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Рэзюмэ
Беларуская і валійская мовы – дзяржаўныя мовы ў дзвюх краінах, якія 
ўваходзяць у палітычны саюз з адной ці некалькімі іншымі дзяржавамі. У 
Беларусі і Уэльсе тытульнай мовай карыстаецца меншасць насельніцтва. 
І беларуская, і валійская мовы суіснуюць з іншай дамінуючай мовай – 
рускай і ангельскай. Абедзве мовы аднолькава ацэньваюцца ЮНЕСКА 
як уразлівыя (слабыя) мовы. Як у Беларусі, так і ва Уэльсе шмат актараў, 
зацікаўленых у папулярызацыі нацыянальнай мовы, якая імі разглядаецца 
як маркер самаідэнтычнасці і частка культурнага коду нацыі. Пры гэтым 
гісторыя і палітычны кантэкст у гэтых краінах адрозніваюцца, але абедзве 
мовы сутыкаюцца з падобнымі праблемамі. Галоўны выклік для абедзвюх 
моў – канкурэнцыя слабейшай тытульнай мовы з дамінуючай мовай, на 
якой размаўляе большасць насельніцтва.

Улічваючы гэтыя фактары, аўтары паперы прапануюць параўнаць статус, 
заканадаўчы падмурак і практыку падтрымкі беларускай і валійскай моў. 
У дадзенай паперы мы ацанілі стан беларускай і валійскай мовы праз 
пашыраную шкалу Фішмана. Гэта дазволіла нам  сфармуляваць канкрэтныя 
рэкамендацыі для распрацоўкі паспяховай моўнай палітыкі ў Беларусі: 

• Дэпалітызацыя моўнага пытання. Распрацоўка эфектыўных мер 
падтрымкі папулярызацыі беларускай мовы патрабуе дэпалітызацыі 
моўнага пытання. Кансэнсус па дзяржаўных мовах сярод палітычных 
(сістэмных і несістэмных) эліт стварае акно магчымасцяў для шырокай 
падтрымкі палітыкі папулярызацыі беларускай мовы сярод усіх слаёў 
грамадства. Беларуская мова  павінна ўспрымацца не як штучная мова ці 
мова нацыяналістаў і апазіцыі, а як неад’емны элемент беларускай нацыі, 
які спрыяе ўмацаванню незалежнасці Беларусі. 

• Афіцыйнае прызнанне ўразлівага стану беларускай мовы. Для забеспячэння 
моўных правоў беларускамоўных грамадзян неабходна палітычная воля 
на найвышэйшым узроўні ўлады. Праз публічнае прызнанне праблемнага 
стану беларускай мовы  адкрываецца легітымная магчымасць для 
ўдасканалення заканадаўчай базы і прыняцця ўсіх неабходных мер для 
падтрымкі слабейшай дзяржаўнай мовы.  

• Увядзенне практыкі сістэмнага статыстычнага аналізу моўнай сітуацыі. 
Рашэнне праблем парытэту паміж дзяржаўнымі мовамі Беларусі патрабуе 
статыстычнага аналізу выкарыстання дзяржаўных моў у розных сферах – 
перадусім у дзяржаўным сектары, СМІ і ў сферы адукацыі. Перад 
распрацоўкай мер падтрымкі папулярызацыі беларускай мовы трэба 
зразумець рэальны стан дзяржаўных моў у той ці іншай сферы. Гэта 
датычыцца і перапісу насельніцтва, моўны блок пытанняў якога патрабуе 
дапрацоўкі з улікам брытанскага досведу.

• Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі падтрымкі і стандартаў выкарыстання 
беларускай мовы. Эфектыўная імплементацыя мер падтрымкі беларускай 
мовы мусіць грунтавацца на замацаваных на заканадаўчым узроўні 
доўгатэрміновых дасягальных мэтах і, магчыма, на агульнанацыянальных 
стандартах (інструкцыях) выкарыстання беларускай мовы ў розных сферах. 
Для дасягнення найлепшых вынікаў пры распрацоўцы стратэгіі і стандартаў 
улады павінны заклікаць да супрацы ўсе зацікаўленыя бакі. За выкананнем 
стратэгіі і стандартаў выкарыстання беларускай мовы мусіць сачыць моўны 
амбудсмен.
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• Прыняцце нарматыўна-прававых актаў на дзвюх дзяржаўных мовах. 
Пры распрацоўцы і прыняцці НПА ўлады мусяць кіравацца не эканоміяй 
дзяржаўных сродкаў, а ўзятымі на сябе абавязкамі па забяспячэнню моўных 
правоў грамадзян. Таму для забеспячэння парытэту паміж дзяржаўнымі 
мовамі ў заканадаўчай сферы ўсе НПА павінны адначасова прымацца на 
беларускай і рускай мовах.  

• Увядзенне механізмаў афіцыйнага прызнання перакладу НПА з адной 
на другую дзяржаўную мову. Большая частка нарматыўна-прававой базы 
Беларусі прынята на рускай мове. Усё заканадаўства, якое прынята на адной 
з дзяржаўных моў, мусіць мець афіцыйны пераклад. Для гэта неабходна на 
заканадаўчым узроўні распрацаваць механізм прызнання перакладу НПА 
і надання яму афіцыйнага статусу, каб пераклад меў аднолькавую сілу з 
арыгіналам.

• Пашырэнне ўжывання беларускай мовы ў публічнай прасторы і СМІ. 
Недастатковае разуменне важнасці беларускай мовы ў штодзённым жыцці 
сярод істотнай часткі чыноўнікаў, палітыкаў, спартоўцаў і г.д. вядзе да 
падтрымання ў грамадстве стэрэатыпнага статусу беларускай мовы, як 
мовы вёскі, нацыяналістаў і апазіцыі. Для пазбаўлення беларускай мовы 
ад стэрэатыпных статусаў і для яе папулярызацыі вядомыя асобы мусяць 
у публічнай прасторы і СМІ праз свой уласны досвед паказваць, што 
размаўляць па-беларуску гэта сучасна і апалітычна.
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Summary
In Belarus and Wales, a minority of the population uses the titular languages. 
The Belarusian and Welsh languages co-exist with another, dominant, language - 
Russian and English. Both the Belarusian and Welsh languages are assessed 
as vulnerable by UNESCO. While bilingualism is officially enshrined in the 
Constitution of Belarus, in practice the use of Belarusian by state institutions 
and other organizations is inconsistent. This undermines the rights of those who 
want to access public services in their preferred official language and leads to 
uncertainty when conducting business in Belarusian.

In both Belarus and Wales, there are actors interested in the promotion of these 
languages, seen as an identity marker and part of the nations’ cultural code. The 
history and political context in these countries certainly differ, but problems 
faced by the titular languages are of a similar kind. The main challenge for both 
languages is competition with the dominant language spoken by the majority of 
the population.

Given these similarities, the paper proposes comparing the status and legislative 
foundation of, and support for, the Belarusian and Welsh languages to develop 
proposals to improve the vitality of Belarusian and ensure the rights of people to 
access legal information and conduct business in their preferred official language. 
Belarusian and Welsh languages are evaluated through an expanded Fishman’s 
Graded Intergenerational Disruption Scale of language assessment. Based on the 
comparison and analysis of successful mechanisms of Welsh language promotion, 
the paper formulates specific recommendations for the development of language 
policy in Belarus:

• Depoliticization of the language issue. Developing effective measures to support 
the advancement of the Belarusian language requires the depoliticization of the 
language issue. A consensus among political elites on state languages creates a 
window of opportunity for broader support for the Belarusian language at all 
levels. The Belarusian language should neither be seen as an artificial language 
nor as the language of nationalists and the opposition, but as an integral part of 
the Belarusian nation, which helps to strengthen the independence of Belarus.

• Official recognition of the vulnerable status of the Belarusian language. Political 
will at the highest levels is required for ensuring the linguistic rights of Belarusian 
citizens.  This is currently lacking.  Public recognition of the threatened status 
of the Belarusian language would create an opportunity for improving the legal 
framework and implementing measures necessary to protect and promote this 
vulnerable language.

• Systematic statistical analysis of the language situation. To achieve parity 
between the two official languages of Belarus, a statistical analysis of the 
use of official languages in various areas is required - especially in the public 
sector, media and education. Before developing specific measures of language 
promotion, there is a need to understand the existing use of the language in the 
relevant sphere. Language-related questions on the population census should be 
improved to better understand what languages are used by Belarusians at home, 
at work and at school.  The British experience may inform the development of 
appropriate census questions.

• Development of a national strategy and standards for the use of the Belarusian 
language. To be effective, Belarusian language support measures should be based 
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on long-term achievable goals and supported by legislation. National standards 
(introduced by regulation) on use of the Belarusian language in different 
spheres is one possibility. All relevant stakeholders should be involved in the 
development of a national strategy and appropriate standards. The position 
of language ombudsman or commissioner, responsible for the language policy 
implementation, should be established to ensure oversight over the respect of 
linguistic rights.  

• Adoption of legal acts in the two official languages. When developing and 
adopting language policy, these rights should take precedence over any concerns 
of increased expenditure.  To ensure parity between official languages in the 
legislative sphere, laws should be simultaneously adopted in Belarusian and 
Russian.

• Introduction of official recognition of translated legislation. The majority of 
laws in Belarus are adopted in Russian. Legislation passed in the past in one of 
the official languages should have an official translation. Translated legal texts 
should be officially recognized, preferably by a legal mechanism, so that the 
translation has the same status as the original.

• Popularization of the Belarusian language in the public sphere and the media. 
Lack of understanding of the importance of the Belarusian language in everyday 
life among, for example, officials, politicians and athletes contributes to the 
maintenance of social stereotyping of the Belarusian language’s status as a 
“language of village”, nationalists and the opposition. Public figures should be 
encouraged to promote the Belarusian language as modern and apolitical in the 
public sphere and the media through their own experience.
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Уводзіны
 
15 студзеня 2020 года Брытанскі інстытут міжнароднага і параўнальнага 
права сумесна з Нацыянальнай акадэміяй навук Рэспублікі Беларусь 
пры падтрымцы Амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі правялі ў Мінску 
міжнародную навукова-практычную канферэнцыю “Праблемы і выклікі 
дзяржаўнага двухмоўя ў Беларусі і Вялікабрытаніі”. Мэта канферэнцыі – 
распрацоўка канкрэтных прапаноў па рэалізацыі дзяржаўнага двухмоўя 
ў Беларусі, якія дазволяць забяспечыць доступ грамадзян да прававой 
інфармацыі і дзяржаўных паслуг на той мове, якой яны аддаюць перавагу.

Прафесар Колін Уільямс з Кембрыджскага ўніверсітэта і прафесар 
Аляксандр Лукашанец з Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі выступілі 
з дакладамі на пленуме канферэнцыі. Таксама з дакладамі выступілі 
высокапастаўленыя прадстаўнікі Нацыянальнага цэнтра прававой 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь, Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны, 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі 
Беларусі і іншых арганізацый і ўстаноў.1

І ў Вялікабрытаніі, і ў Беларусі суіснуе некалькі дзяржаўных моў. Аднак 
у той час як у Вялікабрытаніі ёсць добра распрацаванае заканадаўства і 
практыка працы з рознымі мовамі, Беларусь усё яшчэ знаходзіцца ў пачатку 
гэтага працэсу. Хоць білінгвізм афіцыйна замацаваны ў Канстытуцыі 
Беларусі, на практыцы руская мова дамінуе, а выкарыстанне беларускай 
мовы дзяржаўнымі ўстановамі і іншымі арганізацыямі застаецца вельмі 
абмежаваным.

Гэтая сітуацыя абмяжоўвае правы тых, хто хоча атрымліваць доступ 
да дзяржаўных паслуг на беларускай мове і ставіць пад сумнеў узровень 
падрыхтаванасці дзяржаўных устаноў да працы на дзвюх дзяржаўных 
мовах Рэспублікі Беларусь.

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі і іншыя ўстановы праводзяць 
вялікую работу па забеспячэнні тэарэтычнай і факталагічнай базай моўнай 
практыкі ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму краіны. На сучасным этапе 
НЦПІ сумесна з НАН Беларусі актыўна ўключыліся ў работу па перакладзе 
заканадаўчых актаў на беларускую мову. Разам з тым да сённяшняга дня 
нацыянальная дзяржаўная мова недастаткова прадстаўлена ў многіх 
найважнейшых сферах грамадскага жыцця.

Гэтае даследаванне падрыхтаванае ў выніку супрацы даследчыкаў з Беларусі, 
Вялікабрытаніі, Швецыі і прадстаўнікоў узгаданай вышэй міжнароднай 
канферэнцыі, на якой была абмеркавана практычная рэалізацыя двухмоўя 
ў Беларусі і выкарыстанне досведу Вялікабрытаніі ў Беларусі.

1	 Відэаматэрыялы	канферэнцыі	даступныя	па	спасылцы:	http://ostro.by/category/medyyaarhiu/
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Падзякі 
 
Аўтары выказваюць падзяку прафесару, акадэміку НАН Беларусі 
Аляксандру Лукашанцу і намесніку старшыні Таварыства беларускай мовы 
імя Францішка Скарыны Дзянісу Тушынскаму за рэцэнзаванне аналітычнай 
паперы. Асобна аўтары хочуць падзякаваць прафесару Яраславу Крывому з 
Брытанскага інстытута міжнароднага і параўнальнага права за падтрымку, 
заўвагі і парады пры напісанні аналітычнай паперы. 

Вялікі дзякуй Амбасадзе Вялікабрытаніі ў Мінску за падтрымку 
аналітычнай паперы “Праблемы і выклікі дзяржаўнага двухмоўя ў Беларусі 
і Вялікабрытаніі: заканадаўства і практыка”.
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1. Як вымірае мова і навошта 
яе ратаваць
 
Па дадзеных ЮНЕСКА, у свеце існуе каля 6.000 моў. З іх 57,13% знаходзяцца 
ў бяспечным стане, 9,85% уразлівых, 29,2% пад пагрозай знікнення ў рознай 
ступені і 3,8% знікла пачынаючы з 1950 года.2 На выміранне моў уплываюць 
розныя сацыяльна-палітычныя чыннікі.

Адной з прычынаў знікнення мовы з’яўляецца 
каланізацыя, якая вядзе да прымусовага моўнага 
транзіту. Магчымы і добраахвотны пераход на іншую 
мову.3 Добраахвотны пераход на дамінуючую мову ў 
прыватнай сферы прыводзіць да змяншэння падтрымкі 
слабейшай мовы з боку дзяржавы і бізнесу. Слабейшая 
мова часта не вытрымлівае канкурэнцыі з дамінуючай 
мовай. Слабейшая мова пераймае ў дамінуючай мовы 
элементы фаналогіі, сінтаксісу, марфалогіі і становіцца 
менш унікальнай.4

Выміранне мовы – гэта не абавязкова натуральны працэс, а хутчэй справа 
дзяржаўнай палітыкі, стэрэатыпаў, дыскрымінацыі і г.д. У большасці 
выпадкаў выбар у бок той ці іншай мовы адбываецца за кошт даступнасці 
ці прымальнасці гэтай мовы ў пэўнай сферы. Іншымі словамі, сітуацыя 
часта дыктуе, якой мовай людзі будуць карыстацца.5 У выпадку, калі 
мова афіцыйна прызнаная ўрадам уразлівай ці выміраючай, узнікаюць 
легальныя падставы прасоўваць гэтую мову праз розныя каналы. Аднак, 
калі статус і палітыка ў дачыненні да выміраючай мовы не супадаюць, правы 
карыстальнікаў мовы парушаюцца і носьбіты мовы пераключаюцца на 
мову большасці – так выміраючая мова выціскаецца з публічнай прасторы.6  

Палітычная і сацыяльная дыскрымінацыя цесна звязаныя з маргіналізацыяй 
мовы ў прыватных сферах.7 Адзін з такіх выпадкаў – беларуская мова. 
Дзяржаўная моўная палітыка ў БССР, перад усім дыскрымінацыя 
беларускай мовы ў сістэме адукацыі і пераслед дзеячаў беларускай культуры 
ў 1930-х гадах, прывялі да сур’ёзнага заняпаду беларускай мовы. 

Ратаваць выміраючую мову варта таму, што яна выконвае ролю 
маркера ідэнтычнасці – калі чалавек губляе родную мову, ён губляе 
істотную частку сваёй ідэнтычнасці.8 Разам з выміраннем мовы знікае як 
ўнікальны культурніцкі код, так і інфармацыя аб навакольным асяроддзі. 
Лінгвістычнае і біялагічнае выміранне цесна звязаныя, паколькі тэрыторыі 
найбольшай моўнай і біялагічнай разнастайнасці супадаюць і сутыкаюцца 
з агульнымі пагрозамі.9 Моўная разнастайнасць – гэта таксама перадумова 
для разумення розных кагнітыўных магчымасцяў чалавека. Страта 

2	 UNESCO.	Atlas	of	the	World’s	Languages	in	Danger,		<http://www.unesco.org/languages-atlas/en/statistics.html>
3	 Renkó-Michelsén,	Z.,	2013.	Language	death	and	revival:	Cornish	as	a	minority	language	in	UK.	Eesti	ja	
Soome	-	Ugri	Keeleteaduse	Ajakiri,	4(2),	pp.179–197

4	 Johanson,	 L.,	 2002.	 Do	 languages	 die	 of	 ‘structuritis’?	 On	 the	 role	 of	 code-copying	 in	 language	
endangerment	in	Rivista	di	Linguistica,	14.2,	pp.	249-270

5	 Mufwene,	S.S.,	2004.	Language	birth	and	death,	33(1),	pp.201–222
6	 Schmidt,	U.,	2008.	Language	Loss	and	the	Ethnic	Identity	of	Minorities.	European	Centre	for	Minority	
Rights,	2008,	<http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2009/2004/>

7	 Harrison,	K.	D.,	2008.	When	languages	die:	the	extinction	of	the	world’s	languages	and	the	erosion	of	
human	knowledge.	New	York:	Oxford	University	Press

8	 Tsunoda,	T.,	2006.	Language	Endangerment	and	Language	Revitalization,	De	Gruyter	Mouton
9	 Nettle,	 D.,	 Romaine,	 S.,	 and	 Chorbajian,	 L.,	 2002.	 Vanishing	 voices:	 the	 extinction	 of	 the	 world’s	
languages.	Journal	of	intercultural	studies,	23(3),	pp.	343–345

Па дадзеных ЮНЕСКА, у свеце 
існуе каля 6.000 моў. З іх 57,13% 
знаходзяцца ў бяспечным стане, 

9,85% уразлівых, 29,2% пад 
пагрозай знікнення ў рознай

ступені і 3,8% знікла 
пачынаючы з 1950 года.
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мовы, якая мае ўнікальныя характарыстыкі, можа назаўсёды пазбавіць 
магчымасці поўнага разумення кагнітыўных здольнасцяў чалавека.10 
У асобных выпадках мова можа стаць гарантыяй дзяржаўнай незалежнасці 
і падмуркам для пабудовы новай нацыянальнай дзяржавы. Напрыклад, у 
канцэпцыі праекта Закона “Аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы ў 
Рэспубліцы Беларусь”, распрацаванай Таварыствам беларускай мовы імя 
Францішка Скарыны (ТБМ), напісана, што беларуская мова з’яўляецца 
каштоўнасцю, павага да якой інтэгруе беларускі народ і тым самым 
гарантуе дзяржаўны суверэнітэт Рэспублікі Беларусь.11

Мова меншасці12 можа губляць свае пазіцыі ў выпадку, калі яе 
распаўсюджванне адбываецца ў сферы цалкам ахопленай мовай большасці.13 
Падобная сітуацыя адбывалася ва Уэльсе: валійскую мову пачалі ўводзіць 
у публічную сферу у той час, як яе статус у іншых сферах (сям’я, царква 
і г.д.) пагаршаўся. У такіх выпадках мова рызыкуе застацца на штучным 
адміністрацыйным узроўні.14

Згодна з ацэнкай ЮНЕСКА, беларуская і валійская 
мовы маюць аднолькавы статус – “уразлівы”. Ва Уэльсе 
на валійскай мове размаўляюць каля 29% з 3-мільённага 
насельніцтва,15 у Беларусі, з 9,5-мільённага насельніцтва, 
на беларускай мове размаўляюць 26%.16 Нягледзячы на тое, што абедзве 
мовы з’яўляюцца тытульнымі і маюць статус дзяржаўнай, кожная з іх 
сутыкнулася з канкурэнцыяй з іншай, дамінуючай мовай – ангельскай і 
рускай адпаведна.

