
 144 

няправільнасць можа памылкова ўспрымацца як характэрная моўная 
рыса, а гэта і вядзе да сталага існавання ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове “аслабленых участкаў” нормаў, руйнуе той гмах, што 
не намі быў узведзены. Менавіта каштоўнаснае стаўленне да 
нацыянальнай мовы, высокі ўзровень маўленчай культуры чалавека 
абагульняе культуру соцыуму і вызначае развіццё нацыі ў 
сацыякультурнай прасторы. 
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А ВЫ ГОВОРИТЕ НА МОВЕ?  
(ЛЕКСІЧНЫЯ БЕЛАРУСІЗМЫ Ў БЕЛАРУСКІМ ЭТНАЛЕКЦЕ  

РУСКАЙ МОВЫ) 
1. У апошнія дзесяцігоддзі на тэрыторыі Беларусі пачаў 

фарміравацца своеасаблівы варыянт рускай мовы, які пакуль што не 
вельмі значна, але ўсё ж адрозніваецца ад варыянтаў рускай мовы, якімі 
карыстаюцца, напрыклад, жыхары Урала, Сібіры, Масквы, Латвіі, 
Украіны і інш. У русскую мову, якая выкарыстоўваецца на тэрыторыі 
Беларусі, паступова пранікаюць рысы беларускай мовы, што дазваляе 
казаць пра існаванне беларускага этналекта рускай мовы (этналект – 
варыянт мовы, якім карыстаецца этнічная група, прадстаўнікі якой 
лічаць сябе іншым народам, адрозным ад таго, падле якого гэтая мова 
называецца, у лінгвістычнай літаратуры ў гэтым значэнні таксама 
ўжываецца тэрмін “нацыялект” [1, 2, 3]).  

У беларускім асяроддзі прынята лічыць, што ўзаемадзеенне дзвюх 
моў ідзе ў адным напрамку: руская мова паступова выціскае з ужытку 
беларускую: «Пасля сумнавядомага рэферэндуму 1995 года руская мова 
зноў, ужо каторым разам стала ў Беларусі дзяржаўнай. Нягледзячы на 
фармальную роўнасць з беларускай, яна адразу пачала імкліва 
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выцясняць апошнюю з розных сфераў ужытку і асабліва са сферы 
адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі» [5, с. 244]. Аднак варта 
задумацца: ці сапраўды руская мова ў сённяшней Беларусі настолькі 
дамінуе? І ці на самой справе беларуская мова выступае сёння толькі ў 
ролі таго, каго выціскаюць? 

Адна з самых яскравых рыс беларускага этналекта рускай мовы – 
паранікненне і замацаванне ў ёй лексічных беларусізмаў, якія носьбіты 
мовы паступова пачынаюць успрымаць як натуральныя элементы 
штодзённага маўлення па-руску. Пра асаблівасці функцыянавання 
беларусізмаў, у тым ліку лексічных, гл. [4]. 

2. У пісьмовых тэкстах (напрыклад, публіцыстычных) не заўсёды 
цалкам адлюстроўваюцца іншамоўныя элементы (інтанацыя, прасодыка, 
вымаўленне асобных гукаў): Статистики у меня нет, но если 
порассуждать, то у человека умственного труда, естественно, 
способов задурить себе голову ([галавý]? – Н.Ж., В.П.) побольше, и они 
поизощреннее, чем, допустим, у хлопца с района, у которого простые 
желания и простые способы их удовлетворения (27/36 – усе прыклады 
ўзяты з розных нумароў “БелГазеты” за 2010 год, першая лічба ўказвае 
на нумар, другая – на старонку). 

Тым не менш, якраз у пісьмовым тэксце можна прасачыць ступень 
засваення іншамоўных элементаў. Спецыфіка падрыхтоўкі 
публіцыстычнага тэкста заключаецца ў тым, што ён ствараецца аўтарам 
(апрацоўваецца інтэрв’юерам), потым праз рукі моўнага рэдактара, і 
нарэшце – карэктара. Звычайна такі шматузроўневы кантроль дазваляе 
выявіць усе “іншародныя” ўстаўкі. Як правіла ў тэксце яны падаюцца ў 
двухкоссі: У нас “актор” один – власть (28/8); надо вместо “валтузні” 
собраться вместе (28/10); и таких “змагароў” у нас полно (20/9); 
разумеется, исключительно не “тутэйшых” и не из БРСМ (40/10).  

Часам лексічныя беларусізмы афармляюцца ў рускамоўным тэксце 
курсівам, які ў пэўнай ступені выконвае тую ж функцыю, што і 
двухкоссі: Еще немного, и «цицерон» действительно развязал бы шчыры 
(курсіў) мордобой (40/11); А почему я не могу поддержать политику 
своей родины, которая действительно прияет (курсіў)? (40/11). З гэтай 
жа мэтай пакідаюць спецыфічны беларускі правапіс: Моя мама часто 
брала меня в Минск в командировки и говорила: мне бы зятя-белорусика, 
любого Ясіка! (25/21); Чатыры дня яго касіў, ну, он мяне і куснуў. Но ня 
тут куснуў, а на даче, когда я не государству касіў, а сабе касіў (26/23); 
и путать их друг с другом было крайне нячэсна (41/19); только один раз 
до того памяркоўнае государство проявило агрессию (28/25); он 
получает сигнал – «Мы гаварым так. Будь готов, что тебя не поймут» 
(18/2). Пры гэтым некаторыя беларусізмы, на думку аўтараў і 
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рэдактараў, яўна патрабуюць дадатковых каментарыяў: Те смехотворно 
низкие закупочные цены, которые государство устанавливает для 
сельхозпроизводителей, делают его главным утрыманцам (курсіў) 
(утрыманец (белор.) – иждивенец. – «БелГазета») на шее крестьянина 
(38/10) 

