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С.М. СТРУКАВА 
ДА ХАРАКТАРЫСТЫКІ МОЎНАЙ КАРЦІНЫ СВЕТУ СТАРАЖЫТНЫХ 

СЛАВЯН  
(на матэрыяле намінацый з каранёвай марфемай волас-) 

Анализируются лексические единицы с 
корневой морфемой волос- и выявляется 
специфика языковой картины мира славян-
ского этноса. Экземплификационно показана 
взаимосвязь на первый взгляд не соотно-
симых названий бытовой сферы и косми-
ческих объектов. 

The article gives analyses of lexical units 
with the root morpheme hair-, which allows to 
clarify peculiarities of the language picture of 
Slavonic people world. Interrelation, at first 
glance, of unrelated names of everyday things 
and names of cosmic objects, nas been given 
in examples. 

Уяўленне пра акаляючую рэчаіснасць карэліруе ў носьбітаў мовы з 
моўнай карцінай свету. Моўная карціна свету старажытнага этнасу мае свае 
адметнасці, звязаныя са спецыфікай тагачаснага светапогляду. Адным з 
праяўленняў ранейшага светаўспрымання з'яўляецца, на нашу думку, ан-
трапанімічны падыход да з'яў рэчаіснасці, рэфлексаваны ў іх назвах, і 
сакралізацыя некаторых слоў. Гэту тэндэнцыю дазваляюць прасачыць ста-
ражытныя назвы, матывацыйна суадносныя са словам волас, адны з якіх 
маглі выкарыстоўвацца як назвы тканін, адзення, другія - як назвы 
касмічных аб'ектаў. 

У «Поўным царкоўнаславянскім слоўніку» протаіерэя Г. Дзячэнкі зафікса-
вана няпоўнагалосная форма субстантываванага тыпу влас³на³ з дэната-
тыўным паняццем, якое мае адносіны да аскетычнага жыцця інакаў, -
'власяніца, адзенне шарсцяное, тоўстае, якое нейкі час манахі насілі ў 
старажытнасці для «прыгнечвання» цела; інакш, рубішча - старое, падзёр-
тае адзенне' (Полный церковнославянский словарь 2000, 80). Тут жа 
прыводзіцца і ад'ектыў властный 'шарсцяны'. У «Стараславянскім слоўніку», 
падрыхтаваным па рукапісах Х-ХІ ст., у адносінах да віду тканіны ўжыты 
ад'ектыў влас±нъ - влас±ное соукно: повели кн³зь... влас±номъ соукномъ 
вьстирати раны ~pю (Старославянский словарь 1999, 118). 

Волослнка як бытавое найменне са значэннем 'гатунак грубай тканіны' 
фіксуецца старабеларускімі пісьмовымі помнікамі: ВŸкокраs: Власовина, во-
лос³нка (Пстарычны слоўнік беларускай мовы 1984 IV, 6). Фанетычныя ва-
рыянты волосяница, воласяница, волосеница, волосеннйца і словаўтва-
ральны варыянт волосень называюць тут від адзення з грубай шарсцяной 
тканіны: вид±лъ его весь людъ во волос~"ницы “д~"аного на т±ле “т 
сподку (Пстарычны слоўнік... 1984 IV, 46); подрал мордохаи порты свои и 
“бопокс³ волосень и попел (Пстарычны слоўнік... 1984 IV, 142). 

Былі ва ўжытку і няпоўнагалосныя паралелі царкоўнаславянскай трады-
цыі, успадкаваныя беларускай мовай са старажытнарускага перыяду і якія 
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атрымалі тут далейшае развіццё: власяница (власеница, влосяница, влосе-
ница, влосенница) 'адзенне з грубай шарсцяной тканіны', власвнь 'тс', вла-
сяный (влосяный) 'які мае адносіны да гэтага віду адзення', власяникъ 'той, 
хто насіў валасніцу'. У беларускім слове власяница адбылося звужэнне се-
мантычнага аб'ёму ў параўнанні са старажытнарускім, апошняе ў ранніх 
пісьмовых помніках (XI ст.) абазначала не толькі адзенне з грубай шарсця-
ной тканіны, але і матэрыял, з якога гэта адзенне шылі (гл. Словарь рус-
ского языка X1-XVII вв. 1975 II, 222). 

