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ВітальМАКАРЭВІЧ 

МОВА ШЛЯХТЫ БЕЛАРУСІ 
ў XIX стагоддзі 

Шляхта Беларусі як сацыяльная катэгорыя грамадства пад уплывам міграцыйных, 
палітычных, эканамічных i культурных працэсаў фарміравалася на працягу 

некалькіх стагоддзяў. Для яе, як адметнай часткі насельніцтва, у XIX ст. 
была характерна своеасаблівая спецыфіка маўлення. 

У айчыннай гістарычнай літаратуры i публіцыс-
тыцы даволі часта даводзіцца сутыкацца з наступ-
ным шаблонным адлюстраваннем моўнай сітуацыі 
на беларускіх землях у XIX ст.: маўляў, шляхта была 
спаланізаваная, а беларуская мова захоўвалася 
толькі ў сялянскім асяроддзі . Аднак пры бліжэйшым 
i больш падрабязным разглядзе як сацыяльная рэ-
чаіснасць, так i моўная сітуацыя ў той перыяд вы-
глядаюць куды больш складанымі i неадназначнымі. 
Азнаямленне з разнастайнымі гістарычнымі, этна-
графічнымі i літаратурнымі крыніцамі XIX ст. выяў-
ляе вельмі складаную полілінгвістычную сітуацыю, 
пры якой у паўсядзённым ужытку шляхты спецыфіч-
ным чынам функцыянавалі беларуская i польская 
мовы, а з другой паловы XIX ст. i руская. 

У артыкуле на аснове гістарычных i этнаграфіч-
ных крыніц аналізуешда моўная сітуацыя ў шляхецкім 
асяроддзі БеларусІ ў XIX ст., адлюстраваны асаблі-
васці І спецыфіка мовы як дробнай шляхты, так І па-
мешчыкаў мясцовага паходжання. 

Шляхта як асобная сацыяльная катэгорыя на-
сельніцтва Беларусі фарміравалася на працягу ста-
годдзяў з розных этнічных элементаў. Першапачат-
кова, у XII—XIV стст., гэта было аўтахтоннае славян-
скаеібалцкаенасельніцтва. Пазней, асабліваўХУІ— 
XVII! стст., гэтая група папаўнялася прадстаўнікамі 
польскага этнасу, перасяленцамі з усходніх вая-
водстваў Польскага Каралеўства i Мазавецкага кня-
ства, татарам!, а таксама яўрэямі, якія маглі атры-
маць шляхецтва пасля пераходу ў хрысціянства. Як 
дробная, так І заможная шляхта карысталіся агуль-
нымі правам! i з цягам часу сфарміравалі, пераняў-
шыўзорыадпольскай шляхты, спецыфічны шляхецкі 
этас з адпаведнай культурай, нормамі паводзінікаш-
тоўнасцямі. 

Важнае месца ў шляхецкім этасе належала поль-
скай мове з уласцівымі для шляхты зваротамі, тра-
дыцыямі соймікавання па-польску. Значэнне поль-
скай мовы асабліва ўзмацнілася ў XVII—XVIII стст., 
калі на беларускія землі, спустошаныя ў выніку пра-
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цяглых войнаў з Расіяй, масава пераязджае поль
ская шляхта з Мазовіі i Падляшша. За службу яна 
атрымлівала ад магнатаў ВКЛ чыншавыя надзелы 
зямлі. Пытанне перасялення польскай шляхты ў Вя-
лікае Княства Літоўскае ў XVII—XVIII стст. застаецца 
яшчэ недастаткова вывучаным1. 

Нягледзячы на тое, што этнічна польскай шлях
ты перасялілася верагодна нямала, асабліва ў за-
ходнюю частку БеларусІ , яна знаходзілася сярод 
мясцовай, пераважна беларускамоўнай шляхты i 
беларускага сялянства. У такой сітуацыі адбываліся 
працэсы моўнай дыфузіі І асіміляцыі. Пад уздзеян-
нем польскай шляхецкай традыцыі i пераймання 
разам ca шляхецкімі правамі ўзораў польскай шля 
хецкай культуры ў мове мясцовай шляхты замацоў-
валіся новыя элементы, якія сведчылі пра яе прына-
лежнасць д а прывілеяванага саслоўя. Беларуская 
шляхта паступова пераймала тыповыя д л я польскай 
шляхты звароты тыпу "васьпан", "вацьпан", "ва-
шэць", "вашмосьць" i г. д . , насычаючы жывую мову 
паланізмамі. Пашырэнню ўплыву польскай мовы 
спрыяла i дзейнасць каталіцкага касцёла, у якім вы-
карыстоўвалася разам з лацінскай i польская мова. 

