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КУЛЬТУРА МОВЫ  
НА СТАРОНКАХ ГАЗЕТЫ «КУЛЬТУРА»

Культура	 мовы	 сродкаў	 масавай	 інфармацыі	 заўсёды	 прыцягвала	
ўвагу	 навукоўцаў,	 пісьменнікаў	 і	 людзей,	 неабыякавых	 да	 чысціні	
беларускай	 мовы.	 Між	 тым,	 сённяшнія	 газеты	 і	 часопісы,	 у	 якіх	
ужываецца	 беларуская	 мова,	 даволі	 часта	 стракацяць	 памылкамі	
на	 розных	 узроўнях	 моўнай	 сістэмы	 –	 фанетычнай,	 граматычнай	 і	
лексічнай.	Асабліва	прыкра	сустракаць	такія	моўныя	памылкі	ў	цалкам	
беларускамоўных	 газетах,	 дзе	 працуюць	 айчынныя	 журналісты,	 для	
якіх	беларуская	моўная	стыхія	даўно	сталася	будзённай	і	звыклай.	

У	 гэтай	 сувязі	 прааналізуем	 тэксты,	 змешчаныя	 толькі	 ў	 адным	
нумары	 газеты	 «Культура»	 (№	 32	 за	 11	 жніўня	 2018	 года)	 –	 органа	
Міністэрства	культуры	Беларусі.	

1.	Граматычныя	памылкі.
1.1.	 Неадпаведнасць	 канчаткаў	 роднага	 склону	 назоўнікаў	

мужчынскага	роду	адзіночнага	ліку.
Важны чыннік кінарынка – магчымасць капрадукцыі з іншымі 

краінамі (с.	 6).	 Слова	 кінарынак	 у	 родным	 склоне	 павінна	 мець	
канчатак	 -у,	 а	не	 -а,	 як	у	 тэксце	 [2,	 с.	 70–71].	Тым	больш,	што	далей	
аўтар	 матэрыялу	 ўжывае	 менавіта	 нарматыўны	 канчатак	 у	 гэтым	 жа	
слове:	 Таму на пытанне, датычнае стану беларускага кінарынку, я 
магу адказаць: яго няма (с.	7). Гэтая	ж	памылка	сустракаецца	і	ў	іншых	
тэкстах,	 напрыклад:	Справа, вядома, у ёмістасці ўласнага музычнага 
рынка	(с.	7).

Да	слова,	падобных	памылак	(неправамернае	ўжыванне	канчаткаў	-а	
ці	-у	ў	назоўніках	мужчынскага	роду)	у	прааналізаваным	газетным	нума
ры	–	вялікая	колькасць.	Напрыклад:	Адметнымі стравамі частаваліся 
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і на свяце беларускай кухні «Моц смаку», зладжаным сектарам куль-
турна-масавай і асветніцкай работы аграгарадку Лелюкі (с.	12). Слова	
аграгарадок	у	родным	склоне	таксама	мае	канчатак	-а.	Далей	у	тэксце	
ўжываецца	менавіта	кадыфікаваны	канчатак: У той жа дзень маёнтак 
Дамбавецкага сабраў на брэндавым свяце ўсіх жыхароў аграгарадка 
Бердаўка […] (с.	12).	

Яшчэ	адзін	прыклад	з	таго	ж	тэксту:	[…]	Бердаўка Лідскага раёну 
[…] (с.	12).	Слова	раён	павінна	ўжывацца	ў	родным	склоне	з	канчаткам	
-а,	а	не	-у.	

І	 яшчэ	 два	 прыклады: Першым звычайна рабіў крок насустрач 
ён – увесь вытканы з супярэчнасцяў, з кіданняў ад плюсу да мінуса і 
наадварот	 […] ;	Сяргей Аганаў распавёў, што пры ўсёй мастацкай 
абагуленасці вобразу Гедыміна	[…]	(с.	3).	Назоўнікі	мужчынскага	роду	
плюс і вобраз ужываюцца	ў	родным	склоне	і	ў	гэтых	кантэкстах	менавіта	
з	канчаткам	-а. 

