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супрацьдзеянне карупцыі ў дзяржаўных органах і неўрадавым 

сектары…) абумоўлена, па-першае, патрабаваннем дакладнасці, тым 

патрабаваннем, якое многімі лінгвістамі трактуецца як асноўнае. Па-

другое, распаўсюджанасць шматлексемных тэрмінаў сведчыць, што 

даная тэрмінасістэма яшчэ актыўна фарміруецца. 

Такім чынам, полілексемныя тэрміны семантыка-тэматычнага поля 

мытны менеджмент характарызуюцца структурнай неаднароднасцю. 

Пашыранасць розных камбінацый дазваляе ўтварыць вялікую колькасць 

спецыяльных паняццяў. Паводле вылучаных частак аналізуемыя 

найменні адносяцца да двухкампанентных (48 %), трохкампанентных 

(26,8 %), чатырохкампанентных (12,6%), шматкампанентных 

(утрымліваюць больш за 4 словы) (12,6 %). Канструяванне 

полілексемных адзінак прадвызначана арыентацыяй на разнастайныя 

сінтаксічныя мадэлі пабудовы словазлучэнняў у літаратурнай мове. 
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Мова этнасу, мова нацыі, дзяржаўная мова, родная мова: 

роля роднай мовы ў працэсе станаўлення асобы 

і ў развіцці цывілізацыі 

 

Як правіла, кожны этнас (нацыя, народнасць, племя) мае сваю 

ўнікальную мову. Само паняцце народа, этнасу мае на ўвазе агульнасць 

мовы. Беларусы – гэта тыя, хто размаўляе па-беларуску, рускія – па-

руску, армяне – па-армянску, партугальцы – па-партугальску. Пад 

этнасам разумеюць агульнасць тэрыторыі пражывання, гістарычных 
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лёсаў людзей, асаблівасцей культуры і нават прадвызначанае 

падабенства псіхікі (італьянцы і грузіны, напрыклад, значна больш 

тэмпераментныя і гаваркія, чым фіны ці ісландцы). Аднак мове ў 

вызначэнні этнасу надаецца спецыфічнае значэнне. 

Тым не менш абавязковай адназначнай адпаведнасці паміж мовай і 

этнасам няма. На адной і той жа мове могуць размаўляць розныя народы: 

англічане, якія жывуць у Брытаніі, і амерыканцы, што насяляюць ЗША. 

Нягледзячы на наяўнасць адрозненняў паміж брытанскай і 

паўночнаамерыканскай разнавіднасцямі англійскай мовы, абодва народы 

ўспрымаюць яе як адну мову. Англійская – нацыянальная мова не толькі 

англічан і амерыканцаў, але і канадцаў, аўстралійцаў, новазеландцаў, а 

таксама ірландцаў. Яна ж – адна з афіцыйных моў Індыі і 15 дзяржаў 

Афрыкі; па-англійску размаўляюць і ў іншых краінах свету. Не 

належыць толькі аднаму народу і французская мова: як сродак 

побытавых зносін яна выкарыстоўваецца ў Канадзе, Люксембургу, 

Манака, Бельгіі і Швейцарыі. У многіх іншых дзяржавах, перадусім у 

былых французскіх калоніях, яна з’яўляецца афіцыйнай мовай. Нямецкая 

мова – родная для немцаў, аўстрыйцаў, ліхтэнштэйнцаў, часткі 

люксембуржцаў і швейцарцаў. На арабскай мове размаўляюць каля двух 

дзясяткаў народаў Блізкага Усходу і Паўночнай Афрыкі. 

Сербскахарвацкая мова аб’ядноўвае некалькі народаў былой Югаславіі: 

сербаў, харватаў, чарнагорцаў, баснійцаў. 

Сустракаецца і адваротная сітуацыя: адзін народ карыстаецца 

дзвюма, а то і некалькімі мовамі. Амаль усе эльзасцы, якія насяляюць 

гістарычную правінцыю Эльзас на ўсходзе Францыі, двухмоўныя: 

размаўляюць па-нямецку (на алеманскім дыялекце нямецкай мовы) і па-

французску. Сербалужычане, славянскі народ на ўсходзе Германіі, 

акрамя сваёй лужыцкай мовы выдатна размаўляюць на нямецкай, а ў 

афіцыйных сітуацыях выкарыстоўваюць толькі яе. Рускую мову лічаць 

другой роднай шматлікія нярускія жыхары Расійскай Федэрацыі і былых 

саюзных рэспублік. Гэта выпадкі мультылінгвізму, ці шматмоўя (ад 

лац. multus – шматлікі, lingua – мова). Найбольш распаўсюджаным яго 

тыпам (якім характарызуецца моўная сітуацыя і ў сучаснай Беларусі) 

