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(праз сістэму датавання і іншыя віды грашовай дапамогі, а таксама праз 
практыку падбору супрацоўнікаў у адных рэдакцыях і зацвярджэння галоў- 
ных рэдактараў у другіх) да жорсткага кіравання прэсай і нават націску на 
яе. Тэта тэма для асобнага абмеркавання.
Паступіў у рэдакцыю 22.01.2002.

Вадзім Іванавіч Дубовік -  кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры перыядычнага 
друку.

B M  САМУСЕВІЧ

‘НАША Н ІВА”  Ў Л А ГАСФЕРЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ

Путем дискурсного анализа газеты “Наша 
Ніва“ определяется ее место и роль в разви
тии национальной логосферы -  речемысли
тельной области культуры в неразрывной 
связи с иерархией социума.

This work determines the place and the role 
of the newspaper “Nasha Niva” in the develop
ment of the national Iogosphere -  a speech-thin
king field of culture in the unseparable connec
tion with the hierarchy of socium -  by the discur
sive analysis of the newspaper “Nasha Niva” .

Сувязь логасу i соцыуму -  праблема, якая займае лінгвістаў, філосафаў, 
псіхолагаў, сацыёлагаў, журналістаў. Такая рознабаковая цікавасць тлума- 
чыцца, напэўна, тым, што грэчаскае слова logos нясе шматаспектную сзн- 
савую нагрузку (“думка”, “слова”, “розум”, “духоўны першапачатак”, “абса- 
лютная ідэя”) і таму спараджае адпаведнае сінкрэтычнае асэнсаванне. Па- 
літра гэтых значзнняў пакладзена ў аснову паняцця лагасфера (“лагасфера 
культур”), якое разумеецца як маўленча-мысліцельная галіна культуры ў 
непарыўнай сувязі з іерархіяй соцыуму. (Нацыянальная культура -  су- 
купнасць матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, лагасфера -  яе асобная 
галіна, узровень развіцця якой яскрава адбіваецца на ўзроўні агульнай 
культуры.)

Важная роля ў фарміраванні і развіцці лагасферы адводзіцца сродкам 
масавай інфармацыі. Аб’ектам нашага аналізу стала газета “Наша Ніва” 
(1906-1915) -  беларускамоўнае грамадска-палітычнае і літаратурна-мас- 
тацкае выданне, прызнанае як значнае дасягненне на шляху развіцця 
духоўнай культуры, нацыянальнай самасвядомасці беларускага соцыуму. 
“У той час чытаць газету на роднай мове было сапраўдным святам для 
многіх і многіх соцень тысяч беларусаў” (Лыч 1994,16).

Аналіз матэрыялаў “Нашай Нівы” (НИ) за 1909 г. дазволіў зафіксаваць у 
інфармацыйным полі газеты шэраг узаемазвязаных тэматычных блокаў, ча- 
тыры з якіх асноўныя і складаюць логіка-паняційнае ядро нашаніўскага дыс- 
курсу. Тэта: мы -  беларускі народ; нацыянальнае жыццё; мова; зямля. 
(Пад дыскурсам разумеем камунікацыю ў форме вербальных тэкстаў, дыс- 
тантную, з індывідуальна-калектыўным суб’ектам i масавым рассяроджаным 
адрасатам, абумоўленую сацыякультурнай сітуацыяй.) Канцэпты, якімі намі- 
нуюцца вылучаныя тэматычныя блокі, -  тэта паралельна i ключавыя словы- 
паняцці газетнага кантзксту: яны маюць высокую частотнасць, праз ix вы- 
значаецца светапоглядная пазіцыя газеты, вакол іх канцэнтруюцца іншыя 
сістэмныя паняцці, якія выконваюць кагнітыўную функцыю. Метадам кан- 
тэнт-аналізу -  семантычнага аналізу зместавай структуры слова ў шырокім 
кантэксце інфармацыйнага поля “Нашай Нівы” -  удалося вызначыць розна- 
баковае асэнсаванне ключавых паняццяў, ix ацэнку, характарыстыку, выра- 
жаную разнастайнымі формамі маўлення.

Мы -  беларускі народ. Мы -  ключавы суб’ект нашаніўскага дыскурсу. 
Семантычнае напаўненне слова “мы” -  “мужык-беларус”, “увесь беларускі 
народ”, “усе беларусы”. “Мы” ў большасці выпадкаў -  тэта неперсаніфікава-
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ны, аба гулены персанаж, у той жа час “мы” -  тэта і прамы паказальнік на 
чытача.

