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Н.Я. ПЯТРОВА 

ДЫЯЛЕКТЫЗМЫ Ў ЛЕКСІЧНАЙ СТРУКТУРЫ ІДЫЯЛЕКТУ
(на матэрыяле твораў Міхася Зарэцкага) 

Рассматривается использование диалектной лексики как элемента лексико-семантической структуры авторского идиолекта
М. Зарецкого. Определяется роль диалектизмов в качестве инструментов авторской репрезентации, а также отражается дина-
мика употребления диалектных ресурсов в разные периоды его творчества. 

Dialectic lexicon is regarded as the element of the lexico-semantic structure of Mikhas Zaretski author idiolect. The role of dialectal 
words is determined as instruments of author representation. Dynamics of dialectic resource usage in different periods of his creative 
activity are also covered here. 

Адной з прыярытэтных праблем, да якіх ак-
тыўна звяртаюцца лінгвісты, з’яўляецца вывучэн-
не мовы мастацкай літаратуры. Але ў наш час
адчуваецца сапраўдная патрэба ў даследаванні
творчых адносін носьбітаў мовы да тых сродкаў
камунікацыі, якія яны выкарыстоўваюць. Сучасны
стан філалагічнай навукі  прымушае  перагле-
дзець дэфініцыю «мова мастацкай літаратуры», 
паколькі мастацкае маўленне – гэта ў першую чар-
гу дзейнасць мастакоў слова, кожны з якіх па-
свойму адлюстроўвае шматаспектную сістэму
агульналітаратурнай мовы, што звязана са света-
поглядам, схільнасцямі пісьменніка і іншымі фак-
тарамі. Таму, прымаючы за аснову наяўнасць моў-
най спецыфікі ў межах творчасці кожнага аўтара, 
прапануем выкарыстоўваць тэрмін «мастацкі
ідыялект», пад якім разумеецца сукупнасць кам-
панентаў аўтарскай моўнай сістэмы, што вызна-
чае індывідуальныя мадэлі і спецыфіку выка-
рыстання агульналітаратурных сродкаў, выяўляе
іх ролю ў аўтарскай рэпрэзентацыі, а таксама ад-
люстроўвае дынаміку іх асваення пісьменнікам. 

У лексічнай структуры ідыялекту Міхася За-
рэцкага шырока прадстаўлена дыялектная лексі-
ка, ужыванне якой абмежавана тэрыторыяй.  

У беларускім мовазнаўстве недастаткова рас-
працовак, прысвечаных разгляду асаблівасцей
выкарыстання дыялектызмаў у мастацкіх кантэкс-
тах беларускіх пісьменнікаў, у тым ліку ў ідыялек-
це Міхася Зарэцкага. Пры вывучэнні дыялектных
адзінак у лексічным, фанетычным, марфалагіч-
ным, словаўтваральным і функцыянальным ас-

пектах паўстала праблема іх ідэнтыфікацыі і
вызначэння спецыфічных рыс у адрозненне ад
літаратурных варыянтаў. Лінгвістычныя даследа-
ванні 1920–1930-х гг. у галіне беларускага мова-
знаўства вызначае неаднастайны падыход да
класіфікацыі дыялектных лексем. Напрыклад, па-
водле граматыкі Язэпа Лёсіка «ўва ўсіх чужазем-
ных словах гук [ф] перадаецца як [п], [х], [хв]» 
(Лёсік 1924, 97). Такія выпадкі перадачы гука [ф] 
на пісьме знайшлі сваё адлюстраванне ў мастац-
кім ідыялекце Міхася Зарэцкага: «Мы адпачывалі
на… тарпяных наспах»* (Падарожжа на новую 
зямлю, IV, 84). У той жа час у рабоце 1928 г. «Да
характарыстыкі беларускіх гаворак» П. Растаргуеў
кваліфікуе вымаўленне [х], [хв] замест гука [ф] як
дыялектную рысу (гл. Растаргуеў 1928). Згодна з
большасцю прац у галіне дыялекталогіі таго часу, 
адлюстраванне [ф] спалучэннем [хв], а таксама гу-
камі [п], [х] лічыцца дыялектнай з’явай (гл. Воўк-
Левановіч 1928; Карскі 1896). Больш таго, у «Ві-
цебскім краёвым слоўніку» М.І. Каспяровіч фіксуе
адзінкі хутра (ВКС, 333) і хварбаваны (ВКС, 329). 
Разам з тым «Падручны расійска-крыўскі слоўнік» 
В. Ластоўскага падае лексему фарба (ПРКС, 284). 

