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Слова ад рэдактара
Электронны варыянт лексікаграфічнага даведніка «Слоўнік Сенненшчыны. Т. 1. А –
К» – гэта варыянт слоўніка, створанага ў аддзеле дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі філіяла
«Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў
беларускай культуры, мовы і літаратуры для выдавецтва «Беларуская навука». У гэтай
версіі, за выключэннем прадмовы, якая была скарочана, галоўным чынам у яе
ілюстрацыйнай частцы, захавана будова і форма падачы слоўнага матэрыялу ў тым
выглядзе, як гэта было зроблена навуковым рэдактарам В. М. Курцовай на апошнім,
завяршальным этапе для друкавання рукапісу.
Пры працы над слоўнікам істотныя прапановы і слушныя заўвагі былі зроблены
рэдактарам выдавецтва «Беларуская навука» Т. В. Лаўрык, за што аўтарскі калектыў
вельмі ёй удзячны.
«Слоўнік Сенненшчыны» не з’яўляецца, зразумела, бездакорным выданнем, таму мы
гатовы прыняць любыя заўвагі і прапановы чытачоў, каб наступныя тамы зрабіць
лепшымі. У гэтым выпадку накіроўвайце свае прапановы на электронны адрас:
slownik.siennienshchyna@gmail.com

Прадмова
Слоўнік гаворак Сенненшчыны – гэта рэгіянальны лексікаграфічны даведнік,
складзены на аснове архіўных матэрыялаў, якія захоўваліся ў аддзеле дыялекталогіі і
лінгвагеаграфіі Інстытута мовы і літаратуры НАН Беларусі. Гэты лексічны словазбор мае
адметны навуковы статус у параўнанні з іншымі аналагічнымі лексікаграфічнамі працамі.
Выбар прасторава лакалізаванай групы гаворак у складзе гаворак паўночна-ўсходняга
дыялекту беларускай мовы быў прадвызначаны вынікамі іх навуковага даследавання і
наступнай інтэрпрэтацыяй звестак пра іх. Здзейсненыя навукоўцамі-дыялектолагамі
лінгвагеаграфічная дыферэнцыяцыя і групоўка гаворак беларускай мовы паводле
рознаструктурных моўных асаблівасцей, адлюстраваных у «Дыялекталагічным атласе
беларускай мовы» (ДАБМ), сведчылі, што шэраг рознаўзроўневых лінгвістычных рыс,
характэрных для мясцовых гаворак, аб’ядноўваюцца ў асобныя пучкі ізаглос. Тым самым
лінгвальна тэрыторыя Сенненшчыны адасабляецца ад іншых гаворак, прылеглых да іх,
утвараючы асобны кампактны моўны арэал1. Гэта стала галоўным аргументам у
спецыяльным навуковым даследаванні дадзеных гаворак. Навуковы інтарэс да сенненскіх
гаворак тлумачыцца таксама іншымі прычынамі. Нягледзячы на спецыяльна прынятую ў
50-я гады мінулага стагоддзя праграму па вывучэнні лексічных набыткаў гаворак
Беларусі2, адным з пунктаў якой з’яўлялася складанне «Слоўніка полацкіх і віцебскіх
гаворак»3, такі слоўнік не быў створаны. Таму сёння, дзякуючы ўкладанню рэгіянальнага
слоўніка гаворак Сенненшчыны, будзе выканана даўняя задума беларускіх мовазнаўцаў па
рэалізацыі буйнога лексікаграфічнага праекта, распрацаванага ў аддзеле дыялекталогіі і
лінгвагеаграфіі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Тагачасны план даследаваць лексічную
сістэму гаворак полацка-віцебскага рэгіёна сёння ажыццёўлены часткова, паколькі
навукова мэтазгодным з’яўлялася найперш вывучэнне лакальнай моўнай прасторы
полацка-віцебскага рэгіёна – тэрыторыі Сенненскага раёна. Засяродзіцца на збіранні
лексічнага матэрыялу з Сенненшчыны падштурхоўвалі і іншыя акалічнасці. Адзіным
даведнікам, які даваў звесткі пра лексічныя адметнасці гаворак Віцебшчыны, амаль на
працягу стагоддзя з’яўляўся «Віцебскі краёвы слоўнік» (1927), складзены М. І.
Каспяровічам. Слоўнік М. І. Каспяровіча, хоць і ўключаў у свой склад асобныя
агульнаўжывальныя ў беларускай мове словы, пераважна адлюстроўваў мясцовыя
абазначальныя сродкі. Абраны, дыферэнцыяльны па сваёй сутнасці, спосаб падачы лексікі
быў зроблены аўтарам згодна з прынятымі ў 20-я гады ХХ-га стагоддзя прынцыпамі
ўкладання краёвых слоўнікаў. Абагульненым лексікаграфічным выданнем па
дэманстрацыі лексічных набыткаў усяго Падзвіння з’яўляецца «Рэгіянальны слоўнік
Віцебшчыны» (2012) у дзвюх частках, падрыхтаваны на кафедры беларускага
мовазнаўства Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Першая частка даведніка ўжо
надрукавана. Аднак гэты віцебскі словазбор па прынцыпах укладання мала адрозніваецца
ад папярэдняй лексікаграфічнай працы М. І. Каспяровіча.
Лексічнай базай «Слоўніка Сенненшчыны» з’яўляюцца матэрыялы, сабраныя ў час
дыялекталагічных экспедыцый, якія праводзіліся ў 80-я гады мінулага стагоддзя.
Планавае штогадовае збіранне лексікі гаворак Сенненскага раёна супрацоўнікамі аддзела
дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі тагачаснага Інстытута мовазнаўства распачалося ў 1987 г. і
працягвалася да 1990 г. У 1986 г. ладзілася спецыяльная паездка навукоўцаў у Лепельскі,
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Чашніцкі, Бешанковіцкі і Сенненскі раёны з мэтай удакладнення моўнай прасторы
абследавання. Дзякуючы знаёмству з гаворкамі памежных суседніх раёнаў Віцебшчыны
апорнай тэрыторыяй даследавання сталі гаворкі Сенненскага раёна.
Пад непасрэдным кіраўніцтвам тагачаснага загадчыка аддзела П. А. Міхайлава ў
Сенненскі раён было арганізавана і праведзена 8 дыялекталагічных экспедыцый.
Навуковыя экспедыцыі ладзіліся двойчы на год, вясной у сакавіку і летам у ліпені.
Ажыццявіць поўнае вывучэнне лексічнай сістэмы сенненскіх гаворак не атрымалася. Па
шматлікіх сацыяльна-эканамічных прычынах, якія мелі месца ў нашай краіне ў 80-я гады,
палявыя выезды былі спынены. З-за гэтага не былі зроблены і спецыяльныя
дыялекталагічныя экспедыцыі з мэтай праверкі наяўнай картатэкі слоўніка ці яе
папаўнення новым слоўным матэрыялам.
Пастаяннымі і актыўнымі ўдзельнікамі ўсіх палявых даследаванняў былі тагачасныя
супрацоўнікі аддзела П. А. Міхайлаў, Н. У. Быкава, Ф. Д. Клімчук, А. А. Крывіцкі, С. Г.
Лобач, Т. М. Трухан, А. І. Чабярук, І. Я. Яшкін. У некаторых выездах удзельнічалі В. М.
Курцова і М. А. Ісачанкава. Гэтым экспедыцыйным атрадам былі ажыццёўлены запісы
маўлення мясцовых жыхароў у многіх вёсках Сенненскага раёна, а таксама ў трох вёсках
Чашніцкага раёна, прылеглых да Сенненшчыны (гл. ніжэйпададзены спіс). На аснове
дыялектных запісаў была сфарміравана лексічная картатэка назапашанага словазбору. Яна
стала адзінай крыніцай матэрыялаў для складання слоўніка мясцовых гаворак.
Рэгіянальны лексікаграфічны даведнік «Слоўнік Сенненшчыны» – гэта слоўнік, які
характарызуецца не толькі адметным выбарам тэрыторыі даследавання беларускіх
гаворак. Дадзены лексічны збор мае і іншыя асаблівасці. Пры збіранні лексікі вялікая
ўвага надавалася назапашванню інфармацыі пра традыцыйную духоўную культуру
мясцовага насельніцтва: запісваліся разнастайныя малыя жанры мясцовай моватворчасці –
прыказкі і іншыя адметныя выслоўі, прыкметы і павер’і з каляндарных і сямейных
абрадаў, прыгаворкі, жарты, дзіцячыя лічылкі, тэксты песень і інш. Рэгістрацыя
пералічанай часткі лексічных набыткаў праводзілася або ў форме словаўжыванняў, г. зн.
пры рэалізацыі пэўных лексічных адзінак ці сінтаксічных канструкцый у сказах, або як
асобных моўных адзінак народнай моватворчасці. Выяўленне даследчыкамі пласта
мясцовых слоўных багаццяў этналінгвістычнага, этнакультурнага плана было
невыпадковым: яно вымагалася недастатковай рэпрэзентатыўнасцю матэрыялаў,
адлюстраваных у «Лексічным атласе беларускіх народных гаворак». Спроба запоўніць
нацыянальныя лакуны па адлюстраванні ў складзе лексічнай сістэмы гаворак слоў са
сферы духоўнай культуры зроблена на прыкладзе гаворак Сенненшчыны. Гэтым
падрыхтаваны словазбор істотна адрозніваецца ад наяўных лексікаграфічных прац,
створаных паводле матэрыялаў з Віцебшчыны. Аднак назапашванне звестак
этнакультурнага характару пры ажыццяўленні збіральніцкай працы не з’яўлялася
спецыяльнай мэтай даследавання, таму праводзілася непаслядоўна. Увогуле
ілюстрацыйная база падрыхтаванага ўдзельнікамі дыялекталагічных экспедыцый слоўнага
каталога характарызуецца рознай напоўненасцю. У лексічным спісе, які меўся стаць
рэестрам «Слоўніка Сенненшчыны», сустракаліся словы як з надзвычай багатай
колькасцю ілюстрацый, так і такія абазначальныя сродкі, якія зусім не маюць
суправаджальнага моўнага кантэксту ці маюць адзінкавыя словаўжыванні. Словы з
адзінкавым словаўжываннем пры ўключэнні матэрыялаў у даведнік часам выклікалі
цяжкасці не толькі ў выяўленні значэння лексемы, але і ва ўстанаўленні граматычных
асаблівасцей. Іншым разам аб’ём семантыкі рэестравай адзінкі немагчыма было
вызначыць дакладна з-за невыразнасці сказа, у якім выступала слова, невысокай
інфарматыўнасці кантэксту. Аднак і адзінкавыя фіксацыі не былі выключаны з рэестра
рэгіянальнага сенненскага лексікона, бо з улікам тых сацыяльна-моўных працэсаў, што
зараз адбываюцца ў сельскім камунікатыўным асяроддзі яны, магчыма, наогул не будуць
ніколі пачуты і зафіксаваны.
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Лексічны архіў «Слоўніка Сенненшчыны» як крыніца матэрыялаў для складання
даведніка вызначаўся пэўнымі цяжкасцямі. Так, некаторыя звесткі, якія ў адпаведнасці з
лексікаграфічнай практыкай, змяшчаюцца ў слоўнікавым артыкуле, у картатэчным
варыянце падаваліся абмежавана і непаслядоўна. Прынамсі, на кожнай картачцы-цытаце ў
рэестравым слове быў пазначаны націскны склад і, за неістотным выключэннем,
суправаджальная ілюстрацыя (ілюстрацыі). Іншая лінгвістычная інфармацыя, найперш
значэнне слова, яго граматычныя характарыстыкі, а таксама функцыянальна-стылёвыя
пазнакі (пры іх наяўнасці) у базавым (картатэчным) варыянце, за выняткам некаторых
матэрыялаў, падрыхтаваных асобнымі аўтарамі-збіральнікамі, звычайна не падаваліся. У
адрозненне ад недастатковай змястоўнай моўнай інфармацыі, пашпартызацыя звестак
была вытрымана паслядоўна. У кожнай слоўнай фіксацыі адзначалася, у якім населеным
пункце, у які час, ад каго і кім было запісана слова. Нягледзячы на розную ступень
верыфікацыйнасці картатэчных матэрыялаў, яны давалі агульнае ўяўленне пра характар
упарадкавання слоўніка.
Паводле рэестравага складу «Слоўнік Сенненшчыны» задумваўся як поўны збор
мясцовай лексікі. У гэтым зборы планавалася адлюстраваць усе абазначальныя лексічныя
сродкі, якімі карысталіся мясцовыя жыхары ў сваім маўленні ў 80-я гады мінулага
стагоддзя. У рэестр слоўніка таксама ўваходзілі сінтаксічна звязаныя адзінкі рознага тыпу.
Значная частка іх – гэта фразеалагізмы, пэўную групу ўстойлівых словазлучэнняў
складаюць састаўныя тэрміны, якія маюць свае семантычныя варыянты
агульнаўжывальных слоў.
У матэрыялах слоўніка змяшчалася і спецыяльная лексіка, звязаная з традыцыйнымі
вытворчымі заняткамі мясцовага насельніцтва: рыбалоўствам, ткацтвам, цяслярствам,
пчалярствам і інш. Але на інвентары падобных абазначальных лексічных сродкаў
збіральнікі матэрыялаў спецыяльна не засяроджваліся, таму картатэка кожнага асобнага
слоўнічка тэрміналагічнага характару розная па ступені яго рэпрэзентатыўнасці. Пэўную
частку картатэкі склалі і лексемы, якія з’яўляюцца ў мясцовых гаворках сучаснымі
запазычаннямі з рускай мовы, што адаптаваліся да фанетычнай сістэмы гаворак. У
слоўнікавы рэестр былі ўключаны таксама мясцовыя воклічы і выгукі, якімі звычайна
падклікаюць ці адганяюць свойскіх жывёл і птушак. Нарэшце, як адметныя рэестравыя
словы ці словы, якія маюць асобнае лексічнае значэнне ў складзе мнагазначных слоў,
змяшчаюцца ў сенненскім зборы зафіксаваныя найменні мясцовага ландшафту, ці
мікратапонімы. Семантыка такіх слоў адлюстроўваецца звычайна наступным чынам:
КАВЯРКО́Т м. Назва мясціны.
МАЖА́ЕВА н. Назва лугу.
Такім чынам, «Слоўнік Сенненшчыны» – гэта рэгіянальны словазбор, у якім
абагульняюцца і сістэматызуюцца рэальныя камунікатыўныя абазначальныя сродкі,
ужывальныя ў маўленчай практыцы мясцовага насельніцтва ў канцы мінулага стагоддзя,
але яго асноўны лексічны фонд складаюць традыцыйныя намінатыўныя набыткі,
характэрныя для мясцовых гаворак.
Вельмі важным пытаннем, выкліканым аглядам лексічнага складу архіўнай картатэкі
сенненскага словазбору, было пытанне пра форму адлюстравання загалоўнага слова.
Фіксацыя на картцы-цытаце лексічнай адзінкі як складніка рэестра падказвала, што
збіральнікі лексічных матэрыялаў першапачаткова меркавалі падаваць загалоўнае слова ў
абагульненым, арфаграфічна адаптаваным да літаратурнай мовы выглядзе. Тым самым
фанетычныя асаблівасці мясцовых гаворак, перадусім такія з’явы рэгулярнага характару,
як пазіцыйнае чаргаванне зычных па звонкасці/глухасці, мяккае вымаўленне зычных
перад наступным мяккім кансанантам, дысімілятыўнае аканне і некаторыя інш., у
рэестравай адзінцы не адлюстроўваліся, яны захоўваліся ў прыкладах. Уніфікаваны
правапісны падыход пашыраўся і на ілюстрацыйную базу. Прынамсі, такая моўная рыса,
як пазіцыйная асіміляцыйная мяккасць свісцячых і некаторых іншых зычных, якая
выступае ў якасці агульнабеларускай тыповай і дыферэнцыяльнай лінгвальнай
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адметнасці, у прыкладах, якія раскрываюць семантыку загалоўнага слова, не
перадавалася. Праўда, спарадычна ў запісах мяккасць зычных захоўвалася. Так,
непаслядоўна абазначаецца рэалізацыя мяккіх свісцячых з, с у становішчы перад
заднеязычнымі г, к, х: гордъга Бог ізь неба ські́дъваіць; ські́нуў або н перад наступным
мяккім свісцячым: баньцік. Нягледзячы на тое, што падобнымі ўжываннямі парушаецца
прынцып аднастайнасці ў падачы матэрыялу ў слоўніку, зафіксаваныя напісанні не
мяняліся.
Спосаб адлюстравання слоўнікавай рэестравай адзінкі ў графічна-арфаграфічных
сродках літаратурнай мовы спрашчае, як вядома, карыстанне слоўнікам шырокім колам
чытачоў і дазваляе выданню функцыянаваць як даведніку. Абраны прынцып увасаблення
загалоўнага слова складальнікамі базавай картатэкі вытрымліваўся непаслядоўна. Пэўная
непаслядоўнасць выяўлялася галоўным чынам пры перадачы ў рэестравых лексемах
сінтагматычнай лабіялізацыі ненаціскных галосных гукаў. У пачатковым картатэчным
варыянце ў якасці загалоўных слоў як найбольш частотныя былі зафіксаваны формы тыпу
гараваць і гуруваць, гаруваць; гублюваць і габляваць; калтун і култун. У такіх выпадках
было складана зразумець, які з варыянтаў прэтэндаваў на статус рэестравай адзінкі.
Цяжкасці ў выбары формы загалоўнага слова мелі месца пры фіксацыі слоў з наяўнасцю
прыставак з арфаграфічным д у іх складзе тыпу адведкі і атведкі, пры падачы слоў са
спалучэннем зычных шн і чн, як даўгавечны і даўгавешны; малочнік і малошнік, пры
адлюстраванні лексем з трансфармаванай марфемнай структурай, накшталт бургомістр і
бурмі́стр, бувала і бала; рускамоўных запазычанняў.
Улічваючы адзначаныя праблемы, а таксама ступень рэпрэзентацыйнасці зыходнага
лексічнага матэрыялу, складальнікі сенненскага слоўніка выпрацавалі наступныя
падыходы па адлюстраванні яго рэестравага складу.
У якасці рэестравых адзінак у слоўнікавым артыкуле адлюстроўваюцца
зарэгістраваныя ў рэальным гукавым абліччы формы слоў, аднак дысімілятыўнае аканне,
асімілятыўная мяккасць зычных і спарадычна зафіксаванае мяккае вымаўленне няпарных
цвёрдых зычных у загалоўным слове не перадаецца. Пры гэтым, калі існавала некалькі
фанетычных варыянтаў з аднолькавай семантыкай, адзін з якіх адпавядае літаратурнаму
эквіваленту, на першым месцы як загалоўнае слова ў рэестравым радзе выступае
нарматыўны варыянт.
КЛЯСЦІ́, КЛЯ́СЦІ, КЛЯСЦЬ, КЛЯ́ЦІ незак. Праклінаць.
ЯРАВЫ́, ЕРАВЫ́, ІРАВЫ́ прым. Яравы.
Загалоўнае слова ў літаратурным абліччы падаецца і ў тых выпадках, калі ў слове
звонкія зычныя знаходзяцца ў слабай фанетычнай пазіцыі, а ў моцнай яны выступаюць у
вытворнай (памяншальнай) форме.
ГРУ́БКА, ГРУ́ПКА ж. Грубка. Групку нада перадзелываць. Групку таплю сянні.
Неўгадава. ГРУ́БАЧКА памянш. Грубачка – ета шчэ да вайны былі́, во стаялі каля печы.
Багданава.
Вытрымаць паслядоўна прынцып размяшчэння на першым месцы зафіксаванай
літаратурнай формы пры суіснаванні яе з паралельнымі дыялектнымі аказалася
немагчымым. Таму, калі ў радзе аднакаранёвых слоў і сустракаецца літаратурны варыянт,
але большасць прыкладаў з’яўляецца словаформамі з выразнымі асаблівасцямі мясцовай
фанетыкі, то загалоўным словам выступае дыялектны абазначальны сродак.
КВАСО́ЛЬ, ФАСО́ЛЬ м. Фасоля.
КВАСО́ЛЬНІК м. Суп з фасолі.
КВАСО́ЛЬНІКАВЫ прым. Які адносіцца, належыць фасолі.
КВАСО́ЛЯ, ФАСО́ЛЯ ж. Фасоля.
Пры фіксацыі слова як адзінкавага, яно захоўвае зарэгістраваны маўленчы выгляд.
АБНО́ШКА ж. Абножка; пылок з кветак, які пчала прыносіць на задніх ножках.
ВАСЦЯРАГА́ЦЦА незак. Засцерагацца.
ГАРАЦКІ́ прым. Гарадскі.
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ҐРУК м. Крумкач, груган.
У слоўнікавых артыкулах, у якіх загалоўнае слова мае некалькі варыянтаў, але
ніводзін з іх не адпавядае нарматыўнаму, на першым месцы выступае, як правіла, лексема
з найбольш характэрнымі для гаворкі асаблівасцямі.
БУЎТА́ЦЦА, БУТА́ЦЦА незак. Хістацца, кепска трымацца на нагах.
МА́ЙСЦЕР, МА́ЙСЦЯР, МА́СЦІР м. Майстар.
Калі былі занатаваны абазначальныя сродкі, якія вызначаюцца як словы з
нерэгулярнымі лексікалізаванымі, інакш фармальнымі, фанетычнымі асаблівасцямі
рознага тыпу, то ў слоўнікавым артыкуле яны займаюць месца пасля кадыфікаванага
варыянта (пры наяўнасці). Словаформы з асаблівасцямі рэгулярнага ці іншага характару ў
артыкулах такога тыпу размяшчаюцца за імі.
ГЭ́ТАКІ, ГЭ́ДАКІ, Е́ТАКІ, ГЭ́ТКІ, ГЕ́ТКІ, ГЕ́ТКІЙ, Е́ТКІ, Э́ТКІ займ. Такі,
гэтакі.
Такім чынам, неаднастайнасць перадачы фанетычнага аблічча загалоўнага слова ці
асаблівасці размяшчэння зафіксаваных слоў у рэестравым радзе былі накіраваны на тое,
каб адлюстраваць усю складанасць тых моўных працэсаў, якія маюць месца ў сучасным
вясковым маўленні.
Будова слоўніка
«Слоўнік Сенненшчыны» – гэта звычайны алфавітны словазбор. Па традыцыі,
усталяванай у айчыннай лексікаграфіі, у рэестравы склад слоўніка ўключаны самастойныя
і службовыя часціны мовы. Усе яны падаюцца ў асобных слоўнікавых артыкулах. Як
самастойныя рэестравыя адзінкі змяшчаюцца вытворныя і невытворныя словы, за
выключэннем памяншальных формаў і абазначальных сродкаў тыпу круць. Вытворныя ад
загалоўнага памяншальныя формы слоў змяшчаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле.
НАДЗЕ́Л м. Надзел; мера зямельнай плошчы. Надзел – эта чатыры дзісяці́ны.
Фасаўшчына. НАДЗЕ́ЛЬЧЫК памянш. Дзвінаццаць дзяцёнкаў была, і адзі́н надзельчык
зямлі́. Дуброўкі.
ДРО́БНА прысл. Дробна. Гэты [наш] пулямёт дробна, а наш буйна сакочыць.
Леснікова. ДРО́БНЕНЬКА памянш. Сала дробненька пакрышыць, бліны раскалаці́ць – і
сала ў бліны. Гарадзец.
Калі слова зафіксавана толькі ў ацэначнай, памяншальнай, форме, то яно
афармляецца ў асобны артыкул.
АПУ́ШАЧКА ж. памянш. Апуха. Тапкі купі́ла з апушачкай. Нямойта.
СІВАЛЁЗЕНЬКІ прым. памянш. Сівенькі. Сівалёзенькія галубкі́ ёсць, а белых маламала, дзеці ўсе пуні пазлазюць, а зловяць-такі́ белага галуба. Запруддзе.
Размяшчэнне ў рэестры слоў тыпу ГЛЯДЗЬ супадае з падачай памяншальных
словаформаў. Такія лексічныя сродкі падаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле, з якім
вытворнае слова звязана ўтваральнай асновай, калі гэтыя адносіны падмацоўваюцца
словаўжываннем. Пры іх адлюстроўваецца значэнне. Калі зафіксавана толькі вытворнае
слова, яно афармляецца ў асобны слоўнікавы артыкул.
ДЗВІ́НУЦЬ зак. Рушыць. Немцы дзві́нылі ны нас [партызан]. Латыгаль. ДЗВІГ.
Хуценька рушыць. Вужачнічак быў – лаза такая, гразка там – букі́ дзвіг і туды. Баравікі.
КУЛІ́К выкл. Імгненна перакуліцца, паваліцца. І свіней бі́лі даўбешкай. Зачапі́лі,
дзёрнулі, ён [кабан] – кулі́к, і завалі́лі. Жохава.
У рэестр уключаны словы, якія выступаюць у складзе фразеалагізмаў, а таксама
зрэдку прыказак. У асобны слоўнікавы артыкул словы-кампаненты ўстойлівых
словазлучэнняў і парэмій вылучаюцца пераважна ў тым выпадку, калі яны ўжо не
функцыянуюць ці не зарэгістраваны як самастойныя лексічныя адзінкі. Словы, якія ў
якасці кампанентаў уваходзяць у склад сінтаксічна звязаных канструкцый як загалоўныя,
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звычайна захоўваюць свой кантэкстуальны выгляд. У асобных выпадках іх пачатковая
форма ўзнаўляецца па фармальных прыкметах.
ДЫБЫ́ мн. ◊ НА ДЫБЫ́. На заднія ногі (стаць, падняцца і да т. п.). На дыбы конь
стаў. Мянюцева.
АХО́ТА, ВАХО́ТА ж. ◊ ПРЫЙСЦІ́ Ў АХО́ТУ (У ВАХО́ТУ). Бегаць; знаходзіцца ў
стане цечкі (пра карову). Карова прыйшла ў ахоту, нада спускаць быка. Карова прыйшла ў
вахоту. Нямойта, Парэчча. ◊ У ВАХО́ЦЕ. Тое ж. Карова ў вахоце – трэбуець букоў.
Гарадзец.
Уключаныя ў склад рэестра словы з прыказак з’яўляюцца эквівалентамі апорнага
слова-кампанента ў зафіксаванай афарыстычнай форме.
МАРТО́К м. Сакавік. □ Марток – не скідай парток. Багданава.
Сенненскі словазбор характарызуецца адсутнасцю адсылак пры словах з тоесным і
блізкім значэннем, пры варыянтах слова. Таму загалоўныя словы, якія маюць аднолькавае
значэнне, але адрозніваюцца складам сваіх асобных марфем, у рэестры размяшчаюцца парознаму. Калі семантычна аднолькавыя словы ў алфавітным парадку ідуць адно за адным,
то ў першай па алфавіце лексеме ўказваецца яе значэнне. У наступным слове,
семантычным адпаведніку папярэдняй лексічнай адзінкі, ужываецца запіс «Тое ж». У
выпадку, калі ўнутрыалфавітны парадак істотна адрозніваецца ў параўнанні з першай па
размяшчэнні аднакаранёвай рэестравай лексемай (аддалены ад яе), значэнне слова
паўтараецца.
АБО́РКІ мн. Аборы; вяроўкі з пянькі ці канапель. Драліся лыкі ў лясу, пад ніз –
суконку, аборкамі ўкруцюць. Леснікова.
АБО́РЫ мн. Тое ж. Аборы ві́лі с пянькі́, каноплі. Леснікова.
КО́ПАНКА ж. Сажалка. У копънцы лён мачылі. Гарадок.
КО́ПАНЫ дзеепрым. Выкапаны. У копънъй сажълцы мачылі лён. Гарадок.
КО́ПАНЬ ж. Сажалка. Копъні такі́я къпалі, дзе мачылі лён. Савінічы. Йдзе въда
стаі́ць, там копънь. Самсоны.
Усе аманімічныя формы слоў выступаюць як самастойныя слоўнікавыя артыкулы,
яны не забяспечваюцца надрадковымі ці каляслоўнымі лічбамі або спецыяльна прынятымі
сімваламі і размяшчаюцца ў алфавітным парадку.
БАЛВА́Н м. Курган. Балваны там, кажуць французы пъхъваны. Вялікі Азярэцк.
БАЛВА́Н м. Балван; дурань. Балван – дурны чалавек. Запруддзе.
КАЗЕ́ЛЕЦ м. Дробная плотка. Казелец – сама маленькъя плотъчка, яна пяць гадоў
будзіць расці́ і вотъчкая. Яна малінькъя ўжо с ыкрой. Багданава.
КАЗЕ́ЛЕЦ м. Казелец (расліна). Казелец горкі, каровы ні ядуць. Каралевічы. Казелец
па лугах, скот ня есць, дужа горкі. Каралі.
Будова слоўнікавага артыкула
Слоўнікавы артыкул мае наступную будову: загалоўнае слова, граматычная
характарыстыка, стылістычныя і функцыянальныя паметы, сэнсавая характарыстыка,
ілюстрацыі (з геаграфічнай пашпартызацыяй), састаўныя тэрміны, фразеалагічныя адзінкі,
прыказкі і іншыя народныя выслоўі. Гэта максімальна поўны тып артыкула. Найбольш
частыя ў слоўніку артыкулы, якія не маюць у сваім складзе сінтаксічна звязаных
канструкцый рознага тыпу.
Загалоўнае слова ў адпаведнасці з усталяванай у нацыянальным мовазнаўстве
лексікаграфічнай традыцыяй у слоўнікавым артыкуле падаецца ў пачатковай форме з
вылучэннем націскнога складу. Націск адлюстроўваецца таксама ў сказах-ілюстрацыях да
яго, але ў некаторых выпадках акцэнталагічная характарыстыка знамянальных слоў
адсутнічае, бо націск не быў адзначаны на картцы-фіксацыі. Прыметнікі і іншыя часціны
мовы, якія выступаюць як азначэнні, маюць форму назоўнага склону мужчынскага роду.
Аднак тыя прыметнікі, якія функцыянуюць у маўленчай практыцы толькі ў форме
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жаночага роду, што абумоўлена іх абазначэннем прыроднай дзетароднай функцыі
азначальнага назоўніка, захоўваюць форму жаночага роду.
НЯКО́ЗНАЯ прым. Някотная. Летась не каці́лася къза, была някозная. Багданава.
Месца субстантываваных прыметнікаў як рэестравых адзінак вызначаецца іх
характарам. Калі яны зарэгістраваны як самастойныя адзінкі з уласцівым ім значэннем, то
афармляюцца ў асобны слоўнікавы артыкул з адлюстраваннем іх роду як адпаведных
назоўнікаў. Калі суіснуюць прыметнік (і іншыя тоесныя па ўжыванні словы) і ўтвораны ад
яго субстантываваны прыметнік, апошні ўключаецца ў склад слоўнікавага артыкула,
загалоўным словам якога з’яўляюцца прыметнік, дзеепрыметнік, займеннік.
АСІМІНА́ТАРСКАЯ ж. Злучны пункт; памяшканне, дзе праходзіць штучнае
асемяненне жывёл. Да кацельнай тут была асімінатърскъя. Мянюцева.
ДАРМАВЫ́, ДАРМАВО́Й прым. 1. Бясплатны. Лес тады дармавы быў. Нямойта. 2.
н. Бясплатнае, дармавое. Яны сагласяцца на дармавое. Міцюкова.
Слоўнікавы артыкул можа складацца як з аднаго загалоўнага слова, так і некалькіх.
У адзін рэестравы рад аб’ядноўваюцца словы, якія характарызуюцца адметнымі
нерэгулярнымі чаргаваннямі зычных і галосных (ці з’явамі лексікалізаванага характару
рознага тыпу), маюць змененую гукавую або марфемную структуру (ускладненую,
спрошчаную, рэдукаваную, інакш кажучы, трансфармаваную ў параўнанні з
агульнавядомай формай такога слова), перадаюць розныя варыянты адаптацыі
чужамоўных слоў і інш. Уключаюцца сюды і лексемы з рэгулярнымі фанетычнымі
чаргаваннямі. Загалоўным словам у такіх артыкулах выступае нарматыўны абазначальны
сродак пры яго наяўнасці, пры адсутнасці – найбольш характэрны для гаворак варыянт.
ЮШКА, ЛЮШКА ж. Юшка; металічны кружок, якім закрываюць адтуліну ў
коміне, каб не выходзіла цёплае паветра. Ю́шку закладаць нада. Багданава. Люшку ў
коміні разбі́ла. Неўгадава.
КСЦІЦЬ, ХСЦІЦЬ незак. Хрысціць. У нас ксці́лі дзяцей, вазі́лі к папу. Міцюкова. А
іны ня хсці́лі дзяцей, баяліся. Буй.
КУНІ́ЦА, АКУНІ́ЦА ж. Куніца. Куні́ца тожа маленькая, такога цвета, як
вавёрка, шэрая. Акуні́ца ў лесі водзіцца. Багданава.
ФРАНТО́Н, ФРАЙТО́Н, ФРАНТО́Р, ФАРТО́Н м. Франтон. Франтоны – ета ў
канцы дома, даскамі зашываюць. Нямойта. Стрыжы на фрайтоне гняздо злепяць. Вялікі
Азярэцк. Франторы рабі́лі ў хатах. Алексінічы. У хаце канёк, фартон, атлі́ў. Запруддзе.
ЁСЦЕКА, ЁСЕЦЬКА, ЁСІТКА, ЁСІКА незак. Ёсць, маецца. Сколькі прыказак
ёсьцека. Ульянавічы. Насі́ць ёсецька: дочкі доруць [сваё адзенне]. Неўгадава. Такі́я грыбы
ёсітка, мы йіх завём мышакі́. Вялікі Азярэцк. Калі́ ёсіка пастройка, вазі́лі, у ёўні вазі́лі
лён. Карпавічы.
У адным слоўнікавым артыкуле абагульняюцца і акцэнталагічныя варыянты слоў:
КУПЛЁНЫ, КУ́ПЛІНЫ дзеепрым.
БАЛАЦІ́НА, БАЛО́ЦІНА ж. Балота, лагчына.
Граматычная характарыстыка слова ў слоўніку ўключае яго прыналежнасць да той
ці іншай часціны мовы, якая адзначаецца адпаведнай паметай. Выкарыстаныя паметы не
маюць адрознення ад агульнапрынятых у сучасных лексікаграфічных працах (гл. спіс
скарачэнняў).
Калі словы, уключаныя ў рэестр, належаць да адной і той жа часціны мовы, маюць
аднолькавы марфемны склад, аднолькавую семантыку, але адрозніваюцца родавай
прыналежнасцю, яны падаюцца ў асобных слоўнікавых артыкулах.
КА́ДУЎБ м. Драўляная бочка.
КА́ДУЎБА, КА́ДАЎБА ж. 1. Драўляная бочка.
ЛО́ПУХ м. Лопух.
ЛО́ПУХА ж. Тое ж.
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У самастойныя слоўнікавыя артыкулы афармляюцца таксама рэестравыя адзінкі з
аднолькавым родам, складам марфем і семантыкай, але адрозныя па прыналежнасці да
тыпу скланення:
І́НЕЙ, ІНЬ ж. Напасць, насланнё.
І́НЕЯ ж. Тое ж.
КАДРЫ́ЛЯ, КАДРЭ́ЛЯ ж. Кадрыля (танец).
КАДРЫ́ЛЬ ж. Тое ж.
Пры адлюстраванні ліку назоўнікаў маюць месца некаторыя асаблівасці. Так, зрэдку
ў рэестравы рад побач з формай адзіночнага ліку ўключаюцца назоўнікі ў форме
множнага ліку. Такія лексемы падаюцца ў тых выпадках, калі пры ўтварэнні формы
множнага ліку засведчаны некаторыя адрозненні ад формы адзіночнага ліку.
ЖМЫХ м., ЖМЫ́ХІ, ЖМЫ́КІ мн. Жамерыны; адходы пасля адціскання соку, алею
альбо іншага прадукту.
ЖАРАБЁНАК м., ЖАРАБЯ́ТЫ мн. Жарабя.
КАЛЯСО́ н., КАЛЯСЫ́ мн. 1. Кола.
Як рэестравыя словы ў форме множнага ліку падаюцца пераважна назоўнікі, якія
абазначаюць парныя прадметы:
АГЛО́БЛІ, АГЛАБЛІ́ мн. Аглоблі.
СЕ́РГІ мн. Вушкі пад шыяй у свіней.
Аднак калі назоўнікі, якія абазначаюць парныя прадметы, маюць нейкія
граматычныя асаблівасці ці адметныя выпадкі фанетычнай рэалізацыі, то ў рэестравы рад
уключаецца і запісаная форма адзіночнага ліку.
КАЦЕ́ЛКІ мн., КАЦЕ́ЛАК м. Брускі з колцамі, на якія падвешваюць ніты ў
кроснах.
КАСТЫЛІ́ мн., КАКТЫ́ЛЬ м. 1. Апора для чалавека пры хадзьбе; мыліца.
Часам форма адзіночнага ліку назоўнікаў прыводзіцца, калі найменне, якое ў
літаратурнай мове ўжываецца ў множным ліку, у мясцовай гаворцы мае паралельную
форму адзіночнага ліку.
ГРЫМО́ТЫ мн., ГРЫМО́ТА ж. Грымоты, гром. Як грымоты, хто кідаіць каліва
купальный травы ў печ, у жар. Мянюцева. Узнялася грымота, спалі́ла дзве хаты.
Запруддзе.
Таксама захоўваюць форму множнага ліку загалоўныя словы, якія часцей
выступаюць у ёй у традыцыйным дыялектным маўленні. Гэта пераважна назвы дробных
прадметаў.
КАСЦЯ́НКІ мн. Касцяніцы.
Словы, зафіксаваныя ў ілюстрацыях толькі ў множным ліку, звычайна не
пераўвасабляліся ў форму адзіночнага ліку.
БАНДЗЁЖКІ мн. Від абрадавага печыва.
САСУ́ТКІ мн. Ледзяшы.
Множналікавыя назоўнікі з мэтай адрознення іх ад традыцыйна ўжывальных слоў у
форме множнага ліку суправаджаюцца паметай толькі.
ВЯЧО́РКІ толькі мн. Вячоркі.
СЕ́НІ толькі мн. Сені.
Стылёвыя паметы ўжываюцца ў слоўніку абмежавана. Яны падаюцца толькі ў тых
выпадках, калі тлумачэнне слова не дазваляе падкрэсліць яго спецыфікі. Выбар паметы, як
правіла, вызначаецца аўтарам.
У слоўнікавых артыкулах адлюстроўваюцца ўсе зафіксаваныя значэнні адназначных
і мнагазначных слоў. Размеркаванне значэнняў мнагазначных слоў мае пераважна ўмоўны
характар, але спачатку падаюцца асноўныя, першасныя значэнні, а потым іншыя
(пераносныя, метафарычныя, экспрэсіўныя, эмацыяльна-ацэначныя і інш.). Кожнае
значэнне мнагазначнага слова вылучаецца арабскімі лічбамі і ілюструецца тэкставымі
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прыкладамі. Семантыка значнай часткі слоў раскрываецца праз адпаведныя эквіваленты
літаратурнай мовы. Пры гэтым выкарыстоўваецца адзін ці некалькі сінонімаў.
ВЯТВІ́СТЫ, ВЯЦІ́СТЫ прым. Галінасты, бухматы.
ДАБРАТА́ ж. Дабрыня, ласка, пяшчота.
Значэнне слова, якое патрабуе ўдакладнення, канкрэтызуецца ў круглых дужках.
АБАСТРЫ́ЦЦА зак. Пачаць балець (з-за абвастрэння).
УРЭ́ДНЫ прым. 2. Шкодны (пра расліну).
Дыялектныя словы, значэнне якіх не цалкам супадае са словам з літаратурнай мовы,
а таксама словы, якія не маюць літаратурных адпаведнікаў, падаюцца апісальна.
ГО́ПІКІ, О́ПІКІ мн. 1. Перамёрзлая, перазімаваная бульба. Збіралі па полі [пасля
вайны] бульбінкі, звалі гопікі, яны буйныя, але засталі́ся на полі, мёрзлыя. Ракаў Засценак.
2. Страва (аладка, блін), згатаваная з перамёрзлай бульбы. Гопікаў пад’ясі́ – панос станіць
у людзей. Ракаў Засценак. Гопікі пяклі́ з мёрзлай бульбы. Дуброўкі. Траву рвалі абы-якую,
таўклі́ бульбу гнілую – опікі называліся. Рэчкі.
Словы, якія абазначаюць рэаліі са сферы традыцыйных вытворчых заняткаў ці
промыслаў, звязаны з фактамі этнаграфічнага ці іншага характару, побыту, пры перадачы
іх семантыкі нарматыўным лексічным эквівалентам забяспечваюцца ў некаторых
выпадках суправаджальным кантэкстам. Гэта ўласна значэнне літаратурнамоўнай адзінкі.
Інакш кажучы, пры такіх абазначальных сродках мае месца як бы дубліраванне семантыкі.
Зроблена гэта, каб пазбегнуць цяжкасцей пры карыстанні даведнікам рознымі групамі
чытачоў, а таксама з улікам сучаснага стану і характару сацыяльна-эканамічнага
гаспадарання, у якім многія вясковыя традыцыйныя заняткі цяпер занядбаны ці ўжо
перасталі існаваць. Напрыклад:
КАТУ́ШКА ж. Шпулька; дэталь калаўрота, на якую намотваюцца ніткі. Хто заве
шпулька, хто – катушка. Каралі.
МАЗНІ́ЦА ж. 1. Мазніца; пасудзіна для калёснай мазі.
Тлумачэнне асобных слоў такога тыпу часам з’яўляецца непераканаўчым і
недастатковым з-за адсутнасці адпаведных звестак ці нізкай інфарматыўнасці кантэксту:
ЗАВУ́ЖАВАЦЬ незак. Ставіць новыя васковыя пласціны на рамы (?). Можна
завужаваць соты, яны [пчолы] атцягаюць соты і наліваюць мёт. Вялікі Азярэцк.
ШАСЦІРА́ДКА, ШАСЦІРА́ТКА ж. Сорт ячменю (?). Шасцірадка крэпка
кладзецца, а двухратка стаі́ць, што струна, глядзець люба. Шасціратка ламаіцца –
галовы уні́з, ня можна вязьма здзелаць. Ракаў Засценак.
У тых выпадках, калі рэестравай адзінкай выступаюць словы, якія з’яўляюцца
назвамі розных традыцыйных святаў і прысвяткаў народнага календара, як іх
літаратурнамоўныя адпаведнікі падаюцца назвы, зафіксаваныя ў энцыклапедыі
«Этнаграфія Беларусі» (1989). Гэта датычыцца пераважна найменняў, якія дагэтуль не
ўключаліся ў найбольш вядомыя тлумачальныя слоўнікі беларускай мовы. У сувязі з тым
што многія назвы традыцыйных народных святаў адначасова з’яўляюцца і назвамі святаў
царкоўнага календара, пры адлюстраванні значэння падобных слоў уся інфармацыя,
датычная семантыкі народнага і царкоўнага кампанентаў назвы свята, звычайна не
ўказвалася. Да звестак гэтай крыніцы ўкладальнікі слоўніка звярталіся таксама тады, калі
ілюстрацыі былі адзінкавыя, іх змест невыразным ці ўтрымліваў розначытанні.
Значэнне дзеепрыслоўяў па граматычнай форме ўстанаўліваецца на аснове
кантэксту:
АСТА́ЎШЫСЯ дзеепрысл. Астацца, быць. Кароў сем астаўшысі у нашъй дзярэўні.
Каралевічы.
ІШО́ЎШЫ дзеепрысл. Ісці. С каровай месяц ішоўшы сюды. Івоні.
Згодна з матэрыялам ілюстрацый размяжоўваецца семантыка аманімічных формаў
дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў, характэрных для мясцовых гаворак. Аднак
устанаўленне граматычнай прыналежнасці, дыферэнцыяцыя гэтых дзеяслоўных формаў
не заўсёды бясспрэчная з-за невыразнасці прыкладаў.
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ЗАКІПЕ́ЎШЫ дзеепрым. Які закіпеў, кіпіць. Варголы – эта кіпяток, закіпеўшы
кіпяток варголы называлісі. Марозаўка.
НАПА́ЎШЫ дзеепрысл. Напасці, раптоўна з’явіцца. Рак напаўшы, памёрла
старшына. Нямойта.
Словы і іх значэнні забяспечваюцца адным або некалькімі прыкладамі іх ужывання.
Парадак размяшчэння прыкладаў пераважна адвольны, ён не суадносіцца з месцам слова ў
рэестравым радзе. Першымі ставіліся, як правіла, тыя ілюстрацыі, якія найбольш поўна
раскрываюць сэнс слова.
Пры наяўнасці вялікай колькасці прыкладаў на адно і тое ж значэнне слова
ажыццяўляўся адбор ілюстрацыйнага матэрыялу. Але ілюстрацыі, якія мелі
інфармацыйна-пазнаваўчы характар, а таксама з’яўляліся запісамі маркіраванага тыпу
(прыказкі, прыкметы, прыгаворкі і інш.) звычайна падаваліся ў слоўнікавым артыкуле.
Прыналежнасць ілюстрацыі пэўнаму народна-літаратурнаму моўнаму жанру – праклён,
пагаворка, прыкмета і інш. – абазначаецца адпаведнай жанру адсылачнай паметай. Яна
бярэцца ў круглыя дужкі (). Пры выкарыстанні ў якасці ілюстрацыі да рэестравага слова
песеннага тэксту радкі ў песнях-прыкладах аддзяляюцца адзін ад аднаго з дапамогай
сімвала /.
А ў тых катлах пі́ва варыцца. / Пі́ва варыцца к тром празнічкам, / К тром
празнічкам – тром гадаві́нкам (з песні). Баравікі.
Калі змест ілюстрацыі меў тоесны ці мала адрознівальны ад выбранага прыкладу
характар, а тым самым ілюстрацыі сваім лексічным складам амаль паўтаралі ўжо
выкарыстаны запіс, яны не ўжываліся, каб пазбегнуць аднастайнасці і збыткоўнасці
матэрыялу. У такіх выпадках адзначаліся назвы населенага пункта, дзе слова было
зафіксавана. Пры пераліку назваў населеных пунктаў на першае месца пасля прыкладу
ставілася назва вёскі, запіс з якой выкарыстоўваўся як ілюстрацыйны. Усе іншыя вёскі,
дзе была зафіксавана такая ж лексема, звычайна пералічваюцца ў алфавітным парадку.
Пры падачы прыкладаў з двух раёнаў пасля вёсак Сенненскага раёна ці назвы раённага
цэнтра ўказваюцца населеныя пункты Чашніцкага раёна.
У слоўнік як рэестравая адзінка ўключаюцца, пра што паведамлялася вышэй, словы,
якія не маюць суправаджальных ілюстрацый з-за адсутнасці адпаведнага словаўжывання ў
архіўных матэрыялах. Устанавіць дакладна іх значэнне атрымлівалася не заўсёды. Таму
семантыка, якая надаецца такім абазначальным сродкам, мае меркавальны характар.
Меркавальнасць значэння падобных лексем адзначаецца з дапамогай пытальніка,
змешчанага ў круглыя дужкі (?). Прынятае сімвалічнае абазначэнне ставіцца пасля слова.
ҐВА́ЛТАНЬКІ прысл. Роспачна (?). Ульянавічы.
Пытальнік, заключаны ў круглыя дужкі, выкарыстоўваецца таксама пры існаванні
незразумелага ці цяжкаўспрымальнага ілюстрацыйнага запісу:
НАУГО́ЛЬНІК м. Вугольнік; лінейка ў форме трохвугольніка (?). А гета
наугольнік. Марозаўка.
МАЛО́ЧНІК, МАЛО́ШНІК м. 3. Малочныя залозы (?). Нейкі ёсь малочнік у цілят.
Рассвет.
У слоўніку часам сустракаецца адна і тая ж ілюстрацыя. Паўтараюцца ілюстрацыі,
калі ў тэксце ўжытага прыкладу было выяўлена новае слова, не зафіксаванае ў картатэцы
як рэестравае, а на адсылачную лексічную адзінку меўся толькі адзін прыклад.
У многія слоўнікавыя артыкулы ўключаюцца ўстойлівыя сінтаксічныя адзінкі, якія
маюць у сваім складзе ў якасці апорнага кампанента слова, адпаведнае загалоўнаму слову
артыкула. Ва ўсіх устойлівых выразах падаецца іх значэнне, адлюстраванае ў
пашпартызаванай ілюстрацыі. Да ліку сінтаксічна звязаных адзінак адносяцца ў слоўніку
састаўныя тэрміны, фразеалагізмы. Аднясенне састаўных тэрмінаў да адпаведнай
рэестравай адзінкі вызначаецца галоўным чынам анамасіялагічна і залежыць ад характару
вылучальнай матывацыйнай прыкметы, якая абумовіла з’яўленне самой моўнай адзінкі.
Аднак дасягнуць аднастайнасці ў падачы такіх абазначальных сродкаў аказалася цяжка,
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таму іх размяшчэнне ў межах слоўнікавага артыкула часам з’яўляецца спрэчным. Як і
іншыя сінтаксічна звязаныя канструкцыі, якія выкарыстоўваюцца ў якасці ілюстрацыйных
прыкладаў, тэрміны падаюцца пад спецыяльным адсылачным знакам ○. Пад гэтым знакам
незалежна ад ступені лексіка-семантычнай самастойнасці слоў, якія іх складаюць,
аб’ядноўваюцца ўсе вылучаныя ў якасці асобных абазначальных адзінак састаўныя
тэрміны.
РАЧНЫ́ прым. ○ РАЧНЫ́ БЫК. Птушка бугай. Рачны бык, у яго дзюба длі́нныя і пу
вадзе тырр… гу-гу-гу [такі атрымоўваецца гук]. Сянно.
МЫШЫ́НЫ прым. Мышыны. І з мышынае вока гарыць лямпачка, капцелачка.
Багданава. ○ ШАМПІЁНЫ МЫШЫ́НЫЯ. Неядомыя грыбы, падобныя на шампіньёны.
Дуброўкі.
Альтэрнатыўныя варыянты з тоесным засведчанаму састаўному тэрміну значэннем
бяруцца ў круглыя дужкі.
○ АШЛАПНО́Е БЯРНО́ (ШЛАПНО́Е БРАЎНО́). Апошняе бервяно ў пабудове.
Фразеалагізмы, якія ўжываюцца ў слоўніку, маюць адсылачны знак ◊. Гэты сімвал
вельмі часта выкарыстоўваецца ў беларускай лінгвістыцы. Для захавання ўсталяванай
традыцыі ён быў прыняты ў даведніку. Пры фразеалагізмах з валентна абмежаваным
значэннем, якія маюць абавязковыя суправаджальныя словы, прыводзяцца словысуправаджальнікі. Яны пішуцца малымі літарамі ў круглых дужках, падаюцца перад
фразеалагізмам ці пасля яго.
(расці́ ) ЯК ГРЫ́БЫ <АТ ЦЁПЛАГА ДО́ЖДЖУ>. Расці хутка, непрыкметна (пра
дзяцей). Структурна пранікальныя кампаненты фразеалагізма афармляюцца з дапамогай
дужак наступнага віду < >.
Да сінтаксічна звязаных канструкцый у слоўніку не адносяцца словазлучэнні тыпу
даць веры, даць штрафу, даць наганяйла. Канструкцыі такога тыпу належаць, як вядома,
да ліку праблемных моўных адзінак і па-рознаму падаюцца ў лексікаграфічных
дыялектных крыніцах. Вылучэнне іх як сінтаксічна непадзельных адзінак абумоўліваецца
тым, што гэтым аналітычным канструкцыям адпавядаюць аднаслоўныя абазначальныя
сродкі, накшталт даць веры / паверыць, даць штрафу / аштрафаваць. Наяўнасць у
канструкцыях такога тыпу аднаслоўных семантычна тоесных адпаведнікаў дазваляе
прыраўноўваць іх да фразеалагізмаў. Але падобны паралелізм існавання, з аднаго боку,
сінтаксічных канструкцый, з другога, эквівалентных ім аднаслоўных лексічных адзінак
адлюстроўвае ўзаемадзеянне тэндэнцыі аналітызму і сінтэтызму, у якой увасабляецца
спецыфіка словаўтваральных адносін, характэрная для мовы. Прынамсі, у адзначаных
словазлучэннях дзеяслова і назоўніка корань назоўніка з’яўляецца базавым намінатыўным
кампанентам пры ўтварэнні адпаведнага дзеяслова: даць штрафу / аштрафаваць. Таму ў
дадзеным выпадку, як і падобных да гэтага, актуальнасць набываюць словаўтваральныя
праблемы. Апошняе не з’яўляецца прадметам аналізу і апісання ў лексікаграфіі. Згодна з
чым разглядаць згаданыя канструкцыі як фразеалагізмы ў складзе слоўнікавага артыкула
падстаў не існуе, аднак асаблівасці сінтаксічнай дыстрыбуцыі тут маюць месца.
Характарызаваць выразы тыпу даць штрафу як фразеалагічныя адзінкі стрымлівае і тое,
што кожнае слова ў іх складзе захоўвае сваю семантыку і граматычныя паказчыкі.
У слоўнікавым артыкуле падобныя апісальныя дзеяслоўна-іменныя звароты
падаюцца ў межах рэестравай адзінкі ў адпаведнасці са ступенню градацыі значэнняў
загалоўнай лексемы, займаючы ў артыкуле адно з апошніх месцаў.
ДАЦЬ зак. 11. Шчоўкнуць. Шчаўчок як дась, ажно ў галаве зазвіні́ць. Ульянавічы.
Як своеасаблівыя ілюстрацыі да загалоўнага слова ў слоўніку выкарыстоўваюцца
выслоўі – прыказкі, прымаўкі і інш. У даследчай працы прыказкі, прымаўкі як асобныя
афарыстычныя адзінкі не адрозніваюцца. Яны аб’ядноўваюцца пад агульным паняццем
прыказка. Пры аб’яднанні розных, як пакуль яшчэ прынята ў традыцыйнай навучальнай
літаратуры, афарыстычных адзінак, якімі з’яўляюцца прыказкі і прымаўкі, мы кіраваліся
думкай І. Я. Лепешава. Даследчык заўважаў: «... каб пазбегнуць тэрміналагічнай
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блытаніны, уяўляецца найбольш лагічным, апраўданым скасаваць тэрмін «прымаўка» як
аналаг фразеалагізма і выкарыстоўваць адзіны тэрмін «прыказка» для абазначэння
народных фразеалагізмаў, якія валодаюць інтанацыйнай і сэнсавай закончанасцю»4.
Ужыванне прыказак, іншых адметных выслоўяў у якасці ілюстрацый у
тлумачальных слоўніках грунтуецца на пэўных прынцыпах. Аднак пры іх выкарыстанні ў
такой ролі, існуе, як адзначаюць даследчыкі дадзенай галіны мовазнаўства, шэраг хібаў і
недакладнасцей. Абумоўлена гэта тым, што істотная колькасць прыказак выступае ў
пераносным значэнні ці мае алегарычны сэнс. У выніку чаго словы-кампаненты ў складзе
такіх афарыстычных выслоўяў страцілі сваю першасную семантыку, і, адпаведна, яны не
могуць служыць як ілюстрацыі пры перадачы прамога значэння рэестравага слова ў
слоўніку тлумачальнага тыпу. Выйсце з гэтай сітуацыі беларускім даследчыкам
парэміялогіі бачыцца ў стварэнні тлумачальных слоўнікаў прыказак як асобных
спецыялізаваных слоўнікавых выданняў. Такі шлях па раскрыцці і апісанні спецыфікі
парэміялагічных адзінак, безумоўна, правільны. Разам з тым цяжка згадзіцца, што ён
адзіны і што выкарыстанне прыказак у якасці прыкладаў на ўжыванне загалоўнага слова ў
тлумачальных слоўніках прыводзіць да значных складанасцей ці суправаджаецца
сур’ёзнымі памылкамі пры ўстанаўленні семантыкі рэестравай лексемы. Думаецца:
абагульненне ў адным слоўнікавым артыкуле ў тлумачальных лексічных даведніках
матэрыялаў з рознай ступенню сінтаксічнай сувязі слоў, а таксама з адлюстраваннем іх
ужывання ў прамым ці пераносным або алегарычна-вобразным значэнні – гэта
натуральны і запатрабаваны спосаб падачы лексічнай інфармацыі, каштоўны найперш
сваім сінкрэтызмам.
Пры складанні «Слоўніка Сенненшчыны» яго аўтары таксама выкарыстоўвалі
народныя афарызмы як ілюстрацыйны матэрыял па тлумачэнні загалоўнага слова.
Народныя афарызмы падаюцца згодна з прынцыпам вылучэння апорнага лексічнага
кампанента ў складзе прыказкі ці іншага выслоўя. Спроба складання парэміялагічнага
даведніка, угрунтаванага на прынцыпе вылучэння апорнага кампанента ў складзе
адметных народных выслоўяў, у беларускім мовазнаўстве была рэалізавана ў выданні
«Слоўнік беларускіх прыказак» І. Я. Лепешава і М. А. Якалцэвіч. Акрамя таго, яго аўтары
выявілі, што «прыкладна 90 %» прыказак ад іх агульнай колькасці ў названай працы
«маюць у сваім складзе кампанент-назоўнік», а таксама «апрадмечаны прыметнік,
лічэбнік, займеннік, агульны для многіх прыказак»5. Стварэнне слоўніка прыказак згодна
з прынцыпам вылучэння апорнай лексічнай адзінкі ў складзе народнага афарызма
засведчыла, што выкарыстанне шматлікіх выслоўяў як прыкладаў па адлюстраванні
значэння рэестравага слова не можа быць абсалютна адвольным. З улікам сказанага пры
ўжыванні прыказак у якасці ілюстрацыі ўкладальнікі «Слоўніка Сенненшчыны» падавалі
іх у тых слоўнікавых артыкулах, апорны кампанент якіх адпавядаў рэестраваму слову.
Але выкарыстанне выслоўяў згодна з прынцыпам вылучэння апорнага кампанента ў іх
складзе прывяло да нераўнамернага размеркавання народных афарызмаў у слоўнікавых
артыкулах сенненскага словазбору. Улічваючы гэта, а найперш тое, што парэміі – гэта
адметныя сваёй семантыкай моўныя адзінкі, афарыстычныя народныя выслоўі ў межах
слоўнікавага артыкула вылучаюцца як асобныя ілюстрацыі. Іх адметны статус
адлюстроўваецца адсылачным знакам □. Дадзены сімвал быў выбраны адвольна і
прыняты ў якасці адзінага агульнага знака, які аб’ядноўвае прыказкі і прымаўкі. Пры такіх
выслоўях значэнне звычайна не тлумачыцца, за выключэннем некаторых выпадкаў, у якіх
раскрываецца семантыка апорнай лексічнай адзінкі парэміі.

4

Прадмова // Лепешаў, І. Я. Слоўнік беларускіх прыказак / І. Я. Лепешаў, М. А. Якалцэвіч. – Мінск :
Беларус. навука, 2002. – С. 7–8.
5
Прадмова // Лепешаў, І. Я. Слоўнік беларускіх прыказак / І. Я. Лепешаў, М. А. Якалцэвіч. – Мінск :
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ГАД, ГАТ м. 1. Гадзюка, вуж. Каралевічы. 2. эмац.-ацэн. Пра небяспечнага і
шкоднага чалавека. А ён, гат, стаў крычэць, то немцы пачулі. Закур’е. Як заспорыш, дык
і гавораць: сушчы гад. Заазер’е.
□ Кажны (усякі) гад на чужое рад. Вялікі Азярэцк. □ Кожны гад на свой лад.
Каралевічы.
Пры перадачы фанетычнага аблічча загалоўных слоў і ілюстрацыйных прыкладаў
былі выкарыстаны сродкі беларускага пісьма. Для адлюстравання асаблівасцей мясцовага
вымаўлення ў сістэме зычных і галосных ужыты асобныя сімвалы. Г выбухное перадаецца
сімваламі Ґ, ґ, рэдукаваны гук абазначаецца сімвалам ъ.
Калі ў ілюстрацыях збіральнікаў змяшчаецца дадатковая, неабходная для разумення
тэксту інфармацыя або звесткі этнаграфічнага характару, пры яе падачы ўжываюцца
квадратныя дужкі []. Напрыклад:
ГАРЭ́ЦЬ незак. 2. Смылець ад укусаў, апёкаў. Я яе рукамі голымі рву [крапіву],
пстрыкаіцца, рукі гараць. Заазер’е.
Наяўнасць або адсутнасць прыстаўнога ў большасці выпадкаў перадаецца запісам
двух варыянтаў слоў, хоць з’ява адпадзення пачатковага галоснага характэрна найперш
для маўлення. У тэкставых прыкладах адсутнасць пачатковых а ці і спецыяльным
сімвалам не паказваецца.
АЛЕ́ШНІК, ЛЕ́ШНІК м. Распусці́ўся алешнік – год мокры. Каралевічы. Лешнік
пъвысікалі. Баравікі.
«Слоўнік Сенненшчыны» складаецца з трох тамоў. Слоўнікавыя артыкулы да
першага тома распрацавалі: літары А, Б – Н. М. Бунько і Ю. В. Маліцкі, літара В – Н. М.
Бунько, літары Г, Д – В. М. Курцова, літары Е, Ё, Ж, З – Н. В. Сівіцкая, літара К – Т. М.
Трухан. Уся работа, звязаная з аб’яднаннем у адзін слоўнікавы артыкул варыянтаў слоў з
лексікалізаванымі і іншымі фанетычнымі з’явамі, прароблена В. М. Курцовай, ёй таксама
ажыццёўлена падрыхтоўка першага тома да выдання.
В. М. Курцова
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Спіс абследаваных населеных пунктаў
Вёска

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Алексінічы
Апечкі
Багданава6
Багданава1
Баравікі
Буй
Вялікі Азярэцк
Галашчакіна
Гарадзец
Гарадок
Дольдзева
Жохава
Заазер’е
Забор’е
Замошша
Запруддзе
Івоні
Кавалі
Каменшчына
Канева
Каралевічы
Каралі
Карпавічы
Кішуроўшчына
Кляпчэва
Латыгаль
Леснікі
Леснікова
Малы Азярэцк
Манголія
Марозаўка
Машчоны
Міцюкова
Міхнава
Мянюцева
Нямойта
Падворыца
Партызаны (Торбінка)
Парэчча
Пожанькі
Пустынкі
Ракаў Засценак
Рассвет
(Чартоўшчына)
Розмыслава
Рубежніца
Рудніца
Рулёўшчына
Рэчкі
Савінічы
Самсоны
Свечы
Серкуці
Станюкі
Старая Беліца
Сукрэмна
Сяргейкі
Турава

Сельскі савет
Сенненскі раён
Студзёнкаўскі
Беліцкі
Багданаўскі
Нямойтаўскі
Нямойтаўскі
Нямойтаўскі
Багданаўскі
Беліцкі
Багданаўскі
(страчаная назва)
Багданаўскі
Какоўчынскі
Багданаўскі
Нямойтаўскі
Багданаўскі
(страчаная назва)
Студзёнкаўскі
Студзёнкаўскі
Ульянаўскі
Багданаўскі
Багданаўскі
Беліцкі
Ходцаўскі
Багданаўскі
Студзёнкаўскі
Беліцкі
Багданаўскі
Студзёнкаўскі
Багданаўскі
Беліцкі
Нямойтаўскі
Ходцаўскі
Какоўчынскі
Какоўчынскі
Беліцкі
Нямойтаўскі
Ходцаўскі
Багданаўскі
Нямойтаўскі
Багданаўскі
Студзёнкаўскі
Нямойтаўскі
Студзёнкаўскі
Нямойтаўскі
Ходцаўскі
Багданаўскі
Беліцкі
Багушэўскі
Студзёнкаўскі
Ходцаўскі
Багданаўскі
Нямойтаўскі
Беліцкі
Беліцкі
Нямойтаўскі
Багданаўскі
Багданаўскі

Год абследавання

1987
1987

1988

1989
1989

1990
1990

1988
1990
1990
1987
1987
1987

1990
1988

1988
1989

1990

1989

1990
1990

1987
1987

1988

1987
1987
1990
1987
1988
1989
1989
1988
1988
1989
1987

1990
1989
1988

1988
1987

1988

1989

1988

1990
1990

1988
1990
1988
1989
1987
1988
1987
1990
1989
1989
1987
1989
1990
1987
1988

1989

6

Для адрознення назвы вёскі Багданава Нямойтаўскага сельскага савета ад аналагічнай назвы вёскі
Багданавіцкага сельскага савета выкарыстоўваецца надрадкоўны сімвал. Спасылка на вёску Багданава
Нямойтаўскага сельскага савета мае выгляд Багданава1.

