some of the 21 cases of 
«Belarusian-Russian competition» investigated (with appropriately high frequencies in the corpus) there is a clear preference for the Rus-
sian variant (fi rst group of expressions), in others for the Belarusian variant (second group). These instances of quantitative predominance 
are valid for all seven towns. Sometimes there is an indication of slight regional differences; b) in other cases, the quantitative relationship 

1* За пераклад першай версii дадзенага артыкула на беларускую мову выказваю шчырую падзяку Iгару Клiмаву, за вычытку i 
апрацоўку выпраўленай i дапоўненай версii – Наталлi Краўчанцы i Святлане Тэш.
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between Belarusian and Russian variants in total is, at fi rst sight, balanced. However, this is associated with considerable differences, 
i.e. different preferences in the towns or some of them (third group). Consequently, this balance is only the arithmetic mean of the total 
view; c) іn some cases, however, there is a more or less balanced quantitative relationship between certain variants in all towns (fourth 
group); d) іn some, but not all, cases, younger respondents tend more strongly towards the Russian variant. In cases where we observed 
a stabilisation of favouring one of the variants this is to be recognised as a sign for the formation of a usus in BRMS, although BMRS is 
of course exposed constantly to the infl uence of both «donor languages», even if this is «asymmetrical», unfortunately not in favour of 
Belarusian. Such phenomena, that are partly stable and partly variable (in the latter case partly regionally complementary but also partly 
«region-free»), are typical for language landscapes with a certain regional differentiation in the substratum and a dominant standard lan-
guage that language change is moving towards. 

Key words: Trasjanka; Belаrusian-Russian Mixed Speech; language contact; language shift; mixed languages; dialect levelling; 
structural (function) words; corpus linguistics; quantitative sociolinguistics.

1. Прадмет даследавання2*. У адносінах да сітуацый інтэнсіўнага і экстэнсіўнага кантакту моў Аўэр 
(Auer 1999) гаворыць пра магчымасць утварэння пэўных змешаных сістэм («fused lects»). Гэты працэс 
пачынаецца з пераключэння кодаў («code switching») і праходзіць праз стадыю іх змешвання («code 
mixing»). На той час, калі страта лакальнай функцыянальнасці пераключэння ўласціва перш за ўсё 
пераходу ад «code switching» да «code mixing», пры наступным пераходзе ад «code mixing» да «fused 
lects», адбываецца, у прыватнасці, абмежаванне варыятыўнасці эквівалентных элементаў кантактных 
моў, што, такім чынам, вядзе да стабілізацыі суадносін паміж формай і функцыяй (значэннем), гэта зна-
чыць да сістэмнасці. Як адзначае Аўэр, у канкрэтных сітуацыях кантакту моў дзве ці нават тры стадыі 
(пераключэнне кодаў, іх змешванне, змешаная сістэма) могуць iснаваць адначасова: яны могуць накла-
дацца адна на адну ў змешаным дыскурсе розных прадстаўнікоў адной супольнасці ці нават у аднаго 
яе прадстаўніка3**. Усе такія феномены можна назіраць у беларуска-рускім змешаным маўленні (гл. Теш, 
Хенчель 2009).

Натуральна, у лінгвістычным аспекце найбольш цікавым падаецца ўзнікненне новых сістэм – «fused 
lects». Аналітычная частка дадзенай працы скіравана якраз на тое, каб высветліць, ці можна на пэўным 
лексiчным матэрыяле назіраць стабілізацыю ў беларуска-рускiм змешаным маўленні4***. Калі гэта будзе 
пацверджана, то ёсць падставы гаварыць пра развіццё новай беларуска-рускай змешанай сістэмы ці 
па меншай меры пра пачаткі такога развіцця. І роля лексікі тут далёка не малаважная. Стабілізацыя 
«міжмоўнага» лексікону пры змешванні кодаў падобна да развiцця «ўнутрымоўнай» сiнанiмii (што, 
дарэчы, цалкам падыходзіць і для суадносін паміж новымі «моднымі» запазычаннямі і больш старымі 
лексемамі з тым самым ці падобным дэнататам). З двух «свабодных» варыянтаў (ці, у больш шырокім 
сэнсе, элементаў з вельмі блізкімі, ледзь не ідэнтычнымі функцыямі) або адзін знікае, або свабодная 
варыяцыя («free variation») ператвараецца ў пазіцыйную, пры якой узнікае новае супрацьпастаўленае 
размежаванне функцый (па дэнатаце ці па канатацыях) элементаў. Як паказаў аналіз, асноўным вынікам 
канкурэнцыі паміж беларускімі і рускімі варыянтамі з’яўляецца першы сцэнарый – знікненне элемента 
або рух у кірунку да яго знікнення, пра што сведчыць частотнасць ужывання варыянтаў (token frequency). 
Такі працэс абумоўлены, з аднаго боку, названымі далей чыннікамі, а з другога – рознымі семантычнымі, 
дэнататыўнымі і канатацыйнымі прэферэнцыямі, што аддае пэўная асоба таму ці іншаму варыянту. 
Апошняе можа быць высветлена толькі з дапамогай больш глыбокіх і дэталёвых даследаванняў, чаго 
немагчыма дасягнуць у межах дадзенай працы. Тым не менш у далейшым будзе ўлічвацца арэальны 
аспект варыяцыі, а таксама такі важны сацыяльны чыннік, як узрост рэспандэнтаў5****.

Беларускія і рускія варыянты, дыстрыбуцыя якіх даследуецца далей, адбіраліся па двух крытэрыях. 
(A) Па-першае, яны павінны быць высокачастотнымі ў абедзвюх мовах, гэта значыць належаць, 
згодна з частотнымі слоўнікамі (ЧСБМ – для беларускай мовы і ЧСРЯ – для рускай мовы), прыблізна 
да 20 найбольш частотных элементаў свайго (гл. далей (Б)) тыпу. Пры гэтым адхіляюцца элементы, 
ідэнтычныя ў абедзвюх мовах, як, напрыклад, прыслоўе там у функцыі далёкага дэйксіса. Высокая 
частотнасць метадалагічна важная, таму што толькі пры такой умове магчыма дасягнуць (у рамках 
дадзенага даследавання) рэпрэзентатыўных паказчыкаў. (Б) Па-другое, яны мусяць з’яўляцца 
нязменнымі часцінамі мовы і, як правіла, належаць да такіх функцыянальных слоў, як злучнікі і часціцы, 

2* Дадзеная праца заснавана на матэрыялах навукова-даследчага праекта «Die Trasjanka in Weißrussland – eine “Mischvarietät” 
als Produkt des weißrussisch-russischen Sprachkontakts. Sprachliche Strukturierung, soziologische Identifi kationsmechanismen und 
Sozioökonomie der Sprache» («Беларуская трасянка – змешаны код як прадукт беларуска-рускага моўнага кантакту: моўнае струк-
тураванне, сацыялiнгвiстычныя механізмы ідэнтыфікацыі і “эканоміка” мовы»). Гэты праект кіруецца аўтарам дадзенай працы 
сумесна з Бенгардам Кітэлем з кафедры сацыялогіі Альдэнбургскага ўніверсітэта (на дадзены момант кафедра эканамiчнай 
сацыялогii Венскага ўнiверсiтэта) і фінансава падтрыманы Фондам Фальксваген (Volkswagen-Stiftung). З беларускага боку 
партнёрамі праекта выступае БДУ (Мінск), у прыватнасці Сяргей Запрудскі з кафедры гісторыі беларускай мовы і Давід Ротман 
з Цэнтра сацыялагiчных i палiтычных даследаванняў. Я ўдзячны Вінфрыду Бёдэру, Герману Бідэру і Сяргею Запрудскаму за 
каментарыі да папярэдняй версіі гэтага артыкула. Натуральна, усе хібы, што засталіся, з’яўляюцца маімі.

3** Матрас і Баккер (гл. Matras, Bakker 2003, 16) падвяргаюць сумненню прыняты Аўэрам паступовы шлях ад «code switching» 
праз «code mixing» да «fused lects». Аднак іх матэрыял грунтуецца на сітуацыях кантакту паміж структурна вельмі адрознымі 
мовамі. У выпадку кантакту генетычна роднасных і структурна вельмі падобных моў, якімі з'яўляюцца беларуская і руская, мадэль 
Аўэра таксама выглядае цалкам прымальнай. Аднак трэба заўважыць, што ў гэтым выпадку працэс можа развівацца непасрэдна 
з «code switching» і «code mixing», прамінаючы стадыю «чыстага», так бы мовіць, «code switching», што будзе паказана далей.

