
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. 
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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 Феадосіем10 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 
                                                
10 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. 
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