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ў  рамках  нефармальных  размоў,  стаўленне  да 
якога на дадзены момант неадназначнае.

Агульнае  і  адрознае  паміж ПК,  змешваннем 
кодаў і злітымі лектамі апісвае ў працы «Ад пе-
раключэння кодаў праз змешванне моў да злітых 
лектаў:  да  дынамічнай  тыпалогіі  двухмоўнага 
маўлення» П. Аўэр. Ён жа ў класічным для да-
следчыкаў двухмоўя артыкуле «Аднамоўны ўхіл 
у  даследаваннях  двухмоўя,  або  Чаму  двухмоў-
нае маўленне (да гэтай пары) застаецца моцным 
арэшкам для лінгвістыкі» прыводзіць недахопы 
аналізу двухмоўнага маўлення з выкарыстаннем 
методыкі  разгляду  аднамоўных  разнавіднасцей.  
Па  назіраннях  аўтара,  «коды»  ў  рамках  двух-
моўнага  маўлення  могуць  уступаць  у  канвер-
генцыю  ў  такой  ступені,  што  носьбіты  і  слу-
хачы  гэтага  маўлення  перастаюць  іх  выразна  
размяжоўваць. Даследчык сцвярджае, што двух- 
моўнае  маўленне  павінна  разглядацца  як  свое-
асаблівы  трэці  код  са  сваімі  лексікай  і  грама-
тыкай, які варта не параўноўваць з адпаведнымі 
аднамоўнымі  разнавіднасцямі,  а  аналізаваць  як 
самастойны, незалежны варыянт.

Другая  частка  тома  –  «Няроўнасць  у міжаса-
бовай  камунікацыі.  Мова  і  ўлада.  Мова  і  ідэа-
логія»  –  прысвечана  адлюстраванню  гендарных, 
сацыяльных  і  палітычных  адрозненняў  моўцаў 
у  іх  вусным  і  пісьмовым  маўленні  і  методыцы 
аналізу  адпаведных  заканамернасцей.  Гэтыя  ад-
розненні могуць праяўляцца на ўзроўні выкарыс-
тання варыянтаў розных моўных адзінак, напрык- 
лад займеннікаў (Р. Браўн, А. Гілман. Займеннікі 

ўлады  і  салідарнасці),  звароткаў  (Р.  Браўн, 
М. Форд. Зваротак у амерыканскай англійскай).

Артыкулы Ц. А. ван Дэйка «Прынцыпы кры-
тычнага аналізу дыскурсу», Д. Грэйтбэтча «Кан-
версацыйны  аналіз:  нейтральнасць  у  інтэрв’ю 
брытанскіх навінных праграм», Н. Фэрклоу «Па- 
літычны  дыскурс  у  прэсе:  аналітычная  схема»,  
І. Хатчбі  «Улада  ў  дыскурсе:  аналіз  спрэчак  на 
брытанскім  радыё-ток-шоу»  прысвечаны  мето- 
дыцы аналізу палітычнага дыскурсу. Даследчык  
Д. Янг  (главы  з  кнігі  «Таталітарная мова») раз- 
глядае  прыёмы  моўнага  абману,  якія  выкарыс-
тоўваюцца камуністамі.

Артыкул  Р.  Дж.  Уотса  «Ветлівасць»  прысве- 
чаны  лінгвістычнай  ветлівасці:  яе  паходжанню,  
азначэнню,  відам.  Аналізуецца  ветлівасць  як 
культурны  канструкт,  дыялогавы  кантракт,  раз-
глядаюцца  спосабы  яе  вывучэння  рознымі  на-
вукоўцамі:  пастулаты  Г.  Грайса,  падыход  Р.  Ла-
кофа,  схема  Д.  Ліча.  Праца  Ф.  Том  «Апісанне 
навамоўя» (главы з кнігі) прысвечана лексічным 
і сінтаксічным рысам адзначанай з’явы.

Выданне хрэстаматыі «Сацыялінгвістыка і са-
цыялогія  мовы»  –  важная  падзея  для  шырокага  
кола даследчыкаў, зацікаўленых сацыялінгвістыч- 
най тэматыкай. Знаёмства з артыкуламі, змешча-
нымі  ў  кнізе,  дазволіць  даведацца  пра  актуаль-
ныя  напрамкі  і  тэндэнцыі  навуковых  пошукаў 
замежных калег і выкарыстоўваць досвед прызна-
ных  сацыялінгвістаў  ва  ўласных  даследаваннях, 
набліжаючы іх да прац міжнароднага ўзроўню. 

Н. В. Яненка

Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны :  у  2 ч. 
Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2012–
2014. Ч. 1 / Л. І. Злобін (рэд.) [і інш.]. 2012. 304 с. ; 
Ч. 2 / склад. Г. К. Семянькова [і  інш.] ; пад рэд. 
А. С. Дзядовай. 2014. 358 с.

