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АБСАЛЮТНА ЎНІКАЛЬНЫЯ АФІКСЫ ЯК АДЗІН З ВІДАЎ УНІКАЛЬНЫХ МАРФЕМ 
 У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Резюме. Рассматриваются абсолютно уникальные аффиксы как один из видов уникальных морфем в словообразовательной 
системе современного белорусского языка. Определены факторы, влияющие на разграничение абсолютно уникальных и неуни-
кальных морфем, основными из которых являются принципы выделения и отождествления морфем. Проведено описание абсо-
лютно уникальных аффиксов, функционирующих в мотивированных с синхронной точки зрения белорусских словах, на основе 
лексикографических источников в соответствии с установленными критериями (проанализированы 10 лексических единиц с уни-
кальными префиксами и суффиксами). Анализ собранного лингвистического материала показывает, что абсолютно уникальные 
аффиксы выступают в качестве самостоятельного словообразовательного форманта и занимают определенное место в системе 
современного белорусского словообразования.

Ключевые слова: уникальные морфемы (унификсы); абсолютно уникальные аффиксы; суффикс; префикс; принципы вы-
деления морфем; нерегулярность; неповторяемость; производность; словообразовательное значение; словообразовательная 
система современного белорусского языка. 

Abstract. The article deals with absolutely unique affixes as one of the types of unique morphemes in the word formation system of 
the modern Belarusian language. Factors affecting the distinction between absolutely unique and nonunique morphemes were found, the 
main of them are principles of singling out and equality of morphemes. The description of absolutely unique affixes functioning in moti-
vated Belarusian words with the synchronised point of view on the basis of lexokographical dictionaries in accordance with the accepted 
criteria (10 lexical units have been analysed with unique prefixes and suffixes) has been made. Analysis of the collected linguistic material 
shows that absolutely unique affixes are independent word formation elements and occupy a certain place in the system of the modern 
Belarusian word formation process.

Key words: unique morphemes (unifixes); absolutely unique affixes; suffix; prefix; principles of singling out morphes; nonregularity; 
derivation; nonrepetition; word formation meaning; word formation system of the modern Belarusian language.

Адной з актуальных праблем сучаснага беларускага словаўтварэння з’яўляецца ўпарадкаванне 
інвентару марфемных сродкаў, перш за ўсё афіксальных. Складанасць гэтай праблемы абумоўлена 
сутнасцю паняцця марфемы і яе асноўных прымет. Сярод галоўных прымет марфемы лінгвісты называ-
юць наступныя: наяўнасць значэння, узнаўляльнасць, вылучальнасць у складзе слова, адсякальнасць 
ад іншых марфем у слове, мінімальнасць [1, с. 443–446]. Да характарыстык марфемы адносяць і яе 
паўтаральнасць: «пры падзеле слова на марфемы трэба абавязкова вылучаць такую частку слова, 
якая з тым жа значэннем сустракаецца і ў іншых словах» [2, с. 336]. Пры такім падыходзе колькасць  
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марфем у сучаснай беларускай мове значна зніжаецца. Такім чынам, прымета паўтаральнасці з’яў-
ляецца самай важнай і ў той жа час самай складанай: пры вылучэнні ў слове паўтаральных марфем 
праблем не ўзнікае, марфемы ж, якія не паўтараюцца ў розных лексічных адзінках, знайсці даволі 
цяжка. Аднак, на думку М. М. Шанскага, «усебаковае і глыбокае даследаванне марфемікі, а таксама 
сродкаў і спосабаў дэрывацыі, уласцівых дадзенай мове, немагчыма пры вывучэнні адных рэгулярных 
і тым больш адных прадуктыўных словаўтваральных тыпаў і афіксаў, без уважлівага аналізу марфем 
і мадэлей нерэгулярных»1 [3, с. 156–157]. 