з’яўляецца білінгвізм, ці двухмоўе (ад лац. bis – падвойны, дваісты, 

lingua – мова). Часта сустракаецца і так званая дыглосія. Гэта грэчаскае 

слова азначае тое ж самае, што і тэрмін «білінгвізм», сканструяваны з 

лацінскіх марфем. Аднак лінгвісты ўкладваюць у тэрмін «дыглосія» 

іншы змест. Пры звычайным двухмоўі ў пэўным грамадстве суіснуюць 

дзве раўнапраўныя і эквівалентныя мовы, якія не проста дублююць адна 

адну. Сітуацыя гэта няўстойлівая, пераходная, адна з моў з часам 
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выцясняе іншую. Пры дыглосіі ж паміж дзвюма мовамі існуе выразнае 

размеркаванне функцый, дзякуючы чаму сітуацыя значна больш 

устойлівая. 

Напрыклад, дыглосія існавала ў княствах на ўсходнеславянскіх 

землях. У побыце гаварылі на мясцовай мове, а ва ўрачыстых выпадках і 

ў царкве выкарыстоўвалі царкоўнаславянскую. Ужываць адну з іх там, 

дзе павінна была выкарыстоўвацца іншая, было недапушчальна. Таму 

ніхто не лічыў патрэбным перакладаць з адной мовы на другую. Пры 

гэтым царкоўнаславянская мова (у аснове якой стараславянская, або 

старажытнабалгарская) не ўспрымалася як іншая, замежная. Для 

тагачаснага жыхара ўсходнеславянскіх княстваў яна была «правільнай» 

мовай, а мясцовая гаворка – «простай» мовай. 

Дыглосія была вельмі распаўсюджана ў Сярэднявеччы (ролю 

нарматыўнай мовы ў розных рэгіёнах адыгрывалі латынь ці арабская мова). 

Але нярэдкая яна і ў сучасным свеце. У шматлікіх афрыканскіх краінах 

мясцовыя мовы (а іх вельмі шмат у кожнай з гэтых краін) ужываюцца 

толькі ў побыце. Пішуць жа і чытаюць на мовах былых каланізатараў. 

Праблема «мова – этнас» не простая, і далёка не заўсёды кожны 

этнас мае «сваю» мову. Гісторыя змешвала народы і мовы, перакройвала 

краіны і межы. Карта моў свету падобная не на выразна раскрэсленую 

сетку, а на складана пераплеценую тканіну, і наўрад ці яна стане 

прасцейшаю ў гістарычнай перспектыве. 

Паміж паняццямі «этнас» і «нацыя» часта ставіцца знак тоеснасці. 

У савецкай навуковай літаратуры, прысвечанай гэтаму пытанню, 

звычайна ўдакладнялі, што нацыя – гэта не проста этнас, а найвышэйшая 

яго форма, якая прыйшла на змену народнасці. 

Тым не менш сучасныя даследчыкі выразна фармулююць 

адрозненні паміж нацыяй і этнасам, звяртаючы ўвагу на розную прыроду 

паходжання паняццяў «этнас» і «нацыя». Так, для этнасу характэрна 

надындывідуальнасць і ўстойлівасць, паўтаральнасць культурных 

узораў. У супрацьлегласць гэтаму, для нацыі вызначальным робіцца 

працэс уласнага ўсведамлення на аснове сінтэзу традыцыйных і новых 

элементаў, і ўласна этнічныя ідэнтыфікацыйныя крытэрыі (мова, побыт і 

інш.) адыходзяць на другі план. У нацыі на першы план выходзяць тыя 

аспекты, якія забяспечваюць надэтнічнасць, сінтэз этнічных, 

міжэтнічных і іншаэтнічных кампанентаў (палітычны, рэлігійны і інш.). 

Нацыя (ад лац. natio – племя, народ) – сацыяльна-эканамічная, 

культурна-палітычная і духоўная супольнасць індустрыяльнай эпохі. 

Ёсць два асноўныя падыходы да разумення нацыі: 1) як палітычнай 
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агульнасці грамадзян пэўнай дзяржавы; 2) як этнічнай агульнасці з 

адзінай мовай і самасвядомасцю. 

