
ВалатоўскаяВалатоўская НінаНіна АляксандраўнаАляксандраўна

((БеларусьБеларусь))

ДыялектныяДыялектныя назвыназвы страўстраў

уу беларускайбеларускай іі ўкраінскайўкраінскай мовахмовах



МэтаМэта даследаваннядаследавання –– выявіцьвыявіць заканамернасцізаканамернасці арганізацыіарганізацыі
сістэмысістэмы дыялектныхдыялектных назваўназваў страўстраў беларускайбеларускай іі
ўкраінскайўкраінскай моўмоў..

АбАб’’ ектект даследаваннядаследавання –– дыялектныядыялектныя назвыназвы страўстраў беларускайбеларускай іі
ўкраінскайўкраінскай моўмоў, , вылучаныявылучаныя шляхамшляхам суцэльнайсуцэльнай выбарківыбаркі зз
дыялектныхдыялектных слоўнікаўслоўнікаў згаданыхзгаданых моўмоў..

ПрадметПрадмет даследаваннядаследавання –– сістэмныясістэмныя адносіныадносіны ўў дыялектныхдыялектных
назвахназвах страўстраў блізкароднасныхблізкароднасных моўмоў..

МатэрыялМатэрыял даследаваннядаследавання –– 2870 2870 лексемлексем, , прадстаўленыхпрадстаўленых уу
дыялектныхдыялектных слоўнікахслоўніках беларускайбеларускай (1671) (1671) іі ўкраінскайўкраінскай
(1222) (1222) моўмоў..

МетадыМетады даследаваннядаследавання: : апісальныапісальны, , супастаўляльнысупастаўляльны, , 
статыстычныстатыстычны, , метадметад кампанентнагакампанентнага аналізуаналізу, , элементыэлементы
метадуметаду лінгвагеаграфіілінгвагеаграфіі іі этналінгвістычнайэтналінгвістычнай
інтэрпрэтацыіінтэрпрэтацыі..



аа)) асноўныасноўны зыходнызыходны прадуктпрадукт ((мукамука / / мясамяса / / саласала / / рыбарыба / / 
бульбабульба / / яйкаяйка / / крупыкрупы / / агароднінаагародніна / / малакомалако););

бб)) кансістэнцыякансістэнцыя ((густыягустыя / / рэдкіярэдкія););

вв) ) ступеньступень складанасціскладанасці прыгатаванняпрыгатавання ((простыяпростыя / / 
складаныяскладаныя););

гг)) спосабспосаб спажыванняспажывання ((сырыясырыя / / смажаныясмажаныя ((вараныявараныя));));

дд)) тэмпературатэмпература спажыванняспажывання ((гарачыягарачыя / / халодныяхалодныя););

ее)) часчас спажыванняспажывання ((снеданнеснеданне / / абедабед / / вячэравячэра).).



аа)) агульныяагульныя назвыназвы стравыстравы ((белбел. 100; . 100; укрукр. 49);. 49);

бб)) назвыназвы страўстраў зз мукімукі ((белбел.. 462; 462; укрукр. 455) . 455) –– назвыназвы бліноўбліноў
((белбел.146; .146; укрукр. 18); . 18); назвыназвы хлебахлеба іі хлебабулачныххлебабулачных вырабаўвырабаў
((белбел. 316; . 316; укрукр. 437);. 437);

вв)) назвыназвы густыхгустых страўстраў ((белбел. 765; . 765; укрукр. 462) . 462) –– назвыназвы страўстраў зз
бульбыбульбы ((белбел. 337; . 337; укрукр. 194); . 194); назвыназвы страўстраў зз мясамяса, , саласала іі
рыбырыбы ((белбел. 306; . 306; укрукр. 133); . 133); назвыназвы страўстраў зз яекяек ((белбел. 66; . 66; укрукр. . 
63); 63); назвыназвы кашкаш зз зернязерня ((белбел.37; .37; укрукр. 50); . 50); назвыназвы страўстраў зз
агародніныагародніны ((белбел. 19; . 19; укрукр. 22);. 22);

гг)) назвыназвы рэдкіхрэдкіх ((негустыхнегустых) ) страўстраў ((белбел. 227; . 227; укрукр. 118);. 118);

дд)) назвыназвы страўстраў зз малакамалака ((белбел. 117; . 117; укрукр. 138). 138)..



