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УВОДЗІНЫ 
 

Працэсы, што адбываюцца ў беларускай мове ў полілінгвальнай сітуацыі 
паўднёва-ўсходняй часткі Літоўскай Рэспублікі як беларуска-літоўскага 
памежжа і ўмоўнай балта-славянскай мяжы, характарызуюцца інтэнсіўнасцю і 
значнай колькасцю інтэрферэнцыйных з’яў. Менавіта ў гэтым рэгіёне 
сканцэнтраваны найбольш істотныя ў сацыякультурным і лінгвістычным 
планах нацыянальныя меншасці, што пераўтварае яго ў цікавы аб’ект 
вывучэння агульных заканамернасцей моўнага ўзаемадзеяння ў сітуацыі 
сінхроннай рэалізацыі некалькіх моў, менавіта рускай, беларускай, польскай і 
літоўскай.  

Беларуская мова ў Літве юрыдычна і фактычна – мова беларускай 
нацыянальнай меншасці з абмежаваным прыкладным характарам. Валоданне 
ёю ці яе вывучэнне тлумачыцца найперш суб’ектыўнымі прычынамі. Тым не 
менш яна выкарыстоўваецца ў соцыуме і вуснай камунікацыі, што сведчыць 
пра наяўнасць дастатковай рэспандэнцкай базы для правядзення комплексных 
лінгвістычных даследаванняў, якія маюць значэнне для далейшага вывучэння 
як беларускай мовы ўвогуле, так і лінгвістычнай інтэрферэнцыі на розных 
моўных узроўнях. 

Актуальнасць даследавання абумоўлена тым, што ў сувязі з паглыбленнем 
эміграцыйных сусветных працэсаў пытанні ўзаемадзеяння нацыянальных моў і 
культур у сітуацыі сінхроннай рэалізацыі і вывучэння камунікатыўных, 
прагматычных, нацыяльна-культурных, сацыяльна абумоўленых аспектаў 
функцыянавання моўных адзінак набылі асаблівую значнасць і вастрыню. 
Даследаванне паўднёва-ўсходняй часткі Літоўскай Рэспублікі ў сучасных 
умовах таксама актуалізуецца, паколькі ўяўляе сабой прыклад міжкультурнага 
ўзаемадзеяння, актыўных і працяглых кантактаў некалькіх народаў. Дзякуючы 
гэтаму сфарміравалася спецыфіка этнакультурных узаемаадносін, што 
вызначаецца як культура талерантнасці. Пры гэтым талерантны характар 
сувязей не перашкаджае захаванню сацыякультурнага аблічча кожнай з 
этнагруп. 

Паколькі беларуская нацыянальная меншасць у Літве з’яўляецца трэцяй па 
колькасці нацыянальнай групай (пасля палякаў і рускіх) і беларуская 
літаратурная мова ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне мае глыбокія гістарычныя 
традыцыі рэалізацыі, то вывучэнне беларускай мовы ў Літве ў кадыфікаванай і 
размоўнай разнавіднасцях, а таксама аналіз беларускага моўнага ўплыву на 
маўленне прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей уяўляецца важным для 
разумення міжнацыянальных і міжмоўных кантактаў. Граматычныя, лексіка-
семантычныя, словаўтваральныя і іншыя працэсы, што адбываюцца ў 
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беларускай мове за межамі яе асноўнага масіву рэалізацыі, цесна звязаны з 
тэарэтычнымі і практычнымі задачамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы, 
што таксама надае актуальнасць дадзенаму даследаванню. 

Вывучэнне сацыякультурных дэтэрмінантаў беларускай мовы як мовы 
беларускай этнакультурнай супольнасці, вызначэнне яе сфер функцыянавання, 
месца і значэння ў лінгвапанараме краіны, сістэмны аналіз лінгвістычных з’яў 
на падставе фактычнага матэрыялу сведчаць пра комплексны падыход да 
вывучэння беларускай мовы (як роднай) у Літоўскай Рэспубліцы. Асвятленне 
праблемы міжэтнічных культурных узаемадачыненняў і акрэсленне ролі і месца 
ў соцыуме пэўнай нацыянальнай культуры і мовы, у нашым выпадку 
беларускай, праз яе культурную і моўную трансфармацыю, выкліканую 
рознабаковымі і разнастайнымі кантактамі, дазваляе ўсвядоміць 
агульнадзяржаўную культурную інфраструктуру. 

 
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 
Сувязь работы з навуковымі праграмамі (праектамі) і тэмамі 

Дысертацыйнае даследаванне выканана ў адпаведнасці з падпраграмай 
«Беларуская мова і літаратура ў кантэксце цывілізацыйнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь: гісторыя, сучасны стан, тэндэнцыі» (Беларуская мова і літаратура) 
Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гады 
«Гуманітарныя навукі як фактар развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай 
ідэалогіі (Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава)», а таксама ў межах 
навуковай тэмы «Беларуская мова і культура ў Літоўскай Рэспубліцы і іх 
трансфармацыя ў полікультурным і полілінгвальным асяроддзі» Цэнтра 
беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры філалагічнага факультэта 
Літоўскага ўніверсітэта эдукалогіі. Тэма ўключаецца ў навуковыя праграмы 
розных узроўняў: 

1. Сумесны беларуска-літоўскі навукова-даследчы праект Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка і Літоўскага 
ўніверсітэта эдукалогіі «Мовы беларуска-літоўскага памежжа: сучасны стан, 
перспектывы, рэгіянальнае ўзаемадзеянне» паводле двухбаковага 
супрацоўніцтва ў галіне навукі і тэхнікі Рэспублікі Беларусь і Літоўскай 
Рэспублікі, № TAP-36/2011, тэрмін выканання 01.01.2011–31.12.2012 гг. 

2. Навукова-даследчы праект Інстытута літоўскай мовы Акадэміі навук 
Літоўскай Рэспублікі «Сучасныя геалінгвістычныя даследаванні ў Літве: 
аптымізацыя дыялекталагічнай інфармацыі» («Šuolaikiniai geolingvistikos 
tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarmines informacijos 
sklaida») у адпаведнасці з напрамкам № 3 – меры па ўмацаванні даследчага 



3 
 

патэнцыялу VP1-3.1 – MES-07-V «Датацыя навуковай дзейнасці навукоўцаў і 
іншых даследчыкаў» праграмы развіцця чалавечых рэсурсаў (еўрапейскі грант), 
№ VP1-3.1 – ŠMM-07-K-01-028, тэрмін выканання 01.01.2011– 31.12.2014 гг. 

Мэта і задачы даследавання 
Мэта – выяўленне спецыфікі функцыянавання і лінгвістычных 

асаблівасцей беларускай мовы ў полікультурнай і полілінгвальнай сітуацыі ў 
паўднёва-ўсходняй частцы сучаснай Літоўскай Рэспублікі. 

Рэалізацыя гэтай мэты стала магчымай пры пастаноўцы і вырашэнні 
наступных задач: 

1) сістэматызаваць навуковыя даследаванні балтызмаў у беларускай мове 
як аднаго з аспектаў балта-славянскіх лінгвістычных кантактаў у 
полікультурным асяроддзі; 

2) ахарактарызаваць сучасную этнакультурную і моўную сітуацыю ў 
Літоўскай Рэспубліцы і яе паўднёва-ўсходняй частцы як унікальным 
шматнацыянальным рэгіёне; 

3) вызначыць месца і ролю беларускай нацыянальнай меншасці і яе 
асноўных культураўтваральных структур у нацыянальна-культурнай 
інфраструктуры Літвы з выяўленнем характэрных тэндэнцый развіцця 
культуратворчай дзейнасці суб’ектаў; 

4) высветліць спецыфіку сацыякультурнай прасторы беларускай мовы ў 
Літве як мовы беларускай нацыянальнай групы і вызначыць дынаміку яе 
функцыянавання на працягу ХХ – І чвэрці ХХІ ст.; 

5) прааналізаваць сучасны стан беларускай мовы ў Літве і яе 
лінгвістычныя асаблівасці, абумоўленыя ўзаемадзеяннем з рускай, літоўскай і 
польскай мовамі ў сінхроннай рэалізацыі (на фанетычным, лексіка-
семантычным, граматычным узроўнях) і сацыякультурнымі характарыстыкамі 
(узроўнем адукацыі, месцам жыхарства, узростам і інш. рэтранслятараў); 

6) выявіць спецыфіку выкладання беларускай мовы ў сітуацыі 
рэгіянальнага полікультурнага і полілінгвальнага кантактавання ў паўднёва-
ўсходняй частцы Літвы; 

7) прааналізаваць працэсы моўнага ўзаемадзеяння ў паўднёва-ўсходнім 
рэгіёне Літвы і вызначыць сучасныя межы распаўсюджання беларускіх гаворак; 

8) устанавіць уплыў беларускай фанетычнай, лексіка-семантычнай і 
граматычнай сістэм на адпаведныя структуры рэгіянальных рускай і польскай 
моў; 

9) вызначыць статус, шляхі пранікнення, колькасныя і якасныя 
характарыстыкі беларусізмаў у літоўскай літаратурнай мове. 

Аб’ектам даследавання выступае беларуская мова ў кадыфікаваным і 
размоўным варыянтах у полікультурным асяроддзі. Прадмет даследавання – 
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сацыякультурныя і лінгвістычныя асаблівасці беларускай мовы ў 
полікультурным рэгіёне. Матэрыялам даследавання з’яўляюцца аўдыёзапісы, 
зробленыя аўтарам дысертацыі ў размовах з інфармантамі рознага ўзросту, 
полу, сацыяльнага статуса і ўзроўню адукацыі на паўсядзённыя тэмы ў перыяд 
з 2000 па 2010 гг., а таксама аўдыёзапісы разнамоўных інфармантаў, атрыманыя 
падчас палявых даследаванняў паўднёва-ўсходняй часткі Літвы ў перыяд з 2011 
па 2013 гг., расшыфраваныя і перанесеныя ў электронную базу. Агульная 
працягласць запісаў ад 114 рэспандэнтаў з 42 населеных пунктаў Літоўскай 
Рэспублікі складае 50,25 гадзін. У якасці дадатковага матэрыялу выкарыстаны 
запісы аўтарскага саманазірання, тэле- і радыёперадачы, інтэрв’ю, анкеты і 
апытальнікі, пісьмовыя працы вучняў і студэнтаў. Агульная колькасць 
распісаных на гэты момант словаформаў – 158214 адзінак. Прааналізаваны 1903 
моўныя адзінкі, выбраныя са слоўнікаў, артыкулаў слоўнікавага тыпу, 
даведачных выданняў, аўтарскіх аўдыёзапісаў. 

Выбар аб’екта і прадмета даследавання абумоўлены неабходнасцю 
асэнсавання феномена беларускай мовы ў полікультурным рэгіёне за межамі 
Беларусі,  выяўлення яе спецыфікі рэалізацыі не толькі ў кантэксце моўнага 
ўзаемадзеяння, але і ў сувязі з агульнымі тэндэнцыямі развіцця беларускай 
мовы. 

Навуковая навізна 
Навізна даследавання заключаецца ў адсутнасці прац, прысвечаных 

глыбокаму і комплекснаму аналізу беларускай мовы ў Літоўскай Рэспубліцы як 
мовы беларускай этнічнай групы ў сацыякультурным і лінгвістычным 
дыскурсах, у метадалогіі вывучэння беларускай мовы за межамі Беларусі, у 
маркіроўцы межаў рэалізацыі беларускай мовы ў першай чвэрці ХХІ ст. на 
лінгвістычнай карце паўднёва-ўсходняга рэгіёна Літоўскай Рэспублікі, у новым 
фактычным унікальным матэрыяле, уведзеным у навуковы зварот, які 
адлюстроўвае моўную сітуацыю даследаванага рэгіёна і стан бытавання 
беларускай мовы, у важнасці для адэкватнага разумення асаблівасцей 
этнакультурнага развіцця беларусаў Літвы і сітуацыі этнакультурнага і моўнага 
беларуска-літоўскага памежжа. 

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 
1. Балта-славянскія моўныя ўзаемакантакты могуць выступаць у якасці 

мадэлей для рэканструкцыі старажытных слоўных форм, вызначаюць рэаліі 
культурна-моўных тэндэнцый у сінхронным і дыяхронным аспектах і 
з’яўляюцца важнымі для разумення міжкультурных і міжмоўных сувязей 
народаў. Упершыню сістэматызаваны навуковыя даследаванні балтызмаў у 
беларускай мове, якія праводзяцца ў розных сінхронных і тэрытарыяльных 
зрэзах: у старабеларускай мове, у беларускіх гаворках, у сучаснай беларускай 
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літаратурнай мове. Таксама паказана метадалагічнае значэнне і падагулены 
вынікі вывучэння беларускай мовы ў Літве ў кантэксце развіцця балта-
славянскіх моўных кантактаў. 

2. Тэрыторыя паўднёва-ўсходняй часткі Літоўскай Рэспублікі 
характарызуецца інтэнсіўнымі і разнастайнымі культурна-моўнымі кантактамі, 
абумоўленымі гістарычным суіснаваннем розных народаў і цесным 
перапляценнем іх культур і моў. Трывалым фактарам узнікнення і рэгенерацыі 
шматлікіх з’яў інтэрферэнцыі выступае ўздзеянне, з аднаго боку, 
глабалізацыйных працэсаў і, з другога боку, імкненне да захавання сацыяльна-
этнічнай і моўнай ідэнтычнасці. 

