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ВА  ЎДЗЯЧНАЙ  ПАМЯЦІ  ВУЧНЯЎ  І  КАЛЕГ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Мікалай Прыгодзіч 
доктар філалагічных навук, прафесар, 
загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
 

Слову роднаму вернасць праз гады 

Так ужо здаўна вядзецца, што сярод знакамітых людзей мы найчасцей 
вылучаем імёны тых, хто мае высокія тытулы, ганаровыя званні і дзяржаўныя 
адзнакі. Ганарымся акадэмікамі і прафесарамі, выбітнымі канструктарамі і 
вучонымі-медыкамі, і ў лепшым выпадку сціпла ўспамінаем радавых 
выкладчыкаў, кандыдатаў навук і дацэнтаў. Толькі і сярод іх сустракаюцца 
асобы, чые імёны не могуць быць не ўпісаны ў гісторыю беларускай навукі, хто 
нястомна клапаціўся і сёння працуе з маладым пакаленнем, з творчых 
дасягненняў якіх, нібы з цаглінак, выбудоўваецца храм народнай адукацыі, 
культуры і навукі. Менавіта да такіх людзей і належыць дыялектолаг і 
лексікограф Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская. 

Мовазнавец Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская нарадзілася 24 лістапада 
1928 года ў мястэчку Грэск на Случчыне ў сялянскай сям’і. Пасля заканчэння 
сярэдняй школы ў 1947 годзе паступіла на аддзяленне логікі, псіхалогіі і рускай 
мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ужо ў студэнцкія гады выявіліся 
яе здольнасці да паглыбленага вывучэння роднай мовы, штогод пад 
кіраўніцтвам прафесара М.А. Жыдовіч яна разам з іншымі студэнтамі 
выязджала ў экспедыцыі па збіранні матэрыялаў для дыялекталагічнага атласа 
беларускай мовы. Як лепшую выпускніцу са схільнасцямі да навуковай працы, 
Еўдакію Сцяпанаўну рэкамендавалі для паступлення ў аспірантуру, пасля 
заканчэння якой яна стала працаваць на кафедры беларускай мовы. Ад 
сарамлівай аспіранткі ў 1952 годзе да аднаго з вядучых беларускіх 
дыялектолагаў, аўтарытэтнейшага знаўцы народнай фразеалогіі – такі шлях 
сялянскай дачкі са Случчыны. Прыродная сціпласць, незвычайная працавітасць 
і няўрымслівасць, строгая самадысцыпліна і ўлюбёнасць у сваю прафесію – усё 
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гэта дазволіла Еўдакіі Сцяпанаўне стаць аўтарам шматлікіх навуковых прац па 
дыялекталогіі, слоўнікаў, вучэбных дапаможнікаў для вышэйшай і сярэдняй 
школы Беларусі. 

 

 
 

Е.С. Мяцельская (справа) з маці. 
 

Першай навуковай працай Е.С. Мяцельскай быў артыкул 
“Царкоўнаславянізмы ў Супрасльскім летапісе”, надрукаваны ў калектыўным 
зборніку “Даследаванні па беларускай і рускай мовах” у 1952 годзе (с. 23-45). У 
гэтым жа годзе яна абараніла і кандыдацкую дысертацыю “Лексіка 
Супрасльскага летапісу” (навуковы кіраўнік – прафесар М.А. Жыдовіч). Аднак 
гісторыя беларускай мовы не стала ў далейшым асноўным напрамкам яе 
навуковай дзейнасці, яе вабілі абсягі менавіта дыялектнага слова, тым больш 
што гэтага запатрабавала і праца на кафедры, дзе маладому навукоўцу даручылі 
весці вучэбны курс па беларускай дыялекталогіі. 

Першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі ў беларускім мовазнаўстве 
вызначаліся найперш даследаваннем лексікі ў сінхраніі і дыяхраніі, дэталёвым 
абследаваннем гаворак усіх без выключэння раёнаў рэспублікі, падрыхтоўкай 
картатэкі гістарычнага слоўніка, назапашваннем фактычнага матэрыялу для 
стварэння розных па прызначэнні слоўнікаў, першых акадэмічных выданняў па 
гісторыі беларускай мовы, грунтоўнай граматыкі сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы і інш. Канкрэтныя задачы былі пастаўлены і перад 
мовазнаўчымі кафедрамі вышэйшых навучальных устаноў, галоўнай сярод якіх 
была падрыхтоўка дасведчаных і спрактыкаваных спецыялістаў у галіне 
лексікі, марфалогіі, граматыкі і сінтаксісу беларускай мовы. Актыўна 
ўключылася ў гэту працу і Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская. Яна не толькі 
даследуе дыялектную лексіку роднай Случчыны, але і сумесна з сяброўкай па 
аспірантуры дацэнтам Мінскага педінстытута імя Максіма Горкага Эвелінай 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 5 

Данілаўнай Блінавай у 1963 годзе выдае праграму па беларускай дыялекталогіі 
для філалагічных факультэтаў ВНУ, а ў хуткім часе на яе аснове і першы 
грунтоўны дапаможнік “Беларуская дыялекталогія” (1969; 167 с.). Творчы 
тандэм дацэнтаў Е.С. Мяцельскай і Э.Д. Блінавай і надалей працягваў 
працаваць над гэтай кнігай, і ў 1980 годзе выйшла з друку другое, істотна 
перапрацаванае і дапоўненае выданне (304 с.), якое і сёння застаецца 
запатрабаваным у вучэбным працэсе падрыхтоўкі спецыялістаў-філолагаў. 
Варта адзначыць, што ўведзены ў гэтае выданне аб’ёмны раздзел 
“Практыкаванні” стаў пазней асновай новай вучэбна-метадычнай працы 
“Беларуская дыялекталогія. Практыкум” (1991; 286 с.), у якім аўтары прывялі 
дыялектныя тэксты з розных рэгіёнаў, асобна вылучылі такія раздзелы, як 
“Дыялекты і сучасная беларуская літаратурная мова”, “Дыялекталогія і 
тапаніміка”, “Дыялектная практыка” і інш. 
 

 
 

Падчас збору дыялекталагічных матэрыялаў. 
 

У 1960-80-я гады кватэра Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай і Яўгена 
Міхайлавіча Камароўскага (адданага памочніка і мужа, таксама дацэнта 
кафедры беларускай мовы БДУ) нагадвала сапраўдную даследчую 
лабараторыю, у якой ні на хвіліну не спыняўся навуковы пошук, прычым па 
розных напрамках беларускага мовазнаўства. Менавіта на гэты час прыпадаюць 
шматлікія выезды і вандроўкі як самой Е.С. Мяцельскай, так і 
Я.М. Камароўскага са студэнтамі ў час дыялекталагічнай практыкі, і найперш 
на радзіму Якуба Коласа – Стаўбцоўскі раён. Лексіка гэтага, як і іншых раёнаў 
Мінскай вобласці, а таксама розных рэгіёнаў па ўсёй Беларусі, куды на працягу 
многіх гадоў, ахвяруючы сваім чарговым адпачынкам і кожным вольным ад 
вучэбных заняткаў днём, выязджалі ў загадзя вызначаныя населеныя пункты 
вучоныя, прадстаўлена ў выглядзе тэматычна-звязных тэкстаў у кнізе 
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“Беларуская дыялекталогія. Хрэстаматыя” (1979; 320 с.). Арыгінальныя 
магнітафонныя запісы з 261 населенага пункта 116 раёнаў Беларусі, 
перададзеныя з поўным захаваннем фанетычных, акцэнталагічных і 
граматычных асаблівасцей жывога маўлення, выклікалі шэраг узрушана-
ўзнёслых водгукаў і рэцэнзій у навуковых выданнях і публіцыстычным друку 
тагачаснага СССР. 

Гэтай маштабнай працы папярэднічала яшчэ адна кніга Е.С. Мяцельскай і 
Я.М. Камароўскага – “Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі” (1972; 320 с.), 
хвалюючую прадмову да якога напісаў Народны паэт Беларусі, прафесар-
фалькларыст Ніл Гілевіч. “Скарбонка моўных самацветаў” (С. Хвалей), 
“Дыялекты роднай мовы” (І. Цішчанка), “Жывая, як жыццё” (В. Бечык) – так 
ацанілі слоўнік яго рэцэнзенты і неабыякавыя карыстальнікі. 

Е.С. Мяцельская спрычынілася і да выдання “Фразеалагічнага слоўніка 
мовы твораў Якуба Коласа” (1993), у якім ёю апрацаваны артыкулы на літары 
А – Д (усяго 163 старонкі). 

Разам з Я.М. Камароўскім Еўдакія Сцяпанаўна падрыхтавала і адзін з 
першых у Беларусі вучэбны дапаможнік для абітурыентаў – “Беларуская мова” 
(1974; 302 с.; 2-е выд., 1993, 322 с.). Гэта сёння мы з вамі больш чым перанасычаны 
рознага роду брашурамі і тамінамі матэрыялаў па падрыхтоўцы да 
цэнтралізаванага тэсціравання, табліцамі і схемамі – выдадзенымі на ўсе выпадкі 
з жыцця беларускага слова, а ў пачатку 1970-х гэтая справа толькі пачыналася. 

 

 
 

Кафедра беларускай мовы (1970-ыя гады). 
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І ўсё ж стрыжнявым напрамкам навуковай і метадычнай дзейнасці 
Е.С. Мяцельскай было дыялектнае слова. І апошнія гады свайго жыцця яна 
аддала менавіта слову з жывых народных крыніц. Як вядома, кафедра 
беларускай мовы БДУ на працягу другой паловы ХХ ст. займалася зборам і 
вывучэннем дыялектнай лексікі цэнтральных раёнаў Беларусі, была створана 
амаль 400-тысячная картатэка фактычнага матэрыялу. Пад кіраўніцтвам 
прафесара М.А. Жыдовіч калектыў дыялектолагаў у складзе І.А. Каралёвай, 
У.М. Лазоўскага, Е.С. Мяцельскай, І.М. Шчарбаковай выдалі тры выпускі 
“Матэрыялаў для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак” (1970, 1974, 1977). 
Пазней на аснове гэтых выпускаў і новых сабраных матэрыялаў прафесар 
М.А. Жыдовіч, ст._выкладчык І.А. Каралёва, дацэнты З.А. Зяневіч, 
Я.М. Камароўскі, Е.С. Мяцельская і І.М. Шчарбакова падрыхтавалі двухтомны 
“Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі”, першы том якога пад 
рэдакцыяй Е.С. Мяцельскай выйшаў у выдавецтве “Універсітэцкае” ў 
1990 годзе (літары А – П). На вялікі жаль, рукапіс 2-га тома быў беззваротна 
страчаны падчас выдавецка-рэарганізацыйнай кампаніі пачатку 90-х гадоў 
ХХ стагоддзя. Калектыў новастворанай у 1993 годзе кафедры гісторыі 
беларускай мовы працуе над узнаўленнем матэрыялаў і рукапісу страчанага 
тома Слоўніка, але гэта перспектыва не сённяшняга дня. 

Нельга не адзначыць Еўдакію Сцяпанаўну Мяцельскую і як самаадданую 
сямейніцу. Разам з Яўгенам Міхайлавічам яны выгадавалі дзвюх дачок і сына. І 
хоць не сталі яны філолагамі, але ўсе атрымалі вышэйшую адукацыю, сталі 
прызнанымі спецыялістамі ў розных галінах, з любоўю адносяцца да беларускага 
слова. Сур’ёзным навукоўцам, кандыдатам навук, дацэнтам стаў Міхаіл 
Яўгенавіч, які працуе на геаграфічным факультэце БДУ і рыхтуе спецыялістаў-
геолагаў. Са сваімі сямейнікамі ён часта бывае на радзіме бацькі – у вёсцы 
Савані, дзе на спадчыннай сядзібе па-ранейшаму цвітуць пасаджаныя бацькамі 
яблыні і слівы, радуюць вока клубніцы і маліны, адкуль зусім недалёка да месца 
апошняга спачыну Еўдакіі Сцяпанаўны і Яўгена Міхайлавіча. 

А яшчэ ўспамінаюцца радкі душэўнай заклапочанасці і шчырага 
хвалявання за лёс народнай мовы складальнікаў хрэстаматыі па беларускай 
дыялекталогіі: “Пройдзе, магчыма, не так многа часу, і пад уплывам 
літаратурнай жывая мова народа зменіцца – такі няўхільны і натуральны 
закон яе развіцця. Калі не занатаваць яе сёння, яна можа бясследна знікнуць 
заўтра. Для будучых пакаленняў, для навукі можа знікнуць тое, што складае 
непаўторную каштоўнасць народа, значную частку яго духоўнай культуры. І 
напэўна сучасная народна-дыялектная мова стане тым жа, чым для нас 
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з’яўляюцца помнікі мінулага – старажытная зброя і адзенне, хатнія рэчы і 
помнікі архітэктуры, мастацтва, даўнія рукапісы і старадрукі, па якіх сёння 
мы вывучаем жыццё нашых далёкіх продкаў” (с. 3). Гэтыя словы, гэтае 
хваляванне за лёс роднага наймення выяўляліся ў кожным пражытым дні 
вучонага, у кожным напісаным радку летапіснай гісторыі беларускай гаворкі. 
Яны – як напамін сённяшнім пакаленням навукоўцаў – масцітым і пачаткоўцам – 
шчыра і самааддана берагчы неацэнны народны скарб – яго мову. 

 
* * * 

Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці дацэнта Е.С. Мяцельскай, 
засведчылі значную цікавасць да творчай спадчыны слыннага дыялектолага і 
лексікографа. Яны яшчэ раз пацвердзілі той факт, што народна-дыялектнае 
слова па-ранейшаму павінна быць у цэнтры ўвагі сённяшніх беларускіх 
моваведаў, бо менавіта ў ім – тая крыніца жыццядзейнай сілы, што жывіць 
сучасную літаратурную мову, цэментуе яе на мяжы ХХ – ХХІ ст. і дазваляе з 
аптымізмам прагназаваць яе далейшы лёс. У гэтым пераконваюць і навуковыя 
здабыткі ўдзельнікаў чытанняў, сярод якіх як вядомыя і аўтарытэтныя 
лінгвісты, так і аспіранты, магістранты, студэнты-семінарысты. Менавіта 
апошнія і ёсць тая навуковая змена, пра якую заўсёды помніла і да якой з 
надзеяй звярталася Еўдакія Сцяпанаўна Мяцельская. 
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СЛОВА  РОДНАЕ,  СЛОВА  НАРОДНАЕ 
____________________________________________________________________ 

 
 

З.І. Бадзевіч, В.П. Трайкоўская 

Што ні дварок, то свой гаварок 

Народныя гаворкі Лагойскага раёна адносяцца да цэнтральных ці 
сярэдне-беларускіх гаворак Беларусі і складаюць аснову сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы. Яны адыгралі значную ролю ў творчым лёсе такіх 
беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, як Змітрок Бядуля, Ніл Гілевіч, Мікола Гіль, 
Іван Пташнікаў. На Лагойшчыне ўзрасцілася таксама светлая і бунтоўная паэзія 
Янкі Купалы. 

Своеасаблівасць мовы гэтага прысталічнага рэгіёна выяўляецца найбольш 
яскрава ў лексіцы, у слоўнікавым складзе. Натуральна, што большая частка 
слоў – агульнанародныя, усебеларускія. Але побач з імі функцыянуюць 
мясцовыя і дыялектныя, якія адрозніваюцца ад літаратурных слоў або гукавым 
складам, або фанетычнымі, граматычнымі ці словаўтваральнымі паказчыкамі. 
Так, у гаворках сустракаюцца такія, напрыклад, дыялектызмы, як улея – лівень 
(в. Гайна); хлюпа – слота, аблівака – галалёд (в. Вялікія Нястанавічы); водліж – 
адліга (в. Рудня); безгалоўе – звыш дрэннае надвор’е, тэнча – вясёлка 
(в. Бясяды) і г.д. 

Сярод абазначэнняў жывёлін ёсць невядомыя літаратурнай мове назвы: 
шашок – тхор; яздун – ласка (в. Гайна); бацян – бусел (в. Рудня); верабок – 
рабчык (в. Бяларучы); канюх – каня, турок – мядзьведка (в. Бясяды). 
Батанічныя найменні прадстаўлены такімі спецыфічнымі словамі, якія 
абазначаюць лясныя і сельскагаспадарчыя культуры: кроўнік – чыстацел, 
пад’ёмкі – суніцы, грэнка – каліўца (в. Бясяды); насёна – семя (в. Завішына); 
вусач – ячмень, бадзюк – асот, грозень – корч, жніўнік – іржэўнік (в. Рудня). 

Сярод назваў ежы ў гаворках Лагойшчыны бытуюць вузкамясцовыя 
словы, якія абазначаюць назвы напояў. Скажам, рэдкі журавінавы кісель – 
журок, саладуха – хлебны квас, дзярбонік – блін з дранай бульбы, калдобікі – 
піражкі бульбяныя з мясной начынкай, калатушка – зацірка, заліванне – слаёны 
блін, злівачкі – смятана, фашырка – ватрабянка і г.д. 

У многіх вёсках прадметы хатняга ўжытку таксама называюць вельмі 
адметнымі слоўцамі. Як да прыкладу, у Янушкавічах ручнік называюць 
хвастачом, у Бясядах вялікую падушку – шчаню, пошумкай – навалачку, а ў 
Бяларучах судцом – адно вядро, вушацікам – цабэрак, у Слабадзе 
мажджэрам – металічную ступку, у Зарэччы ціскі – пасткай і кашалёк – 
кушляком. 
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Вялікую цікавасць у навукоўцаў выклікаюць народна-дыялектныя словы, 
што ўжываюцца на Лагойшчыне для характарыстыкі чалавека з пункту 
гледжання яго характару, паводзін, пэўных знешніх рыс. Гэта такія словы, як 
сугайла – нервовы, неспакойны, падліжнік – ліслівы, агламоза – тупы, 
тумарнік – маўклівы (у Бясядах); шкарады – неахайны чалавек, манцюль – 
ілгун, хлус, галуза – бесталковая кабета (в. Завішына); мышапор – праныра 
(в. Звярынічы, в. Краснае); лалэй – чалавек з тоўстымі вуснамі, зундаль – 
маўклівы чалавек (в. Кроква); лабідуза – гультай (в. Бяларучы). 

Разнастайныя дзеянні, працэсы, стан, а таксама прыметы прадметаў і з’яў 
рэчаіснасці характарызуюцца мясцовымі словамі, якіх няма і ў беларускай 
мове. Напрыклад, людзіны – ядомы грыб (в.Бяларучы); дзіркі – калючы, 
паджылы – стараваты, апусны – неахайны (в. Бясяды); гразністы – урадлівы 
(в. Рудня); мягнуць – стукнуць (в. Тхарніца); падхадзіцца – управіцца з работай 
па гаспадарцы (в. Краснаволле); абладзіць – абчысціць ад лушпаек (в. Карбачоўка). 

Шмат слоў і іх разнастайных форм, якія бытуюць на Лагойшчыне, 
ужываюцца пісьменнікамі – ураджэнцамі гэтага краю – у творах мастацкай 
літаратуры як дыялектызмы. У прыватнасці, Іван Пташнікаў скарыстоўваў такія 
дыялектызмы, як додніца – досвітак, крыжаванка – скрыжаванне, кунаты – 
пышны, раскідзісты, неціхоты – неспакой, тофель – таполя, туляг – вялікае 
воблака, усягды – заўсёды, шафарня – вялікая скрыня. Ніл Гілевіч у сваю чаргу 
ўжываў такія мясцовыя словы, як пяколак – цёплае месца на печы, старлыбіна – 
пра старога чалавека, асвер – журавель калодзежа, пыляня – кураня, 
вобаратнік – лекавая расліна, плітаваць – бегчы, наўрэцца – нечакана паявіцца, 
заложнік – невялікая паліца для посуду, выстава – выгляд і яшчэ нямала іншых. 

Важным элементам гутарковай мовы лагайчан з’яўляецца ўжыванне 
прыказак, прымавак, параўнанняў, фразеалагізмаў. Дзякуючы гэтым 
мініяцюрным перлінкам вуснай народнай творчасці, найбольш таленавітыя 
майстры слова не мінаюць нагоды, каб падмацаваць імі сказанае, бо “без 
прымаўкі й цераз парог не ступяць” ці “без прыказкі й з лаўкі не зваляцца”. 

Побач з агульнавядомымі ўстойлівымі выразамі вялікае месца займаюць 
“тутэйшыя” выслоўі. Сустракаюцца такія, што ўключаюць у свой склад нават 
тапанімічныя назвы раёна. Яскравы прыклад таму: “У Лагойску, як у войску, – 
лаўкі шырокія, ёсць дзе сесці, ды няма чаго есці” – сялянская насмешка аб 
сумесным небагатым жыцці, “мураваная вуліца” – месца, дзе хутка што-
небудзь знікае, прападае (вёска Мураванка знаходзіцца на тэрыторыі 
Гайненскага сельсавета). 

Багацце ўстойлівых выразаў лагайчан шырока прадстаўлена ў слоўніку 
“Прыказкі Лагойшчыны” Адама Вярлыгі (Язэпа Гладкага), выдадзенага ў Нью-
Йорку ў 1966 годзе, дзе змешчана 2000 трапных народных афарызмаў. Сярод іх 
такія выслоўі, што чуў аўтар у тутэйшым краі: “наша Сора шыя, пора” (аб 
няўдалым работніку, які часта перарабляе работу), “трэба дуды ў мех збіраць” 
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(калі вясёлы час скончыўся і настае абыдзёншчына), “пашоў пасол – праваліўся 
ў расол” (калі пасланец пайшоў і аб ім няма звестак, “быць у архіве” – быць 
забытым, малаўжывальным, “як у адной кашулі хрышчаныя” – быць вельмі 
падобнымі, “ні на дух” – не цярпець што-небудзь. 

Такім чынам, гаворкі Лагойшчыны з’яўляюцца арганічнай часткай мовы 
беларускага народа і абслугоўваюць патрэбы штодзённых зносін лагайчан і іх 
духоўнага жыцця. 

 
 
 
 

Ж.Я. Белакурская 

Пытанні лексічнага ўнармавання беларускай літаратурнай мовы 
ў публіцыстыцы Якуба Коласа 

Станаўленне лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы ў пачатку 
ХХ стагоддзя непарыўна звязана з іменем Якуба Коласа, які не толькі прынёс у 
нацыянальную культуру мастацкія каштоўнасці вялікай вартасці, але і сваёй 
пісьменніцкай і моўнай практыкай заклаў падмурак сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы, спрыяў фарміраванню яе нарматыўнай сістэмы. 

Асобнае месца ў мастацкай творчасці Якуба Коласа займае публіцыстыка. 
Больш чым у 40 крытычных артыкулах і публіцыстычных выступленнях 
пісьменнік адзначаў дыялектычную сутнасць мовы, дынамічны характар слоўніка, 
цесную сувязь лексічнага складу беларускай мовы з развіццём грамадства. 

Лексічнае ўнармаванне слоўнікавага складу беларускай мовы Якуб Колас 
непасрэдна звязваў з праблемамі культуры мастацкага маўлення (чысціня, багацце, 
выразнасць, дакладнасць, прастата, сцісласць, мілагучнасць, правільнасць). 

У яго працах раскрываецца разуменне рэзерваў моўнага багацця – 
народныя гаворкі, фальклор. У 1938 годзе ў лісце да рускага паэта, 
перакладчыка яго шматлікіх твораў С.Гарадзецкага, Якуб Колас пісаў: “Я – 
старшыня фальклорнай камісіі. Збор і вывучэнне яго мы хочам паставіць 
шырока. Напішы свае выказванні аб значэнні фальклору. Буду прасіць 
А.М. Горкага, Дзям’яна Беднага і інш.” [4, с. 116]. 

У шматлікіх артыкулах і лістах ён даводзіў, што крыніцай узбагачэння і 
папаўнення літаратурнай мовы, надзейнай асновай, базай з’яўляецца жывая 
народная мова, “Мы маем вялікі моўны запас, які незаслужана забыты намі, 
літаратарамі, і з поспехам ужываецца ў народзе. Значыць, перад увядзеннем 
кожнага новага слова трэба добра абшарыць кішэні свае памяці, перагледзець 
слоўнікавыя і фальклорныя крыніцы, прыслухацца да жывой гаворкі – а можа і 
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знойдзецца якраз тое, што неабходна, што ўжо ўжывалася і чамусьці забыта ці 
ўжываецца і невядома нам” [3, с. 133]. 

Якуб Колас высока цаніў народнае трапнае слова, выраз. “Народ 
неабмежавана багаты ў сваёй мастацкай творчасці”, адзначаў пісьменнік, і раіў 
пачынаючым паэтам, школьнікам “прачытаць зборнікі Раманава, Шэйна 
(этнаграфічныя запісы)”, а таксама слоўнік Насовіча, у якім маецца “шмат 
карыснага матэрыяла ў сэнсе азнаямлення з беларускай мовай” [3, с. 48]. 

Якуб Колас увесь час узбагачаў свой лексічны запас, вёў сшыткі “Для 
запісу забытых слоў” і “Забытыя беларускія словы”. Пісьменнік запісваў туды 
“найбольш яркія, звонкія і сакаўныя словы”, якія распаўсюджаны па ўсёй 
Беларусі, але па розных прычынах “за апошнія часы сталі радзей ужывацца ў 
друку” [1, с. 142]. 

Многія артыкулы і выступленні сведчаць аб стаўленні пісьменніка да 
дыялектнай лексікі. Якуб Колас адным з першых адзначыў мастацкую 
каштоўнасць народнага (дыялектнага, рэдкага, старажытнага) слова, яго 
экспрэсіўнасць і дасканаласць. Мастак слова падкрэсліваў, што “абмежаванасць 
у жывым матэрыяле, адсутнасць жывых вобразаў, яркіх слоў, выслоўяў, узятых у 
народзе, вядзе да таго, што пісьменнік вымушае падмяняць іх сцёртымі словамі, і 
твор атрымліваецца чэзлым, малакроўным, бледным” [3, с. 249]. Разам з тым, у 
30-я гады Я.Колас перасцерагаў пісьменнікаў ад злоўжывання вузка дыялектнай 
лексікай, ці правінцыялізмамі. Так, ён крытыкаваў М.Лынькова за тое, што яго 
раман “На чырвоных лядах” быў перасыпан правінцыялізмамі, не зразумелымі 
шырокаму чытачу. Прывёўшы вялікую колькасць прыкладаў парушэння 
пісьменнікам нормаў чысціні мовы і няправільна ўжытых сінтаксічных 
канструкцый, уключэння ў тэкст твора вульгарызмаў, а таксама дыялектызмаў 
накшталт такіх, як “пуплы”, “упыніўшы”, “скукарэчаны”, “гіндзіцца” і г.д., Якуб 
Колас пісаў, што М.Лынькоў гэтым самым значна пашкодзіў мастацкасці свайго 
твора. Разам з тым, ён лічыў дыялектызмы адной з крыніц папаўнення 
літаратурнай мовы. “Калі аўтар у пагоні за новымі словамі без патрэбы уводзіць 
іх, г.зн., калі літаратурная мова мае ўжо свае стабільныя словы, усім зразумелыя 
і вядомыя, то ён паступае няправільна, але калі ён знойдзе добрае, трапнае слова, 
то чаму не ўвесці яго ў літаратуру? Жыццё мовы і працэс словатворчасці ідуць 
несупынна” [2, с. 152]. Пісьменнік падкрэсліваў, што агульным кіраўніцтвам пры 
гэтым павінна быць добрае разуменне самога духу мовы, яе слоўнага багацця, 
нацыянальных своеасаблівасцей і сацыяльнага прызначэння. 

Якуб Колас нястомна змагаўся за чысціню, багацце, сэнсавую і 
вобразную дакладнасць літаратурнай мовы. У 1934 годзе ў лісце да 
С.Гарадзецкага ён падтрымаў патрабаванне М.Горкага захоўваць чысціню 
літаратурнай мовы, адзначыўшы, што “для нашай літаратуры, беларускай, 
пытанне аб мове – пытанне вельмі важнае” [4, с. 104]. Пісьменнік рашуча 
выступаў супраць слоўнага штукарства і мудрагельства – гэтага своеасаблівага 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 13 

“літаратурнага факстроту”, як называў ён фармалістычныя выкрунтасы ў мове. 
У 1925 г. быў апублікаваны яго фельетон “Трыумф” (“Савецкая Беларусь” ад 
7.ІІІ.1925 г.), у якім Якуб Колас высмейваў спробы некаторых маладнякоўцаў 
пад выглядам барацьбы за “новую” мастацкую форму псаваць і калечыць мову, 
ужываць словы тыпу “бурапена”, “кавалюі” і інш. Выступаючы ў 1934 г. з 
разглядам паэмы “Аманал” А.Куляшова, Якуб Колас увогуле прыхільна ацаніў 
пошукі аўтара ў галіне мастацкай формы. Аднак ён крытыкаваў яго за 
ненатуральныя параўнанні, дзіўныя спалучэнні слоў, непатрэбнае слоўнае 
мудрагельства [2, с. 149]. 

Нікому з літаратараў Якуб Колас не дараваў стылёвых няўвязак і 
недакладнасцей, няўважлівага абыходжання са словам, а тым больш 
літаратарам, якія пішуць не першы год. Ён звяртаў увагу на тое, што моўны 
запас некаторых беларускіх пісьменнікаў бедны, абмежаваны, у іх творах 
сустракаецца шмат сцёртых, штампованых выразаў. I цяжка таму, у каго 
лексічны запас не перавышае двух-трох соцень слоў, ствараць разнастайныя 
чалавечыя характары, выяўляць сапраўдныя перажыванні людзей. “Пісьменнік, 
які не працуе над мовай, не клапоціцца аб папаўненні сваіх моўных запасаў, 
можа стаць перад небяспекай апынуцца за дзвярыма літаратуры” [3, с. 134]. 

Адмоўна ставіўся Якуб Колас да выкарыстання паланізмаў, русізмаў. Так, 
у лісце да пачаткоўца ён піша: “Заўважаюцца ў Вас і паланізмы: 
“перажагнаўся”. Ёсць у Вас таксама і русізмы “красіць”, “сцекло” (шкло), 
“шутнік” (жартаўнік) і г.д. Вам трэба заняцца вывучэннем мовы народу і 
ставіцца да яе крытычна” [4, с. 456]. У адказе на ліст вучаніцы сярэдняй школы 
Р.Грышкевіч (1947) пісьменнік спыняецца на “адхіленнях ад дакладнай 
паэтычнай мовы”, якія маюць месца ў яе паэме. “У Вашым творы вельмі многа 
русізмаў. Было б кепска, калі б рускі паэт уводзіў без патрэбы словы, не 
ўласцівыя рускай мове. Такжа кепска, калі і беларускі паэт запазычвае словы з 
рускай мовы ці з іншых моў. Мова, перасычаная і сваімі і чужымі словамі, не 
ёсць чыстая мова. Гэта – жаргон” [4, с. 496]. 

Лінгвістычныя пошукі Якуба Коласа праяўляліся як на ўзроўні слова, так 
і на ўзроўні тэксту, фразы, іх гукавай структуры і слоўнай арганізацыі. 
Максімум увагі пісьменнік павінен адводзіць “спалучэнню слоў як у сказах, так 
і ў агульным плане ўсіх элементаў, з якіх складаецца мастацкі твор: апісанне, 
дыялогі, абрысоўка характараў, падача сцэн і г.д.” [2, с. 152]. 

Якуб Колас крытычна ставіўся і да мовы сваіх твораў. Так, пісьменнік “ішоў 
па лініі памяншэння выпадкаў ужывання кароткіх прыметнікаў, па лініі звужэння 
ўжывання дзеепрыметнікаў незалежнага стану цяперашняга і прошлага часу, а 
таксама дзеепрыметнікаў цяперашняга часу з суфіксам -ем-, -ім-” [7, с. 112-114]. 

З вялікай патрабавальнасцю адносіўся Якуб Колас да перакладаў сваіх 
твораў на рускую мову. Так, у лісце да Я.Мазалькова ён пісаў: “Між іншым, “на 
росстанях” – рускае слова, абласное, як зафіксаваў яго ў слоўніку праф. 
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Ушакоў. Яно куды больш саліднае, чым “на перепутье”. Буду стаяць на сваім, 
каб трылогія і выйшла пад агульнай назвай “На росстанях” [5, с. 170]. 

Лісты да перакладчыкаў С.Гарадзецкага, П.Сямыніна сведчаць, як тонка 
разумеў Якуб Колас лад роднай мовы, як добразычліва дапамагаў ім, а таксама 
пачынаючым літаратарам у іх рабоце, асабліва ў пошуках адпаведных слоў для 
перакладу безэквівалентнай лексікі ці фразеалагізмаў. Так, С.Гарадзецкага, 
перакладчыка паэмы “Рыбакова хата”, Якуб Колас просіць прыслаць усе словы і 
выразы, значэнне якіх ён не ведае [4, с. 493]. У адным з лістоў да С.Гарадзецкага 
ён падрабязна апісвае значэнне 30 слоў і выразаў, сярод якіх ўласна беларускія 
словы, запазычанні з польскай мовы, дыялектныя словы, фразеалагізмы [4, 
с. 500-501]. Пры тлумачэнні слоў пісьменнік рэкамендуе звяртацца да слоўнікаў, 
напрыклад, да слоўніка Дз.Ушакова. У лісце да настаўніцы У.Усціновіч ён 
акцэнтуе ўвагу на адрозненнях у значэннях слоў “экзаменатар – экзамінатар”, на 
месцы націску ва ўласных імёнах Уладзімі́р, Казімі́р [5, с. 147]. 

Сам Якуб Колас быў таленавітым перакладчыкам з рускай, украінскай і 
польскай моў. Коласаўскія пераклады вызначаюцца адметнасцю, высокай 
культурай, майстэрскай перадачай мастацкага каларыту класічных твораў 
знакамітых пісьменнікаў славянскіх моў, але ў той жа час – захаваннем 
характэрных асаблівасцей кожнай мовы, з якой перакладаў Якуб Колас. 
Дзякуючы Якубу Коласу, на беларускай мове загучалі “Палтава” А.Пушкіна, 
“Дэман” М.Лермантава, вершы А.Міцкевіча “Паніч і дзяўчына”, многія творы 
Т.Шаўчэнкі, сярод якіх такія шэдэўры Кабзара, як паэмы “Ерэтык”, “Неафіты”, 
“Марыя”, “Сляпы”, многія вершы. Перакладзеныя Якубам Коласам, па-
беларуску загаварылі таксама вялікі індыйскі пісьменнік Рабіндранат Тагор, 
украінцы М.Рыльскі і Паўло Тычына [6, с. 3]. Разам з М.Лыньковым і З.Бядулем 
Якуб Колас рэдагаваў выданне твораў М.Горкага на беларускай мове. Пры 
перакладзе пісьменнік імкнуўся не адступаць без неабходнасці ад тэксту 
арыгінала, захоўваць моўныя канструкцыі, выразы ці радкі. Якуб Колас стаў 
адным з заснавальнікаў беларускага перакладу. 

Выказванні беларускага класіка пра мову, шматлікія развагі адносна 
ўпарадкавання яе нормаў складаюць багатую спадчыну, якая патрабуе яшчэ 
дэталёвага асэнсавання. 
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В.Т. Валюк 

Аб паходжанні мікратапонімаў ваколіц в. Дзеркачы 
Зельвенскага раёна 

Беларускія мікратапанімічныя назвы – адна з частак лексічнай сістэмы 
беларускай мовы. Яны ўтрымліваюць звесткі пра мінулае і сучаснае жыццё 
мясцовага насельніцтва, акумуліруюць інфармацыю аб пэўнай тэрыторыі, яе 
прыналежнасць той ці іншай дзяржаве. 

Палі, лясы, лугі, балоты, сенажаці, дарогі, пашы, ручаі і іншыя дробныя 
аб’екты – усё гэта мае агульную назву ўрочышчаў. Урочышча – гэта ўчастак, 
які адрозніваецца ад навакольнай мясцовасці якімі-небудзь прыметамі.  

Назвы ўрочышчаў цесна звязаны з жыццём і дзейнасцю людзей, занятых 
працай у сельскай гаспадарцы. Людзі карысталіся і карыстаюцца гэтымі назвамі 
штодзённа, так ім лягчэй зарыентаваць адзін аднаго, абазначыць пэўнае месца, 
напрамак.У мікратапанімічных назвах захоўваюцца ўказанні на заняткі людзей у 
мінулым, пасяленні, раслінны і жывёльны свет краю, таму іх вывучэнне дапамагае 
зразумець гаспадарку нашых продкаў, пазнаць геаграфічнае асяроддзе, у якім яны 
жылі, бо ўсе: людзі, мясцовасць, заняткі – мяняецца, развіваецца. Вось, 
напрыклад, Цагельня (гліністы ўзгорак, дзе бралася гліна для вырабу цэглы); Гай 
( цяпер поле і ніякіх слядоў таго, што на гэтым месцы быў сапраўдны гай). 

Выдзяляюцца таксама і мікратапанімічныя назвы, якія паходзяць ад 
уласных прозвішчаў і імёнаў, што сустракаюцца, магчыма, толькі на 
канкрэтнай тэрыторыі. 

У ваколіцах вёскі Дзеркачы намі выяўлены розныя па структуры і 
паходжанні назвы. 

Паводле свайго паходжання мікратапонімы падзяляюцца на дзве вялікія 
групы: адапелятыўныя назвы і назвы ад уласных іменаў, прозвішчаў і мянушак 
гаспадароў. 

1. Група адапелятыўных назваў,якія ў сваю чаргу падзяляюцца на пэўныя 
падгрупы паводле асаблівасцей і характару расліннасці, рэльефу, памераў, роду 
заняткаў чалавека і інш.: 

Альшына – альховы лес. 
Аэрадром – поле, на якім раней была пляцоўка для самалётаў. 
Багні – балоцістае месца, дзе раней добра раслі ягады. 
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Бярозы – бярозавы лес. 
Бярэзіна – поле, дзе раней быў беразняк. 
Выган – месца каля вёскі, выпас для скаціны, там жа збіраюць статак 

пасля зімы. 
Гай – поле, на месцы лесу. 
Грабава – лес, дзе пераважае граб. 
Дзяхцярка – месца, дзе выраблялі дзёгаць і смалу. 
Дубаўе – поле, раней гэта быў дубовы лес . 
Дуброва – дубовы лес. 
Загумны – месца за гумнамі. 
Задняе поле – поле за сялом. 
Замкавы лес – лес, у якім паводле легенды быў замак. 
Калхознае поле – урадлівае поле, якое ўвесь час апрацоўвалася калгасам. 
Калхозны сад – сад, пасаджаны калгаснікамі ў 1970-я гады. 
Кар’ер – яма з выездам для машын, адкуль раней вывозілі пясок, жвір, гліну. 
Копцеўка – балота, дзе касілі траву і складалі ў маленькія капіцы (копы). 
Крутая гара – горка, з крутым спускам. 
Лужок – невялікі луг. 
Лысая гара – поле і невялікі ўзгорак з пераважна пясчанай глебай. 
Лясніца – поле сярод лесу. 
Лясок – невялічкі лес,  што знаходзіцца пасярод поля. 
Малая і Вялікая пята – палі, меншае і большае, крыху акругленай формы, 

размешчаныя на невялікім узвышшы. 
Малое (Новае) возера – возера, якое выкапана нядаўна. 
Малы лес – лічыцца, што іх першапачаткова было два: Вялікі і Малы( 

адносна памераў). 
Палюхі – месца каля лесу, дзе паслі калгасных кароў, пакідалі нанач. 
Пераплюеўка – вузенькая рака, якую і “пераплюнуць” можна. 
Петранёўшчына – рака; лічыцца, што яна ўпадае ў Нёман. 
Спіртзавод – суседняя вёска, у якой быў спіртзавод, ад якога цяпер 

застаўся толькі будынак. 
Старое возера – возера, якое было выкапана даўно. Цяпер толькі 

забалочаная нізіна. 
Топаль-1 і Топаль-2 – урочышчы, на ўскрайку якіх растуць вялікія таполі. 
Цагельня – гліністы ўзгорак, адкуль бралася гліна для вырабу цэглы. 
Школьны сад – сад, які  раней быў пры школе. 
2. Значнай колькасцю прадстаўлена група мікратапонімаў, што 

ўтварыліся на аснове ўласных імёнаў, прозвішчаў і мянушак гаспадароў . 
Альшанка – рака, якая працякае праз урочышча Альшына. 
Бранэўкава возера – штучна выкапанае Бронесем невялікае возера, 

прызначанае для развядзення і лоўлі рыбы. 
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Варона – хутар, які належаў жанчыне па мянушцы Варона. 
Вішнеўка – поле, якое знаходзіцца каля в.Вішнеўка. 
Гандзюля – поле, на якім раней стаяў хутар адзінокай жанчыны Ганны 

(па-вясковаму Гандзі). 
Гругава – участак лесу, у якім быў абход лясніка па прозвішчы Груг. 
Зайцава возера – возера, выкапанае спецыяльна для гаспадарчых мэт 

Стасем Зайцавым. 
Зайцава поле – поле, якое ўжо доўгі час з’яўляецца часткай зямельнага 

надзелу сям’і Заяц. 
Лебядзі – поле, якое знаходзіцца непадалёку ад в.Лебядзі. 
Малдаванчын сад – сад, які належыць сям’і, гаспадар якой па 

нацыянальнасці малдаванін. 
Малазеўскі сад – сад, пасаджаны Малазеўскім. 
Мышкава поле – належыла адзінокаму Івану Мышку. 
Мышкаў сад – сад, які належыў Івану Мышку. 
Ракаў луг – месца, дзе пасвілася скаціна і гаспадарка Ракава. 
Самараўка – рака, якая бярэ выток паблізу вёскі Самаравічы. 
Сарокава поле – поле, належыла Сароку 
Смаленка – поле, якое раней належыла гаспадару Смаленскаму. 
Сухініцкая дарога – дарога, якая вядзе на в. Сухінічы. 
Адзначым таксама, што сярод мікратапонімаў вёскі Дзеркачы 

сустракаюцца назвы-арыенціры тыпу каля Бочак – месца ў полі Аэрадром, дзе 
раней стаялі бочкі з хімікатамі для запраўкі самалётаў; на Павароце – 
скрыжаванне дарог, адна з якіх вядзе ў вёску.  

Сустракаюцца таксама і асобныя назвы частак вёскак: Забаліна (частка 
вёскі Дзеркачы, аддзеленая ад цэнтра невялікім полем; “знаходзіцца за 
Алінай” – гаспадарка першай хаты гэтага кавалачка); Апунова (новапабудаваная 
частка вёскі Савічы). 

У складзе мікратапонімаў ваколіц вёскі Дзеркачы вылучаюцца як назвы, 
характэрныя для розных тэрыторый Беларусі (Аэрадром, Дуброва, Беразняк, 
Лысая гара, Кар’ер), так і найменні, што бытуюць у дадзенай мясцовасці 
(Варона, Апунова, Малазеўскі сад). 
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А.М. Вераб’ёва 

Паэтычнае слова Алеся Разанава ў еўрапейскім свеце 

     Паэзія траціцца, калі творыцца 
па аналогіі, па традыцыі, 
па майстэрстве – з матэрыі вядомай, 
і адраджаецца, калі – з невядомай: 
па адкрыцці, па невыказнасці, 
па немагчымасці. 

Алесь Разанаў 

Мастацкія таленты з’яўляюцца ў розныя часы, не зважаючы на абставіны і 
варункі. Для чарговага культурна-гістарычнага памежжа, якое заўсёды 
суправаджаецца зменай культурных парадыгмаў, дастаткова паказальная 
творчасць Алеся Разанава. Ён – адна з самых заўважных і неардынарных фігур у 
сённяшняй беларускай паэзіі. Разанаў – загадка. Разанаў – і камень, і скульптар. 
Ствараючы новыя формы, ён разбурае існыя нормы і парушае законы. Творчы 
пошук А.Разанава ад пачатку быў нацэлены на адкрыццё новага, свядомае 
пазбяганне самапаўтораў. Па сутнасці, творчасць А.Разанава, пачынаючы з 
сярэдзіны 1970-х, як бы “выпадае” з агульналітаратурнага дыскурсу, заўжды 
знаходзіцца ў авангардзе літаратурнага працэсу – па-за (ці па-над) кантэкстам, 
выяўляючы новы стан паэтычнага мыслення. Паэзія А.Разанава ўвабрала ў сябе 
нацыянальную культурную памяць і арганічна самавыяўляецца ў кантэксце 
сусветнай культуры і літаратуры. Ідэйна-філасофская творчасць А.Разанава стала 
своеасаблівай і арыгінальнай з’явай у сучаснай літаратуры. Мы ўбачым у яго 
творах і баладны лад, і сучасную жанрава-стылявую раскаванасць, і ўласцівыя 
сюррэалізму сродкі і прыёмы пісьма. Паэт сваёй творчасцю пазначыў наватарскі 
шлях у паэзіі, скіраваны на абнаўленне вершаванага мастацтва. А.Разанаў – паэт, 
які пошук, адкрыццё зрабіў сваёй творчай мэтай. Ён сцвярджае права на 
эксперымент як у галіне зместу, так і ў галіне формы і па-свойму вырашае 
праблему адзінства формы і паэтычнага зместу. Класічны традыцыяналіст і 
разам з тым яркі наватар, А.Разанаў заснаваў і ўвёў у паэзію свае, новыя жанры: 
квантэмы, пункціры, версэты, зномы. Паэт асэнсоўвае праблемы чалавечага 
быцця: чалавек і прырода, чалавек і грамадства, чалавек і мараль. Наватарскія 
жанравыя і рытміка-інтанацыйныя формы яго паэзіі вызначаюцца 
гуманістычным напаўненнем, багатым жыццёвым зместам. Творчасць паэта 
сведчыць аб яго неардынарным мысленні і нетрадыцыйным вобразна-
паэтычным самавыяўленні. Яго творы прасякнуты філасофска- эстэтычным 
універсалізмам, здольны кранаць інтэлект і душу многіх разнастайнасцю сваёй 
творчасці, культуралагічнай эрудыцыяй у спалучэнні з нацыянальнай і 
індывідуальна-аўтарскай самабытнасцю. 
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Творы Алеся Разанава перакладзены больш чым на 20 моў свету. На 
грузінскай мове выйшла яго кніга “Вандроўны горад” (1987), балгарскай – 
“Страшны суд” (1996), польскай – “Заваёўнікі”, “Падарунак хроснай маці” 
(1997). Апошнім часам паэт жыве і працуе ў Нямеччыне, ён перакладае свае 
творы на нямецкую мову, спрабуе сам пісаць свае вершы на замежнай мове. За 
гэты час ён прыдумаў новы жанр для сучаснай нямецкай паэзii – белага верша ў 
некалькі радкоў i выдаў тры кнiгi. У аўcтрыйскiм горадзе Грацы выйшаў яго 
зборнiк нямецкамоўных вершаў пад назовам “Wortdichte” (у перакладзе з 
нямецкай – вершасловаў). “Wortdichte” – гэта мастацкі метад ці “філасофія 
рэчы”, скіраваны да асэнсавання матэрыяльных прадметаў і з’яў рэчаіснасці, 
асноўнымі рысамі якога сталі сузіральнасць і медытатыўная засяроджанасць на 
аб’екце адлюстравання. “Філасофія рэчы”, працінае ўсю твочасць А.Разанава. 
Найбольшую выражанасць гэты метад як раз і атрымаў у эксперыментальнай 
форме вершаказаў, а таксамаў вытворнай ад яе формы “Wortdichte”. Паэтычныя 
кнiгi, якiя ўбачылi свет у Гановеры ды Берлiне, напiсаныя на дзвюх мовах – 
нямецкай i беларускай. 

Трэба подкрэсліць, што цікавасць да беларускай паэзіі, што ўзнікла ў 
Германіі на пачатку 90-х гг., не толькі не аслабляецца, а паступова ўзрастае, 
дзякуючы паэтычнай творчасці Алеся Разанава, які карыстаецца ў Германіі 
асаблівай увагай і папулярнасцю. Яркім сведчаннем таму з ̉яўляецца выданне ў 
2002 г. двух зборнікаў вершаў Алеся Разанава. Адна за адной у Германіі выйшлі 
дзве новыя кнігі А.Разанава: “Танец з вужакамі” ў тым жа выдавецтве “Agora” і 
“Гановерскія пункціры” ў выдавецтве “Revonnah”. Галоўная асаблівасць 
абедзвюх кніг у тым, што яны білінгвы: вершы ў іх змешчаны на беларускай і 
нямецкай мовах. Гэта не звычайныя выданні – цяпер нямецкі чытач можа 
пазнаёміцца з творамі паэта (і з самой беларускай мовай) у арыгінале. У кнізе 
“Танец з вужакамі” змешчаны версэты і пункціры розных гадоў, над перакладамі 
якіх працавалі Э.Эрб і Уладзімір Чапега. Трэба адзначыць, што пераклады 
зроблены на высокім мастацкім узроўні з глыбокім пранікненнем у змест твораў. 
У грунтоўным пасляслоўі, што напісалі Алена Аверкіна і Норберт Франц, 
прафесар з Патсдамскага ўніверсітэта, зроблена спроба выявіць сутнасць 
паэтычнай асобы А.Разанава, раскрыць ролю беларускага паэта як новай з’явы 
на нямецкім і еўрапейскім паэтычным гарызонце, акрэсліць, чым прыцягвае яго 
паэзія нямецкага чытача. Гэтая спроба, безумоўна, немагчымая без асэнсавання 
самой з’явы Беларусі. Гэта вельмі незнаёмы край, за якім воляй-няволяй стаіць 
А.Разанаў. Ён за тую Беларусь, якая ўсведамляе сваю ўласную гісторыю, на 
працягу якой праз многія стагоддзі перакрыжоўваліся візантыйска-праваслаўныя 
і лацінска-заходнееўрапейскія традыцыі, пранізвалі адна другую і ўзбагачалі. 

Толькі нямногія вершы вядуць нямецкага чытача ў культуру, якая нам 
незразумелая і чужая. Такія адзнакі культурнага адрознення рэдкія, а таму ў 
большасці выпадкаў Разанаў карыстаецца скарбніцай агульнаеўрапейскіх 
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вобразаў і вопыту. Гэта вобраз лесвіцы, крыніцы, ланцуга і шмат іншых. 
Вядомае, такім чынам, становіцца чужым, у той час як знак выяўляецца больш 
складаным, чым ён на пачатку павінен быў здавацца. 

Многія версэты (вынайдзеная Разанавым форма вольнага верша) маюць 
сцэны, якія моцна ўражваюць і надаюць тэме яшчэ раз новы паварот. 
Спрэсаваная мова, якая канцэнтруе ўвагу на самым важным, адкрывае доступ 
да высокакомплексных з’яваў універсума і чалавечага існавання. Зварот да 
паасобнага слова, да яго гучання, яго значэння і яго паходжання выклікае 
цікавасць да элементарных рэчаў і падзеяў, якія Разанаў у сваіх вершах бярэ за 
аснову. Чытач глыбока ўваходзіць у свет мовы, абуджаецца да свядомага 
ўспрыняцця рэчаіснасці. Рафінаваныя алітэрацыі і гульня слоў, якія 
раскрываюць таемныя адносіны паміж імі, а такім чынам паміж сутнасцямі, 
з’яўляюцца ў гэтым двухмоўным выданні пазнаваемымі, асабліва для чытачоў, 
якія змаглі ўжо раней наблізіцца да вершаў Разанава праз нямецкія пераклады. 

Разанаў ведае, што ён, эксперыментуючы, павінен быць шчырым, і таму, 
нягледзячы на ўсякія спробы пасрэдніцтва, ён усё роўна застаецца 
нераскрытым, а магчыма, і павінен такім заставацца. 

Што датычыць “Гановерскіх пункціраў”, то гэтую кнігу склалі паэтычныя 
мініяцюры, што напісаны А.Разанавым у час яго знаходжання ў Гановеры. 
Такім чынам, яны друкуюцца ўпершыню не толькі на нямецкай, але і на 
беларускай мовах. Выпадак у гісторыі беларуска-нямецкіх літаратурных 
сувязяў унікальны. “Гановерскія пункціры”, перакладзеныя на нямецкую мову 
паэтам Оскарам Анзулам, дастаткова глыбока і пранікнёна выяўляюць арыгінал 
і задуму аўтара. 

Адразу ж пасля выхаду “Гановерскіх пункціраў” пра кнігу і наогул пра 
А.Разанава ў “Hannoversche Allgemeine Zeitung” з’явіўся грунтоўны артыкул 
Юты Рынас, якая зазначае: “І сапраўды яму сваімі пункцірамі (што 
акумулююць паэтычную энергію ў адзін згустак) удалося стварыць том вершаў 
з надзвычай паэтычным адлюстраваннем рэчаіснасці”. Далей яна піша, што 
паэтычныя мініяцюры А.Разанава выдатна адлюстроўваюць як ландшафт 
самога горада, так і атмасферу жыцця яго жыхароў. І гэта ўдалося паэту 
дзякуючы таму, што лірыка яго, якая велькі канцэнтраваная, уздзейнічае на 
чытача, у той жа час ўсяляе пачуццё раўнавагі і спакою. Сваёй кнігай паэт 
засноўвае духоўны мост паміж еўрапейскім Гановерам і сваёй радзімай. 

Як “новы чалавек на новым месцы” ён здолеў убачыць ў Гановеры рэчы 
вастрэй, чым людзі, якія тут даўно жывуць. І на самой справе, яму ўдалося ў 
сваіх “Пункцірах” (што канцэнтруюць імпульсную энергію ў адным пункце) 
спраўдзіць том вершаў з надзвычай паэтычнай фіксацыяй. Вершы, што 
складаюцца толькі з трох-чатырох радкоў, размешчаны паводле чатырох пораў 
года. Калі іх чытаць не паасобку, а адзін за адным, то ўзнікае пачуццё, што 
нібыта прайшоў у Гановеры гадавы круг: 
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Размокла: 
перадрукоўвае дождж 
нанова газэту. 

Ці: 
Скончыўся дождж. 
Цякуць 
адкінутыя адлюстраванні. 
Паэту ўдалося знайсці словы для тыпова гановерскага гукавога 

ландшафту: 
Змешваюцца з людскою 
гамонкай 
вароніны галасы: 
гановерскае разнамоўе. 

І адчуць своеасаблівы спакой у царкве, што стаіць на Рыначнай плошчы: 
Ветраны дзень. 
Атуляе 
цішай намоленаю 
Маркткірха. 
Парадокс у тым, што, пішучы, ён зблізіўся з горадам і яго жыхарамі, мову 

якіх на пачатку амаль не разумеў. Магчыма, прычына таго і ў тым, што лірыка 
Разанава не толькі дзейнічае вельмі канцэнтравана, але ўсяляе пачуццё спакою. 

Апублікаваннем сваёй двухмоўнай кнігі вершаў паэт імкнецца ўсталяваць 
мост паміж Гановерам і сваёй радзімай. Для тутэйшага чытача гэты мост 
творыць малюнак нямецкага горада, багацце і люксус якога не ў вітрынах, 
запоўненых рэчамі, не ў матэрыяльным дабрабыце, як назойліва напамінае 
прэса, а ў вольным часе для душы, для асэнсавання штодзённасці акаляючага 
свету, вартага жыцця. 

У “Гановерскіх пункцірах” А.Разанаў звяртае сваю ўвагу на штодзённае, 
у якім адлюстроўваецца глыбіня і прыгажосць жыцця. 

Высокай думкі пра пункціры беларускага паэта і перакладчык О.Анзул: 
“Гэта цесна спрасаваныя навіны, простыя на першы погляд і, тым не менш, 
загадкавыя з’явы, якія трэба разгадаць. Пункціры прыкметна вылучаюцца на 
паверхні, яны пранікаюць углыб, зачыняюць і адкрываюць, выклікаюць, калі 
знайсці ім правільнае месца, нават працэсы ачуньвання… Крок за крокам 
збліжаюцца тут абедзве мовы, яны слухаюць адна ў адной гукі, улоўліваюць 
настроі, назіранні, спластоўваюцца адна з адною…” 

Пашырэнне беларускай прысутнасці ў свеце, пра якое мы ўжо даволі 
даўно гаворым, у выпадку з творчасцю А.Разанава адбываецца рэальна. 
Беларуская паэзія, як бачым, уяўляе істотную вартаць для еўрапейскага чытача 
і годным чынам рэпрэзентуе Беларусь у еўрапейскім свеце. 
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Х.П. Варонька 

Бытавая лексіка ў кнізе “Руф” Францыска Скарыны 

Кніга “Руф” з’яўляецца часткай Старога Запавету. Адносіцца яна да 
раздзелу Пісанняў і, як мяркуюць даследчыкі, разам з кнігамі “Эсфір”, “Плач 
Ераміі” і “Песня песняў” складае асобую групу старазапаветных тэкстаў. 
Падставай для такой класіфікацыі з’яўляецца значная адасобленасць, як 
структурная, так і тэматычная, астатніх кніг раздзелу Пісанняў. Кніга “Руф”, 
таксама як і шэраг іншых, не без пытаннняў увайшла ў канон, і, без сумневу, 
трапіла туды толькі таму, што ў тым выглядзе, у якім яна дайшла да нас, кніга 
заканчваецца радаводам цара Давіда, чыімі продкамі і лічыліся дзейсныя асобы. 

Францыск Скарына, паставіўшы перад сабой мэту даць Свяшчэннае 
Пісанне “паспалітаму люду”, надрукаваў кнігу “Руф” у 1519 годзе асобным 
выданнем, дарэчы такім жа чынам выдаваліся ўсе астатнія кнігі Старога 
Запавету. Кампазіцыя, а ў прыватнасці архітэктанічная канва тэксту 
традыцыйная, падобным жа чынам афармляліся наступныя кнігі. Над гравюрай 
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змешчана яе тлумачэнне, што выключае рознацытаванні. Пасля ідзе ўласна 
назва, першасная характарыстыка кнігі разам з імем друкара – Францыска 
Скарыны. Тэкст так званай прадмовы (у тэксце яна называецца “сказание”) 
змешчаны на адной старонцы і тлумачыць, на якой падставе кніга “Руф” 
трапіла ў Стары Запавет. Дарэчы, дзеля большай аўтарытэтнасці і 
аб’ектыўнасці цытуюцца Евангелле ад Мацвея і Евангелле ад Лукі, згадваецца 
Ісаіна прароцтва. Юрый Лабынцаў называе наступны элемент “зачало”, або 
“інцыпіт”. Далей адбываецца нумарацыя главы. Наступны элемент – 
“надпісанне”. Ён уяўляе сабой кароткі змест наступнай часткі, уласна тэксту. У 
кнізе “Руф” – 4 напісанні. Мэта іх выкарыстання прагматычная – актывізацыя 
ўвагі чытача. Вельмі важна, што “надпісанні” лічаць “часткай арыгінальнай 
творчасці Францыска Скарыны, часткай яго літаратурнай спадчыны” [3, с. 129]. 
Думаецца, такое меркаванне слушнае і аб’ектыўнае, калі ўлічваць, што тэкст 
“надпісанняў” сапраўды арыгінальны. Як такога пасляслоўя ў кнізе няма, ёсць 
заключнае слова друкара, дзе ёсць звесткі адносна часу і мэты стварэння 
помніка. Другі раз згадваецца імя і радзіма друкара: “вытиснена… працею 
ученаго мужа Франциска Скорины из славнаго града Полоцька…” [1, с. 15]. 
Варта адзначыць сродкі ўпрыгажэння тэксту: 8 буквіц з раслінным і 
жывёльным арнаментам, застаўка, знешняе аздабленне апошняй старонкі 
тэксту, дзе ідзе гаворка аб радаводзе Давіда, з дапамогай кампаноўкі матэрыялу 
ў выглядзе лесвіцы. Але наколькі незвычайная архітэктоніка твора, настолькі 
цікавая і шматпланавая лексіка ў кнізе “Руф” Францыска Скарыны. 

Пытанне мовы выдання – найбольш значнае менавіта для вызначэння 
асновы, моўнай базы твора. Хоць бясспрэчна, што катэгарычнага і адназначнага 
адказу на пастаўленае вышэй пытанне даць нельга. Чаго варты толькі 
навуковыя дыскусіі адносна крыніц для друкаванай Бібліі Францыска Скарыны, 
што з’яўлялася асновай для перакладу, хоць фактычна перакладам кніга “Руф” 
не з’яўляецца. Відавочна толькі тое, што царкоўнаславянская традыцыя, 
заходнееўрапейскі культурны і навуковы вопыт, народная беларуская стыхія 
суіснуюць у творы. Як бы нам не хацелася атаясамліваць мову Скарыны з 
беларускай, але нашыя імкненні аб’ектыўна будуць праўдзівыя толькі часткова. 

Лексіка больш значная для нас у дадзеным выпадку, таму што ў 
параўнанні з фанетычнай, марфалагічнай гэтая сістэма больш адкрытая, цесным 
чынам звязаная з пазамоўнай рэчаіснасцю, якая з’яўляецца своеасаблівай 
знешняй перадумовай для семантычных змяненняў. Калі фанетычныя, 
марфалагічныя змены ў большасці выпадкаў звязаны з унутрымоўнымі 
фактарамі, то лексіка з’яўляецца фактычна маркерам, моўным індыкатарам, 
пры дапамозе якога мы атаясамліваем з’явы рэчаіснасці з уласным унутранным 
адчуваннем і ўспрыманнем. У лексічным складзе мовы знаходзяць 
адлюстраванне і ўсведамленне міжэтнічныя кантакты; праз пасрэдніцтва 
розных моў нашая мова папаўнялася новымі адзінкамі, што суадносіліся з 
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новымі рэаліямі. Аналізуючы лексічны фонд старабеларускай мовы, мы можам 
выявіць ступень абстрактнага мыслення нашых продкаў, абагуленасць моўных 
вобразаў, стылістычныя характарыстыкі моўных адзінак, што ўжо 
размяжоўваліся і суадносіліся з пэўнай сферай ужывання. 

Праметам нашага даследавання з’яўляецца тэматычная група лексікі, 
звязаная з побытам нашых продкаў. Для аналізу мы выбралі свецка-бытавы 
аповед, кнігу “Руф”, з мэтай выяўлення і вычлянення беларускай лексікі. 

Як адзначаюць навукоўцы, колькасць царкоўнаславянізмаў прыкметная ў 
тых кнігах Бібліі, якія “ў большай ступені звязаны з выкладам правіл 
хрысціянскай маралі, з маральна-этычнымі настаўленнямі (“Плач Ераміі”, 
“Іоў”). А ў біблейскіх кнігах гістарычнага зместу (кнігі “Царствы”, “Юдзіф”, 
“Руф”, “Эсфір”), дзе пераважае выклад свецка-бытавых матываў, колькасць 
царкоўнаславянізмаў прыкметна змякшаецца за кошт беларусізмаў” [2, с. 218]. 
Справядліва выкарыстоўваць кнігу “Руф” для дадзенай тэматычнай групы, бо 
сюжэтная завязка рэпрэзентуе тагачасную рэчаіснасць, перапрацаваную і 
дапоўненую Францыскам Скарынам. 

У кнізе “Руф” можна выдзеліць наступныя групы бытавой лексікі: 
1) назвы, звязаныя з сельскагаспадарчай вытворчасцю: класы, жатва, пшеница, 
ячмень, житныи стог, житы; 2) назвы ежы і пітва: хлебъ, скиба хлеба, воцтъ, 
пиша, пражма, сосуды воды; 3) назвы сельскагаспадарчых угоддзяў і пабудоў: 
поле, часть рольи, гумно. 

Падставай для дадзенага члянення і класіфікацыі стала моўнае чуццё і 
ступень абстрагавання. Асноўнае, ад чаго залежыць даследчык на дадзеным 
этапе – аб’ём матэрыялу, з якога можна выбраць істотныя для нас моўныя 
факты. Але прадстаўлены і знойдзены матэрыял рэпрэзентуе моўную карціну 
свету тагачаснага беларуса. Акрамя лексікі, непасрэдна звязанай з побытам 
нашых продкаў, у кнізе “Руф” сустркаюцца вельмі цікавыя словы, што 
намінуюць розныя з’явы і прадметы навакольнай рэчаіснасці: чоботъ, 
пестуниа, светки, праца, слютование і г. д. Яны маюць рознае паходжанне і 
розны спосаб уключэння ў тэкст, і яны вельмі каларытныя. 

У побытавай лексіцы словы выкарыстоўваюцца часта ў асаблівым 
кантэксце і са спецыфічным значэннем. У словазлучэнні не пожнуть всехъ 
житъ слова житъ – зборны назоўнік са значэннем “усе зерневыя культуры”. 
Адпаведна аднакаранёвае слова житныи (стог) мае значэнне “стог з зерневых 
культур”, а жатва – “збор зерневага ўраджаю”. 

Лексема гумно мае праславянскае паходжанне і захавалася ў сучаснай 
беларускай мове з тым жа значэннем. Варта адзначыць, што ўжо ў ХV ст. побач 
са словам гумно існавала слова токъ з тым жа значэннем, і першасна яно было 
ўласціва царкоўнаславянскай мове. 

Словы скиба, хлебъ, воцтъ, пражма маюць сваю спецыфіку. Скиба, хлебъ, 
воцтъ – запазычанні з нямецкай мовы. Слова хлебъ было запазычана яшчэ ў пару 
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агульнаўсходнеславянскай супольнасці; скиба, думаецца, больш позняе 
запазычанне. Воцтъ прыйшло насамрэч з лацінскай мовы праз нямецкую, 
найбольш ранняе, бо лексема адносілася да царкоўнай тэрміналогіі і была звязана 
з царкоўнай абраднасцю. У царкоўнаславянскай мове яно пісалася без 
прыстаўнога зычнага в: оцьтъ; пражма – беларуская лексема са значэннем 
“жытнія каласкі, падпечаныя на агні”. У сёняшніх дыялектах Беларусі існуе гэтае 
слова і мае вузкую тэрытарыяльную аднесенасць, гэта своеасаблівы этнаграфізм. 
Асобнае пытанне адносна словазлучэння частъ ральи. Відавочна, што гаворка 
ідзе пра раллю – месца, пасеў, дзе вырошчвалася збожжа. Для 
царкоўнаславянскай мовы гэта наогул не характэрная лексема, бо там існавалі 
свае словы для абазначэння дадзенага паняцця: поле, долина і г. д. Гэту лексему 
(частъ) рольи можна аднесці да старабеларускага моўнага фонду, сёння гэта 
слова агульнаўжывальнае. 

Адносна бытавой лексікі ў кнізе “Руф” Францыска Скарыны мы можам 
зрабіць наступныя высновы: 

1. Колькасць уласна бытавых лексем у кнізе невялікая, але гэта 
тлумачыцца аб’ёмам і значэннем самой кнігі. 

2. Лексічны склад вызначанай тэматычнай групы разнастайны адносна 
часу ўзнікнення, шляхоў пранікнення і характару ўжывання слоў. 

3. Нешматлікія моўныя факты вызначанай тэмы вельмі яскрава і 
натуральна фіксуюць ступень развіцця тагачаснага грамадства і з’яўляюцца 
важнымі складнікамі моўнай карціны свету нашых продкаў. 
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І.А. Гапоненка 

Агульнапашыраная лексіка ў лексічнай сістэме 
беларускай літаратурнай мовы пачатку ХХ стагоддзя 

У беларускім мовазнаўстве традыцыйна лічыцца, што сучасная 
беларуская літаратурная мова мае пераважна гамагенную дыялектную аснову. 
Пры гэтым найчасцей роля базавага дыялекту адводзіцца сярэднебеларускім 
гаворкам. Прыярытэт названай дыялектнай групы на сённяшні дзень 
абгрунтаваны ў шматлікіх працах па дыялекталогіі і гісторыі мовы. 
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Аднак літаратурная мова, хоць звычайна і ствараецца на базе пэўнага 
дыялекту, але, як правіла, не супадае з ім цалкам. Даследчыкі лічаць, што ў 
найбольшай ступені адзначаная асаблівасць характэрная для лексікі. Калі для 
фанетыка-арфаграфічнага, марфалагічнага, у некаторым сэнсе сінтаксічнага 
ўзроўняў дыялектная база ў большасці выпадкаў выглядае ў дастатковай 
ступені акрэсленай, то лексічныя сродкі ўліваюцца ў літаратурную мову значна 
больш шырокім струменем. 

Зважаючы на ўказаную асаблівасць, паспрабуем выявіць ступень 
прадстаўленасці ў тэкстах пачатку ХХ ст. не дакладна лакалізаванай, а 
агульнапашыранай лексікі, уласцівай усім ці прынамсі большасці груп 
беларускіх народных гаворак. Такое даследаванне можна дапамагчы 
ўдакладніць ўяўленні аб дыялектных крыніцах літаратурнай мовы. 

Ахапіць увесь тагачасны лексічны фонд, натуральна, немагчыма. Таму 
лічым мэтазгодным правесці выбарачны аналіз, а менавіта прасачыць ступень 
распаўсюджанасці на беларускай дыялектнай тэрыторыі лексем на літару М з 
рэестра “Слоўніка мовы «Нашай Нівы»”. Гэтая лексікаграфічная праца цалкам 
аб’ектыўна адлюстроўвае склад лексікі беларускай літаратурнай мовы пачатку 
ХХ cт. і можа служыць аўтарытэтнай прэзентатыўнай крыніцай моўнага 
матэрыялу разгляданага перыяду. Падставы выбару менавіта лексем на літару 
М у якасці непасрэдных зводзяцца да наступнага: сярэдні аб’ём гэтай літары, 
адсутнасць у ёй прыставачных адзінак і адносна невысокі працэнт запазычаных 
слоў. Дыялектная фіксацыя лексем вызначалася па асноўных існуючых 
дыялектных слоўніках, матэрыял якіх ахоплівае пераважную большасць 
беларускіх дыялектаў: “Слоўніку паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча” 
(далей СПЗБ), т. 3, “Дыялектным слоўніку Брэстчыны” (далей СБ), “Слоўніку 
гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі” (далей СЦГ), “Тураўскім слоўніку” 
(далей ТС) , т. 3, “Слоўніку Гродзенскай вобласці” (далей СГ). Выкарыстанне 
дадзеных сучасных слоўнікаў для аналізу мовы пачатку ХХ ст., безумоўна, 
нельга лічыць аптымальным. Аднак адсутнасць дыялектных збораў 
разгляданага перыяду (за выключэнне “Слоўніка беларускай мовы” І. Насовіча, 
рэестр якога ўсё ж такі не можа прэтэндаваць на ўсебеларускі ахоп) або 
пазнейшых дыялектных зборнікаў, пабудаваных на рэтраспектыўна сабраным 
дыялектным матэрыяле ХІХ – пачатку ХХ cт., не пакідае іншых метадычных 
варыянтаў і вымушае пры вызначэнні лакалізацыі лексем рабіць пэўныя 
храналагічныя дапушчэнні. Значная нязручнасць узнікае таксама з-за таго, што 
выкарыстаныя пры аналізе дыялектныя слоўнікі ў асноўным (за выключэннем 
СПЗБ) дыферэнцаваныя. Адпаведна многія шырокаўжывальныя словы могуць 
быць у іх непрадстаўленыя. Таму для атрымання аб’ектыўных высноў 
даводзілася не толькі правяраць літаральную фіксацыю лексем у слоўніках, а 
яшчэ і рабіць прыкідкі на наяўнасць патэнцыяльных адзінак. 
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Рэестр “Слоўніка мовы «Нашай Нівы»” на літару М утрымлівае 712 
адзінак без уліку графічных (тыпу маска – maska) і фанетыка-арфаграфічных 
варыянтаў (тыпу marec – марац, masterskaja – maścierskaja, маса – масса, 
маўчкі – моўчкі). У выніку аналізу выявілася, што абсалютную прадстаўленасць 
ва ўсіх выкарыстаных дыялектных лексікаграфічных крыніцах дэманструюць 
лічаныя лексемы са СМНН1, а менавіта марац (у ТС – у форме марэц), морда, 
мур. У 4-х дыялектных слоўніках фіксуецца 6 нашаніўскіх лексем: мазоль за 
выключэннем СГВ (у СГЦБ і ДСБ – мазуль), майстар за выключэннем ДСБ (у 
СГЦБ – майсцер, у ТС – майсцёр), матуз (у ДСБ, ТС і СГВ – мотуз; слова 
фіксуецца і ў СЦГБ, але не ў агульнапашыраным значэнні ‘завязка, шнурок’, а ў 
значэнні ‘вузел’, таму гэтая крыніца не ўлічвалася), матуля за выключэннем 
ДСБ, места ‘горад’ за выключэннем СГВ (у ДСБ – місто, мэсто), могліцы за 
выключэннем СГВ; у 3-х – 43 адзінкі, напрыклад, мак (зафіксавана ў СГЦБ, 
СПЗБ, ТС), макулинка (СГЦБ, СПЗБ, СГВ), мапа (СГЦБ, ДСБ, ТС), месаед (у 
СПЗБ – мясаед, у ТС – мясоед), мядніца (СГЦБ, СПЗБ, ДСБ); у 2-х – 117 
адзінак, напрыклад, маёнтак (СПЗБ, ТС), мана (СПЗБ, ТС), марынарка (СГЦБ, 
СПЗБ), мінуць (СПЗБ, ТС), мянёк (СПЗБ, ТС). 224 словы адзначана толькі ў 
адной з дыялектных крыніц, напрыклад, мажы ў СМНН ‘вялікія сялянскія 
калёсы з высокімі драбінамі; мажары’ (‘тс’ у СГЦБ), макаўка ў СМНН 
‘верхавіна (дрэва); макушка’ (‘тс’ у СПЗБ), маладзік у СМНН ‘месяц у першай 
квадры’ (‘тс’ у СПЗБ), меншак у СМНН ‘той, каму менш гадоў у параўнанні з 
кім-н.; меншы’ (‘тс’у СПЗБ), mudrec у СМНН ‘чалавек, які валодае 
незвычайным розумам, ведамі, жыццёвым вопытам’ (‘тс’ у ТС).  

Увогуле не сустрэліся ў слоўніках 319 лексем з рэестра “Нашай Нівы”, 
напрыклад, магерка, магутны, маетнасць, маламожны, малебства, маляр, 
мандраваць, manieta, марудзтва, матыў, маячыць, миласьцина, мимаволи, 
мітусіцца, мшар. 

На першы погляд падаецца, што сярод лексем, ужывальных на пачатку 
ХХ ст., агульнараспаўсюджаныя адзінкі (калі прымаць за іх лексемы, 
адзначаныя не менш, чым у 3-х дыялектных слоўніках) складаюць вельмі 
невялікую частку – 7,3 %. Але прыведзеныя літаральныя падлікі патрабуюць 
пэўных удакладненняў.  

