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УВОДЗІНЫ: БАЗАВЫЯ 
ПЕРАДУМОВЫ І МЕТАДАЛОГІЯ

Мова можа выконваць як мінімум дзве функцыі: ка-
мунікацыйную і ідэнтыфікацыйную. У многіх краінах гэтыя 
дзве функцыі зліваюцца, але можа быць так, што – прынамсі 
на нейкім этапе – яны разыходзяцца. У такіх краінах, як 
Польшча, Ісландыя, Арменія або Японія, нацыянальныя 
мовы – польская, ісландская, армянская і японская адпавед-
на – з’яўляюцца асноўнымі мовамі штодзённай і публічнай 
камунікацыі, а пры гэтым функцыянуюць як важны элемент 
нацыянальнай ідэнтыфікацыі.

Бываюць выпадкі, калі камунікацыйная функцыя мовы 
рэалізуецца ў мінімальнай ступені, але пры гэтым мова за-
стаецца важным нацыянальным ідэнтыфікатарам. У такой 
сітуацыі, для прыкладу, знаходзіцца ірландская мова ў Ір-
ландыі: у той час калі ўсяго 4,2% ірландцаў карыстаюцца 
гэтай мовай у побытавых зносінах 1, яна застаецца важным 
складнікам нацыянальнай ідэнтычнасці 2.

Мэтай гэтага даследавання ёсць выяўленне асноўных 
трэндаў у моўнай палітыцы беларускай дзяржавы з улікам 
стану грамадскай думкі. Трэнды ў моўнай сферы нас цікавя-
ць у двух названых аспектах: камунікацыйным і ідэнтыфіка-
цыйным. Дзеля выяўлення трэндаў мы прааналізавалі сіту-
ацыю ў наступных абшарах:

1 Gerard Donaghy, (2017). New figures show how many people in Ireland actually speak 
Irish daily, «The Irish Post», November 23. Спасылка .
2 Nicola Carty, (2010). The First Official Language? The status of the Irish language in 
Dublin, Manchester Working Group on Language Contact. Спасылка .
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�	 Беларускі	соцыум	у цэлым: наколькі распаўсюджа-
ная сярод жыхароў Беларусі беларуская мова (у су-
пастаўленні з іншымі мовамі, перадусім рускай) і якое 
каштоўнаснае значэнне надаецца гэтай мове.

�	 Дзеянні	грамадска-	палітычных	актараў.	Гаворка 
ідзе пра мерапрыемствы, праекты і публічныя зая-
вы, скіраваныя на прасоўванне той ці іншай моўнай 
палітыкі, ці то ў камунікацыйным, ці ідэнтыфікацый-
ным вымярэнні.

�	 Выдавецтва	і адукацыя. На базе статыстычных зве-
стак па друку і адукацыі мы прапануем ёмістую кар-
ціну моўнай сітуацыі ў медыйна- адукацыйнай сферы.

У ходзе даследавання мы факусаваліся перадусім на пра-
цэсах, што мелі месца цягам апошняга дзесяцігоддзя (2012-
2022). Тым не менш яно ўлічвае таксама трэнды ў разрэзе 
стагоддзя, якія былі выяўлены ў папярэдніх даследаваннях 
BISS:	Ад	«хворага»	да	«здаровага»	нацыяналізму 1 і Беларуская	
мова:	1918-2018.	На	прыкладзе	адукацыі	і друку 2.

Пры вывучэнні абшараў (1) і (3) выкарыстоўваліся пера-
дусім колькасныя метады: вынікі рэпрэзентатыўных апы-
танняў і статыстычныя звесткі. Пры вывучэнні абшару (2) 
выкарыстоўваліся якасныя метады: аналіз публічных выка-
званняў і дзеянняў на прадмет іх уплыву на моўную сітуацыю 
ў краіне.

1 Пётр Рудкоўскі, (2018). Ад хворага да здаровага нацыяналізму, «Даследаванне 
BISS». Спасылка ..
2 Андрэй Расінскі, (2019). Беларуская мова: 1918-2018. На прыкладзе адукацыі 
і друку, «Даследаванне BISS» #2. Спасылка .
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ЧАСТКА І. 
СОЦЫУМ: ПОБЫТАВА 

РУСКАМОЎНЫ, АДКРЫТЫ 
НА БЕЛАРУСКАСЦЬ

У гэтай частцы на базе эмпірычных дадзеных прааналі-
зуем моўную сітуацыю ў беларускім грамадстве. Асобна раз-
гледзім два аспекты гэтай сітуацыі: камунікацыйны – якую 
ролю беларуская мова, у супастаўленні з рускай, адыгрывае 
ў штодзённай камунікацыі, і каштоўнасна-	ідэнтыфікацыйны – 
якое значэнне мова адыгрывае як частка культуры і як эле-
мент нацыянальнай ідэнтыфікацыі.

Камунікацыйны аспект

Для аналізу моўнай сітуацыі ў камунікацыйным аспекце 
выкарыстаем чатыры тыпы дадзеных:

� дадзеныя перапісаў насельніцтва Беларусі наконт 
мовы зносін у вузкасямейным (хатнім) асяроддзі;

� вынікі апытанняў сярод гарадскіх інтэрнэт- 
карыстальнікаў на прадмет таго, на якой мове яны 
камунікуюць у наступных сітуацыях:

� у зносінах з мясцовымі ўладамі,
� падчас сустрэчы з сябрамі,
� падчас перапынку ў навучальных установах або на 

працы,
� падчас хатняга абеду,
� у крамах;
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1. На якой мове вы ў асноўным размаўляеце дома?

� вынікі нацыянальнага апытання адносна медыйна- 
моўных прэферэнцый жыхароў Беларусі, г. зн. якія 
СМІ – беларускамоўныя, рускамоўныя ці іншамоўныя – 
яны найчасцей чытаюць / слухаюць / глядзяць;

� для патрэб параўнальнага аналізу – вынікі нацыяналь-
нага апытання адносна медыйна- моўных прэферэн-
цый жыхароў пяці іншых краін: Арменіі, Азербайджана, 
Грузіі, Малдовы і Украіны.

Па выніках перапісу насельніцтва 2019 года было выяўле-
на 26% жыхароў Беларусі, якія заявілі, што ў хатняй абста-
ноўцы размаўляюць па-беларуску. Пераважная большасць – 
71,4% – пазначыла рускую мову як мову хатняй камунікацыі 
(гл. графік 1).

Крыніца: Belstat 1

З прадстаўленага вышэй графіка напрошваецца высно-
ва, што нулявыя гады прайшлі пад знакам камунікацыйнай 
дэбеларусізацыі (падзенне амаль на 14 пп. паказніка па бела-

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь, (2020). Общая 
численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию 
в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств 
к существованию по Республике Беларусь. «Статистический бюллетень», Минск. 
Спасылка ..
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рускай мове), а цягам другой дэкады гэты трэнд праламіўся 
на карысць беларускамоўя. Ці сапраўды тут маем дачыненне 
з праламленнем трэнду, ці гэта ўсяго толькі прадукт «статы-
стычнай палітыкі» або/і агітацыйных кампаній, пакінем пакуль 
што адкрытым пытаннем, да якога вернемся крыху пазней. 
Прыгледзьмася цяпер вынікам сацыялагічных апытанняў.

Апытанне, што праводзілася напрыканцы 2020 года 
нямецкім Цэнтрам усходнееўрапейскіх і міжнародных дасле-
даванняў (ZOiS) метадам CAWI 1 сярод гарадскога насель-
ніцтва Беларусі, выявіла нашмат меншы адсотак тых, хто 
выкарыстоўвае беларускую мову ў побытавых сітуацыях. 
У залежнасці ад тыпу сітуацыі колькасць тых, хто выкары-
стоўвае гэту мову, вагаецца паміж 4% і 7% (гл. графік 2).

Крыніца: ZOiS 2

Яшчэ адно апытанне, якое праводзілася ў 2020 і 2021 га-
дах у межах грамадскай кампаніі «Годна», таксама метадам 
CAWI, паказала вынікі, падобныя да тых, што былі выяўлены 

1 Computer Assisted Web Interview. Гэта азначае, што рэспандэнтамі маглі быць 
толькі карыстальнікі Інтэрнэту. Структура выбаркі, аднак, адпавядала структуры 
гарадскога насельніцтва Беларусі паводле полу, узросту, памеру горада і ўзроўню 
адукацыі.
2 Тут і далей звесткі прыводзяцца паводле: ZOiS Report (2021). Belarus at 
a crossroads: attitudes on social and political change. Спасылка .
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2. На якой мове Вы пераважна камунікуеце ў наступных сітуацыях?  
(снежань 2020, гарадскія інтэрнэт-карыстальнікі)
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ZOiS. У адказ на агульнае пытанне пра «мову, якую выка-
рыстоўваеце штодзённа», усяго 2-3% рэспандэнтаў указалі 
беларускую (гл. графік 3).

Як бачым, паміж афіцыйнымі вынікамі перапісу і вынікамі 
двух апытанняў разыходжанні вельмі вялікія: у 10-13 разоў. 
Разважым цяпер фактары, якія маглі паўплываць на такія 
разыходжанні:

1.	 Сацыялагічныя	апытанні	ахоплівалі	гарадское	насельні-
цтва	і інтэрнэт-	карыстальнікаў,	а апытанне	ў рамках	пе-
рапісу – усё	насельніцтва.	Гэты фактар, аднак, мог толькі 
мінімальна паўплываць на разыходжанне. Па стане на 
2020 і 2021 гады доля карыстальнікаў інтэрнэту скла-
дала 83-85% насельніцтва1, а доля гараджан – амаль 
78%2. Такім чынам, недарэпрэзентаванасць сельскага 
і «неінтэрнэтнага» насельніцтва не магла прывесці аж 
да такога вялікага перакосу на некарысць беларуска-

1 S. Kemp, (2021). Digital 2021: Belarus, “Datareport”, February 11; S. Kemp, (2022) 
Digital 2022: Belarus, “Datareport”, February 15, 2022. Спасылка  / Спасылка .
2 Национальный статистический комитет Республики Беларусь, (2021). 
Численность населения на 1 января 2021 г. и среднегодовая численность населения 
за 2020 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселком 
городского типа, “Статистический бюллетень”, Минск. Спасылка .

3. Якую мову Вы выкарыстоўваеце ў штодзённым жыцці? 
(гарадскія інтэрнэт-карыстальнікі)
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моўных. Зрэшты, перапіс 2019 года выявіў сярод га-
раджан аж 21,3% тых, хто ўжываюць беларускую мову 
ў хатняй камунікацыі, а ў Менску гэтая доля значна 
перавысіла сярэдні паказнік па краіне, склаўшы 34,1%1.

2.	 Розная	пастаноўка	пытанняў.	У ходзе перапісу люд-
зей пыталі пра мову хатняй камунікацыі, у апытанні 
«Годна» пытанне стаяла шырэй – пра мову штодзён-
най камунікацыі, а ў апытанні ZOiS – пра мову ў шасці 
розных жыццёвых сітуацыях. Можна дапусціць, што 
ўказанне на шырэйшы кантэкст («штодзённае жыц-
цё» vs «дом») прывяло да змяншэння колькасці тых, 
хто абраў беларускую мову: не ўсе, хто размаўляе на 
беларускай мове дома, размаўляюць на ёй у іншых 
«штодзённых» сітуацыях. Але малаімаверна, што гэты 
фактар мог значна паўплываць на вынік. Апроч таго, 
адна з жыццёвых сітуацый, якая называлася ў межах 
апытання ZOiS («падчас сямейнага абеду»), была на-
бліжана да сітуацыі, якая называлася падчас перапісу. 
Але, як бачна з графіка 2, адсотак тых, хто выкары-
стоўвае беларускую мову «падчас сямейнага абеду», 
згодна з апытаннем, складае 7%, у той час як адсотак 
тых, хто выкарыстоўвае гэтую мову «дома», згодна 
з перапісам, складае 26% усяе папуляцыі і 21,3% га-
радскога насельніцтва. Такім чынам, фактар рознай 
пастаноўкі пытанняў не тлумачыць вялікай разбежкі 
ў выніках.

3.	 Кампанія	«Пазнач	беларускую	мову	роднай», якая на 
меры набліжэння перапісу 2019 года праводзілася 
шэрагам актывістаў і СМІ (Symbal.by, Радыё Рацыя, 
тэлебачанне Белсат і інш.). Хоць на літаральным уз-
роўні пасыл кампаніі тычыўся больш сімвалічнай сфе-
ры («родная мова»), ён мог займець эфект і ў плане 
значнасці камунікацыйнай функцыі беларускай мовы. 
Частка з тых, на каго паўздзейнічаў пасыл гэтай кам-
паніі, маглі захацець спрычыніцца да павышэння ўсіх 

1 34% мінчукоў заявілі, што размаўляюць дома па-беларуску, “Наша Ніва”, 
11.09.2020.  Спасылка .
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паказнікаў беларускамоўя: і ў катэгорыі «роднай мовы», 
і ў катэгорыі «мовы хатняй камунікацыі».

4.	 Маніпуляцыі	з боку	дзяржавы	на	карысць	беларускамоўя.	
Перапіс рыхтаваўся і адбываўся ў перыяд т. зв. мяккай 
беларусізацыі і ў кантэксце нарастання напружання 
з Расіяй («ультыматум Мядзведзева», спрэчка з-за дзей-
насці пасла РФ у Беларусі Міхаіла Бабіча). Такім чынам, 
перапіс мог быць інструментальна выкарыстаны, каб 
прадэманстраваць Крамлю «волю беларускага народа» 
аддаліцца ад Расеі шляхам узмацнення нацыянальнай 
тоеснасці і яе важнага атрыбуту – беларускай мовы.

5.	 Складанасці	з класіфікацыяй	трасянкамоўных	і двух-
моўных	камунікацый.	У штодзённай камунікацыі шмат 
жыхароў Беларусі выкарыстоўвае «трасянку» (неўнарма-
ванае спалучэнне элементаў беларускай, рускай і іншых 
моваў). Бывае таксама, што людзі ў ходзе камунікацыі 
раз-пораз пераключаюцца з адной мовы на другую. 
У абодвух выпадках самім карыстальнікам мовы/моваў 
складана, можа быць, акрэсліць, каторая мова насамрэч 
ёсць даміноўнай у той ці іншай камунікацыйнай сітуацыі. 
Такая класіфікацыйная неакрэсленасць магла весці да 
таго, што рэспандэнты абіралі той ці іншы варыянт ад-
казу пад уплывам спантанных асацыяцый, напр.: [мая 
штодзённая мова дужа адхіляецца ад літаратурнай бе-
ларускай]  [наўрад ці яна беларуская]  [хутчэй за 
ўсё, руская]  [абраны адказ: руская]. У іншай сітуацыі 
падобны асацыятыўны ланцужок мог прывесці да выс-
новы, што асноўнай мовай камунікацыі ёсць беларуская.

Спасярод пяці названых фактараў апошнія тры – эфект 
грамадскіх кампаній, магчымыя маніпуляцыі з боку дзяржа-
вы і класіфікацыйныя складанасці – лічым патэнцыйна рэ-
левантнымі для выяснення разыходжанняў у дадзеных па 
камунікацыйнай прадстаўленасці беларускай мовы. Першыя 
два фактары наўрад ці істотна паўплывалі на разыходжанні.