Упершыню ахарактарызавана сучасная этнакультурная карта Літоўскай 
Рэспублікі і на яе фоне зроблены аналіз рэгіянальных культурна-моўных 
сувязей паўднёва-ўсходняй часткі, што дазваляе зразумець статус тых моў і 
культур, якія функцыянуюць у гэтым рэгіёне, а таксама выявіць 
сацыякультурныя і дэмаграфічныя актуаліі моўнага жыцця, ад якіх залежыць 
стан міжнацыянальных адносін і агульны ўзровень культурнага развіцця 
рэгіёна і асобных нацыянальных груп. 

3. Беларусы ў агульнакультурнай панараме Літоўскай Рэспублікі 
рэпрэзентуюць сябе праз дзейнасць культураўтваральных сегментаў на 
традыцыйна-фальклорным, лінгвістычным і адукацыйным узроўнях. 
Упершыню абазначаны месца і роля беларускай нацыянальнай меншасці і яе 
асноўных структур у нацыянальна-культурнай інфраструктуры Літвы з 
выяўленнем характэрных тэндэнцый развіцця культуратворчай дзейнасці 
суб’ектаў, што спрыяе паўнавартаснаму выкарыстанню магчымасцей для 
захавання нацыянальнай самасвядомасці і выражэння нацыянальна-культурных 
інтарэсаў беларусаў і інтэграцыі духоўных каштоўнасцей розных народаў 
краіны. 

4. Беларуская мова ў Літоўскай Рэспубліцы як мова беларускай этнічнай 
групы мае абмежаваныя сферы рэалізацыі і аб’ём грамадскіх функцый, валодае 
спецыфічнай характарыстыкай і ў якасці камунікатыўнага сродку ўжываецца 
пераважна ў побытавай сферы і вуснай форме. Навізна даследавання 
заключаецца ў комплексным вывучэнні статуса і сфер рэалізацыі беларускай 
мовы ў Літве і дынамікі яе функцыянавання на працягу ХХ – І чвэрці ХХІ ст. 
Гэта дазваляе выявіць, як праз моўную ідэнтыфікацыю беларусы Літвы 
вызначаюць сваю пазіцыю сярод іншых нацыянальных груп, што істотна для 
разумення не толькі асаблівасцей іх этнакультурнага развіцця, але і культурна-
моўных кантактаў у сітуацыі этнакультурнага і моўнага памежжа. 

5. Сучасны стан беларускай мовы ў Літоўскай Рэспубліцы 
характарызуецца як супадзеннем працэсаў, якія адбываюцца ў беларускай 
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нарматыўнай мове, так і яе рэгіянальнымі асаблівасцямі, абумоўленымі, перш 
за ўсё, моўнымі кантактамі і спецыфікай рэгіёна, што дазваляе ствараць 
спецыфічныя тэксты. Пры трывалай камунікатыўна-прагматычнай 
неабходнасці ў захаванні беларускай мовы як сродку камунікацыі назіраецца 
ўплыў з боку рускай, польскай і літоўскай моў, які выяўляецца ў шматлікіх 
інтэрферэнцыйных з’явах, што не толькі адыгрывае прагрэсіўную ролю ў 
развіцці рэгіянальнай беларускай мовы, але і прыводзіць да асіміляцыйных 
працэсаў. 

З’явы інтэрферэнцыі ў беларускай мове ў адрыве ад асноўнага 
этнасоцыуму ў лакальных рэаліях неаднародныя паводле функцыянавання і 
назіраюцца ў фанетычнай, лексіка-семантычнай і граматычнай структурах, што 
закранае маўленчую кампетэнцыю індывідуума і адносіцца больш да праблем 
культуры мовы, а не да яе структурна-сэнсавых аспектаў. Актывізацыя 
інтэрферэнцыйных працэсаў адбываецца ў выніку жадання індывідуума больш 
адэкватна рэагаваць на канкрэтную лінгвасітуацыю, падчас якой адбываецца 
пераключэнне з адной мовы на іншую. Упершыню на матэрыяле штодзённага 
маўлення прааналізаваны лінгвістычныя асаблівасці беларускай мовы ў Літве, 
абумоўленыя яе ўзаемадзеяннем з рускай, літоўскай і польскай мовамі ў 
сінхроннай рэалізацыі, выяўлены тэндэнцыі іх функцыянавання, а таксама 
паказана абумоўленасць колькасці і якасці інтэрферэнцыйных з’яў 
сацыякультурнымі характарыстыкамі (узроўнем адукацыі, месцам жыхарства, 
узростам, сацыяльным паходжаннем, месцам нараджэння рэтранслятара, 
сацыялінгвістычнай сітуацыяй у розныя перыяды яго жыцця і інш.). 

6. Рэгіянальныя асаблівасці абумоўліваюць спецыфіку навучальна-
метадычнай працы па беларускай мове. Іх улік у навучальным працэсе, аналіз 
адхіленняў ад літаратурных норм і высвятленне заканамернасцей узнікнення 
вырашаюць задачу павышэння моўнай культуры вучняў і ўплываюць на 
ступень засваення беларускай мовы як роднай, так і як замежнай. Навізна 
даследавання заключаецца ў падыходзе да пытанняў выкладання беларускай 
мовы ў Літве як мовы беларускай этнічнай групы, які спалучае сацыякультурны 
і лінгвістычны аспекты, што спрыяе захаванню і папулярызацыі беларускай 
мовы за межамі Беларусі. 

7. Моўныя кантакты ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне Літвы выступаюць 
вынікам узаемадзеяння розных нацыянальнасцей, з’яўляюцца складанымі, не 
заўсёды адпавядаюць рэгулярным тэндэнцыям і адрозніваюцца рэалізацыяй 
генетычна роднасных моў і дыялектаў, пераважна ў вуснай форме, рознымі 
тыпамі бі – ці полілінгвізму, што прыводзіць да з’яўлення запазычанняў, 
лакалізмаў, семантычных і структурных наватвораў. На падставе аўтарскіх 
даследаванняў упершыню ахарактарызаваны сучасны шматмоўны дыскурс 
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паўднёва-ўсходняй тэрыторыі і акрэслены сучасныя межы распаўсюджання 
беларускіх гаворак, якія з’яўляюцца асноўным сродкам прыватнай камунікацыі 
з перавагай або нароўні з дыялектнай польскай мовай і называюцца «простай 
мовай», што важна для лінгвагеаграфіі і лексікаграфічнай працы і разумення 
перспектыў моўнага развіцця рэгіёна. 

8. Беларуская мова актыўна ўплывае на фарміраванне рэгіянальных 
асаблівасцей рускай і польскай моў, якія найбольш прадуктыўна выяўляюцца ў 
лексічнай сістэме ў выніку яе адкрытасці да лінгвістычных інавацый. Навізна 
даследавання заключаецца ў тым, што ўпершыню выяўлены, сістэматызаваны і 
прааналізаваны тэндэнцыі беларускага лінгвістычнага ўплыву ў 
полілінгвальнай сітуацыі, што дазваляе высветліць асноўныя шляхі як 
самастойнага развіцця кантактных моў, так і працэсаў іх узаемадзеяння, а 
таксама ступень уплыву беларускай мовы. 

9. Беларусізмы ў літоўскай літаратурнай мове як вынік непасрэдных 
беларуска-літоўскіх моўных кантактаў характарызуюцца актыўнасцю 
выкарыстання і значным колькасным складам. Сярод іх найбольш рэльефна 
вылучаюцца лексічныя адзінкі, якія прайшлі лексіка-семантычную адаптацыю і 
трывала замацаваліся ў сістэме літаратурнай мовы і яе функцыянальных 
стылях. Упершыню вызначаны статус, шляхі пранікнення беларусізмаў у 
літоўскую літаратурную мову, прыведзены іх колькасныя і якасныя 
характарыстыкі. Гэта дазваляе выявіць сучасныя культурна-моўныя тэндэнцыі 
ў аспекце агульных балта-славянскіх тэндэнцый і зразумець моўныя і 
культурна-гістарычныя сувязі беларусаў і літоўцаў, а таксама шляхі папаўнення 
лексічнага складу літоўскай мовы. 

Асабісты ўклад  
Дысертацыя з’яўляецца самастойным аўтарскім даследаваннем, у выніку 

якога была распрацавана аўтарская канцэпцыя вывучэння беларускай мовы ў 
Літоўскай Рэспубліцы як мовы беларускай этнічнай групы ў сацыякультурным і 
лінгвістычным планах у полікультурным рэгіёне. Даследаванне выканана на 
аснове самастойна запісанага, расшыфраванага і апрацаванага аўтарам 
матэрыялу. Праца па дасягненні навуковых вынікаў даследавання выканана 
персанальна саіскальнікам і з’яўляецца падсумаваннем амаль 20-гадовай 
навукова-даследчай і педагагічнай працы. 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 
Асноўныя вынікі і тэарэтычныя палажэнні мелі апрабацыю падчас 

выступленняў на наступных рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцыях: 
Рэспубліканскія навуковыя чытанні па беларусазнаўству «Адукацыя. Гісторыя. 
Мова» (Брэст, 14–15 мая 1992 г.); ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Švietimo reforma ir mokytojų rengimas» (Вільнюс, 4–5 кастрычніка 1995 г.); І 
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Нацыянальная навукова-практычная канферэнцыя «Нацыянальныя меншасці 
Беларусі: шляхам супрацоўніцтва і згоды» (Віцебск, 21–22 мая 1996 г.); V 
Міжнародная навуковая канферэнцыя па нацыянальнай адукацыі 
«Нацыянальная адукацыя і полікультурная парадыгма» (Брэст, 18–19 верасня 
1996 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Культура беларуска-польска-
літоўскага сумежжа» (Вільнюс–Гродна, 3–4 чэрвеня 1997 г.); Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Дэтэрмінанты грамадскіх працэсаў і нацыянальныя 
патрэбы людзей» (Брэст, 20–21 верасня 2000 г.); XI Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i 
kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich» (Беласток, 27–28 лістапада 
2000 г.); ІV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Язык и социум» (Мінск, 1–2 
снежня 2000 г.); ІІІ міжнародны кангрэс беларусістаў (Мінск, 4–7 снежня 2000 
г.); Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Белорусская начальная 
школа: проблемы и перспективы развития» (Мазыр, 19–20 снежня 2000 г.); 
Навуковая юбілейная канферэнцыя «Lietuvos baltarusistų asociacijos 
dešimtmetis» (Вільнюс, 26 красавіка 2001 г.); Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Славянский мир на пороге третьего тысячелетия» (Гомель, 15–
16 мая 2001г.); ІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Талерантнасць у 
канцэптуальным і этнакультурным вымярэннях» (Брэст, 9 кастрычніка 2001 г.); 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Этносоциальные и конфессиональные 
процессы в трансформирующемся обществе» (Гродна, 15–16 лістапада 2001 г.); 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Проблемы преподавания и 
изучения русского языка в школе и вузе на современном этапе» (Нежын, 9–10 
кастрычніка 2001 г.); Навуковая сесія Міжнароднай Акадэміі вывучэння 
нацыянальных меншасцей (Мінск, 26 студзеня 2001 г.); Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя «Міжкультурны дыялог у Беларусі: нацыянальна-
культурнае і духоўнае развіццё ва ўмовах глабалізацыі» (Мінск, 10–12 снежня 
2003 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Этносоциальные и 
конфессиональные процессы в современном обществе» (Гродна, 5–6 чэрвеня 
2003 г.); XII Міжнародная навуковая канферэнцыя ім. праф. Сяргея Бурага 
«Мова і культура» (Кіеў, 23–27 чэрвеня 2003 г.); Міжнародная канферэнцыя «В 
поисках эквивалентности ІІ» (Прэшаў, 17–18 чэрвеня 2004 г.); Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Педагагічная адукацыя нацыянальных меншасцей» 
(Мінск, 26 студзеня 2006 г.); IV Міжнародны форум «Дни славянской 
письменности и культуры» (Луганск, 24–25 мая 2006 г.); Міжнародны семінар 
«Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzt’ahy» (Прэшаў, 4–7 
кастрычніка 2006 г.); Рэспубліканская навуковая канферэнцыя «Naša niva» 
vilniaus baltarusių kultūros kontekste» (Вільнюс, 30 лістапада 2006 г.); 
Рэспубліканскі семінар-канферэнцыя «Kalbų mokymasis: problemos, pasiekimai, 
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perspektyvos (gimtoji: lenkų, rusų, baltarusių; užsienio: rusų kalba)» (Вільнюс, 26 
студзеня 2007 г.); І Міжнародная навуковая канферэнцыя «Язык и 
межкультурные коммуникации» (Мінск-Вільнюс, 25–28 красавіка 2007 г.); 
Міжнародная навуковая-практычная канферэнцыя «Коммуникативные 
технологии в образовании, бизнесе, политике и праве» (Валгаград, 17–19 мая 
2007 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Семантика и структура 
языковых единиц» (Клайпеда, 8 чэрвеня 2007 г.); XI Міжнародныя Карскія 
чытанні «Ю.Ф. Карський і сучасне мовознавство» (Нежын, 18–19 верасня 2007 
г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Tożsamość na styku kultur» (Вільнюс, 
18–20 кастрычніка 2007 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Baltų ir kitų 
kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos» (Вільнюс, 14 сакавіка 2008 г.); 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Взаимодействие и 
взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы» (Мінск, 20–
21 сакавіка 2008 г.); IV Міжнародная навуковая канферэнцыя «Русский язык в 
языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. 
Коммуникация. Интернет» (Варшава, 8–12 мая 2008 г.); Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя «Русский язык как фактор развития духовности в 
современной Украине» (Луганск, 15–17 мая 2008 г.); Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe» 
(Люблін, 26–27 чэрвеня 2008 г.); II Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija» (Вільнюс–Мінск, 12–15 мая 2009 г.); VI 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Autochtoniczne mniejszości na 
pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etnosem macierzystym» (Беласток, 
26–27 кастрычніка 2009 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе» 
(Гродна, 10–11 снежня 2009 г.); V Міжнародны кангрэс беларусістаў (Мінск, 
20–21 мая 2010 г.); III Міжнародная навуковая канферэнцыя «Язык и 
межкультурные коммуникации» (Мінск–Вільнюс, 17–20 мая 2011 г.); IX 
міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні  «Статут Вялікага Княства Літоўскага  ў 
гісторыі культуры Беларусі» (Мінск, 18–19 красавіка 2013 г.); IV Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija» (Вільнюс – Мінск, 
15–18 мая 2013 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «На хвалях мовы: да 
90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В. Бірылы» (Мінск, 10–11 верасня 
2013 г.); VI Міжнародная навуковая канферэнцыя «Lingvistiniai, didaktiniai ir 
sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai» (Вільнюс, 24–25 красавіка 2014 г., 
Літва); ІІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Tożsamość na styku kultur» 
(Вільнюс, 16 кастрычніка 2014 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Дзявятыя танкаўскія чытанні» (да 100-годдзя ўніверсітэта) (Мінск, 26 верасня 
2014 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Ідіолект Михайла 
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Коцюбинського в контексте сучасних лінгвістичних парадигм» (Нежын, 27 
лютага 2015 г.); V Міжнародная навуковая канферэнцыя «Язык и 
межкультурные коммуникации» (Мінск–Вільнюс, 19–23 мая 2015 г.); VІ 
Міжнародны кангрэс беларусістаў (Мінск, 27–29 мая 2015 г.); І Міжнародны 
навуковы кангрэс беларускай культуры (Мінск, 5–6 мая 2016 г.);  V 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Культура Беларусі: рэаліі 
сучаснасці /Трансфармацыя традыцыйных каштоўнасцей у інфармацыйным 
грамадстве» (Мінск, 27 верасня 2016 г.). 