10	 Harrison,	K.	D.,	2008,	When	Languages	Die:	The	Extinction	of	 the	World’s	Languages	and	 the	Erosion	of	
Human	Knowledge

11	 Канцэпцыя	 праекта	 Закона	 Рэспублікі	 Беларусь	 “Аб	 дзяржаўнай	 падтрымцы	 беларускай	
мовы	 ў	 Рэспубліцы	 Беларусь”.	 Наша	 Слова	 №1	 (1048),	 2012,	 <http://tbm-mova.by/files/blocks/
nasha_2012_1.pdf>

12 У	 гэтай	 паперы,	 згодна	 з	 Еўрапейскай	 Хартыяй	 рэгіянальных	 моў	 ці	 моў	 меншасцяў,	 тэрмін	
“мова	меншасці”	разглядаецца	як	мова,	на	якой	размаўляе	меншая	частка	насельніцтва.	Больш	
падрабязна	гл.:	https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu
mentId=09000016806d3512

13	 Romaine,	S.,	2007.	Preserving	Endangered	Languages.	Language	and	Linguistics	Compass,	1(1-2),	pp.	115–132
14	 Там	жа
15	 Annual	Population	Survey	-	Ability	to	speak	Welsh	by	local	authority	and	year,	2019.	Welsh	Government,		
<https://statswales.gov.wales/Catalogue/Welsh-Language/Annual-Population-Survey-Welsh-Language/annu
alpopulationsurveyestimatesofpersonsaged3andoverwhosaytheycanspeakwelsh-by-localauthority-measure>

16	 Население	 по	 национальности	 и	 родному	 языку.	 Перепись	 населения	 Республики	 Беларусь	
2009	года,	2009,	<https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf>

Згодна з ацэнкай ЮНЕСКА, 
беларуская і валійская мовы маюць 
аднолькавы статус – “уразлівы”.



Праблемы і выклікі дзяржаўнага двухмоўя ў Беларусі і Вялікабрытаніі: заканадаўства і практыка12

2. Беларусь
 
2.1. Гісторыя двухмоўя на тэрыторыі Беларусі: 
ад БНР да Рэспублікі Беларусь 

“Если кто-то хочет потерять разум, 
он потеряет русский язык! 
Если он хочет потерять свое сердце, 
он потеряет белорусский язык!”

А. Лукашенко

Аналіз эвалюцыі моўнай палітыкі на тэрыторыі Беларусі – ад часоў БНР 
да сучаснай Рэспублікі Беларусь – паказвае наяўнасць канкурэнцыі паміж 
беларускай і рускай мовамі. За апошняе стагоддзе кожная з моў мела свае 
паразы і перамогі. У адных выпадках гэта было звязана з палітычнымі 
чыннікамі, у другіх уплыў меў выбар насельніцтва, якое рацыянальна 
ставілася да выбару мовы, выбіраючы тую мову, якая, на яго погляд, магла 
б прынесці больш выгады ў будучыні.  

Больш за сто гадаў таму, падчас Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года, 
беларускія нацыянальныя арганізацыі выступалі з патрабаваннем аўтаноміі 
Беларусі ў складзе федэратыўнай дэмакратычнай Расійскай рэспублікі, 
за палітычнае і культурнае адраджэнне беларускага народа і яго мовы. 
Неўзабаве быў створаны орган палітычнага прадстаўніцтва беларускага 
нацыянальнага руху – Беларускі нацыянальны камітэт. Пасля пачалі 
выходзіць перыядычныя выданні на беларускай мове, адной з першых была 
газета “Вольная Беларусь”.17 У гэты час дазвалялася ўжываць беларускую 
мову ў прыватных арганізацыях і навучальных установах, хаця руская мова 
захавала статус дзяржаўнай.18

У 1918 годзе была створана Беларуская Народная Рэспубліка. Паводле трэцяй 
Устаўной граматы Рады БНР, Беларусь абвяшчалася незалежнай і вольнай 
дзяржавай. З абвяшчэннем незалежнасці выкарыстанне беларускай мовы 
пашырылася ў розных сферах. Пад кантролем урада БНР на беларускай мове 
выходзілі 14 газет і часопісаў, працавала выдавецтва Народнага Сакратарыята 
БНР, выдавецкія таварыствы “Бацькаўшчына” і “Крыніца”. Па розных 
падліках, у часы БНР працавалі ад 150 да 350 беларускіх школ, 5 гімназій, 
1 кансерваторыя і шматлікія курсы беларусазнаўства. Рада БНР таксама 
прапрацоўвала пытанне пра адкрыццё Беларускага ўніверсітэта ў Мінску.19

Хутка пасля ўтварэння БССР у 1919 годзе дзяржаўнымі 
прызнаюцца чатыры мовы: беларуская, руская, польская 
і ідыш.20 З 1920 па 1936 год на чатырох мовах афармляліся 
шыльды дзяржаўных устаноў і законы Савецкай 
Беларусі, выпускаліся чатырохмоўныя часопісы і газеты 
ці аднамоўныя на кожнай з дзяржаўных моў. Сярод 
гэтых моў галоўную ролю адыгрывала мова тытульнай 

17	 Ад	 Усебеларускага	 з’езда	 да	 Беларускай	 Народнай	 Рэспублікі:	 грамадска-палітычнае	 жыццё	
Мінска	 ў	 1917–1918	 гг.	 (Частка	 1).	 Нацыянальны	 гістарычны	 архіў	 Беларусі,	 <https://niab.by/
newsite/by/vistava-bnr-1>

18	 Кобрын,	 М.У.,	 2004.	 Беларускі	 нацыянальны	 рух.	 Беларускае	 выдавецкае	 таварыства	 “Хата”,	
Мінск,		<http://pdf.kamunikat.org/6316-1.pdf>

19	 Там	жа
20	 Зразікава,	 В.А.,	 2016.	 Беларуская	 мова.	 Прафесійная	 лексіка	 для	 эканамістаў:	 вучэб.	 дапам.	 /	
В.А.	Зразікава,	А.В.	Губкіна.	–	Мінск	:	Вышэйшая	школа,	–	383	с.:	іл.	с.	65

Хутка пасля ўтварэння БССР у 
1919 годзе дзяржаўнымі прызнаюцца 

чатыры мовы: беларуская, руская, 
польская і ідыш.
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нацыі – беларуская, на якой размаўляла каля 67% насельніцтва БССР. У 
1920-х гадах яе былі абавязаны вывучаць усе чыноўнікі і партыйныя дзеячы, 
нават тыя, хто прыязджаў з іншых рэспублік СССР. У 1924 годзе была 
ўтворана Камісія па ажыццяўленні нацыянальнай палітыкі ЦВК БССР, 
якая перыядычна правярала работнікаў дзяржаўных 
устаноў на прадмет ведання беларускай мовы. На тых, 
хто не здолеў прайсці праверку, накладалі штрафы. У 
выніку колькасць дзяржаўных служачых у галоўных 
арганізацыях буйных гарадоў, якія валодалі беларускай 
мовай, з 1924 па 1927 гады павялічылася з 22% да 80%.21

Дэмакратычная моўная палітыка 1920-х гадоў мела 
прагматычныя мэты: савецкае кіраўніцтва імкнулася 
данесці камуністычныя ідэі да рабочых і сялян на той 
мове, на якой тыя разумелі. Таму рускія, польскія і габрэйскія нацыянальныя 
меншасці ў рамках нацыянальнай палітыкі БССР у гэтыя часы маглі аддаваць 
сваіх дзяцей у школы з нацыянальнай мовай навучання.22 

У пачатку 1930-х гадоў беларусізацыя БССР згортваецца з-за ўзятага ў 
СССР курсу на русіфікацыю саюзных рэспублік.23 У 1933 годзе адбылася 
рэформа беларускай мовы. З’явілася так званая “наркамаўка” – беларуская 
арфаграфія была набліжана да рускай, было ўведзена больш за 30 фанетычных 
і марфалагічных асаблівасцяў, якія збліжалі беларускую пісьмовую мову 
з рускай пісьмовай мовай.24 У 1938 годзе выйшла пастанова СНК СССР аб 
абавязковым вывучэнні рускай мовы ў школах нацыянальных рэспублік і 
абласцей.25 У гэтыя ж часы адбываюцца рэпрэсіі супраць дзеячаў культуры. 
Па няпоўных дадзеных, на працягу 1930-х гадоў было асуджана каля 90 членаў 
Саюза пісьменнікаў Беларусі, з якіх больш за 50 загінулі ў лагерах і турмах.26

Пасля вайны мэтанакіраваная палітыка па паніжэнні ў грамадстве ролі 
беларускай мовы працягнулася. У 1951 годзе Міністэрства асветы БССР 
адмяніла ў рускамоўных школах іспыты на атэстат сталасці па беларускай 
мове. У 1952 годзе Савет Міністраў БССР прыняў пастанову “Аб ходзе 
перабудовы выкладання рускай і беларускай моў у школах БССР у святле 
вучэння таварыша Сталіна аб мовазнаўстве”. Пастанова ўвяла ў абавязак 
валоданне рускай мовай для ўсіх грамадзян БССР – тыя, хто не валодаў 
рускай мовай, павінны былі вывучаць яе. У тым самым годзе па прапанове ЦК 
КПБ(б) у БДУ было абмежавана выкладанне беларускай гісторыі і культуры, 
а праз некаторы час увогуле была закрыта кафедра гісторыі Беларусі.27

У часы паслясталінскай адлігі пазіцыі рускай мовы ў БССР былі аслаблены 
кіруючымі элітамі Беларусі. У 1957/58 навучальным годзе Міністэрства 

21	 Садоўскі,	 У.,	 2017.	 Идиш	—	 государственный	 язык,	 за	 незнание	 «мовы»	—	штраф.	 Беларусь	
90	лет	назад,	<https://news.tut.by/culture/546628.html>

22	 Там	жа
23	 Русіфікацыя	 Беларусі	 і	 іншых	 савецкіх	 рэспублік	 тлумачылася	 жаданнем	 вышэйшага	 савецкага	
кіраўніцтва	стварыць	адзіную	міжнародную	мову	на	базе	рускай	мовы	з	наступным	стварэннем	так	
званай	адзінай	савецкай,	або	сацыялістычнай	нацыі.	Больш	падрабязна	гл.:	http://knihi.com/Stanislau_
Stankievic/Rusifikacyja_bielaruskaje_movy_u_BSSR_i_supraciu_rusifikacyjnamu_pracesu.html

24 Станкевіч,	C.,	1994.	Русіфікацыя	беларускае	мовы	ў	БССР	і	супраціў	русіфікацыйнаму	працэсу.	
Менск,	Навука	і	тэхніка,		<http://knihi.com/Stanislau_Stankievic/Rusifikacyja_bielaruskaje_movy_u_
BSSR_i_supraciu_rusifikacyjnamu_pracesu.html>

25	 Ракіцкі,	 В.,	 2007.	 Беларуская	 Атлянтыда:	 без	 бар’ераў.	 Русыфікацыя,	 <https://www.svaboda.
org/a/822774.html>

26	 Каляда,	 І.У.,	 2018.	 Нацыянальныя	 працэсы	 на	 беларускіх	 землях	 у	 лёсе	 беларускай	
інтэлігенцыі	(1920-я	–	1930-я	гады).	Труды	БГТУ,	серия	6,	№1,	с.	57–61,	 	<https://elib.belstu.by/
bitstream/123456789/25854/1/11.kaljada_nacyjanal%27nyja.pdf>

27	 Станкевіч,	C.	1994.	Русіфікацыя	беларускае	мовы	ў	БССР	і	супраціў	русіфікацыйнаму	працэсу.	
Менск,	Навука	і	тэхніка,		<http://knihi.com/Stanislau_Stankievic/Rusifikacyja_bielaruskaje_movy_u_
BSSR_i_supraciu_rusifikacyjnamu_pracesu.html>

У 1924 годзе была ўтворана Камісія 
па ажыццяўленні нацыянальнай
палітыкі ЦВК БССР, якая 
перыядычна правярала работнікаў 
дзяржаўных устаноў на прадмет 
ведання беларускай мовы.
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асветы правяло шэраг захадаў, накіраваных на пашырэнне выкладання 
беларускай мовы. Ад настаўнікаў беларускіх школ патрабавалася выкладаць 
усе прадметы, за выключэннем рускай мовы і літаратуры, на беларускай 
мове. Нягледзячы на прыманыя меры падтрымкі беларускай мовы і тое, што, 
згодна з перапісам насельніцтва 1959 года, беларусаў у БССР было 81%, у 
1959–1960 гадах агульны тыраж газет на рускай мове перавышаў тыраж на 
беларускай мове.28 У пачатку 1970-х гадоў на беларускім радыё галоўнай 
мовай была ўжо беларуская, а на тэлебачанні – руская. У 1978 годзе для 
вырашэння гэтай праблемы на пасаду старшыні Белтэлерацыёкампаніі быў 
прызначаны Генадзь Бураўкін, пры якім выкарыстанне беларускай мовы 
на тэлебачанні было пашырана.29

У часы позняга СССР працэс па русіфікацыі БССР зноў набірае моц. 
У 1983 годзе ЦК КПСС і Савет Міністраў СССР прыняў пастанову аб 
павелічэнні на 15% заробку настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў 

беларускіх школах у сельскай мясцовасці і ў населеных 
пунктах гарадскога тыпу.30

На схіле існавання Савецкага Саюза ў БССР пачалася 
чарговая хваля беларусізацыі. У студзені 1990 года 
быў прыняты Закон “Аб мовах у Беларускай ССР”, 
паводле якога беларуская мова атрымала статус адзінай 
дзяржаўнай мовы, руская мова была кваліфікавана 
як мова міжнацыянальных зносін народаў СССР.31 
Пытанне беларускай мовы было вельмі істотным 
для нацыянальна арыентаваных палітычных эліт, 
якія лічылі, што беларускі народ можа палітычна 

выжыць толькі тады, калі будзе жыць беларуская мова.32 Нягледзячы на 
важнасць моўнага пытання, закон у большай ступені з’яўляўся маніфестам 
нацыянальна-моўнай самасвядомасці, у меншай увасабляў сабой рэальныя 
нормы права.33

Пасля прыняцця “Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай 
ССР” Савет Міністраў БССР прыняў Дзяржаўную праграму развіцця 
беларускай мовы і іншых нацыянальных моў. Была ўмацавана заканадаўчая 
база па пашырэнні ўжывання беларускай мовы ў розных сферах, найперш 
афіцыйных. У 1994 годзе у Канстытуцыі Беларусі за беларускай мовай быў 
замацаваны статус адзінай дзяржаўнай мовы.34

Прынятыя заканадаўчыя меры пацягнулі за сабой рэальныя змены на 
практыцы. У 1990–1995 гадах на беларускай мове праводзіліся сесіі 
Вярхоўнага Савета і многіх гарсаветаў, паступова з’яўлялася ўсё больш 

28	 Там	жа
29	 Тэлемастацтва	і	тэлестабільнасць,	2010,	<https://bolshoi.by/culture/telemastactva-i-telestabilnasc/>
30	 Ракіцкі,	 В.,	 2007.	 Беларуская	 Атлянтыда:	 без	 бар’ераў.	 Русыфікацыя,	 <https://www.svaboda.
org/a/822774.html>

31	 Згодна	 з	 моўным	 законам,	 уплыў	 беларускай	 мовы	 на	 розныя	 сферы	 жыцця	 павінен	 быў	
павялічвацца	паступова,	на	гэта	адводзілася	ад	3	да	10	гадоў.	Выкарыстанне	беларускай	мовы	ў	
неафіцыйных	узаемаадносінах	не	рэгулявалася.	Больш	падрабязна	гл.:	http://pravo.levonevsky.org/
bazaby/zakon/zakb1527.htm

32	 На	 хвалі	 нацыянальнага	 самавызначэння	 і	 адраджэння	 беларускай	 мовы	 і	 культуры	
інтэрферэнцыйныя	працэсы	сталі	разглядацца	пад	некалькі	іншым	вуглом	гледжання	–	стыхійна	
русіфікаваны	варыянт	беларускай	мовы	быў	названы	“трасянкай”.	Больш	падрабязна	гл.:	http://
elib.bsu.by/bitstream/123456789/164275/1/volynets_Lang_2016.pdf

33	 Моўная	палітыка	ў	Беларусі	ў	1990-я	гады,	2012,	<http://tbm-mova.by/monitoring16.html>
34	 Замацаваць	у	Канстытуцыі	за	беларускай	мовай	статус	адзінай	дзяржаўнай	мовы	спрабавалі	яшчэ	
ў	 1993	 годзе,	 але	 гэтае	 пытанне	 не	 атрымала	 большасці	 галасоў	 у	Вярхоўным	Савеце.	 Больш	
падрабязна	гл.:	https://news.tut.by/society/435461.html

У 1990 годзе быў прыняты Закон 
“Аб мовах у Беларускай ССР”, 

паводле якога беларуская 
мова атрымала статус адзінай 

дзяржаўнай мовы, руская мова 
была кваліфікавана як мова 

міжнацыянальных зносін 
народаў СССР.
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афіцыйных беларускамоўных дакументаў і законаў.35 У Вярхоўным 
Савеце была створана спецыяльная камісія, якая сачыла за выкананнем 
Закона аб мовах. Настаўнікі беларускай мовы атрымалі 10%-ю надбаўку 
да заробку. У 1994/95 навучальным годзе па-беларуску навучаліся больш 
за 75% першакласнікаў, а з 1990 па 1995 год было надрукавана больш 
беларускамоўных выданняў, чым за папярэднія 4 стагоддзі.36

2.2. Праблемы і выклікі дзяржаўнага двухмоўя 
ў сучаснай Беларусі: заканадаўства і практыка
 
У 1995 годзе моўная сітуацыя ў краіне змяняецца чарговы раз, пасля таго 
як на рэспубліканскі рэферэндум выносіцца моўнае пытанне. Паводле 
афіцыйных вынікаў “за” дзяржаўнае двухмоўе прагаласавала 88,3% ад 
агульнай колькасці выбаршчыкаў, якія ўзялі ўдзел у галасаванні (53,9% ад 
колькасці ўсіх, хто меў права голасу), “супраць” прагаласавала 12,7%.37 У 
адпаведнасці з вынікамі рэферэндуму, у 1996 годзе ў Канстытуцыю былі 
ўнесены змены, згодна з якімі дзяржаўнымі мовамі 
ў Беларусі з’яўляюцца беларуская і руская мовы. 
У 1998 годзе ўнесены змены ў Закон аб мовах, якія 
замацавалі за беларускай і рускай мовай аднолькавы 
прававы статус.38

У 2000-х гадах Рэспубліка Беларусь ратыфікавала 
Міжнародную канвенцыю ЮНЕСКА аб ахове 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны39 і Канвенцыю аб 
ахове разнастайнасці форм культурнага самавыяўлення.40 
Дадзеныя канвенцыі разглядаюць моўную разнастайнасць як асноватворны 
элемент культурнай разнастайнасці і прызнаюць жыццёва важную ролю мовы 
як сродку выказвання і перадачы нематэрыяльнай культурнай спадчыны. 
Нягледзячы на ўзятыя на сябе Беларуссю абавязацельствы ў межах гэтых 
канвенцый, у 2016 годзе ЮНЕСКА надае беларускай мове, адной з самых 
мілагучных моў свету,41 статус “уразлівай” (першая стадыя вымірання).42

Адміністрацыя прэзідэнта, Савет Міністраў і асобна профільныя 
міністэрствы спрабуюць рэагаваць на цяжкую сітуацыю з беларускай 
мовай і прымаюць адну за адной дзяржаўныя праграмы па папулярызацыі 
і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы. Напрыклад, 
існуе “План мерапрыемстваў па папулярызацыі і пашырэнні сферы 
выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства на 2010 і наступныя 
гады”, зацверджаны Прэм’ер-міністрам і кіраўніком Адміністрацыі 

35	 Беларуская	мова	ў	небяспецы,	2015,	<http://spring96.org/be/news/79760>
36	 Белоус,	С.,	2015.	“Хто	як	хаціць,	той	так	і	гаварыць”.	Як	улады	мянялі	стаўленне	да	мовы	апошнія	
25	гадоў,	<https://news.tut.by/society/435461.html>

37	 Трэба	 адзначыць	 вялікую	 колькасць	 бюлетэняў,	 прызнаных	 несапраўднымі	 ў	 частцы	 моўнага	
пытання	 –	 192.693.	 Больш	 падрабязна	 гл.:	 http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Archive-
Referenda-1995-Soob.pdf

38	 Закон	Республики	Беларусь	от	26	января	1990	г.	№3094-XI	“О	языках	в	Республике	Беларусь”,		
<http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm>

39	 Международная	 конвенция	 об	 охране	 нематериального	 культурного	 наследия,	 2003,	 	 <https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_rus>

40	 Convention	 on	 the	 Protection	 and	 Promotion	 of	 the	 Diversity	 of	 Cultural	 Expressions	 (rus),	 2005,		
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142919_rus>

41	 Акрамя	мілагучнасці,	беларуская	мова	адметная	тым,	што	ў	ёй	выкарыстоўваецца	два	алфавіты	–	
кірылічны	і	лацінскі	(лацінка).	Лацініца	існуе	ў	Беларусі	з	XVI	ст.	і	ў	розныя	часы	мела	афіцыйны	
статус.	У	20–30-я	гады	ў	Заходняй	Беларусі	лацінка	выкарыстоўвалася	нароўні	з	кірыліцай.	Больш	
падрабязна	гл.:	http://elib.bsu.by/handle/123456789/108602

42	 UNESCO.	Atlas	of	the	World’s	Languages	in	Danger,		<http://www.unesco.org/languages-atlas/index.
php?hl=en&page=atlasmap>

У адпаведнасці з вынікамі 
рэферэндуму, у 1996 годзе ў 
Канстытуцыю былі ўнесены змены, 
згодна з якімі дзяржаўнымі мовамі 
ў Беларусі з’яўляюцца беларуская і 
руская мовы.
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прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.43 Але, як сведчыць практыка, прынятых 
мер недастаткова. Выкананне заяўленых праграм носіць часткова 
паспяховы характар, асабліва на мясцовым узроўні.44 Вядомы выпадкі, 
калі праца сабатуецца і вынікі праграмы на практыцы дыяметральна 
разыходзяцца з чаканымі вынікамі, заяўленымі ў праграмах.45

Такія вынікі можна часткова растлумачыць тым, што, з аднаго боку, 
моўнае пытанне ў Беларусі моцна палітызавана, а з іншага – дзяржава не 
вельмі актыўна падтрымлівае ініцыятывы з боку профільных грамадскіх 
арганізацый з недзяржаўнага сектара альбо не заклікае іх да распрацоўкі 
і рэалізацыі дзяржаўных праграм. Пашырэнне выкарыстання беларускай 
мовы можа адбыцца пры ўмове дэпалітызацыі моўнага пытання і 
наяўнасці кансэнсусу па ім паміж усімі палітычнымі сіламі. Шырокая 
грамадская дыскусія па праблемах пашырэння выкарыстання беларускай 

мовы павінна грунтавацца не на палітычных, а на 
тэхнічных аспектах. Працэс дэпалітызацыі моўнага 
пытання ў краіне ўжо пачаўся, але ён не трывалы.