4*** Тэарэтычныя разважаннi, якiя складаюць аснову дадзенага аналiзу, апiсаныя ў Генчаль, 2011.
5**** Рэспандэнты падзяляюцца на тры ўзроставыя групы: народжаныя да 1960 г., паміж 1961 і 1980 гг. і народжаныя пасля 

1981 г.
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тыпова прэдыкатыўных элементаў, а таксама да не ўтвораных ад прыметнікаў прыслоўяў6*. Таму 
адхілены ад разгляду прыназоўнікі, паколькі іх дыстрыбуцыя ў высокай ступені абумоўлена галоўным 
элементам (як правіла, дзеясловам, што кіруе прыназоўнікам) або падпарадкаваным элементам (як 
правіла, назоўнiкам або займеннікам). Прыназоўнікі мусяць паслядоўна аналізавацца толькі з улікам іх 
сінтагматычнага кантэксту. Такiм чынам, адзінкамі для аналізу сталі сінтагматычна слаба ці мінімальна 
звязаныя формы.

2. Матэрыял даследавання і першапачатковы агляд. Прыведзеная ніжэй табліца змяшчае ў сваіх 
слупках у якасці «рускіх» ці «беларускіх» толькі найбольш распаўсюджаныя і адпаведна найбольш 
частыя ў корпусе адзінкі, якія звычайна адпавядаюць стандартным моўным варыянтам (напрыклад, 
тоже, таксама). Пры неабходнасці гэтыя адзінкі ў радку служаць і для наймення пэўных пар варыянтаў, 
якія будуць абмяркоўвацца ў дадзенай працы (напрыклад, пара a) «тоже – таксама»). Кожная пара 
ад a) да ц), што ўключае як літаратурныя, так і нелітаратурныя формы, будзе ў далейшым разгледжана 
паасобку. Варыянты кожнай пары падбіраліся на падставе адпаведных матэрыялаў БРС і РБС, а таксама 
ТСБМ, а дыялектныя формы – на падставе ЛАБНГ, ДАБМ7** і шэрагу дыялекталагічных слоўнікаў ды 
хрэстаматый, што служылі ў асноўным дапаможнымі крыніцамі8***.

Класiфiкацыя варыянтаў як рускіх і беларускіх (прадстаўленая ў таблiцы, а таксама пры асобным 
аналізе) цяжкая ў некалькіх адносінах. Па-першае, многія з «рускіх» варыянтаў маюць свае адпаведнікі 
ў беларускіх дыялектах (часам у адрозным фанетыка-фаналагічным выглядзе)9. Гэта трэба заўсёды 
мець на ўвазе пры аналізе асобных пар. Па-другое, некаторыя формы, кшталту тут і аж, разглядаліся 
ў дадзеным даследаванні як «беларускія», хаця яны сустракаюцца не толькі ў беларускай літаратурнай 
мове, але і ў рускай (праўда, у апошняй яны выступаюць як стылістычна «нізка» маркіраваныя элементы 
параўнальна са здесь і даже; да таго ж форма аж рэдкая ў рускай мове (СРЯ і ЧСРЯ)). Аднак іх ужыванне ў 
корпусе даследавання адпавядае хутчэй беларускай мове, чым рускай. Такім чынам, кваліфікацыя адзінкі 
як «рускай» ці «беларускай» фактычна палягае ў вызначэнні яе блізкасці да адной ці да другой мовы.

Канкрэтны аналіз і колькасныя паказчыкі даследавання грунтуюцца на матэрыяле корпуса, які 
ўключае запісаныя і транскрыбіраваныя сямейныя размовы, што вяліся ў сямі гарадах: Акцябрскі, 
Баранавічы, Хоцімск, Мінск, Рагачоў, Шаркоўшчына і Смаргонь. Гэтыя гарады былі выбраны з такім 
разлікам, каб на кожную з трох дыялектных зон, на якія прынята падзяляць беларускія гаворкі (паўночна-
ўсходняя, паўднёва-заходняя і цэнтральная пераходная) прыпадала па два пункты, размешчаныя на 
ўсходзе і захадзе кожнай зоны (плюс сталіца). Такім чынам, корпус фактычна складаецца з «сямейных 
лектаў» («family lects»), якія сем’і практыкуюць у размовах паміж сабою і са сваімі сябрамі ды знаёмымі. 
У цэлым у запісах прынялі ўдзел больш за 100 рэспандэнтаў. Аднак у кожным горадзе мелася ядро з 
4–8 чалавек, ад якіх і паходзіць пераважная большасць узятага матэрыялу. У сукупнасці корпус мае аб’ём 
прыблізна ў 210 000 словаформаў, у сярэднім прыкладна 30 000 словаформаў на горад. Зразумела, для 
даследавання лексiчнага матэрыялу памер корпуса невялiкi, але пры гэтым несумненна дастатковы 
для апiсання надзвычай частотных лексiчных элементаў, якiя будуць разглядацца далей. Такі корпус у 
цяперашні час з’яўляецца самай вялікай і адзінай сістэматызаванай базай дадзеных беларуска-рускага 
змешанага маўлення. Як будзе паказана нiжэй, ён дазваляе рабіць розныя тэарэтычныя абагульненні10****, 

6* З розных прычын пры адборы матэрыялу для дадзенага даследавання былі адхілены некаторыя іншыя элементы, на-
ват калі яны адпавядалі крытэрыям (A) і (Б). Гаворка iдзе пра беларуска-рускія перакладныя эквіваленты, для якiх характэрны 
ўскладненыя суадносіны паміж формай і значэннем: (1) Бел. дык, якое вельмі часта сустракаецца ў корпусе даследавання (з ча-
стотнасцю 1196 фіксацый). БРС называе для яго наступныя перакладныя эквіваленты рускай мовы: (а) злучнік то, (б) злучнік 
так, (в) узмацняльная часціца -то, (г) часціца так, (д) часціца ведь. (2) Рус. ведь, якое вельмі рэдкае ў корпусе даследавання 
(з частотнасцю 2 фіксацыі, у адным выпадку нават з бел. «дзеканнем» <ведз’>) і для якога БРС прапануе наступныя беларускія 
эквіваленты: (а) злучнік ж, жа (абедзве формы вельмі частыя), (б) часціцы гэта і дык (таксама вельмі частыя). (3) Агульныя 
злучнікі i, a і бел. ды, а таксама рус. да, якія могуць ужывацца са значэннем ‘і’, але таксама маюць і іншыя функцыі (усе яны частыя 
ў корпусе). (4) Рус. когда і если, якія па функцыях супадаюць з бел. калі, але таксама і з раз, а яшчэ з як або как, частымі ў корпусе. 
Суадносіны паміж гэтымі варыянтамі могуць быць высветлены толькі ў асобных даследаваннях. Нарэшце, яшчэ адным элемен-
там, што выключаны з дадзенага даследавання, з’яўляецца незмяняльнае і шматзначнае рус. больше (і яго рускія сінонімы) ды 
беларускія перакладныя эквіваленты. У такiм выпадку ў дадатак да складанасці перакладных эквівалентаў павінны былі б раз-
глядацца яшчэ і скланяльныя варыянты.

7** На жаль, гэтыя дзве самыя важныя крыніцы для адбору ахопліваюць толькі некаторыя з разгледжаных у дадзеным 
даследаванні адзінак.

8*** Такія формы цытуюцца паводле адпаведнай літаратуры, адкуль яны былі ўзятыя для дадзенага даследавання. Праверка 
па хрэстаматыях беларускіх дыялектных тэкстаў і розных дыялектных слоўніках, недасяжных мне, была праведзена Г. Цыхуном і 
яго калегамі з Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы (Мінск), за што выказваю ім сваю глыбокую ўдзячнасць. 
Аднак для далейшага даследавання гэты матэрыял выкарыстоўваць праблематычна. Як адзначае Г. Цыхун (вуснае паведамленне), 
звычайнай практыкай беларускіх даследчыкаў дыялектаў пры складанні адпаведных слоўнікаў было ўніканне адзінак ці выразаў, 
аднолькавых з рускімі (асабліва літаратурнымі) ці падобных да іх. Такія адзінкі ацэньваліся як неаўтахтонныя і ігнараваліся. На пы-
танне, наколькі гэта было апраўдана ў тэарэтычным і метадалагічным аспекце і наколькі глыбока праводзілася такая «фільтрацыя» 
ў кожным канкрэтным выпадку, магло б адказаць магчымае сацыядыялекталагічнае даследаванне. Таму ў шэрагу выпадкаў магчы-
мы ўплыў беларускіх дыялектаў (а не рускай мовы) на распаўсюджанасць тых або іншых формаў застаецца пад пытаннем, паколькі 
ў некаторых аспектах беларускія дыялекты паказваюць хутчэй блізкасць да рускай літаратурнай мовы, чым да сваёй беларускай.

