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1 .1. Л У  ЧЫЦ-ФЕДА РЭЦ  
Мінск

АБ СТАТУСЕ ПАЛАНІЗМАЎ У НЕКАТОРЫХ БЕЛАРУСКІХ ГАВОРКАХ

1. Гэты артыкул напісаны на матэрыяле дыялектных запісау 1976 г. з вёсак 
Чарнагўбава (далей скарочана Ч) Капыльскага раёна, a таксама Карцэвічы (К), 
Малева (М) і Саская Ліпка (СЛ) Нясвіжскага раёна, праведзеных па тэме 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР Польскія гаворкі ў  СССР.

У якасці апытальніка быу выкарыстаны Kwestionariusz do badań słownictwa 
ludowego, zesz. I I I  (раздзел XIV — Tramsport i komunikacja, раздзел XV — 
Budownictwo) i zesz. IV (раздзел XXVI — Ukształtowanie terenu, раздзел 
XXVII — Meteorologia, dola niebieskie, miary czasu), Wrocław 1958.

Пры выясненні моўнай сітуацыі у 1976 г. аказалася, што насельніцтва, 
якое у 20-я гады было запісана польскамоуным, у сапрауднасці з’яуляецца 
беларускім да мове і (часткова) каталідкім па веравызнанню. Якраз веравы- 
знанне было рашаючым пры аднясенні да той ці іншай нацыянальнасці, аса- 
бліва у Нясвіжскім раёне. У сучасны перыяд у змешаных шлюбах нацыяналь- 
насць дзяцей вызначаецца іх бацькамі; на яе вызначэнне ўплывае тое, хто 
з’яуляецца главою сям’і або дзе жыве маладая сям’я — у бацькоў-палякау 
ці бацькоў-беларусаў. У любым выпадку польская мова не з’яуляецца мовай 
зносін: старэйшае і сярэдняе пакаленне карыстаецца мясцовай гаворкай 
(пауднёва-заходні дыялект беларускай мовы). Польскай размоўнай мовай 
У даследаваных вёсках валодаюць у слабой ступені толькі некалькі чалавек — 
людзі старэйшага пакалення, якія наведваюць касцёл (у Нясвіжы) і добра веда- 
юць лексіку духоўнай культуры, і людзі сярэдняга ўзросту, якія скончылі поль
скія школы у 20 - 30-я гады, а таксама грамадзянін Ц. Б. І., які жыў 15 год 
У Нясвіжы, працуючы галоуным рыбаводам у Радзівілаў. Ён найбольш ак- 
тыуна валодае польскай (крэсовай) мовай.

2. Разглядаючы польскія запазычанні у гаворках вышэйадзначаных насе- 
леных пунктаў мы не бралі ў разлік старыя паланізмы, якія даўно замацаваліся 
у беларускай народнай і літаратурнай мове, напрыклад, шалёўкі, гонты, дах,
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ганак, дубэльты, цуглі, фортка, тартак, гзымсы, піўніца 'пограб5, шопа, цалёука, 
гэблік, шархебель/шархубёль і інш.

Пэўная група лексікі ўяуляецца інфарматарам як адэкватная. Г эта польскія 
словы, якія (амаль) поўнасцю адпавядаюць беларускім: c’es’laš — цясляр (К), 
3v ’i — дзверы (Ч), p ’orun — пярун (CJT), grôm — гром (Ч), gžmoty — грумб- 
ты (CJ1), v ’elk’ija gžmoty — велькая грымбта (Ч), može — мора (K), lūžy —- 
лужы (СЛ), xmuža — хмара (CJl), s’n ’ek — сьнех (СЛ), kšyžufk’i (M) — кры- 
жбўкі (К) 'падвойныя лейцы5, noc — ноч (CJl), půlnoc — пбунач (СЛ), pšo- 
dek — пёрадок (СЛ).

