
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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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. 

 
 

 

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

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