аа)) міжмоўныяміжмоўныя супадзеннісупадзенні ((кашакаша''нканка ''крывянаякрывяная каўбасакаўбаса' ' ––
БрэстчынаБрэстчына іі кашакаша''нканка ''крывянаякрывяная каўбасакаўбаса' ' –– заходнепалескіязаходнепалескія
гаворкігаворкі УкраіныУкраіны););

бб)) міжмоўнаяміжмоўная полісеміяполісемія ((белбел. . коко''ржыкржык ''праснакпраснак, , перапечкаперапечка' ' ––
паўночнапаўночна--заходніязаходнія гаворкігаворкі; ; укрукр. . коко''ржикржик ''праснакпраснак', '', 'дранікдранік' ' ––
заходнепалескіязаходнепалескія гаворкігаворкі););

вв)) міжмоўнаяміжмоўная аманіміяаманімія ((белбел. . дзерудзеру''нн ''дранікдранік' ' –– палескіяпалескія гаворкігаворкі; ; 
укрукр..дерудеру''нн 11 ''дранікдранік', ', дерудеру''нн 22 ''тумантуман' ' –– заходнепалескіязаходнепалескія
гаворкігаворкі).).



аа)) міждыялектнаяміждыялектная полісеміяполісемія ((укрукр. . пляпля''цокцок ''коржкорж зз цестацеста' ' ––
заходневалынскіязаходневалынскія гаворкігаворкі, , пляпля''цокцок ''коржкорж зз цестацеста', '', 'дранікдранік' ' ––
заходнепалескіязаходнепалескія гаворкігаворкі););

бб)) дыялектнадыялектна--літаратурнаялітаратурная полісеміяполісемія ((белбел. . цыцы''мусмус ––
ГродзеншчынаГродзеншчына –– ''салодкаясалодкая стравастрава зз тушанайтушанай морквыморквы'; '; уу
літліт. . мовемове –– полісемантполісемант: 1. ': 1. 'абаб вельмівельмі прыгожымпрыгожым, , вельмівельмі
цікавымцікавым, , найлепшымнайлепшым'; 2. ''; 2. 'салодкаясалодкая стравастрава зз тушанайтушанай
морквыморквы'; 3. ''; 3. 'штошто--нн. . вельмівельмі істотнаеістотнае, , значнаезначнае'); '); 

вв)) міждыялектнаяміждыялектная аманіміяаманімія ((белбел. . коржкорж 11 ''праснакпраснак', ', коржкорж 22
''бясформеннаябясформенная нарасцьнарасць' ' –– ТураўшчынаТураўшчына; ; коржкорж 11 ''праснакпраснак', ', 
коржкорж 22 ''зляжалаезляжалае сенасена' ' –– паўночнапаўночна--заходніязаходнія гаворкігаворкі););

гг)) дыялектнадыялектна--літаратурнаялітаратурная аманіміяаманімія ((белбел. . марцыпамарцыпа''ныны ––
ТураўшчынаТураўшчына –– ''вараныявараныя буракібуракі', ', літліт. . мовамова –– ''кандытарскікандытарскі
вырабвыраб зз міндальнагаміндальнага цестацеста').').



аа)) ''стравастрава 1' 1' –– ''стравастрава 2'2' ((белбел. . драчодрачо''нана ''блінблін зз дранайдранай
бульбыбульбы', '', 'ляпёшкаляпёшка зз пшанічнайпшанічнай мукімукі зз яйцаміяйцамі іі саламсалам абоабо
масламмаслам' ' ––МагілёўшчынаМагілёўшчына; ; укрукр. . лугулугу''міниміни ''розныярозныя стравыстравы', ', 
''відвід салодкайсалодкай стравыстравы зз рысурысу абоабо маннайманнай крупыкрупы' ' ––
букавінскіябукавінскія гаворкігаворкі)); ; 

бб)) ''стравастрава' ' –– ''нене стравастрава'' ((белбел. . таптутапту''хаха ''тоўчанаятоўчаная варанаявараная
бульбабульба, , камыкамы', '', 'ступаступа' ' ––МагілёўшчынаМагілёўшчына; ; укрукр. . голостьоголостьо''бб
''посныпосны боршчборшч ціці супсуп''; ; ''напаловунапалову апранутыапрануты чалавекчалавек'' ––
СумшчынаСумшчына););