3. Найбольш цікавыя для аналізу выпадкі, калі лексічныя 
беларусізмы ніяк не вызначаны ў рускамоўным тэксце, што можа 
сведчыць пра іх асобы статус: (1) альбо за гэтымі лексемамі прызнаецца 
статус сімвалаў культуры і права ўжывацца ў рускім тэксце без 
перакладу, (2) альбо аўтары, рэдактары і карэктары не заўважаюць 
іншароднасць лексемы, прымаючы яе за “сваю”.  

Да першай групы можна аднесці лексемы бульба, мова, батька, 
бусел. Як правіла, гэтыя словы вымаўляюцца, пішуцца і змяняюцца ў 
сказе паводле правілаў рускай мовы: Своя у нас только бульба (40/26); 
Перестанет колоситься рожь, доиться корова и прорастать бульба на 
полях (40/9); Это был здоровенный бусел с болтающимся у него в клюве 
ребенком (2007/27); Каждому по батьке (23/7). Адзінае, што не дазваляе 
лічыць гэтыя лексемы цалкам асіміляванымі, – адсутнасць дэрыватаў. 
Толькі ў якасці выключэння можна прывесць фрагмент 
словаўтваральнага гнязда: бульба – бульбаш – бульба-хоррор. Лексемы 
гэтай групы носбітамі мовы адчуваюцца як беларускія, і ў рускамоўны 
тэкст яны ўводзяцца наўмысна. Звычайна стваральнік тэксту добра 
адчувае розніцу паміж лексемамі бульба і картошка/картофель, мова і 
язык. Ва ўсіх выпадках ужывання лексемы мова ў рускамоўных тэкстах 
яна замяшчае выраз са значэннем ‘беларуская мова’. 

У другую групу слоў патэнцыяльна можа патрапіць любая 
беларуская лексема, якая жыхарамі Беларусі ў рускамоўным маўленні 
выкарыстоўваецца настолькі часта, што цалкам замяшчае сабой 
адпаведную рускую лексему. Нават вельмі добра адукаваны носьбіт 
рускай мовы, які жыве ў Беларусі, не заўсёды заўважае іншароднасць 
такой лексемы і можа падабраць рускі адпаведнік: пусть ребята стояли 
в один ряд всю песню, зато не было вот этой митусни, которую мы 
видим буквально в каждом номере, когда шесть человек на сцене 
выкладываются, бегают, как муравьи (21/6); Все произошло в 
считанные доли секунды: они сошлись, митусня, шух-шух, и меня 
передали по рукам из этого котлована наружу (2008/13); новыми 
кредиторами станут серьезнейшие хлопцы из Пекина (26/8); у хлопца с 
района (27/36); впрочем, в отличие от канонического «Дракона», 
выдержанного едва ли не в оруэлловских тонах, для фильма с местными 
декорациями пришлось выбрать бы более жвавенькую палитру (40/11); 
Не будет аренды – гамон НИИ (38/9). Магчыма, менавіта гэтыя лексемы 
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стануць асновай для дыферэнцыйнага слоўніка беларускага этналекта 
рускай мовы, у якім будуць зафіксаваны тыя рысы беларускай мовы, 
што паступова пранікаюць у рускую літаратурную мову, якая 
выкарыстоўваецца на тэрыторыі Беларусі для штодзённай камунікацыі. 
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З НАЗІРАННЯЎ ЗА ДЫНАМІКАЙ УЖЫВАННЯ СПОСАБАЎ 
МОЎНАЙ АБ’ЕКТЫВАЦЫІ КАТЭГОРЫІ ЗГОДЫ / НЯЗГОДЫ  

(на аснове маўлення дзіцяці)  
У рэчышчы функцыянальна-семантычнага аналізу на падставе 

прыкладаў з дзіцячага маўлення ў дадзеным паведамленні разглядаюцца 
асноўныя спосабы моўнай рэпрэзентацыі катэгорыі згоды/нязгоды.  

Пад паняццем “згода” мы будзем разумець існаванне паміж двума 
ці больш асобамі падобных арыентацый у аносінах да прадмета 
размовы. Адпаведна нязгода – гэта адсутнасць такіх арыентацый.  

Катэгорыя згоды/нязгоды – група моўных элементаў, якая 
вылучаецца агульнасцю семантычных, сінтаксічных і інтанацыйных 
сродкаў выражэння.  

На падставе аналізу выказванняў дзяцей (у перыяд ад аднаго да 
васьмі гадоў) у працэсе моўнай рэпрэзентацыі катэгорыі згоды/нязгоды 
можна вылучыць наступныя этапы: 1) адсутнасць рэплікі ў адказ; 2) 
імітацыя; 3) вымушаная сцісласць; 4) структурна-семантычны лішак 
рэплікі і 6) нарматыўны (узуальны) этап.  

На першым і другім этапах рэплікі дзіцяці ў адказ на пытанні 
дарослых могуць адсутнічаць цалкам ці перадавацца асобнымі гукамі і 