Regional Dictionary of Vicebsk Region  :  in  2  
parts.  Vicebsk  :  Vitebsk  State  University  named 
after  P.  M.  Masherov,  2012–2014.  Part  1  /  ed.  by 
L.  I. Zlobin  [et  al.]. 2012. 304 p.  ; Part 2  /  compil. 
G. K. Siemiankova [et al.]  ; ed. by A. S. Dziadova. 
2014. 358 p.

Даследаванне дыялектнай лексікі ў яе сучас-
ным  стане  з’яўляецца  актуальнай  задачай  для 
нацыянальнага  мовазнаўства  любой  краіны. 
Публікацыя  лексікаграфічных  прац  становіцца 
адметнай  падзеяй  у  галіне  дыялекталогіі,  бо 
новы слоўнік – гэта інфармацыйная крыніца для 
мовазнаўства  і  іншых гуманітарных навук, якая 

ўтрымлівае разнастайныя звесткі пра духоўную 
і  матэрыяльную  культуру  носьбітаў  гаворкі. 
Да  ліку  важных,  доўгачаканых  і  запатрабава-
ных  выданняў  належыць  «Рэгіянальны  слоўнік 
Віцебшчыны». 

Актуальнасць  гэтай  працы  для  беларускай 
дыялектнай  лексікаграфіі  абумоўліваецца  шэ-
рагам  прычын.  Як  вядома,  у  пачатку  1950-х  гг. 
моваведы  Інстытута мовазнаўства  імя Якуба Ко-
ласа  Акадэміі  навук  Беларусі  выступілі  з  ідэяй 
стварэння  лексікона  беларускіх  народных  гаво-
рак.  Тагачасная  ініцыятыва  не  была  інавацыяй: 
працай па  стварэнні  слоўніка жывой беларускай 
мовы, фундаментальнай базай якога павінны былі 
стаць  лексічныя  багацці  беларускай  дыялектнай 
мовы,  займаліся  айчынныя  моваведы  ў  пачатку 
1920-х гг. На той час задуму ўдалося ажыццявіць 
толькі  часткова,  таму  абвяшчэнне  ў  1950-я  гг.  
ідэі аб рэалізацыі буйнога нацыянальнага праекта  
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ў  галіне  лексікаграфіі  было  прыхільна  сустрэ- 
та  нацыянальнай  культуратворчай  элітай.  Але 
прапанова  аб  стварэнні  зводнага  слоўніка  гаво-
рак беларускай мовы з’яўлялася ў некаторай ме- 
ры  рэанімацыяй  лексікаграфічных  ідэй  даслед-
чыкаў  часу  станаўлення  нацыянальнага  мова-
знаўства. Разам  з  тым распрацаваныя ў  той час 
тэарэтыка-метадалагічныя падыходы, адлюстра-
ваныя ў артыкуле М. В. Бірылы «Да пытання аб 
тыпе  і  прынцыпах  укладання  беларускіх  аблас-
ных  слоўнікаў»1,  адпавядалі  тагачаснаму  ста-
ну  лінгвістычнай  навукі.  Даследчыкі  меркавалі 
падрыхтаваць  восем  дыялектных  слоўнікаў,  ад-
ным  з  якіх  быў  «Слоўнік  полацкіх  і  віцебскіх 
гаворак».  Паўторная  спроба  рэалізаваць  праект 
пад умоўнай назвай «Зводны поўны слоўнік бе-
ларускай  мовы»  не  ажыццявілася  цалкам,  але 
многія  з  запланаваных  выданняў  былі  надрука-
ваны  ў  другой  палове ХХ  ст.  як  падрыхтоўчыя 
матэрыялы  да  абласных  слоўнікаў  ці  як  уласна 
слоўнікі. Публікацыя ў дзвюх частках словазбо-
ру «Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны» як бы дэ-
манструе выкананне задання на назапашвальным 
этапе ўкладання дыялектнага агульнанацыяналь-
нага лексікона. 

Падрыхтаваны  выкладчыкамі  кафедры  бела-
рускага  мовазнаўства  Віцебскага  дзяржаўнага 
ўніверсітэта  імя П. М. Машэрава  «Рэгіянальны 
слоўнік Віцебшчыны» можна лічыць іх сапраўд-
ным  творчым  і  навуковым  дасягненнем:  зату-
ханне  акадэмічнай  ідэі  скласці  зводны  слоўнік 
беларускіх народных гаворак па прычыне перша- 
чарговай рэалізацыі фундаментальнага лінгвагеа-
графічнага  праекта  «Лексічны  атлас  беларускіх 
народных  гаворак»  (далей  – ЛАБНГ)  дазваляла 
забыцца на папярэднія кафедральныя планы і на-
вуковыя  абавязкі  сярэдзіны  мінулага  стагоддзя. 
Дзякуючы супольным высілкам выкладчыкаў ка-
федры слоўнік убачыў свет. 