Высновы і асноўныя палажэнні даследавання знаходзяць рэалізацыю пры 
выкладанні спецыяльных курсаў «Беларуская мова ў Літве» (32 гадзіны) і 
«Методыка роднай мовы ў іншамоўнай сітуацыі» (32 гадзіны) для студэнтаў 
спецыяльнасці «Беларуская філалогія», асноўнага курса «Асновы 
міжкультурнай камунікацыі» (48 гадзін) і спецыяльнага курса «Шматкультурны 
Вільнюс» (32 гадзіны) для студэнтаў спецыяльнасці «Руская філалогія і 
міжкультурная камунікацыя» філалагічнага факультэта Літоўскага ўніверсітэта 
эдукалогіі, а таксама спецкурса, распрацаванага ў суаўтарстве ў межах 
сумеснага беларуска-літоўскага навукова-даследчага праекта «Мовы беларуска-
літоўскага памежжа: сучасны стан, перспектывы, рэгіянальнае ўзаемадзеянне». 
Манаграфіі і дапаможнікі [1; 2; 67] уключаны ў спіс абавязковай ці дадатковай 
літаратуры ў вучэбныя праграмы названых дысцыплін. 

Апрабацыя навукова-даследчай працы ў навуковым і навучальным працэсе 
ў ВНУ і сярэдніх навучальных установах, а таксама ў культурна-асветніцкай і 
педагагічнай дзейнасці Цэнтра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры 
Літоўскага ўніверсітэта эдукалогіі і беларускіх грамадскіх арганізацый у 
Літоўскай Рэспубліцы сведчыць пра актуальнасць праведзенага даследавання і 
запатрабаванасць яго вынікаў: 1) Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 
Купалы (Школа памежжа–2002) (Беларусь); 2) Філалагічны факультэт 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 
(Беларусь); 3) гімназія імя Ф. Скарыны г. Вільнюса (Літва); 4) Філалагічны 
факультэт універсітэта імя Марыі Складоўскай-Кюры (Польшча); 5) 
Згуртаванне беларускіх грамадскіх арганізацый (Літва); 6) Таварыства 
беларускай мовы імя Францішка Скарыны (Беларусь). 

Палажэнні даследавання выкарыстаны пры падрыхтоўцы навучальных 
праграм і стандартаў па беларускай мове для сярэдніх навучальных устаноў 
Літоўскай Рэспублікі, а таксама для акрэдытацыі праграм бакалаўрыята «Руская 
філалогія і міжкультурная камунікацыя» і «Беларуская філалогія» філалагічнага 
факультэта Літоўскага ўніверсітэта эдукалогіі. 

Асобую навуковую каштоўнасць мае фактычны матэрыял дысертацыі 
(электронная бібліятэка жывога беларускага маўлення ў Літоўскай Рэспубліцы), 
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сабраны падчас экспедыцый у паўднёва-ўсходнім рэгіёне Літвы, прыватных 
гутарак з рэспандэнтамі і аўтарскага саманазірання. Эмпірычны матэрыял 
упершыню ўведзены ў навуковы ўжытак у манаграфіі «Беларуская мова ў 
Літве: сацыякультурны і лінгвістычны аспекты» (2009). Акрамя таго, фактычны 
матэрыял выкарыстоўваецца ў навуковых праектах Інстытута літоўскай мовы 
Акадэміі навук Літоўскай Рэспублікі. 

Пытанні, звязаныя з тэмай даследавання, асвятляліся ў інтэрв’ю ў 
друкаваных сродках масавай інфармацыі ў Літве і Беларусі, інтэрнэце, 
беларускай перадачы на літоўскім тэлебачанні «Віленскі сшытак», 
радыёперадачах літоўскага радыё, у лексікаграфічнай практыцы. 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі 
Асноўныя палажэнні і вынікі даследавання апублікаваны ў 67 работах. 

Сярод іх дзве аўтарскія манаграфіі «Беларуская мова ў Літве: сацыякультурны і 
лінгвістычны аспекты» (Вільнюс, 2009; 13,65 аўт. арк.), «Беларуская мова ў 
полікультурным рэгіёне (паўднёва-ўсходняя тэрыторыя Літоўскай Рэспублікі)» 
(Мінск, 2015; 11,14 аўт. арк.); калектыўная манаграфія «Человек и его дискурс–
4» (Москва, 2014; 1,1 аўт. арк.); 34 артыкулы ў рэцэнзаваных навуковых 
выданнях аб’ёмам 15,67 аўтарскага аркуша; 29 матэрыялаў канферэнцый 
аб’ёмам 6,89 аўтарскага аркуша, вучэбна-метадычны дапаможнік (1,95 аўт. 
арк.). Агульны аб’ём публікацый складае 50,4 аўтарскага аркуша. 

Структура і аб’ём дысертацыі 
Дысертацыйнае даследаванне складаецца з уводзінаў, агульнай 

характарыстыкі, чатырох глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса, які ўключае 
спіс выкарыстаных крыніц (775 пазіцый)  і спіс публікацый саіскальніка (67 
пазіцый), а таксама сямі дадаткаў (узоры тэкстаў, прыклады анкет і 
апытальнікаў, спіс рэспандэнтаў, абагуленыя сацыяльна-дэмаграфічныя 
дадзеныя рэспандэнтаў, сацыяльна-дэмаграфічныя параметры рэспандэнтаў, 
карта даследаваных населеных пунктаў, СД-дыск з запісамі беларускага 
гутарковага і дыялектнага маўлення ў Літоўскай Рэспубліцы і экспедыцыйнымі 
фотаздымкамі). Агульны аб’ём дысертацыі 320 с., з іх асноўны тэкст займае 195 
с., бібліяграфічны спіс 85 с., дадаткі 40 с. У дысертацыі 8 табліц, 11 малюнкаў і 
1 карта. 

 
АСНОЎНЫ ЗМЕСТ РАБОТЫ 

Глава 1 «Беларуская мова ў Літоўскай Рэспубліцы як вынік 
працяглых балта-славянскіх лінгвістычных кантактаў» складаецца з трох 
раздзелаў, у якіх разглядаюцца такія асноўныя працэсы моўнага ўзаемадзеяння 
як білінгвізм і полілінгвізм, балта-славянскія лінгвістычныя сувязі ў 
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полікультурным асяроддзі, а таксама дынаміка функцыянавання беларускай 
мовы на тэрыторыі сучаснай Літвы ў ХХ – І чвэрці  ХХІ ст. 

У раздзеле 1.1 «Білінгвізм і полілінгвізм як асноўныя працэсы моўнага 
ўзаемадзеяння» ўказваецца, што функцыянаванне дзвюх ці некалькіх моў 
з’яўляецца неабходнай і непазбежнай умовай сацыякультурнага развіцця 
грамадства ў розных краінах свету. Пад уплывам гэтых працэсаў мяняецца не 
толькі моўная панарама краіны, але і статус моў, іх унутрысістэмная 
арганізацыя і ўзаемакантакты. Фактар гістарычнага бі- ці полілінгвізму 
ўзмацняе інтэрферэнцыю і выклікае цікавасць да яе вывучэння як да 
ўнікальнага матэрыялу разумення міжэтнічных і міжкультурных сувязей. 

Моўныя кантакты – гэта шматаспектная з’ява, а спецыфіка мовы ў 
іншамоўнай сітуацыі абумоўлена экстра- і лінгвістычнымі фактарамі, таму 
тэарэтычныя праблемы моўных кантактаў у сучаснай навуковай літаратуры 
вырашаюцца неадназначна. Асновай кантактных моў выступае ўтварэнне 
ўстойлівай сеткі міжмоўных сувязей на ўсіх узроўнях. Сярод праблем моўнага 
ўзаемадзеяння галоўнае месца займае білінгвізм як адзін з фактараў сучаснай 
міжкультурнай камунікацыі, роля якой пастаянна ўзрастае ў сувязі з 
практычнай неабходнасцю чалавецтва пераадольваць моўнае і міжкультурнае 
непаразуменне, калі індывідуум не толькі граматычна, але і ментальна 
засвойвае іншую мову. На сітуацыю двухмоўя істотна ўплывае ўзровень 
адукацыі, занятак, пол, узрост носьбітаў мовы, іншыя сацыялінгвістычныя 
фактары. 

У сувязі з пашырэннем і паглыбленнем у грамадстве глабалізацыйных і 
захаванні старажытных працэсаў сталі актыўна ўжывацца не дзве, а некалькі 
моў у межах адной тэрыторыі ці сацыяльнай групы ў адпаведнасці з пэўнай 
камунікатыўнай сітуацыяй, што спрыяе з’яўленню і развіццю полілінгвізму. 
Сучасныя ўмовы глабалізацыі пераўтварылі полілінгвізм у значную з’яву, 
звязаную са статуснымі ролямі моў у свеце, адносінамі да моў, умовамі і 
прычынамі іх выбару для камунікацыі, выкарыстаннем моў для практычных ці 
культурна-сімвалічных мэт і суадносін паміж мовамі і этнасамі (І.І. Токарава). 
Яскравым прыкладам полілінгвальнай сітуацыі з’яўляецца паўднёва-ўсходняя 
частка Літоўскай Рэспублікі. 

У раздзеле 1.2 «Балта-славянскія лінгвістычныя кантакты ў 
полікультурным асяроддзі» сістэматызаваны навуковыя даследаванні 
балтызмаў у беларускай мове як аднаго з аспектаў балта-славянскіх 
лінгвістычных кантактаў у полікультурным асяроддзі, паколькі  спецыфіка 
працэсаў, што адбываюцца ў беларускай мове ў полілінгвальнай сітуацыі, 
вызначаецца моўным узаемадзеяннем у паўднёва-ўсходнім рэгіёне Літвы як 
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беларуска-літоўскага памежжа і ўмоўнай балта-славянскай мяжы, што надае 
даследаванню беларускай мовы ў Літве актуальны і своечасовы характар. 

У раздзеле 1.3 «Дынаміка функцыянавання беларускай мовы на тэрыторыі 
Літвы ў XX – І чвэрці ХХІ ст.» даецца характарыстыка асаблівасцям 
функцыянавання беларускай мовы на тэрыторыі сучаснай Літвы на працягу ХХ 
– І чвэрці ХХІ ст., што вельмі важна не толькі для таго, каб зразумець сучасныя 
ўмовы і сферы рэалізацыі беларускай мовы, але і ўсвядоміць актуальныя і 
перспектыўныя кірункі тыпалагічнага вывучэння беларуска-іншамоўных 
сувязей. Звяртаецца ўвага на тое, што беларуская мова, маючы гістарычныя 
традыцыі функцыянавання на даследуемай тэрыторыі, выкарыстоўваецца на 
розных узроўнях у кадыфікаванай і прастамоўнай разнавіднасцях як мова 
беларускай нацыянальнай групы. 

Глава 2 «Беларуская мова ў сучаснай Літве» складаецца з пяці 
раздзелаў, якія прысвечаны характарыстыцы этнакультурнай прасторы 
беларускай нацыянальнай групы як адной з самых колькасных і ўплывовых 
нацыянальных меншасцей у краіне, аналізу ўжывання беларускай мовы ў 
адукацыйным працэсе полікультурнага рэгіёна, вызначэнню тэрыторыі 
распаўсюджання беларускіх гаворак, аналізу культурна-камунікатыўных і 
лінгвістычных аспектаў беларускага гутарковага маўлення. 