1.2.	Няправільнае	ўжыванне	формаў	дзеяслова.
Распачнем з той самай дзіцячай бібліятэкі № 5 […] (с.	12).	Дзеяслоў,	

з	якога	пачынаецца	фраза,	трэба	пісаць	з	нарматыўным	канчаткам	-ём,	а	
не	-ем,	як	у	тэксце	артыкула.

1.3.	 Выкарыстанне	 назоўнікаў	 мужчынскага	 роду	 пры	 наяўнасці	
нарматыўных	назоўнікаў	жаночага	роду.

Лета выходзіць на фінішную прамую. А так хочацца падоўжыць гэту 
цудоўную пару, захаваць сонечны настрой!, — загадчык бібліятэкай-
філіялам № 5 ЦБС Гродна Надзея Гудко ў двух радках выказала пачуцці	
[…];	 Па словах загадчыка аддзела народнай творчасці Іўеўскага 
цэнтра культуры і вольнага часу Ліліі Кішкель	 […]	 (с.	 12).	 Замест	
слова	загадчык	варта	ўжываць	слова	загадчыца:	 загадчыца	бібліятэкі,	
загадчыца	аддзела,	загадчыца	дзіцячага	садка	і	г.	д.	

2.	Лексіка.
2.1.	 Празмернае	 ўжыванне	 замежных	 слоў	 (у	 першую	 чаргу,	

англамоўных)	без	адпаведнай	іх	расшыфроўкі.
У 2016 годзе я пітчынгавала свой праект […];	 Пасля гэтага 

знайшла сэйлз-агента і атрымала шмат водгукаў […];	Два праекты на 
стадыі пост-прадакшна: «Мастацтва ЖЭС-арту» […]	(с.	6);	Пасля 
«wow-эфекту»	(с.	4)	і	інш.	У	тэкстах	не	тлумачыцца,	як	перакладаюцца	
гэтыя	замежныя	словы	на	беларускую	мову.	

2.2.	Неправамернае	ўжыванне	русізмаў.
Чым гэта не фестываль? Толькі круглагадзічны! – лічыць Леанід 

Каліценя (с.	4).	Замест	рускага	круглогодичный	 варта	выкарыстоўваць	
прыметнік	круглагадовы.		
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І ў гэты дзень стала дакладна зразумела	[…]	(с. 1);	Гэта стала для 
мяне штуршком	(с.	6).	Кузьма	Чорны	яшчэ	ў	1920-я	гады	кпіў	са	слова	
стала,	якое	аўтары	ўжывалі	не	да	месца.	Працытуем	радкі	з	класічнага	
твора	 пісьменніка	 «Небеларуская	 мова	 ў	 беларускай	 літаратуры»:	
«Успамi	наецца	 яшчэ	 адзiн	 загаловак:	 “Дарагога	 таварыша	 не	 стала”.	
Калi	згадзiцца,	што	гэта	напiсана	беларускаю	моваю	i	калi	выказаць	гэта	
расейскаю	моваю,	 дык	 яно	 будзе:	 “Дорогого	 товарища	 не	 серьезно”.	 Бо	
“сталы”	–	гэта	ў	нашай	мове	“серьезный”.	А	“стала”	–	“серьезно”»	[3,	с.	54].

Як	 бачна,	 усе	 парады	 Кузьмы	 Чорнага	 пакуль	 што	 ігнаруюцца	
беларускамоўнымі	журналістамі.	Прычым	не	толькі	ў	газеце	«Культура».	

3.	Апіскі	і	арфаграфічныя	недагляды.
Яна сабралася не надта «філарманірчная» – але слухала з зада-

вальненнем (с.	4)	; Чытачы бібліятэкі ў Гродна насычыюцца аранжавым 
настроем	(с.	12);	Нагадаю, што ў тыя гады Расія разумелася як адзіная 
і непадзельна, але пры гэтым была яна	[…]	(с.	3).	У	тэксце	памылкова	
напісаны	словы філарманічная, насычаюцца і непадзельная.

Наш любімы «Лістапад», «Кіназмена», праект «Сваё кіно», «Ані-
маёўка», Міжнародны кінафестываль экалагічнага кіно «Плане-
тарыўм» […]	(с.	3).	Згодна	з	Правіламі	беларускай	арфаграфіі	гук	[у]	
не	чаргуецца	з	[ў]	у	запазычаных	словах,	якія	заканчваюцца	на	-ум,	-ус:	
прэзідыум,	кансіліум,	і,	адпаведна,	планетарыум	[1,	с.	21].

