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московскую и белорусскую речевые традиции, в то время как в Украине это слово 

используется в исходном значении. Батон (франц. «палка»; сравн. франц. baguette) 

«кондитерское изделие в форме палочки» появился в России в XVIII в. В современном 

значении «белый хлеб удлинённой формы» это существительное стало употребляться 

лишь в 1-й половине ХХ в. (впервые было зафиксировано в словаре иностранных слов 

К. С. Кузьминского, изданном в 1933 г.). Однако именно в этом значении оно закрепилось 

в современной речевой практике большинства россиян, белорусов и украинцев. 

Жители белорусского Полесья, говоря что-нибудь нехорошее или неприличное, 

прибавляли: «Шануючыяснагасонейка, маткі-зямлі і дару Божага (хлеба)». Сакральная 

пища, символ достатка, изобилия, благополучия, дар Божий, живое существо, хлеб 

материализует отношения между людьми и Богом, между ныне живущими и их 

ушедшими предками. Именно это обилие функций хлеба объясняет многообразие его 

наименований, изучение особенностей происхождения и закономерностей 

функционирования которых актуально на разных этапах эволюции человечества. 
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ДЛЯ САМАСТОЙНАГА ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ,  

ІХ ПЛЮСЫ І МІНУСЫ 

 
Артыкул прысвечаны разгляду дапаможнікаў, прызначаных для саманавучання беларускай мове. 

Выдадзеныя ў 2016–2017 гг. кнігі аналізуюцца ў кантэксце апублікаваных з пачатку 1990-х гадоў 

аналагічных падручнікаў. Такі падыход дазволіў выявіць агульнае і адрознае ў разгледжаных 

выданнях, змену тэндэнцый у падачы вучэбнага матэрыялу, імкненне да паяднання пэўных 

адзінак двух варыянтаў беларускай літаратурнай мовы пад адной вокладкай, што і дазволіла 

апублікаваныя апошнім часам саманавучальнікі ахарактарызаваць як «кампрамісныя». 
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Жанр вучэбнай літаратуры, прызначанай да самастойнага (без кіраўніка) 

авалодання прадметам, атрымаў назву самавучыцель: прынамсі, так падаюць 

акадэмічныя перакладныя руска-беларускія і тлумачальныя слоўнікі. На праблему 

такой рускамоўнай намінацыі ў свой час звярнуў увагу П. Сцяцко [1, с. 294], а зусім 

нядаўна (у сувязі з выхадам уласнага дапаможніка для саманавучання) актуалізаваў 

А. Сомін [2, с. 191].  

Выхад выданняў, прысвечаных самастойнаму вывучэнню беларускай мовы 

ўпершыню актывізаваўся ў 1990-ыя гады, што было цалкам абгрунтаваным і 

зразумелым: краіна набыла самастойнасць, самасвядомасць і самаацэнка беларусаў 

узраслі, родная мова ўзводзілася ў ранг асноўнай. Першымі на гэты грамадска-

палітычны пасыл адгукнуўся аўтар беларускага «Буквара» – Анатоль Клышка, а крыху 

пазней акадэмічныя вучоныя – А. А. Крывіцкі і А. І. Падлужны, а таксама выкладчыкі 

мінскіх універсітэтаў – А. А. Кожынава, А. М. Рудэнка і А. Г. Тарасевіч. Усе названыя 

аўтары, як і іх наступнікі, мелі за мэту даць такі вучэбны матэрыял (тэмы, лексіку, 

граматычныя мадэлі, маўленчыя ўзоры, сітуацыі камунікавання), які перадусім быў бы 

арыентаваны на звыклае штодзённае камунікаванне. Так звычайна будуюцца дапамож-

нікі для вывучэння замежных моў: для актыўнага карыстання моваю ў навучэнцаў 

перш за ўсё актуалізуецца гаварэнне і ўспрыманне (а не толькі пісьмо і чытанне). 

Першы дапаможнік для самастойнага вывучэння мовы (а паводле вызначэння 

самога аўтара, самавучак беларускай мовы) А. Клышкі [3] выйшаў не асобным 

выданнем, а асобнымі тэматызаванымі ўрокамі ў штомесячным часопісе «Маладосць», 

які на той час меў наклад 10 008 экзэмпляраў. Публікаванне доўжылася з верасня 1990 г. 

