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ФАНЕТЫЧНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 
У ВУСНЫМ ГАРАДСКІМ МАЎЛЕННІ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗАПІСАЎ У Г. П. ХОЦІМСКУ) 
У гэтай публікацыі мы працягваем аналіз вуснага гарадскога 

маўленння, які грунтуецца на матэрыялах з Альдэнбургскага праекта па 
«трасянцы» [1, 2], наш падыход і ўмоўныя пазначэнні выкладзены ў 
ранейшых артыкулах [3, 4]. У гэтым дакладзе нас цікавіць фанетычная 
варыянтнасць. Тэарэтычна фанетычная варыянтнасць можа назірацца на 
прыкладзе наступных з’яў: выбухны [ґ] / фрыкатыўны [г], цвёрды [р] / 
мяккі [р’], афрыкаты [дз’], [ц’] / змычныя [д’], [т’], цвёрды [ч] / мяккі 
[ч’], рэалізацыя гукаў [дж] або [ж] у формах тыпу хаджу, хожу, 
наяўнасць / адсутнасць пратэтычнага [в] перад пачатковымі націскнымі 
[о], [у], наяўнасць / адсутнасць падаўжэння зычных у інтэрвакальным 
становішчы і інш. Раней намі разглядаліся варыянтнасць гукаў [і] / [й] у 
формах займенніка яна [2], варыянтнасць гукаў [ґ] / [г], [ч] / [ч’] [3, у 
друку]. Тут нашу ўвагу прыцягваюць такія асаблівасці хоцімскіх 
гаворак, як наяўнасць мяккага [р’], дзеканне, цеканне. Таксама намі 
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разглядаецца наяўнасць / адсутнасць рэгрэсіўнай асіміляцыі па мяккасці 
ў спалучэннях зычных тыпу [зв’], [зм’], [сн’], [сл’] і падобных. 

1. [р] / [р’]  
Хоцімскім гаворкам уласціва наяўнасць мяккага зычнага [р’]. 

Аднак у хоцімскай частцы корпусу сустракаецца 13 выпадкаў ужывання 
інфармантамі [р] на месцы [р’], што характэрна для беларускай 
літаратурнай мовы. Разгледзім гэтыя выпадкі. 

1.1. Цвёрды [р] у прыназоўніку цераз стабільна ўжывае інфармант 
С (мужчына, 44 гады, будаўнік): 

 (1) О, дык таб’е� мо�жна ц’і�раз О�ршу йе�хац’. (10: 39; С) 
 (2) Заб’ару�ц’, ч’і�раз час адпу�с’ц’ац’. (16: 10; С) 
(3) Э�ц’і, ч’і�раз гран’і�цу. (72: 85; С) 
Фанетычнае аблічча прыназоўніка ў маўленні гэтага інфарманта 

вар’іруе за кошт якасці першага зычнага. Але [р] стабільна застаецца 
цвёрдым, нават калі суразмоўца інфарманта С выкарыстоўвае [р’], 
параўн.: 

 (4) Папо�жжы, ц’е�раз тр’і�ццыц’ м’іну�т. (15: 44; С) 
 (5) Ч’е�р’ез ско�л’ка?(15: 46; N) 
 (6) Ц’і�раз тр’і�ццыц’. (15: 47; С) 
1.2. Гэты ж інфармант ужывае [р] у слове кастрюля: 
 (7) Так’е�йа во кастру�л’і. (4: 8; С) 
1.3. Варыянтнасць цвёрдага [р] / мяккага [р’] у слове воскресенье. 
1.3.1. У адрозненне ад стабільнага ўжывання цвёрдага [р] у 

прыназоўніку цераз, у слове воскресенье інфармант С ужывае як цвёрды 
[р], так і мяккі [р’]. Параўн.: 

 (8) Та ў васкрыс’е�н’н’а ба�н’у тап’і�ў там. (68: 23; С) 
 (9) Йа ў васкр’іс’е�н’н’а то�л’ка. (68: 33; С) 
 1.3.2. Варыянтнасць [р] / [р’] у слове воскресенье характэрна і для 