Нерэгулярныя (унікальныя) марфемы ў складзе слова звычайна разглядаюцца як «марфемы, якія 
не паўтараюцца ў іншых словах, сустракаюцца толькі ў адным слове» [4, с. 156], напрыклад архів-ары- 
ус, шкл-ярус, нав-ічок, пап-аддз(я), мез-альянс і інш. Аднак такое азначэнне з’яўляецца не зусім 
дакладным, таму што ўнікальныя часткі (уніфіксы) могуць паўтарацца і ў вытворных словах: шкл-ярус – 
шкл-ярус-н(ы). Таму больш правільнай трэба лічыць наступную дэфініцыю: унікальныя марфемы – 
гэта тыя марфемы, што ўжываюцца «ў спалучэнні толькі з адной і той жа марфемай – каранёвай або 
афіксальнай» [5, с. 3]. 

Характар члянімасці слова, межы афіксальных частак і кваліфікацыя іх як рэгулярных або нерэ-
гулярных, унікальных афіксаў залежаць ад розных фактараў. Аднымі з асноўных з’яўляюцца прынцыпы 
выдзялення і атаясамлівання марфем.

Пры супастаўляльным (фармальна-структурным) падыходзе (А. І. Смірніцкі, Н. Д. Аруцюнава, 
Л. П. Крысін і інш.) слова можа ўваходзіць толькі ў адзін супастаўляльны рад, а ўнікальныя марфе-
мы характарызуюцца так званай астаткавай вылучальнасцю: бужан-ін(а) (параўн.: свін-ін(а), кан-ін(а)),  
раб-ін(а) (кал-ін(а), мал-ін(а)). 

Пры словаўтваральным падыходзе (Р. В. Вінакур, М. М. Шанскі, У. У. Лапацін, І. С. Улуханаў і інш.) 
размова ў першую чаргу ідзе пра ўнікальныя афіксы, якія вылучаюцца пры супастаўленні матывавальнага 
і матываванага слоў: архів-арыус (архіў), шкл-ярус (шкло) і г. д. Прычым «пра вытворную аснову можна 
казаць толькі тады і толькі да таго часу, пакуль ёсць суаднесеная з ёй аснова невытворная» [6, с. 425].

Як вядома, галоўнай умовай члянімасці слова з’яўляецца яго вытворнасць, словаўтваральная маты-
ваванасць. Пад словаўтваральнай матываванасцю разумеецца «здольнасць слова знаходзіць унутра-
ную фармальна-сэнсавую арганізацыю на аснове яго двухадзінай (асноўнай і фармальнай) суадноснасці, 
якая адлюстроўвае спосаб і сродак падачы слоўнай інфармацыі, што існуюць у мове» [7, с. 204]. Такім 
чынам, словаўтваральная матываванасць – гэта «фармальна-семантычная абумоўленасць аднаго сло-
ва другім» [8, с. 105]. Як правіла, устанаўленне словаўтваральных адносін паміж словамі павінна па-
цвярджацца тыпавымі словаўтваральнымі сувязямі, што маюць месца ў мове. 

У дачыненні да слоў з унікальным словаўтваральным сродкам гаварыць пра словаўтваральную 
матываванасць не заўсёды правамерна, паколькі ў такіх словах адсутнічаюць тыпавыя фармальныя 
аналагі. У той жа час, як адзначае М. М. Шанскі, «службовыя марфемы, што выдзяляюцца ў слове, 
зусім не абавязкова павінны рэгулярна паўтарацца ў іншых словах, яны могуць сустракацца толькі ў ад-
ным слове, якое аналізуецца» [3, с. 53]. Атрымліваецца, што пры выражэнні словаўтваральных адносін 
словаўтваральны сродак не павінен абавязкова быць рэгулярным. 

Галоўнае, на думку Л. В. Рацыбурскай, «каб тыя ці іншыя адносіны матывацыі семантычна ўзнаўлялі-
ся і іншымі парамі слоў, каб пара слоў, дзе матываванае адрозніваецца ўнікальным фармантам, мела се-
мантычныя аналагі сярод тыпавых словаўтваральных пар з неўнікальным фармантам» [8, с. 106]. У такім 
выпадку гаворка ідзе пра афіксы, якія Л. В. Рацыбурская называе абсалютна ўнікальнымі [8, с. 99].

