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АБ РЭДУКЦЫІ ГАЛОСНЫХ 
У БЕЛАРУСКАЙ I БАЛГАРСКАЙ МОВАХ

Паняцце «рэдукцыя» тлумачыцца звычайна «як паслабленне, 
невыразнасць артыкуляцыі і вынікаючыя адсюль змяненні інтэн- 
сіўнасці працягласці і якасці (спектральных характарыстык) ненаціск- 
ных адценняў у параўнанні з націскнымі адценнямі тых жа фанем»1. 
Наяўнасць рэдукцыі звязваецца перш за ўсё з асобым дынамічным ці 
дынамічна-комплексным тыпам націску, які ўласцівы шэрагу славянскіх 
моў, у тым ліку беларускай і балгарскай. Такім чынам, можна гаварыць 
пра існаванне рэдукцыі ў гэтых мовах. Наша мэта — высветліць агуль- 
ныя і спецыфічныя рысы працэсу рэдукцыі ў беларускай і балгарскай 
літаратурных мовах. Падкрэслім, што ў даным выпадку аналізаваліся 
менавіта толькі літаратурныя разнавіднасці дзвюх моў, дыялектны ма- 
тэрыял не разглядаўся. Дададзім, што браліся пад увагу выпадкі рэдук- 
цыі, звязаныя толькі з пазіцыяй галоснага адносна націску, і не ўлічва- 
ліся акамадацыйныя змяненні гукаў (напрыклад, пад уздзеяннем су- 
седніх мяккіх зычных).

Калі гаварыць пра колькасныя змяненні, то, мяркуючы па слыхавых 
назіраннях, інструментальных і эксперыментальных даных, ненаціскныя 
галосныя ў беларускай і балгарскай літаратурных мовах значна кара- 
цейшыя за адпаведныя націскныя (заўважым пры гэтым, што такія змя- 
ненні менш значныя ў галосных верхняга пад’ёму). Так, працягласць 
націскнога [а] (згодна з данымі А. М. Андрэева) у беларускай мове 
складае прыкладна 0,123 с, пераднаціскнога—0,061 с, паслянаціскнога— 
0,054 с. Працягласць [у] пад націскам мае велічыню, прыблізна роўную 
0,095 с, у пераднаціскным становішчы — 0,077 с, у паслянаціскным — 
0,061 с 2.

Калі меркаваць па даных «Граматыкі сучаснай балгарскай літара- 
турнай мовы», то працягласць ненаціскных галосных у балгарскай мове 
мяняецца ў меншай ступені. Прывядзём для параўнання працягласць 
тых жа гукавых адзінак у балгарскай: [а] націскны«0,11 с, [а] пер- 
шага пераднаціскнога складу—0,09 с, [а] паслянаціскнога скла
ду «0 ,06  с, працягласць націскнога [у] «0 ,15 с, ненаціскнога«0,1 с. 
У сярэднім жа балгарскія ненаціскныя галосныя карацей за націскныя 
на 35 %3.

Што датычыцца супастаўлення беларускіх і балгарскіх ненаціскных 
галосных па інтэнсіўнасці, то яно даволі складанае, паколькі мы не 
маем аб’ектыўных даных аб інтэнсіўнасці беларускіх ненаціскных, ад- 
нак можна дапусціць, што для беларускага і балгарскага вакалізма ха- 
рактэрнай з’яўляецца агульная тэндэнцыя паніжэння інтэнсіўнасці гу- 
чання ад націскных да ненаціскных. Адзначым таксама, што агульнай 
прыкметай для колькасных змяненняў галосных у абедзвюх мовах 
з ’яўляецца залежнасць ступені рэдукцыі ад пазіцыі ненаціскнога га
лоснага адносна націску (як правіла, у большай ступені змяняюцца 
галосныя не першага пераднаціскнога і паслянаціскнога складоў). Та- 
кім чынам, ёсць падставы гаварыць пра значнае падабенства колькас- 
най рэдукцыі ненаціскных галосных у беларускай і балгарскай літара- 
турных мовах.