інфарманта А (жанчына, 41 год, настаўніца, жонка інфарманта С): 
 (10) За�ўтра ж васкрыс’е�н’н’а. (31: 49; А) 
 (11) Ў васкр’іс’е�н’н’а. (7: 4; А) 
1.3.3. Цвёрды [р] у слове воскресенье адзін раз быў ужыты 

інфармантам Р (жанчына, 69 гадоў, пенсіянерка, цётка інфарманта С): 
 (12) Н’а ўчо�ра, а у васкрыс’е�н’н’а. (68: 74; Р). 
1.4. Цвёрды [р] быў таксама ўжыты інфармантам А у форме 

загаднага ладу множнага ліку дзеяслова: 
 (13) Прав’е�рц’і пра�в’іл’нас’ц’… (37: 47; А) 
У дадзеным выпадку інфармант зачытвае рускамоўны тэкст, які 

змешчаны ў смс-паведамленні, і, нягледзячы на правапіс, выкарыстоўвае 
[р]. 
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1.5. Варыянтнасць [р] / [р’] сустрэлася і ў інфарманта М (мужчына, 
46 гадоў, будаўнік), брата інфарманта С. У большасці выпадкаў ён 
выкарыстоўвае [р’]. Аднак у адным з выказванняў ён ужыў [р] два разы: 

(14) Сматр’у�, э�тый, ў канцыл’а�рыйі гары�ц’ с’в’ет. (62: 40; М) 
У адным з суседніх выказванняў М ужыў у гэтым жа слове [р’]: 
 (15) Йа, тако�й, слы�шу, па каза�рм’і так кр’ік.(62: 41; М) 
(16) Бо�ндар’іў! (62: 42; М) 
(17) Ў канцыл’а�р’ійу! (62: 42; М) 
Выкарыстанне інфармантамі цвёрдага [р] замест мяккага [р’] 

цяжка паддаецца растлумачэнню, пакуль можна выказаць толькі 
папярэднія здагадкі пра асобныя ўжыванні.  

Так, магчыма, у маўленні інфарманта С у прыназоўніку цераз 
адбываецца ненаўмысная прагрэсіўная дысіміляцыя другога зычнага 
паводле мяккасці.  

Што да ўжывання формы каструл’а, то, магчыма, ужыванне гэтага 
слова з мяккім [р’] у звычайнай бытавой сітуацыі мужчына ўспрымае як 
(непажаданы) знак празмернай культурнасці. 

Нейкую папярэднюю версію можна выказаць і адносна 
вар’іравання [р] у форме воскресенье. Несумненна, інфарманты ведаюць 
правільную беларускую форму абазначэння апошняга дня тыдня – 
нядзеля, якая, аднак, магчыма, слаба засвоена мясцовай гаворкай. 
Магчыма, ужываючы ў вусным маўленні (“нармальна” ўласцівы 
пісьмоваму маўленню) стараславянізм воскресенье, інфармант С часам 
падсвядома адчувае нейкі дыскамфорт і ў якасці “кампенсацыі” 
празмерна высокай стылістыкі гэтай формы выкарыстоўвае ўласцівы 
“больш дэмакратычнай” беларускай мове цвёрды гук [р]. У маўленні 
інфарманта А назіраецца значная перавага формы воскресенье з мяккім 
[р’]. Форма з цвёрдым [р] была ўжыта жанчынай пад час тэлефоннай 
размовы з сястрой з Расіі. Магчыма, такім чынам жанчына хацела неяк 
падкрэсліць сваю ідэнтычнасць як носьбіта “хоцімска-беларускай” мовы 
ў параўнанні з сястрой, цяперашнім носьбітам рускай мовы. Пастаяннае 
выкарыстанне інфармантамі А і С розных варыянтаў формы ў размовах 
паміж членамі сваёй сям’і дазваляе папярэдне гаварыць пра гендэрную 
розніцу ва ўжыванні формы воскресенье ў межах адной сям’і 
(інфарманты В і N стабільна ўжываюць форму з [р’]). Інфармант Р, як 
сапраўдны носьбіт гаворкі, стабільна выкарыстоўвае [р’].   