Такім чынам, абсалютна ўнікальныя афіксы – гэта афіксы, што вылучаюцца толькі ў адным пэўным 
слове (і яго вытворных) і не паўтараюцца ў іншых словах, але суадносяцца функцыянальна з іншымі 
паўтаральнымі афіксамі з той жа словаўтваральнай семантыкай. Адпаведна, дадзены від марфем ха-
рактарызуецца фармальнай унікальнасцю, паколькі ў абсалютна ўнікальных афіксах ёсць семантыч-
ныя аналагі і адсутнічаюць фармальныя.

Як відаць, дадзеная тэма дастаткова шырока даследавана ў рускім мовазнаўстве. У беларускай 
мове праблема вылучэння ўнікальных марфем не з’яўляецца аб’ектам спецыяльнага даследавання, за 
выключэннем невялікага артыкула Л. М. Шакуна «Унікальныя часткі слова», змешчанага ў манаграфіі 
«Словаўтварэнне» (1978). 

Трэба адзначыць, што пры вылучэнні ў словах унікальных марфем неабходна размяжоўваць 
сінхронны і дыяхронны аспекты аналізу моўных з’яў, а таксама ўлічваць сферу ўжывання і сты-
лістычную афарбоўку лексічных адзінак. У адпаведнасці з гэтым пры выбары ўтваральнай асновы 
неабходна разглядаць толькі агульнаўжывальныя, стылістычна нейтральныя словы, што склада-
юць літаратурную частку сучаснай беларускай мовы, а не сацыяльна, тэрытарыяльна абмежаваныя 
адзінкі, якія знаходзяцца па-за межамі сучасных літаратурных норм, або малазнаёмыя і не зусім за-
своеныя запазычанні. 

З улікам адзначаных фактараў, што ўплываюць на размежаванне абсалютна ўнікальных і неўні-
кальных марфем, абсалютна ўнікальныя афіксы сустракаюцца ў невялікай колькасці слоў сучас-
най беларускай мовы. І гэта зразумела: аснову дэрывацыйнай сістэмы беларускай мовы складаюць 

1 Тут і далей пераклад наш. – Л. С. 
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прадуктыўныя і рэгулярныя словаўтваральныя тыпы і фарманты. У нашай картатэцы налічваецца каля 
100 абсалютна ўнікальных афіксаў, якія вылучаюцца ў лексічных адзінках, што належаць да розных 
часцін мовы. 

Разгледзім некаторыя абсалютна ўнікальныя афіксы, што выдзяляюцца ў матываваных з сінхроннага 
пункту гледжання беларускіх словах: 

1. Суфікс -эдзь у назоўніку макрэдзь.
У сучаснай беларускай мове назоўнік макрэдзь з’яўляецца размоўным і мае наступнае лексічнае 

значэнне: ‘тое, што і макрата’ [9, с. 88]. Дадзеная лексічная адзінка ўтворана ад прыметніка мокры 
пры дапамозе суфікса -эдзь. Суфікс -эдзь мае значэнне адцягненай прыметы. У сучаснай белару-
скай мове аналагічнае словаўтваральнае значэнне маюць іншыя суфіксальныя марфемы, напры-
клад суфікс -ат(а), які паўтараецца ў шэрагу аднатыпных вытворных слоў: макр-ат(а), цемн-ат(а),  
чарн-ат(а). Суфікс -эдзь сустракаецца толькі ў слове макрэдзь і таму лічыцца ўнікальным. 

2. Суфікс -отн(я) у назоўніку дрывотня.
Назоўнік дрывотня мае наступнае лексічнае значэнне: ‘хлеў або павець для дроў’ [10, с. 202]. 

Дадзеная лексема ўтворана ад назоўніка дровы пры дапамозе суфікса -отн(я). Суфікс -отн(я) 
валодае наступным словаўтваральным значэннем: ‘месца, дзе знаходзіцца ці змяшчаецца тое, аб чым 
гаворыцца ва ўтвараючай аснове’. У сучаснай беларускай мове ёсць іншыя суфіксы з такім жа словаўтва-
ральным значэннем, напрыклад суфіксы -арн(я) (-ярн(я)): кніг-арн(я), кав-ярн(я), аўч-арн(я); -ятн(я):  
галуб-ятн(я). Суфікс -отн(я) ужываецца толькі ў слове дрывотня і лічыцца ўнікальным.