Са значэннем 'грубы сорт камкі' ў помніках старарускай пісьменнасці 
фіксуецца ідэнтычная беларускай поўнагалосная форма волосянка: По-
сольскаго приказу подъячимъ: ...по шапке, по поясу съ ножами, по сапо-
гамъ, по камке соломенке, па камке худой волосянке, по 16 китаекъ (Сло-
варь... 1975 III, 9). 

Праілюстраваныя назвы матывацыйна звязаны з анамасіялагічнай пры-
метай - волас (влас). Волас (влас) у старажытнасці, акрамя разумения яго ў 
сучасным значэнні, магчыма, абазначаў шкуру звера, якую старажытныя 
славяне выкарыстоўвалі як адзенне. Назва адзення ў выніку метанімічнай 
сумежнасці магла перайсці на чалавека, які насіў такое адзенне. Параўн. 
стараславянскае волослникъ 'той, хто насіў адзенне з шорсткіх валасоў 
якой-н. жывёлы' (Полный церковнославянский словарь 2000, 80) і старабе-
ларускае власяникъ 'той, хто насіў валасніцу'. А. Бажэнава з матывацыйнай 
прыкметай 'валасаты, апрануты ў шкуру звера' звязвае паходжанне стара-
жытных антрапонімаў «Влас», «Власарь», «Власий», «Власо», «Власян», 
«Волос», «Волосарь» і інш. (гл. Баженова 2006, 90). Калі прыняць гэту 
акалічнасць пад увагу, можна меркаваць, што назвам валасянка, валасень, 
якія служылі абазначэннем тканіны, папярэднічалі назвы больш старажыт-
нага віду адзення (шкуркі звера), у аснову якіх быў пакладзены той жа 
апелятыў волас. Дарэчы, няпоўнагалосная форма елась у стараславянскай 
мове выкарыстоўвалася і як саматызм для абазначэння шчакі (гл. Полный 
церковнославянский словарь 2000, 79) (відавочна, гэта назва была пашы-
рана на прадстаўнікоў мужчынскага полу, якія, як правіла, насілі бараду). 
Анамасіялагічная прыкмета, суадносная з паняццем 'шчака', таксама магла 
быць задзейнічана ва ўтварэнні антрапонімаў тыпу «Влас», «Волосарь». 

Цікавыя абагульненні зроблены A.M. Афанасьевым адносна семантыч-
най матывацыі назвы тканіны валасень і суадносных з ёй па матывах аба-
значэння іншых слоў. Згодна з яго разважаннямі, у старажытную эпоху 
паняцці валасы і ніці абазначаліся тоеснымі назвамі (гл. Афанасьев 1988, 
223). Для прыкладу ён прыводзіць паралелі: «кудель (куделя)» 'маток ільну, 
прыгатаваны для пражы' і «кудеря» 'кудры', «кудло» 'доўгая шэрсць', «куд-
латый» 'чалавек з ускалмачанымі валасамі', «кужлявый» 'кучаравы'; «воло-
сень» 'шарсцяная пража, воўна', «пряди (волос)». Гэта знаходзіла выра-
жэнне і ў фантазіі чалавека, які бачыў у сонечных промнях раскошныя ва-
ласы і параўноўваў іх з залатымі ніцямі. Са старажытнасці вядомы вобраз 
сонца як кола, якое круціцца; у новай абстаноўцы сонца прынята лічыць за 
кола калаўрота (spinn-rad), а промні яго - за ніці, якія намотваюцца на вера-
цяно (гл. Афанасьев 1988, 223). Такая метафарызацыя сведчыць пра 
спецыфіку адлюстравання прадметаў і з'яў рэчаіснасці ў свядомасці стара-
жытнага чалавека, які імкнуўся стварыць карціну навакольнага свету праз 
сферу «чалавек». 

