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Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ 
 

Беларуская рэчаіснасць ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя звычайна прэзентуецца як 
цёмныя, змрочныя часы нацыянальнага, сацыяльнага і моўнага ўціску беларускага 
народа. І для такога меркавання сапраўды ёсць рэальныя падставы. Беларусь гэтага 
перыяду – расійская акраіна, якую царскі ўрад найперш імкнуўся падпарадкаваць і 
асіміляваць, а не развіваць. У адносінах жа да беларускай мовы спрэчкі вяліся наконт 
яе азначэння або як асобнага дыялекта, або як адной з гаворак польскага ці рускага 
дыялектаў, а пытанне аб магчымасці яе літаратурнага прымянення ўвогуле не 
ўзнімалася1. 

Аднак народны дух не заміраў і ў такіх цяжкіх абставінах. Захаваць духоўнае 
здароўе беларусам дапамагаў смех, які вядомы сучасны беларускі пісьменнік, 
старшыня журы Усебеларускіх фестываляў народнага гумару Уладзімір Ліпскі слушна 
называе Божым дарам2. Жартоўныя эпізоды і фрагменты – нярэдкасць у тэкстах 
беларускіх аўтараў ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя, а асобныя творы цалкам напісаны ў 
гумарыстычным ключы (жартоўныя вершы ў зборніку Ф. Багушэвіча, А. Паўловіча, 
гумарыстычныя апавяданні Я. Коласа, Ядвігіна Ш., ананімныя паэмы “Энеіда 
навыварат”, “Тарас на Парнасе”3) ці ўвогуле ў жанры камедыі (“Cялянка”, “Iдылія”, 
“Пінская шляхта” В. Дуніна-Марцінкевіча, “Модны шляхцюк” К. Каганца, “Паўлінка” 
Я. Купалы). У тагачасным беларускім друку з’яўляюцца перакладныя камедыйныя 
творы, напрыклад, з украінскай мовы былі перакладзены камедыі “Як яны жаніліся” 
Валодьскага і “Пашыліся ў дурні” М. Крапіўніцкага, з польскай – камедыя “Міхалка”. 
У папулярнай беларускамоўнай газеце “Наша Ніва” адкрываецца спецыяльная рубрыка 
“Жарты”, выходзяць і перыядычныя выданні з цалкам сатырычнай накіраванасцю 
(газета “Крапіва”, Вільня, 1912; рукапісныя часопісы “Самасейка”, [Б.г., б.м.]; “Чэмер”, 
Вільня, 1910). 

Камізм у творах, як вядома, дасягаецца самымі рознымі спосабамі. Гэта 
стылістычныя фігуры (мімезіс, антытэза, алагізмы і інш.), тропы (перыфраза, метафара, 
эўфемізм, гіпербала, літота і інш.), фразеалагізмы (у тым ліку афарызмы, выслоўі, 
цытаты) і г. д.4 Не апошняе месца ў арсенале камічнага займаюць і чыста моўныя 
сродкі. У прыватнасці распаўсюджаным прыёмам стварэння моўнага камізму 
з’яўляецца выкарыстанне іншамоўных элементаў (украпін). Да іх адносяцца адсутныя ў 
мове-рэцыпіенце словы, выразы з якой-н. мовы, ужытыя білінгвам у нязменнай або 
транслітараванай форме з пэўным стылістычным заданнем5. У адрозненне ад 
іншамоўных запазычанняў, якія характарызуюцца большай ці меншай ступенню 
прыстасаванасці да прымаючай моўнай сістэмы, іншамоўныя ўкрапіны, хоць і 