3. Суфікс -ярус у назоўніку шклярус.
Назоўнік шклярус мае наступнае лексічнае значэнне: ‘род буйнога бісеру ў выглядзе рознакаляровых 

кароценькіх трубачак са шкла, якія нанізваюцца на нітку’ [11, с. 368]. Дадзеная лексема ўтворана ад 
назоўніка шкло пры дапамозе суфікса -ярус. Суфікс -ярус мае значэнне прадмета, які складаецца 
з матэрыялу, што названы матывавальным назоўнікам (шкло). У сучаснай беларускай мове ёсць іншыя 
суфіксы з такім жа словаўтваральным значэннем, напрыклад суфікс -нік (ват-нік, маркоў-нік, бурач-нік). 
Суфікс -ярус ёсць толькі ў назоўніку шклярус, таму з’яўляецца ўнікальнай марфемай.

4. Суфікс -ыцьб(а) у назоўніку галыцьба. 
Назоўнік галыцьба мае наступнае лексічнае значэнне: ‘бедната, бедныя людзі’ [10, с. 22]. Дадзеная 

лексема ўтворана ад прыметніка голы пры дапамозе суфікса -ыцьб(а). Суфікс -ыцьб(а) мае зборнае 
значэнне сукупнасці прадметаў (асоб), што характарызуюцца прыметай, названай матывавальным 
прыметнікам (голы ў значэнні ‘бедны’). У сучаснай беларускай мове аналагічнае словаўтваральнае 
значэнне маюць іншыя суфіксальныя марфемы, напрыклад суфікс -от(а), што паўтараецца ў шэрагу 
вытворных слоў: гал-от(а), бядн-от(а). Суфікс -ыцьб(а) сустракаецца толькі ў назоўніку галыцьба, 
таму з’яўляецца непаўтаральным і, адпаведна, унікальным.

5. Суфікс -ес(ы) у прыметніку бялесы.
Прыметнік бялесы мае наступнае лексічнае значэнне: ‘тое, што і бялёсы (белаваты, цьмяна-белы)’ 

[12, с. 440]. Дадзеная лексічная адзінка ўтворана ад прыметніка белы пры дапамозе суфікса -ес(ы). 
Суфікс -ес(ы) выражае значэнне слабай ступені прыметы, якасці, якая называецца матывавальным 
прыметнікам (белы). У сучаснай беларускай мове аналагічнае словаўтваральнае значэнне маюць 
іншыя суфіксальныя марфемы, напрыклад суфіксы -ават(ы) (-яват(ы)): бел-ават(ы), цемн-ават(ы), 
зелен-ават(ы), сін-яват(ы); -яв(ы): бял-яв(ы), чарн-яв(ы), сін-яв(ы), зелян-яв(ы). З прыкладаў відаць, 
што суфіксы -ават(ы) (-яват(ы)), -яв(ы) паўтараюцца ў многіх словах. Суфікс -ес(ы) ужываецца толькі 
ў адным слове (бялесы) і таму з’яўляецца ўнікальнай марфемай. 

6. Суфікс -алак у назоўніку ваўкалак.
У сучаснай беларускай мове назоўнік ваўкалак мае наступнае лексічнае значэнне: ‘паводле 

паданняў – чалавек (часам мярцвяк), здольны абарочвацца ў воўка; пярэварацень’ [12, с. 470]. Дадзеная 
лексема паходзіць ад праславянскага *vьlkodlakъ (‘ваўкалак, чалавек-пярэварацень’), у якім першая 
частка – праславянскае *vьlkъ (‘воўк’), а другая частка – царкоўнаславянскае длака (‘валасы, футра’) 
[13, с. 76]. Такім чынам, назоўнік ваўкалак першапачаткова існаваў у мове як складанае слова. Аднак 
на сучасным этапе развіцця беларускай мовы слова ваўкалак мэтазгодна лічыць простым, утвораным 
ад назоўніка воўк пры дапамозе суфіксальнай марфемы -алак, паколькі афіксальнай частцы -алак 
немагчыма надаць значэнне кораня (параўн.: ваўкадаў, ваўкарэз, ваўказуб, ваўкалюд). Суфікс -алак 
мае значэнне: ‘асоба паводле значэння матывавальнага назоўніка (воўк)’. Такое ж дэрывацыйнае 
значэнне маюць і іншыя суфіксы ў сучаснай беларускай мове, напрыклад суфікс -ак (анёл-ак, маршал-
ак), які паўтараецца ў розных лексемах. Суфікс -алак ужываецца толькі ў назоўніку ваўкалак і не 
паўтараецца ў іншых словах, таму дадзеную суфіксальную марфему мэтазгодна лічыць унікальнай. 