Апошнім часам з вуснаў палітычных эліт гучаць спрэчныя 
заявы наконт беларускай мовы, што пакуль не дазваляе 
казаць пра кансэнсус у палітычным полі і ўстойлівае 
партнёрства паміж дзяржаўным і недзяржаўным 

сектарам. У выніку прадстаўнікі недзяржаўнага сектара ставяць пад 
пытанне эфектыўнасць Закона аб мовах, які мае на мэце: урэгуляванне 
адносін у галіне развіцця і ўжывання беларускай, рускай і іншых моў; ахову 
канстытуцыйных правоў грамадзян у гэтай сферы; выхаванне паважлівых 
адносін да нацыянальнай годнасці чалавека, яго культуры і мовы.46 
Нягледзячы на дэклараванне ў Законе аб мовах неблагіх мэтаў і працэсу 
“мяккай беларусізацыі”,47 які пачаўся ў 2014 годзе, у Беларусі па-ранейшаму 

43	 Дзяржаўная	 праграма	 «Культура	 Беларусі»:	 стратэгія	 пачатку,	 2012,	 <http://kimpress.by/
index.phtml?page=2&id=6973&mode=print>;	 Знайсці	 ў	 інтэрнэце	 “План	 мерапрыемстваў	 па	
папулярызацыі	 і	 пашырэнні	 сферы	 выкарыстання	 беларускай	мовы	ў	жыцці	 грамадства	 на	
2010	і	наступныя	гады”	ў	нас	не	атрымалася.	Акадэмік	НАН	Беларусі	Аляксандр	Лукашанец	
пры	асабістай	размове	пацвердзіў,	што	гэтага	плана	можа	не	быць	у	адкрытым	доступе,	але	
запэўніў,	што	на	сённяшні	дзень	гэты	план	дзейнічае	і	за	яго	выкананнем	вядзецца	кантроль;	
Іншыя	 праграмы	 падтрымкі	 беларускай	 мовы:	 У	 2012	 Саўмін	 зацвердзіў	 рэспубліканскі	
план	 мерапрыемстваў	 па	 правядзенні	 Года	 кнігі,	 які	 накіраваны	 на	 папулярызацыю	
кнігі	 на	 беларускай	 мове.	 Больш	 падрабязна	 гл.:	 http://www.government.by/upload/docs/
file8dc514eab8c435f4.PDF;	 У	 2013	 годзе	 Савет	Міністраў	 зацвердзіў	 дзяржаўную	 праграму	
супрацоўніцтва	з	беларусамі	замежжа	“Беларусы	ў	свеце”	на	2013–2015	гады.	Адна	з	мэтаў	
праграмы	 –	 садзейнiчанне	 беларусам	 замежжа	 ў	 падтрымцы	 i	 захаваннi	 беларускай	 мовы.	
Больш	падрабязна	 гл.:	 http://indonesia.mfa.gov.by/docs/expat_program-9403.pdf;	У	 2016	 годзе	
Савет	 Міністраў	 зацвердзіў	 Рэспубліканскі	 план	 мерапрыемстваў	 па	 правядзенні	 ў	 2016	
годзе	 Года	 культуры,	 адной	 з	 мэтаў	 праграмы	 было	 пашырэнне	 выкарыстання	 беларускай	
мовы.	Больш	падрабязна	гл.:	http://www.government.by/upload/docs/file6cf87e2a47c0a1b3.PDF;	
Таксама	ў	2016	годзе	Савет	Міністраў	зацвердзіў	дзяржаўную	праграму	“Культура	Беларусі”	
на	 2016–2020	 гады.	 Адна	 з	 падпраграм	 “Беларусы	 ў	 свеце”	 накіравана	 на	 садзейнічанне	
вывучэнню	беларускай	мовы	ў	краінах	замежжа.	Больш	падрабязна	гл.:	http://pravo.by/docum
ent/?guid=3871&p0=C21600180

44	 Там	 жа;	 На	 нашу	 думку,	 супраціў	 палітыцы	 пашырэння	 ўжывання	 беларускай	 мовы	 сярод	
мясцовых	 уладаў	 можа	 быць	 патлумачаны	 тым,	 што	 пераважная	 большасць	 прадстаўнікоў	
мясцовых	уладаў	мае	рэгіянальнае	паходжанне,	дзе	ўспрыманне	беларускай	мовы	ў	параўнанні	
з	Мінскам	можа	быць	больш	негатыўным,	бо	ў	рэгіёнах	працягвае	захоўваць	сваю	актуальнасць	
стэрэатыпнае	меркаванне,	што	беларуская	мова	–	мова	вёскі,	нацыяналістаў,	апазіцыі	ці	наогул	
штучная

45	 Белоус,	С.,	2015.	“Хто	як	хаціць,	той	так	і	гаварыць”.	Як	улады	мянялі	стаўленне	да	мовы	апошнія	
25	гадоў,	<https://news.tut.by/society/435461.html>

46	 Закон	Республики	Беларусь	от	26	января	1990	г.	№3094-XI	“О	языках	в	Республике	Беларусь”,		
<http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm>

47	 “Мяккая	беларусізацыя”	–	гэта	паступовае	мэтанакіраванае	пашырэнне	практыкі	выкарыстання	
беларускай	мовы	на	аснове	добраахвотнасці,	падтрымка	развіцця	і	распаўсюджвання	беларускай	
культуры,	захаванне	і	прасоўванне	беларускай	гісторыка-культурнай	спадчыны.	Больш	падрабязна	
гл.:	https://nmnby.eu/news/analytics/6584.html

Пашырэнне выкарыстання 
беларускай мовы можа адбыцца 

пры ўмове дэпалітызацыі моўнага 
пытання і наяўнасці кансэнсусу па 
ім паміж усімі палітычнымі сіламі.
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існуе нераўнапраўнае двухмоўе, пры якім ужыванне 
рускай мовы пераважае над ужываннем беларускай.48

Каб змяніць сітуацыю, трэба, каб адначасова ў 
грамадстве быў адпаведны запыт на змены, а дзяржава, 
разам з іншымі палітычнымі актарамі, прызнала 
важнасць гэтых зменаў. Бо сутнасць дзяржаўнага 
двухмоўя заключаецца ў тым, што кожны грамадзянін 
Беларусі павінен мець права карыстацца любой 
дзяржаўнай мовай і атрымліваць любую інфармацыю 
на ўсіх дзяржаўных мовах. А дзяржава, у сваю чаргу, праз свае інстытуты і 
прадстаўнікоў павінна забяспечыць кожнаму грамадзяніну рэальнае права 
карыстацца абедзвюма дзяржаўнымі мовамі.49

Зыходзячы з метадалогіі пашыранай шкалы Фішмана, якую мы 
выкарыстоўваем для параўнання беларускай і валійскай моў у раздзеле 
чатыры гэтай працы, пры аналізе моў увага надаецца наступным сферам: 
грамадства, адукацыя, медыя, тэхналогіі, бізнес і дзяржаўны сектар.50 У 
выпадку Беларусі, дзе недзяржаўны сектар бярэ на сябе выкананне тых 
пытанняў, якія дзяржава не можа ці не хоча выконваць самастойна, на наш 
погляд, да спісу варта дадаць гэтага актара, таму што ён актыўна працуе 
над папулярызацыяй беларускай мовы. 

Грамадства

Закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь не рэгламентуе ўжыванне 
моў у неафіцыйных зносінах.51 Як паказваюць вынікі сацыялагічных 
даследаванняў, у беларускім грамадстве руская мова з’яўляецца фактычна 
асноўнай мовай, беларуская мова прысутнічае не ва ўсіх сферах і ў значнай 
ступені выкарыстоўваецца насельніцтвам пасіўна. Але з часам структура 
насельніцтва, выкарыстанне дзяржаўных моў у штодзённым жыцці і 
ўспрыманне грамадствам беларускай мовы як роднай змяняюцца.

Як паказвае дыяграма ніжэй, апошнія амаль сто гадоў на тэрыторыі Беларусі 
беларусы складаюць пераважную большасць грамадства (ад 77 да 83%), у 
той час як рускія, самая вялікая нацыянальная меншасць, складаюць усяго 
ад 6 да 13%. Расійская нацыянальная меншасць традыцыйна пражывае ў 
цэнтральнай і паўночнай частках Беларусі і ў буйных гарадскіх раёнах. 
Самы беларускамоўны рэгіён знаходзіцца на паўночным захадзе ад Мінска 
на мяжы з Літвой.52

Нягледзячы на тое, што беларусы прадстаўляюць большасць насельніцтва 
Беларусі, у моўным пытанні назіраецца супрацьлеглая сітуацыя: большасць 
насельніцтва краіны размаўляе па-руску, а па-беларуску, адпаведна, – 
меншасць. Да таго ж, як сведчыць афіцыйная статыстыка, выкарыстанне 
беларускай мовы апошнім часам памяншаецца. 

48	 Волынец,	 Т.,	 2016.	 О	 языковой	 ситуации	 в	 Республике	 Беларусь,	 	 <http://elib.bsu.by/
bitstream/123456789/164275/1/volynets_Lang_2016.pdf>

49	 Нікалаева,	Н.,	2017.	Ці	перакладуць	на	беларускую	мову	Кодэкс	аб	адукацыі?,	<http://zviazda.by/
be/news/20170301/1488386124-ci-perakladuc-na-belaruskuyu-kodeks-ab-adukacyi>

50 Lewis,	M.P.,	and	Simons,	G.	F.,	2010.	Assessing	Endangerment:	Expanding	Fishman’s	Gids,	<https://
www.lingv.ro/RRL%202%202010%20art01Lewis.pdf>

51	 Закон	Республики	Беларусь	от	26	января	1990	г.	№3094-XI	“О	языках	в	Республике	Беларусь”,		
<http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm>

52	 Smok.	V.,	2013.	Belarusian	Identity:	the	Impact	of	Lukashenka’s	Rule,		<http://belaruspolicy.com/sites/
default/files/articles/13.07.2015/belarusianidentity.pdf>

Каб змяніць сітуацыю, трэба, 
каб адначасова ў грамадстве 
быў адпаведны запыт на змены, 
а дзяржава, разам з іншымі 
палітычнымі актарамі, прызнала 
важнасць гэтых зменаў.
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Як паказвае дыяграма ніжэй, па афіцыйных дадзеных перапісу насельніцтва 
за 1999 і 2009 гады колькасць грамадзян, якія адносяць сябе да беларусаў, 
павялічваецца (было 81,2 стала 83,7%). Але адначасова з гэтым назіраецца 
зніжэнне ўжывання беларускай мовы і прызнання яе роднай. Па дадзеных 
перапісу насельніцтва 1999 года з ліку беларусаў толькі 41,3% пазначылі 
беларускую мову як мову, на якой звычайна размаўляюць дома, але 
прызналі беларускую мову роднай значна больш беларусаў – 85,6%.53 Праз 
10 год сітуацыя пагоршылася: толькі 26% беларусаў пазначылі беларускую 
мову як мову, на якой звычайна размаўляюць дома, і 60,8% прызналі 
беларускую мову роднай.54

Нягледзячы на негатыўную тэндынцыю, пра якую сведчаць дадзеныя 
перапісу насельніцтва за 1999 і 2009 гады, вынікі нацыянальнага апытання 
насельніцтва, праведзенага ў 2019 годзе, сведчаць пра наяўнасць патэнцыялу 

53	 Распределение	 населения	 Республики	 Беларусь	 по	 национальностям	 и	 языкам	 в	 1999	 году.	
Национальный	 статистический	 комитет	 Республики	 Беларусь,	 	 <https://www.belstat.gov.by/
informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-1999-goda/tablichnye-dannye/
raspredelenie-naseleniya-respubliki-belarus-po-natsionalnostyam-i-yazykam-v-1999-godu/>

54 Распространение	 в	 Республике	 Беларусь	 и	 областях	 белорусского	 и	 русского	 языков,	 Перепись	
населения	Республики	Беларусь	 2009	 года,	 2009,	 <https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-
belstat-pdf/perepis_2009/5.11-0.pdf>;		Мы	лічым,	што	вынікі	перапісу	насельніцтва	не	зусім	дакладна	
адлюстроўваюць	стан	рэчаў	у	моўнай	сферы	і	яны	былі	б	больш	рэпрэзентатыўнымі,	калі	б	падчас	
апытанняў	асобна	фіксавалася	колькасць	людзей,	якія	размаўляюць	на	так	званай	“трасянцы”

Структура насельніцтва
на тэрыторыі Беларусі (1926-2009)

Крыніцы:
1.	Латышева.	В.А.,	2009.	Переписи	населения	1897	и	1926	гг.:	признаки	национального	самоопределения	

белорусов	/	В. А.	Латышева	//	Крынiцазнаўства	i	спецыяльныя	гiстарычныя	дысцыплiны:	навук.	зб.	
Вып.	5	/	Рэдкал.	У.	Н.	Сiдарцоў	(адк.	рэд.),	С.М. Ходзін	(нам.адк.	рэд.)	[i	iнш.]	–	Мн:	БГУ,–	C.	134–142,		
<http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/1881/1/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D
0%B2%D0%B0%20%D0%92%D0%90.pdf>

2.	Всесоюзная	перепись	населения	1939	года.	Национальный	состав	населения	по	республикам	СССР,		
<http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=3>

3.	Национальный	 состав	 населения	 Республики	 Беларусь,	 1999,	 <https://www.belstat.gov.by/
informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-1999-goda/tablichnye-dannye/
natsionalnyi-sostav-naseleniya-respubliki-belarus/>				

4.	Население	по	национальности	и	родному	языку,	Перепись	населения	Республики	Беларусь	2009 года,	
2009,	<https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf>		
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вывучэння і выкарыстання беларускай мовы сярод дзяцей і моладзі Беларусі. 
У залежнасці ад узросту, ад 58,7% рэспандэнтаў ва ўзросце 18–29 год да 
78,6% рэспандэнтаў, старэйшых за 61 год, выказалі жаданне, каб іх дзеці 
гэтак жа добра размаўлялі па-беларуску, як і па-руску.55

Адукацыя

Канстытуцыя Беларусі і Кодэкс аб адукацыі гарантуе кожнаму грамадзяніну 
краіны права на бясплатную агульную сярэднюю і прафесійна-тэхнічную 
адукацыю. Бясплатная сярэдняя спецыяльная і вышэйшая адукацыя даступна 
для грамадзян на конкурснай аснове ў дзяржаўных вучэбных установах. 
Свабода выбару мовы выхавання і навучання гарантуецца дзяржавай. Пры 
гэтым права грамадзян Беларусі на адукацыю забяспечваецца стварэннем 
умоў для атрымання адукацыі з улікам нацыянальных традыцый.56

Кодэкс аб мовах вызначае, што асноўнымі мовамі навучання і выхавання 
ў Беларусі з’яўляюцца дзяржаўныя мовы Рэспублікі Беларусь. Беларуская 
мова ва ўсіх навучальных установах Беларусі мусіць вывучацца незалежна 
ад іх ведамаснай прыналежнасці. Пры атрыманні сярэдняй спецыяльнай, 
прафесійна-тэхнічнай і вышэйшай адукацыі вывучэнне беларускай мовы 
з’яўляецца абавязковым. Дзяржава гарантуе грамадзянам права выбару 
навучання і выхавання на адной з дзяржаўных моў і бярэ на сябе абавязак 

55	 Урбан,	 Д.,	 2019.	 Ценности	 населения	 Беларуси,	 Результаты	 национального	 опроса	 населения,		
<http://www.research.by/webroot/delivery/files/SR_19_01.pdf>

56	 Конституция	Республики	Беларусь	1994	года,	<http://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-
dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/>;	 Кодекс	 Республики	 Беларусь	 об	 образовании	 от	 13	
января	2011	г.	№	243-З,		<http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243>
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<https://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya/perepis-naseleniya-1999-
goda/tablichnye-dannye/raspredelenie-naseleniya-respubliki-belarus-po-natsionalnostyam-i-yazykam-v-
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3.	Население	 по	 национальности	 и	 родному	 языку,	 Перепись	 населения	 Республики	 Беларусь	
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4.	Распространение	в	республике	Беларусь	и	областях	белорусского	и	русского	языков,	Перепись	на-
селения	Республики	Беларусь	2009	года,	2009,	<https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-
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Выкарыстанне дзяржаўных моў
беларусамі ў Рэспубліцы Беларусь
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стварыць умовы для рэалізацыі гэтага права, якое забяспечваецца развіццём 
сеткі ўстаноў адукацыі і забеспячэннем яе літаратурай, падручнікамі і 
вучэбнымі дапаможнікамі на беларускай і рускай мовах.57

Нягледзячы на пералічаныя гарантыі, мова навучання і выхавання ў школах, 
згодна з Кодэксам аб адукацыі, вызначаецца заснавальнікамі навучальнай 
установы. На практыцы беларускія школы і класы адкрываюцца па 
ініцыятыве бацькоў. Каб адкрыць беларускамоўны клас, патрэбна як мінімум 
адна заява ад бацькоў.58 З аднаго боку, у гэтым пытанні назіраецца прагрэс, бо 
яшчэ ў 2011 годзе, каб адкрыць беларускамоўны клас, трэба было сабраць 20 
заяў ад бацькоў,59 з іншага боку, беларускамоўныя класы для 1 ці 2–3 вучняў 
не заўсёды адкрываюць, спасылаючыся на немэтазгоднасць і адсутнасць 
тэхнічных магчымасцяў арганізаваць клас для невялікай колькасці вучняў.60

Як вынік, выкарыстанне беларускай мовы ў школах з часам скарачаецца. 
Як паказвае статыстыка, за апошнія 19 гадоў колькасць вучняў, якія 
навучаюцца па-беларуску, у сярэднім зніжаецца на 1% штогод. Калі ў 
1994/95 навучальным годзе 40% вучняў навучалася па-беларуску, то ў 
2018/19 годзе ўтрая менш – 11.1%.