Уздзеянне польскай шляхецкай культуры на бе-
ларускую шляхту ўзмацнялася тым, што польскую 
мову ўсё часцей выкарыстоўвалі патроны дробнай 
шляхты — магнаты, якія першымі трапілі пад моцны 
ўплыў польскай шляхецкай культуры эпохі сарма-
тызму. Аднак у паўсядзённым жыцці шляхта, асаблі-
ва дробная, была больш звязана са звычайным ся-
лянскім жыццём, чым з памешчыцкім маёнткам ці 
магнацкім палацам. У выніку ўтварыўся спецыфіч-
ны сацыялект дробнай шляхты, у аснове якога зна-
ходзілася жывая беларуская гутарковая мова, але 
са значным уплывам польскай лексікі. Гэты сацыя
лект пераходзіў у спецыфічны білінгвізм, калі пад-
час афіцыйных сустрэч , у кантактах з магнатамі i 
ўплывовымі асобамі дробныя шляхціцы намагаліся 
выкарыстоўваць польскую мову, але ж у паўсядзён-
ным жыцці панавала беларуская гутарковая мова. 

Д л я разумения глыбіні працэсаў, якія адбывалі-
ся, было б справядлівым сказаць i пра адваротную 
з'яву — значны ўплыў беларускай i ўкраінскай моў, 
асабліва ў XVII ст., на фарміраванне мовы шляхты 
ўсёй Рэчы Паспалітай. Часткова гэта тлумачыцца 
вайсковай службай польскай шляхтыў ВКЛ, алеў пер
шую чаргу тым, што самыя багатыя магнацкія роды 
Рэчы Паспалітай паходзілі з Беларусі, Літвы i Украі-
ны. Яны хоць i карысталіся з канцаХУІ — пачаткуХУІІ ст. 
пераважна польскай мовай, але ў ВКЛ яна адчула на 
сябе значны ўплыў беларускай i ўкраінскай моў. На-
сычанай усходнеславянскімі рысамі польскай мо
вай гаварылі самыя ўплывовыя людзі i ix акружэнне, 
таму яна атрымала нават асаблівы прэстыж. Яшчэ 
больш яе ўплыў узрос у эпоху Асветніцтва, калі не 
толькі кароль польскі i вялікі князь літоўскі Станіслаў 
Аўгуст Панятоўскі i магнаты, але i самыя значныя пісь-
меннікі таго часу, напрыклад Адам Нарушэвіч, пахо-
дзілі з Беларусі i Украіны. Польскі даследчык З .Сце-
бер заўважыў, што на традыцыйных абедах па чац-

вяргах у Станіслава Аўгуста гучала мабыць у пер
шую чаргу "пальшчызна крэсова" 3 . 

Фарміраванне мовы пануючага саслоўя на бе-
ларускіх землях адбывалася пад узаемным уплывам 
беларускай i польскай моў, але польскія ўплывы былі 
мацнейшымі. У выніку паступовага пераходу маг-
натэрыі i памешчыкаў ад беларускай мовы да поль
скай сфарміравалася спецыфічная форма мовы, 
якую ў польскай літаратуры называюць "пальшчыз-

і най крэсовай", "пальшчызнай віленскай" 3 . Польскі 
даследчык З.Сцебер сцвярджаў, што спецыфічная 
польская мова, якая сфарміравалася на тэрыторыі 
ВКЛ, мела характар пераходнага дыялекту 4 . 

Калі з XVII—XVIII стст. захавалася не вельмі шмат 
крыніц для вывучэння мовы шляхты, то з XIX ст. — 
значна больш. Вывучэнне мовы пераважнай боль-
шасці саслоўя — дробнай шляхты магчыма дзякую-
чы назіранням першых этнографаў, апісальным пра-
цам i шырокаму колу эгадакументаў — успамінаў, 
нататак, дзённікаў, перапіскі. 

Дадатковай крыніцай з'яўляюцца літаратурныя 
творы, напісаныя сучаснікамі. Гэта творы В.Дуніна-
Марцінкевіча "Пінская шляхта", Э.Ажэшкі "Над Нё-
манам", "Bene nati", Ф.Чарнышэвіча"Надбярэзінцы", 
у якіх шмат увагі нададзена раскрыццю вобразаў ге-
рояў, якія належалі да дробнай шляхты. Спецыфіка 
ix мовы, якая выкарыстана д л я стварэння мастац-
кага вобраза герояў, была ўзята з жыццёвага, са-
цыяльнага вопыту аўтараў твораў, таму гэтыя творы 
таксама з'яўляюцца гістарычнай крыніцай па выву-
чэнню мовы дробнай шляхты. Хібай літаратурных 
твораў як гістарычнай крыніцы з'яўляецца тое, што 
яны адлюстроўваюць не непасрэдную рэчаіснасць, 
a з'яўляюцца мастацкім вымыслам, у аснову якога 
толькі пакладзены жыццёвы i сацыяльны вопыт ау
та pay. Па гэтай прычыне літаратурныя творы маюць 
толькі другасную ролю ў вывучэнні спецыфікі сацыя-
лекту i білінгвізму дробнай шляхты БеларусіўХІХ ст. 