і Г адзЫ^ першых у сям’і славянскіх народаў: “ ...хоць і аднаго с першых 
па JiS ў сям’і славянскіх племён” (HH1 1909, 22(4) январа); ...беларускі 
народ, пакрыўджэны гісторыей і людзьмі, павінен заняць пачэснае мейсцэ
ў сямьі братніх націй” (НН, 1909, 12(25) наябра); „ «РПяпускі
У 2) цёмны і непісьменны, забіты і пакрыуджаны народ. ...наш беларуск.
народ самы цёмны с памеж усіх сваіх суседзеи... (НН, 1909' J.® “ !1 ^ ны 
“...беларусы сталі цёмным, забітым народам... скрэуджаны і пагарджаны

беЛзТнародНяю' не^ае  отаёйГзямлі: “ ...беларус астаўся бедным, беззямель-

НЫМ4 ,( народ без*лраваТавучання на свабй вюве: "...без права навунаннв ,
роднай мові” (НН, 1909, 18(1) юня); „ iqnq

5) мужыцкі народ: “Беларусы -  тэта мужыцкая грамада... (НН, 1909,

неваяўнічы, дружалюбны: “Беларускі_ народ жыве згодне з 
суседзямі і роўна з імі працуе над супольнай справай усіх нацыи (НН, 1909,
A Q /

7) гарапашнік: “ ...зацісьнены, пакрыўджаны беларус ад нараджэньня да 
самае сьмерці ня выходзіў з ярма нечэлавечае работы... (НН, 1909,

13(8^народ, якога нішто не змяніла за доўгі час: “Народ ня не а" а’
лячыўся, або не абрусеў, -  ён нават ані крыху не пасьвятлеу... (HH1 1909,

народ: “ ...нам беларусам, вялікаму 10 мільённаму народу...”
(НН, 1909,24(7) сеньцябра); . . „ - _  ^onua

10) народ, скалечаны не толькі фізічна, але і духоуна. ...доугае падня- 
вольнае жыцьцё асьлепіла народ, адабрала ад яго харакгэр, цьвёрдасьць, 
гордасць національную, зрабіла яго слугой і нявольнікам, скалечыла ягоную 
душу...” (НН, 1909, 8(21) акцябра);

У 11) адна нацыя, народ адной зямлі, незалежна ад веравызнання. Бела
руси народ -  адзін, ня гледзячы на тое, што адны з нас праваслауные, 

pycie -  каталікі. ...мы ўсе -  браты родные, сыны аднэи бацькоушчыны
Беларусі” (НН, 1909, 15(28) акцябра);

12) самыя чыстыя славяне: “Ды беларусы памеж усіх славян -  самые 
чыстые славяне, і найбольш захавалі стараславянскіе звычаі, дух і мову
(НН 1909, 5(18)наябра). ___

Формула “мы -  беларускі народ” ва ўсебаковым азначэнні паняцця
стымулявала беларуса да новага мыслення, давала падставы асэнсаваць 
сваю значнасць, старажытнасць, прыхаваную моц і адначасова сваё
нацыянальна-духоўнае паняволенне.

Цэнтральнае месца ў лагасферы таго часу займала лакальна-тэрытары- 
яльная саманазва “ тутэйшыя” . Феномен “тутэйшасці 
гедыяй для самасвядомасці беларусаў: “мужык тутэишы , -тутзишы народ 
“люд тутэйшы” і г. д. Паступовае выкарыстанне, а пасля і даволі частае 
ўжыванне наймення “беларус” можна лічыць сведчаннем паглыблення кан- 
салідацыйных працэсаў у грамадскім жыцці. “Быў я маскалём быу я паля- 
кам -  як каму даспадобы, -  параўноўваючы, як качарга у руках бабы- ™> ^ aP 
выграбае, то мужу плечы раўнуе. Hy а цяпер, значыць, я беларус. Цікауна. 
Нездарма думкі захадзіліся, што ажно чэрап разлятаецца... Пасля здабыу я 
кніжак, пісаных па-беларуску і ў іншых мовах і прачытаўшы іх, эрээумеу 
жывую святую праўду. Так, я беларус”, -  пісала “Наша Ніва (цыт. па. Каука 
1989. 196). Новыя зтнанімічныя паняцці папаўнялі лагасферу нацыянальна

87

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Журнапістыка

культуры, пра што сведчаць творы першых беларускіх пісьменнікаў: “Дудка 
беларуская” Ф. Багушэвіча, “Смык беларускі” Цёткі, “Я мужык-беларус” 
Я. Купалы, “Беларускае адраджэнне” М. Багдановіча і інш.