 2. [д’] / [ дз’], [т’] / [ц’]  
Назіраецца значная перавага дзекання і цекання над 

выкарыстаннем [д’] і [т’]. Так, колькасныя паказчыкі ўжыванняў [дз’] і 
[д’] 1759 і 5, [ц’] і [т’] – 2810 і 26 адпаведна. Толькі інфармант К 
(жанчына 42 гадоў, медсястра) пастаянна (ёсць толькі адно выключэнне) 



 105 

вымаўляе [т’]. Знайсці абгрунтаванне ўжыванняў для ўсіх выпадкаў 
цяжка, часта ў межах аднаго або суседніх выказванняў 
выкарыстоўваюцца розныя варыянты ці камбінацыі тыпу [д’] - [ц’], [дз’] 
- [т’]. Тут прывядзем толькі тыя выпадкі, якія на першы погляд 
паддаюцца тлумачэнню. 

2.1. Выпадкі выкарыстання [д’] 
2.1.1. Пры пераключэнні тэмы размовы з мясцовай на 

“сталічную”: 
(18) Ната�ш, а ты пр’ійе�дз’іш, і сра�зу экза�м’ін? (10: 5; С) 
(19) Да, ў два чыса�. (10: 6; N) 
(20) Ну бу�д’іт вр’е�м’а ішчэ8. (10: 7; N) 
Пераходзячы да расказу пра навучанне ва ўніверсітэце, інфармант 

N (дзяўчына, 19 гадоў) як бы часткова пераключылася на гарадскую, 
«афіцыйную» абстаноўку ў маўленні, якая вымагае ўжывання рысаў 
рускай мовы, і выкарыстала [д’]. Пра гэта ж можа сведчыць і 
выкарыстанне [в] у слове время. Аднак трэба адзначыць, што 
пераключэнне адбылося не ў поўнай меры (цвёрды [ч] у словаформе 
часа, форма ішчэ). 

2.1.2. Для экспрэсіі: 
(21) Д’ілавы�йе! (таму што ў вас хутка канікулы) (13: 50; N) 
(22) А, ў мла�дшых кла�сах. (заўсёды больш канікул, чым у 

старэйшых) (13: 51; N)  
Інфармант ужыў [д’], каб падкрэсліць экспрэсію (здзіўленне ад 

таго, што вучні пачатковых класаў хутка будуць мець канікулы, хоць 
правучыліся яшчэ не шмат). Тут жа, у наступным выказванні, ужыты 
[ц’]: 

(23) Ак’е�й-та ў ц’аб’е клас, мам? (13: 52; N) 
Тэма размовы не змянілася, таму можна было б выказаць здагадку, 

што, раз ужыты [д’], то будзе ўжывацца і [т’]. Але гэтага не адбылося. 
Магчыма, гэта звязана з тым, што выказванне (23), у адрозненне ад 
папярэдніх, ужо не мае характару здзіўлення – гэта звычайнае пытанне, 
выкліканае цікавасцю інфарманта, а не выражэнне ім эмоцый. 

2.2. Выпадкі выкарыстання [т’] 
2.2.1. Афіцыйны характар размовы: 
[т’] быў ужыты інфармантам А падчас тэлефоннай размовы з 

супрацоўніцай Камунгаса:  
 (24)Т’і�ха. (3: 11; А) (набірае тэлефонны нумар) 
(25)Камунхо�з? (3: 13; А) 
(26) Здра�ствуйт’е. (3: 14; А) 
(27) Падскажы�т’е, пажа�луста. (3: 15; А) 
(28) Ў каво� та мн’е мо�жна узна�т’? (3: 16; А) 
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Але тут жа: 
(29)Заплац’і�ла йа за дз’іка�бр’ м’е�с’іц за кварц’і�ру?(3: 17; А) 
(30) Тр’і�ццыт’ тр’і, с’ем, пас’і�ба. (3: 18; А) 
Тое, што жанчына ўспрымае дадзеную размову з незнаёмым 

чалавекам як афіцыйную, для якой пажадана ўжыванне рускай мовы, 
пацвярджаюць ужытыя ёй звароты ветлівасці, [в] у канчатку займенніка 
каго. Выказванне (29) вылучаецца сярод астатніх наяўнасцю дзекання і 
цекання. Выказванне (30) – пераходнае ад афіцыйнай да звычайнай 
бытавой размовы. Тут назіраюцца прыкметы абодвух стыляў: з аднаго 
боку, [т’] як элемент афіцыйнага стылю, з другога боку, цвёрды [м] у 
лічэбніку семь і скарочаная, размоўная версія выразу спасибо. 

