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ЖЫВЫЯ ГУТАРКІ СТУДЭНТАЎ: ТАМ ПРОСТА ГЭТА 

В. І. Ліхадзіеўская 

Словы там, гэта, згодна з частотным слоўнікам беларускай мовы, 
укладзеным на матэрыяле стылізаваных мастацкіх тэкстаў, уваходзяць у 
40 самых частотных слоў [5, с. 15]. Гэты факт пацвярджаецца і новымі 
данымі з даследавання штодзённага гутарковага маўлення: яны ўвайшлі 
ў дзясятку найчастотнейшых слоў [8, с. 167]. Праз сваю частотнасць 
гэтыя і падобныя словы атрымалі адмоўную назву-характарыстыку – 
«словы-паразіты». 

Большасць слоўнікаў вызначаюць «словы-паразіты» як пазбаўленыя 
сэнсавай ці інфармацыйнай нагрузкі адзінкі: «гэта слова ці 
словазлучэнні, што ўносяцца ў размову, але не нясуць ніякай сэнсавай 
нагрузкі. Такая з’ява назіраецца або ў сувязі з недастаткова высокай 
маўленчай культурай таго, хто гаворыць, або ў сувязі з тым, што моўцу 
складана выбраць слова, не наважваецца цалкам зразумела выказаць 
думку і г. д». [10]. Аднак не заўсёды т. зв. «словы-паразіты» сведчаць 
пра недастаткова высокую культуру моўцы (тут можна прыгадаць аналіз 
аўдыязапісаў, дзе інфармантамі былі філолагі з вышэйшай адукацыяй, 
але і яны не пазбеглі ў сваім маўленні такіх слоў [8]). 

У іншых мовазнаўчых дыскурсах найменні падобных слоў залежаць ад 
іх асноўных функцый. Так, у англійскай мове аналагічныя словы 
падзяляюць на disfluencie ‘страта маўлення’ (сюды ўваходзяць усе 
«негатыўныя» словы, кшталту блін, бляха і г. д, а таксама словы і гукі, 
што часта паўтараюцца ў размове) і filler time ‘запаўняльнік часу’ (яны 
запаўняюць паўзу пры абдумванні выказвання). Пры неапраўдана частым 
выкарыстанні такія лексемы могуць перайсці ў групу «паразітычных», 
г. зн. набыць статус disfluencie. У залежнасці ад спосабу выражэння сярод 
англійскіх filler time адрозніваюць: filler sound ‘гук-напаўняльнік’, filler 
word ‘cлова-напаўняльнік’, filler phrase ‘фраза-напаўняльнік’. У іспанскай 
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мове вылучаюць muletillas, coletillas і latiguillos. Першае з найменняў 
з’яўляецца найбольш пашыраным. «Muletillas (ад muleta ‘мыліца’) – 
словы-падпоркі, яны выкарыстоўваюцца праз звычку; coletillas (ад coleta 
‘хвосцік; пасма валасоў’) – універсальныя словы, яны прыходзяць на 
дапамогу, калі ў гутарцы ўзнікае паўза, якую неабходна запоўніць; 
latiguillos (вусікі ў раслін) – пазбаўленыя сэнсу словы, якія паўтараюцца 
без неабходнасці» [10]. У нямецкай мове гэта das Füllwort ‘слова-
запаўняльнік’, у чэшскай – slovní vata ‘напаўняльнік’, slovní plevel 
‘слоўнае пустазелле’ альбо parasitické výrazy ‘паразітычныя выразы’ [2], 
ва ўкраінскай – слова-паразити. У беларускім мовазнаўстве гэтыя і 
падобныя лексемы называюцца паразітычнымі гукамі ці паразітычнымі 
словамі (у залежнасці ад таго, чым яны выражаны) і лічацца чужароднымі 
элементамі літаратурнай мовы, якія псуюць чысціню маўлення [7, с. 111]. 

У расійскім навуковым дыскурсе такія адзінкі аналізуюцца ўжо не 
толькі як лішнія, «пустыя» словы русской разговорной речи 
(А. А. Земская, В. Б. Сірацініна), але і «як сродкі рытмічнай арганізацыі 
мовы (Н. М. Разанава); з пункту гледжання іх функцыянальнай 
нагружанасці ў дыскурсе (А. Д. Шмялёў, Ю. В. Дараган); у аспекце 
лінгваэкалогіі і лінгвакультуралогіі (А. Д. Васільеў, В. В. Трафімава, 
Н. М. Шардакова)» [6, с. 101]. Адным з галоўных фактараў, які абумовіў 
скрупулёзнае вывучэнне слоў дадзенай катэгорыі, ёсць тое, што 
«“словы-паразіты” могуць даваць інфармацыю пра стаўленне таго, хто 
гаворыць, да свайго выказвання, а таксама выказваюць агульныя 
ўстаноўкі, якімі кіруецца моўца пры пабудове выказвання» [1, с. 12]. 

У прапанаваным артыкуле ўвага будзе скіраваная на словы там, 
проста, гэта (гэты), якія ў сваім спантанным маўленні ўжывалі 
інфарманты. (У нязмушаных штодзённых гутарках сябровак 
удзельнічалі 5 чалавек – студэнткі 2 і 3 курсаў аддзялення беларускай 
філалогіі; агульная працягласць расшыфраваных запісаў складае 88 
хвілін; агульная колькасць словаформаў – 11 845.) Акрамя 
выкарыстання саміх гэтых лексем паасобна, былі зафіксаваныя выпадкі 
іх спалучэнняў (гэта проста, проста там): Гэ́та про́ста німахчы́ма //; 
Я про́ста пе́ршы радо́к я про́ста там паміра́ла //. Колькасць такіх 
спалучэнняў у расшыфраваных запісах невялікая ў параўнанні з 
частотнасцю ўжывання саміх лексем: там – 302, гэта/гэты/гэтыя – 
281, проста – 63. 
Там уваходзіць у лік самых частотных слоў, выяўленых пры 

расшыфроўцы запісаў. Яно або замяшчае іншыя лексемы, або запаўняе 
паўзы пры пошуку патрэбнага слова для разгортвання думкі, але вельмі 
рэдка ўжываецца як паўнавартаснае займеннікавае прыслоўе. 
У зробленых запісах гэтую адзінку, як падаецца, правамерна лічыць за 
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«слова-паразіт», бо ў большасці выпадкаў яно не мае ніякага 
інфармацыйнага зместу і не ўплывае на сэнс выказвання. Напр.: 
А па́мітаіш мы тэст прахо́дзілі там / твой які́ біялагі́чны ці які́ там / 
узро́ст //; А пасьля́ яшчэ́ быў насту́пны эґза́мен там гісто́рыя ру́скай 
літарату́ры / я такса́ма чыта́ю там не́йкія тэ́ксты ну там ну ні зусі́м 
стары́я / але ўсё ро́ўна; – Ум / дарэ́чы / нам сё́ньня а аб’яві́лі цудо́ўную 
ннаві́ну / на́шая гру́па ле́пшая на ку́рсе // – То́лькі пра́ўда ні сказа́лі чаму́ / 
ну па чы́м мінаві́та мы ле́пшыя там там адзна́кі ці там / хця́ а па чы́м 
яшчэ́ мо́жна? У гэтым выказванні там толькі ў першым выпадку мае 
дэнатат і абазначае ‘рэйтынг’, дакладней ‘у рэйтынгу’, што вынікае з 
папярэдніх рэплік. 

Лексемы гэты/гэта/гэтыя (за выключэннем выпадкаў, калі яны 
выконваюць сваю непасрэдную функцыю і выступаюць у якасці 
ўказальных займеннікаў) можна аднесці да паразітычных слоў, бо 
выкарыстанне іх у некаторых моўцаў зусім неапраўданае з пункту 
гледжання інфарматыўнасці. 

Выкарыстанне лексемы гэта ў некаторых спалучэннях ужо набыло 
характар фразеалагізаванасці, напрыклад: што гэта такое і гэта 
нешта, якія перадаюць эмацыйную ацэнку: выражаюць адмоўныя 
эмоцыі, незадаволенасць: ну зноў стараславя́нскі / ды што́ ш эт 
тако́е?; А ў міне́ пасьля́ старасла́ва / я так сяджу́ ціліві́зар гляджу́ там 
з ма́ці / і тут <о / о вось вось тут стараславяні́зм там яшчэ́> // І по́тым 
тка́я сяжу́ <о Бо́жа ш ты мой / як ма́ці мяне́ вытры́млівае?> 
(смяюцца). Гэ́та не́шта //. 

Функцыянальная нагрузка лексемы проста таксама розная. Яна можа 
мець функцыю ўзмацняльнай часціцы, а таму з’яўляцца сінанімічнай 
слову толькі: А ўсё́ткі шш як ні ця́шка а мне падаба́іцца вучы́ца / бо / 
не́як ве́села // – Нуу / і мне́ такса́ма асаблі́ва пе́ршыя тры ты́дні / калі ́
про́ста ле́кцыі //. 

Можа замяшчаць цэлыя спалучэнні слоў справа ў тым, што; праз 
тое, што: Не ну так ну прос́та ме́сца ні хапа́ла / у на́с яшчэ́ расса́тку 
зрабі́лі //; Ну ў ва́с мо́жа про́ста што дом стары́ / дык… 

Выкарыстоўваецца як тлумачэнне, напрыклад, у наступным 
выказванні: А там што? – Про́ста чо́рная // Ці мо́жа ка́ву ўво́гуле? 
Проста мае значэнне ‘чорная гарбата без ніякіх дадаткаў’. 

Лексема проста можа «паглынаць» сэнс цэлых сказаў, у той жа час 
слухачам зразумела, якую інфармацыю яна мае: Перайшлі ́ ў сто́ 
сямна́цатую ў на́с там выкла́ччыца белару́скай мо́вы / поўпа́ры ээ 
поўуро́ка размаўля́ла на ру́скай мо́ве / прапагандава́ла каб мы зье́зьдзілі ў 
не́йкую экску́рсію / бо яна́ парале́льна працава́ла ў турысты́чнай 
фі́рме… – Ммг // – Яка́я малайчы́на про́ста… 
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Як «слова-паразіт» проста можа сведчыць і пра ўзрушаны эмацыйны 
стан інфарманта: – Мне па спадаба́іцца нам ээ паказа́лі не́йкі каро́ткі 
дакумінта́льны фільм пра Саламе́ю Пільштыно́ву / так? – Я напры́клат 
яе́ ні магу́ яе́ чыта́ць / і мне хо́чацца про́ста паба́чыць гэ́тую 
Пільштыно́ву і / наваля́ць ёй/ про́ста // (смяюцца). Я ні ве́даю // На́ват 
ніпатсьвядо́ма не́йкая така́я злось на яе́ про́ста //. 

Што датычыцца «карысных» функцый слоў там, проста і гэта, то 
паводле класіфікацыі Ю. У. Дараган, так званыя «словы-паразіты» ў 
размовах з’яўляюцца «маркёрамі прыгадвання патрэбнага слова ў 
працэсе рэалізацыі», а таксама нясуць «важнасць… інфармацыі» [4]. 
Пры ўсіх сваіх недахопах: тармажэнне маўлення, у некаторых выпадках 
«засмечванне мовы», якраз дзякуючы «словам-паразітам» можна 
перадаць свае эмоцыі, «паразітычныя» гукі, як ммм, аа і інш., 
прымушаюць слухача звярнуць увагу на паведамленне і, тым самым, 
сканцэнтравацца на ўспрыманні інфармацыі [3]. Для кожнага чалавека 
выкарыстанне паразітычных гукаў/слоў у маўленні індывідуальнае, і 
казаць пра тое, што моўца мае звычку да той ці іншай адзінкі, можна 
толькі тады, калі ён ужывае іх практычна ў кожным сказе. Такім чынам, 
залічэнне пэўных маўленчых адзінак у групу «паразітычных» залежыць 
ад істотнага фактару: частотнасці і дарэчнасці іх выкарыстання ў 
маўленні таго ці іншага чалавека. 
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