4.	Акрамя	таго,	у	тэксце	гэтага	ж	нумара	газеты	«Культура»	сустра
каюцца	 таксама	 шматлікія	 стылістычныя	 і	 пунктуацыйныя	 памылкі.	
Спынімся	толькі	на	некаторых.	

4.1.	Паўторы	слоў	у	суседніх	сказах.
Праект «Белкіналета», які таксама ставіць за мэту паказ фільмаў 

менавіта беларускіх аўтараў, у гэтым сезоне адзначыў чатырохгоддзе. 
Яго адметнасць – паказ на вольным паветры, у дворыку Нацыяналь-
нага гістарычнага музея.	(с.	5);	Але што будзе налета – казаць склад-
на. «Белкіналета» гэтым годам вось было, а ці будзе налета – я не 
ўпэўнена (с.	5);	Чаго каштуе зрабіць кінафорум і пра якія праблемы на-
шай кінаіндустрыі можа распавесці звычайная кінафестывальная «кух-
ня»? Падчас невялікага зацішша перад новым культурным сезонам мы 
папрасілі прадстаўнікоў двух вядомых праектаў, якія спецыялізуюцца 
на папулярызацыі беларускага кіно, распавесці пра свае працоўныя 
будні і праблемныя пытанні (с.	5).

4.2.	Неправамерныя	знакі	прыпынку.
А для гісторыкаў дакастрычніцкай Расіі «Заходняя Русь», «Літва», 

«Белая Русь» фактычна, былі сінонімамі	(с.	3).	Пасля	слова	фактычна	
коска	не	патрэбна.
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Мова	 газет	 адыгрывае	 важную	 ролю	 як	 у	 распаўсюджванні	 бе
ларускай	 мовы,	 так	 і	 ў	 павышэнні	 пісьменнасці	 тых,	 хто	 чытае	
беларускамоўныя	 тэксты.	Разам	 з	 тым	у	СМІ	–	 у	прыватнасці	 ў	 газе
це	«Культура»	–	нярэдка	назіраецца	вялікая	колькасць	памылак	на	ўсіх	
узроўнях	моўнай	сістэмы.	У	сувязі	з	гэтым	павышэнне	культуры	мовы	
журналістаў	і	тых,	хто	піша	для	сродкаў	масавай	інфармацыі,	робіцца	
ўсё	 больш	 і	 больш	 актуальнай	 задачай.	 Бо	менавіта	 культура	 белару
скай	мовы	–	адзін	з	галоўных	параметраў,	па	якім	вызначаюць	не	толькі	
прафесійны	ўзровень	таго	ці	іншага	карэспандэнта,	але	і	самой	газеты,	
яе	прэстыжнасць	і	значнасць	для	ўсяго	грамадства.
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ЦВЕТОЛЕКСЕМА КАК ЯЗЫКОВОЕ СРЕДСТВО  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ
В	 современном	 языке	 СМИ	 журналистами	 активно	 используются	

цветолексемы	в	качестве	символа	для	обозначения	политических	пар
тий,	 общественно-политических	 движений	 и	 историко-политических	
событий.	 Такие	 устойчивые	 сочетания,	 как	Красная площадь, Белый 
дом, «желтый удав» (Китай) и «белый кролик» (США), коричневая 
чума, зеленая чума, белая дама с косой, черные полковники, черный пиар 
и белый пиар, черная вдова и белая вдова, черный день, черный вторник, 
черный список, оранжевая революция, давно	стали	привычными	для	но
сителей	русского	языка.	Употребление	цветолексем	в	составе	устойчи
вых	сочетаний	делают	язык	СМИ	не	только	колоритным,	образным,	но	и	
лаконичным:	«Поэтому, конечно, все «оранжевые» сценарии, в общем, 
одинаковые, и всегда во главе стоит определенная группка оранжевой 
элиты, которая получает от Соединенных Штатов мандат неприкос-
новенности… Будь мы красными или зелеными, Америка и Великобри-