У наш час бывае складана зразумець, кажучы словамі Я. Карскага, «што 
кіравала чалавекам, які выкарыстоўваў тое ці іншае параўнанне, - вобраз, 
нярэдка вельмі наіўны, малападыходзячы для абазначэння вядомага пред-
мета» (Карскі 2001, 488). Так, слова волас з'яўляецца матывам намінацый, 
якія на першы погляд не маюць нічога агульнага паміж сабой: валасянка 
'гатунак тканіны' і валасянка2 'сузор'е Плеяд' (Фасмер  1964  I, 344). Як 
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развілася аманімічнасць гэтых лексіка-семантычных варыянтаў, чаму суад-
несенасць з адным і тым жа словам волас прывяла да ўзнікнення палярна 
розных назваў: назвы тканіны і назвы астранамічнага аб'екта? Каб адказаць 
на гэта пытанне, трэба вызначыць усе магчымыя перадумовы ўзнікнення 
прыведзеных назваў, этымалогію роднасных ім слоў, скарыстаўшы пры гэ-
тым пазамоўныя фактары, важныя для разумения старажытнага погляду 
славян на «зямны» і «касмічны» сусветы. 

3 метафарызацыяй слова валасы звязаны шэраг старажытных астрана-
мічных назваў. Так, яшчэ ў «Іпацьеўскім летапісе» (1265 г.) знаходзім назву 
каметы Власатая: Явися зв±зда на востоц±, хвостатая образомъ страш-
нымъ, испущающе от себе луч± великы, си же зв±зда нар±чаеться вла-
сатоя (Словарь... 1975 II, 222), а слова власъ, акрамя традыцыйных 
значэнняў 'волас', 'поўсць жывёлы', мела астранамічнае значэнне - 'хвост 
каметы': Комитъ ес<ть> огневидныхъ зв±здъ събрание, власы... образно 
окрстъ испущая заря (Словарь... 1975 II, 222). Вынік падобнай мета-
фарызацыі можна бачыць і ў старажытных назвах сузор'я Плеяд, адлюстра-
ваных у помніках старажытнарускай і старабеларускай пісьменнасці, - вла-
сожелецъ (власожельць, власожьльць) і власожелище {власежилищи): “нъ 
же сътворилъ Зв±зsды рекомы³ возъ, и звезды рекомы³ власожелцы и 
проходню; мочи ли будешь споити блищащие звезды власожелце: или 
кругъ возу зв±зд³ного розв³зати можешsли; Власожелца и Проходню на-
рек тŸ (Гістарычны слоўнік... IV, 25). Параўн. іншыя назвы Плеяд: ц.-слав. 
власожельць, власожелишти, власожилишти, власожилиц³, ст.-рус. воло-
сыни, бел. вісыжар, валоскі, вапосны, валасянка, стажары, рус. волосо-
жары, стожары, висожары, тульск. сожар, сажар, укр. волосожар, серб.-
харв. вl×шuђu 'тс'. Менавіта наяўнасць назваў тыпу валоскі, валосны, рус. 
волосыни, ст.-рус. волосыни дало падставу звязваць назву сузор'я з волас. 
Хаця Ф. Міклошыч серб.-харв. вl×шuђu звязвае з волах, влах, старой назвай 
раманскіх народаў. Па версіі В. Мартынава, форма вісажар з'яўляецца дру-
гасным утварэннем, якое ўзнікла ў выніку змешвання слоў валасы і вісы, 
віскі 'валасы на скронях' (гл. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы 1980, 
33). Аўтары названага слоўніка выказваюць меркаванне аб існаванні дзвюх 
назваў Плеяд - ад волас і ад стажара, якія былі збліжаны і кантымінаваны 
(гл. Этымалагічны слоўнік... 1980, 33). A.M. Афанасьеў рускую назву «Воло-
сожары» тлумачыць як «зіхатлівыя», «бліскучыя» - светлыя валасы, 
супастаўляючы яе з найменнем Косы, якое ў лужычан служыць найменнем 
то Вялікай Мядзведзіцы, то сузор'я, вядомага пад назвай Валасы Веранікі 
(Афанасьев 1988, 223). Аналагічную версію прыводзіць Г. Дзячэнка, спасы-
лаючыся на «Матэрыялы для тлумачальнага слоўніка рускай мовы і ўсіх 
славянскіх моў» С Мікуцкага: «Власожельцы - рус. волосожары (елась; 
жарь = зара - зорка) - сузор'і, якія называюць Плеяду» (цыт. па: Полный 
церковнославянский словарь 2000, 924). 