За кошт зніжэння беларускамоўных вучняў колькасць вучняў, якія 
навучаюцца па-руску, штогод расце. Нягледзячы на гэта, доўгі час колькасць 
беларускамоўных школ была большая за колькасць рускамоўных. У 
перыяд 2008–2010 гадоў каля 57% агульнаадукацыйных устаноў краіны 
працавалі на беларускай мове, у 2010/11 навучальным годзе іх колькасць 
скарацілася да 52,1%, а ў 2018 – да  46,6%.61 Але гэта не дазваляе казаць пра 

57	 Закон	Республики	Беларусь	от	26	января	1990	г.	№3094-XI	“О	языках	в	Республике	Беларусь”,		
<http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm>

58	 В	школе	под	Гродно	белорусскоязычный	класс	открыли	для	двух	девочек,	2019,		<https://grodno24.
com/education/v-shkole-pod-grodno-belorusskoyazychnyj-klass-otkryli-dlya-dvuh-devochek.html>

59	 Сінюк,	 К.,	 2011.	 Ці	 патрэбны	 беларусам	 беларускамоўныя	 школы?,	 <https://news.tut.by/
society/246883.html>

60	 Германович,	А.,	2018.	Гомельчанин	подал	иск	к	школе	за	отказ	открыть	белорусскоязычный	класс,		
<https://news.tut.by/society/615452.html>

61	 Сінюк,	 К.,	 2011.	 Ці	 патрэбны	 беларусам	 беларускамоўныя	 школы?,	 	 <https://news.tut.by/
society/246883.html>
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upload/iblock/02f/02f0dcce5ea8e20041bca7728366684c.pdf>

Колькасць вучняў,
якія навучаюцца па-беларуску
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сітуацыю, блізкую да парытэту паміж беларускамоўнымі і рускамоўнымі 
школамі, бо беларускамоўныя школы пераважна прадстаўляюць сабой 
малакамплектныя сельскія школы. Напрыклад, у Мінску працуе усяго 
5 беларускамоўных гімназій і ў 15 ўстановах функцыянуе 158 класаў з 
беларускай мовай навучання.62 Для параўнання, у 1958 годзе ў Мінску было 
8 беларускіх школ,63 а ў 1980-х гадах была ўсяго адна вучаніца – Наста 
Лісіцына.64

Адначасова са скарачэннем беларускамоўных школ у сельскай мясцовасці 
ў працэнтным выражэнні колькасць беларускамоўных вучняў у сельскіх 
школах расце за кошт зніжэння вучняў беларускамоўных школ і класаў 
у гарадах. У 2016/17 навучальным годзе ў беларускіх 
школах у сельскай мясцовасці вучылася 86,6% вучняў, а 
ў 2018/19 – 90,6%. У гарадах у 2016/17 годзе было 13,4% 
такіх вучняў, а ў 2018/19 стала 9,4%.65

Пералічаныя вышэй праблемы маюць месца нягледзячы 
на існаванне “Плана мерапрыемстваў у сістэме 
Міністэрства адукацыі па папулярызацыі і пашырэнні 
сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці 
грамадства на 2010 і наступныя гады”.66 У плане 37 з 44 захадаў прысвечаны 
сферы адукацыі на ўсіх ступенях, частка з якіх звязана з вывучэннем і 
выкананнем новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, 
уведзеных у 2010 годзе. Гэта сведчыць пра тое, што Міністэрства адукацыі 
прызнае праблемы з беларускай мовай у адукацыі і спрабуе выправіць 
сітуацыю. Напрыклад, пачынаючы з 2018/19 навучальнага года на ўсіх 
ступенях агульнай сярэдняй адукацыі вызначана аднолькавая колькасць 
гадзін на вывучэнне абедзвюх дзяржаўных моў.67

Пры гэтым варта адзначыць, што прапанаваныя меры падтрымкі 
беларускай мовы ў школах непрапарцыянальныя маштабам праблемы, 
бо пасля заканчэння школы выпускнікі не заўсёды ўмеюць размаўляць па-
беларуску, з-за таго што ў школе не хапае дастатковых умоў для развіцця 
іх камунікатыўных навыкаў. Такая складаная сітуацыя з беларускай мовай 
ва ўстановах сярэдняй адукацыі цягне за сабой адпаведныя наступствы ў 
ССНУ і ВНУ, дзе сітуацыя з беларускай мовай значна горшая. 

Медыя

Законам аб СМІ вызначана, што масавая інфармацыя ў Беларусі можа 
распаўсюджвацца на дзяржаўных мовах Рэспублiкi Беларусь i на iншых 

62	 Пантелеева,	 Е.,	 2019.	 В	Минске	 растет	 количество	 желающих	 учиться	 на	 белорусском	 языке,		
<https://news.tut.by/society/651149.html>

63 Мартинович.	 Д.,	 2020.	 “Требуются	 решительные	 действия	 по	 его	 спасению”.	 30	 лет	 назад	
белорусский	язык	стал	государственным,	<https://news.tut.by/culture/669676.html>

64	 Дынько,	А.,	2019.	“Мне	абвяшчалі	байкот”.	У	пачатку	80-х	у	Менску	была	адна	дзяўчына,	якая	
вучылася	па-беларуску.	Мы	яе	знайшлі,	<https://www.svaboda.org/a/29724253.html?fbclid=IwAR2l
R4nTFBI7Yo0spETEPtxIUrXcmxDzZwC04brXTpPPO630e6bmO77WmLA>

65	 Образование	 в	 Республике	 Беларусь,	 2017.	 Статистический	 сборник.	 Национальный	
статистический	комитет	республики	беларусь,		<https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/7d7/7d7f
7db31a881d4dc406ce639181d3d9.pdf>;	Образование	в	Республике	Беларусь,	2019.	Статистический	
сборник.	Национальный	статистический	комитет	республики	беларусь,	<https://www.belstat.gov.
by/upload/iblock/02f/02f0dcce5ea8e20041bca7728366684c.pdf>

66	 Міністэрства	адукацыі:	Запланаваныя	захады	для	папулярызацыі	роднай	мовы,	2011,	<http://www.
nastaunik.info/expert/9665>

67	 Пастанова	 Міністэрства	 адукацыі	 Рэспублікі	 Беларусь	 ад	 11.05.2018	 г.	 №	 43	 “Аб	 тыпавым	
вучэбным	 плане	 агульнай	 сярэдняй	 адукацыі	 на	 2018/2019	 навучальны	 год”,	 <https://edu.gov.
by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-
obrazovaniya/srenee-obr/k-nachalu-2018-2019-uchebnogo-goda/>

Пачынаючы з 2018/19 навучальнага 
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сярэдняй адукацыі вызначана 
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вывучэнне абедзвюх дзяржаўных 
моў.
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мовах.68 Ніякіх квотаў для ужывання беларускай і рускай мовы ў законе 
няма. З гэтага вынікае, што ўжываць дзве дзяржаўныя мовы не абавязкова, 
дастаткова толькі адну з іх. Як вынік, на практыцы руская мова дамінуе ў 
сферы СМІ за выключэннем недзяржаўных інтэрнэт-СМІ.

З пачатку 2000-х гадоў у Беларусі пераважная большасць асноўных СМІ 
выходзіць на рускай мове. На дадзены момант у Беларусі не існуе выключна 
беларускамоўнага тэлеканала. У якасці найлепшага прыкладу можна 

пазначыць нацыянальны тэлеканал “Беларусь 3”, 
праграмы якога арыентаваны на беларускую культуру 
і выходзяць часткова па-беларуску.69

У параўнанні са сферай тэлебачання, у сферы радыё 
беларуская мова прадстаўлена шырэй. У Беларусі існуе 

некалькі радыёстанцый, якія маюць культурна-арыентаваны профіль 
і цалкам ці часткова вяшчаюць па-беларуску. Найбольш вядомымі 
беларускамоўнымі радыёстанцыямі з’яўляюцца “Першы нацыянальны 
канал Беларускага радыё”, радыё “Сталіца” і канал “Культура”, але іх 
папулярнасць сярод беларусаў застаецца нізкай.70

У друкаваных СМІ, пасля хвалі закрыцця незалежных газет, якая доўжылася 
з другой паловы 90-х і на працягу 2000-х гадоў, у 2010 годзе засталося 
713 газет, з іх на беларускай мове – 185 (25,9%).71 У 2018 годзе колькасць 
беларускамоўных газет яшчэ знізілася, але ў працэнтным выражэнні 
колькасць выданняў павялічылася амаль на 10% за кошт зніжэння 
колькасці рускамоўных газет, з 501 газеты 176 (35,1%) беларускамоўных.72 
Нягледзячы на павелічэнне аб’ёму рынка беларускамоўных газет, да 
моўнага парытэту яшчэ далёка. Пры гэтым варта адзначыць, што ўсе 
нацыянальныя газеты, за выключэннем штодзённай газеты “Звязда”, 
выдаюцца на рускай мове.73 

Беларуская мова шырока прадстаўлена ў незалежных інтэрнэт-СМІ, 
папулярнасць якіх не саступае папулярнасці дзяржаўным інтэрнэт-СМІ.74  
Найбуйнейшыя з іх “Наша Ніва”, “Беларускі Партызан”, “Радыё Свабода”, 
“Еўрапейскае радыё для Беларусі” і “Белсат”.

Пазітыўныя тэндэнцыі адсочваюцца і ў рэкламе. Пра рост папулярнасці 
рэкламы на беларускай мове можа сведчыць статыстыка фестывалю 
беларускамоўнай рэкламы “Ad.Nak!”. З 2010 па 2015 год колькасць работ, 
прадстаўленых на фестывалі, павялічылася больш чым у тры разы – са 105 
да 370.75

68	 Закон	Республики	Беларусь	от	17	июля	2008	 г.	№	427-З	 “О	средствах	массовой	информации”,	
<http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800427>

69	 Smok.	V.,	2013.	Belarusian	Identity:	the	Impact	of	Lukashenka’s	Rule,		<http://belaruspolicy.com/sites/
default/files/articles/13.07.2015/belarusianidentity.pdf>

70	 Результаты	исследования	популярности	радиостанций	в	Беларуси	(январь-июнь	2019	г.),	<http://
amg-consult.by/publication/radio_research_2019/>

71	 Статистический	ежегодник,	Национальный	статистический	комитет	Республики	Беларусь,	2018,		
<https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/0be/0becfeb4ff8551d54808f25ebc33ca51.pdf>

72	 Статистический	ежегодник,	Национальный	статистический	комитет	Республики	Беларусь,	2019,		
<https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/35d/35d07d80895909d7f4fdd0ea36968465.pdf>

73	 Smok.	V.,	2013.	Belarusian	Identity:	the	Impact	of	Lukashenka’s	Rule,		<http://belaruspolicy.com/sites/
default/files/articles/13.07.2015/belarusianidentity.pdf>

74	 Ноябрь	 2018.	 Рейтинг	 посещаемости	 белорусских	 информационных	 сайтов.	 Цифры,	 2018,		
<https://nn.by/?c=ar&i=221776&lang=ru>

75 Харкевіч,	А.,	2017.	Беларуская	мова	ў	бізнес-асяроддзі:	мода	або	рэальнасць?,		<https://novychas.
by/ekanomika/belaruskaja-mova-u-biznes-asjaroddzi-moda-abo-nov>

З пачатку 2000-х гадоў у Беларусі 
пераважная большасць асноўных

СМІ выходзіць на рускай мове.



Кірыл Гарошка і Алеся Руднік 23

Тэхналогіі

Нягледзячы на тое, што інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі 
(ІКТ) усё больш прасочваюцца ў розныя сферы сучаснага жыцця, моўнае 
пытанне ў сферы тэхналогій беларускім заканадаўствам пакуль не 
рэгулюецца.76 Ёсць складанасці і з рэгуляваннем сферы 
на наднацыянальным узроўні.

На сённяшні дзень шэраг шырока распаўсюджаных 
праграм (Windows, Linux, Mozilla і інш.), сацыяльных 
сетак і месенджараў (Facebook, Twitter, Telegram, 
Viber і інш.) маюць афіцыйную беларускамоўную 
версію. З іншага боку, сёння Google, Yandex, Mail.ru, 
Opera, Microsoft, Apple і іншыя кампаніі не прызнаюць 
інтэрнэт-сегменту Беларусі асобным рынкам, з-за гэтага 
агрэгатары навінаў не ўлічваюць геаграфічную прывязку 
навінаў да Беларусі. Як вынік, беларусам рэкамендуюць 
або рускія навіны, або руска-беларускія, або наогул ангельскамоўныя.77 
У той час як сусветна вядомая гульня “World of Tanks” ад кампаніі 
“Wargaming” атрымала беларускую лакалізацыю і была перакладзена на 
беларускую мову яшчэ ў 2016 годзе.78

У Беларусі ІКТ выкарыстоўваюцца не толькі ў камерцыйным сектары 
эканомікі. У шэрагу сярэдніх школ, сярэдне-спецыяльных і вышэйшых 
навучальных устаноў адукацыі па ўсёй краіне школьнікі і студэнты 
вывучаюць беларускую мову і літаратуру з дапамогай ІКТ.79

Для прасоўвання беларускай мовы ў сферы ІКТ шмат працы робіцца на 
валанцёрскіх пачатках. Напрыклад, ІТ-супольнасцю Беларусі створаны 
ангельска-беларускі слоўнік ІТ-тэрміналогіі. У БДУІРы пэўны час 
праводзіліся бясплатныя ІТ-курсы, якія выкладаліся па-беларуску.80  
Працягвае развівацца дабрачынны анлайн-сэрвіс Say.by, які дазваляе 
атрымліваць беларускамоўным кліентам зніжкі на розныя тавары і 
паслугі па ўсёй краіне. Зроблены афіцыйны пераклад на беларускую мову 
інтэрфэйсу папулярнай сярод беларусаў сацыяльнай сеткі “УКантакце”, 
беларускамоўнай версіяй якой у 2014 годзе карысталася 100.000 чалавек.81

Бізнес

Згодна з законам аб абароне правоў спажыўцоў, інфармацыя аб таварах 
даводзіцца да ведама спажыўца на беларускай і (або) рускай мовах.82  

76	 У	Беларусі	 існуе	амбіцыйны	праект	“ІТ-краіна”,	які	мае	на	мэце	да	2035	года	трансфармаваць	
эканоміку	 краіны	 ў	 сучасную	 лічбавую	 эканоміку	 і	 ўцягнуць	 ў	 сферу	 ІКТ	 да	 50%	 эканамічна	
актыўнага	насельніцтва	 краіны.	Пра	 выкарыстанне	 ў	праекце	беларускай	мовы	на	 афіцыйным	
сайце	нічога	не	сказана.	Больш	падрабязна	гл.:	https://it-strana.by/

77	 Декларация	 “О	 необходимости	 географической	 локализации	 интернет-сервисов	 и	 признания	
интернет-сегмента	 Беларуси	 отдельным	 рынком”,	 <https://baj.by/be/analytics/deklaraciya-o-
neobhodimosti-geograficheskoy-lokalizacii-internet-servisov-i-priznaniya>

78 “Да	бою!”:	Wargaming	пераклала	“Танкі”	на	беларускую	мову,	2016,		<https://dev.by/news/da-boyu-
wargaming-peraklala-tanki-na-belaruskuyu-movu>

79 Бако,	А.,	2019.	Рэспубліканскі	семінар-панарама	педагагічнага	вопыту,	<https://www.mogileviro.
by/be/node/4298>;	 Настаўнікі	 СШ	 №	 39	 падзяліліся	 вопытам	 выкарыстання	 ІКТ	 на	 ўроках	
беларускай	мовы	і	літаратуры,	2018,			<http://oktue.ihb.by/641-nastank-ssh-39-padzyallsya-vopytam-
vykarystannya-kt-na-rokah-belaruskay-movy-ltaratury.html>

80	 Chaikouskaya,	V.,	2014.	Ці	ёсьць	у	ІТ	месца	для	беларускае	мовы?,	<https://dev.by/news/tsi-yosts-u-
it-mestsa-dlya-belaruskae-movy>

81	 Карпенко,	 А.,	 2015.	 Как	 соцсеть	 “ВКонтакте”	 получила	 белорусскую	 версию?,	 	 <https://www.
kv.by/content/334195-kak-sotsset-vkontakte-poluchila-belorusskuyu-versiyu>

82 Закон	Республики	Беларусь	от	9	января	2002	г.	№	90-З	“О	защите	прав	потребителей”,		<http://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10200090>
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Дадзеная фармулёўка была прынята дзякуючы значнай колькасці зваротаў 
грамадзян пры працы над праектам закона і дазваляе ўжываць абедзве 
мовы адначасова, так як да 2018 года інфармацыя аб таварах даводзілася 
на беларускай або рускай мове.83

Змены ў заканадаўстве адлюстроўваюць сітуацыю на практыцы. Колькасць 
беларускамоўных брэндаў у ТОП-100 брэндаў Беларусі за перыяд 2010–
2016 гадоў вырасла з 14 да 20, колькасць рускамоўных брэндаў скарацілася з 
43 да 39. Статыстыка гандлёвага рэестра за 2016 год сведчыць пра існаванне 

159 аб’ектаў грамадскага харчавання з беларускамоўнымі 
назвамі, у 2017 такіх аб’ектаў было ўжо 425.84

Выкарыстанне бізнесам беларускай мовы расце 
дзякуючы попыту з боку спажыўцоў тавараў і паслуг, 
лаяльнасць якіх да беларускай мовы з часам расце. 
Выкарыстоўваючы беларускую мову бізнес, з аднаго 
боку, адыгрывае сацыяльна адказную ролю, а з 

іншага – выкарыстанне беларускай мовы ў бізнесе з’яўляецца інструментам 
прыцягнення новых кліентаў для атрымання дадатковага прыбытку. 

У якасці паспяховага прыкладу ў буйным бізнесе можна вылучыць усіх мабільных 
аператараў, найбольш паслядоўным з якіх з’яўляецца тэлекам-аператар “А1”, які 
пазіцыянуе сябе як сацыяльна адказны бізнес і ў якасці прыярытэтных напрамкаў 
дзейнасці бачыць падтрымку нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і беларускай 
мовы.85 Кампанія робіць вялікі ўнёсак у папулярызацыю беларускай мовы праз 
стварэнне і падтрымку розных праектаў, напрыклад, лічбавага тэлебачання 
“Voka” і праекту “Беларускія ўік-энды”, які агучвае сусветна вядомыя фільмы на 
беларускай мове. Міжнародная кампанія “Samsung” разглядае беларускую мову 
як элітную і для яе папулярызацыі шэраг гадоў падтрымлівае кампанію вулічнай 
рэкламы “Смак беларускай мовы” і інш.86 Кампанія “А-100 АЗС” з 2015 года вядзе 
бізнес па-беларуску, і, як заяўляюць у кампаніі, пасля гэтага продажы кампаніі 
выраслі.87 Таксама актыўна беларускую мову выкарыстоўвае дробны нацыянальна 
арыентаваны бізнес, заснаваны пераважна ў Мінску (Symbal.by і інш.88).

