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М.М. Макарэвіч 

Уласнабеларускія назвы 
ў лексічнай сістэме народных промыслаў 

Словы, якія ў пэўнай ступені вызначаюць адметную нацыянальную 
спецыфіку беларускай мовы, адлюстроўваюць яе моўную непаўторнасць у 
параўнанні з іншымі славянскімі мовамі з’яўляюцца ўласнабеларускімі. 

Разам з фарміраваннем беларускай народнасці ўтварылася і старабелару-
ская лексіка са сваімі спецыфічнымі адметнасцямі. Яна стала пачатковым эта-
пам як у развіцці ўласнабеларускай мовы ў цэлым, так і лексікі народных 
промыслаў у прыватнасці. 

На працягу свайго развіцця і станаўлення (з XIV ст.) ўласнабеларуская 
лексіка папаўнялася і папаўняецца рознымі шляхамі. Сярод іх асноўнае месца 
займаюць уласнабеларускія дыялектныя новаўтварэнні промыславай лексікі з 
адметнай семантыкай, а таксама агульнаславянскія і ўсходнеславянскія лексе-
мы з новым семантычным напаўненнем. 

Лексема калінаўка ‘рыба краснапёрка’ – уласнабеларускае ўтварэнне, не 
засведчанае ў бліжэйшых славянскіх мовах. Назва ўтворана шляхам пераносу 
семантыкі: назва кустарніка → лінь, які нерасціцца падчас цвіцення каліны 
(ЭСБМ, т. 4, с. 167). 

Уласнабеларускімі дыялектнымі адзінкамі з’яўляюцца словы саплюк, со-
пэль ‘рыба ёрш’. Назвы ўзніклі на аснове асацыятыўнага пераносу знешні вы-
гляд → назва рыбы (ЭСБМ, т. 11, с. 313), (ЭСБМ, т. 12, с. 212). 
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Назоўнік сінь ‘малы шчупак’ узыходзіць да прыметніка сіні. Назва дадзе-
на паводле цёмнага колеру рыбы (ЭСБМ, т. 12, с. 87). 

Лексема зубель ‘дымар, якім падкурваюць пчол’ сваім значэннем 
адрозніваецца ад роднасных слоў у славенскай мове (zubelj ‘полымя’, zublja 
‘факел’) (ЭСБМ, т. 3, с. 347). 

Уласнабеларускай выступае і лексема ліна ‘вяроўка для ўзнімання пчаляра 
на дрэва’, якая не адлюстравана ў іншых славянскіх мовах, акрамя ўкраінскай, дзе 
функцыянуе з абагуленай семантыкай ‘тоўсты канат’ (ЭСБМ, т. 5, с. 312). 

Намінацыя калода ‘калодачны вулей’ уваходзіць у склад уласнабеларускай 
промыславай лексікі на аснове сваёй семантычнай адметнасці (ЭСБМ, т. 4, с. 178). 

Найменне мяднік утворана ад агульнаславянскай лексемы мёд і 
ўваходзіць у састаў нацыянальна адметных лексем на падставе свайго семан-
тычнага напаўнення ‘пчаляр, пчалавод’, якое адсутнічае ў іншых славянскіх 
мовах (ЭСБМ, т. 7, с. 131). 

Уласнабеларускім дыялектным найменнем з’яўляецца лексема лоток 
‘вялікая бочка на збожжа’, якую запазычыла ў свой склад польская мова (lotok) 
са старабеларускай (латока) (ЭСБМ, т. 5, с. 253). 

Субстантыў ладзейка ‘карыта для свіней’ носіць уласнабеларускі харак-
тар і ўтвораны на базе стараславянізма ладдзя (ЭСБМ, т. 5, с. 199). 

Назва адлеўнік ‘гліняны гаршчок’ не мае аналогій у іншых славянскіх мо-
вах і ўтворана ад дзеяслова ліць (Прасл. *liti) (ЭСБМ, т. 1, с. 85). 

Пэўная частка ўласнабеларускай лексікі народных промыслаў мае 
праславянскія карані, на аснове якіх былі ўтвораны найменні для ідэнтыфікацыі 
новых прадметаў і паняццяў, якія ўзніклі ў працэсе развіцця і ўдасканалення 
народных рамёстваў і промыслаў. 

Праславянскую ўтваральную аснову, напрыклад, мае назоўнік гібала 
‘спецыяльная прылада, на якой бондар гне абручы’. Да *gubati ‘гнуць’ + суф. *-
dlo (ЭСБМ, т. 3, с. 80). 

Лексема колат ‘прылада для загону рыбы ў сеткі’ ўтворана ад дзеяслова 
калаціць (праслав. *koltiti) (ЭСБМ, т. 5, с. 92). 

Субстантыў лібіла ‘прыстасаванне для лоўлі ракаў’ не мае адпаведнікаў у 
іншых славянскіх мовах. Утвораны ад *lib- і суф. -dlo (ЭСБМ, т. 5, с. 305). 
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Намінацыя скамы ‘прылада для выціскання мёду і воску’ з’яўляецца 
ўласнабеларускім нульсуфіксальным дэрыватам ад дзеяслова скаміць, які 
ўзыходзіць да прасл. *skomiti (ЭСБМ, т. 12, с. 110). 

Назва лазбень ‘каробка з ліпавай кары для мёду’ адзначана ў дыялектнай 
сучаснай мове, утворана ад *lazьbiti і суф. -ель (ЭСБМ, т. 5, с. 206). 