Разгледзім моўную сітуацыю ў дробнашляхецкім 
асяроддзі ў XIX ст. Прыкладна да 1860-х гг. у сістэме 
каштоўнасцей дробнай шляхты захоўваецца знач
ны прэстыж i роля польскай мовы. Адпаведна захоў-
ваецца i пашыраецца яе ўплыў на гутарковую мову. 
У другой палове XIX ст. можна заўважыць тэндэн-
цыю да ўсё большага дамінавання ў мове дробнай 
шляхты беларускіх элементаў, што хутчэй за ўсё было 
звязана са звужэннем сферы функцыянавання поль
скай мовы ў выніку мерапрыемстваў, якія праводзілі-
ся расійскімі ўладамі пасля паўстання 1863—1864 гг 
Другая палова XIX ст. адметная таксама ўсё больш 
заўважальным уплывам i рускай мовы на гутарко
вую мову дробнай шляхты. Магчыма, на гэта уплы
вала тое, што значная частка дробнай шляхты ў вы
шку правядзення расійскімі ўладамі палітыкі "раз
бору шляхты" была пазбаўлена правоў "расійскага 
дваранства", што адбілася на змене яе сацыяльна-
га статусу, прывяло да адрыву ад асяроддзя "сап-
раўднага дваранства", якое ў Беларусі было пера
важна польскамоўнае. Працэсы ўсё больш глыбо-
кага разрыву паміж памешчыкамі i дробнай шлях-
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САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ 3 -
тай добра прасочваюцца ў мемуарнай i мастацкай 
літаратуры XIX — пачатку XX ст. (напрыклад, у творы 
Э.Ажэшкі "Над Нёманам"), па архіўных дакументах. 

Звернемся да гістарычных крыніц, якія адлюст-
роўваюць спецыфіку мовы дробнай шляхты ў XIX ст, 
У гэты перыяд з'яўляюцца працы даследчыкаў-эт -
нографаў, фалькларыстаў, якіх, сярод іншых аспек-
таў, цікавіла i мова дробнай шляхты. Так, Міхал Ф е -
дароўскі , які праводзіў даследаванні ў Беларусі ў 
1870-я—1890-я гг., запісаў наступнае пра спецы-
фіку мовы дробнай шляхты: "...лішне ўжо ўзгадваць 
пра тое, што ўсе свае паданні, за выключением хіба 
што "гавэнд" i некаторых характарыстычных баек І 
пагалосак, шляхта расказвае на сваёй роднай 
мове". Меўся наўвазе мясцовы беларускідыялект 5 . 

Пра спецыфіку мовы дробнай шляхты пісалі так-
сама аўтары падарожжаў i збіральнікі фальклору. 
Пра беларускую мову дробнай шляхты Міншчыны ў 
"Путешествии по Полесью и белорусскому краю" 
пісаў Павел Шпілеўскі. Ён звярнуў увагу на тое, што 
нават гаспадарчыя запісы дробная шляхта вяла па-
беларуску: "В этих-то застенках вы и теперь услы
шите тот славяно-кривичский язык, на котором 
писаны были государственные акты всей Западной 
Руси и Литвы; на нём они пишут письма и заметки 
о хозяйстве; на этом языке вы найдёте у них писа
ные песенки, разные легенды и сказки"6. Шкада, 
што гэтыя запісы як помнікі беларускага пісьмен-
ства І жывой мовы не захаваліся. 

Пра тое, што дробная шляхта Беларусі ў паўся-
дзённым жыцці карысталася беларускай мовай, пі-
саў ва уступе да перакладу паэмы А.Міцкевіча "Пан 
Тадэвуш" В.Дунін-Марцінкевіч: "Засцянковая наша 
шляхта [...] не маючы магчымасцідля асветы, гаво-
рыць у сваіх дамах найчасцей народнай гаворкай"7. 

Аднак у мове дробнай шляхты прысутнічаў вы-
разны польскі ўплыў, частка шляхты выкарыстоў-
вала польскую мову пры пэўных акалічнасцях. Пра 
своеасаблівы білінгвізм i выкарыстанне беларускіх i 
польскіх элементаў, пры дамінаванні беларускіх, зна-
ходзім звесткі ў многіх крыніцах. Эдвард Вайніловіч, 
зядомы землеўласнік Беларусі , ініцыятар i фунда-
тар будаўніцтва касцёла Св.Сымона i Алены ў Мінску, 
старшыня Мінскага сельскагаспадарчага тавары-
ства, у сваіх успамінах пра мову дробнай каталіцкай 
шляхты Мінскай губерні ў канцы XIX ст. адзначаў: 
"... гэтая шляхта [...]у асноўным захавала каталіцкую 
веру, пераходзячы аднак у мнопх ваколіцах на гу-
тарковую беларускую мову, што не перашкаджала 
ей маліцца ў касцёлах па польскіх кніжках i спяваць 
чабожныя песн'Г*. 

Публіцыст Напалеон Роўба ўзгадвае пра каталіц-
<ую дробную шляхту ў Мазырскім павеце ў 1890-я гг.: 
'...вядуць яны свае жыццё, нічым, акрамя рэлігіі i 
чоўных рэшткаў не адрозніваючыся ад мясцовых 
оялян"*. 

Пра дробную шляхту на ўсходзе Беларусі ўжо на 
мяжы XIX—XX стст. цікава напісаў вядомы дзеяч кра-
евага руху пачатку XX ст. Міхал Ромер: "Гэтыя дроб-
ча-шляхецкія асяродкі (ваколіцы. — В.М.) з куль-

турніцка-этнаграфічнага пункту гледжання ўяўляюць 
сабой спецыфічны, мяшаны польска-беларускі тып; 
трапіўшы з-за каталіцызму І старадаўніх традыцый 
пад уплыў польскай культуры, адначасова прасяк-
ліся яны звычаямі, вераваннямі i ў вельмі значнай 
ступені засвоілі беларускую мову"і0. 