па лістапад 1991 г.: у кожным нумары па адным уроку; усяго іх было надрукавана 15. 

Часопісны варыянт дапаможніка быў разлічаны перадусім на беларусаў, якія маюць 

пэўныя веды па беларускай мове: «Гэты курс беларускага слова для тых, хто доўгі час 

зусім яго не ўжываў, але хто хоча чытаць і гаварыць па-беларуску» [4, с. 169]. Тут жа 

ўказвалася прызначэнне і камунікацыйная скіраванасць матэрыялаў, арыентаваных на 

асноўныя сітуацыі штодзённага побыту: «Дапаможнік мае выразна практычны 

характар, і гэтым абумоўлены адбор і спосаб выкладу лексічнага, фанетычнага, 

граматычнага матэрыялу» [тамсама]. Усе ўрокі, за выключэннем першага, дзе гаворка 

ідзе пра алфавіт і фанетыку, складаюцца са сцэнак – разгорнутага аўтарскага тэксту 

(дыялогу ці палілогу) і разнастайных (лексічных, стылістычных, граматычных, 

словаўтваральных і пад.) тлумачэнняў да яго, якія, як правіла, скіраваныя на 

супастаўляльны з рускай моваю аналіз. Аўтар дае каментары да пэўных лексем, фразем 

і спалучэнняў, выказвае свае меркаванні аб моўнай, стылістычнай, эстэтычнай 

каштоўнасці асобных адзінак, стараецца доказна пераканаць чытача-навучэнца ў 

правільным выбары канкрэтнай лексемы ці ўжыванні яе пэўнай формы. Між тым 

уласна практыкаванняў на адпрацоўку навыкаў у прапанаваных уроках фактычна няма, 

можна ўказаць толькі на адзінкавыя выпадкі заданняў у саміх тлумачэннях (з адказамі 

для самаправеркі) ва ўроках 3 (№ 11’90) і 6 (№ 2’91). Відавочна, што ўхіл ва ўсіх 

уроках зроблены выключна на дыялог / палілог, а значыць, на запамінанне і актыўнае 

выкарыстанне прапанаваных рэплік з улікам аўтарскіх каментароў. 

У анатацыі да кнігі А.А. Крывіцкага і А.І. Падлужнага «Учебник белорусского 

языка: для самообразования» (1994) канстатуецца, што ён для «всех, кто хочет в 

короткий срок самостоятельно овладеть разговорно-литературным языком белорусов» 

[5]. Падручнік выбудаваны на сістэме ўрокаў, якія аб’яднаныя ў 3 вялікія блокі: 

«Фонетика, орфоэпия, орфография» (12 урокаў), «Морфология» (10 урокаў), 

«Синтаксис» (10 урокаў). Усе ўрокі ў блоках, адпаведна, тэматызуюцца паводле той 

моўнай з’явы, якая з’яўляецца грунтам саміх заняткаў, напр., у 1-м блоку: Урок 1. 

Буквы и звуки. Правила чтения; Урок 11. Чередование согласных звуков; у 2-м блоку: 

Урок 1. Строение существительных; Урок 8. О лексическом разноообразии глаголов;               
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у 3-м блоку: Урок 1. Управление; Урок 9. Предложения со сравнительными оборотами         

і пад. Кожны ўрок утрымлівае тэарэтычныя звесткі па заяўленай тэме, словы і выразы 

гутарковага маўлення на пэўную тэму (якая, на жаль, аніяк не пазначана, таму яе 

даводзіцца вызначаць самому навучэнцу, зыходзячы з пададзенага матэрыялу), 

неапрацаваны літаратурна-мастацкі тэкст (або ўрывак) з лексічнымі каментарамі да яго 

і практыкаванні на замацаванне тэорыі. Аўтары падручніка ўказваюць: «Описание 

особенностей белорусского языка дается, как правило, исходя из его отличий от 

русского литературного языка», і яны спадзяюцца, што «таким образом им удалось 

достаточно полно отразить спицифику родного языка и акцентировать на ней внимание 

читателя» [5, с. 3]. 