Іншая сітуацыя складваецца з кампаніямі, тавары і паслугі якіх разлічаны 
для продажу на рынку Мытнага саюза. Спалучэнне Закона аб мовах у 
Рэспубліцы Беларусь89 і рэгламенту Мытнага саюза “Харчовая прадукцыя 
ў частцы яе маркіроўкі”90 робіць рускую мову ў маркіроўцы азначанай 
прадукцыі абавязковай, а беларускую – не, апошняя дадаецца толькі пры 
асаблівым жаданні вытворцы, як дапаўненне.91

83	 Набыў	 моц	 абноўлены	 закон	 аб	 абароне	 правоў	 спажыўцоў,	 2019,	 	 <https://www.racyja.com/
ekanomika/nabyu-mots-abnouleny-zakon-ab-abarone-p/>

84	 Харкевіч,	А.,	2017.	Беларуская	мова	ў	бізнес-асяроддзі:	мода	або	рэальнасць?,		<https://novychas.
by/ekanomika/belaruskaja-mova-u-biznes-asjaroddzi-moda-abo-nov>

85	 А1.	Пра	кампанію,	<https://www.a1.by/be/company/>
86	 Рэкламная	 кампанія	 “Смак	 беларускай	 мовы”	 распрацавана	 ў	 2011	 годзе	 прадпрыемствам	
“Белзнешрэклама”	 і	 НАН	 Беларусі.	 Больш	 падрабязна	 гл.:	 https://marketing.by/novosti-rynka/
samsung-papulyaryzue-rodnuyu-movu-novym-praektse-smak-belarusk-kh-zdymka-/

87	 Пасьля	пераходу	на	беларускую	мову	ў	заправак	А-100	вырасьлі	продажы,	2015,		<https://www.
svaboda.org/a/26961876.html>

88	 Спіс	кампаній,	якія	выкарыстоўваюць	у	працы	беларускую	мову	гл.	на:	www.svaje.by
89	 Закон	Республики	Беларусь	от	26	января	1990	г.	№3094-XI	“О	языках	в	Республике	Беларусь”,		
<http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm>

90	 Пищевая	 продукция	 в	 части	 ее	 маркировки,	 Технический	 регламент	 Таможенного	 союза	
ТР	 ТС	 022/2011,	 <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/
TrTsPishevkaMarkirovka.pdf>

91	 Міністэрства	гандлю	і	антыманапольнага	рэгулявання,	якое	займалася	падрыхтоўкай	Закона	“Аб	
абароне	правоў	спажыўцоў”,	лічыць,	што	абавязковае	дадаванне	беларускай	мовы	на	ўпакоўцы	
немэтазгодна,	бо	прынясе	вытворцам	дадатковыя	страты.	Больш	падрабязна	гл.:	https://belsat.eu/
news/u-internetse-z-yavilasya-petytsyya-za-dvuhmoue-na-belaruskih-etyketkah/

Выкарыстанне бізнесам 
беларускай мовы расце дзякуючы 
попыту з боку спажыўцоў тавараў 

і паслуг, лаяльнасць якіх да 
беларускай мовы з часам расце.
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Дзяржаўны сектар

У адпаведнасці з Законам аб дзяржаўнай службе92 і Законам аб мовах93  
дзяржслужачыя абавязаны валодаць дзвюма дзяржаўнымі мовамі. Але ў 
Беларусі няма дэтальна распрацаванай моўнай палітыкі, няма і адмысловага 
дзяржаўнага органа, адказнага за распрацоўку такой 
палітыкі, каардынацыю і кантроль яе выканання дзеля 
абароны моўных правоў грамадзян.94 Як вынік, на 
практыцы публічнае выкарыстанне беларускай мовы 
дзяржслужачымі – гэта хутчэй выключэнне з правілаў.

Па стане на 2014 год у эталонным банку прававой 
інфармацыі з 200 тысяч заканадаўчых актаў толькі 3,1% 
былі апублікаваны на беларускай мове.95  У тым самым годзе Савет Міністраў 
прыняў 1.297 пастаноў, з якіх толькі 13% – на беларускай мове. Палата 
прадстаўнікоў з усіх прынятых законаў толькі 2 прыняла на беларускай мове, 
а Праўленне Нацыянальнага банка прыняло 9 такіх пастаноў.96

У 2015 годзе Савет Міністраў таксама прыняў толькі 13% пастаноў на 
беларускай мове.97 Па большасці міністэрстваў альбо няма статыстычнай 
інфармацыі па выкарыстанні беларускай мовы, альбо ў іх сітуацыя выглядае 
нават горш за Савет Міністраў (гл. табліцу ніжэй).

Згодна з Законам аб нарматыўных прававых актах, афіцыйнае апублікаванне 
НПА ажыццяўляецца на той дзяржаўнай мове (мовах), на якой яны 
прыняты.98 У заканадаўстве адсутнічае норма, якая б легалізавала пераклад 
заканадаўчых актаў з адной дзяржаўнай мовы на другую. Для гэтага 
неабходна на заканадаўчым узроўні распрацаваць механізм прызнання 
перакладу заканадаўства афіцыйным, каб пераклад меў аднолькавую 
юрыдычную сілу з арыгіналам. 

Над гэтай праблемай пачалі працаваць у 2019, калі на базе Нацыянальнага 
цэнтра прававой інфармацыі (НЦПІ) была створана экспертная рада 
па перакладзе заканадаўчых актаў на беларускую мову.99 На сённяшні 
дзень НЦПІ сумесна з Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа ўжо 
пераклалі Выбарчы кодэкс100 і Кодэкс аб шлюбе і сям’і.101 У дадзены момант 
вядзецца праца над перакладам Грамадзянскага кодэкса. У 2020 годзе 
плануецца пачаць пераклад Працоўнага кодэкса, Кодэкса аб зямлі і 

92 Закон	Республики	Беларусь	от	14	июня	2003	г.	№	204-З	“О	государственной	службе	в	Республике	
Беларусь”,	<http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10300204>

93	 Закон	Республики	Беларусь	от	26	января	1990	г.	№3094-XI	“О	языках	в	Республике	Беларусь”,		
<http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm>

94	 Тушынскі,	Д.,	2015.	“І”	ці	“або”?	Суіснаванне	дзяржаўных	моў	паводле	айчыннага	і	замежнага	
заканадаўстваў,		<http://tbm-mova.by/news_1289.html>

95	 Гуштын,	А.,	2015.	Супраць	дыскрымінацыі.	Законы	ў	Беларусі	павінны	выдаваць	па-руску	і	па-
беларуску,		<https://naviny.by/rubrics/society/2015/01/27/ic_articles_116_188085>

96	 Беларуская	мова	ў	небяспецы,	2015,	<http://spring96.org/be/news/79760>
97	 Беларуская	мова	ў	міністэрствах	і	камітэтах,	Таварыства	беларускай	мовы	імя	Ф.	Скарыны,	2015,	
<http://tbm-mova.by/monitoring35.html>

98	 Закон	Республики	Беларусь	от	17	июля	2018	г.	№	130-З	“О	нормативных	правовых	актах”,		<http://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11800130>

99	 У	савецкі	час	у	Беларусі	кодэксы	складаліся	 з	дзвюх	частак.	У	першай	нормы	выкладаліся	на	
беларускай	мове,	 а	 ў	другой	–	на	рускай.	Больш	падрабязна	 гл.:	 https://blr.belta.by/society/view/
ks-belarusi-lichyts-metazgodnym-vydavats-zakony-na-belaruskaj-i-ruskaj-movah-29315-2015;	Зараз	у	
Беларусі	дзейнічае	26	кодэксаў	і	толькі	адзін	з	іх,	Кодэкс	аб	культуры,	быў	прыняты	на	беларускай	
мове.	НЦПІ	плануе	перакласці	на	беларускую	мову	ўсе	25	кодэксаў,	якія	былі	прыняты	на	рускай	
мове.	Інфармацыі	пра	дату,	калі	гэта	будзе	зроблена,	звестак	няма.

100	Выбарчы	кодэкс	Рэспублікі	Беларусь	ад	11	лютага	2000	г.	№	370-З,	 	<http://pravo.by/upload/pdf/
kodeksibel/vibarchi_kodeks_rb_2000_bel.pdf>

101	Кодэкс	Рэспублікі	Беларусь	аб	шлюбе	і	сям’і	ад	9	ліпеня	1999	г.	№	278-З,		<http://pravo.by/upload/
pdf/kodeksibel/kodeks_rb_ab_schlube_i_semji_1999_bel.pdf>

У адпаведнасці з Законам аб 
дзяржаўнай службе і Законам аб 
мовах дзяржслужачыя абавязаны 
валодаць дзвюма дзяржаўнымі 
мовамі.
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Жыллёвага кодэкса.102 Але, як пазначана вышэй, гаворка ідзе пакуль што 
пра неафіцыйны пераклад. Пра тое, як будзе легалізоўвацца гэты пераклад 
кодэксаў, інфармацыі няма.

Акрамя таго, для забеспячэння рэальнага двухмоўя ў сферы заканадаўства 
ўсе новыя НПА павінны прымацца адначасова на беларускай і рускай мовах. 
Гэтую пазіцыю часткова падтрымлівае старшыня Канстытуцыйнага суда 
Пётр Міклашэвіч, які ў 2015 годзе заявіў, што лічыць мэтазгодным выдаваць 
законы, якія закранаюць правы і свабоды грамадзян, на беларускай і рускай 
мовах.103 У 2018 годзе на круглым стале па пытаннях беларускамоўнага 

102	Состоялось	 заседание	 экспертного	 совета	 по	 вопросам	 перевода	 законодательных	 актов	 на	
белорусский	язык,	2019,	<http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/december/44206/>

103	Канстытуцыйны	 Суд	 Беларусі	 лічыць	 мэтазгодным	 выдаваць	 законы	 на	 беларускай	 і	 рускай	
мовах,	2015,		<https://blr.belta.by/society/view/ks-belarusi-lichyts-metazgodnym-vydavats-zakony-na-
belaruskaj-i-ruskaj-movah-29315-2015>

Выкарыстанне беларускай мовы
ў міністэрствах (2015)

Назва ўстановы
Пастановы, прынятыя 

на беларускай мове

Нарматыўныя дакументы, 
якія рэгламентуюць дзейнасць 
установы на беларускай мове

Публікацыі
па-беларуску

Савет Міністраў 170 з 1287 (13%) 
пастаноў.

246 з 384 (64%) распараджэнняў 
Прэм’ер-міністра.

Звестак не далі.

Міністэрства 
адукацыі 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства аховы 
здароўя 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства гандлю Звестак не далі. Няма. Звестак не далі.

Міністэрства 
жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства 
інфармацыі 

Звестак не далі. Выдадзены на дзвюх дзяржаўных 
мовах.

Звестак не далі.

Міністэрства лясной 
гаспадаркі 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства па 
падатках і зборах 

65 міжнародных 
пагадненняў.

Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства працы і 
сацыяльнай абароны 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства 
прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага 
асяроддзя

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства 
сельскай гаспадаркі і 
харчавання 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства спорту і 
турызму 

Звестак не далі. У распрацоўцы. Звестак не далі.

Міністэрства сувязі і 
інфармацыі 

Звестак не далі. Камандзіровачныя дакументы і 
дакументы па ўзнагароджанні.

Звестак не далі.

Міністэрства 
транспарту і 
камунікацый 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства 
ўнутраных спраў 

Звестак не далі. Звестак не далі. Звестак не далі.

Міністэрства 
энергетыкі 

Звестак не далі. Няма. Звестак не далі.

Міністэрства 
юстыцыі 

Звестак не далі. Невялікі працэнт. Вядзецца праца 
па пашырэнні выкарыстання 
беларускай мовы.

10 публікацый 
у часопісе 
“Юстыцыя 
Беларусі”.

Крыніца:
1.	Беларуская	мова	ў	міністэрствах	і	камітэтах,	Таварыства	беларускай	мовы	імя	Ф.	Скарыны,	2015,	

<http://tbm-mova.by/monitoring35.html>
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заканадаўства ў Палаце прадстаўнікоў экс-старшыня Канстытуцыйнага суда 
Рыгор Васілевіч, дэпутат Ігар Марзалюк і першы намеснік дырэктара Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук 
Аляксандр Лукашанец выступілі за пашырэнне ўжывання 
беларускай мовы ў працэсе заканатворчасці і прыняцце 
заканадаўчых актаў на дзвюх дзяржаўных мовах.104

Калі мы кажам пра заканадаўства, незалежна ад таго, 
на якой мове яно напісана, перад усім трэба глядзець на 
тое, ці выконвае яно тыя функцыі, дзеля якіх яно было 
распрацавана. У Законе аб мовах ёсць адна дробная 
рэч, якая на практыцы стварае вялікія праблемы, – гэта злучнік “або” 
для раздзялення беларускай і рускай моў (“Акты дзяржаўных органаў 
Рэспублікі Беларусь прымаюцца і публікуюцца на беларускай і (або) рускай 
мовах”).105 Па факце гэты пункт без парушэння заканадаўства дазваляе 
выкарыстоўваць толькі адну дзяржаўную мову. На практыцы дамінуючай 
мовай з’яўляецца руская мова, і гэта парушае правы грамадзян, якія 
жадаюць карыстацца беларускай мовай.106

Ёсць недахоп і ў Законе аб звароце грамадзян і юрыдычных асобаў, які 
абвяшчае, што пісьмовыя адказы даюцца на мове звароту.107 Адказ на 
беларускамоўны зварот па-руску з’яўляецца парушэннем закона. Але 
праблема палягае ў тым, што за гэтае парушэнне ў законе няма санкцый, 
чым дзяржслужачыя і іншыя работнікі дзяржаўных органаў і арганізацый 
час ад часу карыстаюцца.108

Складаная сітуацыя з беларускай мовай назіраецца і ў публічнай прасторы. 
Нягледзячы на тое, што менавіта дзяржаўныя служачыя павінны задаваць 
тон і імпульс для беларускага грамадства, быць лакаматывам культурнага 
развіцця краіны,109 знайсці чыноўніка альбо палітыка, які публічна выступае 
па-беларуску, досыць складана.110 З вядомых прыкладаў можна ўзгадаць 
былога дыпламата і міністра культуры Паўла Латушку і дэпутата Палаты 
прадстаўнікоў Ігара Марзалюка. Час ад часу можна пачуць прамовы 
міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Асобна трэба адзначыць 
прэзідэнта Аляксандра Лукашэнку, які таксама часам выкарыстоўвае 

104	Вы	не	паверыце:	ТОП	цытат	чыноўнікаў	і	дэпутатаў,	якія	ва	ўнісон	выступаюць	за	беларусізацыю	
заканадаўства,	2018,	<https://nn.by/?c=ar&i=207608>

105	Закон	Республики	Беларусь	от	26	января	1990	г.	№3094-XI	“О	языках	в	Республике	Беларусь”,		
<http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm>

106	Алена	Анісім	 падчас	 сваёй	 кадэнцыі	 ў	 парламенце	 прапанавала	 стварыць	 рабочую	 групу	 для	
перакладу	Кодэкса	аб	адукацыі	на	беларускую	мову	і	атрымала	адмову	ад	Камісіі	па	дзяржаўным	
будаўніцтве,	 мясцовым	 самакіраванні	 і	 рэгламенце.	 Адказ	 быў	 матываваны	 тым,	 што	 разгляд	
і	 прыняцце	 законапраектаў	 адразу	 на	 дзвюх	 дзяржаўных	 мовах	 пацягне	 за	 сабой	 істотнае	
ўскладненне	 заканадаўчай	 працэдуры	 і	 павелічэнне	 часу	 разгляду	 законапраектаў.	 Больш	
падрабязна	 гл.:	 http://zviazda.by/be/news/20170301/1488386124-ci-perakladuc-na-belaruskuyu-
kodeks-ab-adukacyi;	 Трэба	 адзначыць,	 што	 такі	 адказ	 камісіі	 парушае	 Закон	 аб	 мовах,	 у	 якім	
запісана,	што	“ўсякія	прывілеі	ці	абмежаванні	правоў	асобы	па	моўных	прыметах	недапушчальныя.	
Публічная	знявага,	ганьбаванне	дзяржаўных	і	 іншых	нацыянальных	моў,	стварэнне	перашкод	і	
абмежаванняў	у	карыстанні	 імі,	пропаведзь	варожасці	на	моўнай	 глебе	цягнуць	устаноўленую	
законам	адказнасць.”	Больш	падрабязна	гл.:	http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1527.htm

107	Закон	Республики	Беларусь	от	18	июля	2011	г.	№	300-З	“Об	обращениях	граждан	и	юридических	
лиц”,		<http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11100300>

108	Парламентарии	одобрили	предложение	Случака	о	штрафе	за	ответ	по-русски	на	белорусскоязычные	
обращения,	2018,	<https://nn.by/?c=ar&i=202665&lang=ru>

109	Занько,	Н.,	2019.	Дырэктар	Інстытута	мовазнаўства:	“Беларускую	мову	найбольш	папулярызуюць	
Праграмісты”,	<https://people.onliner.by/opinions/2019/02/01/belmova>

110	Трэба	адзначыць,	што	ў	Акадэміі	кіравання,	галоўнай	кузні	кадраў	для	дзяржаўнага	сектара,	на	
працягу	больш	чым	20	гадоў	на	ўсіх	спецыяльнасцях	Інстытута	дзяржаўнай	службы	выкладаўся	
кароткі	практычны	курс	“Афіцыйна-дзелавая	лексіка	і	стылістыка”,	які	пазней	быў	перайменаваны	
ў	 “Дзелавая	 камунікацыя	 ва	 ўмовах	 дзяржаўнага	 білінгвізму”.	 У	 2018/19	 вучэбным	 годзе	
беларускамоўны	курс	выкладаўся	толькі	на	3-х	з	18-мі	спецыяльнасцей.	Больш	падрабязна	гл.:	
https://people.onliner.by/opinions/2019/02/01/belmova

Для забеспячэння рэальнага 
двухмоўя ў сферы заканадаўства
ўсе новыя НПА павінны прымацца 
адначасова на беларускай і рускай 
мовах.
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беларускую мову, але часцей гаворыць па-руску з выразным беларускім 
акцэнтам і дадае беларускія словы і выразы ў рускамоўных прамовах. 

Варта адзначыць, што апошнім часам дзяржаўныя служачыя ўсё часцей 
выкарыстоўваюць беларускую мову. Пацвярджэннем гэтага з’яўляецца 
досвед Сяргей Румаса, які з атрыманнем пасады прэм’ер-міністра асэнсаваў 
недахоп сваіх моўных кампетэнцый і стварыў сямейную традыцыю тры 
разы на тыдзень размаўляць дома па-беларуску.111

Недзяржаўны сектар 

Сектар грамадскіх арганізацый – адзін з актараў, які адыгрывае важную 
ролю ў справе ўкаранення беларускай мовы ў грамадскае жыццё. 
Розныя тыпы нізавых ініцыятыў працуюць на развіццё беларускай мовы 
і культуры.112 Адной з галоўных арганізацый сектара недзяржаўных 
арганізацый з’яўляецца створанае ў 1993 годзе Таварыства беларускай 

мовы імя Францішка Скарыны,113 вядомае сваімі 
ініцыятывамі па ўдасканаленні заканадаўства. 
Напрыклад, ТБМ распрацавала законапраект “Аб 
дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы” і Стратэгію 
развіцця беларускай мовы, якая была падрыхтавана з 
улікам досведу Уэльса. Актыўна вядуць сваю дзейнасць 
кампанія “Будзьма беларусамі!”114 і некамерцыйная 
арганізацыя “Арт Сядзіба”.115 Апошняя адрозніваецца 
сваімі крэатыўнымі ініцыятывамі: “МоваФэст”, 

які праводзіцца ў Міжнародны дзень роднай мовы, рэаліці-шоу 
“МоваЧэлендж”, якое дапамагае загаварыць па-беларуску,  і праектам па 
прасоўванні беларускага лацінскага правапісу “Heta Svajo”. Таксама для 
ўсіх ахвотных адкрыты моўныя курсы “Мова нанова”,116 якія прапануюць 
бясплатныя заняткі па беларускай мове па ўсёй краіне. 

Перавагай недзяржаўнага сектара з’яўляецца тое, што яго крэатыўныя 
ініцыятывы ўспрымаюцца ў грамадстве лепш за дзяржаўныя. Складанасць 
палягае ў тым, што без дзяржаўнай падтрымкі маштабіраваць дзейнасць 
не атрымліваецца. Такая сітуацыя склалася з-за адсутнасці падтрымкі 
грамадскіх моўных ініцыятыў з боку дзяржавы і адсутнасці ўстойлівага 
дыялогу паміж сектарам грамадскіх арганізацый і ўладамі. У адрозненне 
ад Вялікабрытаніі, у Беларусі няма дзяржаўнай праграмы падтрымкі 
профільных грамадскіх арганізацый. З-за гэтага сектар грамадскіх 
арганізацый вядзе сваю дзейнасць пераважна па ўласнай ініцыятыве, дзе 
крыніцай фінансавання выступаюць міжнародныя фонды і ахвяраванні. 

111	Румас	и	его	жена	взяли	за	правило	трижды	в	неделю	разговаривать	по-белорусски,	2019,		<https://
interfax.by/news/policy/raznoe/1268099/>

112	Smok.	V.,	2013.	Belarusian	Identity:	the	Impact	of	Lukashenka’s	Rule,		<http://belaruspolicy.com/sites/
default/files/articles/13.07.2015/belarusianidentity.pdf>

113	Арганізацыя.	Пра	нас.	“Таварыства	беларускай	мовы	імя	Францішка	Скарыны”,	<http://tbm-mova.
by/about_us.html>

114	“Будзьма	беларусамі!”	–	найбуйнейшая	кампанія	па	папулярызацыі	беларускай	культуры	і	мовы,	
якая	вядзе	дзейнасць	у	сферах	рэкламы,	кіно,	музыкі,	гісторыі	і	інш.	Больш	падрабязна	гл.:	https://
budzma.by

115	Арт	Сядзіба.	Год	роднай	мовы,	<https://vk.com/siadziba>
116	Мова	нанова,	<http://www.movananova.by/>
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3. Вялікабрытанія
 
3.1. Шматмоўе ў Вялікабрытаніі: 
гісторыя, сучаснасць і праблемы
 
De jure адзінай дзяржаўнай мовы ў Вялікабрытаніі няма, de facto агульнай 
мовай з’яўляецца ангельская, якая з’яўляецца мовай большасці ў каралеўстве. 
Акрамя яе, амаль 4% насельніцтва размаўляе на іншых мовах: валійскай, 
гэльскай, шатландскай, ірландскай ды шэрагу іншых. На працягу апошніх 
дзесяцігоддзяў урады Уэльса, Паўночнай Ірландыі і Шатландыі актыўна 
працуюць над папулярызацыяй нацыянальных моў праз адукацыю і асвету, 
захаванне і папулярызацыю культурнай пісьмовай 
спадчыны. Такая практыка можа стаць прыкладам для 
іншых краін, у тым ліку і для Беларусі. 