Праславянскую аснову мае назоўнік ляжойка ‘прыстасаванне з вяровак для 
ўзнімання на дрэва’: утворана ад дзеяслова лезці (прасл. *lěsti) (ЭСБМ, т. 6, с. 116). 

Дыялектнае найменне рыбалоўнага промыслу лата ‘вялікая рыбалоўная 
сетка’ семантычна роднасны з праславянскай асновай *lat- (iti) ‘схапіць’ 
(ЭСБМ, т. 5, с. 249). 

Агульнаславянская лексема корань у беларускай мове набыла вузкаспе-
цыяльную семантыку пчалярскага промыслу: ‘калодачны вулей’ (прасл. *kor-
ьnь) (ЭСБМ, т. 5, с. 99). 

Значная частка ўласнабеларускай лексікі ўтворана ад агульнаславянскіх і 
ўсходнеславянскіх каранёў пры дапамозе тыповых беларускіх 
словаўтваральных сродкаў, найперш суфіксаў: 

1. Суфікс -к- з’яўляецца даволі прадуктыўным пры ўтварэнні 
ўласнабеларускай промыславай лексікі. 

Лексема клейка ‘рыба верхаводка’ не супадае ў плане выражэння з 
адпаведнымі назвамі ў суседніх славянскіх мовах: параўн. укр. уклія, балг. оклей, 
славац. ukleja, польск. uklej. Праслав. *uklěja (ЭСБМ, т. 5, с. 53). 

Намінацыя лётка ‘ляток у вуллі’ ← лётаць + -к- (ЭСБМ, т. 5, с. 303). 
Субстантыў каўганка ‘драўляная міска’ ← каўган + к(а) (ЭСБМ, т. 4, с. 309). 
Найменне капанька ‘драўлянае карыта для мыцця бялізны’ ← капан’ + 

к(а): параўн. паўн.-польск. kopan, макед. копана (ЭСБМ,т. 4, с. 246). 
2. Суфікс -ак- 
Слова прычынак ‘дырачка для закрывання адтуліны ў вулеі’ ← 

суфіксальны дэрыват ад прычыніць (прычыніць + ак) (ЭСБМ, т. 10, с. 172). 
Найменне кожушак ‘шчупак’, паводле Г. Цыхуна, утворана ад слова ка-

жух ‘від адзення’ з матывацыяй ‘гладкая (як вырабленая) скура ў маладых 
шчупакоў’ (ЭСБМ, т. 4, с. 43). Адзначаная ўласнабеларуская лексема 
ўтварылася пры дапамозе суф. -ак-. 
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3. Суфікс -ач- 
Назва бандарскага разца зацірач утворана ад дзеяслова зачырыць + суфікс 

-ач- (ЭСБМ, т. 3, с. 287). 
Лексема мордач ‘пад’язік (рыба)’ выступае дэрыватам назоўніка морда і 

ўтварылася пры дапамозе суфікса -ач- (ЭСБМ, т. 6, с. 228)і інш. 
4. Суфікс -ыч- 
Назоўнік завірыч ‘інструмент для нацягвання абручоў на бандарныя вы-

рабы’ ўтвораны ад дзеяслова завераць ‘зачыняць, замыкаць’ з дапамогай 
суфікса -ыч-, які ўжываецца для ўтварэння назваў прылад (ЭСБМ, т. 3, с. 280). 

5. Суфікс -юк- 
Назва жарлюк ‘маленькі шчупачок’ утворана ад дзеяслова жарляць з 

прадуктыўным на Брэстчыне суфіксам -юк- (ЭСБМ, т. 3, с. 213). 
6. Суфікс -ец- 
Лексема зямец ‘пчаляр’ утварылася ад *zem + суф. -ец- паводле спосабу 

размяшчэння вулляў на зямлі, а не на борцевых дрэвах (ЭСБМ, т. 3, с. 359). 
Актыўна выкарыстоўвалася для стварэння ўласнабеларускай промысла-

вай лексікі бязафікснае словаўтварэнне. 
Найменне закроп ‘прыманка для пчол’ трэба разглядаць як бязафіксны 

назоўнік ад дзеяслова закрапіць (ЭСБМ, т. 3, с. 289). 
Бязафіксным спосабам утворана лексема іск ‘пчаліная разведка’ ад верба-

тыва іскаць (ЭСБМ, 3, с. 399). 
Уласнабеларускай выступае поўнагалосная лексема малочнік ‘збаночак 

для малака’: параўн.: польск. mlecznik, славац. mliečnik, чэш. mlečnice (ЭСБМ, 
т. 6, с. 201). 

Папаўняецца склад уласнабеларускай лексікі і за кошт словаскладання: 
куродым ‘прылада абкурваць пчол’ ← курыць + дым (ЭСБМ, т. 5, с. 169). 

Адзначым, што ў агульным складзе промыславай лексікі выяўленыя намі 
ўласнабеларускія найменні налічваюць 85 адзінак (36,32 %). Утварэнне і 
папаўненне ўласнабеларускай лексікі адбывалася двума агульнамоўнымі 
шляхамі: а) за кошт уласнабеларускіх дыялектных наватвораў, б) на аснове 
агульнаславянскіх і ўсходнеславянскіх каранёвых марфем з дапамогай адмет-
ных беларускіх словаўтваральных афіксаў. 
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