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Моўна-выяўленчыя сродкі ў беларускай дзіцячай паэзіі 

 

Цяжка ўявіць сабе дзяцінства без кнігі. Суправаджаючы чалавека з 

самых першых гадоў яго жыцця, мастацкая літаратура моцна ўплывае на 

развіццё маўлення дзіцяці, выхоўвае яго ўяўленне, дае прастору для развіцця 

фантазіі. Калі дзіця слухае вядомую казку, верш, яно суперажывае, хвалюецца 

разам з іх героямі. Так яно вучыцца разумець літаратурныя творы і, такім 

чынам, фарміруецца як асоба. У народных казках раскрываецца перад дзецьмі 

фантазія і досціп народа, у апавяданнях яны пазнаюць лаканічнасць і 

дакладнасць слова, у вершах улоўліваюць напеўнасць, рытмічнасць і 

музыкальнасць мовы. Інтэлектуальнае і эстэтычнае развіццё дзяцей звязана з 

кнігамі, якімі яны захапляюцца. Уваход дзіцяці ў сусвет адбываецца з 

дапамогай літаратуры, якая спецыяльна створана для дзяцей. Менавіта дзіцячая 

літаратура развівае фантазію, адкрывае новыя сусветы, вобразы і мадэлі 

паводзін, з’яўляецца моцным сродкам духоўнага развіцця асобы. 

У адным з інтэрв’ю А. Васілевіч ускосна вылучыла адметную 

асаблівасць беларускай дзіцячай літаратуры: яе здольнасць абуджаць у малень-

кага чытача пачуццё суперажывання, выклікаць у яго эмацыянальна-каштоўныя 

адносіны да свету. Маленькія чытачы нічым не слабейшыя (а, можа, нават і 

мацнейшыя) у патрабавальнасці да мастацкай літаратуры за дарослых. Іх не так 

проста заахвоціць, матываваць да чытання. Таму кожны з пісьменнікаў павінен 

імкнуцца да стварэння высокамастацкіх, займальных, інтэлектуальных твораў 

для дзяцей. Маленства – самы адказны момант жыцця, стартавая пляцоўка ча-

лавека. І ад таго, хто вёў дзіця за руку, хто адкрываў яму навакольны свет, бу-

дуць залежаць узлёт, лёс, будучыня і шчасце чалавека. Нездарма Л. М. Талстой 

сцвярджаў, што ад нараджэння да пяцігадовага ўзросту дзіця бярэ з жыцця ў 

шмат разоў болей для свайго розуму, для сваіх пачуццяў, волі, характару, чым 

ад пяцігадовага да старасці. Пісьменнік ці паэт, які працуе з дзецьмі і творыць 

для дзяцей, павінен быць і настаўнікам, і псіхолагам, і сябрам.  

Беларуская дзіцячая паэзія – рознаўзроўневая з’ява. Для найбольшага 

ўздзеяння на маленькага чытача некаторыя паэты выбіраюць моўную гульню, 

іншыя – ласкавыя звароты. Увогуле, існуе шмат спосабаў засяродзіць увагу 

дзіцяці на чытанні, уцягнуць яго ў дзівосны свет літаратуры. Хацелася б 

спыніцца на найбольш ужывальных з іх. 

Канешне ж, малое дзіця разумее не ўсе з’явы жыцця і далёка не ўсё можа 

растлумачыць. У большасці паэтаў пераважаюць лексічныя моўна-выяўленчыя 
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сродкі. Хтосьці выкарыстоўвае ўласныя прыёмы, хтосьці надае перавагу 

традыцыям, але, тым не менш, ёсць адна адметная рыса, якая прасочваецца 

фактычна ва ўсіх дзіцячых вершах любога пісьменніка: ужыванне слоў з 

памяншальна-ласкальным значэннем. Асноўным сродкам такога прыёму 

з’яўляюцца дэмінутыўныя суфіксы. Васіль Вітка сцвярджаў: «Без душэўнай 

чуласці, без любові да дзіцяці не можа быць выхавання». Кожны аўтар адносіцца 

да свайго малога чытача з ласкавасцю і пяшчотнасцю, таму вялікую ролю ва 

ўспрыманні верша адыгрываюць памяншальна-ласкальныя формы слоў. 

Напрыклад, у вершы Рыгора Барадуліна «Пеўнік-весялун» такія словы 

пераважаюць: 
 

<…>Казкі-самаскладкі, 

Прыбабунькі 

І шаптушкі 

Хітрыя тапыраць вушкі. 