Палітычныя і гістарычныя падзеі наўпрост уплывалі 
на фарміраванне моўнай палітыкі ў Вялікабрытаніі. 
Так, пасля абвяшчэння Акта аб Уніі 1535 года адзінай 
дзяржаўнай мовай каралеўства была абвешчана 
ангельская мова. Палітычныя, эканамічныя і культурніцкія абставіны 
з часам узвысілі ангельскую мову, яна стала больш прывабнай для 
шырокага кола людзей. У выпадку Вялікабрытаніі рэгіянальныя мовы 
паступова знікалі з публічнай прасторы натуральным чынам. Моўны 
транзіт адбываўся не з-за вымірання носьбітаў мовы, а з-за канкурэнцыі 
паміж мовамі і сацыяльнага асяроддзя, якое патрабавала валодання той 
ці іншай мовай.117

У 2001 годзе Вялікабрытанія ратыфікавала Еўрапейскую Хартыю 
рэгіянальных моў ці моў меншасцяў.118 Хартыя, дакумент Савета Еўропы 
ад 1992 года, галоўны прававы дакумент ЕС па мовах меншасцяў, тычыцца 
ірландскай, корнскай, мэнскай, шатландскай скотс, гэльскай шатландскай, 
ольстэр-шатландскай і валійскай моў. Згодна з хартыяй, краіны абавязаны 
прыняць адпаведныя прававыя палажэнні датычна моў меншасцяў.119 
Хартыя акрэслівае абавязкі краін забяспечваць шматузроўневую адукацыю 
на мове: ад дзіцячых садкоў да курсаў дадатковай адукацыі дарослых.120  
Згодна з хартыяй, краіны, якія ратыфікавалі дакумент, абавязваюцца 
пазбягаць дыскрымінацыі носьбітаў моў меншасцяў. Для маніторынгу 
прасоўвання моў былі створаны спецыяльныя ўстановы ў Шатландыі, 
Паўночнай Ірландыі і Уэльсе, якія атрымліваюць фінансаванне як ад урада 
Вялікабрытаніі, так і ЕС.121

Адным з інструментаў маніторынгу і вывучэння моўнай сітуацыі ў 
Вялікабрытаніі з’яўляецца перапіс насельніцтва. Асабліва дэталёва ў 
перапісе фармулююцца пытанні, датычныя мовы. Адказваючы на іх, 
рэспандэнты могуць пазначыць ступень валодання мовамі, якой мовай 
карыстаюцца дома і якую лічаць галоўнай. Такія паказнікі, як ступень 
валодання рознымі мовамі, дазваляюць больш карэктна ацаніць рэальны 
стан дамінуючых і слабейшых моваў у краіне. 
117	Kandler,	A.,	and	Unger,	R.	and		Steele,	J.,	2010.	Language	shift,	bilingualism	and	the	future	of	Britain’s	
Celtic	languages.	Philosophical	Transactions	of	the	Royal	Society	B,	365(1559),	pp.3855–3864,	<https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2981914/>

118	Еўрапейская	Хартыя	рэгіянальных	моў	ці	моў	меншасцяў,	Страсбург,	5.XI.1992	г.,	<https://rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d3512>

119	Там	жа
120	Там	жа
121	Gazzola,	M.	et	al.,	2016.	The	EU’s	Financial	Support	for	Regional	or	Minority	Languages:	A	Historical	
Assessment.	Razprave	in	Gradivo	:	Revija	za	Narodnostna	Vprasanja,	(77),	pp.33–66,	155–157
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Праблемы і выклікі дзяржаўнага двухмоўя ў Беларусі і Вялікабрытаніі: заканадаўства і практыка30

Носьбіты шатландскай, гэльскай, корнскай, ірландскай і валійскай моў у 
Вялікабрытаніі ўсё часцей выкарыстоўваюць ангельскую, але пры гэтым 
гэтыя групы захоўваюць моцную ідэнтычнасць, якая адрозніваецца ад 
ангельскай. Моцная пазіцыя гэтых груп па пытаннях мовы і ідэнтычнасці 
паўплывала на ўвядзенне палітыкі падтрымкі рэгіянальных моў у 
Вялікабрытаніі. Так, напрыклад, корнская мова, на якой размаўляюць 
у рэгіёне Корнуал і Паўднёва-Заходняй Англіі, у 2010 годзе перайшла са 
статусу “выміраючай” у статус “пад сур’ёзнай пагрозай”.122 На корнскай 
мове размаўляюць каля 4.000 чалавек, а з 2002 года ў шэрагу з іншымі 
корнская была прызнана мовай меншасці, падтрымка якой з таго часу 
ажыццяўляецца ў межах хартыі. У Вялікабрытаніі няма агульнай палітыкі 
ў дачыненні да рэгіянальных моў і моў меншасцяў. Аднак падтрымка моў 
адбываецца дзякуючы нацыянальным уладам і заканадаўчым ініцыятывам 
у Шатландыі, Уэльсе і Паўночнай Ірландыі. 

Моўная сітуацыя ў Паўночнай Ірландыі характарызуецца перадусім 
адсутнасцю моўнага заканадаўства. Балфастаўскае пагадненне 1998 года 
падкрэслівае “павагу і талерантнасць” у дачыненні да ірландскай мовы, 
мовы ольстэр-скотс і іншых рэгіянальных моў. Дагэтуль не ўдалося 
распрацаваць заканадаўства, датычнае пералічаных моў, спробы дасягнуць 

122	UNESCO.	 Interactive	Atlas	of	 the	World’s	Languages	 in	Danger,	<http://www.unesco.org/languages-
atlas/index.php>

Пытанні пра мову ў апошніх перапісах
насельніцтва Беларусі і Вялікабрытаніі

Беларусь (2019)

• Ваша родная мова (мова засвоенная першай 
у раннім дзяцінстве)? (беларуская;  руская; 
польская; украінская; іншая).

• На якой мове вы звычайна размаўляеце дома? 
(на беларускай; на рускай; на польскай; на 
украінскай; на іншай).

Англія (2011)

• Якая вашая галоўная мова? 
(ангельская; іншая – пазначце якая).

• Як добра вы размаўляеце па-
ангельску? (вельмі добра; добра; не 
вельмі добра; зусім не размаўляю).

Уэльс (2011)

• Ці разумееце вы валійскую мову, ці можаце на ёй пісаць, чытаць ці размаўляць? (разумею 
вусную валійскую мову; размаўляю на валійскай мове; чытаю на валійскай мове; пішу на 
валійскай мове; нічога з вышэйузгаданага).

• Якая ваша галоўная мова? (ангельская ці валійская; іншая – пазначце якая).

• Як добра вы размаўляеце па-ангельску? (вельмі добра; добра; не вельмі добра; зусім не 
размаўляю).

Паўночная Ірландыя (2011)

• Якая вашая галоўная мова? 
(ангельская; іншая – пазначце якая).

• Як добра вы размаўляеце па-
ангельску? (вельмі добра; добра; не 
вельмі добра; зусім не размаўляю).

• Як добра вы размаўляеце па-
ірландску альбо на мове ульстэр-
скотс? (зусім не размаўляю; 
разумею; размаўляю; чытаю; пішу).

Шатландыя (2011)

• Што з гэтага вы можаце? (разумець; 
размаўляць;  чытаць; пісаць – на ангельскай; 
на гэльская шатландская, на мове скотс).

• Як добра вы размаўляеце па-ангельску? 
(вельмі добра; добра; не вельмі добра; зусім не 
размаўляю).

• Ці выкарыстоўваеце вы дома якую-небудзь мову 
акрамя ангельскай? (не, толькі ангельскую; так – 
ангельскую мову жэстаў; так�– іншую (пазначце)).

Пытанні	перапісу	перакладзеныя	аўтарамі	паперы.	Крыніца:	UK	Data	Service	Census,	<https://census.
ukdataservice.ac.uk/use-data/censuses/forms.aspx>
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палітычнага кансэнсусу да гэтага моманту не прывялі да распрацоўкі 
моўнага закона, які надасць большую падтрымку на заканадаўчым узроўні 
ірландскай мове і мове ольстэр-скотс.123

Закон аб валійскай мове ад 2011 года патрабуе, каб ангельская і валійская на 
тэрыторыі Уэльса мелі роўны статус у дзяржаўным сектары. Камунікацыя 
ў дзяржаўных установах павінна быць даступнай на абедзвюх мовах. 
Вывучэнне валійскай мовы як асобнага прадмета з’яўляецца абавязковым 
для вучняў 5–16 год. Але пры жаданні ва Уэльсе можна атрымаць адукацыю 
на валійскай мове на ўсіх узроўнях.124 У 2015 годзе быў створаны орган, 
які ў тым ліку адказвае за рэгуляванне моўных патрабаванняў да вучняў 
старэйшых класаў.125

У Шатландыі каля 1,7% жыхароў валодаюць шатландскай гэльскай мовай 
і каля 37,3% мовай скотс, большасць насельніцтва карыстаецца ангельскай 
мовай. У Шатландыі ў абавязковым парадку вывучэнне шатландскай 
гэльскай мовы126 пачынаецца з 9 год і ў рэкамендацыйным – для дзяцей 11–
14 год, аднак улады краіны разглядаюць варыянт абавязковага вывучэння 
мовы з 4–5 год.127 З 2015 года дзеці маюць права на сярэднюю адукацыю на 
шатландскай гэльскай мове.128

Моўны камітэт, які кантралюе палітыку па прасоўванні мовы, патрабуе 
ад пэўных арганізацый (спіс якіх вызначае самастойна) выкарыстання 
шатландскай гэлскай мовы ў сувязях з грамадскасцю і ў знешнім 
брэндзіраванні. Існуе фонд, праз які выдаткоўваюцца рэсурсы ўрада 
Шатландыі на падтрымку шатландскай гэльскай мовы.129 Адным з 
важных складнікаў моўнай палітыкі ў Шатландыі з’яўляецца публічнае 
выкарыстанне мовы на лагатыпах, афішах, рабочых дакументах і ў 
карэспандэнцыі чыноўнікаў (якія абавязаны адказваць на афіцыйныя лісты 
на мове звароту). Акрамя таго, падтрымліваецца вывучэнне шатландскай 
гэльскай мовы ва ўсіх узростах. 

Падтрымка рэгіянальных моў, можа змяніцца з 
выхадам Вялікабрытаніі з ЕС. Ва ўмовах, калі ЕС 
выдаткоўвае фінансаванне на падтрымку рэгіянальных 
і моў меншасцяў, брэкзіт можа азначаць як змяншэнне 
фінансавай падтрымкі з боку ЕС, так і свабоду 
ўрада Вялікабрытаніі ў вызначэнні бюджэту на 
падтрымку пэўнай мовы. Напрыклад, у 2016 годзе ўрад 
Вялікабрытаніі адмяніў падтрымку корнскай мовы, на 
якой размаўляюць усяго каля 5.000 людзей, якая з 2003 
года рэгулярна атрымлівала 150.000 фунтаў ад урада.130

123	Mac	Sithigh,	D,	2018.	Official	status	of	languages	in	the	UK	and	Ireland,		<https://pureadmin.qub.ac.uk/
ws/portalfiles/portal/141540053/Status_OA_Feb_2018.pdf>

124	Review	of	Qualifications	for	14	to	19-year-olds	in	Wales,		2012,		<https://qualificationswales.org/media
/1234/121127reviewofqualificationsen.pdf>

125	«Assessment	 in	 General	 Lower	 Secondary	 Education»,	 <https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
eurydice/content/assessment-general-lower-secondary-education-41_en>

126	Згодна	з	Еўрапейскай	Хартыяй	рэгіянальных	моў	і	моў	меншасцяў,	да	рэгіянальных	адносяцца	
мовы,	якія	адрозніваюцца	ад	афіцыйнай	мовы	дзяржавы.		Больш	падрабязна	гл.:	https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806d3512

127	Faye,	 T.,	 2013,	 Multilingual	 Britain,	 <https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/files/
Multilingual%20Britain%20Report.pdf>

128	Scottish	Government	Gaelic	Language	Plan	2016-2021,	 	<https://www.gov.scot/publications/scottish-
government-gaelic-language-plan-2016-2021/pages/4/>

129	Тушынскі,	Д.,	2015.	Шатландскі	Закон	аб	гэльскай	мове	–	ідэі	для	Беларусі,	<http://tbm-mova.by/
pubs65.html>

130	“Cornish	 language	 funding	 stopped	 by	 government”,	 2016,	 <https://www.bbc.com/news/uk-england-
cornwall-36104716>
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Акрамя таго, з цягам часу мовы меншасцяў патрабуюць большай 
падтрымкі, бо натуральная канкурэнцыя з ангельскай мовай выціскае мову 
меншасцяў. Для захавання мовы, якая знаходзіцца пад пагрозай, патрэбны 
канкрэтныя крокі: 1) стварэнне і падтрымка асяродкаў, дзе мова будзе 
запатрабаванай і неабходнай для камунікацыі; 2) стварэнне эканамічных 
стымулаў (праца, цесна звязаная з валоданнем мовы); 3) пашырэнне 
пісьмовай базы на выміраючай мове (навуковыя тэксты, артыкулы). 
Гэтыя крокі могуць дапамагчы стварыць падставу для больш сур’ёзных 

дзеянняў: увядзення ці пашырэння выкарыстання 
мовы ў адукацыі і прыняцця заканадаўчых зменаў у 
падтрымку мовы меншасці. Эканамічныя стымулы 
і стварэнне асяродкаў для выкарыстання мовы 
пазітыўна ўплываюць і на “адваротны моўны транзіт” 
– добраахвотны пераход на мову меншасці дзеля 
камфортнага пражывання ў грамадстве.131

Выклікам для рэгіянальных моў таксама з’яўляецца 
развіццё тэхналогій. Мабільныя прылады і анлайн-
сэрвісы ўсё больш арыентуюцца на шырокую 

публіку, таму абіраюць ангельскую ў якасці асноўнай. Кампаніі, якія 
распрацоўваюць тэхналагічныя прадукты, часта арыентуюцца на шырокі 
рынак і выкарыстоўваць найбольш папулярныя мовы.132 Але, напрыклад, 
кампанія Duolingo, якая рэгулярна прапануе курсы па розных мовах праз 
мабільны дадатак, у 2019 годзе заснавала курс па гэльскай мове, на які за 
некалькі месяцаў падпісалася каля 130.000 чалавек – гэта ў два разы болей, 
чым носьбітаў гэльскай мовы згодна з перапісам насельніцтва ў 2011 годзе.133 

3.2. Сучасны стан валійскай мовы: 
заканадаўства і практыка
 
Валійская мова адносіцца да групы кельцкіх моў. На пачатку ХХ стагоддзя 
стала ўспрымацца як мова меншасці. Аднак у другой палове стагоддзя 
падтрымка валійскай мовы павялічылася і выражалася, сярод іншага, 
у стварэнні Акта аб валійскай мове 1967 года, Акта аб валійскай мове 
1993 года, рэформах адукацыі і іншых дзяржаўных праграмах. 

Валійская мова на сённяшні момант знаходзіцца ў самым выгадным 
становішчы з усіх рэгіянальных моў Вялікабрытаніі. У адрозненні ад іншых 
моваў меншасцяў у Велікабрытаніі, валійская мова,  мае статус дзяржаўнай 
ва Уэльсе, нароўні з ангельскай.134

Перадача мовы дзецям у сем’ях Уэльса развіваецца марудней, чым перадача 
мовы праз адукацыйныя ўстановы. Паспяховымі з’яўляюцца выпадкі, калі 
абодва з бацькоў выкарыстоўваюць толькі валійскую мову пры камунікацыі 
з дзецьмі.135 Адукацыя на валійскай мове даступна на ўсіх узроўнях – ад 

131	Kandler,	A.,	and	Unger,	R.	and	Steele,	J.,	2010.	Language	shift,	bilingualism	and	the	future	of	Britain’s	
Celtic	languages.	Philosophical	Transactions	of	the	Royal	Society	B,	365(1559),	pp.3855–3864,	<https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2981914/>

132	Hourigan,	N.	and	Cormack,	M,	2007.	Minority	language	media;	concepts,	critiques,	and	case	studies.	
Reference	and	Research	Book	News,	Vol.22(3)

133	Brooks,	L.,	2020.	“Duolingo	sparks	Gaelic	boom	as	young	Scots	shrug	off	 ‘cringe’	 factor”,	 	<https://www.
theguardian.com/education/2020/jan/02/duolingo-sparks-gaelic-boom-as-young-scots-shrug-off-cringe-factor>

134	Welsh	Language	(Wales)	Measure	2011,	<http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/contents/enacted>
135	Evas,	J.,	Morris,	J.,	and	Whitmarsh,	L.,	2018.	Research	into	Conditions	Influencing	Welsh	Language	
Transmission	 and	 Use	 in	 Families,	 <https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-
12/170612-welsh-language-transmission-use-in-families-en.pdf>
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пачатковай да вышэйшай. Згодна з перапісам насельніцтва 2011 года, 19% 
(562.000) насельніцтва ад трох гадоў адзначылі, што могуць размаўляць на 
валійскай.136 А ў 2019 годзе гэтая лічба павысілася да 29% (874.000).137

Валійская мова па-ранейшаму знаходзіцца пад пагрозай з-за дамінавання 
ангельскай ва ўсіх сферах. У апошнія дзесяцігоддзі ўрад Уэльса прасоўвае 
валійскую мову і падтрымлівае яе праз розныя праграмы. Поспех 
папулярызацыі валійскай мовы ў многім залежыць ад кансалідацыі 
розных сілаў вакол моўнага пытання. Дэпалітызацыя падтрымкі валійскай 
мовы часткова дапамагла сканцэнтравацца на тэхнічных аспектах 
папулярызацыі мовы.138 Адным з найважнейшых крокаў на шляху развіцця 
валійскай мовы стала замацаванне афіцыйнага статусу за валійскай мовай 
у Законе аб валійскай мове ад 1993 года.139 Падтрымка валійскай мовы 
сёння рэгулюецца заканадаўчым актам аб валійскай мове ад 2011 года, які 
дапоўніў і часткова змяніў папярэдні закон.140 Закон замацоўвае дзяржаўны 
статус валійскай мовы, уводзіць пасаду абмудсмена па валійскай мове, 
Трыбунал валійскай мовы, замацоўвае стандарты і абавязкі, накіраваныя 
на забеспячэнне роўнага статусу з ангельскай мовай. 

Зыходзячы з Закону Уэльса аб валійскай мове, урад краіны забяспечвае 
развіццё і падтрымку валійскай мовы па ўсіх напрамках. У прыватнасці, 
136	Там	жа
137	Annual	Population	Survey	-	Ability	to	speak	Welsh	by	local	authority	and	year,	2019.	Welsh	Government,		
<https://statswales.gov.wales/Catalogue/Welsh-Language/Annual-Population-Survey-Welsh-Language/
annualpopulationsurveyestimatesofpersonsaged3andoverwhosaytheycanspeakwelsh-by-localauthority-
measure>

138	Williams,	 C.	 H.,	 1998.	 Operating	 through	 two	 languages.	 In	 The	 national	 assembly	 agenda	 (Ed.),	
Osmond,	J.	Cardiff:	Institute	of	Welsh	Affairs

139	Там	жа
140	Welsh	Language	Act	1993,	<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/38/introduction>

Асноўныя палажэнні
Закона аб валійскай мове (2011)

Наданне дзяржаўнага статусу валійскай мове
-� Увядзенне абавязку для ўраду публікаваць законы на абедзвюх мовах.
- �Стварэнне доўгатэрміновай стратэгіі  па развіццю валійскай мовы.
- �Увядзенне гадавога плана дзеянняў у дачыненні да валійскай мовы.

