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Часопіс «Славія» – аўтарытэтнае міжнароднае 
навуковае выданне, прысвечанае разнастайным  
пытанням славянскай філалогіі, і ў першую чаргу –  
мовазнаўчай праблематыцы. Часопіс выходзіць 
пад рэдакцыяй В. Чэрмака чатыры разы на год.  
Пад адной вокладкай друкуюцца артыкулы, рэцэн-
зіі, агляды і іншыя матэрыялы на ўсіх славянскіх 
мовах, а таксама на англійскай, нямецкай, фран-
цузскай і італьянскай. І хоць звычайна публікацыі 
ў «Славіі» не аб’яднаны агульнай тэматыкай, рэ-
цэнзаваны сшытак на тры чвэрці складаецца з ма-
тэрыялаў па беларусістыцы.

Нумар адкрываецца грунтоўным даследаван-
нем «Заняпад дзяржаўнай мовы: беларуская мова  
ў працэсе фарміравання нацыі» М. Слобады – су-
працоўніка Карлава ўніверсітэта (г. Прага, Чэхія),  
спецыяліста ў галіне сацыялінгвістыкі і дыскурс-
аналізу, абаронцы правоў моўных і этнічных мен- 
шасцей у Чэхіі. У артыкуле М. Слобада падымае  
адразу некалькі пытанняў. З аднаго боку, ён спра- 
буе вызначыць ролю беларускай мовы ў гісторыі 
ўтварэння беларускай нацыі, з другога – выра-
шае метадалагічную праблему: выкарыстоўва-
ючы ў якасці тэарэтычнай базы фазавую мадэль  
М. Гроха, аўтар дапаўняе яе элементамі дыскурс-
аналізу ў рэчышчы сацыяльнай семіётыцы і сацы-
яльнага інтэракцыянізму. М. Слобада заўважае, 
што мадэль М. Гроха не ў стане адказаць на 
пытанне, чаму беларуская мова занепадае пас-
ля прамысловай рэвалюцыі, і ўвогуле не можа  
апісаць падзеі ХХ ст. Таму даследчык прапануе 
разуменне нацыі не столькі як групы людзей, коль- 
кі як дыскурсу («уяўнай катэгорыі» ў тэрміналогіі 
А. Сміта), і паказвае, як змяняўся беларускі на-
цыянальны дыскурс на працягу бытавання назвы 
«Белая Русь». М. Слобада прыходзіць да высно-
вы, што калі пачатак фарміравання беларускай 
нацыі адбываўся па ўзоры нацыянальнага руху,  

то пазней працэс развіваўся па мадэлі дзяржаў-
най нацыі (і яшчэ не скончыўся, бо для гэтага  
неабходны развіццё дэмакратыі, палітычнай ак-
тыўнасці грамадзян і пашырэнне нацыянальнай  
самасвядомасці на больш шырокія колы). Параў- 
ноўваючы дзве хвалі нацыянальнага руху (1920-я  
і 1990-я гг.) з пункту гледжання шанцаў мовы на 
ўстойлівы ўжытак, М. Слобада адзначае, што пер-
шая была моцнай толькі ў адным вымярэнні – 
кагнітыўным (захаванне высокай моўнай кампе- 
тэнцыі шырокіх колаў грамадства дзякуючы пад- 
трымцы з боку дзяржавы), а другая – слабая ва 
ўсіх адносінах, і ў першую чаргу праз пераацэнку 
нацыянальнымі актывістамі кагнітыўнага і афек-
тыўнага вымярэнняў бытавання беларускай мовы 
ў грамадстве: большасць людзей не валодалі ёй, 
не адчувалі высокай каштоўнасці захавання мо- 
вы. Сёння ж «беларускі народ можа стаць – калі  
ўжо не з’яўляецца – адным з нешматлікіх усход-
нееўрапейскіх дзяржаўных народаў» (с. 308)1.