16

58
59
60
61
62
63

Ульянавічы
Фасаўшчына
Хамі́нічы
Чуцькі
Цясішча
Яхімаўшчына

64
65
66

Закур’е
Дуброўкі
Неўгадава

Багданаўскі
Ульянаўскі
Нямойтаўскі
Нямойтаўскі
Нямойтаўскі
Студзёнкаўскі
Альшанскі
Альшанскі
Пачаевіцкі

1987
1987

1989

1990

1989
1989

1990

1988
1987
Чашніцкі раён
1986
1986
1986

Спіс населеных пунктаў быў складзены Н. В. Сівіцкай, правераны паводле даведніка
«Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць»7 В. М. Курцовай.
Назвы некаторых населеных пунктаў, якія былі перайменаваны, прыводзяцца ў дужках.
Тыя населеныя пункты, якія перасталі існаваць, суправаджаюцца запісам страчаная
назва.

7

Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць: нармат. давед. / У. М. Генкін, І. Л.
Капылоў, В. П. Лемцюгова і інш.; пад рэд. В. П. Лемцюговай. – Мінск : Тэхналогія, 2009. – 699 с.
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Спецыяльныя паметы
з песні
загадка
звычай
зычэнне
дзіцячая лічылка
лаянка
павер’е
праклён
прыгавор
прыгаворка
прыкмета
прыпеўка
урочышча

адгадка
велікодная гульня
вясельнае пажаданне
выслоўе
дражнілка
жарт
з анекдота
з дзіцячай калыханкі
з дзіцячай песенькі
з замовы
з казкі
з малітвы
з падання

Прынятыя скарачэнні
адкуль-н. – адкуль-небудзь
абраз. – абразлівае
агульн. – агульны (назоўнік агульнага
роду)
выкл. – выклічнік
г. д. – гэтак далей
груб. – грубае
зак. – закончанае трыванне
да т. п. – да таго падобнае
дзеепрым. – дзеепрыметнік
дзеепрысл. – дзеепрыслоўе
дзіц. – дзіцячае
ж. – жаночы род
займ. – займеннік
зб. – зборны назоўнік
злучн. – злучнік
інш. – іншае
каго-н. – каго-небудзь
куды-н. – куды-небудзь
ласк. – ласкальная форма
лаянк. – лаянкавае
ліч. – лічэбнік
м. – мужчынскі род
мн. – множны лік
н. – ніякі род
незак. – незакончанае трыванне

нескл. – нескланяльнае
па н. ст. – па новым стылі
пад. – падобнае
памянш. – памяншальная форма
памянш.-ласк. – памяншальна-ласкальная
форма
перан. – пераноснае значэнне
прым. – прыметнік
прыназ. – прыназоўнік
прысл. – прыслоўе
спец. – спецыяльнае
устар. – устарэлае
хто-н. – хто-небудзь
чаго-н. – чаго-небудзь
часц. – часціца
чый-н. – чый-небудзь
чым-н. – чым-небудзь
што-н. – што-небудзь
экспр. – экспрэсіўнае
эмац.-ацэн. –– эмацыянальна-ацэначнае
якое-н. –– якое-небудзь
якой-н. –– якой-небудзь
якія-н. –– якія-небудзь
якога-н. –– якога-небудзь
якую-н. – якую-небудзь

Асобныя сімвалы і знакі
() – заключаюцца словы, якія ўдакладняюць значэнне загалоўнага слова, а таксама
варыянты слоў у сінтаксічна звязаных адзінках і словы-суправаджальнікі ў фразеалагізмах
○ – абазначэнне састаўнога тэрміна
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◊ – абазначэнне фразеалагізма
□ – абазначэнне прыказкі і іншых адметных выслоўяў
< > – пры расшырэнні кантэксту
(?) – пры меркавальнасці значэння або няўпэўненасці ў ім
/ – пры размежаванні радкоў песні
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А
А злучн. А. Смаршкі́ ш шапъчкуй, і он расцець цвярдзейшый і як гармошычка нъ
вярху, а страчкі́ вышый. Латыгаль.
А часц. А. А ўперат кмі́ну ўсыпіш і добра. Манголія. А там абычна клець, амбар,
зярно, калбасы вешалі. Нямойта. А як адчаяцца, мамка мая любая! Савінічы.
АБ, АП прыназ. 1. Аб, пра (пра прадмет гаворкі). Не, аб етъм нічога не було чуваць.
Вялікі Азярэцк. Міліцыянер спрашываў аб аднаго старыка. Рэчкі. Аб чэм прышоў? – Аб
хаці. Рассвет. Ты ні знаіш, ап што мы гаворым. Чуцькі. 2. За (пра час). Бандаш шылі аб
адным дні. Серкуці. 3. На, пад, у час. Аб Новым годзе адна жэншчына памерла.
Карпавічы. 4. На (указвае на прадмет харчавання). Месіц аб аднэй вадзе жыла. Заазер’е.
АБА́БАК м. Бабка; снапы, састаўленыя ў кучку для абмалоту або прасушкі.
Складаюць у ток нескалькі абабкаў у адну кучу. Вялікі Азярэцк.
АБА́БАК м. Абабак, падбярозавік. Абапкі пад бярозамі яны, у іх жоўценькая ношка.
Чуцькі.
АБАБРА́ЦЦА зак. Сабрацца, сустрэцца. Абабраліся чатыры – і пашлі́ на гару.
Самсоны.
АБАБРА́ЦЬ зак. Абабраць, аграбіць. Знашлі́, абабралі яго і забі́лі. Савінічы,
Леснікова.
АБАБРА́ЦЬ зак. Абабраць, сабраць. Чарні́цы абабралі, а тады дурні́цы будуць
браць. Кляпчэва.
АБАГНА́ЦЬ зак. Абысці (па крузе). Раньша па днэй чаркі абгонюць і ўсё. Серкуці.
АБАГРЭ́Ў м. Абаграванне. Шчыт – бальшынство для абагрэва хаты. Фасаўшчына.
АБАГУ́Л прысл. ◊ У АБАГУ́Л. На грамадскае выкарыстанне. Усё пашло ў абагул,
усё уместа. Савінічы.
АБАГУ́ЛІВАЦЬ незак. Абагульваць. Сохі сабіралі, бароны – што ў каго – кароў
абагулівалі, коней, усё опшчэм. Заазер’е, Запруддзе, Нямойта, Рулёўшчына.
АБАГУ́ЛІЦЬ зак. 1. Абагуліць. Абагулілі скот увесь у камуну. Баравікі. Хто сваю
палоску сжаў, хто аддаў – усё абагулілі. Савінічы. 2. Забраць для агульнага карыстання.
Аднаго къня пръдавайця, а то абагуляць. Рулёўшчына.
АБАЗЛЁНЫ дзеепрым. Узлаваны, злы. Які́я сталі абазлёныя людзі: бойся к каму
зайці́. Багданава.
АБАЗЛЯ́ЦЦА незак. Сварыцца, псаваць адносіны. Не хачу абазляцца з
працсідацелям. Партызаны.
АБАЗЛІ́ЦЦА зак. Пасварыцца, сапсаваць адносіны. Гарбачоў са ўсі́мі абазлі́ўся,
цяпер адчуваюцца ўсе: і Літва, і Латвія. Буй.
АБАЗНА́ЦЦА зак. Абазнацца. Ці я абызналъся, ці не. Сянно.
АБАЗНАЧА́ЦЬ незак. Значыць. А я й не знаю, што ён абазначаіць – Іван-гълаварэз.
Самсоны.
АБА́ПАЛ прысл. Абапал. Абапал былі́ два пъграбы, а мой пъсярэдзіні. Міцюкова.
АБАПЕ́РЫЦЦА зак. Абаперціся. На мяне абапрэцца і ідзець па хаці. Розмыслава.
Прыдзець Дашка, абапрэцца аб гарод і Малахавіча з языка не спускаець. Міцюкова.
АБАРА́НАК, БАРА́НАК м. Абаранак. На Съракі́ пяклі́ бъранкі. Запруддзе. ◊
ДЗІ́РКА АД АБАРА́НКА. Нічога (не мець, нічога не застацца). Засталася толькі дзі́рка
ат абаранка. Міцюкова.
АБАРВА́ЦЬ зак. Нарваць; апухнуць і нагнаіцца. Палец абарваў – къласкі́ палі́чуць і
прыкладаюць, а сколькі іх, чорт ведаіць. Ракаў Засценак.
АБАРО́НА ж. Абарона. Ты мъя зашчыта і абарона! Сянно.
АБАРО́Т м. Канец загона, баразны. Ці выкапаў абарот? Багданава.
АБАСЛАЎЛЯ́ЦЬ незак. Благаслаўляць. Радзі́целі абъслъўляюць сына, дачку: бяруць
йікону, хлеб бяруць і соль нъ тарэлъчку. Запруддзе.
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АБАСТРЫ́ЦЦА зак. Пачаць балець (з-за абвастрэння). Нешта пад грудзьмі́
абастрылася. Гарадзец.
АББЕ́ГЧЫ зак. Аббегчы. Аббяжы кругом хаты тры разы. Партызаны.
АББІВА́ЦЦА незак. Зношвацца, драцца (пра адзенне, тканіну). І не работаю, а
рукавы аббіваюцца. Ульянавічы.
АББІВА́ЦЬ незак. Вымалочваць зерне (пра лён). На таку аббівалі лён. Рэчкі. Да
вайны болі лён аббівалі. Фасаўшчына, Нямойта.
АББРЫ́НДАЦЦА зак. Знасіцца, падрацца (пра адзенне, тканіну). Аббрындалася
юбка. Нямойта.
АББЯЛІ́ЦЬ зак. Аблупіць, зняць скуру. Карову, авечку зарэзаў, а тады аббялі́ў.
Гарадзец.
АБВА́РАНЫ дзеепрым. ◊ (пабегчы) ЯК АБВА́РАНЫ. Вельмі хутка, імкліва. Пабех
як абваръны. Серкуці.
АБВАЗГРЫ́ЦЦА зак. Абсаплівіцца. Абвазгрылася ты! Нямойта.
АБВАЛА́КАЦЬ незак. Пакрывацца ахоўнай абалонкай. Абвълакъіць дупло ў лі́пе і
апяць жыве, а другое дрэва ўсыхаіць. Кляпчэва.
АБВАЛІ́ЦЦА зак. ◊ АБВАЛІ́ЦЦА Ў ВО́БМАРАК. Страціць прытомнасць. У
вобмарак абвалі́ся: яна змыла дзеньгі. Дольдзева.
АБВАРЗО́ПАЦЦА зак. Запэцкацца. Абварзопаўся ты ўвесь ужо. Нямойта.
АБВАРЫ́ЦЬ зак. Абварыць, заліць варам. Пірямыць грыбы, абварыць і варыць.
Карпавічы.
АБВІ́ЦЦА зак. 1. Абвіцца. Вуш абаўецца кълы нагі́ каровы, ссець. Алексінічы. 2.
Вырасці абапал, аплесці. Дзе лес вырубюць, там дзілянка, а къля карчоў абаўюцца суні́цы.
Манголія.
АБВІНЦІ́ЦЬ зак. Абгарнуць, абкруціць. Бяростай абві́нціць гърлач. Нямойта.
АБВЫ́КНУЦЬ зак. Звыкнуцца, прызвычаіцца. Конь абвыкніць, ня будзіць бъяцца, ня
ўпудзіцца. Самсоны.
АБВЯ́ГНУЦЬ зак. Абвянуць. Картошка абвягла была ад жары. Багданава.
АБВЯ́ЦЬ зак. Часткова страціць жыццядзейнасць. У цябе лёхкія абвялі, як тръва.
Заазер’е.
АБГАВАРЫ́ЦЬ зак. 1. Абмеркаваць, параіцца. Абгаварылі, што тут зъ хлявом ня
будзім [будавацца]: ні́ска. Гарадок. З іх старшы сабрання праводзіць, і тады абгаворуць,
каго саслаць. Напі́шуць, патпі́шуць; прыедуць, забяруць. Пашлюць, і ўсё – ня верніцца ён.
Ніхто не вярнуўся. Буй. 2. Абгаварыць, зняславіць. Абгъвърылі з гълавы да ног. Запруддзе.
АБГАВО́РАМ прысл. Абгаворваючы; нядобразычліва выказваючыся пра каго-н. Не
абгаворам: дзеўка была знасі́лена. Запруддзе.
АБГА́ІВАЦЦА незак. Загойвацца. Хай маленькага парсючка скастрыруюць:
быстра абгаіваюцца. Партызаны.
АБГАЛЕ́ЦЬ зак. Збяднець. Абгалеў саўсем, аблянеў, абанкроціўся. Нямойта.
АБГАЛІ́ЦЦА зак. Агаліцца. Абгалі́ўся провад – як траханула яе! Багданава.
АБГАЛІ́ЦЬ зак. ◊ АБГАЛІ́ЦЬ НА ГО́ЛУЮ БЕ́ЛКУ. Абрабаваць; забраць усё. Нас
абгалі́лі на голую белку, зладзеі, усё абчысцілі. Запруддзе.
АБГАРАДЗІ́ЦЬ зак. Абгарадзіць. Хаты згарэлі, абвалі́ліся, а печы асталіся.
Абгарадзі́лі мушчыны [печы], хлеп пяклі́. Багданава.
АБГАРО́ДА ж. Агароджа. Зърасло кладбішча: ні абгароды німа, нічога. Чуцькі.
Кругом хаты – абгарода. Закур’е.
АБГАРО́ДЖАНЫ дзеепрым. Абгароджаны, абнесены агароджай. У нас було
абгароджыныя стойла. Гарадок. Дрэвам абгароджаны. Закур’е.
АБГАРО́ДКА ж. Абгародка; спецыяльнае прыстасаванне, якое прыстаўлялася да
жорнаў, каб не рассыпалася мука. У жор нах – абгародка, кап мука ні сыпълъся.
Марозаўка.
АБГАРЭ́ТЫ дзеепрым. Абгарэлы. Абпалі́ў пярун: абгарэтая столь, сціна. Апечкі.
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АБГАРЭ́ЦЬ зак. Абгарэць. Пярун ударыў – хата абгарэла. Апечкі.
АБГІБА́ЦЦА незак. Прагінацца. Аж лёд абгібаўся. Закур’е.
АБГІБА́ЦЬ незак. Загінаць. На чатыры капылы дзелалі сані і абгібалі. Марозаўка.
АБГІНА́ЦЬ незак. Абгінаць. Бярэш жалеза, абгінаеш на клін, кусок жалеза ложыш
і уварыіш у гарне, каб жыткае, як вада. Жохава.
АБГЛЕ́ДЗЕЦЬ зак. Агледзець, абшукаць. Я усюдых абгледзела: нідзе рыбы німа.
Серкуці.
АБГРЫ́ЗАК м. Недагрызак. Сядзім есь, то абгрызкаў бульбы нъкладзеш, а тады
пірабіраіш, дъідаіш. Цясішча.
АБДА́ЦЬ зак. Абмыць, абліць. Бярозавым лі́сцем цела абдаваць харашо. Цясішча. А
патом – кіпятком абдасі́. Манголія.
АБДЗЕ́ЛЬВАЦЬ незак. Абдзяляць. Як абдзельвала яна мяне. Нямойта.
АБДЗІ́Р м. Адходы пры трапанні льну. Абдзі́р – пакулля, кастра падалі. Апечкі.
АБДЗІРА́ЦЦА незак. Абдзірацца, драпацца. Ручкі аслабадзі́ць [дзіця], то
абдзіраіцца. Міцюкова.
АБДЗІРА́ЦЬ незак. Шатраваць; ачышчаць (зерне) ад абалонкі перад тым, як малоць
або пускаць на крупы. Пшані́цу ні абдзіралі, мякінька малолі. Багданава.
АБДРЫ́ПАНЫ прым. Задрыпаны, неакуратны, неахайны. Абдрыпаная жэншчына,
неакуратная. Нямойта.
АБДУ́МАЦЦА зак. Абдумацца; перадумаць, прыйсці да іншага рашэння.
Абдумаліся, і гэтыя тръктъра ніхто ні бярэць, а дай трактар маламошны. Фасаўшчына.
Усё въръчаецца: абдумаліся, але позна. Заазер’е, Багданава, Вялікі Азярэцк, Івоні,
Каралевічы.
АБДУ́ЦЦЕ, АБДУ́ЦІЕ н. Уздуцце. Абдуцце каровы – гъняюць яе, пакуль паносам
прахвоціць. Нямойта. Абдуціе у каровы: разапрэць яе. Парэчча.
АБДУВА́ЦЬ незак. Раздзімаць. Абдуваіць карову, нада віцінарка вызываць.
Гарадзец.
АБДУ́МАЦЦА зак. Падумаць, успомніць. Абдумаўся манах, што ў яго ў гълавах.
Каралевічы.
АБДУРЫ́ЦЬ зак. Абдурыць, падмануць, ашукаць. Абдурыў дзяўчонку, а шчэ шкурай
абзываіш. Гарадзец.
АБЕ́Д м. Абед. Тушонкі на абед пъставіла, болей ні варыла нічога. Міцюкова. У
абедзе і пъсля работы пъмъгаў. Баравікі.
АБЕ́ДНЯ ж. Абедня; набажэнства ў хрысціян, якое адбываецца раніцай або ў
першай палове дня. Абедня ета кончыцца, тады ідуць па дзіръўнях і танцуюць.
Запруддзе. ◊ НА АБЕ́ДНІ. У абед. Прыяжджаіць на абедні дочка. Фасаўшчына.
АБЕ́ДАШНІ, АБЕ́ДЗЕШНІ прым. Абедзенны, абедні. Абедашняе пъдаі́ла.
Багданава. Вячэрышнія мълако с абедышнім змішаюць, то яно адразу і атсядзіцца.
Турава, Сянно. Абедзішняе мълако можа ў каго ёсь, можа хто пръдась. Баравікі.
АБЕ́Е, АБЕ́І ліч. Абедзве. Мае дзяўчаты пайшлі́ с калхоза абее. Баравікі. Абеі
ходзяць у дзівяты клас. Вялікі Азярэцк, Івоні, Розмыслава.
АБЕРАГА́ЦЦА незак. Аберагацца, сцерагчыся. Ніхто ня робіў у празнічны дзень:
абірагалісі. Савінічы.
АБ’Е́ДДЗЕ н. зб. Аб’едкі. Воўчына аб’еддзе ляжыць. Фасаўшчына.
АБ’Е́ЖДЖАНЫ дзеепрым. Аб’езджаны (пра каня). Коні былі́ яшчо ні
аб’ежджыныя, спужаліся і панеслі яго. Фасаўшчына.
АБ’Е́ЗДЗІЦЬ зак. Аб’ездзіць. Бывала, увесь свет аб’ездзіць, абойдзіць. Савінічы.
АБ’Е́ХАЦЬ зак. Аб’ехаць. Аб’едуць, а ніколі здароў ні кажуць. Савінічы.
АБЖА́ЛАВАЦЬ зак. Абскардзіць. Патом я абжалаваў, і мне далі́ апяць фтарую
групу. Фасаўшчына.
АБЖЫ́ВАЦЦА зак. Абжывацца; прызвычайвацца да жыцця на новым месцы. Ён
толькі што абжываецца, толькі хату паставіў. Багданава.
22

