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МОЎЦЫ ПЕРАД ВЫБАРАМ ВАРЫЯНТАЎ  
АСАБОВЫХ ЗАЙМЕННІКАЎ 3-Й АСОБЫ  

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗАПІСАЎ У ГАРАДСКІМ ПАСЁЛКУ ХОЦІМСКУ) 
Дадзены артыкул з’яўляецца працягам аналізу хоцімскай часткі 

альдэнбургскага корпуса змешанага маўлення1. Тут нас цікавіць выбар 
інфармантамі варыянтаў асабовых займеннікаў 3-й асобы. Аналізуюц-
ца займеннікі ў пачатковай форме. Усе варыянты, якія сустракаюцца ў 
корпусе, мы падзялілі на тры асноўныя групы: варыянты з зычным [й] 
у корані (йон, йанá, йанó, йанs), варыянты з коранем ін- (мясцовыя 
формы інá, інó, інs), варыянты з коранем он- (ан-) (он, анá, анó, ан’í). 
Акрамя гэтых, тры разы быў ужыты варыянт на і чатыры – варыянт 
анs. Суадносіны выкарыстаных варыянтаў адпаведна 263:210:120:3:4 
(усяго 600 выкарыстанняў формы).  

Колькасныя падлікі, акія адлюстроўваюць частату выкарыстання 
таго ці іншага варыянта пэўным інфармантам, даюць магчымасць 
параўнаць выкарыстанне асобнага варыянта людзьмі, якія належаць да 
розных узроставых і палавых груп. Так, сярод інфармантаў вылучаюц-
ца інфарманты А (жанчына 41 года) і R (мужчына 28 гадоў), у маўлен-
ні якіх колькасныя паказчыкі выкарыстання «беларускіх» vs мясцовых 
vs «рускіх» формаў адпаведна 83:48:21 і 12:23:43. З лічбаў відаць, што 
перавага «рускіх» варыянтаў назіраецца ў маўленні маладога інфар-
манта. Але трэба адзначыць, што дадзеная заканамернасць дзейнічае 
не заўсёды. Так, у маўленні інфарманта В (дзяўчынка 13 гадоў) пера-
важаюць «беларускія» варыянты (7:5:1), а ў маўленні інфарманта Р 
(жанчына 69 гадоў) – мясцовыя (29:33:0).  

Назіранні за маўленнем інфарманта А даюць магчымасць гаварыць 
пра абумоўленасць выкарыстання жанчынай «рускіх» варыянтаў 
пэўнымі стылістычнымі ціскамі, такімі як наяўнасць у сітуацыі выраз-
нага проціпастаўлення роляў «старэйшы» – «малодшы», «маці» – 
«дачка», «вопытны» – «нявопытны»; тэма размовы, нейкім чынам звя-

                                                        
1 Падрабязней пра корпус, метады яго апрацоўкі і прынятыя абазначэнні 

гл. [1–3].  
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заная з выкарыстаннем рускай мовы; цытаванне словаў іншага чалаве-
ка; экспрэсія; строгасць.  

Тут падрабязней спынімся на выпадках выкарыстання інфарманн-
тамі варыянтаў на і анs.  
Выпадкі выкарыстання інфармантамі эліптаванага варыянта на 

Н’е, ну на, мóжа, н’ічóга. (26:112; А) (пра тушонку) 
Ну зачcм на тýта? (41:7; А) (пра разетку) 
Н’е, ýчыцца на нармáл’на. (78:30; R) (пра сваю дачку) 
Калі прааналізаваць дадзеныя выказванні, можна ўбачыць, што ва-

рыянт на выкарыстаны ў пэўнай фанетычнай пазіцыі: у кароткіх вы-
казваннях, насычаных санорнымі гукамі, у тым ліку [н] і [н’], якія 
паўтараюцца. Акрамя таго, выкарыстанне эліптаванага варыянта ў 
гэтых выказваннях можа быць звязана з нефармальным стылем раз-
мовы.  