Для паўнаты карціны, аднак, звернем увагу на сацыялагічныя 
дадзеныя адносна медыйна- моўных прэферэнцый жыхароў Бе-
ларусі, якія ахопліваюць перыяд з 2017 па 2020 год – гл. графік 4.
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Крыніца:	EU	Neigbourhood	East,	Waves	2-51

Як бачым, пераважная большасць (70-80%) беларуска-
га насельніцтва аддае перавагу рускамоўным СМІ. Доля 
спажыўцоў беларускамоўных медыя- рэсурсаў вагаецца 
паміж 16% і 22%.

У шасці краінах Усходняга партнёрства, да якога да 
2021 года належала і Беларусь, сярэдняя спажывецкая 
прыхільнасць да СМІ на мове тытульнай нацыі складае 60%, 
паводле стану на 2020 год – гл. графік 5. (Пасля расейскай 
агрэсіі на Украіну каштоўнасная і спажывецкая прыхільнасць 
жыхароў Украіны да ўкраінскай / рускай мовы, хутчэй за ўсё, 
значна змянілася на карысць мовы ўкраінскай.)

КАШТОЎНАСНА- ІДЭНТЫФІКАЦЫЙНЫ 
АСПЕКТ

Для выяўлення каштоўнасна- ідэнтыфікацыйнага значэн-
ня беларускай мовы для грамадства Беларусі выкарыстаем 
наступныя дадзеныя:

1 Тут і далей звесткі прыведзены паводле: EU neighbours East (2017–2020). 
Annual Survey, 5th Wave; Annual Survey Report: Regional Overview. 4th Wave; Annual 
Survey Report: Regional Overview. 3rd Wave; Annual Survey Report: Regional Overview. 
2nd Wave.  Спасылка .
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 � дадзеныя перапісаў насельніцтва на прадмет «род-
най мовы» (прымаем, што паняцце роднай	мовы мае 
перадусім каштоўнасна- эмацыйнае значэнне);

 � вынікі сацыялагічных апытанняў на прадмет:

 � жадання часцей размаўляць па-беларуску;
 � жадання, каб дзеці добра валодалі беларускай мовай;
 � стаўлення да беларускамоўных;
 � культурнай важнасці беларускай мовы;
 � яе ідэнтыфікацыйнай важнасці;

 � для патрэб параўнання – вынікі апытанняў у 34 еўра-
пейскіх краінах наконт успрымання важнасці нацыя-
нальных моў для нацыянальнай тоеснасці.

Згодна з перапісам насельніцтва 2019 года, 54% жыхароў 
Беларусі пазначылі беларускую мову як «родную». Гэты па-
казнік застаўся амаль нязменны ў параўнанні з 2009 годам 
(53,2), але ён значна ніжэйшы за паказнік напрыканцы 90-х 
гадоў (амаль 74%) – гл. графік 6.

4. % жыхароў Беларусі, хто «заўсёды» або «часта» карыстаецца медыя-рэсурсамі: 
на беларускай / рускай / іншай мове
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Крыніца:	Белстат1

Калі, аднак, глянем – на базе апытання гарадскіх інтэрнэт- 
карыстальнікаў – на жаданне жыхароў краіны самім пачаць 
размаўляць па-беларуску, то заўважым, што яно характэрна 
для меншасці: ад 28% да 35% заяўляюць, што хацелі б часцей 
размаўляць па-беларуску, рэшта дала або адмоўны адказ, або 
дыстанцыявалася ад самой тэмы – гл. графік 7. Нават калі 
і дапусціць, што сялянам або/і некарыстальнікам інтэрнэту 
характэрна большая адкрытасць на беларускамоўе, то наўрад 
ці гэта значна паўплывала б на агульную карціну ў грамадстве.

Крыніца:	ZOiS,	кампанія	«Годна»2		(апытанне	ахоплівала	гарадскіх	інтэрнэт- 

карыстальнікаў)

1 НСК РБ (2020). Общая численность...  Спасылка .
2 Паводле: кампанія “Годна” (2022). 2021 год. Больш не памяркоўныя, 11 лютага. 
Спасылка .
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Прыведзеныя ў графіку 7 звесткі перагукаюцца з іншымі 
дадзенымі, а менавіта, адносна таго, наколькі, на думку жы-
хароў Беларусі, беларуская мова практычна патрэбная ў су-
часным жыцці. «Практычна патрэбнай» лічаць яе 33-35% 
рэспандэнтаў – гл. графік 8. Гэта прыблізна столькі ж, колькі 
і тых, хто жадаў бы часцей размаўляць па-беларуску.

Калі дарослы рэспандэнт адказвае на пытанне пра яго/
яе ўласнае жаданне актыўней ужываць выкарыстоўваць 
беларускую мову, то, хутчэй за ўсё, улічвае ступень нама-
ганняў, якія дзеля гэтага трэба было б прыкласці. Паколь-
кі абсалютная бальшыня беларусаў прызвычаілася – з-за 
моўнай сітуацыі, якая склалася незалежна ад іх, – камуніка-
ваць па-руску, многія мусілі б заінвеставаць час і энергію 
ў размовы  па-беларуску. Гэта магло паўплываць на жаданне 
часцей	размаўляць	па-беларуску	і на думку пра «практычную 
патрэбнасць» беларускай мовы.

У звязку з гэтым карысна будзе глянуць, якім чынам 
рэспандэнты ўспрымаюць важнасць валодання беларускай 
мовай дзецьмі. Такая пастаноўка пытання дазваляе абстра-
гавацца ад неабходнасці асабістага інвеставання ў здабыццё 
дастатковай моўнай кампетэнцыі, а засяродзіцца на важ-
насці самой кампетэнцыі. Праведзенае ў 2018 кампаніяй 
MIA Research годзе апытанне паказала, што пераважная 
большасць жыхароў Беларусі пазітыўна ўспрымае ідэю таго, 
каб іх дзеці валодалі беларускай мовай гэтаксама добра, 
што і рускай – гл. табліцу 1.

8. «Беларуская мова практычна не патрэбная ў сучасным жыцці»:
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Крыніца: MIA Research1

У Беларусі ў цэлым пазітыўнае стаўленне да прынцы-
повых беларускамоўных. Праведзеныя ў 2020 і 2021 гадах 
апытанні сярод гарадскіх інтэрнэт- карыстальнікаў паказалі, 
што негатыўнае ўспрыманне («працуюць на публіку», «вёска», 
«нацыяналісты», «дзіўныя людзі» характэрна прыблізна 25-
30% дадзенай сукупнасці. У той жа час тых, хто мае высокае 
меркаванне пра беларускамоўных, заўважна больш: 38-40% 
лічаць прынцыповых беларускамоўных «сапраўднымі бела-
русамі, патрыётамі» або нават «элітай нацыі».

У 2009 годзе, калі было праведзенае нацыянальнае апы-
танне метадам face-to-face, сумарны паказнік негатыўнага 
ўспрымання склаў 19%, а пазітыўнага – больш за 53%. Па-
колькі апытанне 2020 і 2021 гадоў, з аднаго боку, і апытанне 
2009 года праводзілася не толькі рознымі інстытуцыямі, але 
таксама з выкарыстаннем рознай метадалогіі і на нятоеснай 
выбарцы, не выпадае рабіць высновы наконт дынамікі. Тое, 
што можа падацца як зрух у напрамку «менш пазітыўнага» 
ўспрымання беларускамоўных, можа папросту вынікаць з таго, 
што ў сітуацыі	face-to-face рэспандэнты, з павагі да інтэрв’юера, 
радзей прыбягалі да опцыі «Не звяртаю ўвагі», «Цяжка адка-
заць». Ва ўмовах безаасабовага – праз інтэрнэт – апытання 
рэспандэнты маглі быць больш схільнымі пазбягаць якога- 
кольвечы адказу ў выпадках, калі пытанне ім падавалася мала 
цікавым або занадта складаным, каб яго асэнсоўваць. Тое, 
аднак, што можна сцвердзіць на базе ўсіх трох апытанняў, – 
што пазітыўнае стаўленне да прынцыпова беларускамоўных 
выразна пераважае над негатыўным і што такі стан рэчаў 
збольшага ўтрымліваецца больш за 10 гадоў – гл. табліца 2.

1 Дадзеныя нацыянальнага апытання, якое Кампанія MIA Research, па замове 
Кастрычніцкага эканамічнага форуму, праводзіла ў траўні–чэрвені 2018 г. Архіў BISS.

Так 65,90%

Не 34,10%

НА/ЦА 0,01%

Табліца 1. «Ці хацелі б Вы, каб Вашы дзеці размаўлялі на 
беларускай мове гэтаксама добра, як і на рускай?» (2018)
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Крыніца:	НовАК	,	кампанія	«Годна»1

Сярод жыхароў Беларусі ўсталяваўся даволі моцны кан-
сэнсус наконт таго, што беларуская мова з’яўляецца важным 
элементам культуры і важным сімвалам. Шэраг апытанняў 
на гэты конт, якія праводзіліся рознымі інстытуцыямі, роз-
нымі метадамі і ў розны перыяд, выдаюць збежныя вынікі: ад 
70% да 85% рэспандэнтаў заяўлялі пра культурна- сімвалічную 
важнасць беларускай мовы – гл. табліца 3, графікі 9-11.

Што тычыцца нацыянальна- ідэнтыфікацыйнай функ-
цыі беларускай мовы, то тут сітуацыя менш адназначная. 
У апытаннях 2020 і 2021 гадоў усяго чвэрць рэспандэнтаў 

1 Дадзеныя нацыянальнага апытання, якое лабараторыя “НовАК” праводзіла 
ў перыяд з 27 жніўня па 11 верасня 2009. Архіў BISS.

Найважнейшая частка нашай культуры 
і павінна захавацца 86,10%

Паміраючая мова, якая павінна знікнуць 13,90%

НА/ЦА 0,01%

Верасень 2009
(нац.) (НовАК)

Травень 2020
(гар/інт) 

(Кампанія «Годна»)

Кастрычнік 2021 
(гар/інт) 

(Кампанія «Годна»)
“Сапраўдныя 

беларусы, 
патрыёты”

48,2% 36% 32%

“Працуюць на 
публіку” 6,9% 9% 10%

“Вёска” 5,4% 5% 8%

“Нацыяналісты” 3,6% 7% 7%

“Эліта нацыі” 5,1% 4% 6%

“Апазіцыя” 4% 4% 5%

“Дзіўныя	людзі” 3% 4% 4%
Не	звяртаю	на	гэта	
ўвагу	/	НА	/	ЦА 28,8% 44% 46%

Табліца 3. “Беларуская мова – гэта...” (2018)

Табліца 2. Што Вы думаеце пра людзей, якія ўвесь час гавораць па-беларуску?

Крыніца:	МІА	Research

ДВУХМОЎНАЕ АДНАМОЎЕ. МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА Ў БЕЛАРУСІ: 
СТАН, ТЭНДЭНЦЫІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ

17



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Травень 2020 

Кастрычнік 2021
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9. «Нельга цалкам забываць беларускую мову»:

10. «Беларуская мова — гэта нацыянальны здабытак, які трэба берагчы і шанаваць»:

11. «Беларуская мова — нацыянальны сімвал беларусаў»:

Крыніца:	кампанія	«Годна»

Крыніца:	кампанія	«Годна»

Крыніца:	кампанія	«Годна»
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Кастрычнік 2021
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пазначылі, што «мова – гэта тое, што яднае беларусаў» «у пер-
шую» або «ў другую чаргу» (гл. графік 12а). Спасярод два-
наццаці прапанаваных опцыяў мова апынулася на восьмым 
месцы па значнасці. Па стане на восень 2021 года на першых 
трох месцах па нацыянальна- ідэнтыфікацыйнай значнасці 
апынуліся: «месца	нараджэння,	радзіма», «ментальнасць,	
рысы	характару» і «сённяшняе	жыццё	ў адной	краіне» – гл. 
графік 12б.

12а. Мова — гэта тое, што яднае (звязвае) Вас з людзьмі Вашай нацыянальнасці... 

12б. «Што найперш яднае (звязвае) Вас з людзьмі Вашай нацыянальнасці? А што 
яшчэ?» (кастрычнік 2021)

Крыніца:	кампанія	«Годна»

Крыніца:	НовАК

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Травень 2020

Кастрычнік 2021

У першую чаргу У другую чаргу Не пазначана

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Месца нараджэння, радзіма

Ментальнасць, рысы характару

Сённяшняе жыццё ў адной краіне

Традыцыі

Тэрыторыя, зямля

Паходжанне

Гістарычнае мінулае

Нацыянальная культура

Мова

Нацыянальныя інтарэсы

Дзяржава

Прырода

У першую чаргу У другую чаргу Не пазначана
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У нацыянальным апытанні 2009 года каля 42% рэспан-
дэнтаў прызналі мову фактарам, які яднае беларусаў у «мак-
сімальнай» або ў «вялікай» ступені. Спасярод чатырнаццаці 
прапанаваных опцыяў мова апынулася на дванаццатым 
месцы паводле значнасці – гл. графік 12в.

Аналагічна як у выпадку са стаўленнем да беларуска-
моўных, не варта на базе супастаўлення апытання 2009, 
з аднаго боку, і апытанняў 2020 і 2021 гадоў, з другога, рабіць 
высновы наконт дынамікі, паколькі апытанні праводзіліся 
паводле розных метадалогій і фармулёўкі варыянтаў адказаў 
адрозніваліся. Тым не менш дадзеныя ўсіх трох апытанняў 
сведчаць пра тое, што мова ў якасці ідэнтыфікавальнага 
фактара адыгрывае ў беларускім грамадстве малазнач-
ную ролю. Мова, аналагічна як рэлігія, успрымаецца як пра-
блемны ідэнтыфікацыйны фактар, паколькі: а) самабытная 
мова (беларуская) выцеснена з публічнай прасторы, а яе 
камунікацыйная функцыя зведзена да мінімуму; б) руская 
мова, якая дамінуе ў публічнай прасторы, не ёсць  для бела-
русаў унікальнай мовай.

Нічога дзіўнага, што ў беларускім грамадстве дамінуе 
перакананне, што

а) можна	быць	беларусам	і без	беларускай	мовы;

б) галоўнае – любіць	сваю	краіну,	а мова – ужо	другаснае –	
гл.	графікі	13	і	14.

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Травень 2020

Кастрычнік 2021

Згодзен Нязгодзен НВ/НА

13. «Я лічу, што можна быць беларусам і без беларускай мовы»:

Крыніца:	кампанія	«Годна»
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Пры іншай пастаноўцы пытання («Наколькі	важная	бела-
руская	мова,	каб	адчуваць	сябе	беларусам?») адносна вялікая 
колькасць (44-45%) рэспандэнтаў сцвярджаюць яе важнасць. 
Тых, хто перакананы наконт яе няважнасці, значна меней: 
34%, але прыблізна кожны пяты (21-22%) меў цяжкасці з за-
няццем якой-кольвечы акрэсленай пазіцыі ў гэтай справе – 
гл. графік 15.

Праведзенае ў 2015-2017 гадах апытанне амерыканска-
га Pew Research Center1 дазваляе разгледзець ролю мовы 
ў нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў у параўнальным  
ключы. Спасярод 34 еўрапейскіх краінаў Беларусь апынулася 
на апошнім месцы паводле распаўсюджанасці погляду, што 
«нацыянальная мова ёсць важным элементам супольнай 
нацыянальнай тоеснасці» – гл. графік 16.