Увядзенне пасады амбудсмена па валійскай мове 
-��Амбудсмен прызначаецца першым міністрам валійскага ўрада.
-� Амбудсмен мае абавязак усімі даступнымі спосабамі забяспечваць роўнасць валійскай мовы, 
падтрымліваць грамадзян у пытаннях выкарыстання валійскай мовы.
- Амбудсмен вызначае спіс арганізацый у сферах адукацыі, спорту, аховы здароўя, банкаўскай 
сістэмы, якія павінны падпарадкоўвацца стандартам валійскай мовы.

Увядзенне стандартаў выкарыстання валійскай мовы, якія рэгламентуюць 
выкарыстанне мовы для арганізацый, вызначаных амбудсменам

Закон уводзіць стандарты выкарыстання валійскай мовы ў пяці сферах: 1. Аказанне паслуг; 
2.� Распрацоўка палітыкі (policy making); 3. Аперацыянальныя стандарты (выкарыстанне мовы 
ўнутры ўстаноў); 4. Вядзенне ўліку/статыстыкі па выкарыстанні валійскай мовы ўнутры ўстаноў; 
5.�Папулярызацыя мовы (стварэнне стратэгіі па распаўсюду мовы, маніторынг, справаздачнасць).

Стварэнне Трыбуналу па валійскай мове
Трыбунал разглядае скаргі на рашэнні амбудсмена па валійскай мове, а таксама можа абавязаць 
амбудсмена змяніць сваё рашэнне. 

Забеспячэнне для валійскай мовы ўмоваў, роўных з ангельскай 
Любы грамадзянін мае права звярнуцца да амбудсмена ў выпадку сутыкнення з праблемай 
дыскрымінацыі валійскай мовы. Амбудсмен самастойна вырашае, ці разглядаць скаргу на больш 
высокім узроўні. 

Крыніцы:
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Крыніцы:
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у артыкуле “Стандарты” закон рэгулюе выкарыстанне валійскай мовы 
арганізацыямі, адзначанымі ў спісе моўнага амбудсмена. Стандарты (усяго 
існуе 121 моўны стандарт) закранаюць пяць асноўных напрамкаў: аказанне 
паслугаў, распрацоўка палітыкі, аперацыянальныя стандарты; вядзенне 
ўліку выкарыстання валійскай мовы; папулярызацыя мовы. Канкрэтныя 

стандарты для дзяржаўных установаў, установаў 
адукацыі, сферы аховы здароўя і бяспекі замацаваныя ў 
падзаконным акце.141  

Да прыкладу, у межах стандартаў па аказанні паслугаў 
пры першаснай камунікацыі з рэцыпіяентамі паслугі, 
арганізацыі і ўстановы павінны ўдакладніць, на якой 
мове кліенты жадаюць весці далейшую перапіску, 
атрымліваць бланкі, лісты і інш. Установы павінны 
забяспечыць даступнасць сервісу на валійскай мове 
ва ўсіх аспектах. Згодна са стандартамі, нават пры 
правядзенні працоўных сустрэчаў валійская мова 

павінна быць прыярытэтнай: калі 10% удзельнікаў сустрэчы адзначылі 
жаданне карыстацца валійскай мовай, удзельнікам сустрэчы павінны быць 
забяспечаны сінхронны пераклад з-на ангельскую мову. Офісы акрэсленых 
установаў павінны быць укамплектаваныя супрацоўнікамі, якія валодаюць 
валійскай мовай, і ўсе прэс-рэлізы павінны быць апублікаваны на валійскай 
мове. Вышэйузгаданыя ўстановы абавязаныя публікаваць на сваіх вэб-
сайтах так званыя “нататкі адпаведнасці” стандартам валійскай мовы 
(гл. табліцу вышэй). Напрыклад, на старонцы ўніверсітэта Кардзіф, такая 
нататка тлумачыць, што за неабходнасцю, студэнты могуць атрымаць 
адукацыю на валійскай мове, а выкладчыкі - дадатковае павышэнне 
кваліфікацыі ў валійскай мове.142

На падтрымку валійскай мовы ў 2020–21 гадах вылучана 24,1 мільёны фунтаў 
(0,2% ад дзяржаўнага бюджэту).143 Аднак фінансавая падтрымка валійскай 
мовы адбываецца і праз шматлікія дадатковыя дзяржаўныя праграмы. 
Напрыклад, адукацыйныя ўстановы атрымліваюць фінансаванне, якое ў 
дзяржаўным бюджэце адносіцца да раздзела “адукацыя”. У межах Закона 
аб валійскай мове адукацыйныя ўстановы павінны выдаваць нататкі 
адпаведнасці закону і выдаткоўваць частку бюджэту на забеспячэнне 
паўнавартаснага двухмоўя. За кошт гэтага рэальны бюджэт на падтрымку 
валійскай мовы нашмат большы.

Напрыклад, у 2016 годзе была запушчана праграма “Валійская мова для 
дзяцей”. Яна прадугледжвае папулярызацыю і развіццё валійскай мовы ў 
адукацыі на ўсіх узроўнях. У 2019–2020 годзе на развіццё валійскай мовы 
ў выхаванні дзяцей урад выдаткаваў 3 мільёны фунтаў.144 Акрамя таго, у 
маі 2018 года быў заснаваны дарадчы савет для кантролю і імплементацыі 
стратэгічных планаў па развіцці валійскай мовы. 

Валійская мова ў бізнесе таксама актыўна падтрымліваецца ўрадам Уэльса. 
Адным з такіх праектаў з’яўляецца “Валійская мова для бізнесу”. У пачатку 
2020 года плануецца заснаванне лініі падтрымкі валійскай мовы – сэрвіс 
бясплатнага перакладу вэб-сайтаў, візуальных матэрыялаў на валійскую 

141	The	Welsh	Language	Standards,	Regulations,	2018,	<http://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/441/pdfs/
wsi_20180441_mi.pdf>

142	Welsh	 language	 standards,	 Cardiff	 University,	 2018,	 <https://www.cardiff.ac.uk/public-information/
corporate-information/welsh-language-standards>

143	Welsh	 government	 draft	 budget	 2020-21,	 	 <https://www.assembly.wales/en/bus-home/research/
financial-scrutiny/budgets/Pages/wg-budget-2020-21-final.aspx>

144	Cymraeg	for	kids,	2019,	<https://gov.wales/cymraeg-kids>
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мову для дробнага бізнесу. Урад Уэльса таксама прапануе падтрымку ў 
арганізацыі мерапрыемстваў на валійскай мове альбо стварэнні сайта ў 
Wordpress і дапамогу ў перакладзе лагатыпаў і афіш для бізнесу.145

Акрамя таго, на сайце валійскага ўрада прапануюць арганізацыям і фондам, 
якія працуюць на грантавай аснове, надаваць прыярытэт грамадскім 
арганізацыям, якія карыстаюцца валійскай мовай у сваёй дзейнасці.146 
Напрыклад, сетка грамадскіх арганізацый “The Welsh Language Network” 
актыўна займаецца прасоўваннем валійскай мовы ў эканоміцы, сферы 
паслуг, сем’ях.147 Таксама 70% дабрачынных арганізацый лічаць, што 
двухмоўе ў працы пазітыўна ўплывае на дзейнасць гэтых арганізацый.148

Неабходнасць развіцця тэлебачання і радыё на валійскай мове таксама 
падкрэсліваецца валійскім урадам. У 2020 годзе план дзеянняў прадугледжвае 
забеспячэнне большай колькасці гадзін тэлеперадач на валійскай мове. 
Тэлевізійны канал “S4C” з’яўляецца выключна валійскамоўным, а радыё 
“BBC Radio Cymru” мае вялікую частку праграм на валійскай мове. Каля 
50 друкаваных выданняў – ад тых, што выходзяць кожны дзень, да тых, 
што выходзяць раз на месяц, – публікуюцца выключна на валійскай мове. 
Акрамя таго, урад праводзіць тэндары на падтрымку часопісаў на валійскай 
мове. Напрыклад, у 2019 быў заснаваны часопіс “Lysh”, анлайн-выданне 
для маладых дзяўчат. 

Урад працуе ў партнёрстве з галоўнымі IT-кампаніямі ў галіне стварэння 
тэхналогій на валійскай мове, рэгулюецца гэта праз план дзеянняў 
“Валійская мова ў тэхналогіях”.149 Акрамя інструкцый па паспяховым 
выкарыстанні валійскай мовы ў сацыяльных сетках у маркетынгавых 
мэтах, урад падтрымлівае распрацоўшчыкаў праграм і мабільных дадаткаў 
на валійскай мове і для працы з валійскай мовай.150 Цікава, што нават 
уладальнікам карпаратыўных старонак у сацыяльных сетках прапануюць 
адказваць на каментары на мове каментатара. Валійская 
мова таксама прысутнічае ў камп’ютарных гульнях (The 
Black Mirror, Resistance 3, Rugby League і інш.). 

Вышэйузгаданыя меры падтрымкі валійскай мовы 
з’яўляюцца часткай нацыянальнай стратэгіі па 
дасягненні 1 мільёна носьбітаў валійскай мовы да 
2050.151 Крытыкі стратэгіі адзначаюць неабходнасць 
засяродзіцца не на лічбе ў 1 мільён, а на сапраўдным 
моўным адраджэнні. Так, напрыклад, намер дасягнуць пэўнай лічбы 
выклікае пытанні: каго адносіць да “носьбітаў мовы”? (магчыма, у 
2050 годзе да носьбітаў будуць адносіць тых, хто назваў мову роднай, і не 

145	Спіс	упаўнаважаных	па	справах	валійскай	мовы	ў	бізнесе,	якія	аказваюць	паслугі	па	перакладзе,		
<https://businesswales.gov.wales/welsh-business-officers>

146	Bidding	 for	 contracts	 and	 grants:	 Welsh	 language	 considerations,	 Welsh	 language	 commissioner,		
<http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/SiteCollectionDocuments/Fersiynau%20
dwyieithog/180306%20CYG%20Contractau%20Grantiau%20BIL%20WEB.pdf>

147	Welsh	language,	Wales	council	for	voluntary	action,		<https://www.wcva.org.uk/what-we-do/influencing/
third-sector-partnership-council/welsh-language>

148	Using	the	Welsh	language	on	social	media:	A	practical	guide	for	businesses	and	charities,	<http://www.
comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/SiteCollectionDocuments/Fersiynau%20dwyieithog/CYG%20
Canllaw%20Cyfryngau%20Cymdeithasol_FINAL.pdf>

149	Welsh	language	technology	action	plan,	2018,		<https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/
welsh-language-technology-and-digital-media-action-plan.pdf>

150	Technology,	websites	and	software:	Welsh	language	considerations,		<http://www.comisiynyddygymraeg.
cymru/hybu/SiteCollectionDocuments/Technoleg,%20Gwefannau%20a%20Meddalwedd%20-%20
Technology,%20Websites%20and%20Software.pdf>

151	Cymraeg	 2050,	 A	 million	 Welsh	 speakers,	 2017,	 	 <https://gov.wales/sites/default/files/
publications/2018-12/cymraeg-2050-welsh-language-strategy.pdf>
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абавязкова на ёй размаўляе); якая тэрыторыя будзе вызначана для ацэнкі 
(іміграцыя з Уэльса ў іншыя краіны Вялікабрытаніі павялічваецца)? Для 
рэальнай падтрымкі валійскай мовы патрабуюцца больш падрабязныя 
інструкцыі па імплементацыі моўнай стратэгіі, якая будзе ўключаць 
карэктныя метады падліку і вызначэння носьбітаў мовы, дадатковую 
адукацыю для настаўнікаў для павышэння колькасці вучняў, якія 
абіраюць валійскую мову галоўнай мовай навучання, а таксама спрыяць 
пашырэнню сфер ужытку валійскай мовы ў штодзённым жыцці.152

152	Williams,	H.C.,	2017.	Policy	review:	Wake	me	up	in	2050!	Formulating	Language	Policy	in	Wales,	<http://
www.meits.org/policy-papers/paper/wake-me-up-in-2050-formulating-language-policy-in-wales>
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4. Параўнальны аналіз беларускай 
і валійскай моў: стан, статус 
і меры падтрымкі
 
4.1. Метадалогія ацэнкі мовы па пашыранай шкале 
Фішмана
 
Пашыраная шкала Фішмана дазваляе ацаніць стан і развіццё мовы. У гэтым 
раздзеле з яе дапамогай мы спрабуем параўнаць беларускую і валійскую 
мовы. Як узгадвалася вышэй, абедзве мовы маюць статус адной з дзвюх 
дзяржаўных моў, а таксама з’яўляюцца мовамі меншасці (па колькасці 
носьбітаў, якія карыстаюцца мовай кожны дзень). 

Для ацэнкі стану мовы мы адказваем на шэраг пытанняў, якія дазваляюць 
аднесці мову да таго ці іншага з 13-ці магчымых узроўняў развіцця.153 На 
падставе праведзенага аналізу мы лічым, што нададзены ЮНЕСКА статус 
беларускай і валійскай мовам толькі часткова адлюстроўвае рэальнае 
становішча нацыянальных моў у Беларусі і Уэльсе і таму гэта абмяжоўвае 
магчымасці дзяржаўнай моўнай палітыкі па падтрымцы моў, якія 
знаходзяцца пад пагрозай.

Паводле пашыранай шкалы Фішмана, ацэнку мовы трэба пачынаць з 
вызначэння функцыі мовы. Ёсць універсальная, хатняя, сімвалічная і 
гістарычная функцыя мовы. Праз вызначэнне функцыі мовы можна аднесці 
мову да таго ці іншага ўзроўню пашыранай шкалы Фішмана.

Універсальную функцыю выконвае мова, якая з’яўляецца маркерам 
ідэнтычнасці ці сродкам камунікацыі для ўсіх пакаленняў. У залежнасці ад 
распаўсюджанасці выкарыстання мовы такую мову адносяць да ўзроўняў 
0, 1, 2, 3. 

Згодна з пашыранай сістэмай ацэнкі Фішмана, мова таксама можа 
выконваць хатнюю функцыю (узроўні 4-8b). Калі ўсе сем’і ў той ці іншай 
ступені перадаюць мову з пакалення ў пакаленне, мова адносіцца да 
ўзроўняў 4, 5 ці 6а. Калі мова не перадаецца з пакалення ў пакаленне, яна 
адносіцца да ўзроўняў 6b,7,8a,8b у залежнасці ад наймалодшага пакалення, 
якое валодае мовай. 

Як прыклад, калі мова не перадаецца з пакалення ў пакаленне, а апошняе 
пакаленне, якое ёй валодае, – гэта пакаленне бацькоў, мова выконвае 
хатнюю функцыю і адпавядае ўзроўню 7 – зменлівая мова. 

Да мовы, якая выконвае сімвалічную функцыю, адносяць тую, якая жыве ў 
рэгіёнах і/альбо яе выкарыстанне носіць сімвалічны альбо цырыманіяльны 
характар (узровень 9). Гістарычную функцыю выконвае памерлая мова 
(узровень 10). 

153	Lewis,	M.P.,	and	Simons,	G.F.,	2010.	Assessing	endangerment:	Expanding	Fishman’s	GIDS,	RRL,	LV,	
2,	p.	103–120,	<https://www.lingv.ro/RRL%202%202010%20art01Lewis.pdf>
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4.2. Параўнанне статусу беларускай і валійскай моў
 
Зыходзячы з аналізу ў раздзеле 2, мы лічым, што беларуская мова мае 
характарыстыкі як ўзроўню 1 (“нацыянальная мова”), так і узроўню 6b 
(“пад пагрозай”). Да “нацыянальнай мовы” па шкале Фішмана беларускую 
мову можна аднесці дзякуючы яе агульнадзяржаўнай прысутнасці ў 
адукацыі і СМІ. У той самы час, як вынікае з нашага аналізу, беларуская 
мова часта выкарыстоўваецца ў розных сферах фрагментарна, на 
павярхоўным, сімвалічным узроўні. Напрыклад, для сучасных маладых 
беларусаў вывучэнне беларускай мовы ў школе можа стаць першай і 
апошняй магчымасцю вывучэння гэтай мовы ў межах усіх трох ступеняў 
адукацыі. Падобная сітуацыя фрагментарнага, сімвалічнага выкарыстання 
беларускай мовы склалася і ў іншых сферах: дзяржаўны сектар, бізнес, 
тэхналогіі і г.д.  

Па гэтай прычыне наша ацэнка часткова стасуецца з ацэнкай ЮНЕСКА, 
паводле якой беларуская мова мае статус “уразлівай”. Гэта першая стадыя 
вымірання мовы – большасць дзяцей размаўляе на гэтай мове, але можа быць 

Пашыраная шкала ўзроўню развіцця мовы 
Фішмана ў параўнанні са шкалой ЮНЕСКА

Узровень, згодна 
са шкалой 
Фішмана

Функцыя 
мовы

Апісанне
функцыі

Статус, згодна 
з ЮНЕСКА

0
Міжнародная 
мова

Універ сальная

Мова выкарыстоўваецца на міжнародным узроўні 
для шырокага спектра функцый.

Бяспечны стан

1
Нацыянальная 
мова

Мова выкарыстоўваецца ў адукацыі, працы, 
СМІ, урадзе на агульнадзяржаўным узроўні.

Бяспечны стан

2
Рэгіянальная 
мова

Мова выкарыстоўваецца ў мясцовых і 
рэгіянальных СМІ і дзяржаўнымі службамі.

Бяспечны стан

3
Мова гандлю

Мова выкарыстоўваецца для мясцовага і 
рэгіянальнага бізнесу і гандлю.

Бяспечны стан

4
Мова адукацыі

Хатняя

Пісьменнасць у мове перадаецца праз сістэму 
адукацыі.

Бяспечны стан

5
Пісьмовая мова

Мова выкарыстоўваецца вусна ўсімі пакаленнямі і 
эфектыўна выкарыстоўваецца ў пісьмовай форме ў 
некаторых частках супольнасці.

Бяспечны стан

6a
Жыццяздольная 
мова

Мова выкарыстоўваецца ў вуснай форме ўсімі 
пакаленнямі і вывучаецца дзецьмі як асноўная.

Бяспечны стан

6b
Мова пад 
пагрозай

Мова выкарыстоўваецца ў вуснай форме 
ўсімі пакаленнямі, але толькі некаторыя сем’і 
перадаюць мову сваім дзецям.

Уразлівая 
мова

7
Зменлівая мова

Дзетароднае пакаленне (пакаленне бацькоў) 
валодае мовай на камунікацыйным узроўні, але 
ніхто не перадае мову дзецям.

Мова 
безумоўна пад 
пагрозай

8a
Адміраючая мова

Апошнія актыўныя носьбіты мовы з'яўляюцца 
членамі пакалення бабулі і дзядулі.

Мова пад 
моцнай 
пагрозай

8b
Амаль вымерлая 
мова

Апошнімі носьбітамі мовы з'яўляюцца прадстаўнікі 
пакалення бабуль-дзядуль і старэйшыя, якія амаль 
не маюць магчымасці карыстацца гэтай мовай.

Мова пад 
крытычнай 
пагрозай

9
Спячая мова Сімвалічная

Мова служыць напамінам пра тоеснасць спадчыны 
для этнічнай супольнасці. Ніхто не валодае мовай на 
больш чым сімвалічным узроўні.