Варта адзначыць, што артыкул каштоўны не 
толькі арыгінальнай метадалогіяй і высновамі, але  
і тым, што змяшчае цікавы пераказ беларускай  
гісторыі з крыху незвычайнай расстаноўкай акцэн- 
таў, хоць, канешне, можна паспрачацца з нека-
торымі абагульненнямі даследчыка, напрыклад  
з падзелам сучасных беларусаў паводле мен-
тальнасці на «свядомых» і «астатніх». Уяўляецца, 
што такіх катэгорый можна вылучыць больш, як, 
напрыклад, гэта робіць М. Бругеман (Германія) 
(у дакладзе на 15-м з’ездзе славістаў у Мінску 
«Непатрэбная беларуская, неабходная руская? 
Рускамоўная інтэлігенцыя Беларусі пра моўную 
сітуацыю ў краіне»).

Сацыялінгвістычная праблематыка (але ўжо 
ў дачыненні да асобнага дыялекту) разглядаец-
ца таксама ў артыкуле выдатнага польскага бе-
ларусіста М. Янковяка «Беларускія гаворкі на за-
ходняй Смаленшчыне – гісторыя агоніі» (Інстытут 
славістыкі Польскай акадэміі навук). Абапіраючы-
ся на даследаванні аўтарытэтных мовазнаўцаў  

1 Метадалагічная апора на канцэпцыю нацыі як уяўнай катэгорыі, а таксама выснова М. Слобады аб «спазненні» нацыянальнага 
руху і выбары дзяржаўнай мадэлі нацыі на Беларусі цікавым чынам супадаюць з меркаваннямі айчыннага філосафа В. В. Акудовіча 
(гл.: Акудовіч В. В. Код адсутнасці. Асновы беларускай ментальнасці. Мінск, 2007. С. 88–95).
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ХІХ і ХХ стст. (У. Даля, А. І. Сабалеўскага, Д. Уша-
кова, П. Бузука, Я. Станкевіча, П. Растаргуева,  
М. Талстога, Р. Аванесава), аўтар канстатуе, што 
гістарычнай асновай смаленскіх гаворак з’яўляец- 
ца беларуская мова, аднак праз шматвекавую ру-
сіфікацыю гэтага рэгіёна сёння мы ўжо не маем  
права называць гэтыя гаворкі беларускімі, іх ха-
рактар належала б акрэсліць як пераходны, 
беларуска-рускі. Даследчык называе звыш 20 фа-
нетычных (у першую чаргу), марфалагічных, 
сінтаксічных і лексічных (у мінімальнай колькасці) 
рыс, што сведчаць аб беларускім складніку за-
ходнесмаленскіх гаворак на сёння, і дэманструе 
некалькі фанетычных запісаў маўлення мясцовых 
жыхароў старэйшага пакалення. Аднак нават гэ- 
тым рысам наканавана неўзабаве знікнуць, бо  
«агонія» адбываецца не толькі пры поўнай адсут-
насці дзяржаўнай, інстытуцыянальнай падтрымкі 
беларускай мовы і культуры ў гэтым рэгіёне, не 
толькі на фоне сусветнай глабалізацыі і нізкага 
прэстыжу беларускай мовы, але і з маўклівай зго- 
ды сучасных дыялектолагаў (як расійскіх, так і бе-
ларускіх) не падымаць пытання аб беларускім 
статусе гаворак Смаленшчыны і праводзіць мяжу 
паміж рускімі і беларускімі дыялектамі па лініі 
дзяржаўных межаў (што, на думку даследчыка, 
абсалютна антынавукова). М. Янковяк звяртаец-
ца ў першую чаргу да беларускіх дыялектолагаў 
з заклікам увесці праблему ў навуковую дыску- 
сію і правесці неабходныя дадатковыя дасле-
даванні.

Наступны матэрыял ужо ў значнай ступені вя- 
домы айчыннай навуцы па ранейшай беларус-
камоўнай публікацыі ў часопісе «Весці НАН Бе-
ларусі» (серыя гуманітарных навук, 2013, № 1). 
У сваім артыкуле «Выбар мовы і маўленчая  
(не)акамадацыя ва ўмовах двухмоўнай камуніка-
цыі ў Беларусі: на аснове палявых эксперымен-
таў у Мінску і Дзяржынску» малады беларускі 
навуковец У. Лянкевіч апісвае вынікі моўных 
эксперыментаў у трох пунктах Беларусі, адроз-
ных з пункту гледжання тыповых сацыяльных ха-
рактарыстык іх жыхароў і наведвальнікаў: у цэн-
тры і ў прамысловым раёне Мінска, а таксама 
ў невялікім горадзе Дзяржынску. Прыводзяцца 
наступныя лічбы: на беларускамоўную рэпліку не-
знаёмага чалавека 84 % рэспандэнтаў адказвалі 
па-руску, 6 % – па-беларуску і 10 % – на змеша-
ным руска-беларускім кодзе, прычым найменш 
беларускамоўных адказаў даследчык пачуў у цэн-
тры Мінска (1 выпадак), найбольш – у Дзяржын-
ску (22 выпадкі). Толькі 13 % рэспандэнтаў, што 
адказвалі на рускай мове, імкнуліся да набліжэння 
свайго коду да коду суразмоўцы, пры гэтым 
істотных адрозненняў у розных пунктах экспе-
рымента не выяўлена. У. Лянкевіч прыходзіць 
да высновы, што большасці носьбітаў рускай 
мовы і трасянкі ў Беларусі ўласцівы білінгвізм без 
акамадацыі. Аўтар выказвае шматлікія здагадкі 
наконт матываў у маўленчых паводзінах сучас-
ных беларусаў, а таксама іх продкаў. Спадзяёмся, 
што ў будучыні хаця б некаторыя з гэтых здага-
дак можна будзе праверыць эксперыментальна,  

напрыклад ускладніўшы апісаны эксперымент да-
датковымі стымуламі для інфармантаў: у адным 
выпадку даследчык мог бы ўключыць у свой гардэ-
роб апазіцыйную сімволіку, у другім – падкрэсліць 
уласную «інтэлігентнасць», у трэцім – «вяско-
васць» (параўнанне вынікаў дало б больш даклад-
ны адказ на пытанне аб нежаданні мінакоў даста-
савацца да размоўцы).

Артыкул «Гендар у фразеалогіі (на матэрыяле 
беларускай, польскай і чэшскай моў)» К. Кедрон 
з Карлава ўніверсітэта таксама ў нейкай меры  
знаёмы беларускім чытачам: у скарочаным і крыху 
папраўленым выглядзе ён надрукаваны ў часопісе 
«Веснік БДУ» (серыя 4, 2014, № 2). Аўтар уклю-
чае ў сваю класіфікацыю не толькі фразеалагіз-
мы, у складзе якіх прысутнічаюць найменні асоб 
пэўнага полу (жанчына, мужчына, баба, мужык 
і г. д.), але і такія адзінкі, як бел. жыць як зязюлька, 
пол. kochliwy jak kot w marcu або чэш. (být) hloupý 
jak osel, (být) zvědavý jako stará Blažková. Ва ўсіх 
мовах адзначаецца вялікая колькасць агульных 
фразеалагічных адзінак (ФА), аднак і працэнт 
адзінак з нулявой эквівалентнасцю (у дачыненні 
да абранай групы моў) вагаецца ад 24 % у белару-
скай мове да 30 % у чэшскай. К. Кедрон сцвярджае 
наяўнасць агульнай мадэлі гендару ў беларускай, 
польскай і чэшскай мовах, аднак выяўляе і нека-
торыя адрозненні. Так, у беларускім матэрыяле 
пераважаюць f-фраземы, а ў польскім і асабліва 
чэшскім – m-фраземы. У беларускім матэрыяле 
адсутнічае вобраз агрэсіўнай жанчыны, адначасо-
ва, у параўнанні з данымі польскай і чэшскай моў, 
больш шырока прадстаўлены фразеалагізмы, што 
апісваюць сямейную ролю абодвух палоў. Поль-
ская мова адзначаецца наяўнасцю ФА, у якіх ад-
люстроўваецца ацэнка мужчын і жанчын паводле 
іх месца ў сацыяльнай іерархіі. У цэлым артыкул 
адзначаецца вялікай асцярожнасцю ў высновах, 
якая так неабходна ў гендарнай лінгвістыцы, тым 
не менш варта звярнуць увагу і на адзін істотны 
недахоп, а менавіта недастатковую даследава-
насць польскага матэрыялу (як уласна лексічнага, 
так і мовазнаўчага). Гэта можа прывесці да не-
каторых памылковых абагульненняў. Напрыклад, 
аўтар супрацьпастаўляе станоўчыя гендарныя ка- 
натацыі слова žaba (‘жабка’) у чэшскай мове ад-
моўным – у польскай і беларускай мовах. Аднак  
агульнавядомым фактам з’яўляецца тое, што 
ў польскай мове слова żabka (таксама ‘жабка’)
выкарыстоўваецца ў дачыненні да каханых дзяў-
чат і жанчын, таксама як і ў чэшскай. Польскія 
слоўнікі не фіксуюць гэты факт, аднак пацвяр-
джэнне можна знайсці ў Нацыянальным корпусе 
польскай мовы, напрыклад у кантэксце: Wszedł 
do salonu i ucałował żonę. W jej oczach dostrzegł 
zawód. – Muszę, żabko, muszę – przerwał wszystkie 
protesty. – Taka praca, niestety... (Marek Krajewski, 
«Głowa Minotaura», 2009).

