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Анатацыя: у артыкуле даследуецца выкарыстанне некаторых прыметнікаў лексіка-

семантычнай групы ‘тоўсты (тлусты)’ ў сучаснай беларускай літаратурнай мове і 

беларускіх гаворках; акцэнтуецца ўвага на арэале распаўсюджання адзінак на тэрыторыі 

Беларусі, аналізуецца формаўтваральны і словаўтваральны патэнцыял лексем. 
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Лексіка-семантычная група прыметнікаў з агульным значэннем ‘тоўсты 

(тлусты)’ прадстаўлена ў артыкуле лексемамі тоўсты, дзябёлы, пузаты, 

жырны, гладкі. 

Лексему тоўсты (*tъlstъ) Макс Фасмер лічыць праславянскай па сваім 

паходжанні; параўн. руск. толстый, укр. товстій, польск. tlusty, чэш. tlustý 

[10]. Гэта адзінка вядома больш на тэрыторыі сучасных усходнеславянскіх 

і заходнеславянскіх моў. У паўднёваславянскіх мовах паняцце ‘тоўсты’ 

выражаецца лексемамі дебео (сербск.), debeli (харв.), дебел (балг.); параўн. 

з беларускім прыметнікам дзябёлы. 

У старажытнарускай мове (тълстыи, толстыи, тлъстыи) [5], а таксама 

у старабеларускай мове (толстый) [2] прыметнік меў даволі разгалінаваную 

сістэму значэнняў, у тым ліку выкарыстоўваўся і ў значэнні ‘тоўсты, 

мажны’. 

У гаворках Беларусі лексема тоўсты (таўсты) пашырана ў значэннях: 

‘вялікі, значны ў аб’ёме, папярочным сячэнні’: Тоўстыя былі браўна [6]; 



Вероўка тоўста, на ногу накручваюць у лапцех [9]; Граблі цяжкія; брусок 

вельмі тоўсты у ім [1]; ‘які мае мажную, паўнацелую фігуру’: Тоўсты, чуць 

ходзіць [6]; ‘вялікі, мясісты, пухлы (пра часткі цела)’: Тоўстыя лыткі [6]; [7]. Ва 

ўсходнепалескіх гаворках прыметнік тоўсты характарызуе ‘нізкі, густы голас, 

гук’: [9]. Форма жаночага роду тоўстая азначае ‘цяжарная жанчына’: Ена не 

раділа шчэ, хаділа такая тоўстая [7]. Кароткую форму тоўста з гэтым жа 

значэннем назiраем на Тураўшчыне (Тоўста прыехала од его да родзiла сына, 

увесь баценя) [9]. 

У розных рэгіёнах Беларусі выяўляем выкарыстанне вялікай колькасці 

вытворных ад прыметніка тоўсты адзінак са значэннем высокай меры 

якасці: на Лоеўшчыне – таўсценны [11]; на Тураўшчыне – таўшчэзны, 

таўшчэлезны, таўшчэлны, тоўсцелезны [9]; на Брэстчыне – товстылюзный 

[3]; на Магілёўчыне – тоўшчэзный [1]; у паўночна-заходніх гаворках – 

таўсцяразны, таўшчэнны [7], таўсцёразны [6], таўстушчы, таўсцюшчы [6]. 

У паўночна-заходнім рэгіёне непаўнату якасцi, змякчэнне i памяншэнне 

прыкметы характарызуе прыметнiк таўсматы (Для сваіх год яна 

таўсматая) [6]. 

Мужчыну, які мае празмерную вагу цела, у народзе называюць 

таўсцяком [6], тоўстуном [9], а жанчыну – таўстухай [6]. 

Прыметнік тоўсты і вытворныя ад яго адзінкі ў беларускай мове маюць 

адмоўную канатацыю, характарызуюць чалавека, які не сочыць за здароўем, 

не любіць фізічную культуру. Аднак у беларускай фразеалогіі прыметнік 

тоўсты (тлусты) ўваходзяць у склад адзінак са значэннем чагосьці, што 

мае каштоўнасць, што хочацца мець, прыдбаць: тлусты кавалак ‘што-н. 

прывабнае, спакуслівае’; тоўсты кашалёк, тоўстая кішэнь ‘вялікі капітал, 

багацце’ [4]. 

Вернемся да пазначанага вышэй прыметніка дзябёлы (руск. дебелый). 

Фасмер пацвярджае старажытнасць утварэння гэтага слова, лічыць 

роднаснымі да гэтай адзінкі добл, доблий, доблесть [10]. Адсюль, верагодна, 



паходжанне станоўчай канатацыі лексемы дзябёлы ў сучаснай беларускай 

мове.  Прыметнік характарызуе чалавека, які празмерна захапляецца ежай, 

набраў лішнюю вагу, але і яшчэ ўказвае на чалавека здаровага, дужага, 

здольнага да фізічнай працы, не хваравітага ([Міхась] глядзеў на шырокія 

плечы, на дзябёлую, налітую сілай постаць майстра. І. Сіўцоў) [8]. 