                                         
1 А. І. Жураўскі, І. І. Крамко, Характар знешніх узаемаадносін беларускай літаратурнай мовы з іншымі 
славянскімі мовамі ў пачатковы перыяд яе фарміравання (АН БССР. Беларускі камітэт славістаў. VІІ 
Міжнар. з’езд славістаў. Даклады), Мінск 1973, с. 27-28. 
2 У. Ліпскі, Аўцюкоўскія шуры-муры, Мінск 2008, с. 3. 
3 Паэма “Тарас на Парнасе”, што паказальна, перавыдавалася ў ХІХ – на пачатку ХХ стагоддзя 10 разоў. 
4 Гл.: В. І. Рагаўцоў, Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драматургіі, АДД, Мінск 2002. 
5 В. І. Рагаўцоў, Іншамоўныя ўкрапіны і іх роля ў стварэнні камічнага эфекту ў беларускай драматургіі, 
“Веснік Магілёўскага універсітэта” 2001, № 1 (8), с. 92. 
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суаднесены ў межах камунікатыўнага акта з мовай-рэцыпіентам, застаюцца ў ёй свайго 
роду чужароднымі элементамі6. 

Выкарыстанне слоў і формаў чужой мовы як сродкаў камічнага мае ў беларускай 
мове даволі даўнюю традыцыю. У адносінах да новага перыяду развіцця мовы 
даследчыкі адзначаюць, што такі прыём сустракаецца ў некаторых тэкстах батлейкавых 
прадстаўленняў, а таксама ў п’есах (ці, дакладней, інтэрмедыях да п’ес) ХVІІІ 
стагоддзя7. У асноўным іншамоўныя ўкрапіны ў беларускамоўных частках гэтых 
твораў – паланізмы, што з’яўляецца заканамерным вынікам тагачасных польска-
беларускіх моўных і грамадскіх узаемаадносін. Старабеларуская літаратурная мова на 
той момант была афіцыйна забаронена для ўжывання ў дзяржаўным справаводстве, 
хоць, па словах Адама Мальдзіса, усе тагачасныя жыхары Вялікага княства Літоўскага 
“добра ведалі беларускую мову – і старажытную, кніжную, і гутарковую, на якой 
размаўлялі сяляне”, праўда, па-рознаму ставячыся да яе: і паважліва, і абыякава, і 
грэбліва8. Польская ж мова выконвала функцыі дзяржаўнай на ўсім абшары Рэчы 
Паспалітай і адпаведна была больш прэзентатыўнай у параўнанні з беларускай. З 
улікам такога спецыфічнага сацыяльнага статусу кантактуючых моў камічная сітуацыя, 
звязаная з выкарыстаннем паланізмаў, у інтэрмедыях пераважна будуецца за кошт 
высмейвання факта няведання польскай мовы, у прыватнасці некарэктнага ўжывання 
польскіх слоў ці іх скажэння, што лічыцца праяўленнем неадукаванасці і 
непісьменнасці. Валоданне польскай мовай у сваю чаргу выступае як фактар 
прэстыжнасці і служыць намёкам на прыналежнасць да пэўнага сацыяльнага кола. 
Даследчыца беларускай мовы ХVІІІ стагоддзя Г. К. Ціванова прыводзіць наступныя 
факты. Так, у Смаленскай камедыі галоўны герой (мужык) упершыню трапляе ў 
касцёл, не разумее польскія словы і перакручвае іх. Імша (польск. msza) у яго 
ператвараецца ў замшу, касцёл ён называе хасцёлай, ксяндза – хазанам: тамъ и стали 
брязгаць по нашему то к абедни, а па ихъ к замши вотъ я паидзись у ихъ хасціолу, пат 
тую пару и придзись па нашему попъ, а па ихъ хазанъ. У “Камедыі” К. Марашэўскага 
ёсць аналагічная сцэна, заснаваная на тым, што галоўны герой хлоп Дзёмка не разумее 
адцягненага сэнсу польскага слова związki: Chłop: Ty waszeć musisz być dużo mudrym, bo 
kali szto każesz, tak ja i paznać nie mahu. Skaży ty waszeć mnie, szto heto za padwiązki, och 
nie! za związki, za związki. Djabeł: Ja nie mowię związki dziewockie, ale to jest, kiedy co z 
jedney rzeczy poznaney druga wypływa. Chłop: Da duszy sz heto prauda musić być, bo mnie 
czasto krou z nosa pływieć9. 