АБЖЫНА́ЦЬ незак. Абжынаць; жаць навокал ці пражаць праход. Кала мяжэ
абжынай ячмень. Багданава. Мама кажыць: «Абажні́ хоць мяжу». Рэчкі, Нямойта.
АБЗА́ ж. Паверхневы слой дрэва без кары. Падлогу масці́ць ці дзверы ставіць, абза
здымаецца. Нямойта. Абзу нада зняць, дзе къра астаецца [верхавіна дрэва з карой].
Нямойта.
АБЗЫВА́ЦЬ незак. Абзываць. Цяпер ніхто ні абзываіць плохім словам. Рэчкі.
АБІВА́ЦЬ незак. Абіваць; вымалочваць зерне (пра лён). Такі́я дзеці хадзі́лі лён
абіваць. Закур’е.
АБІ́ДА ж. Крыўда. Ат жалі, ат абі́ды я яму уступі́ла. Мянюцева. Абі́да ш на яе: ты
ж знала, што эта дзіравенскія, сваёй дзярэўні. Багданава.
АБІ́ДЖАНЫ дзеепрым. Пакрыўджаны. Сі́льна абі́джаны горам чалавек.
Фасаўшчына.
АБІ́ДНА прысл. Крыўдна. Абі́дна, што пенсія невялі́кая. А як я работала!
Партызаны.
АБІ́ДНЫ прым. Крыўдны. Абі́днае палажэнне – первая судзьба не са мной.
Каралевічы.
АБІЖА́ЦЦА незак. Крыўдзіцца. Ні нада біжацца. Вялікі Азярэцк.
АБІРА́ЦЬ незак. Есці, пажыраць. Дурак нейкі пісаў, што вуткі абіраюць жукоў.
Сянно.
АБ’ІСНЯ́ЦЬ незак. Тлумачыць, гаварыць. Аб’існялі па радзіву. Самсоны.
АБІЧА́ЙКА ж. 1. Драўляная аснова (вобад) у рэшаце. Абічайка – як рэшата
дзелалі. Нямойта. 2. Круг з лубу для намотвання пражы. Я цэлу абічайку напрала – ета
вірцяно. Галашчакіна.
АБІЧА́ЙНЫ мн. Зубцы ў грэбені. Хто абічайны паробіць красі́выя у грэбні.
Серкуці.
АБІШЧА́ЦЦА незак. Абяцаць. Абішчаліся, што прыедзем после Тройцы. Буй.
Абішчаўся усё прыехаць, а не прыяжджае. Івоні.
АБКАРЫ́ЦЬ зак. Абкарыць; ачысціць ад кары. Жардзі́ну любую нада абкарыць, а
то трухнуць будзець пат карой. Нямойта.
АБКАРЭ́ЦЬ зак. Пакрыцца коркай. Бульбу абалюць семям ляным, яна абкарэіць, і –
смачна. Партызаны.
АБКАСІ́ЦЬ зак. Абкасіць. Загадалі берагі́ канавы абкасі́ць. Гарадзец.
АБКАЎЗНУ́ЦЦА зак. Паслізнуцца. Унучка ягоная абкаўзнулася і ручку пабі́ла.
Розмыслава.
АБКАЦІ́ЦЬ зак. Абліць сценкі пасудзіны тлушчам. Чыгунок абкоціш, тады
скарынка смашнъя. Кішуроўшчына.
АБКЕ́ШКАЦЦА зак. Запэцкацца. Абкешкаўся ўвесь. Нямойта.
АБКЛА́ДЗЕНЫ дзеепрым. ◊ АБКЛА́ДЗЕНЫ ПА-ЦВЁРДАМУ. Пра заможнага,
багатага чалавека. Па-цвёрдаму абкладзены – то значыць багаты. Серкуці.
АБКРА́СЦІ зак. Абакрасці. Нікога не абкралі, ні забі́лі. Запруддзе.
АБКУ́САЦЬ незак. Абкусваць. Да году ногці ні стрыгуць, абкусыюць зубамі.
Нямойта.
АБЛАБЗА́ЦЬ зак. Пацалаваць. Адзі́н яго [Хрыста] знаў і прадаў. Кажыць: «Я яго
аблабзаю, апшчаплю». Ну й апшчапі́лі яго й ўзялі́ с Тайнае вячэры. Буй.
АБЛАВІ́ЦЬ зак. Злавіць, пералавіць (пра ўсіх, многіх). Аўчаркі былі́ асталі́сі, пакуль
йіх ні аблаві́лі. Закур’е.
АБЛАВУ́ХІ прым. Дурнаваты, неразумны. Ах ты аблавухая – гавораць, калі́ ругня.
Нямойта. ◊ ДУРА́ К АБЛАВУ́ХІ лаянк. Дурань. Дурак ты аблавухі, я цябе, дурака, любі́ць
ня буду. Дольдзева.
АБЛА́САВАЦЦА зак. Паласавацца; наесціся. Ваўкі́ абласъвъліся чълавечънуй у
вайну. Пожанькі.
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АБЛІВА́ХА ж. экспр. Моцны дождж. Абліваха, мъкрата, растанець, а тут –
марозец. Нямойта.
АБЛІЗА́ЦЦА зак. перан. Ачуняць, паправіцца (пасля хваробы). Аблізаўся пасля
балезні і – у парцізаны. Нямойта.
АБЛІЗА́ЦЬ зак. Аблізаць. Пудпусці́ла, хай яна [сабака] іх аблі́жыць. Запруддзе.
АБЛІНА́ЦЬ зак. Паліняць, аблезці. У мяне аблінаў фартух. Каралі.
АБЛІ́ЦЬ зак. Абліць. Печка пылаіць, гарыць, пірат полынню патпячэць мухамор,
смітанай абальець, на акно паложыць, яны [мухі] й дохнуць. Запруддзе. Крапявы
насячэш, бульбы абальеш і сьвіннёнку даеш. Партызаны, Манголія.
АБЛО́ГА ж. Аблога; даўно не воранае поле, зарослае травой. Былі́ аблогі сярод лесу,
пашці́ чыстыя, там мъладзёж на Купалле гуляла. Рэчкі. Дзе якая аблога – узрыць. Каралі.
АБЛО́ЖНЫ прым. ○ АБЛО́ЖНЫ ДОЖДЖ. Заложны дождж. Абложны дождж:
пузуры ускакуюць на возеры. Багданава.
АБЛУ́ПЛІВАЦЦА незак. Аблуплівацца, абдзірацца; страчваць афарбоўку. Белім
шчыт і́звісцю – аблупліваецца. Каралі.
АБЛУПІ́ЦЬ зак. Аблупіць; зняць скуру. Усё сала аблупюць наскрозь. Галашчакіна.
Мы удвайі́х аблупі́лі дзесіць штук авец і пувязлі́ ў Сянно. Міцюкова.
АБЛЮБАВА́ЦЬ зак. Аблюбаваць, выбраць. Стаўкі́ ставіліся для прыманкі пчол. І
рой можыць аблюбъваць. Марозаўка.
АБЛЮДНЕ́ЦЬ зак. Стаць прыгажэйшым. Аблюднеў троху, як вырас, які́ малец
стаў! Партызаны.
АБЛЯНЕ́ЦЬ зак. Стаць лянівым, разленавацца. Аблянеў: ляні́цца работаць.
Нямойта. Маладзёш цяпер аблянелі. Рэчкі.
АБЛЯПІ́ЦЬ зак. Абляпіць, заляпіць. Быў убі́ты гвозд, яны [ластаўкі] абляпі́лі яго і
кала вакна дзелаюць гнёзды. Фасаўшчына.
АБЛЯПЛЯ́ЦЬ незак. Аблепліваць. Брусочак, як мыла, ім замазвалі; яго трошку
пагрэіш, тады аблеплііш вокна. Багданава.
АБЛЯСЦІ́ЦЦА зак. Узлавацца, раззлавацца. Глядзі́ш – аблясці́цца, а нам тут
жыць. Цясішча.
АБМА́ЗАЦЬ зак. Намазаць; пакрыць слоем чаго-н. Крухмалам хлеб абмажэш, ён
блісці́ць, жоўценькі такі́. Каралі.
АБМА́ЗВАЦЬ незак. Абмазваць, замазваць. Мел і алі́фу мяшаюць і абмазваюць
вокны. Багданава.
АБМА́ШКА ж. Памылка. Абмашка вышла, абмылка. Нямойта.
АБМАЛА́ЧЫВАЦЬ незак. Абмалочваць. Гумні́шча, дзе ставяць пастройкі, хлеб
там абмалачывалі. Нямойта.
АБМАЛО́ТКІ толькі мн. Дзень (свята) заканчэння малацьбы. Кончылі усё,
дъмълаці́лі – пашлі́ на абмалоткі. Запруддзе.
АБМА́Н м. Падман, ашуканства. Конь сні́цца – абман. Ракаў Засценак.
АБМАНІ́ЦЬ, АММАНІ́ЦЬ зак. Падмануць, ашукаць. Глядзі́, а то і цябе так
абмоняць. Савінічы. Ён аммані́ў маю дачку. Нямойта.
АБМА́ННЫ, АБМА́ННЫЙ прым. ○ АБМА́ ННАЯ АПЕ́НКА. Несапраўдная
апенька. Абманную апенку ніхто ні бярэць. Сукрэмна. ○ АБМА́ ННЫЙ БАРАВІ́К.
Несапраўдны баравік. Абманный бараві́к, іх бываіт многа вырышшы. Карпавічы.
АБМАХНУ́ЦЦА зак. Памыліцца. Абмахнуўся чалавек. Нямойта.
АБМЕ́РЗЦІ, АБМЁРЗЦІ зак. Замерзнуць, памерзнуць. Былі́ ногі абмерзлі. Кляпчэва.
Тут, пад вакном, клубні́ка расла – абмёрзла. Івоні.
АБМЫ́ЛКА ж. Памылка. Абмашка вышла, абмылка. Нямойта.
АБМЯ́КНУЦЬ зак. Намякнуць. Зъклапаці́лася я, ці абмяклі вы, ці абмёрзлі.
Нямойта.
АБМЯРЦВЕ́ЦЬ зак. Замерці, абамлець (ад страху). Абмярцвела, стаю, хай абаі́х з
дзяўчынай стръляюць. Неўгадава.
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АБНІМА́ЦЬ незак. Наступаць (пра ноч). Е́дзім – поля, едзім – другоя, на трэццяе
абнімаець цёмная ноч: «Тут нам, купчу, нучуваці, агонь раскладаці, вячэру гутуваці». Буй.
АБНО́ДЫЦЬ зак. Аблаяць, зняславіць. Работала, работала, згні́ла на фермі, а іны
апсміялі, абнодылі. Дольдзева.
АБНО́ШКА ж. Абножка; пылок, з кветак, які пчала прыносіць на задніх ножках. З
абношкай ідуць [пчолы], на лапачках жоўцінькае нясуць. Закур’е. На лапках жоўценькае
нясець – абношка. Вялікі Азярэцк, Запруддзе.
АБНІХА́ІЦЬ зак. Рэзка запярэчыць каму-н.; пераканаць. Абніхаілі мяне: ні пысылай
рыззё, самі купляць будуць. Чуцькі. Абніхаілі, абніхаілі... Так і ні с’ездзілі у бальні́цу.
Нямойта.
АБНЮ́ХАЦЬ зак. эмац.-ацэн. Выявіць, знайсці. Пшані́цы азі́мкі пасеіла, як
абнюхълі вароны, то адбі́цца нільзя! Сукрэмна.
АБО́Д, АБО́Т м. Вобад. Абод дзірвянны, ступіца ў калясе, шына на абод
надзявалася. Гарадзец. На абот надзяваіцца шына, аковываіцца ў кузні. Гарадок. Абот
гнулі ў парне. Вялікі Азярэцк, Нямойта.
АБО́ДЗІШЧА н. Майстэрня па вырабе начыння для калёс, саней. Абодзішча – там
пълазы гнулі, дугі, пыърня была. Турава.
АБО́З м. Абоз; група фурманак, падвод з людзьмі або грузам. Бацька мой ездзіў у
абоз за туварамі. Вялікі Азярэцк.
АБО́Й м. Шпалеры. Абой прыклейваць трэба. Манголія.
АБО́ЙНЫ прым. ○ АБО́ЙНАЯ МУКА́. Шатраваная мука. Абойная [мука], ды
прасты памол. Серкуці.
АБО́РА ж. Хлеў. У аборы скаці́на стъяла. Рулёўшчына. Мъя матка стъражыла
канюшню, абору, дзе скот стаі́ць. Галашчакіна, Багданава, Вялікі Азярэцк, Каралі,
Міцюкова, Партызаны, Пожанькі.
АБО́РВАЦЬ незак. Абрываць. Я аборвала абоі. Розмыслава.
АБО́РКІ мн. Аборы; вяроўкі з пянькі ці канапель. Драліся лыкі ў лясу, пад ніз –
суконку, аборкамі ўкруцюць. Леснікова.
АБО́РЫ мн. Тое ж. Аборы ві́лі с пянькі́, каноплі. Леснікова. Аборы зацягнеш у
дзі́рачкі – і абувалі лапці. Каралі, Алексінічы, Багданава, Леснікі, Мянюцева, Нямойта.
□ З бальшых выбораў нет ні лапцяў, ні абораў. Каралевічы.
АБО́ЧЫНА ж. Абочына. Аставіць трактар на дарозе, на абочыне. Буй.
АБРА́ДАВАННЕ н. Радасць, радасная падзея. Як левы глаз чешыцца, абязацельна
будзець якое абрадаванне (прыкмета). Вялікі Азярэцк.
АБРА́ДЗІЦЬ зак. Вырашыць у выніку абмеркавання. Абрадзілі, што нядзеля –
празнік будзіць: ехаць яму на Украі́ну у празнік ні нада, у другі́й дзень паедзіць. Леснікова.
АБРА́З м. Абраз. Абраз звалі ці ікона. Рэчкі.
АБРА́Т м. Адгон; малако, ад якога сепаратарам адагнана, аддзелена смятана. Абрат
прывозілі. Станюкі.
АБРА́ЦЬ зак. Выбраць. Хату ліш бы большую абяром. Галашчакіна.
АБРАБА́ТЫВАЦЬ незак. Абслугоўваць. Самі сябе троху абрабатываем. Нямойта.
АБРАБА́ТЫВАЦЬ незак. Апрацоўваць (зямлю). Нада робіць, нада агарод
абрабатываць. Багданава, Самсоны. Самі абрабатываюць зямлю. Закур’е.
АБРАЗО́ЎВАЦЬ незак. Выхоўваць, вучыць. Дакуль я цябе, баба, буду абразоўваць.
Ульянавічы.
АБРАЦІ́НА ж. Аброць, вуздэчка. Дъ шасці́ лет ні трогълі къня, ні работълі на ём,
штоп абраці́ны на ём ні було. Сянно.
АБРАШО́ТКА ж. Латы; дошкі, жэрдкі і пад., якія кладуцца ўпоперак крокваў.
Патом ставяцца страпі́лы, дзелаіцца абрашотка пат шыфер, цянецца рабероідам.
Нямойта.
АБРАШЧА́ЦЦА незак. Абыходзіцца, завіхацца, даглядаючы каго-н. Я дужа кала іх
[авечак] ні абрашчаюся. Багданава.
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АБРО́ЦЬ, БРОЦЬ ж., АБРАЦІ́ мн. Аброць, вуздэчка. Я сам дзелаў абръці́,
раменныя ці вераўчаныя. Гарадзец. Къня пръдаеш са брацей. Міцюкова.
АБРУ́Б м. Участак зямлі, сенажаці. Зямлю пабі́лі на абрубы. Гарадок.
АБРУ́Ч м. Абруч; вузкі драўляны або металічны вобад, які набіваецца на бочку,
кадушку і пад. для змацавання клёпак. Дзе абруч сядзі́ць, у клёпкі здзелъіць дзі́ръчку,
нацэдзіць гарэлкі, а тады абруч падгоніць на места. Алексінічы. Абруч у жорнах дзелълі з
арэхавіны. Міцюкова, Багданава, Гарадзец, Дуброўкі. АБРУ́ЧЫК памянш. У рэшаце ёсь
бічайка, палатно, абручык. Заазер’е.
АБРУ́ЧЫКІ мн. Рубцы (кольцы) на рагах каровы. На рагах у каровы ёсь такі́я
белыя палосачкі, і тые абручыкі нада счытаць, каб узнаць, колькі гадоў карове. Парэчча.
АБРУГА́ЦЦА зак. Перасварыцца. Абругалася са ўсі́мі суседзямі. Міцюкова.
АБРУГА́ЦЬ зак. Аблаяць, абгаварыць. Чълавека абругаць, абгъварыць – грэх.
Багданава.
АБРЫ́ДКІ прым. Брыдкі, непрыемны. Абрыдкі чалавек, тоўсты. Нямойта.
АБРЫ́ЦЦА зак. Аббурыцца, абваліцца. Абрылъся верхнія часць йструба. Гарадок.
АБРЫКО́СА ж. Абрыкос. Абрыкоса ўзышла: з юга прывёз сімян. Апечкі.
АБСА́ДА, АПСА́ДА ж. 1. Замацаванне дзвярных і аконных вушакоў. Абсада
гатова – ушакі́ і шапкі ў дзвірах і ў вокных. Запруддзе. Абсада – уверсе акна. Гарадзец,
Багданава, Нямойта, Чуцькі. 2. Агароджа (на магіле). Апсада была кругом магі́лы. Вялікі
Азярэцк.
АБСАДЗІ́ЦЬ зак. Замацаваць дзвярныя і аконныя вушакі. Абсадзі́ць вокны.
Нямойта.
АБСЕ́СЦІ зак. Асесці; страціць сілу, паслабець. Прыці́снулі зы гарэлкай [у чарзе],
абсела, богу душу аддала. Запруддзе.
АБСКУБА́ЦЬ незак. Абскубаць (пер’е). У курэй абскубалі пер’е, рабі́лі падушкі,
пярыны. Багданава.
АБСМАЛІ́ЦЬ, АПСМАЛІ́ЦЬ зак. Абсмаліць. Абсмаліць курыцу і варыць тады.
Буй. Возьміць аглоблі, апсмаліць і ездзіць на пагарэла просіць. Марозаўка, Гарадок,
Запруддзе.
АБСО́ДЖАНЫ дзеепрым. Абсаджаны. Усё лі́памі абсоджана. Баравікі.
АБСТРАКА́ЦЦА зак. Апячыся (крапівой). Абстракалася крапівой. Нямойта.
Абстракаіш рукі крапівой. Вялікі Азярэцк, Багданава, Івоні, Чуцькі.
АБСУ́Д м. Абгаворы, ганьбаванне. Ні абсудам, ні абгаворам: дзеўка была ў
бібліяцекі, злодзей хадзі́ў з ёй. Багданава.
АБСУ́ДА ж. Тое ж. Я ні буду ні абсуды, ні абгавора гаварыць. Запруддзе.
АБСУ́НУЦЦА зак. Асунуцца, занядужаць. Я ж ужо абсунулася, мае ж вочачкі ні
ві́дзяць. Дольдзева.
АБСЫПА́ЦЬ, АПСЫПА́ЦЬ незак. Абкладаць чым-н. (для ўцяплення і інш.). Вокны
абсыпалі на зіму. Серкуці. Ці саломай хто апкладаіць і апсыпаіць – то заваліна. Гарадзец.
АБСЯЧЫ́ зак. Абарваць. Яму [трутню] крылля абсякуць і выкінуць. Сукрэмна.
АБУВА́ННЕ, АБУВА́ННЯ н. Абутак. Ніякага абування ні ў кога ні было. Гарадзец.
Е́слі паціраў абуванне, сямейная жысць расклеіцца (прыкмета). Каралевічы. Абнаружылі
абування ў магазі́не, яны каператарам яго блюлі́. Нямойта, Багданава, Манголія, Ракаў
Засценак, Дуброўкі, Закур’е, Неўгадава.
АБУВА́ЦЬ незак. ◊ АБУВА́ ЦЬ У ЛА́ПЦІ. Падманваць. До табе мяне ў лапці
абуваць. Запруддзе.
АБУВЕ́ н. Абутак. Няможна абуве падабраць. Нямойта.
АБУДЗІ́ЦЦА зак. Прачнуцца. Абудзі́лася: сонца. Ай-ёй, праспала! Каралевічы.
АБХІНУ́ЦЦА зак. Абаперціся. На граблі абхінецца, адстоіць. Нямойта.
АБЦЕРАБІ́ЦЬ зак. Абчысціць, абабраць. Абцярэбім шалуху з цыбулі, на Пасху
красім яйкі. Міцюкова.
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АБЦУГІ́ толькі мн. Абцугі. Гвоздзі тъскаць – абцугамы. Сукрэмна. АБЦУЖКІ́
памянш. Абцужкі́ браў недзе. Кавалі.
АБЧЫ́СЦІЦЬ зак. эмац.-ацэн. Абакрасці. Чатыры хаты абчысціў курэй.
Партызаны.
АБШАРА́ШЫЦЬ зак. экспр. Моцна парэзаць. Сціклянкуй пяту абшърашыла.
Багданава.
АБШАРА́ШЫЦЬ зак. эмац.-ацэн. Падмануць, ашукаць. Нехта абшарашыў мяне.
Нямойта.
АБШНЫ́ПРЫЦЬ зак. Абшнарыць. Ён усё там абшныпрыў, пъ кърманах лазіць.
Вялікі Азярэцк.
АБШЧАПІ́ЦЦА, АПШЧАПІ́ЦЦА зак. Абшчапіцца, абняцца. Як дзяўчонка,
абшчапі́лася за мяне. Паздароваецца, абшчэпіцца: «Падружка, падружка!». Нямойта.
Дзеці абшчапілісі зъ мяне. Каралі. Ай, апшчапілася іна, рада нам. Багданава, Каралевічы,
Партызаны, Ульянавічы.
АБШЧАПІ́ЦЬ зак. 1. Абшчапіць. Абшчэпіць мяне і ў шчаку цалуіць. Каралевічы.
Яна прыдзець, на калені сядзець і абшчэпіць. Буй. Абшчэпіць за шыю і ні пускаіць.
Партызаны. 2. Спутаць, звязаць. Ногі путам абшчэпіш і да гнізда дабярэшся. Ульянавічы.
АБШЧЫЖЫ́ЦІЯ ж. Інтэрнат. Далі́ абшчыжыцію сямейную. Запруддзе.
АБШЫ́ЎКА, АПШЫ́ЎКА ж. 1. Шалёўка. Апшыўка – шыліваць дом. Мянюцева. На
апшыўку пілі́лі доску. Марозаўка. 2. Тынкоўка. Абшыўка сухая – шчыкатурка ў хаце.
Мянюцева.
АБШЫ́ЦЬ зак. Абвязаць, абкруціць. Куры грады дзяруць, дык абшыюць трапкъй
лапкі. Вялікі Азярэцк.
АБШЭ́ШКАЦЦА зак. Выпацкацца, вымазацца. Абшэшкаўся ўвесь. Нямойта.
АБЫ́ злучн. 1. Калі. Абы расы ні було, йшлі жаць. Каралі. 2. Толькі, як толькі. Абы
на вуліцу выйду, пчыла укусі́ла. Кішуроўшчына. 3. Хоць, ці. Абы цялёнка, абы мълако
сдувай на сена. Гарадок.
АБЫ́ часц. Абы, толькі б. Абы дажджу ні было. Міцюкова. Сарока абы абнюхъла,
то яйцы ў дзюпку вынісіць і з’есць. Сукрэмна.
АБЫДЗЁНА прысл. Штодзень. Тут абыдзёна служба ідзець. Партызаны.
АБЫЙ-ДЗЕ́ прысл. Абы-дзе. Іна абый-дзе ні расцець. Савінічы. Я сяду абый-дзе,
садзі́цеся вы. Ульянавічы.
АБЫЙСЦІ́ зак. 1. Прайсці кругом вакол каго- ці чаго-н. Бяруць йкону й вербіны
абэйдуць кругом стады. Тады йкону пъстановюць на места, а вербіны на жыта
торкуюць [так робяць пры першым выгане жывёлы на пашу]. Партызаны. 2. Абагнаць,
выперадзіць. Мы жнём, то ў сем рас за яе абыйдзім. Баравікі. 3. Прайсці бокам. Буран
абыйшоў нас. Ракаў Засценак. 4. перан. Абмінуць, не закрануць каго-н. Пъмъгай бох
скажыць, так ня бойдзіць. Каралі.
АБЫЙСЦІ́СЯ зак. 1. Прайсці без ускладнення. Абыйшлося [не ампутавалі нагу
пасля траўмы], прасці́ў мальчонку. Нямойта. 2. Прывыкнуць, прызвычаіцца. Абыйшлі́ся
коні, ні бъяцца трактъра. Самсоны.
АБЫ́Ч м. Звычай, традыцыя. У нас абыч такі́: нъ кладбі́шча ідзём й пумянём
радзі́цілюў. Дуброўкі.
АБЫ́ЧАЙ, АБЫЧА́Й м. Тое ж. Такі́ ў нас абычай. Леснікі. Дзе які́ абычай, так і
гаворуць. Багданава.
АБЫ́ЧНА прысл. Звычайна. Абычна – з дубовъга дзерава. Гарадзец.
АБЫ-ШТО́ займ. Пра што-н. дрэннае, адмоўнае. Абы-што дзелаюць, абы-што
твараць. Запруддзе. Абы-што елі дзеці: некъму было за і́мі глядзець. Нямойта,
Фасаўшчына.
АБЫ-Я́К, АБЫ́-ЯК прысл. Абы-як. Не абы-як, нада дъражыць такога чълавека.
Партызаны. Мы жылі абы-як: тата рана памёр. Сянно, Баравікі, Заазер’е, Запруддзе,
Серкуці.
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АБЯРНУ́ЦЦА зак. Абярнуцца, перакуліцца. Візла сена, абярнулъся, пабі́лъся.
Чуцькі. Абернуцца сані – станіць, ня едзіць дамой [пра каня]. Запруддзе, Багданава, Буй,
Гарадзец, Дольдзева, Міцюкова, Фасаўшчына.
АБЯССІ́ЛІЦЬ зак. Абясплодніць. Зямлю перарылі, цехнікай, зямлю абяссі́лілі.
Нямойта.
АБЯСЦІ́ЦЬ зак. Паабяцаць. Абясці́ў аднаму касцюм, но Пеця нічога не здзелаў.
Розмыслава. Ім абясці́лі тут колькі бульбы. Леснікі. Ён абясці́ў, што будуць дарогі.
Кляпчэва, Латыгаль, Партызаны, Парэчча, Неўгадава.
АВА́Д, ВАД м. Авадзень. Авада ці што пакусалі. Апечкі. Вад кусаіць кароў.
Кішуроўшчына.
АВАДЗЕ́НЬ, ВАДЗЕ́НЬ м., ВАДНІ́ мн. Авадзень. Камарны год, і авадней многа –
малочны год. Партызаны. Як жыта красуецца, ваднёў многа. Кішуроўшчына, Багданава,
Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Жохава, Запруддзе, Партызаны, Рулёўшчына.
АВЕ́ЧЫ прым. ◊ АВЕ́ЧАЯ ПАХО́ДКА. Паходка, пры якой калені ставяцца побач, а
ступні накіроўваюцца ў розныя бакі. Авечъя паходка – калені у кучу, а ступні – урозь.
Сянно.
АВЕ́ЧЫНА ж. Авечае мяса. Авечына – як авечку зарэжуць. Вялікі Азярэцк.
АВЁС, АЎЁС м. Авёс. Мъладуха едзіць да мъладога, вязець канхвет, бъранкаў і
авёс. Ракаў Засценак. Аўёс прасявалі на рэшата. Манголія. Аўёс, жыта на зіму сеялі.
Закур’е.
АВІ́Н м. Ёўня. Аві́н як хата, у ём топіш і высушыш снапы. Ульянавічы.
АГА́ЙВАЦЦА незак. Загойвацца. Раны самі па сабе далжны агайвацца.
Партызаны.
АГАЛІ́ЦЬ зак. Зрабіць пустым, вынесці ўсё. Хату сын агалі́ў: дзіваны пааддавалі.
Баравікі.
АГА́Р м. Акаліна; прадукт акіслення, які ўтвараецца на паверхні сталі і некаторых
іншых сплаваў. Агару німа, як чыстыя жалеза. Запруддзе.
АГА́РАК м. Тое ж. Агаркі выкідаюць з кузні. Запруддзе. Агарак, як атваліцца, у
цэбар кідалі. Нямойта.
АГАРНУ́ЦЬ зак. Ахапіць. Яе агарнула гора. Багданава. Сон агарнуў салдаціка.
Неўгадава, Леснікова.
АГІ́БА ж. Абход. Вечная агі́ба была: балоты ніпрахадзі́мыя. Багданава.
АГІ́НАЦЬ зак. Агарнуць, ахапіць. Як агі́нъла гора: дзевачка восім гадоў памерла.
Багданава.
АГЛО́БЛІ, АГЛАБЛІ́, ГЛО́БЛІ мн. Аглоблі. І цяпер завуць аглабля, адзі́н конь –
значыць, дзве аглаблі́, за аглоблі чапляюцца атосы. Гарадзец. Петлі прыкрэпляюцца к
пълазу, а крук – к аглъбле. Міцюкова. Глъбля, съ глаблі́ на вось атосы [ідуць]. Запруддзе.
Глоблі ўбяруць у цвяты. Багданава.
АГЛЕ́ДЗІЦЬ зак. 1. Знарок адшукаць. Дзеці агледзілі мяшок пат хатай. Апечкі. 2.
Агледзець, абследаваць. Ну й агледзілі й нашлі́ хваробу на глазах. Заазер’е. Агледзілі, што
ў сына язва. Латыгаль, Багданава, Запруддзе, Леснікова.
АГЛІДА́ЦЬ незак. Сцерагчы. Сторъш пъстаўлін аглідаць бульбу. Запруддзе.
АГЛЫ́БІЦЬ зак. Паглыбіць, зрабіць глыбейшым. Аглыбіць нада трошку, як
таганок дзелалі. Запруддзе.
АГНІВО́ н. Крэсіва; кавалак сталі для высякання агню з крэменю. Высікалі агонь: аб
скалкуй агнівом – жах! Вялікі Азярэцк. Агніво дзелаюць у кузні. Дольдзева.
АГО́НЬ м. Агонь, вогнішча. Як бярэменная, на агонь нільзя паглядзець: ліцо краснае
будзіць (прыкмета). Цясішча. Агонь ръскладалі, а мъладыя [цяпер] скажуць касцёр.
Запруддзе. ◊ АГО́НЬ ЯГО́ ВЕ́ДАЕЦЬ (ЗНА́ЕЦЬ). Невядома хто. Агонь яго ведаіць, хто
цялёнка пувязець у Мугулёў. Міцюкова. Ні знаю, дзе ён, агонь яго знаіць. Заазер’е.
АГО́ЎТАЦЦА зак. Агледзецца, апамятацца. Агледзюцца бабы, агоўтаюцца: дыму
поўна. Партызаны.
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АГРАБА́ЦЬ незак. Аграбаць рой у раёўню з таго месца, дзе ён звіўся. Аграбаю рой:
саўюцца пчолы на самым ві́льчыку, пад адну падпору прывяжу раёўню – сучкоў малі́н
туды налажу,– падстаўлю пад рой, а другей падпорай трахану; матка папаўзець – і ўсе
яны. Вялікі Азярэцк. Аграбаюць рой у раёўку. Запруддзе, Марозаўка.
АГРАБА́ЦЬ незак. Зграбаць. У жорнах намелеш зярно, аграбаеш у каструлю.
Вялікі Азярэцк.
АГРАБЛЯ́ЦЬ незак. Рабаваць. Гэта ні парцізаны, гэта былі́ свае, яны аграблялі,
бралі. Рэчкі. Сказалі: «Мы ня пойдзім у парцізаны, а што – ідзі́ людзей аграбляць».
Партызаны.
АГРО́Б м. ◊ АГРО́БУ НІМА́. Вельмі многа. Бывала ў мяне бульба – агробу німа.
Чуцькі.
АГРЭ́СТ, АГРЭ́С м. Агрэст. Ві́шні, агрэс ёсь у гародзі. Вялікі Азярэцк. Агрэсту
було многа кустоў. Пожанькі. Адзі́н бок у агрэсту апсыпаўшысь, пачарнеўшы. Запруддзе,
Гарадок, Леснікова.
АГУ́ЛАМ прысл. Разам. Агулам усё паелі, папі́лі. Міцюкова.
АГЫ́ЛЯ выкл. Выгук, якім падзываюць гусей. «Агыля!» – на гусей. Жохава.
АД, АТ прыназ. 1. Ад (указвае на зыходны пункт чаго-н.). Ат нас якрас два
кіламетры. Гарадок. 2. Указанне на супрацьдзеянне. Сучкі ў гародзі растуць, ці яны ат
ламотаў ці хто яго знаіць. Ракаў Засценак. Маці-мачаха – шырокая лапа, ат кашлю е, еслі
ногі баляць – паруць. Каралі. 3. Указанне на непасрэдную сувязь з чым-н. Служыць у
наймі́ткі хадзі́лі дзеўкі т сям’і́. Запруддзе. 4. З. Ад сямі́ лет пъшла работаць. Рэчкі,
Леснікова. Учора ат рання пъказвълъся ня дужа, а патом пагода была і людзі сена
сушылі. Багданава. 5. З-за. Карова лунула ад удабрэння. Міцюкова. Чорныя каласы ў
пшані́цы ад молніі. Розмыслава. Рука забалела ў сына, ад рукі́ памёр. Рэчкі. Ат моланні
чорныя арэхі. Станюкі. Ат маку дужа спаць хочацца. Багданава. 6. Для. Валяр’янка – ад
серца. Заазер’е.
АДАЛЕ́ЦЬ зак. Адолець, перамагчы. Зімля адалела людзей: лесым зърасло. Заазер’е.
АДАЛЖЫ́ЦЬ зак. Пазычыць. Адалжыш пут мукі́ – і дзень жалі за гэта.
Фасаўшчына.
АДБА́ВІЦЬ зак. Узяць, забраць; паменшыць колькасць чаго-н. Каб жукоў адбавілі!
Каралі. Адбавіць рада была бы таўшчыні́. Нямойта. ◊ ХОЦЬ АДБА́ЎЦЕ. Пра вялікую
колькасць чаго-н. Тхароў ёсь, чарцей гэтых, хоць адбаўце. Марозаўка.
АДБАЛЕ́ЦЬ зак. Перастаць балець. Балела вуха, не вылечылъся й адбалела, цяпер ні
чую. Закур’е.
АДБАРАНІ́ЦЦА зак. Адбараніцца, адбіцца. Вароны нъпалі на пісклінятък, ніяк не
можна было адбарані́цца. Кішуроўшчына.
АДБІ́ЦЬ зак. 1. Пабіць, набіць. Сын адбі́ў яе крэпка. Запруддзе. 2. Пабіць;
пашкодзіць пасевы і інш. Зразу град быў, адбі́ў гуркі́. Чуцькі. 3. Ударам пашкодзіць штон., зрабіць балючым. Яму нагу адбі́ла, месіц біз лячэння быў. Фасаўшчына.
АДБІВА́ЦЦА незак. 1. Адбівацца; аддаляць ад сябе пры дапамозе ўдараў рукамі ці
нагамі. Коні саб’юцца ў кучу, жарабёнка – у сярэдзіну, і нагамі адбіваюцца. Партызаны. 2.
Перастаць любіць што-н. Так адбі́лъся ад бульбы: тъкая няўкуснъя бульба! Нямойта. 3.
перан. Пазбавіцца ад каго-н. ці чаго-н. Ён як увойдзіць, так ні адбі́цца ад яго. Заазер’е. ◊
АДБІ́ЦЦА АД РУК. Перастаць слухацца, падпарадкоўвацца. Ад рук адбі́ўся малец.
Фасаўшчына.
АДБІВА́ЦЬ незак. 1. Вастрыць лязо касы, б’ючы малатком. Як мълатком адбіваіш –
вузенькі клёп. Нямойта. 2. Праводзіць лінію ўдарам вяроўкі або шнура. Доскі адбівалі
шнуром. Фасаўшчына.
АДБІРА́ЦЬ незак. Адбіраць, забіраць. Адбіраіць лялькі: ня умеіць гуляць з дзіцямі.
Запруддзе.
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АДБІРА́ЦЬ незак. Адбіраць; выстругаць адборнікам фігурную паверхню чаго-н.
Чысціць доскі, адбіраіць рамкі път сцякло. Нямойта. Адборнік – шпары адбіраць път
сцякло. Жохава.
АДБО́РНІК м. Адборнік; гэблік з вузкім лязом для выстругвання адборнай паверхні
чаго-н. Адборнік – шпары адбіраіць път сцякло. Жохава.
АДБЫ́ЦЬ зак. Адбыць, адслужыць. А́рмію адбыў – жані́ся! Партызаны.
АДВАЗІ́ЦЬ зак. Ударыць, пабіць. Я аднэй па плячох кійком адвазі́ла: ідзець, як у
свой гарод, усё рвець. Нямойта.
АДВЕ́ДКІ, АТВЕ́ДКІ толькі мн. Адведкі; наведванне жанчыны-парадзіхі. А тады
ідзём у адведкі, хто надумаіцца. Міцюкова. У атведкі ладак напікла. Запруддзе.
АДВЯРНУ́ЦЦА зак. Адвярнуцца; парваць сувязі, адносіны з кім-н., чым-н. Многа
людзі адвярнуліся ад цэрквы. Каралевічы.
АДВЯРНУ́ЦЬ зак. 1. Адвярнуць. Адвярнулі зялезіну і бульбы набралі. Леснікова. 2.
Зламаць. Карова рогам – у землю, бегла Мі́ля і рог адвярнула. Запруддзе.
АДГАЛАСАВА́ЦЬ зак. Прагаласаваць. Хай Манька за мяне адгаласуе. Нямойта.
Адгаласуйце за мяне. Каралевічы.
АДГАНЯ́ЦЬ, АТГАНЯ́ЦЬ незак. 1. Адганяць, праганяць. Дажа ваўка атгъняла з
дзевачкай на руках. Галашчакіна. 2. перан. Ратаваць. Въда і ад смерці адгъняіць.
Сукрэмна.
АДГАРНУ́ЦЬ зак. 1. Адгарнуць, адгрэбці. Печку топіш, натапляіш – адгарні́ углі
набок! Міцюкова. 2. Адляпіць. Месіць, каб яго [цеста] адгарнуць ад дзешкі. Карпавічы.
АДГЛЕ́ДЗЕЦЦА, АТГЛЕ́ДЗЕЦЦА зак. Быць у захапленні, залюбавацца. Ёсь грыбы
што адгледзецца нъ кръсату: ношка – цёмная, карычневая, як бархат. Пожанькі. Дъстаў
такую вешч – атгледзецца! Сянно.
АДГЭ́ТУЛЬ, АДГЕ́ТУЛЬ прысл. Адгэтуль, адсюль. А то яе німа – пагналі.
Адгэтуль пагналі па дзярэўні людзей. Леснікова. Адгетуль вядуць дарогу. Адгетуль ваду
вазі́лі. Манголія.
АДДА́ЦЬ зак. Аддаць. Адна аддала клець, здзелалі з яе зімлянку. Мянюцева. ◊
АДДА́ЦЬ БО́ГУ ДУШУ́. Памерці. Напі́ўся і аддаў богу душу. Гарадзец.
АДЗІЯ́ЛА н. Коўдра. Адзіяламі абкручваліся. Закур’е.
АДДЗІЛЯ́ЦЦА незак. Адрознівацца. Начоўкі ат карыта аддзіляюцца. Каралевічы.
АД’Е́СЦІ зак. Ад’есці, адгрызці. У курыцы тхор гълаву ад’еў. Партызаны.
АДДЗЕ́ЛЬНА прысл. Асобна. Іна аддзельна піталася. Леснікова. Хата у мяне ёсць,
жыву аддзельна. Нямойта, Алексінічы.
АДЗЕ́РЖЫЦЦА зак. Затрымацца. Адзержыцца вясна да канца апрэля. Алексінічы.
АДЗЕ́РЖЫЦЬ зак. 1. Спыніць. У лясу адзержылі мяне: «Куды ідзеш?». Сукрэмна.
Паліцай адзержыў каня і кажыць мне: «Давай гарэлку!». Запруддзе, Алексінічы. 2.
Перапыніць, затрымаць. Мілі́цыя дъгнала і адзержыла машыну ужо къла О́ршы. Сянно. У
Лук’янах іх адзержылі, паліцаеў, і кароў пазабіралі. Алексінічы, Пожанькі.
АДЗЕРВЯНЕ́ЦЬ зак. Адзеравянець; здранцвець, страціць адчувальнасць. Як вышла
з балота, так мае ногі адзервянелі. Баравікі.
АДЗЕ́РЖАЦЬ зак. Затрымаць, запыніць. А ў Лук’янаві паліцаяў адзержалі і кароў
атнялі́. Запруддзе.
АДЗІ́Н ліч. 1. Адзін; колькасць, якая абазначаецца лічбай 1. Ёсь адзі́н парасёнък,
каровы нет. Карпавічы. Па адным чалавеку жывець. Вялікі Азярэцк, Алексінічы,
Запруддзе, Міцюкова, Партызаны, Фасаўшчына. 2. прым. Аднолькавы, падобны. Страчкі́
аднэй формы съ смаршкамі, толькі вышэй. Серкуці. Мы аднаго бацькі дзеці. Міцюкова. 3.
Асобна, без іншых, у адзіноце. Ня муш, ня дзеці – адна на свеці. Каралевічы. Жыву адна –
ні людна. Міцюкова. 4. Тое, што ёсць, без наяўнасці чаго-н. другога. Там сасоннік адзі́н.
Запруддзе. ◊ АДЗІ́Н АДНЫ́М. Зусім адзін (пра чалавека). Братоў пабі́лі, адна адным
жыву. Вялікі Азярэцк. ◊ АДЗІ́Н РО́ДАМ. Толькі адзін. Адзі́н родам быў баравічок, къля
бярэзіны рос. Партызаны.
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□ Адно лечыць, а другоя калечыць. Нямойта.
АДЗІЧЭ́ЦЬ зак. перан. Астынуць. Пратаплю печ, а то адзічэла хата. Багданава.
АДДО́ХНУЦЬ зак. Здохнуць (пра жывёлу). Вясной аддохла усё: цялушка, авечкі і
събака. Закур’е.
АДДУ́ХА, АДДЫ́ХА ж. Аддуха; кароткі перапынак для адпачынку. Дъяркі насі́лі нъ
кароміслі зъ пяць кіломітруў мълако, а аттуль пірагон біз аддухі. Дуброўкі. Аддыхі ні
было. Багданава.
АДДЫХНУ́ЦЬ зак. Даць адпачыць каму-н., чаму-н. Як карову аддыхнуць перад
целевам, ні знаю. Партызаны.
АДЖЫ́ЛЫ прым. Пажылы. Дзед ужо аджылы. Багданава. У нас усе аджылыя.
Чуцькі, Фасаўшчына.
АДЖЫ́ТЫ прым. Стары; старажытны. Гэта старадаўнія, аджытыя песні.
Марозаўка.
АДЖЫ́ЦЬ зак. Ажываць; зноў станавіцца жывым. А на Пасху ён [Хрыстос] у
двінаццаць часоў ночы аджыў, у съботу, наўпроць нядзелі. Буй. Аджыць можа чълавек,
як гром заб’ець. Ульянавічы.
АДЖЫВА́ЦЬ незак. Вяртацца да жыцця. А ўсе птушкі аджываюць: вісна! Вялікі
Азярэцк.
АДЖЫВА́ЦЬ незак. Паміраць, заканчваць жыццё. Дзярэўня аджываець, таму што
старыя толькі астаюцца. Буй.
АДЗАЛЕ́ЦЬ зак. Памерзнуць. Днём як стаў град – адзалелі гуркі́. Каралевічы. Гуркі́
адзалелі, я узіла і къбачкоў пъсадзі́ла. Партызаны.
АДЗВА́ЦЦА зак. Адазвацца. Іду, прыслухаюся, а тады адзавуся. Івоні.
АДЗЫ́ЎКІ мн. Рэха, водгулле. Дзянёчък пяяла, дзе і песні бралісі, адзыўкі ішлі́
далёка. Неўгадава.
АДЗЫ́ЎЧЫВЫ прым. Чулы, спагадлівы. Ён сі́льна адзыўчывы: слухае і пъмагаіць.
Фасаўшчына.
АДЗЕ́ЖА, АДЗЁЖА ж. Адзенне. Былі́ кублы. Кубел с клёпак, къла дна шырэй, дзве
ручкі, крышка, зярно ссыпалі і адзежу. Адзежу, трупкі ў той кубіл клалі. Багданава. Кубіл
тожа адзежу складалі, а сала ў яшчык. Нямойта. Ня дзёжы ні было, нічога пасля вайны ні
было. Заазер’е. Кублы былі́ дзірывянные, бальшэя, для трубак, складвалі адзёжу. Каралі.
Кублы – эта для адзёжы. Дольдзева.
АДЗЯВА́ННЕ н. Тое ж. І абуванне, і адзяванне купі́ла. Запруддзе.
АДЗЯЛІ́ЦЬ зак. Затлуміць. Адзялі́лі галаву дзеці. Каралевічы.
АДКАЗА́ЦЬ зак. Адпісаць; перадаць у спадчыну па завяшчанні. Ты мне хоць што
пірад смерцю адкажы. Рэчкі.
АДКАЗА́ЦЬ, АТКАЗА́ЦЬ зак. 1. Адмовіць. І каждаму нада даць: ні адкажу.
Савінічы. Нядзелі дзве на танцы ня пусцяць, як аткажаж. Партызаны. 2. Страчваць
здольнасць да разумовай дзейнасці. Ужо у бабы гълъва атказыіць. Багданава.
АДКІ́ДЫВАЦЬ незак. Адкідваць. Будзем снапы адкі́дываць – адграбем ету траву.
Каралевічы.
АДКІ́НУЦЬ зак. Пакінуць частку чаго-н. Адкі́нь цеста нъ сачэнь. Заазер’е.
АДКЛЮ́ЧВАЦЦА незак. Паводзіць сябе неадэкватна. Як п’яны, адключваецца,
дурны. Запруддзе.
АДКО́СЫ толькі мн. Развалы; рама з трох жэрдак, якая кладзецца на сані для
большай умяшчальнасці. Адкосы здзвігалі – гадзюк поўна. Апечкі.
АДКРАІ́ЦЬ зак. Адрэзаць. Адкрой харашэнька хлеба. Леснікова.
АДКРАСАВА́ЦЦА зак. Адкрасаваць, адцвісці. Як адкрасуецца, тады наліваецца
зерне. Гарадзец.
АДКРЭ́ІЦЬ зак. Акрыяць, паправіцца пасля хваробы. Ён адкрэіў, во і жывець.
Багданава.
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АДЛАМІ́ЦЬ зак. Адламаць, аддзяліць без нажа кавалак чаго-н. Адламі́ла цёплага
хлеба. Партызаны, Багданава, Міцюкова.
АДЛЕ́ГА, АТЛЕ́ГА ж. Адліга. Калі́ марозы бальшэя, а калі́ адлега. Вялікі Азярэцк.
Атлега – с стрэх пъцякло. Багданава, Гарадок, Нямойта, Партызаны.
АДНАГО́ДАК м. Аднагодак, равеснік. Мікі́та і Е́ва будуць аднаготкі. Кавалі.
АДНАГО́ТКІ мн. Наготкі, календула. А гэта аднаготкі ў нас завуць, жоўцінькія.
Багданава.
АДНАМА́СТЫ прым. Аднамасны. Аднамасты конь, сівы, як мышына. Розмыслава.
АДНЕ́КУЛЬ прысл. Аднекуль. Аднекуль узялі́сі такі́я крысы. Ульянавічы, Гарадзец.
АДНО́ часц. Толькі. У бульбі атходзяць адно стрэлачкі нейкія. Запруддзе, Нямойта,
Ульянавічы.
АДНЯ́ЦЬ зак. 1. Адняць, пазбавіць здольнасці гаварыць, рухацца і пад. У дзеда
паміць адняло. Багданава. Мову мне адняло. Каралевічы, Вялікі Азярэцк, Запруддзе,
Мянюцева, Нямойта, Серкуці, Неўгадава. 2. Адлучыць, адняць дзіця ад грудзей. Як аднялі
дзеўчыну, нам аддалі гъдъваць. Рэчкі, Заазер’е.
АДО́ЛІЦЬ зак. Адолець, перамагчы. Хвароба мяне адоліла. Гарадок.
АДПРА́ВА, АТПРА́ВА ж. Адправа (у царкве), набажэнства. Была раньшэ цэрква,
адправа, Фядосія – адправа свята была. Кляпчэва, Нямойта, Савінічы. На ўсеношну
хадзі́лі – адправа была ў цэркві. Цясішча. Празнік бальшэй, атправа будзіць у цэркві.
Савінічы. Крышчэнне, ідзець бацюшка і атправу на возеры атпраўляець. Каралевічы.
Была раньшэ цэрква, была атправа. Кляпчэва, Мянюцева, Нямойта, Цясішча.
АДПЯЧЫ́СЯ зак. Адпячыся. Хлеб адпёкся, скарынка атстала. Багданава.
АДРА́ЗУ прысл. Адразу. Вячэрышнія мълако с абедышнім змішаюць, то яно адразу і
атсядзіцца. Турава.
АДРО́ЗНІВАЦЦА незак. Адрознівацца. Хрысці́ны ў йіх адрозніваюцца ад нашага.
Карпавічы.
АДРУТУВА́ЦЬ зак. Адгуляць. Адрутувалі сваё. Запруддзе.
АДРУ́ЗЛЫ прым. Адрузлы. Адрузлы чалавек – гі́дкі. Нямойта, Вялікі Азярэцк.
АДСА́ЛІВАННІК м. Грыб, які засольваецца. Партызаны.
АДСА́ЛІНІВІК м. Тое ж. Набраў адсалінівікуў гладка вядро. Дольдзева.
АДСА́ЛЬНІК м. Тое ж. Адсальнікі – сьві́нні, грузды – сырэя солюць. Сяргейкі,
Партызаны, Фасаўшчына.
АДСА́ДЖЫВАЦЬ, АТСА́ДЖВАЦЬ, АТСА́ДЖЫВАЦЬ незак. 1. Адсаджваць,
саджаць нанава. Хто бурукамі адсаджываў. Запруддзе. Выпусціў събаку, ён скъпаў усе
гуркі́, я атсажывала. Нямойта, Каралі, Цясішча. 2. Засаджваць асобныя лапіны. Людзі
атсаджвалі бурукамі бульбу. Запруддзе. Бульба вымікла, прышлося атсаджваць.
Багданава.
АДСАДЗІ́ЦЬ зак. Адбіць, пакалечыць. Адсадзі́лі яму ўсё ў сярэдзіне. Сянно.
АДСАДЗІ́ЦЬ зак. перан. Добра станцаваць. Мальцы адсадзяць дык адсадзяць
«Барыню», спаць ні захочаш. Партызаны.
АДСАЛІ́ЦЬ зак. Засаліць. Пъдалешкі, дзе лешнік растуць, жоўцінькія, іх атваруць і
адсолюць. Гарадок.
АДСЕ́ДАВА, АТСЕ́ДАВА прысл. Адсюль. Ён жывець кілометраў пяць адседава.
Багданава. Атседава ён родам. Станюкі.
АДСЕ́ЛЬ прысл. Тое ж. Адсель ужо глі́ну возяць. Кляпчэва.
АДСМАРГНУ́ЦЬ зак. Адвязаць. Адсмаргні́ супоню. Гарадок.
АДСО́ЧЫЦЬ зак. Спусціць смалу. Смалы жыві́чнай з сасны вясной адсоч. Вялікі
Азярэцк.
АДСТУ́П м. Прамежак паміж сцяной і печчу. За печчу адступ дзелълі, прымашчвълі
дошкі, пясок сыпалі. Неўгадава.
АДСЯЧЫ́ зак. Адсячы, адрэзаць. Хто ножам, хто тъпаром гълаву адсячэць
[курыцы]. Вялікі Азярэцк. ◊ ХОЦЬ <ТЫ> ГАЛАВУ́ АДСЯЧЫ́. Выказванне
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безнадзейнасці, немагчымасці зрабіць што-н. Хоць ты галаву ёй адсячы – ні хочыць у
бальні́цу. Запруддзе.
АДТРЫБУ́ШЫЦЬ зак. эмац.-ацэн. Пабіць. Хлопца з другей дзярэўні адтрыбушаць,
як пойдзіць з дзеўкай ні сваёй дзярэўні. Партызаны.
АДТУ́ЛЬ, АТТУ́ЛЯ прысл. Адтуль. Адыдзі́ся аттуля. Станюкі. ◊ НІ АДТУ́ЛЬ НІ
АДСЮ́ ЛЬ. Узяцца невядома адкуль. Ні адтуль ні адсюль – і воблака. Цясішча.
АДУВА́Н м. Адуванчык, дзьмухавец. Адуван папасеяўся. Запруддзе.
АДУВА́НЕЦ м. Тое ж. С адуванца варэнне варуць. Запруддзе.
АДУВА́НЧЫК, ДУВА́НЧЫК м. Тое ж. Адуванчыкі, як зацвіцяць, аж жоўта, як
адцвіцяць, тады – пуховачкі. Леснікова, Багданава, Каралі, Леснікі, Чуцькі. Дуванчыкі
паацвіталі. Сукрэмна.
АДУРНЕ́ЦЬ зак. Адурнець, адчуць сябе дрэнна. Крэпкъя курыва, ад яго адурнеіш.
Жохава, Кішуроўшчына, Міцюкова, Нямойта.
АДУРНЕ́ЦЬ зак. Здурнець, рабіць незразумелыя ўчынкі. Адурнеў – і сам пайшоў з
і́мі. Гарадзец, Нямойта, Рэчкі, Сянно.
АДУРНІ́ЦЬ, АДУРЫ́ЦЬ зак. ◊ АДУРНІ́ЦЬ (АДУРЫ́ЦЬ) ГАЛАВУ́. Надакучыць
чым-н. Мне свае адурні́лі галаву дзеці. Запруддзе. Дождж адурыў ужо гълаву. Буй,
Гарадзец.
АДХАВА́ЦЬ зак. Схаваць. Адхъваў ат яе пурусі́навый мъцір’ял і забыўся. Нямойта.
АДЧА́ЯЦЦА незак. Адчайвацца. А як адчаяцца – мамка мая любая! Савінічы.
АДЧЫНІ́ЦЬ, АТЧЫНІ́ЦЬ зак. Адчыніць. Адчыніць вокны, грамафон іграіць.
Алексінічы. Пастукалі – пашла мама атчыні́ць. Серкуці, Багданава, Нямойта.
АДШАРА́ШЫЦЬ зак. эмац.-ацэн. Адрэзаць. Як смърганула сцяклом, так пяту
адшарашыла. Багданава.
АДШЧАПІ́ЦЬ зак. перан. Знайсці. Каго дзе адшчаплю, каб падлогу памыў. Нямойта.
АДШЫВА́ЦЬ незак. Адшываць, пазбаўляцца каго-н. У яе былі хлопцы, но яна
адшывала іх. Багданава, Партызаны.
АДЫСЦІ́СЯ зак. Адысці. Адыдзі́ся! Багданава.
А-Е́ выкл. Авой. А-е, ні хачу есці! Нямойта, Багданава, Розмыслава.
А-ЁЙ выкл. Тое ж. Ульянавічы.
АЖ часц. Ажно. Што больш ляжыць, то аж блішчыць. Закур’е.
АЖАВІ́НЫ мн. Ажыны. Было многа малі́н, чарні́ц, дурні́ц, брусні́ц, ёсь ажаві́ны.
Закур’е, Багданава, Гарадзец.
АЖАВІ́НЫ мн. Жамерыны. Як зберыш дзягно, астанецца цё́мноё, ажаві́ны цёмныя,
крупкъмі, іх – вон. Дольдзева.
АЖАРАБІ́ЦЦА зак. Ажарабіцца. Ажърабі́лася жаробка. Нямойта.
АЖО́ГА ж. Апёк. Ад ажогі вудыр ускочыў. Нямойта.
АЖЫ́ЦЦА зак. Абжыцца. Ажылі́сь мы там і жылі́, пънъсадзі́лі ўсяго. Ракаў
Засценак, Цясішча.
АЗАЛАЦЕ́ЦЬ зак. перан. Азалаціцца, разбагацець. Каб яны чыста жалі канбайнам,
азалацелі б ад дабра. Сукрэмна.
АЗВЯРЭ́ЦЬ зак. Азвярэць. Азвярэлі людзі за грошы. Партызаны.
АЗІ́МКА ж. Азімка, азімая пшаніца. Азі́мкі пасеіла, то ат варон адбі́цца нільзя.
Сукрэмна, Запруддзе, Каралевічы.
АЗНО́БА ж. Дрыжыкі. Азноба бярэць, трасець. Багданава.
АЗЯЛІ́ЦЬ зак. ◊ АЗЯЛІ́ЦЬ ГАЛАВУ́. Страшэнна надакучыць чым-н. Азялі́лі гълаву
дзеці. Запруддзе, Вялікі Азярэцк.
АІ́Р, АГІ́Р м. Аер. Аі́р кала сажалкі расцець. Каралі, Багданава, Гарадзец, Заазер’е,
Кавалі, Леснікі, Сукрэмна, Дуброўкі, Закур’е. Як пяклі́ хлеб, агі́р, а не капусны ліст слалі.
Гарадзец. Агі́р расцець у вадзе. Дольдзева, Алексінічы, Вялікі Азярэцк, Заазер’е,
Запруддзе, Нямойта. ○ АІ́Р ДЗІ́КІ. Аер дзікі. Аі́р дзі́кі цвіці́ць палаві́на сі́нім, палаві́на –
жоўтым. Каралі.
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АКАЗА́ЦЦА зак. Адазвацца. «Бурона мая!» – я загаварыла, яна аказалася.
Багданава, Вялікі Азярэцк, Жохава, Запруддзе, Міцюкова.
АКАЗІ́ЦЦА зак. Акаціцца (пра казу). Каза толькі ўчора аказі́лася. Запруддзе,
Багданава.
АКАЛЕ́ЦЬ зак. перан. Астыць. Пакуль крупеня ні акалела, ем. Міцюкова, Леснікова,
Турава.
АКАЛО́Т м. Абабітае са снапа зерне разам з каласкамі. Акалот – аббі́тае ўжэ ат
снапоў. Нямойта.
АКАРЫ́ЦЬ зак. Акарыць. Акарыць жардзі́ну – здаравей будзіць, а то будзіць
трухнуць пат карой. Нямойта.
АКА́СНЫ прым. Непаседлівы. Акасны маліц, лезіць усюды. Алексінічы.
АКАЦІ́ЦЦА зак. Акаціцца (пра авечку). Авечка акаці́лъся, дзве авечычкі прывіла.
Міцюкова.
АКНО́, ВАКНО́ н. Акно. Абсада – уверсе акна. Гарадзец. Быў убі́ты гвозд, яны
[ластаўкі] абляпі́лі яго і кала вакна дзелаюць гнёзды. Фасаўшчына. Прыцемна дзелаіцца –
сяжу ў вакна. Багданава, Дольдзева, Заазер’е, Міцюкова, Рэчкі. Даъкарыла старшыні́ рой
даць: мушчыны распісалі і столь, і хату да вакон разабралі. Партызаны. АКО́НЦА,
ВАКО́ШАЧКА памянш. Аконцы ў курнай хаці затыкалі кацюхом; кусок дзеръва
атрэжуць – і такі́ кацюх. Гарадзец. Маленькае вакошачка ў ёўні прарэзана. Нямойта,
Леснікова. 2. Бездань; глыбокае, небяспечнае месца на балоце. Вокны былі́ нъ балоці,
можна ўвалі́цца. Гарадзец, Заазер’е, Запруддзе.
АКО́ЎВАЦЦА незак. Акоўваць. Раньшы былі́ на дзіръвянным хаду калёсы,
акоўваліся жалезъм. Гарадзец.
АКО́П м. Акоп. 1. У лесі выкапалі акоп такі́. Партызаны. І сістра ўцікла з акопаў.
Алексінічы. 2. Невялікі вал, насып. Во такі́ акоп, а тут кънава. Партызаны.
АКРА́Й м. Акраец. Сама акрай хлеба з’ясі́, а ўсё раздасі́. Фасаўшчына, Гарадзец.
АКРА́ЕЦ м. Тое ж. Акраец атрэзалі ат булкі. Багданава. АКРА́ЙЧЫК,
АКРАЮ́ШАЧКА памянш. Акрайчык атрэжыш хлеба. Гарадзец. Нада з’есці акрайчык,
будзе сын Мікалайчык. Багданава. Акраюшачку хлеба прывяжэць к лупке, тады ідзець
сеяць. Каралевічы.
АКРАМЯ́, АКРО́МЕ прыназ. Акрамя, апроч. Комін нізакрыты, печ тапі́ла
свякроўка. А тады пашчыкатурылі [печ], і ні стала нікуды дыму ісці́, акрамя ў комін.
Багданава. Акроме курэй, нічога не дзяржыць. Ульянавічы.
АКРЫ́ЦЬ зак. Акрыць, накрыць. Хлеп рушніком акрыюць. Рулёўшчына.
АКРЭ́ПНУЦЬ зак. Акрэпнуць, набрацца сіл. Нада падаждаць, пакуль акрэпнеш.
Фасаўшчына.
АКУНУ́ЦЬ зак. Акунуць. Заторнець вушы і ў ваду яго акунець. Карпавічы.
АКУ́НЬ, О́КУНЬ м. Акунь. Пяць акунёў выцягнуў. Ёрш, як окунь, ён сама ўкусныя
рыба. Багданава. О́кунь, яго чысціць плоха. Алексінічы, Багданава, Заазер’е, Фасаўшчына,
Сянно. АКУНЁК памянш. Шчука дайжа акунькі́ з’есць. Багданава.
АКУРА́ТНЫ прым. Акуратны. Акуратны чълавек. Багданава, Гарадзец.
АКУ́РУВАЦЬ незак. Абкурваць, абдаваць дымам. Тъбакі нъсадзі́ў, акурувуў ёй пчол,
і клішча німа. Сянно.
АКУ́ТЫ дзеепрым. Акаваны. Пълазы акутыя. Серкуці.
АКУ́ЧЫВАЦЬ незак. Акучваць. Бульбу акучывалі сахой. Манголія, Дуброўкі.
АКУ́ЧНІК, АКУ́ШНІК м. Акучнік; плуг для акучвання бульбы ці агародных раслін.
Акучнік – картошку акучываць. Парэчча. Цяпер акучнікам бульбу ганяюць. Запруддзе.
Дышла і ворчык – у акучніку эта. Нямойта, Манголія, Мянюцева, Савінічы, Сукрэмна.
Браць спарней акушнікам: вужай, шырай можна. Нямойта. Акушнікам падмешываць
бульбу. Алексінічы, Мянюцева.
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АКЫ́Ш, АКЫ́ША выкл. Выгукі, якімі адганяюць свойскіх птушак. Акыш-акыш, во
халера! Станюкі. Акыша у свой камыш! Партызаны, Апечкі, Жохава, Міцюкова,
Ульянавічы.
АЛЕ́, АЛІ́ злучн. Але. Старэй за міне, але ён раскажыць пра жысь. Гаворыць, але за
зубамі, ні ўсё пойміш. Серкуці. Любоў то любоў, але і дружба нада. Ульянавічы. Е́лі
жывая прышла, алі́ купі́ла карову. Гарадзец, Алексінічы, Вялікі Азярэцк, Гарадок,
Латыгаль, Міцюкова.
АЛЕ́, АЛІ́ часц. 1. Зусім. Ні хацеў вучыцца алі́ нічога. Заазер’е. 2. Так. Але атушылі
пъжар. Дуброўкі.
АЛЕ́Й м. Алей. Наці́снулі алею. Нямойта, Неўгадава.
АЛЕ́НЬ м. Алень. Алень ёсь і лось. Марозаўка.
АЛЕ́ШНІК, ЛЕ́ШНІК м. 1. Алешнік, альховы лес. Распусці́ўся алешнік – год
мокры. Каралевічы. Жоўтыя капыты па алешніку растуць. Партызаны. Алешнік гэты
выкърчвалі. Баравікі. Варам пъзъварылі нібыта французаў, алешнік на тых кургънах
расцець. Чуцькі, Нямойта, Сукрэмна. Лешнік пъвысікалі. Баравікі. 2. зб. Галінкі алешыны.
Назбіраеш алешніку і зварыш, юшка нацягніць чорная і красілі. Сукрэмна.
АЛЕ́ШЫНА ж. Алешына, вольха. Алешына адна зъ балотым стаі́ць. Нямойта.
Алешына, бярозіна, калі́ ёлка дзе. Багданава, Каралевічы, Кляпчэва, Міцюкова.
АЛЁС м. Мокрая, забалочаная мясцовасць. Алёс – эта сплашны лес, месца мокрае,
як увалісся, то па ві́лкі. Запруддзе. Алёс – прама такоя ні́зкае места з травой, алешнікам.
Гарадок. У алёс паедзем у алешнік. Алёс – там бабоўнік, балота. Багданава.
АЛІ́ФА ж. Аліфа. Мел і алі́фу мішаюць і абмазуюць вокны. Багданава.
АЛЬВЭ́С м. Альяс, алоэ. Альвэс з мёдам настаівала, як жывот забалі́ць. Нямойта.
АЛЬХА́ ж. 1. Алешына, вольха. Была альха къла речкі. Нямойта. Альха тутацькі
кустарнікі ёсць. Міцюкова. У асноўным у лесі альха і асі́на. Запруддзе, Дуброўкі. 2.
Альховыя дровы. Альхі́ нарэжаш, топіш печку. Дуброўкі.
АЛЬХО́ЎНІК м. Алешнік. Альхоўнік тутацькі ёсь. Міцюкова.
АЛЬША́НІК м. Тое ж. Узгор’е паросшы альшанікам. Вялікі Азярэцк.
АЛЯБА́СТ м. Алебастр. Алябаст з мукой змішаюць і ставяць, каб смалянак
патраві́ць. Буй.
АМБА́Р, АНБА́Р м. Клець, свіран. Як сціна, так і пъталок рубі́ўся ў амбарах.
Гарадзец. Амбар был, засікі надзелылі. Фасаўшчына. Амбар сушчэствуіць панскі, ні адна
сотня лет яму, хацелі развалі́ць. Вялікі Азярэцк, Буй, Заазер’е, Каралевічы, Нямойта. У
анбары былі́ засекі. Каралі, Леснікова, Станюкі.
АМІЯ́ЧАК м. Аміяк. Ні аднаго чарвячка ні астанецца, як аміячку ўнясеш. Дуброўкі.
АМША́РА ж. Імшара. На амшары клюква расла. Багданава, Гарадок.
АМЯ́ГНУЦЬ зак. Страціць прытомнасць. Як стукнуў яго аграбі́лнам, той і амяг.
Нямойта.
АНГІ́НА ж. Ангіна. Ангі́на – горла станіць краснае. Баравікі.
АНДАРА́К, АНДРА́К м. Андарак. Андарак – с сукна ў заборачкі. Партызаны, Буй,
Нямойта, Рэчкі. Дрыліх і андърак – тое самъе. Ракаў Засценак, Багданава, Запруддзе,
Леснікі, Турава, Ульянавічы, Неўгадава. Андракі́ сукомныя насі́лі. Каралі.
АНЖЫНЕ́Р м. Інжынер. Анжынерам – на цвятным заводзе, дзе ціліві́зары цвятныя.
Запруддзе.
АНІЯ́КІ прым. Аніякі, дрэнны, нічога не варты. А дома ён аніякі. Партызаны.
АНТО́НАЎКА ж. Антонаўка (сорт яблыні). У мяне ёсь антонаўка белая, тры
яблыны. Гарадок, Пожанькі.
АНУ́ЧА ж. Ануча. Анучамі ўверціш ногі і ходзіш. Алексінічы, Ульянавічы.
АНУ́ЧКА ж. Тое ж. Анучкі каля боку ў печы сушылісі. Неўгадава.
АНЦІРЭ́СНА прысл. Цікава. Анцірэсна, што ўсё пі́шыця? Партызаны.
АПА́ДКІ толькі мн. Ападкі. Гэты месіц будзіць менш ападък. Мянюцева.
АПАЗНА́ЦЦА зак. Памыліцца, не распазнаць. Ты апазналася, я не Назар! Нямойта.
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АПАЗО́РЫЦЦА зак. Абняславіцца, аганьбаваць сябе. Апазорылася тая варошка,
усё шапталася з дачкой, нешта замышляла, а я яе – на мароз. Нямойта.
АПАЗО́РЫЦЬ зак. Зганьбіць. Апазорыў дзяцей, што сдзелыў! Рулёўшчына,
Нямойта.
АПАЛІ́ЦЬ зак. Абпаліць. Дзве бабы пайшлі́ ў венікі, найшла граза, адну забі́ла, а
другую апалі́ла. Багданава.
АПА́ЛЫВАЦЬ незак. Аполваць, палоць. Апалывалі, рукамі палолі. Запруддзе.
АПАНАВА́ЦЬ, АПУНУВА́ЦЬ зак. Апанаваць, напасці ў вялікай колькасці. Блохі
ката апанавалі. Каня апанавалі пчолы, ён у ваду. Закур’е. Як апунувалі нас вадні́, век і мух
такіх не было! Запруддзе.
АПАНТА́НЫ прым. Сварлівы. Свякроў такая апантаная: усі́х абзавець, абругаіць.
Багданава, Нямойта.
АПАРАЖНІ́ЦЬ зак. Апаражніць. Трошку апаражні́ла, троху трэба аткі́нуць.
Міцюкова.
АПАРАСІ́ЦЦА зак. Апарасіцца. Свіння апарасі́лася: шэсь парасятак нарадзі́ла.
Багданава, Алексінічы, Каралевічы.
АПА́РЫЦЬ зак. Апарыць, абліць кіпнем. Пляцёнкі кладуць у начоўкі і апарыюць
вадой. Вялікі Азярэцк, Багданава, Запруддзе.
АПАСА́ЦЦА незак. Апасацца, сцерагчыся. Як коні пасеш на начлег, апасайся
ваўкоў. Партызаны.
АПАСТЫЛЯ́ЦЦА незак. Апастыляцца, сварыцца. С саседзямі не хочыцца
апастыляцца. Багданава.
АПАХА́ЦЬ незак. Апухаць. Рукі апахаюць, баляць. Багданава.
АПЕ́КУН м. Прыёмнае дзіця. Ён пубраў сабе апекунуў гудуваць, яны вырыстуць і
папойдуць хто куда. Запруддзе.
АПЕ́НКА, АПЁНКА ж. Апенька. Грыбоў поўна – апенак. Дуброўкі. Апенак бочку
насалі́ў. Багданава. Апенкі, яны кустамі, ні па аднэй у рат. Багданава. Адзі́н год столькі
апенак было, мішкамі насі́лі, вазі́лі. Латыгаль, Алексінічы, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Ракаў
Засценак. Апёнкі кала пнёў растуць. Вялікі Азярэцк. Апёнкі насалі́лі бочку. Багданава,
Латыгаль, Турава.
АПЕ́ЧКІ мн. Апечак; драўляны падмурак печы. З бярвенняў рубі́лі апечкі, у нямецкі
вугал рубі́лі, пад ніс, пат печчу – патпечча. Гарадзец. Раньшы дзелалі апечкі пат печ, з
бярвення рубі́лі, як калодзіш, у нямецкі угал, акуратненькія. Гарадзец. Печка ета на
апечках, яны дзірвянныя. Дольдзева, Апечкі, Багданава, Рэчкі.
АПІ́ЛКІ толькі мн. Апілкі, пілавінне. Апі́лкі пъдмяці́, не прайсці́. Вялікі Азярэцк,
Багданава.
АПІНА́ЦЬ незак. Апінаць, абцягваць. Гэта сетка для курэй: мы апінаем, кап куры ў
гарот ня лезлі. Багданава.
АПІРА́ЦЫЯ, ПІРА́ЦЫЯ ж. Аперацыя. У яго быў катарак, яму дзелалі апірацыю.
Багданава. У мяне ныъ назе была дзі́чка, пірацыю здзелалі. Сукрэмна.
АПІХА́ЦЬ незак. 1. Малаціць, абіваць каласы. Кучу наложаць дабра, апіхаюць
[вусце адбіваюць]. Розмыслава. Апіхаць нада цъпамі ўсы ў ячменя. Заазер’е. 2. Ачышчаць.
Апіхалі зярно ат вусцяў. Фасаўшчына, Розмыслава.
АПІЦІНДЗІЦІ́Т м. Апендыцыт. Забалеў жывот – апіціндзіці́т. Запруддзе.
АПІЦІ́Т м. Апетыт. Апіці́т добры ат крапі́вы. Багданава. Німа апіці́ту на яду.
Заазер’е.
А́ПЛІК м. Аплік; кручок для зашпільвання адзення. А́плік – ета кручок. Нямойта.
АПЛІТА́ЦЬ незак. Аплятаць, прагна, са смакам есці. Аплітаіць крупеню. Самсоны.
АПЛІ́ЧКА ж. Пяцелька для кручка ў адзенні. Аплі́чка – у спаднікі́ прышывалі.
Аплічок і кручок – пара іх. Гарадзец.
АПКА́ПЫВАЦЬ незак. Абкопваць. І навозу вазі́ў, і апкапываў капец, кап ня змёрзла
бульба. Фасаўшчына.
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АПКАЛЯСІ́ЦЬ зак. Абысці, аб’ехаць; пабываць у многіх месцах. У вайну апкълясі́ў
усё! Сянно.
АПКАРМІ́ЦЬ зак. Накарміць празмерна. Ці ні апкармі́ла, што здох. Турава.
АПКІ́ДВАЦЬ, АПКІ́ДЫВАЦЬ незак. Абкідваць ніткамі берагі тканіны. Як дырка –
пад ніз бальшы лапік прышыюць, а тады апкі́дывалі кругом. Фасаўшчына. Ні́тъчкамі
апкі́двалі петлі. Турава, Буй.
АПКЛАДА́ЦЬ незак. Абкладваць. Асъка на потсціль і апклъдаць капец бульбы.
Гарадок. Ці саломай хто апкладаіць і апсыпаіць – то заваліна. Гарадзец.
АПКРЫ́ЦЬ зак. 1. Акрыць, завязаць. Апкрый платок: вецер. Касыначку апкрыла,
таблетку выпіла. Багданава. 2. Пакрыць. На дзерава сядуць, апкрыюць [вароны],
каркаюць, асоба пірад дождж. Вялікі Азярэцк.
АПО́Й м. Хвароба каня. Апой бываіць у къня, як потныга апоіш. Самсоны.
АПО́ЛАК м. Аполак. Аполак – крайняя частка дошкі, абочына. Гарадзец, Вялікі
Азярэцк, Нямойта.
АПО́МНІЦЦА зак. Апомніцца. Я троху апомнілася. Гарадзец, Багданава.