Нацыянальнае жыццё. Шмат увагі на старонках газеты аддавалася ў 
тыя часы нацыянальнаму пытанню. Трэба было тэарэтычна абгрунтаваць 
існаванне беларускай нацыі, абудзіць у “цёмнага мужыка” -  захавальніка 
мовы і традыцый -  “пачуцьце чалавека і грамадзяніна” (НН, 1909, 
4(17) юня). “Наша Ніва” ніколі і нідзе не выступала супраць іншых народаў, 
заўсёды закпікала паважаць і шанаваць рускую, польскую і ўкраінскую куль
туру, вучыцца ў іх (гл. Александровіч 1971, 210). Газета адстойвала роў- 
насць усіх народаў і права кожнага з іх на самавызначэнне: “Кожны чалавек 
павінен дайсьці да таго, што ўсіх людзей на сьвеці будзе лічыць сваімі 
братамі, блізкімі і роўнымі, а для гзтаго трэба, каб ён мог і сябе лічыці за 
чэлавека з усімі національнымі правамі” (НН, 1909, 21 мая).

Ставячы перад сабой заданы ўсебаковага адлюстравання нацыянальна- 
га жыцця, “Наша Ніва” не цуралася “дробных” спраў -  культуры земля- 
робства, барацьбы з гаспадарчай нядбайнасцю, п’янствам, “не падганяла 
свой народ пад меркі іншых народаў, не глядзела на яго праз прызму чужых 
схем, а бачыла яго такім, якім ён быў у сапраўднасці” (Ермаловіч 1990, 167). 
Падняцце культурнага і маральнага ўзроўню народа газета лічыла задачай 
кожнага дня. Як вынік заняпаду старажытных народных звычаяў разгляда- 
ецца руйнаванне чалавечай маралі. Канцэпт “п’янства” з’яўляецца цент
ральным вузлом стандартнай ментальнай схемы “людскія заганы”: “Ой вы 
людзі, ня ведаеце, што гарэлка -  гэта чартоўская дачка: яна да добраго не 
давядзе, усе зло творыць; перэстаньце піць, а за гэтые грошы выпішце 
газзту, то будзеш мець у галаве свет, каторы атчыніць вочы і будзеш на 
сьвет глядзець вясёла і ня будзеш пьяным валяцца лад лавай у карчме” 
(НН, 1909, 6(19) аўгуста). Паняцце ментальная схема дэфініруецца як 
элемент вопыту, які адлюстроўвае сутнасць аб’ектаў, падзей, з’яў у вызна- 
чанай сацыякультурнай прасторы; стандартная ментальная схема -  мен- 
тальнае ўтварэнне, уласцівае ўсім носьбітам нацыянальнай культуры 
(гл. Третьякова 1998, 120).

Увайшоўшы ў ранг ключавога, слова семантычна пашыралася, набывала 
сувязі з іншымі паняццямі (цемната -  п’янства -  свет -  навука -  мова -  сва- 
бода -  нацыянальнае жыццё): “Калі будзе ў нас менш белнасьйі і йемнаты. 
тады у нас і пьянство будзе меншае (тут i далей падкрэслена намі. -  В. C.). I 
чым дальш будзе ісьці народ пуцінай сьвету, тым менш будзе зладзейства i 
пьянства, менш смертных выпадкоў праз яго. A ўсё гэта будзе тады, як 
дадуць нашаму народу поавы на жыиьиё, якіх ён цяпер ня мае дадуць яму 
самому разбірацца ў сваіх справах. Дадуць яму грамадзкую і національную 
вольнасиь. каб ён пачуваў сябе чэлавекам. А разам с тым трэба клапаціцца 
каб менш иемнаты было ў народзе, каб больш людзей самі маглі разбірацца 
ў заплутанных праявах жыцьця. А дзеля гэтаго трэба завадзіць больш школ, 
ды пры гэтым з навучэньнем у роднай для вучнёў мове, каторые адны 
толькі змогуць разагнаць иемнату неведаньня, што абгарнула нашу вёску. 
Толькі сьвет навукі. ўвабранай у родную нашональную апратку, зможэ 
здалець пьянства” (НН, 1909, 29(11) акцябра).