Камізм прасочваецца і ў сітуацыях, калі беларускамоўны персанаж у пэўных 
сітуацыях пераходзіць на польскую мову. Напрыклад, у “Камедыі” К. Марашэўскага 
ёсць эпізод, у якім жыд падлашчваецца да д’ябла, гаворачага па-польску, і сам пачынае 
размаўляць на гэтай мове: Ja W Pa [васпана – І. Г.] niewidziauszy na Dziomkę 
kryczalem10. Праз факт моўнага прыстасавальніцтва вобраз тыпізуецца, набываючы 
сатырычныя рысы. 

Падобныя прыёмы выкарыстання паланізмаў можна адшукаць у запісах 
беларускага фальклору ХІХ стагоддзя. Напрыклад, у выданні “Анталогія беларускага 
народнага анекдота і жарта”11 ў рубрыцы “Анекдоты і жарты ў запісах ХІХ – ХХ 

                                         
6М. Ю. Кириенко, Макароническая речь как функция иноязычных вкраплений, Автореф. канд. дисс., 
Ростов-на Дону 1992, с. 1. 
7 В. І. Рагаўцоў, Маўленчае выражэнне…, с.  9. 
8 Паводле: Г. К. Ціванова, Паланізмы ў творах беларускай драматургіі XVIII ст., “Białostocki przegląd 
kresowy”, t. VII, Białystok 1999, с. 40. 
9 Цытуецца па: Г. К. Ціванова, op.cit., с. 42. 
10 Ibidem. 
11 Анталогія беларускага народнага анекдота і жарта, Мінск 2001. 
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стагоддзя” зафіксаваны анекдот, заснаваны на факце недастатковага валодання 
польскай мовай, а канкрэтна на з’яве міжмоўнай параніміі: У час богаслужэння зайшоў 
салдат у касцёл. Сталі іграць на арганах. Салдат пайшоў у пляску. Падыходзіць стары 
паляк і гаворыць: – Цо ж, глупый, робіш, то ж імша ідзе. – Чорт з ёю, – гаворыць 
салдат, мне інша не трэба. Мне і гэта хароша. А польская даследчыца Марыя Чурак 
выявіла шэраг выпадкаў моўнага камізму ў беларускіх фальклорных запісах ХІХ 
стагоддзя (у прыватнасці, у запісах Міхала Федароўскага “Lud białoruski na Rusi 
Litewskiej”), якія грунтуюцца не проста на выкарыстанні паланізмаў у гаворцы таго ці 
іншага персанажа, а на адступленнях ад польскай моўнай нормы. Напрыклад, у мове 
прадстаўнікоў засцянковай шляхты камічныя фанетычныя змены выражаюцца ў 
гіпернармальным вымаўленні асобных гукаў, у асноўным [r] i [ż] (якое паходзіць з 
праславянскага мяккага [р] і на пісьме абазначаецца праз rz). Так, у дыялогу “Panie 
Kochanku” шляхціц прадстаўляе Радзівілу сваіх дзяцей такім чынам: Oto jest Pietrzuś, 
Gabrzuś i Frzuzynka, uszystko trzoje dziatki moje. На што Радзівіл адказвае: Od Rzadziwiłła 
dla swoich dzieciaków pryjm panie brzacie trydzieści dukatów12. Парушэнне польскай 
граматычнай нормы як стрыжня камічнай сітуацыі Марыя Чурак ілюструе анекдотам 
“Споведзь шляхціца”, у якім прыводзіцца размова шляхціца і ксяндза ў спавядальні: 
Czy spowiadaleś się, – pyta ksiądz – czy byłeś u wielkanocnej spowiedzi? – Nie, nie byłeś 
księże proboszczu. – Co tobie do tego! Kiep jesteś! Mów dalej. – Dziewki obłapialeś księże 
proboszczu. – Oto dureń! – co jemu do tego? – Co więcej? – U karty graleś księże 
proboszczu. – Mówilem, powiadaj swoje! Co do ciebie należy! – Upijaleś się księże 
proboszczu. – Mowiłem, że to do ciebie nie należy! – Drwa w lesie kradleś księże proboszczu. 
– Ot, co to, to już nieprawda! Łżesz – nigdy nic podobnego nie było! Cродкам камічных 
непаразуменняў выступаюць і міжмоўныя амонімы, напрыклад, флексійныя польска-
беларускія амонімы ў наступнай сітуацыі: пан-шляхціц загадвае мужыку замкнуць 
дзверы: – Zamykaj. І паўтарае, калі той не разумее і мыкае, як карова: – Zamykaj, durniu. 
На што мужык адказвае: – Bojusie panoczek, heto ja durniu zamykau.  