Уласна тэматычныя руска-беларускія спісы слоў з некалькіх выбраных сфер 

прапануюцца ў дадатку і ўключаюць 11 тэм: «Время», «Семья», «Растения», 

«Физическая среда», «Животные», «Обувь», «Одежда», «Торговля», «Административное 

управление», «Государство и общество», «Дом и домашний быт». Акрамя таго, асобным 

блокам пададзена рубрыка «Для красного словца» – гэта невялікія падборкі прымавак                 

і прыказак, устойлівых выразаў і параўнанняў, афарызмаў і інш. з пэўнымі тлумачэннямі 

іх значэння ці ўжывання. Падручнік змяшчае і ўзоры найбольш пашыраных дзелавых 

папер на беларускай мове, што было вельмі надзённым і адпавядала запатрабаванням 

таго часу, калі ўлічыць, што наклад падручніка – 40 000 асобнікаў. 

Асноўным мінусам кнігі (з пункту погляду сучаснай методыкі навучання мовам) 

з’яўляецца, на маю думку, факт, што базай для адпрацоўкі тэарэтычных звестак сталі 

сказы з мастацкіх тэкстаў, менавіта на іх выбудаваны фактычна ўсе практыкаванні. 

(Гэта, можна сказаць, традыцыйны падыход да ўкладання падручнікаў у беларуска-

моўнай методыцы. Між тым такая традыцыя, як ужо даказана, не спрыяе актывізацыі 

нязмушанага маўлення.) 

У той жа год убачыў свет вучэбны дапаможнік А. А. Кожынавай, А. М. Рудэнкі  

і А. Г. Тарасевіч «Белорусский язык для русскоязычных» (1994), які, як указваецца                  

ў анатацыі, прызначаны для тых, «кто не изучал в школе белорусский язык, а также для 

тех, кто желает говорить на нем или повысить уровень владения устной (в первую 

очередь) и письменной культурой» [10]. У процівагу вышэйразгледжанаму падручніку, 

створанаму акадэмічнымі вучонымі, гэтая кніга цалкам арганізаваная на 

камунікацыйным прынцыпе падачы матэрыялу (на ўзор падручнікаў для навучання 

мове замежнікаў): дыялогі ў стэрэатыпных жыццёвых сітуацыях, практыкаванні на 

замацаванне тэарэтычнага матэрыялу таксама выбудаваны на жывым матэрыяле. Як 

зазначаюць аўтары, пры напісанні тэкстаў улічвалася актуальнасць тэматыкі, напр., 

«семья», «жилище», «учеба», «отдых» і г.д. «Для большей иллюстративности и 

увлекательности основные тексты к урокам написаны как главы из жизнеописания 

одной белорусской семьи» [10, с. 3]. Для адпрацоўкі навыкаў чытання прапануюцца 

дадатковыя тэксты – вершы ці ўрыўкі з літаратурна-мастацкіх твораў са слоўнікам, 

задача якіх – «активизировать содержащийся в уроке грамматический и лексический 

материал, закрепить навыки устной речи и чтения» [10, с. 4]. 

Увесь вучэбны матэрыял аб’яднаны ў 2 часткі: «Вводный фонетический курс» і 

«Основной курс», які ўключае 21 урок. Усе ўрокі тэматызаваныя па назве 

беларускамоўнага тэксту, напр.: Урок 1 «Знаёмства»; Урок 2 «Колеры»; Урок 3 

«Напярэдадні свята» і пад., кожны з якіх мае граматычную падназву, як: «Личные и 

возвратное местоимения»; «Окончания прилагательных»; «Притяжательные, 

указательные, определительные местоимения» і пад. У кожным з урокаў вывучаюцца 

прымаўкі, прыказкі, фразеалагізмы, якія звязаны з лексічнай або граматычнай тэмай 

урока, а таксама вылучаюцца «ложные друзья переводчика», якія ўвайшлі ў склад 

актыўнай лексікі пэўнага ўрока. Аўтары адзначаюць, што, працуючы над кнігай, яны «в 

первую очередь учитывали специфические для русскоязычных людей явления 
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белорусского языка. Этот критерий был основным как при отборе лексики, так и 

фонетического и грамматического минимума» [тамсама]. 