Сувязі мовы з культурай і гісторыяй народа шматмерныя і 

разнастайныя. Вядомы нямецкі навуковец В. фон Гумбальт разглядаў 

мову як аб’яднаную духоўную энергію народа, які размаўляе на ёй, як 

своеасаблівую канцэнтрацыю думак і пачуццяў кожнага этнасу, а рускі і 

ўкраінскі лінгвіст А. А. Патабня бачыў у мове спосаб духоўнай 

кансалідацыі этнасу, адзіную прымету, па якой мы пазнаём народ. Аднак 

вызначальным фактарам сацыяльна-палітычнага развіцця грамадства ў 

розных краінах свету з’яўляецца двух- і шматмоўе, якое заключаецца ў 

масавым выкарыстанні дзвюх і больш моў падчас зносін, калі чалавек, у 

залежнасці ад таго, з кім і дзе камунікуе, пераходзіць з адной мовы на 

другую. Так, толькі ў 22-х краінах свету пражывае аднамоўнае 

насельніцтва.  

У сувязі з двух- і шматмоўем мовы, якімі валодае чалавек, могуць 

супрацьпастаўляцца як родная і няродная. Аднак у тлумачэнні паняцця 

«родная мова» існуе некалькі падыходаў. З аднаго боку, родная мова – 

гэта мова нацыі, мова продкаў, якая злучае чалавека з яго народам, з 

папярэднімі пакаленнямі, іх духоўным светам. З другога – першая мова, 

якую засвойвае дзіця (ці, дакладней, – матчына мова, якую дзіця засвоіла 

падчас біялагічнага адчужэння ад маці і пераходу да сацыяльных зносін з 

ёй і з іншымі людзьмі). Часам пад тэрмінам «родная мова» разумеюць 

мову, якой чалавек валодае з максімальнай глыбінёй і паўнатой, на якой 

лягчэй, хутчэй і прасцей яму думаецца, якая з’яўляецца для яго найбольш 

звыклай і зручнай формай выражэння думкі і моўных зносін; падобную 

мову пазначаюць яшчэ тэрмінам «функцыянальна першая мова». 

Калі ўсе гэтыя падыходы факусіруюцца ў адной мове, якая 

адначасова з’яўляецца матчынай мовай, мовай роднага этнасу і 

функцыянальна першай мовай, то праблема аўтаматычна здымаецца, калі 

не, то разуменне тэрміна «родная мова» набывае абвостранае сацыяльнае 

і навуковае гучанне, па-першае, у сувязі з абаронай этнічнага 

суверэнітэту і захаваннем духоўнай спадчыны народа, па-другое, у сувязі 

з лінгвадыдактычнымі праблемамі навучання. 

Ідэі В. фон Гумбальта пра сувязь мовы і светаўспрымання народа 

знайшлі свой цікавы працяг у розных навуковых тэорыях і гіпотэзах ХХ–

ХХІ стст. Шырока вядомай, напрыклад, з’яўляецца так званая гіпотэза 

«лінгвістычнай адноснасці» Э. Сэпіра і Б. Уорфа, паводле якой менавіта 

мова прадвызначае асаблівасці мыслення народа, які размаўляе на ёй. 

Свет, у якім жывуць грамадскія фармацыі, што размаўляюць на розных 

мовах, з’яўляецца рознасусветным, гэта не адзін і той жа свет з рознымі 
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этыкеткамі. Мова – замкнёная прадуктыўная сістэма знакаў, якая не 

толькі мае дачыненне да вопыту, але і вызначае для нас вопыт з 

прычыны сваёй фармальнай структуры; мы несвядома пераносім 

усталяваныя мовай нормы ў сферу грамадскага вопыту.  