Побач з паланізмамі ў камічнай функцыі ў ХІХ стагоддзі пачынаюць сустракацца і 
русізмы, што трэба звязваць з пашырэннем рускай мовы на тэрыторыі Беларусі і 
ўтварэннем у тагачасным беларускім грамадстве своеасаблівага беларуска-руска-
польскага полінгвізму. Напрыклад, паводле назіранняў М. Чурак, у зборніку 
М. Федароўскага зафіксавана камічная сітуацыя з руска-беларускімі лексічнымі (або 
поўнымі) амонімамі: – Matuszka, niet li u was sliwok? – Nie, pani załacieńka, nima, anno u 
minie jajca, masło daj śmietanka. – A żal, mnie nada sliwok13. 

Традыцыя ўжывання польскіх і рускіх элементаў у камічнай функцыі знайшла 
працяг і ў літаратурна апрацаваных тэкстах ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя14. Так, у 
зборніку Ф. Багушэвіча “Смык беларускі” ў вершы “Панскае ігрышча” ёсць наступны 
фрагмент: A panienki-ž? Twar jak treba, Ale-ž wopratki, chwihury… Nu nіe jaduć musić 
chleba Adny tolki kanfitury! Тут польскае kоnfitury можна лічыць ужытым наўмысна для 
падкрэслівання штучнай шляхетнасці асоб, пра якіх ідзе гаворка. У камедыі В. Дуніна-
Марцінкевіча “Пінская шляхта” ў маўленні шляхціца Куторгі пад час сватання 
сустракаюцца паланізмы (Дам табе зэгар вялікі, як рэпа, Няхай ён пры сэрцы крэпка 
                                         
12 Тут наўмысны паўтор памылковага вымаўлення польскіх слоў удзельнічае ў стварэнні такога 
камічнага прыёму, як мімезіс. 
13 Maria Czurak, Komizm w białoruskiej prozie ludowej, “Prace sławistyczne”, 36, 
Wrocław·Warszawa·Kraków·Gdańsk·Łodź 1984, с. 99-111. 
14 Пры аналізе выкарыстоўваліся наступныя крыніцы: [F. Bohušewič], Smyk biełaruski Symona Reŭki s pad 
Barysawa, Wilnia 1918; В. Дунін-Марцінкевіч, Пінская шляхта, 1918; К. Каганец, Модны шляхцюк, Пб. 
1910, Я. Купала, Паўлінка, Пб. 1913; газеты “Наша доля”, Вільня 1906 (факсімільнае выданне); “Наша 
Ніва”, Вільня 1906-1915 (факсімільныя і арыгінальныя выданні); “Крапіва”, Вільня 1912 (арыгінальнае 
выданне).  
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тваім клепа..), а станавы прыстаў Кручкоў пры афіцыйных прамовах ужывае вялікую 
колькасць русізмаў, а фактычна пераходзіць на ламаную рускую мову (Цішэ!.. Па ўказу 
его імператарскага вялічаства во врэменном прысуцтвіі, в комплекце, саставленном із 
участковаго заседацеля і его пісьмавадзіцеля, слушалі дзело, коего абстаяцельства 
следуюшчыя…).  

