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Гендарныя асаблівасці выкарыстання моўных варыянтаў 

(на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) 

 

Артыкул з’яўляецца працягам аналізу вуснага маўлення жыхароў 

г. п. Хоцімска Магілёўскай вобласці. Апісанне матэрыялу і методыкі яго 

апрацоўкі змешчана ў нашых ранейшых публікацыях [1]. Намі аналізуецца 

залежнасць выкарыстання інфармантамі таго ці іншага варыянта асобных 

моўных пераменных ад дзеяння шэрага ўнутраных і знешніх фактараў [2; 3]. 

У дадзеным артыкуле мы звернемся да асаблівасцей функцыянавання моўных 

варыянтаў у маўленні інфармантаў у залежнасці ад іх полу. 

У цэлым не назіраецца выразных заканамернасцей у размеркаванні 

ўмоўна беларускіх, мясцовых і ўмоўна рускіх варыянтаў аналізаваных 

пераменных у маўленні інфармантаў у залежнасці ад іх гендарнай 

прыналежнасці: характар выкарыстання моўцамі таго ці іншага варыянта 

розных адзінак можа мець значныя разыходжанні, у тым ліку ў маўленні 

інфармантаў аднаго полу. Так, напрыклад, сярод мужчын вылучаюцца 

інфарманты М і R, у маўленні якіх доля ўмоўна рускіх варыянтаў некалькіх 

пераменных большая ў параўнанні з іншымі мужчынамі, а таксама з 

інфармантамі жаночага полу. Гэта абумоўлівае неабходнасць аналізу 

маўленчых паводзін моўцаў з улікам некалькіх фактараў, такіх як пол, узрост, 

моўная біяграфія інфармантаў. 

Аднак мы можам казаць пра выразныя гендарныя адрозненні, якія 

праявіліся ў выкарыстанні асобных моўных адзінак членамі адной сям’і – 

інфармантамі А, В і N (жаночага полу) і інфармантам С (мужчынскага полу). 

Так, намі зафіксавана акцэнтная варыянтнасць у выкарыстанні членамі 

аналізаванай сям’і формы жаночага роду адзіночнага ліку прошлага часу 

дзеяслова быць. Інфарманты А, В і N выкарыстоўваюць варыянт  з 

націскам на канчатку, інфармант С стабільна (ёсць толькі адно выключэнне) 

ужывае форму ла. 

Аналагічная заканамернасць выяўлена намі ў службовай частцы запісаў. 

Падчас размовы з калегамі-настаўніцамі інфармант А пяць разоў ужыла варыянт 

 з націскам на канчатку. Варыянт ла ў маўленні жанчыны не сустракаец-

ца. У размове з калегамі-будаўнікамі інфармант С двойчы выкарыстаў варыянт 

ла. Выпадкі ўжывання варыянта  ў маўленні мужчыны адсутнічаюць. 

Элементы гендарнай варыянтнасці праяўляюцца ў выкарыстанні членамі 

аналізаванай сям’і цвёрдага [р] vs. мяккага [р’] у слове воскресенье. Трэба ад-

значыць, што варыянт нядзеля не сустракаецца ў наяўных у нас запісах, што 

тлумачыцца яго слабай асвоенасцю мясцовай гаворкай. У сямейнай частцы за-

пісаў інфармант С тры разы ўжывае варыянт з цвёрдым зычным і два – з 

мяккім. Выкарыстанне інфармантам варыянта з цвёрдым зычным можа быць 

абумоўлена жаданнем мужчыны нейкім чынам «кампенсаваць» празмерна вы-

сокую стылістыку гэтай лексемы. 
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У маўленні інфарманта А назіраецца значная перавага варыянта 

воскресенье з мяккім [р’]. Варыянт з цвёрдым [р] двойчы быў ужыты жанчынай 

у дыялогу 31 падчас яе тэлефоннай размовы з сястрой з Расіі: 
 

ха твой? (31: 41; А) 

с’ійу? (31:42; А) <…> 

т? (31: 47; А) 

ўтра? (31: 48; А) 

ўтра ж васкр н’н’а. (31: 49; А) 

 ў васкр н’н’а м’іны? (31: 50; А) 
 

Магчыма, такім чынам інфармант хацела неяк падкрэсліць сваю 

ідэнтычнасць як носьбіта «хоцімска-беларускай» мовы ў параўнанні з сястрой, 

цяперашнім носьбітам рускай мовы. Інфарманты В і N (жаночага полу) 

стабільна ўжываюць варыянт з [р’]. 

