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Рэзюмэ

У артыкуле прадстаўлена пазіцыя ўжывання 
камунікатыўна-дзейнаснага падыходу да 
вывучэння этыкетных формул прабачэння 
ў выкладанні беларускай мовы як 
замежнай. Асноўныя вывады грунтуюцца на 
камунікатыўна-прагматычным падыходзе, ас-
ветленым у сучасных лінгвістычных дасле-
даваннях. З гэтай мэтай зроблены аналіз мо-
вазнаўчых, навукова-метадычных і вучэбна-
метадычных прац, прысвечаных дадзенаму 
пытанню. Акрамя таго, сцісла сфармуляваны 
ўласныя вынікі даследавання найбольш 
ужывальных у дыялагічным дыскурсе 
беларускай мовы выразаў з кампанентамі 
прабач(це), выбачай(це) і даруй(це). У працы 
прыводзяцца разнастайныя ілюстрацыйныя 
прыклады, спампаваныя з Нацыянальнага 
корпуса беларускай мовы, матэрыялы 
якога з’яўляюцца аб’ектам даследавання 
і, думаецца, пацвярджаюць занатаваныя 
палажэнні. Дзякуючы зробленым вывадам, 
стала магчыма звярнуць увагу студэнтаў на 
асаблівасці ў моўных паводзінах беларусаў, 
што праяўляюцца на ўзроўні стандартных 
сітуацый зносін. Выкарыстоўваючы ў 
сваім маўленні формулы прабачэння 
ва ўскосным (імпліцытным) значэнні, а 
таксама ў якасці сітуацыйных фрэймаў, 
беларусы дэманструюць пэўныя асаблівасці 
ў сваім менталітэце і нацыянальным 
характары. У канцы артыкула прапанаваны 

прыкладны комплекс камунікатыўных і 
маўленчых заданняў да практыкаванняў, 
якія рэкамендуюцца для выканання на 
занятках па БМЗ. Такая праца, верагодна, 
паспрыяе больш эфектыўнаму развіццю і 
фарміраванню камунікатыўнай і культурна-
моўнай кампетэнцый у замежных студэнтаў. 

Ключавыя словы: формулы ветлівасці, форму-
лы прабачэння, формулы самапрэзентацыі, сіту-
ацыйныя фрэймы, камунікатыўна-прагматычны 
аспект, камунікатыўна-дзейнасны падыход.

Abstraсt 

The Implicit Nature of Apology Formulas in the 
Speech Behaviour of Belarusians

The article presents the position concerning the 
communicative-activity approach to the study 
of etiquette formulas of apology in teaching 
Belarusian as a foreign language, which is 
based on the communicative-pragmatic aspect 
in modern linguistic research. To this aim, an 
analysis of linguistic, scientifi c, methodological 
and educational works on the subject was carried 
out. In addition, the results of previous research 
into the most frequently used expressions 
in dialogic discourse with the components 
прабач(це), выбачай(це)  and даруй(це) are 
briefl y outlined. The article provides a variety 
of illustrations taken from the National Corpus 
of the Belarusian language, which became the 
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basis of the research, confi rming the proposed 
position. Due to the conclusions made, it 
became possible to draw students’ attention 
to the peculiarities in the speech behaviour 
of the Belarusians, manifested at the level of 
standard communication situations. By using 
in their speech the apology formulas in indirect 
(implicit) meaning and as situational frames, 
the Belarusians demonstrate certain features 
of their mentality and national character. At the 
end of the article a sample set of communicative 
and speech tasks for the exercises is suggested 
which is likely to contribute to more effective 
development and formation of communicative 
and cultural-linguistic competences of foreign 
students. 

Keywords: Politeness Formulas, Apology Formu-
las, Self-presentation Formulas, Situational Frames, 
Communicative-Pragmatic Aspect, Communicative-
Activity Approach.