Больш складаным, на наш погляд, з’яўляецца пытанне аб якаснай 
рэдукцыі. Справа ў тым, што і ў балгарыстыцы, і ў беларусістыцы ма- 
юцца розныя пункты погляду наконт гэтай з ’явы. Разнастайныя мерка- 
ванн! аб якаснай рэдукцыі галосных у балгарскай літаратурнай мове 
прыводзіць у сваім артыкуле П. Пашоў 4. Цікава, што адны вучоныя лі- 
чаць якасную рэдукцыю з ’явай нехарактэрнай (дакладней, недапушчаль- 
най) для літаратурнай разнавіднасці балгарскай мовы (напрыклад, 
А. Тэадораў-Балан), іншыя указваюць, што якасная рэдукцыя — адна з 
характэрных рыс балгарскай літаратурнай мовы (Дз. Цілкаў). Прычы- 
ну такога разыходжання ў думках П. Пашоў бачыць у тым, што многія
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з ’явы, звязаныя з рэдукцыяй, застаюцца незаўважанымі: «...сама рэдук- 
цыя не ўсведамляецца, і тэта адбываецца тым часцей, чым мацней рэ- 
дукцыя ў роднай гаворцы «назіральніка»5. На нашу думку, тэта свед- 
чыць і аб тым, што якасная рэдукцыя гукаў — жывы фанетычны пра- 
цэс, уласцівы дыялектнай і гутарковай мове, які ўсё ў болынай ступені 
пранікае ў літаратурную мову (і часам нават уплывае на правапіс).

У «Граматыцы сучаснай балгарскай літаратурнай мовы» указваецца, 
што якасная рэдукцыя ў балгарскай мове заключаецца ў набліжэнні 
шырокіх і вузкіх галосных у ненаціскных пазіцыях (прычым рух ад шы- 
рокіх да вузкіх праяўляецца ў значна большай ступені):

[а]-»- — [ъ]
[о]-> - [ у ]
[е]—*- — М

Гэтая тэндэнцыя, па даных «Граматыкі», максімальна ахоплівае 
пару [а — ъ ] . Тэта значыць, што ў некаторых выпадках у ненаціскным 
становішчы [a] і [ъ] могуць супадаць у гучанні. Так, толькі пры напі- 
санні фіксуецца розніца такіх, напрыклад, форм, як ритам и ритъм, от
каз и откъс. Адрозненняў у вымаўленні гэтых форм няма, галосныя [а], 
[ъ] прадстаўлены адзіным алафонам — гукам менш адкрытым, чым [а], 
але крыху больш адкрытым, чым [ъ]. У меншай ступені збліжэнне назі- 
раецца ў пары [о — у] (празмернае «уканне» лічыцца адхіленнем ад нор
мы). Прычым ненаціскны (у] змяняецца нязначна і захоўвае свае асноў- 
ныя якасныя параметры. Аднак менавіта пад уплывам набліжэння 
ненаціскнога [о] да [у] ўзніклі дублетныя формы, якія замацаваліся на 
пісьме: Йордан і Юрдан, Кольо і Колю і г. д. Мінімальна працэс зблі- 
жэння шырокіх і вузкіх галосных у ненаціскным становішчы закранае 
пару [е—и]. Трапляючы ў ненаціскную пазіцыю, гэтыя галосныя змяня- 
юцца ў якасных адносінах нязначна, аб чым сведчаць сэнсаадрозныя 
апазіцыі ў парах тыпу: лекувам — ликувам, честота — чистота, векове — 
викове.

Такім чынам, нягледзячы на тое, што ў аснове якаснай рэдукцыі не- 
націскных галосных балгарскай літаратурнай мовы ляжыць адзіны пра
цэс збліжэння двух радоў галосных гукаў (шырокіх і вузкіх), праяўля- 
ецца ён даволі нераўнамерна.

Характар змяненняў ненаціскных галосных у беларускай літаратур- 
най мове ў значнай ступені вызначаецца такой з’явай, як недысіміля- 
тыўнае аканне, сутнасць якога заключаецца ў тым, што на месцы на- 
ціскных алафонаў [о] і [э] у ненаціскной пазіцыі ў абсалютнай боль- 
шасці выпадкаў вымаўляецца [а]. Напрыклад, [ногі — нага], [рэкі — 
рака] і г. д. Паўстае, аднак, пытанне: ці можна лічыць такія змяненні 
якаснай рэдукцыяй галосных? У некаторых даследаваннях гэтая з ’ява 
не разглядаецца ў межах якаснай рэдукцыі, і, выказваецца думка, што 
ў беларускай мове якасная рэдукцыя галосных адсутнічае, паколькі 
ненаціскныя алафоны [a], [i], [ы], [у] (пераважна гэтыя галосныя мо
гуць знаходзіцца ў ненаціскным становішчы ў беларускай літаратурнай 
мове) даволі добра апазнаюцца, а значыць, нязначна адрозніваюцца ад 
націсках [a], [i], [ы], [у] па якасці6.