Па матэрыялах газеты можна назіраць, як час мяняе жыццёвыя парадкі, 
рушыць усталяваны стагоддзямі лад. 3 патрабаваннем правоў чалавека 
з’явілася і патрабаванне свабоды выбару як у грамадскім, так і ў асабістым 
жыцці: “Пара ужо, каб закон ясна гаварыў, што пара людзей, -  не пара са- 
бак, каторых можна трымаць на сворцы не пытаючыся, ці гэтаго яны хочуць, 
ці ня хочуць” (НН, 1909, 6(19) аўгуста). Такім чынам, “Наша Ніва” рэпрэзен- 
туе нацыянальную рэальнасць, адлюстроўваючы змены ў свядомасці 
асобы.
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Мова. Слова “мова” ў дыскурсе з’яўляецца семантычным ядром, вакол 
якога канцэнтруюцца іншыя ключавыя словы. Мова ператвараецца і ў мэту 
нацыянальнага адраджэння, і ў яго сродак, і ў своеасаблівы фундамент уся- 
го нацыянальна-вызваленчага руху: “I калі мы паставілі сабе мэту, -  свед- 
чыць газета, -  адрадзіць наш налол на найіональнай тебе, то нам у пер
шую чэраду трэба адрадзіць сваю mobv. Т олькі тады ў нас будзе якоесь 
асобнае нашональнае жыиьиё, бо асобная мова -  тэта i ёсць форма на- 
йіональнай асобнасьйі. Толькі адрадзіўшы мову мы зможэм паставіць на 
цьвёрды грунт наш pyx. Бо найіональны pyx, як вялікая жыцьцёвая гіс- 
тарычная сіла, можэ жыць толькі тады, калі пад яго будзе падведзен такі 
фундамэнт, як гібка абробленая мова, дый літэратура і навука v гэтай мове. 
Тады ўжо мы зможэм будаваць на гэтым мощным фундамэнце будынак 
ўласнай найіональнай ідэолёгіі” (НН, 1909, 2(16) сенцябра).

“Наша Ніва” -  гэта масава-інфармацыйнае выданне, у якім адлюстрава- 
на гісторыя ўпартага “змагання за дэмакратычную, сапраўды народную 
культуру, змагання, нарэшце, псіхалагічнага, маральнага, калі перамагчы ў 
сабе ахоўны комплекс “без'языкасці” і адкрыта запрыязніцца з беларускай 
газетай не для аднаго беларуса ставалася актам мужнасці” (Вашко 1997, 
194). Шэраг матэрыялаў выразна сведчыць пра стаўленне беларусаў да 
роднай мовы.

Мова:
1) беларуская літаратурная мова: “...родная мова, каторую ўжывалі 

бацькі, дзяды і прадзеды, ў каторай трыста гадоў таму назад пісаліся ўсе 
законы і бумагі ў Літве і Беларусі, ды нават вучоныя і духоўныя кнігі” (НН, 
1909, 9(22) январа);

2) раўнапраўная з іншымі мовамі: “...мова родная беларуская мае правы 
стаць поплеч з мовай расейскай, польскай” (НН, 1909, 9 марца);

3) права: “Мова родная ёсць сьвятое права кожнаго чалавека” (НН, 1909, 
9 марца);

4) дарога: “Родная мова -  гэта найкаротшая дарога да культурнасьці” 
(НН, 1909, 9(22) апрэля);

5) форма адметнасці: “...асобная мова -  гэта i ёсць форма національнай 
асобнасьці” (НН, 1909, 3(16) сеньцябра);

6) мужыцкая мова i культурная мова: “...з мовы вёсковаго ужытку, з мовы 
цёмных селян выкаваць мову культурнай націі” (НН, 1909, 9 марца);

7) жывое слова беларуса: “...шырыць слово беларускае... над жывым 
словам беларуса” (НН, 1909, 17(30) сеньцябра);

8) скарб, спадчына: “Мова наша, гэта скарб наш багаты i пекны, а дарагі i 
мілы нам за тое, што ён наш родны. Гэта спадчына, каторая асталася нам 
ад дзядоў і прашчуроў нашых i мы яго павінны любіць i шанаваць” (НН, 
1909, 24(7) сеньцябра);

9) матчына песня: “...мовы сваей роднай спрадвечнай, -  тэй мовы, 
каторая песьняй калыснай лілася над ім з матчыных грудзей...” (НН, 1909, 
8(21) акцябра).

