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Асаблівасці заходнепалескай батанічнай наменклатурнай лексікі 

У традыцыйных народных гаворках Брэсцка-Пінскага Палесся назвы 
раслін прадстаўлены даволі значным у колькасных адносінах шэрагам слоў. На 
аснове сабранага намі фактычнага матэрыялу, аб’ём якога складае 2090 
лексічных адзінак, быў зроблены аналіз унутрысістэмных сувязяў батанічнай 
наменклатуры, яе паходжання, словаўтварэння і функцыянавання ў заходне-
палескіх гаворках.  

Праведзенае даследаванне дазваляе выдзяліць наступныя асаблівасці за-
ходнепалескай батанічнай лексікі: 

1. Батанічная наменклатурная лексіка характарызуецца разнастайнымі 
паводле семантыкі прадметна-тэматычнымі групамі: назвы дрэў, кустоў, ягадных 
кустоў і раслін, дэкаратыўных і хатніх раслін (вазонаў), палявых, лугавых, 
лясных, балотных, агародных, збожжавых, кармавых раслін і г. д. Кожная з 
гэтых груп прадстаўлена рознай колькасцю родавых і відавых найменняў. 

2. Для заходнепалескай батанічнай наменклатуры характэрны такія се-
мантычныя з’явы, як сінанімія, дублетнасць, варыянтнасць і аманімія. 

Матываванасць з’яўляецца асноўнай прыкметай, якую нясе на сабе народ-
ная лексіка, у тым ліку і батанічная. Таму з’ява сінаніміі больш характэрная для 
заходнепалескіх назваў раслін, чым дублетнасць (156 відаў мае сінанімічныя на-
звы: баранцы, бараньі хвостыкі ‘брусніцы’, бодяк, страхополох, чортополох 
‘татарнік калючы’, гусячы лапкі, зозулін лён, курача слыпота, ластоўчін ленок, 
лютік, слепота ‘казялец едкі’, качэлкі, кіяхі, шышкы ‘рагоз шырокалісты’; і 
толькі 47 – дублетныя: лук, цыбуля ‘цыбуля рэпчатая’, мнята, шанда ‘мята паля-
вая’, морві, шулковныца ‘тут, шаўкоўніца’, сасна, хвоя ‘хвоя звычайная’). 

Адзначаецца фанетычная, акцэнтная, акцэнтна-фанематычная, марфалагічная, 
фанетыка-марфалагічная і словаўтваральная варыянтнасць. Прадуктыўнасцю вы-
значаецца фанетычная варыянтнасць: браткі – браткэ, варба  – вырба, лухіны – 
лухыны, роса – рася, сосанка – сосонка – сосынка, трускавкі – трускаўкі і інш.  

Значная колькасць варыянтаў выклікана дыялектнымі адрозненнямі гаво-
рак Заходняга Палесся, вуснай формай бытавання дыялектнай мовы, уплывам 
рускай мовы і гаворак памежных тэрыторый. 
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Вылучаецца і група фітонімаў-амонімаў, якія поўнасцю супадаюць у 
гучанні і напісанні, але называюць розныя з’явы расліннага свету: амырыканка 
‘гатунак бульбы’ – амырыканка ‘рамонак садовы’; локно ‘падалешнік 
еўрапейскі’ – локно ‘гарлачык чыста-белы’; молочай, молочей, молочій, молочэй 
‘малачай кіпарысавы’ – молочай, молочей, молочій, молочэй ‘адуванчык лека-
вы’– молочей, молочій, молочэй ‘асот’ – молочэй ‘зарніца звычайная’ і інш. 

3. Батанічная наменклатура з пункту гледжання яе паходжання даволі не-
аднародная. Сярод прааналізаваных найменняў вылучаюцца матываваныя назвы. 
За аснову намінацыі могуць брацца: 1) знешнія прыкметы расліны (колер, будо-
ва): вырачкы, вэльколюн, срі́бнык, сывэнькэ; 2) падабенства расліны ці яе частак з 
жывёламі, птушкамі, насякомымі: бараньі рогі, бараньі хвостыкі, гускі, козачкы; 
3) назва месца, дзе расліна звычайна расце: подгорнік, подорожнік; 4) смакавыя 
ўласцівасці расліны, пахучасць: буйкі, горчак, кісліца і інш.  