Марыя Чапская ўзгадвае ў мемуарах пра тое, 
што беларускай мовай карысталася дробная шлях
та, якая працавала ў яе маёнтку. Аднак гэтая шляхта 
цягнулася д а польскай мовы i каталіцызму, паколькі 
яны былі "панскія", i таму ахвотна вучылася на арга-
нізаваных для яе занятках па польскай мове 1 1 . 

Неабходна заўважыць, што многае ў характары-
стыцы мовы дробнай шляхты залежала ад суб'ек-
тыўнага стаўлення аўтара апісання. Расійскія сучас-
нікі, як напрыклад І.Зяленскі ў сваім томе "Матери
алы для географии и статистики Российской импе
рии", часцей называлі мову дробнай шляхты поль
скай, чым ix польскія сучаснікі. Растлумачыць гэта 
можна тым, што расіяне не ведал i асаблівасці поль
скай i беларускай моў. ПалякІ разумел i, што мова 
дробнай шляхты нез'яўлялася чыста польскай, i таму 
былібольшсхільныяпрыняцьяеза беларускую. Расі-
яне ж, наадварот, прымалі яе за польскую. Мабыць 
таму І.Зяленскі адзначаў, што аднадворцы, д р о б 
ная шляхта, якая не змагладаказацьдваранскія пра
вы, размаўляюць пераоажна па-польску 1 2 . 

Некаторыя аўтары апісальных работ адзначаюць, 
што мова дробнай шляхты магла быць адметнай у 
розных рэгіёнах. У шматтомным выданні "Россия. 
Полное географическое описание нашего отечест
ва", у 9-м томе "Верхнее Поднепровье и Белорус
сия" знаходзім наступнае: "Бывшую шляхту легко 
отличить от крестьян. Прежде всего, она в силь
ной мере подверглась полонизации. В шляхетс
ком селе где-нибудь под Новогрудком или Игуме
ном слышится польская речь с сильной примесью 
белорусской; напротив, задиепровская и подвин-
ская шляхта говорит по-белорусски, но с сильной 
примесью польского языка"13. 

Вельмі рэдкімі, але каштоўнымі з'яўляюццаўспа-
міны пра мову саміх дробных шляхціцаў. Вось што 
ўзгадваў пра мову сваіх бацькоў i іншых шляхціцаў-
землякоў вядомы беларускі вучоны ў галіне фізія-
логіі Міхась Мікалаевіч Ганчарык, які нарадзіўся ў 
1899 г. у шляхецкай ваколіцы Клянік Ігуменскага на
вета Мінскай губерні: "Але ўвогуле нашы вяскоўцы 
былі сапраўдныя мужыкі i ix ніяк не палічыш за паноў 
або шляхту. Наш пан, якомупры сустрэчы мой баць-
ка, як i ўсе нашы вяскоўцы, цалаваў руку, гаварыў 
па-польску. Ямуўгэтым падпявала i наша ваколь-
ная шляхта, хоць была яна такіміж мужыкамі, як i ўсе 
нашы вяскоўцы. Але былі яны i не зусім такія, бо, 
сустрэўшыся адзін з адным, спрабавалі размаўляць, 
ці "мувіць"па-польску, хоць i не зусім ладна i склад-
на. Выходзіла, што яны не такія ж мужыкі, а крыху 
нават i паны. Ну a пісар у воласці, наш бацюшка, 
ураднік ці прыстаў — тыя ўжо па-руску, гэта ж па-
панску гаварылі"ы. 
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САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ 3 
Гэты ўрывак цудоўна адлюстроўвае іерархію лрэ -

стыжнасці моў у свядомасці дробнай шляхты i вяс-
ковага насельніцтва ў канцы ХіХ — пачатку XX ст. 

Пстарычныя крыніцы даюць падставу меркаваць, 
што паўсядзённая мова дробнай шляхты ў XIX ст. 
уяўляла сабой спецыфічнае спалучэнне беларускай 
i польскай лексікі пры дамінаванні ўсё ж беларускіх 
элементаў, асабліва ў цэнтральнай i ўсходняй Бе-
ларусі . Паколькі польская мова была мовай, з якой 
атаясамляўся больш высокі сацыяльны, а таксама i 
прававы, дваранскі статус яе носьбіта, прыналеж-
насцьдаякога імкнулася падкрэсліцьі дробная шлях
та, яна ўсяляк намагалася ўжываць элементы поль
скай мовы, асабліва падчас урачыстых мерапры-
емстваў, наведвання касцёла, кантактаўз памешчы-
камі i т.д., хоць у паўсядзённым жыцці ўжывала бе-
ларускую мову. Нават на Падляшшы, дзе беларус-
кае насельніцтва наймацней адчувалапольскія куль-
турныя i моўныя ўплывы, у другой палове XIX ст. у 
паўсядзённым жыцці дробная шляхта карысталася 
беларускай мовай, i толькі на сходах, вяселлях — як 
зафіксавалі польскія даследчыкі — "...намагаецца 
гаварыць выключна па-польску"}5. 