Па-першае, на наш погляд, асобныя групы слоў могуць выключаны з 
падлікаў па прычыне малаверагоднасці іх сталага функцыянавання ў народнай 
                                                
1 Семантычна тоесныя або блізкія па значэнні лексемы, якія ў гаворках фіксуюцца ў розных 
фанетычных версіях (тыпу магазын – маказын, магарыч – магарыш, маладуха – молодуха, 
мачыха – мачэха, мачуха), уключаліся ў падлікі. Лексемы, якія ў СМНН і дыялектных 
слоўніках дэманструюць фармальнае супадзенне/падабенства, але адрозніваюцца 
семантычна (напрыклад, мадзець – у СМНН ‘жыць у нястачы, сяк-так перабівацца’, у СЦГБ 
‘марна бавіць час, марнець’; маёўка – у СМНН ‘гулянне на ўлонні прыроды’, у СПЗБ ‘маёвы 
жук’, у СГВ ‘шарсцяная хустка ў кветкі’; меньне – у СМНН ‘маёмасць’, у СПЗБ ‘назва’) не 
лічыліся суадноснымі. 
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мове. Гэта, напрыклад, а) рэанімаваныя ўстарэлыя лексемы ці словаформы тыпу 
маетнасць, майоратны, малебства, маршалак; б) новыя (для перыяду пачатку 
ХХ ст.) запазычанні, напрыклад, манаполія, манархіст, маніфэст, марсэльеза, 
масса, машыніст (машыны), машыніста (паравоза), мікадо, mikrob, микроскоп, 
мінаносец, мінэнвэрфэр, місіонэр, мобілізація, modernist, motocykletka, мэджыліс, 
мэр, metropolija, мэчэт; в) адзінкі, якія абазначаюць рэаліі і паняцці, неўласцівыя 
ці малаўласцівыя народнаму побыту і свядомасці, напрыклад, манархіст, манер, 
маскарад, матэрыяльны, медычны, межнародны, мешчанін, міжпарлямэнскі, 
міністэрства, мітрапаліт, мітынг, младатурак, монумэнт, мотыв, 
муніцыпальны, мэтода, да якіх можна аднесці і кампазіты з першай часткай 
мала-, многа- тыпу малавядомы, малаграматны, малазямельны, малакультурны, 
маламожны, маласьвядомы, малодушны, mnohabočny, многалюдны, 
многагаротны, многамудры, многапакутны, многапольны, многатрудны. Між 
іншым, менавіта словы такіх тыпаў у сваёй пераважнай большасці або маюць 
вузкую лакалізацыю, або ўвогуле не фіксуюцца ў прааналізаваных дыялектных 
слоўніках. У межах разгляданай літары адзначаецца прыкладна 105 падобных 
лексем. Калі не браць іх пад увагу пры падліках, працэнт слоў, шырокавядомых 
на дыялектным полі, узрастае адпаведна ўжо амаль да 9 %. 

Па-другое, да агульна- і шырокараспаўсюджаных могуць быць аднесены 
не толькі тыя лексемы са СМНН, якія літаральна прадстаўлены ў дыялектных 
слоўніках у аналагічным або падобным фанетыка-арфаграфічным афармленні. 
Так, як нам здаецца, у лік лексем, суадносных з нашаніўскімі, варта ўключаць: 
а) іх граматычныя варыянты (напрыклад, малебен у СМНН – малебена ў СЦГБ, 
манюка ў СМНН – манюк у СЦГБ, мяцеж у СМНН – мяцежа ў СПЗБ); 
б) аднакаранёвыя словы, аформленыя на дыялектных тэрыторыях рознымі 
слова- і формаўтваральнымі фармантамі (напрыклад, маёнтшчык у СМНН – 
маёнтнік у СПЗБ, макрусенькі у СМНН – макрутанькі у СГВ, мілюсенькі у 
СМНН – мілюхны ў СПЗБ, млява у СМНН – мляўна ў СПЗБ, муціць у СМНН – 
мутыты ў ДСБ); в) словы з неістотнымі (у межах асноўнага значэння) 
семантычнымі разыходжаннямі (напрыклад, макразина ў СМНН ‘мокрае, 
вільготнае месца’– макрадзіна ў СПЗБ ‘макрата’). 

Акрамя таго, зважаючы на дыферэнцыяльны характар большасці 
выкарыстаных дыялектных слоўнікаў, можна меркаваць, што ў іх мог не 
ўвайсці шэраг агульнаўжывальных слоў. Так, цалкам верагодна ўявіць, што ў 
гаворках (хоць бы ў некаторых) ёсць словы тыпу майстраваць, малаток, 
małačko, марозны, махорка, мацней, мех (кавальскі), міг, мінулы, мокнуць і пад., 
хоць яны і адсутнічаюць у рэестры адпаведных дыялектных слоўнікаў.  

Яшчэ з большай упэўненасцю патэнцыяльная наяўнасць лексічнай адзінкі 
выяўляецца ў сітуацыі са словамі, якія ўваходзяць у адзін словаўтваральны рад. 
Даволі рэгулярна назіраюцца выпадкі, калі з усяго словаўтваральнага ланцужка, 
адлюстраванага ў СМНН, у дыялектнай мове фіксуецца толькі які-небудзь адзін 
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ці некаторыя элементы, напрыклад, у СМНН знаходзім рад слоў махануць – 
махаць – махаючы, а ў дыялектах толькі махаць (СЦГБ, СПЗБ, ТС) або моцны – 
мацней – мацнейшы – мацнець – мацунак (СМНН) і моцны (СПЗБ, ТС), 
мацнейшы, мацунак (СПЗБ). Пры гэтым лагічна меркаваць, што, калі ў гаворцы 
сустракаецца слова мароз (СЦГБ, СПЗБ, ТС), то ёсць у ёй і марозіць, і марозны 
(хоць яны і не фіксуюцца ў адпаведных слоўніках). Пры наяўнасці слова 
мельнік (СПЗБ) можна спрагназаваць і наяўнасць слова мельнічны, пры мігаць 
(ТС) – мігацца, мігануць, мігнуць, пры мізэрны (СПЗБ, ТС) – мізарнейшы.  

Увогуле такіх патэнцыяльна наяўных лексем, зафіксаваных у СМНН і 
адсутных у прааналізаваных дыялектных крыніцах, у межах аналізуемага 
матэрыялу налічваецца прыкладна 207. 

У цэлым, калі, з аднаго боку, не браць пад увагу лексемы, 
малахарактэрныя для дыялектнай мовы, і, з другога боку, прыняць у разлік не 
толькі літаральныя, але верагоднасныя супадзенні ў складзе лексем з рэестра 
СМНН і складзе лексем у беларускіх гаворках розных тэрыторый, працэнт 
перасякальнасці лексікі беларускай мовы пачатку ХХ ст. і лексікі, агульнай для 
беларускіх гаворак, можа дасягнуць даволі прадстаўнічых 43 %. 

Атрыманыя лічбы з’яўляюцца некалькі ўмоўнымі, аднак рэальную 
моўную сітуацыю яны тым не менш адлюстроўваюць. Такім чынам, што 
датычыць лексікі, то вызначаныя ў беларускай дыялекталогіі межы базавага 
дыялекту могуць быць рассунутымі. На нашу думку, ёсць падставы 
сцвярджаць, што ў адносінах лексікі новая беларуская мова пачала 
фарміравацца як свайго роду сінтэтычнае ўтварэнне з вялікай доляй сродкаў 
шырокага ўжывання. 

Скарачэнні 
ДСБ – Дыялектны слоўнік Брэстчыны. – Мінск, 1989. 
СГВ – Т.Ф. Сцяшковіч. Слоўнік Гродзенскай вобласці. – Мінск, 1983. 
СМНН – Слоўнік мовы “Нашай Нівы”. – Т. 2. – Мінск, 2007. 
СПЗБ – Слоўнік паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: У 5-ці т. – Т. 3. – Мінск, 1982. 
СЦГБ – Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі: У 2-х т. – Т. 1. – Мінск, 1990. 
ТС – Тураўскі слоўнік: У 5-ці т. – Т. 3. – Мінск, 1984. 

 
 
 

А.А. Грыгаровіч 

Фанетычныя дыялектызмы ў мове газеты “Мужыцкая праўда” 
Кастуся Каліноўскага 

“Мужыцкая праўда” – нелегальная друкаваная газета, што выходзіла 
амаль паўтара стагоддзі таму, не раз прыцягвала ўвагу шматлікіх даследчыкаў 
як на Беларусі, так і за яе мяжой. 
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Асабліва многа прац прысвечана пытанням рэвалюцыйнага дэмакратызму 
аўтара газеты, яго філасофскім і сацыяльна-палітычным поглядам, новым 
звесткам з жыццёвай і творчай біяграфіі К.Каліноўскага. Аднак з пункту 
гледжання лінгвістыкі “Мужыцкая праўда”стала прадметам увагі навукоўцаў не 
так даўно – на сённяшні дзень мы маем шэраг даследаванняў, якія носяць, па 
сутнасці, эпізадычны характар і не даюць поўнага ўяўлення пра фанетычныя і 
марфалагічныя, лексічныя і сінтаксічныя, структурна-стылістычныя асаблівасці 
мовы газеты. Яе даследаванне патрабуе вырашэння шэрагу задач беларускага 
мовазнаўства: аналізу тэксту ў графіка-арфаграфічным, лексіка-стылістычным, 
граматычным аспектах [1, с. 71]. 

Вядома, газета стваралася ва ўмовах адсутнасці адзіных літаратурных 
нормаў беларускай мовы, таму пры імкненні пісаць па-беларуску Кастусь 
Каліноўскі карыстаўся той, што была яму роднай з дзяцінства – дыялектам, 
“пануючым у аколіцах Ялоўкі і, праўдападобна, Свіслачы”. Роднай для 
Каліноўскага была гаворка, распаўсюджаная на Гродзеншчыне. У артыкуле, 
зразумела, немагчыма назваць і разгледзець дыялектныя асаблівасці мовы 
“Мужыцкай праўды” на ўсіх узроўнях, таму наша задача – з усёй тыпалогіі 
дыялектызмаў выявіць і прааналізаваць фанетычныя дыялектызмы (на 
матэрыяле №№ 1 – 6). 

Пачнем з вызначэння, што ўключае ў сябе паняцце дыялектызм. У 
“Слоўніку лінгвістычных тэрмінаў” сцвярджаецца: дыялектызмы – 1) дыялектныя 
словы, якія ўжываюцца ў мове мастацкай літаратуры з пэўнай стылістычнай мэтай 
(для стварэння мастацкага каларыту, для індывідуалізацыі мовы персанажа); 
2) граматычныя, марфалагічныя, сінтаксічныя і лексічныя асаблівасці, уласцівыя 
асобным дыялектам і не ўласцівыя літаратурнай мове [6, с. 52]. 

Фанетычныя дыялектызмы адлюстроўваюць гукавыя асаблівасці 
народных гаворак або тэрытарыяльнага дыялекта [4, с. 395]. Яны могуць 
адрознівацца ад літаратурных слоў націскам, вымаўленнем зычных ці 
галосных, у іх могуць назірацца разнастайныя гукавыя змены зычных (эпентэза, 
метатэза, асіміляцыя, дысіміляцыя і да т.п.). 

Перш чым даваць характарыстыку спецыфічным з’явам выяўленых у 
тэксце газеты фанетычных дыялектызмаў, адзначым, што ў мове “Мужыцкай 
праўды” шырока прадстаўлены рысы, уласцівыя як многім беларускім народным 
гаворкам, так і літаратурнай мове ў цэлым: дзеканне і цеканне: dziwo, 
niedawiedzie, cierpieu; цвёрдае [р]: perepyniać, stworyuszy, stworyu; зацвярдзеласць 
[ж], [ш], [ч]: może, ściereże, każe, waszaho, niczoho, sabaczaho; паслядоўная 
перадача асіміляцыі зычных: niesprawiedliwość, bezpieczności, sprawiedliwość. 

Разгледзім рысы, уласцівыя менавіта той мясцовасці, дзе распаўсюджана 
гаворка, родная Кастусю Каліноўскаму.  

Для большасці фанетычных дыялектызмаў, выяўленых у мове 
“Мужыцкай праўды”, характэрна: 
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1. Няпоўнае недысімілятыўнае аканне, пры якім галосныя [о], [э] 
этымалагічна захоўваюцца: chlebom, sprawiedliwość, Senatom, Pisarou, kosu, 
bahactwo, prawo, wolność, poustania, Łapsesor, rekrutou, padatkou, wojsko, 
chitrościeju, bezpieczności, sposob, licho, dziedou, mużyctwo, szlachectwo, hyclou; 
panskaho, dobraho, wiecznoj, waszej, sprawiedliwoj, pounoju, cełaho, boskoj, 
sabaczaho, maskouskoje, bliżniaho; minuło, zdawało sia, zdasce, chocze, każe, 
perepyniać, stworyu, bywało, dziwowaci sia, wycierebić, kałoło, buntowaci sia, może, 
ściereże, ustanowiu, wyrekali sia; stworeny, stworyuszy; niczoho, nijakoj, czeho, 
takoho, samaho, naszoje, naszej, usieńko, waszaho, nikoho, każnaho, toho, samoho, 
hetom; mało, douho, razom, dobre, upiered, po nowomu, smieło, dziwo, daloko, 
ciażko; tolko, tak samo. 

Сінхранічны аналіз дыялектнага матэрыялу, даныя картаграфавання з’яў 
ненаціскнога вакалізму, сведчанні назіральнікаў канца ХІХ – пачатку ХХ ст. 
прыводзяць да вываду, што недысімілятыўнае аканне ў паўднёва-заходніх 
гаворках Беларусі развілося на базе окання. Аб гэтым сведчаць наступныя 
дадзеныя, напрыклад: існаванне на поўдні Беларусі, на стыку окання і акання, 
гаворак са змешаным окаюча-акаючым вакалізмам, якія прадстаўляюць сабою 
розныя стадыі пераходу ад окання да акання; наяўнасць няпоўнага акання ў 
вялікай групе паўднёва-заходніх гаворак, у якіх прынцып окання захоўваецца ў 
канцавым адкрытым складзе; элементы окання праяўляюцца ў гаворках з 
няпоўным аканнем і ў іншых паслянаціскных складах – у адкрытым 
неканцавым, у закрытым канцавым [3, с. 197-198]. 

2. Неўласцівае для гаворак Гродзеншчыны еканне – супадзенне галосных 
гукаў у гуку [е] незалежна ад якасці націскных галосных і суседніх зычных фанем. 
Аднак, паводле звестак, змешчаных у Дыялекталагічным атласе беларускай мовы, 
адзінкавыя выпадкі ў гродзенскіх гаворках адзначаюцца (гл. карту № 4). Гаворка, 
якой карыстаўся Кастусь Каліноўскі пры напісанні тэксту газеты, з’яўляецца 
пераходнай, калі на месцы [е] (адпаведна націскным [е], [е] – [о]) могуць 
паралельна вымаўляцца то [е], то [а]. Гэта тлумачыцца такім чынам: па меры 
прасоўвання на поўнач яканне ўзмацняецца і еканне паступова замяняецца 
моцным яканнем. І наадварот, чым далей на поўдзень, тым больш аслабявае 
яканне, паступова выцясняючыся еканнем. Значыць, паміж гаворкамі з яканнем і 
еканнем існуе паласа гаворак з вакалізмам змешанага тыпу [5, с. 65-66]: dziedy, 
wiekou, dzieciej, niewolnikami, ziemloju, niesprawiedliwość, zdziercou, u Piecierburhu, 
niewolu, sprawiedliwu, miasteczkowych, wielikich, bliżniaho, piekielnych, niebiesnoje, 
spadziewaci sia, dziarżem sia, usiało sia, dzieruć, smiejuć sia, pieremienić, 
niedawiedzie, nawiazało sia, nabieresz sia, cierpieu, pieremieniali, pierewiernuli, ciebie, 
mienie, jemu, jakoje, ciepier, niema, sprawiedliwiej, siehodnia, jeszcze. 

3. Адна з яркіх асаблівасцей беларускага кансанантызму – фанетычнае 
падаўжэнне зычных. Яно ўласціва большасці народных гаворак і літаратурнай 
мове. Падаўжэнне зычных развілося пасля страты рэдукаваных галосных у 
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выніку поўнага прыпадабнення [j] да папярэдняга зычнага ў становішчы, калі 
злучэнне “мяккі зычны + ьj” знаходзілася ў інтэрвакальным становішчы. Страта 
слабага рэдукаванага дала розныя вынікі ва ўсходнеславянскіх мовах, нават у 
розных гаворках адной і той мовы адбыліся неаднолькавыя змены. 

У гаворках Гродзенскай вобласці падоўжаныя зычныя ўжываюцца 
непаслядоўна. У гэтых гаворках, з аднаго боку, захоўваецца спалучэнне 
мяккага ці зацвярдзелага зычнага з наступным [j]: судз’jа, граз’jю, зел’jе і да 
т. п.; з другога боку, мяккі зычны асіміляваў з [j], але не падоўжыўся [2, с. 62-
63]. Менавіта гэтая з’ява і назіраецца ў гаворцы, на якой стваралася газета 
“Мужыцкая праўда”: życio, poustania, sumlienie. 

4. Беларускай мове не ўласцівы пачатковыя лабіялізаваныя [о], [у]. Перад 
гэтымі галоснымі развіўся прыстаўны гук [в]. Але ва ўжыванні прыстаўных 
зычных гукаў дыялектная мова мае адрозненні ад літаратурнай мовы [2, с. 65]. 
У гаворках Брэсцкай і часткі Гродзеншчыны перад націскнымі [о], [у] 
ўжываецца  прыстаўны [г], што паслядоўна і перадаецца ў мове разглядаемага 
намі выдання: heto, hety, hdze, hetaho, hetyje, hetaki, але harali; акрамя таго, для 
заходніх раёнаў Гродзенскай вобласці нехарактэрна ўжыванне прыстаўнога 
гука [в]: oczy, akolicy, ot, uczyci, uczyu. 

5. Фанемы [ф], [ф’] не былі ўласцівы сістэме славянскага кансанантызму. 
Яны прыйшлі ў славянскія мовы разам з запазычанымі словамі. Кастусь 
Каліноўскі ў слове маніфест або пакідаў гук [ф], або ўжываў на месцы фанемы 
[ф] спалучэнне chw: manifest (МП1)1, Manichwest Kaściuszki (МП2), 
manichwestou (МП3), u manichweśce (МП3); гэтая з’ява і на сённяшні дзень 
пашырана ў дыялектнай мове [2, с. 58-59]. 

Як бачым, выяўленыя з’явы носяць даволі частотны характар, 
вылучаюцца пастаяннымі рысамі, распаўсюджанымі ў адпаведным рэгіёне, 
астатнія асаблівасці сістэм вакалізму і кансанантызму, характэрныя для лексікі 
“Мужыцкай праўды”, прадстаўлены спарадычна і ў невялікай колькасці. 
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1 МП – “Мужыцкая праўда”. 
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А.В. Губкіна 

Вывучэнне жывой народнай мовы ў 1920-я гады 

Асаблівасці функцыянавання беларускай мовы ў XVІІІ – ХІХ стагоддзях 
не спрыялі развіццю разгалінаванай сістэмы стыляў, фарміраванню корпуса 
абстрактнай і тэрміналагічнай лексікі, выпрацоўцы адзінай графіка-
арфаграфічнай сістэмы і г.д. Доўгі час беларуская мова была галоўным чынам 
сродкам вусных побытавых зносін пераважна вясковага насельніцтва. У 1920-я 
гады ХХ стагоддзя роля беларуская мовы, якая набыла статус дзяржаўнай, у 
жыцці краіны імкліва ўзрасла, што выклікалі неадкладную патрэбу ў 
рознабаковым даследаванні, развіцці і ўдасканальванні яе. 20-я гады 
ХХ стагоддзя ўвайшлі ў гісторыю беларускай мовы і мовазнаўства як 
надзвычай выніковы ў плане шматлікіх навуковых распрацовак перыяд. 
Актыўная дзейнасць навукоўцаў таго часу была абумоўлена перадусім 
практычнай неабходнасцю зрабіць беларускую мову прыдатнай для 
выкарыстання ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Адной з першых патрабавала 
вырашэння праблема лексічнай неўнармаванасці беларускай мовы. Ідэі 
свядомага пурызму, узятыя за аснову практычнай дзейнасці, вымагалі ад тых, 
хто займаўся вырашэннем гэтай праблемы, арыентацыі ў першую чаргу на 
невычэрпныя багацці жывой народнай беларускай мовы, паколькi, як пісаў 
С.Некрашэвіч, “вёска, глухая, цёмная вёска, для якой незнаёма была кніжная 
асвета <…> на працягу шмат вякоў у чыстаце захоўвала свой найдарожшы 
скарб – беларускую мову” [5, с. 168], у той час як на мове жыхароў гарадоў i 
мястэчак – найбольш адукаванай часткi беларускага грамадства – палiтычныя 
абставiны i моўная палiтыка папярэднiх часоў пакiнулi свой адбiтак. На думку 
Я.Лёсіка, “жыцьцё й свежасць літаратурнай мовы можа захавацца толькі ў тым 
выпадку, калі нязменна трымацца народных крыніц...”. Характар сувязі і 
стасункаў паміж дыялектнай і літаратурнай мовай ён вобразна вызначаў 
наступнымі словамі: “Літаратурная мова павінна быць морам, куды ўліваюцца 
народныя дыялекты. Як паасобныя рэчкі гінуць у моры, падымаючы і 
асьвяжаючы яго ровень, так і народныя гутаркі павінны разыходзіцца ў 
літаратурнай мове, каб асьвяжаць яе ды павялічаць яе глыбіню й шырыню” [4, 
с. 115-116]. Такі падыход даў новы моцны імпульс і магчымасць далей 
разгортвацца дзейнасці па вывучэнні жывой народнай мовы, якую П.Бузук 
называў адным з важнейшых помнікаў. Пры гэтым ён адзначаў, што гэты 
помнік чалавечай культуры надзвычай адчувальны да розных змен, асабліва 
палітычных, эканамічных і культурных, якія выклікаюць “бязупынную зьмену 
становішча гаворак. Пералічаныя акалічнасьці прымушаюць нас сьпяшацца з 
зафіксаваньнем жывых гаворак. Наша спроба лінгвістычнай геаграфіі Беларусі 
выклікана жаданьнем даць хоць прыблізны помнік аб становішчы беларускіх 
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дыялектаў к 1927 г., шырэй-жа кажучы, у першай чвэрці ХХ-га стагодзьдзя. 
Праз 20 – 30 г.г. яно, бясспрэчна, зьменіцца” [2, с. 87]. Такім чынам, тагачасныя 
навукоўцы ў сваёй дзейнасці зыходзілі з добра ўсвядомленай неабходнасці 
сабраць і зберагчы моўнае багацце народных гаворак свайго часу. 

Таму невыпадкова распачалася спецыяльная работа па збіранні скарбаў 
народнай мовы і вывучэнні моўных асаблівасцей розных рэгіёнаў Беларусі. Так, 
Я.Карскі ўдакладніў раней складзеную этнаграфічную карту беларускага 
народа і падрабязна апісаў характэрныя асаблівасці беларускіх гаворак ў 
раздзеле “Белорусское наречие” манаграфіі “Русская диалектология” (Л., 1924). 
П.Растаргуеў даследаваў пераважна гаворкі тых раёнаў Беларусі, якія мяжуюць 
са Смаленскай, Бранскай і Чарнігаўскай абласцямі. У 1927 годзе ўбачыла свет 
яго манаграфія “Северско-белорусский говор. Исследование в области 
диалектологии и истории белорусских говоров”; у 1928 годзе з’явіўся артыкул 
“Да характарыстыкі беларускіх гаворак”, дзе апісваліся фанетычныя, 
акцэнталагічныя, марфалагічныя і лексічныя асаблівасці сабранага паводле 
разнастайных праграм матэрыялу; у 1960 годзе выйшла манаграфія “Говоры на 
территории Смоленщины”. У галіне дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі плённа 
працаваў ужо згаданы П.Бузук, які лічыў, што “для аканчальнага высьвятленьня 
граніц беларускай мовы неабходна будзе прадпрыняць таксама і географічнае 
вывучэнне яе слоўніка (а таксама сынтаксысу і словаўтварэньня” [2, с. 94]. 
Вынікі даследавання беларускіх гаворак ён выклаў ў працы “Спроба 
лінгвістычнае геаграфіі Беларусі. Ч. 1. Фонэтыка і марфалёгія. Вып. 1. Гаворкі 
Цэнтральнае і Усходняе Беларусі і суседніх мясцовасцяў Украіны і Велікарусі ў 
першай чвэрці ХХ ст.”, якая з’явілася “дыялекталагічным атласам усходняй 
часткі Беларусі і наогул першым дыялекталагічным атласам у славістыцы” [6, 
с. 230]. Акрамя таго, разам з іншымі навукоўцамі П.Бузук удзельнічаў у 
старэнні праграмных матэрыялаў для грунтоўнага вывучэння беларускіх 
гаворак: у 1927 годзе выйшла “Праграма для збірання асаблівасцей беларускіх 
гаворак і гаворак, пераходных да суседніх моў”, складзеная П.Бузуком і 
С.Некрашэвічам; у 1931 годзе – “Анкета для збірання матэрыялаў па 
беларускай мове”, падрыхтаваная П.Бузуком, Я.Мацюкевічам і П.Юргілевічам. 
Вывучэннем беларускіх гаворак займаліся таксама Я.Воўк-Левановіча, 
С.Некрашэвіч, Я.Станкевіч, А.Шлюбскі і іншыя навукоўцы. У вывучэнні 
беларускіх гаворак і распрацоўцы беларускай дыялекталогіі акрэсленага 
перыяду шмат увагі надавалася даследаванню пераходных гаворак, што было 
неабходна для вызначэння межаў усходнеславянскіх моў. Даследаванні такога 
кшталту праводзіліся таксама польскімі, расійскімі і ўкраінскімі навукоўцамі. 

У 1925 годзе Слоўнікавай камісіяй Інбелкульта пад кіраўніцтвам 
С.Некрашэвіча была створана лексікаграфічная праграма па ўкладанні слоўніка 
жывой беларускай мовы, які планаваўся як вялікі збор беларускай лексікі. За 
крыніцы лексічнага матэрыялу браліся народная мова, фальклорныя запісы, 
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літаратурная мова і лексікаграфічныя працы [1, с. 388]. У канцы 1927 года 
картатэка налічвала ўжо 400 тыс. адзінак. У лістападзе 1929 года быў 
зацверджаны канчатковы праект слоўніка і пачалася распрацоўка слоўнікавых 
артыкулаў. Аднак ў сувязі з арыштам С.Некрашэвіча і яго паплечнікаў праца 
над слоўнікам спынілася, багатая картатэка і распрацаваныя слоўнікавыя 
артыкулы загінулі ў час вайны. У межах лексікаграфічнай праграмы па 
вывучэнні жывой беларускай мовы меркавалася ўкладанне краёвых 
(рэгіянальных) слоўнікаў. “…Карысць ад такіх слоўнічкаў будзе вялікая, – 
пісаў С.Некрашэвіч, – яны ня толькі ўзбагацяць нашу мову патрэбнымі 
трапнымі словамі…, але будуць мець і не малое значэньне для даследаваньня 
беларускай дыялекталёгіі” [5, с. 184]. Для збору матэрыялаў для такіх слоўнікаў 
былі падрыхтаваны спецыяльныя праграмы і інструкцыі. Планавалася, што 
слоўнікаў будзе 10 па колькасці акруг. Вынікам плённага вывучэння 
дыялектнай мовы стала выданне ў хуткім часе некалькіх слоўнікаў. У 1927 годзе 
выйшаў “Віцебскі краёвы слоўнік” М.І. Каспяровіча – першы з серыі краёвых 
слоўнікаў, запланаваных Інбелкультам. Праз год М.Каспяровіч склаў таксама 
інструкцыю “Як сабраць і ўкласці слоўнік мовы свайго раёна”, якая была 
рэкамендавана ў якасці практычнага дапаможніка. У 1929 годзе ўбачыў свет 
“Краёвы слоўнік Чэрвеньшчыны”, укладзены М.В. Шатэрнікам. У гэты ж час 
І.К. Бялькевічам, тагачасным дырэктарам Мсціслаўскага педтэхнікума, з 
дапамогай мясцовых карэспандэнтаў быў сабраны вялікі каштоўны матэрыял 
для “Краёвага слоўніка ўсходняй Магілёўшчыны”, выдадзенага толькі ў 
1970 годзе. Гэты слоўнік даследчыкі называлі “сапраўдным скарбам, у якім 
адлюстравана жывая моўная стыхія беларусаў, што жывуць на левабярэжжы 
Дняпра” [3, с. 238]. Актыўна збіраўся матэрыял для краёвых слоўнікаў на 
тэрыторыі Мазырскай і Калінінскай акруг. Але, на жаль, у выніку рэпрэсій 
супраць многіх беларускіх навукоўцаў дыялекталагічныя і іншыя даследаванні 
ў нашай краіне былі спыненыя. Многія назапашаныя і нявыдадзеныя 
дыялекталагічныя матэрыялы загінулі ў час вайны. 

Такім чынам, відавочна, што ў 1920-я гады беларускія мовазнаўцы 
разумелі неабходнасць своечасовага шматбаковага вывучэння жывой народнай 
мовы, у якой бачылі галоўную крыніцу папаўнення і развіцця слоўніка 
беларускай літаратурнай мовы. Шматлікія грунтоўныя тагачасныя 
дыялекталагічныя даследаванні сталі падмуркам, на якім у пасляваенны час 
працягвалася і паглыблялася вывучэнне беларускіх народных гаворак. 
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С.М. Запрудскі, Н.В. Яненка 

Моўцы перад выбарам постфікса -ся або -сь 
(на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімск) 

Артыкул з’яўляецца працягам аналізу хоцімскай часткі альдэнбургскага 
корпуса змешанага маўлення. Агульныя прынцыпы ўкладання альдэнбургскага 
корпуса і метады працы з ім апісаны ў працах Герда Генчэля, параўн., 
напрыклад [1; 2]. Наш падыход і ўмоўныя пазначэнні выкладзены ў ранейшых 
артыкулах і дакладах [3; 4; 5; 6; 7; 8]. У гэтым дакладзе нас цікавіць 
марфаналагічная варыянтнасць постфікса ў дзеясловах прошлага часу 
адзіночнага ліку жаночага і ніякага роду і ў дзеясловах прошлага часу 
множнага ліку (-ся vs -сь). Для традыцыйных хоцімскіх гаворак характэрна 
наяўнасць абодвух варыянтаў постфікса. 

Гэты постфікс прысутнічае ў некалькіх формах дзеяслова, але найбольш 
яркія і колькасна значныя з іх дзве – дзеясловы прошлага часу адзіночнага ліку 
жаночага і ніякага роду і дзеясловы прошлага часу множнага ліку. Са 
189 выпадкаў ужывання дадзеных формаў 135 разоў ужыты варыянт з -сь і 
54 разы – з -ся. Перавага варыянту з -ся характэрна для маўлення інфарманта Р 
(жанчына 69 гадоў, пенсіянерка, размеркаванне варыянтаў з -сь і -ся 1 і 
10 адпаведна) і, трохі нечакана, для маўлення інфарманта К (жанчына 42 гадоў, 
медсястра, размеркаванне варыянтаў з -сь і -ся 8 і 16 адпаведна). 

Разгледзім моўныя паводзіны інфармантаў, у маўленні якіх назіраецца 
варыянтнасць ва ўжыванні дадзенага постфіксу. 

1. Варыянтнасць аналізуемай марфемы ў маўленні інфарманта А 
(жанчына 41 года, настаўніца) 

Для маўлення інфарманта А характэрна варыянтнасць ужывання 
дадзенага постфікса з перавагай варыянту -сь (размеркаванне варыянтаў з -сь і -
ся 38 і 5 адпаведна). 

З лічбаў відаць, што нармальным, звыклым для дадзенага інфарманта 
з’яўляецца варыянт -сь. Выкарыстанне ж формаў з варыянтам -ся мае, 
праўдападобна, стылістычны характар і можа быць растлумачана наступнымі 
прычынамі: 
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1.1. Ужыванне варыянту з -ся, абумоўленае верагодным жаданнем 
інфарманта пазбегчы паўтору: 

У дыялогу 48 інфарманты А і К разглядаюць фотаальбомы і ўспамінаюць 
людзей, якіх бачаць на здымках: 

Хац’елас’ ба ув’ідз’іц’, кан’ешна, Кавал’ову, но, н’ешта… 
[не атрымліваецца] (48: 185; А)1 

А, во, Л’уда Храм’анкова. (48: 186; А) 
Во йна. (48: 187; А) 
Думайу, дз’е-йта йна дз’елас’а? (48: 188; А) 
1.2. Ужыванне варыянту з -ся пад уплывам зніжанага стылю 

маўлення суразмоўцы: 
У дыялогу 36 інфармант І, сын інфарманта Е, расказвае інфарманту А, як 

яго падманула прадаўшчыца: 
Ц’оц’ Ол’, нас дык с’он’н’а С’м’арнуха надур’іла. (36: 63; І) 
Што? (36: 64; А) 
С’м’арнуха. (36: 65; І) 
Што С’м’арнуха, Арц’ом? (36: 66; А) 
Надур’іла. (36: 67; І) 
Надур’іла? (36: 68; А) 
Да? (36: 69; А) 
А мамка пашла. (36: 70; І) 
А мамка разабралас’а, н’е, с’ йойу? (36: 71; А) 
Магчыма, да выкарыстання інфармантам А варыянту з -ся, які характэрны 

для больш «народнага», неафіцыйнага стылю, падштурхнулі форма «надуріла» 
і мянушка «Смярнуха», ужытыя інфармантам І. 

2. Варыянтнасць аналізуемай марфемы ў маўленні інфарманта К 
(жанчына 42 гадоў, медсястра, размеркаванне варыянтаў з -сь і -ся 8 і 
16 адпаведна) 

Інфармант К адносна часта выкарыстоўвае аналізуемыя формы. 
Сустракаецца немалая колькасць кантэкстаў, у межах якіх розныя варыянты 
ўжываюцца ў суседніх ці блізкіх выказваннях. Магчыма, іх выкарыстанне 
звязана з жаданнем інфарманта надаць маўленню большую разнастайнасць. 
Разгледзім адзін з такіх кантэкстаў. 

У дыялогу 51 інфармант К расказвае інфарманту А пра свой адпачынак на 
моры і ў тым ліку пра тое, як яна абпаліла скуру: 

Дык а чо ты н’і мазалас’ н’ічэм, што л’і? (51: 123; А) 
О́л’а, ўс’ем мазалас’. (51: 124; К) 
Ўс’ем мазал’іс’. (51: 125; К) 
Сразу, да? (51: 126; А) 
Да. (51: 127; К) 

                                                
1 Тут і далей пасля ілюстрацый першая лічба абазначае нумар дыялога ў нашым матэрыяле, 
другая – нумар выказвання, літара абазначае шыфр канкрэтнага інфарманта. 
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А чыго ж так згар’ел’і? (51: 128; А) 
А вот згар’ела, і ўс’о. (51: 129; К) 
Дажа вот н’і пачуствавала, как эта ўс’о прайізашло. (51: 130; К) 
Во так! (51: 131; А) 
І ўжэ, йа ж гавар’у, што т’мп’іратура падн’алас’а. (51: 132; К) 
Ўс’о падн’алас’а. (51: 133; К) 
Мн’е н’і хац’елас’ н’ічыво. (51: 134; К) 
З лічбаў, што адлюстроўваюць размеркаванне варыянтаў формы ў 

маўленні інфарманта, а таксама з дадзенага кантэксту выглядае так, што больш 
звыклым, “сваім” для інфарманта К з’яўляецца варыянт з -ся. У выказванні 
123 інфармант А ўжыла варыянт з -сь. Услед за ёй такі ж варыянт ужыла і 
інфармант К (выказванні 124, 125). Але праз некалькі выказванняў жанчына 
выкарыстала два разы варыянт з -ся, як бы пераходзячы да свайго характару 
маўлення. Форма з -ся ў выказванні 134 магла быць ужыта для разнастайнасці. 

3. Варыянтнасць аналізуемай марфемы ў маўленні інфарманта М 
(мужчына 46 гадоў, будаўнік, размеркаванне варыянтаў з -сь і -ся 8 і 
5 адпаведна) 

Колькасныя паказчыкі ўжывання варыянтаў -сь і -ся інфармантам М 
адрозніваюцца нязначна. Прааналізуем выкарыстанне інфармантам таго ці 
іншага варыянту, якое можа нейкім чынам падлягаць тлумачэнню. 

3.1. Выкарыстанне інфармантам варыянту з -ся пры цытаванні 
словаў іншага чалавека: 

[Юрка] гавор’іц’, вайна кончылас’а. (61: 54; М) 
У Л’ін’інградз’і стайал’і пр’і штац’і. (61: 55; М) 
Магчыма, у дадзеным выпадку інфармант перадае характар маўлення 

свайго брата, словы якога цытуе. 
3.2. Выкарыстанне інфармантам абодвух варыянтаў, выкліканае 

верагодным жаданнем пазбегчы паўтору: 
У дыялогу 62 інфармант М расказвае інфарманту С пра армію: 
Ну, йа ухадз’іў на дз’емб’іл’, а іны… (62: 6; М) 
І йа адз’ін пашол, мн’е аставалас’ там. (62: 7; М)  
Ну, м’ес’іц. (62: 8; М) 
Патом йа пр’іхажу. (62: 9; М) 
В обшчым, сказал’і мн’е, штоб йа пр’ів’ол роту с ф’іл’ма. (62: 10; М) 
«П’еп’іл» ф’іл’м ішол. (62: 11; М) 
Йа пр’ів’ол. (62: 12; М) 
Глаўнайа, што захажу. (62: 13; М) 
Пака рота рас’с’елас’а. (62: 14; М) 
У клуб. (62: 15; М) 
Выкарыстанне інфармантам варыянту з -ся ў выказванні 14 можа быць 

растлумачана тым, што лексема «расселася» мае стылістычна зніжаны характар. 
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4. Варыянтнасць аналізуемай марфемы ў маўленні інфарманта R 
(мужчына 28 гадоў, муляр, размеркаванне варыянтаў з -сь і -ся 31 і 
12 адпаведна) 

Выразных заканамернасцяў ва ўжыванні інфармантам таго ці іншага 
варыянта не назіраецца. У некаторых выпадках аднолькавыя варыянты могуць 
ужывацца побач, у межах суседніх выказванняў, параўн.: 

Йа тока знаў [у школе], шо ў х’ім’іі табл’іца М’ін’дз’іл’ейіва йес’ц’. (76: 229; R) 
І што ана йіму пр’іс’н’ілас’а. (76: 230; R) 
Йіму пр’іс’н’ілас’а, а дз’ец’і мучыйуцца учат йійо ц’іп’ер’. (76: 231; R) 
Аднак ёсць некалькі кантэкстаў, у якіх выкарыстанне розных варыянтаў 

можа сведчыць пра верагоднае жаданне інфарманта пазбегчы паўтору. 
4.1. У дыялогу 75 інфармант распавядае пра тое, як ён пазнаёміўся са 

сваёй будучай жонкай: 
Ну, і тама (у Магілёве) паўстр’ічал’іс’а. (75: 65; R) 
Слова за слова, пазнаком’іл’іс’а. (75: 66; R) 
Ну, а патом сазван’івал’іс’а, ўстр’ічал’іс’. (75: 67; R) 
4.2. У дыялогу 76 інфармант распавядае пра тое, як у школьныя гады яны, 

хлопчыкі, віншавалі аднакласніц з 8 Сакавіка: 
На Вас’мойе марта [ў школе]. (76: 289; R) 
Слажыл’іс’ [хлопчыкі]… (76: 290; R) 
Падар’іл’і. (76: 291; N) 
Падар’іл’і. (76: 292; R) 
Ўс’о, разашл’іс’а. (76: 293; R) 
Можыц’, дажа, о, падар’іл’і, а дал’шы ішэ можым паругацца с н’ім’і. 

(76: 294; R) 
Ўс’о. (76: 295; R) 
Точна так жы і дз’іўчата. (76: 296; R) 
Сабрал’іс’, падар’іл’і. (76: 297; R) 
Выкарыстанне варыянту з -сь у выказванні 290 можа быць растлумачана 

напаўафіцыйным характарам змешчанай у выказваннях 289 і 290 інфармацыі: 
гаворка ідзе пра працэдуру, якая адбываецца ў школе – у асяроддзі, звязаным 
хутчэй з рускай мовай. Не выключана, што на ўжыванне варыянту з -сь уплывае 
выкарыстанне ў папярэднім выказванні клішэ Вас’мойе марта, якое часам можа 
не перакладацца на беларускую мову пры любым вусным стылі маўлення. 

Такім чынам, як і пры аналізе выкарыстання інфармантамі розных 
варыянтаў іншых моўных адзінак [4; 5; 6; 7; 8], у некаторых выпадках мы 
можам казаць пра верагодную сувязь выбару інфармантамі таго ці іншага 
варыянта з пэўнай стылістычнай афарбоўкай выказвання. Такую карэляцыю, 
аднак, можна ўстанавіць толькі для часткі разгледжаных выказванняў. 
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В.Р. Ермаковіч 

Крыж Ефрасінні Полацкай: з гісторыі вывучэння 

Кожнаму беларусу вядома імя Ефрасінні Полацкай, нашай першай святой, 
якая зрабіла вялікі ўклад у асветніцтва, у духоўнае жыццё на беларускіх землях у 
ХІІ ст. Яе спадчына – неацэнны скарб для гісторыі краіны. Жыццё полацкай 
князёўны яна прамяняла на манастырскія сцены і служэнне пашырэнню асветы на 
роднай змялі. З імем Ефрасінні Полацкай звязана стварэнне славутага крыжа. 

Крыж Ефрасінні Полацкай 
Крыж быў выраблены майстрам Лазарам Богшам у 1161 годзе па просьбе 

асветніцы. Гэта быў сапраўдны шэдэўр. Крыж меў шасціканцовую форму, 
шырокае выкарыстанне якой у Заходняй Еўропе пачалося ў VII – VIII стст. 
Шасціканцовы крыж быў цесна звязаны з Візантыйскай традыцыяй. 

На верхніх канцах крыжа Ефрасінні Полацкай былі змешчаны выявы 
Ісуса Хрыста, Багародзіцы і Іаана Прадцечы; у цэнтры ніжняга перакрыжавання 
знаходзіліся выявы чатырох евангелістаў: Лукі, Матфея, Марка і Іаана; па 
баках – архангелы Гаўрыіл і Міхаіл, знізу – святая Ефрасіння Александрыйская 
і святыя мучанікі Георгій і Сафія. На адваротным баку крыжа – выявы Іаана 
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Златавуста, Васіля Вялікага, Грыгорыя Багаслова, апосталаў Пятра і Паўла, а 
таксама святых Стэфана і Панцеляймона. Надпіс, выкананы часткова 
грэчаскімі, а часткова славянскімі літарамі. У пяці квадратных гнёздах, 
размешчаных у сярэдзіне крыжа, знаходзіліся наступныя рэліквіі: кропля крыві 
Ісуса Хрыста, часцінка крыжа, на якім Хрыстос быў распяты, драбок каменя ад 
гроба Багародзіцы, часткі мошчаў святых Стэфана і Панцеляймона, а таксама 
кроў святога Дзімітрыя.на, Дзімітрыя і Панцеляймона. Кожная з выяў мела 
надпіс, выкананы часткова грэчаскімі, а часткова славянскімі літарамі. У пяці 
квадратных гнёздах, размешчаных у сярэдзіне крыжа, знаходзіліся наступныя 
рэліквіі: кропля крыві Ісуса Хрыста, часцінка крыжа, на якім Хрыстос быў 
распяты, драбок каменя ад гроба Багародзіцы, часткі мошчаў святых Стэфана і 
Панцеляймона, а таксама кроў святога Дзімітрыя. 

Надпіс на крыжы 
Акрамя пералічанага вышэй, на крыжы знаходзіцца яшчэ і надпіс з 

карыснымі гістарычнымі звесткамі. Змест надпіса наступны: “Въ лето 6669 
покладаеть Офросинья чьстьный крсть въ манастыри своемъ въ црькви святого 
Спаса. Чьстьное древо бесценьно есть, акованье и жьнчюгъ въ 100 гривнъ а да… 
40 гривнъ. Да не изнесеться из манастыря никогда же, яко ни продати ни 
отдати. Аще се кто преслоушаеть,  изнесеть и от манастыря, да не боуди емоу 
помощникъ чьстьныи крестъ ни въ сь векъ, ни въ боудоущий, и да боудеть 
проклятъ святою животворящею троицею и святыми отци 300 и 50 семию 
съборъ святыхъ отець и боуди емоу часть съ Июдою, иже преда Христа. Кто 
же дрьзнеть сътворити се, властелинъ или князь, или пискоупъ, или игоуменья, 
или инъ который любо человекъ, а боуди емоу клятва си. Офросинья же, раба 
Христова, сътяжавъши крестъ сий, прииметь вечную жизнь съ всеми святыми”. 

Гісторыя крыжа і яго знікненне 
Нягледзячы на праклён, змешчаны ў другой частцы надпіса, які павінен 

быў забяспечыць знаходжанне святыні ў манастыры, крыж неаднойчы вывозілі з 
Полацка. У 1514 годзе Васіль ІІІ захапіў Смаленск і забраў крыж у Маскву. У 
1563 годзе Іван Жахлівы вярнуў крыж царкве святога Спаса пад час аблогі 
Полацка. Але ўжо ў 1579 годзе Полацк захапілі войскі караля Польшчы і вялікага 
князя Літоўскага Стэфана Баторыя, і царква Спаса перайшла да езуітаў. З гэтага 
часу крыж захоўваўся ў Сафійскім саборы. Езуіты нават распачалі судовы працэс, 
каб вярнуць крыж у Спаса-Ефрасіннеўскую царкву, разумеючы яго ўплыў на 
вернікаў-беларусаў. Галоўным іх аргументам быў старажытны надпіс. Аднойчы 
яны нават спрабавалі хітрасцю падмяніць крыж, але ў іх нічога не атрымалася. 

У 1812 годзе, калі Полацк некалькі месяцаў знаходзіўся пад акупацыяй 
французаў, крыж захоўваўся ў сцяне Сафійскага сабора ў замураванай нішы, а ў 
1841 годзе, падчас хроснага ходу рэліквію перанеслі ў храм Спаса. Там крыж 
захоўваўся ў келлі, дзе найпадобнейшая Ефрасіння пражыла свае апошнія гады. 
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Яшчэ да гэтага архіепіскап Васіль Лужанскі наведаў з крыжам Маскву і 
Пецярбург. У паўночнай сталіцы крыж агледзеў сам імператар Мікалай І. 

У 1921 годзе, ужо пры савецкай уладзе, святыню рэквізавалі бальшавікі, а 
ў 1929 годзе крыж трапіў у Магілёў, куды ўлады меркавалі перанесці сталіцу 
БССР. У 30-я гады ХХ ст. крыж быў перавезены з музея ў будынак зямельнага 
банка, дзе знаходзіліся абкам і гаркам партыі. Адтуль крыж і знік у 1941 годзе. 
Месцазнаходжанне яго не вядома. Па афіцыйнай версіі, крыж выкралі 
фашысцкія захопнікі. Неаднойчы пісалася, што крыж можа знаходзіцца і ў 
Нью-Йорку у прыватнай калекцыі мільянераў Морганаў. У апошні ж час, 
папулярнасць набыла версія, што сляды крыжа вядуць на тэрыторыю Расіі. 

У 90-я гады ХХ ст. пошукамі нашай знакамітай рэліквіі займаліся 
журналіст Алесь Лукашук, навуковец Адам Мальдзіс. Але пошукі ў Нью-Йорку 
завяршыліся пасля таго, як Міністэрства замежных спраў Беларусі атрымала 
афіцыйны адказ, што ў самой фундацыі Морганаў крыжа няма. 

Копіі крыжа 
Колькі слоў неабходна сказаць і пра копіі крыжа. Як адзначае Уладзімір 

Арлоў, у “Хроніцы Быхаўца” ёсць згадка пра дачку полацкага князя Васіля 
Параскеву, што была абвешчана ў Рыме святою пад імем Праксэды. Гэтая 
князёўна пастрыглася ў манастыр Спаса над Палатой, дзе сем гадоў перапісвала 
кнігі. Потым аддана служыла Богу ў Рыме, дзе памерла і была пахавана; там у 
яе гонар пабудавалі бажніцу. Некаторыя лічаць гэтае летапіснае апавяданне 
каталіцкай рэдакцыяй жыццяпісу Ефрасінні. Захаваліся звесткі і пра крыж з 
надпісам і часткай святога дрэва, падараванага Праксэдзе рымскім папам 
Аляксандрам ІV. Гэты крыж і з’яўляецца першай копіяй крыжа Ефрасінні 
Полацкай. Цяпер ён знаходзіцца ў Яраслаўска-Растоўскім музеі-запаведніку. 

Другая, вядомая копія, была зроблена езуітамі з мэтаю выкрадання 
арыгінала з уніяцкага Сафійскага сабора. 

І, нарэшце, самая вядомая копія – зробленая ў наш час у 1997 годзе майстрам 
з Брэста Мікалаем Кузьмічом. Сам Філарэт прывозіў з Ерусаліма для крыжа часткі 
мошчаў святых, часткі камянёў з Гроба Гасподняга і Гроба Багародзіцы. Цяпер 
гэтая копія захоўваецца ў Спаса-Ефрасіннеўскім манастыры ў Полацку. 

З гісторыі вывучэння крыжа 
Шмат беларускіх навукоўцаў звярталася да вывучэння крыжа і надпіса. Але, 

на жаль, больш увагі надавалася апісанню выгляда крыжа і яго гісторыі, чым 
надпісу на ім. Адным з першых даследчыкаў крыжа быў Ігнат Кульчынскі (1707 –
 1747). Ён нарадзіўся ў Гродна, быў гісторыкам, дзеячам уніяцкай царквы, 
доктарам тэалогіі. Доўгі час жыў у Рыме (з 1727 па 1735 год). У 1736 – 1747 гг. 
быў архімандрытам Барысаглебскага (Каложскага) манастыра ў Гродна. Нейкі час 
жыў у полацкай Сафіі, дзе ўбачыў крыж Ефрасінні Полацкай і апісаў яго ў сваіх 
працах, дзякуючы чаму нашая рэліквія стала вядома на Захадзе. І.Кульчынскага 
нездарма называюць першым даследчыкам беларускіх старажытнасцей. 
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Вывучэннем крыжа ў наш час займаліся такія даследчыкі, як У.Арлоў, 
К.Тарасаў, якія прывялі ў сваіх працах падрабязнае знешняе апісанне крыжа, яго 
гісторыю і знікненне. У.Арлоў надрукаваў і сам надпіс з падзелам на пласцінах. 
Падрабязна святыня была апісана Леанідам Аляксеевым і Паўлам Аляксеевым, 
які ў сваёй працы 1966 г. апісаў знешні выгляд крыжа. Грунтоўнае апісанне 
крыжа (з прыкладаннем яго фотакопіі) зрабіў акадэмік Б.А. Рыбакоў [1]. 

Літаратура 
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Я.У. Захарчанка 

Стылістыка “Мужыцкай праўды” К.Каліноўскага 

Пры вывучэнні стылістычных асаблівасцей тэксту варта зыходзіць з таго, 
што мова твора – гэта складаная разгалінаваная сістэма. Кожнае слова, кожны 
знак у тэксце нясуць інфармацыю, якая дапамагае зразумець адценні агульнага 
сэнсу. Адпаведна, паўнавартасны лінгва-стылістычны аналіз заключаецца ў 
асэнсаванні функцый усіх кампазіцыйных фрагментаў, сэнсавых тыпаў і формаў 
маўлення, а таксама ў высвятленні стылістычных функцый рознаўзроўневых 
моўных сродкаў, якія ўдзельнічаюць у стварэнні стылёвага адзінства тэксту. 

Паспрабуем правесці ўзор такога комплекснага аналізу на прыкладзе 
“Мужыцкай праўды” Кастуся Каліноўскага. 

Функцыянальны стыль “Мужыцкай праўды” – публіцыстычны. 
Пацверджаннем гэтага на сэнсава-камунікатыўным узроўні з’яўляюцца 
наступныя асаблівасці: 

 аператыўнасць і дакладнасць інфармацыі, якая знаходзіць выражэнне ў 
дакладных спасылках на канкрэтныя факты (Шэсць лет ужэ мінула, як пачалі 
гаварыць а свабодзе мужыцкай. Калі Пранцуз пад Свістаполём заўсім пабіў 
маскаля, то для таго, каб маскаль не меў сілы і грошы, прыказаў народаві даці 
вольнасць, не браць рэкрутаў і вялікіх падаткаў. Два рокі ўжэ таму, калі яшчэ 
ніякіх маніхвэстаў а вольнасці не аб'яўлялі, народ у Пецярбургу, Маскве і па 
цэлай Расеі пачаў вельмі крычаці, што калі ронд не дасць яму вольнасці, то ён 
цэлай грамадой 19 Фэвраля збунтуецца, тагды Цар, бачу, збаяўся і вялеў 
Сенатаві з’ехаціся, а народаві аб’явіў, што ў Посце вольнасць дастане. За тое, 
што мы яму 25 лет на войнах служымо без людскай стравы і адзежы. 
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Паказываюць, што мужыкі каля Варшавы збунтаваліся, не далі рэкрута. 
Тагды Цар паняволі мусіў дараваці1); 

 даступнасць, агульназразумеласць. Так, звяртаючыся да сялян, 
К. Каліноўскі актыўна ўжывае побытавыя, размоўныя варыянты слоў (Пранцуз, 
Свістаполе, маніхвэст), лексіку і фразеалогію прастамоўя (як бы гэта не ўсё 
роўна браць у сраку, так чорт іх пабяры, ўсенька, чорт ведае гдзе, Дзецючкі, як 
сабака, здохне чартам да пекла); 

 лагічнасць доказаў. Гэта праяўляецца, напрыклад, у паслядоўным 
раскрыцці адпаведных пытанняў ў нумарах выдання. Так, № 1 прысвечаны 
расповяду пра сітуацыю з маніфестам, № 4 – расповяд пра ронд краіны, у № 5 
закранаецца пытанне рэкрутчыны і г. д. 

На лексіка-фразеалагічным узроўні можна вылучыць наступныя адзнакі 
публіцыстычнага стылю: 

 дастатковая колькасць грамадска-палітычнай лексікі (Цар, Сенат, 
ронд, маніфэст, прыяцель, вораг, суд, праўда, вольнасць, паншчына, падаткі, 
аброк, рэкруты, казначэйства і інш.); 

 арганічнае ці свядома экспрэсіўнае спалучэнне грамадска-палітычнай 
тэрміналогіі і моўных сродкаў для выказвання настрою, пачуццяў (...чорт ведае 
як бы гэта не ўсё роўна браць у сраку чы з судом, чы без суда. Калі Бог 
стварыў усіх людзей вольнымі і ўсім даў адзінакую душу, так скуль жэ гэта 
ўзялося, што адзін марнуе да і над людзьмі збыткуе, а другі бедны паншчыну 
служыць альбо аброкі ў казну плаціць?); 

 выкарыстанне ацэначнай лексікі (мужыцкая свабода, мужыцкая 
праўда, мужыцкая крыўда, зямелька, суды маскоўскія – гэта воўчая яма). 

Характэрнымі стылёвымі адзнакамі марфалагічнага ўзроўню 
з’яўляюцца: 

 ужыванне дзеясловаў у форме загаднага ладу (Для таго чытайце з 
увагай, а як перачытаеце, давайце да другой вёскі. Так сейце ж, Дзецюкі, як 
прыйдзе пара поўнаю рукою – не шкадуйце працы – каб і мужык быў чалавекам 
вольным, як е на цалюскам свеце);  

 выкарыстанне часціц, выклічнікаў (О, загрыміць наша праўда; чорт 
ведае як; так скуль жэ гэта ўзялося; як прападаў, так і прападае; От гэта 
так справядлівасць! Судзеце ж цяпер самі, чы ж не ашуківаюць нас? О, 
Дзецюкі, ліха такому чалавекові!). 

З дапамогай вышэйпералічаных сродкаў рэалізуецца стылёвая функцыя, 
якая ў асноўным зводзіцца да тлумачэння грамадска-палітычных пытанняў (пра 
рэальнае становішча ў краіне, палітыку ўлад), аказання эмацыянальнага 
ўздзеяння на чытачоў ці слухачоў (у нашым выпадку, селяніна-мужыка) з мэтай 

                                                
1 Цытаты тут і далей прыводзяцца паводле кнігі: К.Калиновский. Из печатного и рукописного 
наследия. Мінск, 1988. 
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выклікаць у іх адпаведнае стаўленне да інфармацыі (фармавання ідэі 
згуртавання і барацьбы за вольнасць, свабоду ад прыгнёту ўлады). Аднак на 
гэтую задачу працуе не толькі лексіка і марфалогія. Сінтаксічныя адзінкі, якія 
пры лінгва-стылістычных даследаваннях нярэдка ігнаруюцца, таксама 
характарызуюцца функцыянальна-стылявой замацаванасцю. Да таго ж менавіта 
на сінтаксічным ўзроўні яскрава праяўляецца экспрэсіўная афарбоўка 
маўлення. Стылістыка ў сінтаксісе пачынаецца там, дзе існуе праблема выбару, 
а ён узнікае пры звароце да разнастайных структурных тыпаў сказа, ужыванні 
паралельных сінтаксічных канструкцый, выкарыстанні розных спосабаў 
актуалізацыі асобных частак выказвання. 

У “Мужыцкай праўдзе” можна вылучыць наступныя стылёвыя адзнакі 
сінтаксічнага ўзроўню: 

 выкарыстанне разнастайных, пераважна няўскладненых адасабленнямі 
сінтаксічных канструкцый, арганічнае спалучэнне простых і складаных сказаў 
(Чалавек то такую мае натуру, што альбо нічога не ведае і нічога меці не хочэ, 
альбо, калі даведаецца, то хочэ зразумеці добра і дастаці ўсенька, што яму 
належыць. Гэта вялікая праўда; Быў то калісь народ наш вольны і багаты. Не 
помняць гэтага нашы бацькі і дзеды, но я вычытаў у старых ксёнжках, што 
так калісці бывала. Паншчыны тагды ніякай не было. І няма чаго таму 
дзіваваціся, бо было лесу шмат, поля колька хочаш, а людзей то мала, так 
нашто ж служыць паншчыну за зямлю, калі кожны мог лесу выцерабіць, хату 
сабе паставіць і меці сваё поле). Простыя аднасастаўныя няпэўна-асабовыя 
сказы (...гаварылі, талкавалі і пісалі; пачалі гаварыць аб свабодзе мужыцкай. 
Мала таго, што з мужыка дзяруць на ўсякія падаткі астатню кашулю...) 
надаюць тэксту ўніверсальную актуальнасць, падкрэсліваюць дзеянне. 
Складаназлучаныя сказы са супрацьпастаўляльнымі злучнікамі но, а 
паказваюць кантрастныя сітуацыі (Гаварылі, талкавалі і пісалі многа, а нічога 
не зрабілі. Могуць яшчэ напісаці і другі маніфэст, яшчэ большы ад гэтага, но і 
з гэтага другога маніфэсту нічога добрага, як і з першага, не будзе). Праз 
складаназалежныя сказы аўтар разважае і аргументуе, паказвае ўласныя 
высновы (Ад маскаля і паноў няма чаго спадзяваціся; бо яны не вольнасці, а 
глуму і здзерства нашага хочуць. Праўда абяшчалі то калісь даць нам 
вольнасць, но, як нам здаецца на наш мужыцкі розум, што хочуць ашукаці, бо 
калі праз шэсць лет нічога не зрабілі, то чэраз рок пэўне не зробяць); 

 актыўнае ужыванне эмацыйна- і экспрэсіўна- афарбаваных 
канструкцый: клічных, пабуджальных і пытальных сказаў (...так чорт іх 
пабяры! От гэта так справядлівасць! Бог нам дапаможа!!! Праслужыўшы 25 
лет да і торбу ўзяўшы, ідзі жабраваці! А калі мы будзем гэтак рабіці з Богам, 
так што ж Бог найвышшы з намі зробіць? Вазьмемся, Дзецюкі, за рукі і 
дзяржэмся разам! Для таго чытайце з увагай, а як перачытаеце, давайце да 
другой вёскі. Так сейце ж, Дзецюкі, як прыйдзе пара поўнаю рукою – не 
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шкадуйце працы – каб і мужык быў чалавекам вольным, як е на цалюскам 
свеце. Так, Дзецюкі, па дабросці да ладу не дойдзем!); 

 ужыванне простай мовы як істотнага і натуральнага экспрэсіўнага 
стылістычнага сродка (Кароль кажэ: “Хадзем бараніці”. Кароль наш і напісаў 
такое права: “Гэтыя, што не хочуць ісці бараніці сваёй зямлі, няхай 
абрабляюць поле гэтым, што б’юцца за вольнасць і шчасце ўсіх”. Заспяваем 
тагды ў адзін голас нашу песнь святую: “Свенты Божэ, свенты моцны, 
свенты несмяртэльны – змілуйся над намі!” Касцюшка то кажэ: “Калі 
мужыкі хочуць ужэ самі бараніці сваю зямлю, так няхай жэ не служаць 
паншчыны да і не плацяць у казну аброку за зямлю”); 

 шырокае выкарыстанне сінтаксічных фігур экспрэсіўнага сінтаксісу: 
1) ампліфікацыя аднародных членаў, якая забяспечвае вобразнасць 

маўлення, эмацыйна ўзрушвае чытача (Мы сягодня ўсе ўжэ ведаем, што 
чалавек вольны, гэта калі мае кусок сваёй зямлі, за катору ані чыншу, і аброку 
не плаціць, ані паншчыны не служыць, – калі плаціць малыя падаткі, і то не на 
царскія стайні, псярні і курвы, а на патрэбу цэлага народу, калі не ідзе ў 
рэкруты чорт ведае гдзе, а ідзе бараніці сва[й]го краю тагды толька, калі які 
непрыяцель надыдзе, – калі робіць усенька, што спадабае і што не крыўдзіць 
бліжняга і хвалы боскай, – і калі вызнае тую веру, якую вызнавалі яго бацькі, 
дзяды і прадзеды. Так за тое, што чалавек шоў на вайну, бараніў сваю 
бацькаўшчыну, то ронд польскі даваў зямлю, даваў вольнасць, даваў 
шляхецтва, – а Маскаль чы гэтак робіць?); 

2) сінтаксічная анафара і іншыя паўторы, якія надаюць тэксту відавочную 
экспрэсію і выразнасць і дазваляюць рэалізаваць досыць доўгі складаны сказ, 
не парушаючы разумення (Мала таго, што з мужыка дзяруць на ўсякія 
падаткі астатню кашулю, мала таго, што ніколі не можаш дабіціся да куска 
хлеба, а ўсё, што заробіш, аддаці мусіш чорт ведае каму і чорт ведае на што, 
мала таго, кажу, што жыццё нашае горшэ сабачага – но скажэце, мае 
міленькія, чы есць памеж намі хто-лень, каб не аплаківаў яшчэ альбо сва[й]го 
сына, альбо сва[й]го брата, альбо сва[й]го мужа, што Цар забраў яго ў 
рэкруты да і загнаў чорт ведае гдзе?);  

3) таўталогія. Паўтор слоў-сігналаў (мы, мужык, мужыцкі, праўда, 
свабода, вольнасць) падкрэслівае аўтарскую ідэю абуджэння свядомасці сялян: 
(“Но прыходзіць яму ўжэ канец, бо мужык пачуў вольнасць, а мужыцкая 
вольнасць, гэта ўсё роўна што шубеніца для ўсіх здзерцаў і глуміцеляў народа! 
Для таго то Цар спыняе вольнасць мужыцкую і спыняці будзе, для таго то, 
калі ў паноў сто раз пытаў, якую яны хочуць даці вольнасць мужыкам, у 
мужыкоў і разу не спытаў, якой яны хочуць вольнасці. Ён знае, якая то 
вольнасць мужыцкая, ён ведае, што мужык хочэ, каб ніхто не смеў драці з 
нікога, – і для таго, як мы яго ронду, так ён нашай вольнасці баіцца”); 
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4) антытэза, з дапамогай якой у тэксце экспрэсіўна вылучаюцца 
сітуацыйная кантрасты (І не дзіва, бо не народ зроблены для ронду, а ронд для 
народу; хто ваш прыяцель, а хто ваш вораг; пісалі многа, а нічога не зрабілі); 

5) інверсія, якая дапамагае расставіць акцэнты на адпаведных словах, 
падкрэсліць неабходнае, затрымаць увагу чытачоў (Працуе бацька цяжка на 
дзецеткі свае, гадуе маці сына, ночанькі не спіць, а Цар, сабача яго вера, як 
гэты воўк, закраўшыся, вяліць лавіці, у дыбы скуці і гнаць ад радні далёка); 

6) сінтаксічны паралелізм (І як чалавек мае галаву на тое, каб думаў, а 
рукі і ногі, каб зрабіў так, як задумаў, так ронд мае Цара, каб рондзіў, а 
чыноўнікаў па ўсіх местах і мястэчках, каб рабілі, як Цар захочэ. І як добры 
слуга глядзіць худобы гаспадарскай і слухае сва[й]го гаспадара, так добры 
ронд глядзець павінен шчасця людзей...). Праз тэкставыя паралелі спрашчаецца 
разуменне ідэі, дасягаецца натуральна зразумелая вобразнасць; 

7) рытарычныя фігуры, у прыватнасці звароткі, воклічы (дзецюкі, 
дзецючкі, браты, браткі, мае міленькія: Дзецюкі! Так пытаю вас, Дзецюкі, –
 што ж нам трэба зрабіці? Так, Дзецюкі, па дабросці да ладу не дойдзем! Так 
пытаю вас, Дзецюкі, – што ж нам трэба зрабіці? Но, скажыце ж, браткі!), 
рытарычныя ланцужкі пытанняў (А ў нас, Дзецюкі, чы гэтак? Чы ў нас е 
справядлівая наука ў школах, што учыць жыці без крыўды другога? Чы е 
праўда і справядлівасць у судзе? Чы можа чалавек быць пэўны, што яго ніхто 
не скрыўдзіць? Чы ронд маскоўскі думае аб людзях, каб яны маглі жыці 
шчасліва? Самі скажэце?), якія падтрымліваюць сувязь аўтара з чытачом, 
забяспечваюць паспяховасць эмацыйнага ўздзеяння. 

Як відаць, стыль “Мужыцкай праўды” ў большасці сваіх адзнак набліжаны 
да сучаснага разумення і патрабаванняў публіцыстыкі. Рысы неўнармаванасці 
можна адзначыць на лексіка-фразеалагічным узроўні, сродкі якога ўсе ж бліжэй да 
гутарковага стылю маўлення. Сінтаксічны ўзровень адзначаецца ўжо 
сфармаванымі рысамі стылістычнай адметнасці, паслядоўнымі ў сваіх праявах. 

 
 
 

А.У. Кандратовіч 

Варыянты тапонімаў Барысаўскага раёна Мінскай вобласці 

У любой сістэме імкненне да ўстойлівасці супярэчыць імкненню да 
зменлівасці. У мове ў цэлым, і ў анамастыцы ў тым ліку, вынікам гэтага 
працэсу становіцца варыянтнасць. Трэба заўважыць, што вар’іраванне 
прызнаецца не толькі аб’ектыўнай, але і неабходнай умовай існавання онімаў. 
Больш таго, спецыфічны характар сувязі онімаў з паняццем, вядучая 
ідэнтыфікуючая функцыя ўласных імёнаў (у адрозненне ад абагульняючай 
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функцыі, уласцівай імёнам агульным) спрыяе таму, што вар’іраванне ў 
анамастычнай сферы, як правіла, больш масавая з’ява, чым у агульнай лексіцы. 
Вывучэнне анамастычных варыянтаў з’яўляецца важнай і цікавай навуковай 
задачай. Па-першае, такі аналіз можа садзейнічаць выяўленню заканамернасцяў 
станаўлення і функцыянавання анамастычнай сістэмы канкрэтнай мовы. Па-
другое, паколькі ўласныя найменні ўтрымліваюць інфармацыю пра гісторыю 
мовы і этнаса ў цэлым, то даследаванне асаблівасцяў іх фармальнага 
вар’іравання дазваляе атрымаць звесткі пазалінгвістычнага характару, у 
прыватнасці пра ўзровень нацыянальнага самаўсведамлення на пэўным 
храналагічным этапе, пра сувязь паміж ужываннем моўных формаў у 
камунікацыі і моўнай свядомасцю і г. д. 

Разгледзім сучасныя варыянты айконімаў на прыкладзе ўласных 
найменняў населеных пунктаў Барысаўскага раёна Мінскай вобласці1. Пры 
аналізе выявіліся наступныя тыпы варыянтаў: 

1. Фанетычныя варыянты, сярод якіх вылучаюцца: 
 акцэнталагічныя варыянты: Мулі́шча – Мул́ішча2, Старына́ – 

Ста́рына, Ма́жніца – Мажні́ца, Пяда́нь – Пя́дань, Рыба́чнае – Ры́бачнае; 
 варыянты, абумоўленыя зменамі ў галіне галосных гукаў: Грабло ́– 

Грыбло,́ Клы́пенка – Клы́пінка, Папярэж́жа – Папарэж́жа, Я́бланка – Я́блынька. 
Найбольшую частку такіх варыянтаў складаюць тапанімічныя пары, у якіх 
адрозненні ў націску прыводзяць да змен літарнага складу, абумоўленых 
адлюстраваннем беларускага акання (Забалоц́це – Заб́алацце, Загоц́ец – Загацец́, 
Доб́рыцкае – Дабры́цкае, Дубавы́я – Дубов́ыя, Іван́каўшчына – Іванкоў́шчына, 
Кайтан́ава – Кайтанов́а, Карсаќавічы – Кор́сакавічы, Лан́каўшчына – 
Ланкоў́шчына, Лісіно́ – Лі́сіна, Соќалы – Сакалы́, Стот́каўшчына – 
Статкоў́шчына, Стралкаўцы́ – Стралко́ўцы, Чэр́неўка – Чарняў́ка, Янов́а – 
Я́нава) і якання (Будзяні́цкая Ру́дня – Бу́дзеніцкая Ру́дня, Валянці́нава – 
Валенціно́ва, Вярхо́віна – Верхаві́на, Дзе́дзілавічы – Дзядзі́лавічы, Палялю́м – 
Пале́люм, Це́шкаўка – Цяшко́ўка); 

 варыянты, абумоўленыя зменамі ў галіне зычных гукаў: Но́вая Мётча – 
Но́вая Мёдча, Сто́цберг – Сто́тберг – Сто́дберг, Студзёнка – Сцюдзёнка, Фрало́ўка 
– Храло́ўка, Хаўхо́ліца – Халхо́ліца. Сюды ж можна аднесці варыянты з выпадзенне 
літары тыпу Міхайло́ва – Міхало́ва, варыянты з цвёрдым/ мяккім зычным тыпу 
Бараўля́ны – Бараўля́ні; варыянты з адлюстраваннем/ неадлюстраваннем беларускага 
фанетычнага падаўжэння (Вільяно́ва – Вілляно́ва, Унталья́нка – Унталля́нка). 

                                                
1 Матэрыял для даследавання адбіраўся з нарматыўнага даведніка “Назвы населеных пунктаў 
Рэспублікі Беларусь. Мінская вобласць” (Мінск, 2003). 
2 Тут і далей у варыянтных парах першым падаецца афіцыйны, паводле даведніка, варыянт 
назвы, а другім (і наступнымі) – варыянт, які ў даведніку змяшчаецца ў рубрыцы “Варыянты 
назваў населеных пунктаў”. 
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2. Марфалагічныя варыянты, абумоўленыя адрозненнямі ў форме роду і 
ліку: Бара́наўка (ж.р.) – Баран́аўкі (мн.л.), Бро́ды (мн.л) – Брод (м.р.), Вішнёвая 
(ж.р.) – Вішнёвае (н.р.), Во́сава (ж.р.) – Во́саў (м.р.), Ду́бнік (м.р.) – Ду́бнікі 
(мн.л.), Дудзі́нка (ж.р.) – Дудзі́нкі (мн.л.), Жы́цькава (н.р.) – Жы́цькаў (м.р.), 
Крыні́чкі (мн.л.) – Крыні́чка (ж.р.), Млёхава (ж.р.) – Млёхаў (м.р.), Мулі́шча 
(ж.р.) – Мулі́шчы (мн. л.), Ру́бленікі (мн.л.) – Ру́бленік (м.р), Ску́пліна (ж.р.) – 
Ску ́плін (м.р.), Судо́ль (ж.р.) – Судо́лі ( мн. л.), Я́рцаўка (ж.р) – Я́рцаўкі (мн.л.). 

3. Лексічныя варыянты, абумоўленыя: 
 фактамі перайменавання населеных пунктаў: Зо ́рычы – Сморкі, 

Зялёная Дубра ́ва – Зялё ́нка, Кастры́чнік – Клёпкі, Садо́ўшчына – Кабы ́льшчына; 
 перакладам наймення ці яго часткі з беларускай мовы на рускую: 

Вялі ́кая Ухало ́да – Бальша ́я Ухалода, Вялі ́кае Ста ́хава – Бальшо ́е Ста ́хава, 
Све ́тлая Ро ́шча – Све ́тлы Гай, Чырво ́ны Кастры́чнік – Кра ́сны Акця ́бр. 

3. Камбінаваныя варыянты, у тым ліку: 
 фанетыка-марфалагічныя: Бара ́нь (ж.р.) – Бара́н (м.р.), Грабло́ 

(н.р) – Грэ ́бла (ж.р.), Жарта ́йка (ж.р.) – Жо ́ртай (м.р); 
 словаўтваральна-марфалагічныя: Замужа́нне (н.р) – Замужа́ны (мн.л.), 

Прудзі́шча (н. р.) – Прудо́к (м. р.), Курга́н (м.р.) – Курга ́ніха (ж.р.), Стро́на (ж.р.) – 
Устро́нне (н.р.); 

 лексіка-марфалагічныя: Но ́вае Я́нчына (ж.р.) – Я́нчын (м.р.). 
Найбольш частотнымі сярод зафіксаваных варыянтаў з’яўляюцца 

фанетычныя разнавіднасці айконімаў. 
Як можна меркаваць, вар’іраванне айконімаў выклікаецца самымі 

рознымі прычынамі інтра- і экстралінгвістычнага характару. Падставамі для 
з’яўлення варыянтаў маглі служыць наступныя фактары: 

 аналогія з суадноснай апелятыўнай лексікай, напрыклад: Вярхо ́віна – 
Верхаві ́на, Грабло ́ – Грыбло́, Дубавы ́я – Дубо ́выя, Со ́калы – Сака ́лы, Я́бланка – 
Я́блынька; 

 адлюстраванне дыялектных асаблівасцяў, напрыклад: Бараўля ́ны – 
Бараўля ́ні (змякчэнне зычнага ў фарманце), Вяля ́цічы – Віля́цічы 
(дысімілятыўнае яканне), Фрало ́ўка – Храло ́ўка (субстытуцыя [ф]); 

 дапушчальнасць варыянтнага вымаўлення тых ці іншых слоў у 
агульнай мове (напрыклад, Студзёнка – Сцюдзёнка, Хаўхо́ліца – Халхо́ліца) або 
ў межах іншых анімічных груп (напрыклад, Міхайлов́а – Міхало́ва); 

 тэндэнцыя да выраўноўвання націску ў пэўных тыпах назваў, напрыклад: 
Ланкаўшчы́на – Ланко́ўшчына, Іва́нкаўшчына – Іванко́ўшчына, Сто́ткаўшчына – 
Статко́ўшчына; Валянці́нава – Валенціно́ва, Кайта́нава – Кайтано́ва; 

 зацемненасць этымалогіі, напрыклад: Но ́вая Мётча – Но ́вая Мёдча, 
Сто ́цберг – Сто ́тберг – Сто ́дберг; 
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 іншамоўны (у першую чаргу рускі) уплыў. Паколькі на працягу 
доўгага перыяду беларускія формы айконімаў утвараліся ад рускіх маглі 
ўзнікнуць варыянты тыпу Вільянов ́а – Вілляно ́ва, Унталья ́нка – Унталля ́нка (у 
афіцыйнай форме на рускі ўзор не адлюстравана фанетычнае падаўжэнне), 
Во ́сава – Во ́саў, Жы́цькава – Жы ́цькаў, Млёхава – Млёхаў, Но ́вае Я́нчына – 
Я́нчын (у афіцыйнай форме замацаваная форма ўласціва рускай мове на -ова, -
іна, а ў неафіцыйнай – характэрная беларуская мадэль на -аў, -ын). 