АПО́РКІ мн. Апоркі, абрэзаныя валёнкі. Апоркі насі́ла з валінак абрэзаныя. Нямойта.
АПО́РТАЎКА ж. Апорт (сорт яблыкаў). Апортаўка – бальшоя яблыка. Пожанькі.
АППЯ́ЦЬ зак. Напяць, нацягнуць прымацаваўшы. Сеткай аппяць. Багданава.
АППЯЧЫ́СЯ зак. Спячыся. Аппёкся хлеб. Вялікі Азярэцк.
АПРАЦІ́ВЕЦЬ зак. Апрацівець. Неяк апраці́вела, ні магу есці бульбы. Нямойта.
АПРЭ́ЛЬ м. Красавік. У начале апраля буду сеіць. Партызаны.
АПСІ́К выкл. Выгук, якім адганяюць ката. Апсі́к, каток, на таржок, прынясі́
Міколку піражок! (дзіцячая лічылка). Багданава.
АПСУ́ДЖАНЫ дзеепрым. Асуджаны. Яны былі́ апсуджаныя ў трыццаць фтаром
гаду. Станюкі.
АПСЫ́ПКА ж. Што-н. сыпучае, якое сыпяць. Мука – апсыпка, карове пасыпаць.
Вялікі Азярэцк.
АПСЯВА́ЦЬ незак. Абсыпаць. Як вывозілі мъладуху і мъладзяна на вуліцу, то
апсявалі аўсом. Запруддзе.
АПУ́ХНУЦЬ, АПО́ХНУЦЬ зак. Апухнуць. У кузню цігаўся работаць, рука апухла.
Каралі. Апохла рука, як бірвяно. Партызаны. Апохлі ножанькі, хадзі́ць цяшка. Партызаны.
Глаза красныя, апохлі, баляць. Гарэлкі выпіў і да вечъра апох. Багданава, Гарадзец,
Запруддзе, Розмыслава, Цясішча.
АПУ́ШАЧКА ж. памянш. Апуха. Тапкі купі́ла з апушачкай. Нямойта.
АПУШЧА́ЦЦА незак. Апускацца, зніжацца. Самалёт апушчаўся ў вайну. Вялікі
Азярэцк.
АПЦЕ́КА ж. Аптэка. Дзірыза ў лесі расьцець, яе ў апцеку здувалі. Сянно.
АПЦЁПКАЦЦА незак. Абмачыцца. Апцёпкалася ты! Вялікі Азярэцк.
АПЦІ́ШЫЦЦА зак. Сціхнуць, супакоіцца, стаць лепшым (пра надвор’е). Як
надвор’е апці́шыцца, я нармальна хаджу. Ракаў Засценак.
АПЦЯРУ́ШЫЦЬ зак. Абчысціць, абабраць. Цубульную шалуху апцярушым і ёй яйкі
красім. Міцюкова.
АПШЛІФО́ВАНЫ дзеепрым. Адшліфаваны. Былі драчкі: дасочка, набі́та гваздзей,
апшліфованы харашо і апчосываіш лён. Дольдзева.
АПШУЛЮВА́ЦЬ зак. Абшаляваць. Апшулюваў хату. Запруддзе.
АПШУ́РХВАЦЬ незак. Абтрасаць, вытрасаць. Сарочкі паздзівалі і апшурхвалі
клапоў. Закур’е.
АПШЧЫКАТУ́РЫЦЬ зак. Абтынкаваць. Баньку апшчыкатурыла. Латыгаль.
АПШЫВА́ЦЬ незак. Абшываць. Къла рукавоў апшывалі. Буй.
АРАЛЁВЫ, РАЛЁВЫ прым. Прызначаны для арання (пра хамут). Пастромкі – у
аралёвым хамуту. Гарадзец, Заазер’е. Ралёвы хамут для сахі́, для плуга, для бараны. У
ралёвы хамут – вяровашныя гужы. Гарадзец.
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АРА́ТЫ, РА́ТЫЙ дзеепрым. Араны, узараны. Аратая зімля на полі – ралля. Фасаўшчына.
Аблога – ні ратый лух. Гарадок.
АРА́ЦЬ незак. Араць. Тръва ў міне ў садзе ніякъя, даўно ъралі. Запруддзе. Арыце,
конікі, самі, я ўжэ ўвесь. Нямойта. Німа сі́лы каму араць. Івоні. На сабе аралі, касі́лі,
мужчын ні было ні аднаго. Рэчкі. Лацвей быкам араць. Гарадзец. Кап дош пашоў, дзеўкі
ръздзіваліся, голыя дарогу аралі на крыжавухі, тры-чатыры плух цягнуць. Нямойта.
АРА́ЦЬ незак. Крычаць. Іна арэць на яго, крычыць. Багданава. Той арэць на ўсю
дзярэўню. Манголія.
АРЖАНЫ́, РЖАНЫ́ прым. Жытні, аржаны. З аржаной мукі́ саладуху варылі. Нада,
каб аржаная мука з вадой съладжалася – мёду ўкі́неш. Багданава. Аржаное жыта даўгое.
Гарадзец. Крылі саломай аржанэй хлеў, трасніком. Дольдзева, Запруддзе, Самсоны.
Ржаная мука, варылі кулеш. Ржыная мука, на цёплінькай вадзі́чкі раскалоціш рэдзінька і
тады пасярот печы паставіш, сахар сыпіш. Багданава. Як кулага робіцца: ржаная мука,
размешаная, саладжаіць на загнецці. Міцюкова.
АРМЯ́К м. устар. Армяк; верхняя вопратка з даматканага сукна. Быў армяк, нъ яго
ляжыш і спіш, як цэп. Алексінічы. Армякі́, кужухі́ пъўшупкі – ета верхняя адзежа.
Гарадзец. Армяк насі́лі ад дожджу. Вялікі Азярэцк. Армякі́ насі́лі, длі́нныя, як асеннія
польта. Алексінічы, Багданава, Баравікі, Каралі, Самсоны, Фасаўшчына, Дуброўкі.
АРМЯНІ́Н м., АРМЯНІ́НЫ мн. Армянін. У нас і грузі́ны, і армяні́ны былі.
Фасаўшчына.
АРНЭ́ТКА ж. Ранет (сорт яблыкаў). Арнэтак прынесла цётка. Каралевічы.
АРУ́ДАВАЦЬ незак. Арудаваць, гаспадарыць. Умірла [жонка], я адзі́н арудую.
Сукрэмна.
АРУ́ДЗІЯ ж. Зброя. Вялікі Азярэцк.
АРУ́ЖЫЯ ж. Тое ж. Усю аружыю парцізаны вынеслі. Вялікі Азярэцк.
АРУЖО́НЫ прым. Узброены. Шлі людзі аружоныя. Цясішча. Мы ні знаім, вы
аружоны, хто вы ёсціка. Нямойта. У халатах белых аружоныя. Савінічы, Баравікі.
АРУЖА́ЦЦА незак. Узбройвацца. Аружаюцца і бегаюць туды. Чуцькі.
АРУЖЫ́ЦЦА зак. Узброіцца. Мальцы йшлі к немцъм, штоб аружыцца. Закур’е.
А́РФА, ВА́РФА ж. Арфа, веялка. На арфе чысцілі дабро. У арфі сі́ты. Каралі.
Варфа – машына была, чысцілі дабро. Рэчкі, Багданава, Нямойта.
АРФАВА́ЦЬ незак. Арфаваць; ачышчаць арфай зерне ад мякіны і смецця. Семя
арфуем. Алексінічы.
АРХІ́Л м. Архіў. У архі́лъх нашоў выпісь мятрычыскую. Дольдзева.
АРШЫ́Н м. Адзінка меры, вымярэння. Гупка ат сцяны да сцяны, шэсь аршын [у
сярэднім]. Вялікі Азярэцк. Аршын – эта семдзісят адна сотая метра. Фасаўшчына.
Аршын – метар атмераны. Сукрэмна, Багданава, Дольдзева.
АРШЫ́ННЫ прым. Памерам з аршын. Складалі аршынным размерам, складзікамі
палатно. Нямойта.
АРЭ́ЛІ, РЭ́ЛІ толькі мн. Арэлі. Калыхаліся на арэлях, песні спявалі. Багданава. А
Масленка – арэлі чапалі, калыхаліся, пелі. Манголія, Міцюкова, Нямойта, Партызаны.
Дзень коўзаешся [робіш розную працу па пільных патрэбах], што на рэлях. Станюкі.
АРЭ́НДА ж. Арэнда. Зямлю некаму ў арэнду браць. Буй.
АРЭ́Х м. Арэх. Арэхі трох сартоў былі́: раннія, срэднія, восіньскія. Пожанькі,
Багданава. Арэхі, каторы палушчуцца, лазґуны. Каралевічы. АРАШО́К памянш. Сонца,
сонца с тарэлачку, зъкаці́ся за елачку, сонца, сонца з арашок, зъкаці́ся за лясок
[прыгаворваюць, калі колюць свіней]. Нямойта.
АРЭ́ХВА ж. Матэрыял арэшніку (ляшчынніку). Абруч з арэхвы здзеланы. Міцюкова.
АРЭ́ШНІК м. 1. Арэшнік, ляшчыннік. У нашым лесе бальшынство – арэшнік і
ельнік. Вялікі Азярэцк, Запруддзе. 2. зб. Лясныя арэхі. Арэшніку там було многа, то
нашчыпім, а тады зімой дзелім дзяцём. Партызаны.
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АСА́, АСВА́ ж., ВО́СВЫ, О́СВЫ, О́СЫ мн. 1. Аса. О́сы клубок звіваюць. Вялікі
Азярэцк. Асва адна, а восвы гняздо звілі́. Запруддзе. Асва кусайіцца, шчас шчъка похніць.
Сукрэмна. Асва здзелъла гняздо, пузыр такі́. Кішуроўшчына. О́свы дужа куслі́выя, па
лісах, у малі́нніку. Каралі, Партызаны. 2. Шэршань [паводле настойлівага тлумачэння
інфарманта]. Асвы яны крупныя. Багданава. ◊ ЯК АСВА́ (лезіць). Неадчэпна, дакучліва.
Лезіць як асва ў вочы. Партызаны, Кішуроўшчына.
АСА́ДА ж. Асада. Асажваюць окна, дзверы: ставюць асаду, дзелаюць рамы.
Нямойта.
АСА́ДЖВАЦЬ незак. Садзіць (пра рой). У яго раі́ і раі́, нада ш асаджваць. Івоні.
Рой лаві́ць ставілі стаўку, потым у домік асаджваюць. Міцюкова, Вялікі Азярэцк.
АСА́ДЖВАЦЬ незак. Асаджваць, ставіць асаду ў вокны, дзверы. Вокна, дзверы сам
асаджваў, нікога ні нанімаў. Мянюцева. Асажъваюць окна, дзверы, ставюць асаду,
дзелаюць рамы. Запруддзе, Нямойта, Партызаны, Фасаўшчына.
АСАКА́, САКА́ ж. Асака. У балотах асака. Багданава, Фасаўшчына. Асака –
разачка, дужа рэзкая, пальцы паразрэжаш. Запруддзе. Асаку сушылі, таўклі́ і хлеб пяклі́.
Рэчкі. Асаку наъкасі́, чым картошку прыкрыць. Каралевічы, Самсоны. Тую асаку елі, па ёй
такея шышачкі. Дуброўкі. Саб’ець вутку – зваліцца ў саку, ні падойдзіш [пра паляванне].
Заазер’е.
АСАЛАВЕ́ЦЬ зак. Асалавець. Мъладзён наш асалавеў. Багданава.
АСАТКА́ ж. Асесці (пра хлеб, пірагі). Спячэш бапку, дражджэй туды, бялкі́, муку,
жаўткі́ – не, яны асатку дзелаюць. Манголія.
АСАЧЫ́ЦЬ зак. Асачыць, знайсці, высачыць. Мы асачылі курыцу: я ўзяла пяць яец.
Вялікі Азярэцк.
АСВІТА́ЦЬ зак. Світаць. Начынаіць асвітаць. Вялікі Азярэцк.
АСВЯ́НЫ прым. Асінавы. Вун пузыр асьвяны. Багданава.
АСЕ́ВАЧКА ж. Прасеяная (пытляваная) мука. На рэшата муку асеіш – мука
высеіцца – асевачка. Запруддзе.
АСЕ́ЛІЦА ж. Участак пожні, сенакос. Аселіца у канцы гарода, дзе пожня. Чуцькі.
АСЕ́ННІ прым. Восеньскі. Асенні брунет ёсь і асеннія антонуўка. Пожанькі.
АСЕ́СЦІ зак. Асесці, апусціцца. Попіл на нно асядзіць. Нямойта. Вугъл асеў, яго
пъдняць вагой, нада пъдняць сцяну. Неўгадава.
АСЕ́ЎКІ мн. Жамерыны. Пыл, асеўкі атмітаюць, крупкі астаюцца. Кляпчэва.
АСІ́ЛІЦЬ зак. Пабольшаць, павялічыцца. Калхозныя стада асі́ліла [сена трэба
многа]. Забор’е.
АСІМІНА́ТАРСКАЯ ж. Злучны пункт, памяшканне, дзе праходзіць штучнае
асемяненне жывёл. Да кацельнай тут была асімінатърскъя. Мянюцева.
АСІ́НА ж. Асіна. Асі́ну ня любляць пчолы – горкая. Вялікі Азярэцк, Багданава,
Каралевічы. ◊ ЯК АСІ́НА (дрыжаць). Вельмі моцна. Дрыжыць як асі́на. Серкуці.
АСІ́НАВЫ, АСІНО́ВЫ прым. Асінавы. Асі́навы зруб у калодзіш пъставілі.
Кляпчэва, Ульянавічы. Падасі́навік у асіновай рошчы. Нямойта.
АСІ́ННІК м. Асіннік, хмызняк. За хатамі асі́ннік. Партызаны, Багданава, Гарадок,
Закур’е.
АСІ́НУЎКА ж. Сорт яблыкаў. Асі́нуўка – атплювацца няможна: у роце – іл, а послі
– сладкія. Пожанькі.
АСІ́ПНУЦЬ зак. Асіпнуць. Асі́пла, ні магу пець. Кішуроўшчына.
АСКО́ЛАК м. Асколак. С асколку памёр. Гарадзец, Каралі.
АСКРАБЦІ́ зак. Аскрэбці. Нада бульбу аскрабці́ мъладую, а старую – абръзаць.
Гарадзец.
АСКЯЛЁБУК м. Аскалёпак, аскабалак; кавалак дрэва. Біў дровы, каб адзі́н
аскялёбук. Сянно.
АСЛАБАДЗІ́ЦЦА зак. Вызваліць. Як наша дзярэўня аслабадзі́лася, парашыла дамоў
ехаць. Неўгадава.
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АСЛАБАДЗІ́ЦЬ зак. Тое ж. Бацька завёз мех пшані́цы, бъръна і купі́ў дзесіць лі́труў
съмагонкі, і немцы мяне аслъбадзі́лі [з палону]. Заазер’е, Багданава, Неўгадава.
АСЛАБЕ́ЦЬ зак. Аслабець. Саўсі́м іна была аслабела. Багданава, Самсоны.
АСЛА́БНУЦЬ зак. Аслабнуць. Сёліта за гот я так аслабла. Багданава. Я аслабла,
хаджу на нагах. Самсоны.
АСЛАЖНЕ́ННЕ н. Ускладненне. Аслажненне пала на сэрца, і – памёрла. Багданава.
АСЛІ́ЗНУЦЬ зак. Аслізнуць, пакрыцца сліззю. Ён асьлі́зніць у вас у мяшку [цыбуля],
саслі́зьніць. Запруддзе.
А́СМА ж. Задышка, астма. У мяне асма, як цяшка дыхаць. Вялікі Азярэцк. А́сма ў
яго, я звялася, што і хадзі́ць не маъгла. Дуброўкі.
АСМАКУВА́ЦЦА зак. Асмакавацца. Ваўкі́ асмъкувалісі чълъвечым мясым.
Пожанькі.
АСНАВА́ТЫ дзеепрым. Аснаваны, зроблены як аснова тканіны. Аснъватыя кросны
былі́. Запруддзе.
АСНАВА́ЦЬ зак. Аснаваць; зрабіць аснову тканіны. Партом аснуюць і шэрсцю
натыкаюць. Багданава. Ходзюць, аснуюць. Дольдзева.
АСНО́ВАНЫ дзеепрым. Аснаваны, зроблены як аснова тканіны. Дзеткі мае,
асновъны, але ні выткъна. Рэчкі.
АСО́БА прысл. Асабліва, вельмі. Дзірэўня ні асоба бъльшая. Жохава, Запруддзе.
АСО́БІННА прысл. Асобна. Жэншчыны асобінна касі́лі, мушчыны – асобінна.
Леснікова, Нямойта, Запруддзе, Марозаўка, Рубеж.
АСО́БІННА прысл. Асабліва. Перхаць, луска ў галаве, асобінна як малінькі родзіцца,
перхаці многа. Заазер’е.
АСО́БІСТЫ прым. Асаблівы, своеасаблівы. Такі́ чалавек, асобісты, важны.
Заазер’е.
АСО́Т м. Асот. Асот сві́нням рвуць. Багданава. Асот – с’ядомая [трава], сві́нням
даюць. Багданава. Асот калючы такі́. Жохава, Каралі.
АСТАВА́ЦЦА незак. Заставацца. Аставайцеся жывы-здаровы! Багданава. Астаўся
біз бацькі з сямі́ лет, нада была самаму усё дзелаць. Кляпчэва. Усе асталісі, толька
аднаго выслалі. Каралевічы. Калосся асталося, усе мехамі насі́лі. Сукрэмна, Вялікі
Азярэцк, Гарадзец, Запруддзе, Івоні, Міцюкова, Нямойта, Турава, Фасаўшчына,
Неўгадава.
АСТАЛЮВА́ЦЦА зак. Асталявацца. Астулюваліся нучуваць у яго ў кварці́ры.
Дольдзева.
АСТАРЭ́ЦЬ зак. Састарыцца. Астарэла я, нікуды ні хаджу. Дольдзева.
АСТА́ЎШЫСЯ дзеепрысл. Астацца, быць. Кароў сем астаўшысі у нашъй дзярэўні.
Каралевічы. Былі́ летам астаўшыся пчолы. Гарадзец.
АСТМЕ́ЦІК м. Астматык. Астмецікам выпі́сваюць бясплатна лякарства. Гарадзец.
АСТРО́ЎКІ толькі мн. Пярэплат, азярод; прыстасаванне са слупоў і жэрдак для
дасушвання збажыны, травы і пад. Сена сушыць – астроўкі дзелъў у канцы [агарода].
Гарох касі́лі, наб’юць гэтых астровак і сушуць. У нас гарох у астроўках склъдалі.
Гарадзец, Багданава, Запруддзе, Сукрэмна.
АСТЫ́КАЛ м. экспр. Вялікі кавалак. Такі́ астыкал кълбасы дала смалянкам.
Партызаны.
АСУ́НУЦЦА зак. Асунуцца, асесці. Калодесь асунуўся весь. Цясішча.
АСУРО́ЧЫЦЬ зак. Сурочыць. Мінута дрэнная наскочыць і асурочыць. Запруддзе. У
нас гавораць: асурочыў, вот на гэту мінуту сказаў і асурочыў. Запруддзе. Скажыць пат
тэй мамент – асурочыць. Багданава. Асурочыў нехта маю сястру, прыхажу – ляжыць.
Самсоны, Нямойта.
АСЦІЎЁ н. зб. Асцё. Асціўё з зірна – і з ячменя, і з аўса. Заазер’е, Дольдзева.
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АСЦЮ́К м. Асцюк. У кучу змятуць асцюкі́ і веюць. Чуцькі. АСЦЮ́ЛЬКА ж.
памянш. У жорны – зярно, змелім, прасеім на сі́та, дзе-нібудзь пападзецца асцюлька.
Леснікова.
АСЦЯВУ́ЛІНА ж. Парушынка. У вока асцявуліна пъпала, баба языком дастала.
Багданава.
АСЦЯРО́Б м. Расцяроб; месца, дзе расцерабілі лес, кусты. Асцяробы алешнікам
зараслі́. Рассвет.
АСЫ́ПАЦЦА зак. Асыпацца. Чыстымі звёздамі асыпаліся. Каралевічы.
АСЫ́ПКА ж. Высыпка. Як асыпка – закіпяцяць сучкі́ і дзяцей купаюць. Каралі,
Цясішча.
АСЬМІ́НА ж. Васьмушка; два пуды з паловай. Асьмі́на – два пуды с пълаві́най.
Вялікі Азярэцк.
АСЬМУ́ШКА ж. Мера, роўная пяцідзесяці грамам. Асьмушка табаку – ета
пяцьдзесят грам. Фасаўшчына.
АТАБРА́ЦЦА зак. Абабрацца. Не атабрацца ат жукоў етых. Багданава. Жукоў –
атабрацца няможна. Ракаў Засценак.
АТАБРА́ЦЬ зак. Забраць. Атабралі ўсё ў яго. Закур’е.
АТА́ВА ж. Атава. Станіць атава – касі́ць нада. Партызаны. Атава будзіць у начале
аўгуста. Партызаны. Атава – паследні ўкос. Розмыслава. Атава – эта другі́ ўкос.
Кляпчэва. Трэці ўкос – атава. Запруддзе, Багданава, Гарадзец, Дольдзева, Міцюкова.
АТАГРАВА́ЦЦА незак. Адагравацца. Зямля атагравалася і сонца ні баялася.
Партызаны.
АТАЗВА́ЦЦА зак. перан. Адгукнуцца. Атызвалісі варушкі, мы ж тожа старушкі.
Вялікі Азярэцк.
АТА́РА ж. перан. Вялікі гурт людзей. Яны там атарай сгаварыліся. Запруддзе.
АТАРВА́ЦЦА зак. Сарвацца. На абрыці можыць атървацца конь. Гарадзец.
АТАРВА́ЦЬ зак. 1. Адарваць, нарваць. Я трусікам атарву травы. Партызаны. 2.
Адарваць, нашчыпаць. Я магу атарваць цыбулі. Багданава. 3. перан. Выдзеліць (пра час).
Можа атарвець які́ час сена пакасі́ць. Партызаны.
АТАТКА́ЦЬ зак. Выткаць. Яшчэ яна сваёй залоўцы ататкала дзве пакрывалы.
Заазер’е, Карпавічы.
АТВЕ́ТНАСЦЬ ж. Адказнасць. Будуць убіваць друг друга, ніякай атветнасці.
Вялікі Азярэцк.
АТВА́ЛЬЧЫК м. памянш. Здымная спінка ў санках. Атвальчык надзяю на санкі.
Кляпчэва.
АТВАДЗІ́ЦЬ незак. Адводзіць, адмяраць. Постаць лёну раньшы атвадзі́лі, сотак
дзесіць, пітнаццаць – як атвядзеш сам сабе. Заазер’е.
АТВАДЗІ́ЦЬ зак. Павадзіць некаторы час. Іх курыца прыняла, ътвадзі́ла і кі́нъла.
Запруддзе.
АТВАЛІ́ЦЦА зак. Адваліцца, адпасці. Гарыць лучынка, яе ўторкніш, як у чыпялу, і
начоўкі паставіш, яна туды атваліцца, кусок, і дым – на хату. Багданава, Партызаны.
АТВЕ́ДЫВАЦЬ незак. Адведваць, хадзіць у адведкі. Ходзюць, атведываюць,
падаркі няслі́. Карпавічы.
АТВЕ́С м. Адвес, грунтвага. Атвес на вяровачку чапаецца. Дольдзева.
АТВЕ́СЦІ зак. Адвесці, правесці. Драчкай роўненька атвядзем па дашцэ. Нямойта,
Вялікі Азярэцк.
АТВЕ́ЧАРАК м. Надвячорак. У атвечырку, сонца зъхадзі́ла, пашоў за конімі.
Міцюкова.
АТВЕ́ЧАРКАМ прысл. Адвячоркам. Атвечаркам, як спраўлюся, сяджу ля курачак.
Партызаны. Прыходзь атвечаркам. Каралевічы.
АТВЕ́ЧАРКУ прысл. Тое ж. Атвечарку нас бамбі́лі немцы. Багданава.
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АТВІЧА́ЦЬ незак. Адказваць. Людзі як жнуць, то гавораць: памагай бох. А ён
атвічаіць: спасі́ба. Запруддзе.
АТВЯЧЭ́Р’Е н. З вечара, адвячоркам. Ат атвячэр’я перабіралі чабор, дзед прывёз.
Міцюкова.
АТВЕ́ЧАР’Я, АТВЕЧАР’Я́ прысл. Тое ж. З сынам насі́ла атвечар’я брыкет.
Багданава. Атвечар’я скачуць. Багданава.
АТГЕ́ТУЛЬВА прысл. Адгэтуль, з гэтага месца. Машына атгетульва пъшла.
Ульянавічы.
АТ’Е́ЗДЗІНЫ толькі мн. Абрад провадаў сватоў. На ат’ездзіны сватоў пелі песні.
Баравікі.
АТ’Е́ТУЛЯ прысл. Адсюль. Ат’етуля немцаў атагналі, і мы зямляначку зрабі́лі.
Алексінічы.
АТЖА́РЫЦЬ зак. экспр. Адлупцаваць, моцна пабіць. Атжарыла яго вяроўкай.
Заазер’е.
АТКАЗА́ЦЬ зак. Завяшчаць. Ты мне хоць што перад смерцю аткажы! Рэчкі.
АТКА́ЗЫВАЦЬ незак. Паўтараць яшчэ раз. Атказывай назат. Машчоны.
АТКАЛАЦІ́ЦЬ зак. Атрэсці. Дошч пашоў, а то маліц аткълаці́ў бы вам ранетак.
Кляпчэва.
АТКАЛО́ЦЬ зак. Уратаваць, вылечыць уколамі. Цяпер урачы атколюць, рэтка
хто ўмірае. Багданава.
АТКАЛЫХА́ЦЬ зак. Ажывіць, вярнуць да жыцця. Мужыка ні аткалыхалі: памёр у
бані, угарэў. Нямойта.
АТКАСІ́ЦЬ зак. Накасіць. Пойдзець рана, аткосіць сена і – на работу. Міцюкова.
Там цяпера сена нъ казу ні аткосіш. Гарадзец, Багданава, Серкуці, Цясішча.
АТКАЧА́ЦЦА зак. Адхварэць, лежачы ў ложку. Сем нядзель аткачалася.
Неўгадава.
АТКА́ШАВАЦЬ незак. Адкошваць; адпрацаваць на касьбе за што-н. Рас браў, нада
аткашъвъць. Багданава.
АТКІ́НУЦЦА зак. Адкінуцца; перастаць цікавіцца, аддаліцца. Расхвалі́ў, расцані́ў, у
яго сад бальшы, і я аткі́нулася ат тога і за етага пашла. Розмыслава.
АТКЛА́ДКА ж. Адкладанне. У мяне бъляць ногі, аткладка салей. Заазер’е.
Аткладка салей у мяне ці бох яго знаіць што. Запруддзе.
АТКЛЯ́ЎШЫЦЬ зак. Пагрозліва памахаць кулаком. Ну во кулаком кляўшыць,
аткляўшыў. Багданава.
АТКО́РМАЧНІК м. Адкормнік, адкормачнік. Багданава.
АТКО́РМНІК м. Тое ж. А тыя сві́нні, што аткормнікі, тыя стыяць. Заазер’е.
АТКО́СКІ толькі мн. Развалы; рама з трох жэрдак, якая кладзецца на сані для
большай умяшчальнасці. Аткоскі, што на санкі ложуцца, і́лі завуць развалы. Гарадзец.
АТКРЫ́ЦЬ незак. Раскрыць (капец). Тады аткрылі капец і бульбу сеілі. Самсоны.
АТКРЭ́ЯЦЬ зак. Акрыяць. Толькі аткрэяў, а быў зъбалеў. Ульянавічы, Багданава.
АТКУ́ЛЬ прысл. Адкуль. Аткуль узяўся гэты пустырнік? Гарадзец.
АТКУПІ́ЦЦА зак. Адкупіцца. Як кончуць жыта жаць, сплятуць вяночак, цвятоў
дабавяць, надзенуць, жэншчыны далжны аткупі́цца. Міцюкова. Аткупі́лісь троху ат
бургамі́стра. Мы пайшлі́ аткупі́ліся [ад паліцыі]. Нямойта.
АТКУПІ́ЦЬ зак. Адкупіць. Тры хъзяіны хацелі аткупі́ць для дзяцей тую зямлю.
Рэчкі. Яны аткупі́лі гэтую каплі́чку. Мянюцева. Я дом аткупі́ла. Неўгадава.
АТЛА́МВАЦЦА незак. перан. Моцна балець. Нага у міне атламваецца. Латыгаль,
Савінічы.
АТЛАПА́ЦІЦЬ зак. экспр. Моцна пабіць. Ён яму атлапаціў. Закур’е.
АТЛА́С м. Атлас; гатунак тканіны. Кофта с атласу ружовая. Багданава.
АТЛЕ́ЖАЦЬ зак. Адляжаць, хварэючы, пэўны час правесці ў бальніцы (у пасцелі).
Тры месяцы атлежала ў бальні́цы. Каралі, Запруддзе, Каралевічы, Ракаў Засценак.
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АТЛЕ́ЎНІК м. Адлеўнік; гліняны гаршчок невялікага памеру. Атлеўнік – ета
гліняны гаршчочак. Нямойта.
АТЛІ́Ў м. Адліў; умацаванне на даху для сцёку вады. Атлі́вы – дошкі пъ бъках, на
крышы. Багданава, Запруддзе, Мянюцева.
АТЛІ́Ў м. Адвал, паліца ў плузе. Атлі́ў зямлю атвальвае. Гарадок.
АТЛУЧА́ЦЬ незак. Аддзяляць цяля ад каровы. Атлучаць цілёнка пъра. Нямойта,
Запруддзе.
АТЛЯГНУ́ЦЬ зак. Адлегчы, адчуць палёгку, супакой. Выпіў і атлягнула мне пад
грудзямі. Сянно, Леснікова.
АТМЕ́Л м. Водмель. Атмел ад беръга, а далі глыбшы. Гарадок.
АТМЕ́ЛЬ ж. Тое ж. Купаюцца, загараюць – атмель там. Машчоны, Вялікі Азярэцк.
АТМІРА́ЦЬ незак. перан. Адміраць, знікаць. Атмірае ета дзярэўня. Сукрэмна,
Багданава, Буй, Гарадзец, Леснікова.
АТМУЛІВА́НЫ дзеепрым. Расфарбаваны. Плъшчані́ца – ікона такая ътмуліваная.
Буй.
АТМЯ́КНУЦЬ зак. Вымакнуць. Дождж – уся бульба атмякніць. Чуцькі,
Алексінічы, Багданава, Фасаўшчына.
АТМЯНІ́ЦЬ зак. Падмяніць. Я цябе, мама, атмяню, прыбягу к каровам. Партызаны.
АТМЯНІ́ЦЬ зак. Пазычыць. Атмяні́ця мне свайго хлеба. Заазер’е.
АТНІМА́ЦЬ незак. Вымаць. Сёліта я і вокна не атнімала падвойныя. Заазер’е.
АТНІМА́ЦЬ незак. Адразаць, ампутаваць. Нада атнімаць вам паліц, а то –
заражэнне крыві́. Леснікова.
АТО́ злучн. Бо. Нада ш напіраменку есці, ато занудзіць. Баравікі.
АТО́ПКІ мн. Атопкі; зношаны, стаптаны абутак. Атопкі які́я надзену. Закур’е,
Запруддзе, Ракаў Засценак.
АТО́РВАЦЬ незак. Пераворваць. Зернавыя аторвалі і пірасівалі ўсё. Ульянавічы,
Багданава.
АТО́СЫ мн. Атосы; драцяныя або з жалезных прутоў, рэменю і інш. цяжы ў возе.
Атосы с пянькі́ ві́лі. Міцюкова, Гарадзец.
АТПАТНЕ́ЦЬ зак. Запацець, запатнець. Атпатнелі вокны. Багданава.
АТПІ́САНЫ дзеепрым. Выпісаны, выключаны са складу жыхароў населенага
пункта. Былі́ прыпі́саны к Гарадцу, а тады атпі́саны. Свечы.
АТПІ́СВАЦЬ зак. Адпісваць; адказваць на пісьмо. Пісьмо швагерцы атпі́сваю.
Багданава.
АТПІХНУ́ЦЦА зак. перан. Пазбавіцца чаго-н. Мужчынам як закон – дай выпіць,
вось я і атпіхнулася, шчытай, зрабі́ла вечар, як сын з арміі прыйшоў. Партызаны.
АТПЛА́КАЦЬ зак. Адплакаць. А нягошка, атплакала я первы гот. Малы Азярэцк.
Хто пяець дзеўкаю, той атплачэць. Кляпчэва. Ні атплачаш зъ сталом, дак атплачаш за
ўглом [пра маладую на вяселлі]. Каралевічы.
АТПРА́ВІЦЬ зак. ◊ АТПРА́ВІЦЬ СТОЛ. Аднесці на службу ў царкву памінальную
ежу. Атправілі стол і павезлі хаваць. Фасаўшчына, Нямойта, Партызаны, Закур’е.
АТПРА́ЎКІ толькі мн. Провады, развітальны вечар. Калі́ атпраўкі атпраўляеш у
армію, пяеш. Дуброўкі.
АТПРАЎЛЯ́ЦЬ незак. Адпраўляць, служыць набажэнства. На куце чорны хрэст
становіцца, поп чытаіць кні́гу, атпраўляіць. Фасаўшчына. Бацюшка хадзі́ў па полю і
атпраўляў, кап дошч пашоў. Нямойта, Гарадзец, Дольдзева, Запруддзе.
АТПУСКА́ЦЬ незак. Апускаць. Падымаюць і атпускаюць камні [у жорнах].
Марозаўка.
АТПУСЦІ́ЦЬ зак. Паслабіць, зрабіць менш нацягнутым. Нада табе тужэй –
заці́снеш навой, нада – атпусціш. Алексінічы.
АТПУШЧА́ЦЬ незак. Адпускаць, змяншацца, сціхаць (пра боль, пачуцці і да т. п.).
Галава атпушчае, як вып’ю таблетку. Марозаўка, Алексінічы, Неўгадава.
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АТПРУГА́ЦЬ незак. Адхвастаць, набіць. А я тады кыня атпругаю. Галашчакіна.
АТПРЭ́ГЧЫСЯ незак. Адпрэгчыся. Конь атпрогсі – малады туды кульнуўсі, а яна
туды, дык скора ён і памёр. Багданава.
АТПЯВА́ЦЬ незак. Адпяваць. Як пяюць, так і атпяваюць. Багданава.
АТПЯРЫ́ЦЬ зак. Абліць варам, кіпенем. Я курыцу атпярыла. Каралевічы.
АТРА́ВА ж. Атрута. Атравы панаставіла на мышък. Нямойта.
АТРАВІ́ЦЦА зак. Атруціцца. Гэта махамор – атравіссі. Запруддзе, Неўгадава.
АТРАВІ́ЦЬ зак. Атруціць. Кажуць, што яна яго атраві́ла. Запруддзе.
АТРАЗА́ЦЬ незак. Зрэзваць, касіць. А тады атръзаюць куркурузу і дзелаюць
сінаж. Запруддзе.
АТРАКА́ЦЦА незак. Адрачыся; адмовіцца ад некага блізкага, часова спыніць
адносіны. Яна атраклася і ні ехала к яму месяц. Запруддзе.
АТРА́НКІ прысл. Зранку. Во атранкі сабіралі. Манголія.
АТРАЎЛЯ́ЦЬ незак. Атручваць. А чым іх [тараканаў] атраўлялі, я ні знаю.
Багданава.
АТРАЧА́ЦЦА незак. Цалкам аддавацца справе. Порыцца, порыцца, і ўся
атрачаіцца, а затравела ўсё у гародзі. Багданава.
АТРО́Б’Я н. зб. Вантробы. Кап атроб’я з цябе павышла! (праклён). Запруддзе.
АТРО́ДДЗЯ н. эмац.-ацэн. Нашчадкі. Атроддзя ёсь йшчэ. Вялікі Азярэцк.
АТРО́ПКІ мн. Ніткі, спрадзеныя з горшых гатункаў ільну. Ткалі атропкамі і
накрываліся. Запруддзе.
АТРО́СТАК, АТУРО́СТАК м. 1. Адростак, парастак. Яблыні павымерзлі, тады
атросткі пусці́лі. Багданава. Рэдзька атросткі папускала на высадкі. Нямойта. Быў
атростък і выръсла дробныя лясоўка. Рулёўшчына. Зімляная крыса атуросткі маладэя
з’ела. Нямойта. АТРО́СТАЧАК памянш. Усе атростачкі з’ела крыса і зямлю перарыла.
Нямойта. 2. Прыток. Наша рэчка – атростък Абълянкі. Нямойта. Рака гэта – атуростак.
Нямойта.
□ Які́ пень, такі́ і атростак. Багданава, Нямойта.
АТРО́СЦЕ н. зб. Адросткі. Атросце такое пусці́лъся ў малі́ні. Мянюцева.
АТРУ́БАК м. Адрэз, кавалак тканіны. Бывала ні дарылі на хрэсьбіны, толькі
атрубка палатна бабка прынясець. Запруддзе.
АТРУ́ТА ж. Атрута. Хто гэтую атруту насыпаў? Марозаўка, Багданава.
АТРУХНУ́ЦЬ зак. Адштурхнуць. Атрухну локцем, і ён павалі́ўся. Запруддзе.
АТРЫГА́ЦЦА незак. перан. Прыгадвацца. Хай яно ні атрыгаіцца тое, што было.
Ульянавічы.
АТРЭ́ЗАЦЬ зак. ◊ ЯК АТРЭ́ЗАЎ. Катэгарычна (сказаць), рашуча прыпыніць якое-н.
дзеянне. Сказаў як атрэзаў. Вялікі Азярэцк, Багданава.
АТСАСА́ЦЦА зак. Адсмактаць, адассаць. Цялёнак атсасецца дванаццаць дней і
рэжуць. Дольдзева.
АТСЕ́ДЗЕЦЬ зак. Адседзець, адбыць, праседзець пэўны час. Дзень атседзяла пад
замком у кладоўцы. Нямойта.
АТСЕ́КЧЫ зак. Адсекчы, аддзяліць, ударыўшы з размаху. Пашоў на работу –
атарвалася нешта на заводзе, пальца атсекла. Запруддзе, Кляпчэва.
АТСЕ́СЦІСЯ зак. Адсесці, аддзяліцца, адстаць (пра малако, хлеб і да т. п.). Купі́ла
малако, яно атселася. Сянно.
АТСКАЧЫ́ЦЬ зак. Адскочыць, адарвацца, адляцець. Крэпка пірагрэіш, жалеза
атскочыць. Жохава.
АТСО́ХНУЦЬ зак. ◊ КАБ ТАБЕ́ МАЗГІ́ АТСО́ХЛІ. Клятва ў тым, што я зраблю,
зрабіў і пад. або што не зраблю, не зрабіў і пад. чаго-н. Каб табе мазгі́ атсохлі! Буй,
Запруддзе, Чуцькі.
АТССА́ЦЬ зак. Закончыць ссаць (пра цяля). Цялёнак ужо атссаіць [адсасе].
Заазер’е.
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АТСТАЯ́ЦЬ зак. 1. Адстаяць, прастаяць нейкі час. Нада атстаяць вочарадзь.
Чуцькі. 2. Прастаяць пэўны час і аддзяліцца (пра малако). Плеўка – на малацэ, як
атстоіш, тапі́ць яго нада. Заазер’е, Розмыслава, Ульянавічы, Неўгадава.
АТСТРАПАЛІ́ЧЫЦЬ зак. экспр. Адбудаваць за кароткі час. Мъладэя
атстръпалі́чылі хату на ўсі сто. Вялікі Азярэцк.
АТСТУПА́ЦЬ незак. Адступаць, адыходзіць. Пуні пъпалі́лі немцы, тады атступаць
сталі. Запруддзе, Нямойта.
АТСУВА́ЦЬ незак. Адсоўваць. Нада было халадзі́льнік атсуваць. Багданава.
АТСЫ́ПАЦЬ зак. Аддзяліць раі пчол. Па тры раі́ атсыпалі пчол. Партызаны,
Цясішча, Сянно.
АТСЫПА́ЦЦА незак. Аддзяляцца (пра рой пчол). Чатэры раі́ атсыпаліся, я пчолы
ім аддала. Алексінічы, Запруддзе, Кішуроўшчына, Кляпчэва.
АТТА́НУЦЬ зак. Адтаяць. Як аттаніць зімля, тады яму лёхка выкъпаць. Багданава,
Гарадзец, Карпавічы.
АТТА́НУЦЬ зак. Аддзяліцца. Скарынка аттанець ат хлеба. Багданава.
АТТА́ПЛІВАЦЬ незак. Заварваць. Аттапліваю зверыбой, тады п’ю. Апечкі.
АТТАПІ́ЦЦА зак. Аддзяліцца, стварожыцца. Аттопіцца малако, і тады – сырватка
і тварох. Жохава, Каралевічы.
АТТА́ПЛЕНЫ дзеепрым. Адтоплены (пра малако). Аттапленае мълако – эта
сыракваша. Каралевічы, Партызаны.
АТУГА́ выкл. Выгук, якім адганяюць ваўка. На ваўка крычаць «атуга!». Вялікі
Азярэцк.
АТУСЮ́ЛЬ прысл. Адусюль. Атусюль пынъвязуць усяго на кірмаш. Вялікі Азярэцк,
Гарадзец.
АТУ́ХНУЦЬ незак. Атухнуць, патухнуць. Вуглі́, попел выгарнуць, як атухнуць.
Фасаўшчына.
АТУШЫ́ЦЬ зак. Патушыць, затушыць. Людзі набеглі, хату атушылі. Каралевічы.
Пъка яго атушылі, на восімдзісят працэнтаў згарэў і памёр. Ракаў Засценак.
АТХАДЗІ́ЦЬ незак. Мінаць, праходзіць. Цяпер гэта ўсё атходзіць. Ульянавічы, Буй,
Запруддзе, Леснікі, Міцюкова, Дуброўкі.
АТХА́ІЦЦА зак. Ачуняць. У Ві́цебску ў бальні́цы ліжала, цяпер атхаілъся трохі.
Ульянавічы, Баравікі.
АТХВАСТА́ЦЬ зак. экспр. Моцна пабіць. Розмыслава.
АТХВО́ШЧЫЦЬ зак. Тое ж. Калі́ атхвошчыць [бацька], то больш ня йдзець к
бацькам. Розмыслава.
АДХІНА́ЦЬ незак. Адхінуць, адвярнуць. Атхінай пілёрыначку, далжна цітрадзь
ліжаць. Міцюкова.
АТХІ́НУЦЦА зак. перан. Адступіцца, адмовіцца. Усе атхі́нуліся ад яе. Запруддзе.
АТХІНУ́ЦЦА зак. Зручна ўладкавацца. На дзіване атхінуцца можна. Нямойта.
АТХО́Д м. Адходы, рэшткі пасля якой-н. вытворчасці. Як пераснуеш, то атхот
ідзець, як ччэш кросны, яго матаеш на клубок. Вялікі Азярэцк.
АТХО́ДЗІЦЬ зак. Належаць. Кашу яму то, што яму атходзіла. Неўгадава.
АТХО́ДЗІЦЬ незак. Адходзіць, ісці, адпраўляцца куды-н. Матка атходзіць нъ
работу, скажыць дзіцям: «Ты стаўчы круп, ты бульбы пачысці». Нямойта, Гарадзец.
АТХО́ДНІК м. Адыходнік. Атходнікі ў нас былі. Багданава.
АТХО́НАВАСТЫ прым. Адхоністы. У возеры ё беріх круты і атхонъвъсты.
Гарадок.
АТЦАПНО́Е н. ◊ ДЗЕЛЯ АТЦАПНО́ГА. Зрабіць для прыліку. Дзеля атцапнога на
хлеб кі́нуць. Міцюкова.
АТЦВІЦЕ́ЦЬ зак. Адцвісці. Чарэмшына толькі атцвіцела. Мянюцева.
АТЦЭ́ДЖВАЦЬ незак. Адцэджваць. Буду бульбу атцэжваць. Вялікі Азярэцк.
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АТЦЯГА́ЦЦА незак. Кляпаць касу. На войстрай бапцы луччай клёп атцягаіцца.
Нямойта.
АТЦЯГА́ЦЬ незак. перан. Вылечваць, выцягваць. Муку ржаную ссалачываюць,
праснак здзелаюць, прыкладаюць, і атцягае рожу. Нямойта.
АТЦЯ́ЖКА ж. Хваравітае адчуванне, задышка. Як у грудзёх атцяжка, нада
чабарок піць. Каралевічы.
АТЧАРАВА́ЦЬ зак. Зняць чары, варажбу. Заломы былі́ па жыту – шукалі такі́х
дзядоў, хто мох атчъръваць. Дольдзева.
АТЧЫ́НЕТЫ дзеепрым. Адчынены. Коміна ні было, дзверы атчынеты, усё чорнае:
і столь, і печ, і сцены. І́скры ляцяць. Багданава. Атчынеты вокны, грамафон іграіць.
Алексінічы.
АТЧЫНЯ́ЦЬ незак. Адкрываць. Вокны атчыняюць. Багданава. Жарка, аччыняй
баню. Нямойта.
АТШЧАПІ́ЦЦА зак. перан. Адчапіцца, пазбавіцца. Ён лезіць – не атшчапі́цца.
Гарадзец, Нямойта.
АТШЧЫКНУ́ЦЬ зак. Адшчыкнуць, адарваць шчыпаючы. Атшчыкнуў лісток ясеня.
Запруддзе. Атшчыкнуў лісток і кі́нуў. Партызаны, Вялікі Азярэцк, Нямойта, Ракаў
Засценак.
АТШЧЫ́ПНУЦЬ зак. Тое ж. Мо атшчыпнеце яблыка – салоткае. Запруддзе.
АТШЧЫТА́ЦЬ зак. Адлічыць. Нескулькі атшчътаюць. Багданава.
АТШЧЫ́ТКА ж. Пералік. Хай бы нас пенсіянераў якую атсчытку дзелалі, а
аўтобус пусці́лі. Вялікі Азярэцк.
АТШУЛІВА́ЦЬ незак. Абшаляваць. Труху [старую хату] атшулівалі ды і сядзі́м.
Багданава.
АТЫМА́ЦЬ незак. Адлучаць, адымаць цяля ад каровы. Атымаеш [цяля] і поіш яго.
Багданава.
АТЫСЦІ́ зак. Адысці, перастаць адчуваць недамаганне. Паліжала трошку і
атышла маладзі́ца. Багданава, Гарадзец, Каралевічы.
АЎДАКЕ́Я, ЕЎДАКЕ́Я ж. Аўдакея; прысвятак у народным календары.
Чатырнаццатага марта – Аўдакеі, свята. Гарадзец, Запруддзе. Еўдакея – вясноўскіе
празнікі. Партызаны.
АЎСЯ́НІК м. Блін з аўсянай мукі. Аўсянікі ўкусныя цёплыя, а як закалянеюць –
крохкія. Багданава.
АЎСЯ́НКА ж. 1. Аўсянка, крупы з аўса. Крупа з аўса – аўсянка. Багданава,
Мянюцева. 2. Аўсянка, каша з аўса. Аўсянку вараць. Багданава. 3. Сорт грушы. Аўсянкі –
грушы, яны растуць, як дзі́чкі, круглінькія. Пожанькі.
АЎСЯ́ННЕ, УСЯ́ННЕ н. Аўсянішча; поле пасля ўборкі аўса. Па аўсянню картошка
лепша. Галашчакіна. Каровы нъ ўсянні ходзюць. Жохава.
АЎСЯ́НЫ прым. Аўсяны. Аўсяная салома – сама лучшая для ската. Жохава,
Гарадзец, Каралі, Міцюкова, Серкуці.
АЎТО́БУС, АНТО́БАС м. Аўтобус. Баравікі. Антобасы пашлі́ хадзі́ць. Запруддзе,
Неўгадава.
АЎТО́БУСНІК м. Кіроўца аўтобуса. То аўтобусніка німа, то аўтобус спорчаны –
ня едзіць аўтобус. Баравікі.
АЎТО́РАК м. Аўторак. Каралі.
АЎЦА́ ж. Авечка. Пасвіў пастух авец. Міцюкова, Неўгадава.
□ Маладзец срадзі авец, а срадзі малайца – і сам аўца. Каралевічы.
АЎЧА́Р м. Аўчар, авечы пастух. Быў аўчар, як што, дык вып’е. Міцюкова.
АЎЧА́РНІК м. Аўчарня. А дзе авечкі – аўчарнікі, гэта аддзельна для вечак. Заазер’е.
Аўчарнік для авец. Нямойта.
АЎЧЫ́НА ж. Аўчына. Кажух з аўчыны быў. Гарадзец, Буй, Жохава.
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АЎЧЫ́НКА ж. Тое ж. Аўчынкі чарняць краскуй. Неўгадава, Алексінічы, Буй,
Гарадзец.
АЎЧЫ́ННІК м. Аўчыннік, гарбар. Аўчыннік аўчыны вырыбатваў. Сукрэмна,
Парэчча.
АФА́РМЛІВАЦЬ незак. Афармляць. Я пашоў дакументы афармлівъць. Багданава,
Запруддзе.
АХ выкл. Ах. Ах, бесінька мой! Карпавічы.
АХА́ПАК, ХА́ПАК м. Ахапак, абярэмак. Ахапак сена занёс і даў карове. Багданава.
Нъ Къляды гадаюць: дровы ў хату нясуць ахапък, шчытаюць. Гарадзец, Каралевічы,
Нямойта, Серкуці. Нарвала хапък свінтыянкі. Заазер’е.
АХА́ПКАМ прысл. 1. Похапкам. Ахапкам схопіць хлеп. Партызаны. 2. У вялікай
колькасці. Тая бульба больша, і цвяты ахапкам. Вялікі Азярэцк.
АХАЛАДЖА́ЦЬ незак. Ахалоджваць. Мълако ахълъджалі летъм. Нямойта.
АХВАТНЕ́Й прысл. Ахвотней. Усё ахватней рабі́ць. Фасаўшчына.
АХВО́ТА ж. Ахвота. Дужа ахвоту на ўсё імела. Нямойта, Багданава. Са хвоты з’еў
бы і валуй. Дольдзева.
АХВЯ́РА ж. Ахвяра. Ён ахвяра яе – тэй бабы, што яго аблапошыла. Сянно,
Нямойта.
АХВІРАВА́ННЕ н. Ахвяраванне. Ахвіраванне – ахвяруеш нешта, нада ў цэркву
несці. Міцюкова, Каралевічы.
АХІ́РА выкл. Засцерагальны выгук, якім адганялі нячыстую сілу, выганялі немач з
чалавека (?). Ахі́ра ў поля, ахі́ра ў лес! – і сцібалі чъловека, каб здаровы быў. Савічы.
АХЛАДЗІ́ЦЦА зак. Астынуць. Ахладзі́цца солад еты. Дольдзева.
АХЛО́ПАК м. Невялікая колькасць чаго-н. Астаўся маленькі ахлопак, нада
дапрасці, каб на празнікі не аставаўся. Багданава.
АХЛЯ́ПШЫ прым. Перахлябісты; з упалымі бакамі (пра карову). Карова тошчая,
ідзе с поля – ахляпшыя бакі́, не пад’еўшая. Рассвет. Ахляпшыя бакі́ ў каровы. Фасаўшчына.
А́ХНУЦЬ зак. эмац.-ацэн. Выпіць. А́хнула віна – сі́льнае даўленне пъднялося.
Жохава.
АХО́ТА ж. Паляванне. Бывала, пан прыхадзі́ў к майму бацьку, зваў на хоту хадзі́ць.
Заазер’е, Сянно, Дуброўкі.
АХО́ТА, ВАХО́ТА ж. ◊ ПРЫЙСЦІ́ Ў АХО́ТУ (У ВАХО́ТУ). Бегаць; знаходзіцца ў стане
цечкі (пра карову). Карова прыйшла ў ахоту, нада спускаць быка. Карова прыйшла ў
вахоту. Нямойта, Парэчча. ◊ У ВАХО́ЦЕ. Тое ж. Карова ў вахоце – трэбуець букоў.
Гарадзец.
АХО́ТНА прысл. З ахвотай. Ахотна шлі це людзі, у каторых мала было зямлі́ [у
калгас]. Нямойта.
АХО́ТНІСКІ прым. Паляўнічы. Было ружжо ахотніскае, ён і стрэліў. Багданава.
АХО́ХМЫ мн. Здаровыя мужчыны. Нашлі́ся ахохмы, возьмуць за рукі, за ногі і
швырнуць мальца. Нямойта.
АХУ́ТАЦЬ зак. Ахутаць. Ахутала смугой. Фасаўшчына.
АЦЕ́СЛІВА прысл. перан. Гразка. Многа мъкраты было, ацесліва. Каралевічы.
АЦЕ́СЛІВЫ прым. Ацеслівы. Ацеслівы хлеп прысеў к скарынцы. Ацеслівы хлеп –
недаквашаны. Міцюкова. А калі́ й ні ўдаваўся хлеб, ацеслівы, то ні пячэцца, то ўспыхніць,
то гарыць. Серкуці, Багданава, Гарадзец, Каралевічы, Сукрэмна, Фасаўшчына, Дуброўкі,
Неўгадава.
АЦЁК м. Ацёк, пухліна. Ацёкі ў мяне нъ наъгах. Нямойта.
АЦЁЧКА ж. Тое ж. Ацёчка ў свінні́ была – здохла. Багданава.
АЦІ́СНУЦЬ зак. Заглушыць. Цімафеяўку аці́снула трава – макрыца. Савінічы.
АЦІ́ХНУЦЬ зак. Аціхнуць. Дней пяць шукалі къня, як аці́хла, ён павёў крадзінъга
къня. Самсоны, Міцюкова.
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АЦІША́ЦЦА зак. Ацішыць, спыніцца. Дам папі́ць малі́нніку зъпаранага – кашъль
аці́шыцца. Запруддзе.
АЦЦВЯЦІ́ЦЬ зак. Абясколерыць (?). Ішла бульба зялёная, харошая, прайшоў дошч,
аццвяці́ў усю бульбу, уся збялела. Запруддзе.
АЦЯЛІ́ЦЦА зак. Ацяліцца. Ацялі́лася і цялёнка не прымаіць. Жохава.
АЦЯПЛІ́ЦЬ зак. Уцяпліць. Каля дому нада здзелъць зъваліну, ацяплі́ць на зі́му хату.
Вялікі Азярэцк.
АЧАРНІ́ЦЬ зак. Ачарніць, пафарбаваць у чорны колер. Вытку палатна, ачарню і
пашыю сак. Буй, Цясішча.
АЧА́ХНУЦЬ зак. Ачахнуць. Кіпяток ачахніць. Фасаўшчына.
АЧКІ́ толькі мн. Акуляры. Ачкоў табе ні нада. Багданава, Міцюкова.
АЧМУ́РА ж. Атрута. Нейкай ачмуры дала, і ён памёр. Запруддзе.
АЧУНЕ́ЦЬ зак. Ачуняць, паздаравець. Дзякуй богу, ачунела троху. Багданава,
Каралевічы, Фасаўшчына.
АЧУРА́ЦЦА зак. Адцурацца, адмовіцца. Ачурайся ат хаты, а дом куды? Івоні.
Ачуралісі ад гарэлкі, не гонюць. Запруддзе.
АЧУ́РЫЦЦА зак. 1. Ачуняць, паздаравець. Ачурылася, троха адыйшла. Нямойта,
Вялікі Азярэцк. 2. Ачомацца, ачухацца. Паліжаў, паліжаў, ачурыўся: нада іці́. Вялікі
Азярэцк.
АЧУ́ХАЦЦА зак. Ачомацца, ачухацца. Ачухалася, аддыхнула – сыну пісьмо
напісала. Партызаны.
АЧУЧУ́РЫЦЦА зак. Тое ж. Сядзеў ш час, пакуль ачучурыўся. Серкуці.
АЧХНУ́ЦЦА зак. Адумацца. Ачхнуцца, як ні зародзіць. Закур’е.
АЧЫ́СЦІЦЬ зак. Ачысціць. Мой сърай ачысцілі ат навоза. Фасаўшчына.
АЧЫ́ШЧАНЫ дзеепрым. Ачышчаны. Спірт быў ачышчаны. Міцюкова.
АЧЭ́П м. Жалезная пятля ў дзвярах. На ачэп замок адзела. Запруддзе.
АШАКІ́ мн. Высеўкі; адходы пры веянні. Палашачкі былі, трасець на калена, ашакі́
выскакваюць. Манголія.
АШАЛАПУ́ЦІЦЬ зак. Падмануць. Яго ашалапуцілі – ён сашоўся з ёй зноў.
Розмыслава, Баравікі.
АШАЛЕ́ЦЬ зак. Ашалець. Галя, ты што ашалела, што ты робіш? Запруддзе, Буй,
Партызаны.
АШАРА́ШЧЫЦЬ зак. экспр. Моцна ўдарыць. Бізуном разы чатыры старасту
ашарашчыў. Баравікі.
АШКЫ́Р выкл. Выгук, якім падганяюць ці адганяюць авечак. Ашкыр дамой, авечкі!
Алексінічы. Ашкыр у поля! Фасаўшчына, Жохава.
АШЛАПНЫ́, ШЛАПНЫ́ прым. 1. ○ АШЛАПНО́Е БЯРНО́ (ШЛАПНО́Е БРАЎНО́).
Апошняе бервяно ў пабудове. Паследнія бёрны – ашлапныя бёрны. Міцюкова, Гарадзец,
Нямойта. 2. Бервяно пад вокнамі. Шлапноя браўно пад вокнамі. Багданава.
АШПА́РАНЫ дзеепрым. ◊ ЯК АШПА́РАНЫ. Вельмі рэзка, імкліва. Падскакуеш ты
як ашпараны. Вялікі Азярэцк.
АШПА́РЫЦЦА зак. Апарыцца. Ашпарацца вадой яшчэ чаго добрага. Нямойта.
АШЧАПІ́ЦЦА зак. Абшчапіць, абняць. Ашчапі́лася за карову, а яны [немцы] пабі́лі,
руку рассеклі. Мянюцева, Гарадзец.
АШЧУ́ПАЦЬ зак. перан. Знайсці, выявіць. Паедуць, ашчупаюць такое места і
купляюць самагонку. Запруддзе.
АШЧЭ́ПКАМ прысл. Моцна абдымаючы. Як мяне сталі паліцаі забіраць, дзеці за
мяне ашчэпкам. Нямойта.
АШЫБІ́ЦЦА зак. Памыліцца. Мінёръм рас ашыбнесся. Багданава. Нъ грібу ні
ашыбуся. Пожанькі, Сянно.
АШЭ́ІНА ж. Невялікі луг. Ашэіны такі́я, лушкі́ нібальшыя, вузкія. Баравікі.
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АЮ́С выкл. Выгук, якім падганяюць свінней. Аюс – еслі гоніць парсюка.
Фасаўшчына. Аюс – на свінней. Жохава.
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Б
Б, БА часц. Бы, б. Во, можа б Сашка памох пілі́ць? Гарадок. Е́слі горът блі́жы быў,
то сбыў ба яблыкі. Алексінічы. Ён і ня спаў ба, у карты гуляў ба. Ульянавічы.
БА́БА ж. 1. Жанчына. Тады баб многа было, неяк з вайны мушчын мала было.
Багданава. На бабі свет стаі́ць. Канева, Кішуроўшчына, Закур’е. 2. Бабка, павітуха. Баба
пуп атразала – баба законная яго будзіць. Партызаны. ◊ ЯК СТАРА́ Я БА́БА. Пра
бязвольнага мужчыну. Распусці́ўся як стърая баба! Багданава. ◊ БА́БУ КРУЦІ́ЦЬ. Спосаб
падлёднага лову рыбы. Багданава.
□ Што балота, то съка, а што баба, то сука. Запруддзе.
БА́БАЧКА ж. Абабак. Грыбы такі́е я сабраў: лісянкі, сураежкі, бабачка дзе-нідзе
пръкідаіцца. Бабачкі – грыпкі́ ў нас завуць. Партызаны. Бабачкі па лесу растуць. Каралі,
Багданава, Нямойта.
БА́БАЧКА ж. Кутні зуб. Кутнікі заднія – бабачкі. Нямойта.
БА́БАЧКА ж. Бабка; снапы, састаўленыя ў кучку для прасушкі і накрытыя двума
распасцёртымі снапамі. У бабачкі стаўлялі снапочкі лёну. Багданава, Розмыслава. Лён у
бабачках сохніць. Закур’е.
БА́БАЧКАЙ прысл. ◊ ЗАВЯ́ЗВАЦЬ БА́БАЧКАЙ. Спосаб завязвання хусткі.
Бабъчкъй зъвязвалі хустку, нъзат, пъд бъраду. Баравікі.
БАБЁР м. Бабёр. Бабёр, кудлаты, бальшы, дужа пішчэў. Багаданава.
БАБІ́НА ж. зб. Боб. Я і бабі́ну саджу у гародзе. Запруддзе.
БА́БІЦЬ незак. Бабіць, прымаць роды. Гета жанчына маі́х дзяцей бабіла. Нямойта.
Я сама бабіла мальчонка тут. Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Ракаў Засценак, Фасаўшчына.
Чэмер-чэмярыца, / Цібе маць ні радзі́ла, / Матуся ні крысці́ла, / Бабка ні бабіла (з замовы).
Багданава.
БА́БКА ж. Бабка; павітуха. Бабка купала, спавівала, на захат сонца ваду лі́ла, пуп
атразала. Багданава. К бабцы, каторая гэтых павівала, пъшла я. Галашчакіна, Баравікі.
БА́БКА, БА́ПКА ж. Бабка; сталёвае кавадлачка для кляпання кос. Бабку уваб’еш,
касу паложыш і клепіш. Багданава. Кляпаць касу нада на бабцы. Сукрэмна, Гарадзец,
Запруддзе, Леснікова, Міцюкова, Фасаўшчына. Бапка завецца такая круглінькая, на ёй
касу клеплюць малатком малінькім. Ракаў Засценак.
БА́БКА, БА́ПКА ж. 1. Бабка; страва, прыгатаваная з дранай бульбы. Варуць у нас і
бабку з дзёртай бульбы. Гарадок. Бабку дзёртую заправіш салам, у чугунок на под
пъставіш. Міцюкова, Леснікі, Леснікова, Серкуці. 2. Від пірага. Спячэш бапку:
дражджэй туды, бялкі́, муку, сахару, маргарыну – а тады месіцца. Манголія. Здобнъя
цеста луччы – такея пірагі́ бапкі звалі. Серкуці.
БАБО́ВІШЧА н. Бабовішча; поле пасля ўборкі бобу. Боп сажнеш у снапы, а
бабовішча узарэш. Розмыслава. Па бабовішчу сеялі. Неўгадава.
БАБО́ВЫ прым. Бабовы. Бабовыя бліны былі́: яны смашныя, белінькія. Каралевічы.
БАБО́ЎНІК м. Бабоўнік (расліна). Бабоўнік, як боб, белым ръзаватым цветам
цвіці́ць. Каралі. Бабоўнік быў – свіней кармі́ць, салоткі, укусны, расцець на балотах с
вадой. Багданава, Гарадзец, Леснікова, Закур’е.
БАБРЫ́ХА ж. Бабрыха. Бабрыха плаваіць па возеры. Багданава.
БА́БСКІ прым. Жаночы. Бабскъя дрэннъя жысь, хоць жывая у гроб лажысь.
Каралевічы.
БАБУ́ЛЯ ж. 1. Бабуля; маці бацькі або маці. Бабуля, мъя галупка! Міцюкова.
Бабуля, кап дзядуля быў жывы, была п і карова. Багданава, Мянюцева. БАБУ́ЛЬКА
памянш. Во, бабулька, я да вас прыехала. Партызаны. 2. Бабка, павітуха. Рас прымала
роды – бабуля. Міцюкова.
БАБУ́Х выкл. Бабухнуцца, упасці. Дым пайшоў с трубы – я і гатова, нъга
зъмярцвела, я – бабух без памяці. Нямойта.
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БА́БУШКА ж. Бабка, павітуха. Хрэсьбіны спраўляюць, бабушак у начоўках возяць.
Міцюкова. Бабушка прынімала роды. Заазер’е.
БАБЫ́ЛЬ м. 1. Бабыль; чалавек, які не мае ніякай гаспадаркі. Жывець бабылём: у
яго нічога німа – ні каровы, ні курэй. Манголія. 2. Селянін, які не мае каня. Калі́ хъзяін ня
імеіць къня, гэта ужо бабыль. Ульянавічы. 3. Чалавек, які мае невялікую гаспадарку.
Асталісь бабылямі: нічога не імеем, толькі кот, сабака, куры. Ульянавічы, Багданава.
БАБЫ́ЛЬСТВА н. Жабрацтва. Прыюту ні было, кап я луччы пашла ў бабыльства.
Багданава.
БАВЭ́ЛНА ж. зб. Баваўняныя ніткі. Бавэлна – ні́ткі такі́я былі́. Фасаўшчына.
БАГАМАЛЕ́ННЫ прым. Набожны. Там і січас багамаленныя жывуць. Каралевічы.
БАГА́ТА прысл. 1. Шмат, многа. Лесу было бъгата. Гарадзец. 2. Багата, заможна.
Цяпер людзі жывуць багата, з грашмі́. Багданава. Жылі́ бедна, а было весела; а ціпер
жывём бъгата, ды скушна. Кавалі. ◊ БАГА́ТА Ў ХА́ТУ! Пажаданне багацця. Гарадок.
БАГА́ТЫ прым. 1. Багаты, заможны. Багаты жані́х быў, і бацькі́ былі́ проці, каб
браў бедную. Заазер’е. Бедны паследнім падзеліцца, а багаты ні дась і прагоніць.
Багданава. 2. Багаты, ураджайны. У Замъчку лясы ня дужа багаты нъ грыбы. Партызаны,
Жохава, Запруддзе, Леснікова, Нямойта, Пожанькі, Серкуці.
БАГАТЫ́Р м. Багатыр, багач. Толькі бъгътыры сеілі муку на сі́та. Заазер’е. У каго
валока была, зваўся багатыр. Нямойта, Самсоны.
БАГАТЫ́РСКІ прым. Які належыць багатаму чалавеку. Кожаныя лапці – гэта ужо
бъгатырскія. Баравікі.
БАГА́ЦТВА, БАГА́СТВА н. Багацце, маёмасць. Дождж на багацтва ідзець, як
свадзьба (прыкмета). Партызаны. Кубіл старадаўні быў, усе багаства ў ім. Марозаўка.
БАГА́ЦЦЕ н. Тое ж. Багацце такое – як будзем мы здаровы, так і багацце будзіць.
Цясішча. А ў таго пана ніякага багацця ні было. Самсоны, Запруддзе, Леснікова.
БАГА́Ч м. Багач; старадаўняе земляробчае свята, якое спраўлялі пасля заканчэння
жніва. □ Прыйшоў Багач – бяры рагач, бяры сейку – сей памаленьку. Жохава.
БАГА́Ш м. Багаж; запакаваныя для перавозкі рэчы. Я прыяжджаю, а багаш услед за
мной прыйшоў. Заазер’е.
БА́ГНА ж. Багна; топкае месца. Ускочыла ў ваду, а там багна. Закур’е. На балоце
багна была. Вялікі Азярэцк.
БАГО́Р м. Бугор, узгорак. Нъ багрэ становюць стох. Леснікова, Багданава.
БАГО́Р м. Багор; доўгі шэст з металічным вастрыём і крукам на канцы. Мушчыны
прыбеглі з бъграмі, ръзълъмалі, ръзървалі павеці. Міцюкова.
БАГО́ЎКА ж. ○ КАРО́ЎКА-БАГО́ЎКА ж. Божая кароўка. Кароўка-багоўка, ці
будзе заўтра паготка? Калі́ будзіць – ляці́, а не будзіць – за печкай сядзі́. Багданава.
Кароўка-багоўка, як пагода – ляці́, а як дошч – сядзі́ (прыгаворка). Вялікі Азярэцк.
Кароўка-багоўка, ляці́ на неба, там твае дзеткі, ідзяць канхветкі: «Усем па адной, а табе
ні адной» (прыгаворка). Сукрэмна.
БАГУ́ЛЬНІК м. Багун. Увосень карні́ капаюць багульніку. Партызаны.
БАГУ́Н, БАГА́Н м. Тое ж. Багун ат прастуды, чай заварывала. Рвоты былі́ ад
дурні́ц ці ад багану, дык ў каноплі клалісі. Багданава. Баган расцець, і там дурні́цы.
Кляпчэва. Баган па балотах расце, смярдзючы дужа. Каралі. Баган у лясу вані́ць:
нанюхаешся, то, як п’яны. Каралевічы, Вялікі Азярэцк, Багданава, Запруддзе, Каралі,
Нямойта, Партызаны.
БАДА́Й часц. Бадай, няхай. А бадай яго, забылася, як зваць! Багданава. А бъдай ты,
хай ба памылі́ўся! Алексінічы, Турава.
БАДА́ЦЦА незак. Бадацца. Казёл бадаецца. Цясішча. Во халера, бъдаіцца!
Запруддзе.
БАДЗЯ́ЦЦА незак. Бадзяцца, валачыцца. Бадзяіцца, ходзіць біс толку. Савінічы.
БАЖЫ́ЦЦА незак. Бажыцца, клясціся. Бажылісі, Богам клялі́сі. Нямойта.
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БАЗА́Р м. Базар, кірмаш. Бацька запрох къня і паехуў нъ бъзар. Гарадок. Базар
пачынаецца у чатыры часы. Багданава. БАЗА́РЧЫК памянш. На базарчыку дарагі́я
агурцы. Манголія. ◊ ПО́ЛАЦКІ БАЗА́Р. Беспарадак, вэрхал. Як застаўлю стол пасудай –
полацкі базар настаяшчы. Вялікі Азярэцк.
БАЗА́РНІК м. Зборшчык платы за гандлёвае месца на базары. Бъзарнік вясы даець.
Сянно.
БА́ЙДАЛА агульн. эмац.-ацэн. Неахайны чалавек (жанчына). Ой, байдала пашла,
непрыгожая. Савінічы.
БА́ЙНЯ, БА́НЯ ж. Лазня. Байню здзелуў, што мыцца. Неўгадава. У баню хаджу
чэраз нядзелю. Партызаны. Ён баню тапі́ў разы тры на нядзелі. Багданава, Запруддзе,
Нямойта, Закур’е. БА́НЬКА памянш. Ёсь і банька, а тапі́ць цяпер ні таплю. Латыгаль.
Баньку паставіла і сама ашчакатурыла. Багданава, Буй, Закур’е.
БАКАВЫ́ прым. Бакавы. У пчалы пяць вачэй: цантральныя і бакавыя. Міцюкова.
БАКЦЕ́РЫЯ ж. Бактэрыя. Хто балеіць біркулёзам, настаівыюць мухаморы, п’юць –
бакцерыі гі́бнуць. Рассвет.
БАЛАБО́Н м. Балаболка, бразготка, званок. Балабон карові на шыю падвешваюць.
Баравікі.
БАЛАГО́ЛІЦЬ незак. Балабоніць, балбатаць. Як ён балаголіць, балбатун называлі.
Марозаўка.
БАЛАГО́ЛКА ж. Балаболка, балбатуха. Яна прыйдзіць, натарарахаіць – балаголка.
Заазер’е.
БАЛАЗНЯ́ ж. зб. Найгоршае сена. Пад стог клалі сама хужжъя сена, усякыю
бълазню. Леснікова.
БАЛАКНО́Т м. Блакнот. Балакнот увесь спі́шуць. Манголія.
БАЛАМУ́ЦІЦЬ незак. Баламуціць; выклікаць неспакой сярод каго-н., выклікаць
разлад, неразбярыху. Баламуціць усё бъламут еты. Чуцькі.
БАЛАНДА́ ж. Баланда; рэдкая поліўка. Што ты наварыў баланды? Жохава.
БАЛАЎНЫ́ прым. Балаўны, распешчаны. Ні бълаўны маліц, усё наглідала.
Партызаны.
БА́ЛАЎСТВА, БА́ЛАСТВА н. Разбэшчанасць, празмерная свабода. Далі балаўства,
цяпер дванаццаць дзяцей – рэдкасць. Карпавічы. Баластва цяпер у маладых! Цясішча.
БАЛАЦІ́НА, БАЛО́ЦІНА ж. Балота, лагчына. Патапенскі мох – балаці́на такая.
Гарадзец. Дзе балоціны, то лі́пы во такі́я. Леснікова. БАЛАЦІ́НКА памянш. Бълаці́нка
тъкая ё на полі. Гарадзец.
БА́ЛАЦЦА незак. Балавацца, сваволіць. Шалун ён, во які́ разбалаваны шалун, так
балаіцца! Міцюкова. Дзеці, ні балуйцеся! Буй, Самсоны, Сянно.
БАЛАЦЯВІ́НА, БАЛАТАВІ́НА ж. Балота, лагчына. Там балацяві́на адна, што
трэба разувацца. Закур’е. Балатаві́ны такі́я, што коні ідуць і трасуцца. Гарадзец.
БАЛАЦЯВІ́НКА памянш. Там крыні́ца была, пясок і балацяві́нка. Каралі.
БАЛАЦЯ́СТЫ прым. Балоцісты. Скрыпачы каля бълъцястых мест растуць. Сянно.
БАЛБАТА́ЦЬ незак. Балбатаць, клекатаць (пра цецерукоў). У бару цецярук
балбочыць. Мянюцева. А ў бару ціцярок балбочыць, / Ён з бору вылятаць ня хочыць (з
песні). Багданава.
БАЛБАТУ́Н м. Кулік. Балбатуны на балоце балбочуць вясной. Вялікі Азярэцк.
БАЛБАТУ́Н м. Балбатун, балбатлівы чалавек. Як ён балбочыць, балбатун называлі.
Марозаўка.
БАЛВА́Н м. Курган. Балваны там, кажуць французы пъхъваны. Вялікі Азярэцк.
БАЛВА́Н м. Балван, дурань. Балван – дурны чалавек. Запруддзе.
БАЛДАЎНЯ́ ж. эмац.-ацэн. Што-н. недарэчна вялікае. Каб табе нос з балдаўню
здзелаўся! Запруддзе.

