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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. 
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