Назіраецца і адваротная з’ява – перанясенне прыкметаў афіцыйнай 
сітуацыі ў звычайную бытавую размову: 

 (31) Йес’т’? [хочаш]? (пытанне адрасавана мужу) (3: 22; А) 
2.2.2. Уплыў тэмы размовы: 
 (32) Там жа ж на�да т’іп’е�р’ р’іф’іра�т, нав’е�рна?(53: 57; А) 
 (33) Пр’ілажэ�н’ійа там ра�зныйа, уро�к, вс’о э�т’і са�мыйа, там 

што-н’ібу�дз’ - э�та н’і в сч’от. (53: 68; А) 
Інфармант А расказвае пра курсы павышэння кваліфікацыі, на якія 

збіраецца ехаць. З дапамогай выкарыстання [т’] жанчына своеасаблівым 
спосабам «узмацняе» афіцыйны характар будучай сітуацыі, дзе, напэўна, 
будзе культывавацца руская мова. 

2.2.3. Для перадачы станоўчай ацэнкі чалавека: 
У адной з размоў гаворка ішла пра знаёмага А, які займаецца 

перацягваннем абіўкі крэслаў. Інфармант А хваліць гэтага знаёмага і, 
распавядаючы пра яго, выкарыстоўвае [т’]: 

 (34) А йон жа э�т’ім шчас н’і зан’іма�йіцца?(54: 102; А) 
(35) Там, піріт’а�жка, н’е? (54: 103; А) 
(36) Мат’ір’йа�л йос’ц’. (54: 116; А) 
Параўн. тут жа, у адным з суседніх выказванняў, А звяртаецца да 

мужа з папрокам (бо той не перацягнуў крэслаў, хоць і абяцаў) і 
выкарыстоўвае [ц’]: 

(37) Дык чаго� ж ты н’і п’ір’іц’а�г’івайіш, Вас’? (54: 119; А) 
2.2.4. Пры цытаванні:  
 (38)Гавар’у�, зна�йіт’а што, гавар’у�?(52: 140; L) 
(39) Вы па пр’і�нцыпу, гавар’у�. (52: 141; L) 
Але: 
(40) Йе�с’л’і чай с са�харам, то ру�к’і мыц’ б’аз мы�ла. (53: 142; L) 
Інфармант L (жанчына, 38 гадоў) цытуе свае словы, якія былі 

сказаны пад час сустрэчы з калегамі па рабоце. З аднаго боку, сустрэча 
была досыць афіцыйная (сустрэча настаўнікаў пачатковых класаў раёна), 
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але, з іншага боку, адносіны паміж настаўнікамі сяброўскія, і 
афіцыйнасць крыху здымаецца. Магчыма, выкарыстанне інфармантам як 
[т’], так і [ц’] спрыяе перадачы такога неадназначнага характару 
сітуацыі.  

З вышэйпаказанага бачна, што выкарыстанне інфармантамі [д’] і 
[т’] выклікана пэўнай спецыфічнасцю сітуацыі. Трэба адзначыць, што 
гэтыя заканамернасці дзейнічаюць не ва ўсіх выпадках. 

3. Наяўнасць / адсутнасць рэгрэсіўнай асіміляцыі па мяккасці 
ў спалучэннях зычных тыпу [зв’], [зм’], [сн’], [сл’] і падобных.  