9 Гэта справядліва і ў адваротным выпадку – у стасунку да рускіх дыялектаў рускай мовы. Аднак іх можна праігнараваць пры 
даследаванні моўнай сітуацыі ў Беларусі, паколькі рускія дыялекты сістэматычна не ўплываюць на змешанае беларуска-рускае 
маўленне.

10**** Больш дэталëвае апiсанне корпуса, а таксама абмеркаванне магчымасцей i абмежаванняў пераносу тэндэнцый, што 
назiраюцца ў сямi беларускiх гарадах, на змешанае маўленне ўсëй краiны прадстаўлена ў Hentschel, Zeller 2013.
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неабходныя для даследавання. Разглядаемыя лексiчныя адзiнкi былi ўзятыя з выказванняў корпуса, якiя 
можна апiсаць як марфалагiчна i/або морфасiнтаксiчна гiбрыдныя. Iншымi словамi, гэтыя выказваннi 
прадстаўляюць змешанае маўленне ў вузкiм сэнсе, у адрозненне ад змешанага дыскурсу, якi складаецца 
не толькi з гiбрыдных выказванняў, але таксама з рускiх i беларускiх (гл. Hentschel, Zeller 2013).

Размеркаванне беларускіх і рускіх варыянтаў

Група Варыянты

рускі беларускі рус. бел. Доля бел.
а) тоже таксама 331 1 0,0030
б) да так 467 5 0,0105
в) потом потым 340 7 0,0202
г) сейчас (1) i (2) (1) зараз/[цяпер]11 

(2) зразу
238 17 0,0666

д) надо трэба 592 49 0,0764
е) только толькі 290 102 0,2602
ë) очень вельмі/надта/дужа 63 26 0,2921
ж) даже аж 156 67 0,3004
з) но але 158 78 0,3305
i) уже ужо 812 441 0,3519
к) вот во (вось) 1154 973 0,4574
л) чтобы/чтоб каб 185 176 0,4875
м) или (либо) ці/або 199 195 0,4949
н) нет/нету няма 64 127 0,6649
о) еще яшчэ 224 467 0,6758
п) как як 269 825 0,7541
р) тогда тады12 12 42 0,7778
с) ли/ль ці 11 72 0,8674
т) где дзе 44 301 0,8724
у) нет не 54 650 0,9233
ф) здесь тут 21 445 0,9549
х) теперь цяпер гл. ніжэй13 гл. ніжэй гл. ніжэй
ц) хоть/хотя хоць/хаця гл. ніжэй гл. ніжэй гл. ніжэй

Нізкія, блізкія да нуля лічбы ў правым слупку табліцы сведчаць пра значнае набліжэнне абраных 
элементаў маўлення да рускай літаратурнай мовы. I наадварот, высокія, блізкія да 1 лічбы сведчаць пра 
набліжэнне гэтых элементаў да беларускай мовы – літаратурнай ці дыялектнай. У прыведзенай табліцы 
варыянты дзвюх апошнiх пар засталіся без лічбаў, таму што адрозненне паміж імі грунтуецца толькі на 
фанетыцы і фаналогіі (са строга сінхраністычнага пункту погляду). Ва ўсіх іншых выпадках фармальныя 
ці знешнія адрозненні абумоўлены больш ці менш выразнай марфемнай ці марфанематычнай 
структурай. Гэта вiдавочна, напрыклад, пры супастаўленні но і але, якія ніяк не звязаныя паміж сабой – 
ні этымалагічна, ні ў плане выражэння. Значна слабей, хаця і дастаткова адчувальна, выражана 
структурнае адрозненне ў пары рус. еще [jɩɕtɕo / jɩɕ:o] – бел. яшчэ [jaʃʧɛ]. Хаця абодва варыянты 
паходзяць ад аднаго славянскага этымона, зараз паміж імі існуе тры гукавыя адрозненні. Першыя два – 
чыста фанетычнага ці фаналагічнага характару: пасля [j] ненаціскны [ɩ] рускага варыянта супрацьстаіць 
ненаціскному [a] беларускага; мяккасць шыпячага (ці шыпячай афрыкаты) [ɕʨ / ɕ:] у рускім варыянце 
супрацьстаіць цвёрдасці спалучэння шыпячых [ʃʧ] у беларускім. Першае супрацьпастаўленне 
заснавана на розных працэсах рэдукцыі ненаціскных галосных гукаў пасля мяккіх зычных у рускай і 
беларускай мовах: для першай уласціва іканне, для другой – яканне. Другое супрацьпастаўленне 
вынікае з рознага фаналагічнага рэпертуару аналiзуемых моў: рус. [ɕʨ / ɕ:] не маюць свайго цвёрдага 
адпаведніка, бел. [ʃʧ] не мае мяккага. Аднак супрацьпастаўленне ў апошнім, націскным складзе, якое 
абумоўлена гістарычнымі зменамі гукаў у рускай мове, трэба разглядаць як эквівалентнае ў сінхраніі 
марфанематычнаму, структурнаму адрозненню. Справа ў тым, што ў абедзвюх мовах пасля адпаведных 
спалучэнняў зычных цяпер магчымыя як /e/ ці [e/ɛ], так і /o/ цi [o/ɔ]. Такім чынам, кантраст засноўваецца 
на марфанематычна розных формах выражэння, а не на прынцыпова розных фанетыка-фаналагічных 
асаблівасцях вымаўлення беларускай і рускай моў.

11 Бел. цяпер і яго рускі адпаведнік теперь будуць абмяркоўвацца ў пункце х).
12 Высокачастотная форма <тада> не ўключана ў прыведзеныя тут лічбы, пра яе гл. ніжэй.
13 Адзінкі дзвюх апошніх груп, х) і ц), адрозныя паміж сабой фактычна толькі на падставе фанетыкi/фаналогii. Таму 

метадалагічна варыянты абедзвюх моў у гэтых групах не могуць ацэньвацца такім жа чынам, як і варыянты іншых груп. Гэта будзе 
абмяркоўвацца ніжэй.
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3. Разгляд асобных пар
3.1. Беларускія і рускія варыянты з фанетыка-фаналагічнай дыферэнцыяцыяй. Варыянты 

пар х) «теперь – цяпер» і ц) «хоть/хотя – хоць/хаця» адрозніваюцца толькі фанетыка-фаналагічнымі 
прыкметамi. Існуе тры фанетыка-фаналагічныя супрацьпастаўленні паміж рускім і беларускім варыянтамі 
пары х) «теперь – цяпер»: (1) на пачатку слова бел. «цеканне» [ts’] vs. рус. [t’]14*, (2) у першым складзе перад 
націскам бел. «яканне» vs. рус. «іканне», гэта значыць бел. [а] vs. рус. [ι] (з дапушчальным «еканнем»), 
(3) зацвярдзелы бел. [r] vs. мяккі рус. [r’]. Фанетычныя рэпрэзентацыі гэтай пары, прадстаўленыя ў 
корпусе дадзеных, шматлікія (тут яны падаюцца ў спрошчанай, «нармалізаванай», транскрыпцыі ў 
вострых дужках15**, якая асвятляе толькі «праблемныя» фрагменты, але пераважна арыентавана на 
графіку беларускай мовы; у дужках побач падаецца лік фіксацый): <тіпер> [1], <цiпер’> [13], <цiпер> 
[89], <цепер> [1], <цяпер’> [1], <цяпер> [88]. Амаль 90 % рэалізацый прыпадае на нелiтаратурны 
варыянт <цiпер> (з бел. «цеканнем» i цвёрдым [r], але рус. «iканнем») i бел. лiтаратурны варыянт 
<цяпер>. «Іканне» – рэалізацыя ў [і] фанем /(i), e, а, о/ у першым пераднаціскным складзе пасля мяккіх 
зычных – не ўласціва беларускай мове. Тым не менш такая артыкуляцыя сустракаецца i ў беларускіх 
дыялектах – у выпадку дысiмілятыўнага якання. Апрача таго, у адносінах да асобных слоў з аналагічнай 
фанетычнай структурай такую артыкуляцыю дапускае нават літаратурная мова: [nima] замест [n’ama] 
для няма (гл. Кривицкий, Михневич, Подлужный 1990, 27), што сведчыць пра частковую марфемізацыю 
гэтай з’явы. Далёка не малаважны таксама факт, што нават носьбіты беларускай літаратурнай мовы 
рэалізуюць так званае моцнае «яканне» хутчэй аслабленым чынам, страчваючы выразнае [a] (гл. Рамза 
2011, 53). Тым не менш, нягледзячы на адносна высокую частотнасць «ікання», трэба прызнаць, што 
варыянты пары х) «теперь – цяпер» у корпусе адлюстроўваюць пераважна беларускую фанетыку і 
фаналогію. Гэта ў цэлым справядліва і для пары ц) «хоть/хотя – хоць/хаця», дзе беларускія варыянты 
з «цеканнем» выразна пераважаюць: <xoц’> [66]/<хаця> [27] vs. <хот’> [1].

