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начале-середине XX века сначала в Америке, затем в США [7]. Таким 

образом, для носителя русского языка, данная единица не выражает 

никакой значимости и, следовательно, будет абсолютно непонятна 

носителю русского языка без предоставления соответствующей 

этимологической и поясняющей информации. Русская ФЕ завязывать / 

завязать узелок на память [5, с. 301], принадлежащей к ФСГ ‘память’ 

является безэквивалентной по отношению к английскому языку, т. к. 

связана с древним обычаем завязывать на нитке узелки для запоминания 

чисел или еще чего-либо [2, с. 709].  
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Яненка Н. В. (Мінск)  

Маўленчы партрэт білінгва  

 (на прыкладзе запісаў у г. п. Хоцімску) 

Прадстаўлены адзін з аспектаў аналізу корпуса запісаў вуснага 

гарадскога маўлення, сабраных у г. п. Хоцімску Магілѐўскай вобласці. 

Разглядаецца маўленне інфарманта А – жанчыны 41 года, настаўніцы 

пачатковых класаў. 

Маўленне інфарманта А характарызуецца вялікай ступенню 

варыянтнасці. У ім прысутнічаюць моўныя адзінкі, якія мы ўмоўна 

кваліфікуем як «беларускія», «мясцовыя» і «рускія». Пры гэтым 
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характар ужывання інфармантам тых ці іншых варыянтаў неаднолькавы. 

Так, калі звычайнай, «сваѐй» версіяй маўлення для інфарманта 

з’яўляецца мясцовая гаворка, то элементы рускай мовы 

выкарыстоўваюцца жанчынай пад уплывам шырокага спектру знешніх, 

стылістычных фактараў.  

Сярод стылістычных фактараў мы вылучаем наступныя: цытаванне; 

пэўная стылістычная афарбоўка слова, змешчанага ў выказванні; 

акамадацыя да суразмоўцы; тэма размовы, нейкім чынам звязаная з 

выкарыстаннем рускай мовы; розныя віды экспрэсіі (здзіўленне, 

строгасць, незадавальненне, іронія і інш.); своеасаблівая «рэклама»; 

хвальба; пэўны характар сітуацыі і некат. інш.  

Колькасць ужыванняў інфармантам «беларускіх» варыянтаў вельмі 

нязначная, і іх аналіз прадстаўляецца няпростым і патрабуе асобнага 

разгляду.  

Тут прааналізуем характар выбару інфармантам «мясцовых» або 

«рускіх» варыянтаў у розных камунікатыўных сітуацыях. 

1. Асаблівасці маўлення інфарманта падчас камунікацыі з 

членамі сям’і 

Асноўнай моўнай версіяй, якой карыстаецца інфармант у размовах з 

членамі сям’і, з’яўляецца мясцовая гаворка.  

Выкарыстанне элементаў рускай мовы абумоўлена дзеяннем 

знешніх фактараў. Прывядзѐм некаторыя з іх. 

1.1. Уплыў (аб’ектыўна) урачыстай сітуацыі, у якой вядзецца 

размова, выкарыстанне клішэ 
У дыялогу 33 усе члены сям’і віншуюць інфарманта С (мужчына 44 

гадоў, будаўнік, муж інфарманта А) з днѐм нараджэння. Прамаўляе 

інфармант А, рэпліку ўстаўляе інфармант В (дзяўчына 13 гадоў, 

школьніца, дачка інфармантаў А і С): 

Дараго´й наш па´пачка, муж Ва΄с’ічка! (33: 8; А) (Тут і далей 

вылучаны і падкрэслены моўныя (фанетычныя і марфалагічныя) адзінкі, 

варыянтнасць якіх разглядаецца намі ў працэсе даследавання 

(падрабязней гл., напрыклад, [1])).  

