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Моуная пал1тыка 1 моуная (птуацыя: 
да вызначэння паняццяу

Пытанж моунай палггыю I моунай сггуацьп цжавяць лЫгвютау, сацыёлагау, 
грамадсюх \ палггычных дзеячау. Шматл1к1я публ1кацы1 у перыядычным друку -  
сведчанне надэённасц! \ складанаад праблем, звязаных з б т 1 нгв 1 змам, 
этнамоуным1 працэсам!, нацыянальнай свядомасцю

Актуальнасць пытанняу б|‘лшгв1зму, вызначэнне сацыяльна-прававога i 
культурнага статусу беларускай мовы Ьъ\п\ выклшаны грамадска-палпычным! 
працэсам!, што адбывалюя на Беларуа на працягу 80-90-х гадоу. Узжкл1 
новыя фактары, здольныя уплываць на моуную сггуацыю I тэндэнцьп яе 
развщця: 26 студзеня 1990 года прыняты Закон «Аб мовах у Беларускай 
ССР», як! надау беларускай мове статус дзяржаунай; у тым жа 1990 годзе 
Савет МЫютрау БССР прыняу Дзяржауную праграму развщця беларускай 
мовы I ¡ншых нацыянальных моу РБ; 25 жжуня 1991 г. Дэкларацьи аб 
суверэн!тэце Беларус! нададзена с т а  Канстытуцыйнага закону, абвяшчэнне 
РзспубЛ1 Ю Беларусь; у 1995 годзе Рэферэндум па двухмоу!.

Усведамляючы вострую дыскуайнасць названых праблем, аутар артыкула 
не лрэтэндуе на ¡х усебаковы анал1з, а паспрабуе вызначыць з пункту 
гледжання сучаснай лшгвгстыю сутнастны змест паняццяу «.моуная паттыка» 
( «моуная с!туацыя», падмена яюх, на жаль, часта наз1раецца у ходзе 
дыскуай.

У лшгвютычнай л!таратуры тэрмЫ «моуная паттыка» тлумачыцца як 
«сукупнасць щэалапчных прынцыпау \ практычных мерапрыемствау па 
рашэнн! моуных праблем у соцыуме дзяржаве» [1]. Асаблшай складанасцю 
вызначаецца моуная пал1тыка у шматнацыянальнай дзяржаве, таму што у 
гзтым выпадку яна павшна ул1чваць таюя фактары, як шматмоуе, адметнасць 
нацыянальнага складу \ м1жнацыянальных адноан, ролю асобных моу \ ¡х 
носьбггау у грамадсюм жыцц!. А паколью моуная пал!тыка з яуляецца часткай 
нацыянальнай пал!тыю, яна у асноуных рысах залежыць ад агульных 
прынцыпыу апошняй.

Л.Б. Нкольсю выдзяляе шэсць асноуных параметрау моунай палггыю: па 
наюраванасц1 -  рэтраспеюыунасць, перспектыунасць; па класавым змесце -  
дзмакратычнасць, антыдэмакратычнасць; па этжчнай арыентацьи -  ¡нтэрна- 
цыяналютычнасць, нацыяналютычнасць [2]. Разглядаючы некаторыя паня- 
цмныя 1 метадалапчныя пытанж моунай палггыю, даследчыю зыходзяць зтр о х  
асноуных тэзюау:

1) моуная палгтыка -  тэта запланаванае умяшальжцтва у канкрэтныя 
сацыяльныя узаемаадносжы, яна павшна вывучацца на узроуж сацыяльнага 
жыцця моуных калектывау;

2) моуная палпыка не можа быць прама нак 1 равана на змяненне моунай 
сютэмы, яна закранае перш-наперш штодзённыя камужкатыуныя паводзЫы 
моуных калектывау;
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3) для распрацоую метадалогй даследавання моунай пал1тык! I развщця яе 
тэарэтычных мадэляу абсалютна неабходным з ’яуляецца псторыка- 
сацыялапчны падыход, кал! неабходна анал!заваць узаемаадносЫы развщця 
вытворчых адноа’н I грамадскай моунай свядомасц! [3].