Неадназначная ацэнка дыялектнай лексікі заў-
важаецца і ў сучасным мовазнаўстве. Так, многія
адзінкі, што фіксуюцца ў дыялектных слоўніках, у
пяцітомным «Тлумачальным слоўніку беларускай 

* З а р э ц к і  М .  Збор твораў: У 4 т. Мн., 1989–1992. Цыта-
ты падаюцца паводле гэтага выдання з пазначэннем назвы
твора, тома і старонкі ў дужках. 
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літаратурнай мовы» адлюстроўваюцца без абме-
жавальных памет: рэзгіны (ТСБМ, IV, 752; ВКС, 
269); розвальні (ТСБМ, IV, 712; ВКС, 270); 
муляцца (ТСБМ, III, 350; СГЦРБ, 232); забабоны 
(ТСБМ, II, 275; ВКС, 111) і інш. Натуральна, што 
нормы беларускай літаратурнай мовы складвалі-
ся на аснове арыентацыі на народнае слова, та-
му дыялектныя адзінкі адыгралі значную ролю ў 
пашырэнні і ўзбагачэнні слоўнікавага складу літа-
ратурнай мовы. Так, напрыклад, І.В. Воўк-Лева-
новіч у працы «Важнейшыя рысы гаворкі вёскі 
Татаркавічы і гаворак ваколічных вёсак» адзна-
чаў, што «выбуховым [г] бывае ў гэтым рэгіёне ў 
злучэннях зг, жг, джг: мазгі, розга, рэзьгіны, 
жгут» (Воўк-Левановіч 1928, 155). Наяўнасць та-
кога [г] у «народныхъ словахъ розга і мозгъ» ад-
люстроўваў у свой час Я.Ф. Карскі (гл. Карскі 
1896, 17). Такім чынам, патрэба ў даследаванні 
дыялектных лексем у беларускім мовазнаўстве 
не згубіла актуальнасці і на сучасным этапе.  

Міхась Зарэцкі даволі актыўна выкарыстоўвае 
дыялектызмы ў сваіх творах. Адметнасцю мас-
тацкага почырку пісьменніка з’яўляецца пашыра-
нае ўжыванне лексічных дыялектызмаў. У гэтую 
групу ўключаюцца назвы прадметаў і з’яў, якія 
адлюстроўваюцца ў літаратурнай мове пры дапа-
мозе слоў з іншымі асновамі. Паколькі ў сучас-
ным мовазнаўстве няма выразна прапісаных 
прынцыпаў вылучэння лексічных дыялектызмаў 
на ўзроўні даваеннага моўнага матэрыялу і з улі-
кам таго, што ТСБМ адлюстроўвае дыялектны 
матэрыял пераважна на ўзроўні новага часу, кры-
тэрыем ідэнтыфікацыі лексічных дыялектызмаў у 
ідыялекце Зарэцкага прапануем лічыць наяў-
насць моўных адзінак у дыялектных слоўніках, а 
таксама ў «Лексічным атласе беларускай мовы» і 
«Дыялекталагічным атласе беларускай мовы», 
што адлюстроўваюць наяўнасць спецыфікі выка-
рыстання моўнай адзінкі ў асобных мясцовасцях 
Беларусі і іх рэгіянальную адметнасць. 

Найбольшай пашыранасцю ў структуры ідыя-
лекту характарызуюцца дыялектызмы-назоўнікі, 
якія абазначаюць назвы бытавых прадметаў: ка-
мяга ‘лодка’ (СГЦРБ, 181): «...рыбакі на камягах 
ловяць рыбу» (Рубеж, IV, 54); рэаліі жывёльнага і 
расліннага свету: смуродзіна ‘парэчкі’ (КСУМ, 412): 
«Потым – бярозка… смуродзіна» (Сцежкі-дарожкі, 
II, 370); тапаграфічныя і геаграфічныя паняцці: дзя-
рэўня ‘вёска’ (КСУМ, 154): «Старажоўка пайшла на 
дзярэўню» (Сцежкі-дарожкі, II, 326); абстрактныя 
паняцці: амбарас ‘беспакойства’ (ВКС, 20): «У 
сельсавеце ўзняўся амбарас...» (Вязьмо, III, 79). 

Сярод лексічных дыялектызмаў у ідыялекце 
Міхася Зарэцкага вылучаецца значная колькасць 
дзеясловаў, якія абазначаюць маўленне: прагам-
зіць ‘гаварыць у нос’ (ВКС, 75): «Нейкая баба... 
прагамзіла...» (Сцежкі-дарожкі, II, 58); думку: 
даўміцца ‘дадумацца’ (СГЦРБ, 112): «...гаспадыня, 
нарэшце... даўмілася вынесці з пакоя партрэт» 
(Сцежкі-дарожкі, II, 61); рух, перамяшчэнне: шво-

рыцца ‘шнырыць, мітусіцца’ (ДБСП, 125): «Кожна-
му хацелася стуліцца, схавацца... і таму інстынк-
тыўна шворыўся кожны...» (Сцежкі-дарожкі, II, 
74); псіхічны стан чалавека: замуляцца ‘вагацца, 
праяўляць нерашучасць’ (СГЦРБ, 232): «Галілей 
раптам замуляўся...» (Вязьмо, III, 8); адносіны 
паміж людзьмі: шкеліць ‘насміхацца’ (ВКС, 351): 
«Яроцкі шкеліць, пад’юджвае...» (Голы звер, II, 26).  

Акрамя субстантыўных і дзеяслоўных дыя-
лектных адзінак, у лексічнай структуры ідыялекту 
Міхася Зарэцкага ўжываюцца прыметнікавыя і 
прыслоўныя формы. Дыялектызмы ў гэтай групе 
абазначаюць характарыстыку чалавека: азнібелы 
‘хворы’ (МАСМ, 38): «Быццам – кат, быццам 
наўмысля хоча мучыць, ірваць азнібелае сэрца» 
(Голы звер, II, 33); характарыстыку прадметаў: 
шчыгульненькі ‘ў абцяжку’ (ВКС, 357): «...хадзіць 
па пакоі... адчуваючы на сабе новенькі, шчы-
гульненькі фрэнч» (Голы звер, II, 18); абазнача-
юць прыметы дзеяння ці стану: угрунь ‘шпарка’ 
(ДБСП, 112): «Даніла не мог трымаць... Угрунь 
кінуўся з хаты» (Бель, I, 183).     

Варта звярнуць увагу, што большасць дыялек-
тызмаў, ужытых аўтарам, далучаецца да групы 
паўночна-ўсходняй тэрытарыяльнай прыналеж-
насці. Як вядома, Міхась Зарэцкі нарадзіўся на 
Віцебшчыне, каля Талочына, хаця пазней мала-
дыя гады беларускага празаіка прайшлі на Магі-
лёўшчыне, каля Шклова. Гэтым тлумачыцца шы-
рокае выкарыстанне дыялектных слоў, якія ма-
юць фанетычныя і марфалагічныя рысы паўноч-
на-ўсходняга дыялекту. Так, у аўтарскім ідыялек-
це Міхася Зарэцкага сустракаюцца: 1) спецыфіч-
ныя выпадкі дысімілятыўнага акання (вымаўлен-
не [у] замест ненаціскнога [а]): «Стройнай чара-
дой стаяць чыстыя, свежапапраўленыя плугі, 
прагавіта высалупіўшы свае… языкі» (Вясна 
1930 года, IV, 126), замест літаратурнага высала-
піць (ТСБМ, I, 573); 2) адметнае дысімілятыўнае 
яканне віцебскіх гаворак – вымаўленне нена-
ціскнога [і] перад націскным [о]: «Чаму спіцё так 
позна, як вам не сорамна…» (Сцежкі-дарожкі, II, 
66); 3) назоўнікі з канчаткам -ох пасля мяккіх зыч-
ных у форме множнага ліку: «Мо затым і чарвяк 
гэты ўедлівы звіўся ў грудзёх?» (Голы звер, II, 
36); 4) ужыванне дзеясловаў I спражэння ў фор-
ме 3-й асобы адзіночнага ліку з канчаткам -ець: 
«А тут раптам пракоціцца… хваля трывогі… і 
дапаследку папсуець настрой, навек ахвоту 
адаб’ець мысліць…» (Ноччу, I, 87); 5) пашырэн-
не прыметнікаў з канчаткам -ыйа ў форме назоў-
нага склону множнага ліку: «Але першы запал 
ужо выліўся, і дальшыя словы не ішлі на пяро» 
(Вязьмо, III, 81–82); 6) ужыванне назоўнікаў, якія 
выступаюць як назвы маладых істот з суфіксам  
-онк/-ёнк: «Лясніцкаму сорамна трохі было, што 
яна навучальна, як з дзіцёнкам гутарыць з 
ім…» (Сцежкі-дарожкі, II, 283); 7) спецыфічныя 
для гаворак Магілёўшчыны формы роднага склону 
адзіночнага ліку жаночага роду ўказальнага зай-
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менніка тая: «Яшчэ пагледзім, якой дарогай трэ-
ба ісці: тэй ці не тэй» (Сымон Карызна, III, 335). 

З іншага боку, у структуру мастацкага ідыялек-
ту Міхася Зарэцкага ўваходзяць лексічныя адзінкі, 
спецыфічныя для Віцебскай і Магілёўскай аблас-
цей. Так, у аўтарскім кантэксце пісьменніка сустра-
каюцца такія дыялектныя лексемы, як лёх ‘склеп’ 
(Вязьмо, III, 292); палаці ‘насціл з дошчак пры 
печы, на якім раней спалі’ (Вязьмо, III, 39); стру-
шанка ‘трасянка’ (Вязьмо, III, 38); павучынка ‘паву-
цінне’ (Крывічы, IV, 6), якія фіксуюцца ў ЛАБНГ як 
дыялектныя адзінкі гаворак Віцебшчыны: павучын-
ка (ЛАБНГ, I, картка № 357); струшанка (ЛАБНГ, 
II, картка № 271); палаці (ЛАБНГ, IV, картка № 15); 
лёх (ЛАБНГ, V, картка № 39). Але большасць дыя-
лектызмаў у лексічнай структуры ідыялекту Міхася 
Зарэцкага зафіксавана ў дыялекталагічных атла-
сах на тэрыторыі Магілёўскай вобласці: зняцейкі 
‘нечакана’ (Пачатак шчасця, I, 465; ЛАБНГ, V, 
картка № 266); скачок ‘жук-дрывасек’ (Голы звер, 
II, 34; ЛАБНГ, I, картка № 362); смуродзіна ‘парэчкі’ 
(Сцежкі-дарожкі, II, 270; ЛАБНГ, I, картка № 223); 
маргелка ‘мужчынская шапка з воўны’ (Вязьмо, III, 
10; ЛАБНГ, IV, картка № 244); чабаты ‘башмакі’ 
(Ой, ляцелі гусі, I, 431; ЛАБНГ, IV, картка № 269). 

Акрамя лексічных дыялектызмаў, у творах Міхась 
Зарэцкі ўжывае і фанетычныя дыялектызмы, якія 
характарызуюцца адрозненнем ад літаратурных 
слоў складам і якасцю фанем. Напрыклад, у структу-
ры ідыялекту пісьменніка сустракаюцца фанетыч-
ныя дыялектызмы з наступнымі рысамі: 1) з’яўленне 
прыстаўнога [в] перад пачатковым [а]: «З гэткім і 
дарма кожнай у вахвотку» (Голы звер, II, 42); 2) за-
мена гука [ф] на [х], [хв]: «Тады – кватэру лепшую, 
вопратку... хутру...» (Голы звер, II, 22); 3) ненаціск-
ны [о] на канцы слова: «Гэта ж – смецце... гэта ж – 
ламаччо...» (Пра дзеда Альпіна, I, 454) і інш.  

У мастацкай прозе Міхася Зарэцкага ўжываец-
ца даволі значная колькасць словаўтваральных 
дыялектызмаў, якія адрозніваюцца ад адпавед-
ных літаратурных слоў характарам словаўтварэн-
ня. Так, у лексічнай структуры аўтарскага ідыя-
лекту значнай дынамікай валодаюць дыялектыз-
мы, утвораныя пры дапамозе суфікса -утк: «Эх 
вы, сняжынкі, любуткі мае!» (Голы звер, II, 46). 
Прыметнік матчын ужываецца ў творах пісьмен-
ніка з суфіксам -ск: «У яе (Марыны Паўлаўны) на-
ват з’яўляецца добры матчынскі жаль да Ве-
ры…» (Вязьмо, III, 137). У структуры лексічнага 
ідыялекту Міхася Зарэцкага прыметнік цікавы вы-
карыстоўваецца з суфіксам -аўск: «А я бачыў, 
дык нічога цікаўскага» (Сцежкі-дарожкі, II, 149). 
Не выклікае сумнення, што асноўнае прызначэн-
не такіх дыялектных элементаў – выканаць пэў-
ныя эстэтычныя задачы: стварыць яскравы воб-
раз ва ўяўленні чытача: «На твары троху цьмя-
ная бледнасць і зморшчыкі навокал вачэй» 
(Кветка пажоўклая, I, 321); «Не ведаеш! Нечага 
нявінёнтка корчыць!» (Ноччу, I, 95). 

Зрэдку сустракаюцца ў творах Міхася Зарэц-
кага і граматычныя дыялектызмы. Як правіла, 
яны адрозніваюцца ад літаратурных слоў пэўны-

мі граматычнымі формамі і катэгорыямі. Напрык-
лад, у прозе пісьменніка ўжываюцца лексемы з 
характэрным для паўночна-ўсходніх гаворак кан-
чаткам назоўнікаў меснага склону -ёх на месцы 
пашыраных у літаратурнай мове канчаткаў -ах  
(-ях): «Мо затым і чарвяк гэты ўедлівы звіўся ў 
грудзёх?» (Голы звер, II, 36). Аўтар часам выка-
рыстоўвае формы дзеясловаў 3-й асобы адзіноч-
нага ліку I спражэння з канчаткамі -ець, -аць, -эць 
замест -е, -э, -а: «Потым ураз вымятае... зноў 
завець да бурлівага жыцця» (Ноччу, I, 84). Дас-
таткова пашырана несупадзенне формы роду 
дыялектных назоўнікаў з літаратурным варыян-
там: напрыклад, Міхась Зарэцкі ўжывае назоўнікі 
боль, візіта ў форме жаночага роду замест літа-
ратурных форм мужчынскага роду: «...адчуў аг-
нёвую боль» (Крывічы, IV, 10); «Аднак у гэты 
раз Галілеева візіта была вельмі кароткая» 
(Вязьмо, III, 243). У структуры лексічнага ідыялек-
ту Зарэцкага пераважаюць складаныя формы 
дзеясловаў прошлага часу: «Максімалістам наз-
ваў быў яго Вовачка Пенкін...» (Максімаліст, I, 
405); «Яго (Раговіча) схавалі былі сукрытыя, 
мяккія хмаркі...» (Смерць, I, 387). Такія формы, 
на думку Ф.М. Янкоўскага, А.П. Груцо і іншых да-
следчыкаў, указваюць на рэшткі стараславянска-
га плюсквамперфекта ў народных гаворках 
(гл. Груцо 2005; Янкоўскі 1989).   

Сярод адзінкавых ужыванняў вылучаюцца гру-
пы дыялектызмаў, якія прынята адносіць да се-
мантычных і этнаграфічных. Разам з тым варта 
адзначыць, што іх уключэнне ў мастацкія творы 
значна паглыбляе аўтарскі кантэкст. Семантыч-
ныя дыялектызмы – агульнаўжывальныя словы, 
якія выкарыстоўваюцца ў пэўнай мясцовасці з ін-
шым, чым у літаратурнай мове, значэннем. Так, 
лексема скачок ужываецца ў творах Міхася За-
рэцкага са значэннем ‘жук-дрывасек’: «...у ім 
распусцілася... верашчанне скачкоў» (Голы звер, 
II, 34); дзеяслоў даказаць аўтар выкарыстоўвае  
ў значэнні ‘данесці, нагаварыць’: «Гэта ж 
фактычна ён даказаў на сялян, зрабіў дрэнны 
шпігоўскі ўчынак» (Сцежкі-дарожкі, II, 173). 

Этнаграфічныя дыялектызмы – гэта назвы 
прадметаў, што ўжываюцца ў жыцці носьбітаў 
мовы пэўнай тэрыторыі: рэзгіны ‘прыстасаванне 
насіць сена, салому ў выглядзе сеткі’ (ВКС, 269): 
«Бывае так, што возьме ён (дзядзька Макар) 
рэзгіны – прынесці сена каровам – і пойдзе, і 
пойдзе...» (Вясна 1930 года, IV, 143); розвальні 
‘шырокія сані’ (ВКС, 270): «І, падбегшы, з маху 
кінуўся ў розвальні» (Вязьмо, III, 12); палаці 
‘насціл з дошчак пры печы, на якім спалі’ (ДБСП, 
78): «Нарэшце ён (Гвардыян) угледзеў клок 
Галілеевай барадзёнкі, які тырчаў з высокіх – на 
ўзровень печы – палацяў» (Вязьмо, III, 39). Выка-
рыстанне аўтарам такіх дыялектызмаў абумоўлі-
вае стварэнне сялянскага побыту 1920–1930-х гг., 
гэта значыць, што дыялектызмы ў лексічнай 
структуры мастацкага ідыялекту Зарэцкага адпа-
вядаюць тэматыцы твораў пісьменніка. 
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Дынаміка асваення дыялектнай лексікі ў структуры мастацкага ідыялекту Міхася Зарэцкага 
Адлюстраванне дынамікі асваення дыялектнай лексікі Усяго 

Ранні перыяд  
(1921–1926; 406 с.) 

Прамежкавы перыяд  
(1927–1929; 602 с.) 

Позні перыяд  
(1930–1936; 521 с.) 

Разнавіднасць дыялектызмаў 
паводле спецыфічных рыс 

дыялекту 
К-ць Каэф. нас. К-ць Каэф. нас. К-ць Каэф. нас. 

Колькасць Каэфіцыент 
насычанасці 

Лексічныя 39 0,1 84 0,15 72 0,14 195 0,13 
Фанетычныя 22 0,05 25 0,04 17 0,03 64 0,04 
Граматычныя 15 0,04 28 0,05 42 0,08 85 0,06 
Словаўтваральныя 19 0,05 43 0,08 34 0,07 96 0,06 
Семантычныя 5 0,01 6 0,01 5 0,01 16 0,01 
Этнаграфічныя 0 0 4 0,007 6 0,01 10 0,006 
Агульная колькасць 100 0,25 190 0,3 176 0,35 466 0,3 

 
Як паказвае даследаваны матэрыял, у аўтарскі 

ідыялект Міхася Зарэцкага ўплецены разнастай-
ныя дыялектызмы паводле спецыфічных рыс 
дыялекту. Разам з тым выяўлены пэўныя адроз-
ненні іх выкарыстання ў розныя перыяды твор-
часці майстра слова: кожная разнавіднасць дыя-
лектызмаў характарызуецца адрознай частотнай 
рэпрэзентацыяй*. Дынаміка ўжывальнасці дыя-
лектнай лексікі ў творах Міхася Зарэцкага 
прадстаўлена ў табліцы.  

З табліцы відаць, што самы нізкі каэфіцыент 
насычанасці дыялектнай лексікі назіраецца ў ран-
ні перыяд творчасці Міхася Зарэцкага. Паказчыкі 
прамежкавага і позняга перыядаў адрозніваюцца: 
прасочваецца адноснае павелічэнне значнасці 
дыялектнай лексікі ў структуры аўтарскага ідыя-
лекту. Вывучэнне творчай біяграфіі мастака сло-
ва дапамагае зразумець аўтарскую матывацыю 
такіх зрухаў. У працэсе свайго станаўлення як 
пісьменніка Міхась Зарэцкі імкнуўся выпрацаваць 
творчую манеру, адэкватную тагачаснай літара-
турнай, сацыяльна-палітычнай, навакольнай сі-
туацыі. З аднаго боку, празаік арыентаваўся на 
рэчаіснасць, упэўніваючы чытачоў у дакладнасці 
адлюстравання, з другога – на вопыт сучасных 
пісьменнікаў. Гэта абумоўлівала апраўданасць 
увядзення дыялектнага слова ў мастацкі ідыя-
лект і спрыяла актывацыі дыялектызмаў у творах 
Міхася Зарэцкага. Больш таго, актуалізацыя дыя-
лектных рэсурсаў у аўтарскім ідыялекце звязана 
з дынамікай жанравых форм і тэматыкай твораў 
пісьменніка. Як вядома, вялікія эпічныя жанравыя 
формы вясковай тэматыкі былі ім напісаны ў дру-
гім і трэцім перыядах творчасці. Ідучы за канона-
мі жанру рамана, аўтар імкнуўся стварыць маш-
табнае эпічнае палатно. Разам з тым ён востра 
                                                 