Палявымі даследаваннямі былі ахоплены ўсе  
раёны Віцебскай вобласці, колькасць вёсак, у якіх  
збіраўся  моўны  матэрыял,  вымяраецца  некаль-
кімі  сотнямі  (для  прыкладу:  толькі  ў  Браслаў-
скім  раёне  было  абследавана  54  вёскі).  Матэ-
рыялы для слоўніка, як адзначаецца ў прадмове 
да першай часткі, збіраліся студэнтамі і выклад-
чыкамі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя  
П. М. Машэрава  «падчас  праходжання  дыялек-
талагічнай  практыкі  ў  выязных  экспедыцыях 
і  ў  населеных  пунктах  па  месцы  жыхарства» 
(ч. 1, с. 5). Збор абазначальных лексічных срод-
каў праводзіўся на аснове спецыяльных праграм,  
якія  былі  падрыхтаваны  ў  акадэмічным  Інсты- 
туце мовазнаўства імя Якуба Коласа і выходзілі 

ў  трох  выпусках пад  агульнай назвай «Інструк-
цыя  па  збіранні  матэрыялаў  для  складання  аб-
ласных слоўнікаў беларускай мовы» (1959, 1960, 
1966).  Выкарыстанне  навуковага  метадычнага  
інструментарыю  ўжо  на  пачатковым  этапе  пад-
рыхтоўкі слоўніка дазваляе меркаваць, што ў ві- 
цебскім  словазборы  адлюстраваны  тэматычна  
разнастайны,  семантычна  тоесны  і  суадносны  
лексічны  рэпертуар  рэгіянальнага  дыялектнага  
ідыёма.  Апошняе  вельмі  важна  пры  сістэматы-
зацыі  лексічных  звестак,  а  таксама  пры  правя-
дзенні  інтэрпрэтацыйных  лінгвістычных  дасле-
даванняў рознага зместу і характару. 

«Рэгіянальны  слоўнік  Віцебшчыны»  –  гэта 
выданне,  якое  абагульняе  вынікі  народнай  сло-
ватворчасці гаворак Віцебшчыны. Словазбор ха-
рактарызуецца багаццем лексічнага складу  і се-
мантычнай  разнастайнасцю  зафіксаваных  у  ім 
намінатыўных  сродкаў,  якія  пашыраюць,  уда-
кладняюць і дапаўняюць навуковую інфармацыю 
пра  лексічны  ўзровень  дыялектнай  мовы  гэтай 
структурнай разнавіднасці гаворак паўночна-ўс-
ходняга дыялекту беларускай мовы, адлюстрава-
ную ў ЛАБНГ і іншых слоўніках ці спецыяльных 
дыялекталагічных  зборніках.  Наяўнасць  такога 
багатага матэрыялу дазволіць у перспектыве па- 
глыбіць  нашы  веды  пра  тэрытарыяльную  ды-
ферэнцыяцыю  гэтай  адметнай  групы  гаворак 
у  складзе  беларускай  дыялектнай  мовы,  гісто-
рыю  фарміравання  дадзенага  моўнага  рэгіёна, 
частка  гаворак  якога  характарызуецца  этнаге-
нетычным  адзінствам  з  памежнымі  гаворкамі 
Пскоўшчыны,  што  ўваходзяць  у  склад  рускай 
мовы.  Гэты  дыялектны  слоўнік  паслужыць  зы-
ходнай  базай  для  вывучэння  гісторыі  побыту, 
матэрыяльнай  і  духоўнай  культуры  насельнікаў 
Паазер’я ў дынаміцы яго развіцця. 

Такім  чынам,  нацыянальнае  мовазнаўства 
атрымала каштоўнае навуковае выданне, патрэб-
нае як для стварэння тэарэтычных прац у галіне 
славістыкі і балта-славянскіх даследаванняў, так  
і для надзённых патрэб нацыянальнай дыялект-
най лексікаграфіі – складання «Зводнага слоўні-
ка беларускіх народных гаворак», над чым пра-
цуюць  сёння  лінгвісты  Інстытута  мовазнаўства 
імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі. 

Аб’ём  любога  слоўніка,  дакладней  яго  лек- 
січная напоўненасць, у практычнай лексікагра- 
фіі  не  характарызуецца  пэўнымі  стандартамі,  
а  таму  вызначэнне  таго,  які  матэрыял  уклю-
чаць у рэестр словазбору, а ад якога адмовіцца, 
заўсёды  грунтуецца  на  пэўных  прынцыпах, 
прынятых  аўтарам  ці  аўтарскім  калектывам. 