У раздзеле 2.1 «Паўднёва-ўсходняя частка Літвы як унікальны 
этнакультурны і моўны рэгіён» на падставе полікультуралізму як 
метадалагічнай асновы даследавання ўзаемадзеяння культур аналізуецца 
полікультурная парадыгма паўднёвага ўсходу Літоўскай Рэспублікі. Звяртаецца 
ўвага на тое, што менавіта этнакультурная неаднароднасць вызначае спецыфіку 
рэгіёна і такім чынам пераўтварае яго ва ўнікальны палігон вывучэння 
міжнацыянальных адносін у сінхронным і дыяхронным планах. Міжэтнічныя 
кантакты на працягу доўгага часу выклікаюць як пэўныя змены этнасаў, так і 
выпрацоўку іх агульных характарыстык, што спрыяе ўмацаванню 
інфармацыйна-камунікатыўных і інтэграцыйных сувязей паміж прадстаўнікамі 
асобных нацыянальных і сацыяльных груп. Культурныя рэалii нацыянальнай 
супольнасцi метадалагiчна абгрунтоўваюць неабходнасць iх сiстэматызаванага 
вывучэння і папулярызацыі ва ўмовах сінхроннага функцыянавання, што 
з’яўляецца важным для гарманізацыі сацыяльнай структуры рэгіёна, у 
прыватнасці, і дзяржавы, у цэлым. 

У раздзеле 2.2 «Этнакультурная прастора беларускай нацыянальнай 
групы ў Літве» даецца сацыялінгвістычная характарыстыка беларусаў у Літве, 
якія з’яўляюцца трэцяй па колькасці нацыянальнай меншасцю пасля палякаў і 
рускіх і сканцэнтраваны пераважна ў вялікіх гарадах (Вільнюс, Клайпеда, 
Вісагінас, Друскенінкай, Каўнас) і Вільнюскім, Шальчынінкскім, Свянцянскім і 
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іншых раёнах. Па часе пражывання яны падзяляюцца на аўтахтоннае 
насельніцтва, якое захавала традыцыйную культуру і фальклор, і тых, хто 
прыехаў у Літву пасля Другой сусветнай вайны. 

Малюнак 1 адлюстроўвае дынаміку колькаснага саставу беларускай 
этнічнай групы ў Літве на працягу ХХ – І чвэрці ХХІ ст. Відавочна, што пасля 
Другой сусветнай вайны назіралася павелічэнне колькасці беларусаў, якія  
пераехалі ў Літву з памежных раёнаў па эканамічных, грамадска-палітычных ці 
ўнутрысямейных прычынах, у выніку чаго іх эміграцыя ў 1989 г. дасягнула 
свайго піку (63,2 тыс. чал.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Малюнак 1 – Колькасць беларусаў у Літоўскай Рэспубліцы (1923–2011 гг.) 

 
У раздзеле 2.3 «Культурна-камунікатыўная і лексічныя аспекты 

беларускага гутарковага маўлення ў Літве» паказваецца, што на формы 
рэалізацыі беларускай мовы ў Літоўскай Рэспубліцы ў значнай меры ўплывае 
дынамічны працэс узаемадзеяння дыялекта і размоўнай мовы, а таксама 
размоўнай мовы з кадыфікаванай, што выяўляецца ў шматлікіх запазычаннях з 
рускай і польскай моў, а ў апошні час – з літоўскай і англійскай. Розныя 
часціны мовы неаднолькава падлягаюць запазычанням. Зразумела, што ў 
выніку сваёй частотнасці і значнасці ў выкарыстанні больш адкрытымі 
з’яўляюцца назоўнікі, прыметнікі і дзеясловы. 

Варта адзначыць, што вялікая колькасць іншамоўных лексем прайшла 
арфаэпічную, граматычную і лексіка-семантычную адаптацыю і трывала 
замацавалася ў беларускім прастамоўі: тожа прылічная, я інцірэсны, хацеў за 
сцішкі зарабіць, са свайго труда, але проста відзім, не было месца для жызні, 
еслі ён прыйдзе, яна ў Польш папала, мы гардзімся, вёска нравіцца ўсім, 
счыталася як за братнім сынам, воздух чысты (русізмы); яны мне тэрас 
гавораць, не ўпусцім мшы с’вентай, тут наразе ўсё доіцца, цётка ест, тоже 



15 
 

тутэй іх, с сынам жыю, прамэнчыліся так, тэж ажаніўся, чэтырнасце 
кілометраў, як хцэш, у чварты клас пашлі, жыла добжэ, бардзо мало людзей 
асталась (паланізмы). 

Узаемадзеянне з літоўскай мовай адбываецца ў сацыяльна значных сферах 
функцыянавання беларускай мовы, якое выяўляецца ў актывізацыі лексіка-
семантычных працэсаў, звязаных з уключэннем у тэкст літоўскіх інавацый і 
пашырэннем іх лексічнай спалучальнасці: апілінка (літ. apylinkė ’сельсавет’), 
наша мокітая добрая (літ. mokytoja ‘настаўніца’), пойдзем у сеймас (літ. seimas 
‘сейм’), сустрэнемся каля савівальдзібе (літ. savivaldybė ‘самакіраванне’), якая 
сёння нуолайда (літ. nuolaida ‘скідка’), трэба папільдзіць саскайту (літ. 
sąskaita ‘рахунак’, pildyti ‘папоўніць’), лабас (літ. labas ‘прывітанне’). Калькі з 
англійскай мовы, абумоўленыя яе актыўным міжнародным 
распаўсюджаннем, назіраюцца ў мове моладзі і высокаадукаваных 
прадстаўнікоў сярэдняга ўзросту: акей, акэй, ок ‘добра’, бай ‘слова, 
выкарыстоўваемае пры развітанні’, ты спікаеш? (англ. speak ‘размаўляць’), ну і 
фэйс у мяне сёння ‘твар’ (англ. fase ‘твар’) і інш. Многія з гэтых лексем 
адзначаюцца таксама ў мове рускамоўнай і польскамоўнай моладзі, што 
сведчыць пра іх інтэрнацыянальны характар і можа выклікаць прыватныя 
культурна-моўныя праблемы індывідуума. 

Актыўнасць інавацый залежыць ад лінгваасяроддзя ў канкрэтнай сітуацыі, 
узроўню адукацыі і ўзросту інфармантаў. Маўленне інфарманта, у сваю чаргу, 
характарызуе яго стратыфікацыйны стан: сацыяльнае паходжанне, узрост, 
месца нараджэння, працоўную дзейнасць, адносіны да рэлігіі, 
сацыялінгвістычную сітуацыю ў розныя перыяды жыцця, а, значыць, стварае 
карціну функцыянавання беларускай мовы ў шматмоўным асяроддзі паўднёва-
ўсходняй часткі Літвы. 

Адукаваныя інфарманты захоўваюць правільнасць беларускай 
літаратурнай кадыфікацыі. Шматмоўнае асяроддзе і ўласны полілінгвізм у іх 
выказваннях адлюстраваны ў адзінкавых запазычаннях, часцей рускіх і 
польскіх. На маўленне беларускамоўных камунікантаў з правінцыі ўплыў 
аказвае польская мова, на мову гараджан-беларусаў і носьбітаў беларускай 
унармаванай мовы – руская. Такая дыферэнцыяцыя тлумачыцца тым, што 
першая група адносіцца да аўтахтоннага насельніцтва, якое працяглы перыяд 
знаходзілася ў польскамоўным асяроддзі, а другая – гэта выхадцы з Беларусі, 
якія атрымалі адукацыю на рускай ці беларускай мове і ў большасці сваёй 
прыехалі ў Літву ў пасляваенны перыяд. Такім чынам, пад уплывам грамадска-
палітычных, культурных і эканамічных працэсаў назіраецца змена рэалізацыі 
лексем, выпрацоўваецца механізм іх фанетычнай і марфалагічнай адаптацыі, 
што спрашчае шлях далейшай лексічнай інтэрферэнцыі. 
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У раздзеле 2.4 «Беларуская мова ў адукацыйным працэсе полікультурнага 
рэгіёна і спецыфіка яе выкладання» адзначаецца, што захаванне сацыяльна-
культурнага аблічча дыяспары ва ўмовах полікультурнай камунікацыі патрабуе 
выпрацоўкі канцэпцыі яе развіцця, што прадугледжвае (акрамя комплекснага 
вывучэння матэрыяльнай і духоўнай культуры) развіццё сваёй нацыянальнай 
школы як інструмента захавання нацыянальнай мовы і культуры. 

Сістэма адукацыі на беларускай мове не з’яўляецца разгалінаванай, аднак 
навукова-асветніцкая і адукацыйная дзейнасць Цэнтра беларускай мовы, 
літаратуры і этнакультуры Літоўскага ўніверсітэта эдукалогіі і стабільны 
штогадовы набор у гімназію імя Ф. Скарыны г. Вільнюса сведчаць пра 
зацікаўленасць беларусаў адукацыяй на роднай мове, дзе можна не толькi 
авалодаць усiм аб’ёмам ведаў у межах праграмы дзяржаўнай сярэдняй і 
вышэйшай школы i дадаткова ведаць мову, культуру i гiсторыю Беларусi, але i 
атрымаць больш гарманiчнае развiццё ў сваёй нацыянальнай стыхii. 

Сферы функцыянавання беларускай мовы ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне 
Літвы ўплываюць на яе вучэбна-педагагічны статус і рэгіянальныя рысы, што, у 
сваю чаргу, вызначае спецыфіку метадычнай працы. Выкарыстанне  
сацыякультурнага і лінгвістычнага падыходаў уплывае не толькі на вырашэнне 
задачы павышэння моўнай культуры вучняў і студэнтаў, але і разумення 
асаблівасцей этнакультурнага развіцця беларусаў у Літве і культурна-моўных 
кантактаў у полікультурнай сітуацыі. 

У раздзеле 2.5 «Тэрыторыя распаўсюджання беларускіх гаворак у Літве» 
акрэсліваецца арэал беларускіх гаворак у Літве, якія функцыянуюць у раёне 
беларуска-літоўскага памежжа, што мае значэнне для далейшага вывучэння як 
беларускай мовы ўвогуле, так і лінгвістычнай інтэрферэнцыі на розных моўных 
узроўнях. 

Беларуская дыялектная мова (часта маркіруецца як «простая мова») 
выкарыстоўваецца цэлымі масівамі, што прымыкаюць да Беларусі, і паўсямесна 
з’яўляецца сродкам прыватнай камунікацыі»: <...> На якой мове тут 
гавораць?// В аснавном/ па-просту// Еслі чэсна сказаць// польска-беларускі// У 
нашым раёне// <...>; Як у вас гавораць? – Па-просту гавораць// Умееце па-
просту гаварыць? – Умею/ умею// <...> 

Карыстаюцца «простай мовай» у асноўным прадстаўнікі старэйшага 
пакалення, якія пражываюць у сельскай мясцовасці і называюць сябе 
«палякамі». Так, сярод рэтранслятараў «простай мовы» толькі 4% назвалі сябе 
беларусамі (гл. малюнак 2). 
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Малюнак 2 – Нацыянальная ідэнтыфікацыя носьбітаў «простай мовы» 
 
Маладзейшыя інфарманты таксама валодаюць «простай мовай» і актыўна 

карыстаюцца ёю ў якасці сямейнага камунікатыўнага сродку, што нават надае 
ёй сакральную семантыку: З бацькамі як размаўлялі? – Па-просту//; <...> 
Дзеды/ прадзеды тут жылі/ Ну/ так как мы можам/ шчас мяняць эту мову? 
<...> Варта звярнуць увагу, што і старэйшае пакаленне паўсямесна падкрэслівае 
значэнне «простай мовы» як сродку камунікацыі са сваімі бацькамі, што 
паказвае яе глыбокія традыцыі выкарыстання на гэтай тэрыторыі: З бацькамі на 
якой мове размаўлялі ў дзяцінстве? – Па-просту/ бо мама не ўмела// Мама была 
беларуска/ ана ня ўмела/ во так і размаўлялі// Па-просту// <...> 

Нягледзячы на звужэнне арэала функцыянавання ў выніку паступовага 
вымірання вёсак як апірышча дыялектнага маўлення «простая мова» захоўвае 
сваю трываласць і арыгінальнасць. Найбольшая набліжанасць «простай мовы» 
да беларускай дыялектнай зоны (пераважна – паўночна-заходняй) назіраецца ў 
рэгіёне беларуска-літоўскага памежжа ў Шальчынінкскім (каля Дзевянішак) і 
Вільнюскім раёнах (Рукойні, Меднікі). Мова носьбітаў «простай мовы» 
характарызуецца шматлікімі самабытнымі рысамі, напрыклад: страта 
пачатковага [г], зрэдку [х] перад ненаціскнымі а, у: тры актары зямлі, арашо я 
жыла, на армоніку; страта пратэтычных [г], [в] перад націскнымі у, ы (німа 
этай, унь, але эта трэба); выкарыстанне дыялектнай лексікі (а зімы былі тэж 
грубыя, і суравежкі, і радушкі, і курачкі, бо ў нас рэйстоў няма, я і грачычную 
бабку пяку, такі панцак варылі); запазычанні з рускай і польскай моў (руск. які 
такі разгавор, фамілія была, собственнасць была, хто яе відзеў; польск. 
дванасце, чвора нас, а ойцец змэр малады, пашэн’ціла табе, кожны мам свой 
характар); памяншальна-ласкальныя формы канкрэтна-прадметных намінацый 
(сярпок на руку, то хоць якую хустачку ці рубашачку купіш, смачнейшы 
блінак, такі квасік рабіла, яблычкі сушу); усечаныя формы самастойных і 
службовых часцін мовы (мусі, чэсна слова, бывае кажду нядзелю, перша 
жніво, ну мо так, во прывязе); актыўнае выкарыстанне дзеепрыслоўяў 
закончанага і зрэдку незакончанага трывання з афіксамі – шы, – ўшы ў функцыі 
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выказніка (пазабываўшыся пра пес’ні, не купіўшы, сын налажыў цэлы мяшок 
павёзшы, і якраз нічога не мяняўшы, Стокі мінуўшы, былі прыехаўшы, была 
пасадзіўшы кветкі); ужыванне складанай формы прошлага часу, утворанай па 
схеме: дапаможны дзеяслоў быць у ролi звязкi + дзеяслоў прошлага часу (быў 
шыў у людзей, быў пайшоў, быў далёка паехаў). 