У выкарыстанні паланізмаў і русізмаў як камічных кампанентаў можна адзначыць 
пэўную функцыянальную эвалюцыю. Так, у інтэрмедыях ХVІІІ стагоддзя і 
фальклорных запісах ХІХ стагоддзя іншамоўныя элементы выкарыстоўваліся пры 
іранічным высмейванні нізкай моўнай кампетэнцыі гаворачай асобы або ў тых 
выпадках, калі адрасант падкрэслівае абмежаванасць свайго моўнага выбару, 
залежнасць формы дыялогу ад волі адрасата і прыстасоўваецца да мовы суразмоўцы. 
Так ці інакш іншамоўныя адзінкі выступалі тут у так званай адаптацыйнай функцыі. А 
ў мастацкіх творах ХІХ стагоддзя паступова пачынае выяўляцца функцыя паланізмаў і 
русізмаў як дэманстрацыйных сацыяльна характарыстычных элементаў. Пры гэтым 
адрасант, устаўляючы ў сваю гаворку чужамоўныя адзінкі, афішуе свае моўныя 
магчымасці, звязаныя з валоданнем (хоць і частковым) мовай, якая ў грамадстве займае 
прыярытэтныя пазіцыі.  

На пачатку ХХ стагоддзя названыя функцыі атрымліваюць далейшае развіццё. 
Характарыстычная дэманстрацыя валодання чужой мовай – часты прыём у 
камедыйных творах гэтага часу. Напрыклад, у “Паўлінцы” Я. Купалы Адольф 
Быкоўскі, мяркуючы зрабіць станоўчае ўражанне, спявае на ламанай мове, ужываючы 
паланізмы (Танцовала рыба з ракем А петрушка з пастарнакем А цыбуля дзівовала Цо 
петрушка танцовала; Дзяўчыначка суха, бляда Я да цебе ў госьці яда І конікоў не 
жалую Ўшыстку ночку машырую; Плывае голэмбі Летаё лабэндзі З нашэго кохання 
Пэўна ніц не бэндзе) і русізмы (Гляджу я без толку на хладную шаль І чорную душу 
церзае печаль).  

У камедыі “Модны шляхцюк” К. Каганца шляхціц Пранцішэк, які сам на сам 
гаворыць на складнай беларускай мове (Забяру Ганну ў горад, дам сабе рады з ёю), у 
размове з Ганнай карыстаецца макаранічнай польска-беларускай мовай (Добры вечэр 
паненка. А на цо то паненка таты шукае? Можэ мы і без таты моглісь-бы 
паразмавяць. Я наўмысьле тэго пшышэд.. Без таты нам бэндзе свабодней.. пры тату 
не вшыстко можна робіць..). 

У жартоўнай замалёўцы “Апошняя думка” з газеты “Крапіва” паланізмы таксама 
выконваюць характарыстычную функцыю, паказваюць, што гаворачая асоба – чалавек 
не “просты”, а надзелены пэўнымі грамадскімі правамі і магчымасцямі: Пан Калтунскі 
(даўней Каўтун, “скі” дапісаў сабе за нашай памяці), гаспадар камяніцы у Вільні, 
памірае. ..хворы адзыскаўшы прытомнасць на момэнт, звертаецца да жонкі і стогне 
слабым голасам: – Хвэльцю, пакліч до мне стоража Міколу! – А на цож табе его 
тшэба, душко? – Дам ему пасьледню дыспозыцію! Хацеў-бым, бачыш, душко, ешчэ 
пасьледні раз у жыцьцю паднесьці маім льёкаторам арэнду на мешканя!..  