* Мы не мелі на мэце выкарыстаць строгія статыстычныя 
прыёмы, якія вядуць да ўстанаўлення жорсткіх колькасных 
заканамернасцей. Разам з тым для таго, каб выявіць агуль-
ныя тэндэнцыі ў вызначэнні спецыфічнай ролі дыялектызмаў 
у структуры аўтарскага ідыялекту, паўстала патрэба ў коль-
касных падліках, пры дапамозе якіх магчыма параўнаць вы-
карыстанне дыялектных адзінак у розныя перыяды творчасці 
пісьменніка. Па прычыне таго, што кожны перыяд літаратур-
най дзейнасці Мiхася Зарэцкага адрозны па колькасці старо-
нак (у адпаведнасці са Зборам твораў пісьменніка), прапану-
ем падлікі дыялектызмаў, якія выяўлены ў творах майстра 
слова, адлюстроўваць пры дапамозе каэфіцыента насыча-
насці, які вызначаецца наступным чынам: колькасць адзінак, 
выкарыстаных у ідыялекце, падзяліць на колькасць друкава-
ных старонак тэксту. 

адчуваў патрэбу ў такім стылі пісьма, які б 
адлюстроўваў сялянскі свет ва ўсіх яго праявах. 
Аб’ёмную карціну сялянскай рэчаіснасці дапамаг-
ла стварыць Зарэцкаму дыялектная лексіка, якую 
пісьменнік ужывае цалкам натуральна.  

Дыялектызмы ў ідыялекце Міхася Зарэцкага 
выконваюць розныя моўна-вобразныя функцыі. 
Так, у ролі эпітэтаў ужываюцца такія прыметнікі і 
дзеепрыметнікі, як вымагляваны крытык (Лісты 
ад знаёмага, IV, 93); азнібелае сэрца (Голы звер, 
II, 33); бязрупатны смех (Голы звер, II, 37); 
цямкая ўсмешка (Вязьмо, III, 91); несутрыманая 
шпаркасць (Сцежкі-дарожкі, II, 330). Выкарыстан-
не дыялектызмаў як састаўных частак параўнан-
няў таксама з’яўляецца частаўжывальнай рысай 
мастацкага ідыялекту пісьменніка: цёмныя, як 
бяздонны лёх, вароты (Вязьмо, III, 292); роілам 
скомчылася на каленях швіва (Голы звер, II, 30); і 
гэта ноч потым здаецца... чмутой (Голы звер, 
II, 24). Зрэдку дыялектызмы ўваходзяць у склад 
метафар: хаваецца гнойная брудзь няпраўды 
(Сцежкі-дарожкі, II, 310), у сельсавеце ўзняўся 
амбарас (Вязьмо, III, 79). Такім чынам, дыялек-
тызмы ў ідыялекце Міхася Зарэцкага выконваюць 
функцыю стварэння вобразнасці. 

Залічэнне дыялектызмаў у моўную тканіну 
мастацкіх твораў абумоўлівае выкананне імі 
экспрэсіўнай функцыі. Пры дапамозе такіх адзі-
нак пісьменнікам перадаюцца дадатковыя адцен-
ні ласкальнасці, зневажальнасці, неадабрэння, 
гумару, іроніі: «Эх вы, сняжынкі, любуткі мае!» 
(Голы звер, II, 46); «...што ён робіць, дзе шала-
ецца...» (Сцежкі-дарожкі, II, 185); «А, як паслюма-
чыўшы, замамыльвае яна  сваю сур’ёзную пы-
сачку!» (Вязьмо, III, 85). 