7. Суфікс -альён у назоўніку паштальён. 
Назоўнік паштальён мае наступнае лексічнае значэнне: ‘паштовы служачы, які разносіць карэс-

пандэнцыю адрасатам’ [14, с. 147]. Дадзеная лексічная адзінка ўтворана ад назоўніка пошта пры 
дапамозе суфікса -альён. Суфікс -альён мае значэнне прадмета, асобы па характэрнай прадметнай 
прымеце – месцу дзейнасці, якое называецца матывавальным назоўнікам (пошта). У сучаснай 
беларускай мове аналагічнае словаўтваральнае значэнне маюць іншыя суфіксальныя марфемы, 
напрыклад суфіксы -ар (бібліятэк-ар, аптэк-ар), -ёр (вахц-ёр, шахц-ёр). Суфікс -альён сустракаецца 
толькі ў назоўніку паштальён, з’яўляецца непаўтаральным і, адпаведна, унікальным. 



65

Мовазнаўства

8. Суфікс -эрск(і) у прыметніку братэрскі. 
Прыметнік братэрскі мае наступнае лексічнае значэнне: ‘тое, што і братні, брацкі (таварыскі, 

сяброўскі)’ [12, с. 402]. Дадзенае слова запазычана з польскай мовы – braterski. «-R- захоўваецца 
ў сувязі са старапольскай формай bratr; ва ўсходнеславянскіх мовах форма з -r- тыпу bratr не існавала» 
[15, c. 379]. Такім чынам, прыметнік братэрскі ўтвораны ад назоўніка брат пры дапамозе суфікса 
-эрск(і). Суфікс -эрск(і) мае наступнае словаўтваральнае значэнне: ‘уласцівы таму ці мае адносіны 
да таго, хто названы ўтвараючай асновай’. У сучаснай беларускай мове ёсць іншыя суфіксы з такім 
жа словаўтваральным значэннем, напрыклад суфіксы -оўск(і) (-аўск(і)): бацьк-оўск(і), дзед-аўск(і),  
сябр-оўск(і); -оўн(і): сын-оўн(і); -ск(і): граф-ск(і), чуваш-ск(і), каваль-ск(і), якія паўтараюцца ў словах. 
Суфікс -эрск(і) ужываецца толькі ў прыметніку братэрскі і не паўтараецца ў іншых словах. Таму 
дадзеную суфіксальную марфему мэтазгодна лічыць унікальнай. 

9. Прэфікс зака- ў назоўніку закавулак.
Назоўнік закавулак мае наступнае лексічнае значэнне: ‘невялікі глухі завулак; аддалены глухі куток 

дзе-небудзь, у чым-небудзь; закутак’ [10, c. 318]. Дадзеная лексічная адзінка была ўтворана шляхам 
далучэння прэфікса за- да назоўніка коулок, вядомага ў дыялектах. Слова *коулок, у сваю чаргу, пахо-
дзіла ад назоўніка вуліца (рус. улица) (прэфікс ко-). Такім чынам, у слове закавулак этымалагічна вы-
дзяляюцца два прэфіксы: за- і ко-. У сучаснай беларускай мове слова закавулак матывуецца словам 
вуліца і мае ў сваім складзе ўнікальны прэфікс зака- з прасторавым значэннем (параўн.: пра-вул-ак, 
пра-сёл-ак). 