1 Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, 
and Key Social Issues, “Pew Research Center”, October 29, 2018. Спасылка .

14. «Галоўнае — любіць сваю краіну, а мова — ужо другаснае»:

15. «Беларуская мова важная, каб адчуваць сябе беларусам»:

Крыніца:	кампанія	«Годна»

Крыніца:	кампанія	«Годна»
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16.% тых, хто сцвердзіў, што нацыянальная мова / мовы ёсць вельмі важным 
элементам супольнай нацыянальнай тоеснасці (напр. каб быць сапраўдным 
палякам… французам… беларусам) (2015-2017)

Крыніца: Pew Research Center
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НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ МЕНШАСЦІ: БЕЛАРУСКА-  
І РУСКАМОЎНАЯ АСІМІЛЯЦЫЯ

Прадстаўлены вышэй аналіз моўных установак у бела-
рускім соцыуме тычыўся ўсяе сукупнасці жыхароў Беларусі, 
без размежавання паміж прадстаўнікамі тытульнай нацыі 
(беларусы) і прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў. На-
цыянальныя меншасці, уключна з рускай меншасцю, сумар-
на складаюць 15,1% насельніцтва Беларусі1 – не настолькі 
многа, каб працэсы ўнутры гэтых групаў істотна ўплывалі на 
агульную сітуацыю ў грамадстве. Тым не менш некаторыя 
асаблівасці моўных трэндаў унутры нацыянальных мен-
шасцяў усё ж варта адзначыць. Абмяжуемся тут аглядам 
сітуацыі ў пяці нацыянальных меншасцях, якія гістарычна 
найболей звязаны з Беларуссю: руская (7,5% ад насельніцтва 
Беларусі), польская (3,1%), украінская (1,7%), габрэйская 
(0,1%) і літоўская (0,1%).

Спасярод названых меншасцяў усім, апрача рускай, ха-
рактэрна даволі нізкая ступень моўнай укарэненасці. (Пад 
«моўнай укарэненасцю» падразумяваем тое, наколькі прад-
стаўнік дадзенай нацыянальнасці ўважае мову сваёй нацы-
янальнасці за родную – і наколькі часта яе ўжывае.) Усяго 
каля 29% беларускіх украінцаў лічыць мову сваёй нацыя-
нальнасці сваёй роднай мовай і толькі 4% ужывае ў зносінах 
з блізкімі і сябрамі. Але і гэта цалкам добры паказнік, калі 
параўноўваць з сітуацыяй у трох астатніх меншасцях:

 � сярод беларускіх літоўцаў 17,2% лічаць літоўскую мову 
роднай і толькі 4,6% ужываюць яе ў камунікацыі з бліз-
кімі;

 � сярод беларускіх палякаў 6,7% лічаць польскую мову 
роднай; у камунікацыі з блізкімі выкарыстоўваюць 
яе ўсяго 1,2%;

 � сярод беларускіх габрэяў 3,2% лічаць габрэйскую мову 
роднай; у камунікацыі з блізкімі выкарыстоўваюць 
яе толькі 0,2%2.

1 Belstat. Общая численность… Спасылка .
2 Тамсама.
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Што тычыцца рускай меншасці, то фармальна яна 
найбольш укарэненая: 97% з іх лічаць рускую мову роднай 
і столькі ж назвалі яе мовай хатніх зносін. Тут, аднак, варта 
ўлічваць агульную моўна- культурную спецыфіку краіны: 
з улікам дамінацыі рускай мовы ў публічнай і побытавай 
сферы ўжыванне гэтай мовы або яе ўспрыманне ў якас-
ці роднай з’яўляецца опцыяй-па-змоўчанні. Рускія ў Бела-
русі для захавання моўна- культурнай тоеснасці не мусяць 
«плыць супраць цячэння», то-бок рабіць намаганні дзеля 
проціпастаўлення асіміляцыйным тэндэнцыям. Хутчэй на-
адварот, рускія мова і культура становяцца асімілюючымі 
для рэшты насельніцтва, у тым ліку для прадстаўнікоў ты-
тульнай нацыі – беларусаў.

Узяўшы ў дужкі выпадак рускай меншасці, можам 
сцвердзіць, што ў Беларусі маем справу з нацыянальнымі 
групамі, прадстаўнікі якіх у сваёй большасці не толькі не 
размаўляюць на мове сваёй нацыянальнасці, але нават 
не лічаць яе сваёй роднай мовай. У звязку з гэтым варта 
звярнуць увагу, у якім напрамку ідзе асіміляцыя ўнутры 
паасобных нацыянальных групаў: у напрамку беларускай 
ці рускай мовы?

Беларускую мову назвалі... Рускую мову назвалі...

Усяго ...роднай 
мовай

...мовай 
хатніх зносін

...роднай 
мовай

...мовай 
хатніх зносін

Рускія 706 992 
(100%)

20 256 
(2,9%)

17 781 
(2,5%) - -

Палякі 287 693 
(100%)

156 650 
(54,5%)

132 366 
(46%)

110 727 
(38,5%)

150 815 
(52,4%)

Украінцы 159 656 
(100%)

13 153 
(8,2%)

10 368 
(6,5%)

99 596 
(62,4%)

142 243  
(89,1%)

Габрэі 13 705 
(100%) 

1 577 
(11,5%)

292 
(2,1%)

11 459 
(83,6%)

13 236 
(96,6%)

Літоўцы 5 287 
(100%)

2 438 
(46,1%)

1 403 
(26,5%)

1 832 
(34,6%)

3 601 
(68,1%)

Табліца 4. Ступень беларускай vs рускай асіміляванасці (2019)

Разлікі	зроблены	на	аснове	дадзеных	Белстат	(вынікі	перапісу	2019)
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Як і выпадала чакаць, асіміляцыя адбываецца ў асноў-
ным у напрамку рускамоўя. Цікавым выключэннем, аднак, 
з’яўляюцца палякі – гэта адзіная нацыянальная група, дзе 
беларускамоўная асіміляцыя канкуруе з рускамоўнай – гл. 
табліца 4.

Як бачым, 46% беларускіх палякаў заявілі, што дома вы-
карыстоўваюць беларускую мову, рускую – не нашмат болей: 
52,4%. А вось у катэгорыі «родная мова» беларуская мова 
выйграе з вялікім адрывам: 54,5% прызналі яе роднай, пад-
час як рускую мову ў якасці роднай пазначылі толькі 38,5%. 
Гэта азначае, што ўнутры польскай меншасці каэфіцыент1 
беларускамоўя пераважае над каэфіцыентам рускамоўя: 50 
vs 46 адпаведна.

Больш за тое, ступень беларускамоўнай асіміляванасці 
палякаў пераўзыходзіць ступень укарэненасці саміх бела-
русаў – гл. табліца 5.

Такім чынам, унутры польскай меншасці больш чым 
у паўтара раза болей карыстальнікаў беларускай мовы ў хат-
ніх зносінах, чым унутры беларускай большасці: 46% і 28,5% 
адпаведна. У плане ўспрымання беларускай мовы як роднай 
сярод беларусаў гэты адсотак, што праўда, вышэйшы, але 
нязначна: розніца складае ўсяго 5,5 працэнтных пунктаў. 

1 Сярэдняе значэнне ад колькасці тых, хто прызнаў дадзеную мову “роднай”, 
і колькасці тых, хто заявіў яе “мовай хатніх зносін”.

Беларускую мову назвалі...
Каэфіцыент 

асіміляцыі або 
ўкарэненасці

Усяго ...роднай мовай ...мовай хатніх 
зносін

Палякі 287 693 (100%) 156 650 (54,5%) 132 366 (46%) 50

Беларусы 7 990 719  (100%) 4 893 139 (61,2%) 2 275 243 (28,5%) 45

Табліца 5. Ступень беларускамоўнай асіміляванасці палякаў у Беларусі vs ступень 
моўнай укарэненасці беларусаў у Беларусі

Разлікі	зроблены	на	аснове	дадзеных	Белстата	(вынікі	перапісу	2019)
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У выніку каэфіцыент беларускамоўнай асіміляцыі палякаў 
атрымліваецца вышэйшы, чым каэфіцыент моўнай укарэ-
ненасці беларусаў.

Высокая ступень беларускамоўнай асіміляцыі назіра-
ецца таксама сярод літоўцаў: 46% з іх успрымае белару-
скую мову як родную, а 26,5% выкарыстоўвае яе ў хатніх 
зносінах. Па гэтым параметры ступень беларускамоўнай 
асіміляцыі амаль тоесныя ступені ўкарэненасці саміх бе-
ларусаў (28,5%). Але рускамоўная асіміляцыя тут усё ж 
пераважае: 34,6% лічыць рускую мову за родную, а 68,1% 
літоўцаў карыстаюцца ёю дома. Сярэдні каэфіцыент бе-
ларускамоўнай vs рускамоўнай асіміляцыі складае 36,3 
vs 51,3 адпаведна. У выпадку габрэйскай і ўкраінскай на-
цыянальных груп (як, зрэшты, і ўсіх астатніх) дамінацыя 
рускамоўная асіміляцыі ў разы пераўзыходзіць беларуска-
моўную (гл. табліца 4).

ПАДАГУЛЬНЕННЕ ЧАСТКІ ПЕРШАЙ

У Беларусі беларуская мова выконвае камунікацыйную 
функцыю ў невялікай ступені. Супастаўленне дадзеных 
перапісаў насельніцтва і сацыялагічных апытанняў не 
дазваляе вызначыць дакладную долю «практыкуючых 
беларускамоўных». Разыходжанні паміж дадзенымі пе-
рапісаў і вынікамі сацыялагічных апытанняў сягаюць 20 
працэнтных пунктаў (26% і 2-7% адпаведна). Прынамсі 
часткова яны могуць тлумачыцца рознасцю кантэкс-
ту апытання (face-to-face, тэлефон, інтэрнэт- апытанне) 
і складанасцю класіфікаваць з дапамогай дыхатаміі ру-
ская – беларуская выпадкі трасянкамоўя або частага 
пераключэння з адной мовы на другую. Нельга, аднак, 
выключаць, што ў выпадку перапісаў уплыў на выніко-
выя дадзеныя займелі і вонкавыя фактары: завышэнне 
колькасці «хатніх беларускамоўных» з боку дзяржавы 
або/і вынік грамадскіх кампаній «Пазнач беларускую мову 
роднай». Так ці інакш, беларуская мова ў якасці сродку 
камунікацыі або медыя- спажывання застаецца мовай 
меншасці, памер якой можна ацэньваць – у залежнасці 
ад сітуацыі – паміж 2% і 25%. Параўнанне з пяццю іншымі 
краінамі Усходняга партнёрства – на базе апытання пра 
мову медыя- спажывання – паказвае, што паводле ступені 
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прэферавання нацыянальнай мовы Беларусь месціцца 
далёка з тылу ад любой з гэтых краінаў.

Аналіз каштоўнасна- ідэнтыфікацыйнай функцыі мовы1 
прывёў нас да высновы, што трэба раз’ядноўваць два яе 
кампаненты і разглядаць асобна. У якасці нацыянальна-
га	ідэнтыфікатара грамадскае значэнне мовы адносна 
невялікае: у залежнасці ад часу і кантэксту апытання 
ад 15% да 40% рэспандэнтаў схільныя былі прызнаваць 
нацыянальна- ідэнтыфікацыйную важнасць мовы. Мо-
ва-як-ідэнтыфікатар прайграе па значнасці большасці 
іншых патэнцыйных ідэнтыфікатараў, такіх як месца на-
раджэння, цяперашняе пражыванне ў адной краіне, тэры-
торыя, агульнае паходжанне і інш. Тое, наколькі праблем-
ным для беларусаў ёсць прызнанне мовы нацыянальным 
ідэнтыфікатарам, асабліва яскрава бачна з параўнання з 33 
іншымі еўрапейскімі краінамі: Беларусь апынулася зноў 
на апошнім месцы ў плане прызнання ідэнтыфікацыйнай 
важнасці нацыянальнай мовы.

Інакш выглядае справа, калі гаворка ідзе менавіта пра 
каштоўнасны аспект беларускай мовы: наколькі гэтая мова 
важная як частка культурнай спадчыны або нацыянальны 
сімвал. Па гэтых пытаннях у грамадстве ўсталяваўся даволі 
шырокі кансэнсус: ад 70% да 85% лічаць, што нацыяналь-
ная мова ўяўляе з сябе важны культурны здабытак, што яе 
трэба ў той ці іншай форме культываваць і падтрымліваць. 
Нягледзячы на тое, што абсалютная бальшыня ў штодзён-
ным жыцці з’яўляецца рускамоўнай, то ўсё ж у грамадстве 
пануе даволі пазітыўнае стаўленне да прынцыпова бела-
рускамоўных. Хоць жаданне самім часцей размаўляць на 
беларускай мове ўласціва меншасці, то знамянальна тое, 
што бальшыня (амаль 66%) хацела б, каб іх дзеці валодалі 
гэтай мовай не горш, чым рускай. Адметна таксама тое, 
што надалей больш за палову жыхароў Беларусі называ-
юць беларускую мову «роднай» («родная мова» ў гэтым 
кантэксце з’яўляецца ў большай ступені выразам эмацыйна- 
каштоўнаснага стаўлення, чым апісаннем мовы бацькоў.

1 Тут маецца на ўвазе мова ўвогуле, не абавязкова беларуская.
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Моўная сітуацыя ў Беларусі набывае больш каларыту, 
калі бяром пад увагу фактар нацыянальнай прыналежна-
сці. З дадзеных перапісу 2019 года вынікае, што польская 
нацыянальная меншасць больш беларусізавана, чым бе-
ларуская большасць, а ступень беларусізацыі літоўцаў 
прыкладна такая ж, што і беларусаў. Часткова гэта тлу-
мачыцца тым, што ў Беларусі палякі і літоўцы пражываю-
ць пераважна ў сельскіх мясцовасцях, але сваю ролю тут 
таксама адыгрывае і культурна- гістарычны фактар: палякі 
і літоўцы з даўніх часоў належаць да каталіцкай канфесіі, 
дзе русіфікацыйныя ўплывы былі нашмат слабейшымі. 
Паасобныя нацыянальныя меншасці, аднак, утвараюць 
адносна невялікі працэнт насельніцтва, таму працэсы ўну-
тры іх асабліва не ўплываюць на трэнды ў маштабе ўсяго 
грамадства.
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У папярэднім даследаванні BISS1 па моўнай палітыцы 
ў сферы выдавецтва і адукацыі, якое ахоплівала стагадовы 
перыяд (1918-2018), былі выяўлены наступныя трэнды:

А. У ЧАСЫ БССР:

Да 50‑х гадоў беларуская мова дамінуе. Да 50-х гадоў ХХ 
стагоддзя ў БССР беларуская мова, нягледзячы на сталінскія 
рэпрэсіі, дамінавала ў шэрагу сфераў грамадска- культурнага 
жыцця: школьная адукацыя, кнігадрукаванне, выпуск часопі-
саў, зборнікаў, бюлетэняў, газетаў. Пік беларусізацыі прыпаў 
на канец 20-х – пачатак 30-х гадоў.