1 Бірыла М. В. Да пытання аб тыпе і прынцыпах укладання беларускіх абласных слоўнікаў // Працы Інстытута мовазнаўства 
АН БССР. 1958. Вып. V. С. 116–143.
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Пры лексікаграфічнай каталагізацыі пануючымі 
з’яўляюцца два прынцыпы – дыферэнцыяльны 
і  прынцып  максімальна  поўнага  адлюстраван-
ня  слоўнікавага  складу  асобнай  мясцовай  га- 
воркі ці групы гаворак. Дыферэнцыяльны прын- 
цып  прэзентацыі  дыялектнай  лексікі  вымагае  
выпрацоўкі  пэўных  крытэрыяў  для  ўключэння 
слова  ў  рэестр,  прычым  адзін  крытэрый  для 
слоўнікаў, укладзеных паводле дыферэнцыяль- 
нага  прынцыпу,  з’яўляецца  абавязковым:  лек-
семы, якія поўнасцю супадаюць з адпаведнымі 
адзінкамі  літаратурнай  мовы,  застаюцца  па-за  
межамі словазбору. Прынцып максімальна поў- 
най  фіксацыі  дыялектнай  лексікі  «не  абстаў-
ляецца» абмежавальнымі ўмовамі, але само па-
няцце паўнаты пры гэтым застаецца, відавочна, 
адносным. Укладальнікі «Рэгіянальнага слоўні-
ка Віцебшчыны» ў якасці зыходнага абралі ды-
ферэнцыяльны прынцып, які, паводле іх вызна- 
чэння,  угрунтаваны  «на  аналізе  суадносін  па- 
між лексічнай сістэмай гаворкі  і лексічнай сіс-
тэмай беларускай літаратурнай мовы» (ч. 1, с. 6). 
Такі падыход да ўкладання слоўнікаў з’яўляец-
ца пануючым у нацыянальнай беларускай дыя-
лектнай лексікаграфіі, пачынаючы з моманту яе 
станаўлення,  але  наўрад  ці  яго  можна  лічыць 
цалкам здавальняючым, пра што неаднойчы га-
варылася ў навуковых публікацыях. 

Адметнасці  ўкладання  «Рэгіянальнага  слоў- 
ніка  Віцебшчыны»  падаюцца  ў  прадмове.  Тра-
дыцыйна ў любым слоўніку гэта частка выдання 
прысвячаецца  асвятленню  тэарэтычных  і  мета- 
далагічных  пытанняў  па  стварэнні  лексікагра-
фічнай  працы.  Прадмова  да  віцебскага  слова-
збору  практычна  нічым  не  адрозніваецца  сваім 
зместам ад іншых уступных артыкулаў да анала- 
гічных выданняў. У  ёй  апісваецца макра-  і мік-
раструктура  падрыхтаванага  слоўніка,  даюцца  
тлумачэнні па ўжыванні некаторых граматычных  
і  іншых характарыстык лексічных адзінак, пры-
водзіцца спіс умоўных абазначэнняў і прынятых 
скарачэнняў,  пералічваюцца  населеныя  пункты,  
дзе  збіраўся  матэрыял.  Аднак  раскрыццё  аўта-
рамі тэарэтыка-метадалагічных асноў укладання 
слоўніка выглядае дужа сціпла. Напрыклад, для 
падачы  сінтаксічна  звязаных  адзінак  з  рознай 
ступенню злітнасці іх кампанентаў укладальнікі 
ўжываюць  паняцце  «складаныя  назвы»,  аднак 
яго  змест  не  тлумачыцца.  Такія  абазначальныя 
адзінкі  выступаюць  у  якасці  самастойных  рэе-
стравых слоў, іх адметны статус падмацоўваецца 
спецыяльным умоўным знакам. Ужыванне абра-
ных арыентавальных сімвалаў – станоўчая адзна-
ка  слоўніка,  асабліва  гэта  відавочна,  калі  кары-
стацца працай у электронным выглядзе. Але вось 
ці сапраўды ўсё тое, што абазначана ўказальным 

знакам ○,  адпавядае падобнаму лексічнаму ста-
тусу?  Мабыць,  цяжка  за  рэестравай  адзінкай 
«давáць жы́зні» (ч. 1, с. 169) прызнаць састаўную 
назву,  –  гэта,  безумоўна,  фразема.  Фразеалагіз- 
мы,  як  асобныя рэестравыя  адзінкі,  якія маюць  
адпаведнае  сімвалічнае  абазначэнне,  каталагі-
зуюцца рэгулярна і аднастайна ў другой частцы 
слоўніка: 

◊  САБЯРУ́ХУ  САБІРÁЦЬ.  Гаварыць  глупства, 
выдумляць;  падманваць.  Што ты мне сабяру́ху 
сабірáеш? Лічы, што паверыла.  Вярэчча  Гар.  
(ч. 2, с. 308). 

◊  У  ДАМЫ́  ПАÉХАЦЬ.  Паехаць  у  горад.  За-
прагай, у дамы́  паéдзем: аўталаўка ў такі снег не 
пайдзець. Каменка Тал. (ч. 2, с. 238).

У  першай  частцы  словазбору  ідыяматычныя 
адзінкі  пераважна  ўключаюцца  ў  склад  слоў-
нікавага артыкула на загаловачнае слова, радзей 
падаюцца як асобныя рэестравыя словы: 

АДСТÓІЦЬ  зак.  1.  Адстаяць,  прастаяць  нейкі 
час. Не магу доўга адстóіць у цэркві. Узмёны Міёр. 
2. Адпрацаваць. Я на заводзе дзесяць год адстóіла. 
Іванск Чаш. ◊ АДСТÓІЦЬ У ПІЛÉ. Адпрацаваць на 
распілоўцы дроў. Касіла, жала, кароў даіла і ў пілé 
адстóіла. Іванск Чаш. (ч. 1, с. 37).