Да такіх жа перакладных слоу з аднолькавым семантычным напауненнем 
можна аднесці наступныя: s V it  — збрачка/зарашчка (Ч), bečka — кадуша- 
чка (Ч), narty  — льіжы (К), k ’s’enžyc — месяц (СЛ), nuf — маладзік (СЛ), 
g’v ’a s tk ï — збры (СЛ), klon’icê — ручкі (СЛ), zav’ê ru x a — крутавея (СЛ), 
blyskav’ica — маланка (Ч, СЛ, K), f ’irm am ent/n’ebo — неба (Ч, СЛ), tenča — 
весёлка (Ч) /вёсялуха (К)) красавіца (СЛ), oblok’i — пузурбчкі (СЛ), ščabliny —- 
лёстка 'лёстка’ (СЛ), patyčk’i — шварэнкё (СЛ), leb’adry — (<польск. ob- 
ladry) -— набэдрыкі (М), letka pojazđka — леткі возак (M), jenčary — шамкі 
(M), bakufka — спальня (M), podm urnfka — фундамент (M), ceglana/mum- 
vana xata ■— кірпічна хата (K), dom murovaný —■ кірпічны дом (M), założyć’/ 
zapšons’c’— запрагчы (M, K), vy-/roz- (К) (otpšenžyc’ (М)) odłożyć — разпра- 
гчьі (К, M).

У некаторых парах назіраюцца пэўныя адрозненні у значэннях. Так столь аз- 
начае 'столь, падшытая дошкамі’, а суфіт (<польск. sufit) —- 'столь, ...шчыка- 
тураная мурам, зьвёсткай.. (К); вална 'хваля5 — fala 'вялікія хвалі у час бу
ры5 (М).

Часам у выніку запазычання ў аднаго з членау мікрасістэмы ўзнікаюць 
паралелі. У мікрасістэме пуга 'пуга5 бізун 'пуга, якой пасвілі кароў5 (К) 
першы член атрымоўвае адэкватныя адпаведнікі бат (<польск. bat) і кнут 
« р у с к . кнут). Побач з парай уздэчка'святочная вуздэчка5 <-> вббруць 'аброць5 
(К) у суседняй гаворцы маецца узда 'выязная вуздэчка5 абрбць/кантар 
'аброць5 (польск. kantar). У мікрасістэме стаяк мэдаль другая частка яе 
калісьці таксама ўспрыймалася як адэкватная паралель; цяпер жа абедзьве 
лексемы абазначаюць 'мэндлік5, аднак, розны па канструкцыі: стаяк 'мэндлік, 
утвораны з 9 пастауленых на гузыр снапоу і дзесятага зверху — шапкі5, — 
мэдаль 'мэндлік, утвораны ca снапоу, пакладзеных накрыж адзін на аднаго5 (К).

3. Вялікую групу лексікі складаюць запазычанні, якія з’яўляюцца неад’ем- 
най часткай лексікі гаворак: тасьма 'павадок’<польск. taśm a 'стужка5 (К); 
лётры 'бакавыя дошкі ў возе5—польск. ІаНу’тс’ (СЛ); стальвага< польск. 
stelwaga (СЛ); седзэне/садзэне (К, СЛ)—польск. siedzenie; тылкі 'пярэдні і задні 
шчыток у возе’ (СЛ)< польск. tyłki 'тс5; падагбньнік 'раменны пояс, які дасягае 
аж да хваста каня5 (М, К)—польск. podogonie; гамўльцы 'падкладка пад колы
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воза’ (СЛ)<польек. hamulcy; стомшдлб 'жалезная частка стрэмені’ (М) < 
польск. stąpidło; возак 'легкі воз’ (М)<польскі wózek. Па тыпу апошняй ле
ксемы ўтварылася драпчак 'воз з драбінамі’ (СЛ)<польск. wóz drabiniasty 'тс’. 
Назва змроку паходзіць з польск. szara godzina, параўн. шарая (К): ...стаялі 
на шаруй і гаварылі з бабай, а да поўначы яна ўжо і радзіла... Гэтыя прык- 
ладьЕ сведчаць аб тым, што семантычнае згортванне характэрна для запазы- 
чанняў, якія моцна адаптаваліся ў гаворцы.