Па меры адыходу ў глыб Літвы – Рудаміна, Міцкуны, Сударве, Немянчын, 
Майшагола – на маўленне рэспандэнтаў павялічваецца ўплыў рускай або 
польскай моў, «простая мова» выяўляецца ў выглядзе руска-польскай сумесі з 
беларускай фанетыкай і асобнымі лексічнымі запазычаннямі: <...> І кагда вот 
пісьма пішу к родственнікам/ патаму шта ўехавшы былі/ па мамінай старане 
не бы́ліі/ а па отцу то бы́лі тры сестры ўехалі і брат адзін// Так ездзілі/ 
перепісывалісь/ так грамаціку хорошо-то ешчо не забыла/ хаця язык і так/ і 
так// <...> У рэгіёне па лініі Бутрымоны–Эйшышкі відавочнае польска-
беларускае прастамоўе: У нас венцэй па-просту// Но эта называецца польска-
беларускі// <...> Менавіта ў размоўнай мове дыялектныя рысы паступова 
страчваюцца і губляюць сваю самабытнасць. 

Глава 3 «Спецыфіка інтэрферэнцыйных працэсаў у беларускай мове ў 
полілінгвальнай сітуацыі» складаецца з чатырох раздзелаў, у якіх знаходзяць 
адлюстраванне рэгіянальныя рысы беларускай мовы, звязаныя з яе 
функцыянаваннем у полілінгвальных умовах паўднёва-ўсходняга рэгіёна Літвы 
на фанетычным, лексіка-семантычным і граматычным узроўнях. Гэта 
прыводзіць да з’яўлення тых асаблівасцей у беларускай мове, якія 
адсутнічаюць на тэрыторыі яе традыцыйнай рэалізацыі. На глыбіню і якасць  
інтэрферэнцыі ўплываюць грамадска-палітычныя, эканамічныя і культурныя 
ўмовы, у якіх знаходзяцца носьбіты мовы, і сацыядэмаграфічныя 
характарыстыкі асобы, яе эмацыянальны стан і камунікатыўная сітуацыя. 

У раздзеле 3.1 «Інтэрферэнцыя як вынік моўнага ўзаемадзеяння ў 
полікультурных умовах» разглядаецца паняцце лінгвістычнай інтэрферэнцыі, у 
вызначэнні прыроды і сутнасці якой існуе шмат тлумачэнняў і разыходжанняў. 
Большасць навукоўцаў, напрыклад, У. Вайнрайх, В.А. Вінаградаў, Н.Б. 
Мячкоўская і інш., лічаць, што інтэрферэнцыя ўзнікае пры моўным кантакце, у 
выніку чаго адбываецца перабудова моўных элементаў, што вядзе да моўных 
памылак. Э. Хаўген, К.З. Закір’янаў, Ю.А. Жлукценка, Л.І. Бараннікава і інш. 
разглядаюць інтэрферэнцыю як «уздзеянне адной мовы білінгва на іншую, а 
таксама вынік гэтага ўздзеяння» (У.І. Белікаў, Л.П. Крысін). 

Пры даследаванні інтэрферэнцыі часта выкарыстоўваецца тэрмін 
запазычванне, адносна якога ў лінгвістыцы існуюць дзве супрацьлеглыя 
пазіцыі. Такія даследчыкі, як Ф.К. Сагдзеева, Ю.А. Жлукценка, паміж 
інтэрферэнцыяй і запазычваннем ставяць знак роўнасці. Іншыя, напрыклад, Л.І. 
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Бараннікава, вызначаюць іх як асобныя, нават супрацьлеглыя з’явы, таму што 
пры запазычванні згодна з нормамі і заканамернасцямі мовы-рэцэптара 
адбываецца адаптацыя іншамоўных элементаў, а пры інтэрферэнцыі такая 
адаптацыя адсутнічае, але сама структура мовы або яе кампаненты змяняюцца. 
У большасці выпадкаў запазычванне адбываецца на лексічным узроўні, 
інтэрферэнцыя – на ўсіх узроўнях. 

У залежнасці ад розных пазіцый (характар, паходжанне, ступень 
выяўлення і распаўсюджання) вылучаюцца розныя віды інтэрферэнцыі. 
Паводле выяўлення адрозніваюць наяўную інтэрферэнцыю (падпарадкаванне ў 
мове білінгва незнаёмых з’яў роднай мове) і схаваную (замена адзінак роднай 
мовы сінонімамі з іншай мовы). Паводле спецыфікі моўнага ўзроўню, дзе 
адбываецца ўзаемадзеянне, часцей сустракаюцца наступныя тыпы 
інтэрферэнцыі: фанетычная, лексічная, граматычная, сінтаксічная. 
Інтэрферэнцыя як адзін з відаў камунікатыўнай прыстасаванасці асобы пры 
лінгвістычным кантакце ў полілінгвальнай сітуацыі найбольш прадуктыўна 
выяўляецца ў лексіцы праз запазычанні, калькі, актывізацыю 
інтэрнацыянальных лексем і іншыя працэсы. Адсюль вынікае, што гэтыя 
працэсы вядуць да фарміравання непаўторных моўных структур і спалучэнняў. 

У раздзеле 3.2 «Фанетычныя інтэрферэнцыйныя працэсы» даследуецца 
вуснае маўленне беларускамоўных рэспандэнтаў у Літве, якое ў асноўным 
супадае з галоўнымі правіламі беларускага літаратурнага вымаўлення. Паколькі 
беларуская мова рэалізуецца ва ўмовах трывалых лінгвакантактаў, а яе 
носьбіты ў залежнасці ад камунікатыўнай сітуацыі выкарыстоўваюць розныя 
мовы, то прысутнасць разнастайных фанетычных іншамоўных уплываў у іх 
маўленні з’яўляецца заканамернай. Пад уплывам кантактных моў назіраецца 
шэраг адрозненняў, на колькасць якіх уплываюць умовы і тэма размовы, мова-
дамінанта камунікатыўнага працэсу, узрост, адукацыйны ўзровень, час 
атрымання адукацыі і месца жыхарства інфарманта.  

У маўленні рэспандэнтаў, што атрымалі адукацыю ў міжваенны перыяд, 
назіраецца акцэнталагічны ўплыў польскай мовы (а́ле, áбо, хáдзем, пшы́шла, 
абавя́скава, смачнóго, прыклáдна) або дарэформеннай беларускай мовы 
(клясык, біялёгіі, клясы, для рэклямы, опэры, губэрніі, мэтраполіі музэеў, у 
экспазыцыі, газэты, ня ду́жа, ня бу́дзе). Правінцыйныя інфарманты сталага і 
сярэдняга ўзросту прэзентуюць асаблівасці беларускага дыялектнага маўлення 
(у большасці паўночна-заходніх гаворак), звязаныя з такімі фанетычнымі 
працэсамі, як спарадычнае звужэнне неакцэнтаваных галосных пасля мяккіх 
зычных пад уздзеяннем націскных фанем [а], [э] (у семдзісят дзевятым, 
восімдзісят, без міне, німа нічога, ні меў); выразнае яканне (гаворыць ня ўмéю, 
такіх і нямá, ня éлі, пабясéдуем, с’мятáны, запякáнка); чаргаванне [х] – [к], [х] 
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– выбухны зычны [г] ([к]алéра на яе, [к]варóба прычапілася, [к]у́стка 
прыхожая, я во на кал[г]осе, жанí[к]); асіміляцыйная мяккасць зычных [з’], [с’] 
(мама не пус’ціла, ес’ці хачу, с кас’цёла, пес’ні, хто с’ кім танцаваў, з маслам 
с’недалі); поўная асіміляцыя свісцячых і шыпячых [с], [ж] (дзенес’ся, не 
разгаворыс’ся, жжалі). Носьбіты беларускай мовы сярэдняй і малодшай 
узроставых груп незалежна ад месца пражывання і ўзроўню адукацыі ў размове 
часта пераходзяць на «трасянку», якая рэпрэзентуе ў суадносным чаргаванні 
найбольш адметныя рысы беларускай і рускай моў, напрыклад: нерэгулярнае 
змякчэнне зацвярдзелых беларускіх ч [ч'], р [р'], шч [шч'] (разгаваріваем, 
учылішче, дзіспетчерам, наўчілася, как гаваріцца, а ешчё, падаріць); 
вымаўленне выбухнога [г] ([г]аварыць, [г]атовім, [г]осці, электрычка на 
[Г]удагай); адсутнасць асіміляцыйнай мяккасці зычных ([сн’]ег, вера[сн’]я, 
пе[сн’]я, добра [сп’]елі); адсутнасць якання (веснá падабаецца ўсім, малая 
сем’я́, беда народа, велікая). 

У раздзеле 3.3 «Асаблівасці лексічнай інтэрферэнцыі ў тэматычных 
групах беларускіх бытавых намінацый» разглядаюцца найбольш частотныя 
бытавыя лексемы, зафіксаваныя ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне Літвы і 
характэрныя для сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 

Паколькі да вобласці рэалізацыі бытавой лексікі належыць паўсядзённае 
жыццё чалавека, то яна вызначаецца неаднароднасцю і шматлікасцю, што 
тлумачыцца вялікім дыяпазонам размоўнай мовы, разнастайнасцю яе 
танальнасці. Міжмоўная ідэнтыфікацыя часцей адбываецца паміж асобнымі 
намінацыямі, асабліва пры абмеркаванні пэўных жыццёвых пытанняў 
удзельнікамі камунікатыўнага акту. 

Беларускія нарматыўныя намінацыі актыўна функцыянуюць на 
даследуемай тэрыторыі, што абумоўлена гістарычна сфарміраваным 
полілінгвізмам з акцэнтацыяй на беларускую мову. Іх рэалізацыя ў 
міжкультурнай камунікацыі сведчыць пра тое, што лексіка-семантычныя 
структуры моў у Літве ў выніку цеснага гістарычнага ўзаемадзеяння розных 
народаў непазбежна ўзбагачаліся і ўзбагачаюцца не толькі за кошт сваіх 
уласных лексічных рэсурсаў, але і праз засваенне іншамоўных намінатыўных 
элементаў. У лексічнай сістэме назіраюцца групы слоў: 1) утвораных на 
падставе ўласных словаўтваральных схем (баўтуха, дранікі, начоўкі, крупнік, 
свежына); 2) запазычаных, у большасці з польскай (паляндвіца, будка, гузік, 
гандляр, нэндза, клёцкі, каўнер, буракі, паляндвіца) ці рускай (работаць, вакруг, 
ваабшчэ, апяць, маладзёж) моў. 

У раздзеле 3.4 «Граматычная інтэрферэнцыя беларускай мовы ў 
іншамоўным асяроддзі» аналізуецца спецыфіка марфалагічных і сінтаксічных 
з’яў, якая праяўляецца ў беларускай мове пад уплывам полікультурнай сітуацыі 
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паўднёва-ўсходняга арэала Літвы. Узаемапранікненне структур некалькіх моў 
на граматычным узроўні стварае ўмовы для іх далейшых змен і паказвае 
агульнасць працэсаў як беларускай літаратурнай мовы, так і беларускага 
дыялектнага асяроддзя. 

Асаблівасці ў марфалагічнай сістэме беларускай мовы ў Літве ў маўленні 
беларускамоўнай інтэлігенцыі сталага ўзросту абумоўлены ўплывам 
дарэформеннай беларускай граматыкі, у маўленні аўтахтонных жыхароў і тых, 
хто на паўднёвым усходзе пражывае працяглы перыяд часу, – беларускіх 
дыялектаў і выяўляюцца ва ўжыванні шэрагу агульных спецыфічных 
граматычных форм: клічнай формы назоўнікаў (мой мілы дружа, панове, 
Алесю); поўнага канчатка –аў (–яў) у назоўніках жаночага роду ў родным 
склоне множнага ліку (памятных датаў, рэакцыйных сілаў, палітычных 
партыяў, скваркаў туды налажыў, німа старых бабаў, імела пяць дочкаў, там 
хатаў пустых многа); канчатка –ох (–ёх) пад націскам у назоўніках 
мужчынскага і ніякага роду ў месным склоне множнага ліку (у Базыльянскіх 
мурох, у двух нумарох, у палёх, на абразох, пайшоў па слядох, не рабіў у хлявох,  
жыта мокрае ў стагох). 

Устаноўлена, што рэгулярным у мове аўтахтоннага насельніцтва выступае 
ўплыў дыялектнага маўлення: канчатак –а (–я), зрэдку –е ў форме 3-ай асобы 
адзіночнага ліку дзеясловаў (гавора, сын ездзя, плоця, танцуя, умея пес’няў, 
загладзя, не пус’це да мяне); форма вінавальнага склону множнага ліку 
адушаўлёных назоўнікаў, якая супадае з формай назоўнага склону (кабаны 
дзяржым, свíння вазілі, дзеці маю, пасвіць авечкі, каровы даіла, парасяты 
куплю) і інш. 

Некаторыя з’явы, напрыклад, падпарадкаванне граматычнай будовы 
запазычаных намінацый словаўтваральным законам беларускай мовы, 
характэрны таксама і для агульнабеларускіх працэсаў (выпалняем гэтыя 
пажаданні, чарговай імпрэзай, ты кальбекаеш добра, пойдзем на паскайту). 
Разгледжаны матэрыял сведчыць пра высокі імунітэт марфалагічнай структуры 
да іншамоўных элементаў і, як вынік, наяўнасць нязначных інтэрферэнцыйных 
фактаў. 