◊ ЗÁДНЯМУ ПАРАСЯ́ЦІ ЦЫ́ЦКА ПАД ХВАС-
ТÓМ  экспрэс.  Пра  таго,  хто  спазняецца  і  каму 
нічога не дастаецца. Што зробіш, позна прыйшоў – 
зáдняму парася́ці цы́цка пад хвастóм. Велеўшчына 
Леп. (ч. 1, с. 198). 

Вылучэнне фразеалагізмаў са  складу састаў-
ных  назваў  –  цалкам  мэтазгодны  і  матываваны 
падыход.

«Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны» з’яўляец- 
ца  алфавітным  словазборам,  які  адрозніваецца 
некаторымі адметнасцямі сваёй мікраструктуры. 
Унутраная  будова  слоўнікавага  артыкула  харак-
тарызуецца наяўнасцю двух спосабаў адлюстра-
вання  лексічнага  значэння,  размежаванне  якіх 
абумоўлена  вылучэннем  семантычна  тоесных 
абазначальных  сродкаў.  Пры  іх  фіксацыі  лексе-
мы  з  агульным  коранем  і  аднолькавым  значэн-
нем,  але  структурна  адрозным  складам  марфем 
звычайна групуюцца ў сінанімічны рад слоў, які 
можа складацца толькі з сінонімаў, як напрыклад: 

БЛІ́СКАЎКА,  БЛІСКУ́ХА,  БЛЯСНІ́ЦА  ж., 
БЛІШЧУ́К  м.  Бліскавіца,  маланка.  Я блі́скаўкі  
баюся, а грома – не.  Белая Ліпа Сен. Пагрымвае, 
а бліску́хі пакуль няма. Лескавічы Шум. Сёння ноч-
чу блясні́ца так блісцела, хоць іголкі сабірай! Драз-
ды  Беш.  Яшчэ я з дзяцінства баялася блішчукá. 
Паліцы Беш. (ч. 1, с. 84).

Сінанімічны  рад  могуць  абцяжарваць  фане-
тычныя варыянты, дублеты семантычна адноль-
кавых слоў:
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СЁГАННЯ, СЁГÓНІ, СÉДНЯ, СЁННЕКА, СЁН- 
НЯКА, СЯВÓННЯ, СЯГÁННЯ, СЯГÁНЯ, СЯГÓД-
НІ,  СЯГÓНІКА,  СЯГÓННІКА,  СЯ́ННЕ,  СЯ́ННІ, 
СЯ́ННЯ  прысл.  Сёння.  Сёгання вогнішча будуць 
паліць.  Галбея  Паст.  Сёгóні будзе цёплы дзень. 
Кушлікі Пол. Сéдня зноў сонцэ і жарка. Равяцічы 
Тал. Я да цябе сённека прыду. Дубінцы Чаш. Сёння-
ка очынь жарка, перадавалі, будзе бальшы лівень. 
Варапаева Паст. Ці ідзеш сявóння на танцы? Іказнь 
Брасл. Сягáння пагода нішто сабе выдалася. Тур-
лы Паст. Сягáня мамка будзіць байню цепліць. На-
рыца  Паст.  Я сягóдні пагуляю трошкі з унукамі. 
Стадолішча Гар. Сягóніка нада схадзіць у магазін: 
хлеба няма. Боркавічы, Каханавічы В.-Дзв., Чаром-
хава Шарк. Сягóнніка дык лягчэй жыць, грошы до-
брыя плацяць у калхозе. Абруб Глыб., Турлы Паст. 
Ся́нне ездзілі ў другую дзярэўню.  Чачанева  Тал. 
Ся́нне будзе добра касіць – раса.  Бокішава Шум. 
Ся́нні дзед у грібы хадзіў. Кудзіны Гар. Ся́нні ў поле 
пагонім.  Ляды,  Сваташыцы  Дубр.,  Кляўцы  Лёзн., 
Нярэйша Сен., Заазер’е Тал. Ся́ння ўнукі прыехалі, 
павырасталі, што тыя таполі каля шляху. Сценка 
Докш. (ч. 2, с. 254).

Адзначаюцца таксама рады слоў, складзеныя 
выключна з фанетычных варыянтаў:

ГАЛУБÓНІ, ГАЛАБÓНІ, ГАНАБÓЛІ мн., бат. 
Буякі, дурніцы. Галубóні трэба збіраць асцярож-
на. Боркавічы В.-Дзв. Галубóні тыя растуць у нас 
на балоце разам з журавінамі. Велеўшчына Леп. 
Наш дзед ведаў, дзе растуць галабóні. Манголія 
Сен. Галабóні буйнейшыя за чарніцы. Павулле Уш., 
Лагі Арш., Новы Пагост Міёр. Ганабóлямі мож-
на атруціцца. Казімірова Пол. Варэнне з ганабó-
ліў смачнае. Сяляўшчына,  Жары,  Грышына  Рас.  
(ч. 1, с. 141). 