 свядомая замена наймення, якая адбылася ў выніку перайменаванняў 
(пераважна савецкага часу, калі спрадвечныя матываваныя найменні 
прызнаваліся немілагучнымі і замяняліся на выпадковыя саветызмы), напрыклад, 
Садо́ўшчына з Кабы́льшчына, Ка́стрычнік з Клёпкі, або пры перакладзе назвы (з 
рускай мовы на беларускую, калі рускія формы падмянялі адпаведныя беларускія 
або ўкліньваліся ў беларускае найменне), напрыклад, Вялі́кая Ухало́да – Бальша́я 
Ухало́да, Све ́тлая Ро́шча – Све ́тлы Гай, Чырво́ны Кастры́чнік – Кра́сны Акця́бр. 

Такім чынам, прааналізаваны матэрыял паказаў, што варыянтнасць – 
шырока распаўсюджаная з’ява ў беларускай айканіміі. Наяўнасць айканімічных 
варыянтаў на першы погляд знаходзіцца ў супярэчнасці з асноўнай функцыяй 
онімаў – служыць па магчымасці ўнікальным найменнем канкрэтнага 
адзінкавага аб’екта. Аднак на практыцы варыянтнасць (калі мець на ўвазе 
натуральную моўную, а не штучна справакаваную перайменаваннямі, 
перакладамі варыянтнасць) аказваецца дакладна дэтэрмінаванай асаблівасцямі 
моўнай сістэмы і законамі моўнага развіцця. Варыянты дэманструюць, што 
айканімія не статычная застылая схема, а жывая, схільная да развіцця сістэма. 
Вывучэнне ўзаемаадносінаў у айканімічных варыянтных радах дазваляе 
выявіць найбольш натуральныя, заканамерныя тыпы іменавання. Гэтую 
інфармацыю варта ўлічваць, напрыклад, пры ўстанаўленні асноўнага, вядучага 
варыянта, які замацоўваецца як афіцыйны, або пры патрэбе перайменавання. 

 
 
 
 
 

І.М. Курловіч 

З назіранняў над прыслоўем мала ў беларускай мове 

У беларускай лінгвістыцы няма адзінага погляду на вызначэнне месца 
колькасных прыслоўяў у сістэме класіфікацыі. У сувязі з гэтым іх статус 
вызначаецца па-рознаму і іх межы ў адносінах да іншых тыпаў прыслоўяў не 
заўсёды дастаткова выразныя. 
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Колькасныя прыслоўі – своеасаблівы разрад слоў. З іх аналізам 
непасрэдна звязана не толькі праблема выдзялення ў асобны самастойны клас 
прыслоўяў, але і праблема вызначэння іх унутранай тыпалогіі. Адны 
мовазнаўцы адносяць колькасныя прыслоўі да якасных, якія абазначаюць меру 
якасці той або іншай прыкметы (гл. Шуба 1962, 34; Беларуская граматыка 1985, 
196), другія выдзяляюць іх у асобны разрад і адносяць да азначальных (гл. 
Бурак 1974, 193; Грыгор’ева 1994, 215; Сямешка 1996, 430). 

Для выражэння апрадмечанай колькасці ў сучаснай беларускай мове 
выпрацаваўся свой лексічны апарат. Найперш выкарыстоўваюцца словы: 

– многа (Лес быў вялікі і глухі, зверыны рознай ды птаства многа 
вадзілася. Чарнышэвіч) (ТСБМ, III, 168); 

– мала (Калодзеж быў неглыбокі, і вады ў ім было мала. Колас) (ТСБМ, III, 88); 
– больш (Міколка. наважыўся падацца ў больш спакойнае месца, бліжэй 

да дзеда. Лынькоў) (ТСБМ, I, 394); 
– менш (Пра сябе самога [Нічыпар] гаварыў мала і яшчэ менш пра сваю 

жонку. Кулакоўскі) (ТСБМ, III, 136); 
– шмат (Шмат каму расказала пра гэта) (ТСБЛМ, 760). 
Гэтыя прыслоўі шырока ўжываюцца як у тэкстах кніжнага паходжання, 

так і ў народных гаворках, параўн.: 
– болі, прысл. Болей (Не хадзі болі туды, бо буду сварыцца. Краснае 

Маладз.) (СГЦРБ, I, 40); 
– более, болей прысл. Больш (Яны более рыжыя. Ахрэмаўцы Брасл., 

Болей не прыдзе. Чычалі Швянч.) (СПЗБ, I, 202); 
– веле, веля, велё прысл. 1. Шмат, многа (О, веле стаякоў настаўляла. 

Беняконі Воран.). 2. Колькі, колькі-н. (Веле малака ў мяне бралі? Старыя Трокі 
Трак.) 3. Толькі (Ругаецца стары, як цігра, веля спакою , як у хаці німа. 
Міратычы Карэл.) 4. Працяглы час (Я веля нахадзілася па леся. Старыя 
Смільгіні Воран.; параўн. польск. wiełe ‘многа, багата’) (СПЗБ, I, 231); 

– венц прысл. Больш (Зямлі меў паўвалокі ці венц. Грыкені Вільн.); 
– малавеле прысл. Трошкі (Малавеле што ні так, дык патходзіць 

страшна. Цвіркі Стаўб.,параўн. польск. małowiełe ‘тс’) (СГЦРБ, I, 223); 
– мнозазна прысл. Вельмі многа, у вялікай колькасці (Но й гэты год ягад 

у лесі, ягад мнозазна! Заямнае Стаўб.) (СГЦРБ, I, 231);  
– мені, меній, меняй прысл. Менш (Катлеты ці пельмені ніхай робіць, у 

каго работы мені. Кураполле Паст.) (СПЗБ, III, 57) і іншыя. 
З пункту гледжання паходжання значная колькасць пералічаных прыслоўяў 

належыць да агульнаславянскага пласта лексікі. Найбольшай прадуктыўнасцю ў 
помніках старабеларускага пісьменства характарызуюцца стылістычна 
нейтральныя прыслоўі мала – многа. У кожнай з лексіка-семантычных груп, 
асноўнай дамінантай якіх выступаюць словаформы мала і многа, налічваецца 
значная колькасць разнастайных паводле паходжання прыслоўяў. 
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Прыслоўе мала паходзіць ад праславянскага прыметніка malъ, які 
характарызуецца выразнымі структурна-семантычнымі сувязямі з многімі 
лексемамі іншых інда-еўрапейскіх моў, параўн. лац. malus ‘дурны, дрэнны’ 
(гэта значэнне этымолагі выводзяць з ‘малы, недастатковы’), гоцк. smals ‘малы, 
нязначны‘, сяр.-в.-н. і ст.-сакс. smal ‘малы, нязначны‘, сяр.-в.-н. smeln 
‘прымяншаць, скарачаць’ (гл. Фасмер, II, 564). Ва ўсіх пазнейшых славянскіх 
мовах гэты якасны прыметнік па сваіх значэннях істотна не адрозніваецца. 

Прыслоўная словаформа мала функцыянавала яшчэ ў стараславянскай 
мове (малъ, мальчько) са значэннем ‘немного’ (Малы в пучину отъплоувъ Супр. 
161, 28; А воды третьеи день да мальчько Евх. 44а, 24) (СС, 322).  

У помніках агульнаўсходнеславянскай мовы прыслоўе мало выступала ў 
трох значэннях: ‘немного’; ‘едва‘; безл. в знач. сказ. ‘недостаточно’ (СлРЯ, IX, 
194). У гэты перыяд словаформа мало магла ўжывацца і ў функцыі назоўніка са 
значэннем ‘небольшое количество’(Да принесеши ми мало хлеба и воды нужа 
ради телесныя. Пролог (Ф.), 7. XIII в.) (СлРЯ, IX, 14 – 15), а таксама як першая 
частка складаных слоў са значэннем ‘предмет, действие, состояние, качество, 
названные второй частью слова, существуют в небольшом количестве’: 
малобородый, маловечный, маловодие і г.д. (СлРЯ, IX, 14 – 15), чаго не назіралася 
ў стараславянскай мове. Фіксуюцца ў помніках агульнаўсходнеславянскай мовы 
прыслоўі вмале і намале са значэннем ‘мало, немного’ (Вмале бо пострадати, а 
въ векы въ вечнеи жизни пребывати. ВМЧ, Окт. 4 – 18, 797. XVI в.; … и здеся 
мало находят охотников и солдатов намале. Куранты, 56. 1621 г.). Прыслоўная 
словаформа вмале ўжывалася яшчэ ў некалькіх значэннях: ‘вскоре’ (… исперва 
възнесеся, вмале отиде. Сл. Илар., 35. XVI в.); ‘вкратце’ (… в мале же се от 
техъ книгъ повемъ. ВМЧ, Дек. 18 – 23, 1202. XVI в.); ‘едва, чуть только’ (Богъ 
вмале успе, и спящаа от века от ада въскрси. Сл. Епиф. о погреб., 214. 1524 г.); 
‘в малых летах, в молодости’ (Не смеися игры творя к нему вмале, вмале бо 
осклабишися а в велици поболиши скорбя. Дм., 61. XVI в.) (СлРЯ, II, 229 – 230). 

Далейшае пашырэнне семантыкі прыслоўе мало атрымлівае ў 
старабеларускай мове, у якой яно ўжываецца ў наступных значэннях: 1. У 
невялікай, недастатковай колькасці, ступені; нямнога (Бояре дей намъ въ томъ 
вельми мало помогають. АЗР, I, 72, 1456); 2. Чуць, трохі (Потчеся под нимъ 
конь и наломилъ ногу мало. Чэцця, 244); 3. Толькі што, незадоўга (Мало пред 
оусходомъ зари троянове мужи валечныи которыи здрови были зброю брали. 
Троя, 65); 4. Амаль (Они … меры торговыи … прибавляють, такъ, ижъ тежъ 
вжо мало ее на половицу прибавили надъ оную первшую меру, которая съ 
стародавна была хована. КПД, 152 153, 1547); 5. Нядоўга (Y mało kniażywszy 
Szwintorohy na Nowohorodcy, y na Ruskich horodech, y otec ieho wieliki kniaz 
Litowski i Żomoutski Utenus umre. Бых., 486); 6. У спалучэнні з займеннікамі і 
прыслоўямі (нешто, ничто, штось і г.д.) азначае: нямногія, нямногае (Есми 
братия сказал вамъ мало нешто терпение строгого Дмитрея. Чэцця, 60) 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 53 

(ГСБМ, XVII, 241 – 242). Словаформа мало ў пісьмовых помніках беларускай 
мовы XIV – XVII стст. фіксуецца і ў значэнні назоўніка ‘невялікая колькасць’: 
Хто бы за мало много упросилъ (Ст. 1529, 4) (ГСБМ, XVII, 242). 

У Гістарычным слоўніку беларускай мовы падаюцца таксама прыслоўі 
малу са значэннем ‘чуць, трохі’; маленько (маленко) і малечко са значэннем 
‘нямнога, мала, чуць-чуць’. Словаформа вмале (умале) падаецца з трыма 
значэннямі: 1. У невялікай, недастатковай колькасці (Едали господь воевати 
будеть за насъ, яко мощно естъ господеви спасти во мнозе или въмале. Скар, 
ПЦ, 27б); 2. Неўзабаве, у хуткім часе (Молячи и напоминаючи … вмале бо … 
грядый пріидеть и не закоснить и комуждо по деломъ, воздасть. АСД, II, 23, 
1605); 3. Амаль, ледзь не (Въ земли перской и медской вмале не каждый царь 
Даріемъ звался. Хран., 369) (ГСБМ, IV, 45 – 46). Фіксуецца і ў слоўніку 
словаформа намале са значэннем ‘мала, нямнога’ (Доволееть бо человеку 
ученому намале вина имети досыть. Скар. ІС, 51) (ГСБМ, XIX, 129). 

Далейшае развіццё ў помніках старабеларускага пісьменства атрымала і 
словаўтваральная мадэль складанняў з першай часткай мало-, якая адлюстроўвае 
ступень праяўлення прыметы, названай другой асновай: … малобачные поступки 
(Апакр., 13), … маловажные вносячи словца (Варл., 252б – 253) (ГСБМ, XVII, 243). 

У новай (сучаснай) беларускай літаратурнай мове, якая ў другой палове 
XIX – пачатку XX стагоддзя фарміравалася на вусна-дыялектнай аснове, у 
адрыве ад кніжна-літаратурных традыцый папярэдніх стагоддзяў, з пералічаных 
прыслоўяў замацавалася толькі словаформа мала, якая значна пашырыла сваю 
семантыку.Так, у “Слоўніку мовы “Нашай Нівы” прыслоўе мала падаецца з 
наступнымі значэннямі: 1. У невялікай колькасці,няшмат (Deputatoǔ sabrałosia 
mała … 1911, № 6, с. 81); 2. Рэдка (Каб не было семи гарацких выбаршчыкоў, дык 
памешчыки мала с ким и гаварыли бы. 1907, № 6, с. 1); 3. Не зусім, не ў поўнай 
меры (Вельмі цікавыя былі песьні і танцы літоўскіе, мала вядомые нелітвіном. 
1910, № 10, с. 158); 4. Ледзь, ледзьве, амаль што (Мужыки мала не пабили 
асэсара и судзебнаго сьледавацеля, каторые да их прыехали. 1907, № 18, с. 8); 
5. Не хапае, недастае (Śmat dzie ludzi narekajuć, što im ziamli mała, a ŭ našych 
sielan ... . 1910, 3 12, с. 194 – 195); 6. У спалучэнні з займеннікамі і прыслоўямі 
‘хто’, ‘што’ азначае: нямногія, нямногае (Затое мала хто гаворыць па польску, ці 
па расейску – хіба толькі па дварох. 1912, № 2, с. 4); 7. У спалучэнні з прыназ. 
'без’ і колькаснымі словамі паказвае на нязначны недахоп (Прашло з таго часу 
год дваццаць без мала, На сьвет многа што прыбывала, ўбывала… 1908, № 16, 
с. 4); 8. У спалучэнні з часціцай ‘не’ і словамі ‘уся’, ‘усе’, ‘апошні’, ‘кожны’ і 
інш. абазначае: амаль (В Уфимскай губэрни мала не щся скацина дохне, бо нима 
ўжо тольки сена, але и саломы. 1907, № 17, с. 8) (СМНН, II, 505). Фіксуюцца 
таксама складанні з першым кампанентам мала са значэннем меры і ступені 
праяўлення прыметы: малавядомы, малаграматны (СМНН, II, 505). 
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Што да сучаснай беларускай літаратурнай мовы, то прыслоўе мала 
выступае толькі ў трох уніфікаваных значэннях: 1. У невялікай, недастатковай 
колькасці, ступені; нямнога (Калодзеж быў неглыбокі, і вады ў ім было мала. 
Колас); 2. Недастаткова; менш, чым патрэбна (У пакоі мала святла, толькі пад 
столлю – маленькая цьмяная лямпачка. Шамякін); 3. У спалучэнні з 
займеннікамі і прыслоўямі ‘хто’, ‘што’, ‘дзе’, ‘калі’ азначае: нямногія, 
нямногае; у нямногіх месцах, рэдка і г.д. (А вось і возера-акно, Якога мала дзе 
пабачыш. Колас) (ТСБМ, III, 88). 

Старажытныя кніжныя формы тыпу вмале, намале, малечко ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове не замацаваліся. Як параўнальная ступень да 
мала ў літаратурнай мове функцыянуе суплетыўная словаформа менш. 
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Л.М. Навіцкая 

Царкоўнаславянізмы ў старабеларускай агіяграфічнай літаратуры 

Сярод славянскіх моў царкоўнаславянская займае асобае месца. На 
працягу стагоддзяў яна абслугоўвала рэлігійныя і шмат якія культурныя 
запатрабаванні большасці жыхароў ВКЛ. Адметнай мову кніжнай пісьменнасці 
робіць немажлівасць яе існавання самой па сабе, ізалявана ад іншых славянскіх 
моў: царкоўнаславянская мова заўсёды знаходзілася ў пэўных сістэмных 
стасунках з дзяржаўнымі мовамі. Найбольш яскрава гэтае ўзаемадзеянне 
праявілася на этапе станаўлення літаратурных моў (у тым ліку 
старабеларускай), калі ўзнікла патрэба ў творах (перапісаных і перакладзеных) 
на мове, зразумелай большасці насельніцтва. Прыдатнай глебай у гэтым 
рэчышчы сталі помнікі рэлігійнага пісьменства, якія лічыліся найбольш 
каштоўнымі з пукту гледжання культурнай спадчыны. Як адзначае Я. Карскі, у 
канцы XV ст. немцы, чэхі, палякі ўжо мелі пераклады Святога Пісання на 
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народную мову (lingua vernacula) [8, с. 8]. У гэты ж час вядзецца актыўная 
скрыптарская дзейнасць і ў старабеларускім рэлігійным пісьменстве – 
перапісваюцца тэксты як з царкоўнаславянскіх, так і з неславянскіх пратографаў. 
Некаторыя з гэтых твораў сталі аб’ектам дадзенага даследавання. Сярод іх: 

1. “Жыціе Еўфрасінні Полацкай” (далей у тэксце ЖЕП – Л. Н.), спіс 
XV ст. – адносіцца да так званай зборнікавай рэдакцыі і мае, натуральна, 
усходнеславянскую моўную аснову (збор Пагодзіна № 869, НРБ); 

2. “Жыціе Аляксея, чалавека божага” (далей у тэксце ЖАЧБ – Л. Н.), спіс 
XV ст. – тэкст жыція наследуе рэдакцыі агіяграфічнага зборніка ХІІІ ст. 
Legenda Aurea [7, с. 965] і мае адзнакі чэшскага ўплыву (Q.I.391, РНБ); 

3. “Жыціе Феадоры Александрыйскай”, два спісы сяр. XVІІ ст. 
(Сінад. №752, Дзяржаўны гістарычны музей РФ – далей ЖФА М ; RKF-82, 
Бібліятэка Акадэміі навук Літвы – далей ЖФА В – Л. Н.) – па моўных 
характарыстыках спіс ЖФА М можна аднесці да тэрыторыі брэсцка-пінскіх 
гаворак, спіс ЖФА В ствараўся ў Куцеінскім манастыры (Аршанскі раён). 

Найбольш значныя марфалагічныя формы – маркёры царкоўнаславянскага 
ўплыву на мову жыцій – былі абраны прадметам даследавання. За асноўныя 
пункты параўнання ў марфалагічнай сістэме былі ўзяты крытэрыі, якія 
з’яўляюцца адметнымі ў колькасным і якасным (статусным) плане: 

 -аго, -#го(-"го) у займенным тыпе скланення: м.р., н.р. адз.л. Р.скл; 
 -е#(-е"), -ы#(-ы") у займенным тыпе скланення: ж.р. адз.л. Р.скл.; 
 -h (-е) у іменным тыпе скланення: ж.р. адз.л. Р.скл.; 
 -еви (-ови) у іменным тыпе скланення: м.р. адз.л. Д.скл.; 
 -ы ў іменным скланенненні: мн.л. Т.скл.; 
 -ет(ъ) у дзеясловах 3 асобы адз. л. ц.ч. абв.л.; 
 % ужывання формаў парнага ліку; 
 % формаў Кл.скл. назоўнікаў у клічных канструкцыях; 
 % кароткіх прыметнікаў у азначальнай функцыі; 
 % ужывання двухчленнай формы перфекта; 
 колькасць імперфектных формаў. 
Вынікі статыстычнага аналізу (гл. малюнак 1) паказалі, што найбольш 

кансерватыўным з’яўляецца рукапіс ЖЕП XV ст. – частка марфалагічных 
царкоўнаславянізмаў у ім складае 43 %. Найбольш ярка ўплыў кніжнай мовы 
праявіўся ва ўжыванні канчаткаў -аго, -#го(-"го) і -е#(е"), -ы# (-ы") у 
генетывах займеннага скланення: црСтва нбСнаго, старости нше# (с. 329) і 
інш. – 80 % і 84 % адпаведна. Варта адзначыць, што хутчэй за ўсё формы на -
аго, -#го(-"го) у XV ст. успрымаліся чытачамі як варыянт нормы, у той час як 
тыя ж самыя формы ў XVІІ ст., калі ствараліся копіі ЖФА М і В, успрымаліся 
як праявы царкоўнаславянскага ўплыву на мову твора: не ^речеШ(с¤) 
раСп"таго (М:15, В:19б) і інш. 
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Малюнак 1. Марфалагічныя царкоўнаславянізмы. 
 

Кансерватыўнасць тэксту ЖЕП праявілася таксама ў афармленні творнага 
склона назоўнікаў множнага ліку – у 7 з 16 выпадкаў скрыптар жыція аддае 
перавагу старажытным формам на -ы: сі»аетъ преД агглы бжіими (с. 323) і інш. 
Гэтыя формы ўжываюцца як альтэрнатыўныя побач з формамі на -ами і не 
маюць такой ярка выражанай стылістычнай канатыцыі, як у спісах ЖФА 
сяр. XVІІ ст.: з веРблюды шла [4 вып.] (М:14, В:19б). 

Колькасна важкай з’яўляецца сістэма дзеяслова рукапіса ЖЕП. У 67 % 
ужыванняў формы 3 асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу абвеснага ладу 
афармляюцца скрыптарам з дапамогай канчатка -тъ (пры альтэрнатыўных 
формах на -ть, -е/-э/-а тыпу идеть, нясе, бярэ, кажа): сі»аетъ (с. 323), взываетъ 
(с. 326) і інш. Формы перфекта, прадстаўленыя ў тэксце, маюць пераважна (8:6) 
двухчленную структуру: еСми восхотела, еси даЛ (с. 326) і інш. Але варта 
адзначыць, што пазначаныя формы ў XV ст., калі перапісваўся жыційны тэкст, 
хутчэй выступалі ў ролі нормы, чым з’яўляліся ідэнтыфікатарамі кніжнага 
характару помніка. Так, тэкст ЖЕП мае разгалінаваную сістэму прошлых часоў, 
характэрную для царкоўнаславянскай мовы: перфектныя формы нешматлікія 
(усяго 14 выпадкаў), у тэксце шырока ўжываюцца імперфект (47 выпадкаў) і 
аорыст. Імперфектныя формы яскрава ўказваюць на царкоўнаславянскую 
аснову твора, таму што яны не былі ўласцівы старабеларускай марфалагічнай 
сістэме [9, с. 224]. У ЖФА М і В XVІІ ст. сустрэўся толькі адзін выпадак 
ужывання імперфекта: cта" спевала wбышеДше wбыSдоша м" и именеМ гСдниМ 
противил"Х с" иМ (М:16б, В:20б). Граматычная форма перадае значэнне 
шматкратнасці дзеяння. Адзінкавасць прыкладаў імперфекта сведчыць пра 
невыпадковае і мэтанакіраванае выкарыстанне дадзенай формы скрыптарамі 
ЖФА – яно мае стылістычную задачу архаізацыі, адпаведна сакралізацыі тэксту. 

Іншым прычынамі тлумачыцца адсутнасць імперфектных формаў у 
тэксце ЖАЧБ XV ст. Скрыптар XV ст., верагодна, проста перапісаў 
дзеяслоўныя словаформы з чэшскага спісу альбо замяніў імперфектныя формы 
характэрнымі для жывой гаворкі адначленнымі перфектнымі (75 ужыванняў): 
искали, не нашли, се замоутиЛ и зл#клъ с# (с. 98) і інш. Двухчленныя 
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перфектныя канструкцыі складаюць у ЖАЧБ 23 % (17 прыкладаў) і абумоўлены, 
відаць, кніжнай традыцыяй: изр#диЛ еси (c. 97), есмо ведали (с. 98) і інш. 

Па граматычных крытэрыях тэкст ЖАЧБ вылучаецца сярод аналізуемых 
помнікаў – у ім марфалагічных царкоўнаславянізмаў 15 %. Нягледзячы на тое, 
што спіс узнік у канцы XV ст., у ім не прадстаўлены ўжывальныя на той час 
формы на -аго, -#го(-"го) і -е#(е"), -ы# (-ы"), адсутнічаюць варыятыўныя для 
назоўнікаў мужчынскага роду адзіночнага ліку давальнага склону флексіі на -
ови (-еви). Астатнія кніжныя элементы прадстаўленны нешматлікімі 
напісаннямі. Адзінкавымі з’яўляюцца дзеяслоўныя ўжыванні з канчаткам -етъ 
для дзеясловаў 3-яй асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу – прот#гнетсе 
(с. 98), а таксама форма творнага склону назоўнікаў множнага лікуз канчаткам -
ы: тело свое посты соушиЛ (с. 98). Толькі ў 2 з 13 выпадкаў генетыў назоўнікаў 
з мяккай асновай жаночага роду адзіночнага ліку афармляецца скрыптарам 
згодна з кніжнай традыцыяй – пры дапамозе канчатка -h(-е): без доуше, 
потешенїе дш̃е моее (с. 98-99). 3 прыкладамі прадстаўлены ў спісе ЖАЧБ 
парны лік: wчью моиХ, wчима моима, плечима протhгнетсе (с. 99). Іх 
ужыванне ў рукапісе, перш-наперш, было звязана з дэнататам назоўніка, які 
абазначаў парны прадмет, і адпавядала жывой размоўнай норме. Адзінкавымі 
парнымі формамі характарызуюцца тэксты ЖФА М і В: меШкала две(h) 
лете(h) (М:17, В:21), два мужа (В:21б), дзе перапісчык хутчэй за ўсе ўжыў іх 
са стылістычнымі мэтамі – для архаізацыі тэксту. У свядомасці чалавека 
XVІІ ст. ужо адбыўся пераход ад абстрактнай множнасці (адзін – два – шмат) да 
канкрэтнага абазначэння любой колькасці, што ў граматычнай сістэме 
рэалізавалася праз проціпастаўленне парадыгмаў адзіночнага і множнага ліку.  

Рукапіс ЖЕП XV ст. месціць 20 выпадкаў ужывання формаў парнага ліку, 
не толькі ў найбольш ужывальным назоўна-вінавальным (кнз# wба (с. 324), 
воздевши рuцh (с. 328)), але і ў іншых склонах:, изливала ^ очію своею (с. 325), 
положивши нар#д wбhма манастырема (с. 329), родителема наречено (с. 320) 
і інш. Значная колькасць формаў парнага ліку сведчыць пра царкоўна-
славянізаваную аснову спіса і набліжае тэкст ЖЕП да сістэмы 
старажытнарускай мовы, дзе склонавыя формы парнага ліку мелі вялікае 
пашырэнне і выступалі ў большай разнастайнасці ў параўнанні са 
старабеларускай мовай [3, с. 184]. 

Каментарыяў патрабуе паслядоўнае выкарыстанне перапісчыкамі жыцій 
граматычных формаў клічнага склону. Скрыптар ЖАЧБ актыўна выкарыстоўвае 
пазначаныя формы і ў адрозненне ад іншых перапісчыкаў (ЖЕП і ЖФА) у 
клічных канструкцыяхх ужывае толькі іх: сно̃у мои свhчо wчью моиХ (с. 99) і 
інш. У ЖЕП і ЖФА такія напісанні не абсалютныя – у клічных канструкцыях 
альтэрнатывай выступае назоўны склон (2, 5 і 1 напісанняў адпаведна): бгъ мои 
еси ты (ЖЕП: с. 323), ты спросница а прелюбодеSца (М:15, В:19). Разам з тым, 
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варта адзначыць, што вялікі працэнт ужывання клічнага склону ў ЖЕП, ЖАЧБ, 
ЖФА М і В можа быць абумоўлены прыналежнасцю спісаў да старабеларускай 
моўнай сістэмы, якая – у адрозненне ад старажытнарускай мовы, што страціла 
формы клічнага склону ў XIV – XV стст., – заўсёды актыўна выкарыстоўвала 
такія граматычныя формы ў жывым маўленні [6, с. 247]. 

Прыналежнасць аналізуемых спісаў да твораў рэлігійнага пісьменства, 
якія ў значнай ступені афармляліся згодна з кніжнай традыцыяй, абумовіла 
ўжыванне ў агіяграфічных спісах кароткіх ад’ектыўных формаў у ролі 
азначэння. Гэты крытэрый з’яўляецца храналагічным маркёрам для трох 
тэкстаў, бо ілюструе гісторыю развіцця кароткіх прыметнікаў. Так, найбольшы 
працэнт кароткіх прыметнікаў у азначальнай функцыі (59 %) мае рукапіс ЖЕП 
XV ст., калі кароткія формы з’яўляліся варыянтам нормы побач з поўнымі 
прыметнікамі і мелі разгалінаваную склонавую парадыгму: подвигъ 
постническы воспріимати (с. 322) і інш. У іншым ключы вартра разглядаць 
такія ж напісанні (параўнальна нязначныя – 21 % і 26 %) у спісах ЖФА М і В 
сярэдзіны XVІІ ст., калі ўжо адбылося застыванне формаў кароткіх 
прыметнікаў у назоўным склоне ў функцыі часткі састаўнога выказніка: меРтвu 
зоСтавили (М:18, В:20б). У гэты час кароткі прыметнік у функцыі азначэння 
выкарыстоўваўся у рэлігійнай сферы пераважна як стылістычны сродак.  

Як запазычанні з царкоўнаславянскай мовы могуць быць разгледжаны 
канчаткі давальнага склону адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага і ніякага 
роду -ови (-еви) у рукапісах ЖЕП і ЖФА М і В (ЖАЧБ такіх форм не мае). Як 
адзначае Я. Карскі, датыў на -ови ўласцівы шматлікім старабеларускім 
помнікам і некаторым гаворкам, але формы на -еви надзвычай рэдкія, таму 
менавіта іх, паводле даследчыка, варта лічыць маркёрамі царкоўнаславянскага 
тэксту [8, с. 170], агульная моўная накіраванасць якога мае кніжны характар. 
Менавіта ў ЖЕП XV ст. перапісчык давальны склон назоўнікаў з мяккай 
асновай афармляе пры дапамозе канчатка -еви: причтати мuжеви, предаша 
глвы мечеви (с. 320), ерhеви wгласивши (с. 325). Ужыванне формы 
неадушаўленага назоўніка мечеви (с. 320) ілюструе, відавочна, працэс 
пераразмеркавання склонавых канчаткаў назоўнікаў з рознымі тыпамі былой 
індаеўрапейскай асновы. У спісах ЖФА М і В сяр.XVІІ ст. словаформы на -ови 
(-еви) маглі б быць вытлумачаны другім паўднёваславянскім уплывам, калі б 
яны мелі паслядоўную рэалізацыю. У спісах жа гэтыя напісанні адзінкавыя і 
з’яўляюцца, хутчэй за ўсе, ў мове помніка маўленчымі ўкрапваннямі: wЗнаSмили 
монаСтыреви (В:21), гдСви слuгою зостала (М:14б, В:18б), товаришови милому 
(М:13б). Флексія -ови давальнага склону назоўнікаў адзіночнага ліку 
мужчынскага роду выразна адрознівае зборнікі, выступаючы маркёрам іх 
тэрытарыяльнай прыналежнасці. Адметныя праявы на іншых узроўнях 
дазваляюць суадносіць формы на -ови са спісу ЖФА М з паўднёвай тэрыторыяй 
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Беларусі, а менавіта паўднёва-заходнімі раёнамі Брэсцкай вобласці [1, с. 4; 3, 
с. 4]. Той жа канчатак у сістэме ЖФА В абумоўлены, відавочна, іншымі 
прычынамі. ДАБМ [4, с. 79] і сведчыць, што ў гаворках Аршанскага раёну, дзе 
ў Куцеінскім манастыры перапісвалася жыціе, у давальным склоне адпаведных 
назоўнікаў флексія -ови не ўжываецца. Дадзены канчатак мог быць ужыты 
скрыптарам спісу ЖФА В па аналогіі з канчаткамі назоўнікаў з асновай на -*ŭ, 
для якіх такое напісанне было традыцыйным, ці па аналогіі з канчаткамі 
назоўнікаў польскай мовы, у старажытнай сістэме якой у адрозненне ад 
беларускай назоўнікі на -*ǒ/-*jǒ (-u) актыўна ўжываліся з канчаткамі назоўнікаў 
на -*ŭ (-owi) [10, с. 167]. 

Такім чынам, значная колькасць царкоўнаславянізмаў у прааналізаваных 
агіяграфічных творах магла быць спрычынена патрабаваннямі моўнай і 
зместавай кансерватыўнасці і нязменнасці да помнікаў рэлігійнага пісьменства, 
а таксама другім паўдневаславянскім уплывам на мову тэалагічных твораў, які 
праяўвіўся ў XVІІ ст. Акрамя таго, сярод прычын пашырэння 
царкоўнаславянскіх запазычанняў можна назваць імкненне перапісчыка да 
стылізацыі моўнага матэрыялу – найперш для ЖФА XVІІ ст., калі 
прадстаўленыя ў тэксце формы царкоўнаславянізмаў не былі ўласцівы жывой 
мове. Меншая ў параўнанні з тэкстам ЖЕП колькасць кніжных элементаў у 
мове ЖФА М і В можа тлумачыцца часам перапісвання помніка: у XVІІ ст. 
кансерватыўныя, незразумелыя, напісанні замяняліся элементамі жывой 
гаворкі. Пэўны адбітак на царкоўнаславянскую частку твора аказала і 
белетрызаванасць аповеду, якая мела на мэце папулярызацыю рэлігійнай 
літаратуры сярод шырокіх колаў насельніцтва. 

Моцны кніжны элемент у мове ЖЕП (асабліва ў генетывах адзіночнага 
ліку займеннага скланення) спрычыніўся, відаць, сталымі пазіцыямі 
царкоўнаславянскай мовы як асновы рэлігійных твораў XV ст. і моцным 
уплывам пратографа, які, хутчэй за ўсе, быў напісаны на царкоўнаславянскай 
мове. Агульная накіраванасць спіса дазваляе разглядаць яго ў культурна-
моўнай прасторы Slavia Orthodoxa. У іншым ракурсе (у рэчышчы твораў Slavia 
Latina) можа разглядацца ЖАЧБ у спісе XV ст., якое па часе супадае з ЖЕП, 
але характарызуецца значна больш рэдкім ужыванняў кніжных запазычанняў у 
мове твора (15 % у марфалогіі). Як вядома, скрыптар ЖАЧБ меў перад сабой 
лацінскі і, магчыма, чэшскі варыянт жыція, таму традыцыйныя 
паўднёваславянскія запазычанні не ўласцівыя мове твора. На параўнальна 
невялікую колькасць кніжнаславянскіх элементаў у ЖАЧБ магла паўплываць і 
моўная сітуацыя ў XV ст., якая характарызавалася дэмакратызацыяй кніжнай 
мовы: па-першае, народная мова садзейнічае большаму разуменню святых 
твораў; па-другое, у XV ст. на Захадзе адбываецца росквіт рацыяналізму – 
вызваленне ад сярэдневяковага (у тым ліку і рэлігійнага) гнету, водгукі якога з 
першымі пратэстанцкімі і гусісцкімі ідэямі пранікаюць на беларускія землі, 
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ставячы народную мову у аснове рэлігійнага пісьменства, робячы рэлігійныя 
творы больш зразумелымі [8, с. 7]. Калі ў XV ст. гэтыя працэсы толькі 
распачыналіся, то ў XVІІ ст., калі рабіліся рукапісныя копіі ЖФА М і В, 
дэмакратызацыя (праз белетрызацыю ў плане зместу і ўвядзення маўленчых 
рыс ў плане выражэння) свяшчэнных тэкстаў была цалкам натуральнай з’явай. 
Гэта тлумачыць вынікі параўнання тэкстаў па ступені праяўлення 
царкоўнаславянізмаў у марфалагічнай сістэме твора (15 %), якія збліжаюць 
ЖАЧБ XV ст. больш з ЖФА М і В сярэдзіны XVІІ ст. (15 % і 16 % адпаведна), 
чым з ЖЕП таго ж XV ст (43 %). 
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И.Э. Ратникова, Лян Цзин 

Сопоставительная фразеология русского и китайского языков 
в дидактическом аспекте 

Неоспорим тот факт, что владение иностранным языком позволяет  
полнее познать язык, на котором человек говорит с детства. Однако нельзя не 
признать и полезность частных сведений о других языках для более глубокого 
понимания устройства и национальной самобытности языка родного. В данной 
публикации мы хотим поделиться опытом использования сведений о китайской 
фразеологии при изучении курса «Современный русский язык» в белорусской 
аудитории и продемонстрировать дидактический потенциал сопоставительной 
фразеологии в учебном процессе на филологическом факультете. 
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Фразеологизмы, языковые «заготовки», воспроизводимые в речи, по 
большей части имеют образную основу, в которой отображаются важные черты 
национального менталитета. Изучение фразеологического состава языка в 
контексте культуры – благодатная почва для выявления «культурных смыслов», 
т. е. информации о мировоззрении народа [1]. Так, ни в одном языке не 
обнаруживается аналога русской пословице На миру и смерть красна – это, 
предположительно, одна из иллюстраций такой традиционной черты русского 
национального сознания, как «соборность». 

Национальное своеобразие мировосприятия той или иной этнокультурной 
общности коренится в образе жизни и психологии народа, отраженных в 
семантической структуре языковых знаков. Например, для русскоговорящих 
большое место в жизни (как физической, так и духовной) занимает хлеб, для 
китайцев же эта позиция связана с рисом. Такое национальное своеобразие в еде 
запечатлено также и во фразеологизмах: хлеб всему голова; не лошадь ведет, а 
хлеб; хлеб насущный; зарабатывать на хлеб;巧妇难为无米之炊  ‘даже хорошая 
хозяйка не может ничего приготовить без риса’ (о том, что для каждого дела 
нужна тщательная подготовка); 生米做成熟饭  ‘сырой рис уже сварен’ (о чем-то 
сделанном для достижения цели). 

Показательны также примеры фразеологизмов, включающих имена 
числительные: на седьмом небе, за семь верст киселя хлебать, семеро одного 
не ждут, семь бед – один ответ и др. (семь – мистическое, священное число 
для славянских народов, важное для мифологической системы: семь богов 
древнерусского пантеона). А для китайского народа таким числом является 
девять. Китайцы «насчитывают» девять ярусов небес и восемнадцать (дважды 
девять) ярусов преисподней: 打入十八层地狱 (‘посадить кого-либо в 
восемнадцатый ярус преисподней’ – поставить в самое плохое, самое низкое 
положение); 九霄云外 (‘за девятым небом’ – очень далеко, очень высоко). 

Чтобы заинтересовать студентов и активизировать их познавательную 
деятельность, на первой лекции по фразеологии им предлагается определить 
значение китайских фразеологизмов по внутренней форме (буквальному 
переводу) и привести русские аналоги, максимально приближенные к китайским 
единицам по образной основе. Благодатным в этом отношении материалом 
являются фразеологизмы, включающие названия животных: с одной стороны, 
эти фразеологизмы характеризуются сходной когнитивной основой (апелляция к 
эталону того или иного свойства человека), с другой – основаны на 
несовпадающих образах. Так, значение ‘трусость’ в русской фразеологии 
воплощается в образе зайца (заячья душа), а ‘беспокойство’ – кошки (на душе 
кошки скребут); в китайской наивной картине мира ‘трусость’ связана с образом 
мыши (胆小如鼠 – желчный пузырь маленький, как у мыши), ‘беспокойство’ – с 
образом обезьяны (心猿意马 – в сердце мечутся обезьяны, в мыслях скачут кони). 
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Характеристика плохого человека в обоих языках связана с образами волка и 
змеи: 狼心狗肺 – с волчьим сердцем и собачьими легкими (ср. волк в овечьей 
шкуре), 佛口蛇心 – букв. уста Будды и змеиное сердце (ср. змея подколодная) и т.п. 

В дальнейшем этот вид работы находит продолжение на практических 
занятиях. Аудитории предлагается заполнить графы таблицы русскими 
фразеологизмами. 

 

Русские фразеологизмы 

Китайские фразеологизмы с совпадающей 
или сходной 

образной основой 

с иной образной 
основой 

 
 惊弓之鸟 'птица, пуганная луком’ 

井底之蛙  ‘лягушка на дне колодца’  
雨后春笋 ‘как молодой бамбук после дождя’ 
对牛弹琴 ‘играть на цитре перед быком’ 
螳臂挡车 ‘богомол плечом задерживает колесницу’ 
枯木逢春 ‘к сухому дереву пришла весна’ 
鹤立鸡群 ‘словно журавль в курятнике’  
沧海一粟 ‘просяное зернышко в море’ 
天上掉馅饼 ‘пирожки, падающие с неба’ 
花街柳巷 ‘цветочная улица и ивовый переулок’  
水性杨花 ‘текучая вода и тополиный пух’ и др. 
(примеры из [2] и [3]). 

Для справок: лезть на рожон, 
метать бисер перед свиньями, манна 
небесная, пуганая ворона куста 
боится, на голову выше других, ветер 
в голове, не видеть дальше своего 
носа, как грибы после дождя, улица 
красных фонарей, иголка в стоге сена, 
вернуться к жизни   и др. 
 

 

По завершении работы с таблицей студенты делают вывод о том, что все 
фразеологизмы данной группы характеризуются образностью. Образность 
отвечает одной из основных тенденций развития языка – тенденции к 
экспрессивности речи. Говорящие обычно стремятся использовать язык не 
только для информационного обмена, они стремятся разнообразить речь, 
использовать средства языка не только для называния, но и для выражения 
отношения, оценки. А образность фразеологизма как раз отвечает этому 
стремлению придать речи экспрессивно-оценочную направленность. 

Вторая мысль, к которой приходит аудитория, касается совпадения/ 
сходства семантики и образной основы некоторых русских и китайских 
фразеологизмов. Студентов можно подвести к выводу, что существование 
фразеологических параллелей даже в генетически разных языках объясняется 
общностью жизненного опыта и отражающих его процессов мышления, 
общностью образных аналогий, устойчивых ассоциативных связей между 
логически не связанными явлениями. 

В то же время в задании были приведены фразеологические единицы, 
которые не имели эквивалента в другом языке, – они особенно ярко 
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демонстрировали национально-культурную самобытность семантики русского 
и китайского языков. Ср.: 鹤发童颜 ‘журавлиные волосы, но младенческое лицо’ 
(о человеке, который в преклонные годы выглядит молодо); 青梅竹马 ‘зеленые 
сливы и бамбуковые лошадки’ (о детской непосредственности, детской 
дружбе); 望梅止渴 ‘утолять жажду, глядя издали на сливы’ (утешаться 
призрачными надеждами); 天女散花 ‘небесная дева осыпает цветами’ (пожелание 
счастья); 豆蔻含葩 ‘кардамон расцвел’ (о девушке, готовой к замужеству). 

Такие примеры убеждают студентов в том, что фразеологический состав 
языка в первую очередь выражает особенности национальной истории и 
культуры.  Так, длительное влияние буддизма и даосизма в китайском обществе 
запечатлелось в многочисленных безэквивалентных фразеологизмах: 大慈大悲 
‘великая доброта и большая скорбь’ (об отзывчивости и милосердии бодисаттв 
к людям); 普渡众生 ‘спасение всего сущего’ (о силе учения Будды); 清规戒律 
‘многочисленные ограничения в жизни буддийских монахов’ (о мелочных 
ограничениях, излишнем педантизме); 借花献佛 ‘взять взаймы цветы для 
подношения Будде’ (о подарке, сделанном за чужой счет); 世外桃源 ‘персиковый 
источник на том свете’ (рай). Студентам предлагается привести примеры 
русских фразеологизмов, которые по происхождению связаны с язычеством 
древних славян и эпохой христианства (не все коту масленица, семь пятниц на 
неделе, иерихонская труба,  блудный сын, бог миловал и т.п.). 

Интерес студенческой аудитории вызывают также краткие сведения о 
китайской фразеологии как лингвистической дисциплине (она имеет отнюдь не 
такую долгую традицию, как фразеология русского языка). В середине ХХ в. 
китайские учёные использовали для обозначения фразеологии в «широком» 
(идиомы, пословицы, афоризмы и др.) и «узком» (идиомы) смысле термин 成语 
(чэнъюй) «готовое речение» (сегодня он чаще используется для обозначения 
идиом). Ср. определение чэнъюй в современной китаистике: «Идиома – это по 
существу проницательное суждение, выработанное в процессе исторического 
развития и продолжительного периода передачи из поколения в поколение у 
каждого народа, которое приобретает фиксированную форму краткого 
высказывания с определенным значением» [5]. 

Позднее в научный обиход вошло понятие 熟语 (шуюй) «готовое/знакомое 
речение» (употребляется как родовое наименование всех разновидностей 
фразеологизмов). Помимо этого используются термины 惯用语 (гуаньюнъюй) 
«привычные выражения»; 歇后语 (сехоуюй) «речения с усеченной концовкой», 
или «недоговорки-иносказания»; 谚语 (яньюй) «пословицы», суюй 俗语 
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«просторечные выражения» (поговорки) и 格言 (гэянь) (афоризмы). В настоящее 
время в китайской фразеологии наиболее распространенной является 
классификация, предложенная Ма Гофанем и состоящая из пяти разрядов [см. 4]. 
На этапе изучения классификации фразеологизмов русского языка по 
семантической слитности компонентов, основы которой были заложены 
В.В. Виноградовым, студентам можно предложить установить соответствие 
между русскими и китайскими терминами (идиома – чэнъюй; фразеологическое 
сочетание – гуаньюнъюй; фразеологическим выражениям (термин 
Н.М. Шанского) соответствуют два класса китайских фразеологизмов по Ма 
Гофаню: пословица – яньюй; поговорка – суюй). 

Термину «сехоуюй» («недоговорки») нет соответствия в русской 
классификации, поскольку он обозначает специфические для китайского языка и 
культуры единицы – двучленные речения, в которых первая часть представляет 
собой иносказание, вторая – раскрытие иносказания [см. 6]. В речи недоговорки 
могут употребляться как в полной форме, так и в усеченной (только первая часть). 
При этом усеченная форма употребляется в том же значении, что и полная. 
Главным звеном недоговорки, создающим игру слов, является иносказание 
(первая часть), выполняющее экспрессивную коммуникативную функцию. 
Речение, составляющее вторую часть, как правило, представляет собой 
фразеологическую единицу, существующую в языке вне недоговорки и до неё. 
Ср.: 当天一道裂 – 日月难过 ‘трещина поперек неба – солнцу и луне трудно перейти’ 
(о трудных временах); 隔鞋搔痒 – 摸不着痛处 ‘через ботинок чесать зудящее место 
– не доберешься туда, где чешется’ (о непонимании сути какого-либо вопроса). 

Национальная специфика китайской фразеологии также ярко выражается 
в языковой форме (структуре). Наиболее распространенной моделью чэнъюй 
являются параллельные конструкции, состоящие из пары двучленных звеньев. 
Параллелизм в чэнъюй строится на грамматической, семантической и 
фонетической парности его компонентов. Например, 甜言蜜语 ‘сладкие слова, 
медовые речи’ – здесь оба двучленных звена имеют одну и ту же 
грамматическую структуру, оба компонента каждого звена выражены одними 
частями речи. Налицо и семантическая парность (синонимичные пары). В этом 
можно видеть проявление тенденции развития китайского языка – стремление к 
двухсложному слову и в целом  к парности и симметрии в языке. Сехоуюй 
состоит из двух частей: первая из них представляет собой, как уже говорилось, 
иносказание, загадку, вторая – раскрытие иносказания, отгадку: 寒天喝冷水 – 
点点在心头‘в морозный день пить студеную воду – каждая капля отдается в 
сердце’ (о чем-то западающем глубоко в душу); 老太太咬呀 – 忘了没了 ‘бабушка 
стискивает зубы – забыла, что нету’ (о чьей-либо забывчивости). Такая форма 
выражения мысли свидетельствует о том, что в традиционной китайской 
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культуре избегают прямо обсуждать или оценивать какие-то вопросы, принято 
выражать свое мнение завуалированно, стремясь к тому, чтобы собеседник сам 
понял суть дела, расшифровав загадку в сехоуюй, – тут отражается 
сдержанность как национальная черта характера. 
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Т.Ф. Рослік 

Складаназлучаны сказ 
у прадмоўна-пасляслоўным комплексе Францыска Скарыны 

У арыгiнальных творах Ф.Скарыны складазлучаны сказ выступае ў трох 
разнавiднасцях: са злучальнай, супастаўляльнай і раздзяляльнай сувяззю. 

1. Асноўным сродкам сувязi ў складаназлучаных сказах са злучальнай 
сувяззю, акрамя адпаведнай iнтанацыi i сэнсавай сузалежнасцi, выступае 
злучнiк и: Прикрила ест небеса слава его; и хвалы его полна ест земля1. Уласна 
злучальныя адносiны ў такiх сказах могуць суправаджацца дадатковымі 
семантычнымi адценнямi. Па-першае, гэта сэнсавае ўзмацненне i ўдакладненне 
iнфармацыi адной часткi сказа за кошт другой: Стихами и гаданием [их] 
пишеть, и о воскресении тел наших из мертвых наясней пророкуеть (13). Па-
другое, аслабленае супастаўленне паміж часткамі сказа: Грехов убо ради их 
укрепляхуся врази, и покаания для понижены быша (101). Па-трэцяе, адносiны 
адначасовасцi цi паслядоўнасцi: Казень покоя нашего на нем, и синевами его 
уздравлены есмо (123). Па-чацвёртае, прычынна-вынiковая суаднесеннасць: 
Там ест милость и друголюбство без льсти; и вси иншии и добрые нравы 
якобы со источника оттлѣ походять (22). 

                                                
1 Старонкі ўказваюцца паводле даведнiка “Францыск Скарына і яго час” (Мiнск, 1988). 
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Злучальныя адносiны з дадатковым лексiчным адценнем адмоўя памiж 
часткамi складаназлучаных сказаў выражае злучнiк ани: Не отыймется жезл 
от Iуды, ани князь от бедр его приидеть (158). Акрамя злучнiкаў и, ани ў 
злучальнай функцыi выкарыстоўваецца злучнiк а, што з’яуляецца вынiкам 
уплыву заходнеславянскiх моўных традыцый [1, с. 499]: Египет же по рускы 
исказуется темности, а с тых нас вывелъ сынъ божий (111). 

2. Сярод складаназлучаных сказаў з супастаўляльнай сувяззю 
найбольшай прадуктыўнасцю вылучаюцца структуры з супастаўляльным 
злучнiкам же. У адрозненне ад іншых злучальных злучнікаў, злучнік же 
знаходзіцца пасля першага знамянальнага слова другога сказа. Гэта звязана з 
тым, што злучнiк же, які выконвае функцыю супрацьпастаўлення або 
супастаўлення, мае дадатковае ўзмацняльнае значэнне адпаведнай часцiцы [2, 
с. 95]: Се блажим тых, они же потерпеша (27); Леувий убо был ест сын 
Яковов третий, его же породила ему Лия (117); Правда бо вечна естъ и 
несмертельна, неправда же приводит см[е]рть (123). У большасцi выпадкаў 
злучнiк же паказвае не на супрацьпастаўленне разных прадметаў, з’яў, 
працэсаў, а набывае дадатковае семантычнае адценне параўнання. Сказы са 
злучнікам же з’яўляюцца традыцыйнымi для царкоўнаславянскiх выданняў i не 
характэрны нi чэшскай, нi беларускай рукапiснай Бiблiям. Па сваiх лексiка-
сiнтаксiчных уласцiвасцях да злучнiка же наблiжаецца супастаўляльны злучнік 
а [3, c. 174]. В ней же имеаше различных книг иных, а иных более нежели 
четырьдесять тысещей (44); Мудрый имать очи во главе своей, а глупый во тме 

ходить (52); Писаны же суть по смерти Самуиловѣ, а писал [іх] царь Давыд (74). 
Структура складаназлучаных сказаў са злучнікам а можа быць 

сiметрычнай. Пры гэтым, па-першае, назiраецца падобны, а iншы раз i 
аднолькавы парадак членаў сказа ў абедзвюх частках сiнтаксiчных адзiнак, а, 
па-другое, супастаўленне тут носiць дакладна вызначаны характар: Яко река 
дивная мелка – по ней же агнець брести может, а глубока – слон убо пливати 
мусить (9); Той многых царей поразил, а сын божій сатонино безчисленое 
царство сказил (88); Мудрость убо плотская ест смерть, а мудрость 
духовная – живот (123). Структура складаназлучаных сказаў са злучнікам а 
можа быць асіметрычнай. Будова такiх сказаў не вызначаецца строга 
вытрыманай, як у папярэднiм выпадку, сiнтаксiчнай схемай. Сэнс 
супастаўлення вынiкае з агульнага кантэксту сказа: Книги сии называются 
еврейским языком Маляхим, а по-рускы и словуть трети [книги] Царств (77); 
Сей был предок царя Давыдов, а имел тридесеть сынов и толико ж дочек (99). 

Зрэдку злучнік а спалучае часткі сказа, што супрацьпастаўляюцца адна 
адной. Злучальныя сказы тут абазначаюць такiя з’явы, якiя не адпавядаюць 
адна другой: адзiн сказ заключае думку, якая з’яўляецца супрацьлеглай таму, аб 
чым гаворыцца ў другiм сказе. Дзеяннi, названыя ў гэтых частках, працякаюць 
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адначасова: Напервей, что ради господь на добрих и на праведных допущають 
беды и немощи, а злым и несправедливым даеть щастье и здравие (28).  

Супрацiўны злучнiк а характэрны чэшскай першакрынiцы i беларускай 
рукапiснай Бiблii. У царкоўнаславянскiх выданнях тут больш паслядоўна 
захоўваюцца канструкцыi са злучнiкам же. Дакладна акрэсленае 
супрацьпастаўленне частак складаназлучаных сказаў у прадмоўна-
пасляслоўным комплексе Ф.Скарыны галоўным чынам выражае злучнiк но: Сей 
не толико пророчество пишеть о Христе, но подобен ест в нем евангелистам 
(15); Не токмо убо сама сия книга, но и закон и пророци и иные всякие книги 
немалую имають разность (42). 

3. Складаназлучаныя сказы з раздзяляльнай сувяззю з’яуляюцца мала-
прадуктыўнай групай сiнтаксiчных адзiнак у прадмовах і пасляслоўях 
беларускага асветнiка. Асноўным сродкам сувязi тут выступае злучнiк или: Яко 
любовник ко любой своей, или яко жених к невесте своей (55); Кивот по 
гречески, или скриня завета со двема херувимы (114); Часом теже приношоху 
жертвы з агрехи, просяща отпущения им приняти, или пак неякого доброго 
дела замешкали (120). 

Фактычны матэрыл, сведчыць, што ў прадмоўна-пасляслоўным комплексе 
Ф.Скарыны спалучаюцца рысы, характэрныя як царкоўнаславянскай, так i 
старабеларускай мовам. Аб гэтым сведчыць выкарыстанне першадрукаром 
складаназлучаных сказаў са злучальным злучнiкам и i супастаўляльным 
злучнiкам а. Нормам царкоўнаславянскай мовы адпавядае будова i прадуктыўнае 
функцыянаванне складаназлучанага сказа з супастаўляльным злучнiкам же. 

Літаратура 
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2. Стеценко А.Н. Сложносочиненные предложения в древнерусском языке. – Томск, 1960. 
3. Крамко I.I. Складаназлучаныя сказы ў слонiмскiх актах другой палавiны ХVI ст. – Мiнск, 1959. 

 
 
 
 

Ю.Г. Сагановіч 

Мікратапонімы вёсак Кісялі і Ермакі Мінскага раёна 
Мінскай вобласці: семантычныя разнавіданасці 

Мікратапанімія – спецыфічная частка тапанімічнай лексікі. Мікратапонімы 
служаць назвамі дробных аб’ектаў у межах пэўнай мясцовасці, матывацыя 
наймення якіх у большасці выпадкаў яшчэ жывая ў народнай свядомасці. У 
выніку семантычная аснова мікратапонімаў у параўнанні з іншымі адзінкамі 
тапаніміі найбольш празрыстая. Адпаведна вывучэнне матывавальнай базы 
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мікратапонімаў можа даць каштоўныя звесткі моўнага, гістарычнага, 
этнаграфічнага характару. 

У нашым даследаванні аналізуюцца мікратапонімы вёсак Кісялі і Ермакі, 
якія знаходзяцца ў Рагаўскім сельсавеце Мінскага раёна і размешчаны на 
адлегласці прыблізна за кіламетр адна ад адной. Паселішчы невялікія (30 і 20 хат 
адпаведна), таму мікратапанімічных назваў зафіксавана няшмат – 40 адзінак1. 

Мікратапонімы вёсак паводле семантыкі падзяляюцца на наступныя групы: 
1. Назвы, семантыка якіх не выклікана выразнай мясцовай спецыфікай і 

з’яўляецца відавочнай у большай ці меншай ступені. 
1.1. Агульназразумелыя назвы, якія цалкам аб’ектыўна суадносяцца з 

аб’ектам называння: Балота (невялікае балота на поўнач ад в. Ермакі. Бярозкі, 
хвойкі раслі, куп’ё было, вада стаяла. Журавіны збіралі, дурніцы), Выган (паша 
на поўнач ад в. Кісялі і на захад ад в. Ермакі. На Выгане падчэквалі, пакуль усе 
выганяць кароў, а тады далей гналі. А на Выгане дзеці свіней пасвілі), Гай 
(невялічкі лясок на ўсход ад в. Кісялі, на ўзгорку паміж вёскамі Кісялі і Лісіцы. 
У Гаі больш за ўсё арэшніку было. І бярэзнік быў, і лаза, і надта ж 
падасінавікаў многа расло пад лазой), Забалоцце (лес за Балотам, на поўнач ад 
в. Ермакі. Лес пад Крычкі; у грыбы хадзілі, крыху баравікі выскоквалі), Прудзец 
(невялікая сажалка на паўночны ўсход ад в. Кісялі, адразу за вёскай. Зімой 
Прудзец замярзаў, кола ставілі, каталіся на лёдзе), Сажалка (невялікі вадаём 
на паўночны захад ад в. Ермакі. Лагчына была, вада стаяла. Сажалкай 
называлі), Чашчы (лес на захад да в. Кісялі, злева ад Пажарніцы. Гэнакі лес 
быў несхадзімы – Чашчы; ваўкаўня, елкі вялікія раслі). 

1.2. Значэнне назвы ў цэлым зразумелае, але матывацыя адносін назвы да 
пэўнага аб’екта недастаткова выразная. Часам найменні такога тыпу маюць 
семантыку, аманімічную агульнавядомай: Лагавіна (лес на поўнач ад в. Кісялі. 
У Лагавіне дзялянкі рэзалі, ягад многа было), Гарэлае балота (сенажаць і лес 
на паўночны захад ад в. Кісялі. Буслы чорныя ў Гарэлым балоце жылі, але гэта 
даўно было), Кругліца (паляна круглай формы ў лесе паміж Ямамі і Чашчамі. 
На Кругліцы касілі, леснікова сенажаць была), Кудравіна (лес на захад ад 
в. Ермакі. Калі ісці з Кісялёў на станцыю, за хвояй узгорак, лабяк такі, гэта 
Кудравіна была, хвойны лес, кучаравы), Могліцы (кусты на захад ад в. Ермакі. 
Могліцы – [раней] пясчанае месца, ямы, кар’ер; даўнія, мусіць, могілкі былі, 
косці знаходзілі), Паддубы (поле на паўночны захад ад в. Кісялі. Паддубы на 
работу хадзілі, салому вазілі), Равок (сенажаць на паўночны ўсход ад в. Кісялі 
за Пасценнай. На Раўку і касілі, і кароў пасвілі), Руччо (сенажаць і лес на 
паўночны захад ад в. Кісялі. У Руччо ў ягады хадзілі. Раз, помню, назбіралі ягад, 
піць пайшлі да ручая, а нейкі чалавек прыйшоў і нашы ягады есь). 
                                                
1 Інфармацыя пра мясцовыя назвы запісана ад жыхарак в. Кісялі Сафіі Абрамчык (1930 г. нар.), 
Ірыны Вітушкі (1934 г. нар.), Тамары Вітушкі (1939 г. нар.), Марыі Кулаковіч (1938 г. нар.), а 
таксама ад жыхарак в. Ермакі Надзеі Вітушкі (1934 г. нар.) і Галіны Вітушкі (1940 г. нар.). 
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2. Назвы, значэнне якіх дакладна раскрываецца толькі ў мясцовым кантэксце. 
2.1. Адапелятыўныя найменні: 
а) у назве рэалізавана адна з некалькіх магчымых матывацый: Белае 

(сенажаць паміж лесам і ворнай зямлёй на паўночны захад ад в. Кісялі. Там 
трава такая расла, сівец. Выгарала на сонцы, і сенажаць была белая. Таму і 
назва такая – Белае), Сіўцы (сенажаць на захад ад в. Кісялі перад Ямамі. 
Сівец – травяністая расліна. Як скосяць Сіўцы, на атаву ганялі кароў пасвіць), 
Явар (невялікая сажалка на паўднёвы захад ад в. Ермакі. Вада стала, як 
сажалка, паабапал явар1 рос. Бульбу мыць хадзілі ў Явар), Чорны лес (лес на 
паўночны захад ад в. Кісялі, далей за Гарэлае балота. Высокі такі, цёмны яловы 
лес, таму і называлі Чорным); 

б) сувязь з агульнавядомай семантыкай слова захоўваецца, але значэнне 
некалькі трансфармавалася ў мясцовых умовах: Аселіца (сенажаць на ўсход ад 
в. Кісялі, адразу за агародамі, уздоўж усёй вёскі. Казалі, на Аселіцы рэчка была, 
цякла ў Гую, а тады цыганка дзіця ўтапіла, і высахла рэчка). У “Тлумачальным 
слоўніку беларускай мовы” (далей – ТСБМ) аселіца – ‘навакольнае паселішча’ 
[ТСБМ, т. 1, с. 278]); семантычны кампанент, які звязвае найменне з агульнавядомым 
значэннем слова, – ‘месца паблізу паселішча’; Дзялянка (бярозавы гай на 
ўскрайку Кулакоўшчыны, на ўсход ад в. Ермакі. У Дзялянцы бярэзнік рос, туды ў 
ягады чорныя хадзілі). У ТСБМ дзялянка – ‘участак лесу, адведзены пад высечку 
або ўжо высечаны’ [ТСБМ, т. 2, с. 180]); тут мясцовая семантыка развілася на 
базе агульнага значэння ‘частка лесу’; Пастаўнік (невялікая сажалка ў Лагавіне, 
на поўнач ад в. Кісялі. Скаціну ганялі паіць у Пастаўнік). У ТСБМ пастаўнік –
 ‘загарадка для жывёлы ў полі’ [ТСБМ, т. 4, с. 88]; тут агульны семантычны 
сегмент назвы і літаратурнай лексемы – ‘месца, агароджанае для жывёлы’. 

2.2. Назвы, звязаныя з онімамі іншых тыпаў гэтай мясцовасці: 
а) адантрапанімічныя мікратапонімы, утвораныя ад імён людзей, якія 

маюць дачыненне да гэтага ўрочышча: Альжбэціна дзялянка (лес на паўночны 
ўсход ад в. Кісялі. Баба Альжбэта рабіла ў лясніцтве, лес садзіла), 
Кулакоўшчына (лес на ўсход ад в. Ермакі. У грыбы хадзілі ў Кулакоўшчыну; у 
дадзеным выпадку жыхары не могуць даць тлумачэння назвы, але, відавочна, 
што назва утварылася ад імя (мянушкі) чалавека, бо на гэта указвае суфікс -
шчына), Лідзіна дзялянка (лес на паўночны захад ад в. Кісялі. У 50-м годзе 
садзіўся гэты лес, Лідзіна дзялянка. Дуб садзілі, а между радамі сена касілі), 
Мядзведзева дзялянка (лес на паўночны ўсход ад в. Кісялі, пасля Пасценнай. 
У Мядзведзевай дзялянцы была пасадка маладых дубкоў, после лісічкі добра 
раслі. Ляснічы Мядзведзь тую дзялянку рэзаў), Пад Сайкоўскага (поле і лес на 
захад ад в. Кісялі, бліжэй да Вязынкі. Гаспадар жыў, пан; не, не пан, а паўпанак 

                                                
1 Явар – мясцовая назва расліны аер. 
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нейкі, Сайкоўскі. Хутар быў, сад харошы, а потым выслалі ўсіх), Янкова 
дзялянка (лес на поўнач ад в. Кісялі. Замляснічы Янкоў там выразаў дзялянку); 

б) мікратапонімы, звязаныя з іншымі тапонімамі гэтай мясцовасці: 
Ермакоўка (ворная зямля на поўдзень ад в. Кісялі, у бок в. Ермакі. Бульбу 
садзіць хадзілі на Ермакоўку, і жаць хадзілі), Лісічанскае балота (балота на 
паўднёвы ўсход ад в. Кісялі, паміж в. Кісялі і в. Лісіцы. З усёй акругі з’язджаліся 
ў Лісічанскае балота мох рваць), Пад Гую (лес на паўночны ўсход ад в. Кісялі, у 
бок в. Гуя. Была дарога праз лес, хадзілі ў школу ў Гую), Шчакавы лог 
(сенажаць у лагчыне на паўднёвы захад ад в. Кісялі, у бок в. Шчокі. Праз 
Шчакавы лог у Шчокі хадзілі, у Крычкі), Шчоцкі хвойнік (лес на захад ад 
в. Кісялі, злева ад Чашчоў. Шчоцкі хвойнік раздзяляў поле кісялёўскае і шчоцкае). 

3. Назвы з верагоднаснай семантыкай (жыхары даюць пэўнае тлумачэнне, 
але яно не пацверджана): Кулікоў клін (сенажаць на паўднёвы захад ад в. Ермакі. 
Магчыма, там вадзіліся птушкі кулікі: Кулікоў клін – сенажаць, на граніцы са 
шчоцкім полем. Касіць хадзілі), Глушаны (поле на поўнач ад в. Кісялі, за 
Лагавінай. Магчыма, раней, вельмі даўно, на гэтым месцы знаходзіўся лес (глухі), 
які потым выселі, пні выкарчавалі, спалілі, і гэта дало добрую глебу – жыхары 
падкрэсліваюць асаблівую яе ўрадлівасць: Хутар Глушаны быў, і пан там жыў. 
Застава была і граніца польская), Пажарніца (сенажаць на захад ад в. Кісялі 
паміж Ямамі і Чашчамі. Магчыма, у гэтай мясцовасці калісьці быў пажар: Сенакос 
у Пажарніцы быў, на карову сена накошвалі. Коней на начлег ганялі), Пасценная 
(поле і лес на паўночны ўсход ад в. Кісялі. Верагодна, лес вельмі густы – як сцяна: 
Глыбокі роў на Пасценнай вясной вада вымывала), Цянераўка (поле на ўзгорку 
паміж в. Ермакі і в. Кісялі: Можа, некалі лес быў высокі, бо як мы малыя былі, 
там пні былі вялікія-вялікія. Пазней назва Цянераўка перайшла на сажалку ў 
нізіне, каля гэтага ўзгорка. Верагодна, Цянераўка – мясцовасць у цені ад лесу). 

4. Семантыка назвы не выяўлена нават з адноснай верагоднасцю: 
Бычыннік (лес на ўсход ад в. Кісялі. Лес надта цёмны такі. А пры немцах 
праз Бычыннік гравель вазілі). 

На прыкладзе лакальнай мікратапанімічнай сістэмы в. Кісялі і в. Ермакі 
можна выявіць наступныя асаблівасці семантыкі мікратапанімічнай лексікі: 

Па-першае, адна назва нярэдка прымяняецца для іменавання некалькіх 
аб’ектаў: поле носіць назву бліжэйшага лесу, сенажаць – назву рэчкі і г. д. 
Напрыклад, мікратапонім Гарэлае балота (в. Кісялі) з’яўляецца назвай лесу і 
сенажаці, Пасценная (в. Кісялі) – гэта поле і лес, Цянераўка (в. Ермакі) – поле і 
сажалка. Калі адзін з названых аб’ектаў знікае, назва замацоўваецца за 
бліжэйшым. Гэта можа ўскладняць пазнейшае тлумачэнне назвы: назва дакладна 
не паказвае, які аб’ект маецца на ўвазе, не суадносіцца з аб’ектам напрамую. 

Па-другое, ёсць група назваў, аднолькавых для розных вёсак, вядомых і ў 
іншых месцах беларускай тэрыторыі (Аселіца, Выган). На думку даследчыкаў, 
“узнікненню аднатыповых мікратапонімаў садзейнічала аднатыповасць 
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прыродна-геаграфічных умоў мясцовасцей і наяўнасць у народна-дыялектнай 
мове адных і тых сродкаў тапонімаўтварэння” [2]. Аднак толькі невялікая 
частка падобных найменняў валодаюць універсальным зместам. У большасці 
сваёй назва, прыкладаючыся да мясцовых рэалій, канкрэтызуецца, 
удакладняецца, набывае больш ці менш выразныя семантычныя адценні. 

Па-трэцяе, даследаванне паказала, што на семантычным узроўні 
мікратапанімічная лексіка дэманструе дастаткова выразныя адзнакі сістэмнасці. 
Так, асноўным семантычным арсеналам мікратапаніміі выступае 
ўласнагеаграфічная лексіка. Рэгулярнай семантычнай катэгорыяй у 
мікратапаніміі з’яўляецца таксама мясцовая флора. Як важны складнікам 
мікратапанімічнай семантыкі, акрамя таго, выкарыстоўваюцца онімы іншых 
відаў, у першую чаргу антрапонімы. Іншыя лексіка-семантычныя катэгорыі 
прадстаўлены ў семантычнай структуры мікратапонімаў дастаткова рэдка. 

У цэлым, незалежна ад семантычнай празрыстасці мікратапонімы, як 
“зразумелыя”, так і “незразумелыя”, выконваюць сваю намінатыўную функцыю. 

Літаратура 
1. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. – Мінск, 1977 – 1984. 
2. Адамовіч Я.М. Мікратапанімічныя назвы / Пад рэд. Ф.Янкоўскага. – Мінск, 1971. 

 
 
 
 

М.І. Свістунова 

Мясцовыя моўныя рысы ў Жыровіцкім рукапісе пачатку XVII ст. 

У 1983 г. у выданні “Беларуская лінгвістыка” быў апублікаваны артыкул 
“Невядомы помнік палемічнай літаратуры ХVІІ ст. («О образех, о реликвах»)”, 
падрыхтаваны А.І. Мальдзісам, І.І. Крамко [5]. У артыкуле паведамляецца, што 
гэты і яшчэ адзін твор-паданне пра жыровіцкую ікону Божай Маці былі 
напісаны манахам Феадосіем1 у 1622 г. Творы былі адшуканы ў рукапісным 
зборніку ХVІ – ХVІІ стст. у фондзе П.Дабрахотава пад № 38 (11.9.21). Менавіта 
аўтары артыкула ўвялі ва ўжытак назву – “О образех, о реликвах”, якую яны 
далі на падставе зместу твора і абазначаных у прадмове пытанняў. 

Некаторыя ўскосныя графіка-фанетычныя сведчанні, адлюстраваныя ў 
тэксце, дазваляюць сцвярджаць, што мове аўтара былі ўласцівы аканне і 
                                                
1 Феадосій (Баравік) падпісаўся пад адным з дакументаў 1620 г. як іераманах закону святога 
Васілія, настаяцель Віленскага манастыра Святой Жываначальнай Троіцы. У 1623 г. 
Феадосій браў удзел у рабоце Руцкай базыліянскай кангрэгацыі. У адным дакуменце 1648 г. 
узгадваецца як казнадзея (прапаведнік) Узнясенскага і Свята-Духаўскага базыльянскіх 
манастыроў у Мінску. У 1632 г. быў суперыёрам (настаяцелем) Жыровіцкага манастыра. 
Дата смерці невядомая [1, c. 325]. 
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наяўнасць галоснага [э] на месцы этымалагічнага *ě (яця). Так, у тэксце 
адзначаны 17 выпадкаў акання, якія з’яўляюцца адлюстраваннем польскамоўнага 
ўплыву і якія могуць разглядацца як ускосны доказ існавання акання ў мове 
аўтара: заран"лис# (2), помнажаsс# (11 адв.), поламане (2 адв.), погаржан# 
(2 адв.), цаловала (10), uздрав#ло (6 адв.) і інш. Аўтар вельмі абмежавана 
выкарыстоўвае графему h, нягледзячы на тое, што яму добра вядомыя правілы 
традыцыйнага правапісу – словаформы вhра, вhрный, вhр"чы адзначаны толькі 
з h ў корані (с. 1; 1; 2 адв.; 3 адв.; 5 адв.; 7; 7; 11), тое ж: хлhба (9 адв. – 3 разы), 
лhтъ (1 адв.), дhла (2), чловhка (3), колhна (5), невhста (6 адв.), тhле (9 адв.). 
Разам з тым знаходзім і варыянтныя напісанні всhхъ (1 адв.), але всем (8; 11 адв.); 
(не) грhшымо (7 адв.), але грешит (4 адв.), (не) грешит (4 адв.), (не) грешыл 
(7 адв.) і інш. Назоўнікі з былой асновай на *ā замест традыцыйнай флексіі -h ў 
дадзенай граматычнай пазіцыі аформлены выключна канчаткам -е: (в) фикгuре 
(8); (въ) wсобе (9 адв.); (при) сажавце (11) і інш. Дадзеную адметнасць можна 
разглядаць як сведчанне таго, што ў мове аўтара на месцы былога *ě выступаў 
галосны [э], а не дыфтангічны рэфлекс, інакш аўтар выразна адчуваў бы 
адметную якасць гэтага гука і мог бы перадаваць яе на пісьме праз напісанне h. 

Формы займенных часцін мовы жаночага роду адзіночнага ліку роднага 
склону прадстаўлены ў тэксце з канчаткам -ое/-ее, які пераважаў [2, c. 151] у 
старабеларускай мове: всее (1), ангелское, выреченое, божое, кафолицкое (2), 
правдивое (3), жадное (4 адв.), цuдовное (6), иосифовое (7 адв.), божое (8) і інш. 
Толькі аднойчы адзначаны канчатак -ой: (до службы) божой (8 адв.). 