Ад 60‑х гадоў і да распаду СССР дамінуе руская мова, але 
не выключна. Цягам 50-х гадоў у большасці сфераў пачало-
ся імклівае павелічэнне прысутнасці рускай мовы. Тым не 
менш надалей заставаліся абшары, дзе беларуская мова 
пераважала: напрыклад, агульны наклад беларускамоўных 
часопісаў увесь час пераважаў над агульным накладам ру-
скамоўнай прадукцыі з гэтай катэгорыі.

1 Расінскі (2019). Беларуская мова... Спасылка .

ЧАСТКА ІІ. 
МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА 

ПРАЗ ПРЫЗМУ ВЫДАВЕЦТВА 
І АДУКАЦЫІ
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Б. У ПЕРЫЯД НЕЗАЛЕЖНАСЦІ:

Спроба беларусізацыі ў першай палове 90‑х гадоў. У гэты 
перыяд трэнд русіфікацыі праламіўся і ў многіх сферах 
грамадска- культурнага жыцця адбывалася беларусізацыя. 
Тым не менш дамінацыя рускай мовы надалей захоўвалася 
ў такіх сферах, як адукацыя або кнігадрукаванне.

Першыя тры кадэнцыі Лукашэнкі пад знакам русіфіка‑
цыі. Другая палова 90-х і першая дэкада ХХІ ст. прайшлі 
пад знакам узмоцненай русіфікацыі практычна ўсіх сфераў 
грамадска- культурнага жыцця. Русіфікацыя закранула нават 
тыя абшары, якія ў перыяд БССР былі пераважна беларуска-
моўнымі (напрыклад, наклад часопісаў).

У другой дэкадзе ХХІ стагоддзя русіфікацыя запаволіла-
ся, а ў некаторых сферах абазначыліся сімптомы беларусі-
зацыі. Адбываўся павольны рост беларускамоўнага кніга-
выдання і беларускамоўных газет. У адукацыйнай сферы, 
аднак, русіфікацыя хоць і запаволілася, але працягвалася 
надалей.

Вясковая школа – адзіны абшар дамінацыі беларускай 
мовы. У часы кіравання Лукашэнкі працэс русіфікацыі за-
крануў таксама вясковыя навучальныя ўстановы (базавыя 
і сярэднія школы), але тут русіфікацыйны трэнд быў больш 
павольны. Па стане на 2017 год доля вясковых школьнікаў 
з беларускай мовай навучання ўсё яшчэ пераважала над 
доляй тых, хто навучаўся на рускай мове. Але гэта ўжо была 
нязначная перавага.

У далейшым прааналізуем трэнды, якія абазначыліся 
ў названых сферах ад 2018 года. Як і ў папярэднім даследа-
ванні, эмпірычнаю базай служаць статыстычныя дадзеныя. 
Статыстыку друку штогод выпускае Нацыянальная кніжная 
палата Беларусі, але тут падрабязныя звесткі даступныя па-
куль толькі да 2020 года. У сваю чаргу, на інтэрнэт- старонцы 
палаты прадстаўленая некаторая інфармацыя пра пазнейшы 
кніжны друк. У цяперашнім даследаванні мы ўзялі пад увагу 
таксама сітуацыю ў сферы перакладной літаратуры.
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КНІГАДРУКАВАННЕ І ПЕРЫЁДЫКІ

Цягам 2019-2022 гадоў праламіўся ранейшы дзесяцігадо-
вы трэнд паступовага росту долі беларускамоўнага. З другога 
боку, прыпынілася падзенне долі беларускамоўных часопісаў 
і, як у ранейшым перыядзе, працэнт беларускамоўных газет 
павялічыўся.

2018 год быў пікам выдання кніг на беларускай мове 
(гл. табліца 6). Гэта другі такі вялікі пік пасля 1931 года, калі 
на тэрыторыі Савецкае Беларусі выйшла 1 301 кніга. Цяпер 
быў дасягнуты ўзровень у 1 323 кнігі. Але пасля піку 1920-
1930-х гадоў, калі ішла беларусізацыя, а колькасць кніжак 
расла экспанентна 1, наступіла рэзкае падзенне, выкліканае 
рэпрэсіямі. Для аднаўлення колішняга «беларусізацыйнага» 
ўзроўню спатрэбілася амаль сто гадоў.

1 Расінскі (2019). Беларуская мова… Спасылка .

Год Беларуская 
мова

Руская 
мова

Іншыя мовы

УСЯГОУ тым ліку 
англійская 

мова

Усіх выдан-
няў на іншых 

мовах

2018 1 323 7 485 616 857 9 665

2019 1 271 7 526 559 822 9 619

2020 1 046 6 503 442 656 8 205

2021 1 228 9 055
2022

студзень-верасень (усяго) 824 6 430

2022 
першы квартал 303 2 303

2022 
другі квартал 214 1 900

2022 
трэці квартал 307 2 227

Табліца 6. Выпуск кніг і брашур у Беларусі паводле мовы, колькасць выданняў

Крыніца: 2018 – Друк	Беларусі,	2018:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2019	с. 25;
 2019 – Друк	Беларусі,	2019:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2020,	с. 23;
 2020 – Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с. 23;
 2021‑2022 – Нацыянальная	кніжная	палата	Беларусі,	доступ:	30.08.2022.	За	другі	і трэці	квартал 
	 2022 года	разлікі	паводле	статыстыкі	палаты.	Спасылка .
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Як і ў папярэднім выпадку, у ХХІ ст. з «прабіваннем столі» 
ў 1 300 кніг, што адбылося ў 2017 годзе, пачаліся сур’ёзныя 
палітычныя закалоты. Але, калі зважаць на друкарскую 
дынаміку, да цяперашняга піку кнігавыданне – з сярэдзіны 
1990-х гадоў – падыходзіла асцярожнымі крокамі: пасля 
скачка звычайна ішло зніжэнне на год-два. Акрамя таго, 
падзенне, што назіраецца пасля 2018 года, зусім не такое 
моцнае, як дзевяноста гадоў таму.

Год Беларуская 
мова Руская мова

Іншыя мовы
У тым ліку 
англійская 

мова

% выданняў 
на іншых 

мовах
2018 13,7 77,4 6,4 8,9
2019 13,2 78,2 5,8 8,6
2020 12,7 79,3 5,4 8,0
2021 13,6
2022

студзень-верасень (усяго) 12,8

2022 
першы квартал 13,2

2022 
другі квартал 11,3

2022 
трэці квартал 13,8

Табліца 7. Выпуск кніг і брашур у Беларусі паводле мовы, % выданняў

Разлікі паводле	табліцы	6.

Год Беларуская 
мова

Руская 
мова

Іншыя мовы

УСЯГОУ тым ліку 
англійская 

мова

Наклад усіх 
выданняў на 
іншых мовах

2018 4 261,8 18 489,7 2 374,1 2 830,4 25 581,9
2019 3 704,4 19 387,9 2 636,1 2 942,0 26 034,3
2020 3 097,9 15 713,4 1 934,1 2 286,7 21 098,0
2021 3 494,7 21 833,2
2022

першае паўгоддзе 1 026,3 9 060,0

Табліца 8. Наклад кніг і брашур у Беларусі паводле мовы, тыс. асобнікаў

Крыніца: 2018 – Друк	Беларусі,	2018:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2019	с. 25;
 2019 – Друк	Беларусі,	2019:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2020,	с. 23;
 2020 – Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с. 23;
 2021‑2022 – Нацыянальная	кніжная	палата	Беларусі,	доступ:	30.08.2022.	Спасылка .
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Тым не менш у першым паўгоддзі 2022 года доля бела-
рускамоўных кніг знізілася да 12,3% (у 2018 годзе доля была 
13,7% ад усіх кніг, гл. табліца 7). Такое падзенне можа быць 
звязанае з палітычнымі чыннікамі, калі выдаўцы адчулі на 
сабе ціск рэпрэсіўнага апарату. Найбольшае зніжэнне прыпа-
дае на другі квартал 2022 года, калі доля кніг на беларускай 
мове склала ўсяго 11,3%, што на 1,8% менш за аналагічны 
леташні перыяд.

Змены ў накладах кніг не такія выразныя. Увогуле, у 2020-
2021 гадах падаюць агульныя наклады ўсіх кніг (Табліца	
8). Але што да першай паловы 2022 года, то і тут маецца 
выразны заняпад беларускамоўнага кнігадрукавання: доля 
ягонага тыражу знізілася амаль на 5% у параўнанні з 2021 го-
дам (Табліца	9).

Год Беларуская 
мова Руская мова

Іншыя мовы
У тым ліку 
англійская 

мова

% выданняў 
на іншых 

мовах
2018 16,7 72,3 9,3 11,0
2019 14,2 74,5 10,1 11,3
2020 14,7 74,5 9,2 10,8
2021 16,0
2022

першае паўгоддзе 11,3

Табліца 9. Выпуск кніг і брашур у Беларусі паводле мовы, % ад накладу

Разлікі паводле	табліц	4	і	6.

Разлікі паводле	табліцы	8.

Год Беларуская 
мова

Руская 
мова

Іншыя мовы
Сярэдні наклад  

выданняў на ўсіх 
мовах

Сярэдні 
наклад на 
англійскай 

мове

Сярэдні 
наклад усіх 

выданняў на 
іншых мовах

2018 3 221 2 470 3 854 3 303 2 647
2019 2 915 2 576 4 716 3 579 2 707
2020 2 962 2 416 4 376 3 486 2 571
2021 2 846 2 411
2022

першае паўгоддзе 1 985 2 156

Табліца 10. Сярэдні наклад кніг і брашур паводле мовы выдання, асобнікаў 
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Цікавая сітуацыя склалася з сярэднім накладам кніг 
і брашур паводле мовы выдання. Самы высокі сярэдні на-
клад у кніг на англійскае мове. Потым ідуць кнігі на белару-
скай мове, і толькі на трэцім месцы – кнігі на мове рускай 
(Табліца	10).

Але 2022 год і тут вылучаецца. Да канца 2021 года сярэд-
ні «беларускамоўны» наклад быў большым за сярэдні «агуль-
ны», але 2022 год гэтае правіла паламаў: беларускамоўны 
сярэдні наклад за першыя шэсць месяцаў меншы за сярэдні 
агульны на 171 асобнік (розніца складае 8%).

Увогуле, у кнігавыданні ў Беларусі цалкам дамінуе руская 
мова. Нават мова, на якую перакладаюцца кнігі ў краіне, – 
пераважна руская (гл. Табліцы	11 і 12). Хаця некаторая част-
ка гэтых перакладаў робіцца з беларускае мовы (на жаль, 
статыстыка лічбаў не прыводзіць), сама беларуская мова 
застаецца на перыферыі (гл. таксама ўдакладненні ў на-
ступным раздзеле).

Аб перыферыйнасці беларускай мовы сведчыць і што-
гадовы летапіс аўтарэфератаў дысертацый1. На беларускай 
мове пішуцца дысертацыі толькі па філалогіі (але таксама 
далёка не ўсе), гісторыi і зрэдку – па геаграфіі і культуралогіі. 
Дысертацыі ў астатніх навуковых дысцыплінах – на рускай 
мове. Адзінкавыя дысертацыі напісаны на англійскай мове.

1 Летапіс аўтарэфератаў дысертацый, Мінск: Нацыянальная кніжная палата 
Беларусі, 2009–2020.

Год

Пераклады 
на 

беларускую 
мову

Пераклады 
на рускую 

мову

Іншыя мовы перакладу УСЯГО
выдадзена пера-

кладаў
Пераклады 

на англійскую 
мову

Усе пераклады 
на іншыя мовы

2018 234 393 175 230 857
2019 241 439 142 199 879
2020 129 329 97 149 607

Табліца 11. Выпуск перакладных кніг і брашур паводле мовы, колькасць выданняў

Крыніца: 2018	–	Друк	Беларусі,	2018:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2019,	с.25;
 2019	–	Друк	Беларусі,	2019:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2020,	с.23;
 2020	–	Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с.23.
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ЧАСОПІСЫ, ЗБОРНІКІ, БЮЛЕТЭНІ

Колькасць і наклады часопісаў зніжаюцца на ўсіх мовах. 
Але хаця з сярэдзіны 90-х гадоў мелася выразная тэндэнцыя 
на заняпад беларускамоўнай прадукцыі (у параўнанні з ча-
сопісамі на рускай мове), цяпер сітуацыя стабілізавалася. 
Доля беларускамоўных часопісаў вагаецца каля 14,9%, а іх 
наклад, насуперак папярэдняй тэндэнцыі заняпаду з 2018 
па 2020 год, нават крыху вырас з 3,3% да 3,6% (Табліцы	13,	
14,	15,	16).

Крыніца: 2018	–	Друк	Беларусі,	2018:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2019,	с.61;
 2019	–	Друк	Беларусі,	2019:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2020,	с.57;
 2020	–	Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с.	56.

Год
Пераклад на 
беларускую 

мову, %

Пераклад на 
рускую мову, 

%

Іншыя мовы перакладу, %

Пераклад на 
англійскую мову, %

% усіх перакладаў 
на іншыя мовы

2018 27,3 45,9 20,4 26,8
2019 27,4 49,9 16,2 22,7
2020 21,2 54,2 16,0 24,6

Год Беларуская 
мова Руская мова

Іншыя мовы

У тым ліку 
англійская

% выданняў на 
іншых мовах

2018 14,9 84,1 0,6 1,0
2019 15,0 84,1 0,6 0,9
2020 14,7 84,8 0,4 0,5

Табліца 12. Выпуск перакладных кніг і брашур паводле мовы, % ад усіх перакладаў

Табліца 14. Выпуск часопісаў, зборнікаў і бюлетэняў паводле мовы, % выданняў

Разлікі паводле	табліцы	10.

Разлікі паводле	табліцы	13.

Год Беларуская 
мова

Руская 
мова

Іншыя мовы

УСЯГОУ тым ліку 
англійская 

мова

Усіх выдан-
няў на іншых 

мовах
2018 123 693 5 8 824
2019 121 678 5 7 806
2020 115 663 3 4 782

Табліца 13. Выпуск часопісаў, зборнікаў і бюлетэняў паводле мовы, колькасць вы-
данняў

ДВУХМОЎНАЕ АДНАМОЎЕ. МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА Ў БЕЛАРУСІ: 
СТАН, ТЭНДЭНЦЫІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ

35



Табліца 15. Гадавы наклад часопісаў, зборнікаў і бюлетэняў паводле мовы, 
тыс. асобнікаў

Год Беларуская 
мова

Руская 
мова

Іншыя мовы

УСЯГОУ тым ліку 
англійская 

мова

Наклад усіх 
выданняў на 
іншых мовах

2018 1 273,0 36 876,0 13,4 33,8 38 182,8
2019 1 155,2 31 978,8 15,1 22,7 33 156,7
2020 972,7 26 178,0 10,1 17,3 27 168,0

Крыніца: 2018	–	Друк	Беларусі,	2018:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2019,	с.61;
 2019	–	Друк	Беларусі,	2019:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2020,	с.57;
 2020	–	Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с.	56.

Год Беларуская 
мова Руская мова

Іншыя мовы
У тым ліку 
англійская

% накладу на ін-
шых мовах

2018 3,3 96,6 0,0.. 0,1
2019 3,5 96,4 0,0.. 0,1
2020 3,6 96,3 0,0.. 0,1

Табліца 16. Гадавы наклад часопісаў, зборнікаў і бюлетэняў паводле мовы,  
% накладу

Разлікі паводле	табліцы	13.

