
брагінскіх гаворках лексема рыза пашырыла свой семантычны аб’ём і 
абазначае назву рознага старога адзення, у тым ліку асобных яго відаў: пінжака, 
спадніцы, світы і інш. [4, с. 73]. Што тычыцца наймення апараты, то яно не 
сустракаецца ў слоўніках беларускай мовы. 

Да гэтай падгрупы адносіцца і лексема альба, якая падаецца ў значэнні 
‘белая кашуля, што надзяваюць рымска-каталіцкія свяшчэннікі пры 
набажэнстве’. Як адзначае А.М. Булыка, слова альба (алба) ‘белая рыза 
ксяндза’ запазычана ў 1592 г. са старапольскай мовы ад alba < лац. alba [5, 
с. 177]. Дадзеная назва не кадыфікавалася ў сучаснай беларускай мове і не 
зафіксавана ў дыялектных слоўніках ХХ ст.  

Такім чынам, сярод існаваўшых у беларускай мове ХIХ ст. слоў са 
значэннем ‘свяшчэнніцкае верхняе адзенне, якое надзяваюць у час 
набажэнства’ ў сучаснай беларускай мове з’яўляюцца нарматыўнымі толькі два 
– рыза, раса. 

Другая падгрупа прадстаўлена словамі габить, чернь з агульным 
значэннем ‘манаскае адзенне’. Цікава, што І.Насовіч зафіксаваў лексему чернь і 
ў значэнні ‘чорнае жалобнае адзенне’. Гэтыя назвы ў слоўніках беларускай 
мовы ХХ ст. не зафіксаваны. Да рытуальных найменняў адносяцца багамолле і 
ризка. 

Лексема богомолле занатавана ў значэнні ‘яўрэйскі малітоўны ўбор’, а 
слова ризка, памянш. ризочка пададзена ў значэнні ‘кашулька або палатно, якое 
ўжываецца для прыняцця немаўляці ад купелі’. Назвы багамолле і ризка ў 
беларускіх дыялектных і літаратурных лексікаграфічных крыніцах не 
адзначаюцца. 

Слоўнік беларускай мовы І.Насовіча займае значнае месца ў айчыннай 
лексікаграфіі. Ён утрымлівае багаты фактычны матэрыял для вывучэння 
гісторыі беларускай мовы, у прыватнасці дыялектнай лексікалогіі. 
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Ж.Я. Белакурская 
ЭТНАСТЭРЭАТЫПЫ Ў «СЛОЎНІКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» 

І.І. НАСОВІЧА 

Слоўнік І. Насовіча – гэта своеасаблівы навукова-лінгвістычны летапіс 
народа і часу. Ён засведчыў стан і ўзровень развіцця беларускай мовы 
сярэдзіны ХІХ ст., данёс і перадаў нам яе лексічныя скарбы, фразеалагічнае і 
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прыказкавае багацце, адлюстраваў ў жывым слове глыбіню мыслення і 
светаразумення беларусаў як нацыі. 

Слоўнік карэнным чынам адрозніваецца ад сучасных лексікаграфічных 
выданняў, якія падаюць паводле «мёртвай» схемы ў алфавітным парадку 
пералік адпаведных лексем. Ён цікавы найперш своёй нацыянальнай 
адметнасцю, якая праз асобу аўтара-складальніка выявілася як у фактычным 
матэрыяле слоўніка ў цэлым, так і ў этнастэрэатыпах у прыватнасці. 

Этнічныя стэрэатыпы (ці этнастэрэатыпы) – устойлівыя ментальныя 
ўяўленні аб сваім/чужым этнасе. У этнастэрэатыпах вылучаюцца гетэрастэрэатып 
(уяўленні розных народаў аб іншых народах) і аўтастэрэатып (уяўленне пра сябе), 
што адлюстроўваецца ў этнанамінацыях (этнонімах) – наборы лексем, якія 
выкарыстоўваюцца для апісання «сябе» і «іншага» і заключаюць у сабе 
адпаведную інфармацыйную нагрузку. Этнанамінацыі ў слоўніку ўжываюцца ў 
якасці загалоўных слоў слоўнікавых артыкулаў, а таксама ў ілюстрацыях да іх. Так, 
ключавымі словамі апазіцый свой/чужы з’яўляюцца лесемы свой, тутэйшій, 
тутэйшній, тутошній, тубылецъ і інш. Пры гэтым іх значэнні выяўляюцца не 
толькі праз сінанімію, але і праз антанімічныя супрацьпастаўленні (Ёнъ не 
тутэйшній, а захóдзень. Мы тужільцы, а ты захóдзень). 