Выхад за межы славянскіх моў і прыцягненне фактаў з лацінскай, гоцкай і 
іншых і супастаўленне іх з індаеўрапейскімі каранямі паказвае, што ў 
старажытнасці эпітэтам да слова волас быў прыметнік 'вогненны': сярэдне-
лац. pilus 'валасы', але *pel- 'гарэць', гоцкае tagl 'валасы', але *tegl-, *dheg-
'гарэць', гр. υρίξ 'валасы', але *(d)reg- 'гарэць', англ. fur 'шэрсць', але ням. 
Feuer 'агонь', серб.-харв. dlaka 'валасы', але старажытнапаўночнае logi 
'полымя', старажытнапаўночнае Іод 'валасы', але ням. lodern- 'палымнець', 
авесційскае varesa-, але *uer- 'гарэць, літ. gauras 'валасы на целе', але 
*gher- 'гарэць', лац. crinis 'валасы', але *cris-ni (параўн. *kres- 'высякаць 
агонь, іскру'), літ. kailis 'мех', але *kel- 'гарэць'. Адкуль такое структурнае па-
дабенства? М.М. Макоўскі адзначае, што першапачаткова паняцце 'валасы' 
суадносілася са значэннем 'гнуць, выгінацца', якое ў сваю чаргу з'явілася 
зыходным для значэння 'агонь': параўн. нідэрл. bont 'мех', індаеўр. *bhen- 
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 (*bhon-) 'біць', ням. bunt 'стракаты' (дзеепрыметнік са значэннем 'высечаны 
(пра агонь); вогненны, бліскучы, стракаты'), нідэрл. bont 'шкура' літаральна 
абазначае 'воженная' (гл. Маковский 1989, 59). Суаднесенасць з прыметай 
'гнуць, выгінацца' пэўным чынам матывуе выкарыстанне наймення волас як 
абазначэння пральных нітак, а суаднесенасць з другаснай прыметай 
'гарэць' можа мець матывацыйнае дачыненне да старажытных назваў 
касмічных аб'ектаў тыпу Власатая (пра камету), што значыць 'вогненная'. У 
аснове касмонімаў з коранем волас- могуць ляжаць і іншыя анамасіялагіч-
ныя прыметы, вызначэнне якіх абапіраецца на міфалагічныя ўяўленні на-
шых продкаў. 

На нашу думку, магчыма супастаўленне стараспавянскіх назваў сузор'я 
Плеяд власожелишти, власожилишти, власожилиц³, власожельць з тэоні-
мам Волас, які згадваецца ў старажытных летапісах як язычніцкае сонечнае 
бажаство. Ці не з'яўляліся, па язычніцкіх уяўленнях, такія «власожелишти» 
«жыллём» Воласа? Другая частка кампазіта-касмоніма мае выразную суад-
несенасць са стараславянскім жилите, якое ў рэестры «Стараславянскага 
слоўніка» прадстаўлена ў форме з кірылічнай кансанантай ¯, а ў 
ілюструемым фрагменце з транслітарацыяй - шт (št): ~pмоуже м±сто и жи-
лишта не сьв±мь (Старославянский словарь 1999, 218). Гэта слова ў ад-
ным сінанімічным радзе з об±тіль, жили¯е і інш. 