Табліца 17. Выпуск газет на розных мовах, колькасць выданняў

Год
Газеты на 
беларускай 

мове

Газеты 
на 

рускай 
мове

Газеты на іншых мовах

УСЯГО
усіх газетНа 

англійскай
На 

польскай
На 

ўкраінскай Разам

2018 176* 322 1 1 1 3 501

2019 176** 292 1 1 1 3 471

2020 173 276 1 1 - 2 451

Крыніца: 2018	–	Друк	Беларусі,	2018:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2019,	с.73;
 2019	–	Друк	Беларусі,	2019:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2020,	с.	68;
 2020	–	Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с.	67.

*	У	тым	ліку	19	рэспубліканскіх	і	14	гарадскіх.
**	У	тым	ліку	21	рэспубліканская	і	12	гарадскіх.	Астатнія	лічбы	беларускамоўных	газет	у	2018/19	гадах	тоесныя.
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ГАЗЕТЫ

Адметнасцю газетнага рынку сённяшняй Беларусі ёсць 
паступовы рост долі беларускамоўнай перыёдыкі1. Але рост 
долі беларускай мовы адбываецца на фоне агульнага пад-
зення выданняў і тыражоў: газеты на рускае мове, прынамсі 
да 2020 года, закрываліся і гублялі наклады хутчэй, чым 
газеты на беларускай мове (Табліцы	17,	18,	19,	20,	21).

Заўважма, што доля газет на мовах нацыянальных мен-
шасцяў знікальная: у 2018 годзе выходзіла толькі адна га-
зета на польскай мове і адна на ўкраінскай, у 2020 годзе 
засталася толькі газета на польскае мове. Пры гэтым тыраж 

1 Як, зрэшты, мы і прагназавалі ў даследаванні 2019 года.

Разлікі паводле	табліцы	18.

Крыніца: Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с.	67.

Табліца 18. Выпуск газет на розных мовах, % ад выданняў

Табліца 19. Выпуск газет на розных мовах у 2020 годзе, колькасць паводле відаў 

Год
% газет на 

беларускай 
мове

% газет 
на рускай 

мове

% газет на іншых мовах

На 
англійскай

На 
польскай

На 
ўкраінскай Разам

2018 35,1 64,3 0,2 0,2 0,2 0,6

2019 37,4 62,0 0,2 0,2 0,2 0,6

2020 38,4 61,2 0,2 0,2 0,4

Від газет
На 

беларускай 
мове

На рускай 
мове

На іншых мовах

На 
англійскай

На 
польскай

На 
ўкраінскай Разам

Рэспубліканскія 21 107 1

Абласныя 13 22 1

Гарадскія 11 67 2

Раённыя 113 7

Нізавыя 15 73
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газеты на польскай мове параўнальны з тыражамі газеты 
на англійскай (Табліца	20).

Варта дадаць, што газеты на беларускай і рускай мовах 
вылучаюцца сваім статусам і аўдыторыяй (Табліца	19). Бела-
рускамоўе дамінуе ў раённых газетах (у 2020 годзе такіх было 
ажно 113 са 173), тым часам агульнадзяржаўныя і гарадскія 
газеты выходзяць пераважна на рускай мове.

Хаця з 2018 па 2020 год доля газет на беларускай мове – 
як паводле накладаў, так і выданняў – вырасла, новыя (па-
куль што недаступныя) звесткі за 2021-2022 гады, хутчэй за 
ўсё, зменяць карціну, бо незалежная прэса, асабліва белару-
скамоўная, у гэты перыяд зазнала ўзмоцнены ціск.

Табліца 20. Гадавы наклад газет на розных мовах, тыс. асобнікаў

Табліца 21. Выпуск газет на розных мовах, % ад гадавога накладу

Год
Газеты на 
беларускай 

мове

Газеты 
на рускай 

мове

На іншых мовах УСЯГО, 
наклад

усіх газетНа 
англійскай

На 
польскай

На 
ўкраінскай Разам

2018 90 273 253 602 93 102 1 196 344 071

2019 85 629 177 856 93 96 … 189 263 674

2020 79 607 152 416 61 96 0 157 232 180

Год
% газет на 

беларускай 
мове

% газет 
на рускай 

мове

% газет на іншых мовах

На 
англійскай

На 
польскай

На 
ўкраінскай Разам

2018 26,2 73,7 0,0.. 0,0.. 0,0.. 0,1

2019 32,5 67,4 0,0.. 0,0.. 0,0.. 0,1

2020 34,3 65,6 0,0.. 0,0.. 0,0.. 0,1

Крыніца: 2018	–	Друк	Беларусі,	2018:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2019,	с.73;
 2019	–	Друк	Беларусі,	2019:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2020,	с.	68;
 2020	–	Друк	Беларусі,	2020:	Статыстычны	зборнік.	Мінск:	НКП	Беларусі,	2021,	с.	67.

Разлікі паводле	табліцы	18.
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АДУКАЦЫЯ

На момант фіналізацыі гэтай працы (лістапад 2022 года) 
даступная статыстыка адукацыі не выходзіць за межы 
2020 года.

Сітуацыя з адукацыяй на беларускай мове цягам апош-
ніх гадоў пагаршаецца, як мы і прагназавалі ў даследаванні 
2019 года. Пры гэтым, аднак, з’явіліся некаторыя прыкметы 
запаволення русіфікацыі ў гарадах.

Год
Горад і вёска

Беларуская 
мова Руская мова Літоўская 

мова УСЯГО

2016 40 727 377 407 11 418 145 Колькасць
9,7 90,3 0,0 100 %

2017 39 780 386 465 13 426 258 Колькасць
9,3 90,7 0,0 100 %

2018 39 753 395 287 11 435 051 Колькасць
9,1 90,9 0,0 100 %

2019 40 148 396 443 12 436 603 Колькасць
9,2 90,8 0,0 100 %

2020 38 212 385 849 10 424 071 Колькасць
9,0 91,0 0,0 100 %

Год
Вёска

Беларуская 
мова Руская мова Літоўская 

мова УСЯГО

2016 32 130 26 864 11 59 005 Колькасць
54,5 45,5 0,0 100 %

2017 31 188 28 031 13 59 232 Колькасць
52,7 47,3 0,0 100 %

2018 30 856 28 473 11 59 340 Колькасць
52,0 48,0 0,0 100 %

2019 30 148 28 673 12 58 833 Колькасць
51,3 48,7 0,0 100 %

2020 28 396 29 194 10 57 600 Колькасць
49,3 50,7 0,0 100 %

Табліца 22а. Мова выхавання беларускіх дашкольнікаў, колькасць дашкольнікаў, %

Табліца 22б. Мова выхавання беларускіх дашкольнікаў, колькасць дашкольнікаў, %

Крыніца:	Установы	дашкольнай	адукацыі	і педагагічныя	кадры	ўстаноў	дашкольнай	адукацыі	Рэспублікі 
Беларусь	па	стану	на	пачатак	2020/2021	навучальнага	года:	Статыстычны	даведнік,	Мінск:	Міністэрства 
адукацыі	Рэспублікі	Беларусь,	Галоўны	інфармацыйна-	аналітычны	цэнтр	МА	РБ,	2021,	с. 100	(CD-ROM).

Крыніца:	Статыстычны	даведнік,	2021.
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Дашкольнае выхаванне

У дашкольным выхаванні ў цэлым захоўваецца русіфіка-
цыйны трэнд (гл.	Табліца	22а,	б). Што важна, у 2020 годзе 
ўпершыню колькасць вясковых дашкольнікаў з беларускай 
мовай выхавання была меншай за колькасць вясковых даш-
кольнікаў з рускай мовай (Табліца	22б).

У той жа час, аднак, у горадзе напрыканцы другой дэкады 
меў месца невялікі зрух у напрамку беларускамоўя. З 2016 
па 2020 год колькасць дашкольнікаў з беларускай мовай 
выхавання павялічвалася на 1 219 чалавек (+0,3%) (Табліца	
22в). Гэта ніяк не кампенсуе звужэння сферы беларускамоўя 
ў вясковых садках, дзе агульная колькасць дашкольнікаў 
з беларускай мовай выхавання зменшылася на 3 734 дзіцяці 
(у тры разы болей за гарадскі рост). Тым не менш пралам-
ленне русіфікацыйнага трэнду ў гарадскіх садках даволі 
сімптаматычнае: яно можа сведчыць пра наспяванне попыту 
на беларускую мову ўнутры сярэдняга класу.

Найвышэйшы працэнт гарадскіх дашкольнікаў з белару-
скай мовай выхавання на Гарадзеншчыне (7,1%). У Менску 
колькасць іх складае 4,7%. Самыя русіфікаваныя гарады 
ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях: на беларускай мове 
там выхоўваецца 0,4% і 0,3% дашкольнікаў адпаведна.

Год
Горад

Беларуская 
мова Руская мова УСЯГО

2016 8 597 350 543 359 140 Колькасць
2,4 97,6 100 %

2017 8 592 358 434 367 026 Колькасць
2,3 97,7 100 %

2018 8 897 366 814 375 711 Колькасць
2,4 97,6 100 %

2019 10 000 367 770 377 770 Колькасць
2,6 97,4 100 %

2020 9 816 356 655 366 471 Колькасць
2,7 97,3 100 %

Табліца 22в. Мова выхавання беларускіх дашкольнікаў, колькасць дашкольнікаў, %

Крыніца:	Установы	дашкольнай	адукацыі	і педагагічныя	кадры	ўстаноў	дашкольнай	адукацыі	Рэспублікі 
Беларусь	па	стану	на	пачатак	2020/2021	навучальнага	года:	Статыстычны	даведнік,	Мінск:	Міністэрства 
адукацыі	Рэспублікі	Беларусь,	Галоўны	інфармацыйна-	аналітычны	цэнтр	МА	РБ,	2021,	с. 100	(CD-ROM).
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Год
Горад і вёска

Беларуская 
мова

Руская 
мова

Польская 
мова

Літоўская 
мова УСЯГО

2018 110 985 884 062 908 63 996 018 Колькасць

11,1 88,8 0,1 0,0 100 %

2019 111 737 904 318 964 65 1 017 084 Колькасць

11,0 88,9 0,1 0,0 100 %

2020 107 644 949 168 1 169 1 057 981 Колькасць

10,2 89,7 0,1 100 %

Табліца 23а. Мова адукацыі беларускіх школьнікаў, колькасць школьнікаў, %

Крыніца:	для	табліц	21a,б,в:	Установы	агульнай	сярэдняй	адукацыі	Рэспублікі	Беларусь	па	стану	на	1	верасня	
2020	года	(статыстычны	даведнік),	Мінск:	ГІАЦ	Міністэрства	адукацыі	РБ,	2020,	CD-ROM.

У гарадах цалкам адсутнічае дашкольнае выхаванне 
на іншых мовах (нацыянальных меншасцяў). На вёсцы, па 
стане на 2020 год, 10 дзяцей выхоўваецца на літоўскай мове 
(Табліца	22б). Для астатніх нацыянальных меншасцяў (па-
лякі, украінцы) дашкольнае выхаванне на іх родных мовах 
статыстыка не фіксуе.

Школьная адукацыя

Сітуацыя са школьнай адукацыяй нагадвае дашкольнае 
выхаванне: беларуская мова губляе свой і без таго нязнач-
ны абшар, а ў горадзе ступень русіфікацыі ўжо дасягнула 
столі (Табліцы	23а,	б,	в). Школьнае навучанне на мовах на-
цыянальных меншасцяў да 2020 года вымяралася дзясятай 
доляй працэнта, а з 2022 года яно будзе практычна зведзена 
да нуля: польскія школы ў Горадні і Ваўкавыску і літоўскія 
ў вёсках Пялеса і Рымдзюны русіфікуюцца1.

За тры гады – з 2018 па 2020 – доля школьнікаў з белару-
скай мовай навучання знізілася яшчэ на 0,9%, а руская мова 
павялічыла свой ахоп да 89,7% (Табліца	23а)2.

1 Прыбяруць апошнюю гадзіну мовы і літаратуры: польскую школу ў Гродне 
з 2022 года русіфікуюць дашчэнту, “Hrodna.life” 01.06.2022.  Спасылка .
2 Гэта, зноў жа, адпавядае прагнозу даследавання з 2019 года.

ДВУХМОЎНАЕ АДНАМОЎЕ. МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА Ў БЕЛАРУСІ: 
СТАН, ТЭНДЭНЦЫІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ

41

https://hrodna.life/2022/06/01/prybjaruc-gadzinu-movy/


Як і ў выпадку дашкольнага выхавання, доля беларуска-
моўя ў сферы сярэдняй адукацыі ў сёлах з другой паловы 
90-х гадоў звужаецца. Тут, аднак, адсотак школьнікаў з бе-
ларускай мовай навучання пакуль што не апусціўся ніжэй 
за 50% (Табліца	21б).

Як і ў выпадку з дашкольным выхаваннем, русіфікацыя 
школы ў горадзе дасягнула столі 98-99% (Табліца	23в).

Год
Вёска

Беларуская 
мова

Руская 
мова

Літоўская 
мова УСЯГО

2018 100 516 71 887 63 172 466 Колькасць

58,3 41,7 0,0 100 %

2019 97 565 72 091 65 169 721 Колькасць

57,5 42,5 0,0 100 %

Год
Горад

Беларуская 
мова

Руская 
мова

Польская 
мова УСЯГО

2018 10 469 812 175 908 823 552 Колькасць

1,3 98,6 0,1 100 %

2019 14 172 832 227 964 847 363 Колькасць

1,7 98,2 0,1 100 %

Табліца 23б. Мова адукацыі беларускіх школьнікаў, колькасць школьнікаў, %

Табліца 23в. Мова адукацыі беларускіх школьнікаў, колькасць школьнікаў, %
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Год Беларуская 
мова

Руская 
мова

Руская і 
беларуская 

мова
Іншая мова УСЯГО Аддзяленне

2018 123 92 384 58 459 250 704 Дзённае

0 1 033 229 Вячэрняе

63 52 188 44 126 Завочнае

186 145 605 102 814 2 099? УСЕ 
студэнты

Меней 
за 0,1 58,1 41,0 0,8 100 %

2019 168 91 324 60 780 65 244 407 Дзённае

0 1	002 210 0,0 Вячэрняе

8 49 129 39 317 Завочнае

176 141 455 100 307 2 469? УСЕ 
студэнты

Меней 
за 0,1 57,9 41,0 1,0 100 %

2020 165 93 075 58 009 1 057 981 Дзённае

0 758 155 100 Вячэрняе

13 47 013 36 509 Завочнае

178 140 846 94 673 3 588 УСЕ 
студэнты

Меней 
за 0,1 58,9 39,5 1,5 100 %

Табліца 24. Мова адукацыі ў дзяржаўных ВНУ, колькасць студэнтаў, %

Крыніца:	Установы	вышэйшай	адукацыі	Рэспублікі	Беларусь	па	стану	на	пачатак	2020/2021	навучальнага	года	
(статыстычны	даведнік),	Мінск:	ГІАЦ,	2020,	CD-ROM.