Навуковыя эксперыменты псіхалогіі, лінгвістыкі, этнаграфіі не 

пацвярджаюць гіпотэзу Сэпіра – Уорфа, аднак і не аспрэчваюць яе 

цалкам, таму прапанаваная тэорыя працягвае хваляваць розумы 

даследчыкаў і застаецца прадметам спрэчак. Калі ж прыняць да ўвагі 

асноўныя пастулаты Сэпіра – Уорфа, то лёгка можна прыйсці да 

высновы пра тое, што, губляючы мову свайго роднага этнасу, чалавек 

аддаляецца ад дадзенага этнічнага калектыву. Цікавымі з’яўляюцца 

вынікі эксперыментальнага даследавання, праведзенага японскім 

прафесарам Т. Цунодам. Вывучаючы ўспрыманне розных тыпаў гукаў 

прадстаўнікамі розных моўных калектываў (японцамі, кітайцамі, 

карэйцамі, в’етнамцамі, з аднаго боку, і англічанамі, французамі, 

іспанцамі, італьянцамі, з другога), навуковец выявіў розны характар 

дамінантнасці паўшар’яў галаўнога мозга пры ўспрыманні галосных 

гукаў. Носьбіты ўсходніх моў выяўляюць дамінантнасць левага паўшар’я 

на галосныя гукі, у той час як носьбіты заходнееўрапейскіх моў – 

правага. На думку даследчыка, прычыны гэтага заключаюцца ў 

наступным: ва ўсходніх мовах ёсць шмат слоў, якія складаюцца толькі з 

галосных. Галосныя ў гэтых мовах настолькі ж важныя ў пазнаванні 

слоў, як і зычныя, таму яны і апрацоўваюцца левым паўшар’ем. У 

маўленчым паўшар’і носьбітаў усходніх моў (напрыклад, японцаў) 

лакалізуецца не толькі моўная, але і эмацыйная, і лагічная функцыі. Тым 

часам як у носьбітаў заходнееўрапейскіх моў назіраецца розная 

лакалізацыя эмацыйнай і лагічнай функцый: лагічная функцыя 

лакалізавана ў левым (маўленчым) паўшар’і, а эмацыйная – у правым. 

Левапаўшарная дамінантнасць у носьбітаў усходніх моў умацоўваецца 

па меры развіцця маўленчых здольнасцей і назапашвання эмацыйнага 

вопыту. Падобным жа чынам укараняецца правапаўшарная 

дамінантнасць у носьбітаў заходнееўрапейскіх моў. Такім чынам, 

навуковец робіць выснову пра тое, што родная мова фарміруе 

ўнікальную культуру і псіхічны склад кожнай этнічнай групы. 

Высновы японскага даследчыка маюць патрэбу ў далейшым 

разгортванні і дадатковай эксперыментальнай распрацоўцы. 

Высвятляючы іерархію прымет, якія вызначаюць аднесенасць 

чалавека да таго ці іншага этнасу, навукоўцы нярэдка падкрэсліваюць 

важнасць такога фактару, як этнічная самасвядомасць. Менавіта гэта 

прымета лічыцца адной з асноўных у сучаснай этналогіі. Існуюць 
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этнасы, прадстаўнікі якіх выкарыстоўваюць розныя мовы (напрыклад, 

швейцарцы карыстаюцца нямецкай, французскай, італьянскай і 

рэтараманскай мовамі). Адна і тая ж мова можа выкарыстоўвацца 

рознымі этнасамі, напрыклад, нямецкая функцыянуе ў Германіі і 

Аўстрыі, англійская (нароўні з Вялікабрытаніяй, ЗША, Канадай і 

Аўстраліяй) выкарыстоўваецца ў 19 краінах Афрыкі і г. д. 

У кожным падобным выпадку асіметрыя ў суадносінах паміж 

этнасам і мовай не з’яўляецца выпадковай, яна абумоўлена гісторыяй 

народаў. Усе мовы адэкватна абслугоўваюць сваю культуру, у якой няма 

нічога, што так ці інакш не можа быць выказана на ўжывальнай мове. 

Таму ў нямецкай мове, якую выкарыстоўваюць швейцарцы, 

адлюстраваны рысы культуры і побыту швейцарскага этнасу; аўстрыйскі 

ж варыянт нямецкай мовы фіксуе спецыфічныя «моўныя фатаграфіі» 

культурна-гістарычных рэалій этнасу.  

Аднак нягледзячы на існаванне асіметрыі ў суадносінах «этнас-

мова» ў сацыяльна-палітычнай практыцы паняцце этнічнай мовы 

выкарыстоўваецца як моцны фактар кансалідацыі этнасу, напрыклад, у 

сучаснай Украіне такую функцыю цяпер выконвае ўкраінская мова, 

параўнаем таксама лёс іўрыту, мёртвай мовы, якая ў Ізраілі была 

адроджана да ўзроўню сучасных моўных стандартаў. 

Выкарыстанне мовы як фактару аб’яднання этнасу ў вызначаныя 

перыяды яго развіцця заснавана на разуменні глыбінных сувязяў мовы з 

гісторыяй, культурай народа-носьбіта. 

Дзяржаўная (афіцыйная) мова – мова, за якой у той ці іншай 

дзяржаве ці ў межах іншай юрыдычна вызначанай тэрыторыі 

заканадаўча замацаваны самы высокі юрыдычны статус ва ўсталяваных 

законам выпадках у параўнанні з астатнімі мовамі, якія могуць на 

дадзенай тэрыторыі выкарыстоўвацца. 