Спецыфіка сінтаксічных з’яў беларускай рэгіянальнай мовы, як паказала 
даследаванне, абумоўлена не толькі непасрэдным уздзеяннем іншых 
кантактных моў, але і паралельным ужываннем сінтаксічных канструкцый у 
паўднёва-ўсходняй частцы Літвы як балта-славянскага памежнага арэала (бел. 
ён мне руку разрэзаў; польск. ręka mnie boli; літ. man galva skauda) і наяўнасцю 
сінтаксічных балтызмаў (зашла да суседа – літ. atėjau pas kaimyną; да нас 
прыходзілі – літ. ateidavo pas mus; трэба пасвіць каровы – літ. ganyti karvės). 
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Глава 4 «Беларуская мова як крыніца экспансіі ў літоўскай і 
рэгіянальных мовах Літвы» складаецца з трох раздзелаў, у якіх разглядаецца 
беларускі лінгвістычны ўплыў на літоўскую літаратурную мову і рэгіянальныя 
(польскую і рускую) мовы Літвы. 

У раздзеле 4.1  «Запазычванне як адзін са шляхоў узбагачэння лексічнага 
складу мовы» паказваецца роля запазычвання ў сістэме з’яў, што 
суправаджаюць разнастайныя лінгвістычныя кантакты. Яно з’яўляецца 
натуральным у гісторыі кожнай мовы, бо яскрава і дакладна адлюстроўвае 
культурныя, дзяржаўныя, гаспадарчыя і іншыя сувязі паміж народамі і ўключае 
не толькі фармальныя і семантычныя аспекты, але і філасофска-культурную 
інфармацыю. Колькасць і характар запазычанняў залежыць ад сукупнасці 
фактараў гістарычнага, культурнага і сацыяльна-эканамічнага парадку. 

У навуковым дыскурсе існуе супярэчанне паміж традыцыйнымі схемамі 
тлумачэння тэрміна запазычвання, аб’ектам якога лічацца толькі намінацыі, 
асобныя элементы, фразы і г.д., і новымі ўяўленнямі пра моўныя працэсы і 
структуры. Т.Г. Ліннік дае аналіз розным поглядам на асноўныя тэорыі 
запазычвання, якія існуюць у сусветнай лінгвістычнай літаратуры. Нягледзячы 
на тое, што праблема запазычвання заўсёды прыцягвала ўвагу навукоўцаў, яго 
лінгвістычная прырода, сутнасць культуралагічнага і філасофскага статуса, 
працэс уваходжання іншамоўных лексем і трансфармацыі іх семантыкі, 
асэнсаванне механізма ўзаемадзеяння моў пры запазычванні застаюцца 
актуальнымі, асабліва ў зоне міжмоўных кантактаў. Разгледжаны намі 
матэрыял паказвае складанасць і неадназначнасць працэсу запазычвання, які 
ўзнікае ў маўленні разнамоўных суб’ектаў і выклікае змены ў структуры мовы, 
значэннях, уласцівасцях і складзе моўных адзінак. 

Запазычванне адбываецца на ўсіх моўных узроўнях – фанетычным, 
лексіка-семантычным, марфалагічным, сінтаксічным. Безумоўна, найбольш 
пашыраны і тыповы выпадак – лексічнае запазычванне, паколькі «ў выніку 
лёгкасці распаўсюджання лексічных адзінак для запазычвання слоў дастаткова 
мінімальнага кантакту паміж мовамі. Пры масавым двухмоўі лексічны ўплыў 
адной мовы на іншую можа дасягаць вялікіх памераў» (У. Вайнрайх). 

У раздзеле 4.2 «Моўнае ўзаемадзеянне ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне» 
аналізуецца моўная прастора рэгіёна, у якой найбольш актыўна 
інтэрферыруюць беларуская, літоўская, польская і руская мовы. Існаванне 
раёнаў з высокім працэнтам рускіх, палякаў, беларусаў стварае ўмовы для 
назірання і развіцця рознага тыпу білінгвізму, напрыклад, руска-літоўскага, 
польска-рускага, польска-беларускага, які можа праяўляцца з нараджэння, 
асабліва калі дзіця вырасла ў змешанай сям’і, а таксама быць прагматычна 
абумоўленым узростам, асабістымі сувязямі, жыццёвым светапоглядам, 
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тэрыторыяй пражывання і г.д. Маўленчыя паводзіны асобы могуць быць 
скарэктаваны з цягам часу. У рэгіёне нашага даследавання назіраецца 
калектыўны, блізкароднасны, натуральны і актыўны білінгвізм. 

Сродкам паўсядзённай камунікацыі ў дзяржаўных установах, у сферы 
паслуг, на грамадскіх мерапрыемствах, са знаёмымі і незнаёмымі людзьмі 
выступае так званая «простая мова», «тутэйшая мова». У залежнасці ад 
сацыядэмаграфічных параметраў яна мае розныя спецыфікацыі – беларуска-
польскае, руска-беларускае ці руска-польскае двухмоўе з іншамоўнымі 
элементамі. Паралельна для задавальнення камунікатыўных патрэб у 
залежнасці ад сітуацыі выкарыстоўваюцца дадаткова адна або некалькі моў, 
што адлюстравана ў табліцы 1. 

 
Табліца 1. – Мовы камунікацыі ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне Літвы 

 
Месца і аб’ект 
камунікацыі 

Мова камунікацыі 
Руская Беларуская Польская Літоўская «Простая»

Сфера абслугоўвання 29 3 38 13 50 
Дзяржаўныя ўстановы 26 1 38 17 40 
Грамадскія 
мерапрыемствы 

29 1 37 17 41 

Са знаёмымі людзьмі 31 4 38 18 51 
З незнаёмымі людзьмі 33 4 39 20 43 

 
У сувязі са змяненнем сацыяльна-палітычнага становішча ў рэгіёне, 

звязаным з утварэннем самастойнай дзяржавы, наданнем статуса дзяржаўнай 
літоўскай мове, зменамі кантынгенту носьбітаў моў, змяніўся характар і 
ступень моўных узаемадзеянняў. У цяперашні час у паўднёва-ўсходнім рэгіёне 
пашырыліся функцыі літоўскай мовы, якая актыўна ўжываецца ў медыйнай 
прасторы, у сферы адукацыі, культуры, справаводства. Як сродак камунікацыі 
яна шырока выкарыстоўваецца ў афіцыйных установах, а таксама ў прыватных 
кантактах паміж рознаўзроставымі суб’ектамі з як мінімум сярэдняй адукацыяй 
і з незнаёмымі людзьмі. Часта літоўская мова асацыіруецца з тымі, хто займае 
высокае сацыяльнае становішча. 

Славянскія мовы на гэтай тэрыторыі знаходзяцца за межамі свайго 
асноўнага арэала рэалізацыі і характарызуюцца дыглосіяй літаратурнай формы 
і дыялектаў, кніжным і размоўным стылямі літаратурнай мовы. Яны 
вылучаюцца сваёй канкрэтнай сферай рэалізацыі (пераважна ў вуснай форме) і 
актыўнымі ўзаемакантактамі. У аснове пераходаў з адной мовы на іншую, іх 
псіхалагічнай і сацыяльна абумоўленай матывацыі ляжыць сацыяльна-актыўны 
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характар полілінгвізму і размеркаванне грамадскіх функцый кожнай з моў, што 
дзейнічаюць у зоне даследавання. 

Беларуская літаратурная мова выкарыстоўваецца ў прафесійных 
культурна-адукацыйных установах, у навуковай, дыпламатычнай, выдавецкай, 
выхаваўчай дзейнасці, часткова ў справаводстве і ў сферы масавай культуры, 
рэлігійным жыцці. Ва ўнутрысямейных кантактах часцей актуалізуецца 
прастамоўны варыянт беларускай мовы ў форме дыглосіі і вызначаецца 
вусным, спантанным, шматварыянтным і прыватным характарам. 

Польская мова ў рэгіёне мае глыбокія традыцыі выкарыстання і займае 
стабільныя пазіцыі: літаратурная рэалізуецца ў адукацыйнай, рэлігійнай, 
палітычнай, культурнай галінах, у сродках масавай інфармацыі, дыялектная – у 
бытавой сферы. У маўленні людзей старэйшага ўзросту выразна адчуваецца 
перыферыйны дыялект, т.зв. «пальшчызна крэсова», у мове прадстаўнікоў 
адукаванай праслойкі сярэдняга ўзросту, якія скончылі сярэднюю школу на 
польскай мове, – польская літаратурная мова ў прастамоўным і кадыфікаваным 
варыянтах.  

Руская мова за апошняе дваццацігоддзе звузіла сферы свайго 
выкарыстання, змяніўшы статус мовы міжнацыянальных зносін на статус 
замежнай мовы і мовы рускай нацыянальнай меншасці. Тым не менш яна і 
цяпер з’яўляецца папулярнай мовай, якая аказвае значны ўплыў на іншыя мовы. 

Моўныя сувязі, на нашу думку, адбываюцца дзякуючы пастаянным 
сацыяльным і прыватным кантактам паміж носьбітамі розных моў, што 
прыводзіць да адхіленняў ад моўных стандартаў, міжвольнага пераносу ў 
сістэму чужой мовы асаблівасцей роднай мовы і г.д. Такія моўныя інавацыі ў 
большасці не з’яўляюцца элементамі літаратурнай мовы, аднак выконваюць 
істотную ролю ў працэсе стварэння сістэмнай карціны лінгвакантактаў і 
разумення іх вынікаў. Моўныя сувязі аказваюць уплыў на агульнамоўныя і 
этнічныя працэсы, што абумоўлівае цікавасць да пытанняў іх функцыянавання 
ў мультыкультурнай прасторы. Вывучэнне сучаснай лінгвапанарамы паўднёва-
ўсходняга рэгіёна Літвы дапамагае усвядоміць і зразумець спецыфіку яго 
этнакультурнага развіцця на фоне агульнадзяржаўнай культурнай парадыгмы. 

У раздзеле 4.3 «Беларускамоўны ўплыў у паўднёва-ўсходнім рэгіёне» 
паказваецца, што беларуская мова, нягледзячы на тое, што яе камунікатыўная 
функцыя вызначаецца абмежаваным практычным выкарыстаннем 
індывідуумам у сваёй працоўнай ці сацыяльнай дзейнасці, служыць у якасці 
донара для літоўскай літаратурнай і рэгіянальных моў Літвы. 

Беларускі ўплыў на іншыя мовы культурна-моўнага кангламерату 
паўднёва-ўсходняй часткі Літвы выяўляецца актыўна і паслядоўна, у першую 
чаргу, у лексічным масіве як найбольш адкрытай і рухомай сістэме. Руская 
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рэгіянальная мова ў сваім складзе ўтрымлівае групу беларускіх і польскіх 
калек-лексем (лазня, дранікі, начоўкі, клёцкі, крупнік, каўнер), а польская – 
беларусізмы (баўтуха, баўтушка, брага, свежына, бульбоўнік, бульбовіска, 
бульбяны). Беларусізмы дранікі, крупнік у значэнні ‘крупяны суп’, гультай, 
бойка, бацька, канюшына і інш. адначасова ўжываюцца носьбітамі польскай і 
рускай моў, што з’яўляецца адлюстраваннем цесных міжмоўных 
узаемадачыненняў. 

Пэўная частка намінатыўных адзінак (уласны і запазычаны рэсурс), што 
ўжываюцца ў рускай і польскай рэгіянальнай мовах, падпалі пад беларускі 
фанетычны ўплыў: руск. поляндвица, объясниць, объявление, на вячорках 
(яканне); польск. harbata, padálek, spadnica (аканне); руск. мацимацика, 
успокойцесь, цеста, в гасциницу, эци сабыция, не тарапицеся, падумайце; 
польск. kucia, kucja, kućc’a, bocwina, bracik (цеканне); руск. на недзельку, 
выхадзиць, свадзьба, видзит, людзей; польск. brygadzir, bzdzik (дзеканне); руск. 
прэастанавились, на Прыпяць, смотры, прыехаць, воспрынимают, бярэч 
(цвёрды [р] на месцы мяккага [р’]). 

Беларусізмы ў літоўскай літаратурнай мове, як сведчыць даследаванне, 
з’яўляюцца вынікам непасрэдных беларуска-літоўскіх моўных кантактаў і 
адрозніваюцца значнай колькасцю і актыўнасцю выкарыстання. У «Слоўніку 
літоўскай мовы» выяўлены 2952 намінатыўныя адзінкі. Сярод іх вылучаюцца 
бытавізмы, якія, фанетычна і лексіка-семантычна адаптаваўшыся, у сістэме 
літоўскай літаратурнай мовы і яе функцыянальных стылях занялі трывалыя 
пазіцыі: krivda ‘крыўда’, kožnas ‘кожны’, karaniai ‘карэнне’, karabas ‘кораб’, 
kaniušina ‘канюшына’, skupas ‘скупы’, lyšnas ‘лішні’, liečyti ‘лячыць’, macavoti 
‘мацаваць’. 

Паводле фанетычнай трансфармацыі сярод беларусізмаў, на нашу думку, 
вылучаюцца словы, (1) якія пры запазычванні захавалі сваю арыгінальную 
фанетычную абалонку: nagaika, paduška, malanka, talaka, paliva, skalka, pauzti, 
piaryna, liulka, baika, sirata (самая шматлікая група); (2) якія атрымалі літоўскія 
словаўтваральныя фарманты: paturoti, marudyti, parėdkavoti (–ti), abrusas, 
prosas, šalikas, pyragas, murogas, skupas (–as), pečius, pavadyrius, čirvančius, 
sekočius (–ius), priepečkis, neprietelis, rulis, pavietis (–is); (3) з пэўнай ступенню 
фанетычнай трансфармацыі: puipečkis, pasninkas, padvarija, liktarna, pansokas, 
smarkatuotas, pakūčia, сярод якіх вылучаюцца намінацыі з чаргаваннем h – k, f – 
p: rokmonas ‘рахманы’, močeka ‘мачаха’, klapčiukas ‘хлапчук’, liktarna 
‘ліхтарня’, parsyti ‘фарсіць’. 