Асаблівасцю гэтага дапаможніка, у параўнанні з папярэднімі выданнямі, сталі 

заданні, арыентаваныя на развіццё навыкаў вуснага маўлення, заснаванага на рэальным 

досведзе, сярод якіх, да прыкладу, такія: «Представьте, что к вам в гости приехал друг. 

Какими словами вы встретите его? Что он вам ответит? Составьте диалог» [10, с. 12]; 

«Перескажите текст из упр. 3 от третьего лица. Обратите внимание на правильное 

употребление притяжательных местоимений» [10, с. 18], «Коротко опишите ситуации, 

в которых могли бы быть употреблены выражения…» [10, с. 24], «Представьте, что вы 

– репортер спортивной газеты, и составьте коротенькие репортажи по образцу 

помещенных ниже» [10, с. 59], «Расскажите о своем визите к врачу. Употребите в своем 

рассказе некоторые из приведенных ниже слов» [10, с. 74], «Опишите самое большое 

дерево, которое вы когда-либо в жизни видели. Слова для справок…» [10, с. 77] і інш. 

Мінусам гэтага альтэрнатыўнага і цікава-змястоўнага выдання стала 

недастатковая карэктарская праца: зашмат для вучэбнага дапаможніка, прызначанага для 

самаадукацыі, абдруковак, граматычных і арфаграфічных памылак, а таксама адсутнасць 

адказаў да практыкаванняў па граматыцы. Тыраж мінімальны – 150 асобнікаў. 

Дапаможнік для самастойнага навучання беларускай мове С. Аляксандрава і 

Г. Мыцык «Гавары са мной па-беларуску. Гутарковая мова ў штодзённым ужытку / 

Говори со мной по-белорусски. Живой разговор каждый день» з 2001 г. мае віртуальны 

варыянт і надзвычай актыўна спажываецца карыстальнікамі інтэрнэту; у 2008 г. 

выйшла яго папяровая версія накладам 1000 асобнікаў. У прадмове да выдання сказана, 

што прапанаваная кніга «поможет самостоятельно изучить язык методом разговорной 

практики. Книга подобного рода выходит в Беларуси впервые» [11, с. 5]. Аўтары тут не 

перабольшвалі сваю ролю, бо асаблівасцю гэтага выдання стала тое, што, сапраўды, 

дапаможнік для самаадукацыі ўпершыню выйшаў у дарэформавым правапісе – 

тарашкевіцы. Больш за тое, кніга была цалкам арыентаваная на гаварэнне: «В каждом 

из 17 занятий показано построение разговорных конструкций. Всё внимание здесь 

направлено на формирование коммуникативных и речевых навыков» [тамсама]. 

Ілюстрацыйны матэрыял аздабляецца гумарам галоўнага героя Яся: «В рубриках “Ясь 

распавядае”, “Па-беларуску кажуць так” даны варианты форм литературного языка, 

выдержанные в разговорном стиле» [тамсама]. Разам з тым у кнізе змешчана асобная 

рубрыка «Майстры слова гавораць», дзе для знаёмства і чытання падаюцца мастацкія 

творы ці ўрыўкі з тэкстаў знакамітых беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. Кніга, якая 

выбудавана на арыгінальных тэкстах (дыялогах, маналогах, асобных выказваннях), 

змяшчае ключы да практыкаванняў, у дадатак яшчэ і з гумарам ілюстраваная, што, 

несумненна, заахвочвае чытача да вывучэння мовы. 

Актыўнасць гарадской моладзі ў вывучэнні беларускай мовы ў другім 

дзесяцігоддзі ХХІ ст., актывізаваная самімі ж маладымі людзьмі праз разнастайныя 

праекты і моўныя курсы, запатрабавала адпаведных дапаможнікаў для самаадукацыі. І, 

відаць, якраз бясплатныя курсы неакадэмічнага вывучэння беларускай мовы, 

арганізаваныя спачатку ў Маскве Кацярынай Кібальчыч «Мова ці кава», потым 

перанесеныя ў Мінск, а пазней рэалізаваны Глебам Лабадзенкам і Алесяй Літвіноўскай 

праект «Мова Нанова» (2014), адыгралі першаступенную ролю ў з’яўленні выданняў 

новага пакалення для самастойнага авалодання беларускай моваю. «І цяперашні ўздым 

беларускай мовы адметны тым, што працэс ідзе знізу: ніхто не аддае на гэта загады, 

грамадства негвалтоўна даходзіць да думкі, што час усвядоміць сябе беларусамі ва ўсіх 

сэнсах гэтага слова. Шмат што залежыць ад кожнага з нас. Нехта можа напісаць кнігу, а 

нехта яе набыць. Нехта можа зладзіць курсы, а нехта іх наведаць» [12 , с. 8]. 