У беларускім мовазнаўстве, а таксама ў 
школьнай практыцы выкладання беларускай 
мовы звароты са значэннем прабачэння, як 
правіла, разглядаюцца з функцыянальна-стылі-
стычнага пункту гледжання і адносяцца да 
формул ветлівасці, або этыкетных выразаў. 
Дадзены падыход лічыцца традыцыйным (па-
раўн. працы А. А. Грымаця, С. А. Важніка, Т. 
А. Піваварчык; У. П. Саўко, І. Э. Саўко, А. В. 
Солахава, М. І. Навумчыка, В. М. Сімановіча і 
г.д.). Акрамя таго, названыя звароты слоўнага 
этыкету аналізуюцца ў тэорыі маўленчых актаў 
(гл. публікацыі Г. Грайса, Дж. Ліча, С. Р. Ага-
павай, Н. І. Фарманоўскай, А. С. Ісерс і інш.), 
у даследаваннях кагнітыўна-дыскурсійнага на-
прамку (А. С. Кубракова, А. А. Кібрык, І. К. 
Макеева, Я. В. Клюева і г.д.), а таксама ў працах 
камунікатыўна-прагматычнага напрамку (Дж. 
Осціна, Дж. Сёрля, А. Вежбіцкай, Ю. Д. Апра-
сяна і інш.). З гэтай прычыны, акрамя вышэй-
названых спецыяльных найменняў, вучонымі 
прапанаваны яшчэ іншыя тэрміны: пастулаты 
кааператыўнасці і ветлівасці, камунікатыўныя і 
прагматычныя клішэ, экспліцытныя перфарма-
тыўныя формулы. Існаванне тэрмінаў-сіноні-
маў і варыянтаў сведчыць пра іх мнагазнач-
насць і шматаспектнасць у функцыянаванні, 
а таксама незакончанасць у фарміраванні і 
няпоўную асветленасць дадзенага пытання ў 
прагмалінгвістыцы, а таму пра пастаянную за-

цікаўленасць з боку мовазнаўцаў  – і, значыць, 
яго  актуальнасць. Следам за Ю. Дольнікам і 
Я. Сакаловай [Dolník 2008; Sokolová 2020], 
звароты са значэннем прабачэння мы назы-
ваем формуламі самапрэзентацыі [Калечыц 
2021: 38], паколькі разглядаем іх з камуніка-
тыўна-прагматычнага аспекту, дзякуючы якому 
ўлічваюцца пазіцыі ўдзельнікаў зносін (фактар 
адрасацыі), іх узаемаадносіны, галоўныя інтэн-
цыі ў камунікацыі і некаторыя іншыя складнікі. 
Дадзены падыход, думаецца, з’яўляецца запа-
трабаваным і з метадычнага пункту гледжання, 
бо адпавядае сучаснаму камунікатыўна-дзейна-
снаму падыходу  ў выкладанні замежных моў. 

Так, як вядома, вывучэннем непасрэдна 
формулаў прабачэння ў беларускай мове за-
ймаўся С. А. Важнік [Важнік 2008]. Гістарыч-
ны аспект, у тым ліку і адзінак прабачэння, 
закранаўся ў працах, прысвечаных белару-
скаму маўленчаму этыкету, Ю. С. Бушляко-
ва (1999), Н. П. Старавойтавай (2006), Д. С. 
Томчыка (2009), Д. А. Доўгаля (2011) і некато-
рых іншых. Варта падкрэсліць, што ў вучэб-
на-метадычных публікацыях па маўленчым 
этыкеце формулы прабачэння аналізаваліся 
ў адпаведнасці з пазіцыяй С. А. Важніка [па-
раўн., Солахаў 2016; Леванцэвіч 2017]. У да-
паможніках па вывучэнні беларускай мовы 
як замежнай звяртаецца ўвага на найбольш 
ужывальныя формулы маўленчага этыкету, 
пры гэтым асобна выразы са значэннем пра-
бачэння не разглядаюцца, паколькі пераважная 
большасць прац прысвечана элементарнаму 
(пачатковаму) і базаваму ўзроўням авалодван-
ня мовай [гл. Сямешка (рэд.) 1999; Сямешка і 
інш. 2017; Рамза 2010; Паўлоўская і інш. 2012; 
Бандаровіч 2013; Мыцык 2015; Літвіноўская, 
Лабадзенка 2016; Валочка, Фу Мэйянь, Юань 
Хаа 2020; Сямешка 2021]. Аднак у размоўніках 
і некаторых іншых навуковых і вучэбна-мета-
дычных працах названым адзінкам маўлення 
ўсё ж такі прысвячаюцца асобныя параграфы, 
паколькі ў іх формулы прабачэння супастаўля-
юцца з адпаведнымі этыкетнымі выразамі ін-
шых славянскіх моў [гл. Крывіцкі, Падлужны 
1990; Міхневіч 1991; Саўчук 1996; Pisarek 2002; 
Гізун, Рааго 2011 і г.д.]. Думаецца, варта пад-
крэсліць, што ў вышэйпералічаныя публікацыі 
ўключаны толькі асобныя рэплікі з першас-
ным (прамым) значэннем формул прабачэння, 
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калі разглядаюцца і апісваюцца сітуацыі, пры 
якіх звычайна чалавек адчувае сябе вінаватым 
і патрабуе ўрэгуляваць або захаваць свае ста-
сункі з субяседнікам. Аднак практыка паказвае, 
што замежныя студэнты (менавіта іншаславян-
ская аўдыторыя) зацікаўлены пераважна ў да-
датковай інфармацыі, якую нясуць формулы 
прабачэння, яго імпліцытным змесце, калі вы-
кладчык звяртае ўвагу на іх эгапрэзентацыйныя 
і культуралагічныя асаблівасці. Верагодней за 
ўсё, на пачатковых этапах азнаямлення з мовай 
паглыбленне ў прагматычны аспект з’яўляец-
ца немэтазгодным, аднак на прасунутым этапе 
вывучэння мовы, у тым ліку на асобных занят-
ках па міжкультурнай камунікацыі і маўленчым 
этыкеце, такія веды запатрабаваныя.