Можна меркаваць, што ўплыў польскай мовы ў 
першую чаргу адчуваўся ў лексіцы дробнай шляхты, 
найменш у фанетыцы, паколькі нават польская мова 
памешчыкаў, так званая "пальшчызна крэсова", ф а -
нетычна была блізкай д а беларускай мовы. Выву-
чэнне больш канкрэтных асаблівасцей гэтай мовы 
пакінем лінгвістам 1 6 . 

У выніку аналізу гістарычных крыніц можна кан-
статаваць, што ў залежнасці ад мясцовасці i пахо-
джання шляхты, канфесійнай прыналежнасці яе мо
ва ўтрымлівала больш альбо менш элементаў бела
рускай альбо польскай мовы. Асабліва моцнаўплыў 
польскай мовы адчуваўся ў мове каталіцкай дроб
най шляхты. Гэта было натуральна, паколькі касцёл 
быў транслятарам польскіх рэлігійных І культурных 
уплываў. У крыніцах пра моўныя асаблівасці шлях
ты часта гаворыцца адначасова з узгадкай пра яе 
прыналежнасцьда каталіцкай канфесіі. I гэта не дзіў-
на, паколькі працэнт католікаў сяроддробнай шлях
ты быў значна большы, чым сярод астатняга сель-
скага населы-гіцтва1 7. Прыналежнасцьда каталіцкай 
канфесІІ ў XIX ст. кансервавала польскія элементы ў 
мове дробнай шляхты, якая перасялілася з польскіх 
зямель у лапярэднія стагоддзі , стрымлівала яе бе-
ларусізацыю. Дробная шляхта, якая была нашчад-
кам аўтахтоннага насельніцтва i належала да катал іц-
кай канфесіі, выкарыстоўвала элементы польскай 
лексікі, якія запазычваліся з набажэнстваў i рэлігій-
най літаратуры. Такія запазычанні да цяперашняга 
часу захоўваюцца ў мове сярод старэйшага вяско-
вага насельніцтва рэгіёнаў Беларусі з каталіцкім на
сел ьніцтвам. 

Дакладна адказаць на пытанне пра мову дроб 
най шляхты той ці іншай ваколіцы ў пэўны перыяд 
можна было б пры наяўнасці зафіксаваных прыкла-
даў маўлення дробнай шляхты, але такія запісы з'яў-
ляюцца вялікай рэдкасцю. Звычайна гэта ўрыўкі 

дыялогаў, кароткія выказванні, прымаўкі, Адзін з 
такіх спецыфічных узораў з сярэдзіны XIX ст. зафік-
саваў у сваіх успамінах ураджэнец МІнска, вядомы 
польскі гісторык Тадэвуш Корзан. Ён узгадвае драж-
нілку сваіх аднакласнікаў, мінскіх гімназістаў 1850-х гг., 
якія ў сваёй большасці паходзілі з сярэдняй i дроб 
най шляхты. Яны дражнілі свайго аднакласніка, які 
не надта ладзіў з лацінскай мовай, наступнымі с л о 
вам!: "Хіц, хаец, хок, кладзіся васьпан на пянёк, за 
такія збродні спушчай васьпан сподні"1*. Тут віда-
вочная мешаніна беларускай i польскай лексікі, але 
польскамоўны Т. Корзан характарызуе гэтую драж-
нілку як беларускую. Малаверагодна, каб незнаемы 
з беларускай мовай рускі чытач палічыў бы яе за 
беларускую, паколькі надта відавочнымі i незразу-
мелымі для яго былі б паланізмы. 

Сярод асаблівасцей мовы дробнай шляхты Бе-
ларусі сучаснікі зафіксавалі яшчэ адну. Міхал Феда -
роўскі ў сваёй працы "Lud białoruski" ўзгадвае пра 
тое, што дробная шляхта падчас афіцыйных мера-
прыемстваў, урачыстасцей, пры размове з панамі 
імкнулася гаварыць як мага больш па-польску, але 
часам гэта выглядала вельмі камічна. Прычына была 
ўтым, што яна без разбору замяняла беларускія гукі 
[с] І [р] на польскія [sz] i [rz], у выніку чаго казала па-
польску, напрыклад, замест "sol" — "szól" (г зн. замест 
"соль" — "шуль"). Пацвярджэнне распаўсюджанасці 
падобнай з'явы знаходзім яшчэ ў адной крыніцы — 
успамінах МаксІмІлІяна Маркса, які, характарызую-
чы чыншавую шляхту Віцебшчыны, не абмінуў i пы
танне спецыфікі яе мовы: "Все они (гаворка ідзе пра 
жанчын-шляхцянак. — В.М.) хотели говорить по-
польски, но это им окончательно не удавалось. Они 
думали, что белорусское слово, произнесённое в 
нос с прибавкою звука "ж" после "р", сделается 
польским, и потому "pies siedzi na progu" ("Пёс 
сядзіць на парозе". — В . М . ) выговаривали: "Пенс 
сендзі на пржогу"^. Такое маўленне нярэдка станаві-
лася прычынай насмешак над дробнай шляхтай. 