У апошнія дзесяцігоддзі побач з паланізмамі ўжываюцца новыя словы, запа- 
зычаныя з рускай мовы: самахот/грузавая (аутамашына) (К), сходы/ступенькі 
'лесвіца’ (М, К), р0вар/(вілі)сапет (М), абарлюхт/фортачка (Ч).

Паланізмамі з’яуляюцца таксама і наступныя лексемы: жываплўт (К), 
слонца (К, СЛ), шланбам (К), упалы (СЛ), кўрнік (K), cnápa (К)/шпара (M) 
'шчыліна ў падлозе’, кўлка 'ясны, ружаваты круг на захадзе перад зменай 
надвор’я’ (Ч), скала 'каменне памерам у яйка’ (М), адкладны (бераг) 'спадзісты’ 
(М). Лексема лабэскі 'развалкі’ (К) суадносіцца з польск. падкарпацк. і сілезск. 
łaby 'палазы саняў’, спішск. łabuśki 'гарызантальная частка каркаса плуга, 
якая пры ворыве сунецца па зямлі’< польск. łaba 'лапа’, параўн. усх.-славацк., 
украінск. лемкауск. łaba 'тс’ (гл. F. Sławski, Słownik etymologiczny języka pol
skiego, t. I \ ,  Kraków 1974, s. 397).

У паасобных выпадках носьбіты гаворак ужываюць аказіянальныя паланізмы, 
якія выкліканы сітуацыяй. Яны, як правіла, нясуць экспрэсіўную нагрузку або 
маюць стылёвую афарбоуку: сёдло 'сядло’ (М) сьлізг'овіца 'слізгата’ (СЛ), 
пшэяздка'прагулка на кані, у возе’ (К). 3 гэтай мэтай могуць ужывацца не толькі 
асобныя лексемы, але і словазлучэнні, нават штампы, пачутыя, відаць, у касцёле: 
страла пёрунова (Ч); неба трымаецца на моцы боскай (Ч); вшыстка пан бўг' да- 
пўшчы (Ч); як камэта спадзе, то гэта нейкі знак (Ч); пад поўнач на небе узы- 
ходзяць чшы крўлі 'сузор'е Арыён’ (Ч), — аднак іншыя сузор’і у гэтай гаворцы 
называюцца па-беларуску: Сітка, Кбушык, Мядзведзіца, Малбчны Пуць.

4. У мове інфарматарау зауважаецца своеасаблівая трактоўка вядомых, 
шырока пашыраных польскіх слоу: камянща 'крушня’ (К), пакоі 'вялікі, пры- 
гожы вясковы дом’ (Ч); тўндэр 'прорва, пагібель’ (К) — відаць, з tundra 'тун
дра’;

некаторыя словы з „простай” мовы перакладаюцца на польскую: замест 
паясы (паміж кроквамі) ужыта вензане ключоў (М), замест шчапа 'дранка’ — 
дасэчкі (Ч), пошч (К) замест паніч, або, наадварот, інфарматар замяняе бела- 
рускае дыялектнае слова, таму што яно здаецца яму польскім: раговэ камене (Ч) 
замест вуглавое каменне, валчкі 'круглая чарапіца на вільчыку’ (Ч) замест 
вільчык;

беларускія словы вымауляюцца на польскі манер: г'вусьць 'гвозд’ (М), 
поляно 'брус, бервяно’ (М); на сіняй хмўжы можна пазнаць, што будзе наваль-
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ніца (СЛ); вялікі пшаліуны 'праліуньі’ дэшч—лье, як зь вядра (М); правідла 
'мурлата’ (К); палтаруфка 'дошка-паўтарачка’ (Ч); нашыльнікі 'нашыль- 
нікі’ (М).

З другога боку, польскія словы вымауляюцца на беларускі лад: шчаблшы 
{СЛ), пілавіны (К), тарпяніска (М), шупляда (К), ровар (К), спадак 'дошка 
у возе’ (К), — што, фактычна, з’яуляецца адной з рыс пальшчызны крэсовай.