Паздраўл’а΄ім ц’іб’а΄ з дн’ом раждз’е΄н’ійа (33: 9; А). Жыла΄йім 

ц’іб’е΄ здаро΄ўйа, ш’ч’а΄сц’а, ус’п’е΄хаў ў трудз’е΄ (33: 10; А). <…> 

Шча΄с’ц’а в л’і΄чный жы΄з’н’і (33: 12; А). І вс’іво΄ са΄мава-са΄мава 

харо΄шыва (33: 13; А). А в ка΄чыств’і пада΄рка вот с’урпр’і΄з тако´й 

н’ібал’шо´й (33: 14; А) (паказвае). 

Як бачым, у рамках гэтага фрагмента прысутнічаюць элементы як 

рускай мовы, так і мясцовай гаворкі.  

Выкарыстанне інфармантам элементаў рускай мовы можа быць 

абумоўлена ўрачыстым характарам сітуацыі. 
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1.2. Цытаванне вядомага выразу 

У дыялогу 14 адлюстравана сітуацыя, калі інфармант А ў канцы 

вячэры прапаноўвае мужу і дачцэ (інфармант N, дзяўчына 19 гадоў, 

студэнтка) гарбату:  

Ну што, ўс’о, уб’іра´ц’ [са стала]? (14: 13; А) <…> Бу´дз’іш чай? 

(14: 16; А) – Н’е. (14: 17; N) – Ч’ай, ко´ф’е? (14: 18; А) 

Цікава, што спачатку (у выказванні 16) інфармант А выкарыстоўвае 

цвѐрды [ч] у слове чай, а мяккі [ч’] ужывае толькі другі раз, калі чай 

уваходзіць у экспрэсіўны выраз. 

Выказванне 18 было вымаўлена з асаблівай, экспрэсіўнай 

інтанацыяй як складовая частка вядомага інфарманту А рускамоўнага 

выраза Чай? Кофе? Потанцуем? Пиво? Водка? Полежим?У 

прысутнасці дзяцей інфармант А не магла цалкам працытаваць гэты 

выраз. 

1.3. Строгасць 

Усе члены сям’і (інфарманты А, С, N, В) прымаюць удзел у 

дыялогу 28. Яны размаўляюць пра малодшую дачку (інфарманта В), 

якая вельмі любіць салодкае, але не так добра, як хацелася б старэйшым, 

есць звычайную ежу: О, йак канф’е´тку шакала´днуйу, так ана´ хо´ч’іт 

(28: 29; А). А пайе´с’ц’ бл’ін іна´ н’і хо´ч’іт (28: 30; А). 

Магчыма, інфармант А палічыла, што для строгага па тону, 

«начальніцкага» кантэксту больш падыходзіць мова з перавагай рускіх 

рыс. 

2. Асаблівасці маўлення інфарманта падчас камунікацыі з 

сябрамі 
У размовах з сяброўкамі (якія не з’яўляюцца яе калегамі) жанчына 

карыстаецца мясцовай версіяй маўлення. Элементы рускай мовы 

з’яўляюцца пад уплывам знешніх фактараў. Тут прывядзѐм кантэкст, у 

якім на выкарыстанне інфармантам «рускага» варыянта паўплываў 

непрыемны, вельмі сур’ѐзны характар размовы: 

У дыялогу 46 інфармант А размаўляе па тэлефоне з інфармантам Е 

(жанчына 39 гадоў, медсястра) і пытаецца пра мужа сяброўкі, з якім у яе 

(сяброўкі) складаныя адносіны: Слу´шай, как у вас там дз’іла´? (46: 24; 

А). Вс’е до´ма? (46: 25; А) <…> Пр’ішо´л твой [муж], да? (46: 29; A). 

3. Асаблівасці маўлення інфарманта падчас камунікацыі з 

інфармантам І (хлопец 12 гадоў, школьнік, сын інфарманта Е) 
3.1. У пабытовых размовах з інфармантам І інфармант А, 

нягледзячы на свой сацыяльны статус (яна працуе настаўніцай у той жа 

школе, у якой вучыцца інфармант І), можа карыстацца мясцовым 

варыянтам маўлення. 
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У дыялогу 36 інфармант І распавядае інфарманту А пра тое, як яго 

падманула прадаўшчыца: Ц’оц’ Ол’, нас дык с’о´н’н’а С’м’арну´ха 

надур’і´ла (36: 63; І). <…> – Надур’і´ла? (36: 68; А) <…> – А ма´мка 

пашла´ (36: 70; І). – А ма´мка разабра´лас’а, н’е, с’ йо´йу? (36: 71; А). 