Вышэйшыя навучальныя ўстановы

Колькасць студэнтаў з беларускай мовай навучання пра-
цягвае зніжацца. У дзяржаўных ВНУ Беларусі ў 2020 годзе 
іхняя доля склала ўсяго 0,07% (Табліца	24). Паказальна, што 
сярод іх няма аніводнага студэнта педагагічнага ўніверсітэ-
та, нават сярод завочнікаў; тое ж тычыцца і недзяржаўных 
універсітэтаў. Затое пакрысе расце попыт на адукацыю на 
англійскай мове. У 2020 годзе студэнтаў з англійскай мовай 
выкладання было ў 20 разоў болей, чым студэнтаў з бела-
рускай мовай навучання.
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ПАДАГУЛЬНЕННЕ ЧАСТКІ ДРУГОЙ

З моманту публікацыі папярэдняга даследавання (2019 
год) у сферы выдавецтва і адукацыі не адбылося кардыналь-
ных зменаў, ва ўсякім разе наяўныя на дадзены момант 
звесткі не даюць падставаў для іх канстатацыі. Тым не менш 
можам ужо цяпер сцвердзіць, што займела месца мадыфіка-
цыя ранейшых трэндаў, у прыватнасці:

 � Павольны рост беларускамоўнага кнігавыдавецтва 
і выдання беларускамоўных газет, які назіраўся цягам 
мінулай дэкады, прыпыніўся. У першым паўгоддзі 
2022 года доля беларускамоўных кніг знізілася, як 
у плане тытулаў, так і ў плане накладу. Такое падзен-
не, хутчэй за ўсё, звязанае з палітычнымі чыннікамі.

 � У 2020 годзе ўпершыню за ўсю гісторыю дашкольнага 
выхавання ў Беларусі колькасць вясковых дашколь-
нікаў з беларускай мовай выхавання была меншай 
за колькасць тых, што выхоўваюцца па-руску. Пры 
гэтым, аднак, маюцца малапрыкметныя зрухі да бе-
ларускамоўя ў дашкольным (і школьным) выхаванні 
ў гарадах.

 � У той час як сфера беларускамоўя ў вышэйшай аду-
кацыі застаецца маргінальнай, адбываецца рост ан-
гламоўнага навучання.

Ва ўсіх астатніх абшарах або захоўваюцца ранейшыя 
трэнды, або недастаткова дадзеных, каб рабіць якія-
кольвечы высновы. У прыватнасці, надалей захоўваецца 
лагодны кантраст паміж вёскай і малымі гарадамі, з аднаго 
боку, і вялікімі гарадамі – з другога. Вясковая школа надалей 
застаецца абшарам дамінацыі беларускай мовы. У дашколь-
ным выхаванні беларускамоўе хоць і згубіла даміноўную 
пазіцыю, усё ж пакуль што займае далёка не маргінальнае 
месца. Беларускамоўе пануе таксама ў раённых газетах, 
падчас як агульнадзяржаўныя і гарадскія газеты выходзяць 
пераважна на рускай мове.
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У даследаванні BISS Ад	«хворага»	да	«здаровага» нацыя-
налізму канстатаваўся грамадска- палітычны зрух у напрам-
ку «мяккай беларусізацыі» цягам другой дэкады бягучага 
стагоддзя. Гэта праяўлялася ў спробах вярнуць у публічную 
прастору беларускую мову, у прасоўванні беларусацэнтрыч-
нага гістарычнага наратыву, а таксама папулярызацыі нека-
торых нацыянальных атрыбутаў (напр. «вышыванка»). Было 
заўважана, што мякка- беларусізацыйныя трэнды ахапілі 
ўсе значныя сектары: дзяржаўны, царкоўны, сектар бізнэсу 
і сектар грамадзянскай супольнасці. У трэцяй частцы гэтага 
даследавання мы нагадаем і дапоўнім тое, што было было 
выяўлена ў тэксце Ад	«хворага»	да	«здаровага»…, з асаблівым 
фокусам на працэсы ў моўнай сферы.

ДЗЯРЖАЎНЫ СЕКТАР

Першыя прызнакі рэверансу ў бок адраджэнцкага дыс-
курсу, якому характэрны, між іншым, акцэнт на беларускую 
мову, пачалі з’яўляцца на пачатку мінулай дэкады. Яны пра-
явіліся ў гістарычнай палітыцы, у выказваннях і жэстах пер-
фарматыўнага характару, медыйнай і палітычнай кааптацыі 
адраджэнцаў, у кадравай палітыцы, заканадаўчых ініцыя-
тывах, дзяржаўнай ідэалогіі, а нават вайсковай адукацыі 
і некаторых палажэннях Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі.

ЧАСТКА ІІI. 
МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА 

ПРАЗ ПРЫЗМУ ДЗЕЙНАСЦІ 
ГРАМАДСКА ЗНАЧНЫХ АКТАРАЎ
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У межах (новай) гістарычнай палітыкі

Сімвалічным момантам змены гістарычнай парадыгмы 
стала смерць у 2011 годзе Якава Трашчанкі, аднаго з вя-
дучых ідэолагаў нулявых гадоў, які быў прыхільнікам ру-
сацэнтрычнай канцэпцыі гісторыі і грамадска- палітычнай 
мадэлі. Менавіта ў 2011 годзе выйшла праца Гісторыя	бе-
ларускай	дзяржаўнасці	ў канцы	XVIII	–	пачатку	XXI1, у якой 
акцэнтавалася роля Полацкага княства, Вялікага Княства 
Літоўскага і Беларускай Народнай Рэспублікі ў станаўленні 
беларускай дзяржаўнасці. У рамках гэтай гістарычнай кан-
цэпцыі беларуская мова прызнавалася важным або нават 
ключавым нацыянальным ідэнтыфікатарам.

У 2017 годзе на дзяржаўным узроўні адзначалася 500-год-
дзе Бібліі Скарыны, прычым настолькі размашыста, што яно 
практычна на роўных канкуравала з успамінам пра т. зв. 
Вялікую Айчынную вайну (ВАВ), якая знаходзіцца ў цэнтры афі-
цыйнага дыскурсу эпохі Лукашэнкі. Гэта можна было пабачы-
ць на прыкладзе публікацый часопіса Адміністрацыі прэзідэн-
та Беларуская	думка – асноўнага ідэалагічна- нарматыўнага 
выдання рэжыму. У шостым нумары часопіса за 2017 год, калі 
прынята максімальна ўзнаўляць памяць пра ВАВ2, тэме вайны 
было прысвечана пяць з сямнаццаці матэрыялаў. Восьмы, 
жнівеньскі, нумар таго года быў прысвечаны менавіта кніга-
выдавецкай дзейнасці Францішка Скарыны3. Тэме Скарыны 
было прысвечана сем з васямнаццаці матэрыялаў. Дзейнасць 
кнігадрукара абмяркоўвалася там у трох асноўных ракурсах: 
нацыянальным (акцэнтавалася яе важнасць для фармавання 
нацыянальнай культуры), духоўна-	рэлігійным	(важнасць Ска-
рынавай Бібліі ў духоўным і экуменічным плане); місійным 
(уплыў на асветніцкі прагрэс ва Усходняй Еўропе).

У 2018 годзе выйшаў першы том Гісторыі	беларускай	
дзяржаўнасці, які сігналізаваў, што беларусацэнтрычны 

1 Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVIII – пачатку ХХІ ст.: у 2 кн. рэдкал.: 
А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2011.
2 Гэта звязана з тым, што на чэрвень прыпадае гадавіна нападзення гітлераўскай 
Нямеччыны на СССР, а на пачатак ліпеня – вызваленне Менску ад нацыстаў.
3 Прымеркаваны да гадавіны выдання “Псалтыра”, якое мела месца 6 жніўня 
1517 года.
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падыход у гістарычнай палітыцы ўзмацняецца. У працы над 
гэтым томам актыўны ўдзел брала, між іншым, прафесар 
Вольга Ляўко, прыхільніца тэзы аб «доўгай» гісторыі Бела-
русі і пазіцыянавання Полацкага княства як самастойнага, 
палітычна аформленага і культурна самабытнага дзяржаўна-
га ўтварэння. Годам раней яе падыход Аляксандр Лукашэн-
ка хваліў як прыклад «здаровага нацыяналізму» і заклікаў 
«прышчапіць гэту праўду ў розумы нашых людзей»1.

У сакавіку 2018 года Нацыянальная акадэмія навук 
Беларусі арганізавала канферэнцыю на тэму «Беларуская 
Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай 
дзяржаўнасці». Падчас канферэнцыі ключавыя выступоўцы 
сышліся на тым, што абвяшчэнне БНР было адназначна 
пазітыўным крокам у напрамку беларускай дзяржаўнас-
ці. Акадэмія навук таксама стварыла мабільную праграму 
з маршрутам «Слядамі БНР» па Менску. У жніўні таго ж года 
падчас мерапрыемства, арганізаванага праўладным гра-
мадскім аб’яднаннем «Белая Русь», была запрэзентавана 
«новая канцэпцыя беларускай дзяржаўнасці». У праекце 
гэтай канцэпцыі БНР уключана ў спіс «нацыянальных формаў 
беларускай дзяржаўнасці»2. У студзені 2019 года адбыўся 
круглы стол, арганізаваны Міністэрствам замежных спраў 
Беларусі з удзелам часопіса «Беларуская думка». Падчас 
дыскусіі скразной ідэяй было падкрэсліванне важнасці ВКЛ 
і БНР для гісторыі беларускай дыпламатыі3.

Перфарматыўныя выказванні і жэсты

Гаворка тут ідзе пра такія моўныя акты і жэсты, якія 
самім фактам з’яўлення ўстанаўліваюць новую рэчаіснас-
ць або значна ўплываюць на яе ўстанаўленне. У беларускай 
рэчаіснасці такім патэнцыялам валодаюць выказванні (і спо-
саб выказвання) Аляксандра Лукашэнкі і топ-чыноўнікаў, якія 

1 Лукашенко: историю становления белорусского государства нужно достоверно 
отразить в новых учебниках, “БелТА”, 28.02.2017. Спасылка 
2 Опираясь на многовековую историю..., “Беларуская Думка” № 8, жнівень 2018, 
с. 12; Александра Стром. Идеология белорусского государства как ценностный 
ориентир и руководство к действию, “Беларуская Думка”, № 12, снежань 2018, с. 65.
3 Дзяржавай упаўнаважаныя. 100-гадовы юбілей адзначае беларуская 
дыпламатычная служба, “Беларуская Думка”, № 1, студзень 2019, с. 19.
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ўспрымаюцца ўнутры сістэмы як асноўныя інтэрпрэтатары 
або выканаўцы волі прэзідэнта.

У красавіку 2014 года, у перыяд першага абвастрэн-
ня расійска- ўкраінскага канфлікту, Аляксандр Лукашэнка 
ў сваім Пасланні беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу 
сказаў: «Калі перастанем размаўляць па-беларуску, пераста-
нем быць нацыяй». У гэтым жа пасланні ён самакрытычна 
сцвердзіў: «Відавочна, маюць рацыю тыя, хто крытыкуе 
мяне за занядбанне [беларускай] мовы»1. Падчас паслання 
ў 2019 годзе моўнае пытанне было прадстаўлена з дапамогай 
узаемапавязанай пары жыццёва важных функцый розум	–	
сэрца: «Калі хтосьці хоча згубіць розум, ён згубіць рускую 
мову. Калі сэрца – то беларускую мову».

У студзені 2015 года, падчас чарговага з’езду Белару-
скага рэспубліканскага саюза моладзі (БРСМ), Лукашэнка 
раскрытыкаваў меркаванне, што з-за прагрэсуючай глабалі-
зацыі нацыянальныя культуры нібы губляюць значэнне. 
«Культура, – падкрэсліў ён, – гэта тое, што робіць беларуса 
беларусам, а не проста «тутэйшым»». Гаворачы аб культу-
ры, прэзідэнт асабліва падкрэсліў значэнне «літаратуры, 
мовы і каштоўнасцяў»2. Паколькі непасрэдным адрасатам 
быў БРСМ, які адыгрывае асаблівую ролю ў ідэалагічнай 
падрыхтоўцы моладзі, тое выказванне Лукашэнкі выпадае 
трактаваць як элемент прасоўвання больш беларусацэн-
трычнай адукацыйнай палітыкі.

На іншых узроўнях дзяржаўнай піраміды таксама былі 
заўважныя перавароты ў бок беларускай мовы. Увосень 
2014 года тагачасны віцэ-прэм’ера Анатоль Тозік заявіў: 
«Бяда будзе, калі мы страцім родную мову». У падобным 
духу выказаўся міністар замежных спраў Уладзімір Макей 
у чэрвені 2017 года ў часе інтэрв’ю для Радыё Свабода: «Без 
мовы не можа быць і краіны», дадаўшы стандартны ўраўна-

1 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу 
и Национальному собранию Республики Беларусь “Сильная экономика и честная 
власть – фундамент независимости страны и процветания нации”, 22.04.2014. 
Спасылка .
2 Лукашенко: национальная культура, язык и история делают белоруса белорусом, 
а не просто «тутэйшым, “БелТА” 20 января 2015 г. Спасылка .
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важвальнік: «Толькі без штучнасці». Макей выказаўся за 
пашырэнне камунікацыйных функцый беларускай мовы 
(«Трэба больш размаўляць на беларускай мове»), а для боль-
шай пераканаўчасці прывёў прыклад іспанскай беларусісткі  
Анхелы Эспіносы Руіс, якая пераклала на іспанскую некато-
рыя творы Максіма Багдановіча1. У лютым 2019 года Макей, 
выступаючы па-беларуску ў Нацыянальнай бібліятэцы з на-
годы Міжнароднага дня роднай мовы, назваў беларускую 
мову «істотным падмуркам дзяржаўнасці»2.

У мінулую дэкаду для наменклатуры характэрным было 
хваліцца тым, што пашыраецца сфера беларускамоўя3. Бе-
ларусізацыю прынята было ўспрымаць і інтэрпрэтаваць як 
нешта станоўчае і важнае.

Медыйная і палітычная кааптацыя адраджэнцаў

Мінулая дэкада характарызавалася таксама большым 
допускам ідэйных адраджэнцаў у афіцыёзную медыйную 
прастору. Прыкладамі такога допуску з’яўляюцца інтэрв’ю 
Беларускай	думкі з пісьменнікам Анатолем Бутэвічам (сура-
змоўцам быў тагачасны галоўны рэдактар часопіса Вадзім 
Гігін)4, а таксама артыкулы Мікалая Сакалова і Анатоля Люта-
га5 ў 2012 годзе. У жніўні 2014 Беларуская думка надрукавала 
артыкул аднаго з самых яркіх беларускіх нацыяналістаў – 
прафесара Леаніда Лыча6. Амаль 50% тэксту прысвечана 
крытыцы русіфікатарскай палітыкі царскай Расіі.