Асобныя выпадкі выкарыстання інфармантамі варыянта анs 
1. У дыялогу 26 інфарманты А, С і N размаўляюць пра працоўны 

графік інфарманта С: 
Пап, а вы с’ с’ам’í рабóтаіц’а да ч’ітыр’óх, да? (26:20; N) 
С аб’éдам? (26:21; N) <…> 
Н’ет, інs рабóтайуц’ с вас’м’í. (26:24; А) 
С вас’м’í дáжа? (26:25; N) 
Да чытыр’óх. (26:26; А) 
Ну ў йіх субóта рабóчайа. (26:27; А) 
Тот час, катóрый анs н’і дарабáтывайут, да п’ац’í далжнs 

рабóтац’, інs рабóтайуц’ ў субóту. (26:28; А) 
Калі звярнуць увагу на рэплікі інфарманта А, то можна ўбачыць, 

што жанчына як бы хацела перайсці з мясцовай мовы на рускую, што, 
магчыма, звязана з тэмай размовы. Аднак пераход не адбыўся ў 
поўнай ступені. У парадыгме пераключэння кодаў, магчыма, першую 
частку выказвання 28 можна было б лічыць рускамоўнай, а другую – 
як вымаўленую ў рамках мясцовай маўленчай разнавіднасці. Так, у 
першай частцы выказвання выкарыстаны цвёрды зычны ў канчатку 
дзеяслова (дарабáтывайут), у другой – мяккі (рабóтайуц’). Калі зма-
дэляваць ідэальную сітуацыю дапасавання формаў займенніка і дзеяс-
лова, то яна магла б выглядаць наступным чынам: ан’í н’і дарабáты-
вайут …йанs рабóтайуц’. Варыянты анs і інs (штосьці прамежкавае 
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паміж ан’í і йанs), магчыма, адлюстроўваюць пераход з аднаго кода на 
іншы.  

Гэтыя назіранні даюць магчымасць выказаць гіпотэзу, згодна з 
якой у ідэальнай сітуацыі выкарыстанне «рускага» варыянта займен-
ніка павінна садзейнічаць выкарыстанню адпаведна «рускага» варыян-
та дзеяслова і наадварот. Дадзеная гіпотэза, аднак, патрабуе праверкі.  

2. У дыялогу 65 інфармант М распавядае пра сваю нявестку, якая 
працуе ў Белзеленбудзе: 

Ну, cц’і цв’ітs шчас бýдуц’. (65:42; М) 
Анs укрывáл’і іх, а ц’іп’éр’ бýдуц’ [рассаджваць]. (65:43; М) 
Інs іх (супрацоўнікаў) ур’éм’інна б’ірýт, ан’í (супрацоўнікі) 

ухóдз’ут, йéсл’і цв’ітóчн’ік (там працуюць па сезонах). (65:44; М) 
Ну как вр’éм’інна? (65:45; М) 
Інs б’ірýц’ іх…(65:46; М) 
У йіх ужó зап’íсана, тóка… (65:47; М) 
Во на л’éта йна пайдз’óт шчас cц’ім (будзе займацца азеляненнем 

горада). (65:48; М) 
Выкарыстанне інфармантам М розных варыянтаў асабовых зай-

меннікаў 3-й асобы можа сведчыць аб жаданні інфарманта прыўнесці 
ў маўленне разнастайнасць.  

Такім чынам, як і ў выпадках аналізу выкарыстання інфармантамі 
варыянтаў іншых моўных адзінак, можам казаць пра невыпадковасць 
выбару імі таго ці іншага варыянта асабовых займеннікаў 3-й асобы і 
падпарадкаванасць у шэрагу выпадкаў моўных паводзінаў людзей 
пэўным знешнім (стылістычным) і ўнутраным (уласна моўным) фак-
тарам. Акрамя таго, выказана гіпотэза пра магчымую ўзаемаабумоўле-
насць ужывання пэўных варыянтаў адзінак розных моўных узроўняў.  
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