Прыметнік пузаты мае яркае канататыўнае значэнне, не толькі дае 

азначэнне чалавека з залішняй вагой, але і характарызуе пэўную форму 

цела. Адзінка фіксуецца толькі ва ўсходнеславянскай моўнай падгрупе: 

параўн. руск. пузатый, укр. пузатий. 

У гутарковым маўленні ўсходнепалескага рэгіёна Беларусі пузаты не 

толькі чалавек, але i аб’ёмістыя прадметы: Варэнікі такіе пузатые, што рука 

гнецца, душа радуецца [9]. Вытворны дзеяслоў пузацець (пузацецi) 

‘таўсцець’ заўважаны ў выкарыстанні на паўночнай тэрыторыі Беларусі 

(Велiка растi, но не пузацей) [6]. 

Нарматыўнымі слоўнікамі сучаснай беларускай мове пузаты падаецца 

як размоўнае ў асноўным значэнні ‘з вялікім жыватом’ і ў пераносным  ‘нізкі 

і шырокі, з пукатымі бакамі’ [8]. 

Прыметнік жырны ‘тоўсты’ паходзіць ад назоўнiка жыр. Слова 

старажытнае па паходжанні, сустракаецца ў многіх славянскіх мовах [10]. У 

гэтай адзiнкi на фоне агульнай семы ‘тоўсты’ актуалiзуецца сема ‘якi 

ўтрымлiвае жыр’. 

У народных гаворках паўночна-заходняга рэгіёна жырны і дублеты 

жырный, жыркі, жыраўны маюць значэнне ‘які змяшчае шмат жыра, 

масла’ (Жырноя малако, як прыпарыш – плёначка бывая) [6]), а таксама 

‘тоўсты, тлусты, атлусцелы (пра людзей, жывёл, птушак або часткі 

цела).’(Жырны чалавек – яму хоць хвораст дай, ён будзя есці, так і скаціна) 

[6]). На Тураўшчыне жырны і дублет жыроўны – гэта яшчэ і 

‘непераборлівы ў ежы’ (Вон з такое хаты жыроўное, шчо попало едзяць, 

колісь мекіну тоўклі да елі) [9]. 



Прыметнiк гладкi сустракаецца ў многiх славянскiх мовах, этымалагiчна 

звязаны з iншымі мовамi iндаеўрапейскай групы, параўн – руск. гла́дкий 

гла́док, гла́дка, гла́дко, укр. гладкий, др.-русск., ст.-слав. гладъкъ, балг. 

гла́дък, сербахарв. гла̏дак, славен. gládǝk, чеш., слвц. hladký, польск. gɫadki. 

Роднаснае … англ. glad ‘задаволены, шчаслівы’ [10]. У гэтай адзiнкi на фоне 

агульнай семы ‘тоўсты’ актуалiзуецца сема ‘сыты, задаволены жыццём’. 

Мяркуем, што другаснае значэнне прыметнiка развiлося на аснове ўяўлення 

простага народа аб добрым i шчаслiвым жыццi пры ўмове наяўнасцi ў iх 

дастатковай колькасцi ежы, параўн з английским glad. Лiшняя вага ў 

народзе доўгi час атаясамлiвалася з дастаткам. 

У такiм значэннi адзiнка фiксуецца ў многiх рэгiёнах Беларусi: 

паўднёва-заходнi рэгiён – гладкі  [9]; паўночна-заходнi рэгiён – глаткі, 

глаткый (Баба зрабілася глаткая такая) [6]. На Тураўшчыне назiраюцца 

адзiнкi-варыянты са значэннем большай iнтэнсiўнасцi якасцi – гладзезны, 

гладзелны (Вон буў нічогенькі, а вона – гладзезна!) [9]. Таксама i на 

Гродзеншчыне фіксуем – гладючы (Зробыўся гладючы і баба гладючая) [6]. 

Мае станоўчую канатацыю вытворны назоўник гладзь, варыянт 

гладзюша ‘вельмі поўная жанчына’ (Гладзь такая его молодзіца) [9]. Так 

называюць жанчыну, якая прываблiвае сваёй паўнатой. Адмоўную ацэнку і 

людское асуджэнне выражаюць адзіночналікавы назоўнік гладосць і 

множналікавы гладошчы, ужываююца ў значэнні ‘паўната’ (Што воны 

завідуюць гладошчам! Худа здоровейша.), а таксама назоўнiк гладун (гладуха 

ж.) (Така гладуха ты, аж не хорошэ) [9]. 

Слоўнiкамi сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы слова гладкі 

падаецца з паметай ‘размоўнае’ [8]. 

Такім чынам, у адрозненні ад літаратурнай мовы, дыялектнае маўленне 

валодае большай семантычнай ёмістасцю, большай свабодай выбару 

сродкаў для выражэння сэнсавых, стылістычных і эмацыянальных адценняў 

значэння. Менавіта народнае маўленне зяўляецца асновай зараджэння 



эмацыянальна-ацэначнай лексікі. Таму што ў дыялектным асяродку 

засяроджваецца найбольшы набор сродкаў экспрэсіўнага выражэння, што 

звязана з агульным павышаным тонусам дыялектнага маўлення. 
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