Сама назва бажаства Воласа (Вялеса) семантычна звязана з воласам, 
шэрсцю, шкурай звера. У «Вопыце апавядання пра старажытных рускіх» 
Б. Успенскі адзначаў, што Волас, падобна грэчаскаму Пану або егіпецкаму 
Анубісу, лічыўся апекуном жывёлы і меў выяву, па ўсёй верагоднасці, з га-
лавой сабакі. Яму прыносілі ў ахвяру авечак і коз: «I зараз можна бачыць, 
што просталюдзіны па падабенстве імені, даручаюць апякунства святому 
Уласію статкі сваіх жывёл і што, пры першым выгане іх на паству, выносіцца 
ікона гэтага святога» (Полный церковнославянский словарь 2000, 928). 

Ёсць меркаванне, што Волас (Вялес) быў татэмным продкам старажытных 
паляўнічых, яго таксама ўяўлялі ў зааморфным абліччы, якое змянялася з ця-
гам часу. Да Воласа (Вялеса) мелі дачыненне жрацы-волхвы (літаральна «ва-
ласатыя»), апранутыя ў звярыныя шкуры. Яны лічылі, што бажаство 
знаходзіцца па той бок быцця, з'яўляецца ўладыкам паралельнага свету, ня-
бачнага жывым, і імкнуліся сваімі падчас жорсткімі дзеяннямі, звязанымі з ах-
вярапрынашэннем, устанавіць сувязь паміж гэтымі двума светамі. 

Адгалоскі пакланення старажытнаму бажаству Воласу знаходзяць 
праяўленне ў народных звычаях, прынамсі ў зімовых традыцыйных каляд-
ных скоках, якія суправаджаліся закрыццём твара звярынымі маскамі і ап-
рананнем кажухоў з вывернутым наверх футрам, якое імітавала звярыную 
шэрсць. Звычай пераапранацца на каляды з выкарыстаннем такіх масак 
трывала захаваўся па сённяшні дзень і ўскосна сведчыць пра рэліквію ста-
ражытных часоў. «Велесавымі днямі» называлася, дарэчы, другая палова 
зімовых каляд (першы іх тыдзень прысвячаўся ўласна сонцазвароту). 

3 пэўнай доляй імавернасці можна меркаваць, што культ Воласа, 
зааморфнага бажаства, спецыфічна адлюстраваны ў старажытных антрапо-
німах Влас, Власарь, Власий, Власо, Власян, Волос, Волосарь, Волосовец, 
Волх, Волхв, паходжанне якіх А. Бажэнава адназначна звязвае з матыва-
цыйнай прыкметай 'валасаты, апрануты ў шкуру звера' і ілюструе іх 
канкрэтнымі прыкладамі: «Волос» (у Густынскім летапісе; 996 г.), «Волос» (у 
Ноўгарадзе; 1183, 1187); «Волосовиць» («И убиша Сбышку Волосовиця»; 
1194, 1230), «Волос Блудкинич» (у наўгародскім першым летапісе), «Волос» 
(ва ўкладной грамаце Варлаама Хутынскага; 1200, 1618, 1664); «Волосо-
вец» («сын Волосов», на Русі Вялікай, 1618, 1664), «Волос» (бельскі 
селянін; 1506, 1605, 1668), «Волосарь», «Волосатый» (масквічы), «Волос» (у 
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Сурожы; 1516), «Власян» (балгарын; 1534), «Волос» (з Холма; 1583), «Во-
лосатый» (баярын смаленскі; 1609) і інш. (гл. Баженова 2006, 90). 