І казычуць, 

Як іглінкі 

Весялінкі-штохвілінкі.<…> 
 

А вось яшчэ адзін прыклад, верш Андрэя Хадановіча «Зубасты цмок»: 
 

<…> Каб я – ды роцік на замок? 

Хай пойдзе пагалоска! 

Крычу дзядулю: «Дзеда, цмок! 

Зубасты, як стракозка!» <…> 
 

І хоць гэта паэты розных храналагічных перыядаў, з розным жыццёвым 

вопытам, аб’ядноўвае іх менавіта ўжыванне дэмінутываў. Праўда, ёсць і 

выключэнні. Напрыклад, у вершы А. Хадановіча «Спрэчкі» дэмінутывы амаль 

не ўжываюцца, таму што ў ім маленькая гераіня выступае ў ролі дарослай, 

сур’ёзнай вырашальніцы канфлікту бацькоў, якія спрачаюцца пра яе выхаванне: 
 

І спрачаюцца да рання 

Пра дзяцей і выхаванне. 

Разышліся, божа мой! 

Трэба іх мірыць самой. 
 

Увогуле, Андрэй Хадановіч вельмі часта ўжывае прыём аповеду ад першай 

асобы, таму яго вершы падабаюцца дзецям і ўражваюць праўдзівасцю зместу. 

Кастусь Цвірка ў вершы «Гандлярка» таксама ўводзіць вобраз дзяўчыны 

і ад дэмінутыўных суфіксаў не адмаўляецца: 
 

<…> Ці вы бачылі 

На рынку 

За прылаўкам 

Кацярынку? <…> 
 

Для маленькіх дзетак асноўным заняткам з’яўляецца пазнанне наваколь-

най рэчаіснасці, таму многія паэты імкнуцца пашырыць кругагляд дзіцяці, уз-

багаціць іх слоўнікавы запас, патлумачыць многія з’явы. Напрыклад, верш 

Кастуся Цвіркі «Авадзень» пабудаваны ў форме загадкі: 
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Па іржышчы 

Стрымгалоў 

Уцякае  

Гурт кароў. 

Злосны я 

Ў спякотны дзень. 

Хто ж такі я? 

Авадзень! 
 

На працягу ўсяго верша аўтар расказвае чытачу пра існаванне такога 

насякомага, а ў канцы дае яго назву, тым самым уводзіць новае слова і паняцце 

ў лексічны запас дзіцяці. 

Некаторыя паэты праз свае вершы імкнуцца раскрыць малому 

наваколле, навучыць яго, бо дыдактычная функцыя была і ёсць асноўнай у 

дзіцячай літаратуры. Напрыклад, у вершы Ларысы Геніюш «Верабей» паэтка 

паказвае дзецям, чым харчуюцца вераб’і, як яны «размаўляюць», і вучыць 

дзяцей ветлівасці: 
 

Верабейка: 

– Ціў-ціў-ціў! –  

Муху дзюбаю злавіў. 

А таму, што быў ён добры, 

То з сябрамі падзяліў. 

Елі муху ўсе са смакам. 

Шчабяталі: 

– Дзякуй! 

– Дзякуй! 
 

Рыгор Барадулін у некаторых творах проста зацікаўлівае дзіця, каб яно 

само задало сабе пытанні і, магчыма, пашукала на іх адказы ў іншых крыніцах. 

Напрыклад, верш «Хто яны?». У ім аўтар расказвае дзеткам, што ёсць такі від 

мядзведзя – грызлі. Але заканчваецца твор рытарычным пытаннем: 
 

З раніцы да хрыпаты 

У бары 

Раўлі браты, 

Два мядзведзькі хмурыя, 

Бо не зналі 

Бурыя, 

Што яны завуцца 

Грызлі. 

І таму навуку грызлі 

У зялёным буквары, 

Хто ж  

Яны ў сваім бары? 
 

Такім чынам, Рыгор Барадулін падштурхоўвае дзіця да ўсебаковага 

набыцця ведаў. У гэтым творы выкарыстаны і такія моўна-выяўленчыя сродкі 

лексічнага ўзроўню, як амонімы. Аўтар супастаўляе дзеяслоў і назоўнік грызлі, 

і за кошт гэтых амаформаў верш набывае забаўляльны характар. На слушным 

ужыванні амаформаў пабудаваны і верш «Чаму?»: 
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Чаму сабе  

Чамукала, 

Чаму ў далоні 

Хукала, 

Чаму ў бакі 

Хісталася, 

Пыталася  

Ўвесь час, 

Ці будзе 

У Пыталаве 

Яе чакаць  

Адказ. 