На нашу думку, у дадзеным выпадку не ўлічваецца той факт, што 
ненаціскны [а] можа з ’яўляцца рэалізацыяй не толькі фанемы /а/ (на
прыклад, трава — траўка), але і прадстаўляць фанемы /о/ і /э/ (нага — 
ногі, рака — рэкі). I таму, выяўляючы тыя ці іншыя змяненні ненаціск- 
нога алафона [а] у параўнанні з націскным, неабходна супастаўляць 
яго не толькі з [а] націскным (тады якасныя адрозненні націекнога 
і ненаціскнога гукаў, напэўна, будуць не вельмі значнымі, але ў нека
торых выпадках і з асноўнымі алафонамі фанем /о/ і /э/ — гукамі [о] 
і [э]. Відавочна, што паміж [а] іненаціскным і націскнымі [о] і [э] 
існуюць якасныя адрозненні, значыць, ёсць падставы кваліфікаваць 
пераход націскных [о] і [э] ў [а] ў ненаціскным становішчы як якас- 
ную рэдукцыю [о] і [э]. Несумненна, што такая рэдукцыя мае свое-
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асаблівы характар. I асаблівасць яе заключаецца перш за ўсё ў не- 
зваротнасці якасных змяненняў (такую ж з ’яву адзначае П. Пашоў у 
рускай мове, параўноўваючы прадэс рэдукцыі ў балгарскай і рускай7). 
Маецца на ўвазе той факт, што ў балгарскай мове пры пэўных умовах 
(напрыклад, пры спевах), калі адбываецца «спецыяльнае» падаўжэн- 
не гукаў (як націскных, так і ненаціскных), ненаціскныя галосныя ад- 
наўляюць якасныя параметры адпаведных надіскных алафонаў, у бе- 
ларускай жа мове гэтага не назіраецца. Калі, напрыклад, слова вода 
ў балгарскай вымавіць працяжна, тады на месцы ненаціскнога галос- 
нага, вельмі блізкага да [у], «праявіцца» асноўны алафон фанемы /о/, 
у той час як у беларускай мове нават пры самай дакладнай фанацыі 
на месцы ненаціскнога [а] не ўзнікае [о]. А тэта значыць, што ў бал
гарскай мове існуе сувязь паміж колькаснай і якаснай рэдукцыяй 
(першая можа выклікаць другую), тады як у беларускай мове якасныя 
змяненні ў аналізуемым выпадку не залежаць ад змяненняў коль- 
касных.

Што датычыцца беларускіх галосных [a], [i], [ы], [у], то прынята 
лічыць, што яны ў ненаціскным становішчы захоўваюць свае асноўныя 
якасныя прыкметы. Аднак, згодна з думкай А. М. Андрэева, заснаванай 
на выніках аўдытарскага эксперыменту, у беларускай літаратурнай мо
ве якасна змяняецца ненаціскны [а] (таму што ў шэрагу выпадкаў ён 
апазнаецца горш за ненаціскныя [i], [ы], [у])8. Улічваючы гэтую заў- 
вагу, можна дапусціць, што ў беларускай літаратурнай мове існуюць як 
бы дзве стадыі якасных змяненняў: 1) пераход [о], [э] у [а]; 2) змя- 
ненне самога [а] ненаціскнога. I таму правамерным, на нашу думку, 
будзе вывад аб тым, што ў беларускай мове, таксама як і ў балгар
скай, якасная рэдукдыя мае нераўнамерны характар. (Галосныя ня- 
верхняга пад’ёму ў ненаціскной пазіцыі змяняюцца ў большай ступені, 
чым галосныя верхняга пад’ёму).

Такім чынам, назіранні за характарам рэдукцыі ў беларускай і бал
гарскай літаратурных мовах дазваляюць высветліць пэўныя агульныя і 
спецыфічныя рысы ненаціскнога вакалізму аналізуемых моў. Да агуль- 
ных можна аднесці: наяўнасць колькасных змяненняў ва ўсіх ненаціск- 
ных галосных беларускай і балгарскай моў, залежнасць ступені рэдук- 
цыі ад пазіцыі галоснага адносна націску, нераўнамернасць якасных 
змяненняў у абедзвюх мовах (адны галосныя змяняюцца ў большай, ін- 
шыя — у меншай ступені).

Сярод адрозненняў неабходна адзначыць перш за ўсё розніцу ў 
агульнай схеме рэдуктыўных працэсаў: калі ў балгарскай літаратурнай 
мове выразна назіраецца тэндэнцыя да збліжэння шырокіх і вузкіх га
лосных у ненаціскным становішчы, то ў беларускай мове характар якас
ных змяненняў галосных у значнай ступені абумоўлены такой з ’явай, 
як недысімілятыўнае аканне, пры якім гукі [о] і [э] у ненаціскным ста- 
новішчы пераходзяць у [а]. Важна яшчэ адзначыць, што ў беларускай 
мове такія якасныя змяненні незваротныя. А тэта сведчыць аб незалеж- 
насці якасных змяненняў ненаціскных галосных ад іх колькасных ва- 
рыяцый пры аканні. 1 II
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