Адметны аўтарскі падыход рэалізаваны ў дапаможніках, якія выйшлі амаль 

адначасова ў Мінску і Маскве – «Мова Нанова: 20 крокаў да беларускай мовы» (2016; 
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2017), аўтары – Алеся Літвіноўская, Глеб Лабадзенка (мінчане) і «Белорусский язык. 

Самоучитель» (2017), аўтар – Антон Сомін (мінчанін). 

Аўтары кнігі «Мова Нанова: 20 крокаў да беларускай мовы» падкрэсліваюць: 

«Мы адмыслова не называем яго [дапаможнік – Т.Р. ] “падручнік”, бо не прэтэндуем на 

акадэмізм і навуковасць. А проста прапануем свой аўтарскі падыход. Гэта не значыць, 

што інфармацыя тут недакладная ці некампетэнтная. Але гэта значыць, поруч са 

слоўнікавым “акцёрам” з’явіцца пашыраны ў жывой гаворцы “актор”, “кампутар” будзе 

стаяць перад “камп’ютарам”, а слэнгавыя словы і лаянкавыя выразы таксама знойдуць 

сабе месца пад гэтай вокладкай. Бо мова жывая, і не нам фільтраваць яе слоўнае 

багацце. Стэрылізаваць мову дакладна цяпер не час» [13, с. 7]. Гэтага ж прынцыпу 

аўтары трымаюцца і ў падачы граматычнага матэрыялу: яны, згодна з іх жа словамі, за 

памяркоўны (умераны) пурызм, г.зн., што нароўні з нормамі афіцыйнай літаратурнай 

мовы выкарыстоўваюць (і тым самым прапагандуюць) граматычныя формы і 

словаўтваральныя мадэлі, якія характэрныя для яе неафіцыйнага варыянта: а) канчаткі   

-аў/-яў, -оў/-ёў у Род. ск. мн. ліку ў словах на -в-: слова – словаў (норма: слоў), мова – 

моваў (норма: моў), страва – страваў (норма: страў); б) суфіс -нік замест -чык: 

выкладнік, даследнік; в) словы з фіналлю -оўца замест субстантываваных 

дзеепрыметнікаў і слоў з суфіксам -чык-/-шчык-: моўца (замест говорящий), вядоўца 

(замест вядучы), пікетоўца (замест пікетоўшчык); г) словы: нармалёвы (замест 

нармальны), прэстыжовы (замест прэстыжны), спартовы (замест спартыўны);                    

д) усечаныя словы: скарот (замест скарачэнне), сумнеў (замест сумненне), супраца 

(замест супрацоўніцтва); е) змену граматычнага рода: тэза (замест тэзіс), крыза 

(замест крызіс), адрэса (замест адрас) і інш. 

Сумяшчэнне абодвух варыянтаў мовы пад адной вокладкай у дадзеным выпадку 

свядомы выбар і кампрамісны ход, каб прыцягнуць максімальную колькасць 

зацікаўленых грамадзян да выкарыстання / вывучэння / паўтарэння / замацавання 

беларускай мовы. 

Падобны (але не ідэнтычны) ход быў зроблены і аўтарам кнігі «Белорусский 

язык. Самоучитель». Каб не адштурхнуць «рознапалярных» прыхільнікаў беларускай 

мовы, А. Сомін таксама вырашыў аб’яднаць дзве формы літаратурнай беларускай 

мовы: “І найлепшым выйсцем мне падаўся досыць рызыкоўны, але прытым 

арыгінальны варыянт, які не меў аналагаў раней: арыентуючы падручнік на афіцыйную 

норму, таксама паралельна падаць усе звесткі пра класічны варыянт на ўсіх узроўнях 

мовы – фанетыкі, марфалогіі, сінтаксісу і, канешне, арфаграфіі. <...> Такім чынам было 

прынята рашэнне стварыць першы падручнік з апісаннем абодвух стандартаў СБЛМ, 

прытым максімальна магчыма вытрыманы ў рэчышчы дэскрыптывізму замест 

традыцыйнай прэскрыпцыі» [2, с. 191]. 