52

БАЛЕ́ЗНЯ, БАЛЕ́ЗЬ, БАЛЕ́СЬ ж. 1. Хвароба. Дзівасі́л ат дзвінаццыці балезняў.
Кішуроўшчына. Балесь якая – трудна вылячыць. Вялікі Азярэцк. 2. Эпілепсія. Дзеўку
балезь б’ець. Чуцькі.
БАЛЕ́ЦЬ незак. 1. Хварэць. Жывець плоха, балеіць, нібарака, нагамі балеіць.
Савінічы. Пасці́ не балеў, толькі жаліўся сэрцам. Багданава, Ракаў Засценак. 2. Балець.
Рукі і ногі баляць – усё балі́ць. Ракаў Засценак, Багданава, Каралевічы, Леснікова. 3. перан.
Перажываць, хвалявацца. Я так балела за етым, каб чыста жалі. Сукрэмна.
БАЛО́НКА ж. ◊ У БАЛО́НКІ. Клятчасты ўзор на тканіне. У балонкі паснуеш, тады
выччыш. Гарадзец. ◊ У БАЛО́НАЧКІ памянш. Тое ж. Андъракі́ у балоначкі выткуць і ў
палосачкі. Ракаў Засценак.
БАЛО́НКА ж. Шыба. Разбі́ў шыбу ці балонку скажуць. Багданава.
БАЛО́ТА н. Балота; гразкае багністае месца. Я і села ў балота: сяжу у вадзе.
Леснікова. Дурні́цы ў балоце бралі. Запруддзе, Апечкі, Жохава, Партызаны, Неўгадава.
БАЛО́ТЦА памянш. Там балотца такое, калодзесь есь. Вялікі Азярэцк. ◊ З АДНАГО́
БАЛО́ТА ЧЭ́РЦІ. Пра каго-н., што-н. падобнае, аднолькавае. Усё раўна з аднаго балота
чэрці. Партызаны.
□ У ці́хім балоце ўсе чэрці на дне. Жохава.
БАЛО́ТНІ прым. Балотны. Тамацькі ягъды балотнія. Запруддзе. Балотняя въда там
у калодзісі. Мянюцева, Гарадзец.
БАЛО́ТНІК м. Чалавек, які жыве сярод балота, на нізкай мясцовасці. Яны балотнікі,
жывуць сярод балота. Пожанькі.
БАЛТУ́Н м. Балбатун. Балтун балтаіць языком. Вялікі Азярэцк.
БАЛЬЗАМІ́НКА ж. Бальзаміна (кветка). Більзамі́нка сярэневым цвіцець. Кляпчэва.
БАЛЬНІ́ЦА, БО́ЛЬНІЦА ж. Бальніца. Бальні́цы я ні знала: усі́х дома ражала.
Заазер’е. Другі́ раз павязлі́ ў бальні́цу, а німа мястоў. Запруддзе. Пабудзіць нядзельку ў
дварэ, і ў бальні́цу. Турава. Ні дъвалі ў дварэ радзі́ць, нада ў бальні́цы. Галашчакіна. Я ў
больніцу век не хажу. Закур’е.
БАЛЬНЫ́ прым. 1. Хворы (чалавек). Выслухалі доктара ў Маскве, што па ціліві́зару
вылічыць, увесь свет хай бярэць, усе бальныя. Нямойта. 2. Балючы; пашкоджаны
хваробай. Рука ж бальная: я ні магла нічога узяць у руку. Леснікова.
БАЛЬША́К м. Бальшак, шаша. Зь Лепля – бъльшак на Мінск. Багданава. Па гетаму
бальшаку машыны гагочуць. Закур’е.
БАЛЬШУ́ШЧЫ прым. Вельмі вялікі. Сляды мядзведзя бальшушчыя, сама ві́дзіла іх.
Партызаны. Камень бальшушчы ляжыць, каб мне на гэты камень не павалі́цца. Савінічы.
БАЛЬШЫ́, БАЛЬШЭ́Й прым. 1. Вялікі, значны па велічыні, памерах. Бальшы
расцець хвошч, як ёлка. Кішуроўшчына. Хаты бальшыя – болей становіцца пар на
кадрылю. Марозаўка, Багданава, Запруддзе, Міцюкова, Пожанькі. Антонуўкі былі́ ні
бальшэя сёліта. Леснікова. Раньша ткалі бальшэя сукны. Запруддзе, Алексінічы,
Нямойта, Фасаўшчына, Сянно. БАЛЬШЭ́НЬКІ памянш. Бальшэнька ні была дзярэўня.
Фасаўшчына. 2. Большы, старэйшы па ўзросце. Бъльшая – дъўганосая і білакуръя дзеўка.
Гарадзец. 3. Дарослы. Хъзяйкі нет, а дзеці бальшыі у сына. Карпавічы. 4. Доўгі. Ночы
зімой бальшыя. Міцюкова.
БАЛЬШЫНСТВО́ н. Большасць. Дзелюць маёмъсць: ёй [жонцы] бъльшынство
астаецца, а ён [мужык] – і пашоў. Запруддзе.
БАЛЬШЭ́ЗНЫ прым. Вельмі поўны, празмерна мажны. Кі́шкі выскучуць, як хто на
спі́ну бальшэзны станіць. Вялікі Азярэцк.
БАЛЬШЭ́ННЫ прым. Вельмі вялікі. Была бальшэнная карова, змяні́лі на малінькую.
Фасаўшчына.
БАЛЮ́ЧЫ прым. 1. Балючы; пашкоджаны хваробай. Дужа труднінька: ножачкі
балючыя. Нямойта. Ногі балючыя, глухая – па балезні ўволілі, бес пары. Ульянавічы,
Гарадзец. 2. Хваравіты. Ікая была балючъя дзеўка! А пъшла замуж і стала здарова.
Нямойта.
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БАЛЯ́ЎКА ж. Балячка, болька. Як нейкія баляўкі, то купаюць у ні́цавай вадзе
дзяцей. Міцюкова. БАЛЯ́ВАЧКА памянш. Як балявачка на шчацэ – памазаць
чыстацелам. Парэчча.
БАЛЯ́ЧКА ж. Тое ж. Гасподзь высокі! Дзве балячкі на ўсю нагу! Партызаны.
БАНБІ́ЦЬ незак. Бамбіць. Банбі́лі нас самалётам. Партызаны.
БА́НДА ж. Кампанія свавольнай моладзі, дзяцей. Могуць згароду зламаць, на Івана,
сядзі́ ноч, пілнуй банду. Вялікі Азярэцк.
БАНДЗЁЖКІ мн. Від абрадавага печыва. Нъ Съракі́ бандзёжкі пяклі́. Партызаны.
БАНДУ́РА ж. Вялікі грувасткі прадмет. Жалезная бандура стаі́ць. Запруддзе.
БА́НКА ж. Слоік. Раньша мълако цадзі́ць гарлачыкі былі, а ціпер банкі. Каралі.
БАНКА́РТ, БАНКА́РД м. Байструк. Банкарт і́лі крапі́ўнік скажуць, еслі біз бацькі.
Леснікі. Банкард то жа, што і крапіўнік, – дзіця без бацькі. Дольдзева. БАНКА́ РЦІК
памянш. Бънкарцік завуць, еслі дзеўкай родзіць. Фасаўшчына.
БА́НЬКА ж. Банька; шырокае металічнае кольца для прымацавання касы да касся. У
касе банька жалезная. Фасаўшчына. Банька – дзе касу набіваюць, жалезная, круглінькая.
Міцюкова.
БА́ПКА ж. Бабка; пятнаццаць снапоў, састаўленых у кучку для прасушкі і накрытых
двума распасцёртымі снапамі. Бапка – ета пітнаццаць снапоў: трынаццаць станаві́лася,
два – пакрываюць. Дольдзева. І ячмень, і авёс – усё у бапкі ставілі. Каралі, Гарадзец,
Леснікова, Сукрэмна.
БА́ПКА ж. Абабак, падбярозавік. У нас ё суравешкі, лісі́чкі, бапкі, бъравічкі́.
Запруддзе. Бапкі – ані́ салодзінькія, у сырым месце растуць. Вялікі Азярэцк, Багданава.
БАРАБА́ЙКА ж. Балаболка, бразготка, званок. Як збрадлі́вый скот, каб чуць было,
то чыпалі бъръбайкі – далёка чуць. Запруддзе.
БАРАБА́Н м. Паўкруглае скляпенне печы і падпечак. Бърабан дзелаіцца у печы:
доску абцешуць, паўкругла, закладаюць да загнету. Багданава.
БАРАВІ́К, БІРАВІ́К, БАРВІ́К м. Баравік. Баравікоў маток насушыла. Багданава.
Набок, грыбок, бъраві́к едзіць. Ульянавічы, Вялікі Азярэцк, Дуброўкі. У нас родзюць
апенкі, варушкі, біравікі́. Сукрэмна. Жарыный пъдасі́нувік смашный дужа, ну й барві́к
нічога. Партызаны. БАРАВІЧО́К памянш. Мъшок падыміш, а там бъръвічок. Алексінічы.
○ ПАЛЯВЭ́Й БАРАВІ́К. Несапраўдны баравік. Пълявэй бъраві́к есці нільзя. Кавалі.
БАРАВЫ́ прым. Баравы. Баравая зязюлька, нямношка табе кукуваць. Фасаўшчына.
БАРАДА́ ж. 1. Барада (у пеўня). Бърада у пітуха. Алексінічы. 2. Нязжатая паласа
жыта ці пучок каласоў, якія спецыяльна пакідалі, калі пачыналі жаць. Богу нъ бъраду
пакідалі, як пачыналі жаць. Гарадзец. 3. Жменя звязаных каласоў, якія спецыяльна
пакідаюць на полі пасля заканчэння жніва. Як жыта дажынаюць, Богу бъраду дзелаюць –
закрутку такую. Багданава. Бъраду закруці́ць – шэснаццаць къласоў, хлеп паложуць,
разгорнуць гэтыя къласкі́. Гарадзец, Запруддзе. ◊ БАРАДУ́ БІЦЬ. Плявузгаць, гаварыць
абы-што. Бараду б’ець нейкую. Багданава.
БАРАЗНА́ ж. Баразна, разора. Лехі. Паміж і́мі – бъръзна. Гарадзец. Абмякла бульба:
въда у бърознах стаі́ць. Чуцькі. На кійку апёршыся, бъразны чатыры выкапала. Нямойта,
Гарадзец, Латыгаль, Міцюкова.
БАРА́Н м. Баран; свойская жывёліна. Авечка бъраноў хоча. Парэчча. Бърана укралі у
нас. Савінічы, Гарадзец. БАРА́НЧЫК, БАРА́НІЧКА памянш. Баранчыка дась
прадсядацель да спраўляем дажынкі. Багданава. Мы баранічку стрыч будзім. Чуцькі.
БАРА́Н м. Бакас; балотная з доўгай дзюбай птушка, якая ваганнем пер’я ўтварае
гукі, падобныя на бляянне баранчыка. Бъран у вадзе жывець, белінькі такі́, у яго рогі
малінькія, закручастыя з перышку, крычыць «ме-е-ме-е». Сукрэмна. Бъран гаворыць усё
«бэ-э, бэ-э», у балоці водзіцца. Багданава, Ракаў Засценак. БАРАНО́К памянш. Баранок – у
балоце, каля вады, дзе лахчына. Дуброўкі. БАРА́НЬКА памянш. Баранькі былі́: як вечар,
так бу-бу-бу. Дуброўкі.
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БАРА́Н м. Баран; рубанак з дзвюма ручкамі. Баран двухручны, ім гъблівалі доскі.
Гарадзец. Баран з двумя ручкамі. Манголія. Бъран – доскі чысціць. Удваі́х работаеш: на
адной старане і на другей – у чатыры рукі́. Запруддзе, Багданава, Жохава, Кляпчэва,
Леснікова, Марозаўка, Міцюкова, Савінічы.
БАРА́ШКАВЫ прым. Каракулевы; зроблены з воўны барана. Шапкі барашкавыя
сівыя носюць. Каралі.
БАРБАРЫ́С, БАРБАРЫ́Т м. Барбарыс, ягады барбарысу. Дзеці прыбягуць, нарвуць
барбарыса. Апечкі. Ну хай пашчыпліць ягаткі, гэта барбарыт. Заазер’е.
БАРДО́ВЫ прым. Бардовы. Вулуі высочінькія, бурдовыя, іх чэрві ні ядуць.
Партызаны.
БАРЖДЖЭ́Й прысл. Хутчэй. Баржджэй атарвеш крапіву. Цясішча.
БАРКА́Н м. Паркан. Як стаяў къла бъркану, так цап за барканіну – і за ім.
Пожанькі.
БАРКА́НІНА ж. Адна штыкеціна з паркану. Пожанькі.
БАРСУ́К м. Барсук. Барсук, ён жоўты, норы бальшэя дзелъіт. Багданава.
БАРСУЧО́ЧАК памянш. Бърсучыха і бърсучочак у наре сядзелі. Багданава.
БАРСУ́ЧЫ прым. Барсучыны. Ат прастуды бърсучьім салам націрацца нада.
Багданава.
БАРСУЧЫ́ХА ж. Барсучыха. Бърсучыха і бърсучочак у наре сядзелі. Багданава.
БА́РЫНЯ ж. Барыня (танец). Барыню пашлі́ танцаваць. Багданава. Барыню гулялі,
другі́я танцы, скушно ніколі не було. Партызаны, Каралевічы, Самсоны.
БАРЫ́С м. Традыцыйнае вясновае свята. Сей боб, як Барыс (прыкмета). Багданава,
Вялікі Азярэцк.
□ Прышоў Барыс – за сяўбу бярысь. Каралевічы.
БАРЫ́С І ГЛЕБ. Дзень у народным календары, у які забаранялася выконваць цяжкія
работы. □ Барыс і Глеб сеюць хлеп. Вялікі Азярэцк.
БА́РЫШНЯ ж. Партнёрка ў танцы. Э́та кавалер, а ета – барышня. Багданава.
БАС м. Бас; самы нізкі мужчынскі голас. Я басам, я маці́ў так вывесці не магу.
Каралевічы.
БАСІКА́ прысл. Басанож. Ходзіш басіка, унімання ні абрашчаіш на вужак.
Партызаны. Да вічарынкі ідзеш бъсіка, а там абуваіш баці́нкі. Запруддзе, Багданава.
БА́СНЯ ж. ◊ БА́СНІ БА́ЯЦЬ. Займацца пустымі размовамі. Саседка жывець,
ходзіць, басні баець з бабамі. Нямойта. ◊ ДАЛЁКАЯ БА́СНЯ. Доўгае апавяданне. Далёкая
басня пра гора расказваць. Гарадзец.
БАСЦЯ́ЦЦА незак. Бадзяцца, валачыцца. Басцяіцца, як валацуга. Міцюкова.
БАСЬ-БАСЬ-БАСЬ выкл. Выгукі, якімі падзываюць авечак. Бась-бась-бась –
падзываюць авечак. Вялікі Азярэцк.
БАСЯКО́М прысл. Басанож. На вечарынцы басяком танцавалі. Цясішча. Бъсяком у
Сянно ішлі́. Ульянавічы, Алексінічы, Нямойта.
БАТВА́ ж. зб. Бацвінне. Батву косіш, звозіш з гарода ў кусты. Партызаны. Толькі
піръглідаіцца батва, так другі́ рас абганяюць бульбу. Міцюкова, Ракаў Засценак.
БАТО́ЎЕ н. зб. 1. Бацвінне. Батоўе бальшое: ракам паўзла. Ульянавічы. 2. Страва,
прыгатаваная з бурачных сцёблаў і лісця. Батоўе варыла: бурачкоў нарвала. Запруддзе.
Батоўе варыла, смітанай закісляла. Запруддзе.
БАЎТА́ЦЦА незак. Хістацца. Дзень як паработаіш, дык ідзеш і баўтаешся.
Міцюкова.
БАЎТУ́Н, БУЎТУ́Н м. Наседжанае без зародка яйка. Яйцо махаіць, а баўтун
пяляшчыцца. Вялікі Азярэцк. Бываіць і буўтун. Станюкі.
БАХІ́ЛЫ мн. Бахілы; самаробныя глыбокія гумавыя галёшы. Бахі́лы з разі́ны насі́лі
пасля вайны. Багданава.
БА́ХНУЦЬ зак. Бахнуць, моцна ўдарыць. Як бахніць цэпъм у лоб! Запруддзе. БАХ.
Нечакана грукнуць. Бах снърат, і яму нагу перабі́ла. Кляпчэва.
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БАЦЁК м. Ласкавы зварот да чалавека. Бацёк мой! Закур’е.
БАЦІ́НКІ мн. Бацінкі. Нъ Къліду баці́нкі церас замёт кідалі, куды носам ляжыць, у
тую сторану замъж зойдзіш. Гарадзец, Неўгадава.
БАЦІ́СТАВЫ прым. Батыставы. Купі́ла платок шэрсны, кофту баці́ставую.
Нямойта.
БА́ЦЬКА м. Бацька. Я малъя астълася, бацькі ні знала свайго. Буй. Бацька мой быў
абыежджыкам. Багданава, Гарадок, Заазер’е. ◊ ПА БА́ЦЬКУ. Быць падобным на бацьку,
нагадваць бацьку. Іна уся па бацьку. Серкуці.
□ Як матка памрэць, так бацька аслепніць. Багданава. * Які́ сук, такі́ клін, які́
бацька, такі́ сын. Багданава.
БАЦЬКІ́ толькі мн. Бацькі. Я семдзісят рублей аставіў бъцькам. Кляпчэва. Дажа
ў полі пасціла і зямлю бацькам купляла. Дольдзева.
БА́ЦЬКУЎШЧЫНА ж. Бацькаўшчына; спадчынная маёмасць. Бацькуўшчына
асталъся яму пу патомству. Міцюкова. Я стълася нъ бацькуўшчыне жыць. Запруддзе,
Серкуці.
БА́ЦЮШКА м. Поп, святар. Ніўдача, як бацюшку устрэціш, як поп дарогу
піройдзіць. Ракаў Засценак. Я як памру, кап і мяне з бацюшкам хавалі. Партызаны,
Заазер’е.
БАЧО́К м. Невялікая бочка. Зяць кажную вясну наносіць бачкі́ два соку. Багданава.
БА́ЧЫЦЬ незак. Бачыць. Каб мае вочы цябе ні бачылі, вушы – ні чулі! Нямойта.
Левым вокам бачу. Вялікі Азярэцк, Багданава, Закур’е.
БАЧЭ́НАК м. Невялікая бочка. Бачэнак такі́, з вядро змішчалъся. Кляпчэва.
Бачэнак – эта ісключыцельна дубовая клёпка. Дольдзева. БАЧЭ́НАЧАК памянш.
Кляпчэва.
БАШКАВІ́ТЫ прым. Разумны, кемлівы. Яна башкаві́тая баба, добра вучылася.
Дольдзева, Багданава, Заазер’е.
БАЯВЫ́ прым. Баявы (пра чалавека актыўных паводзін). Ажны іна баівая тъкая
дзеўка. Запруддзе, Багданава, Заазер’е, Дуброўкі.
БАЯ́ЦЦА незак. Баяцца. Ці баяцца цяпер грэху? Заазер’е, Багданава, Вялікі
Азярэцк, Гарадок, Жохава, Запруддзе, Каралевічы, Каралі, Леснікі, Леснікова, Рэчкі,
Самсоны, Сянно, Неўгадава.
БА́ЯЦЬ незак. Баяць, апавядаць. Нам баілі, што русалкі ж жыта выскакыюць.
Багданава.
БЕ́ГАЦЬ незак. Бегаць. Маладыя авечкі бегаюць абы-куды. Гарадзец, Багданава,
Баравікі, Запруддзе, Каралевічы, Леснікова, Самсоны, Закур’е.
БЕГУНО́К м. Дробны пясок. Пясок вазі́ў з Вялі́кага Сяла, бегунок, пясок.
Міцюкова.
БЕДАВА́ЦЬ незак. Сумаваць, гараваць. Ні бядуй, баба, прыедуць унукі. Багданава.
Е́слі гора, то чалавек бядуіць. Заазер’е, Нямойта, Розмыслава, Савінічы, Фасаўшчына,
Цясішча, Чуцькі.
БЕ́ДНАСЦЬ ж. Беднасць, нястача. Хадзі́ла па беднъсці баба. Запруддзе.
БЕДНАТА́ ж. Тое ж. Бедната была: ганяліся за работай, баяліся прапусці́ць.
Багданава, Зааазер’е, Ракаў Засценак.
БЕ́ДНЫ прым. Бедны. Бедны с паследнім падзеліцца, а багаты – не, не дась, а
прагоніць. Багданава, Вялікі Азярэцк, Нямойта, Рубеж, Ульянавічы.
БЕ́ДСТВІЕ н. Беднасць, галеча. З вайны такое ўсюдых было бедствіе. Партызаны.
БЕ́ЖАНЦЫ мн. Бежанцы. У вайну была у бежанцах. Чуцькі, Баравікі.
БЕЗ, БІЗ, БІС прыназ. Без. Раньшы печы без комінаў былі́. Гарадзец. Яму нагу
адбі́ла, месіц біз лячэння быў. Фасаўшчына. Хата біс нікога. Міцюкова, Буй.
БЕЗАПА́СКА ж. Бяспечная брытва. Зразаў балячкі безапаскай. Партызаны.
БЕЗАХВО́ТНА прысл. Неахвотна, праз сілу. Безахвотна есць. Нямойта.
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БЕЗУБО́ЛЯШЧЭЕ н. Абязбольваючы сродак. Можа, безуболяшчэе прыкладу –
ногі баляць, што не вытрымаць. Нямойта.
БЕЛАРУ́С м. Беларус. Відаць, што вы беларусы. Латыгаль, Буй.
БЕЛАРУ́СКІ прым. Беларускі. Беларускі язык, гэты, наш язык, нешта хацелі зусі́м
закі́нуць. Нямойта, Гарадзец, Запруддзе.
БЕ́ЛА-СЛА́ДКІ прым. ○ БЕ́ЛА-СЛА́ДКАЯ Я́БЛЫНЯ. Белы наліў. У мяне ёсь адна
бела-сладкъя яблына. Гарадок.
БЕ́ЛЕНЫ дзеепрым. 1. Белены, запраўлены малаком ці смятанай. Беленаё ядзі́м,
суп белены. Багданава. 2. н. Страва, у якую дабаўляюць малако, смятану. Багданава.
БЕ́ЛЕНЬ ж. Белы, незагарэлы. Ні загарэтыя дзеці, белень. Гарадзец.
БЕ́ЛКА ж. Вавёрка. Белкі дзятка выганяюць з дупля. Леснікова, Багданава. ◊
(круціцца) ЯК БЕ́ЛКА Ў КАЛЯСЕ́. У пастаянных занятках, клопатах. Як белка у калясе:
вярці́ся, круці́ся. Савінічы.
БЕ́ЛЫ прым. Белы, светлы. Зайцы зімой белыя. Багданава, Дольдзева, Запруддзе,
Кляпчэва, Савінічы, Сянно. БЕ́ЛЕНЬКІ памянш. Квасоль беленькі стъраесся садзі́ць.
Гарадзец. БЕ́ЛІНЬКІ памянш. Светлавалосы. Белінькі маліц, у каго удаўся? Багданава,
Запруддзе. ○ БЕ́ЛАЯ БАЛЕ́ЗНЬ. Эпілепсія. Белая балезь вымучыла: ідзець, паваліцца і
кі́даецца, пераб’ець неяк, атойдзіць. Гарадзец. ○ БЕ́ЛАЯ ГАРА́ЧКА. Белая гарачка. У яго
была белая гарачка. Запруддзе. ○ БЕ́ЛАЯ РАДО́ЎКА. Белая радоўка (від грыбоў). Радоўкі
ёсь двух сартоў: белая радоўка і сі́нія радоўка. Міцюкова. ○ БЕ́ЛЫ НАЛІ́Ў. Белы наліў
(сорт яблыкаў). На белым налі́ве ёсць яблык німнога. Запруддзе, Гарадок. ○ БЕ́ЛЫ ГРУЗД.
Грузд светлага колеру. Белых груздоў німа, аж на Лепіль ездзім берыць. Закур’е, Апечкі,
Карпавічы. ○ БЕ́ЛЫ ХРУШЧ. Грузд светлага колеру. Белы хрушч, ён горкі, іх – перамыць,
нъціскаць і доўга салі́ць. Міцюкова. ◊ БЕ́ЛЫ СВЕТ. Свет, сусвет. Што на белым свеце, усё
перарабі́ла. ◊ БЯЛО́ ТАБЕ́. Пажаданне на добрае мыццё. Бяло табе – як бяллё мыіш
кажуць. Нямойта.
БЕЛЬ ж. ◊ БЕ́ЛЬ БЕ́ЛЛЮ. Пра ярка-белы колер. Сады цвілі́ – бель беллю. Вялікі
Азярэцк.
БЕ́РАГ м. Узлесак, край. На берагу лесу растуць ванючыя грыбы. Жохава,
Заазер’е, Івоні, Леснікова, Міцюкова. БЕРАЖО́К памянш. Беражок у вуўнянцы лупіцца.
Вялікі Азярэцк.
БЕРАСТО́ЎКА ж. Запячатванне (мёду). Берастоўка мёду. Кляпчэва.
БЕРАСЦЕ́НЬ м. Від гарлача, які абкручвалі бяростай. Берасцень – гърлач такі́:
бяростай абві́нцяць, як бі́нтам рану, настолькі шчытна, больш век жыве, як цэла.
Нямойта.
БЕРГАМО́ТА ж. Бергамот (сорт сакавітых салодкіх груш). Грушы былі́: спасуўка,
бъргамота, крупныя, дзі́чкі. Мянюцева, Пожанькі.
БЕ́РКА ж. Бярозавы сок. Берка есць – хлеба нет, хлеб ёсь – беркі няма. Савінічы.
БЕС м. Нячысцік, чорт, д’ябал. Бес у нас раншы аднаго старыка пъдлаві́ў.
Багданава, Каралевічы. ◊ І Ў ЛЕС І Ў БЕС. Не знаходзіць сабе месца. Конь у яго пасля
абеду – і ў лес і ў бес. Міцюкова, Савінічы, Самсоны.
БЁРДА, БЕ́РДА ж. Бёрда. Уцягваеш па пары ні́ты ў бёрда. Рэчкі, Апечкі,
Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Дольдзева, Запруддзе, Карпавічы, Дуброўкі.
БЗДЮЛЬ м. Лясны клоп. Бздюль – жук такі́, сі́льна ванючы. Запруддзе.
БІЗАБРА́ЗІЯ ж. Свавольства, бясчынства. Бізабразію дзелаюць. Цясішча.
БІЗЗЯМЕ́ЛЬНЫЙ прым. Беззямельны. Біззямельный батрак быў рабочым у
паноў. Запруддзе.
БІЗЛА́ДДЗЕ н. Бязладдзе, непаразуменне. Бізладдзе у сям’і́ у іх. Багданава.
БІЗУ́Н м. Бізун, пугаўё, да якога прывязваецца пуга. Бізун – пугаўё віруўчанае.
Гарадзец.
БІ́ЛА н. Біч; ударная частка цэпа. Цэп, там ёсь бі́ла. Багданава, Фасаўшчына.
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БІЛІЗІ́Н, АБІЛІЗІ́Н м. Бензін. Білізіну прыняслі́ немцы, а мы галосім: кънчаіцца
наша жызьнь. Манголія. Пі́лка «Дружба» абілізі́ным работыіць. Рулёўшчына.
БІ́ЛЦЫ мн. Верхнія і ніжнія планкі ў бёрдзе, якія ўтрымліваюць трасціны. У бёрцы
бі́лцы трось сыдзіржаюць. Заазер’е, Вялікі Азярэцк.
БІЛЬВА́РКА ж. Бак для (кіпячэння) бялізны. Більварку паставіш у прымыльніку.
Марозаўка.
БІРВЯНО́ н. Бервяно. Два бірвяны зрэзалі – два дрэвы. Партызаны, Гарадзец,
Запруддзе, Леснікова.
БІРДА́НКА ж. Буйнакаліберная вінтоўка. Мужукам ръздалі бірданкі. Гарадок.
БІ́РКА ж. Драўляны гузік. Бі́ркі былі – штаны зашпілялі. Леснікова.
БІРКУЛЁЗ м. Сухоты. Біркулёз быў, ні памёр. Багданава.
БІРУ́БАЧКА ж. памянш. Невялікі драўляны гузік. Выдзелывалі бірубачкі з дрэва і
зашпі́львалі. Каралі, Гарадзец.
БІРУ́Ч м. Драўляны гузік. Біруч ушывалі у каўнер штаноў, у мужчын. Турава.
БІСКАРО́ЎНЫ м. Той, хто не трымае карову. Біскароўным сталі даваць цёлачку.
Савінічы.
БІСПРАРЫ́ЎНА прысл. Бесперапынна. Біспрарыўна ехалі яны і ехалі. Серкуці.
БІСЧЫСЛЁНА прым. Вельмі многа, безліч. Яны ругаюцца бісчыслёна. Запруддзе.
БІТКІ́ мн. ◊ У БІТКІ́ (гуляць). Разбіваць адным яйкам другое (велікодная гульня).
У біткі́ гулялі, такая гульня была: чыё крапчэйшое яйцо. Вялікі Азярэцк.
БІТКО́М прысл. ◊ БІТКО́М НАБІ́ТА. Вельмі поўна, у вялікай колькасці. Бітком
набі́та хата была. Багданава.
БІ́ТЫ дзеепрым. Біты, пабіты. Як ва сне бачыш яі́чкі бі́тыя – убыткі. Каралевічы,
Ульянавічы.
БІЦУ́К м. Біч; ударная частка цэпа. Біцук у цэпі. Запруддзе.
БІЦУВА́ЦЦА незак. Шмат працаваць. Я біцувалъся крэпка: во, рукі бъляць.
Багданава.
БІ́ЦЦА незак. 1. Біцца. Іду, бачу: б’юцца пітухі́, налятаюць адзі́н на аднаго.
Нямойта, Заазер’е, Запруддзе, Каралевічы. 2. Ваяваць, змагацца. Сталі бі́цца, парцізаны
атступі́лі. Нямойта. 3. Калоцца (пра дровы). Зъсталі́ся крутэя дровы: яны не б’юцца.
Рулёўшчына. ◊ БІ́ЦЦА ЯК РЫ́БА АБ ЛЁД. 1. Без выніку і плёну намагацца, старацца,
шукаючы выйсце з бядоты. Б’юся як рыба аб лёд. Вялікі Азярэцк. Б’ецца як рыба аб лёт.
Запруддзе. 2. Шмат працаваць. Другая баба бі́лася як рыба аб лёд, а пенсія усі́м роўная.
Вялікі Азярэцк, Багданава, Серкуці.
БІЦЬ незак. 1. Біць, прычыняць фізічны боль. Бі свой свайго, каб чужыя бъялісь.
Багданава, Буй. 2. Забіваць, калоць. Маладзічком нада біць свінню, а поўным, кажуць, біць
нільзя. Запруддзе, Леснікі, Леснікова, Каралевічы. 3. Прыбіваць, замацоўваць. На сцяну
б’юць колічкі. Дольдзева. 4. Разбіваць цэлае на часткі. Раскълачвалі муку – яйцо бі́лі.
Дольдзева, Заазер’е. 5. Спецыяльнай прыладай або лыжкай збіваць масла. Масла з каноплі
бі́лі. Жохава, Закур’е. 6. Перыць. Як пагода, бі́лі праннікам лён, на пожнях слалі.
Карпавічы. Кросны біць нада ўмець. Нямойта, Кляпчэва. 7. Малаціць. Бі́лі жыта, і кулі́
трасці́ і крылі хату. Леснікова. 8. Удараць (пра гром, маланку). Граза болі б’ець у сухое
дрэва. Чуцькі, Багданава. 9. перан. Псаваць пры актыўным карыстанні. Матацыкл
жалеіць біць. Партызаны. 10. Праяўляцца ў розных сімптомах (пра хваробу). У яе балезнь
б’ець. Запруддзе. 11. Цячы (пра крыніцу). Крыні́ца б’е. Дольдзева. 12. Страляць. Па нас
б’юць, мы падаім, а фі́наў ня ві́дна. Івоні. ◊ БІЦЬ У ГО́ЛАВУ. Здагадвацца, ведаць.
Дасюда мне ў голаву не бі́ла, што тут парцізаны пахаронены. Апечкі.
БІЧ м. Біч; ударная частка цэпа. Жыта бі́чам бі́лі. Запруддзе.
БІЧАВІ́К м. Скрыня для зерня, мукі. Збіваюць бічаві́к з дасок, куды ссыпаіцца
мука з жарон. Запруддзе.
БІЧА́Й м. Тое ж. У бічай сыпім зярно, у жарнах. Багданава, Багданава1.
БЛА́ГА прысл. Дрэнна. Стала блага ў галаве. Каралевічы.
58

