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У пачатку 2012 г. выйшла з друку праца дацэнта 
кафедры сучаснай беларускай мовы Т.Р. Рамзы 
«Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан». 
Гэта навуковае выданне прысвечана апісанню і ана-
лізу штодзённага нязмушанага беларускага маўлення 
пачатку ХХІ ст. Даследаванне базіруецца на запісах 
спантанных размоў сяброў і калег, якія рэпрэзентуюць 
пэўную сацыяльную групу. Вывучэнне гутарковай 
формы жывога гарадскога беларускага маўлення 
зроблена на аснове назіранняў над асобнымі фа-
нетычнымі з’явамі ў шэрагу слоў беларускай мовы. 

Па прычыне недастатковай распрацаванасці ў 
беларускім мовазнаўстве многіх аспектаў узнятай 
праблемы даследаванне Т.Р. Рамзы накіравана ў тым 
ліку і на вывучэнне многіх актуальных тэарэтычных 
пытанняў, звязаных з вусным бытаваннем беларускай 
мовы. Тэарэтычным падмуркам даследавання з’яўля-

ецца першы раздзел «З гісторыі вывучэння вуснай 
беларускай літаратурнай мовы», дзе зроблены глы-
бокі і разгорнуты аналітычны агляд навуковых пуб-
лікацый, прысвечаных вывучэнню вуснага маўлення ў 
беларускім і замежным мовазнаўстве. У беларускім 
мовазнаўстве доўгі час былі толькі спробы «нама-
цаць», акрэсліць феномен штодзённага маўлення 
носьбітаў беларускай мовы, спробы выкрышталіза-
ваць само паняцце, адмежаваць яго ад такіх з’яў, як 
«вусная форма беларускай літаратурнай мовы», 
«дыялектнае маўленне». Няпэўнасць у паняційным 
плане абумоўлівала і адсутнасць адпаведнага тэр-
міна, замест якога ўжываліся падобныя да дэфініцый 
расплывістыя выразы. Т.Р. Рамза здолела даволі 
выразна паказаць як прадметную, так і паняційную 
дакладнасць тэрміна «беларускае гутарковае маўлен-
не», аналагі якому ёсць у рускай і ўкраінскай тэрміна-
сістэмах, а таксама даказаць трапнасць і адпавед-
насць тэрміна аб’екта свайго вывучэння. Пры гэтым 
аўтар дапускае, што, «магчыма, у выніку даследаван-
ня феномена беларускага гутарковага маўлення 
з’явіцца новая тэрміналогія і іншае яго асэнсаванне» 
(с. 15). Для паўнаты і маштабнасці даследавання 
зроблены аналіз шматлікіх спроб папярэднікаў пад-
ступіцца да праблемы. У прыватнасці, апісана выву-
чэнне размоўнага стылізаванага маўлення ў працах, 
прысвечаных разгляду і распрацоўцы размоўнага сты-
лю пісьмовай беларускай мовы. Асобна прадстаўлены 
даследаванні беларускага маўлення ўдзельнікаў ра-
дыёперадач (працы Л.Ц. Выгоннай, Т.Л. Дзергачовай), 
а таксама эксперыментальна-фанетычныя даследа-
ванні беларускай літаратурнай мовы (працы А.І. Пад-
лужнага, Л.Ц. Выгоннай, калектыўныя манаграфіі і 
дапаможнікі). У асобным раздзеле «Агульныя пытанні 
вывучэння беларускага гутарковага маўлення» вызна-
чаецца актуальнасць, аб’ект, мэта і задачы даследа-
вання, а таксама тлумачыцца з метадычнага і тэхніч-
нага бакоў працэс запісу і распісвання тэкстаў. У 
раздзеле «Фанетычныя асаблівасці гутарковага 
маўлення» зроблены аналіз складаных фанетычных 
з’яў, якія ўзнікаюць у маўленчай плыні пры выка-
рыстанні шэрагу найбольш частотных слоў белару-
скай мовы. Пад апісанне падпалі з’явы ў сістэме вака-
лізму (іканне, якое даследуецца на падставе вымаў-
лення слоў няма, няхай, не, дзявяты, дзясяты, мяне, 
цябе, сябе, цяпер), кансанантызму (вымаўленне гуку г
выбухным, фрыкатыўным ці прыдыхальным у слове 
гэта), а таксама факты рэдукцыі на стыку слоў і мар-
фем у словах ёсць, пяцьдзясят, шэсцьдзясят, семдзе-
сят, восемдзесят. Эксперыментальным шляхам былі 
пацверджаны аўтарскія гіпотэзы аб тым, што кожнаму 
інфарманту ў большай ці меншай ступені ўласцівыя 
нейтралізацыя гукаў [’а] і [і] у першым пераднаціскным 
складзе ў лексікалізаваных адзінках, нівеліраванне 
адрозненняў паміж фрыкатыўным [γ] і [h] прыдыхаль-
ным у слове гэта, няўстойлівасць вымаўлення афры-
каты [ц’’] на стыку слоў і марфем. «Усе гэтыя фане-
тычныя заканамернасці маюць трывалым грунтам 
дыялектную базу беларускай мовы» (с. 88). 

Эмпірычная, ці хрэстаматыйная, частка працы 
Т.Р. Рамзы ўтрымлівае 50 тэкставых фрагментаў з дыя-
логаў і палілогаў, выкладзеных у пісьмовай форме. 
Значная частка прадстаўленых тэкстаў змешчана на 
CD-дыску, які з’яўляецца электронным дадаткам да 
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кнігі. Прадстаўленыя тут рознатэматычныя тэксты 
ілюструюць гарадское штодзённае спантаннае маў-
ленне беларускай інтэлігенцыі ў пачатку ХХІ ст. Каш-
тоўнасць сабраных аўдыёзапісаў не толькі ў тым, што 
яны дэманструюць сучасны стан гутарковага маўлен-
ня (якое па іх можа быць даследавана і ў іншых 
аспектах), але і ў тым, што яны дакладна і надзейна 
«сфатаграфавалі» пачатак нашага стагоддзя ў куль-
туралагічным і гістарычным ракурсах. Таму гэта 
проста бясцэнны дадатак да выдання. 

Даследаванне Т.Р. Рамзы, бясспрэчна, і новае 
цікавае і важкае слова ў беларускім мовазнаўстве, і 
вялікі крок наперад у вывучэнні фанетыкі беларускай 
мовы і асэнсаванні розніцы паміж кадыфікаванай 
сістэмай беларускай літаратурнай мовы і яе рэальным 
узусам, які падпарадкоўваецца толькі сваім стыхій-
ным законам.  

Кніга будзе вельмі цікавай і карыснай не толькі 
для выкладчыкаў і студэнтаў пры вывучэнні адпавед-
ных раздзелаў беларускага мовазнаўства, але і вя-
лікай колькасці лінгвістаў, навуковыя інтарэсы якіх 
палягаюць як у сферы беларускай фанетыкі і 
арфаэпіі, культуры маўлення, так і ў сферы сацыя-
лінгвістыкі і кантакталогіі. Даследаванне не заста-
нецца па-за ўвагай тых, хто неабыякавы да праблемы 
стану пісьмовай і вуснай формаў беларускай мовы. 

А.В. Губкіна, 
кафедра гісторыі беларускай мовы 