У артыкулах аўтары “Нашай Нівы” разглядалі праблему “свайго” i “чужо- 
га” слова: “Слова аб усякай рэчы, пачутае беларусом у сваей роднай мове, 
куды больш зразумело і бліжэй, чым сказаное ў мове чужой; слова роднае 
чутно ня толькі розумом чалавека, але i сэрцэм, як ўсялякому ведама, а 
слова чужое заўсягды суха для вуха беларуса і гаворыць толькі яго розуму” 
(НН, 1909, 19(2) наябра).

“Мова” з атрыбутамі “бацькоўская”, “спрадвечная”, з аднаго боку, “смеш
ная”, “нялюдская” -  з другога, стварае камунікатыўнае напружанне ў газет
ным дыскурсе.

Зямля. Пры ўсёй важнасці культурных i нацыянальных праблем “Наша 
Ніва” як газета сялянская не магла абысці маўчаннем такое пытанне, як ма-
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лазямелле беларускіх сялян ва ўмовах памешчыцкага землеўладання. 
Князь Геранім Друцкі-Любецкі ў Думе звярнуў увагу на адну з асаблівасцей 
беларускага народа: “Я сам рос сярод народу й ведаю, што тэты просты 
сельска-гаспадарскі народ Беларусі мае таксама свае ідзялы. Ягоны ідзял -  
“Зямля Божая”, але й народ Божы -  таму ён уважав, што гэтая Божая зямля 
павінна належаць свайму Божаму народу, тэта значыць, што патрэбы да- 
дзенае мясцовасьці, патрэбы дадзенае нацыянальнасьці павінны быць за- 
даволеныя згодна зь ідзяламі гэтае нацыянальнасьці” (Запісы 1966, 172).

Канцэпт “зямля”, замацаваны як сакральнае паняцце, у “Нашай Ніве” 
толькі пацвярджае свой асобы статус у канцзптуальнай карціне свету: “Му- 
жык на зямлю вельмі ласы i на даражыню, праўду кажучы, не так ужо 
агледаецца: яму патрэбна зямля...” (НН, 1909, 13(26) аўгуста). Характэрныя 
для маўленча-мысліцельнай дзейнасці беларуса спалучзнні “клапаціцца пра 
землю, працаваць на зямлі” сталі дамінантамі вялікага кантэкстуальнага шэ- 
рага з яго своеасаблівымі маўленчымі формуламі: хадзіць каля зямелькі 
(НН, 1909, 9(22) январа); упарадкаваць зямлю (НН, 1909, 15(28) январа); 
зямлю гаруюць (НН, 1909, 11(24) юня); вырабляюць зямлю (НН, 1909, 6(19) 
аўгуста); гнаіць зямлю (НН, 1909, 20(2) аўгуста); падымаць зямлю (НН, 1909, 
1(14) акцябра).

У дыскурсе “Нашай Нівы” застаецца непарыўнай сувязь слоў “зямля” -  
“праца”. Асабліва пашырана на старонках газеты слова “гараваць”. Магчыма 
таму, што яно сэнсава больш складанае і мае больш багатую канататыўную 
семантыку, чым слова “працаваць”. Калі праца -  гзта заканамерная і неаб- 
ходная частка жыцця, то гараваць азначае працаваць цяжка, без адпачын- 
ку. Выраз “гарапашнік мужык” (НН, 1909, 24(7) сеньцябра) утрымлівае кана- 
татыўную сему спачувальнасці.

Зямля не перастае ва ўяўленні беларусаў быць карміцелькай, такой жа 
жывой істотай, як і сам чалавек: “Не кармі чалавека, дык аслабее; так сама 
із зямлёй” (НН, 1909, 5(18) марца), “Падымеш з восені зямельку... дый зя- 
мелька за стараньне каля яе двойчы табе атплаціць” (НН, 1909, 1(14) ак
цябра). У поле семантычных кандзнсантаў ключавога слова “зямля” ўвахо- 
дзіць слова “гной”: “Ой, тэты гнаёк -  праўдзівы хлебок! Не ўмеем мы яго 
толькі ані збіраць, ані шанаваць” (НН, 1909, 14(27) мая). Да таго ж яно на- 
бывае асацыятыўныя сувязі ў ланцужку “мы -  мужыкі -  беларусы”: “Кажуць, 
што ўсё роўна нашы сыны панамі ня будуць; як вазілі гной, так і будуць ва- 
зіць” (НН, 1909, 16(29) апрэля).