Часам дыялектызмы ў лексічнай структуры 
ідыялекту Міхася Зарэцкага выконваюць характа-
ралагічную функцыю, бо «мастацкі твор даследуе 
розныя пласты жыцця, усебакова паказвае героя, 
раскрывае яго сацыяльна-класавую сутнасць, 
індывідуальныя асаблівасці» (Каўрус 1989, 179). 
Сапраўды, дыялектныя словы ў творах Міхася 
Зарэцкага дазваляюць перанесці чытача ў свет 
дзеючых асоб, ствараючы яркія характарыстыкі 
персанажаў. У творах празаіка дыялектызмы ха-
рактарызуюць знешні выгляд героя: аддудыраны 
‘адтапыраны’: «Адзін (салдат) быў высокі... з 
жорстка-аддудыранымі вусамі...» (Сцежкі-да-
рожкі, II, 336); манеру гаварыць: прагамзіць ‘гава-
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рыць у нос’: «...нейкая баба... прагамзіла...» 
(Сцежкі-дарожкі, II, 58); унутраны стан персана-
жаў: вязьмо ‘перавясла’: «З кожным днём усё
глыбей і глыбей угрузаў ён  у невылазную нема-
рач блытаных... супярэчнасцей, нібы аперазаў
яго нехта шчытным непарыўным вязьмом і з 
бязлітаснай павольнасцю зацягвае яго... Ён
трапечацца... і яму нават нібы ўдаецца на мо-
мант расхінуць праклятае вязьмо, але з тым 
большаю сілай звінаецца яно ў наступную хвілі-
ну» (Вязьмо, III, 139). Таксама пры дапамозе дыя-
лектызмаў у мастацкім кантэксце перадаюцца
адметнасці маўлення дзеючых асоб, асаблівыя
рысы якіх праяўляюцца на фанетычным, грама-
тычным і словаўтваральным узроўнях. Адмет-
насцю творчага почырку пісьменніка з’яўляецца
тое, што дыялектызмы выступаюць у аўтарскім
ідыялекце не толькі сродкам стварэння маўлен-
чага каларыту вясковага асяроддзя. Мастацкі
ідыялект Міхася Зарэцкага адметны функцыяна-
ваннем дыялектызмаў як сродкаў індывідуаліза-
цыі маўлення персанажаў. Напрыклад, шырока
распаўсюджана дыялектная лексіка ў маўленні
героя аповесці «Голы звер» старшыні крэдытнага
таварыства Шчупака. Аўтар аперыруе тэрыта-
рыяльна абмежаванымі лексемамі з мэтай пака-
заць абмежаванасць дзеючай асобы. Фанетыч-
ныя дыялектызмы, у якіх перадаецца замена [ф] 
на [х], [хв], з’яўляюцца «пашпартызацыяй» рэплік
персанажа: «Грошы, шмат грошай. Нашто
тады гэтая служба, мадзенне? Тады – кватэру 
лепшую... хутру абавязкова, такую, як... у
вакне магазіна... Пархумы...» (Голы звер, II, 22). 
Ва ўрыўку з аповесці Шчупак марыць аб незлічо-
ным багацці, а ўмела ўплеценыя ў кантэкст
дыялектызмы падкрэсліваюць недарэчнасць яго
жаданняў. Такое выкарыстанне дыялектызмаў
дазваляе дасягнуць камічнага эфекту. Гэта можа
быць падставай да сцвярджэння, што дыялектыз-
мы ў мове твораў Міхася Зарэцкага выконваюць
функцыю «моўнай гульні», у выпадку чаго аўтар
«як бы гуляе з формай маўлення, калі свабодныя
адносіны да формы маўлення атрымліваюць 

эстэтычнае заданне, няхай нават самае сціплае» 
(Земская 1983, 172). 

Такім чынам, уключэнне дыялектызмаў у лек-
січную структуру мастацкага ідыялекту Міхася
Зарэцкага абумоўлена неабходнасцю стварэння
адметнага каларыту. Разам з тым дыялектныя
лексемы выконваюць у ідыялекце пісьменніка
розныя эстэтычныя функцыі, а гэта значыць, што
дыялектызмы з’яўляюцца выразнымі сродкамі
стварэння аўтарскага ідыялекту і адлюстроўва-
юць творчую эвалюцыю пісьменніка.  
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