У адносінах фанетыкі і фаналогіі беларускія рысы адназначна дамінуюць у матэрыялах корпуса. Гэта 
карэлюе з добра вядомым фактам, што многія беларусы ў стане гаварыць па-руску толькі з дамешкам 
фанетыкі сваёй роднай мовы. (Тут не ідзе гаворка пра існаванне змешанай моўнай разнавіднасці («mixed 
variety»), але толькі сцвярджаецца існаванне ў рускай мове беларусаў моцнага беларускага фанетычнага 
акцэнту.) Гэта азначае, што ў пытанні дыстрыбуцыі беларускіх і рускіх элементаў у мяркуемай змешанай 
сістэме рэлевантныя толькі тыя пары, чые варыянты выяўляюць гукавыя адрозненні, што знаходзяць 
марфанематычную рэпрэзентацыю. Калі гэтага няма, то любыя іншыя фанетычныя адрозненні паміж 
варыянтамі ў парах не маюць значэння для даследавання.

3.2. Беларускія і рускія варыянты з марфанематычнай дыферэнцыяцыяй:
а) «тоже – таксама» [331–1]. Тут над усімі іншымі дамінуе форма тоже, фанетычна як <тожэ> 

[116], <тожа> [189], <тож> [13] ці <тожы> [13]. Яна не належыць беларускай літаратурнай мове (не 
зафіксавана ні ў ТСБМ, ні ў БАС), але сустракаецца ў дыялектах у розных арэалах і ў розных формах 
(гл., напрыклад, СБГРЗ, СНГЗБ); 

б) «да – так» [467–5]. У абедзвюх мовах гэтыя формы шматзначныя (поліфункцыянальныя). Тут увага 
звернута толькі на функцыю гэтай пары ў якасці сцвярджальнай часціцы, што супрацьпастаўляецца 
адмоўю не (а не, напрыклад, у якасці злучніка ‘і, разам’ – такая функцыя ўласцівая да ў рускай мове, ці 
ў якасці займеннага прыслоўя ‘так, такім чынам’ – такая функцыя ўласцівая так у абедзвюх мовах). У 
названай функцыі сцвярджальнай часціцы адназначна пераважае рус. да [467] (у беларускіх дыялектах 
у гэтай функцыі яна зафіксавана адзінкава) параўнальна з бел. так [5]. Зразумела, маецца вялікая 
колькасць выпадкаў, дзе руская мова таксама дапускае ўжыванне абедзвюх часціц, таму ў падобных 
выпадках адназначнае рашэнне немагчыма. Такiя выпадкi пры колькасным аналiзе, натуральна, не 
ўлiчвалiся. Аднак застаецца відавочнай перавага да ў акрэсленай функцыі;

в) «потом – потым» [340–7]. Форма з націскам на апошнім складзе, якая суадносіцца з літаратурнай 
рус. потом ці <патом> [307], выразна дамінуе над формай з націскам на першым складзе потым [7], 
якая з’яўляецца літаратурнай беларускай; іншыя варыянты, напрыклад, дыялектнае бел. <потам>16***, 
якое больш падобна да рускай формы, у корпусе не сустракаюцца;

г) «сейчас – зараз/зразу» [238–17]. Аналіз варыянтаў гэтай пары ўскладнены перакрыжаваннем яе 
функцыянальнага поля з парай х) «теперь – цяпер», абмеркаванай вышэй. У рускай мове сейчас і 
теперь могуць разглядацца як частковыя сінонімы. Гэта, напрыклад, назіраецца, калі момант падзеі, 
пра якую распавядаецца, супадае з момантам гутаркі: Он до сих пор работал, а сейчас/теперь 
обедает, але не ў выпадку, калі гэтыя два моманты не супадаюць: Он сейчас/*теперь пообедает/
будет обедать. Аднак тут не месца высвятляць семантычныя адносіны паміж парамі «теперь – цяпер» 
і «сейчас – зараз/зразу». Тым не менш відавочна, што варыянт сейчас зноў адназначна дамінуе ў 

14* «Цеканне» кваліфікуецца як выразная беларуская рыса, нягледзячы на тое, што i ў вымаўленнi некаторых рускiх назiраецца 
фанетычны варыянт [ts’] на месцы /t’/, які вельмі блізкі да «цекання».

15** У квадратных дужках падаецца звычайная фанетычныя транскрыпцыя, а ў касых дужках – звычайная фаналагічная.
16*** Як ужо адзначалася раней, формы ў вострых дужках <…> з’яўляюцца не зусім дакладнай фанетычнай транскрыпцыяй. 

Трэба мець на ўвазе, што такая транскрыпцыя не адлюстроўвае адрозненняў у фанетычных праявах акання (нейтралізацыя 
ненаціскных /a/ і /o/ пасля цвёрдых зычных, а таксама ў пачатку слова) у беларускай мове, дзе гэты гук звычайна быў бы якасна 
менш рэдукаваны (як [patɔm]), і ў рускай мове, дзе гэты гук быў бы ў тыповым выпадку якасна больш рэдукаваны (як [pΛtɔm]).
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корпусе над сваімі беларускімі эквівалентамі з коранем -раз-, а менавіта ў фанетычна-фаналагічных 
субварыянтах <сейчас> [17], <сейч’ас> [1], <сечас> [1], <сійч’ас> [1], <січас> [10], <січ’ас> [1], <с’ч’ас> 
[1], <счас> [1], <шас> [43], <ш’ч’ас> [18], <шча> [1], <шчас> [143]. Некаторыя з варыянтаў адпавядаюць 
магчымым гукавым рэалізацыям гэтага слова ў рускай мове, напрыклад <сейч’ас>, <сійч’ас>, <січас>, 
<ш’ч’ас>; iншыя, што складаюць большасць рэалізацый, выразна адпавядаюць беларускім маўленчым 
узорам з цвёрдымі постальвеалярнымі шчыліннымі і афрыкатамі. Такія і падобныя формы нярэдкія і 
ў беларускіх дыялектах. Бел. варыянты зараз [17] у рэалiзацыях <зараз> [5], <зара> [12] сустрэліся ў 
корпусе аднолькава спарадычна;

д) «надо – трэба» [592–49]. Варыянт надо ці <нада> [592], які супадае з формай рускай літаратурнай 
мовы, – гэта адназначна дамінуючая форма ва ўсіх арэалах, дзе збіраўся корпус, хаця яна падтрымана 
дыялектамі толькі на поўначы і паўночным усходзе Беларусі. (Іншыя варыянты з тым самым коранем, 
згаданыя на карце 227 ДАБМ нады ці надабі, не зафіксаваны ў корпусе). Беларускімі з’яўляюцца 
варыянты <трэба> [46], <трэбы> [1] і <трэ> [2]. (Адзначаная на карце 227 ДАБМ форма траба ў 
корпусе адсутнічае.) Толькі ў двух заходніх гарадах, дзе збіраўся матэрыял, беларускія варыянты 
дасягаюць выразнай частотнасці, 30 % – у Смаргонi і 11% у – Баранавічах, тады як у астатніх гарадах іх 
частотнасць меншая за 7 %. Сувязь гэтага паказчыка з узростам рэспандэнтаў у корпусе не высветлена. 
Такім чынам, усюды перамагае <нада>;