БЛА́ГІ прым. 1. Дрэнны, кепскі. Які́ ты благі́ хлапец! Савінічы. 2. н. Нешта
дрэннае, кепскае. На благое не нада доўга вучыцца. Ульянавічы. Ні пачула злога, благога.
Нямойта. Скупы благому глядзі́ць у вочы па-прастому. Партызаны.
БЛА́ЦЦЕ н. Блат. Ты з і́мі блацце завяла. Партызаны.
БЛАГАВЕ́ШЧАННЕ н. Дабравешчанне, Благавешчанне. На Благавешчанне
буцяны прылітаюць, вужакі вупуўзаюць. На Благавешчанне нада шчэпак назбіраць у
подал, тры разы аббегчы кругом хаты босаму, голаму, будзеш гнёзды знаходзіць, яі́чкі.
Багданава. На Благавешчанне буцян прыляці́ць. Багданава1, Буй, Жохава, Запруддзе,
Самсоны, Чуцькі. Які́ дзень на Благавешчанне, такі́ на Паску. Гарадзец, Ракаў Засценак.
На Благавешчанне Ісус Хрыстос уваскрэс. Самсоны.
БЛАГАДА́РСТВА н. ◊ ДАВА́ЦЬ БЛАГАДА́РСТВА. Бласлаўляць. Матка і бацька
дъвалі мне благадарства. Партызаны.
БЛАГАРО́ДНЫ прым. Высакародны, добразычлівы. Мы ш людзі благародныя,
Лорачкі цётачкі усе родныя. Чуцькі.
БЛАГАСЛАВЕ́ННЕ н. Бласлаўленне. Ідуць рана на блаславенне, тады
прыязджаюць, за стол садзяць. Закур’е.
БЛАГАСЛАВЕ́НСТВА н. Тое ж. Ад бабушкі благаславенства. Каралевічы.
БЛАГАСЛАВІ́ЦЬ зак. Блаславіць. Матка з бацькам блъслъўлялі маладых. Ракаў
Засценак. Блъслъўляю хлебам-соллю і добрым здароўйім! (вясельнае пажаданне).
Міцюкова. Благаславі́, Хрыстос, калі́ так прышлось. Партызаны.
БЛАГАТА́ ж. Гора, нядоля. Благата як цяпер, то і тады – благата. Ульянавічы.
БЛАГІ́ прым. Дрэнны. На благое не нада доўга вучыцца. Ульянавічы, Нямойта,
Партызаны, Савінічы.
БЛАСЛАВЕ́ННЕ н. Блаславенне. Ідуць рана на блаславенне, тады прыязжаюць,
за стол садзяць. Закур’е.
БЛАТНЫ́ прым. Вульгарны (?). Дзеўкі нейкіе блатнэя, мы – ходу ад іх. Запруддзе.
БЛАТНЯ́К м. Пра распусную, разбэшчаную жанчыну. Работаць ня хочыць,
цягаіцца па дымах, блатняк [стала] баба, блытаіцца. Багданава.
БЛАХА́ ж. Блыха. Спусціш ногі, а блохі скок-скок, так і жылі́ ў блъхах.
Фасаўшчына. Палес дъстаць съвінят, а ў йіх блохі зялёныя [як напалі, аж зваліўся]. Сянно.
Як блох на лучыне – самая весялейшая свацця. Дуброўкі.
БЛА́ЦЦЕ н. Блат; знаёмства, сувязі. Ты з і́мі блацце завяла. Партызаны.
БЛЕ́ДНА-ЗЯЛЁНЫ прым. Светлавата-зялёны. Мацер’ял нейкі бледна-зялёны.
Запруддзе.
БЛЕТНЯ́ ж. Блешня, блясна; прынада для рыбы. Блетня на рыбу нада, да, у ту
лунку. Багданава.
БЛІЖЭ́Й, БЛІ́ЖАЙ, БЛІ́ЖЭЙ, БЛІ́ЖЫ прысл. Бліжэй. У Дольдзіва бліжэй, а ў
Уллянъвічы дзесяць кілометраў. Малы Азярэцк. Як дарогу новую сдзелылі, так іна быць
блі́жай стала. Дольдзева. Блі́жай пахаць, убіраць. Нямойта. Блі́жэй садзі́цеся к столу.
Запруддзе. У каго блі́жы сраство, туды й паехылі. Гарадок.
БЛІ́ЖНІ прым. Блізкі. Мясцечка Сянно – во самае блі́жняе к нам. Самсоны.
БЛІЖА́ЮШЧЫ прым. Бліжэйшы, самы блізкі. Зъгъдаў ехыць дъ матык пу
бліжаюшчых дзірыўнях. Гарадок.
БЛІ́ЗКА прысл. Блізка. Украдуць, а блі́зка ні ставюць карову. Гарадок.
БЛІЗАРУ́КІ м. Блізарукі. Блізарукі акуляры носіць. Багданава, Гарадзец.
БЛІЗНЕЦЫ́ мн. Блізняты. Блізнецы радзі́лісі, а адзі́н памёр. Багданава.
БЛІ́ЗУ прысл. ◊ КАЛА БЛІ́ЗУ. Паблізу, побач. Я б жыла й песні пела, каб яны былі́
къла блі́зу. Багданава. Кала блі́зу тут німа такой дзярэўні. Чуцькі. Німа кала блі́зу малі́н.
Запруддзе. Хадзі́ла к прадсядацелю, каб далі кала блі́зу травы. Партызаны, Баравікі,
Манголія.
БЛІН м. Блін. Бліны толькі ў нядзелю: чатыры скъвъроды. Багданава, Гарадзец,
Дуброўкі. ◊ БЛІНЫ́ СКАЧКО́М! Жаданне таму, хто пячэ бліны. Багданава. ◊ ПЕ́РВЫ
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БЛІН КО́МАМ. Пра няўдалы ўчынак. Вялікі Азярэцк. ◊ ЗА ЦЁПЛЫ БЛІН АДДА́Ў
ДО́ЧКУ. Пра вельмі нявыгадны шлюб. Вялікі Азярэцк.
БЛІНО́К м. Выступ на сякеры, збоку ад тапарышча. Блінок у тапары ё, каб ні
з’іжджала, каб дзіржала луччы. Запруддзе.
БЛІНО́ЎНІЦА ж. Патэльня для бліноў. Бліноўніца – для бліноў. Жохава.
БЛІ́НЫ мн. Мясістыя чырвоныя скураныя вырасты пад дзюбай у пеўня. У пятуха
бліны вісяць красныя. Малы Азярэцк. БЛІ́НЧЫКІ памянш. У петуха ў верху грэбень, уні́зе
– блі́нчыкі. Вялікі Азярэцк. У курыцы ўвярху грэбінь, унізу – блі́нчыкі. Запруддзе,
Багданава.
БЛІНЫ́ мн. Кабылкі (грыбы). Бліны, ці капыцікі, раньшы бралі, цяпер не бяруць.
Вялікі Азярэцк.
БЛІСКАВІ́ЦА ж. Бліскавіца, маланка. Бліскаві́ца ў вакно бі́ла, гаспадыню
разбудзі́ла. Леснікова.
БЛІСКАТА́ ж. Прыгажосць, хараство. Будзіць тут въдаём – бліскъта! Мянюцева.
БЛІСНЯ́, БЛІШНЯ́ ж. Блешня, блясна; прынада для рыбы. На блісні́ лаві́лі рыбу.
Багданава.
БЛІСЦЕ́ЦЬ незак. Ззяць, блішчэць. Аганёк блісці́ць. Багданава, Гарадзец, Нямойта.
БЛІША́НЫ прым. Бляшаны. Блішаная капцелька, карасі́ны наллеш, кноцік
уцягнеш. Багданава.
БЛО́КАЦЬ незак. Балбатаць, пляткарыць. Бабы наъчалі блокаць. Партызаны.
БЛУД м. ◊ ІСЦІ́ Ў БЛУД. Паводзіць сябе непрыстойна. Ні адзі́н сын не пайшоў у
блуд. Запруддзе, Багданава, Нямойта.
БЛУДЗІ́ЦЬ незак. Блукаць. Як прысні́ш, што ў кустах ходзіш, блудзіш, –
труднасці печальныя. Багданава, Каралевічы, Ракаў Засценак.
БЛУДЗЯ́К м. Валацуга. Блудзякі́ жывуць, нідзе ім месца німа. Латыгаль.
БЛУКУНЯ́ЦЦА незак. Бадзяцца, туляцца. Гультай блукуняўся так проста [не
працаваў, як руплівы гаспадар]. Сянно.
БЛУНДА́ ж. Баланда, вельмі вадкая страва. Блунда – адна въда. Сянно.
БЛЫ́НДАЦЬ незак. 1. Бадзяцца, туляцца. Сам блындаіць, а хто яму касі́ць
будзіць? Чуцькі. 2. Крыху рухацца, хадзіць. Другая зіма ўжо, як я балею, троху блындыю.
Чуцькі.
БЛЫ́ТАНЫ прым. Змешаны (пра мову). У нас блытаны язык. Станюкі, Багданава.
БЛЫ́ТАЦЦА незак. Бадзяцца, цягацца. Блытаўся чорт яго знаіць дзе. Савінічы,
Багданава.
БЛЫ́ТАЦЬ незак. Блытаць, збіваць з панталыку. Ай, Мі́шка, ня блытай ты!
Фасаўшчына.
БЛЫ́ШЫЦЬ незак. Лаяцца. Блышыць, пъгъняіць. Савінічы.
БЛЭ́НДА агульн. 1. Валацуга, лайдак. Блэнда быў малец. Запруддзе. 2. Распусны,
амаральны мужчына. Блэнда быў: к тэй пойдзіць, к тэй пойдзіць. Запруддзе. 3. Пра
шкадлівых кароў. Ой, ні каровы, а блэнды які́е праці́ўные. Заазер’е.
БЛЭ́НДАЦЬ незак. Бадзяцца, цягацца. Блэндаіць, ходзіць ліш бы дзе. Фасаўшчына.
Ня блэндый ты! Чуцькі.
БЛЮ́ДА н. Страва. Астальныя блюды ладзюць пъ възможнасці. Гарадзец.
БЛЮ́ДКА н. Сподак. Мъхамор бяруць ад мух і ложаць у блюдка. Дольдзева.
БЛЮЗНА́, БЛІЗНА́ ж. Блюзна, памылка ў ткацтве. Блюзна — як ні́тка парвецца.
Вялікі Азярэцк. Блізна, калі́ парвецца ні́тка, глядзем у бёрдзі, дзе яна парвалася.
Леснікова. Ты блізну здзелаеш, ні садзі́ся за кросны. Буй. Блізна ідзець, калі́ ні́тка
парвецца. Рэчкі, Багданава, Дуброўкі.
БЛЮСЦІ́ незак. Берагчы. Блюдзеш бульбу, як лікарства, на семя. Дольдзева. Зіму
вісі́ць [мяса], к лету ш нада блюсці́ еты самы кіндзюк. Багданава. У лес сходзюць і нарвуць
арэх і да Калят блюдуць, а тады ўжо ў Каляды арэхі гэтыя елі і гулялі. Буй, Вялікі
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Азярэцк, Жохава, Запруддзе, Заазер’е, Каралевічы, Кляпчэва, Леснікова, Марозаўка,
Нямойта, Фасаўшчына.
БЛЯ́ХА ж. 1. Тонкае ліставое жалеза; ліст такога жалеза. Бляхай крылі крышу.
Нямойта, Багданава, Парэчча. 2. Ліст жалеза з загнутымі краямі для выпечкі. На бляху, і
сунь у печ. Запруддзе, Каралі, Савінічы.
БЛЯ́ХЕР м. Бляхар; майстар па пакрыцці даху, страхі. Бляхер паехаў, жасцяннік.
Манголія.
БЛЯ́ШЫНА ж. Ордэнская планка. Надавалі бляшын, штук дзесяць, ордэн далі і
медалі́. Марозаўка.
БЛЯЯ́ЦЬ незак. Бляяць. Бляюць авечкі. Гарадзец, Закур’е.
БО часц. Вось. Бо і ві́дзіш, бапка харошая. Заазер’е. Бо як прыдумалі, каб на белуй
бумазі немцы бегълі. Закур’е.
БОБ, БОП м. Боб (зерне). Ляху пасеіць бобу, пані́ціцца, паваліцца і ні расцець.
Вялікі Азярэцк. Боп буйнейшы за квасоль, чорный. Гарадзец. Боб параны ядзі́м. Міцюкова,
Багданава, Запруддзе, Каралевічы, Нямойта, Ракаў Засценак.
Наеўся як дурны бобу (выслоўе). Малы Азярэцк, Неўгадава.
БОГ, БОХ м. Абраз, ікона. У мяне й бох вісі́ць у хаце. Ракаў Засценак, Багданава. ◊
БОГ ДАЕ́ЦЬ. Так атрымліваецца, складваецца. Бох так даець. Міцюкова. ◊ І́СЦІННЫЙ
БОХ. Так, праўда. Прыходзім, у лесі на тым месці, і́сцінный бох, як стол [доўгая], ляжыць
вужака. Міцюкова. ◊ ЯК У БО́ГА ЗА ДЗВЯРМІ́. Без клопатаў, заможна, у поўнай бяспецы
(жыць). Жыла за мною як у бога за дзвярмі́. Ульянавічы. ◊ З БО́ГАМ ЖЫЦЬ. Жыць у
суладдзі, у згодзе з сумленнем. Я з Богам жыў. Рэчкі, Міцюкова. ◊ ЯК У БО́ГА ЗА
ДЗВЯРМІ́ (пажыць). Вельмі дрэнна, з цяжкасцямі. Пажыла ты, баба, за этым
алкаголікам, як у Бога за дзвярмі́. Ульянавічы. ◊ БАРАНІ́ (БАРО́НЬ) БО́ЖА (БОГ), БРАНІ́
(БРАНЬ) БОХ. Засцярога ад чаго-н., забарона рабіць што-н. небяспечнае. Бърані́ божа ад
усякага нішчасця. Нямойта. Ці́ха станіць у цэркві, баронь бох гъварыць нільзя, а то вон
выганюць. Сукрэмна. Брані́ бох, каб ні кот, крысы заелі б нас! Ульянавічы. А брань бог
кашлянуў бы – немцы і схваці́лі бы. Запруддзе. Барані́ бог, пойдзіць туды. Запруддзе. ◊
ХАЙ БОХ КРЫ́ЕЦЬ. Выраз перасцярогі, папярэджання не рабіць чаго-н. Хай бох крыець,
кап чълавека выгнаў с хаты. Рэчкі. ◊ ДАЙ БО́ЖА (БО́ЖАЧКА) ЗДАРО́ЎЯ. Пры
пажаданні здароўя. Кап табе божа даў здароўя. Кап табе божачка даў здароўя. Нямойта.
◊ БО́ЖА, БО́ЖА МОЙ, БО́ЖАЧКА МОЙ. Выгук пры хваляванні. Божа мой, божа, а што
ж будзіць! Рубеж, Нямойта, Партызаны, Неўгадава. ◊ ГАСПО́ДЗЬ БО́ЖАЧКА. Тое ж.
Плачу: гасподзь божачка, якую бог даў кару? Леснікі. ◊ БО́ЖА МОЙ ВЫСО́ЧАНЬКІ.
Бажба. Затраслі́ся мае ногі: божа мой высочанькі, пъмагі́ радоўку адпасціць. Партызаны.
□ Як якая трывога, тады – да Бога. Нямойта. □ Паможа Бог, калі́ сам не зьдзелаіш.
Каралевічы. □ Дзіцёнък упадзець – Бох падушку падсцілаіць, а стары падаіць – бърану
паткідаіць. Каралевічы. □ Нъ каго Бох, нъ таго й людзі. Ульянавічы. □ Хто рана ўстае,
таму Бох дае. Вялікі Азярэцк. □ Ні гані́ Бога с хаты, калі́ ён улес у хату. Багданава,
Забор’е, Рэчкі, Сянно. * Што Бог судзіць, тое і будзіць. Каралевічы. □ Не вінават Бох, а
хто плох. Каралевічы. * Гордага (гънарыстъга) Бог із неба ські́дваіць. Каралевічы. □ На
табе, Божа, калі́ мне нягожа. Ульянавічы. □ Быстры сам нъбяжыць, а на ці́хъга Бох
нанісець. Ульянавічы. * Бог сірот любіць, але долі ні дае. Багданава. □ Баронь Бох сві́нні
рогі – не саступіць дарогі. □ Даў Бох шчасця, ды ня ўмейеш шунуваць. Івоні Сен.
БО́ЖЫ, БО́ЖЖЫ прым. ○ БО́ЖАЯ РАСА́ . Невядомая расліна. Божжа ръса – на ёй
расі́чка стаі́ць. Багданава. ○ БО́ЖАЯ КАРО́ЎКА. Божая кароўка. Божая кароўка –
краснінькая і ў кропачкі. Рэчкі. ○ БО́ЖЖАЯ КАНАПЕ́ЛЬКА. Від травы. Божжыя
канапелькі – ета трава сухая. Жохава.
БОК м. 1. Прастора злева і справа. У нас быў гарот на два бакі́. Серкуці. На адным
баку ракі́ немцы, на другі́м – рускія. Кляпчэва. Той бок ніжэй, нізі́на. Партызаны,
Галашчакіна, Неўгадава. 2. Бок у прадметах, у вугле. Кълъ бакоў у іструп устуўлялысі
дошчъчкі. Гарадок. 3. Бок, правая ці левая частка тулава. У бок ударыла, алі́ вынялі
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асколкі. Каралі. Ні було ні пат бок, ні пат голувы [што-н. пакласці]. Дуброўкі. ◊ ПАД
БО́КАМ. Зусім блізка, недалёка. Хата пад бокам, я дамой пайду. Леснікова. ◊ У БО́КІ. На
пояс. І во, у бокі возьмісся і выскачыш танцаваць. Багданава.
БО́КАМ прысл. 1. Бокам, павярнуўшыся, сагнуўшыся. Крывая такая: бокам –
ракам устаеш. Марозаўка. 2. Няроўна, пад нахілам. Мая дзеўчына падлогу паклала і вакно
бокам [у зямлянцы]. Партызаны.
БОКС м. Бокс (спартыўная гульня). Боксаў не люблю. Нямойта.
БО́ЛЕЙ, БО́ЛЕ, БО́ЛІ, БО́ЛІЙ прысл. Болей, больш. А болей к бапкам хадзі́лі: ат
пуду, ат зълатніка, ат ві́ху. Запруддзе. Кап іх боле було тады. Багданава. Болі за міне ён
ні знаіць. Болі ў нас лесу нет. Машчоны. Грыбы сушылі болі. Багданава, Вялікі Азярэцк,
Гарадок, Заазер’е, Кавалі, Канева, Міцюкова, Нямойта, Серкуці, Пожанькі. Авеццы на зіму
пудоў трыццъць нада сена, а пад ногі й болі выцігніць. Неўгадава. Пачынаіш кручком с
сярэдзіны, а далі болій ганяіш. Партызаны, Забор’е.
БОЛЬ м. Боль. Лячыў гаълаўны боль. Кляпчэва. Боль дужа бальшэй. Нямойта.
Падумаю – у гаълаву боль удараць, так трудна было жыць. Цясішча.
БОЛЬ ж. Тое ж. Як ня можна трымаць, такая боль. Серкуці.
БО́НДАР м. перан. Пра тоўстае дзіця. Я іх прызвала бондары, таўстэя такі́я.
Запруддзе.
БОР м. Бор. Бор назъваіцца, сасоньнік быў бальшы. Ў нас каля хутара бор быў.
Багданава. Бор – ета лес: елкі, сасоннік. У бару съсна большы часць, ёсь і асі́на.
Запруддзе, Вялікі Азярэцк, Мянюцева. Па бърах расцець лячэбны хвошч. Кішуроўшчына.
БО́РНІК м. Інструмент для выбаркі пазоў. Борнік шпары выбіраць. Леснікі.
БО́ЧКА ж. Бочка. Дзешка і́лі бочка, тады дзірвянныя дзешкі былі́, с клёпачак
здзеланы, абручы нагоніш. Каралі. Дзёгъць, што калёсы мазаць, быў, у бочцы вазі́лі.
Нямойта. Кмін сыпем, соль, таўкачом капусту складзём у бочку. Вялікі Азярэцк.
БРА́ГА ж. Брага. Мая баба рас карову брагай напаі́ла, і малако пахла брагай.
Міцюкова, Дольдзева.
БРАДЗЯ́ГА агульн. Валацуга. Ах ты бръдзяга! Савінічы.
БРАДЗЯ́ЖНЫ прым. Збродлівы. Бръдзяжная карова. Савінічы.
БРАДЗЯ́ЖЫЦЬ незак. Бадзяцца, хадзіць без справы. Броцька бръдзяжыць абыдзе. Савінічы.
БРАДЗЯ́ЧЫ прым. Пераезджы. Брадзячыя людзі пънаехалі і дзелаюць абы-што.
Ульянавічы.
БРА́ДЖАНЫ, БРА́ДЗІНЫ дзеепрым. Забраны, узяты. Хъзяін браджаны ў сорак
першым, а ў сорак чацьвёртым пагі́п. Буй. Я з аттуда браджана. Самсоны. Яны нідаўна
брадзіныя. Дольдзева
БРА́ЖЫЦЬ незак. 1. Закісаць (пра малако і пад. прадукты). Бражыць малако,
патом яго сві́ням даюць. Партызаны. Варен’я бражаіць, сахару німа. Івоні. 2. Бражыць
(пра брагу). Брага бражыць, ходзіць, пухці́ць. Дольдзева.
БРА́ЗГУЎКА ж. Званочак. Бразгуўкі дужа звінелі, прама ў каторых такі́я мелкія.
Самсоны.
БРА́ЗНУЦЬ зак. Бразнуць, раптоўна ўпасці. Бразнула жалезіна – ды на нагу. Буй.
БРАК м. перан. Ганьба. Раньшы, як дзеўка бяз мужыка родзіць, – ёй брак.
Розмыслава.
БРАКАВА́ЦЬ незак. Лічыць дрэнным, няякасным. Чаго ты, баба, бракуіця гэты
грып? Запруддзе.
БРАКО́ВАННЫ прым. Бракованы, той, які мае недахопы. Бракованных прадаюць
парасёнкаў, могуць гудувацца, а могуць не. Багданава.
БРА́ЛКА ж. Механічная прылада для выбірання лёну. Лён выбіраць – бралкі.
Запруддзе. Бралкамі ні бралі, ручна бралі [лён]. Чуцькі.
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БРАНЕ́Ц, БРУНЕ́Ц м. Ягады (відаць, касцяніцы). Бранец – як брусні́цы, толькі
брусні́цы красныя, а бранец, брунец – чорныя. Кішуроўшчына. Бранец – ягады сочныя,
яны драбнейшыя за дурні́цы. Кішуроўшчына, Багданава.
БРАНІ́ЦЦА незак. Сварыцца на каго-н. Нашто на вас брані́цца? Партызаны.
БРАТ м. Брат. Кішуроўшчына, Запруддзе. ◊ У ТРЭ́ЦІМ БРАТ. Траюрадны брат.
Мне Пецька ў трэцім быў брат. Жохава.
□ Брат любіць сястру багатаю, а мужык – жонку здароваю. Вялікі Азярэцк,
Багданава, Гарадок, Карпавічы.
БРАТ-І-СІСТРА́, БРАТ-СІСТРА́. Падбел. Брат-і-сістра – сі́ні і жоўты на адным
цвятку. Буй. Брат-і-сістра па ржэўніку растуць, дзяцей ат залатухі купаюць. Запруддзе,
Багданава, Заазер’е, Леснікі, Леснікова, Самсоны. На Купала травы абізацільна трэба
нърваць і даць карові – брат-сястры. Нямойта, Заазер’е.
БРАТКІ́ толькі мн. Браткі і падобныя да іх кветкі. Сабіраюцца, ідуць у жыта,
ірвуць браткі́ з дзвюх цвятоў, в’юць вянкі́, кідаюць у ваду [на Купалле]. Нямойта.
БРАТНІ́ прым. Братаў. Братні пляменнік. Неўгадава. Братні дзіцёнък быў.
Манголія.
БРАЎНО́ н. Бервяно. Ставюцца казлы, браўно ложыцца і такой прадольнай пілой
рэжыцца. Нямойта, Заазер’е, Міцюкова, Партызаны, Станюкі. БРУ́ЎНУШКА памянш.
Пан ехаў, а вужака чераз дарогу ў возера, як бруўнушко, у ваду ўскочыла. Каралевічы.
БРАХАНУ́ЦЬ зак. 1. Брахаць (пра сабаку). Гэты сабака калі́ браханець.
Леснікова. 2. перан. Сварыцца, лаяцца. Гэткі сын калі́ браханець на мяне. Леснікова.
БРАХА́ЦЦА незак. перан. Сварыцца, лаяцца. Брэшуцца яны, ругаюцца, ладу німа.
Партызаны, Багданава, Заазер’е, Запруддзе, Кляпчэва, Нямойта, Рассвет.
БРАХА́ЦЬ незак. 1. Брахаць (пра сабаку). Сабака бегыіць кругом кусціка і
брэшыць. Алексінічы, Багданава, Вялікі Азярэцк, Галашчакіна. Марозаўка. 2. перан.
Сварыцца, лаяцца. Брахаць, брашы што хочаш, а каб рука твая на мне не ляжала.
Дольдзева, Вялікі Азярэцк, Заазер’е, Міцюкова, Савінічы, Фасаўшчына.
БРАХЛІ́ВЫ прым. 1. Балбатлівы. Дзеці ругаюцца, брахлі́выя такі́я. Запруддзе. 2.
перан. Лаянкавы, абразлівы. Многа пъгаворак ёсь, і ругацельскіх, брахлі́вых. Каралевічы,
Забор’е.
БРАЦЕ́ННІК м. Браценік, стрыечны брат. Яна ўзяла майго браценніка. Багданава.
БРАЦЬ незак. 1. Браць. Бралі тую ваду і пілі́. Багданава. Бяры, толькі ні хачу.
Галашчакіна. Поп браў усё, пънясеш к Пасхі, яец кладуць многа, ён і шэсь возьміць.
Багданава. 2. Рваць (пра лён, каноплі). Бралі ўручную і слалі лён. Буй. Цяпер жа рукамі ні
бяруць. Гарадзец. Лён цві́це сі́ненькім, як жоўценькім стане, так і браць можна. Вялікі
Азярэцк, Запруддзе. 3. Збіраць (пра грыбы, ягады). Людзі беруць грыбы і ядуць. Закур’е.
Бяру малі́ну, што ў двары, і до мне. Серкуці, Заазер’е, Карпавічы. 4. Запрашаць. Падрух
бралі як за свідзецеляў. Запруддзе. 5. Красці. Раньшы астаўлялі, ніхто нічога ні браў, ні
краў – людзі былі́ надзейныя. Запруддзе. 6. Жаніцца (выходзіць замуж). Ні бярэць нікога
дочка, жывець адна. Фасаўшчына, Багданава. 7. перан. Запісваць. Летам прыедуць нъ
магнітафон браць. Заазер’е. 8. Есці. Больш нічога ні бралі пъръсяты. Вялікі Азярэцк. 9.
Набываць, купляць. Ё дзеньгі, бяруць і бяруць, нада яно ці не нада. Каралевічы. 10.
Перавозіць. Гэта прывязлі́ дом з Багушэва, у Мінск будуць браць. Заазер’е. 11. Разбіраць,
апаноўваць. Дзеці наеўшыся, сон ні бярэць. Запруддзе. ◊ НЕ БРАЦЬ ДА ГАЛАВЫ́. Не
думаць пра што-н., не звяртаць увагі. Нічога ні брала да галавы. Дуброўкі. Ні бяры ты дъ
гълавы. Ульянавічы. ◊ БРАЦЬ У ДОЎГ. Пазычаць. Я ў цябе нікагда ні брала ў доўг.
Багданава. ◊ ЯК НІ БЯРЫ́. Безумоўна, бясспрэчна. Як ні бяры, дзярэўня аджываіць. Буй.
БРО́ВЫ мн. Бровы. Багданава.
БРО́ЛЕР м., БО́ЛЕРЫ мн. Бройлер; свойская птушка, якая гадуецца спецыяльным
спосабам. Бролер – гусі і качкі. Буй. Болеры дзержым. Закур’е.
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БРО́СІЦЬ зак. 1. Пакінуць. Дзевачку свекрыві́ бросіла. Багданава. 2. Перастаць. Ці
галава бросіла балець? Міцюкова. Цяпер нешта ўсё бросіла радзі́ць, нъграшылі людзі
пірад Богам. Вялікі Азярэцк, Нямойта.
БРО́ЦЬКА агульн. Валацуга. Броцька бръдзяжыць абы-дзе. Савінічы.
БРО́ШКА ж. Ашыйнік. Кала шыі ў сабакі брошка, ашэйнік. Партызаны.
БРОТ м. Брод. У брот пераехъў возера. Гарадок.
БРУЖМЕ́ЛЬ м. Бружмель. Бружмель – дрэва дробненькае, нявысокае, упярод
было, як куст скарэй, цяпер усё пасушылі павыдралі. Багданава. Бружмель нападобіе
воўчага лыка. Каралевічы.
БРУЗЕ́НТ м. Брызент. Шылі обуй з брузенту. Алексінічы.
БРУК м. Брук. Брук – ета камінная дарога. Багданава.
БРУКАВА́ЦЬ незак. Варкаваць (пра галубоў). Брукуюць галубы, лётаюць па садах.
Мянюцева.
БРУ́КВІНА ж. Бручка. У вайну бруквіну на тры часці рэзалі, згрызём – і спаць
клаліся. Партызаны.
БРУ́КІ мн. Штаны. Рас прыехаў, што такоя, брукі ў мяду. Cянно.
БРУСНЕ́ЦЬ незак. Цвярдзець (пра вымя). Як ві́ма бруснеіць, тады стралой
гладзюць. Закур’е.
БРУСНІ́ЦЫ мн., БРУСНІ́КА ж. Брусніцы. У тым бару брусні́цы, чарні́цы,
малі́ны. Мянюцева, Леснікова, Каралевічы, Парэчча, Цясішча. Брусні́ка была ў лясу,
клюква. Цясішча, Парэчча. Брусні́ка ёсь, малі́н поўна. Дуброўкі.
БРУСНІ́ШНІК, БРУШНІ́ЧНІК, БРУШНІ́ШНІК м. Бруснічнік. Там брусні́шнік
расцець. Запруддзе, Алексінічы, Каралі, Партызаны. І брушні́чнік, і суні́цы ёсь. Буй.
Брушні́шнік ад ламоты касці́. Каралевічы. Брушні́шнік, чарні́шнік топім і п’ем. Каралі.
Брушні́шнік ат почак. Партызаны, Буй, Каралевічы.
БРУСО́К м. Брусок; тачыльны камень прадаўгаватай формы, мянташка. Брускамі
нажы точуць. Гарадзец. Бруском точуць касу. Манголія, Гарадзец, Жохава, Запруддзе.
БРУСО́К м. Частка грабель, куды ўстаўляюцца зубы; стаўпец. У брусок
устаўляліся зуб’я, а патом грабі́лна. Жохава, Гарадзец.
БРУ́ХА н. 1. Чэрава, бруха. Бруха ў каровы. Парэчча, Вялікі Азярэцк. 2. перан.
Ніжняя частка пілы. Бруха ў пілы выпукнутае. Вялікі Азярэцк.
□ Слухай вухам, а не брухам. Каралевічы.
БРУХА́ТЫ прым. З вялікім жыватом, трыбухаты. Брухатая карова ідзець.
Парэчча.
БРУ́ЧКА ж. Бручка. Бручку варылі, дралі, праснакі́ пяклі́. Алексінічы.
БРУ́ШКА н. Брушка, грудка (у насякомых). Брушка ў пшчалы. Закур’е.
БРУШТЫ́НАВЫ, БРУШТЫНО́ВЫ прым. Бурштынавы. Бруштынавыя бусы
красна-бурачныя. Каралевічы. Бруштыновыя бусы, як купаю рабёнка, палажу ў нагах, у
хустачку завярну – ад зглазу.
БРУ́ШЫНА ж. 1. Жывот, скура жывата. Уся брушына была сінела. Івоні. 2. Сала з
падчарэўя. Вялікі Азярэцк.
БРЫВІНА́ ж. Брыво. Ударыла карова ў брывіну. Цясішча.
БРЫГА́ДА ж. Брыгада. Адна ў нас брагада. Гарадзец.
БРЫГАДЗІ́Р м. Брыгадзір. Ён шчытаводам работаў, брыгадзі́рам і ў кузніцы быў.
Заазер’е, Каралі.
БРЫГАДЗІ́РКА ж. Кіраўніца брыгады. Была ў нас брыгадзі́рка. Мянюцева.
БРЫ́ГНУЦЬ зак. Успыхнуць. Як брыгнуў агонь – гръза была. Кішуроўшчына.
БРЫДА́ ж. Брыда. Кату гэту брыду аддалі́. Багданава.
БРЫ́ДКІ прым. Непрыемны. Такі́м брыдкім націраннем націрала. Нямойта.
БРЫ́ЖЫКІ мн. Брыжы; вузкая палоска тканіны, сабраная ў зборкі. Чапец
надзеніць з брыжыкамі. Закур’е.
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БРЫЖДЖЭ́ЦЬ незак. Звінець. Свадзьбу ладную здзелалі, на конях шарыкі
брыжджаць, пасці́лачкі пъслалі. Багданава.
БРЫЖ, БРЫШ м., БРЫЖЫ́ мн. 1. Край дошкі. Брыш у дошцы. Вялікі Азярэцк. 2.
Бакавое рабро ў ложку. Бакі́ ў ложку у нас называлі брыжы. Марозаўка. 3. Прымурак,
выступ зверху ўздоўж печы. Брыш у каждай печы – спі́чкі класці. Фасаўшчына.
БРЫ́ЗГІ мн. Пырскі. Брызгі б’юць, аж атлітаюць. Баравікі.
БРЫЗГЛЁНЫ прым. Буйны, ліўневы. К вечару даў дошч, брызглёны, буйны.
Баравікі.
БРЫКЕ́Т м. Брыкет. З брыкету попел сыпала на гарот. Ракаў Засценак. Была
запісаўшыся на брыкет. Багданава.
БРЫЛЬ м. 1. Капялюш, брыль. Брылі́ насі́лі Лі́дзіны Іванішкі. Партызаны. Два
брылі́ грошай ахвіраваў. Каралевічы, Гарадзец. 2. Мянушка жыхароў вёскі
Кішуроўшчына. Да вайны мы хлеп і гарох добра палучалі, а тады з гэтымі брылямі
далучылі, і горш стала. Партызаны.
БРЫ́НДЫ мн. Брыжы; вузкая палоска тканіны, сабраная ў зборкі. Брынды
прышывалі [на спадніцу]. Турава.
БРЫ́ТВА ж. 1. Брытва. Брытва апасная была, як ножык, тэй брытвай брыліся.
Багданава.
□ Як топішся, дык (то) і за брытву ўхопішся (хопісся). Серкуці, Леснікова.
БРЫ́ТКА прысл. Брыдка, непрыемна. Брытка яму сматрэць. Савінічы, Жохава.
БРЭ́ДЗІНЬ, БРАДЗЕ́НЬ м. Браднік; спецыяльная сетка для лоўлі рыбы. Спляцём
брэдзінь, ідуць на рыбу. Кляпчэва, Нямойта. Брадзень завуць, браднём рыбу ловюць.
Фасаўшчына. Вязалі брэдні – сеткі. Баравікі.
БРЭДНІ́К м. Тое ж. З брэдніком у рэчку сходзіць, зловіць шчучак, плотак, язькоў.
Самсоны.
БРЭСЦЯ́НІЦ м. Брэстаўчанін, жыхар Брэстчыны. А ён брэсцяніц, па-свойму
гаворыць. Запруддзе.
БРЭСЬ выкл. Раптоўна ўпасці. Брэсь – і ляжыць. Парэчча.
БУБЕ́НЧЫК м. Званочак. На дузе бубенчыкі звоняць. На шыю каню вешалі
бубенчыкі. Міцюкова.
БУБЁН м. Бубен. Бубён быў, цымбалы, скрыпачка. Вялікі Азярэцк, Багданава,
Самсоны, Закур’е.
БУ́БКА ж. Кветка, суквецце. У пі́жмы бубкі жоўтыя. Каралі.
БУ́БНІЦЬ незак. Іграць у бубен. Чатыры часы, а ён бубніць пъд вакном.
Алексінічы, Багданава.
БУБЫ́ мн. ◊ НА БУБА́Х. У адзіноце і нястачы. Цяпер астълася на бубах, сама
жыву. Кішуроўшчына.
БУБЫ́ШКА, БУ́БЫШКА ж., БУБУ́ШКІ мн. Бутон. Ладная бубышка ў свірэпіцы,
адарвём і ядзём, гаркавая. Запруддзе, Багданава, Каралі, Партызаны. Мальва ў бубышках.
Багданава. Бубушкі пачарнелі. Запруддзе. БУБЫ́ШАЧКА памянш. Мята сыбаччыя, на ёй
во бубышачкі растуць, як цвіці́ць. Заазер’е.
БУВА́ЛАШНІ прым. 1. Даўні. Яны ціперашнія ня ўмеюць бувалашніх песінь.
Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Нямойта, Партызаны, Сукрэмна, Фасаўшчына, Закур’е.
Бувалашнія людзі ткалі накладаныя рушні́кі. Багданава, Нямойта, Серкуці, Чуцькі. 2. н.
Даўняе, мінулае. Бувалашніга нільзя забываць, нільзя закі́нуць. Запруддзе. Гэта ўсё
бувалашняе: рушнікі́ тканыя, пасці́лкі. Вялікі Азярэцк, Гарадок, Ульянавічы, Партызаны,
Чуцькі.
БУГАРО́К м. Бугарок (на целе). У жабы бугаркі́ па целу, яна ўся рабая, яны
бальшэі водзюцца. Вялікі Азярэцк.
БУГЛАЁЎКА ж. Сорт ігруш. Буглаёўкі растуць бальшэя, адну з’ясі́ і до. Самсоны.
БУГРА́К м. Узгорак, бугор. На буграку лі Мышканей курган быў. Алексінічы.
БУГРАЧО́К памянш. На буграчку касі́лі цімахвеіўку. Алексінічы.
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БУГРА́Н м. Курган, узгорак. Магі́льнік тут у лесі, тут былі́ туркі, памёрзлі, іх
зъкъпалі ў буграны. Рассвет.
БУГРЫ́СТЫ прым. Бугрысты, няроўны, хвалісты. Страчкі́ бугрыстыя такея.
Вялікі Азярэцк.
БУ́ДА ж. Дом, хата. А прыедзь, брацец, у маю буду, / А хоць жъбъраваць буду, /
Цябе частуваць буду (з песні). Рассвет. БУ́ТКА памянш. Невялікая хата. Я сама гэту
бутку строіла. Нямойта.
БУ́ДЗІН прым. ○ БУ́ДЗІН ДЗЕНЬ. Рабочы дзень, невыхадны. У будзін дзень пралі,
ткалі. Багданава, Буй, Ульянавічы.
БУДЗІ́ЦЬ незак. Будзіць. Будзіць пятух, кап ні праспала. Буй, Гарадзец.
БУ́ДКА ж. Будка для сабакі. Будка сыбаччъя, для събак. Запруддзе.
БУДУВА́ЦЬ незак. Будаваць. Хату будуваў сам. Леснікова, Запруддзе, Нямойта.
БУДЫ́НАК м. Дом, будынак. Я й замуш прышла ў гэты будынак. Гарадок.
БУЗА́ ж. 1. Смецце. Болей нядзелі ні міла, буза ў хаці. Леснікі. 2. Гразкае, багністае
месца. Уехала ў бузу ў канаве па калена. Заазер’е, Гарадок, Ульянавічы.
БУЗІ́ЦЬ незак. Бузіць. Ні бузі́це, жыві́це харашо. Я бузі́ць ня буду, знаю закону.
Цясішча, Багданава.
БУЗЯ́НЫ прым. Гразкі. Бірагоў нет, бузяная такоя возера, топкае, вяскае.
Турава, Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Пожанькі, Турава.
БУ́ЙНА прысл. Буйна, моцна. Гэты наш пулямёт дробна, а нямецкі буйна
сакочыць. Леснікова.
БУЙНЫ́ прым. Буйны. Чарні́ка буйная такая, харошая. Апечкі, Вялікі Азярэцк,
Дольдзева, Запруддзе, Нямойта.
БУК м. Бук. Дзерава бук. Кляпчэва.
БУ́КАВІЦА ж. Буквіца (лекавая расліна). А ета мы завём букавіца, а па кні́ге –
васілёк лугавы, от ламаты касцей. Серкуці. Букавіца высокая, розавым цвіці́ць, лі́сцікі
прыкладаеш, як парэжаш, як парывы. Па лугах, кала дарогі і дзе пожні ёсь, расцець.
Каралі, Каралевічы, Марозаўка, Сукрэмна.
БУКЕ́Т м. Кветка, суквецце. Гэта стулетнік, а гэта гарсензія, як цвіці́ць – букеты
бальшыя. Міцюкова.
БУКЕ́ЦІНА ж. Тое ж. Ды паглядзі́, усю букеціну сарвалі. Запруддзе.
БУКЛА́ШКА ж. Металічная біклага, фляга. Буклашкі былі от сълдат. Запруддзе.
БУКСУВА́ЦЬ незак. Буксаваць. Трактары буксувалі. Нямойта.
БУЛА́НЫ прым. Буланы. Буланы – ні жоўты, ні белы конь. Нямойта, Вялікі
Азярэцк, Сянно.
БУЛА́ЎКА ж. Булаўка. Нада насі́ць булаўку на грудзях, у пъдалу. Каралевічы.
БУЛА́Ш м. Булка, вялікая булачка. Нъ Съракі́ булашы пяклі́ доўжызныя.
Партызаны.
БУЛДА́ ж. ◊ БЫЦЬ ПАД БУЛДО́Й. Знаходзіцца ў нецвярозым стане. Быў пъд
булдой, зъяві́ў, што ў жонкі сок яблышны стаі́ць. Прыйшла мілі́цыя і штрапу далі. Сянно.
БУЛДО́ЎКА ж. Лілея. Булдоўкі белыя і жоўтыя. Багданава.
БУЛЁН м. Булён. Булён – бульба і въда. Гарадзец, Багданава, Неўгадава. З
баравікамі і булён смяецца. Рассвет. БУЛЛЁНЧЫК памянш. Буллёнчык – картошачка
адна, а як пярлоўка, то суп. Багданава.
БУ́ЛКА ж. Баханка, булка. Пяклі́ па сем і пъ чатыры булкі, як ікая сім’я. Цясішча,
Заазер’е, Чуцькі. Прынесла булку хлеба з магазі́на. Багданава, Вялікі Азярэцк, Чуцькі.
БУЛЬ-БУЛЬ-БУЛЬ выкл. Падзыўныя для качак. Станюкі.
БУ́ЛЬБА ж. Бульба. З Іллі́ бульбу пачынаюць къпаць, ніхто ні къпаў да Ллі. Вялікі
Азярэцк. Людзі атсаджвалі бурукамі бульбу. Запруддзе. У пяску бульба пачынае печыся.
Партызаны. І траву елі, і бульбу елі. Буй, Алексінічы, Гарадзец, Каралевічы, Ракаў
Засценак, Чуцькі, Неўгадава.
БУЛЬБЕ́ШНІК м. зб. Бульбоўнік, бацвінне бульбы. Бульбешнік адкі́нь. Закур’е.
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БУ́ЛЬБІНА, БУЛЬБІ́НА ж. Бульба. Бульбі́на свая толькі, а што ў дзярэўні?
Багданава.
БУЛЬБО́ЎНІК м. зб. Бульбоўнік, бацвінне бульбы. Бульбоўніку зжала, развесіла
сушыць. Міцюкова, Баравікі, Запруддзе, Кляпчэва, Розмыслава.
БУЛЬБЯ́НІШЧА н. Бульбянішча; поле, дзе расла бульба. На бульбянішчы пшані́цу
сеілі. Гарадок, Міцюкова.
БУЛЬБЯ́НКА ж. Сорт ігруш. Былі́ ў нас бульбянкі [грушы]. Пожанькі.
БУЛЬБЯНЫ́ прым. Бульбяны, прыгатаваны з бульбы. Клёцкі хто надзярэць з
бульбы – бульбянэя, а хто мучанэя. Нямойта.
БУМА́ГА ж. Папера. Э́та тока нъ славах і на бумазі ўважаюць, а ў самам дзелі,
ніхто ня спросіць, ці табе помачы нада ці не. Леснікова.
БУНТАНІ́НА ж. Блытаніна. Бунтані́на была тъкая. Фасаўшчына.
БУНТО́ЎКА ж. Сварлівая жанчына. □ Залоўка – бунтоўка. Запруддзе.
БУ́РА ж. Бура, моцны вецер. У нас на Пітра абычна буры бываюць. Вялікі
Азярэцк, Багданава, Каралі, Ракаў Засценак. ○ МАГНІ́ТНАЯ БУ́РА. Змяненне магнітнага
поля Зямлі, звязанае з утварэннем на Сонцы цёмных плям. А дзе ш тая бура магні́тная?
Нямойта.
БУРА́К м. Бурак. Буракі́ содзім, гуркі́ содзім на ляхах. Гарадзец. Сотак восім
бурукамі засеіла. Баравікі, Вялікі Азярэцк, Леснікі, Леснікова, Цясішча. БУРАЧО́К,
БУРУЧО́К памянш. Лехі робім: і лук, і моркву, і бурачкі́, і капусту содзім. Каралі. Буручка
парэжу, бульбіны. Багданава.
БУРА́К м. Невялікая жалезная печка (буржуйка?). Бурак – печка залезная, яе
купляюць, прыдаецца. Нямойта.
БУРАКЛІ́ВЫ прым. Бардовы (пра колер). Бураклі́выя кветкі на плацці. Запруддзе.
БУРА́Н м. Буран, моцны вецер. Буран быў скі́нуў гняздо, сабраліся мужыкі́ і
ўсцягнулі наверх. Запруддзе, Цясішча.
БУРА́ЧНІК, БУРА́ШНІК м. зб. Бурачнік, бацвінне буракоў. Лі́сце морквы –
маркоўнік, буракоў – бурачнік, капусты – капуснік. Гарадзец, Кішуроўшчына. Бурашнік
скоту даем. Самсоны.
БУРА́ЧНЫ прым. Бардовы (пра колер). Бурштыновыя бусы карычлевыя, красныя,
бурачныя – усякія мела. Каралевічы.
БУРГО́МІСТР, БУРМІ́СТР м. Бургамістр. Бургомістрам ён быў, дзялі́ў зямлю.
Леснікова, Партызаны. Сістра паехала к бурмі́стру ў Уллянавічы. Фасаўшчына.
БУРДА́ ж. ◊ ЯК БУРДА́. Пра перакіслае малако. Як бурда мълако. Заазер’е.
БУРДЗЮЧО́К м. эмац.-ацэн. Мажны, сыты чалавек. Яе папа бурдзючок ладны,
тоўсценькі такі́. Партызаны.
БУРДО́ВЫ прым. Бардовы (пра колер). Бурдовымі цвіцяць гваздзі́кі. Багданава.
БУРКУЛЁЗНЫ прым. Хворы на туберкулёз. Усё хрыпі́ць карова, думалі, што
буркулёзная. Запруддзе.
БУРЛА́ТЫ мн. Апошняе бервяно ў зрубе, да якога мацуюцца кроквы. На бэльку
ложуцца бурлаты. Па бурлатах страпі́лы ложаць. Марозаўка. Ложуцца на сцяну
бурлаты, ставюць на бурлаты кроквы. Сукрэмна. Крыша стаі́ць на бурлатах. Міцюкова,
Алексінічы, Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Дольдзева, Запруддзе, Леснікова,
Нямойта.
БУРНО́С м. Вопратка з даматканага сукна. Цяпер гавораць польты, а раньшы быў
бурнос. Партызаны.
БУРСА́ ж. Сварка. Каб ні было бурсы ў хаці, я яго адправіла. Каралевічы.
БУРТ м. Бурт; вялікі капец бульбы, буракоў. Бульба ў бурт кладзецца на полі, дома
– капец. Партызаны, Гарадзец, Неўгадава.
БУРТУВА́ЦЬ незак. Буртаваць. Кучу буртувалі. Савінічы.
БУРУЗДЗІ́ЦЬ незак. эмац.-ацэн. Плявузгаць, гаварыць абы-што. Буруздзі́ць абышто. Дольдзева.
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БУРУНУВА́ТЫ прым. Бураваты (пра колер). Я́гады, чарні́цы, такі́я бурунуватыя,
бурыя такі́я, яшчэ не чорныя. Ракаў Засценак.
БУРЧА́ЦЬ незак. 1. Бурліць. Бурчыць вада ў балоці. Багданава. У драгбе не скрозь,
а містамі вокны. Бурчыць вада там. Запруддзе. 2. Сярдзіта, незадаволена мармытаць,
выказваць незадавальненне. Бурчыш ты, як старая баба. Вялікі Азярэцк.
БУРЧУ́Н м. Буркун, мармытун. Бурчун еты бурчыць і бурчыць. Гарадзец.
БУРЫ́ЦЦА незак. Разбурацца, развальвацца. Калодзеш ужо бурыцца.
Кішуроўшчына, Івоні, Леснікова, Нямойта, Сукрэмна, Фасаўшчына.
БУРЭ́НЯ ж. Карова бурай масці; клічка такой каровы. Міцюкова.
БУРЭ́Ц м. Буркун, мармытун. Бурэц бурчыць і бурчыць. Багданава.
БУРЭ́ЦЬ незак. Спець (пра злакавыя расліны). Ужо бурэіць жыта. Ульянавічы.
БУ́СЕЛ м. Бусел. Када бусел яйцо выкі́дываіць – лета мачлі́вая, а када рабёнка –
галодная лета (прыкмета). Запруддзе.
БУСЛІ́ННЫ прым. Бусліны. Буслі́ннае гняздо прошлы год на башні было.
Багданава.
БУ́ТЭЛЬ ж. Бутэлька. Вады бутэль з сабой. Багданава.
БУЎТА́ЦЦА, БУТА́ЦЦА незак. Хістацца, дрэнна трымацца на нагах. Як вецер
той, буўтаецца. Міцюкова. Гълъва, што п’янъя, аш бутаюся. Кішуроўшчына,
Каралевічы.
БУХНУ́ЦЬ зак. Ударыць. Ні разу мужык ні бухнуў, пражыла з ім пядзесят тры
гады. Самсоны, Міцюкова.
БУХТО́РЫЦЦА незак. Многа працаваць. Я занімалася з гародам гэтым, цэлаю
нядзелю бухторылася. Багданава.
БУЦЯ́Н, БАЦЬЯ́Н, БУЦЬЯ́Н м. Бусел. На Благавешчане буцян прылітаіць.
Дольдзева. Грэх будзіць, як гняздо буцяна разбурыш. Самсоны, Багданава, Вялікі Азярэцк,
Гарадзец, Леснікова, Міцюкова, Нямойта, Партызаны, Ракаў Засценак, Розмыслава,
Серкуці, Сукрэмна, Ульянавічы, Чуцькі, Закур’е. У тэй дом, дзе бацьян жывець, не
ударыць маланка. Гарадзец, Дуброўкі. Дзе буцьян жывець, то пярун ні ўдарыць. Дуброўкі.
БУЦЯНО́К, БУЦЯНЁНАК памянш. Буцянок сядзі́ць і ўсё дзюпкъй – тар-тар-тар.
Нямойта, Сянно. Е́слі буцянёнка ські́ніць, то на голът, а есьлі яйцо – нъ ўръжай
(прыкмета). Серкуці, Сянно.
БУЦЯНІ́ХА ж. Бусліха. Буцян прыляцеў з буцяні́хуй [з выраю], ажані́ўся. Сянно.
БУЦЯНО́ВЫ прым. Бусліны. Гняздо буцяновае вецер раскалашлаціў. Нямойта,
Багданава. ○ БУЦЯНО́ВА ЯЙЦО́. Порхаўка (неядомы грыб). Буцяновы яйцы ў нас пъ лагу
растуць. Партызаны.
БУЧ м. Рыбалоўная снасць, зробленая з лазы, ніцяной сеткі і абручоў. Бучамі ракуў
лаві́ў. Рассвет.
БУШУВА́ЦЬ незак. Дурэць, буяніць. Прыдуць у дзярэўню і давай бушуваць: што
ўздумаюць, той дзелаюць. Запруддзе.
БУЯ́Н м. Баян. Ціпера іграюць на буян адзі́н маці́ў. Кавалі.
БЫВА́ЛА, БУВА́ЛА, БА́ЛА часц. Бывала. Бывала, увесь свет аб’ездзіць,
абойдзіць. Савінічы. Матка, бувала, паедзіць і кажыць: купі́ла рыбёнка. Буй, Багданава,
Заазер’е, Нямойта. Бала туды ездзілі глі́ну къпаць. Багданава.
БЫВА́ЦЬ незак. Быць, здарацца. Бываець сумна, настраенія ніякага. Запруддзе,
Багданава, Міцюкова, Самсоны.
БЫК м. Бык (жывёліна). Дзве дойных каровы дзіржала і быка. Баравікі, Запруддзе,
Марозаўка, Міцюкова, Чуцькі. БЫЧАНО́К памянш. Нада бычънка гэтага нъкармі́ць.
Марозаўка.
БЫК м. Памылка пры ткацтве, снаванні. Нарабі́ла быкоў, калі́ снъвалі, яго
разабраць было трудна быка. Дуброўкі.
БЫ́ЛЛЕ н. зб. Дудкі бульбоўніку. Была бульба, асталося адно былле, такое
дудзейка асталося, усё жукі́ з’елі. Апечкі.
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БЫ́ЛЬНІК м. Чарнобыль (расліна). Быльнік высокі, у рост чалавека вырасцець.
Запруддзе, Багданава, Дольдзева, Заазер’е, Каралі.
БЫ́СТРА прысл. Хутка, шпарка. У холат кожды молад, быстра бяжыць.
Гарадзец.
БЫ́СТРЫ прым. Хуткі, жвавы. Мальчык харошы – тут ёсць, тут німа – быстры.
Фасаўшчына, Запруддзе.
БЫТ м. ◊ СТАРЫ́ БЫТ. Сталы ўзрост. Дажываюць да глыбокай старасці старога
быту людзі. Чуцькі.
БЫ́ТНАСЦЬ ж. Жыццё, бытнасць. Усё пірмяні́лася на маёй бытнасці. Нямойта,
Марозаўка.
БЫ́ТТО часц. Нібы, быццам. Бульба бытто здарова, а йна порчана. Неўгадава,
Дуброўкі, Цясішча.
БЫЦЦЁ н. Жыццё, існаванне. Пры маі́м быцці́ ні хадзі́ў пастух. Багданава.
БЫЦЬ ж. Тое ж. На маёй быці [так]: дзень раблю, а вечарам іду гуляць. Нямойта.
БЫЦЬ незак. Быць, жыць. Вот быў, быў, балела нъга, патом атнялі нагу. Серкуці.
БЫЧЫ́ЦЦА незак. Бегаць; пра перыяд палавой актыўнасці ў кароў. Бычыцца
карова, быкоў нада весці. Нямойта.
БЭЗ м. Бэз. Бэз сірэневы і белы. Буй, Багданава.
БЭ́ЛЕЧНЫ прым. Бэлечны; які мае адносіны да бэлек. Бувала, былі́ бэлечныя
гвазды. Вялікі Азярэцк.
БЭ́ЛЬКА ж. Бэлька. Бэлькі клалі на зруб’е. Леснікова, Багданава, Гарадзец,
Міцюкова.
БЭНЦ, БЭЦ выкл. Бухнуцца, кінуцца. Памыюся перад ноччу – бэнц і лягу. Закур’е.
БЭ́РЫ мн. Сорт ігруш. Бэры – старынны сорт, плі́тъмі раслі́ на адной галі́нцы,
малінькуй ветъчкі – стрэсці цяшка. Пожанькі.
БЭХ выкл. Бухнуцца, паваліцца, упасці. Я бэх туды, увалі́лъся ў яму. Партызаны,
Вялікі Азярэцк, Каралевічы.
БЭ́ЦА ж. Гразкае, топкае месца. Такая бэца была, гразь, торф, прама коні
топяцца, гразна дужа, топка, дужа вяска. Буй.
БЮЛЮЦЕ́НЬ м. Бальнічны ліст, бюлетэнь. Прыехалі с абеда, бюлютні́ прывезлі.
Партызаны.
БЯГУ́Н м. Карова, якая ідзе на чале статка. Міцюкова.
БЯГУ́ЧЫ прым. ○ БЯГУ́ЧАЯ ВАДА́. Праточная вада. На бягучай вадзе пускалі
вянкі́. Дуброўкі, Закур’е.
БЯДА́ ж. Двухколка-саматужка. Бяду цігалі нъ сабе послі вайны. Закур’е.
БЯДА́, БІДА́ ж. Бяда, гора, няшчасце. Калі́ курыца пяець, то на бяду (прыкмета).
Гарадзец, Сукрэмна. У яе палучылася біда с першым мальчыкам. Міцюкова. ◊ НІ БІДА́.
Ну дык што ж. Тога, ні біда, прывязуць на некалькі часоў. Запруддзе, Гарадзец. ◊ БІДА́ ПА
БЯДЗЕ́. Пасля аднаго няшчасця здараецца другое. Біда па бядзе – купі́лі парасёнка,
вынесла малінэз, скрынку, ён выпіў і здох. Леснікова. ◊ А БІДА́ ЯГО́ ВЕ́ДАІЦЬ (ЗНА́ ІЦЬ).
Невядома. А біда яго ведаіць, як называецца. Рулёўшчына, Рэчкі. А біда яго знаіць.
Запруддзе.
□ Бяду на кані́ не аб’едзеш, вадой не пераплывеш. Запруддзе. □ Біду вадой не
пераплывеш. Запруддзе, Гарадзец. □ Дзе вада, там і біда. Гарадзец. □ Адна біда ні
ходзіць. Каралевічы, Запруддзе. □ І біда ідзе і другую вядзе. □ Нъ бяду паспеіш і нъ валу.
Каралевічы. □ Адна біда – ні біда. □ Ні хавайся ад біды, біда съма найдзіць. □ Біда пъ лясу
ні ходзіць, а па людзях ходзіць. □ Ні смейся чужой бядзе, свъя нъ градзе! Каралевічы. □
Хто бяду пірабудзіць, събакъм будзіць. Каралевічы. □ Німа горшай бяды, як ні хлеба, ні
лібяды. Вялікі Азярэцк.
БЯДРО́ н. Бядро. У бядрэ нага так балі́ць. Буй. Бядро ударыў. Гарадзец.
БЯЗБО́ЖНА прысл. Безліч, шмат. Піў бязбожна. Каралевічы.
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БЯЗДЗЕ́ТНЫ прым. Бяздзетны. Гэтая з дзецьмі, а старшая бяздзетная.
Багданава.
БЯЗДО́ЛЛЕ н. Цяжкае, гаротнае жыццё. Бяздолле маё, праклінаці буду.
Партызаны.
БЯЗДЭ́НЧА н. Бяздонне. Бяздэнча, дзе крыні́ца. Заазер’е.
БЯЗМЕ́Н м. Бязмен, ручныя вагі. У бязмена пабі́тыя точкі – значкі́ такі́я. Вялікі
Азярэцк. Бязмен быў, і важылі на бязмене. Гарадзец. Бязмен такей з гълавой. Сукрэмна,
Нямойта. ◊ ЯК БЯЗМЕ́Н. Пра неразумнага, бесталковага чалавека. Я ўжо як бязмен
стала, дурная. Заазер’е, Сукрэмна.
БЯЛІ́ЛА н. Бяльмо. Бялі́ла на воку – зацягнула белым і ня ві́дзіць. Багданава.
БЯЛІ́ЦЬ незак. 1. Бяліць (пра палатно). Белюць палатно і сцелюць на пожнях.
Карпавічы, Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадок, Каралі, Фасаўшчына, Неўгадава. 2.
Дадаваць малако. Заці́рка – дзелаіш з мукі́, а тады мълаком беліш, заліваіш. Заазер’е.
БЯЛЛЁ н. Бялізна. Бяллё папасціраю і папалашчу. Ульянавічы, Багданава, Буй,
Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Каралі, Партызаны.
БЯЛЬМО́ н. Бяльмо. Бяльмо – на глазу: вока жувое. Вялікі Азярэцк, Баравікі,
Сукрэмна.
БЯЛЯ́Ш м. Светлавалосае дзіця. Бяляш ты! Апечкі.
БЯРНО́ н. Бервяно. Ступа – выдзяўбуць бярно – крупы таўклі́. Партызаны,
Запруддзе, Гарадзец, Манголія, Серкуці. Ногі там, што бёрны былі́! Запруддзе.
БЯРО́ЗА ж. Бяроза. Бярозу у нас толькі пъдпушчаюць. Пракруцяць дзі́рачкі і
саломку уторкнуць. Багданава. БЯРО́ЗАНЬКА, БЯРО́ЗКА памянш. Багданава, Буй,
Гарадзец, Партызаны. ◊ АД БЕ́ЛАЙ БЯРО́ЗЫ ДА ЧО́РНАГА ДУ́БА. Ад краю да краю.
Цяпера за рання трактарам узлупюць ад белай бярозы да чорнага дуба. Цясішчы.
БЯРО́ЗАВІК м. Бярозавы сок. Бярозавік – з бярозы сок. Жохава, Багданава.
БЯРО́ЗАВЫ прым. ○ БЯРО́ЗАВЫ ГРЫБ. Чага. Серкуці.
БЯРУ́ЧЫ прым. Учэпісты; які вельмі чапляецца, бярэцца. Сівец – тръва бяручъя,
за якое дужа бярэцца. Леснікова.
БЯРЭ́ЗІНА ж. 1. Бяроза. Русалкі косы распускаюць, калышъцца на бярэзіне. Ракаў
Засценак. 2. Матэрыял бярозы. Тапарышча можна з бярэзіны, кляні́ны дзелаць. Жохава,
Нямойта.
БЯРЭ́ЗІНКА ж. Бяроза. Кала хаты бярэзінка была, зязюліна на ёй кукувала.
Нямойта, Заазер’е, Міцюкова, Закур’е.
БЯРЭ́ЗНІК м. 1. зб. Бярозавыя галінкі. Каза ела малі́ннік, бярэзнік, лазу. Багданава,
Міцюкова, Партызаны. 2. Бярозавы сок. Не салодкі бярэзнік – падзолістая зімля.
Партызаны, Багданава. 3. Гай. У бярэзніку срэзаў бярэзіну. Нямойта, Серкуці.
БЯСЕ́ДА ж. Бяседа; збор гасцей з пачастункам. Як бяседа йкая, гаварылі: просім
за стол! Міцюкова, Багданава, Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Каралевічы, Леснікова,
Нямойта, Партызаны, Ракаў Засценак, Ульянавічы, Неўгадава.
БЯССМЕ́РТНІК, БЕССМЕ́РТНІК м. Агаткі. Кала кладбішча бяссмертнік
расцець. Багданава. Бессмертнік любіць пішчаныя лясы. Міцюкова.
БЯСХІ́ТРЫ прым. Прастадушны, адкрыты. Дачка такая бясхі́трая, яна з усі́мі ўсё
падзеліць. Нямойта.
БЯСХЛЕ́БІЦА ж. Бясхлебіца. Ай-яй, бясхлебіца была ў трыццаць васьмым годзе,
нацярпеліся. Савінічы, Чуцькі.
БЯШКО́М прысл. Бягом, подбегам. Бяшком, бяшком – і ў канаву. Фасаўшчына.
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ВА́БІЦЬ незак. Вабіць, заманьваць. Вабілі ваўкоў, зайцуў, а лісі́ца – хі́трыя. Нямойта.
ВАБРАЖЫ́ЦЕЛЬНЫ прым. Уражлівы. Ён маліц стройны, харошы, але
вабражыцельны. Багданава.
ВАВЁРКА ж. Вавёрка. Белка пушыстыя такая, а вавёрка жоўцінькая, толькі
меншая. Багданава, Нямойта.
ВАГА́ ж. Вагі. Вага – той жа бязьмен, кантарок вешаіш на пут і важыш.
Фасаўшчына, Івоні, Нямойта.
ВАГА́ЦЦА незак. Гайдацца, зыбацца. Вагалася балота. Парэчча.
ВАДА́ ж. Вада. Первы раз як дзяцёнка купалі, ваду пат печ лілі́. Мянюцева.
Паўрадзі́ў гуркам дож, залівень такі́ быў, што у баразнах вада стаяла. Ракаў Засценак,
Багданава, Вялікі Азярэцк, Нямойта, Цясішча, Закур’е, Неўгадава. ◊ ПЯ́ТАЯ ВАДА́ НА
КІСЯЛІ́. Пра далёкае сваяцтва. Яны пятая въда на кісялі́. Чуцькі.
□ Абажглася на малацэ, будзіш студзі́ць і на ваду. Запруддзе, Вялікі Азярэцк. □ Бяло
ні бяло, абы ў вадзе пабыло. Нямойта, Савінічы, Сянно. □ Пъд ліжачый камінь і въда ні
патходзіць. Нямойта.
ВАДДАЛЁННАСЦЬ ж. Аддаленасць. У выддалённасці стъяў ток, у гэтым таку
быў наш конь. Міцюкова.
ВА́ДЗІСТЫ прым. Вадкі. Цеста вадзістае на пірагі́ ня йдзёт. Заазер’е.
ВАДЗІ́ЦЦА незак. Пладзіцца, размнажацца (пра жывёл, птушак). У хаці водзяцца
ластаўкі. Фасаўшчына, Багданава, Заазер’е, Нямойта, Закур’е.
ВАДЗІ́ЦЬ незак. 1. Вадзіць. Кароў краў і вадзі́ў прудуваць. Заазер’е, Багданава,
Запруддзе. 2. Разводзіць. Усё ўрэмя ваджу клубні́ку. Гарадзец, Івоні. Пчол вадзі́ць буду.
Вялікі Азярэцк, Закур’е. ◊ ВАДЗІ́ЦЬ РУСА́ЛКУ. Выконваць абрад праводзін русалкі з
вёскі ў жыта. На Купалле русалку вадзі́лі. Вялікі Азярэцк.
ВАДЗЯНІ́СТЫ прым. Вадзяны, які расце ў вадзе. Дзедзвіль вадзяні́сты, шырокае
лі́сце, як разное, у балоце [расце], сві́нні ядуць. Мянюцева.
ВАДЗЯ́НКА ж. 1. Пухіры на вадзе. Вадзянкі, як па вадзе па свежай паходзіш.
Гарадзец. 2. Пухір. Вадзянка цячэць, як разарваць. Гарадзец, Самсоны. 3. Пасудзіна для
вады. Въдзянка нъ чатырі-пяць вядзёр вады. Нямойта.
ВАДЖА́Й м. Правадыр. Той ваджай і́хны, глаўны і́хны, гляжу – ідзець. Багданава.
ВА́ЖНЫ прым. Важны, карысны. Ніважна, кім бы ня быў, абы ні пръвъляў, хоць
глі́ну ляпі́, усякъя работа важнъя. Каралевічы.
ВА́ЖЫЦЬ незак. Важыць, узважваць. Пазычалі хлеп, а тады важылі нъ тапарышча
– нъ тапарышчы насечка была на кончыку і важылі тъпаром. Нямойта, Багданава,
Гарадзец, Заазер’е, Каралевічы.
ВАЗАВЫ́ прым. Прызначаны для воза (пра хамут). Вазавы хамут – хамут запрагаць
каня ў воз. Гарадзец, Дольдзева.
ВАЗГРЫ́ВЫ прым. Саплівы. Во які́ дзяцёнык гразны і саплі́вы, то ета вазгрывы.
Алексінічы.
ВАЗІ́ЦЦА незак. Займацца. Я пчол баюся і ні хачу з і́мі вазі́цца. Івоні, Марозаўка,
Нямойта.
ВАЗІ́ЦЬ незак. Вазіць. Кръснапёрку възамі вазі́лі. Пожанькі, Багданава, Гарадзец,
Самсоны.
ВАЗО́К м. Выязныя сані. Вазок – праязны, на ім груз вазі́ць ня будзіш. Міцюкова,
Гарадок, Нямойта, Серкуці.