Гіпатэтычна можна дапусціць сувязь антрапонімаў тыпу Волас, Влас з 
аднайменным тэонімам Волас - сонечным язычніцкім бажаством - на пад-
ставе супастаўляльнага факта: імя аднаго з багоў славянскага язычніцкага 
пантэона - Хорс (ён быў адным з нябесных багоў побач з Перуном і Дажбо-
гам, хутчэй за ўсё богам Сонца або адной з яго іпастасяў), у якасці 
састаўной часткі ўваходзіла ў некаторыя асабовыя імёны, найперш у 
распаўсюджанае скіфа-сармацкае імя чалавека - Xopoauog (у грэчаскім 
запісе). На думку Ю.С. Сцяпанава, яно значыла «вястун сонца». Старажыт-
нае бажаство Форс і рускі прыметнік «хороший» - генетычна блізкія і звязаны з 
сармацкай крыніцай: эпітэт нейкага сармацкага бажаства xorz 'добры' быў ус-
прыняты ў рускай мове як імя ў форме Форсъ. 3 назвай гэтага бажаства 
Ю.С. Сцяпанаў звязвае і этнічную назву харваты (гл. Степанов 2004, 167). 

Дапушчальна тэанімічная этымалогія і ў адносінах да старажытных 
назваў адзення тыпу «валасянка», «валасень», «власяница» з улікам той 
істотнай ролі, якую адыгрывала бажаство Волас у жыцці славян-язычнікаў. 
Паступова з прыходам хрысціянства валасянка 'від тканіны' набыў другас-
ную матывацыю, ужо не праз бажаство Волас, а праз аднайменнае прад-
метнае абазначэнне. 

Праводзячы паралель з сучаснай беларускай мовай, адзначым, што но-
выя асацыяцыі са словам волас прыводзяць да ўтварэння дэрыватаў з 
празрыстай унутранай формай. Прыкладам таму могуць служыць батаніч-
ныя народныя назвы: валасянка 'ваўнянка - ядомы пласціністы грыб чырва-
навата-ружовага колеру з пушыстым падагнутым краем шапкі' (Лагойскі, 
Мінскі, Лельчыцкі, Лоеўскі р-ны) (Янкова 1982, 20); валасень 'сівец- шурпа-
тая, з шчацінападобным сцяблом расліна, на якой побач з маладым зялё-
ным лісцем трымаецца ссівелае мінулагодняе' (Іўеўскі, Пухавіцкі, Чачэрскі 
р-ны) (Лексічны атлас беларускіх народных гаворак 1993, к. 253; Слоўнік 
беларускіх гаворак паўночна-заходняй часткі Беларусі і яе пагранічча 1979, 272); 
валасень 'ястрабок - апушаная расліна, пераважна з бязлістым сцяблом і 
дробнымі ў кошыках кветкамі ад жоўтага да аранжава-чырвонага колеру' 
(Віцебскі, Магілёўскі р-ны) (Раслінны свет 2001, 134); валасняк 'ястрабок' 
(Магілёўскі р-н) (Раслінны свет 2001, 134); валасень 'моцная высокая трава' 
(усходнепалескі рэгіён) (Этымалагічны слоўнік беларускай мовы 1980, 33), 
валасатнік 'багноўка чорная - нізкарослая балотная расліна з дробнымі 
цёмна-чырвонымі кветкамі' (Жыткавіцкі р-н) (Тураўскі слоўнік 1982, 137); ва-
ласок (мн. валаскі) 'суквецце з патоўшчаным асяроддзем, воссю' (Стаўбцоў-
скі р-н); валаснікі 'трыпутнік, падарожнік' (Воранаўскі р-н) (Лексічны атлас 
беларускіх народных гаворак 1993, к. 251). Матывавальнае слова волас мае 
дачыненне і да такіх назваў, як: валасянка 'сіло' (Верхнядзвінскі р-н) (Шата-
лова 1975, 26); валасянка 'травяны матрац' (Гомельскі р-н) (Этымалагічны 
слоўнік беларускай мовы 1980, 34). Характерны для сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы заонім валасянка ўжываецца са значением 'невялікая 
пеўчая птушка атрада вераб'іных з тонкай шылападобнай дзюбай', матывам 
для ўзнікнення гэтай назвы, відавочна, з'явілася фармальнае падабенства з 
воласам тонкай і доўгай дзюбы птушкі. Асацыятыўныя сувязі гэтых слоў жы-
выя і, у адрозненне ад старажытных намінацый, тэанімічна не ўскладнены. 
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