е) «только – толькі» [290–102]. Варыянты, якія больш адпавядаюць формам рускай літаратурнай мовы, 
<только> [5] ці <толька> [120] пераважаюць над варыянтам толькі [100], што адпавядае беларускай 
літаратурнай мове. I только, i толькi засведчаны ў гаворках беларускай мовы, прычым апошні значна 
шырэй. Таксама прадстаўлены ў корпусе варыянты гэтай пары са спрошчаным спалучэннем зычных, але 
адзін, форма <тока> [165], – шырока, у той час як другі, <токі> [2], – вельмі рэдка. (Іншыя дыялектныя 
формы, такія як цілька, адсутнічаюць у корпусе.) Але форма <тока> была апісаная Земскай (гл. Земская 
1979, 197) і для рускай гутарковай мовы («разговорная речь»). Яна адзначае, што ў дадзеным выпадку 
страта /l’/ – гэта, з аднаго боку, жывы фанетычны працэс (і сама форма, такім чынам, вынік хуткага 
маўлення), а з другога – менавіта пры высокай частотнасці ён можа стаць стабільным, гэта значыць 
марфанематычным. Як асаблівасць можна адзначыць, што ў некаторых гарадах форма <тока> або не 
назiраецца (Баранавiчы), або вельмі рэдкая (Рагачоў [4]), хаця іншыя фанетычна спрошчаныя формы 
сустракаюцца там вельмі часта (што натуральна для сямейных размоў). У Акцябрскім дамінуе, з аднаго 
боку, <тока> (32 %), а з другога – <толькі> (55 %). У астатніх гарадах <тока> і <толькі> налічваюць 
разам ад 80 да 97 % выкарыстанняў, прычым то адзін, то другі варыянт можа моцна дамінаваць. Усё 
гэта, асабліва сітуацыя ў першых двух названых гарадах, сведчыць, што ў Беларусі фіксуецца менавіта 
марфанематычная форма. У згодзе з гэтым, з аднаго боку, стаяць і колькасныя суадносіны паміж 
<толька> і <толькі> з падобнай высокай частотнасцю, а з другога – суадносiны 80 да 1 паміж <тока> і 
<токі>, а таксама той факт, што ў гарадах, дзе дамінуюць <тока> і <толька>, асаблівую схільнасць да 
першага варыянта выказвае сярэдняя ўзроставая група (з 1961 па 1980 г.). Кваліфікацыя гэтых формаў 
як рускіх ці беларускіх не простая і мусіць вырашацца адвольна, у тым сэнсе, што формы з ненаціскным 
<-а> больш блізкія да рускай літаратурнай мовы, а з ненаціскным <-і> – да беларускай;

ë) «очень – вельмі/дужа/надта» [63–26]. Беларускія варыянты паказваюць роўнае, аднак колькасна 
слабае размеркаванне ў корпусе: <дужа> [11], <надта> [8]17*, <вельмі> [7]. Іншыя дыялектныя формы 
(вельма, вельме…) не зафіксаваны ў корпусе. Дыялектнае размеркаванне першых трох беларускіх 
варыянтаў таксама раўнамернае і знаходзіцца ў згодзе з ДАБМ (карта 322): форма дужа пераважае 
на поўначы, паўночным усходзе і ў цэнтральнай частцы ўсходу, але таксама пранікае ў цэнтр краіны. 
Абодва варыянты вельмі і надта (занадта) уласцівыя хутчэй захаду, у той час як першы больш выразна 
прадстаўлены на паўднёвым усходзе, а апошнi – на паўночным захадзе. Тым не менш форма очень [63] 
цалкам пераважае ў корпусе: яна рэалізуецца ў цэлым шэрагу фанетычна-фаналагічных варыянтаў: 
<оч’інь> [16], <оч’ень> [10], <очэнь> [22], <очынь> [13], <очань> [2], апошнія тры з беларускім цвёрдым 
[ч]. Форма очень дамінуе ў Баранавiчах, Мiнску, Рагачове, Смаргонi ў дыяпазоне частотнасці паміж 
60 і 100 %. Яна ж пераважае і сярод усіх узроставых груп. Беларускія формы дасягаюць частотнасці 
ў сярэднім 42 % толькі ў першай узроставай групе: народжаныя да 1960 г. Такім чынам, існуе ясная 
тэндэнцыя да перамогі формы очень;

ж) «даже – аж» [156–67]. Тут таксама найбольш часты варыянт той, які можа быць ахарактарызаваны 
як рускі: даже [99], неаднаразова таксама як <дажа> [43] ці <дажы> [14]. (У беларускіх дыялектах гэтыя 
формы, відавочна, сустракаюцца толькі адзінкава.) Адназначна беларускае нават зусім не сустрэлася 
ў корпусе. Гэтая форма мае і слабую дыялектную засведчанасць. У той жа час іншы варыянт, аж 
[67], адбірае для сябе амаль чвэрць усіх выпадкаў. Ëн пазначаны як беларускi, паколькі ўжываецца ў 
беларускай літаратурнай мове і да таго ж з’яўляецца даволі частым (ЧСБМ: аж [861] vs. нават [1384]). 
Аднак варыянт аж сустракаецца і ў рускай мове, хаця ў лексікаграфіі класіфікуецца хутчэй як размоўны 
(так званае прастамоўе) і ў ЧСРЯ засведчаны як рэдкі ( [19], параўн., напрыклад, з даже [1299]). Перавага 
даже адзначана ва ўсіх гарадах, дзе збіраўся матэрыял, але з пэўнымі адрозненнямі. Менш частотная 

17* Бел. формы надта, занадта могуць мець значэнне ‘вельмі багата, вельмі дужа’ і тады хутчэй суадносяцца з рус. слишком, 
чым з очень. На самай справе цяжка сказаць, наколькі па меншай меры адны з засведчаных у корпусе формаў недвухсэнсоўна 
выражаюць значэнне ‘вельмі’, а іншыя – не. Але для вызначэння іх частотнасці гэтая акалічнасць можа быць праігнаравана.
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гэтая форма ў Шаркоўшчыне (55 %), максімальная – у Хоцімску (да 95 %). Пры гэтым у пакалення 
рэспандэнтаў, народжаных у 1960 г. i раней, доля гэтай формы паслядоўна нiжэйшая, што выразна 
сведчыць пра ўмацаванне пазіцый рускага варыянта даже;

з) «но – але» [158–78]. У цэлым выразна пераважае варыянт но. Аднак у двух гарадах, у Мінску 
і Шаркоўшчыне, дамiнуе але: у 65 i 67 % выпадкаў але больш распаўсюджана (аднак гэтая розніца 
статыстычна нязначная). У гарадах, дзе но дамінуе, яго доля вагаецца паміж 62 і 100 %. У гарадах з 
раўнаважнымі суадносінамі дзвюх формаў правяралася карэляцыя з узростам рэспандэнтаў. У вынiку 
выявілася, што выразная перавага але (суадносіны прыкладна 2 да 1) характэрна толькi для асоб, 
народжаных у 1960 г. і раней. У маладзейшых рэспандэнтаў назiраюцца або збалансаваныя колькасныя 
адносiны памiж но i але, або перавага но. Гэта цалкам выразна ўказвае на ўмацаванне пазіцый аднаго 
з варыянтаў пары, а менавіта формы но, ідэнтычнай з рускай літаратурнай формай;

i) «уже – ужо» [812–441]. Лічбавыя паказчыкі ў загалоўку гэтай пары адлюстроўваюць колькасныя 
адносіны варыянтаў з нелабіяльным фінальным галосным гукам <-э,-ы,-a> да такіх самых варыянтаў 
з лабіяльным <-o>. Зафiксаваны наступныя формы: <ужэ> [499], <ўжэ> [175], <ужы> [51], <ўжы> [84], 
<ужа> [1], <ўжа> [2], <ужо> [250], <ўжо> [191], усе з націскам на апошнім складзе. Першы і апошні 
варыянты добра засведчаны ў беларускіх дыялектах, асабліва ўжо. Матэрыялы корпуса выразна 
сведчаць пра арэальную дыстрыбуцыю варыянтаў. У Хоцімску, найбольш усходнім з абраных гарадоў, 
ясна пераважае ужы/ўжы з доляй у 76 %. Гэты паказчык застаецца тут стабільным ва ўсіх трох 
узроставых групах. Пры гэтым аднак такі варыянт зафіксаваны толькі ў дадзеным арэале. На крайнім 
паўночным захадзе, у Шаркоўшчыне і Смаргоні, пераважае варыянт ужо/ўжо (68 і 77 % адпаведна), 
тоесны з беларускім літаратурным варыянтам. Хоць памiж узроставымi групамi i назiраюцца адрозненнi, 
але няма вiдавочнай перавагi таго цi iншага варыянта. З другога боку, у трох гарадах выразна бачна 
перавага ужэ/ўжэ – варыянта, што супадае з рускай літаратурнай мовай. Яго перавага самая слабая ў 
Рагачове (78 %), а ў іншых двух гарадах дасягае прыкладна ад 91 да 93 %. Таксама ў гэтых гарадах не 
назiраецца адрозненняў памiж узроставымi групамi, што сведчыць пра далейшае ўсталяванне адзiнага 
варыянта. Таму можна канстатаваць арэальна адрозную сітуацыю: у паўночна-заходніх мясцовасцях (i 
да пэўнай ступенi ў Мiнску) пераважае ужо, на самым усходзе – ужы, у астатніх, больш цэнтральных 
рэгiëнах – уже; 