Паказальным у плане выкарыстання інфармантамі аналізаванай лексемы 

з’яўляецца дыялог 7, у якім члены сям’і абмяркоўваюць, калі ім лепш паехаць у 

вёску: 
 

ўн’у? (7: 2; С) 

ту? (7: 3; N) 

Ў васкр’ н’н’а. (7: 4; А) 

Ў васкр н’н’а. (7: 5; С) 

А йак-та вы ў васкр’ н’н’а? (7: 6; N) <…> 

Ў васкр н’н’а да. (7: 15; С) <…> 

дз’іш [у Мінск]? (7: 18; С) 

Ў васкр’ н’н’а чырам. (7: 19; N) 
 

У дадзеным урыўку яскрава прасочваецца тэндэнцыя да захавання 

кожным з інфармантаў характару свайго маўлення, нягледзячы на маўленчыя 

паводзіны суразмоўцаў. 

У службовых запісах сустракаюцца два выпадкі выкарыстання 

інфармантам С слова воскресенье, у абодвух з якіх мужчына ўжывае цвёрды 

[р]: 
 

Йа ў васкрыс н’н’а ў [у вёсцы]. (87: 13; С) 

ту, васкр н’н’а ц’ [рыбу] (пра калегу). (87: 478; С) 
 

Аналіз выкарыстання інфармантам С цвёрдага [р] замест мяккага [р’] у 

слове воскресенье сведчыць пра тое, што варыянт з мяккім [р’] мужчына 

ўспрымае як знак празмернай культурнасці і высокай стылістыкі, якія ў межах 

сямейных размоў і размоў на рабоце з калегамі-сябрамі выглядаюць не вельмі 

дарэчнымі. Трэба адзначыць, што не назіраецца розніцы ў характары 

выкарыстання дадзенай пераменнай у маўленні мужчыны дома і на рабоце, 

што, аднак, не з’яўляецца нечаканым для гэтага інфарманта. 

У маўленні інфарманта А ў службовай частцы запісаў лексема 

воскресенье не сустракаецца. 
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Гендарныя адрозненні ў выкарыстанні моўных адзінак прасочваюцца на 

ўзроўні сям’і ў рамках пары лексічных варыянтаў дз’ец’ vs. чыц’. Усе вы-

падкі выкарыстання варыянта чыц’ у абедзвюх частках запісаў (тры ў сямей-

най і шэсць у службовай) сустракаюцца ў маўленні інфарманта С мужчынскага 

полу. Варыянта дз’ец’ ён не ўжывае. Толькі аднойчы ў маўленні мужчыны 

сустракаецца слова дна, якое ён паўтарае ўслед за жанчынамі. 

У дыялогу 4 інфармант А выказвае незадаволенасць тым, што інфармант 

N дрэнна пачысціла бульбу і пасля яе даводзіцца дачышчаць. Інфармант N 

спрабуе апраўдацца, дзяўчыну падтрымлівае інфармант С: 
 

та ж [бульба]  (4: 21; N) 

? (4: 22; А) <…> 

ла. (4: 26; N) 

. (4: 27; С) 

Ну, і дна. (4: 28; С) 
 

Інфарманты А (у дзвюх частках запісаў), В і N ужываюць толькі варыянт 

дз’ец’. 

Параўнанне маўленчых паводзін інфармантаў А і С дэманструе розны 

ўплыў змены характару камунікацыі на маўленне жанчыны і мужчыны. У цэлым 

выглядае так, што абодва інфарманты не ацэньваюць сітуацыю камунікацыі з ка-

легамі-сябрамі як такую, якая б вымушала іх выкарыстоўваць маўленне з боль-

шай наяўнасцю ўмоўна рускіх элементаў. Аднак ёсць пэўныя адрозненні паміж 

інфармантамі на ўзроўні розных пераменных. Так, у маўленні інфарманта А 

назіраецца павелічэнне колькасці выпадкаў ужывання ўмоўна рускіх варыянтаў 

кораня як-, асабовых займеннікаў 3-й асобы, зычнага ў канчатку дзеяслова 3-й 

асобы адз. і мн. л. цяперашняга і будучага простага часу ў параўнанні з сямей-

нымі запісамі. Для маўлення інфарманта С характэрна знікненне ўмоўна рускіх 

варыянтаў у рамках камунікацыі на працоўным месцы на ўзроўні ўсіх аналізава-

ных пераменных. Такая заканамернасць можа быць абумоўлена статусам сураз-

моўцаў інфарманта: калі ў сямейнай камунікацыі гэта былі ў асноўным асобы 

жаночага полу, у тым ліку з вышэйшай адукацыяй, то ў сітуацыі службовай ка-

мунікацыі ў якасці суразмоўцаў выступаюць мужчыны-будаўнікі. 

Такім чынам, наш матэрыял дазваляе казаць пра наяўнасць гендарных за-

канамернасцей у выкарыстанні асобных моўных пераменных інфармантамі А, 

В, N (жаночага полу) і С (мужчынскага полу) – членамі аналізаванай сям’і. Ад-

нак за межы сям’і дадзеныя асаблівасці не распаўсюджваюцца, што сведчыць 

аб неабходнасці комплекснага аналізу маўлення інфармантаў, з улікам адразу 

некалькіх параметраў, такіх як пол, узрост, моўныя біяграфіі моўцаў. 
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