У канцы траўня 2017 года ў прэзідэнцкай газеце Беларусь	
сегодня з’явіўся тэкст «У пошуках нацыянальнай ідэі» Пятра 
Краўчанкі, які ў першай палове 90-х быў міністрам замежных 

1 Выказванне Уладзіміра Макея ў інтэрв’ю Свабодзе (15 06 2017).
2 Макей: Родная мова з’яўляецца падмуркам дзяржаўнасці, “Звязда”, 21.02.2019.  
Спасылка 
3 Напрыклад, тагачасная міністар інфармацыі Лілія Ананіч у інтэрв’ю Беларускай 
думцы ў жніўні 2017 года падкрэслівала, што колькасць кніжнай прадукцыі на 
беларускай мове павялічваецца, гл. Надрукаванае застанецца… “Беларуская 
думка” № 8, 2017, с. 25.
4 Адкрывальнік беларускіх цудаў,  “Беларуская думка”, № 8 і 9, 2012.
5 Мікалай Сакалоў, Анатоль Люты, Мікалай Забаўскі (2012). Грунтоўная вандроўка 
ў мінулае, “Беларуская думка”, № 9.
6 Леанід Лыч (2014). Духоўны дыямент нацыі, «Беларуская думка», № 8.
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спраў. У тэксце падкрэслівалася стратэгічная важнасць нацыя-
нальнага адраджэння, а ў рамках адраджэння – папулярызацыя 
беларускай мовы. Праз месяц у той жа газеце быў апублікава-
ны артыкул сістэмнага чыноўніка- публіцыста Міхаіла Страль-
ца, які быў рэплікай на тэкст Краўчанкі. Аўтар – насуперак 
таму, што можна было чакаць у гэтай сытуацыі, – не спрачаўся 
з Краўчанкам, а ў цэлым падтрымаў яго, дапоўніўшы ўласнымі 
рэфлексіямі. У прыватнасці, Стралец падтрымаў тэзу Краўчанкі 
пра неабходнасць адраджэння беларускай мовы і сфармуляваў 
пастулат устанаўлення колькаснага парытэту камунікацыйна- 
публічнай прадстаўленасці беларускай і рускай моў.

Кадравая палітыка, заканадаўства і ідэалогія

Прыкметы «мяккай беларусізацыі» далі аб сабе знаць 
таксама і ў кадравай палітыцы і ў некаторых абмеркаван-
нях заканадаўства. У снежні 2014 года на пасаду намесніка 
кіраўніка АП па ідэалагічнай рабоце («галоўнага ідэолага») 
быў прызначаны Ігар Бузоўскі. Яшчэ будучы лідарам БРСМ, 
Бузоўскі адзначыўся падтрымкай «вышыванкі», прапаганда-
ваннем беларускай мовы і нацыянальнай культуры. У 2017 
годзе ён шакаваў русафільскую частку грамадства сваёй 
заявай, што «герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг – гэта 
нашая культурная спадчына».

У верасні 2017 года на пасаду міністра інфармацыі (адна 
з ідэалагічных пасад) быў прызначаны Алесь Карлюкевіч, 
чыя ранейшая кар’ера была звязана з працай у беларуска-
моўным асяроддзі: тыднёвік «Літаратура і мастацтва», газета 
«Звязда» і Саюз пісьменнікаў Беларусі. У жніўні таго ж года 
Лукашэнка прызначыў Андрэя Дапкюнаса – адкрытага сімпа-
тыка моўнай беларусізацыі – намеснікам міністра замежных 
спраў. Неўзабаве пасля прызначэння Дапкюнас прэзентаваў 
у Палаце прадстаўнікоў законапраекты замежнапалітычнага 
напрамку на беларускай мове.

У красавіку 2018 года ў Палаце прадстаўнікоў адбыўся 
круглы стол па пытаннях беларускамоўнага заканадаўства1. 

1 Вераніка Пуставіт (2018). Наколькі забяспечана роўнасць заканадаўства па-
руску і па-беларуску, абмеркавалі падчас круглага стала, “Звязда” 23 красавіка.
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Як паведамляла газета «Наша Ніва», «з запрошаных дэпута-
таў і чыноўнікаў ніхто не выказаўся «супраць» [беларусізацыі 
заканадаўства], таму дыскусія вялася на тэму, як менавіта 
гэта рабіць»1.

У красавіку 2019 года галоўным спецыялістам Упраўлен-
ня ідэалогіі АП быў прызначаны беларускамоўны гісторык 
Аляксандр Канойка. 19 жніўня таго ж года намеснікам 
кіраўніка АП стаў Андрэй Кунцэвіч – журналіст, беларуска-
моўны паэт і актыўны карыстальнік сацыяльных сетак.

Вайсковая адукацыя і канцэпцыя інфармацыйнай 
бяспекі

Цягам мінулай дэкады заўважны былі таксама нека-
торыя прыкметы беларусізацыі ў вайсковай адукацыі. 
У 2010 годзе падпалкоўнік запасу Віталь Чырвінскі пасля 
заканчэння Універсітэта імя Максіма Танка па гістарычнай 
спецыяльнасці атрымаў прапанову заняцца выкладаннем 
вайсковай гісторыі ў Ваеннай акадэміі. Чырвінскі здабыў 
вядомасць як беларускамоўны, прыхільнік адраджэнскай 
версіі гістарычнага наратыву, а пры гэтым заставаўся для 
вайскоўцаў «сваім чалавекам» (меў за сабой каля 25 гадоў 
вайсковага стажу). Як заўважаў сам гісторык у рэтраспек-
тыве, «вялікую маральную падтрымку і павагу адчуваў пас-
ля сваіх выступаў па-беларуску. Беларускамоўны афіцэр 
для многіх быў нейкім адкрыццём, але хутчэй прыемным». 
У 2011-2012 гг. Чырвінскі са сваімі падначаленымі Андрэем 
Шпунтом і Уладзімерам Калатковым пачалі публікаваць 
у галоўным часопісе для вайскоўцаў «Армія» артыкулы па-бе-
ларуску, прысвечаныя беларускім вайскаводам, пачынаючы 
ад Усяслава Полацкага (Чарадзея). Цягам некалькіх гадоў 
чытачы (галоўным чынам беларускія вайскоўцы) знаёмілі-
ся з асобамі Альгерда, Андрэя Полацкага, Вітаўта Вялікага, 
Яна- Караля Хадкевіча, Канстанціна Астрожскага, Казімера 

1 Вы не паверыце: ТОП цытат чыноўнікаў і дэпутатаў, якія ва ўнісон выступаюць 
за беларусізацыю заканадаўства, “Наша Ніва”  05.04.2018. Гл. таксама Лукашанец: 
Няма грошай на беларускамоўны пераклад? Давайце пісаць па-беларуску і паглядзім, 
ці знойдуцца грошы на рускамоўны пераклад, “Наша Ніва” 05.04.2018. Спасылка   / 
Спасылка 
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Семяновіча, Міхайлы Глінскага ды іншых1. У 2017 годзе, 
аднак, група Чырвінскага была расфармавана, што было 
звязана, хутчэй за ўсё, з аптымізацыяй (скарачэннем вы-
даткаў) працы Мінабароны.

У сакавіку 2019 года Савет Бяспекі РБ прыняў пастано-
ву «Аб Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі РБ». У пункце 48 
пастановы пастулюецца «пашырэнне сацыяльных функцый 
і камунікацыйных магчымасцяў беларускай мовы», а яе раз-
віццё (поруч з іншымі элементамі нацыянальнай культуры) 
трактуецца як «гарант гуманітарнай бяспекі дзяржавы»2. 
Каментуючы гэты пункт у інтэрв’ю для дзейнага на той час 
партала Tut.by, тагачасны сакратар СБ Станіслаў Зась па-
цвердзіў: «Калі мы гаворым аб абароне сваёй ідэнтычнасці, 
то мы павінны культываваць адну з яе асноў – мову»3.

НЕДЗЯРЖАЎНЫ СЕКТАР 
(БІЗНЭС, ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ 

І ЦЭРКВЫ)

Грамадзянская супольнасць

Мінулая дэкада – гэта перыяд моцнага наступу абаронцаў 
беларускай мовы, які не толькі не стрымліваўся ўладамі, але 
і падтрымліваўся. Гэты наступ адбываўся ў розных формах: 
ад арганізавання курсаў беларускай мовы цераз салідарны 
выступ у абарону мову ў сацыяльных сетках і да ініцыявання 
судовых працэсаў супраць тых, хто парушыў правы белару-
скамоўных. Ад 2013 фіксуюцца выпадкі, калі абаронцы мовы 
тытульнай нацыі знаходзілі пазітыўны водгук у дзяржаўных 
органах у сваіх намаганнях па прыцягненні да адміністра-
цыйнай ці дысцыплінарнай адказнасці асоб, што дазволілі 
сабе ў той ці іншай форме выказаць непавагу да беларускай 
мовы. У студзені 2017 года адбылася беспрэцэдэнтная пад-

1 Выкладчык Вайсковай акадэміі: Наш старажытны герб “Пагоня” мае безумоўна 
ваенны складнік, “Радыё Свабода”, 4 чэрвеня, 2018. Спасылка 
2 Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, “Беларусь 
сегодня”, 19 марта 2019. Спасылка 
3 Артем Шрайбман (2019). Госсекретарь Совбеза: Зачем чиновнику согласовывать 
с начальством появление в СМИ? “Новости TUT.BY”, 25 марта. Спасылка 
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зея, калі былы супрацоўнік МУС Беларусі Васіль Варушанка 
быў пакараны судом за абразу беларускай мовы.

У мінулую дэкаду немалы поспех займелі такія грамад-
зянскія ініцытывы, як кампанія «Будзьма», праекты па пра-
соўванні нацыянальнай культуры «Арт-сядзібы» або адука-
цыйны праект «Мова нанова»1. Убранне з нацыянальным 
арнаментам, кубкі з сімволікай замаўлялі ў незалежніцкіх 
культурніцкіх дзеячаў нават асобы і арганізацыі, звязаныя 
з уладай.

У 2016 годзе, калі ўжо палітычна- культурніцкая атмасфе-
ра змякчылася, у выдавецтве Змітра Коласа – без падтрымкі 
дзяржавы, але і без перашкод з ейнага боку – з’явілася пера-
кладніцкая серыя «Паэты планеты» (да ліпеня 2022 года па-
бачылі свет 84 кнігі, што ўжо болей за аналагічную расійскую 
серыю)2. Таварыства беларускай мовы планавала адкрыць 
Нацыянальны ўніверсітэт імя Ніла Гілевіча, дзе ўсё выкла-
данне меркавалася зрабіць на беларускае мове. Пакуль 
з дзяржаваю ішло ўзгадненне праграм і дакументаў, аргані-
затары паспелі зладзіць моўныя курсы і выпусціць у 2018/19 
гадах два падручнікі: Уводзіны	ў філасофію	і Гісторыю	Расіі3. 
Але ўніверсітэт так і не паспеў адкрыцца.

Бізнэс і спорт

Асаблівасцю мінулай дэкады было таксама тое, што на 
вуліцах і праспектах буйных гарадоў з уражальнай частатой 
сустракаліся білборды з постарамі, якія рэкламавалі нацыя-
нальныя каштоўнасці: «Смак беларускай мовы», «Маё першае 
слова», «Родныя даты». Вялікую ролю ў гэтым адыграла Аса-
цыяцыя рэкламных арганізацый, але ўдзельнічалі ў гэтым 
і іншыя бізнэс- кампаніі: Samsung, Velcom, «Аліварыя», «Лід-
скае піва». Пачаткі гэтых ініцыятыў сягаюць у 2010 год. Праз 
нейкі час дзяржаўныя структуры падхапілі ідэю культурнай 

1 Ад хворага да здаровага... с. 3.
2 Сусветную літаратуру па-беларуску выдаюць у выдавецтве “Колас”, “PolskieRadio.pl” 
21.07.2022. Спасылка 
3 Гісторыя Расіі ад Сярэднявечча да сучаснасці: нарысы [укладальнік 
Л. Баршчэўскі], Мінск: Зміцер Колас, 2018; Уводзіны ў філасофію: нарысы. Тэксты 
[пераклады / пад агульнай рэдакцыяй П. Баркоўскага], Мінск: Зміцер Колас, 2019.
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рэкламы. Серыя постараў «Мы – беларусы», «Я ♥ Беларусь» 
і «За Беларусь» з’яўлялася па ініцыятыве і фінансавай пад-
трымцы інфармацыйнага агенцтва БелТА.

У студзені 2017 года «Лідскае піва» зрабіла свой сайт 
(lidskae.by) выключна беларускамоўным, з крэатыўным і вель-
мі сучасным дызайнам. Кампанія таксама рэгулярна ладзіла 
«Агульнанацыянальную дыктоўку», як у сталіцы, так і ў рэгіёнах.

У чэрвені 2017 года крама па продажы равароў запусціла 
кампанію veliki.by з крэатыўным меседжам: 10=10%. Яна 
была адрасавана старшакласнікам і іх бацькам, а заклю-
чалася ў тым, што вызначальнікам зніжкі на ровар была 
адзнака па беларускай мове (адзнака «10» давала права на 
зніжку на 10%, «9» – зніжку на 9% і г. д.).

Беларусізацыя ахапіла таксама футбольныя клубы. 
У 2008 годзе толькі адна каманда з шаснаццаці – жодзін-
скае «Тарпеда» – мела беларускамоўныя майкі. У 2018 годзе 
толькі чатыры клубы з шаснаццаці ў вышэйшай лізе зрабілі 
майкі па-руску, астатнія – па-беларуску1.

Каталіцкая царква

Немалаважную ролю ў практычнай падтрымцы белару-
скай мовы адыгрывае Каталіцкая царква ў Беларусі (КЦБ) 
абодвух абрадаў (рымскага і візантыйскага). Пасля некаторых 
ваганняў у 90-х КЦБ зрабіла стаўку на беларускую мову як 
асноўную мову богаслужэнняў і – у большасці выпадкаў – 
мову справаводства. У часы нунцыятуры мансіньёра Клаўдзія 
Гуджэроці (2011-2015), асабліва ўразлівага да праблемы на-
цыянальнага адраджэння, канчаткова замацаваўся кансэнсус 
наконт ужывання беларускай мовы ў касцёлах2. Сімвалічным 
момантам моўнага самавызначэння стала Імша за біску-
па Часлава Сіповіча з нагоды 100 гадоў з дня нараджэння, 
якую 31 жніўня 2014 года мансіньёр Гуджэроці адслужыў 
у Друі. Падчас Імшы апостальскі нунцый перапрасіў за вы-

1 Толькі чатыры клубы з шаснаццаці ў вышэйшай лізе зрабілі майкі па-руску, 
астатнія — на беларускай, “Наша Ніва” 02.04.2018 Спасылка 
2 Ад хворага да здаровага... с. 4.
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падкі непавагі да беларускай мовы з боку Каталіцкай царк-
вы: «Спадзяёмся, што біскуп Сіповіч даруе моўныя памылкі 
прадстаўніку папы ў Беларусі, які намагаецца сёння гаварыць 
пра яго на ягонай жа мове. Гэта выраз таго, што ўвесь Касцёл 
паважае і шануе гэтую мову і гэты народ і просіць прабачэння 
за тое, калі не заўсёды рабіў гэта так, як павінен».

Пад патранатам КЦБ ладзіліся шматлікія культурна- 
мастацкія мерапрыемствы, прыкладам, экуменічны фестываль 
«Магутны Божа» (Магілёў), «Музычная майстроўня» (розныя 
парафіі Меншчыны і Віцебшчыны), а сумесна з праваслаў-
нымі – Дні хрысціянскай культуры ў Віцебску. У ліпені 2017 года 
КЦБ актыўна ўдзельнічала ў арганізацыі «Купалаўскіх дзён». 
У рамках гэтых дзён тагачасны мітрапаліт Менска- Магілёўскі 
Тадэвуш Кандрусевіч адслужыў у архікатэдры Імшу за Янку 
Купалу. Ля магілы песняра адбылася жалобная паніхіда з уд-
зелам прадстаўнікоў каталіцкай іерархіі.