А за Чаму 

Чагокала 

Разгублена 

Чагокала, 

Недачувала 

Штокала 

І ўсю дарогу 

Штокала. 
 

Дзіцячы паэт павінен быць добрым псіхолагам, разумець дзіцячую 

натуру і ў нейкай ступені станавіцца дзіцем. Вершы сапраўднага майстра 

павінны быць лёгкімі, але не простымі. Ні адно дзіця не будзе чытаць 

прымітыўныя творы, таму паэт павінен усімі моўнымі сродкамі паказаць сваё 

майстэрства, данесці да малога правільную думку, размаўляць з ім на 

«дзіцячай» мове. Наладжавац кантакт з дзецьмі паэтам дапамагаюць моўна-

выяўленчыя сродкі фанетычнага ўзроўню. Найбольш ужывальны сродак 

такога тыпу – алітэрацыя. Так, у вершы Алега Старынчыка «Балбатухі» 

гэтым прыёмам ствараюцца выразныя гукавыя вобразы: 
 

Дзве балбочуць балбатухі. 

І гудуць яны, як мухі, 

Стаяць разам ля бярозы, 

І стракочуць, як стракозы. 

І гагочуць, быццам гусі, 

І качаюцца на пузе <…> 
 

Увесь верш «Дзе рэ?» Рыгора Барадуліна пабудаваны на такой вось 

гульні сэнсаў і гукаў. Твор можа служыць своеасаблівым «лагапедычным» 

дапаможнікам малому, бо вельмі часта дзеці сутыкаюцца з праблемай 

вымаўлення вібранта [р]: 
 

Ён хоча забрахаць, 

Ды брэх 

Гучыць, як дражніць: 

– Бэх, эх, эх! 

І азбуку 

Барбос дзярэ. 

Без рэ 

Як запытаць, дзе рэ?! 
 

Такім жа «лагапедычным дапаможнікам» можна лічыць і верш «На 

шашы і ля шашы». Ён створаны з той жа мэтай, але накіраваны на трэніроўку 

правільнага вымаўлення гука [ш]: 
 

А пад шатамі ў цішы 

На ляшчыне спарышы. 

У капелюшы спарыш, 

Пашукай спарыш, малыш! 
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Пры ўжыванні фанетычных сродкаў абавязковым кампанентам 

з’ўяляецца элемент гульні, які аўтары лічаць вельмі ўдалым прыёмам для наву-

чання дзіцяці. Між тым, моўная гульня слоў стварае ва ўспрыманні дзіцяці 

слыхавыя вобразы, а таксама навучае правільнаму вымаўленню слоў. Яскравы 

прыклад – верш Алега Старынчыка «Варона»: 
 

Важна ходзіць на дварэ, 

Носіць моднае карэ, 

Яе клічуць Караліна, 

Яна страляе з карабіна. 

Раз’язджае на карэце, 

Нібыта грае на кларнэце. 

Варона знае каратэ, 

І танцуе ў вар’етэ. 
 

Усе названыя моўныя сродкі надаюць вершам мастацкую выразнасць і 

мілагучнасць, багатую вобразнасць, глыбокую змястоўнасць. Вывучэнне ды-

намікі развіцця дзіцячай літаратуры адносіцца да прыярытэтных напрамкаў су-

часнага беларускага літаратуразнаўства, паколькі дазваляе не толькі канкрэтна 

ахарактарызаваць сістэму выяўлення дзіцячага светаразумення праз прызму 

творчасці пэўнага пісьменніка, але і спрыяе прагназаванню далейшага развіцця 

лексіка-семантычных і стылістычных рэсурсаў сучаснай беларускай літара-

турнай мовы. 
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Дэархаізацыя старабеларускіх слоў як сродак намінацыі ў БНТ-11
1
 

 

У 1920-я гг. імкліва пашыралася сфера ўжывання беларускай мовы, 

асаблівая ўвага пры гэтым надавалася мове навукі, у сувязі з чым пачалася 

свядомая праца па фарміраванню і ўпарадкаванню беларускай тэрміналогіі. 

І паколькі з’явілася вялікая патрэба ў сродках намінацыі, то выкарыстоўваліся 

                                                           
1
 БНТ-11 – Беларуская навуковая тэрміналогія. Выпуск 11: Грамадазнаўства. Мінск, 1927. 