Значную групу ўтвараюць словы праславянскага паходжання: авёс, клён, лён, 
локно, сасна, сітнык і інш. Сустракаюцца і найменні з індаеўрапейскай мовы: осока, 
осот, папороть; агульнаславянскія назвы: бузіна, осокор, осына, чабрэц, яблыня, яч-
мень; усходнеславянскія ўтварэнні: ажыны, вітла, грэчка, нэхворост, паслен. 

Іншамоўныя намінацыі запазычаны як са славянскіх, так і з іншых 
еўрапейскіх моў. Асноўнымі крыніцамі запазычання з’яўляюцца найперш 
суседнія польская і руская мовы. Непасрэдна з гэтых моў або пры іх 
пасрэдніцтве прыйшлі назвы: бэз, клюква, лахачы, мультан і інш. Значную ча-
стку складаюць словы з лацінскай і грэчаскай моў, што абумоўлена спецыфікай 
прааналізаванай лексікі: барбарыс, кактус, фікус, флоксы і інш. 

4. Асноўны пласт заходнепалескай батанічнай наменклатуры складаюць 
вытворныя лексемы. Простыя назвы часцей за ўсё ўтвараюцца марфалагічным 
спосабам (сярод словаўтваральных фармантаў пераважаюць суфіксы: -ак-, -ан-, 
-ац-, -к-, -нік-, -нык-, -ік-, -ык-, -ыц-, -эц-, -ын-, -ян- і некаторыя іншыя: 
зубнык, какошнік, ключыкі, козлік, конопэлька, копыткі, медвэдыны, ожыніна. 
Асноўнымі спосабамі ўтварэння складаных намінацый з’яўляюцца словаскла-
данне (брат-сё стра, іван-ча й), асноваскладанне (зверабой Ø, самаса дØ, 
самосів Ø) і асновасловаскладанне (вэльколю н, серыбор, чорногу зы). Састаўныя 
номены часцей утвараюцца па мадэлі прыметнік (поўны ці кароткі) + 
назоўнік (дыкы мак, жо ўтый ляд, жэ шка кропыва, за йцов шчавушо к), што не 
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з’яўляецца нарматыўным для навуковай батанічнай наменклатуры, дзе для аба-
значэння відаў прыняты бінамінальныя найменні, першае слова ў якіх называе 
род, да якога адносіцца дадзены від (выражаецца назоўнікам), другое – відавы 
эпітэт (часцей гэта прыметнік, рэдка – назоўнік-прыдатак). 

5. Дыферэнцыяцыя заходнепалескай батанічнай наменклатуры ў 
дачыненні да лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы і народных га-
ворак прадстаўлена наступнымі разнавіднасцямі пластоў: першы з іх уключае 
назвы, якія ўваходзяць у слоўнікавы склад беларускай нарматыўнай лексікі 
(брусніцы, боб, дуб, мак, цыніі), другі складаюць дыялектныя найменні, што 
бытуюць у розных раёнах Беларусі і на памежнай украінскай тэрыторыі (дывы-
на, жыжка, комарыкы, лотач, лэпэха, тыпэц, хробуст), трэці прадстаўлены 
ўласнарэгіянальнымі ўтварэннямі (вырачкы, глечікі, дрыгічка, калачык, кача 
короста, олечка, сэрпыкы, туменка). 

Такім чынам, батанічная наменклатура – састаўная частка слоўнікавага 
саставу гаворак Брэсцка-Пінскага Палесся, разнастайная ў семантычных, струк-
турна-тыпалагічных і генетычных адносінах. Яе сістэмнае вывучэнне можа 
спрыяць узбагачэнню слоўніка сучаснай беларускай літаратурнай мовы і 
нармалізацыі батанічнай навуковай тэрміналогіі. Яна мае значэнне для развіцця 
мясцовага краязнаўства, распрацоўкі этнакультурных турыстычных маршрутаў, 
выхавання ў маладога пакалення паважлівых адносін да гісторыі роднага краю. 
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