Другі  спосаб  падачы  матэрыялу  традыцый-
ны,  ён  выкарыстоўваецца  пры  апісанні  адна-
значных  і  мнагазначных  лексем,  якія  не  маюць 
семантычных  эквівалентаў,  або  ў  выпадках,  ка- 
лі  на  наяўнасць  эквівалентаў  указвае  адсылач-
ная  памета  параўн.  Слоўнікавыя  артыкулы  без 
сінонімаў будуюцца па тыповай мадэлі. У такім 
артыкуле  пасля  рэестравага  слова  вылучаецца 
зона граматычных і ацэначных (пры іх наяўнасці) 
памет,  указваецца  значэнне  (значэнні)  слова, 
ілюстрацыі,  якія  яго  раскрываюць,  геаграфічны 
пашпарт:

ПАДМЯ́ЛКІ толькі мн. Адходы льну. З падмя́ -
лак путы вілі. Белькі Паст. (ч. 2, с. 87).

ЛАБÁТЫ прым. 1. Які мае вялікі выпуклы лоб; 
шыракалобы. Во, дзеўка лабáтая пашла.  Вядзе-
рава Беш. 2. Бязрогі. Зноў у мяне лабáтая карова. 
Кудзіны Гар. (ч. 1, с. 275).

Адметнай рысай «Рэгіянальнага слоўніка Ві-
цебшчыны»  з’яўляецца  адлюстраванне  лексіч-
ных  варыянтаў.  Як  вядома,  у  лексікаграфічнай 
практыцы  існуе  праблема  падачы  варыянтных 

семантычна аднолькавых, але структурна адроз- 
ных слоў. Найбольш частым спосабам яе выра- 
шэння з’яўляецца сістэма адсылак. У лексікагра- 
фічнай працы «Рэгіянальны слоўнік Віцебшчы-
ны»  таксама  ўжываецца  адрасацыя  да  лексемы  
з  тоеснай  семантыкай,  аднак  такая  адсылка  
не  з’яўляецца  аднастайнай.  Аўтары  выкарыс-
тоўваюць два віды адрасацыі. Адзін з іх – адсыл-
ка да адзінак сінанімічнага рада слоў з агульным 
коранем:

ВУ́ГАР,  ВУГÓРАЧ,  ВУГÓРЫЧ м., заал.  Вугор. 
Смачны ву́гар, калі ўмела прыгатовіць.  Абруб 
Глыб.  Вот такі вугóрач мне папаўся!  Празарокі 
Глыб. Дужа ж смачны капчоны вугóрыч. Слабодка 
Брасл. Вугóрычы водзяцца, кажуць, толькі ў Брас-
лаве. Сардыкі, Цясты В.-Дзв. (ч. 1, с. 128).

ВУГÓРАЧ, ВУГÓРЫЧ. Гл. ВУ́ГАР (ч. 1, с. 128).

Другі  від  адрасацый  перадаецца  запісам  па- 
раўн., яго прымяняюць, калі лексемы сінаніміч-
нага  раду  або  асобныя  словы,  якія  выступаюць 
як рэестравыя, маюць свае сэнсава тоесныя ад-
паведнікі. Адрасацыя пры гэтым двухбаковая: 

ЛАХАМІ́ДЗІНА  ж.  Старая  адзежына.  Носіць 
нейкую лахамі́дзіну.  Задоры  Леп.  Параўн.  лату́н  
(ч. 1, с. 284).

ЛАТУ́Н м. Старая  адзежына. Накінь які лату́н 
і ўнясі дроў. Ёды Шарк. Скінь свой лату́н, адзень 
што другое.  Аліхверы  Паст.  Параўн.  лахамі́дзіна 
(ч. 1, с. 284). 

Прыняты  падыход  да  раскрыцця  значэнняў 
слоў  сведчыць  пра  вялікую  аналітычную  і  тэх-
нічную  працу  па  сістэматызацыі  матэрыялаў,  
зробленую  аўтарскім  калектывам.  З-за  склада-
насці  выкарыстання  гэтага  падыходу,  яго  пра-
цаёмкасці непазбежныя недагляды, а то і проста 
нічым не абумоўленыя адсылкі, як у наступным 
выпадку:

СТРÉЛКА ж. Страказа. Я віздзе, дзе ні бываю, 
стріказу стрéлкай заву. Забор’е Рас. (ч. 2, с. 282).

СТРЭ́ЛКА1 ж. Страказа. У цябе ўсё, як у той 
байцы пра Стрэ́лку і Мураўя. Мар’янполле Брасл. 
Глядзі, дзетка: вунь стрэ́лка лятае над бало-
там. Боркавічы В.-Дзв. Па рушніку то лісцікі, то 
стрэ́лкі вышываю. Бараны  Глыб.  Каля сажалкі 
багата стрэ́лак лётае.  Воўкаўшчына,  Леснікі 
Глыб. Стрэ́лка села на красную розу. Стараселле 
Леп. Вунь кот як за стрэ́лкай ганяецца. Цілеўцы 
Міёр.  Як хораша мільцяшыць крылцамі зялёная 
стрэ́лка. Багатырская Пол. Каля запруды столькі 
стрэ́лак, аж брыдка ваду браць!  Шаркаўшчына 
(ч. 2, с. 283).