к) «вот – во (вось)» [1154–973]. З трох формаў найбольш уласцівая беларускай літаратурнай мове 
форма вось [6], але ў корпусе яна вельмі рэдкая. Выглядае такім чынам, што яна слаба прадстаўлена 
і ў беларускіх дыялектах. Дзве першыя формы надзвычай частыя ў корпусе: <вот> [1154] i <во> [973]. 
Вот супадае з формай рускай літаратурнай мовы, але дапускаецца і ТСБМ, а таксама рознымі іншымі 
слоўнікамі беларускай мовы (але не БАС) у якасці субварыянта стандартнай формы беларускай мовы. 
Во кваліфікуецца ТСБМ як размоўны варыянт беларускай мовы, але, тым не менш, у БАС18* адсутнічае. 
Нават выразна дыялектная форма <от> [63] (якая не ўлiчвалася пры пададзеных вышэй падлiках) 
часцейшая за літаратурную вось. У далейшым улічваюцца толькі вот і во, якія ствараюць цікавую 
карціну сваёй дыстрыбуцыі. Пры выкарыстанні гэтых формаў не назіраецца істотных адрозненняў ні 
ў арэальных, ні ва ўзроставых адносінах. Агульныя колькасныя суадносіны паміж вот і во – 55 % да 
45 %. У Мінску, Баранавiчах i Смаргонi (у кожным выпадку 64 % да 36 %), Шаркоўшчыне (63 % да 
37 %) i Хоцімску (76 % да 24 %) адзначаецца крыху большае адхіленне ад сярэдняй велічыні. Іншыя 
гарады паказваюць адхіленне ў памеры каля ± 5 %, што можна праігнараваць. Яшчэ менш выражаны 
адрозненні ў залежнасці ад узросту рэспандэнтаў. Абедзве формы адносна стабільныя ў сваім ужытку, 
і няма знака, што адна з іх пачне дамінаваць над другой. У такiм выпадку можна казаць пра свабодную 
варыяцыю (free variation) памiж стылiстычна больш «высокім» варыянтам вот i больш «нізкім» во;

л) «чтобы/чтоб – каб» [185–176]. Колькасныя адносіны паміж рускімі і беларускімі варыянтамі ў 
гэтай пары раўнаважныя. Іх падварыянты размеркаваны наступным чынам: <штобы> [30], <штоб> 
[138], <шоб> [15], <шобы> [2], <каб> [176] (кабы і бадай не зафіксаваны)19**. У цэлым аднаскладовыя 
варыянты ўжываюцца часцей. Iстотныя адрозненні назіраюцца ў асобных даследаваных гарадах. 
Напрыклад, у Смаргоні і, яшчэ больш, у Баранавічах пераважае бел. каб (73 і 85 % адпаведна). У 
Шаркоўшчыне суадносіны памiж рускімі i беларускімі варыянтамi раўнаважныя. У такім выпадку можна 
казаць пра добрую прадстаўленасць беларускага варыянта. У Рагачове (58 %), а таксама, пры гэтым 
больш выразна, у Акцябрскім (91 %) і Хоцімску (да 97 %) пераважае рускі варыянт. Апрача абодвух 
крайніх выпадкаў – з аднаго боку, Смаргонь, а з другога – Хоцімск, дзе ва ўсіх узроставых групах дамінуе 
<штоб>, – заўважаецца вельмі выразная схільнасць прадстаўнiкоў маладзейшых узроставых груп да 
рускага варыянта;

м) «или – ці» [199–195]. У ДАБМ (карта 226) зафіксавана толькі размеркаванне варыянтаў ці і чы, 
без дыферэнцыяцыi іх функцыі як злучніка або часціцы. У любым выпадку апошняя форма мае больш 
шчыльнае размяшчэнне толькі ў вобласці Заходняга Палесся, а ў іншых частках краіны сустракаецца 
адзінкава. Адносна размеркавання варыянта ці ў беларускіх дыялектах сітуацыя якраз адваротная. 
Перавага цi адлюстравана і ў корпусе, што праяўляецца ў колькасных адносінах абедзвюх формаў: <ці> 

18*  Фактычна варыянт во сустракаецца і ў рускай мове, хаця класіфікуецца як размоўны (СРЯ: прастамоўе). Аднак паколькі 
рус. прастамоўе не ўплывае на дадзеныя корпуса, варыянт во быў кваліфікаваны як беларускi.

19** Кабы адзначаецца і ў рускай мове, але рашуча вызнаецца там як размоўная форма (СРЯ: прастамоўе).
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[191], <чы> [3] (разглядаліся толькі злучнікі). Вельмі рэдка трапляецца бел. <або> [1]; альбо і хіба20* не 
сустрэліся зусім. Тым не менш яшчэ часцей, чым цi, ужываецца рус. <или> [198], вельмі рэдка з’яўляецца 
либо ці <ліба> [1]. У трох гарадах, а менавіта ў Шаркоўшчыне, Хоцімску і Мінску, пераважае рус. или з 
доляй крыху большай за 64 %; у Смаргоні сітуацыя супрацьлеглая на карысць бел. ці. У іншых гарадах 
адносіны раўнаважныя. Акрамя таго, заўважны выразны ўплыў узросту (рост долі рускага варыянта ў 
больш маладых прадстаўнікоў) у Акцябрскім, Хоцімску, Рагачове і Смаргоні;

н) нет/нету – няма» [64–127]. Пад гэтай парай, варыянты якой кіруюць родным склонам, маюцца 
на ўвазе адмоўныя «экзістэнцыйныя прэдыкаты»: ‘X не існуе/няма X/X адсутнічае’. У колькасных 
адносінах беларускі тып, які этымалагічна ўзыходзіць да канструкцыі ‘не мець’, пераважае над рускім, 
які ўзыходзіць да канструкцыі ‘не быць’. Першы варыянт добра прадстаўлены ў беларускіх дыялектах, 
апошні – значна горш і ацэньваецца як русізм. Першае важнае назіранне тычыцца частотнасці асобных 
падварыянтаў. Унутры рускага варыянта літаратурны і нейтральны <нет> [12] саступае больш 
размоўнаму <нету> [52]21**. Унутры беларускага варыянта размоўнае, а таксама ўласцівае некаторым 
дыялектам <німа> [121] абсалютна ясна пераважае над варыянтам літаратурнай мовы няма [5] (з 
яканнем) і перыферыйным <нема> [1]22***. Таму асноўнымі варыянтамі з’яўляюцца нету і німа, што 
справядліва для ўсіх сямі гарадоў і ўсіх узроставых груп. Адносна прэферэнцый рускай ці беларускай 
формаў гэтай пары існуюць некаторыя лакальныя адрозненні: беларускі варыянт дамінуе ў Акцябрскім 
і Рагачове (на паўднёвым усходзе краіны), а таксама ў Баранавiчах i Смаргонi ў дыяпазоне паміж 59 
і 89 %. У Шаркоўшчыне дамiнуе рускi варыянт (73 %). У астатнiх двух гарадах колькасныя адносіны 
даволі раўнаважныя. Тым не менш у гэтых гарадах выяўляецца выразная сувязь з такой сацыяльнай 
велічынёй, як узрост: у старэйшым пакаленні захоўваюцца характэрныя для iншых гарадоў адносіны, а 
ў маладзейшых пакаленнях назіраецца адназначная перавага рускага варыянта;

о) «ещë – яшчэ» [224–467]. Розныя рэалізацыі гэтай пары вельмі моцна адрозніваюцца ў сваім 
ужыванні. Апрача вышэйадзначаных такiх фанетыка-фаналагічных з’яў, як «іканне» vs. «яканне», 
цвёрдасць ці мяккасць спалучэння зычных у сярэдзіне, тут можа адзначацца яшчэ і так званае цоканне 
(тут <шч> → <сц>), а таксама і поўнае знікненне пачатковага ненаціскнога складу. Найбольш частыя 
субварыянты <ішчо> [81], <jішчо> [16], <jэшчо> [43], <iшчэ> [169], <шчэ> [111], <jашчэ> [146]. Пры 
дадзеным аналiзе найбольш істотнае адрозненне памiж iмi ў апошнім гуку: варыянты на /о/ выяўляюць 
марфанематычную блізкасць да рускай літаратурнай мовы (аднак яны, хаця і рэдка, сустракаюцца і 
ў беларускіх дыялектах), тады як варыянты на /е/ належаць да беларускай мовы. Увогуле ў корпусе 
пераважаюць апошнія, беларускiя, варыянты ў суадносінах прыкладна 2 да 1. Аднак па гарадах сітуацыя 
даволі розная: у чатырох гарадах беларускія варыянты пераважаюць вельмі выразна: у Хоцімску і 
Смаргоні – больш за 87 %, у Акцябрскім і Рагачове – 73 i 85 % адпаведна. У Баранавічах назiраецца 
раўнавага, у Шаркоўшчыне i Мiнску рускія формы маюць перавагу – 68 % да 78 %. Нягледзячы на 
некаторыя адрозненнi памiж узроставымi групамi, што назiраюцца ў асобных гарадах, вiдавочнай 
тэндэнцыi да первагi аднаго з двух варыянтаў няма; 