Пачынаючы з сярэдзіны XIX ст., у паўсядзённы 
ўжытак дробнай шляхты ўваходзілі рускія словы i 
звароты, хоць i не так хутка, як у сялянскае асярод-
дзе 2 С . Гэтамуспрыяла арганізацыя сеткі рускіх школ, 
усеагульная вайсковая павіннасць, уведзеная ў 1874 г, 
татальная русіфікацыя чыноўніцкага апарату пасля 
падаўлення паўстання 1863—1864 гг. Руская мова, 
як І польская, пачала набываць аўтарытэт у свядо-
масці насельніцтва ў адрозненне ад паўсядзённай, 
так званай "простай мовы". ЧыноўнІкі i адміністра-
цыя, праваслаўныя святары карысталіся ўжо пера-
важна рускай мовай. Аднак справа з яе авалодван-
нем не была простай д л я насельніцтва. Тычылася 
гэта i дробнай шляхты. У дакладной запісцы сена-
тара генерал-лейтэнанта Ахлестышава 5 мая 1853 г. 
пасля інспекцыі ВІцебскай гімназіі, дзе вучыліся ў 
асноўным дзеці дробнай i сярэдняй шляхты, адзна-
чалася: "Вучні віцебскай гімнаэіі ў маёй прысутнасці 
былі выпрабаваныя ў Законе Божым, рускай гісто-
рыі i рускай мове. Адказы вучняў былі больш-менш 
здавальняючымі, акрамя самой гаворкі, якая непаз-
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бежна ўяўляе сабой адценне мясцовага беларус-
кага дыялекту"2*. 

У 1854 г. выконваючы абавязкі віцебскага губер-
натара Е.С.Цілічэеў звярнуўся ў Камітэт міністраўса 
скаргай на тое, што ва ўсіх навучальных установах 
губерні, у тым ліку i ў гімназіях, акрамя полацкага 
кадэцкага корпуса, руская мова дрэнна выкладаец-
ца: "...поступающие на службу молодые люди из 
белорусских уроженцев по окончании курса наук... 
почти все говорят и пишут на местном наречии"22. 

Аднак паступова руская лексіка пранікала ў мову 
дробнай шляхты, асабліва на ўсходзе Беларусі. У вы
дано "Опыт описания Могилёвской губернии" пра 
мову дробнай шляхты ў 1880-я гг. адзначаецца на-
ступнае: "В видах отделения себя от большинства 
населения, от крестьянства, шляхта старается избе
гать одной с ними речи, стремится говорить язы
ком высшего сословия, — а так как прежде господст
вующим языком в здешнем крае был язык поль
ский, то шляхта и усвоила речь панскую, латино-
польскую, а отсюда, понятно, что и вообразила се
бя происхождения польского. Однако паны не так 
думали, да и шляхта, вследствие бедности и не
образованности, чувствовала себя среди панов не 
на месте, а впоследствии и совсем отделилась от 
них, став в более близкие отношения к крестьян
ству, особенно с 1861 года. ... Поэтому говор ны
нешней шляхты Могилёвской губернии есть смесь 
белорусского наречия с языками русским и поль
ским; причём однако же белорусское наречие за
четно преобладает"22. 

Вельмі падобныя высновы адносна мовы татар-
скай шляхты Міншчыны зрабіў гісторык С.Думін: 
"Расійская адукацыйная сістэма стала прычынай 
~аго, што адукаваная катэгорыя насельніцтва пе-
оаймала рускую мову, якая з цягам часу паступова 
эмаль поўнасцю выціскае польскую, асабліва на 
Уіншчыне, Умястэчкахi ваколіцахтатарскае насель-
^іцтва захавала дзвюхмоўе, карыстаючыся i поль
скай i беларускай мовамі, апошняй, праўда, час
тей (адзін з даследчыкаў заўважыў, што ваколічная 
'атарская шляхта беларускую мову лічыла мовай 
'іростай", у прысутнасці ж гасцей, асабліва чужых, 
аыкарыстоўвалася польская мова, пераходзячы на 
ź-зларускую ў сямейным коле, а падчас кантактаўз 
-оадстаўнікамі ўлады канешне ж руская мова)"24. 

Пра пачатак русіфікацыі засцянковай шляхты на 
~ -ішчыне ўзгадвае ў сваіхуспамінах i памешчык Ежы 
- :малоўск і . Прычыну русіфікацыі ён таксама бачыў 
• чаведванні дзецьмі дробнай шляхты ўрадавых на-
I .чальных устаноў 3 5 . 

Аднак у залежнасці ад мясцовасці маглі адбы-
; і - , ц а розныя працэсы. Так, у некаторых месцах кам-
'=стнага пражывання дробнай шляхты, якая мела 
*:льскае паходжанне, працэсы яе асіміляцыі мяс-
.^зым насельніцтвам стрымліваліся. Але i яе мова 
<*=ла свае адметнасці , як заўважылі польскія д а -
;~едчыкі. Гэта была польская мова з мноствам са-
:~эоэлых канструкцый i масай запазычанасцей, га-

:Тчым чынам з беларускай, а пазней i з рускай 

мовы. 3 цягам гадоў такая мова закасцявала, убі -
раючы ў сябе запазычаныя словы i структуры, але 
заўсёды заставалася іншай 2 6 . 

Спецыфічны білінгвізм, хоць І ў меншай ступені, 
быў уласцівы не толькі дробнай шляхце БеларусІ, 
але i памешчыкам, якія ўсёж не былі канчаткова спа-
ланізаваныя. 

У пачатку XIX ст. традыцыя беларускага маўлен-
ня, нягледзячы на працэсы паланізацыі, захоўвала-
ся нават сярод заможных памешчыкаў. Паэт Ян Ча-
чотпісаў, штоўяго гады на беларускай мове "...любі-
лі размаўляць паміж сабою старыя паны, што яшчэ 
жывуць, на якой дагэтуль гавораць паны I аканомы 
з сялянамі"27. 

Пра тое, што шляхта І памешчыкі Беларусі кары-
сталася беларускай мовай, пісалі i рускія этног 
рафы: "Многие из панства — пісаў рускі этнограф 
А.П.Пыпін — сами белорусы, кажется, до достаточ
но позднего времени не были окончательно поло
низированы, и язык белорусский частично держал
ся в этой среде как родной, в мелкой "застенко-
вой", "околичной" шляхты — тем более"20. 

Польскі даследчык Януш Мацяёўскі адзначае, 
што "...ўканцыXVIII ст. сярод шляхты існавалітрупы, 
якія карысталіся выключна беларускай мовай, i гэта 
ні ў якім разе не ставіла пад сумненне ix прыналеж-
насцьда шляхты"25. 

Валодалі землеўласнікі мовай простага насель-
ніцтва i ў сярэдзіне XIX ст. Пра гэта ўзгадвае Каэтан 
Крашэўскі ў сваіх успамінах. "...ведаў кожны з нас 
наш просты народ, дасканала як i мову яго русин
скую, якой кожны з нас гаварыў таксама, як І па-
польску"30. 

Нават заможная шляхта, якая дома выкарыстоў-
вала польскую мову, карысталася ў XIX ст. т. зв. "вілен-
скай", ці "крэсовай" пальшчызнай, але ў зносінах з 
сялянамі вельмі часта І беларускай мовай. Многія 
выказванні памешчыкаў сведчаць пра даволі пашы-
раную з'яву моўнага білінгвізму, валодання i выка-
рыстання імі беларускай мовы. ВыдавецЯнуш Іваш-
кевіч у прадмове да выдання ўспамінаў Эдварда 
Вайніловіча адзначаў, што падчас з'ездаў сельска-
гаспадарчага таварыства ў Мінску, якія адбываліся 
чатыры разы на год, у Мінск з'язджаліся памешчыкі 
i "...чуваць было вельмі розныя адценні крэсовай 
гаворкі"31. Некаторыя мясцовыя памешчыкі камп-
лексавалі па прычыне свайго "крэсовага" акцэнта, i 
таму больш натуральна адчувалі сябе ў Вільні, чым у 
Варшаве. Адну з такіх сітуацый у канцы XIX ст. апісаў 
памешчык Вацлаў Лядніцкі ў сваіх успамінах: "Мно-
га (памешчыкаў. — В .М . ) не ездзіла ў Варшаву, бо 
знаходзілася далека, лягчэйбылодаехацьда ВІльні, 
чым да яе, а акрамя таго многія адчувалі пэўную ня-
смеласць да пышнай i вытанчанай Варшавы. Сам 
памятаю, як адзін з кузенаў маёй маці, калі з намі, 
дзецьмі, зайшоў на каву ў нейкую "Надсвірдзян-
скую"*' кавярню, пачуваў сябе вельмі ніякавата з-за 

* Надсвірдзянская кавярня адна з найбольш папуляр-
ных у Варшаве ў другой палове XIX ст. 
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насмешлівай міны І перадражнівання з боку прыго-
жай касіркі, якую рассмяшыў яго крэсовы акцэнт"32. 

Акцэнтадыгрываўзначную ролюўтонкасцях мен-
тальнасці тагачаснай шляхты. Так, у сваіх успамінах 
Т.Корзан адзначае, што спецыфіка акцэнту нават 
стала прычынай утварэння асобных зямляцкіх колаў 
у Маскоўскім універсітэце сярод студэнтаў-ураджэн-
цаў зямель былой Рэчы Паспалітай 3 3 . 

Памешчыкі выразна адчувалі сваю кроўную су-
вязь з мясцовымі жыхарамі, у кантактах з імі карыс-
таліся не толькі "пальшчызнай віленскай", але i бе-
ларускай мовай. Эдвард Вайніловіч пісаў пра сваё 
паходжанне: "...быў мой род мясцовы, беларускі"3*. 
Пра шляхту i памешчыкаў ён жа піша: "... адчувалі 
яны сябе адной крыві з мясцовым людам, да таго ж 
валодалі ягонай мовай, ведалі ягоныя звычаі, ... 
спачувалі, нягледзячы на ix слабасць, пачаткам бела-
рускага рухуўжо ў2-ой палове XIXст.... Валодаючы 
беларускай моваю, — ліша пра сябе Э.Вайніловіч, 
гэтакжа добра як i польскай i ўжываючы яе ў адносі-
нах з працаўнікамі ў гаспадарцы, ужо некалькі гадоў 
быў у сталым кантакце з усімі праявамі беларускага 
руху..."35. 