Скрозь прызму маўленча-мысліцельных паводзін беларуса газета адлю- 
строўвае жыццёвую філасофію: “Кожны купляў сабе каня, кароўку і свінку; 
рабіў ціхенька зямлю і жыў памаленьку” (НН, 1909, 1(14) январа). Менавіта 
спалучэнні “рабіў ціхенька зямлю” і “жыў памаленьку” вельмі дакпадна ха- 
рактарызуюць жыццё беларуса і яго маўленча-мысліцельную дзейнасць як 
усталяваны ў беларускім светаадчуванні ідэал -  працаваць на ўласнай 
зямлі, без войнаў і сацыяльных катаклізмаў, у згодзе з суседзямі.

Аналіз матэрыялаў “Нашай Нівы” выявіў яшчэ адзін семантычны ланцу- 
жок: “зямля” -  “гаспадарка” -  “Беларусь”. Аб сувязі слоў “гаспадарка” і “Бе
ларусь” сведчыць выраз: “Ўсю гасударственую гаспадарку ня скора можна 
будзе акуратне і мудра нарыхтаваць -  на тэта мала надзеі” (НН, 1909, 
4(17) юня). Вельмі актыўна ў дыскурсе ўжываецца і слова “зямля”, “глеба” ў 
пераносным значэнні: “ ...падобна працавітаму аратаму, на глебу народную 
сеюць зерне сьвядомасьці національнай” (НН, 1909, 8(21) акцябра). Слова 
“праца” таксама атрымлівае пэўную семантычную трансфармацыю: “ ...ма- 
зольная праца на карысць вызваленьня Беларусі” (НН, 1909, 29(11) ак
цябра).

Эвалюцыя ў беларускай лагасферы ад “сялянскай” стандартнай мен- 
тальнай схемы “свая зямля”, дзе ключавымі словамі з’яўляюцца “хата”,
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“вёска”, “край”, да складанай схемы “Беларусь” была абумоўлена ў вялікай 
ступені ўнутраным інстынктам беларусаў да захавання свайго жыцця -  як 
фізічнага, так і духоўнага. Дыскурсны аналіз вылучаных намі тэматычных 
блокаў (канцэптасфер) дазваляе зрабіць наступныя высновы.

Як сродак масавай інфармацыі “Наша Ніва” яскрава вызначыла сваю 
пазіцыю ў дачыненні да найвялікшых ментальных каштоўнасцей беларус- 
кага народа і адвяла ім вартае месца ў сваім інфармацыйным полі.

Як калектыўны суб’ект дыскурсу газета выпрацавала адмысловыя фор
мы маўлення, устойлівыя маўленчыя формулы, якія знітоўваюць тэксты 
ўнутры кожнага тэматычнага блока ў адзіны вялікі кантэкст. Мы -  беларускі 
народ: вялікі народ, працавіты, дружалюбны, “жыве згодне з суседзямі і 
роўна з імі працуе над супольнай справай усіх нацый”, старажытны народ, 
які “павінен заняць пачэснае мейсцэ ў сямьі братніх націй”, а беларус -  не 
“тутэйшы”; нацыянальнае жыццё: беларус “такі самы чэлавек і грамадзя- 
нін свайго краю, як усе іншые”; мова: “мова спрадвечная наша Беларуская”, 
матчына песня, “скарб наш багаты і пекны”, “спадчына дзядоў нашых”; зям- 
ля: карміцелька, “зямелька за стараньне каля яе двойчы атплаціць” -  гэтыя 
формулы адрасаваліся беларускаму народу, укараняліся ў яго свядомасць і 
мелі магічную ўплывовую сілу, якую не страцілі і сёння. Такія ж формулы, як 
“бедны, беззямельны беларус”, “цёмны”, “зацісьнены, пакрыўджаны”, жыццё 
выкрасліла з сучаснага маўленчага ўжытку носьбітаў нацыянальнай культу
ры. Лагасфера -  структура зменлівая.

Такім чынам, стаўшы сапраўдным голасам народа, вякамі пазбаўленага 
свайго друкаванага слова, газета ўздзейнічала на характар маўленча-мыс- 
ліцельных паводзін беларускага грамадства, заклікаючы “шырыць слово бе- 
ларускае, шырыць думкі беларускіе” (НН, 1909, 17(30) сеньцябра). “Наша 
Ніва”, рэпрэзентуючы беларускую рэальнасць, з аднаго боку, адлюстроўва- 
ла асаблівасці лагасферы, з другога -  актыўна ўплывала на яе фарміра- 
ванне.
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