У складзе этнонімаў вылучаюцца наступныя лексіка-семантычныя групы 
(далей – ЛСГ). 

 ЛСГ этнонімаў, якія ўказваюць на месца пражывання (край, родзина, 
вёска); 

 ЛСГ этнонімаў – назваў людзей (людъ, веснякъ, тутошній, тубылецъ, 
свой), у тым ліку прадстаўнікоў іншых народаў (чужеземецъ, чужеземка, 
захóдзень, хохлачъ, хохлачка, литвинъ, литвякъ, литовка, еврей, жидзюкъ, 
московка); 

 ЛСГ этнонімаў-антрапонімаў, фіксатараў моўнага нацыянальнага 
стэрэатыпу (Автухъ, Алёкса, Адаська, Янъ, Яначка, Янка, Ясь, Ясюкъ, Ясюленька, 
Ясюта, Панасъ, Павлюкъ, Якубъ, Марися, Мариська, Авгинка, Авгиння, Адарка, 
Юста, Балька, Авдотка); 

 ЛСГ этнонімаў, якія характарызуюць эмацыянальна-дынамічныя, 
прыроджаныя якасці і характарыстыкі беларуса, рысы яго характару (сумленне, 
церплівасць, добриня, рахманина, норовъ, зýхливость, зухлúвый, чесный, 
моркотный, мужный, амбитный, мовчанка); 

 ЛСГ этнонімаў характарыстык беларусаў паводле паводзінаў у 
грамадстве, адносін да працы (самоправный, змизеренный, рабоцяга), паводле 
прафесійнай прыналежнасці (дударъ, цымбалистъ), паводле суседскіх ці 
сваяцкіх адносін (родзúна, родакъ, чадо, мужикъ, братка, бацинька, бацичка, 
мамухна, блазнота, хлопчик, хлопчина, дзhвка, куменька, кумъ, кумокъ, 
браценникъ, братавая, сусhдзюхна, кумпанія), а таксама шэраг лаянкавых слоў, 
адмоўных характарыстык людзей (хамъ, дурень, азіятъ, пуцайла, ласунъ, 
лежачій, зюзь, хорохоня, абакула, хлюндра, бабзыръ, блазнюкъ, бавтрюкъ); 
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 ЛСГ назваў рэлігійных свят (Велик-дзень, Тройца, Купала, Вербница, 
Юрій); 

 ЛСГ назваў міфічных істот (домовикъ, Баба-яга, ідолъ, хохликъ, хохлаты, 
виры); 

 ЛСГ культурна-бытавых рэалій: назвы адзення (кошуля, сурдукъ, 
андаракъ, сукенка), абутку (боты, бахилки); прадметаў бытавога прызначэння 
(гребенецъ, суконка), хатняга ўжытку (качалка, дубасъ, яшка, коробъ, барыла, 
балта, ямпулка, довбешка); 

 ЛСГ назваў страў (верещака, поливка, яешня, березовикъ, блинецъ, олей, 
олеецъ); 

 ЛСГ гаспадарчых пабудоў (холупа, хлhвъ, коровница, альтана, 
спижарня); 

 ЛСГ раслін, грыбоў (ажина, багун, агристъ, бабина-душица, волошка, 
жицень, бураки, цыбуля, жито, зязюльки, абабокъ); 

 ЛСГ звяроў і птушак (куня, пуцукъ, вавёрка, дудакъ, зязюля, зязюлька); 
 ЛСГ формул моўнага этыкету (добры́дзень, добры́вечеръ, добраночъ, 

чаломъ, спасибо). 
Такім чынам, у «Слоўніку беларускай мовы» І. Насовіча занатаваны не 

толькі лексемы, якія маюць дачыненне да нацыянальна-моўнай канатацыі, але і 
даюць уяўленне пра сістэму прыярытэтаў беларускага народа канца 19 ст. у 
плане эмацыянальна-псіхалагічным і камунікатыўна-сацыяльным. У сваёй 
аснове этнастэрэатыпы маюць ацэначнае значэнне і заключаюць у сабе 
інфармацыю, спраецыраваную на агульнапрынятыя ў соцыуме таго часу 
эталоны. 
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