Сярод дзеяслоўных асабліва паказальнымі з’яўляюцца формы 
цяперашняга часу 3-яй асобы адзіночнага і множнага ліку. Бясспрэчныя формы 
адзіночнага ліку з канцавым -тъ не адзначаны наогул, акрамя формы ад 
інфінітыва быти. Выключна паслядоўна аўтар выкарыстоўвае форму естъ 
(24 напісанні; 19 напісанняў ест могуць разглядацца як яе графічны варыянт). 
Толькі аднойчы зафіксавана форма без канцавога -т: указuе (8 адв.). 17 формаў 
(20 напісанняў) І спражэння ўжыты з канцавым -ть: малюеть (2 адв.), зоветь 
(3), узычаеть (5 адв.), посвещаеть (9), wписuеть (10 адв.), хочеть (11) і інш. 
4 формы (8 напісанняў) ІІ спражэння таксама выступаюць з канцавым -ть: 
сведчить (6 адв.), чынить (11 адв.), горъдить (7), мовить (10 адв.). Іх 
прачытанне не дапускае ніякай варыянтнасці, чаго нельга сказаць пра астатнія 
формы. Так, напрыклад, адзначаны выпадкі, калі адная і тая ж граматычная 
форма выступае ў розных графічных выглядах: заказuеть (3 адв.) і заказuет 

(3 адв.), сведчыть (4) і сведчит (4), пишеть  (6) і пишет (6) і інш. З улікам гэтага, 
на нашу думку, у дадзеным тэксце формы з выносным т трэба разглядаць як 
формы з канцавым -ть, паколькі пераважаюць менавіта яны. Больш складана 
вызначыць, як трэба чытаць 5 напісанняў з канцавым т, якасць якога відавочна 
не абазначана – на канцы няма ні ъ, ні ь: (І спражэнне) смакует (1 адв.), 
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клан"ет с" (3 адв.), зостает (9 адв.) і (ІІ спражэнне) мовит (3 адв.; 11). Такім 
чынам, для дадзенага твора ў адзначанай граматычнай пазіцыі ўласцівы формы 
з канцавым -ть, і гэты факт з’яўляецца вельмі паказальным, таму што веданне 
царкоўнаславянскай і польскай моў магло і павінна было паўплываць на іх 
напісанне: замест -ть магло выступаць спалучэнне -тъ (як гэтага патрабаваў 
царкоўнаславянскі правапіс), або канцавы т мог наогул апускацца (як гэта 
было ў польскай мове). Тое, што аўтар досыць паслядоўна захоўвае -ть, 
здавалася б, гаворыць пра наяўнасць гэтай моўнай адметнасці ў яго роднай 
гаворцы. Дадзеныя сучаснай дыялекталогіі адсылаюць нас у пошуках 
адпаведных тэрыторый найперш да паўночна-ўсходніх беларускіх гаворак, дзе 
канцавы -ть ужываецца шырока, а таксама да гаворак, пераходных паміж 
асноўнымі дыялектамі [4, карты 148, 149, 153]. Аднак зона пашырэння дадзенай 
моўнай адметнасці на пачатку XVII ст. была, безумоўна, іншай. Не выключана 
таксама, што гэтую адметнасць сам аўтар успрымаў як рысу літаратурнай мовы 
і яна наогул не звязана з жывым маўленнем. На апошнюю думку наводзіць і той 
факт, што іншыя моўныя адметнасці твора, якія знайшлі ўвасабленне ў 
гаворках, апелююць да паўднёва-заходняга дыялектнага масіву. 

Суадносяцца з вышэйпрыведзенымі назіранні над формамі 3-яй асобы 
множнага ліку дзеясловаў цяперашняга часу. Так сярод усіх формаў толькі адна 
пададзена з канцавым -тъ: называютъ (1). Астатнія размяркоўваюцца 
наступным чынам: з канцавым -ть выступаюць 7 формаў (10 напісанняў) 
І спражэння: uдають (5), называють (6), выражають (7) подыsмuють (10) і 
інш.; 4 формы ІІ спражэння: блуд"ть (1 адв.), вид#ть (4 адв.), велб"ть (7), с# 
кuп#ть (10); прачытанне яшчэ 23 напісанняў небясспрэчнае: І спражэнне –
дбают (1), гинu т (1 адв.), могут (3), шануют (7 адв.) і інш., а таксама 
(ІІ спражэнне) – вид"т (4 адв.), чт"т (7), мuс"т (8 адв.), мов"т (11) і інш. 
Двойчы якасць канцавога т ніяк не пазначана: шанuют (9), блuд#т (4 адв.). 
Можна было б трактаваць такія напісанні, як формы з канцавым -тъ, аднак, па-
першае, яны наогул не ўласцівы дадзенаму тэксту і, па-другое, мае месца і 
напісанне адной з іх з канцавым -ть: блуд"ть. Варыянтныя напісанні 
адзначаны яшчэ ў двух выпадках: вид#ть (4 адв.) і вид"т (4 адв.), мають 
(10 адв.) і мают (10 адв.). Усё гэта сведчыць, на нашу думку, на карысць таго, 
што і іншыя формы 3-яй асобы множнага ліку дзеясловаў цяперашняга часу, 
напісаныя ў гэтым тэксце з выносным т, верагодна, варта разглядаць як формы 
з канцавым -ть. Вядома, што такія напісанні шырока ўжываліся ў 
старабеларускі перыяд [2, c. 249]. 

Формы цяперашняга часу 1-яй асобы адзіночнага ліку выяўлены ў 
помніку ў трох варыянтах, па-рознаму прадстаўленых у колькасных адносінах: 
10 формаў на -мъ (14 напісанняў): молим (5), uжываем (5), чынимъ (8), будуем (8) 
і інш.; 6 формаў на -мо (10 напісанняў): малюемо (3), милuемо (4 адв.), чтhмо 
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(5 адв.), грhшымо (7 адв.) і інш.; форма на -мы адзначана толькі аднойчы: 
кл"н"мыс" (5). Такім чынам, найбольшая колькасць прыходзіцца на долю 
формаў з канцавым -мъ, хаця доля напісанняў з -мо таксама значная. У творах 
канца XVI – першай паловы XVII стст. формы на -мо ўжываліся шырока і нават 
“набылі значэнне варыянтнай нормы” [2, c. 247]. 

Звяртаюць на сябе ўвагу выяўленыя ў рукапісе двухкампанентныя формы 
плюсквамперфекта: досталс" был (6); поставила была (6 адв.); розбил был (7); 
Приехалъ былъ (поклонитис#) (10 адв.). Паколькі полюсквамперфект быў 
ўласцівы тагачаснай народна-дыялектнай мове [2, c. 222], то знайшла яна сваё 
выражэнне і ў дадзеным урыўку. 

Сярод інфінітыўных адзначаны формы з постфіксамі -ти і -ть. Аднойчы 
выкарыстаны інфінітыў з былой асновай на -к-: столчы (6 адв.). Выпадкі 
выкарыстання постфікса -ть прадстаўлены 9 формамі: дос"гнuть (2), завесить 
(4), хвалить (4), брать (5), мовить (11), чтить (10), чынить (10), мhть (2; 
2 адв. – 3 разы і меть (5 адв.)), быть (3; 7; 8 адв.; 10). У параўнанні з гэтымі 
лічбамі 18 формаў з постфіксам -ти выглядаюць больш прадстаўніча: uчынити 

(4 адв.), скинuти (6 адв.), тыкати(с") (8 адв.), зъзuти (10), кластис# (11 адв.) і 
інш. 3 інфінітывы выступаюць з абодвума постфіксамі: мhти (3 адв.) – мhть 
(2 адв.), хвалити (3) – хвалить (4), чынити (5) – чынить (10 адв.). У двух 
выпадках якасць канцавога т не абазначана: пон"т (с") (2 адв.), (с") клан"т 
(3). 17 інфінітыўных формаў (20 напісанняў) перадаюцца з выносным т: 
запират (1 адв.), боронит (1 адв.), служыт (3), шановат (8 адв.), шuкат (11) і інш. 
У сувязі з тым, што пры расшыфроўцы такіх напісанняў “арыентавацца трэба 
на пераважаючыя ў помніку формы”, а таксама з улікам таго, што “асноўнай 
нормай старабеларускай пісьменнасці быў інфінітыў на -ти” [2, c. 315], то і 
напісанні з выносным т можна трактаваць як формы з постфіксам -ти. Праўда, 
гэта нічога не можа паведаміць пра дыялектную аснову мовы аўтара, што звязана 
са значным пашырэннем інфінітываў на -ти ў старабеларускай мове [2, c. 315]. 

На падставе моўных адметнасцей рукапісу, якія маюць адбітак і працяг ў 
дыялектнай мове, можна паспрабаваць лакалізаваць паходжанне аўтара. Найбольш 
верагоднай тэрыторыяй, на нашу думку, з’яўляюцца ваколіцы Слоніма, або землі 
прыкладна паміж гэтым горадам, Навагрудкам і Нясвіжам. Праўда, дадзеныя 
Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы, на які мы абапіраліся [4], фіксуюць 
стан гаворак на сярэдзіну мінулага стагоддзя, і на пачатку XVII ст. малюнак быў, 
безумоўна, іншым. Тым не менш, нават з улікам таго, што перыферыя 
пашырэння той ці іншай моўнай з’явы за чатыры стагоддзі змянілася, акрэсленая 
тэрыторыя ўяўляецца нам патэнцыяльным месцам паходжання аўтара рукапісу. 

І яшчэ адно цікавае і вельмі важнае гістарычнае сведчанне: у 1677 г. кароль 
Ян ІІ Казімір перадаў Жыровіцкаму манастыру ў валоданне вёскі Була і Баравікі 
[3, т. 1, c. 632]. Лагічна дапусціць, што знаходзіліся яны непадалёку ад манастыра. 
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І сапраўды, у Слонімскім павеце ў канцы ХVІ ст. існавала вёска Була [3, т. 2, 
с. 587]. А на карце сучаснага Слонімскага раёна (прыкладна за 28 км на поўдзень 
ад райцэнтра і за 19 км ад Жыровіч) знаходзім вёску Була, а паміж ёй і 
Жыровічамі размяшчаецца і вёска Баравікі (18 км ад Слоніма і 11 км ад Жыровіч). 
Цалкам верагодна, што манах Феадосій атрымаў мянушку Баравік, таму што быў 
выхадцам з вёскі Баравікі, якая сваю назву атрымала, верагодна, з-за таго, што 
некалі яе першыя жыхары пасяліліся ў бары. Невыпадкова побач знаходзім вёскі з 
“ляснымі” назвамі Залессе і Добры Бор [3, т. 2, с. 587]. Такім чынам, гіпотэза пра 
дыялектную аснову мовы аўтара рукапісу падмацоўваецца гістарычным фактам, 
калі дапусціць паходжанне Феадосія з вёскі Баравікі, што на Слонімшчыне. 

Літаратура 
1. Боровик Феодосий // Русский биографический словарь: в 25 т. / сост. А.А. Половцев. – 

Москва, 1896 – 1918. – Т. Яблоновский – Фомин. – С. 325. 
2. Булыка А.М., Жураўскі А.І., Крамко І.І. Гістарычная марфалогія беларускай мовы. – 

Мінск, 1979. 
3. Вялікае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя: У 2-х т. – Т. 1, 2. – Мінск, 2006. 
4. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. – Мінск, 1963. 
5. Мальдзіс А.І., Крамко І.І. Невядомы помнік палемічнай літаратуры ХVІІ ст. (“О 

образех, о реликвах”) // Беларуская лінгвістыка. – 1983. – Вып. 24. – С. 55-61. 
 
 
 
 

Т.М. Смольская 

Дыялекты ў курсе беларускай мовы 
для прыродазнаўчых факультэтаў (з вопыту выкладання) 

Гутарку пра дыялекты пачынаем пры выкладанні тэмы “Нацыянальная 
беларуская мова”. Звяртаем увагу студэнтаў на той факт, што нацыянальная 
мова – гэта сацыяльна-гістарычная катэгорыя, якая абазначае мову, што 
з’яўляецца сродкам пісьмовых і вусных зносін нацыі. Яна ёсць вынік працэсу 
станаўлення нацыі і адначасова перадумова і адна з галоўных умоў яе стварэння. 

Па сваёй прыродзе нацыянальная мова не з’яўляецца аднароднай. Гэта 
тлумачыцца неаднароднасцю самога этнасу як супольнасці людзей. Па-першае, 
людзі ў грамадстве могуць аб’ядноўвацца па тэрытарыяльнай прыкмеце, месцы 
жыхарства і выкарыстоўваць у сферы зносін тэрытарыяльныя дыялекты. Па-
другое, аб’яднанню людзей могуць спрыяць сацыяльныя прычыны: агульнасць 
прафесіі, інтарэсаў, сацыяльнага становішча, узросту. Для такіх груповак 
сродкам зносін можа служыць сацыяльны дыялект. 

Паняцце “нацыянальная беларуская мова” ўключае ў сябе ўсю 
сукупнасць моўных сродкаў, а менавіта: сучасную беларускую літаратурную 
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мову; тэрытарыяльныя дыялекты; сацыяльныя дыялекты; прастамоўе; 
рускамоўны “нацыялект”; “трасянку”. 

Засяродзім увагу слухачоў на тым, што трэба вельмі добра ўсвядоміць 
адрознасць паміж беларускай літаратурнай мовай і нацыянальнай мовай 
беларускага народа. Апошняя як сістэма гукавых, слоўных і граматычных сродкаў, 
прызначаных для зносін паміж людзьмі (камунікацыі), ёсць своеасаблівая форма 
адлюстравання рэчаіснасці ў свядомасці беларуса, яна захоўвае і перадае веды, 
аб’ядноўвае людзей у іх практычнай дзейнасці, фарміруе свядомасць і 
самасвядомасць носьбітаў мовы, з’яўляецца матэрыяльнай асновай мастацкіх, 
публіцыстычных, навуковых, справавых, канфесійных і іншых тэкстаў. Яе яшчэ 
можна назваць своеасаблівай формай ведаў, якая складаецца ў працэсе вытворчай 
і культурнай дзейнасці і раскрывае функцыянальныя патрэбы асобы ў грамадстве. 

Беларуская літаратурная мова – гэта важнейшая, унармаваная, стылістычна 
разгалінаваная форма нацыянальнай мовы, якая выступае ў вуснай і пісьмовай 
разнавіднасцях. 

Як вядома, на сённяшні дзень найбольш поўнае ўяўленне пра 
нацыянальную беларускую мову дае “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы” 
пад рэдакцыяй Кандрата Крапівы, дзе зафіксавана звыш 105 000 слоў – 
літаратурных, абласных, прастамоўных, а таксама фразеалагізмаў, прымавак і 
прыказак. (Калі дазваляе час, працуем ва аўдыторыі з карткамі-заданнямі, 
зробленымі па вышэйназванаму слоўніку, асобна спыняючыся і засяроджваючы 
ўвагу студэнтаў на літаратурных і абласных (дыялектных) словах. 

З вышэйсказанага вынікае, што як і іншыя нацыянальныя мовы, 
беларуская мова існуе ў дзвюх формах: літаратурнай і дыялектнай. Абавязкова 
пры гэтым адразу падаем адрозненні паміж гэтымі дзвюма формамі: 
літаратурная мова мае дзве формы выражэння: вусную і пісьмовую, а дыялекты 
існуюць толькі ў вуснай форме; літаратурная мова агульнапрынятая і 
абавязковая для ўсіх членаў грамадства, дыялектная мова характарызуецца 
тэрытарыяльнай неаднастайнасцю і абмежавана ў выкарыстанні; літаратурная 
мова ўвесь час развіваецца, дыялекты – з’ява статычная. 

Працытаваныя тэарэтычныя выкладкі замацоўваем, выконваючы шэраг 
практычных заданняў, напрыклад, параўноўваем урыўкі, вызначаючы, дзе мова 
літаратурная, а дзе – дыялектная; працуем з карткамі-заданнямі, у якіх патрабуем 
тлумачэння сэнсу слоў літаратурных і дыялектных (пры працы з апошнімі 
ўзнікаюць пэўныя цяжкасці); просім прывесці прыклады ў доказ таму, што 
літаратурная мова – з’ява “жывая”, а дыялектная – застылая, статычная. Дарэчы, 
такія заданні павышаюць і пэўныя творчыя здольнасці студэнтаў, не кажучы ўжо 
пра тое, што адкрываюць для іх у роднай мове многа невядомага і нязведанага. 

Абавязкова запісваем азначэнне, што дыялект (ад грэч. dialektos – 
размова, гаворка) – гэта разнавіднасць беларускай нацыянальнай мовы, якая 
ўжываецца ў якасці сродку зносін асобамі, што аб’яднаны тэрытарыяльнай, 
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сацыяльнай або прафесійнай агульнасцю. На гэтай падставе і адрозніваюць 
тэрытарыяльныя і сацыяльныя дыялекты. Тэрытарыяльныя дыялекты – гэта 
сукупнасць гаворак пэўнай мясцовасці, якія маюць некаторыя агульныя рысы. 
Гаворка ж, у сваю чаргу, – гэта мова аднаго ці некалькіх населеных пунктаў. 

Асабліва неабходна падкрэсліць, што тэрытарыяльныя дыялекты – самая 
старажытная моўная адзінка, яны існавалі задоўга да ўзнікнення нацый і 
народнасцей. А калі браць у сусветным маштабе, то ўвогуле тэрытарыяльныя 
дыялекты – адна з самых пашыраных на нашай планеце формаў існавання 
мовы. У дапісьмовы перыяд дыялекты былі адзінай формай зносін. 

Па сведчаннях навукоўцаў прыкладна ў ІХ ст. на змену племянным 
дыялектам прыйшлі дыялекты тэрытарыяльныя. Пры фарміраванні мовы 
беларускай народнасці, у свой час, сталі вядучымі два дыялекты: паўднёва-
заходні і паўночна-ўсходні. На дыялекталагічных картах Беларусі можна 
ўбачыць, што два проціпастаўленыя адзін аднаму дыялекты раздзяляюцца 
паласой пераходных, або сярэднебеларускіх, гаворак (Ашмянскі, Валожынскі, 
Маладзечанскі, Дзяржынскі, Лагойскі, Барысаўскі, Рагачоўскі і інш. раёны). 
Сярэднебеларускія гаворкі (цэнтральныя) спалучаюць некаторыя рысы паўночна-
ўсходняга і паўднёва-заходняга дыялектаў, а таксама маюць і свае спецыфічныя 
асаблівасці, што дало падставу выдзеліць іх у асобную міждыялектную групу. 
Акрамя гэтага, у склад сучаснай беларускай дыялектнай мовы ўваходзіць яшчэ 
адасобленая група заходне-палескіх, ці брэсцка-пінскіх, гаворак. 

Кожны беларускі тэрытарыяльны дыялект мае свае спецыфічныя асаблівасці. 
На занятках называем асноўныя лексічныя, фанетычныя, граматычныя асаблівасці 
дыялектаў і групы сярэднебеларускіх гаворак. Спачатку аўдыторыя ўспрымае 
прапанаваны матэрыял з пэўным недаверам, таму што многія нават не чулі ніколі 
пра такую разнавіднасць нацыянальнай мовы, як тэрытарыяльны дыялект. 

Пры працы з дыялектамі заданні могуць быць самымі разнастайнымі: 
знайсці элементы дыялектнага маўлення ў прыведзеным урыўку з мастацкага 
твора; размеркаваць прапанаваныя ўрыўкі па прыналежнасці да канкрэтных 
беларускіх дыялектаў; знайсці ў прыведзеным урыўку рысы пэўнага дыялекту; 
карыстаючыся матэрыяламі дыялектнага слоўніка (напрыклад “Слоўнік мінска-
маладзечанскіх гаворак” пад рэд. праф. М.А. Жыдовіч), растлумачыць значэнне 
наступных слоў; даказаць, што прыведзены ўрывак запісаны на паўднёва-заходніх 
(паўночна-ўсходніх) тэрыторыях Беларусі; да запісаных дыялектных слоў 
падабраць літаратурныя адпаведнікі-сінонімы; выправіць памылкі пры тлумачэнні 
лексічнага значэння названых дыялектызмаў, карыстаючыся адпаведнымі 
слоўнікамі; пацвердзіць прыкладамі са слоўнікаў, мастацкіх твораў, жыццёвых 
назіранняў, што дыялектная мова – крыніца папаўнення мовы літаратурнай. 

Акцэнтуем увагу студэнтаў на тым факце, што пры выпрацоўцы 
літаратурных нормаў беларускай мовы за аснову былі ўзятыя сярэднебеларускія 
(цэнтральныя) гаворкі. Раздаём карткі-заданні, дзе трэба: знайсці рысы 
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цэнтральных гаворак ва ўрыўку з мастацкага твора; адрозненні ў граматычных 
формах сярэднебеларускіх гаворак і мовы літаратурнай; вызначыць адметнасці 
прапанаваных урыўкаў (адзін – літаратурнай мовы, другі – дыялектнай). 

Завяршаючы разгляд тэрытарыяльных дыялектаў, трэба абавязкова 
адзначыць, што наяўнасць такой формы не парушае адзінства беларускай 
нацыянальнай мовы, што тэрытарыяльныя дыялекты – апора і аснова нацыянальнай 
мовы, моўныя сродкі, выпрацаваныя і адшліфаваныя на працягу стагоддзяў. Для 
нацыянальнай мовы яны – скарбніца, якую мы павінны захоўваць і берагчы. 

У многіх краінах свету дыялекты ахоўваюцца як нацыянальнае багацце. На 
дыялектах друкуецца фальклор, ствараецца літаратура, у школах вучаць, як 
карыстацца імі. На некаторых дыялектах мастацкая літаратура існуе стагоддзямі. 

Па назіраннях даследчыкаў у нашай рэспубліцы дыялектнае маўленне 
яшчэ даволі пашырана ў сямейнай ці сяброўскай гутарцы, у штодзённым 
побыце ў сельскай мясцовасці, а нярэдка і ў гарадах. 

Заўважым, аднак, што дыялектнае маўленне недапушчальна ў афіцыйных 
зносінах. Ужыванне дыялектных форм, дыялектнага націску пры карыстанні 
літаратурнай мовай асабліва адмоўна характарызуе маўленчую культуру 
чалавека, гаворыць аб яго невысокім інтэлектуальным узроўні. Пазбегнуць 
мешаніны літаратурнага і дыялектнага магчыма толькі ў тым выпадку, калі 
трывала будуць засвоены нормы літаратурнай мовы, калі культура маўлення 
будзе адным з галоўных крытэрыяў вартасці асобы. 

 
 
 
 

Т.С. Сотнікава 

Матываванасць антрапонімаў у парэміях 
(на матэрыяле беларускіх і рускіх парэміялагічных зборнікаў) 

Высвятленне матываванасці выбару імя персанажа – адна з найбольш 
цікавых і актуальных задач літаратурнай анамастыкі – галіны, якая ў 
беларускім мовазнаўстве на сённяшні дзень перажывае перыяд актыўнага 
развіцця. Прыказкі ж і прымаўкі (парэміі) уяўляюць сабой разнавіднасць 
фальклорна-мастацкіх твораў, у якіх у выглядзе сціслага выказвання 
сканцэнтраваны вопыт і жыццёвыя назіранні мінулых пакаленняў у той ці 
іншай сферы чалавечай дзейнасці. Нягледзячы на абагульняючы характар, у іх 
складзе даволі часта адзначаюцца анамастычныя элементы, якія выступаюць не 
проста як кампанент выслоўя, а як яго сэнсавае ядро. У дадзеным даследаванні 
праведзена спроба зрабіць кароткі аналіз таго, наколькі функцыянальна 
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апраўдана ўжыванне ўласных імёнаў увогуле, а таксама канкрэтных 
антрапонімаў у гэтых арыгінальных парэмійных тэкстах. 

Факталагічнай крыніцай даследавання паслужылі наступныя 
парэміялагічныя зборнікі: “Сборник белорусских пословиц” І.Насовіча, 1874 г. 
(далей – Нас.), І.Снегірова “Русские народные пословицы и притчи, изданные 
И.Снегирёвым”, 1848 г. (Сн.), двухтомнае выданне “Прыказкі і прымаўкі”, 
1976 г. (Прыказкі), зборнікі Ф.Янкоўскага “Беларускія прыказкі, прымаўкі, 
фразеалагізмы”,1992 г. (Янк.), А.Аксамітава “Прыказкі і прымаўкі”, 2000 г. (Акс.). 

Антрапонімы ў прааналізаваных зборніках падзяляюцца паводле 
адсутнасці / наяўнасці матываванасці іх ўжывання ў складзе парэмій і ступені 
празрыстасці гэтай матываванасці наступным чынам: 

1. Антрапонімы з мінімальнай матываванасцю. 
У прааналізаваных прыказках і прымаўках у пераважнай большасці 

уласныя імёны не называюць канкрэтных асоб, а выконваюць, па сутнасці, 
сімвалічную, рэпрэзентатыўную функцыю, абазначаючы “чалавека наогул”. Не 
маючы акрэсленых дэсігнатаў, антрапонімы ў такіх выпадках набываюць 
ўмоўны характар і выкарыстоўваюцца фактычна ў ролі займеннікаў або 
набліжаюцца да агульных назоўнікаў: Багаты Цімошка, сабака ды кошка 
(Янк.: 305); Богатъ Авдзей, повна хата дзецей (Нас.: 6).  

Ужытыя ў гэтых парэміях антрапонімы ў пэўным сэнсе выпадковыя і 
запатрабаваныя толькі як адзінкі пэўнага лексічнага класа. У асобных выпадках 
такія антрапонімы могуць быць замененыя функцыянальна тоесным асабовымі 
займеннікамі ён, яна, агульнымі назоўнікамі або іншымі антрапонімамі без страты 
агульнага сэнсу выслоўя. Напрыклад: Калі не шанцуе, то і Юрка не танцуе (Янк.: 
218) – И Халимонъ танцуець, коли ему шанцуець (Нас.: 57); По Сенькh и шапка, по 
Еремкh колпакъ (Сн.: 332) – По горшку и покрышка (Сн.: 332); На грhшнаго 
Макара и шишки валятся (Нас.: 84) – На мокрую ворону и шишки валятся (Сн.: 
240) – На беднага Порхаўку ўсе шышкі валюцца; Андрей Кузьмh родный Хведоръ 
(Нас.: 2) – Анціп нашаму брату Міколка (Янк.: 349); Якій Хомка, такая его й 
жонка (Нас.: 194) – Які Тамаш, такая і Тамашыха (Янк.: 141); Шутилъ Мартынъ, 
да спрятался подъ тынъ (Сн.: 465) – Шутилъ, да вышутилъ (Сн.: 465). Асабліва 
верагодныя такія замены тады, калі паходжанне прыказкі ці прымаўкі на сучасным 
этапе развіцця ўжо не паддаецца этымалагічнай расшыфроўцы. 

Здольнасць прыказак і прымавак да ўзаемазамены звязана з іх 
рэпрэзентатыўнай функцыяй. Так, прыказка Што каму да таго, калі Гануля 
любіць каго (Янк.: 241) у зборніку І. Насовіча падаецца з іншым імем, але сэнс 
ад гэтага не змяняецца: Што кому до того, коли Машка любиць кого. У 
прыказках такога тыпу ўласнае імя можна замяніць агульным назоўнікам: Што 
каму да таго, калі дзяўчына любіць каго (Нас.: 189). “Сэнс прыказкі не 
змяняецца, але ў выпадку замены ўласнага імя імем агульным або займеннікам 
знікае выразнасць, экспрэссія” [3, с. 76]. Таму можна сцвярджаць, што побач з 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 80 

абагульняючым значэннем уласнае імя набывае ў прыказках і прымаўках якасці 
мастацка-выяўленчага сродку, які прымае ўдзел у пабудове вобраза. 

У гэтую ж матывацыйную групу можна аднесці антрапонімы, якія, 
верагодна, уключаныя ў прыказкавы тэкст згодна з патрабаваннямі рыфмы ці 
алітэрацыі [1, с. 125]: Любіў Ганулю, а атрымаў дулю (Янк.: 220); На нашу Настю 
пришли напасти (Сн.: 255); Богатъ Цимошка, собака да кошка (Нас.: 6); Радъ 
Ипатъ, что меринъ горбатъ; Радъ Митрофанъ, вздевъ чужой кафтанъ; Радъ 
Филат, что дhло идетъ на ладъ; Радъ Яковъ, что пирогъ съ макомъ (Сн.: 350). 

2. Антрапонімы адносна ці часткова матываваныя. 
Некаторыя антрапонімы, набываючы абагульнены характар, набліжаюцца 

да агульных назоўнікаў і ў свядомасці носьбітаў мовы трывала звязваюцца з 
пэўнымі чалавечымі якасцямі і традыцыйнымі ўласцівасцямі, заўважанымі за 
чалавекам з адпаведным імем у якой-небудзь гісторыі і замацаванымі ў 
прыказцы [3, с. 124]. У такіх выпадках уласныя імёны выкарыстоўваюцца не 
толькі як сродак рэпрэзентацыі, але маюць і характарыстычную семантыку. 
Так, напрыклад, імя Макар выклікае ўстойлівыя асацыяцыі з агульным 
паняццем ‘прастак, няшчасны, забіты чалавек’: На грhшного Макара и шишки 
валюцца (Нас.: 84); На бhднаго Макара вездh бhда напала (Сн.: 240); 
Сошлютъ тебя, куда Макар телятъ не гонялъ. З імем Васіль звязана ўяўленне 
пра лянівага чалавека, які больш есць, чым працуе: Наш Васіль на работу не 
сіл, а як клёцкі ў малаку – за чатырох павалаку (Янк.: 261). Няўмекай, 
лайдаком, гультаём, які не паважае працу, паўстае Саўка: Атаўка – сену 
прыбаўка, ды не ўмеў скасіць Саўка (Янк.: 75); На волка токмо слава, а овецъ 
таскаетъ Сава (Сн.: 240). Імя Кузьма набывае ў прыказцы агульнае значэнне 
‘бядняк’: Не правда, што у Кузьмы грошы, хиба хто ему подкинувъ (Нас.: 102). 

Абагульненае значэнне некаторых прыказак гэтай групы І. Насовіч падае з 
тлумачэннямі: Удалося, якъ тэй Салосе. Насмешка надъ неудачнымъ совершеніемъ 
какого либо дела. Салоха берется за глупую женщину (Нас.: 166); Хомка Лобовскій. 
Значитъ дуракъ, простофиля. Лобы есть село Оршанского уезда (Нас.: 172). 

Такім чынам, уласнае імя замацоўваецца ў якасці агульнага назоўніка і 
набывае разнастайныя значэнні, разам з тым становіцца зыходнай формай для 
ўтварэння іншых слоў – дзеясловаў, прыметнікаў. Напрыклад: Подкузьмивъ 
Дземидъ Кузьму (Нас.: 131); Падкузьміў Кузьма Дзяміда (Янк.: 335), дзе 
падкузьміць – значыць ‘падмануць’. 

Аналагічную ступень матываванасці маюць антрапонімы ў парэміялагічных 
адзінках, з’яўленне якіх звязана са смешным або павучальным выпадкам, што ў 
сапраўднасці некалі адбыўся з канкрэтным чалавекам. Магчыма, такім 
прыказкам і прымаўкам папярэднічалі прыпавесці ці казкі, вобразамі якіх былі 
рэальныя людзі, што насілі гэтае імя [2, с. 158]. З часам сувязь з сітуацыяй, якая 
лягла ў аснову парэміі, можа забывацца і страчвацца. Так, ужо ў XIX ст. толькі 
гіпатэтычна з рэальнымі падзеямі суадносіліся такія прыказкі і прымаўкі, як: 
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Выскачыў, як Піліп з канапель (Янк.: 373); Правда Сидорова (Нас.: 136); 
Выйгравъ, якъ Шлема на арендзh (Нас.: 21); Не правда, што у Кузьмы грошы, 
хиба хто ему подкинувъ (Нас.: 102). Тут імёны ўжо не ўспрымаюцца як 
найменні ўдзельніка якой-небудзь гісторыі і ўжываюцца па традыцыі. 

Адносную замяняльнасць імёнаў у такіх парэміях можна праілюстраваць 
прыкладам з прыказкі Выскочивъ, якъ Пилипъ съ конопель (Нас.: 22). Ф.Янкоўскі 
адзначае існаванне другога варыянта дадзенай прыказкі: Выскачыў, як шляхціц з 
канапель (Янк.: 373) (сучаснае значэнне: ‘нечакана і недарэчна; не тады як трэба; 
не да месца’). Абапіраючыся на тлумачэнні П. Шпілеўскага, Ф. Янкоўскі 
заўважае, што “першапачатковае значэнне выслоўя было канкрэтнае. Каноплі –
 не расліна, а засценак на Чэрвеншчыне. Шляхціц з Канапель аднойчы нечакана і 
недарэчна выказаўся на сейміку К.Радзівіла і быў востра абсмеяны” (Янк.: 201). 

Такое поўнае (ці амаль поўнае) захаванне структуры, зместу і значэння ў 
прыказках звязана перш за ўсё з тым, што прыказкі і прымаўкі заключаюць у 
сабе абагульняючы сэнс, вывад, які хаця і выйшаў з якога-небудзь аднаго 
жыццёвага факта, але яго можна прыстасаваць да іншых аналагічных выпадкаў. 

У гэтую ж группу ўключаюцца асобныя парэміі, у якіх крыніцай матывацыі, 
як можна меркаваць, паслужыла тыповая іменалагічная форма: Кепско въ Минску, 
пыни Коржаневскій. Пословица напоминаетъ что-то историческое, особенно 
пораженіе поляковъ въ Минске. Нынh употребляется въ шуточномъ смыслh при 
неудачахъ или при полученіи наказанія (Нас.: 187). Тут прозвішча Коржаневскій з 
фармантам -ск, які лічыцца найбольш характэрным для польскай мовы, указвае на 
польскую этнічную прыналежнасць персанажа выслоўя. 

3. Антрапонімы непасрэдна матываваныя. 
У асобных жа парэміях антрапонім яшчэ захоўвае сувязь з рэальным 

прататыпам. Сэнс такіх прыказак і прымавак звычайна разгорнута тлумачыцца 
аўтарамі парэміялагічных зборнікаў. Напрыклад: На вhку всего наживешь, и 
Кузьму татою назовешь. Говорятъ полушутливо. Когда обстоятельства 
заставляютъ поклониться тому, кому не хотhлось бы. Пословица произошла отъ 
слhдующаго разсказа. Одинъ пасынокъ, привыкши съ малолhтства называть 
отчима своего по имени Кузьмою и, подросши, не оставлялъ своей привычки. Но 
одинъ разъ, везя съ отчимомъ по возу пшеницы сноповой, как-то hхалъ на 
косогоръ и попался подъ оборотившійся на него возъ. Пасынокъ, крича, сталъ 
звать на помощь своего Кузьму, hхавшаго впереди, но Кузьма, не откликаясь, 
продолжалъ hхать: Пасынокъ, видя невнимательность отчима, началъ кричать: 
Тата, тата! Поможи мнh вылhзть! Отчимъ немедленно остановился и 
освободилъ пасынка; но онъ, пріhхавши домой, при разсказh о такомъ случаh, 
сказалъ: на вhку усего наживешь и Кузьму татою назовешь (Нас.: 217). 

Найбольш часта матывацыя прасочваецца ў парэміях, у склад якіх 
уваходзяць прозвішчы: Зарабіў, як Заблоцкі (Заброцкі) на мыле (Янк.: 382); 
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Выйгравъ, як Заблоцкій на мылh. Насмhшка надъ неудачею въ затhйливомъ 
предпріятіи. Заблоцкій, по разсказамъ, промhнялъ за границею рожь на мыло, 
и, чтобы скрыть таковое отъ таможеннаго осмотра, свалилъ его на дно 
судна, но, пока онъ плылъ домой, мыло совершенно размякло отъ протекавшей 
въ судно воды (Нас.: 21); Идзи к Мархотке въ штаны. Говорятъ шуточно 
вмhсто: убирайся къ чорту. Мархотка есть фамилія дворянская, а штаны 
название фольварка (Нас.: 119); Подаруй на Луполовh безъ штановъ бегаець. 
Говорятъ вмhсто отказа просящему подарить что-либо цhнное. Подаруй 
была фамилія одного мhщанскаго дома. Одинъ изъ этой фамиліи горькій 
пьяница въ оборванномъ до наготы платьh таскался по Луполовh. Луполовъ 
есть вся заднhпровская часть Могилева (Нас.: 97). 

Дастаткова выразная матывацыя антрапоніма назіраецца ў парэміях, якія 
ўзніклі на базе сапраўдных гістарычных падзей. Такія антрапонімы можна 
больш ці менш дакладна звязаць з той ці іншай эпохай: Так, у прыказках 
Батура – сабачча натура; Помніць караля Батораго (Батуру); Гэта яшчэ 
было, як ваяваў кроль Батура (Прыказкі, кн. 1: 502) лёгка прачытваецца імя 
польскага караля Стэфана Баторыя (1533-1586), вядомага сваёй ваяўнічай 
палітыкай у адносінах да Маскоўскай дзяржавы. Імя рускага ваяводы 
М. Б. Шэйна зафіксавана ў зборніку прыказак І. Насовіча: Шейну войну 
подняли; Шейну войну помниць отъ царя Батуры (Нас.: 186). Да апошняга 
выразу аўтар дае тлумачэнне: Пословица эта, какъ и предыдущая [Шейну войну 
подняли], напоминаетъ объ исторических событіяхъ во врhмя полководца 
Шейна, послhдняя же намекаетъ и о польском королh Стефанh Баторіh.  

Сёння імя ўласнае, узятае з літаратурных твораў, легенд, паданняў, 
гістарычных помнікаў, ужываецца ўжо хутчэй як агульнае, хаця сувязь з 
рэальнымі падзеямі і асобамі яшчэ дастаткова празрыстая. Аднак у шэрагу 
выпадкаў з-за адсутнасці дакладных гістарычных фактаў і звестак часта бывае 
цяжка правільна вызначыць, каму належыць імя, ужытае ў прыказцы ці 
прымаўцы. Напрыклад, мала хто ведае, што ў прыказцы Барысе, Барысе, сам 
бараніся (Акс.: 199; Прыказкі, кн. 1: 108; Янк.: 61) імя Барыс указвае на 
канкрэтнага чалавека – Барыса Гадунова. Парэмія страціла сваю гістарычную 
асацыяцыю, і яе сувязь з гістарычным кантэкстам належыць этымалогіі, а не 
актуальнай свядомасці: Борисе, Борисе, самъ боронися. Отвhтъ на угрозы. 
Пословица напоминаетъ что-то историческое, и полагать можно, указываетъ 
на св. Бориса или на Бориса Годунова, при нашhствіи Гришки Отрепьева (Нас.: 
115). На базе сапраўдных гістарычных падзей ўзнікла і прыказка Мсціслаў не 
аднаго сціснуў, варыянты якой адзначаюцца ва ўсіх разгледжаных зборніках. 
І.Насовіч адзначае: Пословица безъ сомненія историческая, напоминающая о 
Мсциславh Храбромъ, обратившаяся въ настоящее общественное мнhніе о 
характерh коренныхъ мстиславскихъ жителей, съ которыми трудно ужиться 
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пришельцу безъ неудовольствій (Нас.: 80). М.Грынблат, спасылаючыся на 
Е.Ф. Карскага, таксама лічыць магчымым ўказанне на князя Мсціслава Харобрага 
(Мсціслаў Уладзіміравіч, памёр у 1036 г.), аднак дапускае, што за гэтым імем можа 
стаяць і асоба князя Мсціслава Удалага (памёр у 1228 г.) (Прыказкі, кн. 1: 553). 

Аналіз паказаў, што ступень матываванасці ўласных імёнаў у 
прыказкавых тэкстах можа быць рознай. Матываванасць антрапонімаў у 
парэміях у першую чаргу залежыць ад зместу гэтых сціслых вобразных 
выказванняў, іх паходжання, прамой ці апасродкаванай сувязі з рэальнымі 
жыццёвымі калізіямі. Узровень праяўлення матывацыі антрапоніма таксама 
звязаны са ступенню даўнасці прыказкі або прымаўкі і адпаведна са 
зразумеласцю яе зыходнага сэнсу на сучасным этапе моўнага развіцця.  

У цэлым жа антрапонім, хаця ў многіх выпадках і замяняльны, але не 
выпадковы кампанент парэмій, вельмі важны для выражэння агульнай ідэі і 
рэалізму выслоўя, асаблівасцяў сітуацыі, прадстаўленай у прыказцы ці прымаўцы, 
а таксама яе пазітыўнага, негатыўнага, сатырычнага або іранічнага зместу. 
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Аксамітаў А. Прыказкі і прымаўкі. – Мінск, 2000 
Носович И. Сборник белорусских пословиц.  – Санкт-Петербург, 1874. 
Прыказкі і прымаўкі. Кн. 1-2 / Склад. М. Я. Грынблат.  – Мінск, 1976. 
Снегирёв И. Русские народные пословицы и притчи, изданные И.Снегирёвым.  – Москва, 1848. 
Янкоўскі Ф. Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы.  – Мінск, 1992. 
Янкоўскі Ф.М. Уласныя імёны, іх варыянты і некаторыя формы ад імёнаў // Матэрыялы да 
слоўніка народна-дыялектнай мовы.  – Мінск, 1960.  – с. 187-198. 
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Г.С. Спорыш 

Безэквівалентная лексіка як аб’ект даследавання 

Для азначэння лексікі, што не мае рэгулярных адпаведнікаў у іншай мове, 
некаторыя даследчыкі выкарыстоўваюць тэрмін безэквівалентная лексіка, 
іншыя ўжываюць тэрміны варварызмы, экзатызмы, этнаграфізмы. Сярод 
прац, у якіх зроблена дакладнае размежаванне гэтых тэрмінаў, трэба адзначыць 
працу С.Влахава і С.Флорына “Непереводимое в переводе”, дзе даецца 
грунтоўны аналіз тэрміна “безэквівалентная лексіка” і праводзіцца 
адмежаванне яго ад паняцця “рэаліі” [1]. 
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У дапаможніку “Социальная лингвистика” Н.Б. Мячкоўская адзначае, 
што “ў любой мове ёсць словы, якія не маюць аднаслоўнага перакладу ў іншых 
мовах – гэта так званая безэквівалентная лексіка, у асноўным – абазначэнні 
спецыфічных з’яў мясцовай культуры. У выніку запазычвання такіх слоў у 
чужую мову іх называюць экзатызмамі” [6]. 

Ва ўступным артыкуле да слоўніка безэквівалентнай лексікі “Самабытнае 
слова” І.Р. Шкраба падкрэслівае, што “традыцыйны перакладчыцкі прынцып 
«слова праз слова» не здольны з аднолькавым поспехам дзейнічаць на ўсёй 
лексічнай прасторы” [7, с. 4] і адзначае, што “... калі беларускае слова мае 
складаную структуру значэння, з многімі прыватнымі прыкметамі названага 
прадмета, то ўзрастае верагоднасць таго, што ў рускай мове магчымы адзіны 
спосаб яго семантычнага вытлумачэння – апісальны, а само слова ў такім 
выпадку набывае статус безэквівалентнага” [7, с. 6]. 

Сярод безэквівалентнай лексікі І.Р. Шкраба таксама вылучае пласт 
экзатызмаў – тых рэалій, якія, названыя па-беларуску, адсутнічаюць у рускай 
мове, г. зн. сувязь “слова – прадмет” або “выраз – прадмет” не ўзнікае. Гэта тыя 
рэаліі, якія прысутнічаюць у жыцці толькі аднаго народа: васпан, ягамосць, 
заворыны, дзядзькаванне.  

У вывучаных намі навуковых працах безэквівалентная лексіка разглядаецца 
ў двух аспектах: граматычным (словаўтваральным) і культурна-нацыянальным. 

Словаўтваральнаму аспекту вывучэння прысвечаны артыкул 
Н.П. Даўбешкі “Пра некаторыя спецыфічныя словаўтваральныя тыпы 
беларускай мовы (у параўнанні з рускай)”, дзе аўтар разглядае факты 
безэквівалентнасці ў сістэме дзеясловаў, прыметнікаў і назоўнікаў, 
“абумоўленыя адсутнасцю ці меншай прадуктыўнасцю ў рускай мове асобных 
словаўтваральных тыпаў” [5, с. 95-96]. 

Разглядаючы дзеяслоўнае словаўтварэнне, аўтар вылучае ўласцівы 
беларускай мове “дзеяслоўны словаўтваральны тып з агульным значэннем 
дзеяння ці стану прадмета падкрэслена вялікай працягласці, якое перадаецца 
прэфіксальным фармантам папа-” [5, с. 96]. З пазіцый семантыкі названыя 
ўтварэнні з’яўляюцца комплекснымі, паколькі большасць з іх “сумяшчае 
значэнне працяглага дзеяння, якое мае характар суцэльнага, бесперапыннага 
працэсу, са значэннем множнасці, калі працяглае дзеянне складаецца з асобных 
кароткіх або доўгіх актаў, што паўтараюцца: папашукаць 'шукаць доўга' і 
'шукаць неаднаразова'” [5, с. 96]. Аўтар разглядае прыклады перакладу 
рэдуплікаваных двухпрыставачных дзеясловаў.  

Што тычыцца прыметнікаў, то спецыфічнымі ў беларускай мове 
з’яўляюцца за-прэфіксальныя ўтварэнні са значэннем 'такі, які ў значнай 
ступені перавышае меру якасці, названую ўтваральнай асновай' [5, с. 97]. У 
рускай мове гэтае значэнне празмернасці, перавышэння якасці перадаецца 
апісальна: бел. заранні – рус. слишком ранний, бел. замалады – рус. слишком 
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молодой. Прэфікс за- можа таксама надаваць значэнне 'які троху перавышае 
ступень якасці, абазначаную ўтваральгай асновай', і такія прыметнікі маюць у 
рускай мове аднаслоўны эквівалент, але але значэнне непаўнаты якасці 
перадаецца пры дапамозе суфікса: бел. завялікі – рус. великоватый, бел. 
зацесны – рус. тесноватый.  

У сістэме назоўнікаў даследчыца вылучае адсубстантыўныя ўтварэнні на  
-ішч-(а) са значэннем месцазнаходжання прадмета: бавоўнішча 'месца, на якім 
рос бавоўнік'; азярышча 'месца, дзе некалі было возера'. Гэты словаўтваральны 
тып у абедзвюх мовах належыць да малапрадуктыўных, але ў беларускай 
літаратурнай мове ён выкарыстоўваецца часцей.  

Колькасна ў беларускай і рускай мовах адрозніваецца і субстантыўны 
словаўтваральны тып са значэннем віду занятку, якое выражаецца 
суфіксальным фармантам -ств-(а)/-цтв-(а): алейніцтва, грабарства, 
камінарства, каморніцтва, плытніцтва. Такія вытворныя лексічныя адзінкі 
суадносяцца з асабовымі назоўнікамі. У рускай мове падобныя найменні асоб 
не ўтвараюць адпаведных назваў са значэннем віду вытворчай дзейнасці, а пры 
семантызацыі апошніх яны або суадносныя з імі прыметнікі ўваходзяць у склад 
апісальных канструкцый: бел. страхарства – рус. ремесло кровельщика / 
кровельное ремесло, бел. стальмарства – рус. ремесло колесника.  

Такім чынам, супастаўленне фактаў беларускай і рускай моў паказвае, 
што спецыфіка на словаўтваральным узроўні – не такая рэдкая з’ява і можа 
быць звязана з наборам фармантаў, прадуктыўнасцю выражанага імі значэння, 
наяўнасцю ці адсутнасцю пэўных словаўтваральных тыпаў, а факт іх 
генетычнай роднасці тым больш падкрэслівае непаўторнасць, самабытнасць, 
самадастатковасць кожнай.  

У артыкуле А.А. Гіруцкага “«Безэквивалентная лексик»а в свете теории 
номинативной деривации” адзначаецца, што пры паўторнай намінацыі 
(абазначэнне дэнатата сродкамі (ці па мадэлі) іншай мовы) ва ўмовах мастацка-
літаратурнага білінгвізму “безэквівалентная лексіка” можа выкарыстоўвацца ў 
якасці мастацкага выразнага сродку, а перанайменне – у якасці мастацкага 
прыёму, з дапамогай якога можа стварацца моўная характарыстыка персанажа, 
нацыянальны каларыт, дадатковая характарыстыка мастацкага вобраза. У такім 
выпадку трэба казаць пра індывідуальна-аўтарскую намінацыю, якая 
абумоўлена мастацкімі мэтамі. Аднак часам ва ўмовах мастацка-літратурнага 
білінгвізму перанайменне ўяўляе сабой факты інтэрферэнцыі. У такім выпадку 
намінатыўная адзінка адной мовы, выкарыстаная ў маўленні на іншай мове, 
характарызуе не мастацкі стыль аўтара, а яго мову [2, с. 41-42]. 

Пры даследаванні ў культурна-нацыянальным аспекце БЭЛ традыцыйна 
аналізуецца па тэматычнай прыналежнасці, прапануюцца спосабы яе перакладу. 

У артыкуле “Безэквівалентнае слова як носьбіт нацыянальна-культурнай 
семантыкі” Н.П. Даўбешка вылучае тэматычныя групы найменняў, што маюць 
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выразную нацыянальна-культурную семантыку і адзначае, што “нават 
пранікненне беларускай рэаліі ў побыт рускага народа не спрыяе ўзнікненню 
рускамоўнага адпаведніка. Пры неабходнасці абазначэння рэаліі 
выкарыстоўваюцца беларусізмы з паметай этнаграфічнай прынлежнасці” [4, 
с. 67]. Гэта такія лексемы, як бел. дранік – рус. оладья из тёртого картофеля, бел. 
верашчака – рус. жидкое мучное блюдо с мясом, колбасой и разными приправами, 
бел. ваўкалак – рус. мифическое существо, человек, способный принимать облик 
волка, бел. бонда – рус. белорусский народный обычай угощения близких и 
односельчан свежениной, а также овощами и фруктами нового урожая і інш. 

Адносна перакладу БЭЛ даследчыкі выказваюць часам супрацьлеглыя 
меркаванні. Так, Я.М. Верашчагін і В.Р. Кастамараў лічаць, што такія словы ў 
строгім сэнсе неперакладальныя. Гэта значыць, што з’ява лексічнай 
безэквівалентнасці назіраецца ў тым выпадку, калі немагчыма зрабіць пераклад 
па мадэлі “слова-слова” з поўным захаваннем значэня першага з іх. 
А.В. Фёдараў сцвярджае, што няма такога слова, якое нельга было б перакласці 
на іншую мову, хаця б апісальна. На думку Н.П. Даўбешкі, процілегласць 
дадзеных меркаванняў толькі ўяўная, бо кожны з даследчыкаў падразумявае 
немагчымасць перакладу безэквівалентнай лексікі на іншую мову адным 
словам. Даследчыца адзначае, што правільней казаць не пра магчымасць 
узнікнення аднаго або некалькіх эквівалентаў слову, а пра “... спосаб перадачы 
яго семантыкі ў чужой мове” [4, с. 226]. 

В.Г. Сцяпанаў у кнізе “Редакционная подготовка изданий переводной 
литературы: Конспект лекций” прапануе такія спосабы перадачы БЭЛ, як 
транслітарацыя і транскрыпцыя; калькаванне; апісальны (“вытлумачальны”) 
пераклад; “набліжаны” пераклад (пошук бліжэйшага па значэнні адпаведніка ў 
мове перакладу зыходнай безэквівалентнай адзінкі); трансфармацыйны пераклад, 
г.зн. перабудова сінтаксічнай структуры сказа, лексічныя замены з поўнай зменай 
значэння зыходнага слова, лексіка-граматычныя трансфармацыі [8]. 

Нельга не пагадзіцца з меркаваннем, што такія спосабы, як 
транслітарацыя, транскрыпцыя і калькаванне, не перадаюць поўнага значэння 
безэквівалентнага слова, у адрозненне ад тлумачэння паняццяў [4, с. 226]. 

Крыніцай вывучэння БЭЛ даследчыкі выбіраюць як слоўнікі, так і тэксты 
(часцей за ўсё мастацкія). 
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І.А. Струц 

Ідыяэтнічная своеасаблівасць колераабазначэнняў 
у мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў беларускай паэзіі 

першай трэці ХХ ст.) 
На сучасным этапе развіцця лексікалогіі паступова пачынае афармляцца 

новы навуковы напрамак – лінгвістыка колеру (або колеравая лінгвістыка). Колер 
як сродак “непасрэднага ўздзеяння на душу” [6, с. 45] становіцца адным з важных 
кампанентаў вобразу, а яго семантыка – структурнай і эмацыянальна-экспрэсіўнай 
адзінкай. Гэта сведчыць пра актуальнасць вывучэння асаблівасцей функцыянавання 
колераабазначэння ў сістэме вобразных асацыяцый мастацкай літаратуры. 

Прадметам нашага даследавання з’яўляюцца лексемы з колеравым 
кампанентам (далей – ЛКК), зафіксаваныя ў мове твораў беларускіх паэтаў 
першай трэці ХХ ст. Асаблівай увагі сярод адзначаных колеранайменняў 
заслугоўваюць адзінкі з кампанентам -цвет-, -цвецень-, -лісце-, -лессе- 
(зялёнацьвет, срэбрацьвецень, жоўталісьце, чорналесьсе), а таксама складаныя 
лексемы з саматычным кампанентам (напрыклад, сінявокі, залатазубы, 
беланогі, бледналіцы). На нашу думку, аналіз такіх утварэнняў можа дапамагчы 
выявіць як беларускую агульнанацыянальную спецыфіку выражэння колеравай 
семантыкі, так і спецыфіку вобразна-паэтычнага і ідыяэтнічнага мыслення 
мастакоў слова перыяду станаўлення новай беларускай літаратурнай мовы. 

Колеранайменні з кампанентам -цвет-, -цвецень-, -лісце-, -лессе- 
ўяўляюць сабой складаныя назоўнікі, большасць з якіх першапачаткова з’яўляліся 
паэтычнымі неалагізмамі і выкарыстоўваліся аўтарамі для павышэння мастацкай 
колеравобразнасці і выразнасці вершаванага радка (“Агні ў надзор’е / 
Залатацьветам шалясьцяць...” (П.Трус), “І толькі ўвечары адна, / Журыцца 
будзе на кургане / У жоўтацьвецені сасна...” (П. Трус), “Люблю я ноч на сенакосе, 
/ У срэбрацьвецені кусты...” (П.Трус), “Алеся.../ Адну ў палёх за чорналесьсем / 
Цябе ня раз я сустракаў...” (П.Трус). З цягам часу некаторыя з дадзеных 
колераабазначэнняў атрымалі статус моўнай нормы і знайшлі сваё адлюстра-
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ваннеў слоўніках (напрыклад, жоўталісце, чорналессе), астатнія так і засталіся па-
за межамі літаратурнага ўжытку (напрыклад, жоўтацвецень, срэбрацвецень). 

Матэрыял паказвае, што аказіяналізмы з элементамі -цвет- і -цвецень- 
адрозніваюцца паміж сабой не толькі аднесенасцю да пэўнага спектральнага 
кода, але і асаблівасцямі словаўтваральнай структуры. Так, у мастацкіх творах 
П.Труса, А.Дудара, Я.Пушчы, Я.Коласа адначасова ўжываюцца дзве пары ЛКК: 
зялёнацьвет – зялёнацьвецень, жоўтацьвет – жоўтацьвецень: “Ой, песьні!.. 
Песьні-веснаплыні../ Маёй душы зялёнацьвет!..” (П.Трус) – “І плачуць сінім 
верхавіненьнем / Ў зялёнацьвецені гаі...” (П.Трус); “Зацьвіла жоўтацьветамі 
восень...” (А.Дудар) – “Жоўтацьвецень красаваньня / Аздабляла каласкі...” 
(Я.Колас), “Пазрываў у маленстве я церні, – / з жоўтацьвеценьню смутак 
атрос...” (Я.Пушча), “І ў жоўтацьвецені пад ярам і далінай / Тане ў каўшох 
асеньняе віно, / і сьпяць гаі...”,“Вёска, вёска... / Ой, ды смутку твайго не 
згаіць / У лісьцьве-жоўтацьвецені кволым...” (П.Трус). Калі ў ЛКК зялёнацьвет 
і жоўтацьвет мы маем утваральную аснову -цвет- са значэннем ‘час цвіцення’ 
або рускамоўны аналаг беларуска адзінкі колер, то для кампанента -цьвецень- 
устанавіць дэфініцыю з кантэксту цяжка. Мяркуем, што слова цвецень можа 
мець значэнне ‘працэс цвіцення’ або быць патлумачаным праз назоўнік квецень 
са значэннем ‘час цвіценне’. Аднак дакладна лексічны склад аўтарскіх 
наватвораў прааналізаць немагчыма. У дадзеным выпадку “прыгожае не можа 
быць даступна пазнанню, яго неабходна адчуваць” [4, с. 90]. 

Лінгвістычны аналіз вершаванага тэксту дазваляе сцвярджаць, што 
некаторыя колеравобразныя адзінкі, рэпрэзентаваныя ў кантэксце літаратурнага 
твора беларускіх аўтараў першай трэці ХХ ст., захавалі асаблівасці фальклорна-
міфалагічнага мыслення старажытных беларусаў, і ўвогуле, славян.  

Гэта дастаткова выразна прасочваецца на прыкладзе ЛКК чорналесьсе і 
жоўталісьце, у якіх кожны з кампанентаў складанага слова ўзаемаабумоўлены 
і ўзаемазалежны. 

Так, згодна з меркаваннем М.Багдановіча, “наша стыхія – лес і балота” [2, 
т. 3, с. 52]. Акрамя гэтага, лес, як піша А.І. Бельскі, – “адвечны, вузлавы 
архетып нацыянальнага мыслення” [3, с. 37] беларусаў. У адносінах нашага 
народа да лесу заўсёды назіралася пэўная сакралізаванасць. “Лес з незабыўных 
часоў лічыўся пасрэднікам паміж небам і зямлёй. У лясах і гаях язычнікі хавалі 
мёртвых, таму што гэтыя месцы нагадвалі ім пра “блажэнныя” райскія сады, 
куды павінны ўзнесціся пасля смерці душы нябожчыкаў” [1, с. 25]. Лес таксама 
можа выступаць і сімвалам зямлі [7, с. 289]. Менавіта такія сімвалічныя 
асацыяцыі, на наш погляд, назіраюцца ў наступных паэтычных кантэкстах з 
выкарыстаннем ЛКК: “Пад ціхі шэлест чорналесься / Забытай моладасьці дні / 
Прыйшлі, як сон перад сьвітаньнем...” (П.Трус), “Стануць дні... / будуць песьні 
чорналесьсе весяліць...” (А.Дудар) і г.д.). 
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У лексеме жоўталісьце, як паказаў аналіз матэрыялу, амбівалентнасць 
сімволікі ліста таксама падмацоўваецца яго колеравым рашэннем. Жоўты, з 
аднаго боку, “суправаджае ўсё жывое” [10, с. 71], з другога боку, у мове твораў 
беларускай паэзіі з ім звязаны працэс звядання і тлення:“Сьлёзы, сьлёзы! / Калі-
ж сунімуцца яны?../ Калі-ж у кволым жоўталісьці, / Навек загубіш боль 
душы?..” (П.Трус), “...ў жоўталісьці колькі чорных плям, / калі пажоўклай 
кволасьцю каханьня / ўсьцілаецца халодная зямля...” (М.Лужанін). Колеракод 
жоўты можа таксама асэнсоўваецца і як сімвал смерці: “Жоўталісьцямі дні 
дагараюць...” (П.Глебка);“О, жоўталісьце мой асеньні, / прыйшоў расцалаваць 
твой шум!..” (Я.Пушча), “...і толькі галавы асеньні мак / дрыжыць маркотна 
позьнім жоўталісьцем...” (М.Лужанін), “Было яно калісьці, / Калі, як 
жоўталісьце, / жылі мы – ня жылі...” (Я. Купала), “Дзе-ж ты, мая 
радасьць?.. /... сум і жоўталісьце...” (П.Трус). 

Колеранайменні з саматычным кампанентам. Паводле слоў 
В.А. Маславай, “знешнасць чалавека – носьбіт пэўнай інфармацыі: па адных яе 
прыкметах можна меркаваць пра расавую і нацыянальную прыналежнасць, па 
іншых – пра пол і ўзрост, па трэціх – пра асабістыя характарыстыкі. А ў 
цэлым – пра нацыянальную культуру” [9, с. 44]. Таму невыпадкова вывучэнне 
асаблівасцяў моўнай рэпрэзентацыі знешнасці чалавека з’яўляецца адной з 
найбольш актуальных і прыярытэтных у сучаснай лінгвістыцы.  

Як паказаў матэрыял, колеранайменні з саматызмамі ў сваім складзе, 
выкарыстоўваюцца ў дзвюх асноўных сітуацыях. Па-першае, пры непасрэднай 
колеравай характарыстыцы знешнасці чалавека (напрыклад, чорнатвары 
(цыган) (А.Гарун), “Чорнавокі, твар прыгожы [у батрака Якіма – І. Б.]...” 
(Я.Колас), сівапэйсы (карчмар) (М.Чарот), “...душа баліць яшчэ / Па тэй 
чарнявай, смуглабровай...” (П.Трус), белагаловы (дзед) (А.Звонак), панна-
белалічка (Я.Купала), сівавалосы (дзед) (П.Трус). Па-другое, пры апісанні 
розных рэалій навакольнага асяроддзя, абстрактных паняццяў і некаторых 
міфічных істотаў (напрыклад, “...клён сінягаловы...” (А.Дудар), сінявокае 
(шчасьце) (У.Дубоўка), бледнавокі (цень злыбеды) (Я.Купала), “Як начніцы-
чорналіцы, / Скрыпам, шыпам маладзяцца [цемнатворы.]...” (Я.Купала); 
сівавусы (вадзянік) (М.Багдановіч), сінявокая (ноч) (М.Багдановіч), “...на палёх 
жоўтагрудых” (У.Дубоўка). Адсюль можна зрабіць высновы наконт існавання ў 
кантэкстах мастацкіх твораў беларускіх аўтараў дзвюх мадэляў колеравобразаў 
ускладненай будовы: уласна антрапаморфнай і прадметна-антрапаморфнай. 

Найбольш поўна ўласна антрапаморфная мадэль колеравобразаў 
праявілася ў творчай спадчыне паэтаў дакастрычніцкага перыяду творчасці: 
“Эй! Так хочацца.../ Дзяўчыначку белаліцу/ Туліць, цалаваць...” (Я.Купала), 
“Чорнавокі, твар прыгожы [у батрака Якіма] ...” (Я.Колас), “Ну, дзе твой 
[беларус] розум, белавусы?” – / Крычыць Моучба – “саусім нішмат/ Між вас 
разумных, беларусы...” (А.Гарун), “А Даніла... / Аб красуні сінявокай / Сьніў і 
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марыў...” (Я.Колас), “Не чапайся [панічок]! / Ўжо сынка / Песьціш з 
беларучкай...” (Я.Купала). Гэта, на наш погляд, выклікана імкненнем 
тагачасных мастакоў слова захаваць у сваіх творах лепшыя здабыткі 
фальклорных жанраў, блізкасцю іх мовы да народнай паэтыкі.  

Для паэтаў паслякастрычніцкага перыяду, наадварот, пошук новых і 
непаўторных колеравобразаў – асноўная задача. Таму ў мове іх твораў 
пераважаюць колеравобразы прадметна-антрапаморфнай мадэлі (напрыклад, 
златакудрае (сонца) (М.Чарот), беланогі (месяц) (Я.Пушча), сінякудры (лес) 
(А.Дудар). Назіранні за колеравобразамі ў межах гэтай мадэлі дазваляюць 
сцвярджаць, што саматычны код цесна звязаны з прасторавым і часавым кодамі. 

Так, складнікам прасторы, якая з’яўляецца “важнай формай свету і жыцця 
ў ім чалавека” [9, с. 80], выступаюць колеравобразы расліннага свету, водных і 
нябесных рэалій, уласнапрасторавыя паняцці: зялёнакосыя (сады) (П.Глебка), 
“Ой, Дняпро! Хлапец сінябровы!..” (М.Чарот), белабрысы (небасхіл) (А.Звонак), 
вогнявокая (дзяньніца) (Я.Колас), беланогі (месяц) (Я.Пушча), “...палёў сінявокі 
прастор...” (М.Чарот), “сінякудры узвыш” (Я.Пушча). 

Колеранайменні з саматычным кампанентам вельмі часта ўжываюцца і 
побач з назоўнікамі, якія абазначаюць часавыя паняцці, напрыклад, пры азначэнні 
антытэзы-міфалагемы дзень-ноч: (белакудры (дзень) (Я.Пушча) – чорнабровыя 
(ночкі) (А.Звонак), чорнавокая (ноч) (М.Чарот); лексем вечар: сінябровы (вечар-
юнак) (Я.Пушча); год: “Ой, юнацтва гадоў беланогіх, / зьбірайся ў вандроўку у 
поле!..” (Я.Пушча); месяц май: сінявокі (май) (А.Дудар). 

У выніку даследавання ЛКК дадзенай мадэлі становіцца відавочным, што ў 
мастацкім уяўленні “кожны аб’ект прыроды мае душу – гэтым ён падобны на 
чалавека” [12, с. 26]. Высокая ступень злітнасці чалавека з прыродай – асаблівасць 
язычнікай міфалогіі беларусаў. Беларус-язычнік верыў, што “прырода жывая і ў ёй 
усё думае, гаворыць з людзьмі” [11, с. 55]. Таму невыпадкова большасць 
кантэкстаў беларускіх паэтаў – гэта сведчанне так званай персаніфікацыі, г. зн. 
увасаблення неадушаўленных прадметаў або абстрактных паняццяў ў вобразе 
чалавека: “Нашай раніцы чырвонае віно/ срэбраногія бярозкі заліло!..” (А.Дудар), 
“А тут на палёх жоўтагрудых/ імгліцца з заходу жалоба...” (У.Дубоўка), 
“Увесну-ж – цвецень/ Яблынь белаліцых...” (А.Звонак), “Позна позьненька, / Зарою 
смуглаліцай.../ Я спаткаў жнейку-маладзіцу...” (П.Трус), “Даруй і ты мне, 
златазубы горад, / што я пясьняр табе ня родны...” (Я.Пушча), “..дай-жа мне.../ 
...гэты край рыжабароды / У думках толькі ўспамінаць...” (Я.Колас). 

Прааналізаваны матэрыял паказвае, што каларонім у спалучэнні з 
назоўнікам утварае вобразна-асацыятыўныя колерадэрываты, якія “ў 
параўнанні з узуальнымі словамі вызначаюцца большай экспрэсіўнасцю, 
незвычайнасцю і нечаканасцю ўжывання” [5, с. 29], дазваляюць паэту не толькі 
не толькі раскрыць багацце мастацкага колерапісу, але і перадаюць пэўную 
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культурную інфармацыю, якая была сфармулявана на працягу доўгага перыяду 
гісторыі беларускага народа. 
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Л.У.  Хрышчановіч 

Мянушкі вёскі Косаль Кармянскага раёна Гомельскай вобласці 
(лінгвакультуралагічны аспект) 

Невялікую вёску Косаль Кармянскага раёна, Гомельскай вобласці мы не 
знойдзем сёння на геаграфічных картах Беларусі. Яна, як многія іншыя вялікія і 
маленькія вёсачкі, што пацярпелі ад выбуху на атамнай станцыі Чарнобыля, 
зруйнавана, засыпана зямлёй. Раз’ехаліся людзі, што жылі тут, гадавалі сваіх 
дзяцей, ладзілі гаспадарку, радаваліся і сумавалі, марылі і любілі. Мінаюць 
гады, але памяць час ад часу вяртае у гэты блаславёны куточак маёй Радзімы, 
куды бацькі адпраўлялі нас, дзяцей, на летнія вакацыі. 

Жыццё ў вёсцы навідавоку: людзі ведаюць адзін пра аднаго, здаецца, усё. 
Кожны чалавек, які жыў у вёсцы, арыентаваўся на звычаёвае права, імкнуўся 
жыць так, каб не дапусціць ніякай крыўды, каб годна і гожа выглядаць у вачах 
сваіх аднасяльчан. Нормай было і тое, што амаль кожная сям’я акрамя 
афіцыйнага прозвішча мела неафіцыйнае найменне або мянушку. Ніхто не 
крыўдзіўся за іх, бо ў большасці сваёй яны не неслі ніякай зласлівасці альбо 
абразы. Мянушкі выступалі як дадатковы сродак ідэнтыфікацыі асобы. Лексіка-
семантычны састаў неафіцыйных найменняў (мянушак) в. Косаль быў 
дастаткова разнастайны. Сярод іх вылучаюцца мянушкі, якія сведчаць аб 
маральных якасцях іх носьбітаў. Так, адзін селянін па прозвішчы Зайцаў меў 
мянушку Ху ́ха. Ён быў працавітым чалавекам, клапаціўся пра ўласную 
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гаспадарку, але калі трэба было пайсці разам з мужыкамі касіць сена, альбо 
займацца нарыхтоўкай лесу для будаўніцтва, прыкідваўся нямоглым, кволым. 
Яго трэба было лячыць, ахоўваць, хухаць як казалі ў вёсцы. Адсюль і мянушка. 
Неаднойчы можна было пачуць: “Мужыкі, а дзе ж Ху́ха? Захварэў? Ня дзіва, 
сёння ж нарад сена касіць. Зноў жонка будзе вакол яго лётаць ды хухаць”. 

Цімох Прахарэнка меў мянушку Манок. Сёння цяжка сказаць, чаму ён 
атрымаў такую мянушку. Хутчэй за ўсё ён, ці яго продак, некалі зманіў, сказаў 
няпраўду. І, хаця іх дзеці ніколі ў гэтым не былі заўважаны, мянушка засталася. 
Кожная сям’я даражыла чысцінёй свайго роду, нікому не хацелася трапіць на 
востры язычок тых, з кім жывеш побач не адзін год. Той, хто адыходзіў ад 
агульнапрынятых, здавён заведзеных нормаў жыцця не мог разлічваць на 
прыязныя адносіны, што ў сваю чаргу адбівалася ў неафіцыйных найменнях. 
Была ў в. Косаль мянушка Гітлер. Якім жа павінен быць чалавек, каб атрымаць 
такое найменне? Гэту мянушку пасля вайны меў Лебедзеў Іван за тое, што быў 
вельмі жорсткім у адносінах да аднавяскоўцаў. Здарылася так, што ў вёску 
прыехаў каваль. У яго была поўная хата дзяцей, а гаспадаркі, ці хаця б каровы, 
не было. Ён, працуючы ў кузні, часам рабіў паслугі сялянам у рамонце 
інвентару, і за гэта людзі прыносілі яму невялікую плату: яйкі, шматок сала ці 
гарлач малака. Аднойчы Іван Лебедзеў увайшоў у кузню, стаў сварыцца і 
казаць, што забараняе каваць людзям. Каваль спрабаваў растлумачыць, што яму 
трэба карміць дзяцей, нарэшце не вытрымаў і назваў свайго крыўдзіцеля 
Гітлерам. Помнячы шмат іншых выпадкаў жорсткасці Івана, усе ў вёсцы з таго 
часу так яго і называлі. 

У мянушках зафіксаваны прыхільнасці вяскоўцаў да пэўнага роду 
заняткаў, іх любімыя звычкі. Жыў у вёсцы мужык па прозвішчы Берднікаў 
Восіп, які вельмі любіў плесці кашы, і яны ў яго атрымліваліся лепш чым у 
каго. Яго так і “ахрысцілі” – Кош: “Хлопцы, глядзіце, вунь Кош з кашом ідзе”. 

Бацькі майго бацькі насілі мянушку Хатулі. Яна ўзнікла з тае прычыны, 
што мой прадзед Рыгор любіў хадзіць на кірмаш, несучы за плячыма клунак, 
які ў вёсцы называлі хатулём. Звычайна прадзед гаварыў: “Вазьму хатуля і 
пайду ў Быхаў на кірмаш”. Хтосьці гэту яго звычку заўважыў, і прадзед 
атрымаў мянушку Хатуль. Гэта мянушка стала родавай. Майго бацьку ў 
звычайным ужытку называлі Валод Хатулёў, а калі трэба было афармляць 
нейкія паперы, то запісвалі афіцыйнае прозвішча Уладзімір Кулажанка. 

Даваліся мянушкі і па знешняму выгляду, па вопратцы, якую насілі. Калі 
Ягор Прахарэнка быў малы, то вельмі драў адзенне, таму бацькі называлі яго 
Дзюрам. Потым гэта мянушка перайшла на ўсю сям’ю. У вёсцы помнілі такі 
выпадак. Гэта было яшчэ да вайны. Ягор Прахарэнка быў старшынёй калгаса 
“Чырвоны пуцілавец”. Неяк у вёску прыехаў упаўнаважаны з райкома (з Камы) 
і запытаўся, дзе можна знайсці старшыню. Сяляне яму адказалі: “Дзюр жыве 
вунь у той хаце”. І вось упаўнаважаны прыйшоў да хаты і пытае: “Дзе тут 
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можна ўбачыць Дзюра?” Старшыня быў вельмі збянтэжаны і адказаў, што ён не 
Дзюр, а Прахарэнка”. 

Цікавымі нам уяўляюцца мянушкі, якія характарызуюць вяскоўцаў па 
тым, чаго яны жадалі ў сваім жыцці, аб чым марылі. Так, адна сям’я мела 
мянушку Цары. Справа ў тым, што гаспадар гэтай сям’і, калі быў малы і ў яго 
пыталіся, кім ён хоча быць, то ён адказваў, што хоча быць царом. Так ён 
атрымаў мянушку Цар, а потым уся сям’я стала Царамі. Мікола Прахарэнка, 
такім было афіцыйнае найменне гэтага чалавека, вядома, не стаў царом, а 
падчас акупацыі нашай тэрыторыі нямецкімі заваёўнікамі быў прызначаны 
бургамістрам Руднянскага сельскага савета. Трэба сказаць, што ніякай шкоды 
ён не рабіў, трымаў сувязь з партызанамі, таму і не быў асуджаны пасля вайны. 

У аснову большасці мянушак пакладзены матывавальныя прыкметы. І, 
хаця іх колькасць па словах некаторых даследчыкаў скарацілася, яны 
працягваюць сваё актыўнае жыццё, выконваючы акрамя намінатыўнай, 
інфарматыўную функцыю, даючы мажлівасць глыбей пазнаёміцца з той альбо 
іншай асобай, зразумець асаблівасці яе характару, паводзін. Так, Міхась 
Прахарэнка, якога ў вёсцы ласкава клікалі Міхалка, меў мянушку Лэпка. Пасля 
рэвалюцыі, калі была нацыяналізавана зямля, ён усімі праўдамі і няпраўдамі 
здолеў дабіцца зямельных надзелаў для ўсіх сваіх пяці сыноў: Міколы, Васіля, 
Восіпа, Кастуся і Цімоха. Усім пабудаваў хаты на лепшых участках зямлі, браў, 
хапаў, альбо, як казалі ў вёсцы, лэпаў усё, што можна было. 