Дадзеная праца прапаноўвае новы погляд 
на разгляд не толькі формул прабачэння, але 
і іншых этыкетных зваротаў пры вывучэнні 
беларускай мовы ў замежнай аўдыторыі. Такі 
падыход садзейнічае ўліку камунікатыўных і 
лінгвакультуралагічных асаблівасцяў у выкла-
данні, а таксама станоўча ўплывае на развіц-
цё і фарміраванне камунікатыўнай і культур-
на-моўнай кампетэнцый студэнтаў.

Вядома, што да формул прабачэння ад-
носяцца розныя звароты, аднак самымі пра-
дуктыўнымі з’яўляюцца тыя, у склад якіх увахо-
дзяць імператывы адзіночнага і множнага ліку 
з займеннікамі мне (мяне), прычым, па сведчан-
ні нашага статыстычнага аналізу, найбольш 
ужывальнымі ў моўнай практыцы беларусаў 
з’яўляюцца іх кампаненты прабач(це) (51,3%, ці 
3645 прыкладаў, ад агульнай колькасці сабра-
нага матэрыялу, які складаецца з 7110 ілюстра-
цый), выбачай(це) (20,5%, што адпавядае 1460 
фактам) і даруй(це) (28,2% – 2005) [Калечыц 
2021: 49]. Паводле назіранняў, з формуламі 
прабачэння замежныя студэнты сустракаюцца 
пераважна на пачатковым этапе навучання бе-
ларускай мове і ў вуснай камунікацыі з нось-
бітамі мовы. У славацкіх студэнтаў звычайна 
не ўзнікае праблем пры засваенні і выкары-
станні дадзеных этыкетных формул у маўлен-
ні, паколькі найбольш ужывальныя кампанен-
ты прабач(це) /выбачай(це) вельмі падобныя па 
фанетычным складзе са славацкай мовай – 
prepáč(te). Аднак, безумоўна, у абедзвюх мовах, 
акрамя названых лексічных адзінак, з тым жа 

