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Т.Р. РАМЗА 

ПЫТАННЕ АБ БЕЛАРУСКІМ ГУТАРКОВЫМ МАЎЛЕННІ Ў ЧАСОПІСАХ 1920-х гг. 
На основании анализа первоисточников публицистического дискурса 1910–1920-х гг. показано, что нынешние проблемы уст-

ной белорусской речи в большинстве своем были актуальны уже в 1920-е гг. прошлого века. Установлены приоритеты тогдашней 
белорусской интеллигенции относительно развития литературного языка и белорусской разговорной речи в частности. 

Based on an analysis of primary sources and journalistic discourses of the early 20th century, this study shows that most of the current 
problems of the spoken Belarusian standard language already appeared as early as the 1920s. The study describes what priorities the Bel-
arusian intelligetsia of the time had with respect to the development of standard Belarusian in general and its spoken form in particular. 

1. Узус і літаратурная мова. Уласна гутарковае маўленне, пад якім «звычайна разумеецца вусная 
маўленчая практыка адукаванай часткі грамадства і якая лічыцца прэстыжнай сацыяльна-стылістыч-
най разнавіднасцю нацыянальнай мовы» (Сямешка 1998, 38), непарыўна звязана са станаўленнем 
самой беларускай літаратурнай мовы і яе нормаў. Першымі, хто ў пэўнай ступені закрануў гэтую праб-
лематыку, былі філолагі, педагогі, лексікографы, пісьменнікі, публіцысты, літаратурныя крытыкі, гра-
мадскія і палітычныя дзеячы пачатку ХХ ст. (нярэдка ўсё ў адной асобе): А. Багдановіч, М. Байкоў  
(адзін з яго псеўданімаў М. Крывіч), П. Бузук, І. Воўк-Левановіч, браты М. і Г. Гарэцкія, У. Дубоўка, 
В. Ластоўскі, браты А. і Я. Лёсікі, А. Луцкевіч, С. Некрашэвіч, Б. Тарашкевіч, Л. Цвяткоў, К. Чорны, 
А. Харэвіч і інш. І хаця «працы 1920-х і не сфармавалі яшчэ канчаткова аблічча сучаснай беларускай 
лінгвістыкі (працы 1930–1950-х гг. іх старанна “перакрэслівалі”), то яны дакладна ўнеслі значны ўклад 
у фармаванне беларускай літаратурнай мовы» (Запрудскі 2010, 7). 

У той час, акрамя праблем кадыфікацыі беларускай мовы, перад мовазнаўцамі стаяла неадклад-
ная задача «яе вывучэньня і ўжываньня»∗ (Харэвіч 1927, 152), а таксама папулярызацыі як сярод ся-
лян, так і сярод рабочых і служачых. Калі першым трэба было «адвыкнуць сароміцца гаварыць на сва-
ёй роднай мове» (Кнорын 1928, 10), то другім трэба было навучыцца гаварыць на ёй, а для гэтага бе-
ларуская мова мусіла мець прэстыж. «У кожным разе ідэал мовы ў літаратурна-гаворачых і пішучых 
прымушае трымацца пэўных норм і гэтым самым надае літаратурнай мове пастаянства, перашкаджае 
ёй паддавацца тэй зьменчывасьці, якой адзначаецца разгаворна-народная мова» (Харэвіч 1925, 87). 

1.1. «...каб беларуская мова была адна». Моваведамі цалкам адпрэчваліся старыя прынцыпы, 
якія «прымушалі разглядаць літаратурную мову як парніковую расьліну» (Харэвіч 1927, 153), наадва-
рот, яна мусіла быць даступнай рабоча-сялянскай мовай, таму і ў сваіх правапісных прапановах кады-
фікатары імкнуліся зыходзіць з вуснага узусу (вымаўленчага, граматычнага, лексічнага). Узорам у та-
кіх захадах – па магчымасці не адрываць кніжную мову ад размоўнай народнай стыхіі – была сербская 
мадэль. «Мы хочам, каб беларуская мова была адна. Мы павінны імкнуцца, каб простая мужыцкая мо-
ва разам з тым была і мовай кніжнай (літаратурнай). Нельга пры гэтым думаць, што беларуская мова 
будзе зьяўляцца якімсьці выключэньнем сярод іншых моваў. Даволі будзе сказаць аб сербскай народ-
най і літаратурнай мовах, якія супадаюць у ваднэй мове. Гэтае адзінства народнай і кніжнай мовы па-
вінна быць ідэалам пры разьвіцьці нашай мовы» (Некрашэвіч 1926, 125).  