Выяўлена, што ў лексічным складзе літоўскай літаратурнай мовы 
назіраецца вялікая група старажытных беларусізмаў, якія зафіксаваны ў 
помніках старабеларускай пісьменнасці, што сведчыць пра трывалыя 
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лінгвакультурныя беларуска-літоўскія кантакты: абрус (обрусъ, обрюсъ) – літ. 
аbrusas, акуляры (окуляры) – літ. okuliaras, бацька (батько, батко) – літ. bočius, 
вільгаць (вилкготность, велкготность, вилготность) – літ. vilgata і інш., а 
таксама беларусізмы, якія прыйшлі з беларускай народна-дыялектнай сферы: 
čebatas ‘чобат’, štoba ‘штаба’, sipka ‘сыпка’. Такім чынам, беларускія 
лексічныя адзінкі можна лічыць адным з рэсурсаў папаўнення лексічнага 
складу літоўскай мовы. 

 
ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 
Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

Праведзенае даследаванне дазволіла зрабіць наступныя высновы: 
1. Балта-славянскія моўныя кантакты служаць мадэллю для аднаўлення 

старажытных словаформ, у сінхронным і дыяхронным зрэзах вызначаюць 
карціну культурна-моўных заканамернасцей і дапамагаюць раскрыць і 
вытлумачыць міжкультурныя і міжмоўныя сувязі. Устаноўлена, што балтызмы 
ў беларускай мове ў сучасным навуковым дыскурсе вывучаюцца ў трох 
аспектах: балтызмы ў старажытнай беларускай мове, балтызмы ў беларускіх 
гаворках, балтызмы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. Вывучэнне 
балтызмаў у беларускай мове ў літоўскім асяроддзі, параўнанне іх колькасных і 
якасных характарыстык з асноўным арэалам распаўсюджання, а таксама 
моўнай сітуацыі літоўскіх астравоў на тэрыторыі Беларусі ў рэгіёне беларуска-
літоўскага памежжа дазваляе шляхам тыпалагічнай канфрантацыі выявіць 
механізм пранікнення балтыйскіх элементаў у беларускія дыялекты і характар 
асіміляцыйных працэсаў у мінулым [9; 16; 19; 40; 67]. 

2. Сучасная этнакультурная карта Літоўскай Рэспублікі характарызуецца 
поліфанічнасцю, якая вызначаецца як імкненнем асобнай нацыянальнай 
меншасці захаваць сваю нацыянальна-культурную тоеснасць, так і актыўнымі 
інтэграцыйнымі працэсамі. Падыход дзяржавы да вырашэння нацыянальных 
праблем дыяспар вылучаецца ўніверсальнасцю і абапіраецца на ўнутранае 
заканадаўства краіны і міжнародныя стандарты. Культура кожнай 
нацыянальнай групы не рэпрэзентуе сябе ў агульнакультурнай прасторы краіны 
цалкам, яе ўплыў і ўзаемасувязі праяўляюцца праз трансляцыю пэўных 
элементаў, колькасць і якасць якіх залежыць ад канкрэтнай палітычнай, 
эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі. У фарміраванні нацыянальнай свядомасці і 
захаванні этнічнай супольнасці вырашальная функцыя належыць традыцыйнай 
нацыянальнай культуры, мове і адукацыі на роднай мове. 
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Найбольш актыўна культурныя і моўныя кантакты, абумоўленыя 
гістарычным суіснаваннем розных народаў і цесным перапляценнем іх культур 
і моў, назіраюцца на тэрыторыі паўднёва-ўсходняй часткі Літвы. Спецыфіка 
гэтага рэгіёна адрозніваецца структурнай збалансаванасцю з перавагай 
інтэграцыйных працэсаў над працэсамі дыферэнцыяцыі і ўплывае на 
ўзаемаадносіны людзей ва ўсіх сацыяльна важных сферах, што прыводзіць да 
стыхійнага і несвядомага праяўлення ў мове інтэрферэнцыйных працэсаў, а 
таксама да складанасці і неадназначнасці ў вызначэнні нацыянальна-
культурнай ідэнтычнасці на індывідуальным і групавым узроўнях. 

Як паказалі вынікі праведзенага даследавання, этнакультурная сітуацыя 
паўднёва-ўсходняй часткі Літвы вызначаецца дынамічным працэсам культура- і 
моватворчасці. Пад уплывам эміграцыйных працэсаў і змен грамадска-
палітычнай сітуацыі на мяжы XX–XXI стст. стала іншай не толькі 
агульнамоўная панарама краіны, але і рэгламентацыя моў, іх 
унутрыструктурная арганізацыя і ўзаемакантакты: адбылося пераразмеркаванне 
статуса і сфер рэалізацыі рускай і літоўскай моў, пашырылі свой уплыў 
польская і беларуская мовы, узрасла камунікатыўная роля англійскай мовы. Як 
паказала даследаванне, моўная сітуацыя розных нацыянальных груп залежыць 
ад культурнага асяроддзя фарміравання білінгвізму ці полілінгвізму, што 
дазваляе асэнсаваць дынаміку этнасацыяльных, дэмаграфічных, канфесійных 
змен гэтай тэрыторыі і раскрыць уздзеянне на іх міжкультурных сувязей [7; 17; 
18; 26; 33; 42; 43; 44; 46; 53; 54; 65]. 

3. У этнакультурнай парадыгме Літоўскай Рэспублікі беларуская этнічная 
група прэзентуе сябе праз дзейнасць культураўтваральных сегментаў на 
традыцыйна-фальклорным, лінгвістычным і адукацыйным узроўнях. 
Устаноўлена, што беларуская культурная сітуацыя ў Літве адрозніваецца 
двухкампанентнасцю: элітарная культура – традыцыйная народная культура. 
Працэс фарміравання нацыянальнай свядомасці беларусаў характарызуецца 
дынамічнасцю, інварыянтнасцю і актыўнай інтэграцыяй у літоўскі соцыум, што 
дапамагае ім рэалізоўваць магчымасці для захавання сваёй нацыянальнай 
культуры і мовы і задавальнення нацыянальна-культурных інтарэсаў [3; 5; 21; 
22; 23; 30; 38; 48; 66]. 

4. Беларуская мова ў Літоўскай Рэспубліцы як мова беларускай 
нацыянальнай меншасці мае абмежаваныя сферы рэалізацыі і прыкладны 
характар, валодае якаснай спецыфічнай характарыстыкай і ў якасці сродку 
камунікацыі ўжываецца пераважна ў побытавай сферы і вуснай форме. 
Валоданне ёю ці яе вывучэнне тлумачыцца найперш суб’ектыўнымі 
прычынамі. Тым не менш беларуская мова знаходзіць пэўную рэалізацыю 
на макра- і мікраўзроўнях у літоўскім грамадстве: 1) выкарыстанне беларускай 
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мовы ў літаратурнай унармаванай і прастамоўнай разнавіднасцях;  
2) выкладанне ў некаторых сярэдніх і вышэйшых навучальных установах;  
3) сфера ўжывання беларускіх дыялектаў на беларуска-літоўскім памежжы;  
4) беларускі лінгвістычны ўплыў на маўленне прадстаўнікоў іншых 
нацыянальных груп. 

Яе функцыянаванне ў адрыве ад асноўнага этнасоцыуму, выкліканае 
наяўнасцю лакальных рэалій і сацыяльнымі характарыстыкамі (узровень 
адукацыі, месца жыхарства, узрост, сацыяльнае паходжанне, месца нараджэння 
рэтранслятара, сацыялінгвістычная сітуацыя ў розныя перыяды яго жыцця і 
інш.), актыўна фарміруе агульную лінгвасістэму паўднёва-ўсходняй часткі 
Літвы і спарадычна – краіны. Рэгіянальная спецыфіка беларускай мовы ў 
іншамоўным асяроддзі вызначаецца актыўным лінгвістычным кантактаваннем. 

Праведзенае даследаванне дазволіла выявіць ідыяматычную парадыгму 
беларускай мовы: літаратурная мова (стандарт) – прастамоўе (субстандарт у 
выглядзе беларуска-рускай ці беларуска-польскай «трасянкі») – гаворкі. У 
прафесійнай культурна-адукацыйнай сферы і беларускамоўнымі індывідуумамі 
з высокім адукацыйным узроўнем ужываецца беларуская літаратурная мова, 
пры камуніцыі на паўсядзённыя тэмы – яе размоўны варыянт, у раёне 
беларуска-літоўскага памежжа бытуюць беларускія дыялекты. 

Вызначэнне статуса і сфер рэалізацыі беларускай мовы ў Літве паказала, 
што моўная ідэнтыфікацыя беларусаў Літвы ўплывае на стан іх нацыянальнага 
самавызначэння, што важна не толькі для разумення асаблівасцей 
этнакультурнага развіцця беларускай этнічнай групы, але і культурна-моўных 
кантактаў у сітуацыі этнакультурнага памежжа [3; 4; 8; 12; 39; 49; 55; 58; 60]. 

5. Даследаванне паказала агульнасць і спецыфіку з’яў у беларускай мове ў 
Літве ў параўнанні з мовай метраполіі: яе стан характарызуецца як супадзеннем 
працэсаў, што адбываюцца ў беларускай нарматыўнай мове, так і рэгіянальнай 
спецыфікай, абумоўленай рэалізацыяй у полімоўным асяроддзі паўднёва-
ўсходняй часткі Літоўскай Рэспублікі. Інтэрферэнцыйныя факты, якія 
ўзнікаюць у беларускай мове пад уздзеяннем рускай, польскай і літоўскай моў, 
з аднаго боку, адыгрываюць прагрэсіўную ролю ў развіцці рэгіянальнай 
беларускай мовы, а, з другога боку, прыводзяць да асіміляцыйных з’яў. 

Устаноўлена, што інтэрферэнцыйныя з’явы ў фанетычнай, лексіка-
семантычнай і граматычнай структурах беларускай мовы неаднародныя 
паводле функцыянавання і закранаюць маўленчую кампетэнцыю індывідуума, 
што адносіцца больш да праблем культуры маўлення, а не да структурна-
сэнсавых аспектаў арганізацыі моўнай сістэмы. На іх распаўсюджанне ўплывае 
жаданне асобы больш адэкватна адрэагаваць на канкрэтную камунікатыўную 
сітуацыю, падчас якой адбываецца пераключэнне з адной мовы на іншую. 
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Найбольш яскрава рэгіянальныя асаблівасці праяўляюцца ў лексіка-
семантычнай структуры, якая ў сваім развіцці спазнала шэраг трансфармацый, 
абумоўленых, у першую чаргу, блізкароднасным моўным арэалам. 
Непасрэдныя двухбаковыя запазычанні з’яўляюцца фактарам творчай 
актывізацыі ўнутраных магчымасцей мовы, што сведчыць пра вялікую ступень 
пранікальнасці моўных сістэм, якая залежыць ад унутраных і знешніх фактараў 
лінгвакантакту і прадуктыўней рэалізуецца ў вусным маўленні. 

Высветлена, што вуснае беларускае маўленне па сваіх асноўных 
прыкметах супадае з нарматыўным, аднак пад уплывам сацыяльных фактараў 
узнікае шэраг адрозненняў. Беларускае прастамоўе ў Літве характарызуецца, па 
нашых назіраннях, рэдукцыяй асобных гукаў і гукавых спалучэнняў, што 
прыводзіць да дэфармацыі фанем, найперш высокачастотных. Больш актыўна 
ўзаемаўплыў адбываецца ў парадыгме кансанантызму: дзеканне, цеканне, 
наяўнасць ці адсутнасць фрыкатыўнага [г], цвёрдае вымаўленне [р], [ч], [ш]. 

У беларускай марфалагічнай сістэме ў Літве на колькасць і якасць 
рэгіянальных асаблівасцей таксама ўплываюць стратыфікацыйныя параметры 
ўдзельнікаў камунікацыі. Разгледжаны матэрыял сведчыць пра пэўны ўплыў на 
марфалагічную сістэму з боку беларускага дыялектнага маўлення (часцей 
паўночна-заходняй зоны) і тых моў, якія традыцыйна ўжываюцца ў рэгіёне 
даследавання. Вынікі інтэрферэнцыі выяўляюцца ў спецыфіцы шэрагу 
граматычных форм знамянальных часцін мовы. Некаторыя з’явы, напрыклад, 
падпарадкаванне граматычнай будовы запазычаных намінацый 
словаўтваральным законам беларускай мовы, характэрны таксама і для 
беларускай мовы метраполіі. Як бачым, уплыў іншых моў у сітуацыі 
полілінгвізму можа актывізаваць некаторыя агульнабеларускія працэсы. 

Уплыў на сінтаксічную структуру беларускай мовы з боку іншых 
кантактных моў паўднёва-ўсходняга рэгіёна Літвы выкліканы як непасрэдным 
уздзеяннем, так і паралельным функцыянаваннем сінтаксічных канструкцый. 
Такія факты сведчаць пра супадзенне працэсаў сінтаксічнага ўплыву ў 
беларускай мове асноўнага і перыферыйнага арэалаў распаўсюджання [2; 10; 
14; 18; 25; 35; 51; 56; 57; 61; 63; 64]. 