У творах Якуба Коласа ламанай рускай мовай рэгулярна карыстаюцца прадстаўнікі 
ўлады:  

– Ну, што ж? Дык ты гаворыш “падазрыцельны” чалавек? – Пытаў вечэрам 
вурадник свайго належнаго, гарбатаго стражника. – Безпрыменна падазрыцельны! 
Сказаў стражник цихим и працяжным голасам; [Вурадник:] – Ваша 
высокаблагародзе! я арыштаваў и прывеў да стану сацыалиста, аб чым и маю чэсць 
лична далажыць вам. Соцки и дзесяцкие ўвяли “сацыалиста”. – Гаспадзин прыстаў! – 
закрычаў “сацыалист”: - як дапушчаеце вы такое безабразе и сваевольства вашых 
належных?! Я жалавацца буду! Я – член саюза рускаго народа!.. – Зьвинеце, – сказаў 
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прыстаў “сацыалисту” – вышла абмылка. (Якуб Колас. Соцки падвёу, Наша Ніва, 
1907, № 30). 

Аналагічна характарызуюцца ў моўным плане стражнік Кура-Пека з апавядання 
Панаса Гаварэня “Не ў пару ўспомніў” (Наша Ніва, 1914, № 27): А па вошто табе 
[Віктусю] да мяне? У меня нікакова празніка нету. Купала – дзень прысутственны і 
ніякаго празніку не палагаецца. – Дык ты і не святкуеш? – Рашытельна нет; прыстаў ў 
апавяданні “Слабода” Дзядзькі Каруся (Наша доля, № 2): [Прыстаў:] Где ружьё? 
Падавай яго сюда, мерзавец! [Мужык:] – Якое там ружьё? адно тьфу.. – Не 
разсуждаць, дурак! – Не крычыце, паночку. Вун дзеци перэпалохалися, плачуць. – А 
тебе кто разрешил их..?  

Узнікненне з’явы камізму ў гэтых выпадках засноўваецца на “неадпаведнасці паміж 
ідэяй і яе знешнім праяўленнем”15. Польская і руская мова ў вуснах названых 
персанажаў як быццам павінна адыгрываць статусную ролю, дэманстраваць 
шляхетнасць прамоўцаў або падкрэсліваць іх высокае сацыяльнае становішча. Аднак 
недарэчнасць іншамоўных украпін, іх яўнае “выломванне” з камунікатыўнай сітуацыі, 
кантраставанне з астатнім кантэкстам вядуць да супрацьлеглага выніку і надаюць 
вобразам сатырычнае адценне.  

Камічны эфект узмацняецца за кошт таго, што польскія і рускія словы ў такіх 
макаранічных устаўках, як правіла, не толькі перамешваюцца з беларускімі, а і 
падлягаюць фанетычным і граматычным скажэнням, прычым найбольшую здольнасць 
да ненарматыўных змен паказваюць асобныя фанемы і флексіі: Я ту пшушлэсь до 
паненкі в сваты, паненка гневася на мне, як на злэго.. Чы мы не моглісь фізычней 
паразмавяць. Прэце-ж паненка так шляхэтна естэсь.. Я не естэсь просты. Я ў месьці 
да школы ходзілэсь. З ружнымі панамі знался (“Модны шляхцюк”); Ты чаво эта 
разышоўся? А ты відзіш, што пры форме, і пры аружжы, і меня па 31 стацьці 
аскарбляць не дазволена! (“Не ў пару ўспомніў”).  