На пераемнасць пісьмовай беларускай мовы ад вуснай, а тым самым на неабходнасць захавання ў 
першай асаблівых рысаў апошняй указваў У. Дубоўка. «Трэба раз назаўсёды ўстанавіць адно: прыстаўныя 
галосныя, прыдыханьні, падвойныя формы некаторых склонавых канчаткаў (напрыклад, канчаткі 
прыметнікаў роднага склону, жаночага роду ў адзыночным ліку – “ае”, “ай”...) зьяўляюцца ў народнай мове 
не выпадкова, а дзеля мэты ўхіленьня нямілагучных гуказлучэньняў» (Дубоўка 1927, 89), а таму мэтай усіх 
яго правапісных прапаноў з’яўлялася «не адлучэньне гаворкі “адукаваных асоб” ад гаворкі “простага (!!) 
народу”, а ўстанаўленьне найшчыльнейшай сувязі» (Дубоўка 1927, 91). У такім жа рэчышчы выказваў свае 
меркаванні М. Байкоў, параўн. яго рэакцыю на некаторыя артыкулы ў «Працах Акадэмічнае 
Канферэнцыі»: «Тая або іншая рэформа правапісу Тарашкевіча зьяўляецца бязумоўна патрэбнай, як крок 
да збліжэньня нашай літаратурнай мовы з жывой масавай мовай» (Байкоў 1927, 256).  

Абраны кірунак развіцця літаратурнай беларускай мовы, арыентаваны на цесную сувязь народнай 
і пісьмовай мовы, быў ідэалам і адначасова ідэальным, бо рэалізацыя яго «спатыкалася» не толькі на 
ўласна моўны матэрыял (напрыклад, адаптацыя запазычанай лексікі), але і на чалавечы фактар 
(носьбітам і патэнцыяльным карыстальнікам не ставала культу роднай мовы). 

1.2. «Думаць па-беларуску». Найгалоўнейшую ролю ў выкрышталізаванні нормаў і ў стабільным 
развіцці самой літаратурнай мовы нармалізатары ўскладалі на інтэлігенцыю: «Мае асабліва важнае 
значэньне, каб беларуская інтэлігэнцыя і гаварыла і думала на сваёй рабоча-сялянскай мове» (Байкоў 
1923, 103). Аднак імі ж зазначалася, што ў Беларусі пачатку ХХ ст. не было «ўласнай» інтэлігенцыі, гэ-
та значыць тагачасная інтэлігенцыя не мела беларускамоўнага выхавання і тым самым набыла 
«склад думаньня не ўласьцівы для характару беларускай мовы» (Культура 1927, 194). Выправіць та-
кую сітуацыю мог толькі дзяржаўны комплекс мер па прапагандзе і ўкараненні беларускай мовы ў роз-
                                                 

∗ Тут і далей цытаты падаюцца ў аўтарскай арфаграфіі 1920-х гг. 
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ных галінах, а таксама намаганні саміх носьбітаў і карыстальнікаў беларускай мовы. «Прычына гэтага 
нашага агульнага ліха хаваецца ў тым, што мы сваю асьвету атрымалі не на роднай глебе. Прайшоў-
шы рускую або польскую школу, мы навучыліся думаць не пабеларуску, а паруску ці папольску. Каб 
перамагчы гэта, трэба ўнікнуць у народную мову <...>» (Некрашэвіч 1925, 169). Праблема заключала-
ся і ў тым, што пэўная частка такой інтэлігенцыі не спяшалася ні глыбока спасцігнуць беларускую мо-
ву, ні свядома ўжываць яе ў штодзённых стасунках, на што таксама звярталася ўвага: «Наша інтэлі-
генцыя ў сям’і і жыцьці наогул беларускай мовай яшчэ не карыстаецца, а калі часам і ўжывае белару-
скія словы, дык далёка не ў літаратурнай форме» (Самацэвіч 1928, 86). Спарадычнае выкарыстанне 
вуснай мовы, адарванасць моўцаў «ад народных гушчаў», няведанне імі граматыкі вяло да таго, што 
мноства «неўласьцівых і дзікіх для беларускай мовы» канструкцый, як пісаў Я. Лёсік, «пападаюць у на-
шу літаратурную і разгаворную мову пад уплывам расійскае мовы» (Лёсік 1927, 197).  