10. Прэфікс мез- у назоўніку мезальянс.
У «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» назоўнік мезальянс падаецца з паметай «устарэлае» 

і мае наступнае лексічнае значэнне: ‘шлюб з асобай ніжэйшага сацыяльнага становішча ў дваранска-
буржуазным грамадстве’ [9, c. 133]. Дадзеная лексічная адзінка ўтворана ад запазычанага з француз-
скай мовы слова альянс (‘саюз, арганізаваны на аснове дагаворных абавязацельстваў’) [12, c. 226] 
і ўзыходзіць да французскага mésalliance, дзе частка més- мае прэфіксальны характар і выражае 
негатыўную ацэнку. Такое дэрывацыйнае значэнне прэфіксальны адрэзак мез- мае толькі ў слове 
мезальянс – таму частку мез- мэтазгодна лічыць унікальнай прэфіксальнай марфемай. У сучаснай 
беларускай мове ёсць іншыя словы з фанемным комплексам мез-, напрыклад мезаліт, мезаморфны, 
мезарэльеф, мезатэрапія і інш. Аднак у адзначаных словах частка мез- мае іншае значэнне і паходжан-
не: узыходзіць да грэчаскага mesos – ‘сярэдні, прамежкавы’ [16, с. 130].

Такім чынам, абсалютна ўнікальныя словаўтваральныя афіксы ў матываваных адзінках макрэдзь, 
дрывотня, шклярус, галыцьба, бялесы, ваўкалак, паштальён, братэрскі, закавулак, мезальянс 
вычляняюцца на падставе астаткавай выдзяляльнасці і функцыянальнай суадноснасці з іншымі 
паўтаральнымі сінанімічнымі словаўтваральнымі фармантамі.

Прыведзеныя разважанні і аналіз фактычнага матэрыялу дазваляюць зрабіць наступныя высновы:
1) абсалютна ўнікальныя афіксы – гэта марфемы, што ўжываюцца толькі ў адным пэўным слове 

(і яго вытворных) і не паўтараюцца ў іншых словах;
2) асноўную колькасць уніфіксаў складаюць суфіксы, унікальных прэфіксаў у беларускай мове знач-

на менш;
3) з дапамогай абсалютна ўнікальных марфем (афіксаў) у беларускай мове ўтвараюцца ў асноўным 

назоўнікі і невялікая колькасць прыметнікаў;
4) абсалютна ўнікальныя афіксы з’яўляюцца самастойнымі словаўтваральнымі фармантамі і займа-

юць пэўнае месца ў сістэме сучаснага беларускага словаўтварэння;
5) даследаванне ўнікальных марфем і выяўленне іх поўнага корпуса істотна дапаўняе нашы веды 

аб словаўтваральнай сістэме беларускай мовы, папярэдніх этапах яе станаўлення і сучасным стане, 
а таксама аб патэнцыйных напрамках яе развіцця. 
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Н. В. ЯНЕНКА 

ФУНКЦЫЯНАВАННЕ МОЎНЫХ ВАРЫЯНТАЎ  
У ШТОДЗЁННА-БЫТАВЫМ БЕЛАРУСКІМ МАЎЛЕННІ  

(на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)

Резюме. Посвящена анализу устной обиходно-бытовой речи жителей г. п. Хотимска в рамках вариационистской парадигмы. 
Анализируются характер употребления информантами различных вариантов отдельных языковых переменных и его обусловлен-
ность действием внутриязыковых, социальных и стилистических факторов коммуникации. Отражены предварительные наблю-
дения за речевым поведением информантов с учетом их возрастных, гендерных и профессиональных характеристик. Особое 
внимание уделено стилистическим факторам коммуникации (под которыми понимаются тема и характер беседы, состав ее участ-
ников, коммуникативные цели говорящих) и их влиянию на речевое поведение информантов. Полученные результаты свидетель-
ствуют о системном характере имеющегося у нас материала, по крайней мере его некоторой части. 

Ключевые слова: языковой вариант; обиходно-бытовая речь; вариационистская парадигма; переменная; прагматика.
Abstract. The article presents the analysis of everyday casual oral speech of Chocimsk residents within the variationist paradigm. 

It analyzes the use of different variants of linguistic variables by informants and its dependence on internal, social and stylistic factors of 
communication. The preliminary observations of informants’ speech behavior in relation to their age, gender and professional characteristics 
are presented. Particular attention is given to stylistic factors of communication (such as subject and nature of the conversation, its 
members, and specific communicative goals of speakers) and their effect on speech behavior of informants. The obtained results show 
the systematic nature of at least some of the material available to us.