Праблема  тут  насамрэч  не  ў  нейкіх  хібах, 
недапрацоўках:  у  вялікай  лексікаграфічнай  пра-
цы недаглядаў цяжка пазбегнуць,  таму агульнае 
станоўчае  ўражанне  яны  не  могуць  сапсаваць. 
Прынцыповым у дадзеным выпадку  з’яўляецца, 
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як  думаецца,  пытанне  аб  тым,  якое  слова  неаб-
ходна  лічыць  рэестравай  адзінкай  і,  адпаведна, 
што мае статус самастойнай лексемы ў слоўніку. 
Гэта  не  рытарычнае,  адвольнае  пытанне,  якое 
можна ігнараваць пры стварэнні слоўніка, – яно 
метадалагічна актуальнае, таму ўкладальнікі сло- 
вазбору  павінны  былі  мець  на  яго  асэнсаваны  
і прадуманы адказ. Навукова ўгрунтаваную і ква-
ліфікаваную дапамогу ў гэтай справе аказвае су- 
часная  тэарэтычная  лексікалогія  і  практычная  
лексікаграфія.  Пры  арыентацыі  на  любую  лек-
сікаграфічную  школу  і  яе  тэарэтыка-метадала-
гічныя погляды, падыходы да ўкладання слоўні-
ка  фанетычны  варыянт  лексічнай  адзінкі  пры 
наяўнасці  іншых  тоесных  адпаведнікаў,  за  вы-
ключэннем  так  званых фанематычных,  не  будзе 
прапанаваны  ў  якасці  рэестравай  адзінкі.  Гэта 
аксіёма, якая не патрабуе разваг.

Аўтары  «Рэгіянальнага  слоўніка  Віцебшчы-
ны», як сведчаць яго матэрыялы, распрацоўваю-
чы  прынцыпы  ўкладання  словазбору,  у  пэўнай 
ступені абапіраліся на метадалагічныя прапано-
вы  М.  В.  Бірылы.  Аўтар  канцэпцыі  ўкладання 
абласных  слоўнікаў  раіў  выкарыстоўваць  сіна- 
німічны рад, але на першым месцы, як загаловач-
нае  слова,  у  радзе  стаяла  лексема  літаратурнай 
мовы,  якая  абазначае  адпаведнае  паняцце.  На-
вуковец таксама прапаноўваў карыстацца адсыл- 
камі да загаловачнага слова. Складальнікі віцеб-
скага  словазбору  выпрацавалі  ўласны  падыход 
да фарміравання сінанімічнага рада, які, калі ка-
заць дакладней, уяўляе сабой трансфармаваную 
версію  метадаў,  прапанаваных  М.  В.  Бірылам. 
Як  было  адзначана  вышэй,  у  аўтараў  слоўніка 
досыць часта сінанімічны рад складаюць словы 
з  аднолькавым  значэннем  і  агульным  базавым 
кампанентам  (коранем).  Іх  іншыя  семантычныя 
эквіваленты выступаюць з ідэнтыфікацыйнай ад- 
сылкай  параўн.  Думаецца,  падобная  адрасацыя 
досыць  грувасткая,  яна  практычна  нязручная 
і для моваведа,  і для звычайнага чытача, амата-
ра  роднага  слова.  Зрэшты,  як  тэарэтычная,  так  
і  практычная  лексікаграфія  больш  чым  за  паў-
стагоддзя пайшлі далёка наперад у пошуках мак- 
сімальна  дасканалай  пабудовы  слоўнікавага  ар- 
тыкула,  заснаванага на тэарэтычных пастулатах  
мовазнаўства і практычных дасягненнях у слоў-
нікавай працы. Відаць, вяртанне ў тэарэтычную 
лексікаграфію  сярэдзіны  мінулага  стагоддзя  не 
заўсёды апраўданае і мэтазгоднае. Самі ж пошукі 
аўтарскім  калектывам  арыгінальнай,  у  нечым 
адметнай формы пабудовы  і  слоўнікавага арты- 
кула, і лексікаграфічнай працы наогул сведчаць,  
як мне думаецца, пра адно: нацыянальнаму мо- 
вазнаўству  бракуе  агульнапрынятых  падыходаў 
у  слоўнікавай  справе.  Дыялектныя  слоўнікі  па- 
вінны  быць  рознымі  і  па  змесце,  і  па  задачах,  

але варта выпрацаваць  і  выкарыстоўваць уніфі-
каваную форму адлюстравання рэестравага сло-
ва.  Гэтага  прынцыпу  ў  першую  чаргу  мусяць 
прытрымлівацца моваведы. 