Часопіс змяшчае некалькі рэцэнзій, у тым лі-
ку звязаную з беларускай тэматыкай рэцэнзію 
Д. Штэрна на манаграфію І. Клімава «Евангелле 
ў перакладзе Васіля Цяпінскага» (2012). Бельгій-
скі навуковец высока ацэньвае ўнёсак І. Клімава 
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ў гісторыю славянскіх перакладаў Бібліі, з зада- 
вальненнем адзначае скрупулёзнасць і даклад-
насць дакументацыі матэрыялу, а таксама антымі-
фалагізатарскі настрой кнігі. Разам з тым крытыкуе 
празмерную фармальнасць і схематызм у падачы 
ўласна моўнага матэрыялу, пэўную тэндэнцый-
насць у інтэрпрэтацыі мінуўшчыны (імкненне вы-
рашыць пытанне аб мове ў вузканацыянальным 
сэнсе, пазбяганне дыскусіі вакол паняцця «про-
стая мова», ужыванне тэрміна «старабеларускі» 
і г. д.). Пагаджаючыся са слушнасцю аргументацыі 
асноўных тэзісаў (напрыклад, аб аўтарстве помніка, 
мэтах і аўтэнтыфікацыі В. Цяпінскага), Д. Штэрн 
адкрывае дыскусію адносна ролі польскіх крыніц, 
магчымасці выкарыстання грэчаскіх і лацінскіх, 
суадносін «філалагічнай» і «народнай» матыва-
цый Цяпінскага-перакладчыка, іншых пытанняў, 
якія абавязкова зацікавяць кожнага спецыяліста па 
гісторыі славянскіх моў і тэорыі перакладу.

У нумары таксама надрукаваны рэцэнзіі на  
манаграфіі «Руска-германскія моўныя кантакты  
на Паўночным Захадзе Русі XII–XV стст.» І. Ко-
шкіна, «Мараване ў Празе. Сацыялінгвістычнае 
даследаванне дыялектнага кантакту ў Чэшскай 
рэспубліцы» Дж. Уільсана, «Гідранімія вадазбору 

Дудвага» Ю. Гладкага, французскае перавыданне 
кнігі В. Валошынава «Марксізм і філасофія мо-
вы» (1929), зборнік «Старапольскія мовазнаўчыя 
даследаванні» М. Карплюк і інш.

Завяршае зборнік агляд «Беларускай дыялек- 
талогіі» аўтарства польскіх беларусістаў Н. Бар-
шчэўскай і М. Янковяка (Варшава, 2012). Чэшскі 
рэцэнзент М. Вашычак называе кнігу «кампенды-
умам ведаў аб узнікненні, сучасным стане і новых  
тэндэнцыях у беларускіх дыялектах, гісторыі іх  
даследавання і іх уплыву на фарміраванне літара-
турнай беларускай мовы» (с. 386). Асабліва каш- 
тоўным ён лічыць адсутнасць у айчыннай белару-
скай дыялекталогіі апісання стану беларускіх гаво-
рак па-за дзяржаўнымі межамі краіны.

Варта сказаць, што трэці сшытак 82-га выпуску 
«Славіі» атрымаўся досыць цікавым зрэзам сучас-
нага лінгвістычнага беларусазнаўства, у якім праб-
лемы сацыялінгвістыкі, дыялекталогіі і гісторыі 
літаратурнай мовы па-ранейшаму застаюцца най-
больш актуальнымі.

Н. А. Кахновіч,
кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства 
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Рамза Т. Р. Беларускае гутарковае маўленне 
ў славянскім кантэксце. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 
2014. 256 с.