ВАЗО́ЎНЯ ж. Вазоўня; памяшканне для транспартных сродкаў і вупражы. Вазоўню
здзелъюць, дзе вазок, санкі, хамут там ставюць, кап ні замінала, ні гніло. Нямойта.
ВАЗРО́СЛЫ прым. Дарослы, старэйшы. Вазрослы сын – у горадзе. Жохава,
Багданава.
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ВАЙЛУ́ШАЧКА ж. памянш. Ваўнянка. Дзет з Кішураўшчыны зваў вуўнянкі
вайлушычкі. Партызаны.
ВАЙНА́ ж. Вайна. Болей як сорак лет вайне. Кавалі, Самсоны, Ульянавічы, Чуцькі,
Цясішча, Дуброўкі, Неўгадава.
ВАЙСТРАКО́М прысл. Вострым краем уверх. Камінь стаі́ць вайстраком. Гарадзец.
ВАЙСТРЫ́ЦЬ, ВАСТРЫ́ЦЬ незак. Вастрыць. Вайстрыць бруском касу. Міцюкова,
Розмыслава. Вастрыць касу. Міцюкова.
ВАЙЦЯ́ЦЬ незак. Гаварыць незразумела. Хто што гаворыць не па-і́хняму, то
вайцяіць. Нямойта.
ВАКЕ́ННІЦА ж. Падаконнік; ніжняя частка акна. Пъстаў нъ вакенніцу вазона!
Нямойта.
ВАКО́ЛІЦА ж. Ваколіца, наваколле. Ваколіца ўся гъворыць пръ яе. Нямойта.
ВАЛ м. Валок сена. Пракос сена разбіваеш, варочаеш, сушыш, у вал зграбаеш.
Гарадзец, Багданава, Нямойта.
ВАЛА́Н м. Валан. З въланъм плацце шылі. Фасаўшчына.
ВАЛАВО́ДЗІЦЬ незак. Валаводзіць, марудна рабіць. Што ты валаводзіш? Дзелъіш і
ня дзелъіш! Нямойта.
ВАЛАВЯ́ННЫ прым. Алавяны. Послі вайны ложкі былі́ і мі́скі вълъвянныя.
Нямойта.
ВАЛАКІ́ДЗІЦЬ незак. Валакіціць, марудна рабіць. Дзелъць ня хочыць, а толькі
вълакі́дзіць! Нямойта.
ВАЛАКІ́ТА ж. Валакіта, цяганіна. Ой, з гэтым сенъм толькі валакі́та! Нямойта.
ВАЛАКІ́ЦІЦЦА незак. Працаваць. Сколькі тут пажыць асталося, а тут
валакі́ціцца нада. Вялікі Азярэцк.
ВАЛАКНО́ н. Валакно (з канапель). Каноплі сушылі, дзелалі валакно, вяроўкі
самнуць. Гарадзец.
ВАЛАКУ́ША ж. Валакуша; прылада для сцягвання сена і пад. Дзве жэрдкі, на які́я
клалі сена і цігалі да стога. Валакушъмі цігалі сена к стогу, на іх клалі па дзве, тры,
чатыры вълъцэнькі. Нямойта.
ВАЛАСА́ТЫ прым. Валасаты, аброслы валасамі. Вылъсатыя морды – во-о! [пра
маладых эстрадных выканаўцаў]. Дольдзева.
□ Валасаты да валасатага, насаты да насатага. Ульянавічы.
ВАЛАСЕ́НЬ м. Валасень; хвароба костачак пальцаў. Въласень на пальцы бываіць, як
уколіш ці што. Нямойта. У пальцы валасень, палец рвець. Багданава. Въласень – стулетнік
прыкладаюць, заъгаъварваюць. Ракаў Засценак, Апечкі, Леснікі.
ВАЛАСІ́НА ж. Валасіна. Валасі́на дзе застраніць – не магу, ірвець. Міцюкова.
ВАЛАСІ́ННЕ н. зб. перан. Мяккае цягучае начынне цукеркі. Бывае валасі́нне длі́ннае
ў канхветах, сцёклачкі. Парэчча.
ВАЛАСЫ́ мн. Валасы. Бярозавым веннікам [вадой з веніка] мылі валасы. Цясішча.
Распусці́ла въласы, як русалка, длі́ныя такі́я, шэрыя ў яе. Гарадзец. ◊ ВАЛАСЫ́ СТА́ЛІ
ДУ́БАМ (ДУ́БАРАМ). Пра пачуццё жаху, вялікага страху, зведанага кім-н. Сталі въласы
дубъм, я палъчкуй ударыў, і ён [фосфарны чалавек] рассыпуўся. Ракаў Засценак. Дубърам
въласы сталі [так перапалохаўся]. Ракаў Засценак.
ВАЛАСЯ́НКА ж. Валасянка (птушка). Вълъсянка сі́вінькая, вядзецца ў кустах,
гняздо ўець з валасоў грывы, хвыста [коней]. Багданава.
ВАЛАТО́ЎКА ж. Курган. Валатоўкі ў нас з вайны 1812 года. Валатоўка кладбішчэ
ёсь, рускія салдаты захаронены. Дуброўкі, Закур’е.
ВАЛАЦНЯ́ ж. Капа сена. Склалі сена ў валацню. ВАЛАЦЕ́НЬКА памянш.
Вълаценька сена – дзесіць ці дванаццаць пудоў. Нямойта.
ВАЛАЦУ́ГА агульн. Валацуга, абібок. Ходзіш, як валацуга, работъць ня хочъш!
Нямойта, Запруддзе.
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ВАЛАЧО́БНІК, ВАЛАЧЭ́БНІК м. Валачобнік. Валачобнікі хадзі́лі па хатах.
Алексінічы. На Вялікодня хадзі́лі валачобнікі. Запруддзе, Гарадзец, Дольдзева, Леснікова,
Мянюцева, Нямойта, Фасаўшчына, Чуцькі, Неўгадава. Валачэбнікі на Паску ходзюць.
Багданава, Вялікі Азярэцк, Самсоны.
ВАЛАЧО́БНЫ м. Тое ж. Валачобные – людзі добрые. Чуцькі.
ВАЛАЧЫ́ЦЦА незак. Валачыцца, ісці павольна. Валачэбнічкі валачылісі, /
Валачылысі, памачылісі, / Перайшлі́ муроўку – найшлі́ кароўку, / Перайшлі́ другую –
пацяралі тую (з песні). Багданава, Нямойта, Партызаны, Фасаўшчына, Чуцькі.
ВАЛАЧЫ́ЦЬ незак. Валачы, несці. Дамоў крадзенае вълачэць і вълачэць. Нямойта,
Багданава, Леснікова, Чуцькі.
ВАЛЕР’Я́НАЎКА ж. 1. Валяр’ян. Як лох, ідзеш на Катова, там валер’янаўка была.
Апечкі. 2. Настойка валяр’яну. Валер’янаўку купляеш і п’еш ат сэрца. Партызаны, Апечкі.
ВАЛЁК м. Кругляк, частка палена. Адрэзаў валёк на дровы. Нямойта.
ВАЛЁНКІ, ВА́ЛЕНКІ, ВА́ЛЕНЦЫ мн. Валёнкі. З воўны валі́лі валінкі, і валёнкі
гавораць. Міцюкова. Валінкі с воўны, са вечък кътаюць. Нямойта. Воўну куплялі і валенкі
валі́лі. Закур’е. Як сталі разжывацца, сталі валенцы дзелыць. Цясішча, Вялікі Азярэцк.
ВА́ЛІК м. Мялка, церніца. Валікі такі́я з зубамі: два ўнізу, два навярху – мялка
кругавая эта. Фасаўшчына.
ВАЛІ́ЦЦА незак. 1. Падаць, не трымацца на нагах. Іду і валюся, спужалася.
Запруддзе, Дольдзева, Нямойта, Сукрэмна. 2. Ападаць. Ліст жаўцеіць і валіцца. Падняў
ліст, ён зноў валіцца. Буй, Фасаўшчына.
ВАЛІ́ЦЬ незак. Валіць валёнкі. З воўны валі́лі валінкі. Міцюкова, Багданава,
Самсоны, Фасаўшчына.
ВАЛІ́ЦЬ незак. 1. Валіць, спілоўваць (лес). Е́ты лес валі́лі, выразалі, распахвалі
зямлю. Буй, Запруддзе, Нямойта. 2. Паднімацца, густа дыміць. Толькі дым валіць трубой.
Цясішча.
ВАЛІСІПЕ́Д, ВАЛІСІПЕ́Т м. Веласіпед. Валісіпет мне далі́, на валісіпедзі ездзіў.
Багданава.
ВА́ЛКА ж. Сукнавальня, валюшня. Раншы ў валку сукно ні прънясеш бяз грошы.
Запруддзе, Каралі, Неўгадава.
ВАЛКАВА́ТЫ прым. Сыраваты, сыры (пра сена). Вълкаватоё, сыроё сена. Заазер’е.
Валкавата сена, не складвай яго. Нямойта. Валкаватая сена на ноч трэба класці ў
капешку, кап ні сагрэлася. Леснікова.
ВАЛКА́ВЫ прым. Тое ж. Вълкавыя сена – дасушы! Запруддзе.
ВАЛЛЁ, ВАЛЛЕ́, ВАЛЁ, ВАЛЕ́ н. 1. Валлё. Валё – дзе яда знаходзіцца. Буй. Курыца
набі́ла валё. Нямойта. Вале наела курыца. Валле ў яе, у курыцы. Буй. ВАЛЮ́ШКА,
ВАЛЮ́ШАЧКА памянш. Валюшка ў курыцы вісі́ць. Сукрэмна, Багданава. Снігіры ось, [у
іх] краснінькъя валюшычка. Сянно. 2. перан. Вялікі жывот. Валлё наеў [на тоўстага
мужыка]. Розмыслава.
ВАЛО́К м. Валок сена. Валкі́ пераварачвалі. Багданава, Сукрэмна.
ВАЛО́КА ж. Мера плошчы зямлі. Валока была, чатыры надзелы было ў валоцы.
Нямойта, Сукрэмна.
ВАЛУ́Й м. Грыб з сямейства сыраежкавых. Валуй, у яго шапка път сябе, тоўсты
корань. Сянно, Нямойта.
ВАЛЧЫ́НЫ прым. ○ ВАЛЧЫ́НЫЯ ГРЫБЫ́. Неядомыя грыбы. Шампіньёны
называлі валчыныя грыбы. Дуброўкі.
ВАЛЧЫ́ЦЦА незак. перан. Сварыцца, лаяцца. Яна з ім валчыцца, ругаіцца. Нямойта.
ВАЛЫ́НДЗІЦЦА незак. Валэндзіцца, цягацца, валачыцца. Валындзіцца пъ лясу.
Нямойта.
ВАЛЫ́НКА ж. перан. Валынка, важданіна. Пакласці грошы на кні́шку – будзе толькі
валынка зняць іх. Нямойта.
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ВАЛЬСЫ́ мн. Вальцы; вальцовы млын або машына, абсталяваная вальцамі. Семя
малолі вальсмі́. Кляпчэва.
ВА́ЛЬШЧЫК м. Валюшнік; той, хто валіць валёнкі. Вальшчык валіць валінкі.
Запруддзе. Вальшчыкі валі́лі валінкі, хадзі́лі пъ дзіраўнях. Нямойта, Вялікі Азярэцк.
ВАЛЯР’Я́Н, ВІЛІР’Я́Н м. Валяр’ян. Валяр’ян ат сэрца, корань капаюць.
Партызаны. Залоўцы пасылала дайжа на Украі́ну вілір’ян. Алексінічы.
ВАЛЯР’Я́НКА, ВАЛЕР’Я́НКА, ВІР’Я́НКА ж. Тое ж. Валяр’янка на балотах
расцець. Каралі. Валер’янка па балотах расцець, карэнне нада къпаць, сушыць. Каралі.
Вір’янку рвалі, карэнне здавалі ў апцеку. Багданава, Гарадзец.
ВАЛЯ́ЦЦА незак. Валяцца, ляжаць без патрэбы. Цяпер дужа добрае ў дарозі ні
валяецца. Ульянавічы, Багданава, Серкуці.
ВАМЛЕ́ЦЬ зак. Самлець, страціць прытомнасць. Вамлела, калі́ хлапушкай лопнулі
пад ногі. Запруддзе.
ВАНДРАВА́ЦЬ незак. Валачыцца, цягацца. Вандруе – хто недзе ходзіць, туляіцца.
Фасаўшчына, Багданава, Манголія, Сукрэмна.
ВАНІТАВА́ЦЬ незак. Ванітаваць. Ванітуіць яго, ірвець. Вялікі Азярэцк.
ВАНТРОБ’Е н. зб. Унутраныя органы, унутранасць. Вялікі Азярэцк.
ВАНТРО́БНАСЦЬ ж. зб. Тое ж. Усю вантробнасць зварым – і пад камень.
Марозаўка.
ВАНТРО́БЫ толькі мн. Тое ж. Як б’еш пърасёнка, то ўсё ўнутръныя называіцца
вантробы. Нямойта, Вялікі Азярэцк, Запруддзе.
ВАНЮ́ЧЫ прым. Ванючы, смярдзючы. Цыбуля гнілая да ванючая, чуць на семя
выбрала. Багданава, Жохава, Запруддзе. ○ ВАНЮ́ЧЫ ГРЫБ. Вясёлка (неядомы грыб).
Ванючы грып бралі на лікарства. Серкуці, Міцюкова.
ВАПЕ́ННІЦА ж. Печ для абпальвання вапны. Вапенніца – у гарэ тэй, наложуць
камнюў, палюць, палучаіцца вапна. Нямойта.
ВАПЕ́ННЫ прым. Вапнавы; які мае адносіны да вапны. У нас було камення на полі
вапеннъга многа. Міцюкова.
ВА́ПНІЦЬ незак. Бяліць вапнай. Вапніць печку вапнъй. Нямойта.
ВАР м. Кіпень. Вада кіпі́ць – ета вар. Вялікі Азярэцк. Аблі́ць курыцу варам, каб
сышлі́ пер’е. Буй. У вар кідалі клёцкі. Нямойта, Дольдзева, Міцюкова, Рэчкі, Серкуці.
ВАРАЖБА́ ж. Варажба, гаданне. Я век жыла і ў варажбу ні верыла. Вялікі Азярэцк,
Манголія, Нямойта.
ВАРАЖБЁНЫ прым. Гадальны; час, у які можна варажыць. На Каляды – ета
варажбёны дзень. Нямойта.
ВАРАЖБІ́Т м. Чараўнік. Въражбіты былі́ і въражылі. Запруддзе, Нямойта, Чуцькі.
ВАРАЖБІ́ТКА ж. Чараўніца. Яе свякрова была варажбі́тка. Нямойта, Запруддзе,
Міцюкова, Неўгадава.
ВАРАЖЫ́ЦЬ незак. Варажыць, гадаць. На Купалу песні пелі, въражылі. Парэчча,
Багданава, Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Чуцькі.
ВАРАННЁ н. зб. Вараннё. На кладбішчы варъннё, гнёзды там і́хнія. Баравікі, Апечкі.
ВАРАНЫ́ прым. Чорны (пра масць каня). Вараны конь – чорны, аж блішчыць.
Сянно, Буй, Вялікі Азярэцк, Міцюкова, Нямойта, Ульянавічы.
ВАРВА́РЫ мн. Варвара; прысвятак у народным календары, дзень хрысціянскай
пакутніцы, які лічыўся ў народзе жаночым святам.
□ Вырвары пылаві́на начы атырвалі. Вялікі Азярэцк. □ Прышлі́ Варвары, палаві́на
(кусок) ночы (начы) ўварвалі. Запруддзе, Буй, Вялікі Азярэцк, Жохава, Леснікова,
Міцюкова, Партызаны, Ракаў Засценак.
ВАРГО́ЛЫ мн. Кіпень. Варголы – эта кіпяток, закіпеўшы кіпяток варголы
называлісі. Марозаўка.
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ВАРО́НА ж. Варона. Варон поўна, пціц мала. І летъсь тута на Сі́наі хадзі́ў тэй
ворън, у якога варону забі́лі с руж’я. Сянно, Баравікі, Гарадзец, Манголія, Нямойта,
Розмыслава, Самсоны, Сукрэмна.
□ Пъпала ў въраны, каркъй, як яны. Партызаны, Фасаўшчына. □ Мъкарону – абы ні
варону. Чуцькі.
ВАРО́ННІ прым. Варонін. Залезуць дзеці на елку, варонніх яец набяруць, пажараць
[у вайну]. Баравікі.
ВАРО́ТЫ толькі мн. Вароты. Вароты ў мяне зачыняюцца на двор. Вялікі Азярэцк,
Алексінічы, Нямойта, Партызаны, Пожанькі. ВАРО́ЦЕЙКА н. памянш. Пастукалася ў
вароцейка. Фасаўшчына, Дуброўкі.
ВАРО́ЧАЦЦА, ВАРАЧА́ЦЦА незак. Вяртацца. Цяпер варочаюцца да веры.
Каралевічы, Запруддзе, Нямойта. Усё въръчаецца старъя, абдумаліся, але позна. Заазер’е.
ВАРО́ЧАЦЬ незак. Варочаць, пераварочваць. Дзе варочаў сена, чабарку, зверабою
нарваў. Івоні, Баравікі, Міцюкова, Нямойта, Розмыслава.
ВАРТУВА́ЦЬ незак. Вартаваць, ахоўваць. Въртувалі ноччы, кап ні загарэўся хто,
кап што. Нямойта.
ВА́РТЫ прым. Годны. Яна варта свайго чълавека: ён работнік, і іна ня мені.
Нямойта.
ВАРУ́ШКА ж. Вясенняя апенька. Варушкі сярод лета растуць на пнях. Цясішчы,
Апечкі, Дольдзева, Каралі, Міцюкова, Нямойта, Дуброўкі, Неўгадава. ВАРУ́ШАЧКА
памянш. Дзве варушачкі нашоў. Баравікі, Партызаны.
ВАРУШЫ́ЦЬ незак. Варочаць. Сталі варушыць сыроя сена. Нямойта.
ВАРЦА́ЦЬ незак. Ванітаваць. Малый рабёнък варцаіць. Нямойта.
ВА́РЫВА н. Страва, звараная з бацвіння. Раншы бурашнік лумалі і варылі варыва.
Нямойта.
ВАРЫЎНЯ́ ж. Варыўня; кладоўка для захавання гародніны. Вырыўня – ета яблакі,
картошку храні́лі. Марозаўка.
ВАРЫ́ЦЬ незак. Варыць, гатаваць (страву). Суп можна варыць, боршч, капусту.
Буй. Дзягно варылі с канопляў. Яго стаўчэш, сеілі, шълупачкі астаюцца, у печы варыш, як
смітана, сахър калі́ ёсь [дадасі], і блі́ны макаць. Каралі, Багданава1, Заазер’е, Запруддзе,
Леснікова, Марозаўка, Пожанькі, Сукрэмна.
ВАРЭ́ННЕ н. Варэнне. Многа варэння варылі з ві́шань, с парэчак, з агрэсту.
Каралевічы, Нямойта.
ВА́СІЛЁК м. Валошка. Васілёк сі́ненькім цвіцець у жыці. Багданава, Алексінічы,
Каралі, Партызаны. ○ ДАМА́ШНІ ВАСІЛЁК. Від васілька, акультураны (?). Серкуці.
ВА́СІЛЬКА м. Тое ж. Васілька ў жыці ёсь. Ракаў Засценак, Нямойта, Партызаны.
ВАСКАВЕ́НЬ м. Мяшок для воску. Васкавень – мяшок, што даві́лі воск. Вялікі
Азярэцк.
ВАСКАТО́ПКА ж. Васкатопка; прыстасаванне для ператопкі воску. Чорную
вашчыну ператапляюць і дабываюць мёт – васкатопка. Запруддзе.
ВАСПАЛЯ́ЦЦА незак. Запаляцца. Въспаляюцца глазы – зъкапаюць сталетнікам.
Нямойта.
ВАСЦЯРАГА́ЦЦА незак. Засцерагацца. Васцярагацца пазычаць бярэмянныя
жэншчыны. Багданава.
ВАСЬМІНІТО́ВЫ прым. Тканы ў восем нітоў. Рушнікі́ васьмінітовыя, выкладалі
бірягі́. Дуброўкі.
ВАСЬМІНІТО́ЎКА ж. Абрус, тканы ў восем нітоў. Васьмінітоўкі ў восім нітоў
ткалі. Нямойта.
ВАСЬМІРУ́ЧКА ж. Від касы. Васьміручка каса добра косіць. Нямойта.
ВАТО́ЎКА ж. Вопратка з даматканага сукна. Ватоўка была, а цяперака кухвайка.
Нямойта.
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ВАЎНАЧО́СКА, ВАЎНАЧЭ́СКА ж. Ваўначоска; машына для часання воўны.
Ваўначоску здзелаў, воўну часалі, разбурылі патом. Леснікова. Меў ваўначэску – воўну
часаць. Каралевічы.
ВАЎНЯ́НКА, ВАЎНЕ́НКА ж. Ваўнянка. Ваўнянкі бяруць некаторыя. Багданава,
Каралі. Ваўненкі късмацінькыя, мълако [у іх], чарвей у іх німа. Алексінічы, Латыгаль.
ВАЎЧА́ТЫ мн. Ваўчаняты. У тым імху знайшлі́ малых ваўчат. Багданава.
ВАЎЧО́ВЫ прым. ○ ВАЎЧО́ВЫЯ Я́ГАДЫ. Крушына. Я́гады ваўчовы – крушына, як
чорна смародзіна. Багданава.
ВАЎЧЫ́НЫ прым. ○ ШАМПІЁНЫ ВАЎЧЫ́НЫЯ. Неядомыя грыбы, падобныя на
шампіньёны. Дуброўкі.
ВАЎЧЫ́ХА ж. Ваўчыха. Ваўчыху з ваўчанятамі ў лесе сустрэлі. Багданава.
ВАЎЧЫ́ЦА ж. Тое ж. Ваўчыца з вуўчанёнкам бежала. Багданава.
ВАШЧЫ́НА ж. Вашчына, пчаліныя соты. Вашчына чэраз два-тры гады пастаі́ць,
нада абнаўляць. Запруддзе, Вялікі Азярэцк, Каралевічы, Нямойта, Закур’е.
ВАШЧЫ́ЦЬ незак. Націраць, насычаць воскам. Смалой ні́тку вашчаць. Нямойта,
Турава.
ВАЯВА́ЦЬ незак. перан. Супакойваць. Ваявала ноч з мальчыкъмі етымі.
Ульянавічы, Вялікі Азярэцк.
ВЕ́ДАЦЬ незак. Ведаць. Па песнях ужо ведалі, што жыта дажнуць. Багданава,
Каралі, Мянюцева, Партызаны, Рассвет.
ВЕ́ДАШНЫ прым. Вядомы. Ён ведашны, знатны чълавек. Багданава.
ВЕК м. 1. Жыццё, перыяд існавання. На наш век доля выпъла очань плъхая. Гарадзец.
2. прысл. Ні разу, ніколі. Сена ў мяне век ні астаецца. Жохава, Запруддзе, Кішуроўшчына,
Цясішча. Я век ні ўдарыла дзяцёнка. Каралі. ◊ ВЕК ВЯКО́М. Заўсёды, спрадвеку. Век
вяком так было. Каралевічы.
□ На вяку не паспі́ш на баку. Дуброўкі. □ Век жыць – не мех шыць. Дуброўкі. □ Век
жыві́ – век учыся, а дураком памрэш. Запруддзе, Буй, Вялікі Азярэцк, Каралевічы,
Леснікова, Міцюкова, Нямойта, Самсоны, Ульянавічы, Чуцькі, Неўгадава.
ВЕ́КА ж. Века, накрыўка. Е́та века і́лі крышка. Фасаўшчына. Дзяжу, што хлеп
рашчыняць, векам закрывалі. Вялікі Азярэцк. Века ў дзешцы. Дольдзева, Багданава,
Гарадзец, Нямойта.
ВЕКАВА́ЦЬ незак. Векаваць, жыць. Удавец, калі́ старэй, то і так вякуіць. Чуцькі.
ВЕЛІКО́ДНЫ, ВЯЛІКО́ДНЫ прым. Велікодны. Велікодныя песні пяём. Партызаны.
Як пост, дык паставыя песні пелі, як Вялі́кдзень – вялікодныя. Партызаны, Дольдзева,
Карпавічы, Чуцькі. ○ ВЯЛІКО́ДНАЯ СУБО́ТА. Субота перад Вялікаднем. У Вялікодную
суботу свяці́лі хлеп. Запруддзе. ○ ВЯЛІКО́ДНАЯ НЯДЗЕ́ЛЯ. Велікодны тыдзень.
Вялікодная нядзеля длі́лася ат нядзелі і да аўторніка. Багданава.
ВЕ́ЛЬМІ прысл. Вельмі, надта. Бярыце мёт з гуркамі, вельмі смашна. Фасаўшчына.
ВЕ́НА ж. Крывяносны сасуд. Вена ў мяне на пальцу. Нямойта, Запруддзе.
ВЕНГЕ́РКА ж. Венгерка (танец). Раньшы гулялі кадрылю і лявоніху, і венгерку.
Цясішча. У нядзелю гулялі кадрэлю, вінгерку і какетку. Кавалі, Вялікі Азярэцк.
ВЕ́НІК м. Венік. Венікуў візалі пъ дваццаць пар. Багданава. Венікі, што мяцеш, так у
печ спалі́ць, то дош будзіць (павер’е). Гарадзец, Баравікі, Запруддзе, Каралі, Нямойта,
Сяргейкі.
ВЕ́РА ж. Вера. Табе ніхто ні дась веры, што ты бальная. Каралевічы.
ВЕРАБЕ́Й, ВАРАБЕ́Й м. Верабей. Каб вераб’і́ ня елі ячмень, нада ў Къляды
вытапіць печ. Ракаў Засценак, Багданава, Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Партызаны. Вараб’і́,
як жыды які́я, ад іх адбі́цца ні можна. Партызаны.
ВЕРАБ’І́НЫ прым. ◊ ВЕРАБ’І́НАЕ МАЛАКО́. Дастатак, заможнасць. Яму ні
хватаіць вераб’і́нага малака. Запруддзе.
ВЕРАПЛА́Н м. Самалёт. Старыя ўсё къзалі вераплан, а ні съмалёт. Багданава.
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ВЕ́РАС, ВЕ́РУС м. Верас. Верас расцець у лясу. Буй. Верус па лесу расцець,
сірэневум цветам цвіці́ць, як ельнічак, каровы ядуць. Каралі, Багданава, Запруддзе,
Каралевічы, Партызаны.
ВЕРАЦЕ́ННІЦА ж. Вераценніца, гадзюка. Вераценніцу не ві́дзела. Вялікі Азярэцк.
ВЕРБАЛО́ЗА ж. Вербалоз. Багданава, Кішуроўшчына.
ВЕРБАЛО́ЗІНА ж. Тое ж. Ля возера вербалозіна стаі́ць. Кішуроўшчына, Багданава.
ВЕ́РБНІЦА ж. Вербніца; нядзеля перад Вялікаднем. Вербніца перат Паскай.
Багданава. За Сараком – Вербніца і Пасха. На Вербніцу вербу свецяць. Вербу нясуць у
цэркву і свецюць, патом у жыта торкаюць, каб жыта радзі́ла. Міцюкова, Каралевічы,
Ракаў Засценак, Самсоны, Цясішча.
ВЕРЛУ́Н м. Чалавек, які ўмее дагадзіць. Зяць тожа верлун, так абыйшоўся ласкава.
Парэчча.
ВЕ́РНА прысл. 1. На самай справе, абавязкова. Нада ш верна ў бальні́цу іці́. Заазер’е.
2. Відаць, магчыма. Дзет на рыбі верна. Багданава. Бог з неба верна скідаець такі́х людзей
[гутарка пра экстрасэнса]. Партызаны, Буй, Гарадзец, Каралевічы, Нямойта.
ВЕРТАВА́ЦЬ незак. Заляцацца. Вертуіць з мужыком. Ракаў Засценак.
ВЕРХ м. 1. Верхняя частка чаго-н. Даўней печы былі бяз верху. Нямойта, Вялікі
Азярэцк, Міцюкова, Партызаны. 2. Верхняе адзенне. Усё ручное: і ніз і верх, ні було
лавашнага. Багданава.
ВЕ́РХАМ, ВЯРХО́М прысл. Вярхом. На кані́ ездзіў верхам. Нямойта, Баравікі,
Цясішча. Е́дзіць вярхом за намі нехта. Фасаўшчына.
ВЕРХАВО́ДКА ж. Сялява (рыба). Верхаводка мо ўскочыць у калодзісь. Вялікі
Азярэцк, Чуцькі.
ВЕ́РХНІ прым. Які знаходзіцца ўверсе. Ні́жні камень у жорнах, верхні. Міцюкова.
ВЕ́РЫЦЬ незак. Верыць. Народ табе ня верыць. Леснікова, Багданава, Міцюкова.
ВЕ́СІЛА, ВЯСЁЛА прысл. Весела. У мяне цяпер весіла – поўная хата людзей.
Багданава. Бядней было, а было дужа вясёла. Запруддзе, Алексінічы, Багданава, Гарадзец,
Заазер’е.
ВЕ́СЦІ незак. Весці, заводзіць. Даўней карова целіцца, яе ў хату вядуць. Багданава,
Запруддзе, Нямойта, Фасаўшчына. ◊ ВЕ́СЦІ ЛАТ. Рабіць належным чынам. Нада й
мълаці́ць, у тры цапы мълаці́лі, лат вялі́. Заазер’е.
ВЕ́СЦІСЯ незак. 1. Пладзіцца, разводзіцца. Кърасі́ вядуцца многа. Запруддзе,
Багданава, Вялікі Азярэцк, Дольдзева, Міцюкова. 2. Радзіць, не зводзіцца. Вот яна шчэ
вядзецца, бульба «снешка», даўнішняя. Запруддзе.
ВЕСЯЛІ́ЦЦА незак. Весяліцца. Каб не весялі́ўся, даўно б засі́ліўся. Каралевічы.
ВЕСЯЛО́СЦЬ, ВЯСЁЛАСЦЬ ж. Весялосць. Весялосць на дзень, а цяжэсць на век.
Каралевічы. Вып’іш дзеля вясёласці. Багданава.
ВЕ́ТАХ, ВЯТО́Х м. 1. Ветах; месяц у апошняй квадры, на зыходзе. Сход ветаха – не
нада воласы падразаць, а маладзіком – расці́ будуць. Багданава, Цясішча. 2. Месяц; месяц
у першай фазе. Узышоў вятох, сярпок ужо. Багданава. ВЕТАШО́К памянш. Веташок
маленькі, а тады большы. Багданава.
ВЕ́ТКА ж. Галінка. Пъмяло з ветак сасновых. Карпавічы, Ульянавічы.
ВЕ́ТРАНКА ж. Дошка, якая замацоўвае дах (?). Ветранкі ў хаці прыбі́, кап шыхвер
ні пъдъмала. Мянюцева.
ВЕТРА́НКА ж. Вятранка, ветраная воспа. Ветранка апсыпала дзіцёнка. Нямойта.
ВЕ́ТРАЦЬ незак. Ветрыць, ачышчаць на ветры (пра збожжа). Ветраюць – і чыстае
зярно астаецца, пасейкі адлятаюць. Міцюкова, Тады зярно ветраіш, бярэш лупку і
ветраіш. Дольдзева, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Гарадок, Нямойта, Розмыслава.
ВЕ́ХАЦЬ ж. Вехаць; пучок травы, якім мылі посуд. Іс травы вехъць. Савінічы.
ВЕ́ЦЕР м. Вецер. С ветру, с сквазняка прахвоціць глаз – і ячмень. Нямойта. Как
вецер хваціць, пыл сталбом. Дуброўкі, Гарадзец, Запруддзе. ВЕЦЯРО́К памянш. Як
вецярок дунець, дык такі́ запах. Запруддзе.
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ВЕ́ЦЦЕ н. зб. Вецце, галінкі. З дуба вецце хі́ба ўсё зберыць? (з песні). Дуброўкі. ◊
САБІРА́ЦЬ З ДУ́БАМ ВЕ́ЦЦЕ. Гаварыць абы-што. Сабіраць будзіць з дубам вецце.
Чуцькі.
ВЕ́ЧАР м. Вечар. Сонца ні́ска – вечар блі́ска. Запруддзе. Кожды вечър і кожды дзень
купаюцца. Каралевічы. Вечаром узяла салому і ў печ паслала. Партызаны, Багданава,
Вялікі Азярэцк, Ульянавічы. ◊ ДАЖДА́ЦЬ ВЕ́ЧАРА. Бажба. Каб я вечара даждала – усё у
сваі́м дзеці школу канчалі. Цясішча.
ВЕЧАРУ́ШКІ толькі мн. Вячоркі. Вечарушкі тыя самыя, што супраткі, толькі
вечарам. Партызаны, Дольдзева, Леснікі, Закур’е.
ВЕЧАРЫ́НКА ж. Вечарынка, гулянка з музыкай і танцамі. Ідуць мальцы і дзеўкі на
вечарынку. Марозаўка, Леснікі, Нямойта, Партызаны.
ВЕ́ЧНА прысл. Заўсёды. Вечна ў мяне ў калідоры вядро з вадою. Рэчкі. ◊ ВЕ́ЧНА
ВЯКО́М. Спрадвеку. Вечна вяком як лі́па зацвітаець – холад. Рэчкі.
ВЕ́ШАЛА н. Прыстасаванне для сушкі бобу, гароху і інш. Вешала – боп сушыць.
Запруддзе, Дольдзева.
ВЕ́ШАЦЬ незак. ◊ ХОЦЬ ТАПО́Р ВЕ́ШАЙ. Дзе няма чым дыхаць. Накурылі, хоць
ты тапор вешай. Серкуці. ◊ ХОЦЬ НА КІЙ ВЕ́ШАЙ. Вельмі шмат. Ай, тут баб хоць на
кій вешай, а мужукоў німа, пуўміралі. Запруддзе.
ВЕ́ШКА ж. Гронка. Вешкамі нада рваць парэчкі. Рэчкі, Запруддзе.
ВЕ́ЯЛКА ж. Веялка; драўляны шуфлік для ручнога веяння збожжа пасля малацьбы.
Дабра кучу наложуць і веелкай кідаюць далёка. Розмыслава, Гарадзец, Фасаўшчына.
ВЕ́ЯЦЬ незак. Веяць. Веілі жыта, луччъе дабро дальшы ляцела. Каралі, Вялікі
Азярэцк, Нямойта.
ВЁРТКІ прым. Вёрткі. Вёрткі такі́, быстры. Багданава.
ВІ́ГА ж. Гнілая бульба. Ві́га – гэта ж ні гнілая бульба, усё ікая мучына, малолі і елі.
Чуцькі.
ВІД м. 1. Знешні выгляд, твар, аблічча. Ві́дам нічога, але неапратная. Дольдзева. 2.
Від, разнавіднасць. Усякага ві́ду зверабой. Серкуці, Нямойта, Фасаўшчына.
ВІДАВО́ЧНА прысл. Яўна, відавочна. Яно ж відавочна, што ў другую рэспубліку
збываюць. Ульянавічы.
ВІ́ДЗЕЦЬ незак. Бачыць. Ня ві́дзелі дзеці гора. Багданава, Гарадзец, Запруддзе,
Каралевічы, Розмыслава, Рэчкі, Ульянавічы, Закур’е, Неўгадава.
ВІДНЕ́ЦЦА незак. Світаць. Ужо віднеіцца. Гарадзец.
ВІДНЕ́ЦЬ незак. Тое ж. Якая там вясной ноч! – ужо залачаіць, віднеіць. Гарадзец,
Івоні.
ВІДЭ́ЛЕЦ м. Відэлец. Ві́лъчкі відэльцъмі звалісі. Відэльцы іх завуць. Каралі. Відэльцы
былі́, але іх мала пользъвалі. Буй.
ВІ́ДНА прысл. Відно, светла. Мы праспалі, ужо ві́дна. Серкуці. ◊ ДА ВІ́ДНА. Да
світанку. Да ві́дна з вечара сядзеў у сатку. Ульянавічы, Серкуці.
ВІЖЖА́ЦЬ незак. Зумкаць, гудзець. Пчала ета віжжыць інакшай. Вялікі Азярэцк.
ВІЗА́ЛЬШЧЫЦА ж. Тая, хто вяжа што-н. Ай, вяжыць іна, візальшчыца харошъя.
Багданава.
ВІЗА́НКА ж. Вязка, звязак аднародных прадметаў. Ідзеш у лес, ламаіш красі́выя
ветачкі і нясеш цэлую візанку. Карпавічы.
ВІ́КА, ВІ́ГА, ВІ́ҐА, ВІХА́ ж. Віка. Пасеіна і ві́ка, і гарох, усё будуць касі́ць. Яны
разам пасеіны. Фасаўшчына. Ві́гу сеілі для карма, малаці́лі і елі. Чуцькі. Летась къла нас
была ві́ґа. Гарадзец, Багданава, Жохава, Запруддзе, Каралевічы, Каралі, Сукрэмна,
Фасаўшчына. Ві́ха – каровам урэдна, як з’есць карова, падыхаіць. Багданава1, Багданава.
ВІ́ЛАЧКІ толькі мн. 1. Дэталь калаўрота. У пралцы верх – ві́лачкі. Вялікі Азярэцк,
Каралі. 2. Раздвоены канец у нізе грабільна. Распілі́ў грабі́льна, здзелуў ві́лъчкі. Леснікова.
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ВІ́ЛАЧНІК, ВІ́ЛАШНІК м. Дзяржанне ў вілах. Ві́лкі паламаюцца ці ві́лачнік – усе
рабі́ла. Баравікі. Ві́лъшнік у ві́лках. Рэчкі, Багданава, Сукрэмна. Баба ві́лъшнік зъклъдала,
калі́ палкі німа, каб ні атхадзі́ў бальшы навой. Закур’е.
ВІЛЁК м. Пранік (?), любы спадручны сродак (?). Запарваеш [кудзелю], паб’еш
вільком, высахнець, навіваеш на ставы. Апечкі.
ВІЛІЗІ́НКА, ВІЛІЗГІ́НКА ж. Танец. Вілізі́нку танцавалі толькі ўдваі́х. Вілізгі́нку
умела. Самсоны.
ВІЛІР’ЯНАВЫ, АВЯР’Я́НАВЫ прым. 1. Які мае адносіны да валяр’яну. Цвіцяць
вілір’янавыя корні. Алексінічы. 2. Прыгатаваны з валяр’яну. Авяр’янавых капель і тых
няма. Гарадзец.
ВІ́ЛКА ж. Развілка ў калодзежным жураўлі. Гарадок.
ВІ́ЛКІ толькі мн. 1. Вілы (сельскагаспадарчая прылада). Чълавек пъдаець сена
ві́лкъмі на стох. Леснікова. Той гной трэба ня ві́лкамі, а рукамі растрэсці. Багданава.
Ві́лкі былі́ капаць, растрасаць, на два зубкі́. Ві́лкі, што гной разбіваць. Гарадзец,
Марозаўка. 2. Прылада, з дапамогай якой ставяць у печ і вымаюць з яе гаршкі, чыгуны і
пад. Ві́лкамі бяру чугун. Закур’е. 3. Развіліна, развілка. Стоўп зь ві́лкъмі. Кляпчэва.
ВІ́ЛЫ толькі мн. Вілы (сельскагаспадарчая прылада). На ві́лы пъкладу карові сена.
Гарадок.
ВІ́ЛЬЧЫК м. Верхні стык страхі. Ві́льчык сама, дзе саедзіняецца з аднэй стараны
крыша і з другей. Запруддзе, Багданава, Гарадзец.
ВІЛЯ́ЦЬ незак. перан. Махаць, біць. Бацька віляець цапом, а я нічога ні ўмею.
Баравікі.
ВІНАВА́ЦЬ незак. Абвіначваць. Вінуюць Гарбачова каторые, а я ні даю. Заазер’е.
ВІНАГРА́Т м. Вінаград. Вінъграт троху накрывалі, ужо зацві́ў. Апечкі.
ВІНАГРЭ́Д м. Вінегрэт. Лі́тър смітаны куплю, здзелую вінагрэду й паем. Дольдзева.
ВІНАКУ́РНЯ ж. Бровар, вінакурны завод. Дарма што блі́ска была вінакурня.
Закур’е.
ВІ́НДА ж. Жэрдка ў калодзежным жураўлі. Ві́нда, што ў калодзісь палка, дъ яе
вядро чаплялі. Алексінічы, Каралевічы, Фасаўшчына.
ВІ́ННЫ прым. З рэзкім смакам. Тады саладуха ў хлебніцы пастаі́ць дзень і станіць
такая ві́нная, рэская. Багданава.
ВІНУВА́ТЫ прым. Вінаваты. Што людзі вінуваты? Фасаўшчына. Я вінуват,
кажыць. Багданава. Баба душой была ні вінувата, а ён яе трах і забі́ў. Жохава.
ВІНЧА́ЛЬНЫ, ВЕЛЬЧА́ЛЬНЫ прым. Вянчальны. Сундук вінчальны стаі́ць, замуж
ішла з сундуком. Марозаўка, Нямойта. Кальцо вельчальнае. Дуброўкі, Неўгадава.
ВІР м. Вір. У віры бяллё мыла. Запруддзе, Буй, Вялікі Азярэцк, Гарадок, Парэчча,
Ульянавічы.
ВІРАЎЧА́НЫ прым. Вераўчаны, зроблены з вяроўкі. Супоні былі́ віръўчаныя.
Гарадзец.
ВІРАЦЯНО́, ВІРЦЯНО́ н. 1. Верацяно. Пралі ў нас нъ вірацёнъх. Багданава, Вялікі
Азярэцк, Заазер’е, Карпавічы, Марозаўка, Савінічы, Закур’е. 2. Вертыкальны шпень у
жорнах, на які насаджваецца верхні камень. Вірцяно, штобы верхні камінь ні саскочыў.
Вялікі Азярэцк.
ВІРЛАВО́КІ прым. Лупаты, зіркаты (пра чалавека). Вірлавокія вочы ў яе. Гарадзец,
Багданава, Вялікі Азярэцк.
ВІРЛУ́П м. Тое ж. Як бальшыя вочы – вірлуп. Нямойта.
ВІРЛЫ́ мн. Пра нешта вялікае, пукатае (звычайна вочы). У яе вочы як вірлы. Вялікі
Азярэцк.
ВІРО́К, ВІЛЁК, ВІЮРО́К м. Юрок; прыстасаванне для звівання нітак. Вірок, потым
на матаві́ла, прасыхалі ні́ткі – з матаві́ла на клубок. Дуброўкі. Снавалі вільком ні́ткі.
Апечкі. Лапці падплітаць віюрок быў з косці. Буй.
ВІРТАНУ́ЦЦА зак. Вярнуцца. Віртанулася назад адна ад яблані. Нямойта.
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ВІРХА́МІ прысл. Вярхом. На конях пад’іжджалі вірхамі. Нямойта.
ВІСЕ́ЦЬ незак. Вісець. Вісока вісі́ць дзіця ў люльцы. Каралі.
ВІСКІ́ мн. Скроні. Коліць у віскі́. Сянно.
ВІ́СНУЦЬ зак. Віскнуць, крыкнуць. Кап хто пі́снуў, кап хто ві́снуў: усе панямелі.
Самсоны.
ВІСО́КА прысл. Высока. Дзе вісока, там не ўсходзіць. Гарадзец. Саўецца рой на
грушы вісока. Вялікі Азярэцк, Багданава, Запруддзе, Партызаны.
ВІСУ́ШЧЫ прым. Вісячы. А послі ланпы вісушчыя пъяві́лісі. Фасаўшчына.
ВІСЯЛЕ́Й прысл. Весялей. Раньшы было вісялей жыць у дзярэўні, хоць галодныя,
хоць халодны, ну як-то усталасць ні брала. Фасаўшчына.
ВІСЯЛУ́ХА ж. Вясёлае гулянне. Ну, вісялуха будзіць! Нямойта.
ВІ́ТКА ж. Скручаны лазовы ці бярозавы дубец, якім перавіваюць плот і інш. Ві́ткі
бралі і пляцень рабі́лі, піравівалі ві́ткамі. Алексінічы, Леснікова, Нямойта.
ВІТКАВА́НЫ прым. Перавіты віткай. Іна ш ні віткъванъя гэтъя згарода, іна ш
прыбі́та. Партызаны.
ВІТРА́К м. Вятрак. Вітрак быў на пъгорку. Багданава, Гарадок.
ВІХ м. Міфічная істота. Е́хаў віх па берагах, па лясах, па зялёных лугах – пахухаеш і
плюнеш (з замовы). Запруддзе, Серкуці.
ВІХА́ ж. Вяха, знак (указанне мяжы). Віха стаіць, кароў ні гані́, нільзя. Леснікова.
ВІХО́Р м. Віхор, моцны вецер. Віхор часта ходзіць, пясок закруціць. Віхор дайжа
дрэва зломіць. Багданава, Гарадзец, Запруддзе, Ракаў Засценак, Партызаны.
ВІХО́Р м. Узнятая ўверх пасма валасоў. У каго два віхры, то шчаслі́вы чълавек.
Нямойта.
ВІЦІРА́Н, ІЦІРА́Н м. Ветэран. Віціран ён, адзі́н тутацькі. Вялікі Азярэцк. Гэтым
іціранам усё цяпер. Нямойта.
ВІЦІНА́Р, ЛІЦІНА́Р м. Ветэрынар. У мяне сын віцінаръм. Гарадок, Багданава,
Вялікі Азярэцк. Я думала ліцінар прыехаў. Чуцькі.
ВІЦЬ незак. Віць, плесці. У жыта ідуць, вянкі́ ўюць. Алексінічы, Багданава, Буй,
Дольдзева, Кавалі.
ВІЧАРЭ́ЦЬ незак. Вечарэць. Въръзалі лес, а тут вічарэіць. Міцюкова.
ВІШНЁВЫ прым. Вішнёвы. Вішнёвы цвет гаворуць. Запруддзе.
ВІ́ШНІНА ж. Вішня, асобнае дрэва вішні. За ві́шніну, за слі́віну плаці́лі.
Фасаўшчына.
ВІ́ШНЯ ж. Вішня (дрэва). Ві́шынь разных сартоў було. Пожанькі.
ВІ́ШЫНА ж. Вішня, асобнае дрэва вішні. Ві́шына цвіці́ць, ужо старая. Латыгаль.
ВО часц. Вось. Бур’ян во, зъръстаюць буракі́. Запруддзе, Багданава, Гарадзец,
Міцюкова, Нямойта, Партызаны.
ВО́БАЎ, О́БУЙ м. Абутак. І вобъва ні было, лапці плялі́. Багданава. Шылі обуй з
брузенту. Алексінічы, Замошша.
ВО́БЖЫ мн. Аглоблі ў баране, сасе. Вобжы – дзве жардзі́ны ў сахе, запръгаць къня.
Гарадзец, Фасаўшчына.
ВО́БЛАК м. Воблака. Партызаны.
ВО́БЛАКА н. Тое ж. Воблака находзіць – дош будзіць. Багданава, Запруддзе.
ВО́БЛАЧКА памянш. Ракаў Засценак.
ВО́БМАЛЬ прысл. Мала. Цяпер дажджэй не дастаць, цяпер вобмаль гэтага стала.
Партызаны, Нямойта.
ВО́БМАРАК м. Стан непрытомнасці. Біз памяці была, у вобмарак упала. Запруддзе,
Вялікі Азярэцк, Дольдзева.
ВО́ГНІК м. Хвароба, якая выклікае высыпку на губах. Вогнік свярбі́ць, уся бъръда,
губы ўсыпаны. Запруддзе, Багданава, Міцюкова, Ракаў Засценак.
ВО́ГНІШЧА н. Месца, дзе гарэў касцёр. Вогнішча – дзе спалі́лі што, дзе кучы
палюць. Запруддзе, Нямойта.
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ВО́ДДАЛЬ, ВО́ДАЛЬ прысл. Воддаль, на пэўнай адлегласці. Сусет чырыс мяжу
косіць, не, не чырыс мяжу, а так, воддыль. Галашчакіна. Сядзі́ воддыль ноччы і ўві́дзіш
тады [як нехта падыдзе]. Міцюкова. Водаль дзярэўня Смалоўка. Вялікі Азярэцк. У мяне
водъль, сярот гародаў пограп. Нямойта, Апечкі, Багданава, Міцюкова, Партызаны,
Неўгадава.
ВО́ДКА ж. Гарэлка. Толькі адно: пі́ва, водка, а тады дурная гълъва, [бо] дурная
глотка. Каралевічы.
ВО́ЖКІ, ВО́ШКІ мн. 1. Лейцы. Запражэш каня, вожкі ў рукі і паехаў. Багданава,
Каралевічы, Чуцькі. 2. Лейцы для паўсядзённага карыстання. Выязныя – так лейцы
называюцца, а не выязныя – то вошкі. Гарадзец, Манголія.
ВО́ЖЫК, ЁЖЫК м. Вожык. Вожык мышэй ловіць і есь. Гарадзец, Запруддзе.
Надуўся ты, як ёжык. Вялікі Азярэцк.
ВОЗ м. Воз. Воз мяхоў наложана. Дуброўкі. ВАЗЁНАК памянш. Два вазёнкі саломы
прывёс. Марозаўка, Нямойта.
□ На чыі́м вазу (кані́) едзіш, таму і песні пей. Ульянавічы.
ВО́ЗДУХ м. Паветра. Пахніць, воздух харошы. Рэчкі, Запруддзе, Дольдзева.
ВО́ЗЕРА, АЗЯРО́ н. Возера. Возера ў канцы дзярэўні канчаецца. Багданава,
Запруддзе, Нямойта, Пожанькі, Турава. Ці́ну ў возіры дужа гусі ядуць. Закур’е, Неўгадава.
Там – азяро, уні́з дзярэўню спалі́лі. Дуброўкі, Кляпчэва. АЗЯРКО́ памянш. На тое азярко
пайшоў. Марозаўка, Турава.
ВО́ЙКАЦЬ незак. Войкаць, енчыць. Войкала, камбікорм незашта купі́ць. Нямойта.
ВО́ЙЛАК м. Лямец. Войлък валюць з воўны. Гарадзец.
ВО́ЙСТРА прысл. перан. Хутка, рэзка. Лягушкі скачуць войстра. Запруддзе.
ВО́ЙСТРЫ прысл. Востры. Нош такі́ войстры. Багданава, Ульянавічы,
Фасаўшчына.
ВОЛ м. Вол. Валоў я ні запрагу. Сукрэмна.
ВО́ЛАВА н. Волава. Волава цяшкое, лошкі вылівалі з яго. Запруддзе.
ВО́ЛАС м. Валасня; лёска, звітая з валасін конскага хваста. Вуда у шэсь въласоў.
Багданава.
ВО́ЛЯ ж. 1. Воля. Вольнаму – воля, а дурным – поле. Каралевічы, Вялікі Азярэцк,
Запруддзе. 2. Магчымасць. Кап далі́ волю, можа б і не разбіралі усё. Ульянавічы.
□ Дай кі́шцэ волю – праясі́ шчасце і долю. Вялікі Азярэцк.
ВОНЬ, ВЭНЬ ж. Дрэнны пах. Тхор як дась воні, вані́ць крэпка. Багданава, Нямойта.
Вэнь такая, дыхаць нечым. Ульянавічы.
ВО́ПРАТКА ж. Верхняе адзенне. Вопрътка – верхнія адзівання. Запруддзе.
ВО́ПУХА ж. Пухліна. Ат вопухі п’ю таблеткі. Запруддзе.
ВО́ПУХАЛЬ, О́ПУХАЛЬ ж. Тое ж. О́пухаль і сталі балець рукі – застуджанне.
Партызаны.
ВОР м. Злодзей. Вароў у нас нету, очань спакойна. Запруддзе.
ВО́РАН м. Воран. Нямойта. □ Воран ворану вока не выдзяўбаіць. Вялікі Азярэцк.
ВО́РАШНА прысл. Страшна. Пярун як трэсне, аш ворашна стала. Вялікі Азярэцк,
Сянно.
ВО́РКА ж. Аранне. Паехалі на ворку бульбы. Парэчча.
ВО́РСА ж. Поўсць. У авечак ворса харошыя была. Запруддзе.
ВО́РЧЫК м. Ворчык. У пастромках, што к плугу – каромісел, а некаторыя завуць
ворчык. Гарадзец. Ворчык, зъ каторы пастромкі чапляюць. Манголія, Алексінічы.
ВО́РЫВА н. Ворыва, узараная зямля. Ворыва ўзаратъя. Запруддзе.
ВО́СЕМ, ВО́СІМ ліч. Восем. Збунтуваліся і не знаем, калі́ місает: прас дзевяць,
шэсць, сем, восем нядзель. Багданава. У нас ёсь гарушъчка сем-восім метруў, на ёй нічога
ні расцець, а камінь на ёй разный, усякіх сартоў: красный, белый, на золъта пахож.
Самсоны.
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ВО́СЕНЬ ж. Восень. Лі́павы мёд цэнны, пад восень па верусу бяруць – не такі́.
Вялікі Азярэцк.
□ Восень на рабам (серым) каню ездзіць. Гарадзец, Багданава, Жохава, Запруддзе,
Чуцькі, Неўгадава.
ВО́СЕНЬСКІ прым. Восеньскі. Гуркі́ буваюць восеньскія, срэднія, раннія. Запруддзе,
Апечкі, Заазер’е.
ВОСК м. Воск. Вашчыну палучаем, купляем толькі на воск. Вялікі Азярэцк,
Запруддзе, Жохава. ◊ ЯК ВО́СКАМ САЛЛІ́ЦЬ. Зрабіць акуратна. Ёмка ткала Сямёніха –
як воскам саллець. Багданава.
ВО́СПА, ОСПА ж. 1. Воспа; інфекцыйнае захворванне. Воспа, кор – дужа часта
дзеці балелі. Леснікі, Гарадзец, Леснікова. 2. Мазолісты нарост на скуры на нагах у каня.
Во ўсіх коней ёсь оспа. Сянно, Замошша.
ВО́СТРАЎ м. Востраў. Востраў срэдзі́ возіра ў Багданаві. Запруддзе.
ВО́СЦІ толькі мн. Прылада з вострымі жалезнымі прутамі для лоўлі рыбы. Восцямі
шчук б’юць. Багданава.
ВОСЬ ж. Вось. Раньшы былі дзіравяныя восі. Гарадзец, Жохава.
ВО́СЬМЕРА, ВО́СЬМІРА ліч. Васьмёра. Іх было восьмера, шэсць братоў.
Мянюцева. Восьміра было ўсіх дзяцей. Цясішча, Гарадок, Заазер’е, Дуброўкі.
ВОТ часц. Вось. Кааць [кажуць], вот выкінылісі раншы мыхаморы, многа, то і
грыбы будуць. Алексінічы.
ВОТАЧЭ́НЬКІ, ВО́ТАЧАНЬКІ прым. Вось такі маленькі. Бульбачку сеялі
вотачэнькую. Партызаны. Бульба малінькая, вотачънькъя сядзі́ць. Ракаў Засценак.
ВО́ТРАНА, ВО́ТРЫНА ж. 1. Амецце, адходы (звычайна буйныя) пры малацьбе
збожжа. Вотрына – асцяўё ад зярна. У адходах вотрана и мякі́на. Гарадзец. Апіхалі зярно
ат вусцяў, ветраеш, вотрана астаецца. Розмыслава. Вотрына крупнейшъя, каровам
аддавалі, а мякі́ну бралі сві́нням. Каралі. Раньшы запарвалі вотрыну у ушату. Дольдзева,
Каралевічы, Нямойта, Неўгадава. 2. Адходы пры веянні збожжа. Як ветраеш зярно,
вотрана астаецца. Розмыслава. 3. Корм для скаціны, які ўтрымлівае мякіну ці салому.
Вотрына – зъпаруць карові мякі́ну ў цэбар. Каралевічы. Вотрана, як парэжаш салому,
замішаеш, даеш. Дольдзева.
ВО́ТРАНІЦА ж. Месца за ёўняй, дзе ссыпалі адходы пры малацьбе збожжа. За
ёўняй быў катух, вотраніца, у вотраніцу мякі́ну [клалі]. Карпавічы.
ВО́ТЧЫМ м. Айчым. З вотчымам узяла і злюбі́лася дачка. Запруддзе.
ВОЎК, ВОЛК м. Воўк. Коні събярэць у кучу і вуўка ні патпусціць тэй конь: ён, як
сві́сніць у ноздры, то воўк спужаіцца. Міцюкова, Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец,
Запруддзе, Каралевічы, Ульянавічы, Ракаў Засценак, Сукрэмна. Волкі людзей елі.
Багданава.
□ Воўк у сваі́м стадзе авечак ні бярэць. Мянюцева. □ Ваўка ногі кормюць. Вялікі
Азярэцк, Гарадзец.
ВО́ЎНА ж. Воўна. Воўна с авечык. Сукно ткалі з воўны. У нас была белая [авечка],
то воўна была, як кужаль. Багданава. Аддавалі валі́ць воўну шупувалам. Вялікі Азярэцк.
Прасці нада – прадзём. Воўну прала нявестке. Леснікова. Войлак валіцца з воўны.
Гарадзец, Каралевічы, Каралі, Міцюкова, Сукрэмна, Самсоны, Закур’е.
ВО́ЎЧЫ прым. Воўчы. Па грыбы пайшлі́, а там логавы воўчыя – касцей поўненька.
Багданава. ○ ВО́ЎЧАЕ ЛЫ́КА. Дзікарослая расліна з ядавітымі пладамі. Воўча лыка –
дрэва нібальшоя. Каралевічы. Воўчае лыка красі́вым цвіці́ць. Багданава, Дуброўкі. ○
ВО́ЎЧЫ АГІ́Р. Тое ж. Воўчы агі́р жоўтым цветам цвіці́ць. Запруддзе. ○ ВО́ЎЧЫЯ
Я́ГАДЫ. Тое ж. Воўчыя ягъды кустом растуць, ягъды красныя, дробныя. Міцюкова,
Багданава. ○ ВО́ЎЧЫЯ ГРЫБЫ́. Неядомыя грыбы. Ёсь з’ядомыя грыбы і воўчыя грыбы.
Рассвет.
ВО́ЦЦІПІЛЬ, О́ТЦІПІЛЬ ж. Адліга. Чуць воцціпіль, вылізаюць тады ціцірукі́ са
снегу. Нямойта. Сонца сонцам, а отціпілі ні відаць. Багданава.
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ВО́ЧАП, О́ЧЭП м. Калодзежны журавель. Хто гаворыць журавель, хто – вочъп.
Кляпчэва, Гарадзец, Міцюкова. За очэпам патчэпішся – і паляці́ш. Нямойта.
ВО́ЧАРАДЗЬ ж. 1. Чарга. Пашла ў вочарадзь стала. Кляпчэва, Багданава, Вялікі
Азярэцк, Нямойта, Серкуці, Неўгадава. 2. Чарга пасвіць жывёлу. Па вочарадзі пасём
кароў. Сукрэмна, Партызаны. 3. Кулямётная чарга. Немцы вочарадзь пусці́лі – матка з
дзяцёнкам і павалі́ліся. Вялікі Азярэцк.
ВО́ЧКІ мн. Вочкі (у бульбе). Вочкі ў бульбы абразалі і садзі́лі ў вайну. Сукрэмна,
Нямойта.
ВО́ЧЫ мн. 1. Вочы. Вочмі́ хочацца ўсё зрабі́ць, а сіл німа. Партызаны, Багданава,
Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Нямойта, Рэчкі, Закур’е. 2. Позірк. Ёсь вока такое – карову ня
можна падаі́ць. Каралевічы. ◊ НІ ЗВЕ́СЦІ ВО́КА. Не заснуць. Учърашнюю ноч вока ні
звіла. Гарадзец. ◊ ГЛЯ́НУЦЬ АДНЫ́М ВО́КАМ. Паглядзець. Дайце хоць глянуць адным
вокам. Запруддзе. ◊ ВО́ЧЫ НА ЛОБ ПАВЫЛА́ЗІЛІ. Пра вялікае здзіўленне. Ажно вочы на
лоб павылазілі. Розмыслава. ◊ ВО́ЧЫ НЕ ПРАСЫХА́ЮЦЬ. Злоўжываць спіртным. П’ець і
п’ець – не прасыхаюць вочы. Кляпчэва. ◊ САДЗІ́ЦЦА НА ВО́ЧЫ. Слепнуць. Коні ат
натугі садзі́лісі на вочы, слеплі. Сянно. ◊ СЛА́БЫ НА ВО́ЧЫ. Слепавокі. Стала слабъя на
вочы. Баравікі. ◊ (быць) НА ВАЧА́Х. Побач, пад прыглядам. Яна на маі́х вачах была.
Багданава.
ВОШ ж. Вош. Каб табе вошы жані́ліся за каркам (праклён). Запруддзе, Багданава,
Міцюкова.
ВО́ШТА займ. Што. Пра вошта гэта? Міцюкова.
ВО́ШТА-НІБУ́ДЗЬ займ. Што-небудзь. Ён такі́ жадны на вошта-нібудзь.
Запруддзе.
ВО́ШЫНА ж. Вош. Цяпер вошыны ні знойдзіш. Міцюкова.
ВРЭ́МЕМ прысл. Часам. Врэмем псіханець. Каралевічы.
ВУ́ГАЛЬ, ВУГА́ЛЬ м. Вугаль. Вугаль сасновы палі́лі ў горне. Міцюкова, Вялікі
Азярэцк. Нада ўзяць вугаль. Каралевічы. ○ ДРАВЕ́СНЫ ВУ́ГАЛЬ. Драўляны вугаль для
кузні. Вугаль палі́лі ў кузні сасновы, дравесны. Міцюкова.
ВУ́ГАЛ м. Край. На вугле жылі. Нямойта, Закур’е. ○ НЯМЕ́ЦКІ ВУ́ГАЛ. Гладкі без
выступаў вугал. Рубі́лі хаты у нямецкі вугал. Міцюкова. ○ ПРАСТЫ́ ВУ́ГАЛ. Спосаб
складання зруба. У прасты вугал зрублены дом. Мянюцева. На прастэй вугал складалі
хату. Марозаўка. У прасты вугал дом зрублены. Мянюцева.
ВУГА́ЛЛЕ н. зб. Вуголле. Вугалле даюць сві́нням, як пол грызуць. Леснікова,
Міцюкова, Фасаўшчына.
ВУ́ДА ж. Вуда. Вудъмі ловюць рыбу. Серкуці, Багданава, Запруддзе.
ВУДАЎЁ н. Вудзільна. Вудаўё ў вудзе. Дольдзева, Багданава, Запруддзе.
ВУДЫ́Р м. Пухір. Вудыры ат крапі́вы бываюць. Вялікі Азярэцк, Нямойта, Чуцькі.
ВУ́ДЗГАЦЬ незак. Есці хутка, з апетытам. Нъклаў кашы і вудзгъй ложкуй! Заазер’е,
Запруддзе, Самсоны.
ВУ́ДЗІЦЬ незак. Лавіць рыбу вудай. Мой пашоў вудзіць рыбку. Запруддзе.
ВУЖ, ВУШ м. Вуж. Ад вужоў, ад зві́ху і я ўмею дъваць, ад зубоў умею. Запруддзе.
Вуж ні кусаіцца, а вужака кусаіцца. Буй. Вуш як паўзець, на галаве такі́ жоўцінькі
вяночак. Багданава, Алексінічы, Гарадок, Жохава, Заазер’е, Запруддзе, Леснікова,
Нямойта, Самсоны.
ВУЖА́КА ж. 1. Самка вужа. Хто вужаку заб’ець, трэцяя часць грэху прашчаецца.
Самсоны. Як укусі́ла вужака бы паросная, ланпасы сі́нія, яд дайшоў да серца, ат
трынаццаці чалавек воду бралі для яго. Багданава, Гарадзец, Дольдзева, Запруддзе,
Каралевічы, Леснікова, Нямойта, Партызаны, Ракаў Засценак, Рулёўшчына. 2. Гадзюка.
Узіла къчаргу і пор у яе, думъла вужака. Багданава. ВУЖА́ЧКА памянш. Міцюкова.
ВУЖАЧО́НАК м. Вужаня. У вужакі трынаццаць вужачонкъў было. Багданава.
ВУЖО́ЎНІК м. Куча, загрувашчаны сметнік. Дзе што-небудзь доўга ляжыць у кучы,
то кажуць вужоўнік. Запруддзе.
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ВУ́ЗА ж. Вашчына. Яшчэ вуза ляжыць у вуллі старъя. Кішуроўшчына, Вялікі
Азярэцк, Запруддзе, Каралевічы, Манголія, Фасаўшчына, Сянно.
ВУ́ЗГАЛУЎЯ н. Пярэдняя частка воза. У калёсъх вузгалуўя заднія і пярэднія ё.
Запруддзе, Гарадзец.
ВУ́ЗКІ прым. Вузкі. Тут вузкъя места, ні прайці́. Запруддзе. ВУ́ЗЕНЬКІ памянш. У
адну руку сеіць – вузенькая сцежачка будзе. Багданава, Неўгадава.
ВУ́ЛАЧКА ж. Завулак. Пашоў у ету вулачку. Запруддзе.
ВУ́ЛЕЙ м. Вулей. У вулей селі пчолы. Кішуроўшчына, Вялікі Азярэцк, Запруддзе,
Закур’е.
ВУ́ЛІЦА ж. Вуліца. Пятрок Давыдавіч на тэй вуліцы жывець, то ён вам усяго
раскажыць. Міцюкова, Запруддзе.
ВУ́ЛКА ж. Маленькая вузкая вуліца. Па вулкі пашлі́ піскляняты. Каралевічы,
Запруддзе.
ВУЛЬ-ВУЛЬ выкл. Выгукі, якімі падзываюць качак, галубоў. Вуль-вуль-вуль – так
вутъчък завуць, сама так і гулубоў. Запруддзе.
ВУЛЬГА́РСТВА ж. Непрыстойная лаянка, брыдкаслоўе. Адна вульгарства чуіцца.
Нямойта.
ВУМУВА́ЦЬ незак. Вымываць, прыбіраць. Перат Пасхай усё вумувалі. Карпавічы,
Багданава.
ВУ́НАЦЬКІ часц. Вунь, вось, во. Пустырнік вунъцькі кала нізі́ны расцець.
Алексінічы, Запруддзе.
ВУНЬ, ВУН, ВУ́НА часц. Тое ж. Дубок белым цвіці́ць, вунь у хаце [хрызантэмы].
Малы Азярэцк. Вун там Мар’я. Запруддзе, Заазер’е, Нямойта. Ідзець вуна кума. Чуцькі,
Марозаўка.
ВУРНУ́ЦЬ зак. Піхнуць, штурхнуць. Як вурну яго рукой. Міцюкова, Запруддзе.
ВУ́ПАР м. Упарты чалавек. Вупър – чалавек настырны. Запруддзе, Заазер’е.
ВУ́РЗАЦЬ незак. Есці хутка, з апетытам. Самсоны.
ВУ́РСТА ж. Крывяная правяленая каўбаса. Кашу вараную з дробных круп
дамішаюць з кроўю і ў кі́шкі таўстэя наллюць, павісі́ць, прычарствеіць – вурста. Кусок –
на скавароду і ядуць. Гарадзец.
ВУ́РУЧЫЦЬ незак. Моцна балець. Скулы вуручыла ноччу, ня сплю. Алексінічы.
ВУРЧА́ЦЬ незак. Муркаць. Вурчыць кошка. Дольдзева, Багданава, Жохава,
Запруддзе, Рулёўшчына.
ВУСА́ТЫ прым. Асцюкаваты. Вусаты ячмень расце. Апечкі, Заазер’е.
ВУ́СЕНЬ м. Вусень. Бабачкі аткладаюць лічынкі, тады вусені выводзяцца.
Партызаны.
ВУ́СНА прысл. Вусна. Вусна мне пірідалі, што так і так. Запруддзе.
ВУ́СНІНА ж. Губа (чалавека). Так распохла вусніна – зуб балі́ць. Запруддзе,
Кішуроўшчына.
ВУ́СНЫ толькі мн. Вусны. У мяне, як ё вудуры, і вочы, і вусны распёрла. Чуцькі,
Запруддзе, Кішуроўшчына.
ВУСЫ́ мн. 1. Вусы. У варажбі́ткі вусы былі́, як у мушчыны. Міцюкова, Запруддзе. 2.
Асцюкі. У ячменю вусы даўгі́я. Апечкі, Запруддзе. ВУ́СІКІ памянш. Партызаны.
ВУ́ТКА ж. Качка. Разводзюць вутак, гусей. Багданава. Вутка знесла яйцо няпеўнае.
Каралевічы, Багданава, Буй, Запруддзе, Кішуроўшчына, Манголія, Нямойта, Ульянавічы,
Закур’е, Дуброўкі. Купляецца, як вутка таўстая, і на бок ідзець. Міцюкова. ВУ́ТАЧКА
памянш. Вутачку забі́ла. Неўгадава. ◊ ЯК У ВУ́ТКІ (згарэць). З’есці без наступстваў. Гэта
баба і пыганкі есь, у яе як у вуткі згарыць. Сянно.
ВУ́ХА н. 1. Вуха. За вушы цягнулі, каб рос малец. Партызаны, Гарадзец, Запруддзе,
Івоні, Каралевічы, Нямойта, Серкуці, Закур’е. 2. Прыстасаванне ў розных прадметах для
больш зручнага карыстання. У мяне цэбър з вушамі ёсь шчэ. Нямойта, Буй. ◊ УНЕ́СЦІ Ў
ВУ́ШЫ. Расказаць, давесці да ведама. Яму ў вушы ўнясуць, што ён прыёмны сын. Чуцькі.
84