Як сведчыць вопыт вывучэння моунай атуацьп на Беларуа, пачынаючы з 
20-х гадоу гэтага стагоддзя, рашэнне пытання9 моунай пал1тыю вызначалася 
фактарам1 экстрал!нгвютычным1 (пазамоуным1), а не ¡нтралЫгвютычным! 
(унутрымоунымО. Яскравы прыклад гэтага -  працэс беларуазацьи, распачаты 
у 20-х-пачатку 30-х гадоу. У шыроюм сэнсе слова пад беларуазацыяй, як 
адзначалася у афщыйным дакуменце Нацыянальнай камю11 УВК БССР, 
«належыць разумець: 1) развщцё беларускай культуры (школа, ВНУ на 
беларускай мове, беларуская лггаратура, выданне беларусюх кшгау, навукова- 
даследчая праца па усебаковым навучанн! Беларуа I г.д.); 2) вылучэнне 
беларусау на партыйную, савецкую, прафеайную \ грамадскую працу;
3) перавод працы партыйнага, дзяржаунага, прафес 1 Йнага ! кааператыунага 
апаратау I часцей Чырвонай Армм на беларускую мову» [4]. У рэзалюцьи 
X з ’езда РКП(б) «Аб чарговых задачах партьм у нацыянальным пытанж» 
(8-16.03.1921 г )  ставтася  задача дапамагчы народам, як 1 я ва умовах 
царызму не мел1 магчымасц! для усебаковага развщця сваей культуры, 
дабщца фактычнага раунапрауя, каб: «а) развщь I умацаваць у сябе савецкую 
дзяржаунасць у формах, адпаведных нацыянальна-бытавым умовам гэтых 
народау; б) разв|ць I умацаваць дзейжчаючыя на роднай мове суд, 
адмшютрацыю, органы гаспадарю, органы улады, складзеныя з людзей 
мясцовых, як(я ведаюць быт I пс!халопю мясцовага насельнщтва I г.д.» [5].

У аснове палггыю беларус 1зацьп быу кампрамю пам1ж так званым 
«пралетарсюм ¡нтэрнацыянал[змам» кампартьи \ беларуск!м адраджэнсюм 
рухам, мэта якога -  нацыянальнае самавызначэнне \ суверэнггэт Беларус!. 
Праграма беларуазацьи мела заканадаучае значэнне I вызначала 
раунапрауныя умовы для развщця уа х  нацыянальнасцей, якш жывуць на 
Беларуа (беларускай, раайскай, яурэйскай, польскай). Паступова на Беларуа 
пачала стварацца с1стэма полтацыянальнай школы. Акрамя школ беларусюх, 
як 1 я у канцы 20-х -  пачатку 30-х гадоу складал! 90%, у рэспублщы працавал1 
школы польск 1 я (3,6%), яурэйсюя (3,2%), рускт (1,4%), а таксама -  нямецюя, 
украЫсюя, латы ш скт, лггоусюя, эстонскт.

Даследуючы моуныя працэсы на сучасным этапе, акадэмж А. Падлужны 
адзначае, што поспех у правядзены моунай палггыю, якая грунтуецца на 
аб ’яулены адной з моу дзяржаунай. прама не залежыць ад першапачатковай 
колькасц1 яе носьбггау. Так, 1рландская рэспублка прыняла у якасц1 
афщыйнай ¡рландскую мову, кзг\'\ колькасць яе сапраудных носьб!тау не 
перавышала 3% усяго насельнщтва. Найбольш здзгуляе рашэнне, прынятае 
1 зра 1 лем, як! выбрау у якаа_и аф|цыйнай нацыянальнай мовы -  ¡урыт -  
класмную мёртвую мову, негледзячы на тое, што найбольш распаусюджана 
сярод яурэеу мовы ¡дыш, якой вылодае эвыш 75% насельнщтва краЫы [6].

Т зрм н «мощная атуацыя» уведэены у навуковы апарат яшчэ у 30-я гады. 
Ён ужывауся для называния сукупнасц1 моу, яюя абслугоуваюць зноаны  у 
краЫе ц! на пэунай тэрыторьи, а таксама -  ¡х функцыянальнага 
размеркавання. Аднак, на думку навукоуцау, такое ужыванне тэрмжа звужае 
яго значэнне. Больш вычарпальная, на нашу думку, дэфЫщыя тэрмЫа, 
прапанаваная А.Д. Швейцарам \ Л.Б. Ни<ольск1 м, «у агульным разуменж 
моуная сиуацыя можа быць вызначана як астэм а сацыяльна I функцыянальна 
размеркаваных ¡ерарх1чна залежных моуных сютэм I падсютэм, яюя су1снуюць
I узаемадзейн'маюць у адной этжчнай супольнасц1 або у дадзеным 
адмшютратыуна-тэрытарыяльным аб ’яднанж у адноанах да яюх члены
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адпаведных моуных калеюывау прытрымл1ваюцца пэуных сацыяльных 
установак» [7]. Як бачна, дадзенае азначэнне ахоптвае з ’явы 6miHrBi3My t 
поли"пнгв1 зму, сацыяльна-пс!халапчны аспект моунай сггуацьн, ацэнку 
носьбггам! мовы прэстыжу той ц\ ¡ншай мовы, тых ui ¡ншых яе формау.