Вялікі аб’ём корпусу стварае цяжкасці для дакладнага аналізу 
матэрыялу такога роду. Намі быў прааналізаваны асобны яго кавалак. 
Папярэднія высновы наступныя: у корпусе назіраецца як наяўнасць, так і 
адсутнасць асіміляцыі, пры гэтым наяўнасць змякчэння пераважае. Так, 
у прааналізаваным кавалку корпусу суадносіны наяўнасці / адсутнасці 
асіміляцыі 10: 7 у размове дзвюх жанчын-настаўніц і 9:1 у размове двух 
мужчын-будаўнікоў, пры гэтым агульная колькасць адзінак з назіраемай 
з’явай большая ў размове жанчын (17), чым у размове мужчын (10). 
Назіраецца фанетычная варыянтнасць асобных слоў у маўленні 
інфармантаў: 

(41) Нарма�л’на, Св’ет. (52: 1; А) 
(42) Так, С’в’ет, м’іну�тачку.(52: 154; А) 
(43) Сабра�л тако�й брас’л’ет. (60: 54; М) 
(44) І э�тат брасл’е�т адз’е�ў. (60: 64; М) 
Праведзены намі аналіз дазваляе гаварыць пра наяўнасць 

вар’іравання ў межах некаторых фанетычных асаблівасцяў хоцімскіх 
гаворак. Яно можа быць выклікана як унутранымі (фанетычнае 
асяроддзе), так і знешнімі прычынамі (характар і тэма размовы, 
цытаванне, экспрэсія, станоўчая ацэнка чалавека). Большасць выпадкаў 
вар’іравання тлумачэнню паддаецца цяжка. Аднак і яны не павінны 
застацца без увагі, бо характарызуюць асаблівасці маўленння пэўных 
інфармантаў і адлюстроўваюць дынаміку развіцця гаворкі ў цэлым. 
Высновы, зробленыя намі, папярэднія, яны могуць карэкціравацца ў 
працэсе даследавання.  
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Куліковіч У. І., Парус К. У. (Мінск) 
 

РЭКЛАМА І РЭКЛАМАДАЎЦЫ 
ГАЗЕТЫ «НАША НІВА» ЗА 1907 г. 

Уводзіны. Для беларускай медыяпрасторы пачатак ХХ 
стагоддзя – перыяд нацыянальна-культурнага адраджэння, калі Закон 
«Аб свабодзе друку» (1906 г.) зняў забарону на беларускае друкаванае 
слова і стварыў умовы для арганізацыі першых легальных 
беларускамоўных газет «Наша Доля», «Наша Ніва», «Bielarus». 
Найбольшы поспех выпаў на долю штотыднёвай грамадска-палітычнай і 
навукова папулярнай газеты «Наша Ніва», што выдавалася ў Вільні ад 
10 лістапада 1906 да 7 жніўня 1915 года кірыліцай і паралельна да 31 
кастрычніка 1912 года лацінкай. На гэта неаднаразова ўказвалі многія 
філолагі, гісторыкі, журналісты: В. П. Лемцюгова, А. Ф. Мяснікоў, 
М. В. Рагойша, В. В. Валженкова, Т. С. Студзенка, А. У. Унучак, 
І. Ф. Кітурка, П. І. Навойчык і іншыя.  

Аднак і па сёння мала вывучанымі па-ранейшаму застаюцца асобныя 
віды дзейнасці газеты. Адзін з іх – рэкламаванне друкаванай прадукцыі. 
Глыбокі аналіз і падрабязная характарыстыка зместу, афармлення, 
размяшчэння рэкламных тэкстаў, якія таксама з’яўляюцца часткай 
агульначалавечай культуры, што развіваецца па сваіх ўнутраных законах, на 
старонках “Нашай Нівы”, апісанне кола рэкламадаўцаў дазволіць 
спасцігнуць сутнасць феномена як самой газеты, так і рэкламы, 
атрымаць аб’ектыўнае ўяўленне пра тыя працэсы, што адбываліся пры 
рэкламаванні друкаванай прадукцыі. Актуальнасць даследавання 
прадыктавана вострай неабходнасцю комплекснага вывучэння ролі і месца 
газеты “Наша Ніва” ў гісторыі культуры і друку Беларусі, ініцыятарам 
якога выступае беларускае выдавецтва “Тэхналогія”, якое ажыццявіла 
выпуск факсімільнага выдання ўсіх нумароў газеты. 

Рэкламныя рубрыкі. Для размяшчэння рэкламы друкаванай 
прадукцыі ў газеце былі створаны тры спецыяльныя рубрыкі: 