п) «как – як» [269 – 825]. У адпаведнасці з вышэйадзначанай полісеміяй у кожным выпадку ўжывання 
как і як у корпусе было праверана, ці адпавядаюць яны рускаму злучніку как (а не злучнікам когда 
і если). Толькі такія ўжыванні адбіраліся для параўнання. Беларускі як пераважае ў суадносінах 3 
да 1. Перавага яшчэ больш выразная ў шасцi гарадах з сямі: у Акцябрскім, Рагачове, Баранавiчах, 
Шаркоўшчыне, Хоцiмску і Смаргоні яго доля вагаецца паміж 65 і 86 %; Мiнск паказвае раўнаважныя 
суадносіны (как – 44 %, як – 56 %). Апрача таго, у Мiнску таксама назiраецца больш-менш выразная 
схільнасць прадстаўнікоў маладзейшых пакаленняў да рускай формы;

р) «тогда – тады» [12–42 (плюс 65 <тада>)]. Рускі варыянт тогда [12] зафiксаваны ў корпусе як 
<таγда>, з бел. [γ]. Часты ў корпусе варыянт <тада> [65] цяжка кваліфікаваць як адназначна беларускі ці 
рускі. Ён можа быць знойдзены ў гутарковай рускай мове (гл. Земская 1979, 197), відаць, ужо ў часткова 
марфемізаванай (а не проста ў фанетычна спрошчанай) форме. Але і «беларуская» інтэрпрэтацыя тут 
таксама магчымая. З аднаго боку, гаворка можа ісці пра гістарычнае спрашчэнне першапачатковага 
спалучэння гд/γд у медыяльны д, як і ў бел. тады (гл. Карский 2006, 373). У сінхраніі гэта трэба было б 
апісваць як з’яву марфанематычнай рэпрэзентацыі. З іншага боку, гэта можа быць руская спрошчаная 
форма ці (вельмі) «слабая» артыкуляцыя фрыкатыўнага зычнага, што і прымушае пры транскрыпцыі 
на слых запiсваць тада замест <таγда>. У той час як у беларускай літаратурнай мове спалучэнні 
кшталту <γд> сустракаюцца толькі ў запазычаных элементах (гл. Падлужны 1989, 183), яны шырока рас-
паўсюджаны ў дыялектах. Аднак паколькі няма ніякіх (нават рэдкіх) сведчанняў дыстрыбуцыі <таγды> у 
дыялектах, то варыянты тада, як i бел. тады, могуць разглядацца як замацаваныя формы ў беларуска-
рускiм маўленнi. Беларуская форма <тады> [42], якая супадае з формай літаратурнай беларускай мовы 
і ў цэлым дамінуе ў дыялектах, выразна пераважае рус. тогда. Аднак вылучаюцца Баранавічы: толькі 
18 % рэлевантных выпадкаў даюць бел. тады, а 82 % выпадкаў прыпадае на рус. тогда ці <таγда>. 
Гэта, відаць, павінна разглядацца як спецыфічная рыса рэспандэнтаў з Баранавічаў. Акцябрскі, Мінск 
і Хоцімск у гэтых адносінах утвараюць групу, дзе <тада> выразна прадстаўлены і канкурыруе з тады, 

20* Хіба адзначана 6 разоў, але толькі ў якасцi прыслоўя, са значэннем ‘магчыма’.
21**  Выкарыстанне нет у якасці адмоўнай часціцы, супрацьлеглай да, абмеркаванае вышэй, пад парай у), застаецца тут без 

увагі.
22***Тым не менш у акустычным аналізе цэлага шэрагу рэалізацый <німа> высвятляюцца моцныя рэдукцыі галоснага гука ў 

першым складзе, аж да яго страты: [н'ма] (вуснае паведамленне Яна Патрыка Цэлера, Альдэнбург). Мяккасць [n'] прымушае 
транскрыптараў на слых запiсваць такія формы, як <німа>.
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якi тут сустракаецца нашмат радзей. У Рагачове, Смаргоні і Шаркоўшчыне адназначна дамінуе тады, з 
паказчыкамi прыкладна ад 56 да 87 %. У гэтых шасцi гарадах форма тагда вельмi рэдкая або ўвогуле 
адсутнiчае. Устойлівай тэндэнцыi маладзейшых рэспандэнтаў ужываць тогда за кошт тады і/ці тада 
не назiраецца;

с) «ли – ці» [11–72]. Абедзве часціцы факультатыўныя ў сваіх мовах. У прыватнасці, у вусным 
маўленні яны часта адсутнічаюць, паколькі сама інтанацыя сказа ўжо надае яму статус пытання. 
Беларускі варыянт значна пераважае ў корпусе. Паказчыкi (агульная колькасць выпадкаў) па асобных 
гарадах i па асобных узроставых групах адносна невялiкiя, што не дазваляе зрабiць высноў наконт ролі 
ўзроставых або арэальных крытэрыяў; 

т) «где – дзе» [44–301]. Акрамя літаратурнай формы <где> [7], рускі варыянт где выступае ў часткова 
ці цалкам фанетычна беларусізаваных формах: <γде> [1], <гдзе> [7], <γдзе> [29], дзе спалучаюцца 
беларускія і рускія асаблівасці. Варыянт <дзе> [299], які супадае з беларускай літаратурнай формай, 
мае марфанематычна значнае спрашчэнне пачатковага спалучэння зычных (форма <де> з рускiм 
вымаўленнем [d’e] зафiксавана два разы). Агульная дамінацыя гэтай формы адзначаецца ва ўсіх гарадах 
(з мінімумам у Мiнску (73 %) і максімумам у Рагачове (95 %) і ва ўсіх узроставых групах (з мінімумам 
у 85 % у наймаладзейшай групе). Гэта значыць, па-першае, што частотнасць рус. где ў яго розных 
фанетычных формах у значнай ступені можа быць вынікам міжсказавага пераключэння кодаў (code 
switching): асабліва члены наймаладзейшай групы ўтвараюць час ад часу цэлыя выказванні (сказы) на 
рускай мове з вышэйадзначанай беларускай фанетычнай інтэрферэнцыяй. Па-другое, пазіцыя дзе ў 
беларуска-рускім змешаным маўленні даволі трывалая;

у) «нет – не» [54–650]. Відавочная агульная перавага бел. не ў функцыі адмоўнай часціцы (у 
супрацьлегласць да сцвярджальнай часціцы) над рус. нет адлюстравана ва ўсіх сямі гарадах, з 
мінімумам 83 % (Шаркоўшчына) і максімумам 100 % (Смаргонь). Крытэрый узросту тут таксама не 
адыгрывае значнай ролі. Хаця больш маладзейшыя рэспандэнты i паказваюць у некалькіх мясцінах 
лёгкае павышэнне долі рус. часціцы нет, аднак яе вага ніколі не дасягае больш за трэць;

ф) «здесь – тут» [21–445]. Форма рускай літаратурнай мовы здесь вельмі рэдкая ў корпусе (здес’ [3], 
<здзес’> [3], <з’дзес’> [15]). Варта ўвагі, што здесь (<здзес’> i <з’дзес’>) не адзначаецца і ў беларускіх 
дыялектах. Выразна пераважае форма <тут> [445], якая належыць не толькі да літаратурнай 
беларускай, але і да рускай мовы, дзе пры вялікім семантычным падабенстве мае яшчэ і высокую 
частотнасць (згодна з ЧСРЯ). У рускай мове тут канкурыруе са здесь як менш фармальная адзінка.