Найбольш выразным праяўленнем выкарыстання паланізмаў у дэманстратыўнай 
функцыі і апафеозам сатырычнага высмейвання той часткі насельніцтва, якая польскую 
мову выкарыстоўвала як пэўны карпаратыўны сродак зносін, можна лічыць выпадкі 
імітацыі польскай мовы, сфанетызаванай на беларускі лад:  

– Яне, а кеды вы бэндзеце млуціць свое жыто і вовес? – Жыто мы бэндземі млуціць 
по пшодку, а вовес по посьлядку; 

– Дзень добры! – Падам до нуг, як длуга! – А што-ж вашы там парабяём? – 
Пасадзілі капонсты чатэры грэнды, але як завял вятш на сьвенты Пятш, то ўшыстка 
капонста выкалэнтал. – А, то чыста згуба; 

– Дзе паненка ідзе? – На дзяло! (на работу у двор) – Цо паненка несе? – Цап (цэп). – 
А цо у ворэчку? – Хляп (хлеб). – А як паненка умее хораша гадаць! – Бо служыла у 
двожэ тшы лента, пасьвілам целента, – ешчэ умем ляпш!16 (Крапіва, З размоў 
тутэйшых “полякуф”). 

У такіх выпадках камічны эфект выклікае не проста адхіленне ад моўнай нормы, а 
ўзнікненне на фоне моўных няправільнасцяў другога сэнсавага плану: чалавек не 
проста не ведае мовы, на якой спрабуе размаўляць, а мае нічым не абгрунтаваныя 
сацыяльныя прэтэнзіі.  

Акрамя дэманстратыўнай функцыі, польскія і рускія моўныя элементы на пачатку 
ХХ стагоддзя маглі выкарыстоўвацца ў моўнай гульні, пры якой камічныя 
непаразуменні ўзнікаюць па прычыне неадрознення міжмоўных амонімаў. У тагачаснай 
                                         
15 Jerzy Ziomek, Rzeczy komiczne, Poznań 2000, с. 23. 
16 У апошнім прыкладзе аўтары гумарыстычнай замалёўкі палічылі неабходным даць у дужках 
тлумачэнні да асобных слоў, імітаваных пад польскія, паколькі гэтыя словы ў выніку фармальных або 
семантычных скажэнняў фактычна страцілі сэнсавую распазнавальнасць і адэкватнасць успрымання. 
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беларускай перыёдыцы зафіксаваны самастойныя гумарыстычныя мініятуры, 
пабудаваныя на такой аснове, напрыклад:  

Раз баба захварэла і пайшла да дохтара. Ну дык ён палядзеў і каже: – Нічаво, 
бабушка, пустякі, будет всё хорошо, только покупі себе очкі. Баба прыйшла дамоў дый 
бядуе: – Мусі ужо нічога з маіх ачоў ня будзе, бо сказаў дохтар – купі сабе, бабка, 
новые вочкі, .. може ён на кпіны гэтак сказаў, гэта-ж ніхто на сьвеці ачоў не прадае. 
Ажно, якраз сядзеў чэлавек у хаці, што ў маскалёх служыў, дык ён кажэ: – гэта ён 
табе мусі акуляры загадаў купіць (Крапіва); 

– А я вас, куме, ўчора бачыў. – Дзе, куме? – Як-жэ, выйшлі вы з вечэра с шынку, дый 
проста [‘напрамую, не зварочваючы’ – І. Г.] пайшлі дамоў. – Ай не, куме. Вы пэўне 
памыліліся: сам я с шынку ніколі не выходжу, заўсягды мяне выводзяць, а калі і 
вывядуць, дык проста [‘роўнa’ – І. Г.] дамоў ніяк ісьці не магу (Наша Ніва, 1910, № 36). 

Гумарыстычнае абыгрыванне ўжо не столькі выпадкаў моўнага змяшэння, колькі 
самога факту беларуска-руска-польскага шматмоўя і ўвогуле культурнага-рэлігійнага 
ўзаемапранікнення можна бачыць у такой жартоўнай замалёўцы: Адзін мужык 
пытаецца ў другога.. чаму адны кажуць Рым, а другія Ерузалім. .. бачыш па руску 
называецца Рым, а па польску Ерузалім (Наша Ніва, 1912, № 19-20). 