У прадмове аўтар звяртае ўвагу на лексічную падобнасць беларускай і рускай моў 

і папярэджвае будучага навучэнца, што «наличие совпадающих или схожих слов создаёт 

опасную иллюзию возможности легко говорить по-белорусски, просто подгоняя русские 

слова под правила белорусской фонетики и орфографии. Такая стратегия неизбежно 

приведёт к речи на трасянке – смеси русского и белорусского языков» [14, с. 7]. Ніжэй 

апісваецца метамова кнігі: «Все правила в самоучителе приводятся в соответствии                   

с официальным стандартом языка, однако каждый раз специально оговариваются                        

и отличия от него, имеющиеся в тарашкевице (то, что касается классического стандарта, 

записывается в самоучителе уменьшенным шрифтом)» [14, с. 8].  

У такім аўтарскім рашэнні ёсць несумненныя плюсы: (1) імкненне дагадзіць 

густу любога патэнцыйнага вучня, а тым самым не абмяжоўваць вучэбную аўдыторыю; 

(2) магчымасць адначасова пашырыць і паглыбіць веды ў моўнай норме як 

прыхільнікаў афіцыйнага, так і класічнага стандартаў; (3) жаданне наглядна 

прадэманстраваць змену ўсталяванай нормы і станаўленне жывога узусу. З дугога боку, 
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ёсць і свае мінусы. Адзін з іх адносна карыстальніка: пачатковец у вывучэнні беларускай 

мовы, які не мае дастатковай тэарэтычнай і практычнай базы, несвядома будзе блытаць 

нормы абодвух стандартаў. Другі – адносна падыходу аўтара саманавучальніка: 

прапанаваны спосаб прэзентацыі вучэбнага матэрыялу прадугледжвае строгае 

вытрымліванне адной і другой нормаў, што дастаткова складана зрабіць на працягу ўсёй 

кнігі – ад выкладу тэорыі праз практыкаванні і да адказаў на іх. Разумеючы гэта, аўтар 

ужо ў прадмове агаворвае свае адступленні ад афіцыйнага стандарту ў вучэбным 

матэрыяле, спасылаючыся на няпростую сітуацыю з функцыянаваннем мовы. «Так как 

отнесение каждого конкретного слова к тому или иному стандарту является лишь 

тенденцией, а не строгим правилом, в некоторых случаях, читатели, владеющие 

белорусским языком, могут не согласиться с моими решениями, однако я старался 

максимально объективно описать сложную ситуацию бытования белорусской лексики» 

[тамсама]. Праблема, на маю думку, заключаецца не ў тым, што лексіка не мае 

стабільнай замацаванасці, а ў перавагах і пазіцыі самога аўтара. Ёсць выпадкі, калі аўтар, 

стараючыся «дагадзіць» і тым, і другім, не заўважае, што памнажае хібы прыхільнікаў 

тарашкевіцы. Напр., калі размова ідзе аб прыставачных дзеясловах руху, утвораных                

ад ісці: надысці/надыйсьці, падысці/падыйсьці, сысці/сыйсьці. Паводле логікі і 

арфаграфічнага правіла ў дзеяслова ісці пачатковы гук і пасля прыставак на зычны (над-, 

пад-, з-/с- і інш.) пішацца як ы, а пасля прыставак на галосны (па-, за- і інш.) – як й;                   

у названай пазіцыі і не можа ўтвараць два гукі, паколькі ён ненаціскны, як, напр.,                         

у спалучэнні з імі [з’’йімі]. Таму пададзеныя лексемы, што як быццам бы адпавядаюць 

класічнаму стандарту, памылковыя. Калі яны і сустракаліся ў тэкстах пачатку ХХ ст., то 

былі відавочна абумоўленыя вуснай дыялектнай моваю. І наўрад ці такія формы варта 

прыводзіць у падручніку для самаадукацыі, нават калі іх (праз няведанне) выкарыстоўвае 

нейкая частка «новых» носьбітаў беларускай мовы. 