6. Эфектыўнасць засваення беларускай літаратурнай мовы павышаюць 
такія метадычныя прыёмы, як тлумачэнне рэгіянальных моўных з’яў у 
супастаўляльным аспекце, іх аналіз і высвятленне шляхоў узнікнення, 
разнастайныя спосабы развіцця міжкультурнай кампетэнцыі вучняў і студэнтаў, 
правядзенне ўласных сацыялінгвістычных назіранняў, выкарыстанне вынікаў 
навуковых даследаванняў рэгіёна, а таксама культуралагічнага, краязнаўчага і 
этнаграфічнага матэрыялу. Спалучэнне сацыякультурнага і лінгвістычнага 
аспектаў у выкладанні беларускай мовы ўплывае не толькі на ступень засваення 
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беларускай мовы як роднай ці як замежнай, але і на яе захаванне і 
папулярызацыю за межамі Беларусі [1; 14; 45; 47; 50; 52]. 

7. На аснове аналізу моўных сітуацый даказана, што моўныя кантакты ў 
паўднёва-ўсходнім рэгіёне Літвы выступаюць вынікам узаемадзеяння розных 
нацыянальнасцей. З гэтай прычыны яны з’яўляюцца складанымі, не заўсёды 
адпавядаюць рэгулярным тэндэнцыям і адрозніваюцца рознымі тыпамі 
білінгвізму або полілінгвізму. Сродкам  камунікацыі  ў  шматмоўным  
калектыве  звычайна  выступае  мова-пасрэднік або мова пэўнай групы 
калектыву. У той або іншай ступені паралельна або дыферэнцыравана 
выкарыстоўваецца да чатырох моў: беларуская, літоўская, польская і руская. 
Устаноўлена, што ў афіцыйных сітуацыях ці з незнаёмымі людзьмі часцей 
ужываецца літоўская, а таксама ў залежнасці ад моўнага асяроддзя – руская і 
польская мовы [9; 15; 28; 31; 32; 34; 36; 37; 59; 62]. 

8. Функцыянаванне беларускай мовы ў паўднёва-ўсходнім рэгіёне Літвы 
выступае адным з фактараў, якія ўплываюць на фарміраванне рэгіянальных 
асаблівасцей рускага і польскага прастамоўя ў Літве. Гэтыя асаблівасці ў сваёй 
большасці назіраюцца ў лексічнай сістэме, дзе беларускі ўплыў выяўляецца 
праз калькі і запазычанні, што ўяўляе каштоўнасць для разумення шляхоў як 
самастойнага развіцця кантактных моў, так і працэсаў іх узаемадзеяння. Па 
марфалагічных паказчыках асноўную групу сярод запазычаных лексем 
складаюць назоўнікі: дажынкі, папараць кветка, зацірка, лёс, выдаткі і інш. 
Такім чынам, фіксацыя беларускага ўплыву на маўленчую характарыстыку 
прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей Літвы дазваляе зразумець агульную 
моўную карціну рэгіёна і перспектывы яго развіцця [1; 6; 13; 24; 27; 29; 32; 41]. 

9. Беларусізмы ў літоўскай літаратурнай мове адносяцца да 
агульнаўжывальнага актыўнага лексічнага рэсурсу, у межах якога вылучаецца 
вялікі разрад лексем, вядомых старажытнай беларускай мове, а таксама лексем, 
якія перайшлі з народна-дыялектнай мовы. Гэта сведчыць не толькі пра 
глыбокія лексічныя сувязі беларускай і літоўскай моў, але і культурна-
гістарычныя кантакты беларускага і літоўскага народаў [2; 16; 20]. 

 
Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 
1. Матэрыялы дысертацыі могуць знайсці выкарыстанне пры распрацоўцы 

тэарэтычных праблем моўнага і культурнага ўзаемадзеяння ў полікультурным 
рэгіёне, пры падрыхтоўцы практычных рэкамендацый нацыянальна-
культурнага развіцця нацыянальных меншасцей Літоўскай Рэспублікі 
дзяржаўнымі інстытуцыямі, што курыруюць пытанні нацыянальна-культурнай 
жыццядзейнасці дыяспар, і грамадскімі культурнымі і асветніцкімі 
арганізацыямі, паколькі захаванне культуры і мовы нацыянальнай меншасцi 
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праз асэнсаванне яе самакаштоўнасцi ў комплексным спалучэннi з культурай 
тытульнага этнасу i iншых народаў-суседзяў спрыяе ўсведамленню канкрэтнай 
дыяспарай свайго духоўнага месца ў сацыякультурнай прасторы краіны, яе 
адаптацыi, iнтэграцыi i разуменню культуры тытульнай нацыi. 

3. Навуковыя высновы, асноўныя палажэнні даследавання і фактычны 
матэрыял будуць садзейнічаць захаванню матэрыяльнай і духоўнай спадчыны 
беларускай дыяспары і яе трансляцыі ў адукацыйна-культурных, дзяржаўных і 
палітычных структурах і спрыяць прыцягненню ўвагі да розных пытанняў 
функцыянавання роднай мовы (у дадзеным выпадку – беларускай) у 
іншамоўным асяроддзі. 

4. Матэрыялы дысертацыі апрабіраваны і ў далейшым знойдуць шырокае 
выкарыстанне ў навучальным працэсе ў сярэднеадукацыйных і вышэйшых 
навучальных установах Рэспублікі Беларусь і Літоўскай Рэспублікі: пры 
выкладанні курсаў нацыянальных культур і моў Літвы, гісторыі беларускай 
дыяспары і іншых курсаў нацыянальна-рэгіянальнага кампанента, пры 
вывучэнні розных аспектаў моўнага ўзаемадзеяння, пры распрацоўцы 
спецкурсаў і спецсемінараў па фанетыцы, лексікалогіі, марфалогіі, сінтаксісе, 
дыялекталогіі беларускай мовы, падрыхтоўцы метадычных даведнікаў і іншых 
матэрыялаў па сучаснай беларускай мове, у навукова-даследчай працы 
студэнтаў пры напісанні курсавых, дыпломных і магістарскіх работ. 

5. Апрацаваны і сістэматызаваны фактычны матэрыял можа быць 
выкарыстаны ў лексікаграфічнай практыцы пры ўкладанні слоўнікаў і 
даведнікаў па гісторыі беларускай мовы за межамі Беларусі, а таксама 
дыялекталагічных, тлумачальных, перакладных і іншых слоўнікаў па 
беларускай мове. 

6. Даследаванне адкрывае перспектыву ў плане вывучэння мовы сучасных 
беларускіх сродкаў масавай камунікацыі ў Літоўскай Рэспубліцы (газеты, 
беларускія перадачы на радыё і тэлебачанні, інтэрнэт-старонкі беларускіх 
грамадскіх арганізацый і ўстаноў), беларускіх дыялектаў на беларуска-
літоўскім памежжы, рознаўзроўневага вуснага і пісьмовага ўплыву беларускай 
мовы на іншыя рэгіянальныя мовы Літвы, што суадносіцца з нераспрацаванымі 
функцыянальнымі праблемамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы ў 
прыватнасці і моўных кантактаў увогуле. 

7. Высновы і фактычны матэрыял, прыведзеныя ў даследаванні,  
паспрыяюць вывучэнню беларускай мовы ў іншых рэгіёнах за межамі Беларусі, 
паколькі гэта дазваляе захаваць унікальныя моўныя факты як для разумення 
праблем сучаснага беларускага мовазнаўства, так  і агульных пытанняў 
кампаратывістыкі. 
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РЭЗЮМЕ 
 

Плыгаўка Лілія Леанідаўна 
Беларуская мова ў полікультурным рэгіёне Літоўскай Рэспублікі: 

гісторыя, сучасны стан, тэндэнцыі развіцця 
 

Ключавыя словы: моўныя кантакты, інтэрферэнцыя, білінгвізм, 
прастамоўе, полікультурны рэгіён, полікультуралізм, нацыянальная меншасць, 
запазычванне, паўднёва-ўсходняя частка Літвы, нацыянальная ідэнтыфікацыя. 

Мэта даследавання – выяўленне спецыфікі функцыянавання і 
лінгвістычных асаблівасцей беларускай мовы ў полікультурнай і 
полілінгвальнай сітуацыі ў паўднёва-ўсходняй частцы сучаснай Літоўскай 
Рэспублікі. 

Аб’ект даследавання – беларуская мова ў кадыфікаваным і размоўным 
варыянтах у полікультурным асяроддзі.  

Метады даследавання: параўнальна-супастаўляльны, апісальны, 
статыстычны, анкетаванне. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыі ўпершыню ў 
беларусістыцы, славістыцы і літуаністыцы комплексна прааналізавана 
беларуская мова ў Літоўскай Рэспубліцы як мова беларускай этнічнай групы ў 
сацыякультурным і лінгвістычным дыскурсах, акрэслены межы рэалізацыі 
беларускай мовы ў першай чвэрці ХХІ ст. на лінгвістычнай карце паўднёва-
ўсходняга рэгіёна Літоўскай Рэспублікі, у навуковы ўжытак уведзены 
абсалютна новы эмпірычны матэрыял, устаноўлена, што працэсы, якія 
адбываюцца ў беларускай мове ў Літве, у асноўным супадаюць з адпаведнымі 
працэсамі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. 

Практычная значнасць атрыманых вынікаў. Матэрыялы даследавання 
могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы тэарэтычных праблем моўнага і 
культурнага ўзаемадзеяння ў полікультурным рэгіёне, падрыхтоўцы 
практычных рэкамендацый для нацыянальна-культурнага развіцця 
нацыянальных меншасцей; пры чытанні курсаў па сучаснай беларускай мове, 
гісторыі беларускай дыяспары і курсаў нацыянальна-рэгіянальнага кампанента; 
у лексікаграфічнай практыцы; пры даследаванні беларускай мовы і культуры за 
межамі Беларусі. 

Галіна прымянення: лінгвістыка (супастаўляльнае мовазнаўства, 
сацыялінгвістыка), культуралогія, краязнаўства, беларуская мова як замежная. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Плыгавка Лилия Леонидовна 
Белорусский язык в поликультурном регионе Литовской Республики: 

история, современное состояние, тенденции развития 
 

Ключевые слова: языковые контакты, интерференция, билингвизм, 
просторечие, поликультурный регион, поликультурализм, национальное 
меньшинство, заимствование, юго-восточная часть Литвы, национальная 
идентификация. 

Цель исследования – выявление специфики функционирования и 
лингвистических особенностей белорусского языка в поликультурной и 
полилингвальной ситуации в юго-восточной части современной Литовской 
Республики. 

Объект исследования – белорусский язык в кодифицированном и 
разговорном вариантах в поликультурном окружении. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный, описательный, 
статистический, анкетирование. 

Полученные результаты и их новизна. В исследовании впервые в 
белорусистике, славистике и литуанистике проанализирован белорусский язык 
в Литовской Республике как язык белорусской этнической группы в 
социокультурном и лингвистическом дискурсах, определены сферы реализации 
белорусского языка в І четверти ХХІ ст. на лингвистической карте юго-
восточного региона Литвы, в научный оборот введен абсолютно новый 
эмпирический материал, установлено, что процессы, происходящие в 
белорусском языке в Литве, в основном совпадают с соответствующими 
процессами в современном белорусском литературном языке. 

Практическая значимость полученных результатов. Материалы 
исследования могут быть использованы при изучении языкового и культурного 
взаимодействия в поликультурном регионе; подготовке практических 
рекомендаций для культурного развития национальных меньшинств; при 
чтении курсов по современному белорусскому языку, истории белорусской 
диаспоры и курсов национально-регионального компонента; в лексикографии; 
при исследовании белорусского языка и культуры за пределами Беларуси. 

Область применения: лингвистика (сопоставительное языкознание, 
социолингвистика), культурология, краеведение, белорусский язык как 
иностранный. 
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SUMMARY 
 

Plygavka Lilija Leonidovna 
The Belarussian language in the polycultural region of the Republic of 
Lithuania: history, contemporary condition, tendencies of development 

 
Key words: language contacts, interference, bilinguism, polycultural region, 

polyculturalism, national minority, borrowing, the south- eastern territory of 
Lithuania, national identity. 

The aim of research – revealing the specification of functioning and linguistic 
peculiarities of the Belarussian language in polycultural and polylinguistic situation 
on the example of the south- eastern territory of the contemporary Republic of 
Lithuania. 

The objective of research- the Belarussian language in codified and spoken 
variants in polycultural surrounding. 

The methods of research: comparative, descriptive, questionnairing. 
Results of the research and their novelty. This thesis is the first attempt in the 

Belarussian and Lithuanian linguistics to analyse the contemporary condition of 
usage of the Belarussian language in Lithuania and its linguistic peculiarities, 
stipulated by realisation in polylingual situation; illustrative actual material shows 
that phonetic, lexico- semantic and grammar peculiarities of the informants’ speech 
depend on social- demographic factors; it is revealed that functioning of the language 
under the condition of regional contacts stipulates its learning status and specific 
character of its teaching; it is established that processes, which are occurring in the 
Belorussian language spoken in the Lithuania, coincide mainly with the according 
processes in the contemporary Belarussian normative language. 

Practical significance of the obtained results. The materials of this research 
could be used for elaboration of theoretical problems of linguistic and cultural 
interaction in the polycultural region; preparation of practical recommendations of 
national development of culture of national minorities; for conducting the lectures on 
the contemporary Belarussian language, the history of Belarussian national minority 
and courses of national regional component; for lexicography practice; for research 
on the subject of functionating of the Belarussian language and culture out of the 
boundaries of Belarus. 

Sphere of application: linguistics (comparative linguistics, sociolinguistics), 
culturology, country studies, the Belarussian language as a foreign one. 