Вымерлая 
мова 

10
Вымерлая мова Гіста рычная Ніхто не захоўвае пачуцця этнічнай ідэнтычнасці, 

звязанае з мовай, нават у сімвалічных мэтах.
Вымерлая 
мова 

Табліца перакладзена аўтарамі на аснове: Lewis, M.P., Simons, G. F., 2010 Assessing endangerment: Expanding Fishman’s 
GIDS, RRL, LV, 2, p. 103–120, <https://www.lingv.ro/RRL%202%202010%20art01Lewis.pdf> 

Табліца	 перакладзена	 аўтарамі	 на	 аснове:	 Lewis,	 M.P.,	 and	 Simons,	 G.F.,	 2010.	 Assessing	 endangerment:	
Expanding	Fishman’s	GIDS,	RRL,	LV,	2,	p.	103–120,	<https://www.lingv.ro/RRL%202%202010%20art01Lewis.pdf>
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абмежаванне толькі пэўнымі сферамі, напрыклад школай.154 Узровень 6b 
таксама характарызуецца негатыўнай моўнай дынамікай: бацькі перадаюць 
мову сваім дзецям, але перадача з пакалення ў пакаленне з’яўляецца частковай. 
Адпаведна, з кожным новым пакаленнем колькасць карыстальнікаў мовы 
або колькасць сфер яе выкарыстання – або і тое, і другое – будзе змяншацца. 
Пры гэтым могуць назірацца толькі крыху адрозныя сігналы негатыўнага 
моўнага зруху і толькі нешматлікія ў грамадстве могуць мець якое-небудзь 
пачуццё набліжэння небяспечнай моўнай сітуацыі.155

Калі ў выпадку беларускай мовы наша ацэнка па пашыранай шкале Фішмана 
часткова супадае з ацэнкай ЮНЕСКА, то ў сітуацыі з валійскай мовай ацэнкі не 
супадаюць. ЮНЕСКА адносіць валійскую мову да ўразлівых, як і беларускую. 
Але зыходзячы з аналізу ў раздзеле 3, мы лічым, што па пашыранай шкале 
Фішмана валійскую мову можна аднесці да ўзроўню 2 (“рэгіянальная”).156

Мовы на гэтым ўзроўні маюць інстытуцыянальную і дзяржаўную 
падтрымку. Валійская мова, якая мае статус дзяржаўнай мовы ва Уэльсе, не 
з’яўляецца галоўнай мовай камунікацыі для ўсяго Уэльса і пакуль саступае 
іншай мове. Аднак яна публічна прысутнічае ва ўсіх сферах жыцця, 
уключаючы дзяржаўныя і адукацыйныя ўстановы, а таксама СМІ. Акрамя 
шырокай публічнай дзяржаўнай падтрымкі валійскай мовы, ва Уэльсе 
заўважна пазітыўная моўная дынаміка. З 19% носьбітаў валійскай мовы ў 
2011 годзе колькасць носьбітаў у 2019 годзе павялічылася да 29%.157

Па выніках праведзенага аналізу мы лічым, што статус беларускай і валійскай 
мовы адрозніваецца паміж сабой: калі ЮНЕСКА змяшчае беларускую і 
валійскую мовы на адзін узровень, то па пашыранай шкале Фішмана ўзроўні 
не супадаюць. Гэта можа быць звязана з абмежаваным інструментарыем 
шкалы ЮНЕСКА і меншай колькасцю ўзроўняў моваў. Аднак пашыраная 
шкала ацэнкі Фішмана таксама мае свае недахопы. Напрыклад, адна і тая ж 
мова адначасова можа мець характарыстыкі як высокага 
ўзроўню, напрыклад узроўню “нацыянальнай мовы”, 
так і больш нізкага ўзроўню. 

Як і статус моў, меры падтрымкі слабейшых моў у 
Беларусі і ва Уэльсе таксама адрозніваюцца паміж 
сабой. Параўнне паказвае, што меры падтрымкі 
беларускай мовы саступаюць мерам падтрымкі 
валійскай мовы. І гэта нягледзячы на меншую ў 
намінальным выражэнні колькасць носьбітаў валійскай 
мовы (874.000158) ў параўнанні з носьбітамі беларускай мовы (2.227.175159). 
Але мы дапускаем, што спіс прыведзеных мер падтрымкі беларускай мовы 
можа быць непоўным, бо ёсць верагоднасць існавання праграм падтрымкі 
беларускай мовы, якія не публікуюцца ў адкрытым доступе. 

154	UNESCO.	 Atlas	 of	 the	 World’s	 Languages	 in	 Danger,	 <http://www.unesco.org/languages-atlas/en/
statistics.html>

155	Lewis,	M.P.,	and	Simons,	G.F.,	2010.	Assessing	endangerment:	Expanding	Fishman’s	GIDS,	RRL,	LV,	
2,	pp.	103–120,	<https://www.lingv.ro/RRL%202%202010%20art01Lewis.pdf>

156	Adrienne,	B.,	and	Adrienne	E.,	2018.	Perception	and	Production	of	Welsh	Vowels	by	Welsh-Spanish	
Bilinguals,	 <https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/630174/azu_etd_16529_sip1_m.
pdf?sequence=1&isAllowed=y>

157	Annual	Population	Survey	–	Ability	to	speak	Welsh	by	local	authority	and	year,	2019.	Welsh	Government,		
<https://statswales.gov.wales/Catalogue/Welsh-Language/Annual-Population-Survey-Welsh-Language/annu
alpopulationsurveyestimatesofpersonsaged3andoverwhosaytheycanspeakwelsh-by-localauthority-measure>

158	‘Encouraging’	survey	suggests	rise	in	Welsh	language	speakers,	2018,	<https://www.bbc.com/news/uk-
wales-45611374>

159	Распространение	в	Республике	Беларусь	и	областях	белорусского	и	русского	языков,	Перепись	
населения	Республики	Беларусь	2009	года,	2009,	<https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-
belstat-pdf/perepis_2009/5.11-0.pdf>

Параўнанне мер падтрымкі 
слабейшых моў у Беларусі і 
ва Уэльсе паказвае, што меры 
падтрымкі беларускай мовы 
саступаюць мерам падтрымкі 
валійскай мовы.
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Параўнанне мер падтрымкі выкарыстання
беларускай і валійскай моў

Мера падтрымкі мовы Беларусь Уэльс

1. Закон аб 
дзяржаўнай мове

Закон	аб	мовах	у	РБ	з	1998 г.	замацоўвае	роўны	
статус	 для	 беларускай	 і	 рускай	 моў,	 рэгулюе	
іншыя	мовы.

Закон	аб	валійскай	мове	з	2011  г.	 замацоўвае	
дзяржаўны	статус	валійскай	мовы.

2. Пасада моўнага 
амбудсмена

Адсутнічае	 ў	 Беларусі	 (у	 пачатку	 1990-х	 у	
Вярхоўным	Савеце	была	спецыяльная	камісія,	
якая	сачыла	за	выкананнем	Закона	аб	мовах).

Моўны	 амбудсмен	 адказвае	 за	 забеспячэнне	
імплементацыі	 закона	 і	 моўных	 стандартаў,	
маніторынг	 іх	 выканання,	 вырашэнне	 моўных	
спрэчак.

3. Нацыянальная 
стратэгія (план 
дзеянняў) па 
падтрымцы мовы 

«План	 мерапрыемстваў	 па	 папулярызацыі	 і	
пашырэнні	 сферы	 выкарыстання	 беларускай	
мовы	ў	жыцці	грамадства	на	2010	і	наступныя	
гады».

Стратэгія	“Мільён	носьбітаў	валійскай	мовы	да	
2050	года”.

4. Стандарты 
выкарыстання мовы, 
замацаваныя ў 
моўным законе

Адсутнічаюць	 у	 Беларусі.	 У	 законе	
прадугледжана,	 што	 ў	 розных	 сферах	
выкарыстоўваецца	беларуская	 і	 (альбо)	руская	
мова.

Ва	 Уэльсе	 існуюць	 агульнанацыянальныя	
стандарты	 выкарыстання	 валійскай	 мовы	
ў	 сферы	 распрацоўкі	 дзяржаўнай	 палітыкі,	
аказання	дзяржаўных	паслуг,	унутранай	працы	
дзяржаўных	 устаноў,	 статыстычнага	 ўліку	
выка	рыстання	мовы	 ў	 дзяржаўных	 уста	новах,	
папулярызацыі	мовы.

5. Дзяржаўная 
падтрымка мовы ў 
адукацыі

Дзяржава	 гарантуе	 права	 выбару	 навучання	
на	 адной	 з	 дзяржаўных	 моў	 і	 бярэ	 на	 сябе	
абавязак	 стварыць	 умовы	 для	 рэалізацыі	
гэтага	права.	«План	мерапрыемстваў	у	сістэме	
Міністэрства	 адукацыі	 па	 папулярызацыі	 і	
пашырэнні	 сферы	 выкарыстання	 беларускай	
мовы	ў	жыцці	грамадства	на	2010	і	наступныя	
гады»	 ўтрымлівае	 37  захадаў	 падтрымкі	
беларускай	мовы	на	ўсіх	ступенях	адукацыі.

Урад	 гарантуе	 права	 на	 атрыманне	 адукацыі	
на	 валійскай	 мове	 на	 ўсіх	 ступенях.	 У	 межах	
стратэгіі	 “Мільён	 носьбітаў	 валійскай	мовы	да	
2050	года”	урад	распрацоўвае	планы	дзеянняў,	
згодна	з	якімі	адукацыйныя	ўстановы	павінны	
забяспечваць	валійскай	мове	роўныя	ўмовы	з	
англійскай	і	імкнуцца	ўплываць	на	тое,	каб	вучні	
карысталіся	валійскай	па-за	межамі	школы.	

6. Дзяржаўная 
праграма па 
падтрымцы мовы ў 
розных сферах

Адсутнічае	 асобная	 праграма	 для	 падтрымкі	
мовы.	 Але	 існуюць	 падпраграмы	 ў	 складзе	
буйных	 культурных	 праграм.	 Напрыклад,	
Рэспубліканскі	 план	 мерапрыемстваў	
па	 правядзенні	 Года	 культуры	 (2016).	
Падпраграма	 “Беларусы	 ў	 свеце”	 ў	 межах	
дзяржаўнай	 праграмы	 “Культура	 Беларусі”	 на	
2016–2020 гады	накіраваная	на	садзейнічанне	
вывучэнню	 беларускай	 мовы	 ў	 за	межжы	 і	
іншыя.

Дэтальна	 распрацаваныя	 шматгадовыя	
сектаральныя	 праграмы,	 якія	 пераглядаюцца	
штогод:	“Валійская	мова	для	дзяцей”,	“Валійская	
мова	 для	 вашага	 бізнесу”,	 “Валійская	 мова	 ў	
сферы	тэхналогій”	і	іншыя.

7. Бюджэтнае 
фінансаванне праграм 
падтрымкі мовы 

Адсутнічае	 асобны	 артыкул	 бюджэту,	
накіраваны	на	падтрымку	беларускай	мовы,	але	
ёсць	розныя	праграмы,	якія	падтрымліваюцца	
з	бюджэтаў	розных	узроўняў.

На	падтрымку	валійскай	мовы	ў	2020–	2021
гадах	вылучана	24	мільёны	фунтаў	(0.2%
ад	агульнага	бюджэту).	Аднак	фінансавая
падтрымка	валійскай	мовы	адбываецца	і	праз
шматлікія	дадатковыя	дзяржаўныя	праграмы	ў
розных	сферах	з	асобнымі	бюджэтамі.

8. Дзяржаўная 
праграма падтрымкі 
мовы ў СМІ

Адсутнічае	 тэлеканал	 цалкам	 на	 беларускай	
мове.	 Існуе	 адзін	 часткова	 беларускамоўны	
нацыянальны	 канал,	 адна	 цалкам	
беларускамоўная	 рэспубліканская	 і	 траціна	
рэгіянальных	 га	зет,	шэраг	часткова	ці	цалкам	
беларускамоўных	радыёстанцый.

Існуе	 адзін	 тэлеканал,	 некалькі	 радыёстанцый	
і	 каля	 50	 друкаваных	 вы	данняў	 цалкам	 на	
валійскай	 мове.	 Урад	 праводзіць	 тэндары	 на	
падтрымку	часопісаў	на	валійскай	мове.

9. Дзяржаўная 
падтрымка мовы ў 
сферы тэхналогій

Адсутнічае	ў	Беларусі. Урад	падтрымлівае	распрацоўшчыкаў	праграм	
і	 мабільных	 дадаткаў	 на	 валійскай	мове	 і	 для	
працы	з	валійскай	мовай.

10. Дзяржаўныя 
гранты для 
профільных грамадскіх 
арганізацый на 
падтрымку мовы

Адсутнічаюць	у	Беларусі.	 Урад	 выдзяляе	 малыя	 гранты	 на	 пад	трымку	
грамадскіх	 арганізацый,	 якія	 раз	віваюць	
валійскую	 мову.	 Найбуй	нешую	 падтрымку	
атрымлівае	 арганізацыя	 “The	 Welsh	 Language	
Network”.
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5. Рэкамендацыі. Магчымыя шляхі 
забеспячэння двухмоўя ў Беларусі
 
Валодаючы неабходнымі рэсурсамі і дэлегаванымі паўнамоцтвамі, 
выканаўчая і заканадаўчая ўлады маюць усе магчымасці для папулярызацыі 
беларускай мовы. Пры ўмове дэпалітызацыі моўнага пытання роўнасці 
беларускай і рускай моў можна дасягнуць праз дапрацоўку існуючага 
заканадаўства і кантроля за яго выкананнем. Палітычная воля чыноўнікаў і 
палітыкаў, публічная падтрымка беларускай мовы і прамоцыя яе як важнай 
часткі культуры і незалежнасці беларускага народа могуць стаць падмуркам 
для паспяховай моўнай палітыкі на шляху да дасягнення роўнасці дзвюх 
дзяржаўных моў. Дасягнуць гэтага магчыма праз наступныя крокі, 
распрацаваныя аўтарамі на аснове валійскага досведу:

1. Дэпалітызацыя моўнага пытання. Пошук рашэння моўнага пытання 
павінен стаць агульнанацыянальнай задачай, а не сферай інтарэсаў 
вузкіх палітычных і профільных колаў. Шырокая публічная дыскусія мае 
адбывацца дэпалітызавана ў кірунку пашырэння выкарыстання беларускай 
мовы на тэхнічным узроўні. Палітычныя эліты з дапамогай СМІ праз 
свой уласны досвед павінны публічна паказваць, што беларуская мова 
не штучная мова ці мова вёскі, нацыяналістаў і апазіцыі, а неад’емны 
элемент беларускай культуры, які спрыяе аб’яднанню нацыі і ўмацаванню 
незалежнасці Беларусі. Гэта дазволіць умацаваць адносіны паміж 
дзяржаўным і недзяржаўным сектарам, а таксама забяспечыць правы 
беларускамоўных грамадзян. 

2. Афіцыйнае прызнанне ўразлівага стану беларускай мовы. Для афіцыйнага 
прызнання заняпаду беларускай мовы неабходна палітычная воля на 
самым высокім узроўні. Праз публічнае прызнанне ўразлівага стану 
беларускай мовы адкрываецца легітымная магчымасць для ўдасканалення 
заканадаўчай базы і прыняцця дадатковых мер па падтрымцы слабейшай 
дзяржаўнай мовы. Гэта дазволіць знізіць супраціў уладаў на месцах пры 
імплементацыі палітыкі па падтрымцы беларускай мовы.

3. Вядзенне статыстычнага ўліку выкарыстання дзяржаўных моў. Для 
разумення рэальнага стану дзяржаўнага двухмоўя неабходна збіраць звесткі 
па іх ўжыванні ва ўсіх сферах – перадусім у дзяржаўным сектары, сферы 
адукацыі і СМІ. Таксама патрабуецца перапрацоўка структуры пытанняў 
перапісу насельніцтва з улікам брытанскага досведу, што дапаможа 
дакладней адсочваць тэрыторыі распаўсюджвання моў і іх дыялектаў (у 
тым ліку так званай “трасянкі”), гендарныя і ўзроставыя характарыстыкі, 
узровень валодання мовамі жыхарамі краіны. Гэта дазволіць фармаваць 
больш эфектыўную дзяржаўную палітыку па падтрымцы беларускай мовы.

4. Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі развіцця беларускай мовы. Для 
захавання і развіцця беларускай мовы патрэбны канкрэтныя дасягальныя 
мэты, акрэсленыя ў нацыянальнай стратэгіі. Па прыкладзе Уэльса для 
большай эфектыўнасці працы пры распрацоўцы стратэгіі развіцця 
беларускай мовы беларускім уладам варта запрашаць да супрацы ўсе 
зацікаўленыя бакі. Нацыянальная стратэгія павінна адлюстроўвацца ў 
сектаральных дзяржаўных праграмах: асобна для дзяржаўнага сектара, IT-
сектара, СМІ, сярэдняй і вышэйшай адукацыі і г.д. Дэтальная распрацоўка 
доўгатэрміновай стратэгіі і яе адлюстраванне ў адпаведных дзяржаўных 
праграмах з пазнакай адказных за іх імплементацыю суб’ектаў дазволіць 
рухацца ў кірунку парытэту дзяржаўных моў. 
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5. Замацаванне стандартаў выкарыстання беларускай мовы ў моўным 
заканадаўстве. Укараненне сапраўднага двухмоўя ў дзяржаве патрабуе 
распрацоўкі канкрэтных стандартаў выкарыстання слабейшай дзяржаўнай 
мовы. Эфектыўная мадэль моўных стандартаў з дэталёвымі і зразумелымі 
інструкцыямі па іх імплеменацыі, якая выкарыстоўваецца ў Уэльсе, 
можа стаць прыкладам для Беларусі. Агульнадзяржаўныя стандарты 
выкарыстання беларускай мовы, за якімі сочыць амбудсмен, дазволяць 
структуравана і паслядоўна ўкараняць беларускую мову ва ўсе асноўныя 
сферы грамадства, перад усім афіцыйныя. 

6. Выданне нарматыўна-прававых актаў на дзвюх дзяржаўных мовах. Для 
забеспячэння парытэту паміж дзяржаўнымі мовамі ў сферы заканадаўства 
ўсе новыя НПА мусяць прымацца адначасова на беларускай і рускай мовах. 
Тыя НПА, якія прыняты на адной з дзяржаўных моў, неабходна перакласці 
на другую дзяржаўную мову. Для гэтага неабходна на заканадаўчым узроўні 
распрацаваць механізм прызнання перакладу заканадаўства афіцыйным, 
каб пераклад меў аднолькавую юрыдычную сілу з арыгіналам. Парытэт 
беларускай і рускай моў у заканадаўстве дазволіць пакласці падмурак для 
пашырэння выкарыстання беларускай мовы ў выканаўчай, заканадаўчай і 
судовай галінах улады. 



Кірыл Гарошка і Алеся Руднік 43

Пра аўтараў
 
Кірыл Гарошка – магістр паліталогіі (Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт). 
У 2017 годзе скончыў паслядыпломную праграму па арыенталістыцы ў 
Варшаўскім універсітэце. З 2015 года працуе даследчыкам у Інстытуце 
палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”.

Кантакт: kiryl.haroshka@palityka.org 

Алеся Руднік – аналітык Цэнтра Астрагорскага, магістр паліталогіі 
(Stockholm University). Алеся скончыла бакалаўрскую праграму ў галіне 
паліталогіі ў ЕГУ, з 2015 года стала пражывае ў Стакгольме, дзе працуе з 
праектамі па назіранні за выбарамі і правамі чалавека. З 2019 года старшыня 
арганізацыі “Беларусы Швецыі”. Паходзіць з Гародні.

Кантакт: alesia.rudnik@gmail.com 

Пра рэдактара
 
Яраслаў Крывой – старшы навуковы супрацоўнік Брытанскага інстытута 
міжнароднага і параўнальнага права, ганаровы рэдактар Journal of 
Belarusian Studies, заснавальнік Цэнтра Астрагорскага. Выпускнік 
Гарвардскай школы права. Працаваў у міжнародных юрыдычных фірмах 
і выкладаў права ў Беларусі, Вялікабрытаніі, Расіі ды Злучаных Штатах 
Амерыкі. Паходзіць з Мінска.

Кантакт: kryvoi@post.harvard.edu 

Пра Цэнтр Астрагорскага
 
Цэнтр Астрагорскага – прыватная некамерцыйная арганізацыя, якая 
займаецца праблемамі, з якімі сутыкаецца Беларусь у часе свайго пераходу 
да рынкавай эканомікі і вяршэнства права. Праца цэнтра накіраваная на 
дасягненне практычных вынікаў. Цэнтр з’яўляецца першай “фабрыкай 
думкі”, заснаванай беларусамі, якія атрымалі адукацыю на Захадзе і жывуць 
у Беларусі і Еўрапейскім саюзе. Аналітыкі, якія працуюць у Мінску, Варшаве, 
Лондане, Стакгольме і Берліне, разумеюць выклікі трансфармацыі ў рэгіёне, 
бо самі прайшлі праз іх. Атрымаўшы адукацыю ў вядучых універсітэтах 
свету, эксперты цэнтра выпрацавалі культуру і практычныя здольнасці, 
неабходныя для аналізу паводле заходніх стандартаў. Цэнтр мае на мэце 
папулярызацыю рэформаў і мыслення, якое дапаможа зрабіць эканоміку 
больш канкурэнтнай, кіраванне больш эфектыўным, а таксама будзе 
спрыяць інтэграцыі беларускіх навукоўцаў і аналітыкаў у міжнародную 
навуковую супольнасць. 

Інтэрнэт-старонка Цэнтра Астрагорскага: http://www.ostrogorski.org. 



Праблемы і выклікі дзяржаўнага двухмоўя ў Беларусі і Вялікабрытаніі: заканадаўства і практыка44

Гэты дакумент даступны на: http://ostro.by/category/dasledavanni/