Key words: linguistic variant; everyday casual speech; variationist paradigm; variable; pragmatics.

Вуснае маўленне беларусаў у апошнія гады прыцягвае асаблівую ўвагу беларускіх і замежных мова- 
знаўцаў. Аўтарамі і аўтарскімі калектывамі з розных краін праводзіцца шэраг лінгвістычных і сацыя-
лінгвістычных даследаванняў, прысвечаных маўленню беларусаў на беларуска-польскім і беларуска-
расійскім памежжы [1], змешанаму маўленню жыхароў невялікіх беларускіх гарадоў [2], гарадскому  
гутарковаму маўленню носьбітаў беларускай літаратурнай мовы [3].

Артыкул прысвечаны аналізу вуснага маўлення жыхароў г. п. Хоцімска Магілёўскай вобласці. У рам-
ках даследавання аналізуюцца запісаныя на дыктафон і затранскрыбіраваныя дыялогі членаў адной 
сям’і і іх сяброў (падрабязней пра матэрыял і методыку яго аналізу гл. [4]). Наш матэрыял складаецца 
з дзвюх частак. Першая ўяўляе сабой бытавыя размовы інфармантаў ва ўмовах сямейнай камунікацыі. 
Другую частку складаюць запісы маўлення інфармантаў на працоўных месцах.

Прааналізавана сямейная частка запісаў, для намінацыі якой мы (услед за М. Брандэс [5, с. 220]) 
выкарыстоўваем тэрмін «штодзённа-бытавое маўленне». Гэты тып маўлення ахоплівае сямейныя, бы- 
тавыя адносіны, уключна з колам сяброў, і мае свае асаблівасці ў параўнанні з іншымі стылявымі разна-
віднасцямі маўлення. Сярод асаблівасцей штодзённа-бытавога маўлення адзначаюцца наступныя: 
уласцівасць усім носьбітам мовы незалежна ад іх сацыяльнай прыналежнасці; адсутнасць неабходнасці 
спецыяльнага навучання; выкарыстанне пераважна ў вуснай форме камунікацыі, у рамках дыялогу; 
функцыянаванне ў межах камунікатыўнай сітуацыі з абавязковымі складнікамі, такімі як адрасат і адра-
сант, тэма і мэта, час і месца камунікацыі, эмацыянальны стан моўцаў; спантаннасць і інш. [6].

Аналізуючы матэрыял у рамках варыяцыянісцкай парадыгмы, мы разглядаем варыянтнасць 
у выкарыстанні інфармантамі асобных моўных пераменных і яе магчымую сувязь з унутрымоўны- 
мі і знешнімі фактарамі камунікацыі. У артыкуле прааналізаваны характар выкарыстання моўцамі роз-
ных варыянтаў пэўных моўных пераменных і яго абумоўленасць знешнімі аспектамі камунікацыі.

Услед за П. Экерт і Дж. Рыкфардам [7, p. 1],  С. Рамэйн [8, p. 411] мы вылучаем вар’іраванне, якое 
абумоўлена: а) моўнымі або ўнутранымі фактарамі; б) сацыяльнымі фактарамі або адрозненнямі, што  
існуюць паміж інфармантамі (inter-speakers constraints); в) стылістычнымі фактарамі, пры гэтым назі-
раецца ў маўленні аднаго інфарманта (intra-speakers constraints).

Унутранае вар’іраванне прадстаўлена ў нашых запісах адзінкавымі выпадкамі.
Аналіз маўленчых паводзін інфармантаў розных узроставых і прафесійных груп дэманструе адсут-

насць у нашым матэрыяле прамой залежнасці выкарыстання моўцамі таго ці іншага варыянта ад іх 
сацыяльных характарыстык.

Зафіксаваны асобныя элементы вар’іравання на гендарным узроўні, а менавіта акцэнтная ва-
рыянтнасць ва ўжыванні формы ж. р. адз. л. прошлага часу дзеяслова быць інфарманткамі А, В, N 
і інфармантам С. Запісы паказваюць, што форма былаˊ характэрна для маўлення інфармантак А, В і N, 
у той час як інфармант С стабільна (ёсць толькі адно выключэнне) ужывае форму быˊла.  Аднак гэта 