Магчыма, да выкарыстання інфармантам А варыянта дзеяслова 

прошлага часу з постфіксам -с’а, які характэрны для больш «народнага», 

неафіцыйнага стылю, падштурхнулі форма надур’і´ла і мянушка 

С’м’арну´ха, выкарыстаныя інфармантам І. 

3.2. Аднак у размове з удзелам таго ж інфарманта, але ў іншай 

камунікатыўнай сітуацыі інфармант выкарыстоўвае элементы рускай 

мовы, што можа быць абумоўлена жаданнем перадаць іранічны характар 

выказвання. 

У дыялогу 40 прымаюць удзел члены сям’і і іх госці – інфармант Е і 

яе сын, інфармант І, школьнік. Інфармант І хоча выйсці з-за стала, але 

яго ўгаворваюць застацца: Арц’о´м, с’адз’і´ (40: 12; В). <…> – Йа ўжы 

найе´ўс’а (40: 15; І). – Мужчы´ны нас браса´йут (40: 16; А). 

Выказванне 16 (інфармант А) мае іранічны характар, бо жанчына 

назвала хлопчыка 12 гадоў мужчынам. У гэтым выказванні, акрамя 

цвѐрдага варыянта канчатку дзеяслова 3-й асобы мн. л., таксама з мэтай 

стварэння іранічнага кантэксту інфармант выкарыстала слова бросать (у 

звычайным кантэксце яна сказала б, хутчэй, кидать). 

4. Асаблівасці маўлення інфарманта падчас камунікацыі з 

калегамі па працы 
Трэба адзначыць, што з усімі настаўніцамі, запісы маўлення якіх мы 

маем, у інфарманта А сяброўскія адносіны. Відаць, гэта аказала значны 

ўплыў на характар камунікацыі інфарманта А з імі. У большасці 

выпадкаў падчас размоў з такімі інфармантамі жанчына карыстаецца 

мясцовай версіяй маўлення. Элементы рускай мовы могуць 

выкарыстоўвацца з мэтай экспрэсіі або ў сітуацыях, калі гаворка мае 

выразны прафесійны характар. 

У дыялогу 45 інфармант А размаўляе па тэлефоне з калегай па 

працы, якая паведамляе ѐй, што зімой у школе будзе лагер: Ла´г’ір’ 

з’і´мн’ій бу´дз’іц’? (45: 2; А) <…> Ну н’і магла´ ты мн’е папо´зжы 

саабшчы´ц’? (45: 5; А) <…> Ох, кака´йа ты харо´шая! (45: 7; А). 

Выказванне 7 перадае жартаўлівы папрок інфарманта ў бок 

сураўзмоўцы і па сваім характары набліжана да ўстойлівага выразу, 

аформленага на рускай мове. 

Аднак далей у маўленні інфарманта з’яўляецца больш прыкмет 

рускай мовы, што можа сведчыць пра павелічэнне ўплыву тэмы размовы 

– праца: А с како´ва па како´ва? (45: 59; А). С два´ццыц’ шысто´ва па 

тр’і´ццыц’… (45: 60; А). Па чыц’в’о´ртайе, да? (45: 61; А). 
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5. Асаблівасці маўлення інфарманта падчас камунікацыі з 

малазнаѐмымі людзьмі 
У корпусе размовы інфармантаў з малазнаѐмымі людзьмі 

прадстаўлены нязначна і ў большасці выпадкаў уяўляюць сабой 

тэлефонныя размовы. 

5.1. У дыялогу 3 інфармант А ў тэлефоннай размове з 

супрацоўніцай ЖКГ выкарыстоўвае гук [т’] (не цекае, як звычайна): 

Т’і´ха (3: 11; А). (набірае тэлефонны нумар) Камунхо´з? (3: 13; А). 