3 пункту гледжання сацы ялтгвю ты чнага даследавання моунай атуацьп у 
двухмоунага ц'| шматмоунага народа пленным бачыцца яе вывучэнне у 
аспектах, прапанаваных амерыканск 1 м лтгвю там  Дж Грынбергам:

1) л1нгвютычным (клас 1 ф/кацыя моу i дыялектау, вывучэнне лггаратурнай 
мовы i яе варыянтау, ступень лжгвютычнай складанасц1 моу у залежнасц! ад 
засваення ix 1 ншамоуным 1 носьбгам1);

2) дэмаграф ^ным  (размеркаванне моуных сютэм у даследуемым арэале у 
залежнасц1 ад узроставых i палавых адрозненняу носьбггау мовы, ступень 
шматмоуя);

3) сацыялаг1чным (размеркаванне моу i дыялектау у залежнасц'| ад сацыяльнай 
стратыф1 кацы 1 носьбггау мовы, этычнага паходжання, прафесн i г.д.);

4) сацыяльна-пахалаг1чным  (ацзнка носьбггам! мовы прэстыжу той ц1 }ншай 
мовы у параунанн! з ix роднай мовай);

5) пал1тычным (палггыка урада у адносжах да моу, уплыу пал 1тычных i 
грамадсюх арганоацый на моуную палгы ку дзяржавы).

Вывучэнне моунай атуацьп на любым этапе развщця мовы, грамадства 
патрабуе грунтоуных даследаванняу, кал1 пад увагу бяруцца усе аспекты. У 
беларуск1 м мовазнаустве няма спецыяльных навуковых прац, прысвечаных 
усебаковаму анал1зу праблемы. Аднак варта згадаць манаграф1ю Т. MiKyni4, у 
якой разглядаюцца этнамоуныя працэсы на тэрыторьп Беларуа у цеснай 
сувяз1 з эвалюцыяй этнннай самасвядомасц1 насельнщтва [8].

Пра моуную С1туацыю у рэспублщы на сучасным этапе, можна гаварыць 
тольк! мовай статыстыю, зыходзячы з матэрыялау nepanicy. Як вядома, 
пытанне распаусюджанасц1 моу сярод насельнщтва вывучалася падчас 
nepanicy насельжцтва у 1999 г. у комплексе -  рэспандэнтам прапаноувалася 
адказаць на тры пытаны: назваць сваю родную мову, мову, на якой 
размауляюць дома, i ¡ншую мову, якой свабодна валодаюць.

Нагадаем, што вызначылюя як беларусы 81,2% насельнщтва рэспублш 
супраць 77% па n e p a n ic y  1989 г.; 11% аднесл( сябе да русюх (13,2% -  1989 г.), 
3,9% -  да палякау (4,1% -  1989 г.),2,4% -  да украЫцау (2,9% -  1989 г.). 
Назвал i роднай мовай мову сваей нацыянальнасц! 82% насельжцтва 
рэспубл1 Ю (84% -  Вщебскай вобласц1), На мове сваей нацыянальнасц! 
размауляе дома 45% насельнщтва рэспубл íkí (43% -  Вщебскай вобласц!) на 
беларускай мове адпаведна 37% ¡ 32%. Аднак, сярод беларусау удзельная 
вага тых, хто размауляе на роднай мове складае 41% (37% -  па Вщебскай 
вобласц!). Сярод pycKix на рускай мове размауляюць 63%  насельнщтва 
рэспубжк!, сярод беларусау -  59% (68% -  па Вщебскай вобласцО [9].

Парадаксальнасць моунай с ’ггуацьи у Беларуси у тым, што абсалютная 
большасць (81,2%) жыхароу p3cny6niKi аднесл1 сябе да беларусау i назвал! 
роднай мовай беларускую, а размауляе на ей усяго 41% беларусау. Вщавочна, 
што этичная функцыя (быць нацыянальным амвалам, кансалщаваць народ i 
адрозн1 ваць яго ад ¡ншых этнасау) роднай мовы у беларусау пераважае над 
асноунай функцыяй —  камужкатыунай, што тлумачыцца пстарычным! умовам1 
развщця беларускай мовы.
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S U M M A R Y  
The article deals with the sence o f the terms «language policy» and «language 

situation»: the main aspects o f the language situation reseach in Belarus are 
determined.
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