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В.Т. Валюк 

З мікратапаніміі роднай гаворкі в. Дзеркачы Зэльвенскага раёна 

На карце Беларусі Зэльвенскі раён і не заўважыш. Размешчаны ён на поўдні 
Гродзенскай вобласці. Назва раённага цэнтра паходзіць ад ракі Зяльвянка, што 
працякае праз увесь раён. Зэльвеншчына вядома сваімі славутымі кірмашамі, 
Сынкавіцкай царквой-крэпасцю, а таксама касцёламі ў стылі неаготыкі ў вёс-
цы Дзярэчын і гарадскім пасёлку Зэльва, якія і да сённяшняга дня велічна 
ўзвышаюцца над наваколлем. 

Утвораны раён 15 снежня 1940 г., сёння ў ім налічваецца 128 населеных 
пунктаў, аб’яднаных у 10 сельскіх саветаў. 

Вёска Дзеркачы ўваходзіць у склад Крамяніцкага сельскага савета. У першай 
палове 80-х г. ХІХ ст. адносілася да Ваўкавыскага павета. Мела 24 двары, 
293 жыхароў, валасное праўленне, школу, піцейны дом. На пачаку ХХ ст. вёска 
Самаравіцкай воласці Ваўкавыскага павету, 448 жыхароў. 

Сення ў вёсцы налічваецца 78 двароў, пражывае 215 чалавек. Узроставы 
склад жыхароў вельмі разнастайны, з перавагай людзей больш сталага ўзросту. 

Пэўны час тэрыторыя Зэльвенскага раёна знаходзілася ў складзе Польшчы, 
што наклала адбітак на веравызнанне і гаворку. Каля 90 % жыхароў вёскі – 
католікі, 10 % – праваслаўныя. Польская мова аказала значны ўплыў і на мясцо-
вую гаворку, таму польскія словы шырока ўжываюцца ў паўсядзённым жыцці. 

Тэрытарыяльна вёска ўмоўна падзяляецца на тры часткі: 
– Хутар (адгалінаванне на пачатку вёскі); 
– цэнтральная частка або Вёска; 
– Забаліна (частка вёскі, аддзеленая ад цэнтра невялікім полем). 
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Вядомы тры версіі паходжання назвы паселішча: 
1) ад назвы птушкі дзяркач (драч) – невялікай лугавой птушкі сямейства 

пастушковых, з характэрным скрыпучым крыкам. Лічылася, што гэтая птушка 
засяляла і гнездавалася ў асноўным у нашай мясцовасці. 

2) паходжанне вёскі звязваецца са словам дзяркач у значэнні ‘стары венік 
без лісця’. 

3) трэцяя версія паходжання звязана з першымі пасяленцамі, якія па сваёй 
натуры былі ўпартымі. Параўн.: дзяркач – ‘задзіра, забіяка, завадатар сваркі’ 
(гл. Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі. Т. 1. Мінск, 1990. С. 119). 

Мікратапанімічныя назвы вёскі адносяцца да розных месцаў. Па характару 
рэльефу, асаблівасцей расліннасці іх можна падзяліць на такія групы, як палі, лугі, 
сенажаці, водныя аб’екты, лес, сад і г. д. 

Палі: Смáленка, Бярэ′зіна, Малая і Вялікая пята, Лысая гара, Гандзю′ля, 
Ко′пцеўка, Аэрадро′м, Лебядзі′, За′дняе поле, Калхо′знае поле, Мы′шкава пале, 
Саро′кава поле, За′йцава поле, Ві′шанька. 

Лугі і сенажаці: Ра′каў луг, Па′нскі луг, По′рвішкі, Бяро′зы, Пры′пічкі. 
Узгоркі: Цаге′льня, Лысая гара. 
Лясныя ўрочышчы: Ба′гні, Беразня′к, За′мкавы лес, Цаге′льня, Альшына′, 

Малы лес, Дубро′ва, Лясо′к, Цілюхі′. 
Балота: Ко′пцеўка, Дубаўе. 
Сад: Мышкаў сад, Школьны сад, Калхозны сад, Малазе′ўскі сад, Малда-

ва′нчын сад. 
Дарогі: Цёшчына. 
Водныя аб’екты: Пераплю′еўка (Петранёўшчына), рака Альша′нка, рака Са-

ма′раўка, Малое возера, Старое возера, Ляшні′ца, Бранэ′ўкава возера, За′цава возера. 
Па свайму паходжанню мікратапанімічныя назвы падзяляюцца на ўтварэнні 

паводле: а) прыналежнасці канкрэтным гаспадарам (Мышкаў сад, Бранэўкава 
возера, Зайцава поле, Іванава поле), б) асаблівасцей рэльефу мясцовасці (Лысая 
гара, Малая і Вялікая пята), в) характару расліннасці (Дуброва, Беразняк, Бярозы), 
г) месца вытоку воднага аб’екта (Петранёўшчына) і інш. 

Назвы-арыенціры: на Горцы, каля Бочак, каля Іны, на Павароце, у 
Спіртзаводзе. Дарэчы, назва Спіртзавод адна з самых цікавых. Так называюць 

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

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


суседнюю вёску Крамяніца Дольная. Назва даволі распаўсюджаная і часта высту-
пае на пярэдні план замест афіцыйнай. 

У ваколіцах вёскі Дзеркачы намі зафіксавана 56 мікратапанімічных назваў. 
Асобныя з гэтых назваў сустракаюцца і на іншай тэрыторыі Беларусі: Альшына, 
Беразняк, Лясок, Лысая гара. Ёсць і найменні, звязаныя з асаблівасцямі сацыяль-
нага, эканамічнага, культурнага, рэлігійнага жыцця мясцовага насельніцтва 
(Школьны сад, Спіртзавод, Малдаванчын сад і г. д.) 

Час ідзе, назвы губляюцца і забываюцца, таму збору і сістэматызацыі ім вар-
та надаваць асаблівую ўвагу, каб разам з імі мы не страцілі свае асаблівасці, 
індывідуальнасць, гістарычную памяць. 
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