Здра´ствуйт’е (3: 14; А). Падскажы´т’е, пажа´луста (3: 15; А). Ў 

каво´ та мн’е мо´жна узна´т’? (3: 16; А). Заплац’і´ла йа за дз’іка´бр’ 

м’е´с’іц за кварц’і´ру?(3: 17; А). Тр’і´ццыт’ тр’і, с’ем, пас’і´ба. (3: 18; 

А). 

Тое, што жанчына ўспрымае дадзеную размову з незнаѐмым 

чалавекам як афіцыйную, для якой пажадана выкарыстанне рускай 

мовы, пацвярджае выкарыстанне ѐй этыкетных зваротаў, гука [в] у 

канчатку займенніка кого. Выказванне 17 вылучаецца сярод астатніх 

наяўнасцю дзекання і цекання. Выказванне 18 – пераходнае ад 

афіцыйнай да звычайнай бытавой размовы. Тут назіраюцца рысы 

абодвух стыляў: з аднаго боку, [т’] як элемент афіцыйнага стылю, з 

іншага боку – цвѐрды [м] у лічэбніку сем і скарочаная, размоўная версія 

выразу спасибо. 

5.2. Да камунікацыі з малазнаѐмымі людзьмі можна, відаць, аднесці 

сітуацыю «ўскоснай» камунікацыі, калі інфармант быццам адказвае 

незнаѐмаму суразмоўцу без непасрэднага кантакту з ім. 

У дыялогу 20 інфармант N распавядае родным пра тое, што маці яе 

аднакурсніцы часам гатуе сняданак не раніцай гэтага дня, а ўвечары 

папярэдняга. Дзяўчына лічыць, што гэта не зусім правільна, бо 

прыгатаваная ежа да раніцы можа страціць свае смакавыя якасці. 

Інфармант А згаджаецца з ѐй, але ўдакладняе: Мо´жыт аста´цца, там, 

ну, боршч на втаро´й дз’ен’, там ішчо´ суп (8: 20; А.) Быва´йет 

тако´йе, астайе´цца (8: 21; А). 

Магчыма, на характар маўлення інфарманта А паўплываў той факт, 

што яе дачка цытавала словы сваѐй сяброўкі-гараджанкі і перадавала 

асаблівасці яе маўлення. Інфармант А быццам адказвае самой дзяўчыне і 

акамадуецца да яе. 

Такім чынам, можна адзначыць наступныя рысы маўлення 

інфарманта А. Нягледзячы на прафесійны статус (настаўніца пачатковых 

класаў), інфармант не лічыць патрэбным у любой сітуацыі, у тым ліку 

дома, старацца размаўляць на «чыстай» рускай мове. У размове з 

членамі сям’і і сяброўкамі жанчына звычайна карыстаецца мясцовай 

версіяй маўлення. Аднак нельга казаць пра малую ступень 
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прадстаўленасці ў маўленні інфарманта элементаў рускай мовы. Яны 

сустракаюцца даволі часта, і іх наяўнасць абумоўлена дзеяннем знешніх, 

стылістычных фактараў, якія датычацца характару сітуацыі і 

камунікатыўнай мэты інфарманта. Адсутнасць у жанчыны імкнення 

размаўляць заўсѐды на «правільнай» рускай мове назіраем і падчас яе 

размовы з калегамі па працы. У звычайных, пабытовых зносінах 

жанчына карыстаецца мясцовай гаворкай, а элементы рускай мовы 

з’яўляюцца, калі размова набывае выразны прафесійны характар, а 

таксама ў мэтах экспрэсіі. Трэба адзначыць, што такія маўленчыя 

паводзіны інфарманта могуць быць абумоўлены характарам нашых 

запісаў – гэта нязмушаныя пабытовыя размовы добра знаѐмых людзей – 

членаў сям’і і іх блізкіх сяброў. Можна выказаць здагадку, што падчас 

камунікацыі з малазнаѐмымі людзьмі інфармант надае перавагу рускай 

мове. Аднак абмежаванасць нашага матэрыялу не дазваляе рабіць 

катэгарычныя высновы адносна асаблівасцей афіцыйнай камунікацыі 

інфарманта. 
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