значэннем выкарыстоўваюцца іншыя лексе-
мы: у беларускай мове гэта словы даруй(це), не 
крыўдуй(це), не сярдуй(це) і некаторыя іншыя, а ў 
славацкай – ospravedlňuj(te), odpusť(te), nehnevaj(te) 
sa, pardon і пад., ужыванне якіх залежыць ад роз-
ных фактараў, у тым ліку і сітуацый зносін, дзе 
яны выступаюць своеасаблівымі ўказальнікамі 
на канкрэтны камунікацыйны выпадак. З гэтай 
прычыны мы некаторыя з названых формул 
прабачэння прапаноўваем называць сітуацый-
нымі фрэймамі. А гэта менавіта такія словы пра-
бачэння, у якіх паступова сціраецца першаснае 
значэнне, бо яны часта ўжываюцца ў адноль-
кавых шаблонных выпадках і, такім чынам, на-
бываюць здольнасць характарызаваць моўныя 
паводзіны беларусаў або самапрэзентаваць іх. 
Так, згодна з нашымі назіраннямі, сітуацыйнымі 
фрэймамі формулы прабачэння робяцца ў вы-
казваннях з пытальнай прапазіцыяй (ці ўста-
ноўкай у выказванні), пры выражэнні ўласнай 
думкі, адрознай ад пазіцыі суразмоўцы, пры 
крытычных заўвагах, развітанні, словах-табу і 
некаторых іншых выпадках [Калечыц 2021: 47 
– 56]. Звернем увагу:

– І хто там, прабачце, спяшаецца зафіксаваць 
факт пажару? (“Наша ніва”);

– Чаму старшынямi таварыстваў становяцца 
несумленныя асобы? Адкуль яны, выбачайце, бяруц-
ца? (“Звязда”);

– Прабачце, але я думаю, што медыцына тут 
бяссільная ... (“Рэгіянальная газета”);

– Другiм жа – прабачце, хоць кол на галаве 
чашы (“Звязда”);

– Справы, Маруся, прабач… Дзякую за ўсё! ... 
(Л. Адамовіч);

– Даруйце, трэба ісці… Бывайце здаровы! (І. 
Мележ);

– Я потым не сказаў, што яго бацька быў, пра-
бач, дзярмом. Гэта самае галоўнае… (“Новы час”);

– Д’ябал… прабачце, лёс прыгнаў прадзеда 
майго дзеда сюды (У. Караткевіч) і пад.

Разам з тым у маўленні беларусаў назва-
ныя формулы прабачэння вельмі часта набы-
ваюць ускосныя значэнні, некаторыя з якіх ужо 
зафіксаваны ў тлумачальных слоўніках белару-
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скай мовы: а менавіта іх выкарыстанне ў выпад-
ках выражэння пратэсту або нязгоды1. Акрамя 
таго, іх ужыванне не абмяжоўваецца названымі 
сітуацыямі, пра што сведчыць сабраная база 
моўных фактаў, спампаваная з Нацыянальнага 
корпуса беларускай мовы2. Вынікам дадзена-
га аналізу сталі наступныя вывады: формулы 
прабачэння могуць ужывацца не толькі з се-
мамі ‘нязгоды’ і ‘пратэсту’, але і ‘адмаўлення’ 
(звярніце ўвагу на апошнія тры ілюстрацыі). 
Напрыклад:

– <...> Прабачце, гэта не так проста… (У. 
Дамашэвіч);

– <...> Я паважаю арганізацыю, у якой пра-
цую, так што, прабачце, не магу... (Л. Гаўрылкін);

– Калі не, то тады мы, выбачайце, нічога зра-
біць не зможам (“Еўрарадыё”);

– Выбачайце, мы не можам вярнуць плацеж 
(“Звязда”);

– <...> на словах падтрымаць можам, а под-
піс паставіць – выбачайце! (“Новы час”);

– Я б з задавальненнем, але... Выбачай (“Дзе-
яслоў”);

– Выбачай, Ядзя, я пайду лягу – есці не хачу... 
(Я. Нёманскі) і многія іншыя.

Трэба падкрэсліць, што аналіз формул 
прабачэння дазволіў выявіць асаблівасці ўжы-
вання найбольш прадуктыўных кампанентаў. 
Напрыклад, каб выказаць адмаўленне, белару-
сы часцей за ўсё выкарыстоўваюць слова вы-
бачайце, а лексема даруйце найбольш ужываль-
ная пры рытарычных пытаннях і ў камунікацыі 
паміж блізкімі асобамі – у бытавой сферы 
зносін, зваротах да Вышэйшых сіл і Бога, а 
таксама ва ўнутраным дыялогу. Аднак, згодна 
з вынікамі аналізу матэрыялу, зафіксаванага ў 
НКБМ, найбольш прадуктыўным застаецца 
імператыў прабачце, які выкарыстоўваецца ў раз-
настайных сітуацыях зносін, у тым ліку і афі-
цыйных.  Паназіраем:

– Я нічога вам не магу сказаць, выбачайце, – 

1 Гл., напрыклад, у “Скарніку”, [онлайн] https://www.skarnik.by/

tsbm/62268 [доступ 20.05.2021].