Таму лейтматывам шматлікіх публікацый, якія тычыліся культуры мовы, стаў заклік «думаць па-бе-
ларуску», бо і вуснае і друкаванае слова мусіла дэманстраваць мілагучнасць роднай мовы, выхоўваць 
пашану да яе. «Літаратурная мова павінна быць моваю чыстаю, беларускаю. Карэньні яе – у мове на-
роднай. Літаратары павінны навучыцца моўна думаць па-беларуску. Яны павінны абудзіць у сабе або 
пастарацца ўспрыняць (калі не давялося мець яе змалку) беларускую моўную стыхію. Бо калі гэтага ня 
будзе, яны будуць, як і цяпер, шкодзіць нацыянальнай форме культуры» (Чорны 1928, 183). Шкода гэтая 
бачылася найперш у тым, што такая «беларуская» мова ніяк не адпавядала жывой народнай мове. 
Прычым частка мовазнаўцаў цвёрда трымалася думкі, што праблема не столькі ў лексічным перайман-
ні, колькі ў скажэнні граматыкі беларускай мовы: «Мова псуецца ды становіцца штучнаю, чужою і 
малазразумелаю не ад чужых слоў. Яна псуецца чужою граматыкаю – чужою фонэтыкаю, морфолёгіяю і 
сынтаксам»* (Лёсік 1927, 196). Што датычыць уласна лексікі, то, напрыклад, М. Бузук адкрыта ўказваў 
«на неасьцярожнасьць тых, хто ўсялякія адхіленьні ад знаёмых ім нормаў называе русыцызмамі. Самае 
большае, на што яны маюць пакуль права, – гэта заявіць, што той ці іншы моўны факт не зьяўляецца 
ўласьцівым тым гаворкам, якія ляглі ў аснову літаратурнай мовы» (Бузук 1929, 112). 

З усяго сказанага вынікае, што ўзорам вуснага маўлення лічылася на той час жывая народная мо-
ва, бо яе носьбіты ніколі не пераставалі думаць на ёй. «Гарадзкая й местачковая насельнасьць мела 
большае дачыненьне да чужой нацыі, што запаланяла наш край, а таму першая й пачала траціць чыс-
тату сваёй мовы. Толькі вёска, глухая, цёмная вёска, для якой незнаёма была кніжная асьвета і якая 
ня толькі ня мела зносін з чужынцамі ў краі, але фактычна й мець не магла, бо ёй, як мужыцкай, гань-
бавалі, – і вось толькі гэтая вёска на працягу шмат вякоў у чыстаце захоўвала свой найдарожшы 
скарб – беларускую мову» (Некрашэвіч 1925, 168). 

3. Імкненне да ідэалу. Новы этап беларусізацыі – укараненне беларускай мовы ў паўсядзённы 
быт, – на думку тагачаснага сакратара ЦК КП(б)Б В. Кнорына, мусіў быць пераломным. Першы, агіта-
цыйна-арганізацыйны этап, як ён адзначаў, даў вельмі многа, але шмат у чым быў знадворным і па-
казным: «Чалавек жыве не аднэй палітыкай. Палітграмата, прафграмата і г. д. часта зьяўляюцца яшчэ 
нечым надворным, афіцыйным, непасрэдна ня зьвязаным з хатнім бытам, з штодзённым хатнім жы-
цьцём. Націск у гэты бок <...> павінен увесьці беларусізацыю ў быт і культуру» (Кнорын 1928, 10). 
А тым самым дамінантная роля ў гэтым працэсе надавалася вуснай беларускай мове як сродку куль-
турнага абслугоўвання ва ўсіх сферах, у тым ліку і гандлі. Ім жа падкрэслівалася, што меры аганіза-
цыйнага і адміністрацыйнага ўздзеяння могуць быць паспяховыя толькі ў дачыненні да актыву і дзяр-
жаўных служачых, «але ў радавую масу рабочых укараняць беларускую мову трэба так, каб яна 
ўвайшла ў быт, у культуру натуральна, каб яна ўбіралася, як патрэбнае для дыханьня паветра, як 
патрэбны сродак падтрыманьня існаваньня культурнага чалавека і грамадзяніна» (Кнорын 1928, 8). 