Дзяржаўная мова – гэта перш за ўсё мова канстытуцыі дадзенай 

дзяржавы, а таму можна лічыць, што дзяржавы, якія не маюць 

кадыфікаванай канстытуцыі, не маюць і дзяржаўнай мовы. Часцей за ўсё 

дзяржаўнай (афіцыйнай) мовай з’яўляецца мова найбольш шматлікага 

народа (этнічнай групы) пэўнай дзяржавы. У той жа час заканадаўствам 

некаторых дзяржаў вызначана, што афіцыйныя дзяржаўныя дакументы 

павінны выдавацца і на іншых мовах. 

Эксперты UNESCO ў 1953 г. прапанавалі размежаваць паняцці 

«дзяржаўная мова» і «афіцыйная мова». 

Дзяржаўная мова – мова, якая выконвае інтэграцыйную функцыю 

ў межах дадзенай дзяржавы ў палітычнай, сацыяльнай і культурнай 

сферах, выступаючы ў якасці сімвала (знака) дзяржавы. 
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Афіцыйная мова – мова дзяржаўнага кіравання, заканадаўства, 

судовых спраў. 

Гэтыя два вызначэнні ўспрымаюцца як тлумачальна-

рэкамендацыйныя, не абавязковыя для ўсіх краін. 

Варта адрозніваць дзяржаўныя (афіцыйныя) мовы і афіцыйна 

прызнаныя мовы нацыянальных меншасцей, на якіх можа весціся 

навучанне дзяцей у школах і якія выкарыстоўваюцца ў справаводстве 

(напрыклад, сардзінская мова ў Італіі). 

Прыкладна палова краін у свеце маюць дзяржаўныя мовы. У 

некаторых (напрыклад, Албаніі, Францыі, Германіі, Літве) дзяржаўная мова 

адзіная. У іншых (Беларусі, Бельгіі, Канадзе, Фінляндыі, Афганістане, 

Парагваі, Балівіі, Індыі, Швейцарыі, ПАР) дзяржаўных моў больш за адну. 

У некаторых краінах (Ірак, Італія, Іспанія, Расія) існуе адна 

дзяржаўная мова для ўсёй краіны і, у дадатак да яе, дзяржаўныя мовы 

для асобных рэгіёнаў (напрыклад, татарская мова ў Татарстане). ЗША не 

маюць дзяржаўнай мовы для ўсёй краіны, але маюць такую (-ія) для 

асобных штатаў. І нарэшце, у некаторых краінах (Аўстралія, Эрытрэя, 

Люксембург, Тувалу) паняцце дзяржаўнай мовы адсутнічае. У большасці 

падобных выпадкаў, аднак, дэ-факта існуе адна асноўная мова, а таксама 

ёсць афіцыйныя дакументы, якімі вызначаюцца сферы выкарыстання 

адпаведных моў. 

Некаторыя краіны (афрыканскія дзяржавы, а таксама Філіпіны) як 

спадчыну свайго каланіяльнага мінулага захоўваюць дзяржаўныя мовы і 

мовы навучання (напрыклад, французскую ці англійскую), якія не 

з’яўляюцца нацыянальнымі мовамі насельніцтва гэтых краін ці, 

прынамсі, мовамі, на якіх размаўляе большасць насельніцтва. 

Як супрацьлегласць гэтаму ірландская мова, на якой размаўляе 

менш за 30 % насельніцтва Ірландыі, з’яўляецца нацыянальнай мовай і 

першай дзяржаўнай мовай гэтай краіны. Што ж да англійскай мовы, на 

якой размаўляе большасць насельніцтва, то яна названа ў канстытуцыі 

Ірландыі толькі як другая дзяржаўная мова. 

У некаторых краінах пытанне пра тое, у якой сферы зносін варта 

выкарыстоўваць тую ці іншую мову, ператварылася ў сур’ёзную 

палітычную праблему. У сучаснай гісторыі гэта асабліва характэрна для 

рускай мовы ў дзяржавах на тэрыторыі былога СССР. 

Як правіла, прывілеяваны статус дзяржаўнай (афіцыйнай) мовы 

азначае абавязковасць яе выкарыстання ў вызначаных законам выпадках, 

але не прадугледжвае забароны выкарыстання іншых моў ці графічных 

сістэм пісьма. 

 


