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ТРАДЫЦЫЙНЫЯ І ІНАВАЦЫЙНЫЯ МЕТАДЫ АНАЛІЗУ 

ГУТАРКОВАГА МАЎЛЕННЯ 

Зур Г.І. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Аналітычная цікавасць да гутарковага маўлення (далей ГМ) няўхільна 

расце ў замежнай і айчыннай славістыцы [1, с. 26-52]. Сучасны гутарковы 

дыскурс – гэта ―живая речь, в многообразии еѐ проявлений, призванных 

регулировать социализацию и индивидуализацию личности‖ [3, с. 29]. Гутарковае 

камунікаванне характарызуецца такімі прыметамі, як ―сиюминутность, 

непринуждѐнность, спонтанность, приватность, эмоциональность, вежливость, 

гиперболизация, междометность‖ [тамсама] і ѐсць не што іншае, як 

―спасительный перманентный хаос языка, в котором зарождаются более 

определѐнные и устойчивые, системные дискурсивные проявления, зарождается 

художественный, публицистический, научный, политический дискурсы. В 

отличие от вторичных отстоявшихся дискурсов разговорное всегда представляет 

собой конгломерат свойств, их наложение, совмещение‖ [тамсама]. Узнікае 

лагічнае пытанне, згодна з якімі прынцыпамі сістэматызаваць кангламерат 

уласцівасцей ГМ і якімі метадамі карыстацца пры яго аналізе. 

У рускай лінгвістыцы сфера непадрыхтаванага штодзѐннага маўлення 

з‘яўляецца адной з самых распрацаваных галін вуснага камунікаванн. Між тым, 

ГМ як аб‘ект вывучэння выяўляе і шэраг недаследаваных сфер. Так, напрыклад, 

―белымі плямамі‖ сучаснай русістыкі пазначаны такія тэмы, як: ―Старэчае 

маўленне‖, ―Мова закрытых гарадоў‖, ―Унутрысямейнае маўленне‖, ―Лінгвістыка 

асобнага слова‖ [4, с. 7-10], ―Цытатнасць сучаснага ГМ‖, ―ГМ асобных страт‖, 

―Аналіз гукаперайманняў‖, ―ГМ дарослых білінгваў‖ і інш. [2, с. 25-37].  

Даследчыца рускага ГМ В.К. Харчанка робіць агляд традыцыйных метадаў 

аналізу рэплік спантаннага дыялогу (квантытаныўных) і характарызуе 

інавацыйныя (магчымыя, аднак пакуль слаба скарыстоўваемыя: 

стратыфікацыйны, лангіцюдны, трэндавы, персаналізаваны, сезонны, метад 
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семантычнай ратацыі), звяртае ўвагу на тое, што шэраг метадаў вынікае з 

самога матэрыялу (стратыфікацыйны, персаналізаваны) з тае прычыны, што ў 

лінгвістыцы сам матэрыял ужо выступае часткаю метаду, і наадварот, метад 

паўстае аптымальным спосабам апрацоўкі, тэарэтычнай інтэрпрэтацыі менавіта 

гэтага матэрыялу.  

Улічыўшы напрацоўкі беларускіх лінгвістаў, можна сцвярджаць, што 

далейшае ўкладанне корпусу сучаснага беларускага ГМ мае важнае тэарэтычнае і 

прыкладное значэнне для навуковага беларускамоўнага дыскурсу, а 

вышэйпрыведзеныя (традыцыйная і інавацыйныя) метады могуць скарыстоўвацца 

пры апісанні адметных рыс ГМ і пры паслядоўным, рознабаковым вывучэнні 

штодзѐннага разняволенага камунікавання.  
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