вв)) ''зыходнызыходны прадуктпрадукт'' –– ''стравастрава'' ((белбел. . гругру''цаца ''ячменныяячменныя
крупыкрупы', '', 'кашакаша абоабо супсуп зз гэтыхгэтых крупкруп' ' –– сярэднебеларускіясярэднебеларускія
гаворкігаворкі; ; укрукр. . бульманябульманя''никник ''бульбінабульбіна', '', 'печаныпечаны коржкорж зз
мукімукі, , змешанайзмешанай зз бульбайбульбай' ' –– бойкаўскіябойкаўскія гаворкігаворкі).).



аа)) паводлепаводле зыходнагазыходнага прадуктапрадукта ((белбел. . аўсяаўся''нканка ''кашакаша зз
аўсяныхаўсяных крупкруп' ' –– ГродзеншчынаГродзеншчына; ; укрукр. . картоплякартопля''нецнец ''блінблін, , 
прыгатаваныпрыгатаваны зз дранайдранай бульбыбульбы' ' –– заходнепалескіязаходнепалескія
гаворкігаворкі););

бб)) паводлепаводле спосабуспосабу прыгатаванняпрыгатавання ((белбел. . вывы''скрабачкаскрабачка
''маленькаямаленькая булачкабулачка хлебахлеба, , спечанаяспечаная зз рэшткаўрэшткаў цестацеста'' ––
сярэднебеларускіясярэднебеларускія гаворкігаворкі; ; укрукр. . завизави''ванецванец ''відвід пірагапірага, , 
рулетрулет'' –– букавінскіябукавінскія гаворкігаворкі););

вв)) паводлепаводле знешнягазнешняга выглядувыгляду ((белбел. . шэрашэра''кк ''шэрышэры хлебхлеб'' ––
сярэднебеларускіясярэднебеларускія гаворкігаворкі; ; укрукр. . шпашпа''лала ''доўгідоўгі хлебхлеб, , якіякі
выпякаеццавыпякаецца ўў формахформах'' –– палескіяпалескія гаворкігаворкі).).



аа)) належацьналежаць дада розныхрозных абрадаўабрадаў ((белбел. . бобо''нданда ''пірогпірог длядля
памінальнагапамінальнага сталастала'', , ''пірогпірог, , якіякі пякліпяклі дада святасвята ВялікадняВялікадня'' ––
паўночнапаўночна--заходніязаходнія гаворкігаворкі; ; укрукр. . колакола''чч ''святковысвятковы вясельнывясельны
калачкалач'', , ''калядныкалядны калачкалач'' –– гуцульскіягуцульскія гаворкігаворкі));;

бб)) называюцьназываюць абрадавыяабрадавыя іі неабрадавыянеабрадавыя стравыстравы ((белбел. . 
потапота''пцыпцы ''ежаежа зз салодкагасалодкага малакамалака, , уу якоеякое накрышанынакрышаны
хлебхлеб'', , ''памінальнаяпамінальная стравастрава'' –– ТураўшчынаТураўшчына; ; укрукр. . коровакорова''йй
''вялікаявялікая баханкабаханка хлебахлеба'', , ''вялікаявялікая баханкабаханка хлебахлеба, , спечанаяспечаная
нана вяселлевяселле'' –– бойкаўскіябойкаўскія гаворкігаворкі););

вв)) называюцьназываюць розныярозныя стравыстравы аднагоаднаго абрадуабраду ((белбел. . баба''бінабіна
кака''шаша ''кашакаша', '', 'яечняяечня'; '; укрукр. . коко''ливоливо ''абрадаваяабрадавая стравастрава нана
памінкахпамінках: : варанаявараная пшаніцапшаніца, , запраўленаязапраўленая мёдаммёдам абоабо
цукрамцукрам'', , ''абрадаваяабрадавая стравастрава нана памінкахпамінках: : парэзаныпарэзаны нана
дробныядробныя кавалкікавалкі белыбелы хлебхлеб'' –– гуцульскіягуцульскія гаворкігаворкі).).



ДзякуйДзякуй заза ўвагуўвагу!!