Падсумоўваючы, можна сказаць, што ўсім разгледжаным дапаможнікам для 

самаадукацыі ўласцівыя наступныя агульныя рысы: 1) апісанне фанетычных, лексічных 

і граматычных асаблівасцей беларускай мовы даецца зыходзячы з адрозненняў ці                       

ў параўнанні з рускай літаратурнай моваю; 2) усе тэарэтычныя звесткі падаюцца на 

рускай мове, прапануюцца перакладныя беларуска-рускія тэматычныя спісы слоў, 

дыялогі і тэксты падаюцца ці паралельна на дзвюх мовах, ці з неабходным 

перакладным слоўнічкам (за выключэннем цалкам беларускамоўнага самавучка 

А. Клышкі і кніг «Мова Нанова»); 3) увесь матэрыял падпарадкаваны адной мэце – 

дапамагчы навучэнцам авалодаць беларускай моваю самастойна: засвоіць фанетычныя 

і граматычныя нормы мовы, навучыцца чытаць і часткова пісаць, як мага больш вольна 

арыентавацца ў розных маўленчых сітуацыях, выказваць сваё меркаванне, мець 

уяўленне пра моўныя адметнасці беларускай мовы на фоне рускай. 

Саманавучальнікі беларускай мовы, якія атрымалі назву «кампрамісныя», 

правамерна ацаніць як наватарскія і… смелыя. Наватарства абумоўлена тым, што 

публікацыі 2016-2017 гг. запачаткавалі змену тэндэнцыі ў падачы вучэбнага матэрыялу: 

нароўні з цвёрдай нормаю ёсць месца і ўзуальным заканамернасцям, якія дагэтуль 

трактаваліся як адхіленне ад той ці другой літаратурнай нормы. Варта згадаць, што 

названыя кнігі не праходзілі экспертызы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь на 

допуск іх у якасці вучэбных матэрыялаў, а значыць, аўтары былі абсалютна вольныя як 

у выбары вучэбных тэм і саміх матэрыялаў, так і ў спосабах іх падачы. З другога боку, 

смеласць аўтараў праявілася ў тым, што яны адышлі ад «канону»: зарыентавалі свой 

вучэбны матэрыял адначасова на розных прадстаўнікоў мэтавай аўдыторыі, г.зн., 

пастараліся ўлічыць перавагі прыхільнікаў афіцыйнага і неафіцыйнага варыянтаў 

беларускай мовы. Такі падыход для неакадэмічнага вывучэння беларускай мовы 

найбольш выйгрышны (прымаюцца пад увагу густы розных бакоў) і больш 

перспектыўны (адлюстроўваецца рэальнае становішча з моўным узусам). 
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Якрамя таго, калі акадэмічным лінгвістам, як вядома, не ўдалося знайсці 

кампрамісу паміж правапіснымі нормамі беларускай мовы – тарашкевіцай і 

наркамаўкай, то так званым «новым» носьбітам беларускай мовы такі кампраміс 

удаецца ажыццяўляць у сваёй маўленчай практыцы. Сённяшнія маладыя людзі свядома 

ці несвядома ў сваім вусным маўленні ўжываюць абодва варыянты мовы, што, як 

адзначаюць спецыялісты, «можа прывесці да ўтварэння на базе двух стандартаў іншага 

паліятыўнага стандарту, які можа такім чынам аб’яднаць канкурыручыя сістэмы» [15, 

с. 25], паколькі адрозненні паміж імі датычацца не толькі арфаграфіі, але і лексікі, 

марфалогіі, сінтаксісу [16]. Практычна, як відаць з пададзенага вышэй матэрыялу, 

гэтую праблему спрабуюць (і ў прынцыпе вымушаны) вырашаць і тыя «новыя» 

носьбіты беларускай мовы, якія займаюцца ўласна выкладаннем мовы. Наколькі ім гэта 

ўдалося на дадзены момант, можна будзе ацаніць значна пазней, але варта ўлічваць і 

тое, што беларуская «сучасная мова належыць да адносна маладых славянскіх 

літаратурных моў, дзе жорсткая норма не скоўвае пошук найлепшых сродкаў 

выражэння» [17, с. 10]. 
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