Адна сям’я атрымала “палітычную” мянушку Троцкія. Гаспадар гэтай сям’і 
пасля Грамадзянскай вайны хваліўся, што бачыў Троцкага. Усе яго дзеці і ўнукі 
таксама насілі мянушку Троцкія: “Троцкія ў гэтым годзе першыя бульбу пасадзілі”. 

Цікавая матывацыя мянушкі Зрэй. Яе носьбіт некалькі гадоў быў палявым 
вартаўніком у калгасе і, зразумела, назіраў, як спее збажына і часта ў размове з 
мужыкамі гаварыў: “А жыта, ячмень ужо зрэя”. Так і стаў Зрэем на ўсё жыццё.  

Селяніна па прозвішчы Цакуненка клікалі ў вёсцы Папок. Гэта мянушка не 
мае ніякага дачынення да папа. Імя гэтага чалавека было Пятрок. Ён у маленстве 
не мог добра выгаварыць сваё імя. У яго замест Пятрок атрымлівалася Папок. 

Матывацыя мянушкі Заможнікі на першы погляд здаецца празрыстай: 
багатыя, матэрыяльна забяспечаныя людзі. Аднак сям’я Берднікаў не была 
заможнай, а мянушку яны атрымалі ад Восіпа Бердніка, які яшчэ да вайны быў 
старшынёй калгаса і ўвесь час гаварыў аб тым, што калгаснікі павінны жыць 
багата, быць заможнымі. Гэта заўважылі дасціпныя вяскоўцы, і з таго часу ўся 
сям’я стала Заможнікамі. 

Кароткае знаёмства з неафіцыйнымі найменнямі (мянушкамі) в. Косаль 
кармянскага раёна Гомельскай вобласці пашырае нашы веды пра функцыянаванне 
беларускага іменаслову, паказвае яго адметнасць і ўнікальнасць. 
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Мянушка як адна з найбольш старажытных антрапанімічных формаў  
паглыбляе наша разуменне менталітэту народа, спецыфікі яго культуры і 
гістарычнага лёсу. 

 
 
 
 

Г.К. Ціванова 

Да праблемы высвятлення дыялектнай асновы 
твораў беларускага пісьменства XVIII стагоддзя 

Пераважная большасць твораў XVIII ст. не мае дакладнай пашпартызацыі, 
таму высвятленне дыялектнай асновы мовы таго ці іншага помніка мае важнае 
навуковае значэнне. 

У XVIII ст., калі беларуская мова займае маргінальнае становішча ў 
дзяржаве, калі напісанне па-беларуску не рэгламентуецца ніякімі нормамі, у 
аўтараў маецца шмат патэнцыяльных магчымасцей для адлюстравання 
асаблівасцей народнай гаворкі. 

У якасці аб’екта даследавання мы абралі камедыйныя тэксты, якія пісаліся 
навучэнцамі і выкладчыкамі розных навучальных устаноў як практыкаванні ў 
рыторыцы і піітыцы. Усе гэтыя творы з’яўляюцца макаранічнымі, што яскрава 
паказвае адметнасць часу: суіснаванне беларускай мовы побач з іншымі 
славянскімі мовамі. Для паўнаты карціны шматмоўнасці сітуацыі напісання 
твораў заўважым, што асобныя прадметы ў гэтых навучальных установах 
выкладаліся на латыні, царкоўнаславянскай, польскай мовах. 

Навуцы вядома каля трох дзесяткаў беларуска-польскіх, беларуска-
украінскіх, беларуска-рускіх інтэрмедый, аднак пераважная большасць іх – 
публікацыі пазнейшых часоў. Мы аналізавалі арыгінальныя рукапісы, якія 
рэпрэзентуюць гаворку розных тэрыторый Беларусі: заходняй – інтэрмедыя 
“Вакханалія”, створаная на тэрыторыі Гродзеншчыны [2, с. 201; 3, с. 21-24.]; 
паўночнай – “Камедыя” Каятана Марашэўскага (месца стварэння – Забельская 
калегія – указана на тытульнай старонцы); усходняй – інтэрмедыі “Селянін на 
споведзі”, “Селянін у касцёле” са зборніка Смаленскай семінарыі. Гаварыць пра 
дакладнае, паслядоўнае адлюставанне жывой народнай гаворкі не выпадае: 
аўтары да гэтага не імкнуліся (а калі б і захацелі – не змаглі б, бо не было 
арфаграфічнай нормы). Яны стваралі мастацкі вобраз, і адным з асноўных 
сродкаў стварэння гэтага вобраза была гаворка персанажа. Дакладнасць перадачы 
асаблівасцей вымаўлення залежыць ад густа і моўнага адчування аўтара (ці 
перапісчыка). Тым не менш, думаецца, правамерна паставіць пытанне, якімі 
гутарковымі рысамі поціпастаўлены тэксты, створаныя на розных тэрыторыях. 
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Адной з самых яскравых асаблівасцей беларускай фанетыкі з’яўляецца 
аканне. Вельмі паказальным у гэтым сэнсе з’яўляецца рукапіс “Камедыі” 
К.Марашэўскага, напісаны двума почыркамі. Першы скрыптар аканне ў пачатку 
і сярэдзіне слова адлюстроўвае ў 80 % ад усіх патэнцыяльна магчымых 
выпадкаў: chadżu, ad tapara, małaczu, da paudnia, adzin, pamahała; caluheńki, ad 
capa, żanockaja (14)1, у канцавым адкрытым складзе – у 25 %: nada, kaniecna (14); 
яканне у гэтай частцы рукапісу не адлюстроўваецца зусім: aniemeli, jeszczo, 
biereć, z klećboju, dzieciey, na ziemli, siermiaszka zdzieretca, nie maju (14). Другі 
скрыптар аказваецца больш чуйным да народнага маўлення і перадае аканне ў 
91 % выпадкаў: adrachysia, prasić, maja, tahdy, hadzina, paydu, adnak, karocińki, 
havoruczy, zmaryusia, addychacca, nie mahu (24); у канцавым адкрытым складзе – 
у 83 %: tak chuda, duża, moża, tolka, douha (24). Адразу заўважаецца даволі 
паслядоўнае адлюстраванне якання – у 87,5 % выпадкаў: jaho, mianie, zviali, 
ciaper, biada (24); пры гэтым насуперак польскай арфаграфічнай традыцыі (!) 
адпаведна вымаўленню пішацца адмоўе не ў першым пераднаціскным складзе ў 
72,7 % выпадкаў: niamożna, nia dużo, nia czorny, nia muszu (24). 

У рукапісах XVIII ст. не проста адлюстравана аканне, але і паказана яго 
варыятыўнасць на розных тэрыторыях. Так, у інтэрмедыі “Вакханалія” такая 
паказальная мясцовая рыса, як ненаціскное [о] у канцавым адкрытым складзе 
перадаецца з дакладнасцю 100 %: krywo, licho (20), heto, dobro, sieno (21). Пры 
гэтым аканне ў пачатку і сярэдзіне слова адлюстравана ў 84,2 % выпадкаў: z 
haławy, barada maia, wada padmyła, pazwalaiu (21); яканне – у 72 %: zbiasilisia 
(20), ciabie, siadzić, mianie (21). 

Адметнай асаблівасцю дыялектнай асновы Смаленскіх камедый з’яўляецца 
дысімілятыўнае аканне, якое ў тэксце адлюстравана спарадычна: тамъ 
нипанашаму ни такъ у насъ (68), привизався (68б). Пры гэтым аўтар адчувае 
асаблівае вымаўленне рэдукцыі ненаціскных галосных і перадае іх напісаннем 
літары ы пасля цвёрдых зычных на месцы дыялектнага рэдукаванага гука 
(<[э],[o]): кажытца (66б), кыли (67), ниводный исуспяцы не попропuщу (67) і 
літары и пасля мяккіх: ци ни пападзhтца (66б), знаиця [знаjиц’а] (67), нh 
поsнаишъ (68). У цэлым жа ў гэтых тэкстах аканне адлюстравана ў 77,2% ад усіх 
патэнцыяльна магчымых выпадкаў: пападзhтца, кали бъ, изваими (= и с своими) 
павидзися, к абhдни, чаго (66б), харашенка (67б); яканне – у 89 %: бязделлимъ 
(66б), ня бывши, пиряпечку (67), ня видна, у цябе, зямляныя, дзяревня, ци ня 
придзиць (67б), занясли, на мяне (68), побядзицелю (70). 

У сістэме дыялектнага кансанантызму самай паказальнай рысай 
з’яўляецца якасць гука [р]. Зацвярдзелае [р] прадстаўлена як у інтэрмедыі 
“Вакханалія” – krywo , dureiuć (20), remiasnik, nie pasciarohsia, adchwastać 
chrypcianku (21), pry boku, upierad (23), – так і ў “Камедыі” К.Марашэўскага: ad 
                                                
1Тут і далей лічбы ў дужках пасля прыкладу – нумар старонкі арыгінала. 
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samych kurey, biereć, perałom, harawać (14), kryczyć, treba (14б), nie zahraszyu, 
wieroukaju, prystupiło, treśni harujuczy (15). 

Смаленскія камедыі прадстаўляюць мясцовае вымаўленне – мяккае [р’]: 
забрязгаюць, пиряпечку (67), цяпhрь, приказаваю (67б), забрiˆовъ (68), хрясцися 
(69), припячець, да зари, гавориць, берясцень (69б). 

Наяўнасць падоўжаных зычных проціпастаўляе вымаўленне на розных 
дыялектных масівах. Няма падоўжаных ў гаворцы-аснове інтэрмедыі 
“Вакханалія”: zboża (21), swinia (23) і “Камедыі”: życio, świnia (14). Падоўжаныя 
зычныя характэрны для гаворак Віцебскай, Магілёўскай, паўночна-ўсходныя 
часткі Гродзенскай, мінскай і Гомельскай абласцей [1, карта 64]. Яны 
адлюстраваны ў тэксце Смаленскіх камедый: бязделлимъ (66б); хаця часцей у 
тэксце напісанні адлюстроўваюць арфаграфічную традыцыю: скрясенья 
(= воскресенье), богамолья (70). 

Сярод граматычных дыялектызмаў перш за ўсё звяртае на сябе ўвагу 
форма вінавальнага склону ў функцыі прамога дапаўнення, што павінна 
проціпастаўляць адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоўнікі. Гэта рыса 
паслядоўна прасочваецца ў тэксце Смаленскіх камедый. Тут аб’ект дзеяння 
названы адушаўлёным назоўнікам у форме В(=Р): мужика з двора збыць (66б), 
учуць голубя (69б); неадушаўлёным назоўнікам – у В(=Н): сынъ разбивае.. 
железы (68), сонца бокъ припячець (69), бацьки хлhбъ рабляли (70). Толькі пры 
дзеяслове з адмоўем ужываецца форма В(=Р): ци ни разабю я табh етыхъ 
манистовъ (68), якъ души не влепить (69). 

 Абсалютна па-іншаму прадстаўлены гэтыя формы ў інтэрмедыі 
“Вакханалія”. Тут адзначаны адушаўлёны ў В(=Н) – ratować ludzi dobrych (20) – 
і неадушаўлёныя ў В(=Р): cepa… dziarżać, sachy kiarować (21), szukać paduszok 
(23). Паводле сведчанняў дыялектолагаў, такое ўжыванне характэрна для 
многіх паўднёва-заходніх гаворак, у прыватнасці ў Лідскім, Навагрудскім і інш. 
раёнах Гродзенскай вобласці [1, карта 211].  

“Камедыя” прадстаўляе як адны, так і другія формы: sosnu spuscić, irwać 
jabłyk (14) // drou rubać (14б), zakładu adraczysia (24). Вядома, што твор 
напісаны выкладчыкам Забельскай калегіі, якая знаходзілася ў Дрысенскім 
павеце. Вёскі Забелы цяпер няма, бліжэйшая да яе вёска Валынцы 
дыялектолагамі не абследавалася. У цэлым для гаворак гэтай тэрыторыі 
характэрна ўжыванне прамога дапаўнення ў форме В(=Н), аднак у трох вёсках 
(Казлоўцы, Шчарбіцкія і Мётлы) на бліжэйшай да гэтай тэрыторыі адзначаны ў 
функцыі прамога дапаўнення формы В(=Р) неадушаўлёных назоўнікаў. Гэты 
факт патрабуе далейшага навуковага асэнсавання. Тым больш, што менавіта 
паблізу гэтых вёсах адначаны яшчэ адзін вузкамясцовы граматычны 
дыялектызм: двухскладовы канчатак творнага склону адзіночнага ліку 
назоўнікаў жаночага роду – z klećboju, pad łaukaju (14), wieroukaju (15) – пры 
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тым, што на ўсім астатнім абшары гэтага павета адзначаны толькі формы з 
аднаскладовым канчаткам -ой/-ей. [1, карта 69]. 

Да граматычных дыялектызмаў мовы інтэрмедыі “Вакханалія” дададзім 
адпаведныя той жа тэрыторыі формы назоўнага склону множнага ліку назоўнікаў 
ніякага роду з канчаткам -а: iedź u les pa drowa, usiliusia ty u łyka (23) [1, карта 97]. 

У сістэме займенніка звяртае на сябе ўвагу найперш вымаўленне 
ўказальнага займенніка гэты. Смаленскія камедыі вылучаюцца тут сярод 
іншых перадачай вымаўлення з прыстаўным [j]: Ета мая баба, въ ета лиха 
(66б), ета нехта ж з маскалiˆовъ (67). Прыстаўны [h] адзначаны як у 
“Вакханаліі” – heto ludzi tonuć (20), szczo heto sa mnoiu dziecsa (21), – так і ў 
“Камедыі”: heta żart (14), usiamu hetamu winawat (15). Адзначаныя асаблівасці 
цалкам адпавядаюць вымаўленню на тэрыторыях, адпаведных мяркуемым 
дыялектным асновам мовы помнікаў [1, карта 49]. 

У сістэме дзеяслова адзначым для І спражэння фіналь -ць у формах 3-й 
асобы адзіночнага ліку з націскам на аснове ў “Камедыі” skażeć (14), nie 
wozmieć (14б), licha znaić (24) і ў Смаленскіх камедыях вся дзяревня знаиць, да 
и пuза развяжиць, поп приедзиць (67б), будзиць казаць, попъ кажиць (69), 
адпаведныя дыялектнай аснове [1, карта 149]. Нечаканымі з’яўляюцца такія 
формы ў інтэрмедыі “Вакханалія” on każeć, nie wozmieć (20), waniaieć, tak 
budzieć (21), бо дыялектолагамі зафіксаваны толькі адзінкавыя аналагічныя 
ўжыванні ў Дзятлаўскім і Навагрудскім раёнах. Затое менавіта на гэтых 
тэрыторыях пашыраны такія адметныя для інтэрмедыі формы 2 асобы 
множнага ліку, як wy siadzicio, chaho smieiaciosia (20) [1, карта 152]. 

Паказальнай з’яўляецца і перадача постфікса зваротных дзеясловаў. У 
інтэрмедыі “Вакханалія” – больш аднастайна: smieiaciosia (20), nie lańsia (23). У 
“Камедыі” першы перапісчык падае варыянтыўныя напісанні, прычым 
некаторыя з іх проста паўтараюць польскую арфаграфічную норму: upiuzsysię, 
kaczjetca, zdzieretca (14), mazalicca (15b) wieszalisię (18), admieniłosie, choczecca, 
stałosię (18); другі перапісчык больш арыентуецца на вымаўленне: ubłutausia, 
pacieszusia, addychacca, spadzewatca (24). Што ж да Смаленскіх камедый, то тут 
адлюстравалася моцная рэдукцыя галосных: вотъ я и паидзись (66б) [1, карта 164]. 

Такім чынам, для аналізу дыялектнай асновы мовы помніка намі 
вызначаны наступныя рысы-маркёры: 

фанетычныя: 
 аканне, 
 яканне, 
 якасць [р], 
 наяўнасць падоўжаных зычных; 

граматычныя: 
 выражэнне прамога дапаўнення (В-Р або В-Н), 
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 двух-/аднаскладовы канчатак творнага склону адзіночнага ліку 
назоўнікаў жаночага роду, 

 вымаўленне займенніка гэты, 
 канчатак 3 асобы адзіночнага ліку дзеясловаў І спражэння, 
 канчатак 2 асобы множнага ліку, 
 постфікс зваротных дзеясловаў. 

Аналіз тэкстаў беларускай мовы на народна-гутарковай аснове, 
праведзены паводле азначаных рыс, будзе плённым для вызначэння дыялектнай 
асновы таго ці іншага твора. Пры гэтым, безумоўна, у кожным асобным 
выпадку пералік адметных рыс можа быць павялічаны. 
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М.А. Чуканава 

Старабеларуская асабовая лексіка з адмоўнай канатацыяй 

Асабовая лексіка з адмоўнай канатацыяй ўжо з’яўлялася аб’ектам 
даследавання беларускіх моваведаў, аднак разглядалася яна ў сучаснай мове, 
літаратурнай і дыялектнай (працы Крыўко М.Н., Панюціч К.М., Малдаван І.Ф, 
Губкінай А.В. і інш). Дадзеная праца прысвечана даследванню гэтага пласта 
лексікі ў гістарычным аспекце. Крыніцай фактычнага матэрыялу з’яўляецца 
“Гістарычны слоўнік беларускай мовы”. Выбар лексікі ажыццяўляўся шляхам 
суцэльнай выбаркі. Сабраныя прыклады прадстаўлены выключна ў пісьмовых 
помніках рэлігійнай і афіцыйна-справаводчай сферы: Біблія, творы рэлігійнай 
палемікі, актавыя запісы, статуты, хронікі і г. д. Зразумела, у іх прасочваліся і 
элементы народнай гутаркі, але ўсё ж гэта больш унармаваная мова.  

Праблема эмацыянальна-ацэначнай лексікі працягвае заставацца адной 
са спрэчных лінгвістычных праблем. Па-першае, вельмі пярэстай з’яўляецца 
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сама тэрміналогія: экспрэсіўна афарбаваная, эмацыянальна афарбаваная, 
эмацыянальна-экспрэсіўная, экспрэсіўна-эмацыянальная, эмацыянальна-
ацэначная, экспрэсіўная, эмацыянальная, ацэначная, характарыстычная 
лексіка. Па-другое, адрозніваюцца прынцыпы і крытэрыі азначэння такога 
роду лексікі, хоць у якасці асновы выдзялення яе ва ўсіх выпадках выступае як 
быццам адна і тая ж з’ява – эмацыянальная афарбаванасць слоў. 

Актуальнасць тэмы вызначаецца яшчэ і тым, што эмацыянальна-
ацэначная лексіка з’яўляецца істотным матэрыялам для вырашэння шматлікіх 
лексікалагічных і стылістычных праблем беларускага мовазнаўства. Аналіз 
вялікай колькасці ацэначнай лексікі дапаможа пры вырашэнні пытанняў 
словатворчасці як у дыяхранічным, так і ў сінхранічным аспектах.  

Усю сабраную лексіку можна падзяліць на тры вялікія семантычныя 
групы: 1) парушальнікі закону (архибунтовник, виновайца, головникъ, 
грабежникъ і інш.); 2) адступнікі ад хрысціянскай веры, грэшнікі (адовникъ, 
атеистъ, безбожникъ і інш.); і самая вялікая 3) парушальнікі маральных 
(бытавых) нормаў (баламутъ, брехачъ, вадца, волоцуга, лукавецъ і інш.). 

Словаўтваральны аналіз выбраных лексем дазволіў выявіць невялікую 
колькасць невытворных асабовых назоўнікаў з адмоўнай ацэначнай 
канатацыяй славянскага паходжання (буй, воръ, кепъ, ложь). Верагодна, што 
першапачаткова некаторыя з гэтых назоўнікаў маглі называць не толькі асобу, 
але і прыкмету: буй ‘вар’ят’ і ‘бу’йны’. Таму да гэтай групы можна аднесці і 
поўныя невытворныя прыметнікі, якія ўжываліся як субстантывы (лихий, 
гордый, лакомый). Акрамя таго экспрэсіўнасць дадзенай групы лексікі спрыяе 
ўжыванню слоў у пераносным значэнні, таму сюды трапілі такія лексемы як 
воўк (// перан. Злы чалавек. wдин по wдежи чернецъ члкъ але внUтрь 
злосливыs волкъ (Зб. 752, 89б)) і робакъ (// перан. Пра нікчэмнага, мізэрнага 
чалавека. "мъ естъ робакъ (Выкл., 114б)). 

Вытворныя назоўнікі прадстаўлены рознымі спосабамі словаўтварэння: 
прэфіксальным (анти-христъ, з-бой), суфіксальным (бегл-ецъ, блуд-н-икъ, 
брех-ачъ, вандал-итъ), складаннем (лихо-дей, дармо-едъ), складана-
суфіксальным (грех-о-люб-ецъ, брат-о-убий-ц-а, лиц-е-меръ), марфолага-
сінтаксічным (кривд-у-мов-н-ый, лиц-е-мер-н-ый). 

Так, суфіксальнае ўтварэнне асабовых назоўнікаў ажыццяўлялася пры 
дапамозе шматлікіх славянскіх суфіксаў: -ай- (гольт-яй, гольт-ай), -ар- (лих-
вяръ, лих-варъ, махлj-аръ ), -ач- (брех-ачъ, мот-ачъ), -уг- (волоц-уг-а), -ун- 
(бег-унъ), -нак- (греш-н-акъ). Пры гэтым самымі прадуктыўнымі аказаліся 
суфіксы -ник- /-ик- (ад-н-икъ, блуд-н-икъ, голов-н-икъ, вред-н-икъ) і -ец-/-ц- 
(вад-ц-а, грабеж-ц-а).  

Сярод утвараючых суфіксаў гэтай групы вылучаюцца суфіксы 
іншамоўнага (пераважна грэчаскага і лацінскага) паходжання: -ит- (вандал-
итъ), -ис- (вандал-исъ), -ист- (ате-истъ), -ал- (ацеп-алъ), -ор- (виолят-оръ), -
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арий- (волюпту-арий), якія як правіла далучаюцца да запазычаных каранёў або 
запазычаны разам з каранямі. 

Асобны тып словаўтварэння складаюць словы тыпу без-ум-н-иц-а. Па 
фармальных паказчыках дадзенае слова трэба аднесці да жаночага роду, але 
называлі ім асоб мужчынскага полу.  

Словы, якія абазначаюць асоб жаночага полу, амаль усе ўтвараны ад 
адпаведнікаў мужчынскага роду: кгамрат-к-а < кгамрат, греш-н-иц-а < греш-
н-ик, гони-тель-к-а < гони-тель; лотр-ын-я, лотр-ин-и < лотръ. 

Такім чынам, найбольш прадуктыўнымі спосабамі словаўтварэння 
з’яўляюцца суфіксальны, складанне і складана-суфіксальны. Значная 
колькасць слоў утворана марфолага-сінтаксічным спосабам: прыметнікі 
пераходзяць ў назоўнікі (адбываецца працэс субстантывацыі). Значна радзей 
сустракаюцца словы, утвораныя пры дапамозе прэфіксаў. 
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СЛОВА  РОДНАЕ,  ДАЎНЯЕ  І  ЗАПАЗЫЧАНАЕ 
____________________________________________________________________ 

 
 

У.У. Барысюк 

Германізмы ў “Заўслед” 
(слоўніку гаворкі вёскі Белы Мох Мсціслаўскага раёна) 

У слоўніку гаворкі вёскі Белы Мох Мсціслаўскага раёна “Заўслед” 
налічваецца блізу 500 старонак машынапіснага тэксту. Сярод моўных адзінак 
значную па памерах частку складаюць германізмы, якія абаснаваліся ў гаворцы 
рознымі шляхамі. Так, у першую групу, уваходзіць лексемы, што далучыліся 
непасрэдна пра нямецкую мову. 

Адшпіліць, зак. Адшпіліць. Наеўся, пугаўку адшпіліць нада. 
Ахвіцэр, м. Афіцэр. А тама ахвіцэр строіў сабе адзін дом. Два курсанты 

і ахвіцэр, патруль. З адной стараны ахвіцэр стаіць з аўтаматам і з ножэм, і з 
другой стараны стаіць з аўтаматам і з ножэм, гэта ў Томску на ваенных 
заводах, дзе я служыў. К нам ваеннапленны ахвіцэр папаўся, Пехцярыха сказала 
немцам. Немцы елі жвачкі, каб нервы успакаіваліся, гэта мне ахвіцэр гаварыў. 
Суседка з вайны прывезла сабе ахвіцэра. Ыхаў, я не знаў, што Іван Карабок 
няпомніць, ён памер, дзве дачкі і сын астаўся, сын дажэ не знаю гдзе, адна 
дачка ў Жыгулях, а другая – за ахвіцэра. А мы з ім у арміі вмесце служылі, Іван 
Гуркоў, ён быў паліхмахером у арміі, стрыг ахвіцэраў, старшын стрыг, 
сержантоў. Ахвіцэры большынство былі. Ахвіцэр, м., перан. Афіцэр. Ахвіцэраў 
збіваем, а рядавых пакідалі, астаўлялі, то як касілі. 

Ахвіцэрскі, прым. Афіцэрскі. Адзін у ахвіцэрскую школу пайшоў вучыца. 
Ахвіцэрская ваенная рубашка. У ахвіцэрскай школе вучыўся, пазычыў грошы і 
не аддаў. 

Аштраховаць, зак. Аштрафаваць. Аштраховалі б за самагонку, тады так было. 
Багер, м. Багер. В нас быў багер, рэжут торх. …І балота пачынаеца, на 

лагу балота гэтае, яно нятопкае, там торх рэзалі, ярказ тута і ставок з гары 
сходзіш, багерам рэзалі, і рукамі рэзалі, як багера не было… Торх лежаў дзе 
глыбей, дзе мельчэй, багером рэзалі. 

Бартавы, прым. Бартавы. Здаеца, машына туды ехала, бартавая, а я, 
здаеца, розы красные рваў, машына, як у Рамана, Раман ездзіў, Лёнька Раманаў. 

Бартануць, зак. Бартануць, таўхануць. Табе нада было бартануць. 
Бінт, м. Бінт. Бінтам чэрэз падпаху. Гэты самы бінт заверчывай, не нада. 

Каб бінт прыжаў, на спіне завязаў. 
Болт, м. 1. Болт. З адной стараны болт забіў. Бером балтоў, жалеза 

ссечанага, асколкі. 2. Болт, рыб. Прыедзеш, брэдзень прывязі, з’ездзім у 
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касмыніцкую рэчку, Казла Колю вазьмём, будзем балтом пастуківаць. Цягнеш, 
а тады балтом, дажэ чэрэз валачок – валакеш ты яго – перапырхваюць 
некаторые рыбы. …Я тока хацеў осьцямі, а Коля, Ныбіна эта, балтом, не даў, 
ніхто шчуку не забіў. А тама стаяла сетка рыбу лавіць, впэрэдзі, а тута рыбу 
балтамі б’ём, заганялі рыбу ў сетку, і какраз гэты бабёр папаўся ў сетку. 

Болціць, незак. Болціць, таўчы. Сетка была, ставяць на канаву, болт, 
болцяць. Валачкі былі, як зацягнеш і балцеш. 

Брус, м. Брус. Дзерэвяная, рубленая з брусоў. Таўсцей чуть-чуть етага, 
таней чуть-чуть етага, і нож у гэтым брусу. Брусок, пам.-ласк. Брусок. На 
брусок мыла прыціснуў туды, павернець ключом, зубцы адмечаець, і ў тарэц яшчэ 
торкаеца, пад які сцержень ключ усхадзіў. Аполкі, з абеіх стараны гэтыя брускі. 

Брыгадзір, м. Брыгадзір. Тэй брыгадзір быў з нашэй дзерэўні. Што, 
брыгадзір не возьмець у калхозі. 

Будзеброт, м. Бутэрброд. Немцы вынялі гэтыя будзеброды, з фляжэк 
вынімалі, гэта я не знаю, гэта бацька гаварыў. 

Бункер, м. Бункер. Ёсць пагрушчык, валакушы гэтые скідаюць, а тама 
раўняюць па стагах, у нас скірды нема, а стог, а гэтага камбайн выкідаець з 
бункера – копы. Шпігат на салому, як цюкі вяжуць, машына такая ёсць, як 
поўны бункер, яна чырк – і выкатваець. 

Бухгалтар, м. Бухгалтар. Яе (суседкі) мужык быў бухгалтарам, многа 
было багацтва, ён раншэ за яе памёр, і сын памёр старшы. 

Бухгалцерыя, ж. Бухгалтэрыя. У бухгалцерыю гэту пападаюць і вычысляюць. 
Бушлат, м. Бушлат. А ты мой бушлат укралі. Во, у бушлаце гэтым і прыйшоў. 
Вальдшнэпса, ж., вашнэпс, вашчэп, м. Вальдшнэп. Вальдшнэпсу пісалі, 

длінная на нагах, высокая на нагах, па вадзе ходзіць, збіраець мошэк, што па вадзе 
плаваець. У лесе вашнэпс ёсць у лесе, яны чуткіе, блізка не падпускаюць, сразу 
паднімаюца, эта вот етые з чубамі, етые самцы з чубамі, кажэца, аднаго забіў, 
усе раўно, усе жірные, каторые ў лесе. Вашчэпы далёка чутна, як гудзіць. 

Ванна, ж. Ванна. Лёнька чуць выцягнець з ванны, сэрца начало млець. 
Вахля, ж. Вафля. Вахлю беры ты еж.  
Венціль, м. Вентыль. Знізу адкручваеш венціль, невыносімая жара. 
Генеральны, прым. Генеральны. Заўтра ўборка ў нас генеральна. 
Гільза, гільзіна, ж. Гільза, гільзіна. Раскладны ножык, пад берэг якраз 

гільзы, чатыры рублі стоіў тады. Бацька тоўк табаку гільзіна тута войстра, а 
тама выпукла. Тады дайшоў я да гэтага места, дзе забіў падсвінка, Мішку сказаў 
Саламонаву бяры гэтага падсвінка, нясі дамоў, я, еслі заб’ю звера, нікалі не бяру 
дадому, еслі гэтага, што есць можна, лася, кабана, вырэзаю кішкі і на пуза кладу 
яго, каб кроў сцекала, накрываю лапкаю, маскірую яго і кладу стрэляную гільзіну 
наверх, ніхто не падыйдзець, порах пахнець, ты стрэліш, порах то пахнець у 
гільзіне, сабака то ўсегда падайдзёт. У бацькі гільзіна з аружыя. 
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Гохманка, ж. Гофманка. Во эты завод, кірпіч разабралі, гохманка, дзе 
кірпіч выпалівалі. 

Гохманскі, прым. Гофманскі. Во ў шохах кірпіч еты высыхаў, а тады на 
тачках вазілі ў гохманскіе печы, тама ў клеткі склавалі, хады гэтые закладалі 
кірпічом і замазывалі, усе кругом, сколька хадоў, ва ўсе ходы клалі і замазывалі, 
а ў першым хаду запалівалі агонь, а тады замазывалі еты ход, наверху на 
гохманке былі южкі, круглые, во такіе, у тые южкі сыпалі топліва, дроў кідалі, 
накалівалі дабела. 

Дзізель, м. Дызель. Да, дзізель ідзець, на Дрыбін. Дзізелямі ездзюць. 
Егарскі, прым. Егерскі. Бацька егарскага быў, празвалі Яба. 
Егер, м. Егер. Адзін охотнік, адзін егер, браканёры гэта обае, еслі 

опытна здзелаць обыск, то ўсё найдуць: і ласіну, і кабаніну, і гарэлку. Там егер 
рэзаў асіны для ласёў, карыта выцясываў, соль сыпаў, каб лізалі, навесы дзелаў, 
сена клаў туды, кармушкі былі, іх нема дужа, калі прыйдуць, то ён (лось) рэдка 
ўходзіць, яго ўбіваюць, во і егера называюца, егер, еслі ўбіваець. Я ішоў па 
направленію на поле, дзе егер паставіў будку сабе, тама тожэ ельнік густы, но 
я табе не відаў, дажэ не замеціў, яны (дзікія свінні) зарюхалі, ух, ух, ух і 
пабеглі. Як па пацкаўскай дароге йдзеш з Белага Моху на Пацкава, з левай 
стараны там два ложкі: адзін маленькі, і другі маленькі, тама была ласіца 
ўбіта рукою егера. Егера возят на падкормку зерно. Егеря дажэ глушуць рыбу, 
у аднаго ў браканёра мех узрыўчатку ўзялі. І леснікоў, і егероў. Як тока весна 
пачынаеца, разводдзе, егер б’ець андатр і норак і ставіць сеці на рыбу, калі 
нельзя лавіць, гэта егерям можна, а так які чалавек, судзюць, штрахуюць. 

Забінтаваць, зак. Забінтаваць. А руку забінтаваў Налетка, завязаў, а 
тады ў бальніцу прыйшлося ехаць, і ўколы даваў ад бешанства.  

Зал, м. Зал. Пяць комнат, кухня, зал пяць на пяць.  
Зала, зола, ж. Попел. Ад брыкета цёпла, но залы многа, няскора 

нятухнець, два дні можэт жар быць, агонь нятухнець пад гэтаю залою. 
Прысніліся берозовые дровы, накладу, яна скоціца, а тады падпаліў, гарэла, 
агонь відзіў, і ні залы нема, нічога, бела, адна галавешка асталася. Раньшэ залу 
сабіралі і рассыпалі па льнішчы. Раньшэ залу ў калхоз, а па што, не знаю, гэта 
после вайны. Суседка сыплець залу на дарогу, к майму забору. Дуб, клён, ясень, 
топаль, зола ўродзе бы красноватая, яна сама і красновата. 

Зашпіліць, зак. Зашпіліць. Зашпіліць на замок. 
Зашпіляць, незак. Зашпіляць. Як дзелалі, каб зашпіляць расхрыстану грудзь, 

не была расхрыстана, расшпілена ўсё было, пугавак не было, а шчас мора. 
Заштемпіць, зак. Заштэмпіць. Ён яму гэта мяса заштемпюць. 
Кабель, м. Кабель. Во, як кабель можна найці. Канечне, калі кабель каб не 

гніў, ад Падсолтава, таўсцей, як умаставы гвозд, тожэ абліты, жырны, 
падземны кабель. Тады кабеля гэтага навалачылі з Падсолтава. Телефонная 
провалака, кабель.  
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Кантора, ж. Кантора. Кулініха была там, і кантора была там, Курдзюкоў 
Іван быў такі, ён памёр. Не дужа старшэ, можа на год, можа на два, яна 
здаровая, работала ў канторы. Чатыры хаты было і кантора, шчас загон, дзе 
коні сцерагуць, ліпы асталіся, яблынькі, да ешчэ жыў там Міхась, Валюжынец, 
Кулініха жыла, жыў там, пераехаў у Крычаў, памёр там, жонка асталася, 
дзве дзеўкі, Валюжынец пераехаў у Добрак, Астряк жыў тама, тады пераехаў, 
на пасёлку жыў, памёр, сын у Мігілёве, дачка не знаю, дзе жывець, жонка, 
наверна памёрла, яны старые былі.  

Канцэнтрат, м. Канцэнтрат. Я ў арміі грэчку не любіў, а эту грэчку любіў, 
каторая канцэнтрат, з гавяж’ім мясам, канечне. 

Квадратны, прым. Квадратны. Квадратные, па сорак кілаграм, а гэты 
цюк да тоны, да пяцісот кілаграм, круглы такі. Рэзнікі пяклі квадратные. 

Кіцель, м. Кіцель. Кіцель новы, на замку. 
Клеймаваць, незак. Клеймаваць. Біў ласёў, рассекаў напапалам, удоўж і 

ўперак, віцінар клеймаваў і вазілі ў Крычэў здаваць заместа кароўскага, а тама 
прымалі, гэта была ў Старыне, адзін са Старыні вазіў прадаваць заместа 
кароўскага, а там прымалі. Выпечана на шыі, клеймуюць коні, тожэ 
выпекаюць. Кляймуюць зуброў. 

Клеймо, кляймо, н. Кляймо. Клеймо заклеймуюць і здаюць умесце 
кароўскага ласінае. Кляймо выпечана на шыі, во як выпекалі пленным немцы, 
што не сцереж і не поцераеца яно. Я забіў клеймованага лася, таўро было на 
шыі, клеймо, значыць там іх клеймуюць. 

Клеймованы, дзеепрым. Кляймованы. Аднаго лася забіў, клеймованага, 
таўро было на шыі. Я лася аднаго застрэліў клеймованага, бальшы, самец.  

Кран, м. Кран. Шэсць метраў стоўб, гладзенькі, як я ў арміі быў, туды 
кладуць падаркі дарагіе, падымаюць на кране, о, застаўляюць, узлезець, тваё 
будзець. Я п’ю ваду з крана временамі. Баня ў арміі порцілася, вадзілі ў 
гарадскую, там адкруціш краны, пар гэты як найдзе, выдзержаць нельзя, а 
тады пад дождж. 

Курорт, м. Курорт. Як Чэркеса пасадзілі, Чэркесіха з’ездзіла на курорт. 
Лавіна, ж. Лавіна. Лавіна, пра снег, дзеці падваліліся пад снег. 
Лагер, м. Лагер. Бацька ўцёк з лагера етага ад немцаў і прыехаў пухлы 

дамоў, я яго пазнаў, ніхто не пазнаў. 
Лейценант, м. Лейтэнант. Тады не знаю, сухі які-то быў, старшы 

лейценант. Яго сестра прыежжала, гадоў дзесяць-пятнацыть назад, старшы 
лейценант. 

Марганцоўка, ж. Марганцоўка. Марганцоўка, як мак. Як марганцоўка 
завеца ў лячэбніцы? 

Марка, ж. Марка. Мо маркі не нада туды. Гэта печаці на марках, нада 
пасцерці. Такіе ёсць, яны, маркі, з печацямі. Я хацеў дзве маркі прыклеіць. 
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Матор, м. Матор. Матор можна цэліком купіць. Што на маторе номеря 
стаяць. Маторчык, пам.-ласк. Маторчык, ветрачок. Некаторые тряпку 
паставіць і маторчык, тряпка само сабою на калу вісіць. 

Машына, ж. 1. Машына. Астанавіў машыну на бальшаку. Ваенная 
машына прыехала картошку закупліваць і гэта ўсю дрыгву выдзернуў. Да 
Быстрыцы даехалі, матацыкл захлох і машына какраз ехала на Быстрыцу з 
Капачоў, шафёра астанавіў і папрасіў бензіна, шчас х…й дужа хто дасць, во 
ён давёз, шафёр гаворыць масла нема, мы так даедзем, без масла. Машына 
ёрзь, ёрзь, каток прабілі. На машыне праездзіў, дольніцу ўзяў і за дольніцу 
папаў. Там машына з комбікормам кулдыхалася. Тута на машыне возюць 
пісьмы, а раньшэ кукурузнік летаў. Якімаў Мішка, памёр і жонка памёрла, 
хата пустая стаіць, і Мішка Пяхцер, сюды к дароге, і хата пустая, у гэтага 
Пехцяра Валька астаўся, жывець на Украіне, Манька я не знаю, дзе жывець, 
разбіўся Іван, падцяпліваўся на машыну, малы быў, упаў і забіўся. Я тока быў 
на спічэчнай фабрыке, у Томску, як служыў у арміі; адны мужыкі збіваюць 
яшчыкі, выносюць і грузюць на машыны, а так і адны бабы работаюць. 
Пажарная машына. Пажарная машына. І ў Курманаве пажарная машына ёсць. 
Машынка, пам.-ласк. Машынка. О, машынка, стрыгець эты. Так заўцехнік на 
машынке жмець. У нас была херма, электрычэскімі машынкамі стрыглі. 2. 
Машына, ж. Электрабрытва. А тады паброем машынэю. 3. Машына (мера). Я 
не знаю, ці запусцілі ці не карпа, у Капачах запусцілі машыну карпу. 

Метал, м. Мятал. Во дзірку, здзелаць, туда ўваходзіць, там бальшое 
пространство, бабёр улезець, адтуда нявылезець, усё металам задзелана. 

Металічэскі, прым. Металічны. Здзелаў металічэскі нерэт, бабёр улез 
туды, ён яго і выцягнуў. Металічэска такая палка была. Раньшэ як не было 
сіт, бацька дзелаў сам з металічэскіх сетак, шчас усё фабрыка дзелаець. Туды 
рыбы збіраеца, рёбра згінаюць, рыба прысасываеца к палатке, сталісты, эта 
металічэскія пруты. 

Міна, ж. Міна. А тады міна зашыпела, я пачаў рубашку знімаць. 
Процівотанковая міна, по танку. Міны і шчас сагнуты ёсць. Міны, тута хвост 
усё, крылля, як у бомбі, каб роўна ляцела, як стрэляем. 

Мінамёт, м. Мінамёт. Снарад з мелкага мінамёта. У коўш папала пяць 
мін з крупнага мінамёта, во, запрэцілі капаць, рядом капалі, а тую закапывалі.  

Ордзен, м. Ордэн. Я забываю сны, як бацька гаворыць і ордзены і забываю. 
Орден, ордер, м. Ордэр. Не было ордена на обыск, нічога. Без ордера на 

обыск ішоў. 
Пазаклеймуюць, зак. Пазаклеймуюць. Шчас нарэжу сасонніку, 

пазаклеймую ўсе пні. 
Папіроса, ж., Папіроса. Адзін пачак пацёртые папіросы былі. Даваў тры 

пачкі папірос, не ўзяў. Ты будзеш знаць якіе папіросы, большэ такіе, тока 
мінскіе. Папіросіна запаліў. Учора на койке нашоў папіросіну адну. Папіроска, 
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пам.-ласк. Папіроска. Во высцерэгаў, стаіць і папіроска курыць. Папіроска 
дыміць, можэ хто курыць, цэдзіць, дым пахнець. Папіроска можэць згарываць 
да канца. Хто курыць папіроска за папіроскаю. Дзве папіроскі скажы, мы яму 
дадзім цюху хлеба. 

Парашпіліць, зак. Парашпіліць, расшпіліць. Чаго гэта штаны здзяюца, 
забыў, што парашпіліў. 

Патрон, м. Патрон. Быў патрон тугі. Выцягнуў патрон патронам. 
Кедроўкі ёсць, іх ядуць, патрона не стоіць порціць на яе. Ну, фабрычным 
патронам, таму што норма пораху і норма дробі, яна кучкэю ляціць са ствала 
зразу. Куры хватаюць капсюлі, так блішчыць, медзь эта, тама вырэжэш, это 
ў пупах, там усё перэрабатываеца, матка курыцу забіла, я разрэзаў пупы, 
чысціў, нашоў капсуль, выстрэляны, каторы выкалупвалі з патронаў. 

Патроннік, м. Патроннік. Патроннік разбіваеца, чэрэз сілу, большэ 
нормы. У патронніку адным карцеч, правом, у левом была пуля. 

Паштальён, м., паштальёнка, поштальёнка, ж. Паштальён. Тама 
встроілася паштальёнам. Паштальёнка пісьма прыносіць, пенсію прыносіць. 
Поштальёнка вторнець у дзверы і пайшла. 

Перашпілены, дзеепрым. Перашпілены. Во перашпілена рямка. 
Перашпіляць, незак. Перашпіляць. Я спецыяльна на наужнік так 

перашпіляю шпігацінаю, і так завяжу, і так завяжу, каб крышка не паднялася, 
то пчолы не выскачылі… 

Перэбінтаваць, зак. Перабінтаваць. Тады ўжо перэбінтуеш, еслі нанач. 
Пошта, ж. Пошта. Адтуда з пошты нехай звоніць. Заўтра выхадны дзень 

усюдых на пошце. Пока посортіруют тама, куды якое пісьмо нада, пісем на 
каждой пошце сабіраеца, а после куды якое. Эта ўчэрашняя пошта. 

Ракета, ж. Ракета. Спутнік перэлецець, ракета не дагоніць. У ракеце 
што-та зрабатываець, яна сама рвеца. Дзве ракеты красных выпусцілі. 

Ракетны, прым. Ракетны. Мне брат з ракетных прыбораў антену прывёз, 
такаяво, маленькая, як не пакладзі, усё роўна паказвала чыста. Такіх часцей 
многа ракетных. Усе ў разных часцях служылі: я ў страіцельных, адзін у 
ракетных, адзін у танкавых часцях, адзін – связіст, а Жэнька ў марской 
берагавой авіяцыі. 

Ракетчык, м. Ракетчык. Лёнька служыў ракетчыкам два гады. 
Рапс, м. Рапс. З рапса дужа не бяруць пчолы. Рапс сеюць, на масла сеюць. 

Рапс толька цэплятам. Сеюць жыта, авес, ячмень, пашаніцу, рапс, што масла 
давлюць, малоціць, былле можна паліць, на подсцілку, рапс шчас уседы сеюць. 

Рапсовы, прым. Рапсавы. Рапсовы мёд врэдна.  
Расшпілены, дзеепрым. Расшпілены. Як дзелалі, каб зашпіляць 

расхрыстану грудзь, не была расхрыстана, расшпілена ўсё было, пугавак не 
было, а шчас мора. 

Рэйс, м. Рэйка. Адзадзі рэйсы абратна пераносім. 
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Рэнген, м. Рэнтген. Урач гаварыў адзін рэнген не ўрэдзен, гэта атамные 
лучы ўсё прасвечваюць. Хадзіў на рэнген учора. Рэнгенаў многа прайшоў. 

Салдат, м. Салдат. Тады мяне матка вяла, салдат ляжаў убіты, 
вінтоўка, аўтамат, сапёрская лапата і граната ля яго было. Васіль жывець, а 
Пецька памёр, былі ад салдат. Пабеглі к Новічыхе, тая хлеба дала салдатам. 
Паглядзі, скока бульбы закуплівалі, эшалоны салдаты грузілі. Саберэць усех 
салдат, граець, пяець, старшына наш. Там салдаты стаялі, ваўкі вырылі 
пячору, блендажоў было многа, а зараз барсукі жывуць, еноты жывуць, лісіцы 
жывуць, пячор панарылі страх, но барсукі выганяюць гэту нечысць – енатаў, 
лісіц, барсук сільнее. Яна па ўсех хатах рассяліся салдаты, у нас шаснацыть 
чалавек, хата была бальшая. 

Салдацкі, прым. Салдацкі. Такіе зверы не кідаюца туды і туды, давюца, 
бегаюць, і туды ў салдацкі вешчмяшок завязаў, і пашоў дальшэ правяраць што 
к чаму. Салдацкіе катанкі во. Штаны белы нацельные салдацкіе. Яшчэ 
засталася салдацкая памяць, як ідзеш на пасёлак, салдаты садзілі берозы. 

Спрынцоўка, ж. Спрынцоўка. У спрынцоўку набяром чарніла да ў морду. 
Сталісты, прым. Сталісты. З провалакі тоўстай, сталістай, бацька 

кузнец быў, восць. 
Сталь, ж. Сталь. Рабілі з сталі, з лісоры, бацька ўсё дзелаў рэзакі. Якая 

сталь пападзеца. 
Сталюга, ж., сталюгі, мн., цясл. Сталюга, сталюгі. Но глядзі, на гэтые 

сталюгі стаў ля самае хаты, начаў сцаць на сценку, а тады павярнуўся, Суслік, 
здаеца, за вероўкі, вітые, цягне за дзве вяроўкі, пагляджу, хамут лезець, з-пад 
саломы цягнуў, а тады відзіў Сусліка, здаеца, выкідны ножык, а тады відзіў 
пісьмо, здаеца, перэламаў пісьмо, і ўспрачнуўся. Сталюгі называліся, па 
пацягах скатываліся на сталюгі і скабамі крэпілася, з адной стараны, так і з 
другой, у сталюгу і ў бервяно. 

Стамеска, ж. Стамеска. Адзін катляк выдзяўбываў, закруціў такую 
стамеску, і стамеска там асталася, не выдзеўбаў. Прытом, я саскрэбаю, як 
пчол саскрэбаю, стамескай, з адной стораны роўна. 

Страус, м. Страус. Я чуў, страусаў гадуюць на мяса. 
Табель, м. Табель. Калі ў табелі паглядзеў, скока начыслілі, чаму апяць 

уніз злезлі, на пяць, а шэсць, на тысячу прыбаўлена. Схаджу шчэ і ў штаб 
нашчот пенсіі, скажу, каб табель праверыў. 

Тарфакрошка, торфакрошка, торхакрошка, м. Торфакрошка. А тады 
якраз торх, тарфакрошку вазілі на поле з Басценавіч. Заўважыў нагу у тарху, у 
штабелю, дзе торфакрошку возюць з гэтага штабелю. Калі торхакрошку 
вазілі гэтые шыркаўцы, з шкуркамі нёс к машынам, да двара даехаць. 

Тарфіна, ж. 1. Тарфіна. Такая чуць-чуць вужэ, на ўвесь рэзак дліною, 
тарфіна. 2. Тарфіна, брыкеціна. Такая тарфіна. 
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Тарфянік, тархянік, м. 1. Тарфянік. Тама, дзе гэтых зайцаў стрэляў, 
загарэўся тарфянік, тока перад вясною, як разводдзе пачыналася, патухла, усё 
выгарэла. Там, дзе барсукі, яноты падзелалі пячоры, у тарфяніках. Селішча, 
лог і ўсё, косюць там сена, раньшэ штырямі паролі землю, тама пачці 
тархянікі, знайшлі дуб, тама лясы раньшэ былі бальшыя. 2. Торфакрошка. Гной 
гэты, тарфянікі вазілі тады на поле пад картошку і растрасалі. 

Тархеная карзіна. Спецыяльная карзіна для пераноскі торфу. Тархеная 
карзіна, тая круглая, з адной стораны ручка плеценая і з другой. 

Торт, м. Торт. Мешок ліпкі, шо торт быў. Эты смашнее торт, чым Ваня 
дзелаў. 

Торфушка, ж. Торфушка. Прылёпак, торфушка, дрывянка, шо дровы 
кладзеш, торх калі кладзеш, к сценке прыдзелана будка. Торх клалі, тарфушка 
называлася.У мяне тарфушка называеца. 

Торф, торх, м. Торф. Некоторыя торфом продымлівалі пчол, дымлі. На 
балоце пяць гадоў работаў, як торх рэзалі. На балоце ў прэс, выскачыў торх, і 
пайшоў і не прыйшоў, каб тока пад нажы папаўся, выперла, у торх пайшоў бы. 
Ніхто не меняў, дроў скока хочэш, торх, тапі. Па ўсіх калхозах вазіў навоз, на 
пагрушчыку грузіў торх, навоз, на цялегі вазілі і рассыпалі. Сам дзелаў рэзакі, 
торх рэзаць. Сябе рэзалі торх раньшэ, як дроў не было, бацька рэзаў, а мы 
аднасілі, у клеткі складалі, каб сох. Рэзак, што торх рэзаць. Торх вазілі на паля 
на конях. Торх лёгенька капаць, гэта не тое, што зямля. Жоўты торх. Жоўты 
торф. Жоўты торх, а тута жоўты торх, не крышыўся. 

Чорны торх. Чорны торф. Чорны торх сухі, тама дубы стаялі, як 
высахне – крышыцеся, лес дубовы кагда-то быў, дубняк. 

Торхарцель, ж. Торфарцель. А тады йдзеш па балоце, людзі там жылі, 
сем хат было, з гары схадзіць, возера гэта, ставок капаны, кантора была на 
балоце, торхарцель. Дзе торх вырабатывалі, на балоце жыў, на торхарцелі. У 
балота на торхарцелі, дзе разрабатывалі, рэзалі торх, наляцела скварцоў 
цёмна, ноччы на начлег туды леталі. 

Торхарцельскі, прым. Торхарцельскі. Торхарцельскі быў конь. 
Турма, цюрма, цюрьма, ж. Турма. У яе (Тонькі) два сыны, адзін два раза 

седзеў у турме, а другі – не знаю. Раз у арміі папаўся на цюрме; старшы 
лейценант Мешкоў падаў рапарт. Худжэй чым у цюрьме, дісціплінарны 
батальён. 

Тухель, м. Туфель. Запры ў тухель еты.  
Фанера, ж. Фанера. Бацька дзелаў рэўню з фанеры. Там фанера такая. 

Чым то будзець абнесена чы фанера будзець. 
Флажок, м., пам.-ласк. Флажок. Аблаву здзелалі, аднаго ваўка забілі, а 

тыя чэрэз флажкі пайшлі, яны тады не баяца флажкоў, а сразу ікнеца часам і 
назад, краснага баіца, канечне, ён шаволіца і ён баіца. 
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Фогс, Фогст, Фокс, м. Фогс, Фогст (мянушка). Фогсу ў вагончык сеў рой. І 
какраз тута снілася, дзе Фогст, дзе я пасеяў каліну, выціснуў сок, гэтые 
костачкі занёс, гэтыя костачкі семя. Егер выбіў усё, усплашную, клічка Фокс. 

Фуганок, м. Фуганак. Фуганок гэта длінны такі, клёпку стругаеш, 
кладзеш бокам, вядро палучаеца, бочка. 

Шайба, ж. Шайба. Тады пагляджу які-то мужык, падшыбнік выбіваець, 
даў мне, ён выбіў, пустую даў, на пад’ёмнік падвесіў тую шайбу, павесіў на 
трактар, што паднімает плугі, кульціватары. 

Шакаладзінка, ж., пам.-ласк. Шакаладзінка. Беры шакаладзінку ету. 
Шарфік, м., пам.-ласк. Шарфік. Я завярнуў шарфікам рану Палкану. 
Шафер, м. Шафер. Скідаюць грошы, шафер забіраець і тады складуюць і 

падаюць матке. Я яго шаферам узяў, каторы зайца закідаюць. 
Шахта, ж., шахты, мн. Шахты. Гаварыў, я лезу ў шахту і не знаю, чы 

вылезу, закурыў, шахта ўзарвалася. Грышка, ён на шахтах работаў сорак 
гадоў. Заходзіў на шахты, каждую кропу абшчупваў, стукаў малаточкам, чы 
глупчыць яна. У шахтах работаў, стукнула. 

Шахцёр, м. Шахцёр. А, Лёня шахцёрам быў, узрыўніком, там і жывець. 
Шахцёр мыеца, на язычок нажымаець, і дождж ідзець, і мыюца яны тама. 
Шахцёры напіваюца, страх. 

Шахцёрскі, прым. Шахцёрскі. Шахцёрскіе штаны, брызентовыя, лапікі 
на срацы і на каленках, каб не праціралася, наўніз ляжыць. 

Швагор, м. Швагер. А яго швагор падсаветаваў. Швагор прыезджаець, 
заганяець машыну. Швагор яго тута, сестра. Я з вашым швагрём стаю, з 
мужавым братам. Гэта шчытай швагрі. Там жылі Валюжынец, там Астряк 
жыў, Кулініха жыла, Іван Красны жыў, Міхась жыў, гэтага Міхася швагор і 
швагрэня. А сваю швагрэню, Юльку, саветавалі мне. Наўряд ці Коля хадзіў, у 
Шырьках жыў, гэта Краснага швагрэня, у цёткі жыў ён. 

Швелер, швэлер, м. Швелер. Шчас брат здзелаў металічэскіе шулы, з 
швелераў. Ты яго пад швэлер прыпаяіш. 

Шлакаблочны, прым. Шлакаблочны. Курятнік у брата адзельна, 
шлакаблочны. Я брату дзелаў шлакаблочную хату. 

Шланг, м. Шланг. Я калі цісну яблыкі, тожэ мязок, наверх падымаеца, як 
яна начынае кіснуць, зарабатываць, а тады ўстаўляю шланг і ў другі бетон 
ўліваю чыстае, работает з гэтым мязком, а так, як крыстал, чыстая. Я наліў 
бражку ў трохлітровую банку, чэрэз шланг, сасяну і ў банку сразу, яна цякець. 

Шлея, ж. Шляя. А гэта з адной стараны і з другой за гуж чэпляеца шлея. 
Шлюз, м. Шлюз. Карасёў страх, шчук запускалі, а ці яны ёсць ці не, шчукі 

позатохліся, можа ёсць, а можа і нема, а як у азерах чэрэз шлюз працекаець 
вада, там не замерзаець, яна не даець замерзнуць, яна цякець, і цякець, там і 
шчук страх. 

Шморын, м. Шворань. Шморын, жалезіна, па спіне праехаў. 
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Шнэк, м. Шнэк. Па чатыры тарфіны выдаўлівалі з шнэка. 
Шпігат, м. Шпагат. Подчэровак прыпраўляеца, а тады скручваеца ў дліне, 

у трубку, а тады шпігатам сіль-сільна, ажно шпігат туды ўрэзаеца, 
скручваеца, тады скрылькамі рэжуць. Шпігат на салому, як цюкі вяжуць, 
машына такая ёсць, як поўны бункер, яна чырк – і выкатваець. Шпігаціна, ж. 
Шпагаціна. Подчерёвок, брат прыправіць, скруціць яго, шпігаціну крепко 
сажмець, ажно ўрэжэца, тока не знаю, варыць ці не ў кіпятку, можэць варыць, 
што ён як варэны. У мяне было наматана на руцэ на левай, прытом, толі ніткі, 
толі шпігаціна, я бег па дароге і ўсё глядзеў на лес, глядзеў навужнікі яшчэ, шчэ 
куды-та захадзіў. Шпігаціна нітка тоўстая. Я спецыяльна на наужнік 
перашпіляю шпігацінаю, і так завяжу, і так завяжу, каб крышка не паднялася… 

Шпіён, м. Шпіён. Недзе шпіёна злавілі. 
Шпіянаж, м. Шпіянаж. Тама шпіянаж тожэ ёсць. 
Шпроты, мн. Шпроты. Шпроты тута спісаны ўсе. 
Шрам, м. Шрам. Відзеў сон, здаеца, у печы што-та дзелаў, жар, а тады 

жар гэты і гаручы, і каторы патухшы, я яго за бок закачуе, уродзе бы ў бані не 
ў бані, відзеў, здаеца, фатакартачкі, сваю і братаву, здаеца на шчаке бела, які-
то шрам, якая-то пастройка. 

Штаб, м. Штаб. А ты тожэ хадзіў у штаб? Мой бацька хадзіў з 
старшыною ў штаб. У штаб іціць і званіць. Я схадзіў у штаб, каб выпісалі во 
ведамасць. 

Штабеляваць, незак. Штабеляваць. Гэты торх штабелююць. 
Штабель, м. 1. Штабель. Штабель тарфа, метраў пятнацыть. Мол 

праджаны лес, штабелямі лес ляжыць у лесе, прадаець. На полі ходзіць, ля 
Найвон, у штабелях у этіх, там і плацін многа, баброў. Пні падаб’ю, падамажу, 
відзіцё, штабелёў накладу. Раншэ штабелёў торху нагарталі вазіць на поле. Это 
леснікі загатаўліваюць, у штабеля кладуць на дровы, каму-та ілі ў ляснічаства, ілі 
ў гартоп адпраўляюць. 2. Тарфяны вал. Пачці штабель весь перэкапаў. 

Штампаваць, незак. Штампаваць. Тута, у гасударстве, ложкі штампуюць. 
Штандар, м. Штандар. Ваконцэ роўна са штандарамі, каб пол сох. 

Стаіць на фундаменце, а штандары высока стаяць. Падмостнікі пад мастом 
ставюць, штандары, ставюць кірпічные, раньшэ з дуба былі штандары, а 
тады кладуць пацягі. Раншэ, як кірпіча не было, на дзерэве хата стаяла, на 
штандары ставілі дубовые. 

Штрап, м. Штраф. Бальшы будзець штрап. Далі штрапу пачці шэсцьсот 
пяцьдзесят рублей. Няхай мне штрап быў, а мне гэта нічога. Ты знаеш, штрап 
будзець. Шэсцьдзесят рублей штрапу. 

Штыр, м. Штыр. Там абседжана так, пароў штырем. Шырчыною такі, 
штыр стаіць, войстры на касіну, пераварачваеш і на бок адрэзаеш. Селішча, 
лог і ўсё, косюць там сена, раньшэ штырямі паролі землю, тама пачці 
тархянікі, знайшлі дуб, тама лясы раньшэ былі бальшыя. 
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Шыфер, м., шыферына, ж. Шыфер. Васемнацыть лістоў шыферу 
прадаў. Вокны пабілі, шыфер пазнялі, сколька жалеззя. Пабілі вокны, і ўсё, і 
шыфер папаснялі, ужо нада было кармушкі дзелаць, раскідалі, як дарога стала, 
як раскінуўся саюз, херма кончылася. У адной прыляцеў рой пад шыфер, 
вашчыну нанасіў, вашчыну адвёў, мёду нанасіў і перазімавалі пчолы. Шыфер 
быў у палец таўшчынёю, гладкі, не рубчасты гэты, страляў грамчэй ружэя. 
Шыфер валністы. Лопнуў какраз у загібе, шыферына сцекаець. 

Яўфрэйтар, яфрэйтар, м. Яўфрэйтар. А камандзір аддзялення быў яўфрэйтар 
Бардзоў. З братам вучыліся ўмесце ў механізацыі, а тады ўехалі кучаю яны, брат 
мой не знаець етага, Кандраценка Іван з Мазлава, Матусовіч быў, Мігілёўская 
область, тока не знаю, адкуда, Вашчэлін быў яшчэ, камандзір аддзялення 
яўфрэйтар Баздзоў. Не салдат, ён яфрэйтар, старшы лейценант рапарт напісаў. 

Германізмы таксама ўваходзяць у склад фразеалагічных адзінак, напрыклад: 
Адседзець турму. Адбыць тэрмін пакарання. Усе былі п’яніцы, Курдзюк 

адседзеў турму. 
Афіцэраў збіваць. Касіць поверху. Я хоць ціха кашу, но шчытна к зямле, а 

некаторы афіцэраў збіваець, макушкі, у нас Карась быў такі, касіў павярху, каб 
бытрэе. 

Балтоў даць. Адлупцаваць. Сетку калі паднялі, бабёр сразу абрэзаў карму 
і ўваліўся ў ваду, тут яшчэ балтоў яму за гэту сетку. 

Ляснік-мяснік-фокуснік. Фразема з леснікоўскага штодзённага побыту. 
Ляснік лес сцерегець і прадаець лес; мяснік – што бярэць панятога, ідзець 
складаць пратакол на тога, якому прадаець лес; ну складна, як на фокусніка 
скласць, лес гарыць, а лесніка нема, п’ець гарэлку ў людзей, вот і фокусы 
ўстанаўліваець ляснік… 

Другую групу складаюць германізмы, якія прыйшлі ў гаворку праз мову-
пасрэдніцу – праз польскую мову: 

Абцугі, мн. Абцугі. Жаркімі абцугамі як зажмець. І абцугі замкну. 
Абшалёваны, ашалеваны, дзеепрым. Абшалёваны, ашалеваны. Хата 

абшалёвана. А тады, здаеца, выйшаў адтуда і іду дальшэ, пагляджу, хата 
рубленая стаіць, брёўны о такіе тоўстые, ішоў к ёй, пагляджу, туалет стаіць, 
знізу рублены, а так шалёўкаю ашалеваны, двое дзвярэй, но дзвярэй не было, 
дзве дзіркі пад дзверы. 

Абшалёўваць, абшаляваць, ашалеваць, незак. Абшалёўваць, абшаляваць, 
ашаляваць. Ушалёвачны гвозд, абшалёўваць хату. У Басценавічах на кладбішчы 
ўсе крупные дрэвы пазрэзваў прэдседацель, дажэ ля цэркві пазрэзваў усе ліпы, 
сабе баню ашалеваў, эта гаварылі, я то не знаю, абшаляваў, усяродку аббіў, 
каб пар была хароша. 

Бракованы, дзеепрым. Бракованы, некандыцыйны. Бракованае ўсё сюды. 
Гэты во бацінак бракованы. 
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Бляха, ж., перан. Бляха. У, бляха, выскакваець вада, кіпіць чэрэз, нада 
выцерэць палаценцам. 

Бляшка, ж. Бляшка, знак, таўро. Ці ёсць на уху бляшка? Тута не 
страсець, а як на вуху, каровы сарваюць бляшкі з вушэй. 

Брукша, брюкша, ж. Бруква. Брукшу еў, салодкая, у печ накрыеш, парану, 
укусная. Усе садзілі брукшу, тушылі, елі, то после вайны. Брюкша такая сама, 
тока гарбузы пахнуць. Варылі, канечне, шэлуху, а карове нельзя бульбы многа 
даваць, буракі, брюкша, рэпа была, дурнепса, сяклі, ножыкам рэзалі скрылямі. 
Націна ў бульбе, з буракоў, з брюкшы, з капусты батва называлася. 

Будка, ж. Будка. Будка пастухова стаіць на полі. Калі сцерагуць, тожэ 
будка ёсць. Там і пасцель некаторыя калхозы даюць, і пасцель, і простыні, і 
адзялы, во як у Басценавічах, ля лесу пасуць, па полі ўсцяж, ля сасонніку загон, 
ноччу сцерагуць з ружжом, на дзень будку, як выганяюць каровы, замыкаюць. 

Буксаваць, незак. Буксаваць. На Падсолтава йдзець шчабёнкаю 
абсыпана, тока асфальт, як з Мігілёва, адна і другая, на горад, на Мсціслаўль, 
а так усё шчабёнкаю, а дзе і земляные дарогі, большынство земляных дарог, а 
раньшэ вобшчэ нідзе не было харошых дарог, зато немец не дайшоўся да нас, 
усюдых машыны буксавалі, а ў немца цехніка тады была развіта, канечне, у 
немцаў усё было, а ў савецкім Саюзе палутаркі былі, я то малы быў. Машыны 
буксавалі зімою. Машыны раней у нас буксавалі. 

Вата, ж. Вата. …А тады кругом раны ёдам замазаў і завярцеў вату, 
бінтам. Гэта вата ў цябе, дай-ка немножка. Ватка, пам.-ласк. Ватка. Ватку 
намаківаюць і ў вока. Парвалі ватнікі, затрэшчэлі.  

Ватнік, м. Ватнік, матрас. Сюды ватнікі кладу, свіцер, а тады накрываю. 
Ватнікі заменіць, яны парваные. 

Ватнікі, мн. Ватнікі, ватныя штаны. Ватнікі ўздзену гэта, выкіну. Глядзі 
ватнікі, я табе новые дам. 

Вінтавы, прым. Вінтавы. А тады палез на чэрдак, дастаў свой донкрат, 
вінтавы. Я варэнне з маліны нікалі не варыў, я выціскаў яе: у торбу кладзеш, а 
тады на сокавыжымалку вінтавую і круціш і сок цякець, астануца адны 
костачкі, адна жыжка етая, там адно семя з мазком выціскаеца, так і каліну 
выціскаў, варэнне варыў, но сахару на каліну і маліну многа нада. Я таўку 
яблыкі, снарядам таўку, а тады на вінтавую сокавыжымалку, нажымаю пачці 
чуць не бітон, падымаеца гушча, светленька жыжка, як вада, а тады карзіну 
кіслых антонавак, не нада дражджэй, нічога, зарабатываець, выходзіць 
гарэлка, каб хмельная была, туды хмелю, во і хмельна. 

Вінтоўка, ж. Вінтоўка. А з вінтоўкі аддачы нячутна. Бацька схаваў 
вінтоўку ў гумно, у жыта, забралі салдаты, а можэ шэ хто забраў. Брат 
здыхаў вінтоўку, аддаў Шчэмелю. Калі мы пастрэлялі, бацька тую вінтоўку 
схаваў у снапы і дзве ленты, патронаў. Тама я нашоў каску, прама з вінтоўкі, 
пуля ў лоб пападжана, я яе нашоў у сажалке ўмесце з чэрэпам. Там і счас сасна 
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стаіць, з вінтоўкі стралялі ў расчоску. Там у аднаго з немецкай вінтоўкі 
снайперская трубка. Як бацька з плена ўцёк ад фашыстаў, бацька даваў мне 
страляць з вінтоўкі і брату даваў Жэньку. Я стрэляў з вінтоўкі верцікальна. 

Галушка, ж. Галушка (від карцечы, болей звычайна у два разы). Адну 
буйнэе галушку дзелаў. Карцеч, крупная, галушка. Так удачна папаў, круглая 
галушка пупала. Я стрэліў у лісіцу карцеччу, карцечын зараджаеца па дзевець 
штук у патрон, а галушэк, галушкі называюца такіе буйныя, па трое, яны 
свінцовыя, як яны дзяруць, свінец мяккі, шчытай, што згладжваеца, галушка 
адна на адной стаіць, іх тры штукі тока лезець у патрон. 

Галушкі, мн. 1. Галушкі, рыб. Перамелюць, качаюць галушкі, маленькіе, 
каб рыба глатала. 2. Бруд, кал. Галушкі качаюца па целе. Як у бані мыешся, 
шкурачкі аддзіраюца і качаюца галушкі.  

Ганак, м., ганкі, мн. Ганак, ганкі. Я стаю на ганке. А гэту Кучмарь лежаў 
пад ганкамі. А нашоў пад ганкамі ваенную карту, каторая ўказывает дарогі 
куды ідуць. За ногі вывалак, на ганкі кінуў, хату на чапок. Хату старую відзеў, 
здаецца, ля хаты старой погрэб быў, во точна тама, дзе ва ўрэмя вайны 
найшоў карту ахвіцэра аднаго, пад ганкамі какраз, а тады я на погрэбе на 
етым настаяў і ўспрачнуўся.  

Гартаваць, незак. Гартаваць. Лапацюць зерно, з места на места 
перасыпаць, яго гартуюць, каб не спарылася.  

Гартаны, дзеепрым. Нагорнены. Тама возера гартанае, у Басценавічах. 
Гонт, м. Гонт. Гэта, як ты гаворыш, гонт называеца, усюдых так 

крыюць гонтам. Я быў у Калінінградзе, там канюшня накрыта гонтам. 
Грабніца, ж. Грабніца, надмагілле. Здзелаў грабніцу на магілку мацеры і 

бацьку, як я быў у дварэ. 
Грунтовы, прым. Грунтовы. Какраз на етай дарогі, каторая йдзець з 

Казіна на Басценавічы, бальшак, такі бальшак, ямка на ямке, тама грунтовая, 
лесная дарога. 

Дрот, м. Дрот. Я дуб пасадзіў, нацягваў скобкі, дрот, ураслі драты ўсе 
туды, я макушку зрэзаў, каб ён нярос у логу, а сучча тоўстае, як токі 
зацвіцець, пчол страх; яно ні гніець, яно зарасло, зарубцавалася і ўсё.  

Дышло, н. Дышаль. Дышло выламалі, вывернулася з хомутоў гэтых, на 
пень наехалі. 

Жакан, м. Жакан. Хацеў узяць жаканаў у руж’ё. 
Жартаваць, незак. Жартаваць, гуляць; дзеразавацца. Тры касулі, бегаюць, 

жартуюць, какраз шагоў петнацыть ад мяне, мяне відалі, не было руж’я, так 
бы я іх абеіх забіў, каб было руж’ё, не было руж’я. 

Зашалёваны, дзеепрым. Зашаляваны. А тута якраз зашалёвана. 
Карцеч, карцечына; полукарцеч, ж. Карцеч, карцечына; паўкарцеч. Адзін 

патрон зараджаю карцеччу, адзін пулею, пастаянна. Нядужа бальшога, будзець 
кілаграм пяцьдзесят, карцеччу. А калі лупіў зайца, адна карцечына ля вуха 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 114 

прайшла, аглушыў проста яго, што нідзе драбіны не было відно, шкура ля вуха 
была шэсць здвінута. Крупнее карцечыны ў два разы. Я стрэліў у лісіцу карцеччу, 
карцечын зараджаеца па дзевець штук у патрон, а галушэк, галушкі называюца 
такіе буйныя, па трое, яны свінцовыя, як яны дзяруць, свінец мяккі, шчытай, што 
згладжваеца, галушка адна на адной стаіць, іх тры штукі тока лезець у патрон. 
Тройка, не, первый номер, двойка, тройка, тры нулі, чатыры нулі, тройка эта 
мелкая саўсем, на ўтак, полукарцеч, карцеч, нулёўка, хто яго знаець, я забыў. 

Каштан, м. Каштан. Напішы ў пісьме, каб высек ёлкі і каштаны. 
Кварціра, кваціра, ж. Кватэра. Няўлезлі ў кварціру. Сестра ўзяла на 

кварціру Мішкінага швагря. Лёшка жывець у Ходасах, тама, у бараку кваціру 
далі ему. У цебе казённа кваціра? 

Квасоль, ж. Фасоль. Квасоль, многа насадзіў, чуць не мешок семя этага, 
белая, квасоль была, разварываеца, ёсць красная, жоўтая, тая не дужа 
разварваеца, а сваю квасоль аддаў брату, я яе не ем, не магу есці, мне 
няўкусная, я не люблю есці. 

Клёцкі, мн. Клёцкі. Варыла матка з малака клёцкі, качалі з цеста, а ў 
малаке варылі. 

Кмен, кмін, тмін, м. Кмен, кмін. Тама кмен не родзіць, папасеяў, брат, не 
ўзышоў, гэта ў Жыгулях, у дзерэўне. Асобенна як косюць, кмін зялёны 
скашваеца. Во, кілбасы прыпраўляеш, часнок, перэц, кмін, лаўровы ліст 
дабаўляеш. Кмін і ў кілбасы, і ў капусту, як солюць. Кмін, часнок, у нас гарчыцу 
сыплюць, таўкуць і сыплюць, кмен гэты перэцерці, лаўровы ліст і чэнака, 
укусна сала, а…уіцельна ўкусна. Ногі, вушы пасякеш, зварыца, вынімаеш, 
растаўкаеш, косткі выкідаеш, дробныя косткі застаюца ў міскі, прыправляеш 
кмін, укропа, перца. У нас кмін родзіць, а брату даў, а там, у Жыгулях, сеяў 
брат, а ён нясходзіць, земля пяшчаная тама. Кменіна, пам.-ласк. Кменіна. Мне 
кменіна папалася. І перыц, і тмін, і ўкроп, і часначыну. Тмін ёсць, па лугах. У 
нас у кілбасу сыплюць тмін, крышыць часнака нямнога, лаўровага ліста і 
гарчыцы, каторая расцець кругленька. 

Комін, м. Комін. А тады абратна заснуў, віджу ва сне – печ, стаяць 
чыгуны два, адзін ля аднаго стаіць, а адзін так уперэк, і віжу жарка-жарка 
агонь гарыць у печы, як толька агонь у комін не палезець… Капціў у коміне. 
Комін быў какраз каля страпілін, кажу гарыцё, дым чорным клубам валіць. Ля 
коміна не загароджана, тама размыла чэрэз тры гады. Спаў на печы, ля 
коміна. Яшчык гэта комін, куды дым ідзець. 

Комінак, м. Комінак. І з лыка туды торкаеца, і тута рукою 
прыжымаеца, а тады гэтые куплёные трубкі былі, яно і шчас, еслі ніхто не 
забраў, на комінку лежаць. 

Крухмал, м. Крухмал. Выкатаў ты мёд, варыць крухмал, а тады мёд ліць 
і разбіваць, каб усё разбіта было, не апрэдзеліш, крухмал нада варыць з сырое 
бульбы, і мёд слізкі, і крухмал гэты слізкі, а з медам памешаеца, ты не 
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апрэдзеліш, што крухмал дабаўлены. Дранку дзелалі, дзяруць бульбу, у начоўку, 
каб вада сцекала, крухмал сцекае. Крухмал перамешваеца з етаю дранаю 
бульбаю, а тады жарыца сала і ўсё перамешваеца з усім, накладаеца ў чыгунок, 
накрываеца скаварадою, ставіца ў печ лёгкую, дзе жара нема, там выгарваеца. 
У гэтым мёду ёсць якая-то прымесь, дабаўляюць крухмал. 

Кубел, м., кубло, н. Кубел. Кубел далжон быць у брата, ён забраў. Кубел 
ці кубло, тама ўсё бацька выстругіваў дачыста. Ёсць у людзей, яшчыкі, кублы 
пад сала. Кмін і часнок, трошкі вады дабавіць і патруць, як есі, кілбасамі 
пахнець, раньшэ ў бочках салілі, у кублах, а шчас дзелаюць яшчэ з шалёвак. 
Утрам тады солюць у кублы, брат здзелаў яшчык квадратны, зараз кублаў 
нема, і ў мяне яшчык. 

Кулемёт, м. Кулямёт. Гэтым кулемёт хвацілі і діскі, діскі пачалі 
барабаніць, немцы тады акружылі, агонь. 

Кулею, прысл. Куляю.  
Куля, пуля, ж. Куля. Можэ куля дурная адкуда-то лецела і пупала ему, я і 

шчас дажэ знаю, дзе лежаў салдат. Тут я сразу ўдарыў, у галаву біў, якраз куля 
ля вуха ў ямачку папала, кабан, самец, адразу ссунуўся. А так пуля роўненька чах. 
Бярэзіну ссекла пуля, раз і звалілася. Трасіруюшчую пуляю выстраліў у пуню. 

Кухня, ж. Кухня. Дзверы адкрываюцца сюды, сразу кухня і печ. Пяць 
комнат, кухня, зал пяць на пяць. 

Ланцуг, м. Ланцуг. Тама ланцуг. 
Лаціна, ж. Лаціна. І то пападала ў лаціну, а дзе не пападала. 
Маёр, м. Маёр. Ён (Манчак) гаварыў каб быстрэй выйціць, ён дайшоў да 

маёра. Трохі застенчыствы маёр. Тут тока тры маёры харошых. 
Масцер, м. Майстар. Шэсць масцероў было з братам. 
Мерка, ж. Мерка. …Меркаю мераю і зараджаю по мерке… Мерачка, ж., 

пам.-ласк. Мерачка. Шэсць мерачак дай, той скока дасі, дроб. 
Пара, ж. 1. Пара. Было шэснацыть пар рукавіц. Дзве пара, была 

сінеглазка цыбуля, белая, куплёная, з сеўка, сіняя эта салодкая, белая сільно 
горкая цыбуля. 2. Пара, двое. Ёсць, пара дзяцей.  

Парнік, м. Парнік. Парнік такі здзелаць. 
Парнісцікі, мн. Парнісцікі, двайняты. Два парнісцікі, радзіла аднаго і 

другога, это парнісцікі называюца. 
Пашцет, м. Паштэт. Я гэты пашцет не люблю, ем яго з няхоцця. 
Пластыр, м. Пластыр. Гэта я шчупаў, ажно пластыр няклеіўся.  
Плац, пляц, м. Пляц. Вунацька туды чысціць снег, на плац ходзіць. Тама 

лісіцы, барсукі, яноты, усе жывуць, курган бальшы, круглы, точна такая 
кругліна, як выганяюць на пляц. 

Пробка, ж. Пробка. Адкрыў масла, нема пробкі заткнуць, каб пробка 
была палачная ці рэзінавая. Аднажды іду па дароге, какраз недалёка ад гэтага 
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дуба, віжу сіненькая пробка, стукнуў і бутылка выкацілася, у снягу лежала 
завеяўшы, какраз пасрэдзі дарогі, я тока стукнуў, яна з снегу выскачыла. 

Пулемёт, м. Кулямёт. Патроны з крупнага пулемёта ці з зеніткі. 
Разшнураваца, зак. Расшнуравацца. Во, разшнуравалася. 
Ротны, прым. Ротны. Наш ротны капітан ехаў какраз дамой. 
Танцы, мн. Танцы. З Асмолавіч тожэ з дзеўкамі прыхадзілі да нас на 

танцы, з Пацкава прыхадзілі, з Данілаўска, з Найвон, з Падсолтава прыхадзілі, 
няпомню, з Басценавіч ці прыхадзілі. Хадзілі к нам на танцы на вечарынку. 

Ушалёвачны, прым. Ушалёвачны. Бальшые, цвёрдые какаты, у 
ушалёвачны гвозд. Ушалёвачны гвозд, абшалёўваць хату. 

Фарботы, хварботы, мн. 1. Гафты. На іконе такое шырокае полатно, 
такіе, як на вакнах, фарботы. 2. Карункі. Палатно нескалька палосак вышыта, 
матка вышывала, у дзірачкі фарботы, белыя фарботы. Хварботы, я не знаю, 
хто гэта дзелаў, усё ў дзірачках, з абеіх старон, абшыта, а тута на ручніку 
красные коймы, ну, палоскі, во, у два пальцы. 

Фунтоўка, хунтоўка, ж. Хунтоўка (гатунак яблыні). Пайдзём перад 
утром, пашлі утрам, а таму чучала стаіць, фунтоўка яблынька была, крупные 
яблыкі былі. Хунтоўка, з аднаго стакан прыцапной вады, этые соку, асобенна 
многа крупных, асобенна суччэ гнеца ажно, падпоркі нада ставіць пастаянна. 

Хунт, м. Хунт. Соль вешаюць стаканом, вешаюць, хунт, шэстдзесят 
гуркоў, капа, забыў, сколька сыпеца солі на капа. Хунцік, м., пам.-ласк. Фунцік. 
Большэ кілаграма не будзець, я тута не знаю, як абазначаець. –Дзед, прадасі 
мне медунічак? – Скока цябе, дзетачка, прадаць, хунцік ілі два? 

Цыбуля, ж. Цыбуля. А хто з адным часныком любіць, чэснок, цыбулі не 
кладзець. О тэе завесць цыбулі, і пер’е такое самае, і стрэлкі такіе самые, 
сартавая цыбуля якая-то, у Тальяці, дзе брат жывець. Сваю цыбулю мне 
прынёс, а сваю забраўшы. Сперва цыбулі з’ем нашча. У арміі круглая была 
цыбуля, салодкая... У мяне цыбуля век ні гніла. У нас у арміі бела была, салодка-
салодка, а цыбулею пахне, длінная такая. Цыбуля ад цынгі, ну. Цыбуля з яечняю 
смашны. Цыбуля ядрэная, нягоркая. Часнок харашо з грыбамі, як ясі, 
прыпраўляеш, цыбулю крышыш, не так. Я цыбулю паліваў вадою, ядрэна была 
сільна. Цыбуліна, ж. Цыбуліна. Выкаціў цыбуліну. Даставай цыбуліну, 
часначыну. Севок не пагніе, тока тры цыбуліны пагніло. Цыбуліна з махрамі. 
Цыбулінка, ж., пам.-ласк. Цыбулінка. Каторы чэсначыну даў, цыбулінку, здору. 

Цэгла, ж. Цэгла. Цэгла ета суш дзержыт. 
Шалёўка, ж. Шалёўка. Брат накрыў шалёўкаю і толлю нацягнуў. 

Падстольнік, мо такое растояніе, а тады шалёўка падбіваеца зверху, а тады 
дэвэпэ. Парэзаў ёлкі на пілараме на шалёўку. Сёння відзеў серэдзі ночы, чыстая 
шалёўка, белая. Раньшэ ў бочках салілі, а шчас дзелаюць яшчыкі з шалёвак. 

Шаляваць, незак. Шаляваць. Шчас нема чаго шаляваць, чарвяк паеў. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 117 

Шліфаваць, незак. Шліфаваць. Дзелаў такую скрыпачку, насыпаў зямлю і 
заціскаў ложку, дзелаеца пузырёк, а туды рубцы, зверху закрывалася доскаю, а 
тады ставілася ў тарэц, алюмень у пушкі расплаўляў дакрасна, дабела, белы 
быў, жыдкі, а тады ў дзірку, у гэта ратаўё ліў алюмень гэты, і когда роўненька 
станець, ён тады клаў на халоднае места, каб астывала, і шліфаваў іх тады. 

Шморка, шнорка, ж. Шморка, шнорка. Тады мне нада гэтыя шморкі. 
Тады я завяжу гэтыя шморкі. Шморанка, ж., пам.-ласк. Шморанка. У гэтые 
шморанкі зацягваю. А тады лён вешалі на прасло, абвярлася шноркаю, а тады 
матка цягнець лён і верцяно круціць, нітка цягнеца, скручуеца са льна гэтага. 
Шморачка, ж., пам.-ласк. Кружок на гадзіннікавым раменьчыку. Гэта 
шморачка, рэмушок. 

Шнур, шнурок, м. Шнур. Брэвно прачасываеца зверху і шнур ёсць, 
адбіваеца шнуром усцяж. З асіны робяць чурку, яе напаліваюць, каб вугалле 
там было, чорны вугаль, а тады шнур такво раз абматываюць і цягаюць. 
Шнурок тута еты. Эта пад тою торбачкаю шнурок. Дзе шнуркі, там усё маё. 
Шнуркі з сапагоў. Біфордаў шнур серы, усяродку цёмна, біфордавы. 

Шорнік, м. Шорнік. Раньшэ коні рэзалі свіням, шорнік ножэм сюды, дзе 
лапаткі шахне, кроў цекець, конь ходзіць-ходзіць, а тады падаець. Шорнік быў 
такі, лупіў коней этіх. Шорнік рэзаў і лупіў коні на дзерэўні, ён не наш.  

Шпіг, м. Шпіг, затаўка. Точна шпіг. 
Шпіталь, м. Шпіталь. Салдат з адной тсараны ўзяў, а другі з другой, бацька 

рукі на плечы ім паклаў і яны вялі яго да часці, а тады ў шпіталь палажылі. 
Шпунт, м. Шпунт. Калонку ўзяць забіць шпунтам, сосік гэты. О, берозу 

пракруціш, як сусед шпунт заб’ець, усе роўна бероза гніець. Шпунт 
падганяюць, малатком тах і забіў. Я шпунт забіў, яна (бражка) і работала. 
Нашоў клёнаў ада басценаўскага поля, ды многа, там адзін ля аднаго, нядужа 
тоўстые, каб кругом абкалоў, у нас свідраць наскрозь, некаторыя шпунты 
забіваюць, каб не порцілася дрэва. 

Штаб, м. Штаб. Схадзіў у штаб, каб выпісалі во ведамасць. 
Штакетнік, штыкетнік, шчыкетнік, м. Штакетнік. Тры жардзіны, верхняя, 

сярэдняя і ніжняя, а чаго тры, вецер можэй абернуць на дзвюх жардзінах, і 
штакетнік, леска такая крупная, як гэта крутаўё. Шчас штыкетнікам 
забіваюць. Шчыкетнік ёсць бальшы, высока я сяку, а гэты кароценькі, нярэзаныя 
круглыя палкі. Шчыкеціна, шчэкеціна, ж. Штакеціна. Я перва шчыкеціну рвануў. 
Шчэкеціну рваў-рваў, не атарваў, глядзеў кірпічыну – не найшоў. 

Штрыфель, м. Штрыфель. Хоць гэты штрыфель вазьмі, салодкія плоха 
мачыць, антонаўка харашо мачыць, каторые кіслы яблыкі, нада сахар 
дабаўляць, і пушэчку спічэчную солі. 

Штука, ж. Штука. Ваўкі сытыя былі, на поле палеглі, мы пайшлі, лёжак 
было дзевяць штук, і пайшлі ваўкі на Злабіншчыну, яны па сваім местах, 
ходзіць кругамі, еслі пайшоў, ён назад не йдзець. Жэнька дужа няеў, тока авец 
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было штук трыцать, сем свіней, карова, конь, уткі, гусі, куры былі, індзюкі 
былі. Сава прыхваціла, а курапаткі разбіліся аб правады, шэсць штук. Свіні 
чэсалі адзін за даным, штук трыцыть, адзін за адным, паследні астаўся, 
гэтага другога забіў.Усяк бывае, на двенацыть штук бывае апаросіца свіня. 

Штык, штык-нож, м. Штык. Гной закапываць метры ад ствала дрэва, у 
раўкі, кругом равок закапаў на штык, на два глыбачынёю, а вясною адкапаў, 
выкінуў яго, закапаў роў. З немецкай вінтоўкі штык войстры, два пальцы 
шырачыны ён, но з абеіх старон завастрён. У галенішчы штык-нож тарчыць. 

Шыбень, м. Шыбень, кій. Я стукнуў шыбнём. 
Шыбка, ж., пам.-ласк. Шыбка. Плёнка забіта, каб холад не прадуваў 

шыбкі. Я гахнуў, шыбкі пасыпаліся. 
З лацінскай праз нямецкую мову прыйшла ў гаворку наступная лексема: 
Парція, ж. Партыя. Наўстрэчу к нам яшчэ парція ішла, пад цячэнне 

цягнулі, каб знаццё, з’ездзіць туды, гдзе-то пад Старое Сяло. 
З рускай мовы праз нямецкую мову прыйшлі: 
Бушлат, м. Бушлат. І у мене бушлат якраз укралі, а я ў чуркі ўкраў у аднаго. 
Залпам, прысл. Залпам. У лунную ноч кабан бег з лесу да ямы, к яме, а мы 

стаялі ля ямы, ён ці пачуў, ці не, бег бокам, мы стрэлялі бокам, адзін хто-та 
папаў, ілі Мішка, ілі я, удвух, два раза выстрэлілі, залпам, у адно врэмя, як бег, 
так пашоў, пуля адскачыла ад боку, назаўтра глядзелі, крыві не было, ну я 
тады ў Мішкі начаваў, у Старыне. 

Неабходна адзначыць, што слоўнік гаворкі вёскі Белы Мох Мсціслаўскага 
раёна “Заўслед” запісаны аўтарам ад Матузава Ліцвіна Аляксеевіча (73 гады), 
тубыльца вёскі, які ў адной асобе шчасліва спалучае веды пчаляра, паляўнічага, 
цудоўнага знаўцы флоры і фаўны свае маленькае Радзімы. 

 
 
 

У.У. Барысюк 

Германізмы ў вядскай гаворцы беларускай мовы 

У вядскай гаворцы беларускай мовы германізмы займаюць пэўнае месца, 
яны абазначаюць самыя розныя рэаліі ў паўсядзённым побыце. Ужыванне і 
выкарыстанне германізмаў вытлумачваецца дзвюма прычынамі: па-першае, 
падчас Першай сусветнай вайны Вядскі край апынуўся якраз на лініі фронту, 
больш таго, паасобныя вяскоўцы раней часу вярнуліся з бежанцаў і былі – гэта 
праўда – прыняты тамтэйшымі немцамі прыязна, апошнія кожнаму гаспадару 
давалі каня, карову, інвентар, насеннае збожжа, умова пры гэтым была адна – 
па набыцці ўраджаю пазыку аддаць назад, ну і, канечне, жылі побач з войскамі, 
мелі самыя розныя кантакты: па-другое, значная частка германізмаў абжылася ў 
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вядскай гаворцы праз польскую мову, бо тубыльцы амаль два дзесяцігоддзі 
жылі пры польскай уладзе (дарэчы, паланізмаў увогуле багата, іх хопіць на 
цэлы слоўнік). Неабходна адзначыць, што ў час Другой сусветнай вайны 
Слоўнік германізмаў у вядскай гаворцы істотна не мог папоўніцца, бо ў верасні 
1942 года вёскі Вядскаю краю – Бабровічы, Вяда, Красніца, Тупічыцы і ўсе 
прылеглыя хутары – былі разам з жыхарамі расстраляны і спалены, у жывых 
засталіся толькі адзінкі; вёскі Вяда, Красніца, Тупічыцы ўвогуле не аднавіліся, а 
ў Бабровічах жыццё пакрысе заціхае, на сёняшні дзень носьбітаў гаворкі з 
даваеннага пакалення засталося 19 чалавек. 

У першую групу адносяцца моўныя адзінкі, якія прыйшлі ў вядскую 
гаворку непасрэдна з нямецкае мовы. 

Борт, м. Борт. Бач, седзят на бортэх. 
Буцерброд, м. Бутэрброд. Буцерброд дала Таня. 
Ванна, ж. Ванна. Баба в ваннэй. Трэбыло не оддаваті ванну. Ваннэй. 

Добрэ в іх ваннэй. 
Група, ж. Чарада. З тэе групы однэ пропало. 
Група, ж. , мед. Група. Позвоніла секрэтарка, хто на групе, коб пісала. 
Групіроватіса, незак. Збірацца ў чароды. Вжэ ласточкі собіраюца, групіруюца. 
Долар, доляр, м. Долар. Взяла тые пятьдесят доларэй. Давай доларамі. 

Дав Васіль сто доларэй. Дала двацыть пять доларэй. Двесті доларэй. Двесті 
сорок доларэй. Долары под кліёнкэю. Крохі е доларэй. Кэлькі доларэй е? По 
восем доларэй. Сто доларэй. Трыста доларэй. Трыцыть доларэй. Тые старые 
купілі корову за трыста доларэй. Тышчу доларэй. Хоть положыті пять 
доларэй. Долярэй. 

Егер, егір, егор, м. Егер. Бачка нашого забрав той егер. Йдзі пострэляй на 
болоце, егер. Былі егера і отобралі мотора. Нешо не прыежжалі егера. Тута тые 
егера. Ходзілі егера по озеры обілечвалі б. А шо того егіра. Егора. Егерок, пам.-
ласк. Егярок. Той жэ егерок нейкі родственік. Егерыско, павел. Егерыска. 

Зола, ж. Попел. Да посыпав золы, кампэсты наносів. Шэ дажэ мо золу. 
Золіті, золітіса, незак. Вызольваць, выпарваць бялізну. Колі золіш, то 

спэдняе такэе белое, блішчыт аж. Хто моложэйшы залуе. У зольніцы золілос 
споднее. 

Зольніца, ж. Зальніца. У зольніцы золілос споднее. 
Кіно, н. Фільм. Абы в кіне вчора показвало. А кіно йдзе хвайнэ. Дівяца на 

кіно. Кіно йдзе тэе. 
Комнякі, комякі, мн. Камякі, тоўчаная бульба. В кострульцы былі комнякі 

на прыпечку. Добрэ, шо былі комнякі. Комнякі, як собе товчэш. Сё комнякэв 
товчы. Комякі шэ е, доем. То бульбу, то комякі, то блінцэ дубовые. Комячкі, 
пам.-ласк. Камячкі. Комячкэв наварылі сёні. Тобе тожэ комячков натовчы. 

Крэдзіт, м. Крэдыт. А той набрав крэдзітэй. 
Лага, ж. Лага. Трэба стуля кую лагу пэдложыці, зпэднізу. В сумцы, пуд лагамі. 
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Лак, м. Лак. І лакі, і помады. 
Маршыроваті, незак. Маршыраваць, хадзіць. Тудой мало маршыровав. 
Машына, ж. 1. Машына. А, мусіт, его машына стоіт тут на столе. 

Выжбуру з машыны. Вылез з машыны і фіззарадку робіт. Вэзут машынэю чы 
конем. Едземо в машыне. Казав машыну рэмонтіроваті. Ключэ в машыне 
замкнув. Коб хто ему тую машыну почахкав. Машына была тута. Машына 
нека была. Машына стояла б. Машыну збірай собе купіці. Нашлі след машыны 
свежы. Неколі на машыне рыбхозскэй. Пожыне машыну. Поняв в іх в машыне 
обоёх. Поцарапае всю машыну. Схвацят машыну і поточат. Там такі рэв, шо 
машыною не доедеш. Хай не ест, будзе легчэй машыне. Японску купів машыну. 
Машынэй не было, тогды в основном шчука была, сільно росплодзяна, лешч, 
лінок, карасік не гэты быв, а красны, лешч быв росплодзяны. На мэне коні 
вэдуца, машыны не вэдуца. На Паску попрыежжалі машынамі. Нідзе не 
роблят і на машынах ездзят. О, якіе вы ласые на машыны. После войны 
машынэй ніякіх не было. Там машынэй, машынэй будзе. У, шо машынэй іде. 
Машынка, пам.-ласк. Машынка. Бачу машынка туды пошла. Гэня машынка 
стоіт. Догоніла мэне машынка. Мо якая машынка браковочна. 2. Машына 
(мера). Купіла машыну дров порэзаных. Шо ты прывэзла от Галі машыну, 
пэрэмлело. 3. Швейная машына. Зубко шыла на машыне. Наліла того масла, шо 
з машыны швейное. 4. Друкарскі станок. Нема машынкі печатоваті. 

Мотор, м. Матор (лодачны). А які то мотор гудзев там? Былі егера і 
отобралі мотора. Всё, мотора поточылі б, і сеці. Мотора не дам, бо мотор не 
мэй. Мотором йдзе, волна. Оно раз завез своім мотором. Саша і мотором кое-
колі возів. Уха! – да Лена з тым Сашкэю завэрнуліса, взялі мотора. Чо ты 
полез до мотора п’яны? На возеро не пускалі зовсем моторамі. Свое тры 
моторы і все на ходу.  

Папыроса, ж. Папяроса. Нашо ты папыросы брав? 
Поштовы, прым. Паштовы. Осё вісят, поштовые. 
Протестоваті, незак. Пратэставаць. Ты ніколі не протестуй. 
Пульт, м. Пульт. Пропав наш пульт. 
Рапс, м. Рапс. Рапс цвіце, то пчолэй мныго. 
Рукзак, м. Рукзак. А гэты рукзак, коб набрав повного. Рукзачок, пам.-

ласк. Рукзачок (мера). Цэлы рукзачок. 
Рыс, рысь, м. Рыс. Раз ев рыс вароны. А рысь ты купляла? 
Рэйс, м. 1. Дарога. Завтра едем в рэйс. 2. Адзін раз. Я шэ прыду рэйс. Два 

рэйсы зробів в лес. 
Рэкруто, прысл. Рэкрута. Бывае рэкруто. 
Торф, м. Торф. Кроха дают торфа. 
Торфлянік, торфянік, м. Тарфянік. Бульба плохая, прывезем з 

торфляніков. Двацыть соток бэру торфянікэй. Лоскутэй, торфянікэй. На 
торфяніках бульба рэжэйша. 
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Трасануті, зак. Трасануць. Трасанэ, бы розбэжуца. 
Тухлі, мн., тухель, м. Туфлі, туфель. Гэтакые тухлі. Ну а шо ш тухлі? 

Тухлі зовсем зашорхала. А мого не носіла в рэмонт тухля. 
Чыколад, м. Шакалад. А той чыколад як впітавса в лімень. 
Чыколадка, ж. Шакаладка. Гэто чыколадка, з горэхом. 
Швагер, м. Швагер. А после вжэ швагрэ. Ні сёстры, ні швагрэ, ніхто ні 

позвонів. Швагрэ. 
Шпікулянт, м. Спекулянт. Шпікулянт, комэрсант, шо хочэ, тое робіт. 
Шпільнуті, зак. Укусіць. Зара гадзюка вылезе на сонцэ ды як шпільне. 
Шпіляті, незак. Пастаянна папракаць з пэўнаю мэтаю. Деда начала Надя 

шпіляті. 
Шплінт, м. Шплінт. Там корч, збіваеца шплінт. 
Штрах, м. Штраф. Штрах получыв. 
Штраховаті, незак. Штрафаваць. Одного, другого штраховав. 

Штраховалі раньш. 
Штурмоватіса, незак. Спорыць. Там не захоцелос з імі штурмоваца. 
Шуфель, м. Шуфель. Ты того важкого шуфля взяв. 
Шыфер, м. Шыфер. Шыфер гэо повстрагав в гарбузы. 
Шыферына, ж. Шыферына. То гэндзево за шыферынэю. 
Другую групу складаюць лексічныя адзінкі, якія прыйшлі ў вядскую 

гаворку з нямецкай мовы праз мову-пасрэдніцтву – польскую. 
Бляха, ж. 1. Бляха (рознае начынне). Навэз нейкіх бляхэй, жэлезякэй. 2. 

Бляха (засаўка). Топіла, топіла і бляха не зачынена. Я бляху крохі не закрыв. 3. 
Бляха (у печ). Наперэбраті на бляхі. Бляшка, пляшка, пам.-ласк. Бляшка. На 
бляшку да бэльш не влезе. Не закрывалі бляшку, шоб не почадзелі. Оно бляшка 
тая лежыт. Тые ягоды трэба на бляшку. Осё насыпав на пляшку. 

Браковаті, незак. Бракаваць, не хапаць. Нешо там бракуе. 
Будка, ж. 1. Будка. Пошов до будкі, ожынік. Тую будку, шо коло башні, 

нехто розобрав. Шэ пока землянку будка. 2. Будка (для дроў). Гэндзево, за 
будкэю. До тэе будкі прочыстів. Которэ ходовэе, то в будку, а дробэзу паліті 
так. 3. Будка (для рабочых інструментаў). Я за іх я вечор половіла і в тую 
будку, шо коло озера. 

Бурт, м. Бурт, нагорнуты вал. Тут гэтые бурты былі, корчэ. 
Вартоваті, вэртоваті, незак. 1. Скрадваць. Прылецелі шпакі, а вэн (Кузьма, 

кот) седзіт і гэто вартуе. 2. Пільнаваць, старажываць. Седіт вэвк і вэртуе. 
Вахцеті, незак. Класці, складваць. Стожка вахцеш знізу. 
Ганок, м. Ганак. Вжэ культурны ганок. В мэне аж ганок пэрэламавса. 

Ганок з фігурамі. І такі ганок быв красівы. Тато стоіт на ганку. Ганкі, мн. 
Ганкі. Нехто на ганках скрободіт. 

Гатунковы, готунковы, прым. Гатунковы. Тые граблі гатунковые. Одін 
быв молоток готунковы. 
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Груба, група, ж. Груба. В грубі поставіла чыгуніка. В грубу сёо. Дзе ты его 
спаліш, хіба в грубі? Занесу в грубу на роспалок. Зара в грубу вкіну. Краснее в 
вочах огонь в грубі. Поцэліла в дзвера і до грубы. Роспалок там на грубі. Скласці в 
чыгуны да в грубу. Сядзь коло грубы да выгрывайса. Там німа на грубі ніц. Тато 
нейкіе трэскі коло грубы кідае. То зарэ поставіті мнясо в грубу. Трэба даці в 
грубу. Я рано шэ спек в грубі. Групу завшэ топім вэчором. Грубка, групка, пам.-
ласк. Грубка. А грубка в цэркві цеплая, я мацала рукою. Дзед кладзе дрова в грубку. 
Открые дверкі да плечамі до грубкі. Ох, і сё грубка вжэ горыт. Я капусты 
наварыла, бульбы напекла в грубцы. Гэто сухэнькі дрова будут в групку. 

Грунт, м. Грунт, зямля. Брыкалле, цвёрды грунт. До цвёрдого грунту прокопав 
на штык. Крэпкы грунт. Такі грунт, вода холодна. Там грунт туды вышэй. 

Гэбель, м. Гэбель. Стены гэблованы, гэблы былі. 
Гэблованне, н. Гэблаванне. Твое гэблованне. 
Гэблованы, дзеепрым. Габляваны. Стены гэблованы, гэблы былі. 
Гэбловаті, незак. Габляваць. Гэблуй тую месціну, дзе задзіраеца. 
Дзяковаті, дяковаті, незак. Дзякаваць. Дзякуй ім, дай божэ ім здоров’е. 

Дякую, сіла! 
Дрот, дрэт, м. Дрот. Йдзем дворэм, а в іх быв колюшчы дрот. Стоіт 

вулей, шэ довоены, дротом обмотаны. Нашо ты выкідаеш той дрэт? 
Дротованы, дзеепрым. Дратаваны. Парсюкі былі дротованы. 
Дроціна, ж. 1. Драціна, провад. На дроціне гэндзе вісела. 2. Шпілька. 

Парсюкам як позаняе дроціны в лячэ, будут мудрэнькіе. 
Дручковаті, незак., экспр. Вучыць. І тых вжэ трэба дручковаті. 
Друччэ, н. Дручча. Трэба пошкурыті друччэ. 
Друшлячок, м., пам.-ласк. Друшлячок. Нема друшлячка, вжэ пэрэпав 

ржавы. После на друшлячок. 
Жак, м., рыб. Жак. Ставілі жакі, лінок сільно лез, в чэротах, лінь, луска 

мякэнька. 
Каплун, м., каплуны, мн. Каплун, каплуны. В нас потапец, а в Гаце 

каплун. Каплуны робіт. Налью каплунэй собе. 
Карлік, м. Карлік (мянушка). Гэто Йвана, мне брат троюрэдны, Карлік, 

так казалі прозвішча, Йван, Костіка Сотнікова. 
Кваркера, кварцера, кварціра, квацера, кваціра, ж. Кватэра. Не надо 

кваркеру зашчапеці. Вот завладзела кваркерыю ды всё. Одкаснецеса от гэтой 
кваркеры, хай хоть подавляца. А в вас Валя нема в кварцены мышэй? Кварціра 
е. Кварціра е чы коопераців. Вжэ ему не добіціса квацеры. В Каці Марцініхі 
жылі на квацеры. Ездзілі дівіца квацеру Іркіну. Мэдічкі былі на квацеры. 
Прыпішэ цебэ в квацеры. Рыбакі на квацеры былі. Прысвоівса в квацірэ. 

Квартірант, м. Кватарант. Хай бы пустів квартірантов. 
Кваціроватіса, незак. Кватараваць, наймаць жыллё. Там кваціровавса. 
Кіпа, ж. Кіпа, гура. Прывез Коля цэлую кіпу. 
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Кітованы, дзеепрым. Кітованы. Вэкна не кітованы. 
Клямка, ж. Клямка. Было тэлько клямкэю наложано. Самогонку жынеш, 

клямка весіт. Клямочка, пам.-ласк. Клямачка. Клямочку наложыла. 
Кмеціціца, незак. Здавацца. Мне кмеціца, шо й я не получыла. От кмеціца 

як звалі. 
Комін, м. Комін. Коло коміна рострэх е. Последнего стрэльнув, все на 

коміне. Тамо в сені за коміном побач. 
Крухмал, м. Крухмал. Копачкэю грыбу, крухмал. 
Кубелец, кубэлец, кубёл, м. Кубелец, кубёл. (Дзед) і столярку робів, і 

сані, і возы, і кубельцы. Ды кубэлец быв. Открыла кубэльца лычом…В дзеда 
было две клеті: в однэй клеті масцеровав, а в другэй стояло тэе, шо робів: 
дзежы, кубэльцы, бочкі, возы, сані. Неколі ж в кубэльцах сало было. Бочка, 
дзежа, бэйка, кубёл на сало, всё. 

Кубло, н. Кубло. У кубле й поклада нема нат. 
Кухня, ж. Кухня. В новой кухні рахмоль. Кухня маленька была. Я там 

седзев в кухні. Летня кухня. Летніца. Прыбрав в летню кухню. 
Кушнеров, м. Кушняроў (прозвішча). Такі быв фуражыр Кушнеров. 
Ланцуг, м. Ланцуг. Лежав далеко в лодцы, токо ланцуг зав’язаны. Німа 

ланцуга, ніц. Прамо ланцугом по ногам. Ланцугі отвязваем. Я но ланцугі найшла 
два. Ланцужок, пам.-ласк. Ланцужок. Штыр на возе быв з ланцужком. 

Ланцугом, прысл. Ланцугом, адзін за адным. А блохі ланцугом по ногах повзут. 
Мастер, м. Майстар. Як Йвана забіло, вона (Тася) прыехала з Чэчне, 

жыла в Грозным, была мастер по віногроду. 
Мастероваті, масцероваці, незак. Масцераваць, рабіць адмысловыя рэчы. 

Две клеті былі: в однэй мастеровав, робів, а в другэй стоялі вжэ роблены, на 
продаж: бочкі, дзежы, все, шо нада. В дзеда было две клеті: в однэй клеті 
масцеровав, а в другэй стояло тэе, шо робів: дзежы, кубэльцы, ночвы, бочкі, 
возы, сані. Скэлько хатэй перэробів, скэлько масцеровав. 

Махля, м. і ж. Махля, манюка. Ході, покажу, махля. Ході, покажы, махля. 
Мусіті, незак. 1. Мусіць, быць абавязаным. Вона мусіт заткнеца. Вэн мусіт. 

Не, вжэ мусіть будэ туго. 2. Мабыць, напэна, відаць, у форме інф., у знач. побочн. 
А вэн мусіт крутосвет. Але там знов, мусіт, две знеслоса. А, мусіт, его машына 
стоіт тут на селе. Гэта, мусіт, засечана. Гэто сыроежка, не, мусіт, гэто 
горчак. Мусіть мэл з’ев, а можэ так попадало. Похудзев мусіт, не? 

Мусово, прысл. Мусова. Все робіла, бо мусово. Мусово было. Мусово 
вэсті. Мусово есті. Мусово покорміті. Поесті мусово. Шо зробіш, мусово 
сённякка скосіці. 

Пара, ж. Пара. Возом возілі зерно, дав пару волэй, коня. Десеть пар носкэв. 
Одного вобую мо трыцыть пар. Пару ложок. Я мо пару окуньчыкэй оставів. 

Пляц, м. Пляц. Браці пляца. Нейкі комэрсант купів пляца. Двацыть 
дзеветь пляцэй. Тута все пляцэ позакупваны. Чэтырэ пляцэ взялі. 
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Ратоваті, ратоваці, незак. 1. Вылечваць, лячыць. Нема кому ее ратоваті. 
Коб шо не зробілосо, нема кому ратоваці, в Гродно, там врачэ. 2. Выполваць, 
праполваць. Будзем з Марыею того города ратоваці. 3. Адказ на здзіўленне ад 
некага ці нечага. Ой, Божэ ж мэй, ратуй. Ой, людзі, ратуйце. Ой, людзі, 
ратуйце, шо вэн збалдзев. Ой, люді, ратуйце. 

Ратуночкі, прысл. Ратуначкі. Ох, ратуночкі. 
Раховаті, незак. 1. Злічыць, падлічыць. Ты всё рахуеш. Гэто раховалі 

девяносто девять. 2. Насыпаць. Рахуй, скэлько будзе. 
Рынок, м. Рынак. Мэне потрэбовалі на рынок. На рынку дзешэвэйша. 
Рысоваті, незак. Пісаць, планаваць. Будзем рысоваті. Рысуют абышчо. 
Рысоватіса, незак. Рыхтавацца, рабіцца. Можэ нешо рысуеца. 
Рыхтоватіса, незак. Рыхтавацца. Рыхтуйса занесці рэйку. 
Рыхтоваці, незак. 1. Рыхтаваць. То затопів печку, то рыхтуем на 

завтрак. 2. Нарыхтоўваць. Кідай, рыхтоваці, свіням подаваці. 
Смаковаті, незак. Радаваць, жыць напоўніцу. Нешо тэй кабанчык не смакуе. 
Смачны, смашны, прым. Смачны. А чому, смачна? Смачнэ было мнясо. 

Все начальство ело і хваліло, шо смашные нырэ. 
Сталюжкі, мн., пам-ласк. Сталюжкі Надо сталюжкі поровняті. 
Танец, м. Танец. І я мэсіла всякі танцы. 
Танцоваті, незак. 1. Танцаваць. За ею ніхто не допэрса танцоваті. Крохі 

танцовала. Танцуе мэй Хвэдзя в белой шляпі. Танцовалі, абы носіло іх. 2. 
Выздаравець, што льга танцаваць. Посля наладзіца, танцоваті можно. 3. Быць 
удоваль, перан. Трэба, коб ершэ танцовалі в хаці. 4. Быць сытна накормленым 
(пра дамашнюю птушку), перан. О, шэ ім не беда, шэ танцуют. 

Фартух, х. Фартух. Прыткну фартуха. 
Форточка, ж. Весніцы. Точно собарна поцеглі коло форточка. 
Хвайно, хвейно, прысл. 1. Хвайна. Гэтак хвайно. 2. Хораша. Хвейно згоралось. 
Хвайны, прым. 1. Прыгожы. Бач, якая хвайна бумага. Гэта хвайна 

дзевчына была. Ні цвет, быв такі хвайны, голубенькі. Тамака хвайна. Такіево, 
здоровые, хвайные. Хвайненькі, пам.-ласк. Хвайненькі. Все хвайненькіе такіе. 2. 
Смачны. Ба якая смачна кофія. Варэнне хвайнэ. От в мэне капуста сёня хвайна 
шаткована. Хай бы з’ев, от хвайна селёдка. 3. Такі, як трэба. От хвайны, 
лёгэнькі. Хвайны чайнічок. Хвайнэ. Да хвайные такіе по ягэдніку. Тры яблыка 
хвайные положыла в погрэбе. 4. Урадлівы. В мэне тожэ хвайна морква. В мэне 
цыбуля хвайна. Корэньчыкі такіе хвайные. Якіе хвайные яблыка. 5. Сыты 
Кабанчык хвайны. 6. Сонечны. День хвайны такі. 7. Прыкладны. Хвайны чоловек. 

Цукерка, ж. Цукерка. Шо то в гэтой папцы, цукеркі? 
Цыбульнік, м. Цыбульнік. Цыбульнік, крэп входіт в рацыон. 
Цыбуля, цыбульба, ж. Цыбуля. А цыбулі ты себэ добрэ посаділа? Бач 

якіе буракі, подзівецеса, шо пэрэсаджвала на цыбулю. Бульба з кропом, мой 
цыбуля е. В мэне цыбуля хвайна. Вышла да сё копаю на цыбулю. Загэн вэлікі 
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цыбулі. З каждэі цыбулі вымахав цыбах. Насек всякое вэтьмы: травы 
косцеровое, батвы, цыбулі, гарбузення, лебеды, зелля рэпчатого, кропівы. Оно 
цыбулю посаділа семэнную. Повтора мэшка цыбулі. Повязав зовсем шчылно, 
цыбуля до цыбуліны. Трэба іці цыбулю вырваті. Якые тры вэнкі хорошые 
цыбулі. Цыбульбу посадзіце. Цыбуліна, павел., адзінк. Цыбуліна. Нема ні 
морквіны, ні цыбуліны, ні бурака, ніц. Ні морквіны, ні цыбуліны. Хоть одну 
цыбуліну. Цыбулька, пам.-ласк. Цыбулька. А цыбульку купляці мэне? Там 
двацыть одзін радок, о то вся цыбулька. 

Шановаті, незак. Сачыць (пра пеўня). Курэй жалее, шануе. 
Шкода, прысл. Шкада. Недзя побэгут да пропадут да шкода. Шкода вжэ 

пускаці. 
Шкодоваті, шкодоваці, незак. Шкадаваць. А як цебэ шкодовала. Вона мне 

шкодуе помідорыну. Дарэмного ды шкодуеце. Дров шкодуе, лепш, чым хлеба. 
Мэне не шкодуй. Ніц не шкодуе. Рэвла, рэвла, ніхто не шкодуе. Сып песок, не 
шкодуй, сып болей, коб понабівалос. Шчыкне стручкі, а я одно шкодую. Я цебэ 
шкодую. А шош, шкодоваці. Коб гледзелі і шкодовалі. 

Шнур, шнурок, м. Шнур, шнурок. Добрэ шнур капроновы, ніточны. 
Нізалі гэ на шнур ілі на проволоку, носіш, по водзе смычэш. Сплецены з шнура 
рапцюх, коб сено не выпадало. Шнура вжэ убралі. Шнура прывязеш на концэх. 
Шнур длінны. Шнур плавацімэ. Я шнурэ возів. Зашчэпку, некім шнурком. Трэба 
шнурка прыв’язаті до пояса. Все гразнэ помылі, повесілі на шнуркэх. 
Шнурочок, пам.-ласк. Матузочак. Крышку на шнурочок до дюшкі. 

Шнуроваті, незак. Часта ездзіць. Шнуруе по озеры. 
Штука, ж. Штука. Восем штук лодок назад вэзлі. Гарбузэв штук два 

розрэжэш. Дасьце ей штук пять карасей. Ему трэ было п’ять штук оставіті. 
Я дзвят штук дзецей породзіла, без дохтора. 

Штык, м. Штык (мера). До цвёрдого грунту прокопав на штык. 
Шуфлядка, ж. Шуфлядка. Поба, мо в шуфлядцы. Пэрэц? а в гэтэй во 

шуфлядцы. Тама мо в шуфлядцы поба. Тамка, поба в шуфлядцы, в трыляжэ. 
Шыбка, шыбочка, ж., пам.-ласк. Шыбка, шыбачка. Взяла ложку і побіла 

шыбку на вокне. Поставлю в гэту шыбку ды будзеш стояті. Шыбку побіла. 
Выб’е шыбочку. 

Адносна невялікі па памерах Слоўнік германізмаў у вядскай гаворцы 
скіроўвае на далейшую распрацоўку азначанае тэмы, бо нават беглы агляд 
лексемаў паказвае, што некаторыя лексемы пашырылі свае значэнні, утварыліся 
новыя формы і словы, падвысілі свой ужывальны статус. 

Згадаем таксама, што ў “Каралю шапкі не зняць” (фразеалагічным 
слоўніку вядскай гаворкі беларускай мовы) налічваецца 3842 слоўнікавыя 
артыкулы, сярод якіх ёсць фразеалагізмы, кампанентамі якіх з’яўляюцца 
германізмы. Прывядзём шэраг прыкладаў: 
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Барабаніті в рэйса. Баброўцы настолькі дружныя, што, калі ў вёску 
прыязджаюць рыбнагляд ці нехта з егероў, першы тубылец, які ў гэты час згледзеў 
іх, стукае ў падвешаную рэйку (вісіць у садку на яблыні ці на ігрушы), каб 
аднавяскоўцы, што на возеры ловяць для сябе рыбу (браканьераць), адразу 
даведаліся – трэба быць пільным, а то і з’ехаць (схавацца) ў чарот. Барабаніті в 
рэйса, недзе весіт. 

Вжэ як штых. Як тут. Коб оно бразнув вэдром, вжэ як штых. 
Выцягті на шнур. Метад прасушкі сецяў (нацягваюць стромка на шнур). 

Выцягті на шнур, вона всё (водарасці, карэньчыкі, рыбіна луска і інш.) 
пэрэсохла б, осыпалосо б. 

Держаті на шнуру. Быць прывязаным (пра дамашнюю жывёлу). Цэлэ 
лето держалі на шнуру. 

Копнуті на штык. Адзін раз. Возьмі копні на штык. 
Крычаті автунг. Аб п’яным чалавеку, які згадвае армейскую дысцыпліну 

(асабліва любіць пакамандаваць сямейнікамі). Крычыт автунг і всё. 
Маршрут робіті. Лятаць па вызначаным квадраце. Сюдою самолёты все 

маршрут робілі. 
Наробіті гвалту. Падняць крык, шум, гармідар; усчаць сварку. Лена 

прышла, наробіла гвалту, мо потопіліса. Наробів гвалту. Наробіла гвалту оёёй. 
Я думала побежыт, наробів гвалту. Як наробіла гвалту. Можэ табун і не быв 
в городі, але наробілі гвалту. 

Ні на хунт. Аніяк, нічога. Волен не прывэзе ні на хунт соломы. 
Одным штыхом. Без перапынку, адразу. Хотелі до бабы ехаті одным 

штыхом. 
Побачыті по чым хунт ізюма. Зведаць нешта насампраўдзе. Побачыла по 

чым хунт ізюма. 
Пойті на мотор. Ехаць лодкаю праз возера ў журавіны. Людзі пошлі на мотор. 
Пэрэвэсті в кубелец. Зарэзаць на мяса. Ты, Надя, пэрэвэдзі гэтые овечкі в 

кубелец. 
Свекор всяк казав на невестку. А свекруха: - Чого ты на ее кажэш, як ее 

тута нема? – Гэндзе ондарак ее весіт. Гэтая гісторыя часта згадваецца 
вяскоўцамі, калі абгаворваюць чалавека, які ў момант гутаркі адсутнічае. 

Седзеці за грубою. Пенсіянерыць. Чого ты хнычыш, благо за грубою седзеці? 
Скласті тухлі. Выбраць абутак. Як дзе істі, то не можна ніякіх тухлей скласті. 
Cтояті на квацеры. У час зімовай ці летняй пучыны рыбгас у аднаго з 

вяскоўцаў наймаў кватэру для неваднічых. Рыбакі стоялі на квацеры.  
Шкодоваті як своіх внукэй. Адносіцца да чужога дзіцяці як да свайго. Я 

цебэ шкодую як своіх внукэй. 
Шыковаті сухарэ. Загадзя рыхтавацца ў казённы дом. Шыковав вжэ сухарэ. 
Як штых. 1. Хутка, стрымгалоў, у час. Мотор як штых прыехав. 2. Тут як тут. 

Рубініха як штых тут в шэсть часов. Хайно почуе, но рыба появілас, то як штых сё. 
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С.Я. Богуш 

Месца лексічных пазычанняў у мове справаводства 1920-х гадоў 
(на матэрыяле спецыяльных дапаможнікаў) 

У 20-я гады ХХ ст. было выдадзена некалькі дапаможнікаў па 
справаводстве на беларускай мове [2; 5; 6; 7]. Гэтыя выданні прызначаліся для 
аказання дапамогі “працаўнікам Савецкіх устаноў” [7, с. 3] у вядзенні 
справаводства на беларускай мове. Разам з тым у іх раскрываліся асноўныя 
правілы афармлення дакументацыі, агульныя для ўсёй савецкай дзяржавы, таму 
можна меркаваць, што дапаможнікі па справаводстве 1920-х гадоў спрыялі 
стандартызацыі моўных сродкаў дакументаў і сталі першым значным крокам у 
развіцці афіцыйна-справаводчага стылю сучаснай беларускай мовы. 

Асаблівай увагі заслугоўвае аналіз лексічнага складу справаводчых 
дакументаў і, у прыватнасці, месца ў ім лексічных пазычанняў. Як вядома, 
перыяд 20-х гадоў у беларускай лінгвістыцы вызначаецца даволі моцнай 
тэндэнцыяй пурызму, што выявілася найперш у семантычным калькаванні 
тэрміналагічнай лексікі. У межах нашага даследавання мы імкнуліся 
высветліць, наколькі гэтая тэндэнцыя закранула афіцыйна-справаводчы стыль 
беларускай мовы і якое месца займала ў ім лексіка іншамоўнага паходжання.  

Да акрэсленай праблемы ў адным са сваіх артыкулаў звярталася 
Г.І. Кулеш: даследчыца аналізавала назвы афіцыйна-распарадчых дакументаў, 
ужываныя ў падручніках па справаводстве 20-х і 30-х гадоў [3]. На падставе 
аналізу фактычнага матэрыялу Г.І. Кулеш зрабіла выснову пра тое, што 
“тэндэнцыя семантычнага калькавання іншамоўных слоў… не атрымала 
пашырэння пры фарміраванні корпусу назваў арганізацыйна-распарадчых 
дакументаў” [3, с. 273]. Пры гэтым, як паказала даследаванне, значная 
колькасць назваў дакументаў іншамоўнага паходжання ўжывалася яшчэ ў 
старабеларускай мове, а ў перыяд 20-30-х гадоў ХХ ст. на складванне назваў 
афіцыйна-распарадчых дакументаў у найбольшай ступені ўплывала руская мова. 

Асноўнай крыніцай фактычнага матэрыялу нашага даследавання стала 
“Інструкцыя і правілы аб справаводстве па асабоваму складу” (1928) як 
найменш даследаванае і самае позняе ў межах акрэсленага перыяду выданне. 
Мы вылучылі каля двухсот стылістычна маркіраваных лексічных адзінак у 
тэксце “Інструкцыі” (як у тэарэтычнай частцы, так і ў прыведзеных узорах 
дакументаў), для большай нагляднасці яны былі падзелены на пяць лексіка-
тэматычных груп: назвы дакументаў і іх частак – 47 адзінак; назвы службовых 
працэдур – 48 адзінак; канцылярызмы (пад гэтым паняццем будзем разумець 
стылістычна маркіраваныя словы і выразы, уласцівыя толькі мове 
справаводчых папер) – 39 адзінак; назвы асоб, задзейнічаных у справаводчай 
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сферы – 45 адзінак; назвы ўстаноў і органаў кіравання – 14 адзінак. Аналіз 
вылучаных адзінак дазваляе зрабіць некалькі высноў: 

1. Адбор лексікі адбываўся пад непасрэдным уплывам рускай мовы, у 
тэксце выяўлена вялікая колькасць русізмаў (напрыклад, вучотная картка [2, 
с. 6], ізлажэнне [2, c. 7], служба па саўмясціцельству [2, c. 52] і іншыя); калькі 
ўтвараюцца толькі як адпаведнікі рускім словам і ўстойлівым выразам (клішэ, 
канцылярызмам). Так, напрыклад, пад непасрэдным уплывам рускай мовы 
ўтварыліся такія выразы, як меры ўздзейнічання [2, c. 16], вышэйпаказаны [2, 
c. 17] (ад рускага вышеуказанный), шляхам асабовага ўзгаднення [2, c. 17], у сілу 
чаго [2, c. 25] і іншыя. Выключэнне складае толькі лексема адбітак [2, с. 23], 
ужытая замест слова іншамоўнага паходжання копія; 

2. Доля пазычанняў у тэксце “Інструкцыі” вельмі істотная. Шырока 
выкарыстоўваюцца “даўнія пазычанні”, зафіксаваныя ў старабеларускіх 
пісьмовых помніках [1] і ў “Слоўніку беларускай мовы” І. І. Насовіча [4]. 
Напрыклад, словы акт, разрахунак, бланк, копія і іншыя сустракаюцца і ў 
“Інструкцыі”, і ў названых лексікаграфічных крыніцах. Акрамя таго, шырока 
ўжываюцца ў тэксце і новыя пазычанні, узнікненне якіх абумоўлена новымі 
дзяржаўна-палітычнымі рэаліямі (прафсаюзны білет [2, c. 23], нарком [2, c. 52], 
бухгалтар [2, c. 53] і іншыя). 

3. У меншай ступені сярод стылістычна маркіраваных адзінак 
выкарыстоўваецца спрадвечна беларуская лексіка, аднак за кошт перавагі 
нейтральных лексічных адзінак менавіта яна складае базіс мовы справаводства. 

Такім чынам, тэндэнцыя пурызму практычна не знайшла адлюстравання 
ў мове справаводства 1920-х гадоў. Адна з прычын гэтага – несамастойны, 
перакладны характар разгледжанага спецыяльнага дапаможніка. 
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В.М. Галай 

Асаблiвасцi функцыянавання запазычанняў 
у гаворках Брэстчыны 

Навуковае бласлаўленне займацца запазычаннямi ў народных гаворках я 
атрымала ад Еўдакii Сцяпанаўны Мяцельскай, руплiўца-дыялектолага 
беларускай мовы. На ўсё жыццё ў мяне засталiся ўспамiны аб гэтай сцiплай 
працавiтай жанчыне. 

Паводле нашых матэрыялаў (збору якiх нават сёння няма канца), 
сабраных на Брэстчыне, у гаворках маёй малой радзiмы бытуе шмат 
запазычанняў, у тым лiку i з нямецкай мовы. Перыважае пры гэтым бытавая 
лексiка. Гэта назвы збудаванняў i iх асобных частак, прылад i предметаў 
гаспадарчага ўжытку, посуду, мэблi, адзення i ткацкiх вырабаў, упрыгожанняў, 
прадуктаў харчавання i шмат iншых. 

Гiсторыю семантычнага развiцця слоў нямецкага паходжання Брэстчыны 
прыходзiцца пачынаць з раскрыцця iх семантыкi як у мове-крынiцы, так i ў 
мове-пасрэднiцы. 

Аналiз запазычанняў паказвае, што некаторыя з iх трапiлi ў гаворкi 
непасрэдна з нямецкай мовы (у мове-пасрэднiцы такiх слоў або няма, aбo 
ўжываюцца з другiм значэннем); гамар ‘малаток цяжкi’ – нов.-в.-ням. Hammer 
‘малаток’; гатэр ‘станок для распiлоўвання бярвенняў’ – нов.-в.-ням. Gatter 
‘лесапiльны станок’; груца ‘каша з ячных круп’ – нов.-в-ням. Grütze ‘крупа; 
каша’; трам, трама, трым ‘бэлька; падоўжная бэлька, якая падтрымлiвае 
папярочныя’ – нов.-в.-ням. Tramm ‘бэлька; спарт. бервяно, бум’, сяр.-н.-ням. 
trama, tram ‘бэлька’; фэдэр ‘паз у дошках падлогi’ – нов.-в.-ням. Feder ‘тэхн. 
шпонка; пружына; паз’; шпаргель, шпаргеля ‘спаржа’ – нов.-в.-ням. Spargel 
‘спаржа’ (сустракаецца i шпарага з польскага szparag); тыгель, тэгель 
‘скаварада з ручкай; невялiкi глiняны гаршчок’ – нов.-в.-ням. Tiegel ‘тэхн. 
тыгель; гаршчок; скаварада з ручкай’, сяр.-в.-ням. tigel, tegel ‘гаршчок’ i iнш. 

Праз польскую мову пранiкла значная частка слоў. Адзначым найбольш 
цiкавыя з iх: грац, граца ‘матыка’ – польск. graca – сяр.-в.-ням. kratz, нов.-в.-
ням. Kratze; файка ‘курыцельная трубка’ – польск. faika ‘курыцельная трубка, 
папяроса’ – нов.-в.-ням. Pfeife ‘курыцельная трубка; свiсток; тэхн. шпулька’; 
кобэлка, кобялка, кобылка ‘кошык’ (магчыма, непасрэдна запазычана кобэр, 
кубэр ‘кошык’ з нов.-в.-ням. Kober); кухоль, куфэль, кухель ‘кубак’ – польск. 
киfel – сяр.-в.-ням. küfel; пляцок, плецок, плацек 'блiн, аладка, дранiк' – польск. 
placek ‘салодкi пipoг; аладак, блiн, ляпёшка’ – нов.-в.-ням. Plätzchen ‘мястэчка, 
маленькае месца; ляпёшка; круглае пячэнне’ i iнш. 

Цiкавымi ў семантычных адносiнах выступаюць запазычаннi фура 
‘фуфайка’; фэстмэтэр ‘вялiкi i здаровы чалавек’, обэрлюфт, обэрлюхт, 
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обэрлюхта ‘фортачка’, блюма ‘плаксiвы чалавек’, пампух ‘мячык, якi моцна 
надуты’, цымбал ‘вялiкi чалавек’, шпул ‘кола’, рондэля ‘тоўстая жанчына’, 
шлям ‘тарфянiшча’, ляк ‘сок з капусты’ (у пераважнай большасцi гаворак ляк 
‘расол з-пад селядцоў’), пушка ‘карабок запалак; скрыначка; глiняны збанок з 
вузкай шыйкай i ручкай для вады; маленькi гаршчок з вузкiм горлам’ i iнш. 
Многiя з пералiчаных вышэй слоў маюць пераноснае значэнне, хаця, магчыма, 
некаторыя з iх сустракаюцца ў такiм жа значэннi i ў мове-крынiцы. 

Такiм чынам, матэрыялы бытавой лексiкi нямецкага паходжання 
паказваюць, што запазычаныя словы, як i ўвесь слоўнiкавы састаў беларускай 
мовы, знаходзяцца ў працэсе пастаяннага развiцця i змен. 

 
 
 
 

І.Я. Кавалёва 

Складаныя словы з апорным кампанентам-саматызмам 
у мастацкіх творах беларускіх пісьменнікаў 

Складаныя словы даволі шырока прадстаўлены ў мастацкіх творах як 
мінулага, так і сучаснасці і з’яўляюцца іх неад’емнай часткай. Цікавасць да 
дадзенай групы слоў тлумачыцца тым, што складанае слова ўяўляе сабой 
цэласную намінатыўную адзінку, якая дазваляе вылучыць найбольш істотныя 
характарыстыкі прадмета або з’явы, дае магчымасць выказаць думку выразна і 
лаканічна і, у большасці выпадкаў, забяспечвае цэлы спектр экспрэсіўна-
стылістычных адценняў. Пры гэтым варта адзначыць, што аўтары ўжываюць не 
толькі кампазіты-слоўнікавыя эквіваленты, але і ўтвараюць складанні па 
існуючых у мове мадэлях для перадачы шматлікіх адценняў. 

У сучаснай беларускай лінгвістыцы складанае слова разглядаецца як  
лексічная адзінка, якая мае не менш дзвюх матывавальных асноў і 
характарызуецца семантычным, структурным і фанетыка-граматычным 
адзінствам [1, с. 33]. 

Асаблівую цікавасць уяўляе вывучэнне зместавага патэнцыялу  
складаных слоў, паколькі, у параўнанні з простым словам або словазлучэннем, 
значэнне складанага слова нярэдка абумоўлена значэннем матывавальных 
асноў. Пагаджаючыся з меркаваннем даследчыкаў, мы лічым, што “семантыка 
складанняў <…> павінна быць вызначана праз <…> выяўленне семантычных 
уласцівасцей іх утваральных асноў” [2, с. 116]. Для зручнасці правядзення 
семантычнага аналізу лексічныя адзінкі мэтазгодна аб’яднаць у групы паводле 
агульнага крытэрыя. На падставе наяўнасці агульнай семантычнай прыметы 
(колераабазначэнне, мера і вага, знешнія і ўнутраныя характарыстыкі прадмета 
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і інш.) складаныя словы могуць быць аб’яднаны ў групы, у якіх апорны 
кампанент змяшчае дадзеную прымету. 

Прадметам нашага даследавання з’яўляюцца складаныя словы з 
апорным кампанентам-саматызмам, ужытыя ў мастацкіх творах Я.Брыля, 
У.Караткевіча, І.Мележа, А.Разанава, І.Шамякіна і інш. Саматычная лексіка 
(ад грэч. soma – цела)1 уяўляе сабой старажытную ўніверсальную лексічную 
групу ў любой нацыянальнай мове. З прычыны гэтага саматызмы ў 
нацыянальных мовах характарызуюцца развітай полісеміяй, дзякуючы 
ўтварэнню другасных значэнняў, а таксама дэманструюць высокую 
словаўтваральную актыўнасць. 

На падставе наяўнасці агульнай прыметы апорнага кампанента ‘частка цела 
або арганізма чалавека або жывёлы’ адабраныя словы былі аб’яднаны намі ў адну 
группу (65 ЛА). Трэба адзначыць, што ў гэтую групу ўключаны ЛА, якія 
паўтараюцца і адлюстроўваюць розныя адценні значэння (дабрадушны (батрак), 
дабрадушнае (прастарэкванне), дабрадушны (твар) і г.д.). За адну ЛА лічацца 
вытворныя словы, якія адносяцца да розных часцін мовы (даўгавусы (мужык) і 
даўгавусы (субст. прым.)); раўнадушнае (неба) і раўнадушна (глядзець) і да т.п.). 
Як асобныя адзінкі разглядаюцца памяншальна-ласкальныя формы прыметнікаў 
(курносы (вартавы) – курносенькая (гімназістачка)). 

Як было заўважана вышэй, кампазіты складаюцца з дзвюх і больш 
матывавальных асноў. Гэта дазваляе нам адабраную групу складаных слоў з 
апорным кампанентам-саматызмам падзяліць на падгрупы на падставе 
наяўнасці дыферэнцаванай прыметы азначальнага кампанента, якая, у сваю 
чаргу, з’яўляецца інтэгральнай унутры асобнай падгрупы. У выніку былі 
выяўлены падгрупы з азначальным кампанентам са значэннем колеру або 
насычанасці колеру, формы, памеру, колькасці, з абстрактным значэннем і 
падгрупа, у якую ўваходзяць складаныя словы з розным значэннем (адзінкавая 
рэалізацыя значэння азначаемага кампанента). Сярод кампазітаў, якія 
ўваходзяць у дадзеныя групы, вылучаюцца як слоўнікавыя эквіваленты  
(аднавокі (вярзіла) ‘з адным вокам’, шыракаплечы (Яўхім) ‘шырокі ў плячах’  і 
інш.), так і складанні, утвораныя па аналогіі (чарнавокі: каравокі, сінявокі; 
белавалосы: рыжавалосы, чорнавалосы і інш.), а таксама аўтарскія ўтварэнні, 
якія не зафіксаваны ў слоўніках (вусікі-крылцы, журботна-задушэўны, 
зеленакосы, тысячаморды і інш.). Шэраг незафіксаваных ў беларускім слоўніку 
лексем, напрыклад, жаўтароцік, зеленакосая (сетка), утвораны па аналогіі з 
зафіксаванымі ў слоўніку словамі (жаўтапузік, белавалосы). 

                                                
1 Пад саматычнай лексікай (саматызмамі) мы ўслед за аўтарамі “Русского семантического 
словаря” разумеем “назвы цела, арганізма, іх частак, прадуктаў жыццядзейнасці” (с. 494). Да 
саматызмаў мы адносім таксама лексему “душа” з прычыны яе асаблівага функцыянальнага 
прызначэння. 
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Як сведчыць семантычны аналіз, большая частка складаных слоў з 
апорным кампанентам-саматызмам прадстаўлена ў падгрупах з азначальным 
кампанентам са значэннем колькасці (23 %): аднавокі (вярзіла), аднаногія 
(дубы), маладушнасць, траярогі (крыж), трохзубая (матычка), шматгалосы 
(птушыны спеў), многагалосая (сям’я), тысячаморды (вахман) і інш., а 
таксама з  абстрактным значэннем (22 %): дабрадушнасць, дабрадушны 
(батрак), дабрадушны (твар), міласэрная (гатоўнасць), раўнадушныя (людзі), 
журботна-задушэўная (“Палома”), прастадушна (паглядзець), прастадушная 
(парада), простасардэчнасць і інш. Далей ідуць падгрупы, у якіх азначальны 
кампанент абазначае форму (18 %): вастраплечая (вахманская спіна), касавокі 
(заяц), крутабокі (язык раўка), крываногі (Вольф), вастразубыя (вусны), 
гарбаносы (крот [батрак]) і інш.; і колер або насычанасць колеру (17 %): 
жаўтароцік, каравокая (дзяўчына), сівабароды (гандляр), сінявокая 
(дзяўчына), чорнавалосыя (ногі), беларучка, чырванавокі (вахман) і інш. У 
меншай колькасці прадстаўлена падгрупа, у якой азначальны кампанент 
абазначае памер (11 %): даўгагрывы (субст. прым.), даўгарукі (падлетак), 
танкагубы (рот), шыракаплечы (Яўхім), даўгавусы (субст. прым.) і інш.; і 
падгрупа слоў з азначальным кампанентам, які мае іншыя значэнні (9 %): 
абібок, басаногі ([Міканор] выйшаў на ганак), басанож (ісці), быстраногая 
(смуглянка), уласнаручна (страсянуць палойку), хладнакроўна (цэліцца з 
стрэльбы). Апошняя падгрупа вылучаецца тым, што значэнне азначальнага 
кампанента кампазітаў рэалізуецца адзін раз. 

Вынікі праведзенага даследавання сведчаць аб тым, што саматычная 
лексіка займае дамінуючае становішча пры ўтварэнні складаных слоў, 
асабліва пры аб’яднанні са словамі колькаснай семантыкі або якія 
абазначаюць колер, форму, памер і інш., за кошт іх спалучальных 
магчымасцей. 

Прапанаваная класіфікацыя дазваляе нам пры аналізе перакладу 
кампазітаў на замежную, асабліва няроднасную мову, прасачыць, наколькі 
поўна перадаецца лексічнае значэнне складанага слова ў цэлым. Для правільнай 
перадачы зместавага боку складанага слова і выбару адпаведнага карэлята пры 
перакладзе на іншую мову неабходна прааналізаваць семантычную структуру 
гэтай лексічнай адзінкі ў зыходнай мове. Аналіз перадачы зместавага боку 
складаных слоў з апорным кампанентам-саматызмам у мастацкіх творах 
дазваляе зрабіць вывад аб тым, што адэкватнасці перакладу зместавага 
патэнцыялу складаных слоў спрыяе выяўленне прыметы, на падставе якой 
аб’ядноўваюцца кампаненты складанага слова, паколькі значная частка 
кампазітаў утвараецца ў маўленні і іх немагчыма аператыўна адлюстроўваць у 
слоўніку. 
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Т.А. Кісель, А.М. Макарэвіч 

Лексіка-семантычны аналіз устарэлых германізмаў 
у беларускай мове 

Сярод устарэлых запазычанняў сучаснай беларускай мовы значную 
частку складаюць германізмы. У “Слоўніку іншамоўных слоў” (далей – СІСБ) 
А.Булыкі намі зафіксавана больш за 200 гэтых намінацый. 

Згодна з агульнапрынятай у мовазнаўстве класіфікацыяй, у СІСБ можна 
вылучыць дзве групы архаізмаў – уласна лексічныя архаізмы (большасць): 
фехтмайстар (ням. Fechmeister) – уст. ‘настаўнік фехтавання’; цэйхгаўз (ням. 
Zeughaus) – уст. ‘вайсковы склад зброі і абмундзіравання’; штэйгер (ням. 
Steiger) – уст. ‘горны майстар у рудніках’ ды інш.; і семантычныя архаізмы: 
бунт (польск. bunt, ад ням. Bund) – уст. ‘звязак, кіпа; стос’, лозунг (рус. лозунг, 
ад ням. Losung) – уст. ‘пароль’, рум (ст.-польск. rum, ад с.-в.-ням. rūm) – уст. 
‘месца пагрузкі; вольнае месца’, танцмайстар (ням. Tanzmeister) – уст. 
‘настаўнік танцаў’ і інш. Прааналізуем некаторыя з іх. 

На думку аўтараў этымалагічнага слоўніка беларускай мовы, слова 
гешэфт (як і рускае гешефт, і украінскае гешефт) запазычана (магчыма, праз 
польскую) з нямецкага Geschäft. У сучаснай нямецкай мове найменне гешэфт 
(Geschäft) з’яўляецца мнагазначным агульнаўжывальным словам. Напрыклад, у 
“Нямецка-рускім слоўніку” (1977) знаходзім: гешэфт – ‘1. справа, занятак. 
2. справа, здзелка, гандлёвая аперацыя. 3. фірма, прадпрыемства, справа; 
гандлёвы дом, магазін’ (т. 1, с. 543). 

У сучаснай беларускай літаратурнай мове гэтая назва замацавалася толькі 
ў адным значэнні (адбылося звужэнне семантыкі) ‘спекуляцыйная, выгадная 
здзелка’ і набыло адмоўную характарыстыку. У пачатку XX ст. лексічная 
адзінка гешэфт выкарыстоўвалася ў беларускай мове са значэннем ‘грашовы 
інтарэс’ і мела адпаведны дэрыват – гешэфтаваць ‘1. раіцца, радзіцца наконт 
гешэфту. Заўсёды можна відзець у месьце іх [шынкароў] гурток. Усё 
гешэфтуюць… 2. Перан. Жыць за кошт чаго-н. Гэты мужык, як паказывали 
яго земляки, тольки тым гешэфтуе, што валочыцца па судох, ды жыўцэм 
людзи закапывае’ [6, т. 1, с. 437-438]. Аналізуемае слова ўжываецца ў творах 
беларускіх пісьменнікаў. Напрыклад, укладальнікі “Слоўніка мовы Янкі 
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Купалы” (1997) адзначаюць: гішэфт. Яўр. Карыслівая справа: Чаго лезеш горш 
каросты І гішэфты мне псуеш ты? Сон на кургане (т. 1, с. 300). У гаворцы 
жыхароў усходняй Магілёўшчыны гэты германізм меў значэнне ‘сакрэтныя 
справы’: Яны вядуць гешэхт. Хвёдараўка Краснап. [1, с. 134]. 

У лексікаграфічных крыніцах гешэфт тлумачыцца па-рознаму. 
Некаторыя даведнікі не фіксуюць гэтага наймення. Няма германізма, да 
прыкладу, у “Гістарычным слоўніку беларускай мовы”, у “Слоўніку беларускай 
мовы” І.Насовіча, у перакладных слоўніках 20-х гадоў XX ст., у “Руска-
беларускім слоўніку” 1953 года. Аўтары “Беларуска-рускага слоўніка” (1962) 
уключаюць гешэфт у склад устарэлай размоўнай лексікі (паметы ‘праст. уст.’). 
А ў “Слоўніку беларускай мовы” (1987) германізм разглядаецца толькі як 
размоўнае (памета ‘разм.’). Паводле тлумачальных слоўнікаў беларускай мовы, 
гешэфт ‘спекуляцыйная, выгадная здзелка’ лічыцца размоўным устарэлым 
словам і мае адпаведныя стылістычныя паметы (разм. уст.). Аднак, мовазнаўца 
А.Булыка ў СІСБ адзначае непасрэднае запазычанне гэтай лексемы з нямецкай 
мовы (без пасярэдніцтва польскай мовы) і рэгіструе яе без усялякіх памет, тым 
самым залічвае германізм да агульнаўжывальных слоў сучаснай беларускай 
мовы: гешэфт (ням.Geschäft) – ‘спецыяльная, выгадная здзелка’ (т. 1, с. 355). У 
склад актыўнай лексікі гэтую назву вяртаюць Б.Плотнікаў і В.Трайкоўская ў 
“Слоўніку цяжкасцяў беларускай мовы” (2004). А ў “Слоўніку сінонімаў 
беларускай мовы” (2004) С.Шведава  германізм з’яўляецца нават дамінантай у 
сінанімічным радзе: гешэфт – спекуляцыя, махінацыя, здзелка (с. 115). 

Найменне гешэфт (гішэфт, гэшэхт, гішэхт) набыло розныя значэнні ў 
гаворках сучаснай беларускай мовы. На Брэсцка-Пінскім Палессі германізм 
захаваўся ў структуры ўстойлівых адзінак. Як адзначае Ф.Янкоўскі, раней 
“запазычанае і агульнаўжывальнае слова асвойваецца, уваходзіць у кантэкстныя 
словаспалучальныя сувязі і становіцца кампанентам фразеалагізма, як і ісконныя, 
уласна лексічныя адзінкі мовы”. Напрыклад, на Целяханшчыне лексема гешэфт 
з’яўляецца састаўным кампанентам фразеалагізма гешэфты маті ‘пра стан 
адносінаў’: З его лепшы гешэфты маеш, чым з намі (в. Бабровічы Івацэвіцкі 
раён). А ў гаворцы жыхароў вёскі Фядоры Столінскага раёна зафіксаваны 
фразеалагізм гэшэфт маты са значэннем ‘сябраваць, быць у добрых 
стасунках’. Тут таксама ўжываюць і само слова гэшэфт ‘справа, адносіны, 
стасункі’ і вытворнае ад яго гэшэфтоваты ‘распараджацца’: А шо ій, вона 
тыльки і гэшэхтуе грошыма налево і направо. У вёсцы Рубель гэтага ж раёна 
гішэфт – ‘вырашэнне агульнай справы (часам сакрэтнай)’. У гаворках цэнтральнай 
дыялектнай зоны Беларусі германізм гешэфт змяніў семантыку і 
выкарыстоўваецца ў значэнні ‘плётка’: Як паднімецца з раніцы, дык і пайшла 
гешэфты па хатах насіць (в. Ціханава Слабада Стаўбцоўскі раён) [5, т. 1, c. 93]. На 
Гродзеншчыне гэтая лексема не выкарыстоўваецца, але ў “Слоўніку Гродзенскай 
вобласці” (1983) зарэгістраваны яе дэрыват гішэхтаць ‘сакрэтнічаць’ (с. 114). 
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Германізм гешэфт вядомы суседнім мовам. У сучаснай польскай мове 
лексема geszeft ужываецца ў гутарковым стылі са значэннямі – ‘афёра; 
несумленная трансакцыя’ (паметы ‘разм. пагард.’), мае вытворныя geszefciarz 
‘спекулянт’, geszefciarski ‘спекулянцкі’[3, с. 171]. 

У рускай літаратурнай мове германізм з’яўляецца мнагазначным 
архаізмам і тлумачыцца наступным чынам: гешэфт – (разм. іран.) ‘1. Дробная 
выгадная афёра, гандлёвая здзелка, спекуляцыя. 2. Атрыманне асабістай 
выгады ў бескарыслівай справе; нягрэблівая нажыва’. Ад яго ўтварыліся 
вытворныя гешэфтмахер – (разм. зневаж.) ‘спекулянт’ і гешэфтмахерства – 
(разм. зневаж.) ‘адцягнены назоўнік да гешэфтмахерскі’ [4, с. 74]. 

Як зняважлівае выкарыстоўваецца слова гешэфт у сучаснай украінскай 
мове, напрыклад: гешэфт – (зняваж.) ‘спекуляцыйная, выгадная здзелка // 
выгада, барыш, прыбытак’ [2, с. 204]. Германізм таксама з’яўляецца структурным 
кампанентам украінскага фразеалагізма зробити гешэфт ‘атрымаць прыбытак 
з чаго-н. // нажыцца на чым-н.’ 

Асобныя ўстарэлыя лексемы ў дыялектнай мове набылі  іншыя 
марфалагічныя характарыстыкі. Напрыклад, у літаратурнай мове германізм 
шарваркі ‘натуральныя павіннасці па будаўніцтве і рамонце замкаў, дарог, 
мастоў, грэбляў, плацін, млыноў і іншых дзяржаўных і панскіх збудаванняў, 
ачыстцы берагавых палос суднаходных рэк у ВКЛ, Рэчы Паспалітай і ў 
Расійскай імперыі ў XV – першай трэці XX ст., а таксама ў Заходняй Беларусі ў 
1921 – 1939 гг.’ ужываецца пераважна ў форме множнага ліку. У гаворках 
Брэстчыны гэтая назва выкарыстоўваецца як назоўнік мужчынскага роду адз. 
ліку: шарварок ‘павіннасць па ўпарадкаванні дарог’. Робылы нову дорогу до 
Етловыч, то выганелы одроблеты шарварок (в. Галоўчыцы Драгічынскага 
раёна). На Зэльвеншчыне даная лексічная адзінка – назоўнік жаночага роду: 
шараварка. Пашырылі семантыку ўстарэлага слова жыхары Іўеўшчыны. 
Напрыклад, у “Слоўніку Гродзенскай вобласці” (1983) Т.Сцяшковіч адзначае: 
шараварка. ‘1. дарожная павіннасць пры буржуазнай Польшчы. 2. дзяжурства, 
чарга. Заўтра зранку мая шараварка ў кароўніку, а сёння твая шараварка. 
Сіняўшчына Іўеўск.’ (с. 554). Больш падрабязна даследавала гэты германізм 
С.Струкава ў сваёй кнізе “Лексіка беларускай мовы” (2008). 

Прааналізаваны фактычны матэрыял дае падставы сцвярджаць, што ў 
беларускай мове ўжываецца шэраг устарэлых германізмаў, якія 
адлюстроўваюць разнастайныя бакі грамадска-палітычнага, эканамічнага, 
навукова-тэхнічнага і культурнага жыцця народа. У гаворках Беларусі адны 
запазычанні змянілі найперш сваю фанетычную абалонку, іншыя – семантычны 
патэнцыял (звузілі або пашырылі сваё значэнне). Некаторыя ўстарэлыя 
найменні (загарак, зэдаль, фурман і інш.), захавалі сваю монасемантычнасць і 
ў літаратурнай, і ў дыялектнай мове. 
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Г.І. Кулеш 

Іншамоўная лексіка ў заканадаўчых тэкстах 1920-х гадоў 

Крыніцай фарміравання тэрмінаў для абазначэння значнай часткі 
юрыдычных паняццяў, як адзначаецца ў спецыяльных даследаваннях, з’явілася 
рымскае права. Большасць з такіх тэрмінаў да нашых дзён захавалася ў 
еўрапейскіх заканадаўчых сістэмах, што дазваляе юрыстам Еўропы гаварыць 
“на адной мове асноўных юрыдычных паняццяў – мове рымскага права” [4]. 
Даволі прыкметная колькасць тэрміналогіі іншамоўнага, у тым ліку лацінскага, 
паходжання характэрная і для беларускамоўнай заканадаўчай практыкі. Калі ў 
старабеларускае юрыдычнае пісьменства лексічныя пазычанні траплялі з 
лацінскай, французскай, нямецкай і іншых моў непасрэдна або праз польскую 
мову, то іх корпус у заканадаўчых тэкстах 1920-х гадоў у істотнай меры быў 
абумоўлены тэрміналагічным апаратам рускамоўнага заканадаўства. 

Пасля ўстанаўлення савецкай улады і абвяшчэння дыктатуры 
пралетарыяту перад заканадаўцамі была пастаўлена задача фармуляваць законы 
зразумелай для працоўных мас мовай. Гэта асобна падкрэслівалася ў пастанове 
УЦВК і СНК РСФСР ад 29 ліпеня 1929 г. “Аб рабоце па кадыфікацыі 
заканадаўства ў РСФСР” [5, с. 92]. 

І ў БССР тагачасныя правазнаўцы і лінгвісты неаднаразова выказваліся аб 
прадыктаванай патрэбамі масавай асветы неабходнасці пазбягаць ужывання 
незразумелых іншамоўных слоў [1; 2; 3]. Для асобаў, якія скончылі “клясычную 
школу, чужаземныя словы, запазычаныя з лацінскай і грэцкай моў”, гучалі як 
знаёмыя… Для іх – гэта былі словы з пэўным сэнсам”. Аднак у савецкіх школах 
класічныя мовы не выкладаліся і таму ўзнікла “патрэба ў замене чужаземных 
тэрмінаў, пераважна тых, якія ўзяты з лацінскай мовы, спадчыны 
сярэднявякоўя, сваімі роднымі словамі” [1, с. 159]. 
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Разам з тым стаўленне да іншамоўнай лексікі, прызначанай для 
папулярнай, навучальнай літаратуры і навуковых выданняў, было 
неаднолькавым. Асветніцкія выданні патрабавалі перакладу, вытлумачэння 
незразумелых чужых слоў. У выданнях “вузка-спэцыяльных, якія могуць мець 
сьцісла навуковае і, значыць, міжнароднае значэньне, будуць ужывацца 
чужаземныя навуковыя і тэхнічныя тэрміны без перакладаў” [1, с. 161]. 

Падкрэсліваўся асобны статус міжнародных тэрмінаў у заканадаўчых 
тэкстах: “тэрміны, выпрацаваныя навукаю і ўжываныя ва ўсіх эўрапейскіх 
мовах, павінны быць пакінуты без перакладу, напр.: аккредитив (паўнамоцтва), 
акцэпт (прыняцьце), арбітр (пасрэднік), арбітраж (пасрэдніцтва)…” [2, с. 89]. 
Мэтазгоднасць такога падыходу тлумачылася не толькі пашырэннем падобных 
тэрмінаў у еўрапейскім заканадаўстве, але складанасцю стварэння іх дакладных 
беларускіх эквівалентаў, асабліва для полісемантычных іншамоўных лексем. 

Спроба рознымі спосабамі ўводзіць тэрміны іншамоўнага паходжання у 
беларускі тэкст і замяняць іх на ўласнамоўныя адпаведнікі1 была зроблена пры 
перакладзе на беларускую мову Канстытуцыі РСФСР 1918 года. Вынік паказаў 
складанасць і немэтазгоднасць іх перакладу або вытлумачэння. 

У асобных выпадках адпаведнік у перакладным варыянце быў 
шматслоўным і занадта грувасткім: рус. бюджетное право – права расходу ды 
прыходу казны (К-18, падзагаловак раздзела 5). 

Шматзначны іншамоўны тэрмін патрабаваў некалькіх беларускіх у 
залежнасці ад маўленчай сітуацыі, што не адпавядала патрабаванню 
тэрміналагічнай уніфікацыі: 

установление социалистической 
организации общества (К-18, 3) 

установа сацыялістычнаго збудаваньня 
обчаства (К-18, 3) 

в целях… организации хозяйства  
(К-18, 3е) 

дзеля таго, каб… упарадкаваць 
гаспадарства (К-18, 3е) 

пользоваться свободой организации и 
действия (К-18, 16) 

карыстаць свабодаю гуртаваньня і руху 
(К-18, 16) 

Ужыванне аднаго і таго ж беларускага эквівалента для розных па 
семантычным напаўненні іншамоўных тэрмінаў недакладна перадавала сэнс 
арыгінала: 

В случае неправильности выборов в 
целом вопрос об отмене выборов 
разрешается высшим по порядку 
органом Советской власти (К-18, 76) 

У тым прыпадку, калі выбары зробляны 
уцалку няпраўдзіва, пытаньня аб адменя 
выбарау парашаяцца вышэйшаю па парадку 
установаю Радавае уласьці (К-18, 76) 

Последней инстанцией по кассации 
Советских выборов является В.Ц.И.К 
(К-18, 77) 

Самаю вышэйшаю і апошняю установаю 
па абскаржэньню выбарау з’яуляецца 
У.Ц.С.К (К-18, 77) 

                                                
1 Гл.: Кулеш Г.І. Пераклад “Конституции РСФСР” (1918): Першая спроба перадаць паняцці 
заканадаўства сродкамі сучаснай беларускай мовы // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 32-35. 
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Замена міжнароднай тэрміналогіі на ўласнамоўныя адпаведнікі пры 
перакладзе заканадаўчых тэкстаў у далейшым пашырэння не атрымала. Для 
пацвярджэння параўнаем пераклад асобных блізкіх па тэксце артыкулаў 
Канстытуцыі РСФСР 1918 г. і Канстытуцыі БССР 1927 г.: 

у перарыўкі паміж з’ездамі (К-18, 12) у пэрыад паміж з’ездамі (К-27, 3, 31) 
абіраньня чалавека чалавекам (К-18, 3) эксплёатацыя чалавека чалавекам (К-27, 1) 
даклярацыя прау працоунаго і абіранаго 
народу (К-18, назва першага раздзела) 

дэклярацыя праў працоўнага і 
эксплёатуемага народу (К-27, 1) 

камісарыят справядлівасці (К-18, 43) Народны Камісарыят Юстыцыі (К-27, 45) 
працоуны народ усіх краіоу, злучайся! 
(К-18, 89) 

пралетарыі ўсіх краін, злучайцеся! 
(К-27, 74) 

У заканадаўстве 1920-х гадоў, у прыватнасці Крымінальным кодэксе 
1928 г., Кодэксе законаў аб шлюбе, сям’і і апецы 1927 г., прыклады перакладу 
іншамоўных тэрмінаў з’яўляюцца адзінкавымі: в силу международной  
солидарности интересов всех трудящихся – на грунце міжнароднай згоды 
інтарэсаў усіх працоўных (КК-28, 63); нарушение во время эпидемий 
установленых правил об охране народного здравия – парушэньне ў часы 
пошасьцяй устаноўленых правіл аб ахове народнага здароўя (КК-28, 112); в 
период гражданской войны – у часы грамадзянскай вайны (КК-28, 74). 

Скарачэнні 
К-18 – Канстытуцыя (Асноуны закон) Расейскае Сацыялістычнае Федэратыунае Радавае 

Рэспублікі. – Масква: 3-я Дзярж. друк., 1918. – 62 с. 
К-27 – Канстытуцыя (Асноўны закон) Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі. – 

Мінск: ЦВК БССР, 1927. –  58 с. 
КК-28 – Крымінальны кодэкс БССР. Афіц.выд. – Мінск: Выд-ва кіраўніцтва спраў СНК: 

Выд. эканам. нарады БССР, 1928. – 163 с. 
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Т.А. Мальцава 

З вопыту падрыхтоўкі 
“Слоўніка французскіх запазычанняў у беларускай мове” 

Вядома, што слоўнікавы склад мовы развіваецца галоўным чынам за кошт 
унутраных рэсурсаў – у выніку ўзнікнення новых слоў пры дапамозе 
словаўтваральных сродкаў, актуалізацыі ўстарэлых намінацый, сэнсавага 
пераўтварэння існуючых адзінак і г. д. Узбагачэнне слоўнікавага складу можа 
адбывацца не толькі за кошт рэсурсаў роднай мовы, але і запазычванняў з 
іншых моў. У слоўнік любой мовы ўваходзяць як родныя (спрадвечныя) словы, 
так і запазычаныя. 

Працэс узаемадзеяння моў распаўсюджваецца на розныя ўзроўні моўнай 
сістэмы (фаналагічны, марфалагічны, лексічны, семантычны і сінтаксічны), але 
найбольш прадуктыўным ён з’яўляецца ў галіне лексікі, дзе ў першую чаргу 
адлюстроўваюцца ўсе перамены, якія адбываюцца ў жыцці грамадства: рост 
прамысловасці і сельскай гаспадаркі, гандлю і транспарту, развіццё навукі і 
тэхнікі, літаратуры і мастацтва і г. д. Неабходнасць бесперапыннага папаўнення 
слоўнікавага складу новымі словамі выклікае таксама перамены ў сацыяльна-
эканамічным і культурным жыцці народа. Вось чаму лексічная сістэма 
з’яўляецца самай пранікальнай для запазычанняў. 

У слоўнікавым складзе сучаснай беларускай мовы налічваецца шмат слоў 
іншамоўнага паходжання, у тым ліку і галіцызмаў (слоў французскага 
паходжання). У беларускім мовазнаўстве гэтаму пытанню ўдзялялася пэўная 
ўвага (аб чым гавораць прысвечаныя запазычанням з іншых моў навуковыя 
працы, наяўнасць этымалагічных слоўнікаў і г. д.), але адсутнічаў адзіны 
слоўнік, які ўвабраў бы ў сябе па магчымасці ўвесь пласт французскіх 
запазычанняў і паказаў бы сферы ўжывання гэтай лексікі ў беларускай мове. 

Намі быў выдадзены невялікі “Слоўнік французскіх запазычанняў у 
беларускай мове” (Мінск, 1998), які выкарыстоўваўся ў навучальным працэсе 
пры напісанні курсавых, дыпломных і магістэрскіх работ, пры параўнанні ў 
навуковых даследаваннях асобных лексіка-семантычных пластоў у 
французскай і беларускай мовах і г. д. Пазней з’явіліся іншыя лексікаграфічныя 
даведнікі па іншамоўнай лексіцы ў беларускай мове, найбольш значным з якіх 
быў “Слоўнік іншамоўных слоў” А.М. Булыкі ў 2-х тамах (Мінск, 1999). Але 
наспела патрэба, на наш погляд, у кампактным лексікаграфічным даведніку 
такога тыпу, які мог бы стаць дапаможнікам для ўсіх тых, хто актыўна 
займаецца вывучэннем беларускай мовы, міжмоўных кантактаў і менавіта 
даследаваннем французскіх запазычанняў у складзе беларускай мовы. 

Пры падрыхтоўцы “Слоўніка французскіх запазычанняў у беларускай 
мове” мы выкарысталі ўсе даведнікі па іншамоўнай лексіцы ва 
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ўсходнеславянскіх мовах, і ў прыватнасці ў беларускай мове (у больш значнай 
меры “Слоўнік іншамоўных слоў” А.М. Булыкі), а таксама навуковыя і 
перыядычныя выданні, творы беларускай мастацкай літаратуры і г. д., каб даць 
максімальна поўны пералік галіцызмаў у беларускай мове. 

Прапанаваны ўвазе карыстальнікаў слоўнік падае не толькі французскія 
запазычанні1, але і наогул словы французскага паходжання, якія ўжываюцца ў 
беларускай мове. 

Неабходна адзначыць, што многія словы французскага паходжання, якія 
ўжываюцца ў розных еўрапейскіх мовах (англійскай, нямецкай, галандскай, 
польскай і інш.), сталі, па сутнасці, інтэрнацыяналізмамі. Адносна крыніц 
запазычвання, асабліва лексікі інтэрнацыянальнага ўжывання, часта вядуцца 
спрэчкі. Напрыклад, некаторыя даследчыкі слова бюджэт адносяць да нямецкіх 
запазычанняў ва ўсходнеславянскіх мовах. У навуковых працах іншых даследчыкаў 
гэта слова небеспадстаўна кваліфікуецца як французскае запазычанне. 

Польскім запазычаннем часам лічыцца слова берэт, у той час як слоўнікі 
іншамоўных слоў разглядаюць яго як галіцызм. Словы банкет, журы амаль ва 
ўсіх этымалагічных слоўніках ідэнтыфікуюцца як французскія запазычанні, але 
маюць месца і выпадкі аднясення іх да англіцызмаў. Такі разнабой у вызначэнні 
крыніц запазычання адных і тых жа слоў з’яўляецца звычайнай з’явай. У 
лінгвістычнай літаратуры, як вядома, няма адзінага разумення тэрміна “крыніца 
лексічнага запазычання”. Яго разумеюць па-рознаму, у залежнасці ад уліку 
такіх фактараў, як генетычная прыналежнасць запазычання да лексічнага 
складу якой-небудзь мовы, асаблівасці формы і значэння, непасрэднасць і 
апасродкаванасць кантакта мовы, з якой запазычваецца слова, з мовай-
рэцыпіентам. Асноўная цяжкасць пры вызначэнні запазычання заключаецца ў 
тым, што многія з такіх слоў аднолькава гучаць ў розных мовах, а ў мове-
рэцыпіенце яны падвяргаюцца ў асноўным усім тым змяненням, што і свае 
спрадвечныя словы, таму не заўсёды ўдаецца дакладна вызначыць паходжанне 
таго або іншага слова. У такім выпадку, форма слова2, яго семантыка могуць 
служыць крытэрыямі для вызначэння паходжання іншамоўнага слова. Але, 
акрамя фармальных (знешніх) і семантычных (унутраных) прызнакаў, якія 
з’яўляюцца ўласна лінгвістычнымі фактарамі стратыфікацыі іншамоўных слоў, 
часам прыходзілася ўлічваць таксама і экстралінгвістычныя фактары. Яны 
даюць магчымасць устанавіць паходжанне запазычанага слова ў сувязі з 
гісторыяй той рэаліі, якую яно азначае. Так, слова імпрэсіянізм лічыцца 
французскім запазычаннем на той падставе, што імпрэсіянізм як мастацкая 

                                                
1 Запазычаннем лічым тыя словы, якія стабільна ўвайшлі ў лексічны склад беларускай мовы і 
ўжываюцца побач са спрадвечнай лексікай, у пераважнай большасці яны амаль нічым не 
выдаюць свайго іншамоўнага паходжання. 
2 Пад тэрмінам “форма слова” тут маецца на ўвазе сукупнасць яго фанетычных, 
акцэнталагічных, марфалагічных і часткова словаўтваральных характарыстык. 
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плынь зарадзіўся ў Францыі ў канцы 60-х гг. XIX ст. З улікам 
экстралінгвістычных фактараў без цяжкасці можна выявіць французскае 
паходжанне такіх слоў, як каньяк (ад назвы французскага горада Каньяк), 
бешамель (ад імя прыдворнага Бешамеля караля Людовіка XIV, які ўпершыню 
прыдумаў падліву з такой назвай) і інш. 

Такі комплексны падыход да вылучэння запазычанай лексікі дае падставу 
адносіць да слоў французскага паходжання ў беларускай мове як генетычна 
французскія словы, так і словы, што цалкам або некаторымі сваімі марфемамі 
ўзыходзяць да другіх моў, але ў беларускую мову прыйшлі з формай і 
значэннем, характэрнымі для французскай. 

Крыніцазнаўчай асновай слоўніка паслужылі Фундаментальная картатэка 
Аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа 
Нацыянальнай АН Беларусі; Тлумачальны слоўнік беларускай мовы (т. 1-5. 
Мінск, 1977 – 1984); Слоўнік іншамоўных слоў А.М. Булыкі (т. 1-2. Мінск, 
1999); Беларуска-рускі слоўнік (2-е выд., перапрац. і дап.; рэд. акадэмік 
АН Беларусі К.К. Атраховіч (Кандрат Крапіва), т. 1-2), а таксама ўсе 
тлумачальныя слоўнікі рускай мовы, слоўнікі іншамоўных слоў, этымалагічныя 
слоўнікі, шматлікія фундаментальныя энцыклапедычныя, этымалагічныя, 
літаратурныя і гістарычныя слоўнікі французскай мовы, акрамя таго шырока 
выкарыстоўваліся слоўнікі нямецкай, польскай, лацінскай і старажытнагрэчаскай 
моў. Адносна структуры слоўніка неабходна адзначыць, што ў яго ўключана 
амаль уся зафіксаваная ў названых вышэй крыніцах лексіка французскага 
паходжання. Усяго ў слоўніку пададзена звыш 3 000 слоў. 

Не заўсёды ўключалася ў слоўнік вузкаспецыяльная лексіка, аднак у яго 
склад увайшлі тэрміны, якія дзякуючы поспехам у развіцці навукі і тэхнікі 
атрымалі даволі шырокае распаўсюджанне ў сучаснай мове. 

Не ўвайшлі ў дадзены слоўнік рэдкаўжывальныя словы, устарэлыя, а 
таксама словы, якія з’явіліся ў беларускай мове ў апошнія гады або зусім 
нядаўна і яшчэ не зарэгістраваны нарматыўнымі слоўнікамі беларускай мовы. 

Не ўключаліся ў слоўнік і тыя словы французскага паходжання, якія 
пачалі ў апошнія гады ўжывацца ў сродках масавай інфармацыі ў 
публіцыстычных і іншых выданнях, а таксама “модныя” словы-аднадзёнкі, якія 
маюць беларускія эквіваленты. 

У слоўніку не адлюстроўваюцца словы французскага паходжання 
характэрныя для старабеларускай мовы, а таксама вузкамясцовыя дыялектызмы. 

У той жа час у слоўнік уключаны новыя словы французскага паходжання, 
якія пачалі актыўна ўжывацца ў апошні час, а ў Тлумачальным слоўніку 
беларускай мовы (Мінск, 1977 – 1984) адсутнічаюць. 

Усе адабраныя для тлумачэння словы з’яўляюцца загаловачнымі ў 
слоўнікавых артыкулах і размешчаны ў алфавітным парадку. Загаловачныя 
словы прыводзяцца ў пачатковай форме: назоўнікі – у назоўным склоне 
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адзіночнага ліку (за выключэннем тых, якія ўжываюцца толькі ў множным 
ліку), прыметнікі – у назоўным склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду, 
дзеясловы – у форме інфінітыва. 

Пасля загаловачнага слова ў дужках даецца этымалогія (паходжанне) 
слова. Этымон гэтага слова падаецца лацінскім шрыфтам з указаннем 
першакрыніцы. Звесткі аб мовах-пасрэдніцах прыводзяцца толькі ў тых 
выпадках, калі ёсць дастатковыя навуковыя падставы. 

Загаловачныя словы-амонімы пазначаюцца арабскімі лічбамі зверху справа: 
Ажу́́р1 і ажур́2. 
Пры розных значэннях загаловачнага слова і французскага слова, якое 

паслужыла крыніцай запазычвання, у найбольш цікавых (з пункту гледжання 
аўтара) выпадках апошняе даецца з тлумачэннем: 

Бержарэ́та (франц. bergerette = літар. маленькая пастушка) ‘старадаўняя 
французская танцавальная песенька пастаральнага характару’. 

Калі французскае слова, дадзенае ў этымалагічнай даведцы, супадае ў 
значэнні з загаловачным, яно не тлумачыцца: 

Балюстра да (франц. balustrade). 
Паміж прыведзенымі ў дужках двума іншамоўнымі адпаведнікамі 

загаловачнага слова (словам-пасрэднікам і словам-крыніцай), а таксама калі ў 
этымалагічнай даведцы, прыводзіцца і слова, ад якога ўтварылася запазычанне, 
звычайна ўжываецца прыназоўнік «ад»: 

Авія цыя (франц. aviation, ад лац. avis = птушка). 
Авантурыст (ад франц. аventuriste) ‘чалавек, схільны да авантур, 

беспрынцыповы дзялок, прайдзісвет’. 
У лацінскіх словах, у сувязі з тым, што аснова іх па назоўным склоне не 

заўсёды можа быць яснай, прыводзіцца побач форма роднага склону, якая 
выяўляе чыстую аснову слова: 

Варыя нт (франц. variantе, ад лац. varians, -ntis = які змяняецца). 
Да слоў, утвораных ад уласных імён, у этымалагічнай даведцы, акрамя 

прозвішча асобы, ад якога паходзіць слова, па магчымасці падаюцца гады яе 
жыцця і тлумачыцца род дзейнасці:  

Галіфэ́ (ад G. Galliffet = імя французскага генерала (1830–1909)); 
Габелен (франц. gobelin = ад імя парыжскага фарбавальніка шэрсці J.Gobelin). 
Пры наяўнасці арфаграфічных ці словаўтваральных варыянтаў, якія па 

алфавіту займаюць месца побач, аўтар лічыць мэтазгодным падаць іх у адным 
артыкуле (шрыфт загаловачнага слова) праз коску: 

Табурэ́т, табурэтка (франц. tabouret) ‘род мэблі для сядзення ў выглядзе 
круглай або квадратнай формы без спінкі’. 

Калі загаловачнае слова мае сінанімічны тэрмін беларускага паходжання, 
то апошні падаецца ў канцы тлумачэння іншамоўнага слова пасля кропкі з 
коскай звычайным шрыфтам:  
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Катастрафі́зм (франц. catastrophisme, ад грэч. καταστροφή = пераварот, 
знішчэнне) ‘вучэнне, паводле якога развіццё зямной кары і арганічнага свету 
адбываецца ў выніку перыядычных сусветных геалагічных катастроф і патопаў, 
што наступаюць пасля трывалага перыяду спакою; тэорыя катастроф’. 

У тых выпадках, калі гэта магчыма, робіцца пераклад састаўных частак 
іншамоўнай першакрыніцы: 

Клавікорды (франц. clavicorde, ад лац. clavis = ключ + грэч. χορδή = струна). 
Калі ж слова складзена з самастойных лексічных адзінак або 

словаўтваральных элементаў, якія пададзены ў слоўніку асобна, адсутнасць 
указання на мову-крыніцу перад другой лексічнай адзінкай можа сведчыць аб 
тым, што яна паходзіць з той жа крыніцы, з якой і першая: 

Газабето́н (франц. gaz + béton). 
Пры складаных словах, утвораных ад дзвюх асноў або самастойных слоў, 

адсутнасць указання на мову перад другім словам сведчыць і аб тым, што 
немагчыма з упэўненасцю сказаць, з якой мовы-крыніцы яно паходзіць: 

Газаапера тар (франц. gaz + оpérateur). 

Калі слова складзена з самастойных лексічных адзінак, прычым адна з іх 
французскага паходжання, а другая адносіцца да іншай мовы, у этымалагічнай 
даведцы, акрамя кампанентаў складання, падаецца адзнака аб мове-крыніцы 
кожнай з гэтых адзінак (калі гэта бясспрэчна вядома): 

Газака́мера (франц. gaz + італ. camera). 
Розныя значэнні ў мнагазначных словах пазначаюцца арабскімі лічбамі з 

дужкай. Пасля кожнага прамога значэння падаецца (пры наяўнасці) адпаведнае 
пераноснае. 

Падрыхтаваны слоўнік дазваляе спадзявацца, што дадзенае даследаванне 
паслужыць пэўным укладам у вывучэнне праблемы міжмоўных кантактаў, 
менавіта запазычанай лексікі ў беларускай мове. 

На думку аўтара, праца будзе садзейнічаць таксама далейшаму 
павышэнню культуры беларускай літаратурнай мовы. 

 
 
 

А.М. Муравіцкая 

Кампаненты грэчаскага паходжання 
ў беларускай фізічнай тэрміналогіі 

Кампаненты грэчаскага паходжання здаўна шырока выкарыстоўваюцца ў 
міжнароднай тэрміналогіі. Стабільнасць семантыкі, адсутнасць стылістычнай 
экспрэсіўнасці, вялікія словаўтваральныя магчымасці робяць іх незаменным 
будаўнічым матэрыялам для новых тэрмінаў [4, c. 167]. 
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Сучасную беларускую тэрміналогію зараз таксама нельга ўявіць без 
тэрмінаў грэчаскага паходжання. У самых розных сферах чалавечай дзейнасці, 
прыродазнаўчых, грамадскіх навуках, медыцыне гэтыя тэрміны займаюць 
значнае месца і складаюць найбольшы працэнт сярод усіх запазычанняў. 

Станаўленне беларускай фізічнай тэрміналогіі пачалося ў 20-ыя гады 
ХХ стагоддзя. У 1929 годзе быў выдадзены 21 выпуск серыі “Беларуская 
навуковая тэрміналогія” пад назвай “Слоўнік фізычнае тэрмінолёгіі”, які 
налічваў 6906 тэрмінаў. Менавіта ў гэтым слоўніку ўпершыню ў 
сістэматызаваным выглядзе прадстаўлена тагачасная беларуская фізічная 
тэрміналогія. Прыкметная роля ў станаўленні і развіцці тагачаснай фізічнай 
тэрміналогіі належыць якраз тэрмінам з кампанентамі грэчаскага паходжання. 
Сярод іх найбольш прадуктыўнымі ў тэрмінаўтварэнні выступаюць наступныя 
адназоўнікавыя звязаныя кампаненты: аэра- (ад aer, aeros ‘паветра’): 
аэрадынаміка, аэракінэматыка, аэрамэханіка, аэрастат, аэрастатыка і інш.; 
гідра- (ад hydor ‘вада’): гідрамэтрыя, гідрамэханіка, гідрадынамічны ціск, 
гідраўліка, гідромэтар і інш.; тэрма- (ад therme ‘цяпло’): тэрмагальваномэтар, 
тэрмаіёны, тэрмамагнэсавая зьява, тэрмамэтрыя, тэрмаэлектронныя токі, 
тэрмаэлектраруховая сіла, тэрмаэлемэнт, тэрмомэтар і інш.; фота- (ад phos, 
photos ‘святло’): фоталюмінісцэнцыя, фотасфэра, фотафон, фотаэлектрон, 
фотаэлектрычнае стамленьне, фотаграма, фотаэлектрычны элемэнт, 
фотомэтар і інш.; электра- (ад electron ‘янтар’): электраадмоўнае цела, 
электрададатнае цела, электрадынаміка, электраёмнасьць, электракапілярныя 
зьявы, электракінэтычная энергія, электралітычная полярызацыя, 
электралітычны выпрастач, электрарухавік, электраскоп і інш. 

Даволі актыўна ўдзельнічаюць у тэрмінаўтварэнні і такія адназоўнікавыя 
кампаненты грэчаскага паходжання: бара- (ад baros ‘цяжар’): барагігрограф, 
бараманомэтар, бараскоп, баратэрмограф, барограф, баромэтар, 
баромэтрычны ціск і інш.; гіра- (ад gyros ‘кола, круг’): гіраскоп, гірастат, 
гірастатычны вагальнік, гірастатычны махавік, гіраэдрычная форма і інш.; 
дынама- (ад dynamis ‘сіла’): дынама-машына пастаяннага току, дынама-
машына пераменнага току, дынаміка, дынамічнае поле, дынамічная раўнавага, 
дынамічная ўласьцівасьць матэрыі, дынамомэтар і інш.; хрома- (ад chroma 
‘колер, фарба’): хромаскоп, хромасфэра, хроматычная абэрацыя, хроматычная 
полярызацыя, хромафоры і інш.; хрона- (ад chronos ‘час’): хронаскоп, 
хронограф, хрономэтар, хронаграфічныя камэртоны і інш. 

Сярод адпрыметнікавых грэчаскіх кампанентаў у фізічнай тэрміналогіі 
найбольшай тэрмінаўтваральнай актыўнасцю вызначаюцца наступныя 
кампаненты: іза- (ад isos ‘аднолькавы’): ізабары, ізагоны, ізадыны, ізаморфізм, 
ізамэтрыя, ізатопы, ізатопнасьць, ізатопная матэрыя, ізатэрма, ізахронізм, 
ізахроннасьць і інш.; магніта- (ад magnetes ‘магнетычны’): магнэтамэтрыя, 
магнэтаоптыка, магнэтастрыкцыя, магнэтограф, магнэтомэтар, магнэтон, 
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магнэтызм, магнэсаруховая сіла і інш.; мікра- (ад mikros ‘малы’): мікрафізыка, 
мікро-ампэр, мікро-вольт, мікро-кулён, мікро-мілімэтар, мікромэтар і інш.; 
стэрэа- (ад stereos ‘прасторавы’): стэрэакомпаратар, стэрэаскоп, 
стэрэаскопічная камэра, стэрэаскопічны далёкамер, стэрэахэмія і інш. 

Некалькі меншым тэрмінаўтваральным патэнцыялам валодаюць звязаныя 
кампаненты, што паходзяць ад асноў грэчаскіх займеннікаў, лічэбнікаў, 
прыслоўяў, дзеясловаў. “Слоўнік фізычнае тэрмінолёгіі” змяшчае такія 
кампаненты: аўта- (ад autos ‘сам’): аўтатрансфарматар, аўтоматычны 
выключальнік, аўтоматычны паказьнік; мона- (ад monos ‘адзін’): маномэтар, 
манамэтрычны ціск; п’еза- (ад piezo ‘цісну’): піезакварц, піезаэлектрычнасьць, 
піезаэлектрычная паверхня, піезомэтар; полі- (ад poly ‘многа’): полімэрызацыя, 
поліморфізм, поліспаст, політропа; трыба- (ад tribo ‘расціраю’): 
трыбаэлектрычнасьць, трыбомэтар; тэле- (ад tele ‘далёка’): тэлемэханіка, 
тэлестэрэоскоп, тэлебачаньне, тэлевізар, тэлеграф, тэлескоп і інш. 

З’яўленне і развіццё новых тэхналогій, навуковых напрамкаў і паняццяў 
патрабуюць іх адпаведнай намінацыі. Беларуская фізічная тэрміналогія, як і іншыя 
тэрмінасістэмы, працягвае няспынна развівацца і ўдасканальвацца. Пра гэта 
сведчыць з’яўленне за апошнія гады шматлікіх тэрмінаў, утвораных пры дапамозе 
грэчаскіх звязаных кампанентаў і зафіксаваных у сучасных фізічных слоўніках. 
Пераважная большасць гэтых тэрмінаў уключае вышэйназваныя кампаненты: 
аэра- (аэрацыя, аэрагель, аэразоль, аэракасмічны, аэратэрмааптычны і інш.), 
гідра- (гідрабаратэрмальны, гідрагенізацыя, гідрашчыльнасць, гідрапрывад, 
гідраэкструзія, гідратрансфарматар і інш.), тэрма- (тэрмаанемаметрыя, 
тэрмабарычны, тэрмагідраўлічны, тэрмагірацыйны, тэрмадэструкцыя, 
тэрмадыфузія і інш.), фота- (фотагальванічны, фотадынаміка, фотадыёд і 
інш.), электра- (электраакустыка, электрод, электрарухавік, электрадыфузія, 
электраліт, электраоптыка, электраправоднасць, электрастатыка, 
электрафарэз і інш.), аўта- (аўтакатод, аўтаваганні, аўтакалімацыя, 
аўтакарэляцыйны, аўтаэмісійны, аўтакарэляцыя і інш.), мона- 
(монадысперснасць, манаімпульс, монаканал, монакінематычны, монакрышталь, 
манамер, манаполь, монахраматар і інш.), полі- (полівалентны, полідаменны, 
полікарбанат, полікандэнсацыя, полікрышталь, палімер, полімерызацыя, 
паліморфны, полісульфон, поліэтылен і інш.), п’еза- (п’езаэфект, п’езакераміка, 
п’езакерамічны і інш.). 

Таксама сучасная фізічная тэрміналогія змяшчае шэраг звязаных 
грэчаскіх кампанентаў, якія раней у тэрмінаўтварэнні не выкарыстоўваліся і, 
напрыклад, у “Слоўніку фізычнае тэрмінолёгіі” не прадстаўлены: бія- (ад bios 
‘жыццё’): біягаз, біямеханіка, біяпалімер, біясарбент, біяэнергетыка і інш.); 
нана- (ад nаnos ‘карлік’): нанавольт, нанавальтметр, нанаметр, 
нанаэлектроніка, нанасекунда, нанаскапічны, нанашурпатасць і інш.); гетэра- 
(ад heteros ‘іншы’): гетэрадыфузія, гетэралазер, гетэрапераход, 
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гетэраструктура, гетэрафазны, гетэраэпітаксіяльны і інш.); мета- (ад meta 
‘пасля, за’): метабалічна актыўны, метабалічна залежны, метагерманат, 
метаніябат, метастабіль і інш.); пара- (ад para ‘каля, пры’): парамагнетык, 
параксіяльны, параметрычны, параэлектрык, паратэлурыт, парапрацэс і 
інш.); сін- (ад syn ‘разам’): сінглет, сінганія, сінгулярнасць, сінергетыка, 
сінергія, сінфазны, сінхранізацыя, сінхронны і інш.); тэтра- (ад tetras ‘чатыры’): 
тэтрагон, тэтрада, тэтрапірол, тэтрацэн і інш.). 

Мы разгледзелі толькі некаторыя звязаныя кампаненты грэчаскага 
паходжання, што ўжываюцца ў беларускай фізічнай тэрміналогіі. Аднак нават 
гэтыя прыклады выразна дэманструюць нам вялікую прадуктыўнасць такіх 
кампанентаў у тэрмінаўтварэнні і ўзбагачэнні беларускай мовы дакладнымі 
сродкамі выражэння. 
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А.А. Прыгодзіч, М.Р. Прыгодзіч 

Да пытання аб храналогіі даследаванняў іншамоўных 
запазычанняў у беларускай мове 

Іншамоўныя запазычанні – неад’емная частка лексічнага саставу 
беларускай мовы. Словы гэтага паходжання фіксуюцца ўжо ў самых ранніх 
пісьмовых помніках усходніх славян, паколькі абсалютная большасць з іх у той 
ці іншай ступені была звязана з рэлігійнай тэматыкай. Ды і пераклад Кірылам і 
Мяфодзіем славянскіх богаслужэбных кніг адбываўся непасрэдна з грэчаскіх 
арыгіналаў, што зараней прадвызначала шырокае выкарыстанне лексікі 
кананічных на той час моў кніг Святога Пісання. Аб’ектыўна працэс 
запазычвання іншамоўных слоў вымагаўся і наладжваннем гандлёвых 
стасункаў з суседнімі краінамі і этнасамі, развіццём дагаворна-прававых 
узаемаадносін паміж асобнымі княствамі, ваеннымі паходамі, наладжваннем 
міждзяржаўных сямейна-родавых дынастый на еўрапейскім кантыненце і інш. 
Аднак “філалагічнае” разуменне іншамоўна-запазычанага слова выяўляецца 
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толькі ў пачатку ХVІ ст. і звязваецца на ўсходнеславянскіх землях з 
кнігавыдавецка-асветніцкай дзейнасцю Францыска Скарыны. 

Паставіўшы перад сабой мэту выдаць поўны і зразумелы простаму 
хрысціяніну тэкст Бібліі, Францыск Скарына пры яго падрыхтоўцы карыстаўся 
некалькімі крыніцамі на розных мовах, запаўняючы пропускі ў адных за кошт 
другіх. Як вядома, усходнеславянскі першадрукар і асветнік карыстаўся 
найперш Чэшскай Бібліяй 1506 г. Але ў яго карыстанні былі і асобныя 
экзэмпляры царкоўнаславянскай Генадзіеўскай Бібліі 1499 г., 
царкоўнаславянскія выданні польскага друкара (немца па паходжанні) 
Швайпольта Фіёля і югаслаўскага Бажыдара Вукавіча. Пад рукой у Скарыны 
былі крыніцы на лацінскай і яўрэйскай мовах, у тым ліку і лацінскія тлумачэнні 
да Бібліі славутага прапаведніка сярэднявечча Мікалая Лірана. Такая 
разнастайная тэксталагічная аснова кніг Святога Пісання ў сукупнасці з 
сацыяльнымі ўмовамі таго часу і прадвызначылі асаблівы характар мовы 
выданняў Ф.Скарыны, у тым ліку і шырокае выкарыстанне іншамоўнай лексікі. 

Ужо ў “Псалтыры” 1517 г. (многія даследчыкі па-ранейшаму лічаць яе 
першай кнігай Скарыны, хоць, па сведчанні А.Лозкі, першай па тагачасным 
вераснёўскім стылі была “Кніга Святога Іова” – 10 верасня 1517 г. [3]) 
Францыск Скарына адрознівае “рускія словы ад “языка словенского”, гэта 
значыць царкоўна (стара)славянскай мовы. Гэтаксама ён выдатна ўсведамляў 
запазычаны характар многіх іншамоўных слоў, якія вымагалі зразумелага 
вытлумачэння для простага народа. Таму ў тэкстах сваіх кніг, на палях ён 
тлумачыць і перакладае незразумелыя словы на роднай мове (онагри – лоси, 
пажить – былие, тимъпанъ – бубенъ, холми – узгорки і інш.). Такія тлумачэнні 
незразумелых слоў на палях старонак (так званыя глосы) пасля Ф.Скарыны 
сталі ледзь не абавязковымі ў розных старадрукаваных выданнях. 

Варта адзначыць пра гэтым, што Скарына тлумачэнні незразумелых слоў 
прыводзіў не толькі “на боцех”, але і непасрэдна ў тэксце (гэты прыём 
тлумачэння быў вядомы з канца ХV ст.): “Книги Есферъ еже от еврей 
называются мъкгиля”; “Бивлиа Греческим языком Поруский сказуется Книги”, 
“Кончается Книга Судей, Зовемая Еврейским Языком Шофтимъ”. 

Гэтак жа ўважліва да незразумелых слоў ставіўся і Сымон Будны. Адны з іх 
аўтар “Катэхізіса” (1562) тлумачыў на палях (напасть – искушение, стихия – 
початки, чающее – ожидаючи), другія непасрэдна ўкрапліваў у тэкст: брака или 
женитвы, брань или валка, елеомъ или масломъ, зелье або лекарство, недуги або 
хворобы, совесть або сумненье, татьми се есть злодеями, чада або молодые 
люди і да т. п. Ёсць у яго і выпадкі шырокага тлумачэння слоў, асабліва 
мнагазначных: “Аминь есть слово Евреиское, сказует(ся) на нашь языкъ Въ 
истину, яко где Гсдь г(лаго)леть Аминь г(лаго)лю вамъ, Тое жь розумеется, яко бы 
реклъ, Въ истину г(лаго)лю, или мовлю вамъ Часомъ теже Аминь кладется вместо 
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будеть или да будеть”. Шырока карысталіся пералічанымі прыёмамі тлумачэння 
незразумелых слоў і іншыя аўтары і выдаўцы ХVІ – ХVІІ ст. 

Філалагічнае разуменне іншамоўна-запазычанага слова добра ўсведамлялі 
і складальнікі першых усходнеславянскіх лексіконаў Л.Зізаній і П.Бярында. 
Пры гэтым, як адзначае А.А. Яскевіч са спасылкай на К.Шырскага (1869), у 
“Лексісе” (ён з’яўляецца часткай “Азбукі”) Лаўрэнцій Зізаній “не толькі дае 
тлумачэнні незразумелых слоў з кніг Святога Пісання, суправаджаючы 
адпаведнымі граматычнымі паметамі кожны лексічны нумар, але і ставіць 
упершыню перад сабой нацыянальна ўсвядомленую задачу – праз слоўнік 
дапамагчы вучням брацкіх школ авалодаць простай народнай мовай” [8, с. 37]. 
Параўн.: мел, вапно и тыжъ крейда; нужда, кгвалтъ примушенье; неясыть, по 
грецку пелекан, птах естъ в Египте; онагръ, дикий оселъ, лесный; преторъ, 
ратушъ дом судовыи; сіндонъ, с тонкого полотна простирало албо рантух. 
Для того так названо же напервей в месте Сідоне почато тое робити. 

Традыцыі этымалагічна-генетычнага тлумачэння асобных незразумелых 
(найперш іншамоўна-запазычаных) слоў былі працягнуты ва ўласна 
філалагічных даследаваннях беларускай мовы, пачатак якіх прыпадае на 
першую чвэрць ХІХ ст. і звязаны з вывучэннем і апісаннем этнаграфіі, мовы, 
фальклору насельнікаў беларускага краю. Фактычна першай лінгвістычнай 
працай, прысвечанай беларускай гаворцы, стаў невялікі артыкул 
К.Калайдовіча “О белорусском наречии”, апублікаваны ў 1822 г. [1]. У 
прыкладзеным да артыкула кароткім слоўніку беларускай мовы падаецца 67 
слоў, з якіх даследчык разглядае як іншамоўныя запазычанні: валёнка, гвалт, 
фальварак, капялюш, кавалак, ліхтар, мур, шкаф, скрыня, хустка, шлях. 
Параўн.: гвалт – насилие. С немецкого gewalt. Употребляется как 
восклицание в несчастных случаях, то же, что и у нас: караул! Капелюшь – 
шляпа. На простом греческом языке kapellos то же значит; Лихтар – 
подсвечник, от немецкого Licht, свеча; Мур – каменное строение. С 
латинского murus, в немецком mauer, в польском mur. 

Нягледзячы на не зусім дакладныя этымалагічныя ўказанні да асобных 
запазычанняў, праца К.Калайдовіча з’явілася ў пэўнай ступені ўзорам для 
далейшых лінгвістычных росшукаў у даследаваннях паслядоўнікаў вядомага 
рускага філолага. 
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А.А. Станкевіч 

Лексіка іншамоўнага паходжання ў беларускіх народных гаворках 

Мiжмоўныя кантакты, якія адлюстроўваюць разнастайныя зносiны памiж 
народамi, з’яўляюцца адной з iстотных крынiц папаўнення слоўнiкавага саставу 
любой мовы. Працэс узаемадзеяння моў, якi распаўсюджваецца на розныя 
ўзроўнi моўнай сiстэмы, найбольш эфектыўны ў галiне лексiкi. Лексiчная 
сiстэма – самая пранiкальная для запазычанняў, а яе асноўны элемент – слова – 
найбольш здольны да мiжмоўных мiграцый, перамяшчэнняў, што абумоўлена 
рэферэнтнай функцыяй слова як асноўнай намiнатыўнай моўнай адзiнкi [1, c. 8]. 

Асноўнай “рухаючай” прычынай мiжмоўных кантактаў з’яўляецца, як 
вядома, патрэба грамадства ў пэўных прадметах i паняццях. Галоўнай 
экстралiнгвiстычнай прычынай запазычвання ў лінгвістычнай літаратуры 
называецца патрэба ў намiнацыi, якая рэалiзуецца ў працэсе цесных сацыяльна-
палiтычных, эканамiчных i культурна-гiстарычных сувязей памiж народамi [2, 
с. 192]. Тыповай формай такога запазычвання з’яўляецца засваенне наймення 
разам з рэалiяй або паняццем, якiя яно называе: напрыклад, дрыль ‘iнструмент 
для пракручвання дзiрак’, клямар ‘цiскi’, стальзак ‘нажоўка’, фура ‘вялiкi воз, 
прызначаны для перавозкi грузаў’. Але нярэдка запазычваюцца словы, калi ў 
мове ўжо ёсць адпаведныя назвы. Прычынай такога запазычвання з’яўляецца 
iмкненне пазбегнуць палiсемii ўласнага слова, спрасцiць яго сэнсавую 
структуру, удакладнiць або дэталiзаваць адпаведнае паняцце [3, с. 23-26; 4, 
с. 59]: кары ‘вялікія драўляныя сані для перавозкі доўгага бярвення’, струдлі 
‘пячэнне на мёдзе’, вухналь ‘падкоўны гвозд’ і інш.  

Да моўных прычын запазычвання адносяць таксама тэндэнцыю да 
адпаведнасцi выражэння асобнага паняцця асобным словам, адначленным 
найменнем [3, с. 26-30]. Так дзейнічае тэндэнцыя да лаканiчнасцi i моўнай 
эканомii, калi запазычанне адносiцца да безэквiвалентнай лексiкi, – у мове-
рэцэптары адсутнiчае аднаслоўная назва рэалii i яе значэнне перадаецца 
апiсальна: скiрда ‘спецыяльная ўкладка сена, саломы’, тарпа ‘запоўнены чым-
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небудзь застаронак у гумне’, кныбель ‘завостраны калочак для вязання снапоў’. 
Прычынай запазычвання можа быць таксама iмкненне да сiнанiмii, 
разнастайнасцi выражэння: гасла ‘паведамленне’, доба ‘суткi’, дакляраваць 
‘абяцаць’, фундаваць ‘частаваць’, папаўненне экспрэсiўнага лексiчнага фонду 
народнай мовы: абэржа ‘вялiзны будынак’, бамбiза ‘гультай’, вяпла ‘дурань’, 
гавэнды ‘пустыя размовы’ і інш. 

У сучасным мовазнаўстве найбольш грунтоўна даследавалiся запазычаннi 
ў помнiках старабеларускай пiсьменнасцi паводле крынiц іх запазычвання, 
часу, шляхоў i спосабаў пранiкнення, тэматычнай разнастайнасцi, асаблiвасцей 
функцыянавання (у працах А.М. Булыкі, А.І. Жураўскага, А.А. Вяржбоўскага, 
У.М. Свяжынскага, В.М. Галай, І.І. Чартко, Р.Й. Дайлідэнаса). У беларускiм 
мовазнаўстве аналiзавалiся таксама запазычаннi ў сучаснай мове з класiчных 
(А.А. Станкевіч), асобных заходнееўрапейскiх (І.М. Акулаў, Т.А. Мальцава), 
балтыйскiх (А.А. Вяржбоўскі, А.І. Грынавецкене, К.І. Чабярук), славянскiх 
(В.Л. Вярэніч, Г.У. Арашонкава, Г.В. Пальцаў) моў. Пры гэтым таксама 
звярталася ўвага на крынiцы i шляхi запазычвання iншамоўнай лексiкi, яе 
тэматычную характарыстыку i сферу ўжывання, формы i спосабы адаптацыi. 
Праблема мiжмоўных кантактаў i лексiчнага ўзаемадзеяння закраналася ў 
працах, прысвечаных вывучэнню астраўных гаворак Беларусi i яе пагранiчча 
(Т.М. Суднік, В.М. Чэкман) і інш.  

Асаблiвую цiкавасць для вывучэння лексiчнага запазычвання маюць 
беларускiя гаворкi, спецыфiчныя ўмовы фармiравання i развiцця якiх звязаны з 
рознымi формамi мiжмоўнага ўзаемадзеяння. У лексiчнай сiстэме народна-
дыялектнай мовы ўжываюцца розныя па паходжаннi запазычаннi. У складзе 
прааналiзаваных намі у рабоце звыш 3000 iншамоўных лексiчных адзiнак самай 
вялiкай па колькасцi групай з’яўляюцца паланiзмы (36 %): напрыклад, 
вандзэлак ‘клунак’, пляцак ‘рукзак’, ошуст ‘ашуканец’ і інш., што абумоўлена 
працяглымi беларуска-польскiмi моўнымi кантактамi. Прыблiзна аднолькавую 
ўдзельную вагу ў беларускiх гаворках маюць запазычаннi з германскiх (18 %): 
дрыль ‘інструмент для пракручвання дзірак’, клямар ‘скаба’, легар ‘падваліны’ i 
балтыйскiх моў (16,45 %): аруд ‘засек’, буч ‘рыбалоўная снасць’, барта 
‘цяслярская сякера’. Даволi значную групу складаюць лацiнiзмы (13,75 %): 
амбіт ‘ганарлівец’, куфа ‘бочка ў 40 вёдзер’, цюніка ‘жаночае верхняе 
адзенне’, якiм у колькасных адносiнах уступаюць словы грэчаскага паходжання 
(4,65 %): дэка ‘вага ў 10 грам’, цымбал ‘высокі чалавек’, тэка ‘футляр’, 
галіцызмы (2,98 %): анталяжы ‘карункі’, валіза ‘чамадан’, цюркізмы (2,73 %): 
арчак ‘прыпрэжаны конь’, кілім ‘саматканы дыван’ , італьянізмы (1,5 %): 
баляскі ‘частакол’, сапа ‘матыка’. Нешматлiкiмi з’яўляюцца запазычаннi з 
iншых моў (2,46 %): гебраізмы кагал ‘шумнае зборышча’, хала ‘здобны пірог’, 
запазычанні з венгерскай мовы: бунда ‘доўгая сукенка’, коч ‘экіпаж’, арабскай: 
бархан ‘мультан’, імбрычак ‘чайнік’, персідскай: пасталы ‘лапці’ і інш.  
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Лексiка iншамоўнага паходжання засвойвалася ў беларускiя народныя 
гаворкi ў розны час i рознымi шляхамi. Амаль трэць (29,7 %) прааналiзаваных 
лексем была ў свой час занатавана ў помнiках старабеларускай пiсьменнасцi, 
што дае падставу аднесцi iх да даўнiх запазычанняў. Найбольш актыўна яны 
запазычвалiся ў старабеларускую мову ў ХV – ХVІ стст. Для большасцi 
(70,3 %) запазычанняў характэрны больш познi час засваення ў беларускiя 
гаворкi, пачынаючы з канца XIX – пачатка XX ст. 

Даволi значная колькасць лексiкi iншамоўнага паходжання (53,8 %) 
засвойвалася ў беларускiя гаворкi непасрэдна з мовы-крынiцы. Гэта былi словы 
пераважна польскага i балтыйскага паходжання, а таксама асобныя германiзмы, 
цюркiзмы, гебраiзмы. Некалькi менш палавiны ўсiх запазычанняў (46,2 %) мелi 
апасродкаваны шлях засваення. У лiку iх лексемы, запазычаныя з класiчных, 
германскiх, раманскiх, цюркскiх, усходнiх i iншых моў. 

Асноўным паказчыкам замацавання запазычанняў у дыялектнай 
лексiчнай сiстэме з’яўляецца iх фармальная i семантычная адаптацыя. 
Засваенне iншамоўнай лексiкi звычайна адбываецца шляхам яе прыстасавання 
да фаналагiчнай сiстэмы, асiмiляцыi асноўным граматычным катэгорыям, 
развiцця словаўтваральнага патэнцыялу, лексiка-семантычнай эвалюцыi ў мове-
рэцэптары [3, c. 35]. Працэс адаптацыi запазычанняў у народна-дыялектынай 
мове носiць спецыфiчны характар. Ён значна адрознiваецца ад засваення 
iншамоўнай лексiкi лiтаратурнай мовай больш поўнай асiмiляцыяй, iмкненнем 
максiмальна наблiзiцца да фанетыка-граматычнай i лексiка-семантычнай сiстэм 
пэўнай гаворкi, у вынiку чаго назiраецца пастаяннае вар’iраванне iх знешняй 
формы i значэння. 

Фанетычная адаптацыя дыялектных запазычанняў адбываецца па шляху 
iх максiмальнага прыстасавання да фанетыка-фаналагiчнай сiстэмы народнай 
мовы шляхам замены неўласцiвых ёй гукаў i спалучэнняў. Паколькi 
фанетычныя змены дыялектных запазычанняў адлюстроўваюць iх 
прыстасаванне да гукавой сiстэмы пэўнай гаворкi, то нярэдка адна i тая ж 
лексема ў розных рэгiёнах адаптуецца па-рознаму. 

Так, фанетычная адаптацыя запазычанняў адлюстроўвае наступныя 
асаблiвасцi вакалiзму беларускiх гаворак: розныя тыпы дысімілятыўнага і 
несімілятыўнага акання і якання (барэт, вiнагрэт, дафактовы, дзяньковаць, 
кiпiрацыя, лямант); оканне (болонда, вонтроба, коцюба); замену пачатковага 
галоснага [i] галосным [а]: ампiратар, андык, анцiрэс, адпадзенне ў 
абсалютным пачатку слова галоснага [а]: вантура, кiян, куляры, [е]: вангеля; 
развiццё прыстаўных галосных у пачатку слова перад зычнымi [а]: абiзмен, 
аканон, у асобных выпадках [о]: окулёры, [i]: iзмэнчыць, [у]: ушула; устаўнога 
галоснага пры збегу зычных на канцы або ў cярэдзiне слова [а]: канаверт, 
мiнiстар, мэтар, [э]: цэнтэр. 
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У сiстэме кансанантызму пры фанетычнай адаптацыi запазычанняў у 
першую чаргу неабходна адзначыць разнастайныя камбiнаторныя змены 
зычных: рэгрэсiўная кантактная і дыстантная асiмiлiцыя па глухасцi: апцэнгi, 
блюска, святка; звонкасцi: бланка, бломба, граты, агзамiн; мяккасцi: асьпiд, 
бэньсь, ськiрта; цвёрдасцi: балка, булба, валка; прагрэсiўная кантактная 
асiмiляцыя па глухасцi: бонць, фаланка; звонкасцi: гонда, швайга; цвёрдасцi: 
блузнiць, клыпша; мяккасцi: пальць; рэгрэсiўная кантактная і дыстантная 
дысiмiляцыя: анбар, бонба, клушч; левiзор, каклета; прагрэсiўная кантактная і 
дыстантная дысiмiляцыя: комлата, гармоль. 

У працэсе гукавых змен запазычанняў адбываецца азванчэнне зычных у 
пачатку слова перад галоснай: баркан, гермаш, у сярэдзiне слова: банды, гiрза, 
капiжон i на канцы: закрэнд, пожаг, рагойж; аглушэнне ў канцы слова: арут, 
длух, лоўш; кантактная і дыстантная метатэза гукаў: анрамант, бруштын, 
акоман, ферчал; узнiкненне ўстаўных зычных: в: алiвэс, гладзiволусы, радзiва, j: 
клiймат, пляйстар; н: заўзёнтны, штанкет, л: марцыпляны, г: кроглiк, д: 
ядловец, с: элекстрыка; узнікненне прыстаўных (пратэтычных) зычных ў 
пачатку слова: в: вангель, ветаж, г: гайцец, гандарак, j: ейроплан, еёдром. Пры 
фанетычнай адаптацыi запазычанняў у беларускiх гаворках даволi часта 
перадаецца дзеканне: дзекада, дзепутат, дзiктандо i цеканне: вецiнар, 
iнсцiтут, квацера. Разнастайнай з’яўляецца адаптацыя зычнага ф: праз 
спалучэнні хв: ахвiцэр, панахвiда; кв: аквяркi, квасоля; зычныя п: арпа, вапля, х: 
анахiма, кахля, ў: аграўка, к: какля, б: басоль. 

Марфалагiчная адаптацыя выражаецца ў падпарадкаваннi запазычанняў 
граматычнай сiстэме народна-дыялектнай мовы, у працэсе якога вызначаецца 
граматычная характарыстыка слова, устанаўлiваецца яго прыналежнасць да 
пэўнай часцiны мовы, адбываецца ўключэнне слова ў сiстэму асноўных 
марфалагiчных форм i катэгорый гэтага граматычнага класа, акрэслiваецца яго 
марфемная будова [3, c. 37]. Як паказвае статыстычны падлiк, выключная 
большасць дыялектных запазычанняў (79,2 %) адносяцца да назоўнiкаў, у 
складзе дзеясловаў – 11,4 %, прыметнiкаў – 5,5 %. Нязначнай колькасцю 
запазычанняў прадстаўлены граматычныя класы прыслоўя (2,8 %) i лiчэбнiка 
(0,74 %). Перавага субстантыўных назваў у складзе запазычанняў тлумачыцца 
тым, что мова найчасцей запазычвае назвы новых прадметаў, з’яў, паняццяў. 
Назоўнiкi, якiя пры запазычваннi набылi аснову на цвёрды зычны з нулявой 
флексiяй у назоўным склоне адзiночнага лiку, адносяцца да мужчынскага роду 
(аруд, бжух, прымен), з флексiяй -а, -jа да жаночага (аграўка, кайстра, 
кухвайка, – з асновай на цвёрды зычны; аргiня, басэтля, бодня – на мяккi 
зычны) i мужчынскага па значэннi роду (арганiста, гайдамака, iнвалiда). 
Некаторыя запазычаннi з флексiяй -а належаць да назоўнiкаў агульнага роду: 
бестыя, валацэнга, клыпша i iнш. Словы з нулявым канчаткам на мяккi зычны ў 
назоўным склоне адзiночнага лiку набылi ў асноўным катэгорыю мужчынскага: 
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абуваталь, гэбаль, мэндаль, зрэдку жаночага роду: кадрель, пель, пiдаль. Некаторыя 
лексемы на -о, -а, -е маюць значэнне нiякага роду: абецадло, блоцко, валане. 

Многiя запазычаннi захавалi пачатковую форму этымона i яго катэгорыю 
роду. Гэта назоўнiкi жаночага роду на -а, -jа: акавiтка, брыка, алягорыя, 
мужчынскага роду на цвёрды зычны: абрэнч, агзамiн, ахвiцэр i iнш. 
Марфалагiчнаму апрошчванню падверглiся назоўнiкi, пераважна класiчнага 
паходжання, запазычаныя ў зыходнай форме этымона разам з флексiяй, якая 
стала ўспрымацца як канцавыя элементы асновы: аргуш, градус, вуксус, тыфус. 

Цiкавай з’явай, характэрнай для гутарковай мовы, з’яўляецца марфалагiчная 
“лацiнiзацыя” асобных слоў, якая надае iм выразнае экспрэсiўнае адценне. Многiя 
з iх узнiкалi як жартаўлiвыя формы ў мове бурсакаў, якiя вывучалi i ведалi латынь. 
Гэта формы на -ус: абдзяргiтус ‘абдзiрала’ (ЗНС); расхедус ‘расход’, ‘развод’ 
(НЛ), хаптус ‘хапуга’ (НС); -(ц)ыя: мацыя ‘задавака’ (НЛ); стыдоцыя ‘вялiкi 
сорам’ (ЗНС), цудэрыя ‘выпадак, гiсторыя’ (Касп.). 

Вышэйшай ступенню адаптацыі іншамоўнай лексікі з’яўляецца яе 
семантычнае засваенне. Семантычнае засваенне, асаблiва семантычнае 
пераўтварэнне, з’яўляецца паступовым працэсам, якi можа адбываецца на 
працягу доўгага часу i мае некалькi этапаў. Першы з iх характэрны для 
iншамоўных слоў у момант iх запазычвання ў лексiчную сiстэму мовы-
рэцэптара i выражаецца ў вызначэннi прадметна-паняцiйнай суаднесенасцi, 
чоткай дыферэнцыяцыi семантычнага аб’ёму, акрэслiваннi семасiялагiчных 
межаў. Пры гэтым назiраецца як захаванне этымалагiчнага значэння ў новым 
лексiка-семантычным асяроддзi, так i змена семантыкi этымона ў вынiку яе 
пашырэння, звужэння або вобразнага перасэнсавання. 

На другiм этапе семантычнага засваення запазычанняў у працэсе 
функцыянавання i ўзаемадзеяння з уласнай лексiкай адбываецца iх далейшая 
семантыка-стылiстычная дыферэнцыяцыя i эвалюцыя, якiя прыводзяць да 
архаiзацыi або ўзнаўлення значэння, пашырэння або звужэння семантычнага 
дыяпазону слова, яго пераноснага словаўжывання. Як сведчыць фактычны 
матэрыял, асноўнымi тыпамi семантычнай дэрывацыi дыялектных 
запазычанняў з’яўляюцца метафарычны i метанiмiчны перанос, пашырэнне i 
звужэнне значэння, апелятывацыя семантыкi, паралельнае развiццё вытворных 
значэнняў у вынiку дэталiзацыi розных прымет называемага словам паняцця. 
Змены значэнняў у гаворках суправаджаюцца, як правiла, утварэннем 
полiсемантычнай лексiчнай адзiнкi з камбiнаванай сэнсавай структурай, у якой 
спалучаюцца розныя тыпы семантычнай дэрывацыi. 

Самым актыўным тыпам семантычнай дэрывацыi дыялектных 
запазычанняў з’яўляецца iх пераноснае словаўжыванне, найбольш пашыранымi 
вiдамi якога выступаюць метафарычны i метанiмiчны пераносы. Утварэнне 
намiнатыўнай метафары, якое адбываецца ў межах канкрэтна-прадметнай 
лексiкi, засноўваецца, як правiла, на падабенстве знешнiх прымет прадметаў i 
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выконвае класiфiкуючую або iдэнтыфiкуючую функцыю ў мове. Асновай для 
семантычнай карэляцыi прамога i вытворнага значэнняў лексемы могуць быць 
форма прадметаў: талерка ‘талерка’, ‘металiчны кружок над вiсячай лямпай’ 
(Сцяшк.); брыжы ‘вузкая палоска тканiны, сабраная ў зборкi’ (СПЗБ), ‘свiны 
кiшэчны тлушч, здор’, ‘рабiзна на вадзе’ (ЛП); падабенства размяшчэння 
прадметаў або iх частак у прасторы: пастумант, пастумэнт ‘каркас плуга, 
калаўрота’, ‘аснова печы’, ‘пастамент’ (СПЗБ); падабенства аб’ёмна-
прасторавай характарыстыкi прадметаў: лёх(а) ‘склеп’ (Сцяшк.), ‘пограб’ (ТС), 
‘нара’, ‘падземны ход’, ‘падземная прабоiна’ (СПЗБ).  

Вобразная метафара, асноўная функцыя якой – характарыстыка прадмета, 
надае запазычанням выразнае экспрэсiўнае адценне. Яна ствараецца ў працэсе 
пераносу прадметнага значэння на абазначэнне пэўнай уласцiвасцi, прыметы 
iншага прадмета. Пры гэтым, як правiла, актуалiзуецца пэўная прымета 
прадмета, пакладзеная ў аснову семантычнай карэляцыi прамога i пераноснага 
значэнняў: напрыклад, ‘вялiкi, круглы’ > ‘тоўсты, поўны’ > (‘непаваротлiвы’): 
барыла ‘невялiкая двухдонная бочачка з дзiркай збоку для напiткаў, вады’, 
‘тоўсты, непаваротлiвы чалавек’ (ДСБ, ТС); буталь ‘вялiкая бутэлька’, ‘таўстун’ 
(СГЦР); гармата ‘гармата’, ‘тоўстая, непаваротлiвая жанчына’ (Бяльк.); ‘малы’ > 
‘невысокi’: гаплюк ‘кручок у адзеннi’, ‘малы чалавек’ (Бяльк., НЛС); кiндзюк 
‘страўнiк у жывёлы’, ‘нiзкарослы чалавек’ (СПЗБ); шпунт ‘драўляны корак’ 
(Касп.), ‘чалавек невысокага росту’ (МММГ-74); ‘прасторны, свабодны’ > 
‘расхрыстаны, неахайны’: опанча ‘шырокая вопратка’, ‘неахайна апрануты 
чалавек’ (ДСБ); кялойша ‘калоша’, ‘неахайны чалавек’ (СПЗБ). 

Даволi тыповым для дыялектных запазычанняў з’яўляецца перанос назвы 
канкрэтнага прадмета на частку цела чалавека, у вынiку якога ўтвараецца 
саматычная лексiка з выразнымi адзнакамi экспрэсii: баляса ‘точаны слупок у 
поручнях’ (Нас.), ‘перакладзiна ў драбiнах, у парэнчы, станку’, ‘доўгiя зубы’ 
(ТС); грынджалы ‘вялiкiя санi для перавозкi доўгага бярвення’ (БДС), ‘санi без 
розвальняў’, ‘ногi’ (ДСЛ); капшук ‘мяшочак на грошы’, ‘жывот’ (СГЦР); 
мажджэр(а) ‘металiчная ступка’, ‘галава’ (СПЗБ); яндоўка ‘маслабойка’, 
‘гаршчок з адной ручкай’, ‘нос’ (Касп.). 

Даволi значная група запазычанняў метафарызуецца на аснове пераносу 
назвы прадмета на чалавека паводле пэўнай унутранай уласцiвасцi. Пры гэтым 
таксама актулiзуюцца розныя прыметы прадметаў, якiя, аднак, атрымлiваюць 
вобразнае пераасэнсаванне i пераносяцца на характарыстыку разумовых 
здольнасцей чалавека: пуц ‘цяслярская сякера’, ‘сякера-калун’ (СПЗБ, Янк. I, 
НСл), ‘тугадум’ (НЛ); статуй ‘статуя’, ‘манекен’, ‘фiгурка, вылепленая з чаго-
н.’ (Нас., СПЗБ, МММГ-74), ‘дурань, балван’ (Нас., МАСМ); яго фiзiчнага 
стану: рыдван ‘адкрытая лёгкая каляска’ (Нас.), ‘моцны, чырванашчокi, мажны 
мужчына’ (ДСЗ); рыдзель ‘драўляная лапата, акантаваная металам’, ‘здаровы, 
дужы чалавек’ (СПЗБ); асаблiвасцей паводзiн: крэндзель ‘вiтая здобная булка’ 
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(ТСБМ), ‘ашуканец, злодзей’ (СПЗБ); лямец ‘падхамутнiк’, ‘каўтун’, ‘гультай’ 
(МДСГ); паўпрыца ‘жалезны шворан’, ‘шпень’ (ДСЛ), ‘упарты чалавек’ 
(МАСМ); сацыяльнага становiшча: бiзун ‘раменная пуга’, ‘голы, бядняк’ (Нас.). 

У складзе дыялектных запазычанняў, якiя набылi мнагазначнасць у 
вынiку метафарычнага пераносу, сустракаюцца нешматлiкiя выпадкi 
зааморфнай метафары, у вынiку якой адбываецца перанос назвы пэўнай 
жывёлы на чалавека на аснове асацыяцыi павадак жывёлы i паводзiн або 
характару чалавека: аспiд(а) ‘змяя’, ‘злы чалавек’ (Нас); вогер ‘жарабец’, ‘зух, 
хват, хлюст (пра чалавека)’ (Нас., ДС, Цых.), а таксама падабенства iх знешняга 
выгляду: налпа, налупа ‘малпа’, ‘абразл. пра чалавека’ (ДСЗ, ТС); шурпа 
‘парода кур, гусей з натапыраным пер’ем’, ‘неахайны чалавек’ (СПЗБ, ТС), 
‘кучаравы хлопчык або дзяўчынка’ (Нас.). 

Метанiмiзацыя як адзiн са спосабаў семантычнай дэрывацыi дыялектных 
запазычанняў сустракаецца радзей ў параўнаннi з метафарызацыяй. Яна 
адбываецца на аснове сумежнасцi ў вынiку пэўных прасторавых, часавых, 
сiтуацыйных, лагiчных, прычынна-вынiковых сувязей памiж прадметамi, 
асобамi, з’явамi, дзеяннямi, працэсамi i падзеямi. Пры ўмове рэгулярнасцi 
метанiмiчнай сувязi ствараецца семантычная мадэль полiсеманта, у якой 
сумяшчаюцца розныя лексiка-катэгарыяльныя семы – канкрэтнасцi i 
абстрактнасцi, аб’ектнасцi i атрыбутыўнасцi, прадметнасцi i працэсуальнасцi i г.д. 

Самым прадуктыўным тыпам метанiмiзацыi запазычанняў з’яўляецца 
перанос на аснове прасторавай сумежнасцi: перанос назвы пэўнага месца, 
пабудовы або памяшкання на прадмет, якi там захоўваецца, выкарыстоўваецца 
або вырабляецца i наадварот: рум, ром ‘месца на беразе ракi, адкуль сплаўляюць 
лес’, ‘бярвеннi, дровы, складзеныя ў штабель’ (СПЗБ, ЖС); скуйна ‘iглiца’, 
‘галiнка хвоi’, ‘месца, пакрытае iглiцай’ (СПЗБ); перанос назвы месца на дзеянне, 
якое там адбываецца ірдань ‘месца, дзе ў дзень богаяўлення свячаюць ваду’ 
(Нас.), ‘рэлiгiйны абрад асвячэння вады’ (Бяльк.); перанос назвы пэўнага рэчыва 
на выраб: гума ‘рызіна’, ‘гумавы абутак’ (СПЗБ), ‘гумавая палка’ (СГЦР); 
прадукта на страву: груца ‘ячменныя крупы’, каша або суп з гэтых круп’ (СГЦР); 
назвы меры на посуд такога ж аб’ёму: кварта ‘мера вадкiх i сыпкiх рэчываў’, 
‘конаўка, кубак’ (Сцяшк.), ‘бутэлька 0,75 л.’ (МАСМ); пур(а) ‘мера вагi, роўная 3 
пудам’, ‘пасудзiна, якая змяшчае такую вагу’ (СПЗБ); памяшкання на аб’ём таго, 
што там знаходзiцца: ёўня ‘частка гумна, дзе сушаць лён, каноплi, збожжа, асець’ 
(Бяльк, СПЗБ), ‘колькасць таго, што можа змясцiцца ў ёўнi’ (СГЦР). 

Разнастайнымi з’яўляюцца таксама тыпы метанiмiчнага пераносу 
запазычанняў, якiя адбываюцца на аснове сiтуацыйнай i лагiчнай сумежнасцi. 
Яны адлюстроўваюць сувязi памiж асобамi i/або прадметамi, з аднаго боку, i 
падзеямi, у якiх яны ўдзельнiчаюць, дзеяннямi, якiя з iмi адбываюцца, аб’ектамi 
або з’явамi, да якiх яны маюць дачыненне, уласцiвасцямi, якiя для iх 
характэрны, а таксама падзеямi i з’явамi, звязанымi прычынна-вынiковымi 
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адносiнамi. Тут можна адзначыць наступныя тыпы пераносу: перанос назвы 
асобы на дзеянне, якое яна ўтварае: гайдук ‘служка ў багатага пана, высокi, ў 
прыгожым убраннi’ (Нас., Шат.), ‘танец, падобны на казачок’ (НС); на аб’ект 
яго працы: балагол ‘возчык, фурман’ (Сцяшк.), ‘дылiжанс, фура, будка’ (Касп.); 
перанос назвы дзеяння на асобу: цiятра ‘вiдовiшча, смешная сцэна’, ‘скамарох, 
жартаўнiк’, ‘весялун’ (Яўс.); прадмета (адзенне, абутку) на чалавека або часткi 
яго цела: каўмер, каўнер ‘каўнер’, ‘шыя’ (СГЦР); лахман(ы) ‘старая адзежына, 
рызман’, ‘адзежына’, ‘беднякi’ (СПЗБ).  

Метанiмiчны перанос значэння асобых запазычанняў адбыўся на аснове 
часавай сумежнасцi прадметаў i паняццяў: каляды(а) ‘зiмовае абрадавае свята’ 
(Сцяшк.), ‘абрад хаджэння па хатах у калядны вечар з вiншаваннем’ (Нас.), 
‘абрадавая песня’, ‘прадукты, якiя дарылi ў час каляд’ (СПЗБ), ‘кабан, 
выкармлены к калядам’ (Сцяшк., СГЦР), ‘хвост вяпрука, якi вараць на куццю i 
ядуць ў багатыя каляды’ (НЛСц). Метанiмiчны перанос, як вiдаць з прыкладаў, 
мае намiнатыўную функцыю, ён пазбаўлены эмацыянальна-экспрэсiўных i 
ацэначных адценняў i прыводзiць да ўтварэння новых значэнняў слова. 

Пашырэнне або генералiзацыя семантыкi – малапрадуктыўны спосаб – 
адбываецца дзякуючы пашырэнню сферы прадметна-паняцiйнай суаднесенасцi 
слова, у вынiку чаго яго семантыка становiцца больш агульнай, страчваючы 
розныя вiдавыя адценнi, канкрэтныя прыметы. Пры гэтам асобныя словы не 
змяняюць сваёй тэматычнай прыналежнасцi: мнiшка ‘рымска-каталiцкая 
манахiня’ (Нас.), ‘нерашучая асоба’ (ЖС); бiбля ‘бiблiя’, ‘тоўстая кнiга’ 
(СГЦР); баланда ‘калатуша з мукi’ (ТС), ‘малакаларыйная, рэдкая страва’ (ЛП), 
‘нясмачная страва’ (Яўс). 

У iншых выпадках пашырэнне значэння запазычання прыводзiла да 
абстрагавання яго семантыкi: ваг(а) ‘вага’, ‘вагi’, ‘гiра’, ‘рычаг’, ‘аўтарытэт’ 
(Касп.) ; гак(а) ‘крук для гною’, ‘матыка’ (ДСБ), ‘лiшак меры’ (ТС); шэлег 
‘старажытная дробная манета’, ‘дробязь , нязначнасць’ (Нас.). 

Параўнальна рэдка пры полiсемантызацыi запазычанняў адбываецца 
адваротны семантычны працэс – звужэнне, спецыялiзацыя значэння за кошт 
канкрэтызацыi, дэталiзацыi называемага паняцця: глянц ‘глянец’, ‘правы, добры 
бок матэрыi’ (Нас., СГЦР); лёс ‘доля’, ‘збег акалiчнасцей, абставiн’(Касп., 
Бяльк., СПЗБ), ‘жэрабя’ (СПЗБ); лёзны ‘свабодны, нiчым не заняты’ (НСл), 
лёзная (карта) ‘неказырная’ (Янк.1). 

Многiя запазычаннi з полiсемантычнай структурай у гаворках уяўляюць 
камбiнаваныя тыпы семантычнай дэрывацыi, дзе метафарычны перанос 
спалучаецца з метанiмiчным, а таксама з пашырэннем або звужэннем значэння: 
жлукта(о) ‘пасудзiна для запарвання бялiзны’ ‘замочаная бялiзна’, ‘луг з 
попелу’, ‘мыццё бялiзны такiм спосабам’ (БДС, СПЗБ), ‘ненасытны чалавек’ 
(МАСМ); кульша ‘бядро, тазасцегнавы сустаў’, ‘бядровая частка тушы, 
кумпяк’, ‘вуглавы застаронак у гумне’, ‘месца пад звiсаючай часткай страхi 
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гумна’, ‘канцавая частка воза, спосаб укладкi воза’ (СПЗБ), ‘ручка на кассi’, 
‘папярочная планачка на дзяржаннi ў лапаце’ (БДС).  

Полiсемантызацыя дыялектных запазычанняў, якая адбываецца на 
вышэйшай ступенi iх адаптацыi, закранае не ўсю, а толькi частку iншамоўнай 
лексiкi. Як сведчаць статыстычныя даныя, толькi трэць запазычанняў (29,4 %) у 
працэсе засваення рэалiзавала свой семантычны патэнцыял, набыла вытворныя 
значэннi. Найбольшай актыўнасцю (79,5 %) у працэсе полiсемантызацыi 
вызначаюцца канкрэтна-прадметныя намiнацыi. 

Ступень фармальнай i семантычнай адаптацыi дыялектных запазычанняў 
вызначаецца рознымi фактарамi – храналагiчным (даўнасцю запазычвання), 
арэальным (тэрыторыяй распаўсюджвання), семiятычным (важнасцю i 
актуальнасцю называемых паняццяў у жыццi грамадства), частотнай 
характарыстыкай (прыналежнасцю да актыўнага або пасiўнага дыялектнага 
лексiчнага фонду) i iнш. Найбольш засвоенымi ў знешнiм i ўнутраным плане 
з’яўляюцца даўнiя запазычаннi, пашыраныя на значнай тэрыторыi, якiя часта 
выкарыстоўваюцца ў паўсядзённых зносiнах. На адаптацыю запазычанняў у 
значнай ступенi ўдзейнiчае iх “унутраная геаграфiя”: чым блiжэй знаходзiцца 
iншамоўнае слова да крынiцы запазычвання, тым дакладней яно захоўвае 
форму i значэнне этымона. Так, максiмальна наблiжанымi да сваiх этымонаў 
з’яўляюцца запазычаннi, якiя функцыянуюць на сумежнай тэрыторыi, што 
непасрэдна прымыкае да крынiцы запазычвання. Гэта пераважна лакальныя 
запазычаннi з польскай i балтыйскiх моў, якiя ўжываюцца ў гаворках паўночна-
заходняй Беларусi, на пагранiччы з Латвiяй, Лiтвой, Польшчай, а таксама ў 
акружэннi астраўных гаворак. Для запазычанняў, якiя ўжываюцца на 
перыферыi мiжмоўнага ўзаемадзеяння, аддаленай ад этнакантактнай 
пагранiчнай тэрыторыi, характэрна большая ступень адаптацыi. Чым далей 
знаходзiцца запазычанне ад мовы-крынiцы або пасрэднiцы, тым большая 
ступень уплыву на яго з боку фанетыка-марфалагiчнай i лексiка-семантычнай 
сiстэмы мовы-рэцэптара. Па меры аддалення запазычанняў ад кантактнай зоны 
працэс iх асiмiляцыi, “абеларушвання” ўзмацняецца. 

Як паказаў лiнгвагеаграфiчны аналiз, большасць запазычанняў 
сканцэнтравана на паўночным захадзе Беларусi. Па ступенi iх канцэнтрацыi 
выдзяляюцца моцная, сярэдняя i слабая зоны функцыянавання. У залежнасцi ад 
ступенi распаўсюджання лексiкi iншамоўнага паходжання ў дыялектнай мове 
вызначаюцца агульнанародныя запазычаннi, якiя ахоплiваюць усе дыялектныя 
зоны (бэлька, кубел, бонда, барыла, рыдзель), мiждыялектныя, вядомыя не ўсiм, 
а толькi пэўнай групе беларускiх гаворак, часцей за ўсё суседнiх, сумесных 
тэрыторый (букса, вінкель, легар, гавэнда, венцер, граты) i лакальнадыялектныя, 
рэгiянальныя, якiя маюць абмежаваную тэрыторыю выкарыстання i ўжываюцца 
ў блiжняй этнаканкрэтнай паласе (асёклі, баршкулі, акрэнт, валане, ваха, крэс, 
афіцына, кірэя). 
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М.М. Швед 

Лексіка-семантычная класіфікацыя лацінізмаў 
у палемічных творах Іпація Пацея 

Самы значны пасля паланізмаў пласт лексікі іншамоўнага паходжання ў 
старабеларускай мове складаюць запазычанні з лацінскай мовы. Шырокае 
пранікненне лацінізмаў значна ўзбагачала слоўнікавы склад мовы. Вядомыя 
старабеларускай мове лацінізмы характарызуюцца тым, што ў асноўнай сваёй 
масе служылі для выражэння разнастайных адцягненых паняццяў, утваралі 
навуковую, грамадска-палітычную, юрыдычную і канфесійную тэрміналогію. 

Крыніцай фактычнага матэрыялу для дадзенай работы паслужылі творы 
“Берестейскій соборъ и оборона его” (1596 г.), “Антиризисъ или Апологія 
противъ Христофора Филалета (1599 г.)”, “Гармонія восточной церкви съ 
костеломъ Римскимъ” (1608 г.). І.Пацей напісаў прадмову, пераклаў на 
старабеларускую мову і ў 1597 г. выдаў пад адной вокладкай дзве знакамітыя 
кнігі Пятра Скаргі “Synod Brzeski” (Вільня, 1596) і “Obrona Synodu Brzeskiego” 
(Кракаў, 1597), якія адыгралі вельмі важную ролю ў гісторыі рэлігійнай 
палемікі. І хаця аўтарства названых твораў не належыць самому І.Пацею, тым 
не менш яны паслужылі крыніцай фактычнага матэрыялу для нашага 
даследавання, таму што па-першае, перакладчык унёс многа ўласнага ў мову 
перакладу, а па-другое, менавіта з гэтых кніг фактычна і пачалася актыўная 
рэлігійная палеміка па пытаннях уніі. Тэксты названых твораў, перавыдадзеныя 
ў “Рускай гістарычнай бібліятэцы”, і паслужылі крыніцамі фактычнага 
матэрыялу для нашага даследавання. 

Класіфікацыя лацінізмаў, выяўленых у аналізуемых творах І.Пацея, па 
лексіка-семантычных групах можа быць прадстаўлена ў наступным выглядзе: 

І. Грамадска-палітычная лексіка 
1. Словы, што абазначаюць асоб па адміністрацыйных пасадах, выканаўчых 

службовых функцыях, сацыяльным становішчы, адносінах да грамадскага 
працэсу: депутатъ, канцлеръ, монарха, патронъ, персона, сенаторъ, царъ; 

2. Група запазычанняў, якая характарызуе арганізацыю дзяржаўнага 
кіравання ў ВКЛ, выканаўчую дзейнасць чыноўніцкага апарату, знакі і 
атрыбуты ўлады, адміністрацыйныя адзінкі, паняцці знешнепалітычнай 
дзейнасці і дыпламатыі: деклярація, инъструкцыя, кардыналъство, 
кашталяния, конъөедерацыя, короновати, коруна, корунъный, монархия, 
партикулярный, приватъный, провинцыя, сенаторъский, тиранство, титулъ, 
царество, царский, царствіе, царствовати; 

3. Словы, якія характарызуюць з’явы і падзеі грамадскага жыцця, 
грамадскай арганізацыі: трыумъөовати, өамилея, өорътунъный, шпиталь. 
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ІІ. Юрыдычная лексіка 
1. Словы, якія абазначаюць назвы афіцыйных і неафіцыйных асоб, 

звязаных з судовай справай: прынцыпалъ; 
2. Словы, звязаныя з абазачэннем агульных і прыватных паняццяў 

судаправядзення, мер і спосабаў пакарання, канкрэтныя назвы са сферы 
выканаўчай і следчай дзейнасці судовых органаў: апеляцыя, декретъ, 
протестацыя, протесътовати, трыбуналъ, юрысдыцыя. 

ІІІ. Канцылярская лексіка 
1. Словы, якія ўяўляюць сабой назвы тагачаснай дакументацыі агульнага і 

прыватнага характару, частак пісьмовых дакументаў, копій і вытрымак з іх, 
дапаўненняў, заўваг і г.д.: артыкулъ, карта, копея, паракграөъ, привилея, 
реестръ, универъсалъ; 

2. Словы, якія характарызуюць арганізацыю канцылярскай справы ў ВКЛ, 
назвы разнастайных канцылярскіх аперацый, пісьмовых прылад і асоб, што 
ажыццяўлялі канцылярскі працэс: канъцелярыя, паръкгаминъ. 

IV. Сацыяльна-эканамічная лексіка 
1. Словы, што абазначаюць асоб па ўдзеле ў эканамічным жыцці, 

камерцыйнай і фінансавай дзейнасці: арендаръ, өунъдаторъ; 
2. Словы, якія характарызуюць матэрыяльныя ўладанні, маёмасныя правы 

і адносіны ў ВКЛ: тестаментъ, өунъдаменътъ, фунъдованъ, фундовати, 
өунъдоватися. 

V. Лексіка, якая характарызуе разумовыя здольнасці чалавека, 
мысленне, маўленне: поөальшовати, сенътенция, сөалшовати, трактованье, 
фалшъ, өалшовати, өальшыве; 

VІ. Лексіка, якая характарызуе прыроду ў бытавым і навуковым 
асвятленні: елементъ, мутацыя, натура, пракътека; 

VІІ. Лексіка, звязаная з лічэннем і вымярэннем: августъ, аръкушъ, 
дата, июль, июнь, календаръ, марацъ, мартъ, октябръ; 

VІІІ. Лексіка, якая характарызуе навуку, культуру і мастацтва: 
академия, аръкгументъ, гисторикъ, гистория, докторъ, дыспутацыя, 
дыспутовати, дыспутуючы, литера, проөесоръ, школа, школъный; 

ІХ. Словы, якія ўжываліся ў сферы рэлігійнага жыцця: бискупъ, 
гаръмонiя, грекъ, греческий, капитульный, капланъ, капланский, капланство, 
кардыналъ, католикъ, католицъкий, кляшъторъ, кондыцыя, конөирмацыя, 
конъцылия, костелъ, костелъный, Латинский, Латинникъ, министеръ, мша, 
оөра, оөярованье, оферовати, папа, папежъ, папежский, пастыръ, 
пастыръский, пастыръство, плебанъ, по-Греческу, по-Латине, примасъ, 
проөесия, релия, Рымлянинъ, Римский, сакраменътъ, церемония. 

Такім чынам, у выніку класіфікацыі лацінізмаў па лексіка-семантычных 
групах былі вылучаны 9 такіх груп (частка з іх мае падзел яшчэ і на падгрупы). 
Па колькасных паказчыках найбольш прадстаўнічай з’яўляецца група лексікі, 
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якая ўжывалася ў сферы рэлігійнага жыцця (40 лексічных адзінак), на другім 
месцы – група, якая змяшчае грамадска-палітычную лексіку (30 лексічных 
адзінак), усе астатнія групы прадстаўлены прыблізна аднолькавай колькасцю 
лацінізмаў (ад 4 да 12 адзінак). 

Паколькі для даследавання намі былі абраны рэлігійна-палемічныя творы, 
якія датычыліся розных сфер жыцця грамадства, то найбольшай па колькасці 
лацінізмаў з’яўляецца група рэлігійнай лексікі, але дастаткова шырока 
прадстаўлены лацінізмамі і іншыя лексіка-семантычныя групы, вылучаныя намі 
ў дадзеным даследаванні. 
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ДЫЯЛЕКТАЛАГІЧНЫЯ  МАТЭРЫЯЛЫ: 
З  ПАЛЯВЫХ  ЗАПІСАЎ  СТУДЭНТАЎ 

____________________________________________________________________ 
 
 

Х.П. Варонька 

З гаворкі вёскі Заазер’е Лагойскага раёна Мінскай вобласці 

Матэрыялы сабраныя ў 2009 г. студэнткай аддзялення “Беларуская 
філалогія” БДУ Хрысцінай Паўлаўна Варонька. 

Запіс праводзіўся ў в. Заазер’е, што знаходзіцца ў Лагойскім сельсавеце 
Лагойскага раёна Мінскай вобласці. Ад раённага цэнтра Лагойска – 4 км, ад 
абласнога цэнтра Мінска – каля 40 км. У вёсцы 50 двароў. Жыхары з’яўляюцца 
беларусамі і называюць сябе вансачамі. 

Інфарматары: 
1) Кавалёва Ірына Міхайлаўна, 1947 г. н., адукацыя 10 класаў, 

нарадзілася ў в. Заазёр’е Лагойскага раёна Мінскай вобласці – [КІМ]. 
2) Селіванава Клаўдзія Міхайлаўна, 1949 г. н., адукацыя 7 класаў, 

нарадзілася ў в. Заазёр’е Лагойскага раёна Мінскай вобласці – [СКМ]. 
3) Хадасевіч Ганна Матвееўна, 1926 г. н., адукацыя 7 класаў, 

нарадзілася ў в. Рудня Лагойскага раёна Мінскай вобласці, ў в. Заазёр’е 
пераехала ў 1979 г. – [ХГМ]. 

Пра заазёрскае возера 
У да ́ўнія часы ́ паста ́вілі, нам тут царкву ́, а мы шчэ тады ́ пага́намі былі́. У 

царкоў ніхто не хадзі ́ў. Божанька згне ́ваўся на нас, і за водну ночку правалі ́лася 
царква ́, пад зе́млю. На гэ ́тым ме ́сцы за ́раз возера вялі ́кае. [КІМ] 

Аповед пра закапаны скарб 
Гавораць, што тут дзе́та каля возера клад зары́ты, які́сьці паніч яго 

прыхава ́ў і, кана ́ўшы не паспе ́ў каму ́-та расказа ́ць пра яго, а можа, і не хаце ́ў. 
Дык яго слу ́жака адзінажды падслу ́хаў, брадоціну сонную свайго па ́на, дый 
пайшоў, шука ́ць грошы. Доўга хадзі ́ў, але нічагу ́ся не найшоў. І сёння шука ́юць 
гэты клад. [СКМ] 

Легенда пра замак 
Ме ́сца гэта так і называ ́ецца “За́мак”. Гэта, наве ́рна, са́мая высокая точка 

ў нас. Жыў тут калісь не ́йкі князь, было ў яго шмат грошаў, які ́я ён збіра ́ў і 
закопваў пад му ́рам свайго шыкоўнага за ́мка. Памёр ён неяк знячэ ́ўку і нікому 
сказа ́ў, дзе грошы схарані ́ў. Пайшоў адзінажды адзін смяля ́ка шука ́ць гэ ́тыя 
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грошы. Толькі ўткнуў лапа ́ту ў зямлю ́, знік сам, і ніхто яго больш ня ба́чыў. 
Шука ́ць тыя грошы ня хадзі ́ў ніхто, але ўсе зна ́юць, што нешта там ёсць. [ХГМ] 

Пра паходжанне вёскі Панізоўе 
Жыла калі ́сь тут адна па ́нначка Зоя, была́ яна ве ́льмі капры ́зная, 

свавольная. Аднаго ра ́зу, спяша ́ючыся на ба́лю, скама ́ндавала е ́хаць пра ́ма праз 
багну. Ну і пае ́халі. Загра ́зла карэ ́та. Служакі не ́як вы ́лезлі, а па ́нначку 
вы ́цягнуць не паспе ́лі. Ста ́лі называ ́ць вёску Панізоўе, г. зн. вёска па́ні Зоі. 
[ХГМ] 

 
 
 

І.В. Змачынская 

Народныя тапанімічныя этымалогіі ў гаворцы г. п. Лёзна 
Лёзненскага раёна Віцебскай вобласці 

Матэрыялы сабраныя ў 2006 г. студэнткай аддзялення “Беларуская 
філалогія” БДУ Змачынскай Ірынай Валянцінаўнай. 

Запіс праводзіўся ў г. п. Лёзна – цэнтры Лёзненскага раёна, які знаходзіцца 
за 40 км ад Віцебска. Па тэрыторыі раёна праходзіць чыгунка па лініі Віцебск-
Смаленск. Аўтадарогамі пасёлак звязаны з Віцебскам, Смаленскам, Оршай, 
Янавічамі, Арэхаўскам. Насельніцтва складае 6,8 тысяч чалавек. У пасёлку дзве 
сярэднія, музычная, дзіцяча-юнацкая спартыўная школы, школа мастацтваў, 
Дом культуры, дзве бібліятэкі, Лёзненскі гісторыка-краязнаўчы музей, ваенна-
гістарычны музей, выдаецца раённая газета “Сцяг Перамогі”. 

Інфарматары: 
1) Стаянава Марыя Данілаўна – 1925 г. н., нарадзілася ў в. Высачаны 

Лёзненскага раёна, вучылася ў Віцебску, пасля вучобы пастаянна жыла ў г.п. Лёзна, 
вышэйшая адукацыя, настаўніца пачатковых класаў у г. п. Лёзна – [СМД]. 

2) Дзяржаўцава Кацярына Фёдараўна – 1926 г. н., нарадзілася ў 
в. Дуброва Лёзненскага раёна, адукацыя – 4 класы школы, з 1950 пастаянна 
пражывала ў г. п. Лёзна, паштальён – [ДКФ]. 

1. На ме ́сцы вёскі стая ́ла леснічо ́ўка. А была ́ яна ́ лесніка ́ Аста ́шкі. 
Гаспада́рлівы быў чалаве ́к. Ён і за ле́сам слядзі́ў, і мужыко ́ў нака ́зываў, калі ́ лес 
рубі́лі. Дый жа на ́да тако ́му случы ́цца, што гэ ́тага Аста ́шку мядзьве ́дзіха ўзяла ́ 
ды парва ́ла! Тады ́ і ста ́лі зваць лес Асташэ ́ўскім. А пато ́м тут і вёска ўзьні ́кла. 

Пасе ́лішча гэ ́тае ўзьні́кла даўно ́. Яно́ старэ ́йшае, чым Лёзна. Лёзна ж 
паяві́лася на ка́рце, наве́рна, у ты́сяча пятьсо́т шэ́йдзесят дзівя́тым гаду́, а Адаме́нкі 
былі́ ўжо. Утвары ́ў іх Ада ́м, хазя ́інам ён быў. А быў ён паля ́кам. А я так ду ́маю, 
што Адаме ́нкі – е ́та насле ́днікі Ада ́ма, акружэ ́ння яго́. Так во і назва ́лі вёску.  
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Даўно ́ е́та было ́. У гэ́тых мясьці́нах цякла ́ рэ́чка, берагі́ яе́ былі́ высо́кія, 
круты ́я. Ле ́вы бе ́раг лю́дзі засялі ́лі – зе ́млі тут харо ́шыя і ры ́бы мно ́га ў той 
рэ ́чкі. Ды вот то ́лькі на Купа ́лу злы чараўні ́к забіра ́ў сабе́ са́мую прыго ́жую 
дзе ́ўку. Цярпе ́лі хло ́пцы, цярпе ́лі, а пато ́м узбунтава ́ліся. Не ́йкі Яку ́б у іх 
гла ́ўным быў. І вот забі́лі яны ́ таго ́ чараўніка ́-злы ́дня, і дзе́вак іх бо ́льшы ніхто ́ 
не тро́гаў. У чэсьць гэ ́тага Яку ́ба і вёску назва ́лі. 

Даўно́-даўно́ ў е́тых мясьці́нах жыў злы пан Ры́бнік, яго́ вёска называ́лася 
Ры ́бкі. Стая ́ла вёска на рэ́чкі Каравя ́к. Жыла́ тады́ дзе ́ўка Міхалі́на, дачко́й лесніка ́ 
па́нскага яна́ была́. Іна ́ таго́ па́на абхітры́ла і прагна ́ла. З сваі́мі бацька ́мі пасялі́лася 
яна́. І лю́дзі тут сялі́ліся – па ́на ж зло́га няма́. Яны́ назва ́лі вёску так, як е́ту дзе ́ўку. 

Жыў кагда́-та ў е ́тых мясьці́нах бага́ты чалаве ́к. Зва ́лі яго ́ Васілёнак. 
Хазя ́йства ў яго ́ было́ вялі́кае, зямлі́ мно́га, паэ́таму ён найма ́ў па ́рабкаў. Была́ ў 
яго ́ дачка ́ ду́жа прыго ́жая, Ядві́гай зва ́лі, а так, дык – Я́ся. І вот іна ́ закаха ́лася ў 
па ́рабка аднаго ́. Ба́цька пра ўсё ўзна ́ў і атда ́ў ма ́льца ў салда ́ты, а дачку ́ за ́муж 
не ́куды далёка, ды і за ста́рага чалаве ́ка. Пагарава ́ла Я ́ся, пагарава ́ла дый і 
ўтапі́лася ў во ́зеры. А гэ ́тый па ́рабак вярну ́ўся з рэ ́крутаў, ра ́ньшэ ж у а ́рміі 
мно́га служы ́лі. Пабудава ́ў ён ха ́ту на берагу ́ таго ́ во́зера, дзе Я́ся ўтапі́лася. Так 
і жыў адзі ́н, ажно ́ паку ́ль не памёр. Ху ́тар зва ́лі Я ́ськава, а по ́тым, калі́ ста ́лі 
лю ́дзі тут сялі ́цца, вёска ўзьні ́кла. Ста́лі яе ́ называ ́ць Я ́ськаўшчына.  

Лю ́дзі тут даўно ́ са́бе ме́сца аблюбава ́лі. Адно ́ пло ́ха – зямля́ тут не ду ́жа 
ўрадлі́вая. Дый усё б нічо ́га, а пасялі ́ўся тут пан, зямлю ́ сабе ́ забра́ў і з людзе ́й 
абро ́к драў. І вот аднаго́ ра ́зу неўраджа ́й быў. А э ́та тагда́ сра́зу го ́лад і сьмерць. 
Сяля ́не, каб не паме́рці, кару ́ з дрэў здзіра ́лі. Яе́ і е ́лі. Дрэ ́вы до ́ўга як 
абгло ́даныя стая́лі, зато ́е лю́дзі спасьлі ́ся. Во і назва ́лі вёску Гло ́данкі.  

Даўно ́-даўно ́ не ́калі брадзі́ў мужы ́к па све ́це. Доўга, ду́жа до ́ўга ён хадзі ́ў, 
а шча́сця не найшо́ў. І вот аднаго ́ ра́зу ўстрэ ́цілася яму ́ ба́бка, іна ́ спрасі́ла, куды ́ 
ён ідзе ́, а мужы ́к і гаво ́рыць, што нідзе ́ свайго ́ ме́ста не знайшо ́ў. Ві́дзіць ба ́бка, 
што дзе ́ла пло ́ха, і пара ́іла яна ́ яму́ адно ́ ме́ста і ду ́жа яго ́ хвалі́ла. Адны ́м 
сло ́вам, абнадзе́іла мужыка ́. Мужы ́к павесяле ́ў і до ́ўга, ду ́жа до́ўга ішо ́ў у э ́та 
ме ́ста. І калі́ прыйшо ́ў у вёску, даў ёй на́зву Надзёжына, патаму ́ што ўсю 
даро ́гу надзе ́іўся на до́брае і шчаслі ́вае жыццё.  

Даўно ́, ду́жа даўно́ ішо ́ў шлях че́раз безыме ́ннае не́йкае мястэ ́чка. Е́хала 
тут цары ́ца Екацяры ́на Друга ́я. На ́да ж было ́ устре ́ціць таку ́ю го ́сьцью. Адны ́ 
ба ́бы вы ́йшлі, як і пало ́жана, з хле ́бам-со ́ллю. Уба ́чыла гэ ́та Екацяры ́на і 
празва ́ла мястэ ́чка “Ба ́бьім гра ́дам”. Ну, го ́радам, дзе адны́ ба́бы, зна́чыць. Так і 
ўзьні́кла назва ́ніе – Бабі ́навічы. 

На гэ ́тых зе ́млях прахо ́дзіў ко ́нны Кацяры ́нінскі тракт (даро ́га бальша ́я). 
Даро ́га была́ з Пецярбу ́рга ў губе́рні не ́йкія. І во аднаго́ ра́зу сама ́ Екацяры ́на 
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Друга ́я па ім е ́хала. Ёй предлажы ́лі зрабі́ць астано ́ўку на пастая ́лым тым дварэ ́. 
Цёмна ўжо ж е ́хаць ду ́жа было ́. А цары ́ца адказа́ла: “Добрая мысьль”. І бы́стра 
вакру ́г гэ ́тага двара́ і во паяві ́лася пасе́лішча тако ́е.  

У гэ́тай вёскі ра́ньшэ жылі́ абуўшчыкі́. І вот яны́ дзе́лалі до́брыя ялавы́я сапагі́. 
Яны́, зна́чыць, былі́ сапо́жнікі, а вёска – Запо́жанкі. Так іна́ ад іх празыва́лася. Дый 
іна́ і сама́ па фо́рме нага́двала сапажо́к. І вот ішчэ́ пачаму́ вёску так называ́лі. 

У аднаго ́ бага́тага купца ́ былі́ сын Андрэ ́й і дачка ́-прыгажу ́ня Ма́р’я. Яна́ 
ве ́льмі панра ́вілася папу ́. І вот аднаго ́ ра ́зу ба ́цька з сы ́нам пае ́халі на кірма ́ш, а 
поп узя ́ў ды і прыйшо ́ў у гэты ́ час да дзе ́ўкі і захаце ́ў яе́, ну, згва ́лціць. А яна ́ 
была ́ не дурна ́я. Замані́ла Ма́р’я папа́ ў ба ́ню, ка ́лі ён раздзе́ўся, яна́ – плёх! – і 
абда́ла яго ́ ва ́рам. Поп жа абі ́дзеўся, пакры ́ўдзіўся ду ́жа і рашы ́ў по ́мсьціць. Калі́ 
вярну ́ўся ба́цька, поп абылга ́ў дзе ́ўку. Сказа ́ў ён, што пайма ́ў яе ́ ў ба́ні з 
ма ́льцам, а яны ́ яго́ звяза ́лі і кіпятко ́м абшпа ́рылі. Разазлі ́ўся купе ́ц і наказа ́ў 
сы ́ну забі́ць дачку́, але ́ ён жа брат, во і пажале ́ў сястру ́. Збе́глі яны ́ ад ба́цькі, 
купі́лі зямлі ́ і ста ́лі жыць. Жылі ́ яны ́ во ́льна, лю ́дзі тут сялі ́цца ста ́лі, гнёту ніхто ́ 
не знаў. Ме́сца гэ́та назва ́лі Лёзна: лю́дзі жылі́ тут во́льныя, што зна́чыць лёзныя. 

Тут ра ́ньшэ паме ́шчык жыў. Альхі́мкаў – так яго́ зва ́лі. Было ́ ў яго́ і зямлі́ 
мно́га, і лес свой, і бало ́та. І во аднаго ́ ра ́зу на ўскра ́йку ле ́са таго ́ найшо ́ў не́хта 
ду ́жа вялі́кі бараві ́к, а пасе́лішча ў тым ме ́сьце і назва ́лі Баравая.  

Даўно́ тут быў тарго́вы шлях. Пасяро́д пло́шчы быў вялі́кі база́р. Сюды́ 
што купля́ць е́халі і весялі́ліся то́жа. Са́май інцере́снай за́баўкай качэ́лі былі́. І вот 
усе сабіра́ліся на пло́шчы, каб на тых качэ́лях пакалыха́цца. І вот да́йжа вы́раз 
пайшо́ў такі́ – “хадзі́ць на калы́шкі”. Так пасе́лішча то́е Калы́шкамі і заву́ць. 

Даўно́-даўно́ перасялі́ліся яўрэ ́і, і ім цар разряшы́ў жыць там, дзе ме ́сца яны́ 
знайду́ць во́льнае. Пачалі́ яны ́ шука ́ць ды і найшлі́ ў гэ ́тых края ́х. А ты́я яўрэ ́і сваі́ 
ха ́ты абнасі́лі забо́рам з ко́льяў. І вот, калі хто вёску шука ́ў, то яму́ гавары́лі, каб 
ішо ́ў ён туды́, дзе калы́шкі стая ́ць. Так і пайшла́ называ ́цца вёска [СМД]. 

2. Было́ е ́та даўно ́. У е́тай дзере ́ўні ў вайну ́ двана ́ццатага го ́да хранцу ́зы 
стая ́лі. І дзере ́ўню назва ́лі ў чэ ́сьць свайго ́ каманьдзі́ра хранцу ́зскага – 
Напаляо ́наўкай. А лю ́дзі, які́я там жылі́, зна ́чыць, не нара ́віліся ім хранцу ́зскія 
е ́ты салда ́ты і падпалі́лі яны ́ то́е ме ́ста, дзе а́рмія стая ́ла. А дзере́ўню тады ́ 
Палёнаўкай назва ́лі. 

Ішлі́ лю́дзі. Да, ішлі ́ яны́ і ішлі́. Хаце́лі ме ́ста найці́, гдзе жыць. І вот 
пріхо ́дзяць яны ́ к ре ́чке. Е́тая ре ́чка Рубяжні́ца. А ў іе ́ тры ручьі ́ ўпада́лі. Вот 
ві́дзяць е́тые лю ́дзі, што вада́ ў тых ручья ́х чы ́стая была́. Яны́ і зара ́даваліся, аж 
пака ́місь не ўзбаўта ́лі ваду ́. А вада́ та ́я ста́ла чо ́рнай, ад то ́рфу патаму ́ што. 
Пасялі́ліся там лю ́дзі і назва ́лі е ́тае ме́ста Чарнару ́чча. 
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Ре ́чка ра ́ньшэ е ́тая бальша́я была́. Па ёй да́жа караблі́ хадзі́лі. Во кака ́я 
ре ́чка была ́. І ры ́бы там было ́ мно ́га. І во пла ́валі па ре ́чке купцы ́, і адзі ́н бага́тый 
купе ́ц аднаго́ ра ́зу кашалёк з зо ́латам у ре ́чку ўкі́нуў (пацеря ́ў зна ́чыць). 
Бальшэ ́й кашалёк называ ́ўся машна́. Іска ́лі е ́тый кашалёк, так і не найшлі ́. А 
ре ́чку так во і назва ́лі – Машна ́ [ДКФ]. 

 
 
 
 

А.А. Красіцкі 

Неафіцыйныя асабовыя ўласныя найменні в. Навікі 
Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці 

Матэрыялы сабраныя ў 2009 г. студэнтам аддзялення “Беларуская 
філалогія” БДУ Красіцкім Аляксандрам Анатольевічам. 

Запіс праводзіўся ў в. Навікі, якая знаходзіцца ў Каўлякоўскім сельсавеце 
Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці. У вёсцы 37 двароў, 21 з іх – жылы. 
Жыхары з’яўляюцца беларусамі, адна сям’я – перасяленцы з Казахстана. Да 
раённага цэнтра і бліжэйшай чыгуначнай станцыі г. Шуміліна – 24 км. Да 
абласнога цэнтра г. Віцебска – 63 км. 

Інфарматары: 
1) Красіцкі Анатоль Васільевіч, 1956 г. н., сярэдне-спецыяльная адукацыя, 

мясцовы жыхар – [КАВ]. 
2) Красіцкая Лілія Міхайлаўна, 1963 г. н., сярэдне-спецыяльная адукацыя, 

мясцовая жыхарка – [КЛМ]. 
1. – Ну, давай́ с Сафон́аўны начнём́. Мы так яе і завём́: Сафо́наўна – 

о́тчыства у яе такое́. І́мя у яе́ Марыя́, но яе́ так ніхто́ не завец́ь с тых пор, як на 
пен́ьсію пашла,́ яна́ учыц́ельніцай работ́ала. А сын у яе Вас́я, дык я када́ с ім 
разгавар́ываю, яго́ Леані́давічам называю́ – усё-́такі тож́а учыц́ель, но у дзярэў́ні 
яго́ ў аснаўном́ называю́ць Вас́я, інагда́ Вас́ька. У яго,́ праў́да, ёсць ішчо́ клі́чка – 
Пупо́к, но ён э́тага не знае́ць. Яго́ так інагда́ баб́ы мес́ныя называю́ць, патаму́ 
шта яму́ ужэ́ сор́ак с лі́шнім гадоў́, а ён усё́ с мам́кай жывец́ь, нія́к ня жэн́іцца. 
Дал́ьшы воз́ле пош́ты там жыла́ бап́ка – Зайчы́ха, патаму́ што ў яе́ фамі́лія 
Зай́цава была.́ А напроц́іў – дзед Дзярбен́ь, у яго́ тож́ы із-за́ фамі́ліі – Дзербянёў́ 
ён быў. Вот дал́ьшы там Панфі́лаўна жывец́ь, дык яе́ ўсе так называю́ць, даж́а 
дзец́і, а як яе́ заву́ць мал́а хто знаі́ць. Эта я знаю́, што Антані́най, патаму што я ў 
калхо́зе зам́ам прытсядац́еля работ́аў, дык я ўсіх тут знаю́, і міне́ тож́а кстац́і. А 
вот как рас у паслед́нім дом́е Мі́навіч жыў, эт́а тож́а о́ччыства, а мноѓія ду́малі 
даж́э, што фамі́лія. Даж́э саж́алка чэр́ас дароѓу называе́цца Мі́навічава, і́лі 
Мінчон́кіна чаш́чэ. Так вот як Мі́навіча харані́лі гады́ тры назад́, так на 
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пахаранах́ даж́э вапрос́ падняў́ся дзет́а ціхон́ька, як яго́ заву́ць. Я та знаў, што 
Ві́ктар, мы ж уме́сьце работ́алі, ён міне́ ў сваё́ ўрэм́я даж́э на машын́е учыў́ 
ез́ьдзіць, сам шафёр́ам і быў ён усю́ дароѓу. А мноѓія вот тагда́ і ні знал́і, як і́мя ў 
яго. Давай́-ка ціпер́ у той бок прайдзём́ся… Так, хто э́та ў нас жыў там? Ага. 
Ермако́м Ві́цю Ермачэн́ку звал́і, но яны́ тут тол́ькі гады́ тры жылі́. Да іх ішчо́ 
там Зазыб́ы жылі́, так сын́а і́хніга усягда́ Зазыбён́кам называл́і, ён такі́ трох́і 
бандзі́т, яго́ ня сі́льна у дзярэў́ні любі́лі. Ну вот Код́араву баб́у Ко́дарыхай і 
шчас заву́ць, а дзяцей́ Кадараня́тамі, у яе́ мноѓа іх, штук вос́ем, ужэ́ ўзрос́лыя, а 
ўну́каў тож́а ўсё раўно́ Кадаранят́амі заву́ць, даж́а ес́ьлі фамі́лія другая́. Так і 
гавор́аць: Кадарон́ак у чый-нібу́ць агарот́ залес́. Дал́ьшы там Трафі́міха жывец́ь, 
у яе́ тож́а із-за фамі́ліі, патаму́ што Трафі́мава яна.́ А вот рад́ам с ней Вал́ька 
Ус́ава жывец́ь, так у яе́ трое́ пацаноў́, стар́шага так прос́та І́гарам заву́ць, а 
млат́шыя так двайнят́ы, хоць раз́ныя, но ўсягда́ ўмес́це зато́ ход́зяць – іх Уся́тамі 
заву́ць ў аснаўном́. Адзі́н святлей́шы Усён́ак, другі́ цямней́шы. Ні знаю́, чаго ́так 
палучыл́ась, но радзі́лісь яны́ ў адзі́н дзень, эта точна. У тэй бок Ваня с Наташ́ай 
Васілев́ічы, а воз́ле іх Над́зька Гаралев́ічава, так яе Гаргар́ай заву́ць. Про́ста яна́ 
крыклі́вая о́чэнь, го́лас у яе́ такі́й. Сама́ с Крывоѓа Сяла́ прыех́ала, ей там клі́чку і 
дал́і, патаму́ што там усягда́ ругал́ась, і тут час́та тож́э. Ра́дам там Ку́чаў жывец́ь, 
э́та фамі́лія така́я. Мы, рыбакі́, яго Чуќчам завём́, хоць ён с Ком́і, но так прош́чэ. 
А жон́ку ягон́ую усе́ Куч́ыхай называю́ць. Дал́ьшы там Мільянер́ы жыву́ць. 
Яны,́ када́ прыех́алі сюды,́ так у іх мноѓа дзен́ех был́а, яны́ і́мі раскі́дваліся 
налев́а і направ́а, іх і назвал́і так. Ён Мілянер́, а яна Мілянер́ша. Хаця́ яны́ шчас 
папрапівал́і ўсё даўно́ і жыву́ць ня о́чэнь, патаму́ што п’ю́ць, а іх ўсё раўно́ так 
называю́ць. Ра́дам ішчо́ Сцёф́а жыў, но шчас у сасед́няй дзярэў́ні жывец́ь, 
патаму́ што дом згарэў́, і́лі ён сам яго́ спалі́ў. У яго́ дык каж́эцца фамі́лія 
Сцефанен́ка. Да, точ́на. Ну, сюда́ ў наш́у старану́ ў аснаўном́ учыціля́ жыву́ць, 
дык іх абыч́на па і́міні о́ччыству заву́ць і́лі прос́та па о́ччыству, я дык канеш́на 
магу́ і прос́та па і́мені назвац́ь, но эта када́ с жон́кай і́лі ішчо́ с кем́-нібуць 
разгавар́ываю, а ў ліцо́ па о́ччыству ў аснаўном́. Праў́да Казах́ там ішчо́ – с 
Казахстан́а яны прыез́жыя. Ага!́ Ішчо́ табе ўспом́ніў, но тут трох́і расказац́ь над́а. 
Вот Сціпан́, што слев́а сасет́ наш быў, эта яго ужэ́ патом́ прос́та Сціпан́ам стал́і 
называц́ь. А ран́ьшы была́ клі́чка Бык. Эта яму́ ат бац́ькі дастал́ась. Расказац́ь які 
быў слу́чай? Вот. Знач́ыць, када́ ўсе́ мужыкі́ на фрон́т пашлі́, ён на вайну́ ні 
пашоў́ чаго-та. І вот нея́к аднаж́ды ноч́чу паех́аў у Сос́ніна, другу́ю дзярэў́ню, 
укра́ў там быка,́ зарэз́аў і прывёз́ дамой́. Тут ужэ́ сняў́ шку́ру, мяс́а ў боч́кі 
разлажыў. А мужыкі́ с Со́сніна, што астал́іся, паднял́і вар́хат, нея́к па слядах́ 
нашлі́ яго,́ адзел́і ту́ю шку́ру на яго,́ пасадзі́лі на каня́ і правялі́ па дзярэў́ні. Так 
вот клі́чку і палучыў́. Патом́ і дзяцей́ Быкам́і звал́і. Ну вот у пры́нцыпе і ўсё па 
дзярэ́ўні на́шай, мо́жа, кане́шна, прапусці́ў каго́, но сі́льна інцірэ́сных такі́х клі́чак 
у Навіка́х і не́ту. Вот ра́дам тут ішчо́ ба́бка Саве́льеўна жыла́, яе́ то́жа і́мені ма́ла 
хто зна́ў, Ната́лья, ка́жэцца. А ўжо саўсі́м даўно́, там ужэ́ да́жэ ат ха́ты нічо́га ні 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 168 

аста́лася, так там Клаўдзючы́ха жыла́. У яе́ мужыка́ Кла́ўдзій зва́лі. А гэ́ту ба́бу 
ўсе́ бая́лісь, яна́ таку́ю адзе́жду ўсігда́ чо́рную насі́ла, гаво́раць, што ве́дзьмай 
была́, а там хто зна́іць… Ну, ціпе́р то́чна ўсё. 

Я то, канеш́на, увесь быў́шый калхос́ наш зна́ю, асоб́енна тых, што 
пастар́шэ, но эта сі́льна мноѓа бу́дзіць, раз́ьве што самыя іньцірэс́ныя… Ну вот у 
Крывым́ Сяле,́ кстац́і, мноѓа, я там начынаў́ у Расьвец́е. Магу́ па сікрэт́у сказац́ь, 
што і я даж́э там па мол́адасьці клі́чку атхлапатаў́. Сказац́ь яку́ю? Сарня́к! А 
знае́ш чаго?́ Да патаму́ што аграном́ам быў. Эта як ляснікоў́ караед́амі заву́ць. 
Так вот там мноѓа клі́чак был́а. Напрымер́, у калхоз́е, када́ я там работ́аў, была́ 
сраз́у шэс́ь мужыко́ў, катор́ых звал́і Вал́ькамі. Ну, Вал́ька – Валінці́н. І прычом́ 
пяц́ера с іх был́і шафёр́амі, а шастый́ – міха́нік. І ў каж́дага с іх была́ свая́ клі́чка. 
Адзі́н вот быў Вал́ька Чо́рный, патаму́ што, ну, цём́ный ён такі́й быў, сму́глый, 
няру́скій кароч́э. Фтары́ – Вал́ька Длі́нный, ну яс́на: высоќій быў. А вот трэц́ій, 
наабарот́, быў такі́й мал́енькій, тоў́сценькі – эт́а Вал́ька Каро́ткій. След́уюшчыга 
звал́і Вал́ька Карышо́к, патаму́ што ўсі́м дру́гам быў́, кор́ышам. Дал́ьшэ, эт́а тот 
катор́ый міха́нік, яго́ звал́і Граф. Ну пачэму́ Граф? Тут цэл́ая даж́э істор́ыя. Нея́к 
прытсядац́елю сабаќу падарыл́і. Ну сел́і мужыкі́ і нач́алі прыду́мываць, як яго́ 
назвац́ь. Вал́ька Літві́наў і гавор́ыць: Граф. Мужыкі́ пасьмяял́ісь, а клі́чка не к 
сабаќу, а к яму самаму́ прывязал́ась. І жон́ку ягон́ую да сіх пор́ Графі́няй заву́ць. 
Во даў клі́чку сабаќу! Скоќа там Вал́ек палучыл́ась? Пяць? Не, далжно́ быць 
шэсь. Каго-́та забыў́, но я ўспом́ню. А! Лев́ый Вал́ька ішчо́ быў, ліўша́ патаму́ 
што. Во як был́а. А прытстаў́ сабе,́ ес́лі п на баз́е іх па і́міні звал́і, што б был́а. Вот 
ішчо́ там Ваў́чар ёс́ць, Ві́тька Жыгуноў́ эта. Ён прап́аршчыкам у Пол́ьшчы быў, 
прывёс́ с сабой́ дзен́ех мноѓа і ўсё́ міняц́ь іх хацеў́ на ваў́чары, аблігац́ыі ці́па. Ну, 
э́та тады́ ў дзевянос́тыя мод́на была.́ Так вот хадзі́ў па баз́е і ўсё ́гаварыў́ пра тыя́ 
ваў́чары. І сам Ваў́чарам стаў. Скабар́ жа ішчо́ ў Крыв́ым Сяле́ ёс́ьць. Са 
Смале́ншчыны і́лі с Пскоў́шчыны прыез́жый. Там скоб́ы дзел́аюць. Для караблей́ 
такі́я. І сы́на Скабаро́нкам заву́ць ціпер́. Нюх тож́а ёс́ць, Воў́ка Мароз́аў. Як-та 
свад́зьбу іграл́і, Ваў́чараву якрас́, ран́ьшэ на свад́зьбу ўсігда́ пацанят́ы 
прыхадзі́лі, і ён там, мал́ый ішчо.́ Што-́та яны́ там дзел́алі каля́ хат́ы, а бац́ька 
Ваў́чараў, Ста́лін (во́ кстац́і) як гы́ркніць ім: што́ вы тут ню́хаеце і на яго так 
якрас́. Так Ню́хам і нач́ылі называц́ь. А чаго́ Стал́ін? Да патаму́ што вайну́ ў 
Герман́іі закон́чыў. Так яго́ Фёд́ар Карні́лавіч зва́лі. Паліці́чыская такая́ клі́чка 
трох́і. А Мі́шку Пушкаро́ва усе́ Маскалём́ называю́ць. Маскал́ь ён і ёсьць 
маскал́ь. А вот Лён́ька Радзі́ст, ён праў́да не с Крывоѓа, а с Улаз́авіч, у катор́ага я 
сруб для стар́ай бан́і купляў́, так той па спецыял́ьнасьці клі́чку палучыў́, у ар́міі 
радзі́стам быў. А сасет́ пачці́ ягон́ый, к сам́ай Дзьвіне́ жывец́ь, Краснашчо́кі 
заву́ць, с дзец́тва спалі́ў сабе́ ліцо,́ пажар́ быў ка́жэцца. А вот у Лю́бічах Ві́цьку 
Масько́ Пачакай́ заву́ць, прывыч́ка ў яго́ пры разгавор́ы “пачакай́” гаварыц́ь. А 
вот у бац́ькі майго́ была́ клі́чка Паля́к, патаму́ шта рас кіно́ прывязлі́ ў клуп, а 
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там быў паляк хару́жый Красі́цкій якрас́, вот бац́ьку так і назвал́і. Усё, хва́ціць 
табе,́ і таќ мноѓа назваў́. Ідзі́, мож́а мам́ка што ўспом́ніць... [КАВ]. 

2. Ну ў нас у клас́е был́і ў мал́ьцаў клі́чкі, када́ ў шко́ле учыл́ася. Хаця́ і ў 
дзев́ак тож́а. Сіні́цай называл́і Вал́ьку Сіні́цыну, я с ей за аднэй́ пар́тай сядзел́а 
адно́ врэм́я даж́э. А Сяргея́ Лісі́цу Лі́сам называл́і. Такі́і вот ім фамі́ліі вы́палі, і 
клі́чкі із-за іх. Мы учыц́ельніцу хі́міі Каланчо́й назыв́алі, патаму́ шта яна́ рос́там 
пад мет́ар дзевянос́та была.́ А мацімац́іка Цы́ркулем называл́і, э́та панят́на чаго.́ 
Адзі́н Вас́ька такі́ ў нас учыў́ся. Шчо́рс клі́чка была.́ Эта ён на ўроќу істор́ыі, не: 
ру́скай ліцірату́ры, када́ “Вайну́ і мі́р” прахадзі́лі, яму́ на вапрос́ над́а был́а 
Куту́заў атвец́іць, а ён атвец́іў Шчорс. У клас́е, дзе Тон́я, сістра́ мая,́ учыл́ась, 
мал́ьца Жабаці́нскій звал́і, эта ў чэс́ьць чэмпіён́а алімпіа́ды Масква́ вос́емдзісят, 
той сі́льный, штан́гу паднімаў́, ну а э́тат наабарот́ хі́лый, яго́ ў кавыч́ках так 
назвал́і. Ішчо́ ў клас́е васьмым́ к нам Сяргей́ Гол́уб прышоў́ у клас́, у яго клі́чка 
Чэр́ап была,́ ён нал́ыса ўсігда́ стрых́ся. А адзі́н тож́э ішчо́ такі́й увес́ь худы́й быў, 
аш свяці́ўся насквос́ь, у яго́ клі́чка Чах́лый была.́ У школ́е бол́ьшы і не пом́ню, 
был́і канеш́на і другі́я клі́чкі, у другі́х клас́ах там. А! Чэмкен́т ішчо́ быў, прыех́аў 
мал́ец із го́рада Чэмкен́та, Чэ́мкен́т, эт́а дзет́а ў Казахстан́е можа. Тады́ ш 
Савец́кій Саю́с быў. Яго́ як го́рат ягон́ый радный́ і назвал́і, хоць ён Кос́ьця быў. 
Вот у міне ́ў дзярэў́ні бы́лі такі́я лі́чнасці інцірэс́ныя. Адзі́н напрымер́ усё́ ўрэ́мя 
хадзі́ў даказ́ываў неш́та, правасу́дзіе ней́кае, так у яго́ Пракуро́р был́а клі́чка. 
Ага́. А был́а баб́а адна,́ усе́ сплет́ні сабірал́а, разнасі́ла, Саро́кай звал́і, я даж́а 
настаяш́чага і́міні ні знаю́. А фтарая́ бы́ла По́шта ілі Паштар́ка, па-раз́наму 
гаварыл́і, ну, яна́ тож́э ў прын́цыпе із-за таго́ ш палучыл́а клі́чку. Тож́э нов́асьці 
ўсяќія прынасі́ла. Гаварыл́і, што вун Паштар́ка с навасцям́і ідзец́ь. Аднаго́ 
мужы́ка ў нас ішчо́ называл́і Дамаво́й. Ён када́ п’ян́ый і так тож́э пес́ьню 
“Дамавой́” усігда́ любі́ў пець. Яго пастаян́на прасі́лі сьпец́ь эту пес́ьню і самаго́ 
так называл́і. Сьміял́ісь с яго,́ навер́на. Дзяд́зька Вас́ька жыў у паслед́нім дом́е, 
так яго з-за э́тага Канцавы́й звал́і. Быў адзі́н мал́ец, ён памагаў́ усі́м такі́, када́ 
дзе якая́ работ́а, а яго паткар́млівалі, так эта Ваню́ха быў, а Іван́ам напрымер́ яго 
нікада́ ніхто́ ні называў́. Патом́ у яго ха́та згарэл́а, і ён там п’я́ный. І гаварыл́і, 
што Ваню́ха і́менна згарэў́. Із імён́ тож́а у нас такая́ Макрэн́а был́а. У яе́ 
нармал́ьнае і́мя Марын́а был́а. Эта так ісказі́лі, мож́а, скартав́іў хто. А там хто 
знаі́ць. Бап́ку Ксен́ію маю́ называл́і чаго-́та Аксі́нняй, хаця́ эт́а ш саўсі́м другое́ 
і́мя каж́эцца. А сасет́ку ей́ную Гарбунов́у бап́ку Хадул́яй называл́і, патаму́ шта 
хадзі́ла як у́тка, мо́жа ат хаду́лі і́лі ішчо́ што. Я вот і́мені е́йнага саўсі́м ні 
ўспом́ню. І дзяцей́ Хадулён́камі звал́і тож́а. Млат́шый с Хадулён́каў дружыў́ 
ішчо́ с сасед́ам наш́ым чэр́ас дароѓу, с Надзён́кам. Кстац́і Надзён́кам яго звал́і па 
мам́ке, На́дзя такая́ был́а. Абыч́на па пап́ку называю́ць, а э́тага вот дык па мам́ке. 
Ён і рос біс пап́кі, таго́ на фрон́це ўбі́лі. Навер́на, с бол́ьшага я ўжэ́ пра ўсі́х 
расказал́а. З другі́х дзеравен́ь раз́ве што. Ну, я пом́ню як пап́ка, ён жа 
прытсядац́елям сельсавет́а быў, называў́ шарып́інцаў япо́нцамі, патаму́ што 
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Шарып́іна сам́ая васточ́ная дзярэў́ня ў сельсавец́е. І мноѓія так іх зва́лі. А с 
Забор́’я мужыко́ў звал́і батрака́мі, патаму́ што яны́ с сабой́ ес́ьці насі́лі у тор́бах, 
і́менна вот у тор́бах, як у батракоў́. Эта яны там у стройбрыгад́зе работ́алі. А 
адзі́н кстац́і с сабой́ усігда́ шашэн́ь браў, э́та такі́ блін тоў́сты, і самаго́ яго 
Шашэ́нь называл́і. Усё, паслед́нюю табе́ гавару́, зато́ сам́ую сьмеш́ную. Ран́ьшы 
па дзяраўня́х хадзі́ў чалавеќ і скупляў́ макулату́ру, цветмет́, трап́кі. Ішо́ў і 
крычаў́: бап́кі, трап́кі! І ўсе гаварыл́і: вунь Бап́кі-Трап́кі ідзец́ь. Во так. Хва́ціць. 
Ужэ́ му́сіць штук сто табе ўспом́ніла, а с пап́кам дык точ́на [КЛМ]. 

 
 
 
 

Д.М. Кузьміна 

З гаворкі вёскі Прыбярэжжа Быхаўскага раёна 
Магілёўскай вобласці 

Матэрыялы сабраныя ў 2009 г. студэнткай аддзялення “Беларуская 
філалогія” БДУ Кузьміной Дар’яй Міхайлаўнай. 

Запіс праводзіўся ў в. Прыбярэжжа, якая знаходзіцца ў Грудзінаўскім 
пасялковым савеце Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласці. У вёсцы 62 
двары, у дадзены момант 17 з іх – жылыя. Жыхары з’яўляюцца беларусамі. Ад 
раённага цэнтра Быхава – 20 км, ад абласнога цэнтра Магілёва – каля 70 км. 
Мясцовая назва вёскі – Пры ́беражы. Жыхары называюць сябе прыбярэжанцы 
(жан. прыбярэжанка, муж. прыбярэжанец). Назву вёскі тлумачаць так: вёска 
знаходзіцца на беразе (“пры беразе”) ракі Пална. 

Інфарматар: 
Капранькова Зінаіда Давыдаўна, 1933 г. н., адукацыя 10 класаў, мясцовая. 

Як даўней варажылі 
Гадáлі, знáіш, во гавóря тáк, бéгалі (бáба ўжо раскáзвала, як дзéўкамі 

былí) пад óкны падбягíм, як ні знáю на якíя Каля́ды: на пéр’выя ці пéряд Нóвым 
гóдам. А тады΄ ж лю ́дзі, знáіш, саблюдáлі ўсё: вот абязáцельна нáда тапíць 
(пéчку ж яны΄ і тапíлі, канéшне, тады ́ ж не былó ў іх, пéчку кáждый дзéнь 
тапíлі), а бліны ́ ж пяклí. Вот бліны ́ пякýць, пéрвы блін нáда схвацíць і на ýліцу 
вы ́скачыць і слýхаць, і дзé, напрымéр, сабáка забрэ ́ша, туды ́, у тэ ́й бóк, янá 
зáмуж вы ́йдзе. Нý, такóе, знáiш... Ішчэ ́ мнóга янá такóга раскáзвала. 

Гадáлі, пад вóкны падхадзíлі і слýхалі, якóе слóва скáжуць, там, 
напрымéр, на катá цi... “Псік, вон!”, тáк, скáжа éслі “Псíк, пашóў вóн!” – 
знáчыць, у-уй, тады  ́дзéўка тáя пачýла такóе – зáмуж вы ́йдзе ў гэ́тым гадý (штo 
вон жа катá). А éслі “На печ пайшóў!” цi “Ся́дзь на пéчы!” – тады ́ гэ ́тая ўжó 
бýдзе сядзéць у дзéўках.  
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Што было, як маці памерла 
Во, малы ́я сядзíм. Во бáба раскáзвала, знáіш, такóе, пра сябé раскáзвала 

ўсё. Яна тóжа сіратóй асталáся, малы́я паставáліся сірóтамі, сістрá ў яе (мáміна 
мáма), сістрá асталáся, мaлéнькая, дзіцёнак грудны ́ астáўся і брáт. Брáт быў 
стáршы сáмы, навéрна... Нé, бáба Мáр’я былá стáршая. Маю́ O ́льга звáлі бáбу, 
срэ ́дняя і малéнькая ў іх яшчэ ́ былá дзéвачка. І мáтка ўмірлá іх. А бáцька, 
гавóря, леснікóм быў. Мáтка ўмірлá, а мы ́, гавóря, баíмся начувáць адны ́. Адны ́х 
жа, гавóря, як кíне, другí раз, начувáць адны ́х. Другí раз, у Асавéц туды  ́далёка 
ўсё абхóд дзéлаў лéса éтага. Мы тады́ на печ клёпак (ну, ён дзéлаў такíя я́шчыкі 
з клёпак із дзеравя ́нных і стрýжкі страгáў жа). Стрýжкі ў нас на пéчы і éтыя 
клёпкі на пéчы. Мы, гавóря, накладзём, накладзём гэ́тых клёпак на край пéчы 
(печ былá бальшáя), паля ́жам галóвамі ўсе на гэ ́тыя клёпкі. Ноч, гавóря, другí 
раз, вíдная-вíдная, мéсячная. У хáту дзьвéры ў нас адкрывáюцца... Я, éслі б, 
знáіш, гэ ́та не бáба мнe раскáзвала (нáша бáба былá такáя харóшая і набóжная, 
дáжа па-мáцернаму яна ́ не ругáлася, вось пражылá вéк і гóра такóе пабáчыла, а 
па-мáцернаму яна ́ не ругáлася, яна́ то́ка во ́: “Ах, смурóд ваню ́чы!”, е́слі яé 
рассéрдзіць). Гавóря, дзьвéры адкрыю́цца, і ў хáту захóдзя, бáчым, што жэ́ншчына 
захóдзя. А ў пластáх тады ́ якíх-то харанíлі, я ня знáю, у якíх, яна гавары ́ла, у 
пластáх. (У які́х пластáх?.. Ну, во, знáіш, нéшта тако ́е із палатнá завя ́звалі на 
галавý, як мерцвякá ў грóб клáлі). Дахóдзя да сталá, гавóря, во рукóй стук-стук 
па сталý, а тады ́ як аблакаці ́цца во так во, сядзíць, паку ́ль пéвень пéрвы не 
запяéць. І мы, гавóря, сядзíм. Ні пугáла нас, нічóга. Сядзíм, ляжы ́м і шэ ́пчам 
адзíн аднамý. Другі рáз, гавóря, і сабáка з ёй зáйдзе. Тады́, гавóря, пéвeнь як 
запяéць, встаёт і пайшлá. Другі рáз, ляп дзьвярáмі. Сабáка, другі рáз, у хáце 
застанéцца, а калі ́ і за ёй вы ́йдзе. Такóе былó. 

Як мяса паварылі 
Мнóга чагó яна [баба] раскáзвала... Агá, пéчку як тaпíлі яны – бáба гэ́та 

бóльшая і мéншая. Хлеб сáмі пяклí (яшчэ́ мáчыхі ня браў бáцька). Забíў парасёнка 
бáцька, ну забíў, у я ́шчыкі папаклáў, ужо ́ як ён папаклáў: мя ́са аддзéльна, сáла 
аддзéльна; і ...: “Дзéці, звары́це мя́са”. Ну і сáм, гавóря, пайшóў. “Звары́це мя́са, 
дзéці”... Мы, гавóря, узя ́лі ўсё (я хахатáла, аж памірáла сó смеху). Мы паўця ́гвалі 
гэ ́та ўсё мя ́са з я́шчыкаў у хáту. Сасéдскія дзéці папрыхадзíлі. (А тады ўслóнцы, 
гавóря, стая ́лі так во, знáіш, стол і з е ́тай стараны ́, і з éтай (стýльчачкаў жа ні 
былó) дашчáныя з дóсак). У чугуны ́, які́я былí, панакладáлі, пéчку затапíлі. Усё, 
пéчку вы ́тапілі, чугуны ́ э ́тыя паўпірáлі ў пéчку. Усё мя́са павары ́лі. (Каб жа ён 
прынёс: “Звары ́це, дзéці, éтае мя́са” (так?), яны б звары ́лі ды й з’éлі.) Выця ́галі 
гэ ́тыя чугуны ́, дзéці éтыя éлі і па ўслóнцах бéгалі, дурэ ́лі. Вéчар стаў, гавóря, 
дзéці дамóй парасхадзíліся, а мы  ́ўгóлас. Прыхóдзя бáцька, спрáшае:  

– Звары ́лі, дзéці мя ́са? 
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– Звары ́лі. 
Як паглядзéў: мя ́са ўсё павáранае. Я гаварю ́: “Што, ён вас ругáў?” 
Нé, як сеў, сядзéў, сядзéў цíхенька, штó ты здзéлаеш – сам дзед вінавáты.  

Зданнё 
І янá, бáба, гавары́ла: “Во, дзéтачкі, Бóгу цяпéрь ужо ня вéряіце, і не 

хрэ ́сцяцца цяперь. Я ўжо ня ўбáчу тóга, а вы яшчэ ́ мóжаце ўбáчыць. Во абрáтна 
éслі адкáжуцца ад Бóга і малíцца ня бýдуць, абрáтна тое сáмае бýдзець”. 

І казáла, яе брат рáньша ня вéріў. “У-у, я б іх так ды éтак, éслі б е́та мне 
здалóся!” А тады́, гавóря, з гуля́ння раз ішóў. Я ж гаварý, блíзка там íхняе гумнó 
стая́ла ля клáдбішча. Ішóў, скóка ён ішóў, і, гавóря, ідзéць па дарóзе, а наўпрóціў 
яму удвýх, вíдна, жэ́ншчыны ідýць. Ну, так яму здалóся. І разгавáріваюць. І ён 
ідзёць прáма (ну што ты, смéлы), ідзёць пра́ма на іх. А тады́ яму ўжо стрáшна, як 
блі́зка зблíзіўся, стáла ямy стрáшна. І ён як дасць з дарóгі ўбок бягóм! А яны 
тады гавóраць (і ён пачýў): “Ну, хíтры, маладзéц. Бóльша б ты тут не хадзíў”. 
Дык пoслi тóга ўжо бая́ўся неізвéсна як. А то, што, гавóря, хто раскáзвае, што вот 
бáчыў, здавáлася, ён ня вéріў. А самóму як прыйшлóся, дык пабéг уцякáць. 

Ну, дык гавары́лі так, што éслі здаéцца што, то нáда ўбок тады́ зварáчваць з 
дарóгі. Не бéгчы ні ўзад, ні ўпярёд па дарóзе, а ўбок звярнýць, асóбена ў прáвы. 

І чалавéк у Пераклáдавічах... (Тады нéйкія былí... Цi кармá нéйкая, ці 
што... А, карчмá, во!). Хадзíлі ў карчмý мужчы ́ны, гавóря, і такíя, што любíлі 
падвы ́піць. І вось Шáкаў, дзед Шáкаў (ну, фамíлія Шáкаў). І, гавóря, тóжа ішóў 
п’я́ны. А павóзка éхала з канём. Так. А ён п’я́ны хватáўся: “Во, падвязíце мянé”. 
Ну, хватáўся п’я ́ны. А яны гавóраць: “Ну, дзед, сяйчáс падвязýць цябé!” Як 
павялí, хтó-та як павёў у лес сюды ,́ дык тры дні не маглí дзéда éтага знайсцí. І 
ён ужó раскáзваў, што вядýць, вядýць, пасáдзяць на пень (а хто і што – чорт яго 
знáе), пасáдзюць на пень і сук яму ў рот дадýць: “Дзед, куры  ́трýбку”. За тры 
дні чуць нашлí éтага дзéда. І празвáлі тóе мéсца Шáкава печ. І цяпéрь тóе мéсца 
ў Пераклáдавічах бáбы знáюць. 

Сон на новым месцы 
А вот Бóг ёсць на свéце. Знаíш, штó-та, штó-та ёсць на свéце. Таму штá, 

знаíш, я пяць клáсаў як кóнчыла і с цёткай сваёй паéхала, і дзя ́дзька там 
(бáцькаў брат) у Гóмілі у дóм óтдыха у Тачóнкі там (як ён там назывáецца). Ён 
быў глáўным бугáлцерам там. І сказáў во: “Прыéдзь ка мне з Зíнам, з Зéнай ка 
мне туды ́”. Палажы ́лісь на палý там. У дзя ́дзькі кóмната былá там. Ну, мáльчык 
у іх быў, жóнка ў цюрмé былá, і бáба там былá (éта мая́ Кáця), мáльчыка гэ ́тага 
глядзéла. І дзя́дзька. 

Ну, мы з цёткай лажы ́ліся на палý, там нам паслáлі. І яна гавóря на мянé:  
- Загáдвай сóн на нóвым мéсці. 
Я гаварý: 
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- А які́ сон? 
- Каб саснíўся жанíх нявéсце, – яна́ мнe сказáла. 
Ну, я пяць клáсаў кóнчыла. А дзéд е ́ты хадзíў са мнóй у шкóлу. Да вайны ́ 

яшчэ ́ пачáў хадзíць. Ён стáршы мяне быў. 
Ну, я штó. І я, навéрна, і задýмала ці гавары ́ла, мóжа, штó. І ўбáчыла ва снé 

éтага дзéда. А ён тады  ́быў такí малы  ́і ўрэ ́дны-ўрэ ́дны. Й, ой-ёй-ёй, прачнýлася, 
мне так не панрáвілася! 

- Ну, штó ж. Нáда мне такí-та жанíх бýдзе?! Ой, гэ ́та няпрáўда. 
А во, бáчыш, прáўда. Вот, вíдзіш, штó-та ёсць. І нікагдá нікамý не 

павéрыла, éслі б мне хто раскáзваў. 
 
 
 

Ю.Г. Сагановіч 

Мянушкі вёскі Кісялі Мінскага раёна Мінскай вобласці 
Матэрыялы сабраныя ў 2009 г. студэнткай аддзялення “Беларуская 

філалогія” БДУ Сагановіч Юліяй Генадзьеўнай. 
Запіс праводзіўся ў в. Кісялі, якая знаходзіцца за 35 км ад Мінска ў 

Рагаўскім сельсавеце. Агульная колькасць хат – 33, аднак з іх жылых – 14. 
Колькасць пастаянных жыхароў – 31. 

Інфарматары: 
1) Кулаковіч Марыя Пятроўна, 1956 г. н., мясцовая жыхарка – [КМП]. 
2) Вітушка Тамара Пятроўна, 1956 г. н., мясцовая жыхарка – [ВТП].  
3) Вітушкі Ірыны Васілеўны, 1956 г. н., мясцовая жыхарка – [ВІВ]. 
Авечачка. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду і паводзінаў. 

Малая такая, тоўсценькая, разгавор такі нейкі, як бы бляяла… Тожа 
называлі – Авечачка. – [ВТП]. 

Валізка. Матывацыя: у аснове мянушкі ужытае асобай слова, незнаёмае 
для жыхароў вёскі. А яна як вышла, аглянулася, сама вышла, і тады кажа: “А 
дзе мая валізка?” … Ну так і празвалі… Валізка. – [ВТП]. 

Дзедка. Матывавана асаблівасцямі маўлення – рэгулярнае ўжыванне пры 
размове звароту “дзетка”  [ВТП]. 

Знаіш. Матываваная асаблівасцямі маўлення – рэгулярнае паўтарэнне 
пры размове слова “знаіш”. Як ішчэ маладзейшы быў… ну пры размове была 
такая звычка дабаўляць слова “знаіш, знаіш…” І тожа звалі яго Знаіш. І дачку 
звалі Зоська Знайішава – [ВТП]. 

Зык. Матывавана асаблівасцямі паводзінаў. Калі што ні так, ён і крычаў на 
ўсіх, і бегаў, і рукамі махаў… Ну і ўсе неяк яго пабаіваліся зачапіць, ні зналі як яму 
што сказаць, калі што ні так, дык гаварылі: “Во, зык! Ні зачапі яго…” Зык – 
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гэта як авадзень. Муха такая вялікая… Як укуся, дык тады ўжо чалавеку… і зуд 
бярэ, і чэшыцца. Дык ён такі як бы і робіцца. Кажуць: “Што, ужо зык укусіў?” 
на таго… што яго ўжо зык укусіў, што ўжо лётае, крычыць… – [ВТП]. 

Камса. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду. Худая, тонкая 
такая, малая, як камса…– [ВІВ]. 

Куксан. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду. Яму сячкарняй 
пальцы адсекла… рука была як кукса, дык празвалі Куксан – [КМП]. 

Лютак. Матываваная асаблівасцямі паводзінаў. Ну люты ж быў 
надта…– [ВІВ]. 

Манылаўская, Манылаўка. Матываваная тэрытарыяльным 
паходжаннем асобы (з в. Манылы) – [ВІВ]. 

Мошачка. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду і паводзінаў. 
Яна і сама была такая – і дробненькая, і чарнявенькая, кругленькая, і вочкі 
круглыя, і валася чорныя… Вот і празвалі – Мошачка. Такая старацельная, як 
мошка…– [ВТП]. 

Панок. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду. От ён некалі… мы 
пыталіся, ён гаварыў, што пашылі яму нейкае як бы… палітончык такі, 
даўгаваты… можа на выраст, ці як… ну…ну не насілі ж дзеці такіх паліто, ну 
а ён ужо выглядаў як панок малы…[ВІВ]. 

Пуп. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду. Малы… ні рос…– [ВТП]. 
Пшэчка. Матываваная тэрытарыяльным паходжаннем асобы. Дзьве 

дзяўчыны сюды замуж выйшлі, з Заходняй Беларусі. Ну і адну празвалі… 
Сонька Пшэчка: што яна адтуль, з Заходняй. Хоць яна і ні каталічка, 
праваслаўная. Ну так яе ўжо звалі. – [ВТП]. 

Рыбка. Матываваная асаблівасцямі знешняга выгляду і паводзінаў. …Яна 
была такая тонкая, плоская… і тожа вот юркая. І ў гульнях яна выйдзе 
першая, і, як кажуць, выслізне… і на рабоце, і ў лесе ж гэтым, як пойдзем у 
грыбы тыя ці ў ягады. Ну і тожа яе празвалі Рыбка. – [ВТП]. 

Туплік. Матываваная асаблівасцямі паводзінаў. (Хадзіў такі стары 
дзядок, тупаў усё, з палкай. Сівы, барада доўгая была ў яго. Ну і тупаў, 
таптаўся ўсё на адным месце, вот і празвалі яго Туплік... – [ВТП]. 

Чабурашка. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду (знешняе 
падабенства з казачным персанажам). – [ВТП]. 

Чырвоная Шапачка. Матывавана асаблівасцямі знешняга выгляду 
(наяўнасць у асобы галаўнога ўбору чырвонага колеру). – [ВТП]. 

Чытоўка. Матываваная тэрытарыяльным паходжаннем асобы (з 
г. Чыты) – [ВТП]. 
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В.В. Сташулёнак 

З гаворкі вёскі Бабарыкі Мёрскага раёна Віцебскай вобласці 
Матэрыялы сабраныя ў 2009 г. студэнткай аддзялення “Беларуская 

філалогія” БДУ Сташулёнак Веранікай Віктараўнай. 
Запіс праводзіўся ў в. Бабарыкі, якая знаходзіцца ў Павяцкім сельсавеце 

Мёрскага раёна Віцебскай вобласці. У вёсцы 27 двароў, у дадзены момант 15 з 
іх – жылыя. Жыхары з’яўляюцца беларусамі, але некаторыя называюць сябе 
палякамі, што звязана са знаходжаннем вёскі да 1939 г. у складзе Польшчы. Ад 
бліжэйшай чыгуначнай станцыі Друі – 7 км, ад раённага цэнтра Мёр – 25 км, ад 
абласнога цэнтра Віцебска – каля 170 км. 

Інфарматары: 
1) Арсоба Яніна Ігнацьеўна, 1927 г. н., адукацыя 4 кл., нарадзілася ў в. Вята 

Мёрскага раёна Віцебскай вобл., у в. Бабарыкі пераехала ў 1986 г. – [АЯІ]. 
2) Рачыцкая Уладыслава Феліксаўна, 1931 г. н., адукацыя 4 кл., 

нарадзілася ў в. Пруднікі Мёрскага раёна Віцебскай вобл., у в. Бабарыкі 
пераехала ў 1961 г. – [РУФ]. 

3) Смулько Рэгіна Антонаўна, 1937 г. н., адукацыя 4 кл., мясцовая – [СРА]. 
Пра вёску Вяту 

Вя́та ж была́ даўне́й у мо́дзе, у Вя́це ду́жа мноѓа людзе́й было́, гэ́та во, 
была́ мястэ́чка, а тады́ вёсэ́нка, а ціпер́ ужо саўсём нічоѓа ня стал́а ў Вяц́е, там 
тры чалаве́кі, хазя́іны. Я ш там жыла́, як была́ малая́, у школу во хадзі́ла ў 
Чамяры́ і да паноў́ во у двор хадзі́ла, ту́така во мы ро́білі, як і рыбя́ты, лёталі… 
Ну яна́ была́ слын́ная, касцёл быў, ксяндзы́ прыіжджа́лі, гэ́та во, і маладзёжы 
ду́жа было́ мно́га, збіра́ліся. Гэ́та ішчэ́ пры По́льшчы было́, а пос́ьле стал́а 
ме́ней, ме́ней. Стал́і выіжджа́ць, хто ў Да́ўгапільс, хто ў Ры́гу, хто куды́. 
Дайшло́ да тако́й пары́, што тры хазя́інны асталі́ся тол́ькі [АЯI]. 

Пра маладосць 
Тады́ маладзёжы мно́га, ціпер́ ніко́га ш німа́, усе́ маладзёш па гарада́х, а як 

мы гадава́ліся, мы ш то́ка гадава́ліся, нічоѓа ня ві́дзілі, ні зна́лі, а ціпер́ саўсём 
па-друго́му гаду́юцца. Ціпер́ жыш малы́ ўжо ідзе́ць з гэ́тым, з мабі́льнікам, а мы 
ні зна́лі э́тага нічо́га. Ну, што ш ты зро́біш, наш́а до́ля такая́. Мы былі́ бе́дныя, 
мы ня ўчы́ліся нідзе́, шко́лы ш тады́ такі́я, я пры По́льшчы тры гады́ ў шко́лу 
хадзі́ла, пры Расе́і, як прыйшлі́ ўжо Саве́ты, адзі́н гот хадзі́ла… А я была́ тут 
нездаро́вая, жылі мы аш у Прушко́ве, у Варша́ве. Мой тат́а ўпер́ат пае́хаў, былі́ 
мы бе́дныя, зямлі́ ў нас было́ ма́ла, паех́аў тат́а мой на за́рабаткі ў Варша́ву, ну 
ён там і аста́ўся… [АЯI]. 

Пра Замкавую гару  
Цёця, веч́ны пакой́, раска́зывала, што Зам́кавая гара́, там э́та высо́кая, там 

калі́сьці, раска́зывала і́хняя там бабу́ля, там быў́шы калі́сьці касьцёл, а тады´ 
аб’е́хаў. Там бы́ўшы мост, дзе два пагу́ркі там такі́я во, там, ка’ць, быў мост, 
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зато́е там два пагу́ркі, там мост, е́зьдзілі. Так іна́ мне раска́зывала, по ́мню… Але́ 
ж там, ні зна́ю, як капа́лі за́мак, мае́ рыбя́ты ішчо́ во хадзі́лі, знахадзі́лі ней́кія 
гэ́та жале́скі, прынасі́лі, пака́зывалі, дамо́й не нясьлі́, яны́ бра́лі ў музе́й. Мо́жа, 
даўней́ там які́я стары́я жы́ўшы каля́ касьцёлу [РУФ]. 

Пра святкаванне Вялікадня  
Сьвянцо́нку зьядзём, тады́ зьбіра́імся ў ха́ту, пес́ьні пяём, 

падгатаў́ліваемся, тады́ вечарко́м ідзём с “альлялю́яй” па ха́тах. У ка́жную ха́ту 
пія́лі пес́ьні, набе́рым я́ік, усяго́, тады́ дзе́лім, а тады́ тан́цы ро́бім, танцу́йім, 
пяём, во што ро́білі. Э́та пер́шы дзень такі́ быў… А на втары́, дзе та́нцы тады́, 
дзе што. Тады́ ж ужо́ не пайдзе́ш з “алялю́яй”, яй́кі качал́і, бі́лі ма́льцы, а дзе́ўкі 
так, пія́лі пес́ьні, сядзел́і там. Гуля́лі ва ўся́кія гу́льні [РУФ]. 

Пра фарбаванне яек 
Ну, даўне ́й жыш цыбу ́ляй фарбава ́лі я ́йкі, кра ́сак жыш там не было ́, а тады ́, 

як ста ́лі кра ́скі, ну, кра ́скамі фарбава ́лі. А ціпе ́рыка купля ́ім кра ́скі. Зва ́рым 
я ́йка, а тады́ ж гэ́ну фа ́рбу разво ́дзім і ло ́жым там на пяць міну ́т, а тады́ 
выбіра ́ем. Але ́ вот яно ́ нейк не прыстае ́ць кра ́ска [СРА]. 
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Кампаненты грэчаскага паходжання ў беларускай фізічнай тэрміналогіі 
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173 

Сташулёнак В.В.  
З гаворкі вёскі Бабарыкі Мёрскага раёна Віцебскай вобласці 
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