Не менш важным пры стабілізацыі літаратурных нормаў было меркаванне аб неабходнасці пільнай 
увагі да маўлення гарадской адукаванай часткі грамадства, тагачаснай мінскай інтэлігенцыі. Паколькі 
гутарковы ўзус не ёсць нешта закансерваванае, то ўказвалася, што «мала толькі прыслухоўвацца да 
таго, як гаварылі раней, трэба яшчэ мець той узорны нацыянальна-культурны асяродак, куды-б накі-
роўваць свой слух цяпер. <...> Такім асяродкам <...> у нас, беларусаў, пры сучасных політычных умо-
вах, такім павінен стаць і ўжо становіцца Менск з яго Інстытутам Беларускай Культуры, Дзяржаўным 
Тэатрам і г. д.» (Харэвіч 1925, 87). 

3.1. Дзяржустановы. Між тым, як сведчылі сучаснікі, жывое тагачаснае маўленне ва ўстановах, на 
радыёстанцыі, у канцылярыях, у школе было далёкае не толькі ад ідэалу, але ад беларускай мовы 
ўвогуле (гл. Чорны 1929, 92). Штодзённая гутарка не толькі служачых і рабочых характарызавалася як 
«жаргон паміж расійскай і сваёй роднай мовай» (Баліцкі 1925, 196), але і мова настаўнікаў мала чым 
                                                 

* Параўн. сённяшні пункт гледжання вядомага беларускага перакладчыка Васіля Сёмухі: «Я русізмаў на ўзроўні лексікі не 
баюся. Калі беларус кажа “старшыня” ці “прадсядацель”, ён і тое, і другое кажа па-беларуску. Самае глыбіннае беларускае – гэ-
та фанэтыка, сынтаксыс і стылістыка. <…> Акторы, якія агучваюць ролі [у перадачах БТ для дзяцей], і перакладчыкі не вало-
даюць беларускай мовай. Яны мысьляць па-расейску. І гэта самае страшнае для нашых дзяцей, бо яны звыкаюць мысьліць гэ-
тымі канструкцыямі. Вось русізм самы страшны. А што старшыня ці прадсядацель – гэта нічога» [Электронны рэсурс]. Рэжым 
доступу: http://www.nn.by/2002/05/09.htm. Дата доступу: 04.04.2011. 
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адрознівалася ад такога маўлення: «У “настаўніцкіх”-жа беларускімі сказамі толькі “перасыпаецца” гу-
тарка на расейскай мове; у добрых выпадках можна чуць мяшаную расейска-беларускую гутарку» 
(Самцэвіч 1928, 86). Пра тое, што само настаўніцтва на той час яшчэ належным чынам не справілася 
з беларускай мовай, указвае шэраг допісаў у часопіс «Асьвета». Так, адзін вясковы настаўнік з Полач-
чыны пакеплівае з цяжкасцей, якія зазнавалі рускамоўныя настаўнікі пры засваенні беларускай фане-
тыкі: «Каторыя радзіліся ў інтэлігэнтнай сям’і, навучыліся з малалецтва “вялікадзяржаўнай рускай мо-
ве”, ніяк не маглі зразумець простую беларускую мову. Іх язык ніяк ня мог варочацца проста, на ўвесь 
рот, але, прывыкшы, варочаўся ў “вядомых межах” і вытвараў што ні-на ёсьць “московский благород-
ный язык”» (Вясковы 1925, 130). 

Таму, разумеючы ўсю складанасць моўнай сітуацыі, і педагогі, і мовазнаўцы, і грамадска-палітыч-
ныя дзеячы, з аднаго боку, заклікалі рашуча змагацца за культуру мовы, бо «ў сучасны момант мы пе-
ражываем вельмі цяжкую паласу ломкі мовы, і аднэй з задач школы зьяўляецца барацьба з жаргонам, 
за якасьць і чыстату мовы» (Тэпін 1928, 77). З другога боку, яны ўказвалі на неабходнасць змены так-
тыкі ў агітацыйна-арганізацыйнай рабоце: «Трэба ісьці далей, трэба паглыбляць работу: нахрапам і 
націскам, загадам і распараджэньнямі зараз шмат узяць ужо нельга, ды, калі што і возьмеш гэтымі мэ-
тадамі, будзе няглыбока, нясур’ёзна, нягрунтоўна» (Кнорын 1928, 8). На першае месца ставілася за-
дача пераводу на беларускую мову працы ўсіх арганізацый, партыйных, прафсаюзных, культурна-
асветных, гандлёвых і інш., якія абслугоўваюць масы. Праз такія захады імкнуліся вырашыць прабле-
му ўмацавання пазіцый беларускай мовы на службе і (ці не самае важнае!) стварыць культ роднай мо-
вы і ў побыце. 

Частка педагогаў, на каго прыпадала асноўная нагрузка, выразна разумела сваё прызначэнне: 
«Першай мэтай маёй было зацікавіць вучняў беларускім нацыянальным пытаньнем, азнаёміць з бела-
рускай мастацкай літаратурай, паказаць лёгкасьць, гібкасьць і мілагучнасьць беларускай мовы, яе 
песьні, навучыць сьвядома чытаць, пісаць і гаварыць на гэтай мове» (Настаўнік 1925, 65). Паступова 
такім настаўніцкім намаганням стала спрыяць і новая вучэбная літаратура, якая «вялікую, нават вык-
лючную ўвагу <...> зварачае на пытаньні разьвіцьця вуснае і пісьмовае мовы» (Тэпін 1928, 77). Варта 
ўзгадаць, што пры гэтым папікалася старая методыка, якая «зусім ня культывавала вусную мову вуч-
няў», хаця «задача выкладаньня мовы складаецца з таго, каб дапамагчы вучням замацаваць най-
больш абавязковыя нормы літаратурнай мовы, дзеля таго, каб мець магчымасьць вольна (вылучана 
мною. – Т. Р.) імі карыстацца для патрэб сваёй практычнай дзейнасьці» (Там жа). 

3.2. Тэатр. Дзякуючы таму, што «п’есы на роднай мове глядзяць з большай зацікаўленасьцю, чым 
на якой-колечы іншай, нават і зразумелай мове» (Баліцкі 1925, 200), адна з важнейшых роляў у яе па-
шырэнні адводзілася тэатру. Такая тэатральная «місія» была пільна патрэбная, каб сцвердзіць 
годнасць і роўнасць беларускай мовы між іншымі мовамі, перадусім рускай і польскай: «Тэатр наш 
павінен ачысьціць, абяліць мову і паказаць прад вочы людзей яе гучнасць і гібкасць» (Гарэцкі 1913, 20). 
З другога боку, тэатр мусіў культываваць сапраўдную, «чыстую» беларускую мову. «Мы забылі сваю 
мову; старадаўная сіла і арыгінальнась яе і гладкая, гучная форма ў доўгія часы нашай “татаршчыны” 
патроху псувалася і пазычала “татаршчыны”. Шмат гдзе цяпер беларусы гаворуць прыкрай мешанкай 
слоў беларуска-польска рускіх» (Там жа, 19–20).  

У сувязі з гэтым ужо першыя тэатральныя пастаноўкі былі рэзка раскрытыкаваныя. Незадаваль-
ненне крытыкаў выклікала не столькі само маўленне акцёраў, колькі мова персанажаў – тыя тэксты, 
якія яны агучвалі, гэта значыць прэтэнзіі ў схематызме, штучнасці беларускай мовы выказваліся най-
перш аўтарам драматургічных твораў. Так, К. Чорны зганьбіў п’есу, дзе з вуснаў сялянкі гучала фраза 
«У чым справа?» замест Што гэта робіцца?: «…гэтакі кірунак, гэтакі дух мовы ўжываюць людзі, якія 
ўсё жыцьцё сваё працавалі дзе-небудзь у канцылярыях на расійскай мове. І, нарэшце, давялося ім 
беларусізавацца. І гавораць яны моваю, як быццам і беларускаю (бо не расійская-ж гэта мова). Але 
мова гэтая цяжкая, сухая, нежывая» (Чорны 1928, 180). Гэткае ж меркаванне значна раней выказаў 
М. Гарэцкі: «Пісьменнік наш, пішучы драматычны твор, <...> павінен дбаць аб прыгажосьці мовы не 
прыдуманнай, а праўдзівай, бо прыдуманнае-няўдалае ў мові дужа прыкра; <...> твор здаецца быт-
цым то перэкладжэным с другой мовы» (Гарэцкі 1913, 20). 

3.3. Літаратура. Натуральнасць мовы патрабавалася і ад аўтараў празаічных і паэтычных твораў, і 
таксама выказваліся дастаткова рэзкія заўвагі адносна маўлення герояў. Так, адмоўныя персанажы, 
якія былі або небеларусамі, або зрусіфікаванымі беларусамі, не маглі гаварыць на «гладкай» літара-
турнай мове: «Я лічу, напр., бязумоўна штучным, што ў Якуба Коласа і курскія сяляне, і прокурор цар-
скай службы, і папы, і ўрадоўцы гутараць паміж сабою паводле сынтаксу Я. Лёсіка. Тое самае бачым у 
апавяданьнях Зарэцкага. З гэтага погляду куды больш каштоўнай зьяўляецца комэдыя Я. Купалы “Ту-
тэйшыя”, дзе пэўныя пэрсонажы гавораць на натуральнай для іх мяшанай мове» (Крывіч 1926, 81). 

У процілегласць стылізаванай мова мастацкага твора на ўсіх узроўнях мусіла быць чыста белару-
скай, для чаго аўтару «перш-на-перш трэба дакладна ведаць граматыку свае мовы, а потым сачыць 
за народнаю моваю» (Лёсік 1927, 196). Зазначым, што тагачасныя навукоўцы зусім спакойна ставіліся 
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да фактаў змешвання літаратурнай мовы і дыялектаў у вусным маўленні і разглядалі «само зьмеш-
ваньне, як адзін з найбольш агульных і асноўных процэсаў жыцьця мовы» (Харэвіч 1925, 85); аднак у 
кніжнай мове не даравалі штучных, перакладных расійскіх канструкцый. Тут дарэчы будзе прывесці 
эмацыянальнае выказванне К. Чорнага адносна маўлення па-людзку і жаргонам аднаго аўтара. 
«Якраз выйходзіць, што для хатняе гутаркі, на абыходак у жыцьці – ёсьць адна мова, свая. Але для 
кніг павінна быць нейкая іншая мова. <...> Калі ён піша ў рэдакцыю ліст, дык ліст гэты напісаны 
палюдзку. А калі пачытаеш тое, пра што ён піша ў лісьце – яго літаратурны твор – дык у творы гэтым 
жаргонная плынь выпіхае жывую мову» (Чорны 1928, 181). Годам раней У. Дубоўка для наймення 
такой «беларускай» мовы ўжыў метафару «лунныя лапы» (цытата з аднаго няўдалага верша) і выка-
заўся, што «пажадана пачуць і адмоўныя адносіны да “лунных лап”, чаго яшчэ зусім не наглядалася» 
(Дубоўка 1927 [а], 180). Пазней гэтую метафару выкарыстаў К. Чорны для характарыстыкі моўнай 
культуры тагачаснай перыёдыкі: «Мова гэтае газэты – гэта ад пачатку і да канца ўсё “лунныя лапы”. 
Жывога слова там і заваду няма» (Чорны 1928, 178).  

4. Высновы. Прыярытэты, якія былі выразна акрэслены беларускімі мовазнаўцамі і грамадска-палі-
тычнымі дзеячамі амаль стагоддзе таму, фактычна, не страцілі сваёй актуальнасці сёння. Па-першае, 
добра ўсведамляючы зберагальную ролю сялянства ў захаванні роднай мовы, перспектывы яе літара-
турнага развіцця яны цалкам ускладалі на інтэлігенцыю. Па-другое, менавіта Мінск бачыўся ім асярод-
кам, дзе сканцэнтруюцца навуковыя беларусазнаўчыя сілы і носьбіты літаратурнай мовы. Па-трэцяе, 
настаўнікам і выкладчыкам, чыя прафесійная дзейнасць наўпрост звязана з беларускай мовай, 
адводзілася роля сістэматызатараў маўленчага ўзусу і натуральных пашыральнікаў яго сярод іншых 
колаў грамадства. Па-чацвёртае, прычыны і разбуральныя наступствы так званай сёння трасянкі (а 
тады «лунных лап» ці жаргону) тагачасныя моваведы, пісьменнікі і літаратурныя крытыкі бачылі 
перадусім у адсутнасці беларускамоўнага выхавання і, як вынік, няўменні «думаць па-беларуску».  

Такім чынам, узяўшы пад увагу зыходныя тэзісы з лінгвістычнай спадчыны мінулага стагоддзя, па-
даецца цалкам апраўданым пачаць вывучэнне стану гутарковага беларускага маўлення пачатку 
ХХІ ст., яго жывога узусу на аснове запісаў непадрыхтаваных неафіцыйных гутарак прафесійных фі-
лолагаў, якія сваю пачатковую адукацыю атрымалі ў беларускамоўных школах і кар’ерны рост якіх 
звязаны са сталіцай. 
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