Не чужымі д л я памешчыкаў былі i беларускія на-
родныя песні, якія яны чулі ад сваіх нянек. Эдвард 
Вайніловіч з замілаваннем успамінаў, як у пецяр-
бургскім доме Плятэраў слухаў у выкананні графіні 
Плятэр "поўныя жалю беларускія песні"56. 

Караль Барысовіч, памешчык з Мсціслаўшчыны, 
выказаўся пра свае пачуцці наступным чынам: "Па 
меншай меры кожны з нас мог пра сябе сказаць 
"Gente Alba-Ruthenus, natione — Polonus" (Hapo-
джаны беларус, na нацыянальнасці — паляк. — В.М.) , 
калІ ж праайцы нашыя прынялі польскую культуру 
разам з гербам i вольнасцямі, якія давалі прына-
лежнасць да польскай шляхты, не разарвалі мы, ад-
нак, духоўных повязей ś людам беларускім — /, мо-
жа, падсвядома імкнуліся мы да выпраўлення крыўд, 
нанесеных у мінулым. Люд тэты быў нам блізкі, быў 
свой, братн/, як ніякі іншы — нават больш чым поль-
скі, вядомы нам толькі з паэзіі альбо аповесцей"31. 

Акрамя польскай i беларускай моў многія аду-
каваныя шляхціцы i памешчыкі валодалі замежнымі 
мовамі — у першую чаргу французскай i нямецкай. 
Так, часам менавіта французская мова выкарыстоў-
валася падчас афіцыйных урачыстасцей, у кантак
тах з расіянамі-ўладальнікамі канфіскаваных маёнт-
каў 3 8 . Увядзенне ў Беларусі расійскага заканадаўства 
ў 1830-я гп паўллывала на больш шырокае распаў-
сюджванне рускай мовы, у першую чаргу ў афіцый-
най сферы i адукацыі. На змену беларуска-польска-
му білінгвізму шляхты i чыноўніцтва прыходзіць бе-
ларуска-польска-рускі полілінгвізм. Перыяд пасля 
паўстання 1863—1864 гг. характарызуецца актыў-
ным пранікненнем рускай мовы ва ўсе сферы гра-
мадскага жыцця. 

Нягледзячы на пэўную абмежаванасць сферы 
ўжытку беларускай мовы ў XIX ст., яна з 'яўлялася 
надзвычай важнай часткай развіцця моўных працэ-
с а ў у Беларусі, была мовай большасці, прадаўжала 

абслугоўваць пэўныя сферы жыцця ўсіх катэгорый 
насельніцтва, у той ці іншай ступені была знаёмая 
ўсім, у тым ліку i шляхце. Польская мова доўгі час за-
хоўвалаза сабой статус афіцыйнай мовы, мовы аду-
каванага, прывілеяванага саслоўя, чыноўніцтва, які 
з 1860-х гг. страчвала на карысць рускай мовы. Пра-
цэсы моўных змен працякалі неаднолькава i нераў-
намерна ў розных рэгіёнах i сацыяльных трупах i рас-
цягнуліся на дзесяцігоддзі. На моўныя змены ў гра-
мадстве значны ўплыў аказвала палггыка дзяржавы. 

Длямовыдробнай шляхты на працягу XIX ст. был i 
ўласцівы моўная дыфузія, білінгвізм i сітуатыўнасць. 
Дыфузія праяўлялася ў тым, што дробная шляхта 
мяшала лексіку беларускай i польскай моў. БілІнг-
візм i сітуатыўнасць выяўляліся ў тым, што ў залеж-
насці ад абставін дробная шляхта гаварыла альбо 
па-беларуску, альбо намагалася ўжываць польскую 
мову, аднак амаль ніколі не гаварыла чыста на ад
ной мове. Гэта дазваляе казаць пра існаванне пэў-
нага сацыялекту дробнай шляхты, на якім размаў-
ляла толькі яна i па якому можна было адрозніць 
дробнага шляхціца ад селяніна. У паўсядэённым 
жыцці звычайна выкарыстоўвалася гутарковая мо
ва. Элементы польскай мовы, якія ўжывала дробная 
шляхта ў паўсядзённай гутарцы, былі значнымі для 
ладтрымання яе сувязі з сацыяльнай групай i важ
ным элементам яе самасвядомасці. Жаданне гава-
рыць па-польску не заўсёды адлюстроўвала ўзро-
вень валодання мовай, што прыводзіла да каміч-
ных сітуацый i насмешак над маўленнем дробнай 
шляхты. 

Чым вышэй быў прававы, сацыяльны i адукацый-
ны статус шляхціца, тым больш яго мова адпавяда-
ла польскай, пераходзячы ў т.зв. "пальшчызну крэ-
сову". Менавіта на "польшчызне крэсовай" размаў-
лялі мясцовыя памешчыкі. У кантактах з сялянствам 
яны карысталіся беларускай мовай, у якой быўулас-
цівы спецыфічны беларускі акцэнт. 
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