2 Нацыянальны корпус беларускай мовы (далей – НКБМ), [онлайн] 

https://bnkorpusinfo/index.htm/ [доступ 20.05.2021].

распавяла супрацоўніца крамы (“Еўрарадыё”);

– Э-э, выбачайце, не можам (“Наша ніва”);

– Вы… выбачайце, я сёння не магу дэкламаваць! 
(Я. Нёманскі);

– Душагубы вы, а не людзі… Даруйце мне, род-
ныя мае, за маё крыўднае слова ... (М. Лынькоў);

– Татачка… татачка… Даруй мне… Я буду 
слухаць… (М. Зарэцкі);

– Сярожка, мой родненькі, даруй (Р. Саба-
ленка);

– Божа, даруй, даруй… І злітуйся, Божа 
(А. Курэйчык);

– Даруй мне, Божа! (А. Дудараў);

– Даруй мне, Божа, мае думкі нядобрыя… 
(Н. Гілевіч) і пад.

Згодна з вышэйсказаным, мяркуем, што 
пры выкладанні беларускай мовы як замежнай, 
асабліва на прасунутым узроўні яе вывучэння, 
мэтазгодна звяртаць увагу студэнтаў не толькі 
на ўжыванне этыкетных выразаў у першасным, 
традыцыйным значэнні, але і на сітуацыі, у якіх 
яны набываюць імпліцытны характар – ускос-
ную семантыку, каб пазбегнуць у камунікацыі 
магчымага непаразумення і нават у некаторых 
выпадках культурнага шоку. 

Так, на занятках па беларускай мове як 
замежнай, на якіх аддаецца перавага камуніка-
тыўна-дзейнаснаму падыходу ў выкладанні, на 
прасунутым узроўні выкладання мы прапануем 
выкарыстоўваць наступны комплекс маўлен-
чых і камунікатыўных заданняў:

1. Назавіце выпадкі, калі вы просіце пра-
бачэння, і іх прычыны (за што?).

2. Прачытайце. Звярніце ўвагу на сітуацыі 
ўжывання формул прабачэння ў беларускай 
мове, запішыце назвы гэтых сітуацый.

3. Вызначце выпадкі ўскоснага ўжывання 
слоў прабачэння.

4. Параўнайце сітуацыі ўжывання формул 
прабачэння ў беларускай і славацкай мовах.

5. Прачытайце і зрабіце вывады адносна 
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перавагі ўжывання кампанентаў прабачце, выба-
чайце і даруйце ў маўленні беларусаў.

6. Уключыце ў рэплікі словы прабачце, вы-
бачайце або даруйце.

7. Трансфармуйце выказванні так, каб у іх 
ужываліся формулы прабачэння.

8. Складзіце дыялогі, у якіх вы патрабуеце 
выказаць свае нязгоду, пратэст або адмаўленне 
ў просьбе, патрабаванні і пад.

9. Выкарыстайце словы прабачэння пры: 
а) крытычнай заўвазе; б) выказванні ўласнага 
меркавання; в) развітанні; г) нетактоўным пы-
танні.

10. Перакладзіце выказванні на белару-
скую мову.

Вышэйпералічаныя заданні з’яўляюцца 
толькі прыкладнымі і могуць быць рэалізаваны 
на моўным матэрыяле з НКБМ або спецыяль-
на напісаных выкладчыкам аўтарскіх тэкстах ці 
дыялогах на асобных занятках, прысвечаных 
пытанням маўленчага этыкету.

Думаецца, што падобная праца з устойлі-
вымі выразамі дазволіць замежным студэнтам 
бліжэй пазнаёміцца з менталітэтам беларусаў, 
далучыцца да іх унутранага свету, маўленчых 
традыцый і ў некаторых момантах нават ад-
значыць іх уяўленні пра сябе, маральна-этыч-
ныя якасці. 
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