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Расчерченной тетради, 
Не зная про 
Судьбу своей строки… [1, с. 39] 
Психологическая природа поэзии, как и искусства в целом, позволяет 

проявляться и «проговариваться»  самым потайным и скрытым от непо-
средственного наблюдения явлениям человеческой души, поэтому Брод-
ский в стихотворении «Декабрь во Флоренции» (1976) утверждает: 
«Чернила честнее крови» [1, с. 130], воспринимая эту «честность» как 
«ключ» к самопознанию.  

Сказанное убеждает нас в следующем: металитературность является 
значимой чертой поэтики творчества Бродского (в частности сборника 
стихов «Часть речи»), раскрывающей читателю специфику творческой 
индивидуальности поэта, позволяющей глубже изучить драматичный и 
завораживающий мир его души с царящим в нем беспокойством о судьбе 
поэтического слова. 
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ПАМЫЛКІ Ў БЕЛАРУСКІМ МАЎЛЕННІ БІЛІНГВАЎ: 
ПСІХАЛІНГВІСТЫЧНЫ АСПЕКТ 

А. М. Чарнавокая 

Псіхалінгвістыка – навука, што існуе на мяжы лінгвістыкі з псіхалогіяй. 
Складанасці, з якімі сутыкаецца чалавек пры засваенні другой мовы (мовы 
В) уяўляюць цікавасць для псіхалінгвістаў, бо могуць быць карыснымі для 
вывучэння кагнітыўных і моўных працэсаў. Падаецца цікавым праа-
налізаваць з пункта гледжання псіхалінгвістыкі і памылкі ў беларускім 
маўленні, што з‘яўляюцца ў выніку міжмоўнай інтэрферэнцыі.  

У лінгвістыцы пад інтэрферэнцыяй разумеюць узаемадзеянне моўных 
сістэм ва ўмовах двухмоўя, якое складаецца пры моўных кантактах альбо 
пры індывідуальным засваенні няроднай мовы (мовы В) і выяўляецца ў 
адхіленнях ад нормы і сістэмы другой мовы пад уплывам роднай (мо-
вы А). Двухмоўнага індывіда яшчэ называюць білінгвам, прычым 
білінгвізм разглядаецца як кантынуум, што ўключае як элементарнае ве-
данне кантактнай мовы, так і поўнае, вольнае валоданне ѐю.  

Пры карыстанні дзвюма мовамі, паводле У. Вайнрайха, у білінгва мо-
жа адбыцца моўны зрух (мова А замяняецца мовай В), пераключэнне (у 
залежнасці ад абставінаў моўца звяртаецца то да першай, то да другой 
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мовы) альбо зліццѐ (аб‘яднанне моў А і В у адзіную сістэму) [1, с. 39]. 
У дадзеным даследаванні ўвага была звернута на сіметрычны аўта-

номны білінгвізм (білінгв на аднолькавым узроўні ведае абедзве мовы і 
пры размове на пэўнай мове выкарыстоўвае моўныя сродкі адпаведнай 
мовы) – маўленне двухмоўных індывідаў, у якіх роднай мовай з‘яўлялася 
руская, але ў свядомым узросце – з падставы фарміравання светапогляду 
альбо з-за прафесійнай неабходнасці – адбыўся зварот да беларускай мо-
вы, што мела вынікам моўны зрух альбо пераключэнне. Аб‘ектам аналізу 
сталіся памылкі, зафіксаваныя падчас 2008–2009 навучальнага года, 
дапушчаныя ў беларускім маўленні студэнтамі і выкладчыкамі 
філалагічнага факультэта БДУ – асобамі, мова якіх мае быць прыгожай і  
бездакорнай. 

У межах артыкула мы спынімся на аналізе маўленчых памылак, абу-
моўленых граматычнай і лексічнай інтэрферэнцыяй, і на магчымасці су-
аднясення іх з некаторымі гіпотэзамі псіхалінгвістаў. 

1. У выніку назірання за афатыкамі (людзьмі з парушэннямі моўнай 
дзейнасці) Т. В. Ахуціна вызначыла наступнае: «Слоўнік арганізаваны ў 
адпаведнасці з частотнасцю следавання слоў адно за адным. Гэта 
гіпотэза пацвярджаецца для парадкавага лічэння, пералічэння месяцаў, 
дзѐн тыдня і складу ідыѐм. Пры шэрагу моўных парушэнняў гэтыя пас-
лядоўнасці захоўваюцца і аднаўляюцца цалкам, што сведчыць аб іх су-
месным захаванні ў памяці» [2, с. 97].   