У ЦЕНІ РЭПРЭСІЙ І ВАЙНЫ. АСАБЛІВАСЦІ 
МОЎНАЙ СІТУАЦЫІ ПАСЛЯ 2020 ГОДА

Цягам 2020-2022 гадоў у Беларусі адбыліся сур’ёзныя 
змены грамадска- палітычнага характару: у другой палове 
выбухнулі ў Беларусі самыя масавыя ў гісторыя пратэсты, 
пасля якіх пачаліся жорсткія рэпрэсіі, яны працягваюцца 
і на момант працы над гэтым даследаваннем. Рэжым Лу-
кашэнкі заняў выразна прарасійскую і антызаходнюю пазі-
цыю, а ў лютым 2022 Лукашэнка выступіў саюзнікам Пуціна 
ў агрэсіі Расіі супраць Украіны. Усё гэта не магло не адбіцца 
на моўнай палітыцы ўнутры краіны.

Хоць беларусізацыйныя праекты не былі асноўным аб’ек-
там поствыбарных рэпрэсій, то ўсё ж яны таксама пад іх 
траплялі. Гэта было звязана з тым, што беларускамоўныя 
асяродкі пераважна сімпатызавалі пратэстам і падтрым-
лівалі іх. Апроч таго, інспіраваныя нацыянальным адраджэн-
нем праекты, як правіла, не ўпісваліся ў ідэалагічную лінію 
беларускага рэжыму, якая пасля выбараў 2020 года стала 
руса- і савета- цэнтрычнай, антызаходняй і антыпольскай.

Беларускі ПЭН-цэнтр, які цяпер вымушана дзейнічае 
за мяжой, налічыў 593 парушэнні культурных правоў і пра-

ДВУХМОЎНАЕ АДНАМОЎЕ. МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА Ў БЕЛАРУСІ: 
СТАН, ТЭНДЭНЦЫІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ

55



воў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры ў 2020 годзе 
і 1 455 – у 2021. А сціслыя апісанні парушэнняў у 2022 годзе 
займаюць ужо некалькі старонак тэксту1. Прывядзём толькі 
некаторыя паказальныя прыклады парушэнняў:

 � 9 жніўня 2021 года Вярхоўным Судом быў ліквідаваны 
Беларускі ПЭН-цэнтр.

 � 1 кастрычніка 2021 Вярхоўны Суд ліквідаваў Саюз 
беларускіх пісьменнікаў.

 � 8 лістапада 2021 было ліквідавана Таварыства бела-
рускай мовы імя Францішка Скарыны.

 � У 2022 годзе выдавецтвы «Галіяфы», «Кнігазбор» і «Лі-
марыус», якія выпускалі пераважна беларускамоўныя 
кнігі, пад бюракратычным ціскам прыпынілі сваю 
дзейнасць, а ключавы аўтар «Лімарыуса» Аляксандр 
Фядута знаходзіцца ў турме, абвінавачаны ў змове 
з мэтай захопу ўлады.

 � 16 траўня 2022 адбыўся ператрус у краме «Кнігаўка» 
выдавецтва «Янушкевіч». Заснавальнік выдавецтва 
Андрэй Янушкевіч і супрацоўніца выдавецтва Наста 
Карнацкая былі арыштаваныя. Прысутныя прапа-
гандысты дакаралі кнігарню за распаўсюд кніг на 
беларускае мове.

 � У красавіку 2021 года мытня арыштавала на мяжы 
кнігі «Сабакі Эўропы» – перавыданне антыўтопіі Аль-
герда Бахарэвіча. 17 мая 2022 кніга была прызнаная 
экстрэмісцкай, а арыштаваныя асобнікі кнігі, павод-
ле сведчання пісьменніка, мусяць быць знішчаныя 
трактарам.

 � Мастакі Віталь Борыс і Алесь Цыркуноў былі арышта-
ваныя ў Менскім гарадскім судзе за размову па-бе-
ларуску.

 � Затрыманых падчас пратэстаў 2020 г. наўмысна 
збівалі за выкарыстанне беларускай мовы2.

1 Права на культуру. Беларусь 2021, “Беларускі ПЭН” 2021. Агляд парушэнняў 
моўных правоў у Беларусі за перыяд з 1 студзеня па 30 чэрвеня 2022 года, “Беларускі 
ПЭН” 20 ліпеня 2022. Спасылка  / Спасылка 
2 Аліна Нагорная, Мова 404, Мінск: Умовы для мовы, 2021, с.10, 75, 168.
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Адначасова статус народнага пісьменніка Беларусі атры-
маў генерал Мікалай Чаргінец, «русскопишущий» – як ён 
сам сябе называе – аўтар дэтэктываў і кіраўнік праўладна-
га Саюза пісьменнікаў Беларусі ў 2005-2022 гадах. У ліпені 
2022 на плошчы Перамогі ў Менску была адкрытая кнігарня 
гэтага саюза.

Апошні прыклад супрацоўніцтва грамадска- культурніцкіх 
арганізацый і дзяржавы – перапахаванне класіка беларускай 
літаратуры Змітрака Бядулі, які памёр на чужыне, і конкурс 
на помнік яму1. У лютым 2020 года намаганнямі Фонду імя 
Марыі Магдалены Радзівіл ва Уральску (Казахстан) адбы-
лася эксгумацыя парэшткаў пісьменніка, прах самалётам 
даставілі ў Беларусь. Цырымонія перапахавання прайшла 
3 лістапада на Усходніх могілках пры ўдзеле праваслаўна-
га святара і рабіна2. (Самуіл Плаўнік, знаны як пісьменнік 
Змітрок Бядуля, выхоўваўся ў рэлігійнай габрэйскай сям’і; 
калі падчас працы ў «Нашае ніве» (да 1915 года) яму прапа-
ноўвалі пахрысціцца, ён адмовіўся 3.)

Нягледзячы на глыбокую залежнасць, у якую трапіў 
рэжым Лукашэнкі ад Масквы, надалей захоўваюцца нека-
торыя спробы захаваць маркеры нацыянальнай адметна-
сці. 2 ліпеня 2022 года, выступаючы на ўрачыстым сходзе, 
прымеркаваным да Дня Рэспублікі, Лукашэнка заявіў: «Нам 
важна памятаць, што менавіта на аснове беларускага эт-
насу стварылася ўнікальнае для свайго часу дзяржаўнае 
аб’яднанне – Вялікае Княства Літоўскае. Гэта была першая 
беларуская дзяржава»4. Гэта быў, бадай, першы выпадак, 
калі ВКЛ у афіцыёзным дыскурсе было абвешчана «першай 
беларускай дзяржавай»5. Так сталася, што гэтая заява прагу-

1 Подведены итоги повторного конкурса эскизных проектов надмогильного 
монумента З.Бядуле (С.Е.Плавнику), “Министерство культуры республики Беларусь” 
21.07.2022.
2 Як на Ўсходніх могілках Менску перапахавалі прах Зьмітрака Бядулі, “Радыё 
Свабода” 03.11.2020. Спасылка 
3 Міхаіл Смолкін (1961). Змітрок Бядуля, Мінск: Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 
с.18.
4 Лукашенко: именно на основе белорусского этноса было создано ВКЛ, “Белта”, 
02.07.2022. Спасылка 
5 Пётр Рудковский (2022). «Литовцы – братья белорусские», “Аналітыка BISS”,  
2 ліпеня. Спасылка 
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чала праз тыдзень пасля трохдзённай сустрэчы Лукашэнкі 
з Пуціным у Завідаве і Форуму рэгіёнаў у Горадні, у якім паві-
нен быў узяць удзел Пуцін, але ў апошні момант адмовіўся.

9 ліпеня на адкрыцці фестывалю Купалле.	Александрыя	
збірае	сяброў Лукашэнка сярод іншага заявіў, што «сапраўдны 
беларус – той, хто мае тут дом і заўжды будзе яго абараняць. 
Калі спатрэбіцца, то і са зброяй у руках»1. Гэтыя словы, на 
першы погляд, асабліва не выдзяляюцца на фоне ваяўнічай 
рыторыкі беларускага кіраўніка на працягу апошніх двух 
гадоў. Але ёсць дзве асаблівасці гэтага выказвання: яно 
прагучала падчас выступу на беларускай мове, і прагуча-
ла незадоўга пасля абвяшчэння ВКЛ «першай беларускай 
дзяржавай», якое ў сваю чаргу з’явілася на фоне росту на-
пружанасці паміж Пуціным і Лукашэнкам.

ПАДАГУЛЬНЕННЕ І ВЫСНОВЫ

Моўную сітуацыю ў Беларусі можна акрэсліць як двух-
моўнае	аднамоўе, а гэтаму акрэсленню можна надаць 
падвой ную інтэрпрэтацыю:

1. З	гледзішча	камунікацыйных	функцый:	адна мова 
(руская) з’яўляецца асноўнай мовай публічнай і пры-
ватнай камунікацыі, але дзве мовы (руская і бела-
руская) заканадаўча і дэкларатыўна падаюцца як 
«раўнапраўныя».

2. З	гледзішча	каштоўнасна-	ідэнтыфікацыйных	функцый: 
пры камунікацыйнай дамінацыі рускай мовы беларуская 
мова застаецца сімвалам і культурнай каштоўнасцю.

У ходзе даследавання мы выявілі, што каштоўнасная 
і ідэнтыфікацыйная функцыя мовы ў беларускім грамад-
стве не зусім супадаюць: у той час як абсалютная большас-
ць схільная ўспрымаць (беларускую) мову як культурную 
каштоўнасць, успрыманне мовы2 як нацыянальна- яднальнага 

1 Свята “Купалле. Александрыя збірае сяброў”, “Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь”, 
9 ліпеня 2022. Спасылка 
2 Маецца на ўвазе мова ўвогуле.
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фактара ўласціва нашмат меншай частцы грамадства. Гэтая 
канстатацыя, аднак, не супярэчыць прадстаўленай вышэй 
інтэрпрэтацыі 2. На нашу думку, нясхільнасць прызнава-
ць мову фактарам ідэнтыфікацыі вынікае з абсалютнай 
дамінацыі рускай мовы ў публічнай прасторы Беларусі. Інакш 
кажучы, за нежаданнем успрымаць мову як нацыянальны 
ідэнтыфікатар хаваецца, хутчэй за ўсё, нежаданне надаваць 
рускай мове ролю такога ідэнтыфікатара.

Каштоўнасна- ідэнтыфікацыйная пазіцыя беларускай 
мовы ў Беларусі надалей даволі моцная. Тым не менш 
русіфікацыя публічнай і прыватнай сферы камунікацыі 
стварае сур’ёзны выклік для гэтай пазіцыі. Тое, што многія 
беларусы акрэсліваюць як «родная мова», перастае быць 
прадметам штодзённага досведу. На пачатку ХХ стагоддзя 
выраз «родная мова» меў даволі моцную эмпірычную пры-
вязку: гэта тая мова, на якой размаўляюць твае бацькі і да 
якой яны звярталіся да цябе з маленства. «Родная мова» 
значыла папросту «натуральная» мова, такая мова, на якой 
можна спантанна, лёгка і без напружання камунікаваць.

У XXI стагоддзі сітуацыя кардынальна іншая. Выраз «род-
ная мова» практычна пазбаўлены штодзённа- досведнай 
базы. Повязь з досведам тут апасродкаваная і часцяком 
аддаленая. «Родная мова» – гэта для большасці белару-
саў папросту мова продкаў, якіх яны не ведалі непасрэдна 
і з якімі ніколі не размаўлялі, уяўная рэчаіснасць, повязь 
з якой апасродкавана шэрагам інтэнцыянальна- ўяўленчых 
актаў.

Разыходжанне паміж мовай- каштоўнасцю або «роднай 
мовай», з аднаго боку, і мовай камунікацыі – з другога, раз-по-
раз спараджае кагнітыўны дысананс. Можна па-рознаму 
спрабаваць пераадольваць гэты дысананс: інвестуючы 
ў вывучэнне або прыгаданне беларускай мовы, часцейшае 
яе ўжыванне ў розных камунікацыйных сітуацыях або пра-
ектуючы такую перспектыву на сваіх дзяцей. Як паказваюць 
дадзеныя, значная частка абірае апошнюю опцыю (пра-
ектаванне на дзяцей), што ёсць заканамерным у сітуацыі 
страты асабістых навыкаў і адсутнасці моцных стымулаў 
для іх узнаўлення.
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Ёсць, аднак, і іншы спосаб пераадолення кагнітыўнага 
дысанансу: дэпрэцыяцыя беларускай мовы: маўляў, я не раз-
маўляю па-беларуску, бо гэтая мова не мае ніякай вартасці. 
Заўсёды былі такія, хто абіраў такую пазіцыю, але да гэтага 
часу яна была ўласціва адносна невялікай долі грамадства, 
а калі хтось спрабаваў публічна яе дэманстраваць, то заз-
вычай сустракаўся з масавым неадабрэннем. У доўгатэр-
міновай перспектыве, аднак, тэндэнцыя да дэпрэцыяцыі 
беларускай мовы можа стаць больш папулярнай. Большасць 
з тых, хто настойвае на каштоўнасці беларускай мовы, увесь 
час падпадаюць пад закід: Калі беларуская мова для цябе – 
каштоўнасць, то чаму ты на ёй не размаўляеш?

Цяперашняя адносна моцная каштоўнасна- ідэнты-
фікацыйная пазіцыя беларускай мовы дае шанец для пашы-
рэння яе камунікацыйных функцый. Варта, аднак, памятаць, 
што вывучэнне мовы або ўзнаўленне моўных навыкаў – гэта 
часаёмкі і энергаёмкі працэс. Апроч таго, нават у выпадку 
добрага валодання мовай яе выкарыстанне ў іншым моўным 
асяроддзі патрабуе дадатковых псіхалагічных намаганняў. Па 
гэтых прычынах не выпадае чакаць раптоўнага выніку. Нават 
у перыяд «мяккай беларусізацыі», калі дзяржава часткова 
спрыяла пашырэнню камунікацыйных функцый беларускай 
мовы, адпаведныя зрухі адбываліся вельмі павольна і былі 
ледзь- ледзь прыкметнымі. Інерцыя рускамоўя была больш 
моцнай, чым рух у напрамку беларускай мовы.

Пасля выбараў 2020 года роля дзяржавы ў гэтым прац-
эсе змянілася. Поствыбарны палітычны крызіс, збліжэнне 
з Расеяй, вайна ва Украіне і эканамічная рэцэсія не столь-
кі праламілі ранейшы трэнд у моўнай палітыцы, колькі за-
сланілі сабой тэму моўнага адраджэння. Сітуацыя расей-
ска-ўкраінскай вайны і павышаная падазронасць Масквы 
да ўсякіх зрухаў у напрамку ўзмацнення нацыянальнай ідэн-
тычнасці вядзе да таго, што калі існы курс захаваецца, бе-
ларуская дзяржава перастане адыгрываць якую-кольвечы 
ролю ў пашырэнні камунікацыйных функцыяў беларускай 
мовы. Калі нешта ў гэтым плане і будзе адбывацца, то за 
кошт дыяспары, цэркваў, рэшткаў грамадска- культурных 
ініцыятыў унутры краіны і асоб, якіх хвалюе лёс беларускай 
мовы і стан нацыянальнай тоеснасці беларусаў.
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