Манаграфія Т. Рамзы «Беларускае гутарковае 
маўленне ў славянскім кантэксце» – гэта першае 
грунтоўнае даследаванне штодзённага прыватна- 
бытавога гутарковага маўлення (ГМ) носьбітаў бе-
ларускай літаратурнай мовы ў кантэксце тэорыі 
моўнай нормы і праблем сацыяфункцыянальнай 
стратыфікацыі вуснага гарадскога маўлення.

Актуальнасць гэтай працы абумоўлена нерас- 
працаванасцю ў беларускім мовазнаўстве катэго- 
рыі гутарковасці, адсутнасцю эмпірычнай базы ГМ  
і нявызначанасцю самога паняційна-тэрміналагіч-
нага апарату яго апісання. Сітуацыя незбаланса- 
ванага білінгвізму на працягу ўсяго існавання бе- 
ларускай літаратурнай мовы, абмежаванне сфер  
беларускамоўнай камунікацыі стрымлівалі паўна-
вартаснае развіццё вусных разнавіднасцей літара-
турнай мовы, у тым ліку і яе гутарковай формы, і, 
адпаведна, не спрыялі прыярытэтнасці даследа-
вання гутарковага беларускага маўлення. Гутарко-
вае маўленне, якому ў розных лінгвістычных дыс- 
курсах надаецца найвышэйшы статус у сістэме 
мовы і якое актыўна і ўсебакова вывучаецца з ся- 
рэдзіны мінулага стагоддзя, у беларускім мова-
знаўстве разглядаецца на ўзроўні канстатацыі фак- 
та яго наяўнасці ў складзе літаратурнай мовы 
і пацвярджаецца гутарковымі з’явамі з мастацкіх ці 
публіцыстычных тэкстаў. Для пэўных меркаванняў 
бракавала належных аб’ектыўных звестак, і най-
перш запісаў штодзённага спантаннага маўлення. 
У гэтым плане манаграфія Т. Рамзы запаўняе пэў-
ны прабел у беларускім мовазнаўстве.

Мэта манаграфічнага даследавання заключа-
ецца ў спробе аўтара выявіць і асэнсаваць з пунк- 
ту гледжання функцыянальна-структурнай сістэм-
насці і месца на шкале нарматыўнасці рэпертуар  
адметных ад кадыфікаваных норм моўных адзінак, 
характэрных для непадрыхтаванага вуснага маў- 
лення, якія можна прызнаць асаблівасцямі ГМ  
носьбітаў беларускай літаратурнай мовы. Аўтар  
ставіць задачу абгрунтаваць мэтазгоднасць раз- 
гляду моўных фактаў, што маюць пэўную гутарко-
ва-маўленчую залежнасць, не як адхіленняў ад  
прэскрыптыўных норм, а як заканамернасцей ГМ –  
своеасаблівага «рэгістра гаварэння», проціпастаў-
ленага, з аднаго боку, кадыфікаванай літаратурнай 
мове афіцыйнай камунікацыі, а з другога – розным 
неўнармаваным ідыёмам змешанага гарадскога 
руска-беларускага маўлення.

Для рэалізацыі пастаўленай мэты ў парадыг-
му навуковага даследавання ўводзяцца адносна 
новыя для беларускага лінгвістычнага дыскурсу 
паняцці («узус ГМ», «гутарковы стандарт», «кады-
фікаваны стандарт», «субстандарт»), а таксама 
выпрацавана арыгінальная методыка, якая інтэ-
груе ідэі айчыннага эксперыментальнага дасле-
давання «ўзорнага» беларускага маўлення ХХ ст.
(працы А. Падлужнага, В. Чэкмана, П. Садоўска-
га, Л. Выгоннай і інш.) і сучасныя падыходы за-
межных даследчыкаў да праблем стратыфікацыі 
мовы і інтэрпрэтацыі катэгорыі гутарковасці 
(працы С. Гайды, Е. Бартміньскага, Я. Гофмана-
вай, Г. Нешчыменкі і інш.). У практычнай частцы 
даследавання аўтар абапіраецца на самастойна 
запісаны і расшыфраваны эмпірычны матэры-
ял жывога спантаннага маўлення. Запісы роз-
натэматычных, сюжэтна арганізаваных, але не 