Пацверджанне сумеснага захавання ў памяці ідыѐм і фразеалагізмаў – 
вялікая колькасць выпадкаў ужывання рускамоўных устойлівых спа-
лучэнняў («бразды праўленія» замест «стырно ўлады», «чэснае слова» 
замест «слова гонару», «бясіцца з жыру» замест «шалець з раскошы»). 
Часта ўстойлівае спалучэнне перакладаецца часткова («весці сябе годна», 
«паглядзець са стараны» , «праблема паправімая»). 

2. Яскравым сведчаннем таго, што роднай мовай білінгва з‘яўляецца 
руская, ѐсць сталае ўжыванне ў беларускім маўленні рускамоўных часціц 
(«да», «вот», «іменна»), злучнікаў («то есць», «как бы», «каторы»), не-
каторых знамянальных часцін мовы («знаеце», «харошы»). Верагодна, 
гэта адбываецца несвядома і аўтаматычна: большая частка гэтых слоў 
(«да», «вот», «то есць», «как бы», «знаеце») робяцца г. зв. «словамі-
паразітамі» і «пакрываюць» у маўленні білінгва «паўзы хезітацыі» [5, 
с. 250], што маюць месца ў кожным сказе і патрэбныя для планавання 
наступнай часткі выказвання. У час планавання выказвання моўца больш 
заклапочаны прадумваннем далейшай фразы, чым тым, якія словы ўжы-
ваюцца ім дзеля злітнасці маўлення. Вынікам памяншэння самакантролю 
робіцца неадкладнае з‘яўленне русізмаў. Магчыма, білінгву складана за-
мест слова «да» – аднаго з першых, засвоеных у дзяцінстве – ужываць 
інтанацыйна іншае (закрыты склад) слова «так». Больш насцярожвае 
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тое, што для некаторых білінгваў відавочныя русізмы  (тыя самыя «знае-
це», «харошы») свядома робяцца характэрнымі слоўцамі, якія нібыта да-
даюць іх маўленню індывідуальнасці і адмысловасці… 

3. Аналіз зафіксаваных памылак паказвае, што ў маўлені білінгваў, якія 
на высокім узроўні валодаюць беларускай мовай, часта трапляюцца руска-
моўныя словы, што належаць да абстрактнай, кніжнай лексікі і маюць 
значэнне адцягненых паняццяў («жаласць», «самаісцязанія», «нявіннасць»), 
псіхічных якасцей («страптывы», «запальчывы», «паблажлівы»), дзеясло-
ваў дзейнасці («абагатвараць», «дабівацца», «прымяняць»). Падставай для 
гэтага можна лічыць уплыў мастацкай ці навуковай літаратуры і цяжкасці з 
хуткім падборам эквівалентнага слова ў беларускай мове, якія паўстаюць з-
за недастатковага лексічнага запасу альбо самазагыбленасці і стомы моўцы. 
Разам з тым, у большасці выпадкаў ужыванне русізмаў можна патлумачыць 
асаблівасцямі формы альбо значэння эквівалентных слоў.  

Праблемным з‘яўляецца суаднясенне слоў з рознай этымалогіяй. Так, у 
беларускім маўленні білінгваў былі ўжыты русізмы з наступных эквівалент-
ных пар: «лицемер» -  е. ―меняющий лица, 
двуличный‖» [3, с. 506]) і «крывадушнік» («крывіць душой»); «кукушка» (ад 
гукапераймання «куковать») і «зязюля» («ад ст-рус. зегула, праформа 
*gheghug» [6, с. 356]), «любитель» і «аматар» («польск. amator ад лацінск. 
amator» [6, с. 109]). Безумоўна, падчас маўлення моўца не вызначае этыма-
логію слоў, проста корань рускамоўнай лексемы, якая прыходзіць на думку 
першай, не выклікае асацыяцыі з коранем беларускамоўнага  адпаведніка. 
Частотным з‘яўляецца ўжыванне русізмаў і ў выпадках, калі  словы эквіва-
лентных пар утвораны паводле розных словаўтваральных мадэляў 
(«блюсціцель» замест «ахоўнік», «даглядальнік»; «невясомасць» замест «бяз-
важкасць»; «прымесь» замест «дамешак»). 