Прачытанне матэрыялаў «Рэгіянальнага слоў- 
ніка Віцебшчыны» вымагае спецыяльнага абмер- 
кавання  і  некаторых  іншых  праблем.  Асобныя 
з іх характарызуюцца як складаныя ў тэарэтыч-
най лексікалогіі. Адным з пытанняў, на якое ха-
целася б скіраваць увагу, з’яўляецца размежаван-
не аманімічных і мнагазначных слоў. Дакладных 
крытэрыяў іх адрознення не існуе, таму зрабіць 
універсальныя  практычныя  прапановы  нельга. 
Разам  з  тым адным са шляхоў у вырашэнні да-
дзенай праблемы можа быць анамасіялагічны па-
дыход. Анамасіялогія, як вядома,  звязана з пра-
цэсамі  словастварэння,  моватворчасці.  Слова 
замацоўваецца  за  пэўнымі  аб’ектамі  рэчаісна- 
сці і асацыятыўна карэлюецца з імі. Гэта, як па-
даецца,  дазваляе  пры  адлюстраванні  адрозных 
прадметаў, з’яў навакольнага свету, якія маюць ад-
нолькавае фанетычнае аблічча, фіксаваць у слоў- 
ніку лексемы, якія іх абазначаюць, як самастой-
ныя  рэестравыя  адзінкі,  інакш  кажучы,  раз-
глядаць  як  амонімы,  ігнаруючы  этымалагічны 
аспект.  З  адзначанага  пункту  погляду  словы 
калані́ца або квашня́ (1-е і 2-е значэнні адпавед-
на), якія аўтары лічаць мнагазначнымі, да такіх, 
відаць, не адносяцца:

КАЛАНІ́ЦА  ж.,  толькі адз.  1.  Дзёгаць.  Улез 
у калані́цу на сваёй рабоце. Бораўна Леп. 2. Масла. 
Любіць дужа хлеб з калані́цай. Партызанаўка Віц. 
(ч. 1, с. 226).

КВАШНЯ́ ж.  1.  Працэс  квашання. У каждай 
сям’і квашню́ па-рознаму праводзяць.  Панізоўе 
Арш.  2. Дзежка для  закваскі  хлебнага цеста. Раз-
водзілі цеста ў квашні́.  Балаі Міёр.  3. перан., аб-
разл. Тоўстая непаваротлівая жанчына. Нейкую ква- 
шню́, а не бабу ўзяў сабе ў жонкі.  Смалоўка Гар. 
Параўн. клу́ша, клу́шка ў 2-м знач., клы́мза, кулёма  
(ч. 1, с. 247–248).

З улікам сказанага няма падстаў аб’ядноўваць 
усе значэнні слова шнурóўка ў адзін слоўнікавы 
артыкул:

ШНУРÓЎКА  ж.  1.  Паласа  зямлі,  адведзе-
ная для пасеву чаго-н. А ў калхозе каждай сям’і 
давалі сваю шнурóўку. Антонаўка Арш. Параўн. 
шнур. 2. Вязаны світар. Хачу свайму мальцу да- 
вязаць шнурóўку.  Дворнава  Шарк.  3.  Жаночая  
сукенка, якая па таліі сцягваецца шнурком. Шну-
рóўку тваю я ў шкап павесіла. Чарневічы Докш. 
(ч. 2, с. 347).

Відаць,  па  семантычных  адносінах  бліжэй 
паміж  сабой  знаходзяцца  намінатыўныя  адзінкі 
шнур і шнурóўка, на што ўказвае і адсылачная па-
мета. 
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Магчыма, з-за спосабу адлюстравання значэн-
ня слоў праз сінанімічны рад ці з-за недакладна- 
сці  зыходных  звестак  побач  аказаліся  лексемы 
рáдзіва  і радзівóла  (ч.  2,  с.  217),  або,  наадварот, 
з  рознымі  лексічнымі  адзнакамі  выступаюць 
словы  бéліна,  бéліўка,  бяля́нка  і  бель  ‘гатунак 
яблыкаў – белы наліў’ (ч. 1, с. 78). 

Акрамя пералічаных праблем, можна  засяро-
дзіцца  і  на  некаторых  іншых,  напрыклад  на  пе-
радачы  значэння  слоў,  якія  ўжываюцца  ў  якасці 
характарыстычных  ацэнак  асобы  тыпу  лáйба 
ʻтоўсты  чалавекʼ;  адлюстраванні  граматычных  
і  іншых паказчыкаў  слова; мэтазгоднасці  паста-
ноўкі  націску  на  ўсіх  самастойных  лексемах 
у прыкладах і інш. Улічваючы важнасць адзнача-
ных аспектаў для лексікаграфічнай практыкі, пра 
іх трэба весці асобную размову. 

З увядзеннем у навуковы зварот вялікай коль- 
касці лексічных матэрыялаў была запоўнена ла- 
куна  з  паўночнага  арэала  гаворак  беларускай  
мовы,  даследчыкі  атрымалі  багаты  матэрыял 
пра  асаблівасці  нацыянальнай  моватворчасці. 
Дзякуючы  публікацыі  «Рэгіянальнага  слоўніка 
Віцебшчыны» можна глыбей даследаваць рэгія-
нальную спецыфіку беларускага Паазер’я і зай-
мацца  рэканструкцыяй  еўрапейскай  карціны 
свету.

Рэцэнзія падрыхтавана пры фінансавай падтрым-
цы гранта БРФФД Г16 Р-34.

В. М. Курцова, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт


