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ДАСЛЕДАВАННЕ ГАВОРАК ВЕРХНЯГА НАД’ЯСЕЛЬДЗЯ 

На тэрыторыі Верхняга Над’ясельдзя выдзелены наступныя групы гаворак: гродзенска-
баранавіцкія (уключаюць лыскаўскую і варанілавіцкую падгрупы) – на поўначы, паўночнабрэсцкія 
акаючыя (уключаюць роўбіцкую і вялікасельскую падгрупы) – на захадзе, паўночнабрэсцкія ока-
ючыя (уключаюць шанёўскую і шарашоўска-гараднянскую падгрупы) – у цэнтры, верхняясельд-
скія (уключаюць рудніцкую, смаляніцкую і ліноўскую падгрупы) – у цэнтры, на ўсходзе і паўд-
нёвым усходзе, малецкія – на паўднёвым усходзе, паўночназагародскія – на паўднёвым захадзе, 
сярэднезагародскія – на поўдні даследуемага рэгіёна.  

As a  result to the conducted research in Verkhnyae Nadyaseldze district the following basic types 
of dialects are revealed: grodzenska-baranavitskaya (including lyskauskaya and varanilavitskaya sub-
groups) – on the north,  paunochnabrestskaya akayuchaya (including roubitskaya and vyalikaselskaya 
subgroups) – on the west, paunochnabrestskaya okayuchaya (including shanyouskaya and sharash-
ouska-garadnyanskaya subgroups) – in the centre, verkhnyayaseldskaya (including rudnitskaya, sma-
lyanitskaya and linouskaya subgroups) – in the centre, on the east and southeast, maletskaya – on the 
southeast, paunochnazagarodskaya – on the southwest, syarednezagarodskaya  – on the south of the re-
gion researched. 

Уводзіны. Тэрыторыя Верхняга Над’ясельдзя 
(Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і сумежжа) 
уяўляе сабой адзін са своеасаблівых рэгіёнаў 
Рэспублікі Беларусь. Тут праходзіць мяжа па-
між заходнепалескай і гродзенска-баранавіцкай 
групамі гаворак. Гаворкі Верхняга Над’ясельдзя 
цікавыя тым, што яны знаходзяцца на стыку 
Беларускага Панямоння і тыповага Заходняга 
Палесся ў зоне моўных міждыялектных кантак-
таў і дыялектных узаемаўплываў [1–2]. 

Даследаванне асноўных фанетычных, мар-
фалагічных і лексічных асаблівасцей гаворак 
Верхняга Над’ясельдзя праводзілася на тэрыто-
рыі Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці (асноў-
ная частка даследавання) і на сумежных тэры-
торыях Бярозаўскага, Iвацэвіцкага, Камянецкага, 
Кобрынскага раёнаў Брэсцкай вобласці, Ваўка-
выскага, Зэльвенскага, Свіслацкага і Слонімс-
кага раёнаў Гродзенскай вобласці. Усяго абсле-
даваны гаворкі жыхароў 231 населенага пункта, 
з іх у Пружанскім раёне – 214, Бярозаўскім – 6, 
Свіслацкім – 5,  Ваўкавыскім – 1, Зэльвенскім – 1, 
Івацэвіцкім – 1, Камянецкім – 1, Кобрынскім – 1, 
Слонімскім раёне – 1 населены пункт.  

Апытанне праводзілася па спецыяльна рас-
працаванай праграме, якая ўключала пытанні 
па фанетыцы, марфалогіі і лексіцы. Поўная пра-
грама даследавання ўключала 40 пытанняў па фа-
нетыцы і 40 пытанняў па марфалогіі, а таксама 
102 пытанні па лексіцы. Усяго складзена 204 кар-
ты, у тым ліку фанетычных – 30, марфалагіч-
ных – 40, лексічных – 90, ізаглосных – 35, гіс-
тарычных – 5, агульных – 4 [3–5]. 

Асноўная частка. Па выніках праведзенага 
даследавання на тэрыторыі Верхняга Над’ясе-
льдзя выдзелены наступныя групы гаворак: 
гродзенска-баранавіцкія (уключаюць лыскаў-

скую і варанілавіцкую падгрупы) – на поўначы, 
паўночнабрэсцкія акаючыя (уключаюць роўбіц-
кую і вялікасельскую падгрупы) – на захадзе, 
паўночнабрэсцкія окаючыя (уключаюць шанёў-
скую і шарашоўска-гараднянскую падгрупы) – 
у цэнтры, верхняясельдскія (уключаюць рудніц-
кую, смаляніцкую і ліноўскую падгрупы) – у цэн-
тры, на ўсходзе і паўднёвым усходзе, малецкія – 
на паўднёвым усходзе, паўночназагародскія – 
на паўднёвым захадзе, сярэднезагародскія – на 
поўдні даследуемага рэгіёна. 

Сярэднезагародскім гаворкам характэрны 
наступныя рысы: шасціфанемны склад галос-
ных – [і], [ы], [е], [а], [о], [у]; «оканне» (у га-
ворках некаторых населеных пунктаў «уканне») 
(молокó, головá, курóва, увэс); перад рэфлексамі 
*е, *і зычныя б, в, м, п, д, т, з, с, н вымаўляюц-
ца цвёрда (бэдá, выснá, мышóк, пысóк, дэнь, 
тэплó, зымá, сыла, ныва); цвёрдасць заднеязыч-
ных у былых спалучэннях *гы, *кы, *хы 
(дорогы , корóткы);  на месцы *Ђ пад націскам 
вымаўляецца [і] (сíно, ліс, лíто); на месцы *о 
ў новых закрытых складах пад націскам вымаў-
ляецца [і / ы] (стыг, кінь, він, віз); пратэтычны 
[в] у займенніках 3-й асобы (він, вонá, вонó, 
воны  /вунá, вунó, вуны /); формы інфінітыва з 
асновай на галосны з фанетычным варыянтам 
суфікса -ці -ты (умывáты, купáты, спáты); 
«саканне» адсутнічае (умывáтыся, купáтыся; 
умывáюся, купáюся; умы вся, купáвся); лексемы 
картóплі ‘бульба’, шчавýх ‘шчаўе’, пухлáй 
‘падбярозавік’, багню к ‘махавік’, пырыпы лка 
‘матылёк’, комны рцы ‘манжэты’, крупэ ня 
‘крывяная каўбаса’, вы шкы ‘гарышча’, мутю н 
‘манюка’, клю ня ‘гумно’, бэлíтыся ‘мыць бя-
лізну’, красню к ‘падасінавік’, запíл ‘падол’, 
хвíйка ‘сасна’. 
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Паўночназагародскім гаворкам характэрны 
наступныя рысы: шасціфанемны склад галос-
ных – [і], [ы], [е], [а], [о], [у]; «оканне»  
(молокó, головá, корóва); перад рэфлексамі *е, *і 
зычныя б, в, м, п, д, т, з, с, н вымаўляюцца 
цвёрда (бэдá, выснá, мышóк, пысóк, дэнь, 
тэплó, зымá, сы ла, ны ва); цвёрдасць заднеязыч-
ных у былых спалучэннях *гы, *кы, *хы 
(дорогы, корóткы); на месцы *Ђ пад націскам 
вымаўляецца [і] (сíно, ліс, лíто); на месцы *о 
ў новых закрытых складах пад націскам вымаў-
ляецца [у] (стуг, кунь, вун, вуз); пратэтычны [в] 
у займенніках 3-й асобы (вун, вонá, вонó, воны ); 
формы інфінітыва з асновай на галосны з фане-
тычным варыянтам суфікса -ці -ты (умывáты, 
купáты, спáты); «саканне» адсутнічае (умывá-
тыся, купáтыся; умывáюся, купáюся; умы вся, 
купáвся); лексемы картóплі ‘бульба’, шчавýх 
‘шчаўе’, пухлáй ‘падбярозавік’, багню к ‘маха-
вік’, пырыпы ілка ‘матылёк’, комнíырцы ‘ман-
жэты’, бэлíтыся ‘мыць бялізну’, крупэ ня ‘кры-
вяная каўбаса’, вы шкыі ‘гарышча’, мутю н 
‘манюка’, клю ня ‘гумно’, краснюк ‘падасі-
навік’, запýл ‘падол’, хвýйка ‘сасна’. 

Малецкім гаворкам характэрны: васьміфа-
немны склад галосных – [і], [ы], [е], [а], [о], [у], 
[іе], [уо]; паслядоўнае оканне (молокó, головá, 
корóва); перад рэфлексамі *е, *і зычныя б, в, м, 
п, д, т, з, с, н вымаўляюцца цвёрда (бэдá, вэснá, 
мэшóк, пэсóк, дэнь, тэплó, зымá, сы ла, ны ва); 
на месцы *Ђ пад націскам вымаўляецца дыф-
тонг [іе] (сіено, ліес, ліето); на месцы *о ў но-
вых закрытых складах пад націскам вымаўляец-
ца дыфтонг [уо] (стуог, куонь, вуон, вуоз); пра-
тэтычны [в] у займенніках 3-й асобы (вуон, 
вонá, вонó, воны ); формы інфінітыва з асновай 
на галосны з фанетычным варыянтам суфікса -ці 
-ты (умывáты, купáты, спáты); «саканне» 
(умывáтыса, купáтыса; умывáюса, купáюса; 
умы ўса, купáўса); лексемы пéр’е ‘лісце цыбулі’, 
гýбка ‘сыраежка’, бэ лец ‘дзежка для жывёлы’, 
якмáнь ‘толькі што’, журахлíны ‘журавіны’, 
красноголóвэц ‘падасінавік’, повáл ‘столь’, гак 
‘матыка’. 

Верхняясельдскім гаворкам характэрны 
наступныя рысы: васьміфанемны склад галос-
ных – [і], [ы], [е], [а], [о], [у], [іе], [уо]; пасля-
доўнае оканне (молокó, головá, корóва); перад 
рэфлексамі *е пярэднеязычныя (акрамя л) і губ-
ныя вымаўляюцца цвёрда (зэмля , сэлó, дэнь, 
пэсóк, мэшóк, нэбо); перад рэфлексамі *і пярэд-
неязычныя і губныя вымаўляюцца мякка (зімá, 
сíла, пілá, вíшня, мíска); мяккасць заднеязыч-
ных у былых спалучэннях *гы, *кы, *хы (до-
рогí, корóткі); на месцы *Ђ пад націскам вы-
маўляецца дыфтонг [іе] (сіено, ліес, ліето); 
на месцы *о ў новых закрытых складах пад на-
ціскам вымаўляецца дыфтонг [уо] (стуог, ку-

онь, вуон, вуоз); пратэтычны [в] у займенніках 
3-й асобы (вуон, вонá, вонó, воны ); формы інфі-
нітыва з асновай на галосны з суфіксам -ці 
(умывáці, купáці, спáці); «саканне» (умывáціса, 
купáціса; умывáюса, купáюса; умы ўса, купáў-
са); лексемы бодкí (бóдэха) ‘сасновая ігліца’, 
бýльва ‘бульба’, бэрэзняк ‘падбярозавік’, пэдэрко 
‘божая кароўка’, маты лка ‘матылёк’, пóразок 
‘пасак з тканіны’, кíшка ‘крывяная каўбаса’, 
тоўканíца ‘таўчоная бульба’, кóпашка ‘невялі-
кая рыдлёўка’. 

У ліноўскай падгрупе на месцы  *д’ (d’) і 
*д·(d·) вымаўляецца [д] цвёрды перад *е (дэнь, 
дэ рэво, ідэ, дэ, нідэ, нéдэ),  [дз’] мяккі – у ін-
шых пазіцыях (дзед, ходзíці, людзі). У рудніц-
кай падгрупе, у адрозненне ад ліноўскай, у не-
каторых словах  перад *е вымаўляецца [дз’] 
мяккі (дзе, нідзé, нéдзі). У смаляніцкай падгру-
пе на месцы  *д’ (d’) і *д·(d·) вымаўляецца [д] 
цвёрды перад *е (дэнь, дэ рэво, ідэ),  у некато-
рых словах  – [дз’] мяккі (дзе, нідзé, нéдзі). У ін-
шых пазіцыях у гэтай падгрупе на месцы  *д’ (d’) 
і *д·(d·) вымаўляецца [дз’] мяккі (дзед, ходзíці, 
людзі). Смаляніцкай і рудніцкай падгрупам ха-
рактэрны лексемы багнóвік ‘махавік’, покóт 
‘гарышча’, кýтаці ‘мыць бялізну’, пэлена ‘падол’, 
ушáток ‘дзежка для жывёлы’ і г. д. Ліноўскай 
падгрупе адпавядаюць лексемы мшар ‘махавік’, 
горá ‘гарышча’, мыці ‘мыць бялізну’, подóлок 
‘падол’, бэ лец ‘дзежка для жывёлы’. 

Паўночнабрэсцкім акаючым гаворкам на 
тэрыторыі Пружанскага раёна характэрна пас-
лядоўнае аканне (галавá, малакó, карóва); 
прыстаўны гук [г] (гарáці, ганýча); ненаціскны 
канчатак -ае ў прыметнікаў ніякага роду адзі-
ночнага ліку ў назоўным склоне (нóвае, бéлае), 
ненаціскны канчатак -ым у прыметнікаў ніяка-
га роду адзіночнага ліку ў месным склоне (у 
нóвым, у бéлым), лексемы шчыпéр ‘лісце цыбу-
лі’, лгун ‘манюка’, пóгрэб ‘капец бульбы’, карó-
бка ‘прыстасаванне для сяўбы’ і г. д.; паўноч-
набрэсцкім окаючым – паслядоўнае оканне 
(головá, молокó, корóва), адпаведна адсутнасць 
прыстаўнога [г] (орáці, онýча); ненаціскны кан-
чатак -эе ў прыметнікаў ніякага роду адзіночна-
га ліку ў назоўным склоне (нóвэе, бéлэе), нена-
ціскны канчатак -ом у прыметнікаў ніякага ро-
ду адзіночнага ліку ў месным склоне (у нóвом, у 
бéлом);  лексемы цыбýля  ‘лісце цыбулі’, муцяр 
‘манюка’, скопэц ‘капец бульбы’, севэ нька 
‘прыстасаванне для сяўбы’. 

Да агульных асаблівасцей паўночнабрэсц-
кіх гаворак адносяцца: шасціфанемны склад га-
лосных – [і], [ы], [е], [а], [о], [у]; паслядоўнае 
цеканне-дзеканне (дзень, ідзé, дзед, людзі, дзялка, 
сядзь, цеплó, цíхо, цень, цяжко, п’яць); мяккасць 
пярэднеязычных перад рэфлексамі *е, *і (зяемля 
(земля), селó, сíла, зімá); мяккасць губных перад 



Ôèëîëîãèÿ 163 

 

рэфлексамі *і (вíшня, пілá, мíска); цвёрдасць 
губных (у большасці гаворак) перад рэфлексамі 
*е (пасóк, машóк, васнá – паўночнабрэсцкія 
акаючыя (роўбіцкая падгрупа), пэсóк, мэшóк, 
вэснá – паўночнабрэсцкія окаючыя (шанёўская 
падгрупа)); мяккасць заднеязычных у былых 
спалучэннях *гы, *кы, *хы (дарагí /дорогí/, 
карóткі /корóткі/);  на месцы *о ў новых за-
крытых складах пад націскам вымаўляецца [о] 
(стог, конь, воз); на месцы *Ђ пад націскам вы-
маўляецца [е] (сéно, лес, лéто); пратэтычны [в] 
у займенніках 3-й асобы (вон, вонá /ванá/, вонó 
/ванó/, воны  /ваны /); формы інфінітыва з асно-
вай на галосны з суфіксам -ці (умывáці, купáці, 
спáці); «саканне» (умывáціса, купáціса; умы-
вáюса, купáюса; умыўса, купáўса); лексемы белí-
ці /бэлíці/ ‘мыць бялізну’, кацюбá ‘качарга’, 
памóст /помóст/ ‘падлога’, шыкатá /шыкотá/ 
‘сасновая ігліца’. 

У вялікасельскай і шарашоўска-гараднян-
скай падгрупах губныя перад рэфлексамі *е мяк-
кія (песóк, мешóк, ведрó); у роўбіцкай і шанёўс-
кай падгрупах – цвёрдыя (пасóк, машóк, вадрó; 
пэсóк, мэшóк, вэдрó). 

Гродзенска-баранавіцкім гаворкам на тэ-
рыторыі Верхняга Над’ясельдзя характэрны: 
шасціфанемны склад галосных – [і], [ы], [е], [а], 
[о], [у]; паслядоўнае аканне (галавá, малакó, 
карóва); мяккасць губных і пярэднеязычных пе-
рад рэфлексамі *е, *і (бéраг, пясóк, зямля , сíла, 
зімá, вíшня); мяккасць заднеязычных у былых 
спалучэннях *гы, *кы, *хы (дарагí, карóткі);  
на месцы *о ў новых закрытых складах пад на-
ціскам вымаўляецца [о] (стог, конь, воз); на мес-
цы *Ђ пад націскам вымаўляецца [е] (сéно, лес, 
лéто); паслядоўнае цеканне-дзеканне (дзень, 
ідзé, дзед, людзі, дзялка, сядзь, цяплó,  цíхо,  цень, 
ця жко, пяць); займеннікі 3-й асобы ён, янá, янó, 
яны ; формы інфінітыва з асновай на галосны з 
суфіксам -ць (умывáць, купáць, спаць); формы 
зваротных дзеясловаў у інфінітыве з постфік-
сам -ца (умывáцца, купáцца); формы зваротных 
дзеясловаў у першай асобе адзіночнага ліку 
цяперашняга часу і зваротных дзеясловаў у прош-
лым часе з постфіксам -ся /-сё/ (умывáюся, ку-
пáюся /умывáюсё, купáюсё/; умы ўся, купáўся 
/умыўсё, купáўсё/); лексемы кастрыцá ‘сасновая 
ігліца’, чабóр ‘чабор’, сіня к ‘махавік’, папрýга 
‘скураны пасак’, столь ‘столь’, качаргá ‘качар-
га’, ржышчо ‘іржышча’, картóплі ‘бульба’, 
гумнó ‘гумно’. 

Гаворкам варанілавіцкай падгрупы харак-
тэрны пратэтычны [в] (вóка, вóзера); вымаўленне 
галоснага [і] на месцы *е ў першым пераднаціс-

кным складзе пасля *н (німá, ні знáю); ненаціс-
кны канчатак -а ў прыметнікаў жаночага роду 
адзіночнага ліку ў назоўным склоне (нóва, дóб-
ра); націскны канчатак -ое ў прыметнікаў ніяка-
га роду адзіночнага ліку ў назоўным склоне 
(маладóе, старóе); лексемы  абшлáгі ‘манжэты’, 
налíванка ‘крывяная каўбаса’, камя к ‘таўчоная 
бульба /пюрэ/’, дрыгвá ‘халадзец’; лыскаўскай 
падгрупе ўласціва адсутнасць пратэтычнага [в] 
(óко, óзеро); вымаўленне галоснага [е] на мес-
цы *е ў першым пераднаціскным складзе перад 
*н (немá, не знáю); ненаціскны канчатак  -ая ў 
прыметнікаў жаночага роду адзіночнага ліку 
ў назоўным склоне (нóвая, дóбрая); націскны 
канчатак -оё ў прыметнікаў ніякага роду адзі-
ночнага ліку ў назоўным склоне (маладóё, ста-
рóё); лексемы  абшэ ўкі /ашэ ўкі/ ‘манжэты’, кíш-
ка ‘крывяная каўбаса’, кáша ‘таўчоная бульба 
/пюрэ/’, квашáніна /квашанíна/ ‘халадзец’.  

Заключэнне. На тэрыторыі Верхняга 
Над’ясельдзя выдзелены наступныя групы га-
ворак: гродзенска-баранавіцкія (уключаюць лыс-
каўскую і варанілавіцкую падгрупы) – на поў-
начы, паўночнабрэсцкія акаючыя (уключаюць 
роўбіцкую і вялікасельскую падгрупы) – на за-
хадзе, паўночнабрэсцкія окаючыя (уключаюць 
шанёўскую і шарашоўска-гараднянскую пад-
групы) – у цэнтры, верхняясельдскія (уключа-
юць рудніцкую, смаляніцкую і ліноўскую пад-
групы) – у цэнтры, на ўсходзе і паўднёвым усхо-
дзе, малецкія – на паўднёвым усходзе, паўночна-
загародскія – на паўднёвым захадзе, сярэднеза-
гародскія – на поўдні даследуемага рэгіёна. 
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