4. Вынікі і падагульненні. Калі згаджацца з Аўэрам (гл. Auer 1999), што пры ўтварэнні «fused lects» 
для мноства варыянтаў вырашальным становіцца працэс стабілізацыі аднаго варыянта – ці свабоднага, 
запазычанага з адной з кантактных моў («lects»), ці новастворанага (магчыма, гібрыднага), узніклага 
на іх базе, – то такая стабiлiзацыя прысутнiчае i ў беларуска-рускiм маўленнi, як бачна з папярэдняга 
аналізу асобных пар. У выпадку адных прааналізаваных пар адзін варыянт перамагае ва ўсіх «сямей-
ных лектах» у сямі гарадах, у выпадку iншых сітуацыя розная – у розных «сямейных лектах» і/ці ў розных 
гарадах тыя ці іншыя варыянты становяцца больш ці менш частотнымі, што для асобных пар сведчыць 
пра ўтварэнне арэальнай дыферэнцыяцыі. (Хаця ў розных прэферэнцыях той ці іншай формы ў цэлым 
не назіраецца рэгулярнага ўплыву традыцыйных дыялектаў.) У некаторых парах усё яшчэ назiраецца 
адносна свабодная варыяцыя. (Аднак пры гэтым, як было адзначана раней, у дадзеным даследаванні 
не было магчымасці высветліць, ці абумоўлена гэта больш тонкімі дэнататыўнымі або канатацыйнымі 
адрозненнямі, што развiлiся паміж варыянтамі.) Далёка не малая частка варыяцый у даследаваным 
корпусе заснавана таксама на пераключэнні кодаў («code switching») і змяшэнні кодаў («code mixing»), 
згодна з Аўэрам, гл. вышэй. Аднак у адносінах да вялікай колькасці пар апісаныя мадэлі частотнасці 
дазваляюць прывесцi выснову, што ў беларуска-рускім змешаным маўленні ўзнік узус (і, такім чынам, 
«fused lect»), якому характэрны некаторыя лакальныя адрозненні.

Самымі яскравымі прыкладамі, што існуюць ва ўсіх сямі даследаваных гарадах, з’яўляюцца 
наступныя: (а) набор сцвярджальных і адмоўных часціц у корпусе змешанага маўлення паказвае 
выразную тэндэнцыю да ўтварэння канфігурацыі да – не, хаця ў рускай літаратурнай мове мусіць 
быць да – нет, а ў беларускай так – не. У адносiнах да семантычна «сумежнай» пары адмоўных 
экзістэнцыйных прэдыкатаў відавочна, што варыянт рускай літаратурнай мовы нет не адыгрывае 
значнай ролi. Праўда, паміж гарадамі тут назіраецца шэраг адрозненняў: у той час як у асобных 
выпадках існуе моцная прэферэнцыя бел. німа (але не «строга» літаратурнай формы няма), у іншых 
гарадах узнікаюць залежныя ад узросту моўцаў прэферэнцыі: рус. нету для маладзейшых, бел. німа 
для старэйшых. Гэтая канкурэнцыя яшчэ не скончана. Затое дасягнута пэўнасць у татальным панаванні 
(б) рус. тоже (як супрацьлеглага бел. таксама і падобным формам); (в) рус. потом ці <патом> (супраць 
бел. потым); (г) рус. сейчас, а таксама теперь/цяпер (супраць бел. зараз, адразу, зразу); (д) рус. надо 
ці <нада> (супраць бел. трэба і да т. п.); (е) рус. очень (супраць бел. вельмі, дужа, надта); (ë) рус. 
даже (супраць бел. аж), што суправаджаецца амаль поўнай адсутнасцю бел. нават; але таксама і 
(ж) бел. тады i тада як спецыфiчнага марфанематычна замацаванага элемента мяшанага маўлення 
(супраць рус. тогда); (з) агульнага, хаця з улікам шырокіх функцый хутчэй бел. тут (супраць рус. 
здесь). Апазіцыя ‘блізка’ vs. ‘далёка’ ў змешаным маўленні таксама хутчэй паслядоўнічае існуючаму ў 
беларускай літаратурнай мове ўзору тут vs. там, а не рускаму здесь/тут vs. там; (i) бел. дзе выразна 
пераважае над рус. где; (к) стабільнае суіснаванне бел. во і рус. вот, магчыма, сваёй падставай мае 
стылёвую дыферэнцыяцыю (што суправаджаецца амаль татальнай адсутнасцю бел. вось), з лёгкай 
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перавагай першай формы, але без істотных адрозненняў у асобных гарадах і ўзроставых групах; 
(л) кароткія варыянты злучнікаў рус. чтоб (размоўны) і бел. каб (лiтаратурны) вельмі яскрава 
пераважаюць над доўгай рус. формай чтобы (лiтаратурны), з рознымі перавагамі той ці іншай кароткай 
формы ў розных арэалах.

Як магчыма вытлумачыць гэтыя эмпірычна выведзеныя прэферэнцыі? Натуральна, можна ўказаць 
на наступныя «перавагі» пэўных прэферэнцыйных варыянтаў. (а) Адмаўленне ад так на карысць да 
дазваляе скасаваць беларускую аманімію/полісемію: так ‘пэўна, канечна’ і так ‘такім чынам’. (Аднак 
iншыя славянскія мовы, такія як польская, «жывуць» і далей з гэтай аманіміяй.) (б) Вельмі частыя ва 
ўжыванні элементы «імкнуцца» да таго, каб станавіцца больш кароткімі. Гэтай тэндэнцыі адпавядае 
дамінаванне тоже на фоне вельмі рэдкага таксама. (в) Структурна больш простае (адносна будовы 
складоў) тут перамагае больш складанае здесь. Гэта магло б патлумачыць і перавагу тады, тада 
(супраць тогда ці <таγда>), <тока> (супраць <толька>), а таксама дзе (супраць где). У дадатак 
да такіх структурна іманентных «пераваг» пэўную ролю могуць таксама адыгрываць сацыяльныя 
прэферэнцыі, калі, напрыклад, варыянт рускай літаратурнай мовы перамагае беларускі варыянт, але 
пры гэтым першы шырэй падтрыманы падобнымі формамі ў беларускіх дыялектах, чым апошні. Але 
чаму ўпэўнена атрымлівае перамогу, напрыклад, потом ці <патом> над потым? Каб гэта высветліць, 
трэба правесці асобнае даследаванне, скіраванае на ўлік агульных экстралінгвістычных умоў.

Тым не менш у цэлым можна канстатаваць, што сярод найбольш частых пар існуе тэндэнцыя выбіраць 
варыянты, якія характэрныя для рускай літаратурнай мовы (параўн. таксама: Цыхун 1998, 86). Гэта не 
дзіўна для такіх высокачастотных з’яў. Яны не толькі кіруюцца механізмамі несвядомага прыстасавання, 
але і могуць быць аб’ектам свядомай імітацыі (як лічыць Trudgill 1986). А менавiта свядомае, ці жаданае, 
авалоданне рускай мовай было жыццёва важным для многіх моўцаў, па меншай меры ў пачатку развіцця 
«іх» беларуска-рускага змешанага маўлення. Але руская мова ні ў якім разе не перамагае ва ўсіх тут 
даследаваных парах. Апрача таго, некаторыя формы беларуска-рускага змешанага маўлення, што 
супадаюць з формамі рускай літаратурнай мовы, далёка не заўсёды супадаюць з імі па сваіх функцыях.

Прадстаўлены аналіз выразна супярэчыць погляду на бессістэмнае, нават хаатычнае хістанне або 
пераключэнне паміж рускімі і беларускімі формамі і мадэлямі ў беларуска-рускім змешаным маўленні. 
Натуральна, гэтае маўленне яшчэ і сёння варыятыўнае па многіх параметрах, што адлюстроўвае яшчэ 
не скончанае «спаборніцтва» паміж формамi беларускай і рускай моў. Пры гэтым нельга не звяртаць 
увагi на тое, што ў ім ужо існуе шэраг устойлівых прэферэнцый тых ці іншых варыянтаў, у адных 
выпадках – відавочна татальнага характару, у іншых – лакальнага. У тэарэтычных адносінах беларуска-
рускае змешанае маўленне – карысны аб’ект даследавання, які дазваляе зразумець сëнняшнюю 
моўную сітуацыю ў Беларусі (параўн. таксама: Хентшель 2013). Але такое маўленне вартае ўвагі і з боку 
сучаснай тэарэтычнай лінгвістыкі, увагі, не меншай за тую, што атрымалі вясковыя дыялекты з боку 
традыцыйнай дыялекталогіі. Пытанне толькі ў тым, ці будуць у стане многія лінгвісты (і не ў апошнюю 
чаргу з самой Беларусі) узняцца вышэй за таўро ганебнай мяшанкі, якую начэпліваюць на гэтае 
маўленне, а таксама адмовіцца ад таўравання тых, хто карыстаецца ім, каб пераадолець апрыёрную 
дыскваліфікацыю гэтай з’явы і зрабіць яе аб’ектам лінгвістычнага даследавання.
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