У цэлым у разгледжаных беларускіх творах выкарыстоўваюцца тыповыя прыёмы 
выкарыстання іншамоўных элементаў для стварэння камедыйнага эфекту, але гэтыя 
прыёмы прыстасаваны да грамадскіх і нацыянальных абставін ХІХ – пачатку ХХ 
стагоддзя і ў вялікай ступені абумоўлены тагачаснай гістарычнай абстаноўкай і моўнай 
сітуацыяй на Беларусі. 

Праведзены аналіз дазваляе адзначыць наступныя асаблівасці выкарыстання 
польскіх і рускіх моўных элементаў у ролі сродкаў стварэння камедыйнага эфекту ў 
беларускіх выданнях ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя: 

а) паводле фактычнага складу іншамоўных элементаў: у разгледжаных крыніцах 
паланізмы ўжываюцца як камічныя кампаненты больш рэгулярна, аднак разам з 
распаўсюджаннем рускай мовы на тэрыторыі Беларусі заўважаецца і павелічэнне 
колькасці выпадкаў выкарыстання русізмаў у ролі камічных сродкаў; 

б) паводле аб’екту высмейвання: у інтэрмедыях ХVІІІ стагоддзя з дапамогай 
паланізмаў высмейваўся, як правіла, цёмны непісьменны мужык (хлоп), які або не 
разумее, або не ўмее правільна ўжываць польскія словы. У ХІХ – на пачатку ХХ 
стагоддзя аб’ектам абсмяяння становяцца прадстаўнікі вышэйшых колаў (пан, ксёндз, 
прыстаў і пад.), якія не да месца казыраюць сваім веданнем польскай ці рускай мовы; 

в) паводле камедыйнага завастрэння: высмейванне моўнай некампетэнтнасці ў 
інтэрмедыях пераважна мае характар іроніі, бо нярэдка факт няведання мовы 
кампенсуецца знаходлівасцю, камунікабельнасцю персанажа і “служыць сведчаннем 
таго, што апісваюцца не проста смешныя, а жывыя людзі”17. Іншамоўныя ж украпіны ў 
творах ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя – пераважна элементы востра сатырычныя;  

г) паводле функцый: адаптацыйная функцыі паланізмаў і русізмаў (прыстасаванне 
да прыярытэтнай мовы), характэрная для тэкстаў інтэрмедый ХVІІІ стагоддзя і 
фальклорных запісаў ХІХ стагоддзя ў літаратурных творах ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя 
паступова замяняецца функцыяй дэманстратыўнай (дэманстрацыя праз мову 
сацыяльнай перавагі). З цягам часу камічнае часцей, чым забаўленню, “пачынае 
служыць мэтам сур’ёзным, агульнаважным, з’яўляючыся зброяй сатыры-насмешкі над 
сацыяльна непрывабнымі з’явамі”18. У высмейванні празмернага захаплення 
іншамоўнымі сродкамі можна бачыць таксама праявы здаровага моўнага пурызму. 
                                         
17 М. Ю. Кириенко, op.cit., с. 1. 
18 Л. А. Булаховский, Словесные средства комического у русских писателей первой половины ХІХ века, 
“Русский язык в школе”, 1939, № 5/6, с. 44. 
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У заключэнне заўважым, што ўжыванне іншамоўных элементаў у ролі камічных 
сродкаў можна прызнаць станоўчай з’явай, асабліва на этапе моўнага станаўлення. Гэта 
свайго роду моўная гульня, эксперымент над мовай, які дазваляе больш дакладна 
вызначыць моўную норму19, дае магчымасць выявіць механізм лексіка-семантычнага 
станаўлення сістэмы мовы і паказаць адметнасці таго ці іншага перыяду моўнага 
развіцця. 
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19 В. Санников, Русская языковая шутка. От Пушкина до наших дней, Москва 2003, с. 12-13. 
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