Пры спантанным маўленні не аднойчы паўстаюць праблемы з перак-
ладам тых рускамоўных назоўнікаў, прыметнікаў і прыслоўяў, якія 
маюць у беларускай мове вектарную адпаведнасць (выпадак частковай 
лакуны: больш агульнаму па значэнні слову рускай мовы адпавядаюць 
некалькі больш канкрэтных слоў беларускай мовы). Прыклады вектарнай 
адпаведнасці: рускамоўная лексема «грязный» перакладаецца як 
«брудны» і «гразкі» (пра вуліцу), слова «жалость» – як «жаль» і 
«літасць», «скользкий» – як «коўзкі» і «слізкі». 

Праўда, білінгв, які ўвесь час «пераключаецца» з адной роднаснай мовы 
на другую, наўрад ці перакладае (перакадзіруе) словы ці фразы. Пры па-
дабенстве моў у «аператыўнай памяці», верагодна, месцяцца лексемы 
абедзвюх моў, моўца ж імкнецца выкарыстоўваць словы толькі той мовы, на 
якой у дадзены момант размаўляе, і падбіраць найбольш дакладныя адпа-
веднікі словам іншай мовы, калі тыя першымі «прыходзяць у галаву». Калі ж 
з'яўляюцца праблемы з хуткім выбарам адпаведніка, білінгв бянтэжыцца і 
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робіць памылку альбо прапускае слова. Тое, што «пераключэнне» роднас-
ных моў ускладняе селекцыю, можа мець вынікам дыскамфорт моўцы. 

4. Маўленне білінгваў пацвярджае і наступную гіпотэзу 
Т. В. Ахуцінай: «Памяць на словы існуе як карцінная галерэя ўяўных во-
бразаў, кожны з якіх асацыіруецца са словам» [2, с. 98]. Яшчэ З. Фрэйд, 
аналізуючы выпадкі забывання слоў, заўважаў: «Імя, што знікла з маѐй 
памяці, закранула ўва мне ―асабісты комплекс‖. Суаднесенасць гэтага 
імя з маѐй асобай можа быць нечаканай, часцяком з‘яўляецца праз па-
верхневую асацыяцыю (двухсэнсоўнае слова, сугучча)… »  [4, с. 207]. 
Памылкова ўжытае слова (слова не той мовы, якой у дадзены момант ка-
рыстаецца білінгв) таксама можа тлумачыцца асабістымі асацыяцыямі 
моўцы. Прыклад гэтага – памылкова ўжытыя словы, якія выклікаюць яс-
кравую эмацыйную рэакцыю («арбуз» замест «кавун», «радуга» замест 
«вясѐлка», «бабушка» замест «бабуля»). 

Але больш цікавым з‘яўляецца ўжыванне беларускіх слоў у маўленні 
пераважна рускамоўных асоб – гэтыя выпадкі тлумачацца альбо 
«асабістымі комплексамі», альбо патрэбай у стылістычнай ці экс-
прэсіўнай маркіроўцы. Так, словы «грошы», «боты», «трэба», «трохі» 
часам ужываюцца з адценнем грэблівасці, словы ж накшталт «лашчыць», 
«кутасік», «птушаня» верагодна падаюцца моўцы больш выразнымі, 
мілагучнымі, чым іх рускамоўныя адпаведнікі. Падставай ужывання бе-
ларускамоўнага слова можа быць яго матываванасць («вяршкі», «без 
акалічнасцей», «да пабачэння»), гукавая форма (звонкае «абурэнне», 
шыпячае «шкода»), адрозненне ў наборы сем.  

Безумоўна, маўленчыя памылкі – з‘ява адмоўная, але непазбежная для 
білінгва. Немагчымасць хутка і дакладна падабраць адпаведныя словы на 
патрэбнай мове ўскладняе працэс камунікацыі, бо мае вынікам 
няўпэўненасць, разгубленасць моўцы. Разам з тым, маўленчыя памылкі 
падаюцца ўдзячным матэрыялам для навуковага аналізу, бо зробленыя 
высновы могуць быць цікавымі не толькі для псіхалінгвістаў, але і для 
выкладчыкаў беларускай мовы, для тых білінгваў, што імкнуцца ўдаска-
наліць сваѐ маўленне.  
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