◊ БРА́ЦЦА ЗА ВУ́ШЫ. Здзіўляцца. За вушы бярэцца: такая любоў. Міцюкова. ◊ ВУ́ШЫ
ВЯ́НУЦЬ. Прыкра, непрыемна слухаць што-н. Як станіць расказваць – аш вушы вянуць.
Партызаны. ◊ ВУ́ШЫ НЯ СХВО́ЦІШ. Не ўсё пачуеш з таго, што нагаворана. Нъгаворуць
плётък, што й вушы ня схвоціш. Запруддзе. ◊ ПРАПУСКА́ ЦЬ СКРОЗЬ ВУ́ШЫ. Не
звяртаць увагі. Скрозь вушы сама прапусці́ла. Баравікі. ◊ ХОЦЬ У ВУ́ХА ЎЛЕ́ЗЦІ. Пра
нешта мяккае. Хоць у вуха ўлазяць тыя сапошкі – мякенькія. Жохава.
ВУ́ХНУЦЬ зак. Ударыць (пра гром). Такі́ пярун вухнуў, аш сцены зъдрыжэлі.
Міцюкова, Савінічы, Фасаўшчына.
ВУ́ЧАНЫ прым. Адукаваны. Дзяўчонка высокая, граматная, вучаная. Запруддзе,
Багданава.
ВУ́ШЛЫ, У́ШЛЫ прым. Кемлівы, вельмі хітры. Мальцы былі́ вушлыя, то ні зівай, а
то абчысцюць. Каралевічы. Маліц-то ушлы такі́. Серкуці, Каралевічы.
ВУЎКУЎНЯ́ ж. Месца, дзе водзяцца ваўкі. Вуўкуўня ў лесі, дзе ваўкі́ вядуцца.
Багданава.
ВУЦЁНАК, ВУЦЯНЁНАК м. Качаня. І пісклянёнка хочъцца дзіржаць, і вуцёнка.
Малы Азярэцк. У аднэй быў вуцянёнак, дык сарока забі́ла. Серкуці, Запруддзе.
ВУЦІ́НЫ прым. Качыны. Вуці́ныя яйцы крапчэйшыя, чым курыныя. Запруддзе,
Багданава, Ракаў Засценак.
ВУЦЯ́К м. Качар. Вуцяк большы, а вутъчка меншая. Запруддзе, Багданава,
Манголія.
ВУЦЯ́ЦІНА ж. Мяса качкі. Вялікі Азярэцк.
ВУ́ЧАНЫ прым. Адукаваны, граматны. Э́тые дзеці дзеці ўсе вучаные. Запруддзе.
ВУЧЫ́ЦЕЛЬ м. Настаўнік. Вучацялі́ яго хваляць. Вялікі Азярэцк.
ВУША́К, УША́К м. Вушак; вертыкальная частка дзвярной або аконнай каробкі.
Вушакі́ ў дзвярах. Гарадзец. Пашоў асаджъваць ушак у хаці. Запруддзе.
ВЫ́БАЛІЦЬ зак. Выпасці. Як зълатушны, то выбъліць валосся нъ гълаве. Нямойта.
ВЫБАЧА́ЦЬ незак. Прасіць прабачэння. Выбъчайця, я ні знала, послі ета ня будзіць.
Запруддзе.
ВЫ́БЕГАЦЬ зак. Абабегчы, бегаючы, пабыць у многіх месцах. Дзеці выбегаюць
зімою болей. Міцюкова.
ВЫБЕ́ЛІВАЦЬ незак. Выбельваць. Нада выбелівъць суравесь с пълътна. Запруддзе,
Багданава.
ВЫ́БЕРЫ толькі мн. Выбары. Ікрас пірат выберамі. Малы Азярэцк.
ВЫБІВА́ЦЦА незак. Высякацца. Къмяга з дзеръва, тоўстая і выбіваецца такей
сякерай загнутай. Запруддзе.
ВЫБІВА́ЦЬ незак. Выстукваць. Нагамі выбіваіць, рукамі выдзелыіць [у танцы].
Багданава, Нямойта.
ВЫБІРА́ЦЦА незак. Заканчвацца. Вада ні выбіраецца з калодзеся – поўны і поўны.
Партызаны, Малы Азярэцк.
ВЫБІРА́ЦЬ незак. ◊ ВЫБІРА́ЦЬ СЦЕНЬ. Выганяць хваробу загаворамі. Выбірайця з
Насці сцень з галавы, з касцей (з замовы). Каралевічы.
ВЫБІРА́ЦЬ незак. Выбіраць. Выбіраць можна бульбу, моркву, жъніха, дзеўку.
Запруддзе, Багданава, Заазер’е, Леснікова, Манголія, Фасаўшчына.
ВЫ́БІТЫ дзеепрым. Забіты. Курпаткі былі́ выбіты, а дзе крупатъчкі гіктар
з’ядаюць жукоў. Сянно.
ВЫ́БІТЫ дзеепрым. Утрамбаваны, выбіты. Пры старым урэміні пол глі́най выбіты
быў. Багданава, Серкуці.
ВЫ́БІТЫ дзеепрым. Спрацаваны. Я чалавек вырабатаны, выбіты. Вялікі Азярэцк,
Партызаны.
ВЫ́БІЦЦА зак. Выйсці, выбрацца з цяжкасцямі. Паўлі́тра мълі́ны нъбрала і чуць з
лесу выбілася. Серкуці. ◊ ВЫ́БІЦЦА З ГО́РА. Зажыць у дастатку. Я думала, век з гора ня
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выб’юся. Багданава, Запруддзе. ◊ ВЫ́БІЦЦА ІЗ СІЛ. Вельмі стаміцца, аслабець, знемагчы.
З маладых гадох выбілася із сіл. Багданава, Запруддзе, Партызаны.
ВЫ́БІЦЬ зак. Выбіць. Нъ танцах гъпъка як даў і выбіў мне костку на назе. Нямойта,
Запруддзе.
ВЫ́БЛЯСНУЦЬ зак. Выбліснуць. Выблясніць сонца, тады павяжэм снапкі́. Чуцькі.
ВЫБО́Р м. ◊ НА ВЫБО́Р. З правам выбару. Які́я хочъця, на выбор. Каралевічы.
ВЫБРАКО́ВАЧНЫ прым. Выбракаваны. Выбраковачных свінней пръдаюць.
Багданава.
ВЫ́БРАЦЦА зак. Выбрацца. Чуць выбралася, плоха ўбралі дзілянку, ногі зломіш.
Серкуці.
ВЫ́ВАДАК м. Вывадак. Там нільзя высікаць алешнік, там ля возіра птушкі, штоп
вывъткі вадзі́лісі. Багданава, Вялікі Азярэцк.
ВЫВАДЗІ́ЦЬ незак. Выводзіць (пра птушак). Дзве ластаўкі, і двое вывялі.
Фасаўшчына.
ВЫ́ВАЛАЧЫ зак. Выцягнуць, вывесці. Маці вывалакла дзяцей, немцы хату спалі́лі.
Алексінічы.
ВЫ́ВАЛІЦЦА зак. Выпасці. Зуб вываліцца – з радні́ нехта ўмроць. Каралевічы,
Багданава, Вялікі Азярэцк.
ВЫ́ВАРАЦЕНЬ м. Выварацень. Выварацень – бурай абярнула с каранём дзерава.
Багданава, Гарадок, Запруддзе.
ВЫ́ВЕЗЦІ зак. Вывезці. Раньшы навос вывязеш і дайжа вуліцу пъдмяцеш – і ўсё на
поля. Фасаўшчына.
ВЫ́ВЕРНУЦЦА, ВЫ́ВІРНУЦЦА зак. 1. Выпасці, вырвацца з коранем. Дрэва
вывірнулъся, яго ні бяруць у дом, як строюцца. Запруддзе, Міцюкова. 2. Спрытным рухам
абмінуць перашкоду. Яны вывернуліся – і як далі ў плячо. Запруддзе.
ВЫ́ВЕСЦІ, ВУ́ВЕСЦІ, ВЫ́ВІСЦІ зак. 1. Завесці. Вывілі нъ гумно, зъ гумном хадзі́лі
коні. Міцюкова, Нямойта. 2. Выседзець з яйка (пра птушак). Пасадзі́ў курыцу на яйца,
ціплят вувела. Жохава, Леснікова, Неўгадава. 3. Праспяваць, выцягнуць голасам. Я маці́ў
так вывесці не магу. Каралевічы.
ВЫ́ВІСКА ж. Раўнавага шаляў. Здзелъйця вывіску правільную. Запруддзе.
ВЫ́ВУДЗІЦЬ зак. перан. Выпрасіць, выманіць. Усё вывудзіць у яе: сала ці
капейчыну. Міцюкова.
ВЫВЯ́ЗВАЦЬ незак. Вывязваць. Вывязвала так, у вайну пабралі. Баравікі.
ВЫ́ГАБЛЯВАЦЬ зак. Выгабляваць. Трэба выгъбляваць габлюшком гладзінька.
Запруддзе.
ВЫ́ГАДА ж. 1. Карысць. Цяпер усе выгаду шукаюць. Сукрэмна, Запруддзе,
Дольдзева. 2. Вельмі добра. Цяпер выгада жыць. Дуброўкі, Багданава, Фасаўшчына,
Чуцькі.
ВЫ́ГАДАВАЦЬ зак. Выгадаваць. Я сумею дзяцей выгадаваць. Запруддзе, Цясішча.
Птушкі пяюць, пъка дзяцей выгъдаюць. Гарадзец.
ВЫ́ГАДНА прысл. Выгадна. Выгадна там жыць. Запруддзе.
ВЫ́ГАН м. Выган. На выган выгнала карову. Запруддзе, Багданава, Гарадок.
ВЫГАНЯ́ЦЬ незак. 1. Выганяць (пра жывёлу). Выгъняць кароў у поля. Запруддзе,
Савінічы, Цясішча. 2. Праганяць. Каб прыйшла якая разумная, ні выгъняў бы, а так ні
хачу [пра жаніцьбу]. Рэчкі, Багданава, Запруддзе, Савінічы, Закур’е.
ВЫГАРА́ЦЬ незак. Выгараць, гінуць ад спёкі. Выгъраіць на глі́ні пасеў. Запруддзе,
Леснікова, Марозаўка, Партызаны.
ВЫГА́РТАЦЬ незак. Выграбаць. Выгартаеш чапялой жар наперад, каб запякаўся
хлеп. Міцюкова.
ВЫ́ГАРАДЖАНЫ дзеепрым. Выгараджаны. Пад акном у каго бываіць
выгараджаны палісаднік. Заазер’е, Багданава.
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ВЫ́ГАРАДЗІЦЬ зак. Абгарадзіць, загарадзіць. Стойла для цілят выгъръдзілі, а
дажджы, то грась пъ калена, яны ня хочуць туды іці́ць. Баравікі, Запруддзе.
ВЫ́ГАРАДЗЬ ж. Загароджанае месца каля кароўніка, канюшні. Самсоны.
ВЫ́ГАРАДКА ж. Агароджанае месца для дзённай дойкі кароў. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́ГАРКА ж. 1. Выгаралае месца. Выгарка, дзе выгъръць зімля, торх. Гарадок. 2.
Яма, запоўненая вадой. Выгарка – такая калдобіна ў зямлі́, вада стаі́ць. Партызаны,
Запруддзе, Дольдзева, Нямойта, Ульянавічы. Скуты вымачвалі на выгарках і слалі.
Савінічы.
ВЫ́ГАРНАЦЬ зак. Выграбці. Жар выгарніш, аі́рам пасцеліш і засодзіш хлеп.
Неўгадава, Запруддзе, Фасаўшчына.
ВЫ́ГАФТАВАЦЬ зак. Вышыць. Я выгафтую табе, а ты вяжы. Савінічы.
ВЫГІНА́ЦЬ незак. Выгінаць. Выгіналі доскі, дзелалі лоткі зімой. Дольдзева,
Леснікова.
ВЫГЛЯДА́ЦЬ незак. Выглядаць. Дзед слабей выглядае за бабу. Манголія.
ВЫ́ГЛЯДЗЕЦЬ зак. Разгледзець. Ачкі́ надзела, выглядзела яго харашо. Міцюкова,
Запруддзе.
ВЫ́ГЛЯДЫ толькі мн. 1. Агледзіны. Бацька ў выгляды прыіжджаў, такі́ пъляк!
Рэчкі. 2. Падгледзіны. Выгляды – як мъладую выглядваюць. Нямойта, Запруддзе, Рэчкі. ◊ У
ВЫГЛЯ́ДЫ (хадзі́ ць). Прыходзіць, каб паглядзець на немаўля. Хадзі́лі ў выгляды.
Хлопцавы бацькі́ і маладухіны прыхадзі́лі. Бацькі́ хадзі́лі ў выгляды глядзець. Леснікі Сен.
ВЫГО́ННАЯ ж. Пачастунак для пастуха. На Ю́р’я выгонную пастуху выносілі.
Гарадзец.
ВЫГО́ННАЯ н. Тое ж. Пастуху выгоннъга дъвалі. Чуцькі.
ВЫГРАБА́ЦЬ незак. Выграбаць. Выграбаіш попіл і – на агарот. Багданава,
Запруддзе.
ВЫ́ГРЫЗЦІ зак. Аб’есці. Выгрызуць цяляты ўсё да зямлі́. Цясішча.
ВЫ́ГУДУЦЦА зак. Выгадавацца, вырасці разам. А эта мае сябры, я з і́мі рос,
выгудуўся. Серкуці.
ВЫДА́ТАК м. Частка, пэўная колькасць чаго-н. Іна мне выдатък выдзіліла пумідор.
Запруддзе.
ВЫДА́ТНЫ прым. Выдатны, цудоўны. Выдатны мой сын, пумъгаіць. Запруддзе.
ВЫ́ДЗЕЛАЦЬ зак. Выпацкаць. Карова ўсю мяне выдзелала ў гразь. Запруддзе.
ВЫ́ДЗЕЛАЦЬ, ВЫ́ДЗІЛАЦЬ зак. Вырабіць. Выдзелъюць авеччую скуру. Нямойта.
Лошкі самі выдзілъюць, як ляльку. Неўгадава.
ВЫ́ДЗЕРЖКА ж. Вытрымка. Выдзержку бальшую дзяржыць. Нямойта.
ВЫДЗІРА́ЦЬ незак. 1. Выдзіраць. Ласка ходзіць, шэрсць выдзіраіць у каровы.
Багданава, Жохава, Запруддзе. 2. Даставаць (мёд з калоды). Выдзіраюць мёт –
аткрываюць і выдзіраюць. Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Леснікова.
ВЫ́ДЗІРЖАЦЬ зак. Вытрымаць. На маёй жысці ніхто п ні выдзіржаў. Нямойта,
Цясішча, Закур’е.
ВЫДЗЯ́ЎБЫВАЦЬ незак. Выдзёўбваць. Каромысел выдзяўбываюць. Каралевічы.
ВЫ́ДРА ж. 1. Выдра. Выдра водзіцца ў вадзе. Багданава. 2. перан. Злая, сварлівая
жанчына. Калі́ жанчына злая, яе выдрай клі́чуць ці ведзьмай. Багданава.
ВЫ́ДРАІЦЬ зак. Вымыць. Мост вымаіш, выдраіш, паложыш аі́ру ў ёлачку, красі́ва.
Карпавічы.
ВЫ́ДРАЦЦА зак. Вылезці. Уваліцца ў тую яму, а аттуль не выдзерыцца. Вялікі
Азярэцк.
ВЫ́ДРАЦЬ зак. Вырваць. Кап ёй вочы каршун так выдраў! (праклён). Багданава,
Рэчкі, Сянно.
ВЫ́ДУМКА ж. Выдумка. Гэта выдумка старых бап. Партызаны.
ВЫДЫМА́ЦЬ незак. Выдзімаць. Стала выдымаць ветръм пыл, дзе ні́ва, усю зямлю
ветръм вынісла. Запруддзе.
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ВЫ́ЕХАЦЬ, ВЫ́ІХАЦЬ зак. Выехаць, з’ехаць. Тут была нейкая мітрэнга, і яны
выехалі ў Сібі́р, а там радзі́лі і Гарбачова. Фасаўшчына. Ён за ноч выіхаў, уцёк. Заазер’е,
Кляпчэва.
ВЫ́ЖАЎЦІЦЬ зак. Зрабіць жоўтым. Выжаўціла дом краскуй жоўтуй. Запруддзе.
ВЫЖЫГА́ЦЬ незак. Выпальваць. Урэскі намочыш у попілі і на пожню бялі́ць, сонца
выжыгаіць. Закур’е.
ВЫ́ЖЫЦЬ зак. Выжыць, застацца жыць. Яе бі́лі, а іна выжыла. Запруддзе.
ВЫ́ЖЫЦЬ зак. Зжаць. Выжыла харашо, многа жыта жжала. Запруддзе,
Багданава.
ВЫ́ЗВАЛІЦЬ зак. 1. Вызваліць. Там і вызвалілі нас у тым лагеры. Ульянавічы. 2.
Дапамагчы. Вызваліць мяне хоча чълавек, пазычуў. Запруддзе.
ВЫ́ЗНАЧЫЦЬ зак. Выдзеліць. Вызначылі мне карову, а я ш сена не накасі́ла. Вялікі
Азярэцк.
ВЫ́ЗРАЦЬ зак. Выспець (пра нарыў і да т. п.). Сам вызраў палец і лопнуў. Неўгадава.
ВЫ́ІСЦІ зак. Выесці. Мышы выілі дзі́рку і лазілі ў хату. Запруддзе.
ВЫЗЫВА́ЦЬ, ВЫЗАВА́ЦЬ незак. 1. Выклікаць. Летась вызывалі, ні ўзялі сына ў
армію. Багданава. 2. Клікаць. Мой тата вызаваў ваўка ў трубу. Багданава.
ВЫ́ЙГРАЦЬ зак. Выйграць. Як выйгралі грошы, сразу стаў строіцца. Рэчкі.
ВЫ́ЙЦІ зак. 1. Выйсці. Выйці на вуліцу ні было ў чым. Запруддзе, Гарадзец. 2.
Пакінуць месца знаходжання. Выйдзіць з цюрмы і зноў у цюрму. Рубеж. 3. Стаць жонкай
каго-н. Мая сястра выйшла замуж за паповага сына. Багданава, Нямойта. 4. Споўніцца
(пра пэўную колькасць гадоў). Год выйшаў дзіцёнку, і жонка пайшла работаць.
Запруддзе. 5. Атрымацца. Не выйшла мне, а я хацела купі́ць. Запруддзе.
ВЫКАБЕ́ЛІВАЦЦА незак. экспр. Дурачыцца, паводзіць сябе непрыстойна.
Выкабеліваліся, а што было дзелаць. Чуцькі.
ВЫ́КАЗАЦЬ зак. Паведаміць, данесці (аб чым-н.), выдаць (каго-н.). Яўрэі ўзялі і
выказалі, чаго ён дабіваецца. Самсоны, Запруддзе.
ВЫ́КАНЬКАЦЬ зак. Выпрасіць. У маткі грошы выканькала. Запруддзе.
ВЫ́КАПАЦЦА зак. Набыць прыстойны выгляд. Выкапаўся, аблюднеў той, што
въласаты быў. Партызаны.
ВЫ́КАПАЦЬ зак. Выкапаць. Калодзіш выкъпъў пъд вакном, кап далёка ваду ні
насі́ць. Неўгадава, Каралі, Леснікова, Турава.
ВЫ́КАРМІЦЬ зак. Выкарміць. Біз мукі́ ня выкарміш къбъна. Буй, Фасаўшчына.
ВЫ́КАРЧАВАНЫ дзеепрым. Выкарчаваны. Буй.
ВЫ́КАРЧАВАЦЬ зак. Выкарчаваць. Выкарчъвалі сат, ён цвіці́ць выкарчаваны. Буй.
ВЫ́КАТАЦЬ зак. Выбраць (пра мёд). Летам мёд выкаталі і прадавалі. Латыгаль,
Нямойта.
ВЫ́КАЦІЦЦА зак. Выкаціцца. Выкаціўся клубок. Багданава.
ВЫ́КАЧАЦЬ зак. Выкачаць, разгладзіць. Выкачаеш палатно, аш гладзенькая.
Багданава.
ВЫКА́ШВАЦЬ незак. Выкошваць. Да поўвасьмога выкашвала ні́ўку. Партызаны.
ВЫ́КАШЛЯЦЬ зак. Адкашляць. Бралі сахар, палены, лі́лі шкіпідар на сахар, лі́лі
керасі́н, пакуль сваё ня выкашляіць – як кохлік у дзяцёнка. Гарадзец.
ВЫКІДА́ЦЦА незак. З’яўляцца, вырастаць (пра грыбы). Варушкі выкідаюцца сярот
лета. Неўгадава, Багданава, Баравікі, Дольдзева, Рудніца.
ВЫКІДА́ЦЬ, ВЫКІ́ДАЦЬ незак. Выкідаць. Ні выкідайці пралку! Неўгадава,
Багданава, Гарадзец, Гарадок, Заазер’е, Нямойта, Партызаны. ◊ ВЫКІ́ДАЦЬ НА ВЕ́ЦІР.
Дарэмныя выдаткі. Купляла абрыкосы пъ два рублі́ – рублі́ на вецір выкі́дыіш.
Рулёўшчына.
ВЫКІ́ПЛІВАЦЬ зак. Выкіпаць. Выкі́пліваіць варэнне. Дуброўкі.
ВЫ́КЛАСЦІ зак. Кастрыраваць. Як выкладуць, так конь. Рассвет.
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ВЫ́КЛЕІЦЬ зак. Паклеіць. Пусці́ ў хату, мы табе столь памыім, сцены выклеім.
Партызаны.
ВЫКЛІНА́ЦЬ незак. Клясці. Матка вышла, стала выклінаць: нашто ты ламаеш,
каб цябе зламала. Запруддзе.
ВЫ́КРУЦІЦЬ зак. Станцаваць з выкрутасамі. Любі́ла польку выкруціць. Багданава.
ВЫКРУ́ЧВАЦЦА незак. перан. Знаходзіць выйсце. Выкручваіцца, ездзіць да
Размыслова. Нямойта.
ВЫКРУ́ЧВАЦЬ незак. Моцна балець. Судырга як возьміць, так выкручваіць.
Нямойта.
ВЫ́КРЫШЫЦЦА зак. Выкрышыцца. Якраз выкрышыўся зуб. Нямойта.
ВЫКУІ́РАВАНЫ дзеепрым. Эвакуіраваны. Іна ў нас жыла, гэта матушка, іна была
выкуі́раваная. Буй.
ВЫКУЛІ́РАВАЦЬ незак. Эвакуіраваць. А нас выкулі́равалі тады. Буй.
ВЫ́КУП м. Выкуп. Выкуп прыняслі́. Сянно.
ВЫ́КУРАЦЦА зак. Выкурыць увесь тытунь. Выкуралася ўсё. Міцюкова.
ВЫ́ЛАГЧЫЦЬ зак. Выжлукціць, выпіць. Вылагчыць стакан – п’ець так. Баравікі.
ВЫЛА́ЗІЦЬ, ВЫЛЯЗА́ЦЬ незак. 1. Вылазіць. Стральба абратна нъчълася,
вылазюць геніралы с нашай стъраны. Івоні, Гарадзец, Кішуроўшчына, Леснікова. 2. перан.
Паднімацца, выступаць адкуль-н. Хлеп з дзяжы вылязаіць. Каралі. ◊ ВЫЛА́ЗІЦЬ ДУХ.
Адчуваць сябе вельмі стомлена. Валачу я ета сена, дух вылазіць. Чуцькі. ◊ ВЫЛА́ЗІЦЬ З
КО́ЖЫ. Старацца з усіх сіл. А вы с кожы вылазіце, ну вылізьце, а работаць нада.
Каралевічы.
ВЫ́ЛАМАЦЬ зак. Выламаць. Дзверы выламалі і гэтыя стулы забралі. Леснікова,
Алексінічы.
ВЫ́ЛЕЖАЦЦА зак. Вылежацца (пра лён і пад.). Вылежыцца лён, а тады на ёўню
содзюць, мнуць у мялку. Багданава, Закур’е.
ВЫ́ЛЕЗЦІ, ВЫ́ЛІЗЦІ зак. Вылезці. Кап табе вочы вылезлі! (праклён). Вялікі
Азярэцк, Багданава. ◊ ВЫ́ЛЕЗЦІ БО́КАМ. Не праходзіць бясследна. Вылезець табе ета
бокам. Запруддзе. ◊ ВЫ́ЛІЗІЦЬ ВО́КА. Аслепнуць. Як ні дасі́ кока, вылізіць табе вока (з
песні). Дольдзева.
ВЫ́ЛІВАК м. Вылівак. Курыца вылівак знесла, зажырэла. Запруддзе.
ВЫЛІВА́ЦЬ незак. Выліваць. Въда сорък дней стаі́ць, а тады выліваюць нъ захъд
сонца. Закур’е, Багданава.
ВЫЛІТА́ЦЬ незак. ◊ ВЫЛІТА́ЦЬ З ГАЛАВЫ́. Забываць. Усё вылітаіць з гълавы.
Кішуроўшчына.
ВЫ́ЛІЧЫЦЦА зак. Вылечыцца. Вылічысся ім, грыбам, як сарока на коліку
насядзіць. Серкуці.
ВЫ́ЛУПІЦЬ зак. перан. Узяць. Што ты з яго вылупіш калі-што. Багданава.
ВЫЛУ́ПЛІВАЦЬ незак. Выдзіраць. Дрэвы вылупліваюць з каранём віхры. Запруддзе.
ВЫ́ЛУЧЫЦЦА зак. Выбрацца ў госці. Я вот ніяк ні вылучусь. Леснікі.
ВЫ́ЛЯНАВАЦЬ зак. Выліняць (пра птушак, жывёл). Курыца не вылянавала.
Багданава.
ВЫМАГА́ЦЬ незак. Старацца рабіць што-н. Ты с паследняга вымагай, а давай.
Багданава.
ВЫ́МАКНУЦЬ зак. Вымакнуць. Вымак як курыца. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́МАЛІЦЦА зак. Намаліцца. Вымъліцца, а тады красць пойдзіць. Запруддзе.
ВЫ́МАНІЦЬ зак. Выманіць, выпрасіць хітрыкамі, падманам. Дъвай пъгъдаю
гаворыць. Кі́нула мне на карты. І ўсё просіць: то сала, то рушні́к. Выманіла многа чаго.
Заазер’е.
ВЫ́МАРЫЦЦА зак. Стаміцца. Вымърыўся за дзень і захроп. Сянно.
ВЫ́МАТАЦЬ зак. Змучыць. Ой, ты мяне вымътаў сваёй працъй. Запруддзе.
ВЫМА́ЦЬ незак. Кастрыраваць. Кънъвал вымаіць ядры ў къбъна. Заазер’е.
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ВЫ́МАЦЮКАЦЬ зак. Аблаяць. Ён мяне вымъцюкаў. Савінічы.
ВЫМА́ЧВАЦЬ незак. Вымочваць. Сві́нні [грыбы] трэба вымачваць два разы. Вялікі
Азярэцк, Алексінічы.
ВЫНА́ШУВАЦЬ незак. Выносіць. Іна многа вынашувала грыбоў з лесу. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́МЕРАЦЬ зак. Вымераць. Плялі́ лупкі́ с саломы, вымераць іх, і тады і́мі
пользъваліся, мерылі. Фасаўшчына.
ВЫ́МЕРЗНУЦЬ зак. Вымерзнуць. У фі́нскую вайну вымерзлі яблыны. Івоні.
ВЫ́МЕШАЦЬ зак. Вымешаць. Дралі картошку, атцэжывалі, вымесіш, вымесіш і
пакачаіш клёцкі. Багданава.
ВЫМІРА́ЦЬ зак. Выміраць, адміраць. Выміраіць Буй гэты – людзей німа. Буй,
Баравікі.
ВЫМІТА́ЦЬ незак. Вымятаць. Пъмяло з ветак сасновых, вымітаіш печ. Карпавічы.
ВЫ́МЯ, ВІ́МА н. Вымя. Вымя, што доіцца. Гарадзец, Гарадок. У каровы вымя.
Запруддзе. Ві́ма апухнець і кроўю доіцца карова. Ракаў Засценак, Багданава, Гарадзец,
Каралевічы, Партызаны. ВІ́МЦА памянш. Чуцькі.
ВЫ́МЯКНУЦЬ зак. Вымакнуць, згнісці. Вымякла ўся бульба. Багданава, Манголія,
Самсоны.
ВЫНАСІ́ЦЦА незак. Сыходзіць. Вынасі́цеся с хаты – пятнаццаць мінут сроку.
Партызаны.
ВЫ́НЕСЦІ зак. Вынесці. Выкачаіш, вынесіш палатно, павесіш, яно высахніць.
Багданава.
ВЫНІМА́ЦЬ незак. Вынімаць. Стаў сваё вынімаць с чумудана. Запруддзе, Апечкі,
Неўгадава.
ВЫ́НУШАНЫ дзеепрым. Вымушаны. Я вынушан скъзаць табе тоя. Запруддзе.
ВЫ́НЮХАЦЬ зак. перан. Пазнаёміцца. Унучка шчэ не вынюхала нікога. Нямойта.
ВЫ́ПАЛАШЧАЦЬ зак. Выпаласкаць. Нада ж выпалашчаць палатно, як цёпла.
Чуцькі.
ВЫ́ПАЛІЦЬ зак. Выпаліць, спаліць. Іх усі́х выпалілі, яны падзелалі сабе зімлянкі.
Нямойта.
ВЫ́ПАЛІЦЬ зак. Выпалаць. Буракі́ бальшэя былі́, выпаліла. Сукрэмна, Сянно.
ВЫ́ПАНДЗІЦЬ зак. Моцна пабіць, адлупцаваць. Ён яе выпандзіў за тое, што гуляла.
Розмыслава.
ВЫ́ПАСЦІ зак. Выпасці. Калі́ выпадзіць зуб зверху, то кідай пат печ. Нямойта.
ВЫ́ПАСЦІ зак. З’явіцца, вырасці. Во цяпер могуць выпасць апенкі, жытнікі.
Запруддзе.
ВЫПАЎЗА́ЦЬ незак. Выпаўзаць. Ня можна іці́ нъ Благавешчыння ў лес – вужы
выпаўзаюць, а на Узві́жання – хуваюцца. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́ПАЎЗІНЬ м. Вылінак, скінутая скура гадзюкі. Выпаўзінь з гадзюкі вазьмі́ця ў
трапъчку і дуваць, як целіцца карова, то дуваць у хлеб, штоб вышла паследства. Заазер’е.
ВЫ́ПЕРЫЦЬ зак. Выперыць. Як ужо выбелюцца скуты, нада іх запарыць, у возера
несці і іх выперыць. Багданава, Вялікі Азярэцк.
ВЫ́ПЕЧКА ж. Печаныя вырабы. Выпечкі дзелалі, салоткія, рассыпаюцца.
Фасаўшчына.
ВЫ́ПЕЧЫСЯ зак. Выгараць, выліняць. Выгарыла, выпеклася адзіяла. Леснікова.
ВЫПІКА́ЦЬ незак. Выпальваць, выбельваць. Залу бралі, мачылі лён, на сонцы
выпікалі. Нямойта.
ВЫПІКА́ЦЬ незак. Выпякаць, пячы. Так жа ні выпікалі раньшы. Гарадзец.
ВЫПІНА́ЦЦА незак. перан. Высільвацца, намагацца. Крычыць, выпінаецца.
Дольдзева, Манголія. ◊ ВЫПІНА́ЦЦА З КО́ЖЫ. Вельмі старацца. Мы выпіналіся з кожы
засеяць гарод. Дольдзева.
ВЫ́ПІЎКА ж. Выпіўка. Ёсь у мяне выпіўка, то даю. Міцюкова.
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ВЫ́ПІЦЬ зак. Напіцца гарэлкі. Ні да чога яму дзела нет – толькі выпіць. Вялікі
Азярэцк.
ВЫ́ПЛАКАЦЬ зак. Выплакаць. Што яна выплакала, ён уз’ехаў на ету бабу, яго
асудзі́лі. Запруддзе.
ВЫПРА́МІСТЫ прым. Больш прамы, роўны. Смарчок гэты болі такі́ выпрамісты,
тонінькі. Баравікі.
ВЫПРА́СТВАЦЬ незак. Выпростваць, выпрамляць. Ты старайся нагу выпрастваць.
Каралі.
ВЫ́ПРАСТАЦЬ зак. Перацягнуць, ударыць. Як выпрастъў палкъй па плічах. Чуцькі.
ВЫ́ПРЫГНУЦЬ зак. перан. Вываліцца. Тая сціна, іна скора выпрыгніць туды ў дом.
Баравікі.
ВЫ́ПУКНУТЫ прым. Выпуклы. Выпукнутае бруха ў пілы. Вялікі Азярэцк.
ВЫПУСКА́ЦЬ незак. 1. Выпускаць. Трэба курэй выпускаць. Багданава. 2.
Адкладваць лічынкі. Белінькія мятлухі выпускаюць чарвей нъ капусту. Сукрэмна. 3.
Даставаць насенне. Выпускаю сіміна з памідора, пірабіраю і блюду. Леснікова.
ВЫПЫ́РХВАЦЬ незак. Выскакваць. Мальцы сталі выпырхваць з аўтобуса.
Кляпчэва.
ВЫ́РАБАТАНЫ дзеепрым. Выпрацаваны. І цяпер вырабатаная натура: чатыры
часы – не сплю. Апечкі.
ВЫ́РАБАТАЦЦА зак. Напрацавацца, спрацавацца. Цяпер вырабъталіся як нада, век
работаўшы. Буй.
ВЫ́РАБАТАЦЬ зак. Апрацаваць. Хто вырбътъіць добра сваё поля, то яно і
зародзіць. Цясішча.
ВЫРАБА́ТВАЦЬ незак. Выпрацоўваць. З гърнастая вырабатваюць кожычкі.
Багданава.
ВЫ́РАДАК, У́РАДАК м. Вырадак. Род біз выратку ні бываіць. Багданава. У́ръткі
былі рэтка, тут у кругу ні было. Такі́х уръдкаў у нас ні було. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́РАДЗІЦЬ зак. Нарадзіць. Дзяцей толькі тры вырадзіла. Заазер’е, Каралевічы.
ВЫРАЗА́ЦЬ незак. Выразаць. Вокна послі выразаюць, як пастроюць. Фасаўшчына,
Заазер’е.
ВЫ́РАЙ м. Вырай. Сорак выраяў прылятаець, сорак клёцак дзелаюць, завецца свята
Саракі́. Розмыслава, Буй, Азярэцк, Запруддзе, Міцюкова, Мянюцева, Нямойта, Парэчча.
ВЫ́РАСЦІ зак. Вырасці. Вырасціць бараві́к за суткі. Багданава, Гарадок, Запруддзе,
Карпавічы, Латыгаль.
ВЫ́РАТАВАЦЬ зак. Выратаваць. Іна вырътъвала, жонка яго. Заазер’е.
ВЫ́РАЎНАВАЦЬ зак. Выраўняць. Хацелі выраўнаваць нагу пад наркозам – не дала.
Апечкі, Цясішча.
ВЫ́РВАЦЦА зак. Адарвацца. Вырвъўся гузік у сароццы. Гарадок.
ВЫ́РВАЦЬ зак. ◊ ВЫ́РВАЦЬ НЕ́РВЫ. Знерваваць. Ён усе мае нервы вырваў.
Розмыслава. ◊ ВЫ́РВІ ДЫ ПАДА́Й. Пра нецярплівага чалавека. Зяць такі́: вырві ды падай.
Жохава.
ВЫ́РУБІЦЬ незак. Вырубаць, высякаць. Дзе лес вырубюць – дзялянка, карчы там.
Манголія.
ВЫ́РУГАЦЬ зак. Аблаяць. Ніводнай бацька не выругаў. Мянюцева.
ВЫ́РУСУВАЦЬ зак. Намаляваць. Вырусуюць узор карандашом каторые і
вышываюць. Запруддзе.
ВЫ́РУЧЫЦЬ зак. Выручыць. Хоць памры, а выруч. Серкуці, Багданава.
ВЫРЫВА́ЦЬ незак. Вырываць. Макрыцу, лібяду, асот палю, вырываю, свірэпку,
конскі шчавель, крапі́ву. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́САДЗІЦЦА зак. Высадзіцца, выйсці. Нас – у Пітразавоцк, прыехалі, у
Пітразавоцку высадзілісь. Івоні.
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ВЫСА́ДЖАВАЦЬ незак. Выкладаць, высцілаць. На хундамінт под высаджъваюць у
печы. Неўгадава.
ВЫ́САДКІ мн. Насенне. Высадкі палажыць у прыскрынак. Гарадзец. ◊ НА
ВЫ́САДКІ. Для пасеву. Думае, на высадкі нада ўзяць рэдзькі. Нямойта, Гарадзец.
ВЫСАКАМЕ́РШЧЫЦА ж. Высакамерная асоба. Харакцер, кап яго ў белым свеці.
Такая высакамершчыца. Івоні.
ВЫ́САЛАПІЦЬ зак. Высалапіць. Бяжыць, аж язык высалапіць. Запруддзе.
ВЫ́САЛІЦЦА зак. Прасаліцца. Пічанёўка вісі́ць, іна высаліцца. Дольдзева.
ВЫ́САХНУЦЬ зак. 1. Высахнуць. Дровы высахнуць, а на зі́му у драўні́к [складваем].
Серкуці, Багданава, Каралі. 2. перан. Схуднець. П’е гарэлку штодзень, дык во высах.
Заазер’е, Каралевічы.
ВЫСАЧЭ́Й прысл. Вышэй. Выбіраюць места для хаты, каб высачэй. Запруддзе.
ВЫ́СВАТАЦЬ зак. Сасватаць. Скарэй дзеўку замуж высватаць, як цябе на песню
ўгаварыць. Баравікі, Гарадзец, Кішуроўшчына, Леснікі, Розмыслава.
ВЫСВЯШЧА́ЦЬ незак. Асвячаць. На Ллю высвяшчалі цэркву. Каралевічы.
ВЫ́СЕКЧЫ зак. Высекчы. Цяпер лес высеклі. Манголія, Нямойта.
ВЫ́СЕЛКА ж. Прымусовае высяленне. Чорная даска была – пупаў на яе і на выселку
пашоў [у гады калектывізацыі]. Нямойта.
ВЫСІДА́ЦЬ незак. Вырастаць (пра грыбы). Е́слі дажджоў німа, то падбярозавікі
высідаюць. Партызаны, Багданава.
ВЫСКА́КВАЦЬ незак. Выскакваць. Выскакваець с хаты мужык. Нямойта,
Гарадзец, Міцюкова, Розмыслава. ◊ ВЫСКА́КВАЦЬ З КО́ЖЫ. Вельмі старацца. А ты с
кожы выскакваеш, нашто? Каралевічы.
ВЫ́СКВАРКА ж. Выскварка. Нутраноя сала жаруць, выйдзіць тук, а астануцца
выскваркі. Заазер’е.
ВЫСКРАБА́ЦЬ незак. Выскрабаць, вычышчаць. І прама дзешку тую выскраблі ўсю!
Багданава.
ВЫ́СЛУХАЦЬ зак. Пачуць. Я выслухъла па радзіво, што пенсіі будзіць болі.
Каралевічы.
ВЫСО́КІ, ВІСО́КІ прым. Высокі. Суні́цы пъ барах, па высокіх містах, суні́чнік там.
Запруддзе, Багданава, Фасаўшчына. Высокі, як жэрдзіна. Вялікі Азярэцк, Запруддзе. Сын
харошы, высокі. Жохава. Вісокае жыта выръсла. Гарадзец, Запруддзе, Нямойта.
ВЫСО́ЧАНЬКІ прым. Вельмі высокі. Высочанькая жэншчына ідзець, худзенькая.
Савінічы, Каралевічы, Ракаў Засценак.
ВЫ́СПАВІДАЦЦА зак. Выспаведацца, паспавядацца. Паехала ў Бешанковічы і
выспавідълъся. Багданава.
ВЫ́СПЕЦЬ, ВЫ́СПІЦЬ зак. Выспець. Мак цвітушчы быў, думалі, што ён выспеў.
Запруддзе. Гарбузы выспілі – цвёрдыя. Неўгадава, Запруддзе.
ВЫ́ССАЦЬ зак. Высмактаць. Я ўсё пажву, пажву і дам дзецям сусла, пакуль
выссіць. Міцюкова, Заазер’е.
ВЫ́СТАРАЦЦА зак. Выстарацца, здабыць намаганнямі. Хлеба калі́ выстараішся,
тры разы хлібанеш, рас укусіш. Савінічы.
ВЫ́СТАЯЦЦА зак. Выспець (пра нарыў і пад.). Выстаіцца скула – лопаіцца.
Гарадзец.
ВЫ́СТРЫГАЦЬ зак. Выстругаць, абстругаць. Яны палачку выстрыгаюць, на
мураві́ны пакладуць, а тады ссуць. Багданава.
ВЫ́СТУП м. Выступ. У бальках – выступ, уверсе на ашлапным браўне дзелаіш чашкі
і яго наверх закрываіш. Нямойта.
ВЫ́СТУПІЦЬ зак. З’явіцца (пра больку і пад.). Як выступіла балячка, не мог
хадзі́ць. Партызаны.
ВЫ́СУДЗІЦЬ зак. Адсудзіць. Што мы высудзім? Міцюкова.
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ВЫ́СУШЫЦЬ зак. Высушыць. Высушыць ячмень і тады – у ступку. Гарадзец,
Багданава, Запруддзе.
ВЫСЫЛА́ЦЬ незак. Высылаць. Тады, як высылалі, яго бацьку ў трыццаць
сядзьмым. Буй.
ВЫ́СЫЛКА ж. Ссылка. Сына Ігната і старыкоў на высылку пъвязлі́. Баравікі.
ВЫСЫПА́ЦЦА незак. Высыпацца, з’яўляцца ў вялікай колькасці. Каласы
высыпаюцца і красуюцца. Гарадзец, Партызаны.
ВЫ́СЫПАЦЬ зак. Вырасці ў вялікай колькасці. Апенкі ў нас жытнікі завуць. Во
цяпер могуць высыпаць. Запруддзе.
ВЫ́СЫПАЦЬ зак. Засыпаць. Нам хоць бы вуліцу высыпалі пяском. Буй.
ВЫ́СЫПКА ж. Высыпка. Высыпка ў яго стала. Івоні.
ВЫСЫХА́ЦЬ незак. ◊ ПА́МІЦЬ ВЫСЫХА́ІЦЬ. Забываць што-н. Ужэ паміць
высыхаіць пат старась. Багданава.
ВЫСЯКА́ЦЬ незак. Высякаць. Зімой дзялянкі высякалі ў лесі. Нямойта, Алексінічы.
ВЫ́ТАНКАВАЦЬ зак. Атынкаваць. Хто кажыць шчукатурыць, а хто кажыць
вытанкую, розніцы німа. Фасаўшчына.
ВЫ́ТАПІЦЬ зак. Выпаліць (пра печ і пад.). Вытапіць печ. Заазер’е, Багданава,
Дольдзева, Нямойта, Закур’е.
ВЫ́ТАРКНУЦЦА зак. Вытыркнуцца, выглянуць. Немцы с кустоў вытаркнуцца.
Манголія.
ВЫ́ТКАЦЬ зак. Выткаць. Аснуём, і я вам вытку. Карпавічы, Баравікі.
ВЫ́ТРАПАЦЬ зак. Вытрапаць. Вытраплю лён, ён як шоўк. Карпавічы, Самсоны.
ВЫ́ТРАСЦІ зак. Вытрасці. Бувала вытрасіш куль, ён як колік стаі́ць. Цясішча.
ВЫ́ТРЫВАЦЬ зак. Вытрымаць. Як я вытрывала, ні знаю. Запруддзе.
ВЫ́ТРЫМАЦЬ зак. Тое ж. Іна мълъдая й ня вытръмъла б такея работы, як мы.
Вялікі Азярэцк. Я́блыны ня вытрымаюць яблык, ай-ё. Кляпчэва.
ВЫ́ТУРНУЦЬ зак. Вытурыць, выгнаць. Жані́х вытурнець із клеці нявесту.
Партызаны.
ВЫ́ТУРЫЦЬ зак. Тое ж. Вытурыў с хаты вон. Запруддзе.
ВЫТЫКА́ЦЬ незак. Выдаваць. Чатыры хазяіны зналі, што баба забі́ла немца, але
ні вытыкалі. Закур’е.
ВЫТЫКА́ЦЬ незак. Вытыкаць, ткаць. Узоры вытыкалі ўсякія. Багданава, Заазер’е.
ВЫТЫРКА́ЦЦА незак. Выглядаць. Галкі аттуль з камяноў вытыркаюцца, вядуцца
там. Сукрэмна.
ВЫ́ХАДЗІЦЬ зак. Дагледзець. Я аднаго падабрала, дык і выхадзіла яго. Станюкі.
ВЫХА́ЖАВАЦЬ незак. Выходзіць. Дым праз дзверы выхажъваў у чорнай бані.
Нямойта.
ВЫХАДНЭ́Й прым. 1. Не для працы; святочны, парадны. Выхаднэя танцорскія
штаны на рамушку. Багданава. 2. Не рабочы. Заўтра выхаднэй дзень. Багданава.
ВЫ́ХАРТАЦЦА зак. Выгаладацца, вымерхацца. Ой, выхъртаўся, дай есь!
Запруддзе.
ВЫ́ХВАСТАЦЬ зак. Выхвастаць, моцна пабіць. Я цябе дрынам выхвашчу, то ты ў
мяне пішчэць будзіш. Запруддзе.
ВЫ́ХЛАДЗІЦЬ зак. Моцна пабіць, адлупцаваць. Вяроўкай выхладжу, кап ня сунуўся
ў сажалку. Запруддзе.
ВЫХО́ДЗІЦЬ, ВЫХАДЗІ́ЦЬ незак. 1. Прыходзіць (пра працу). Па семдзісіт
чатыры бабы выхадзі́лі нъ работу. Цясішча. 2. Звязацца, наладзіць сувязь з кім-н. Мы
выхадзі́лі на пръдсідацеля калхоза. Івоні. 3. Прыходзіцца, выпадаць. Святошнае далжно
быць у адно чысло кажны гот, а ні выходзіць. Запруддзе. 4. Стаць жонкай каго-н.
(звычайна са словам замуж). У дзівітнаццаць лет замуш вышла. Запруддзе.
ВЫЦІКА́ЦЬ незак. Выцякаць. Рэчка выцікаіць с крыні́чкі. Вялікі Азярэцк,
Каралевічы.
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ВЫЦЬ незак. Выць. Гляжу: бальшы воўк выець. Багданава, Ракаў Засценак. ◊ ВЫЦЬ
У ГО́РЛА. Выць, падняўшы галаву. Можыць і сыбака скуголіць і выець: калі́ ўверх – то
пъжар, як у горла выець, а як уні́с – хто-та памрэць (прыкмета). Багданава.
ВЫ́ЦЯГНУЦЬ, ВЫ́ЦІГНУЦЬ, ВЫ́ЦЯГНАЦЬ зак. Выцягнуць. Я рана выцягнула
восімдзісят карзі́н бульбы. Забор’е, Багданава, Вялікі Азярэцк, Алексінічы, Каралі. Адну
тоню выцігнулі рыбакі́. Гарадок, Запруддзе. С-пад забора выцягналі трактар. Вялікі
Азярэцк.
ВЫ́ЦЯРЦІ зак. Выцерці. На, во носік выцяр! Леснікі.
ВЫ́ЧАРПАЦЬ зак. Вылавіць. Усю рыбу вычърпаіць у нераст. Турава.
ВЫ́ЧЫПАЦЦА зак. Выздаравець. Вычыпалася дачка, а то балела. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́ЧЫСЦІЦЬ зак. Вычысціць. Вычысціў калодзісь. Чуцькі, Жохава.
ВЫ́ШНІ прым. Верхні. У даданах лётка ні́жняя, лётка вышняя. Вялікі Азярэцк.
ВЫ́ШЧЫГНУЦЦА зак. Выслізнуць. Іна схопіць рукой, ён вышчыгніцца, ён слі́зкі.
Заазер’е.
ВЫ́ШЧЫКНУЦЬ зак. Выціснуць. Вышчыкнуць сказалі гузачок на грудзях. Нямойта.
ВЫ́ШЧЫТАЦЬ незак. Вылічыць. Рубель заробіш, а два вышчытуюць. Буй.
ВЫ́ШЫ прысл. Вышэй. Бярош кіёк вышы сябе і ідзеш. Багданава, Партызаны.
ВЫШЫВА́ЦЬ незак. Вышываць. Я ні вышывала, ткаць – ткала. Гарадзец,
Карпавічы.
ВЫЯЗДЖА́ЦЬ незак. Выязджаць. Я балею з-за таго, што на зі́му ў горат
выяжджаю. Рэчкі, Закур’е.
ВЫЯЗДНЫ́ прым. Выязны; прызначаны для выезду. Выяздная аброць с крэсцікам
які́м наперадзе. Гарадзец. Выяздныя – так лейцы называюць. Гарадзец.
ВЭ́ДЛАМ, ВЭ́ГЛАМ прысл. Абсалютна дакладна. Вэдлам усё прынёс. Каралевічы.
Вэглам я знаю, што ён быў тут. Каралевічы.
ВЭ́РХАЛ м. Вэрхал; шум, крык. Шум бальшы, крык паднялі́, вэрхал скажуць.
Дольдзева. Ругня ў хаці, вэрхъл, сварка. Нямойта, Манголія, Сукрэмна, Гарадзец. Во,
дурні́на, учупіўся, б’юцца – вэрхал паднялі́. Запруддзе.
ВЯДРО́ н. Вядро. Вядро на шэю пачэпіш – і вот табе і сівалка. Серкуці. Баба с
пустымі вёдрымі калі́ ўстрэціцца, то будзіць ніўдача (павер’е). Ракаў Засценак, Заазер’е,
Фасаўшчына, Дуброўкі.
ВЯЗ м. 1. Вяз (дрэва). Вяз – з яго лупюць кару для кош. Алексінічы. 2. мн. вязы.
Драўляныя перакладзіны ў санях, зробленыя з вязу, дубу і пад. Вязы ў санях – капылы
нада звязаць. Міцюкова, Гарадзец, Каралевічы, Кляпчэва.
ВЯЗА́ЦЦА незак. Чапляцца. А дзеўкі самі вяжуцца [да хлопцаў] і ўсё. Заазер’е.
ВЯЗА́ЦЬ, ВІЗА́ЦЬ незак. 1. Вязаць, звязваць (некалькі прадметаў у адно цэлае).
Венікі візаў пар дзесіць. Міцюкова, Вялікі Азярэцк, Багданава, Савінічы. І на станок
візалі, і на доску ніты візалі. Багданава. 2. Састаўляць. Рамы – гэта столір вяжыць.
Сукрэмна. Страпі́лы вяжуць с пъясом. Гарадзец. 3. Вязаць (пруткамі, кручком). Хто
прадзець, хто вяжыць. Запруддзе, Турава. Дзеўкі з ні́так кручком вяжуць. Фасаўшчына.
ВЯЗЕ́ННЕ н. Возка. Дома і паленне, і вязенне – усю работу дзелаюць. Замошша.
ВЯ́ЗЗЕ, ВЯ́ЗЗЯ н. зб. Вяззе; драўляныя перакладзіны ў санях, зробленыя з вязу, дубу
і інш. Вяззе дубовая акоўвалі ў кузні жалезам. Леснікова, Чуцькі. Вяззя гнулі з ісяні́ны, іна
цягбі́тъя. Гарадзец.
ВЯ́ЗНІК м. Трапкач, венік. Троху быў выпіўшы, схваці́ла вязнік, трапкач, і па плячах,
з мужукамі нада так. Дольдзева.
ВЯ́ЗНУЦЬ незак. Грузнуць. Дужа гразна было, трактары прама вязлі. Самсоны,
Нямойта, Фасаўшчына.
ВЯЗЬМО́ н. Перавясла; саламяны жгут для звязвання снапоў, кулёў. Здзелаіш
вязьмо, жыта вяжаш. Закур’е. Рож атрэжэш, скруціш – і вязьмо. Розмыслава. Скруціш
вязьмо і сноп вяжаш. Багданава, Гарадзец, Запруддзе, Нямойта, Партызаны, Ракаў
Засценак, Рэчкі, Савінічы, Самсоны, Закур’е.
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ВЯ́КАЦЬ незак. Гаварыць пустое, не вартае ўвагі. Вякаіць і вякаіць абы-што.
Нямойта.
ВЯ́ЛЫ, ВЯ́ЛЫЙ прым. 1. Які страціў свежасць, звяў (пра расліны і пад.). Вялае сена
ні гадзі́цца лажыць у стох. Леснікова. 2. перан. Пазбаўлены энергіі, бадзёрасці, жвавасці;
млявы. Бальной ён, вялый. Багданава.
ВЯЛІ́КДЗЕНЬ м. Вялікдзень. Хто скажыць Вялі́къдня, а хто Вялі́кдзень. Дольдзева.
ВЯЛІ́КАДНЯ н. Тое ж. На Вялі́кадня ходзюць валачобнікі. Запруддзе, Багданава,
Неўгадава.
ВЯЛІ́КІ м. 1. Вялікі, значны па памеры. Там была вялі́къя гъра, яе на дарогу зрылі.
Манголія. Вялі́каё калясо. Гарадзец. 2. Доўгі (пра лён). На трэці дзень пъсля Хрышчэння
кап вялі́кі быў лён, то хадзі́лі пъ дзярэўні й пелі бабы. Закур’е. ○ ВЯЛІ́КАЯ СУБО́ТА.
Субота перад Вялікаднем. Калі́ хто ў Вялі́кую суботу гуркі́ содзіць? Чуцькі.
ВЯЛІ́ЧКА м. Вялікдзень. Якраз на Вялі́чка прыходзіў. Фасаўшчына. Благавешчаня
будзіць, а тады і Вялі́чка. Заазер’е, Партызаны.
ВЯНЕ́Ц м. ◊ ІСЦІ́ ПАД ВЯНЕ́Ц. Вянчацца. Пад вянец пойдзіць старшая. Міцюкова,
Заазер’е.
ВЯНЕ́Ц м. Вянец, рад бярвення зруба. Тры браўна называіцца вянец. Дом можыць
быць у сярэднім чатырнаццаць вянцоў. Нямойта, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Леснікова,
Фасаўшчына.
ВЯНО́К м. 1. Вянок. Вянок гарохавы сплятуць, калі́ малец год гуляіць з дзеўкаю, а
патом не вазьмець. Дуброўкі. На Івана Купалу кідаюць вянкі́ – мой далі вянок паплыў,
далёка замуш зайду. Кішуроўшчына. Хъызяін плоціць за вянок, каторы ніжадны, ён
дажынкі спраўляіць. Рассвет, Багданава, Буй, Запруддзе, Нямойта, Каралевічы, Міцюкова,
Сукрэмна, Цясішча. 2. Вязка, нізка. Цыбулю ў вянкі́ візалі. Дольдзева. 3. Спосаб трымання
галавы жывёлай (выгнуўшы шыю, пакласці галаву на плячо). Рысак натурлівый, вянком
гълаву і панёс. Сянно.
ВЯНО́ЧАК м. Круг жоўтага колеру на галаве ў вужа. Вуж як паўзець, на галаве такі́
жоўценькі вяночък. Багданава, Алексінічы, Леснікова.
ВЯПРУ́К м. Вяпрук. Віпрука забі́ла нъ сала. Нямойта.
ВЯРБА́, ВЕ́РБА ж. Вярба; галінкі вярбы, якія свяцілі на Вербніцу ў царкве. Вярбою
на Ю́р’я выганялі ў поля. Цясішча. Вербу ложуць за ікону. Каралевічы, Гарадзец,
Запруддзе, Самсоны. ВЯРБІ́НКА памянш. Пат крышу торкалі вярбі́нку пасвянцоную, каб
вецер крышу ні ўзрываў. Савінічы.
ВЯРБО́ЎКА ж. Вярбоўка. Вярбоўкі былі́, вірбувалі на торфы работаць. Партызаны.
ВЯРЗЦІ́ незак. Гаварыць недарэчнасці, бязглуздзіцу. Вярзла, хвастунья была і
асталася ў дзеўках. Алексінічы.
ВЯ́РКНУЦЬ зак. Прагаварыцца. Як вяркніш каму, то й канец. Запруддзе.
ВЯРНУ́ЦЦА зак. Вярнуцца. Ніхто там ні астаўся, нікога ні забі́лі, усе вярнуліся
дамой. Леснікова, Вялікі Азярэцк, Ракаў Засценак.
ВЯРО́ВАШНЫ прым. Вяровачны. З вяровак, з палатна белага пашыеш вяровашныя
тапкі. Цясішча, Гарадзец.
ВЯРО́ЎКА ж. Вяроўка. Цясішча. □ Сколькі вяроўкі [не віцца], ну канец будзіць.
Каралевічы, Дольдзева, Леснікова.
ВЯРСТА́ ж. Вярста; мера даўжынёй 1,06 м. Куды я пайду за вярсту? Закур’е.
□ Сем вёрст да нябёс ды ўсё лесам. Дуброўкі.
ВЯРСТА́К м. Варштат, станок; спецыяльна абсталяваны стол для ручной сталярнай,
слясарнай і пад. работы. І верстак свой быў. Чуцькі. Вярстак – станок такі́, ложыш і
сжымаіш вінтом. Жохава, Вялікі Азярэцк, Нямойта, Марозаўка.
ВЯРТУ́ННЯ ж. Гарэзлівая, вяртлявая дзяўчына. Гэта ўнучка – вяртуння,
рыжаваценька. Карпавічы.
ВЯРХНЯ́К м. 1. Верхні камень у жорнах. Вярхняк – верхні камень у жорнах.
Багданава1, Фасаўшчына. У жорнах вярхняк і сподні камень. Вялікі Азярэцк, Дольдзева,
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Міцюкова. 2. Верхні чыгун у самагонным апараце. Вярхняк – ета самагонку гналі.
Міцюкова.
ВЯРХО́ЎЕ н. зб. Ачоскі. Кужаль астаецца на грэбяні, а вярхоўе падаець. Карпавічы,
Дуброўкі.
ВЯРХУ́ШКІ толькі мн. Дрэнны гатунак валакна. Вярхушкі нъ вяровъчкі вілі́ плесці
лапці. Неўгадава.
ВЯРЦЕ́ЦЦА незак. Круціцца. Гулува ў змяі́ разбі́тъя, а іна ўсі раўно верціцца.
Алексінічы.
ВЯРШО́К м. Вяршкі. З мълъка вяршок сап’ець, два яйцы вып’іць і пашоў. Гарадзец,
Вялікі Азярэцк, Марозаўка, Чуцькі.
ВЯРШО́К м. Мера даўжыні. Канёк быў, як лялька, аршын і сорак два вяршкі́ –
такога нібальшога росту. Самсоны.
ВЯРШЫ́ННЯ н. зб. Ачоскі. Накруціш [лён] на дручку, вяршыння падае, а на дручцы
– лепшае. Багданава.
ВЯРШЫ́ЦЬ незак. Вяршыць (пра стог). Вяршылі стох, каб не замъкала, кладуць
вузей, угонюць. Гарадзец.
ВЯСЕ́ЛЛЕ, ВЯСЕ́ЛЛЯ н. Вяселле. Паследні год ёй быць у дзеўках: малец з арміі
прыйдзіць і вяселле згуляюць. Нямойта. Мы вяселля гулялі. Кішуроўшчына, Багданава,
Ракаў Засценак, Дуброўкі. ВЯСЕ́ЛЛЕЙКА памянш. На вяселлейку нет роднага таткі.
Каралевічы.
ВЯСЁЛКА ж. Вясёлка. Вясёлка – радуга, ў нас біз розніцы. Кішуроўшчына.
ВЯ́СКА ж. Вязка, ахапак. Вяска пышная, харошая льну. Багданава. Вяска сена, як у
вяроўках звяжуць. Фасаўшчына.
ВЯСНА́ ж. Вясна. Зяць кажную вясну наносіць бачкі́ два соку. Багданава.
□ Вясна вочы крадзець. Багданава, Гарадзец, Жохава, Запруддзе, Каралі, Партызаны.
□ Вісна хоць няўежная, дак улежна. Вялікі Азярэцк.
ВЯСНО́ЎСКІ прым. Вясенні. Вербніца – вясноўскае свята. Багданава. Вясноўскія
птушкі на Саракі́ прылятаюць. Нямойта, Вялікі Азярэцк, Партызаны, Ракаў Засценак,
Самсоны.
ВЯСНУ́ШКІ мн. Рабацінне. Гарадзец. ВЯСНУ́ШАЧКІ памянш. Кропелькі. Мъхамор
ё красны, вяснушъчкъмі белымі паверху. Цясішча.
ВЯТВІ́СТЫ, ВЯЦІ́СТЫ прым. Галінасты, бухматы. Вятві́сты авёс, сцяной стаі́ць.
Сянно. Вяці́стае проса, як мяцёлачка. Міцюкова.
ВЯЧО́РКІ толькі мн. Вячоркі. Вячоркі сабіраюцца скакаць, а супраткі – прасці.
Партызаны, Рассвет, Цясішча.
ВЯЧЭ́РАШНІ прым. Вячэрні (пра надой малака). Цірас дзень вячэръшніга дасць
мълъка банъчку. Неўгадава, Сянно.
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Г
ГАБЁЛАК м. Гэбель, рубанак. Габёлкам габлююць доскі, адзі́н работаець, снімаець
верхні слой. Запруддзе.
ГАБЛЮ́Х, ГУБЛЮ́К м. Тое ж. Бацька умеў сталярнічаць, былі́ гублюкі́ і бальшэя і
малыя. Габлюхі бальшэя і малыя былі́, цэбры дзелаў, дзежкі. Гарадзец. ГАБЛЮШО́К,
ГУБЛЮШО́К памянш. Габлюшок пагублюваць дошкі. Вялікі Азярэцк. Гублюшок быў
скамейку пачысціць. Манголія. Гублюшок, баран бальшэя чысціць дошкі. Леснікі.
ГАБЛЯВА́ЦЬ, ГУБЛЮВА́ЦЬ, ГАБЛІВА́ЦЬ незак. Габляваць. Бъран з двумя
ручкамі, ўдваі́х габлюіш. Манголія. Гублюваць – ета чысціць [дошку] бъранчыкам.
Сукрэмна. Гублюваў – ета як гарацкі́я, а мы стругаў, стругуваў. Запруддзе. Гъблівалі
доскі. Гарадзец.
ГАВАРКІ́ прым. Гаварлівы, гаваркі. Хвядора – баба гаваркая. Багданава.
ГАВАРУ́Н м. Гаварун, гаварлівы. А вы ўжо гъаваруны. Багданава. Во,
дзействі́цельна гаварун. Дольдзева.
ГАВАРЫ́ЦЦА незак. Гаварыць дарэмна, нагаворваць. Я ж ні буду гаварыцца, што
мае дзеці пашлі́ ў банды. Запруддзе.
ГАВАРЫ́ЦЬ незак. 1. Гаварыць, размаўляць, расказваць. На гетум свеці хай людзі с
табой гаворуць, ты з людзьмі́. Каралевічы. Я гавару, як было, што помню, што знаю.
Багданава, Запруддзе, Івоні, Міцюкова. Гаворуць праўду. Неўгадава. Яны гавараць, што ў
іх работы німа. Івоні, Міцюкова. 2. Загаворваць (хваробу). Гаворуць, каторыя знаюць ат
рожы, гаворуць. Запруддзе. 3. Прамаўляць, чытаць малітву. А я перакшчуся, а так нічога
ні умею гаварыць. Міцюкова.
ГАВО́РКА ж. 1. Размова, разгавор. Як выйдзіць, так і гаворыць, у яе гаворак многа.
Гарадзец. Я ня чула такі́х гаворак. Багданава. 2. Маўленне. Жыла ў Выбаргу ў дачкі́, а
хто-небудзь прыедзіць з Беларусі, я ўжо чую гаворку сваю, свой разгавор. Рэчкі. Ён жа па
гаворцы мяне спъзнаў. Каралевічы.
ГАВЭ́НДАЦЬ незак. Гаварыць, размаўляць. Гавэндаюць яны што пупала.
Фасаўшчына.
ГАГАТА́ЦЬ незак. перан. 1. Крычаць. Шумяць бабы, пяюць, Кляпчэва гагочыць.
Кляпчэва. Ноч гъгатала дзяўчонка. Багданава. 2. Шумець, тарахцець. На шляху гагочуць
машыны. Закур’е.
ҐА́ҐАЦЬ незак. Гагатаць. Гусі ґаґаюць. Вялікі Азярэцк.
ҐАҐО́ШНІК м. Балотная расліна. Ґаґошнік – лі́сця такое шырокае, у бълътах
расьцець, свіней кармі́лі, мішкамі цігалі. Як зварыш, ён такі́ мяккі, салоткі, цвіцець такі́м
нейкім, пук жоўты такі́. Багданава.
ГАД, ГАТ м. 1. Гадзюка, вуж. Каралевічы. 2. эмац.-ацэн. Пра небяспечнага і
шкоднага чалавека. А ён, гат, стаў крычэць, то немцы пачулі. Закур’е. Як заспорыш, дык
і гавораць: сушчы гад. Заазер’е.
□ Кажны (усякі) гад на чужое рад. Вялікі Азярэцк. □ Кожны гад на свой лад.
Каралевічы.
ГАДАВА́ЦЦА, ГУДУВА́ЦЦА, ГАДУВА́ЦЦА незак. 1. Выхоўваць (дзяцей),
гадаваць. У мяне з Воршы унук гадаваўся. Добра гудуваўся. Нямойта. Гадувалісі здарова.
Як гудуваліся дзеткі, нічога не ві́дзела. Цясішча, Ульянавічы. У дзяцькі гадавалася змалку.
Неўгадава. 2. Даглядаць, разводзіць. Бролліры гудувалісі ў яе. Восінь мяса елі, як рэпу.
Нямойта. ◊ ПА САСНЯКУ́ ГАДАВА́ЦЦА. Расці без ўвагі і нагляду бацькоў. Дзеці па
сасняку гадавалі́ся. Ульянавічы.
ГАДАВА́ЦЬ, ГУДУВА́ЦЬ, ГАДУВА́ЦЬ незак. 1. Выхоўваць (дзяцей), гадаваць. Я
такую сям’ю гудувала, нада ж было троху і надзець. Гудувала дзевіць дзяцёнкыў.
Багданава, Буй, Вялікі Азярэцк, Дольдзева, Міцюкова, Нямойта, Серкуці, Турава. І дзень і
ноч робіла, нада ж було дзяцей гадаваць. Дуброўкі. 2. Даглядаць, разводзіць. Людзі
любяць скот гъдъваць, хто два къбаны здаець за гот, хто цялёнка выгадуець. Калхознікі
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стъраюцца гадуваць скот. Гарадзец. Да восіні гудувалі, гудувалі, а іх і пъкралі. Савінічы.
Нутры етыя ёсь у нас, йіх гадуюць самі. Багданава. Васі́ль здась, ня буду гудуваць [цяля].
Дольдзева. Ні бацька гъдъваў, ня сын едзіць, калі́ мучаіць чужога каня. Ульянавічы. 3.
Вырошчваць. Там поля Шпалеры, дзе пан мыладэй сад гудуваў. Баравікі.
ГАДАВІ́К м. 1. Жывёла ва ўзросце аднаго года. Гъдаві́к – бычок, які́ перазімаваў.
Гарадзец. Цялёнык, а гадаві́к – гот тады. Багданава. 2. Наёмны рабочы, які працаваў
цэлы год. Гадавікоў не была, нанімалі сязонных рабочых. Рэчкі.
ГАДАВІ́НКІ толькі мн. Гадавое свята. А ў тых катлах пі́ва варыцца, / Пі́ва варыцца
к тром празнічкам, / К тром празнічкам – тром гадаві́нкам (з песні). Баравікі.
ГАДАВЫ́ прым. 1. Гадавік; той, якога гадавалі на працягу года. Гадавога кабанёнка
дзеці забралі. Дольдзева. 2. Які бывае адзін раз на год. На гадавы празнік заъгадай: на
Узві́жанне, Крышчэнне. Каралевічы.
ГА́ДАНЬ ж. эмац.-ацэн. Дрэнь, нягоднік, шкодная асоба. Сусветная гадань, дзелаіць
другі́м, што людзі хварэюць. Бяруць с трох магі́лак пясок і абсыпаюць хату. Запруддзе.
ГАДАЎШЧЫ́НЫ толькі мн. Памінкі праз год пасля смерці чалавека. Былі́
гадаўшчыны па Андрэйку. Каралевічы. Сянні шасці́ны, шэсь нядзель, а чэраз гот –
гадаўшчыны, готкі. Міцюкова.
ГАДА́ЦЬ незак. Варажыць. Зайдзець пад вакно, паглядзі́ць, а Дашка сядзі́ць на печы
гадаіць. Міцюкова. На Паску не гадаюць: Ісус Хрыстос васкрэс. Каралевічы. Пайшлі́
гъдаць, гъдалка сказала, найдуцца скуты. Нямойта. Цяпер во ні гыдаюць. Гарадзец.
ГАДА́ЛКА ж. Варажбітка. А мне хацелася знаць, што гъдалка сказала. Нямойта.
ГА́ДЗІНА ж. эмац.-ацэн. Бесхарактарны, бязвольны чалавек. Гавары, гадзіна,
нешта ты выпіў, штоп ты апох! Партызаны.
ГАДЗІ́ЦЦА незак. 1. Быць прыдатным. Цяпер эта ужо ні гадзі́цца. Савінічы. 2.
Добра. – Зловіця вуўчънят – літр даю. – Гадзі́цца! Пожанькі.
ГАДЗІ́ЦЬ незак. Дагаджаць. Я б жыла, я б і гадзі́ла ім, каб яны былі́ къля блі́зу.
Багданава. Я ні знаю, як гадзі́ць мужукам. Кляпчэва. Нада гадзі́ць людзям. Запруддзе. Як
замру, бацька дачке так гадзі́ць ня будзя. Станюкі.
ГАДЗЮ́К м. эмац.-ацэн. Небяспечны, шкодны чалавек. Іна, ві́дна, знала, што ён
знаіць, гадзюк. Заазер’е.
ГАДЗЮ́КА ж. Гадзюка. Гадзюкі злэя, калі́ укусіць, то абязацельна у бальні́цу
пападзеш, распухаець. Алексінічы. Гадзюка і змія адзінакъвыя. Гарадок. Змеі етыя,
гадзюкі, ядаві́тыя. Жохава. Ці буцяны іх прыносяць, гадзюк, дзецём ці звальваюцца далоў
яны. Вялікі Азярэцк. Хвост паўзець у гадзюкі. Апечкі.
ГАДО́ВАНАЕ н. Выгадаванае, вырашчанае. Гадованае усё здаеш, увосінь большы
заважыць. Заазер’е.
ГАДО́К м. Аднагодак, равеснік. Надзя – мой гадок, з сорак дзівятага года.
Багданава. Наш гадок мала помніць. Кляпчэва.
ГАДО́ЎЛЯ ж. Выроўшчванне, догляд. Ой, гэта конь нашай гадоўлі! Самсоны.
ГАДРО́Н м. Штучная нітка. Ні́тка шэрсці, а ні́тка гадрону якога – і вяжу.
Партызаны.
ГАЗ м. Газ. Раньшы газоў ні было. Нямойта.
ҐА́ЗА ж. Газа, карасіна. Кърасі́н, ґаза къзалі. Фасаўшчына.
ГАЗЕ́ТА, ГАЗЭ́ТА ж. Газета. Папу дай газеты новыя чытаць. Фасаўшчына. Глядзі́м
ціліві́зар, газэты чытаем. Буй.
ГАЗЕ́ЦІНА, ГАЗЭ́ЦІНА ж. Тое ж. Я вам газеціну паляджу. Багданава, Неўгадава.
ГАЗЮ́ЛЕЧКА, ҐАЗЮ́ЛЕЧКА ж. памянш. Газоўка; самаробная лямпа без шкла.
Газюлечку запаліш, і так дзеці вучыліся. Ґазюлечка была. Ульянавічы.
ГАІ́ЦЦА незак. Загойвацца. Палец стаў гаі́цца, перастаў балець. Багданава. Тады ш
ні залі́ць чым, кап паліц гаі́ўся. Леснікова. Як мяса голае стала, нага стала гаі́цца. Гаі́цеся
раны. Партызаны.
ГАІ́ЦЬ незак. Загойваць, гаіць. Як будзіць гаі́ць [мазь], так машча. Запруддзе.
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ГАЙ м. 1. Зараснік; густое драбналессе па нізкіх мясцінах. Гай – гэта дзе кусты, дзе
малі́ны растуць, невялі́кі гай. Запруддзе. 2. Невялікі лісцевы лясок. Гай маленькі, гай
бярозавы. Рэчкі. Вунь у нас кладбішча, дзе гай, гаёк. Самсоны. 3. Мясціна ў лесе або лес з
роўнымі, гонкімі дрэвамі. Гай – роўны лес, любы лес, абы гонкі. Закур’е. ГАЁК памянш.
Гайкамі лес, ні такі́ бальшы. Баравікі.
ГА́ЙДАР м. Гармідар. Здзелаюць гайдар у хаці. Запруддзе.
ГАК м. ◊ З (С) ГА́КАМ. Больш меры, лішак меры. Як трошкі болій, так з гакъм.
Фасаўшчына. С гакам – эта куда большы за кілаграм, чуць-чуць. Запруддзе.
ГА́КАЦЬ незак. 1. Моцна біць, стукаць (пра снапы). Гакаем дзень снапы, на таку іх
бі́лі. Буй. 2. перан. Высільвацца, надрывацца. Так, дзеткі мае, і гакаю. Цясішча.
ГА́КНУЦЬ зак. Ударыць з вялікай сілай. Як гакну табе, так ты і завалісся.
Фасаўшчына. Як гакніш гэты мышак нагой, аж гук ідзець. Пожанькі.
ГАЛАВА́, ГАЛО́ВА, ГУЛУВА́ ж. 1. Галава. Яна з галавою, даўленне дужа
высокае. Запруддзе. Склані́ла гълаву на камень – і Богу душу аддала (з песні). Каралевічы.
Я маць-мачыху бліскучым бокъм прыкладаю, як балі́ць гулува. Ракаў Засценак. Схапі́ла
нешта ў гълаве. Закур’е. Шчука нъ гълаву слабая, акунь дужа крэпкі нъ гълаву. Багданава.
ГАЛАВЁНКА, ГАЛО́ВАЧКА памянш. Як біс шапкі, уся гълавёнка курчавая. Партызаны.
Цяперка на галовачку усё ударыла: буду іці́ і валюся. Дольдзева. 2. Верхняя частка ў
прыладзе, прадметах побыту, у грыбах і інш. Тутацька гълава была ў ліжаках, адзі́н геты
бок вышэй. Вялікі Азярэцк. Абдумаўся мънах, што ў яго ў гълавах. Каралевічы. Е́та гулува
белыя бапкі. Міцюкова. У цыбуліны галовы нет, толькі пер’е. Нямойта. 3. Адзінка
жывёлы (пры пераліку). Підзісят галоў авец убі́лі гразой. Міцюкова. 4. Асоба
мужчынскага полу, гаспадар. У нас па дзевіць дзесяці́н на мушскую гълаву. Марозаўка. ○
ІВА́Н-ГАЛАВА́. Званочкі (кветкі). Іван-галава – сі́няя ж жоўтым. Багданава. ○
ІВА́НАВА ГАЛАВА́. Тое ж. Іванава гълъва сі́нім цветам цвіла, цвет такі́ бальшы, такі́я
боцікі па ей, па пагорках ёсь, ліст такі́ пръдъўгъваценькі, іна вісокъя, цвяты купінкай,
гняздом на ёй. Мянюцева. Іванава галава таўстая, сі́няя, як галава ўсяраўно. Багданава. ◊
(крычэць) НА ЎСЮ ГАЛАВУ́. Моцна, нема (крычаць). А ён жа крычэў на ўсю гълаву.
Партызаны. ◊ ГАЛАВА́ НІ ВА́РЫЦЬ. Не дадумвацца, не прыходзіць да якога-н. вываду.
Думаіш, а гълъва ні варыць. Івоні. ◊ НА СВАЮ́ ГАЛАВУ́. Сабе на шкоду. Брашы, брашы
на сваю галаву. Вялікі Азярэцк. ◊ НЯ Ў ГО́ЛАВЕ. Пра асобу, якая ні пра што не думае.
Мне ня ў голаве. Нямойта.
ГАЛАВАРЭ́З м. Традыцыйнае восеньскае свята народнага календара; свята вядомае
і як царкоўнае свята адсячэння галавы Іаана Хрысціцеля. Сёмага Галаварэз, як у ягады ў
жураві́ны ходзяць, калі́ каму час ёсьці. Багданава. ○ ІВА́ Н-ГАЛАВАРЭ́З. Тое ж. А я й ні
знаю, што ён абазначаіць Іван-гълаварэз. Самсоны.
ГАЛАВА́СТЫ прым. З вялікай галавой. Галавасты, гълава як къчан. Багданава.
ГАЛАВЕ́НЬ м. Галавень (рыба). Гълавень, ён як язь быў. Іх прывазі́лі, запускалі.
Гълавень быў, ён вадзі́ўся тады [пакуль возера не перакрылі і не меліярыравалі]. Гълавень
ракой сышоў. Багданава.
ГАЛАВЕ́ШКА ж. Галавешка; недагарэлая палка, палена. Нада, штоб гълавешък ні
было ў печы. Дольдзева. Свінням гълавешкі даюць, як пол грызуць. Міцюкова.
ГАЛАДАВА́ЦЬ, ГУЛУДАВА́ЦЬ незак. Галадаць. Галадавала я ў вайну, а дзеці
малыя. Дуброўкі. Пралкі дзелалі, прадавалі, век ні гулудавалі. Марозаўка.
ГАЛАДО́ЎКА ж. Галодны час. У гъладоўку вылуі́ варылі крэпка [варылі некалькі
разоў, зліваючы ваду]. Сукрэмна. Там была гъладоўка. Апечкі. Туўкачом мякі́ну таўклі́
ныа прыаснакі́ ў гъладоўку. Заазер’е.
ГАЛАДРА́НЕЦ м. Бядняк, абшарпанец. У яго дзед быў гълъдранец і ўнук такей:
ідзець так пъ крыві́. Сянно.
ГАЛАЛЕ́ДЗІЦА ж. Галалёд, галалёдзіца. Як галаледзіца, ідзеш і слі́згаісся.
Запруддзе.
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ГАЛА́Н м. Пра крыклівага, задзірыстага, галасістага чалавека. Як пятух во гълан: гага-га, во і ён так гагочыць [пра мужчыну]. Запруддзе. Гълан як пятух. Запруддзе.
ГАЛАМА́ЧЧА н. Беспарадак (?). Надзелаіць галамачча. Запруддзе.
ГАЛАСАВА́ЦЬ незак. Галасіць. Матка галасуець, шукаець дзевачку. Фасаўшчына.
ГАЛАСІ́СТА прысл. Галасіста. Выюць гаъласі́ста воўкі за Баъравікамі. Ракаў
Засценак.
ГАЛАСІ́ЦЬ незак. 1. Плакаць моцна, галасіць. Гъласі́ла, як немцы забралі карову.
Мянюцева. Гъласі́ла ноч. Вялікі Азярэцк. Галашу на ўсю хату. Запруддзе. Хоць ты гъласі́
нъ станоўцы. Галашчакіна. 2. перан. Спяваць, падаваць голас (пра птушак). Птушачкі
галосюць, і ты с птушачкамі галосіш. Кішуроўшчына. ◊ ГАЛАСІ́ЦЬ ГО́ЛАСАМ. Гучна, з
енкам плакаць, прычытаць. На гаълаву рукі склала і галосіць голасам – прычытваіць.
Запруддзе.
□ Гаъласі́ ні гаъласі́, рады ні дасі́. Нямойта.
ГАЛАСО́К м. памянш. Голас. Стъяла Ленъчка пад ляском, / Гукала татъчку
гъласком (з песні). Каралевічы.
ГАЛАТА́ ж. Беднасць, галеча. Послі вайны гълъта, есь хочыцца, дык з гопікаў
пышкі рабі́лі. Заазер’е. Галата была. Апечкі. Кажуць, там галата! Буй. У вайну тъкая
гълъта была! Чуцькі, Станюкі.
ГАЛАЎНЯ́ ж. Галаўня, спарыння; хвароба злакавых раслін. Гета зубы бываюць
чорныя такі́я. У пшані́цы бываіць гълаўня, чорныя, патрэш, як пух. Гарадзец. Гълъўня –
зубы чорныя і ў пшані́цы, і ў жыці. Галъўня у жыці, яе атручваюць. Запруддзе, Багданава.
ГАЛДАЯ́ЧЫЦЬ, ҐУЛДУЯ́ЧЫЦЬ незак. 1. Невыразна прамаўляць гукі (пра
немаўля). Пяць месіцуў, дык ён ужо ґулдуячыць сабе. Міцюкова. 2. Крычаць, гаманіць.
Дзеці там у аўтобусі сабралісь, будуць галдаячыць там. Партызаны.
ГАЛЕ́НЬ м., ГАЛЬНІ́ мн. Галень, дзяркач; стары венік без лісця. Галень звалі
змецены венік. Багданава. Галень – венік змёўся увесь, асталося хваросьце анно.
Багданава, Заазер’е, Кляпчэва. Галень, як праходзюць Къляды, трэба пасеч, расьсеч
уперак вяровачкі, кап рассыпаўся. Нада рассеч, вяровачкі гэтыя і ўкі́нуць у печ, кап згарэў.
Гэта на разражэнне. Ракаў Засценак. Галень, што мяцеш на сход Каляд, да сонца
ръссячэш нъ парозі тъпаром на тры часьці і тады гэтыя хваросьці ў печы спалі́ць, тады
ўсё ладна будзіць. Партызаны. Летам нада гальні́ палі́ць, кап дошч ішоў. Гарадзец. Гальні́ і
лапату хлебную выносяць на вуліцу, штоб дошч пірастаў. Карпавічы. Перавязаць руку
ні́тачкай ат гальня, і расцяжэння пройдзя. Фасаўшчына. Соль табе ў вочы, галень паміж
калень (з замовы). Вялікі Азярэцк. ГАЛЕ́НЧЫК памянш. Як сход Каляд, тады галенчык на
тры разы рассячы на парозі і ў печ. Дзеля скаці́ны усё харашо будзіць. Партызаны.
ГАЛЬНІШО́К памянш. Рэчкі.
ГАЛЕ́ЧА ж. зб. Бедныя, малазабяспечаныя людзі. У нас тут усе бедныя, адна
галеча жывець. Запруддзе.
ГАЛЁНКА ж. Частка нагі ад ступні да калена. У назе галёнка. Гарадзец. Нейкая
балячка на галёнцы сядзела. Міцюкова.
ГАЛЁНЫ прым. ◊ НА ЯЗЫ́К ГАЛЁНЫ. Языкаты, языкасты. Выпіўшы, нявестка на
язык галёная – ерундаватая. Нямойта.
ГАЛІПА́ прысл. ◊ З ГАЛІПА́. Галопам, вельмі хутка. Яны з галіпа пруць, галопам.
Каралевічы.
ГА́ЛІЦЦА незак. 1. Прыкладваць намаганні, імкнуцца да нечага, некуды. Бідната
была, галіліся за работай, як бы ні прапусці́ць, а ціпер думаіш, што і прапусці́ць можна
дзень-два. Ракаў Засценак, Гарадзец. Маладзёж у горад галіцца: скука ў дзярэўні.
Розмыслава. Ужо туды галіцца. Дуброўкі. 2. Хацець нечага. Кап сказаў, што галюцца зъ
мълаком, так ні галюцца. Партызаны. Наша карова дужа не галіцца, але з’есць места, як
не дагледзіш. Гарадзец. 3. Любавацца, захапляцца. Усе на гэтае возера галюцца.
Багданава.
ГА́ЛІЦЬ незак. Агаліць, давесці да стану галечы. Так мяне въйна галіла. Баравікі.
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ГА́ЛКА ж. Галка (птушка). Калі́ ранніцуй галкі гаркъюць і на пръвады съдзяцца, то
будзіць грыбны, дажджавы гот (прыкмета). Сукрэмна, Закур’е.
ГА́ЛКА ж. Пра карову, цяля чорнай масці і адпаведную клічку. Галка чорная, эта
цёлачка. Станюкі.
ГАЛО́ДНЫ прым. Галодны. Бывала галодные пяюць людзі, ажно поле раве. Чуцькі.
Хлеб, соль трэцца – і госці галодные. Каралевічы. Када бусел яйцо выкі́дываець – лета
мачлі́вае, а када рабёнка – галодная лета (прыкмета). Запруддзе.
ГАЛО́ПАМ, ГАЛЁПАМ прысл. 1. Наўскач, галопам. Быстра ляці́ць конь галёпам,
наўскапыта. Фасаўшчына. 2. перан. Вельмі хутка. Бачу, апаздываю, то галопъм пашоў.
Сянно.
ГАЛО́ЎКА ж. 1. Галоўка (цыбулі, часнаку). У чъснаку галоўкі бальшэя і зубы белыя.
Леснікова. 2. Закруглены канец у прадметах, рэчах, прыладах. Галоўка ў віръцяне, а во
само вірцяно. Закур’е. Галоўку ат машыны [швейнай], каець, заўтра прывязу. Нямойта. ○
ІВА́НАВА ГАЛО́ЎКА. Званочкі (кветкі). Іванава галоўка галубінькім цветам цвіце.
Неўгадава.
□ Галоўка хінецца – душа ні гарнецца. Мянюцева.
ГАЛО́ЎКІ толькі мн. Пярэдняя частка саней; частка ля загнутых палазоў. Наклаў
сена ў галоўкі. Што вышэ – галоўкі, садзі́сь на галоўкі. Гарадзец, Заазер’е.
ГАЛО́ШЫ мн. Галёшы. У галошах хаджу, нагу неяк абуць у што другое. Запруддзе.
ГАЛО́ШЫНА ж. Галёш. Галошыну на разетку начапліваім, калі́ пярун. Запруддзе.
ГА́ЛСТУК м. Гальштук. Галстук мъладзёж насі́лі, пры галстуку къзалі. Нямойта.
ГАЛУ́БАЎКА ж. Блакітная або сіняя фарба. Неўгадава.
ГАЛУБІ́ННЫ прым. Галубіны. Галубі́нны памёт кідалі і самагонку гналі – во які́ ят.
Жохава.
ГАЛУ́БКА ж. Ласкавы зварот да жанчыны, дзяўчыны. Галубка мъя! Запруддзе.
ГАЛУБЫ́ прым. Блакітны, сіні. У сарокі яйцы галубэя і чорныя меткі, кропкі [па іх].
Сянно. Галубыя вочы слабыя, чорныя вочы крапчэй. Вялікі Азярэцк.
ГАЛУ́ЗАВАЦЬ незак. Гарэзнічаць, свавольнічаць, дурэць. На начлегу з вечъра
галузъіш, за дзень заморысся, ляжыш і спіш, як цэп. Алексінічы.
ГАЛУ́ШКА ж. Клёцка, пампушка. Надзярэш картошкі, выціснеш ваду, наъкаъчаіш у
семя. Галушак такі́х наробіш, у печ паъставіш, у лляное семя наъкаъчаем. Багданава.
Сорак галушак, сорак пампушак, сорак ладак – будзе ў хаце парадак. Нямойта.
ГАЛЫ́ШНІК, ГАЛЫ́СНІК м. Бядняк, галадранец. Тут бедна жылі́, былі́ галыснікі,
галышнікі і назвалі Галашчакіна. Галашчакіна.
ГАЛЫШО́М прысл. Вялікі мароз пры незаснежанай зямлі. Галышом смалі́ла, быў
марос. Запруддзе.
ГАЛЬНО́ н. Частка нагі ад ступні да калена. Гально рассек, хадзі́ць цяшка.
Фасаўшчына.
ГАЛЬЦО́М прысл. Вялікі мароз пры незаснежанай зямлі. Мароз гальцом смалі́ў,
снегу ні было. Партызаны.
ГАЛЮ́ШКА ж. Галінка. Галюшкі паб’ядаў воўк. Фасаўшчына.
ГА́ЛЯ ж. Паўночнік палявы, раннік (?). Баньцікі рвалі і вілі́. Звалі йіх і галя. Галю
рвалі і вянкі́ плялі́. Манголія.
ГАМАНІ́ЦЬ незак. Размаўляць, гаварыць, расказваць. Я ні хаджу, ні чую, як
гамонюць. Сідзяць тутацька, гамонюць. Вялікі Азярэцк.
ГА́МАЦЬ незак. Есці (на дзіця). Гамай, гамай [на дзіця]. Нямойта.
ГАМЗІ́ЦЬ, ГАМСІ́ЦЬ незак. Гамзаць, гугнявіць. Трохі гамзі́ць Ігнат. Каралевічы. У
нос гаворыць Коля – гамсі́ць. Каралевічы.
ГАМО́Н, ГАМЭ́Н м. Канец. Каб ні ты, мне б гамон быў. Каралевічы. Кап чуць-чуць,
дык гамон яму. Парэчча. Пагода плъхая, зъмякніць стох на пяць тон і гамэн [яму].
Леснікова.
ГАМО́НКА ж. Гамонка, размова. Гамонкі німа, дзе мне тое сена возьмім. Буй.
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ГАМЭ́РНЯ ж. 1. Гамарня; крык, бязладдзе. У іх хаці гамэрня бальшая. Дуброўкі. 2.
Вялікае памяшканне (хата). У іх гамэрня бальшая – вяселле там спраўлялі. Дуброўкі.
ГА́НАК, ҐА́НАК м. 1. Ганак. Ґанак высокі такі́. Кляпчэва, Дольдзева, Заазер’е,
Леснікова, Міцюкова, Нямойта. 2. Ступенькі. Ганак проста ступені такі́я. Нямойта.
Цымянтовы ганак – сходцы. Ульянавічы. Ґанкі – як на крыльцо ступаеш. Кляпчэва.
ГАНАРЫ́СТЫ прым. Каралевічы.
ГАНДЛЯВА́ЦЬ незак. Гандляваць. Каторы дахот маіць, той і жывець, гандлюіць.
Запруддзе.
ГАНДЛЯ́Р м. Гандляр. Гъндляры гандлююць, нагундлюваў кажуць. Конямі
гандлююць. Багданава, Гарадзец.
ГА́НІЦЬ незак. Ганіць, нагаворваць. Ні гань! Ні гань яго! Харошы хлеп, ні нада
ганіць, дай бог, да веку. Ульянавічы. Я б яго ні ганіў, мъладзец. Рэчкі.
ГАНКІ́ мн. Плыты. На ганках лес ганялі у Рыгу. Партызаны. Ганкі́ гналі па Абалянцы
– рэчцы. Розмыслава.
ҐАНЦІ́НА ж. Адна штука гонту. Дзелаіцца танейшая ґанці́на. Багданава, Нямойта.
ГАНЧА́Р м. Ганчар. Гънчар з глі́ны зробіць і чърапкі́, і такея кружачкі. Буй.
Гънчары вазі́лі гърлачы, мі́скі, латушкі, гаршкі́. Нямойта. Гънчары дзелаюць гаршкі́,
гарлачы. Кляпчэва, Апечкі, Леснікова.
ГАНЧА́РНЯ ж. Ганчарскі горан. Так трошку водаль у яго гънчарня была. Апечкі.
ГАНЧЭ́Й прысл. Хутчэй. Лі́да, ты ганчэй сходзіш. У чатыры цапы – ганчэй ці цішэй
малаці́. Запруддзе. Поезд ганчэй прыйшоў. Каралевічы.
ГАНША́К м. Конь, які хутка бегае. Гъншак – конь, шыпка бегъіць, як гоншы.
Нямойта.
ГАНЯ́ТЫ дзеепрым. Акучаны, разагнаны. Наша бульба ні ганята. Запруддзе.
ГАНЯ́ЦЦА незак. Ганяцца, выяўляць вялікае жаданне. Ні ганяюцца дзеці за
мълаком, цяпер патвыкшы [ад малака].
ГАНЯ́ЦЬ незак. 1. Ганяць, кіраваць стадам. Ні ганяюць на ранкі кароў. Гарадзец.
Раньшэ па тэй вуліцы гънялі свіней пасці́ць у поля. Нямойта. 2. Абворваць, акучваць
(бульбу). Была съха, гънялі бульбу. Вялікі Азярэцк, Багданава, Чуцькі. 3. Хутка
перамяшчацца па кругу. Лапці з лёну на кручок пляцеш, кругом гъняеш. Апечкі. 4. перан.
Танцаваць, аддаючы перавагу чаму-н. Кадрыль, польку, вальс, а бальшынство лінцяя
ганялі. Багданава. ◊ ГАНЯ́ЦЬ РУСА́ЛКУ. Праводзіць абрадавыя дзеянні па выгнанні
русалкі з вёскі ў жыта. Купала гъняюць, а русалку ў жыта гъняюць. Дольдзева. У жніво
русалку ганяюць. Заазер’е. Мы рас с табой русалку гънялі. Запруддзе.
ГАР-ГАР-ГАР выкл. Гукі, якімі перадаюць крык качкі. Вуткі карзі́нку макрыцы
з’ядуць – праз гадзі́ну: гар-гар-гар. Каралі.
ГА́РА ж. экспр. Гарэлка. І гедак жа ёсць: не дасі́ гары [бутэлькі], не пераарэць.
Запруддзе.
ГАРА́ ж. 1. Узвышша, пагорак, высокае месца. Тут гор многа пат Сянно. Апечкі,
Гарадок, Дольдзева, Розмыслава, Рэчкі. Кап цябе гарой здзелала! (праклён). Вялікі
Азярэцк. 2. Гарышча. Карыта на гарэ. Закур’е.
ГАРАВА́ЦЬ, ГУРУВА́ЦЬ незак. 1. Гараваць, бедаваць, турбавацца. Хъзяін сядзі́ць,
глядзі́ць, што хъзяйка гаруіць. Заазер’е. Я ў вайну жыла, гурувала. У таку жылі, у таках
жалі, гурувалі, ні дай бох. Багданава. Мука, гора, ён так гуруваў. Запруддзе. Я сёліта
гарую па бульбачцы: не разварваецца. Вялікі Азярэцк. Матка, як ні гурувала, ні скончыла
іна інстытут. Алексінічы, Нямойта. Матка гаруіць цяпер. Неўгадава. 2. Шчыра
працаваць. Усю жызню гарую: гэткі агарод быў. Розмыслава.
ГАРАВЫ́ прым. Які мае адносіны да гары. Дашка гъравая, што на горке жывець.
Міцюкова.
ГАРАДЗІ́ЦЬ незак. Гарадзіць, абгароджваць. Гърадзі́лі чыстаколъм. Гарадзец. После
Паскі да праводнага васкръсенья нільзя гарадзі́ць, а то ні будзя дажджоў. Карпавічы,
Вялікі Азярэцк, Нямойта. Послі Вялі́къдня нъ русальніцу нічога нільзя гърадзі́ць. Чуцькі.
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ГАРА́Ж м. Гараж. Гаража пастроілі. Багданава.
ГАРАНО́К м. Ачаг у хаце, агмень. Гаранок у хаці зрабі́лі. Дуброўкі.
ГАРА́ТНІЦА ж. Гаротніца. Мы абеі гаратніцы з етай бабай. Баравікі.
ГАРА́ТНЫ прым. Гаротны, няшчасны. Гаратныя бабы, дзеці далёка. Міцюкова. З
маткаю гаратные дзеці ні будуць. Каралевічы. Калі́ дарогу пяройдзіць абі́жаны, гъратны
с пустымі вёдрымі, то будзіць усё добра (прыкмета). Ракаў Засценак. Біларусы – гэта
самы гаратны нарот. Алексінічы, Запруддзе, Івоні, Міцюкова, Нямойта, Ульянавічы.
ҐА́РАЦ м. Гарнец; старая мера сыпкіх і вадкіх рэчываў. Жохава, Пожанькі.
ГАРАЦКІ́ прым. Гарадскі. Там кварта, а ў нас крушка. Так нас гарацкі́мі звалі. Ой,
наша Наталля Іванаўна гърацкая стала, ні баі́цца нічога, ўсё харашо. Заазер’е.
ГАРА́ЧА прысл. Горача. Вам ні гърача? Ульянавічы.
ГАРА́ЧКА ж. Гарачка. Кап на цябе гаърачка наъпала (праклён). Вялікі Азярэцк.
Можа я ўжо ніжывая, с гарачкі ўскочыла, яна так думала. Леснікова.
ГАРА́ЧЫ прым. 1. З высокай цеплаадачай. Альховыя дровы, бяроза – гаърачыя
дровы. Партызаны. Бярозавыя дровы сама луччы, гарачыя. Станюкі. 2. Моцна нагрэты.
Нільзя гарачыю траву даваць каровам, божа спасі́! Чуцькі.
ГАРАЧЫНЯ́ ж. Гарачыня, цяпло. Гърачыня па ўсей руцэ разышлася ат укола.
Фасаўшчына.
ГАРБАНО́СЫ прым. Гарбаносы. Доўгі нос – гарбаносы. Запруддзе, Міцюкова.
ГАРБА́Р м. Землякоп. Гарбар – хто къпаў кънавы. Гарадзец.
ГАРБА́ТЫ прым. Гарбаты. Гарбаты пляменнік такі́, баба маленькага ўпусці́ла, і ён
гарбаценькі ходзіць. Гарадзец, Багданава. ГАРБА́ЦЕНЬКІ памянш. Гарадзец.
ГАРБЕ́ЦЬ незак. Гарбець, карпець на працы. Ні нада гарбець, пасці́лкі тыя ткаць,
можна купі́ць. Баравікі.
ГАРБУ́З м. 1. Гарбуз. Гърбузу нада сеяць, як цяплей. Гарбузы сеяць у начале іюня,
холаду баяцца. Партызаны. Полнае семячка – знаць гарбуз паспелы. Розмыслава,
Багданава, Гарадзец. 2. Страва з гарбуза. Гурбуза варыла. Пъкалоціш гурбуза і смашны.
Гарадзец.
ГАРБУЗО́ВЫ прым. Гарбузовы. Гарбузовае семечка парэзала з атравай,
перамяшала. Крыса на адну ноч з’ела, на другую, а на трэцюю не трогала. Нямойта.
ГАРЗІРО́ЎКА ж. Газаваная вада. Калі́ гързіроўкі прыпрэць, пі! Чуцькі.
ГАРКА́ВЫ прым. Гаркаваты. Чорныя грузды гаркавыя. Запруддзе. Валуйі́ растуць,
як чашкі, яны гъркавыя. Партызаны. Яны гъркавыя, вуўнянкі. Каралі. Плотка – бізуўкусная
рыбіна, гъркава ў голуві́. Сянно. Мідуні́ца расцець, белым цвіцець, яна цвёрдая і гаркавая.
Марозаўка, Вялікі Азярэцк. ГАРКА́ВІНЬКІ памянш. Валуй гъркавінькі, ні прыхадзі́лъся
салі́ць. Дольдзева, Марозаўка.
ГАРКАТА́ ж. Горыч, гарката. За шчаку тъбакі і ссець тую гъркату. Багданава.
ГАРКА́ЦЬ ж. Тое ж. Красныя сыраешка аддаець, у яе гъркаці [болей]. Пожанькі.
Раскладзём капусту, з яе выйдзіць гъркаць, гъркаці́ німа. Вялікі Азярэцк, Чуцькі. У плоткі
гъркаць ёсь. Сянно.
ГА́РКАЦЬ незак. Гагатаць. Гусі гаркаюць. Багданава.
ГАРКА́Ч м. Горыч, гарката. Капуста гарэніць, пакуль гаркач выйдзе з яе. Вялікі
Азярэцк.
ГА́РКНУЦЬ зак. Гаркнуць, злосна гаўкнуць. Сабака гаркнула, я забалела.
Міцюкова.
ГАРКУ́ША ж. Гаркуша (грыб). Сянно.
ГАРКУ́ШКА ж. Тое ж. Гаркушкі мы бяром. Сянно.
ГАРЛАВІ́НА ж. 1. Горла. Гарлаві́на у каровы, гор’е. Парэчча. 2. Трубка ў горне (у
кузні). Ат меху ідзець гърлаві́на с кірпіча [з каптура] на выхът, дзе сыпліцца вуголля.
Запруддзя.
ГАРЛА́Ч м. Гарлач; збанок для малака. Гарлачы з глі́ны раньшэ былі́. Буй. Гарлач біз
ручкі. Леснікова. Гарлачы бываюць з ручкай, бываюць бяз ручкі. Кляпчэва, Багданава. У
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нас гырлачы чомбырым паруць. Дольдзева. Карову падоіш, працэдзіш мъылако ў гарлач,
ські́сьнець, верх еты сьні́меш сьмітану, масла саб’еш. Запруддзе. Гарлач – эта малако
раньшэ лілі́. Марозаўка, Леснікова, Нямойта. Гарлачы з глі́ны, выпаляць іх, малако цадзі́лі.
Закур’е. ГАРЛА́ЧЫК памянш. У мяне есць гърлачък для мълака. Вялікі Азярэцк.
Гаърлачык ат кі́слага маълака. Закур’е, Неўгадава.
ГАРЛА́ЧЫК м. Званочак (кветка). Гарлачыкаў нарвала, такі́я во каляныя,
кармяныя. Міцюкова.
ГАРЛЯ́НКА ж. 1. Гарлянка (расліна). Гарлянка, як у горле балі́ць, стопіш, пап’еш і
праходзіць. Каралевічы. Гърлянкі нада нарваць, папарыць. Гърлянка, як у горлі балі́ць,
бувала тапі́лі да пілі́. Багданава, Алексінічы. Тръва гърлянка. Параць яе, нът парай
сідзяць. Вялікі Азярэцк. Сёліта гърлянкі ні назберыла. Дуброўкі. 2. Хвароба горла.
Гърлянка – як у горлі балець станіць. Каралевічы. Гърлянка – глотка балі́ць. Манголія.
Гърлянка, як забалі́ць у горле. Багданава, Вялікі Азярэцк.
ГАРЛЯ́ЦЬ незак. Гарлапаніць, гарланіць. Гарляем адну песню. Гърляем песні да
рання. Чуцькі.
ГАРМАНІ́СТ м. Гарманіст. Мальцы гърмані́ста давалі, дзеўкі – хату. Партызаны.
ГАРМО́НІК м. Гармонік, гармонь. Гармонік зайіграіць – су сі́х дзіравень
сабіраюцца. Бувае й музыка іграець на гармонік. Вялікі Азярэцк. Гармонік быў да многіх
лет. Каралевічы. Ніхто дайжа й гармоніка ня чуў: кап хто пі́снуў, кап хто ві́снуў.
Самсоны. Музыка была, гармонікі ігралі. Гарадзец, Запруддзе.
ГАРМО́НІЧКІ мн. ◊ У ГАРМО́НІЧКІ. У складкі, складваючы адно на адно. У
гармонічкі складзеш яго, скут. Турава.
ГАРМО́ННЫ прым. Звязаны з гармонікам (гармонню). Павёз я сваю гармонь нъ
гармонны рынък у О́ршу. Сянно.
ГАРМО́ШКА ж. Гармонік, гармонь. Іграў харашо дзед на гармошку. Цясішча.
ГАРНАСТА́Й м. Гарнастай. Гарнастаі гладка белыя. Гърнастай – ён белай. З іх
вырабатваюць кожычкі, яны цэнныя. Багданава. Гърнастайі белыя, паўбі́лі йіх.
Запруддзе.
ҐАРНІ́З м. Карніз. Пірасяленцы тут, самі ґарні́зы павесілі. Багданава.
ГА́РНІЦ, ҐА́РНІЦ м. 1. Гарнец; старая мера сыпкіх і вадкіх рэчываў. Ґарніц – эта
мерка была такая. Дзень атработаіш – ґарніц зірна дась. Скока гарнцъў? Ґарніц – мерка
была, бес крышкі. Кляпчэва, Рулёўшчына. Ґарніц плялі́ с саломы, муку браць. Ґарніц
жыта быў і тры фунты, і дзесяць. Лупкі, ґарніц быў і пяць фунтаў і сем фунтаў. Ґарніц
гарэлкі тожа быў [тры літры]. Вялікі Азярэцк. Ґарніц меншы, як лупка. Дольдзева,
Пожанькі. Ґарніц – бутылкі такі́я, лі́тры тры. Заазер’е. Ґарніц лі́траў і калі пяці́, і дзісяці́,
і па тры лі́тры. Ґарніц – эта кілаграм дзесяць, наверна. Былі́ гарнцы, чыцьвярык, лупкі.
Марозаўка. 2. Саламяная ці драўляная пасудзіна такой меры. Гарцы плялі́ з саломы.
Поўвідра улезіць у яго. Багданава. А ета ґарніц дзірвянны. Фасаўшчына, Савінічы.
ГА́РНІЧАК памянш. Гарнічкі плялі́ с саломы муку браць сві́нням. Вялікі Азярэцк.
ГАРНО́ н. Горан. Гарно ў кузні запръста дзелъць. Запруддзе.
ГАРНУ́ШАК м. Гаршчок з шырокім рылам, пузаты. Гарнушък – у печку ставілі
сьмітану. Савінічы.
ГА́РНЭК м. Тое ж. Сестра прышла с гарнэкам ка мне. Ульянавічы.
ГАРО́ВАНЫ, ГУРУВА́НЫ дзеепрым. Гаротны, няшчасны. Баба гарованая, удавой
засталася. А зяць харошы, сам гуруваны. Багданава. Дзед не гарованы, найдзе што з’есць.
Парэчча.
ГАРО́Д, ГАРО́Т м. Агарод. Лес быў чуць ні да гароду. Гароду есь, толькі пашы,
баба. Нямойта. Пайкі даюць на карову, сена хватаіць, на гародзі сеілі. Фасаўшчына.
Гарот вымяк. Фасаўшчына. Прыехалі дзеці, гарод трохі засеялі. Майму гароду дажджы
нада – высокі. У гародзі пъсадзі́ла куркурузу, а нам далі ў полі. Алексінічы. Увесь гарод ні
паллеш, а толькі градкі. Гарот я пасеіла ў Торбінцы. Партызаны, Багданава, Вялікі
Азярэцк, Каралевічы, Серкуці, Чуцькі. Дый два гароды у сястры. Неўгадава.
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ГАРО́ДНІНА ж. Агародніна. Ня дужа ураджай на гародніну. Вялікі Азярэцк.
Гародніну падрылі краты. Серкуці. Гародніна ў гэтым годзе будзіць. Партызаны.
ГАРО́ДЧЫК м. Агародчык, кветнік. Сярэнь расла ў гародчыку і ябланька. Нямойта.
ГАРО́Х м. 1. Гарох (расліна). Гарох пасеялі з гарчыцай, ён пляцецца і стаі́ць, апора
яму. Партызаны. Гарох любіць глі́нку [гліністую глебу]. Пожанькі. Гарох събярэш граблямі
ў кучкі, малаці́лі цапамі. Неўгадава. 2. Насенне расліны. Гарох жоўцінькій быў. Каралі. У
Каляды боб ясі́, гарох – дзічы за тое выскачаць (прыкмета). Багданава.
ГАРО́ХАВЫ прым. Гарохавы, прыгатаваны з гароху. Гарохъвъя бліны пяклі́,
жоўцінькіе. Гарохъвъя бліны к Кълядъм пяклі́. Каралевічы.
ГАРО́ХВІНА ж. Сцябло гароху. Гарохвіны ні ядуць каровы. Заазер’е. Гарохвіны ня
есць скот. Гарохвіны – сцебель, як змалоціць. Міцюкова.
ГАРО́ХВІШЧА н. Гарохавішча; поле, дзе рос гарох. Міцюкова.
ГАРО́ШЫНА ж. 1. Гарошына, гарохавае зерне. Гарошыну ўкі́нем у горла курынае –
дзеці бавяцца. Буй. 2. Жаўлак, гузак у форме гарошыны. Ві́цебскія медзікі къпалі бульбу,
абнаружылі на грудзі́ ў мяне, як гарошыну. Нямойта.
ГАРСЕ́НЗІЯ ж. Гартэнзія. Гэта гарсензія, як цвіці́ць, букеты бальшыя. Міцюкова.
ГАРСО́ЎКА, ГАРЦО́ЎКА ж. Бутля (гарэлкі) ёмістасцю тры літры. Бацька дваццаць
пудоў насі́ў: закладаліся па гарсоўцы. Закладаліся на гарцоўцы: чатыры чалавекі нёс на
сабе. Міцюкова.
ГАРУ́ШКА ж. Горка, невялікі ўзгорак, узвышша. У нас тутыцька гарушка, а радъм
балота. Алексінічы. Гарушка будзіць нібальшэнькая. Партызаны. З гарушкі ехаў і бах –
звалі́ўся. Як іду пыд гару, мне луччы, а як з гарушкі, мне хужэй. Запруддзе,
Кішуроўшчына, Самсоны. Тут гарушка, як трактару хадзі́ць? З гарушкі дзеці катаюцца.
Закур’е. Мая бацькъўшчына была на гарушцы. Неўгадава. Къла возіра Слідзяцкъя ёсь
гарушка. Дуброўкі. ГАРУ́ШАЧКА памянш. У нас поля – ўсё гарушъчкі. Самсоны. Тут за
гарушъчкай возіра. Малы Азярэцк, Заазер’е, Кішуроўшчына, Самсоны.
ГАРЦАВА́ЦЬ незак. Бегаць, насіцца. Ласка дзярэць карову, а карова гарцуйіць [па
хляве]. Чуцькі.
ҐА́РЧЫК м. Гарнец; мера ад трох да дзесяці фунтаў або бутэлек. Я ґарчык вынісла
жыта. Вялікі Азярэцк.
ГАРЧЫ́ЦА ж. Свірэпа. Гарчыцу – у сілос з гарохам. Партызаны.
ГАРЧЭ́ЙШЫ прым. Больш горкі. Можа гуркі́ і гарчэйшые. Вялікі Азярэцк.
ГАРШО́К м. Гаршчок. Гънчар дзелаў гърлачы і гаршкі́. Апечкі, Леснікова. Гаршкі́ з
глі́ны ў печку ставілі. Заазер’е. Гаршком грошы мерылі – звонкую манету. Каралевічы.
Гаршкі́ чорныя куплялі, з глі́ны. Буй. ГАРШЧО́ЧАК, ГАРШЧЭ́ЧАК памянш. Гаршчочкі
былі́, гърлачы, гаршкі́, лошкі дзірвянные. Гарадзец. У гаршчэчак збіраюць смітану, у
печку, аттопіцца, сальеш і калоціш. Смітану ў гаршчэчык збірала матка. Турава.
ГАРЫ́СТЫ прым. Гарысты. Я ехуў з дзедъм, там гарыстыя места, і конь
папудзіўся. Самсоны.
ГА́РЫЦЦА незак. Імкнуцца. У горад гаруцца усе маладыя. Розмыслава.
ГАРЭ́ЛАШНЫ прым. З-пад гарэлкі, у якім змяшчалася гарэлка. Здъла гарэлышныя
бутэлкі, то йдзі, баба, зъ гарэлкъй. Фасаўшчына.
ГАРЭ́ЛКА ж. Гарэлка. А яны гарэлкі паставюць, дадуць бутэльку. Запруддзе. А
гарэлка с хлеба, / і яе піць трэба, / А хто гарэлкі ня п’ець, / ніхай таму запрэць (з песні).
Каралевічы. Толькі гарэлка язву вылечыла. Баравікі. Прыці́снулі зъ гарэлкъй і лунула.
Запруддзе. Мъхаморы красныйі нъ гарэлцы нъстайівъюць. Цясішча. З дурні́ц брат гарэлку
гнаў. Кішуроўшчына, Багданава, Фасаўшчына. Гарэлкуй рукі абмыла, пчолы гарэлку
любюць. Неўгадава. ГАРЭ́ЛАЧКА памянш. Як да гарэлачкі, я ж сама, а як работаць, так
ні́ма (прыпеўка). Вялікі Азярэцк.
ГАРЭ́ЛЛЯ н. Пагарэлішча. Дзе згарэлы дом, лажысся на гарэлля. Міцюкова.
ГАРЭ́НІЦЦА незак. Гарэць. У нас хаты ні гарэнілісі, нічога. Неўгадава.
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ГАРЭ́НІЦЬ, ГАРЭ́ЙНІЦЬ незак. Гарэніць, мець горкі прысмак. Падгробы
гарэніют, йіх атварыют. Карпавічы. Капуста гарэйніць, пакуль гаркач выйдзе з ніе.
Вялікі Азярэцк.
ГАРЭ́ЦЬ незак. 1. Гарэць. А тады пъдыйшоў і скъзаў: «Брат, гарым!» Міцюкова.
Тады лучынка гарэла, я трохі помню. Запруддзе. 2. Смылець ад укусаў, апёкаў. Я яе
рукамі голымі рву [крапіву], пстрыкаіцца, рукі гараць. Заазер’е. Пясок, дык гараць
падошвы. Багданава. 3. Цвісці (пра агуркі). Гарэлі яны, гэтыя агуркі́. Партызаны. ◊ ГАРЫ́
ТЫ (ЯНО́) ГА́РАМ (праклён). Пра пільную неабходнасць, патрэбу ў нечым. 1. Гары ты
гарам, паедзім у Ві́цебска. Запруддзе. Гары яно, цяпер позна зубы станаві́ць. Ракаў
Засценак. 2. Нізашто, ні ў якім выпадку. Гары яно гарам – абазляцца з працсідацелям.
Партызаны.
ГАСІ́ЦЬ незак. Выключаць. Утрачкам пакупаю дзяцёнка, спаўю, а цяпла гасі́ць
некалі – пятнаццаць дзянькоў ні гасі́ла. Цясішча.
ГАСПАДА́Р м. □ Як жыта красуе, дак гаспадар галасуе. Багданава.
ГАСПО́ДЗЬ м. ◊ ГАСПО́ДЗЬ НА СВЕ́ЦІ! Выгук пры незвычайным здзіўленні.
Гасподзь на свеці! – так ругаюцца – уцікай. Запруддзе. ◊ ГАСПО́ДЗЬ МОЙ БОГ! Тое ж.
Што там было, гасподзь мой бог! Ульянавічы. ◊ ГАСПО́ДЗЬ ВІСО́КІ. Тое ж. Людзей –
гасподзь вісокі! Брэшуць так, гасподзь вісокі, як брэшуць. Партызаны.
ГАСУДА́РЫНЯ ж. Жонка, гаспадыня. Каб мъя гусударыня жыла, то б нъ руках
насі́ў. Закур’е.
ГАСЦІ́НЕЦ м. Гасцінец, пачастунак. Прывязуць гасці́нец. Леснікі.
ГАСЦІ́НЕЦ м. Гасцініца, гатэль. Новы гасці́ніц пастроін, харашо там. Багданава.
ГАСЦІ́ЦЬ незак. Гасцяваць, частавацца. У первую очырыдзь ехалі к мыладзёну
маладухіны бацькі́, і там ужо гасці́лі. Серкуці. Іна усюдых гасці́ць. Багданава.
ГАСЦЯВА́ЦЬ незак. Частаваць. Госці прыедуць – няма чым гасцяваць. Міцюкова.
ГАТАВА́ЦЦА незак. Гатаваць, варыць страву. Первая гатуецца поліўка.
Фасаўшчына.
ГАТАВА́ЦЬ, ГАТУВА́ЦЬ незак. 1. Гатаваць, рыхтаваць. Як гатуюць на стол
мёртвых, так і тады гътувалі. Нямойта. 2. Нарыхтоўваць, квасіць. У бочках капусту
гатуем. Вялікі Азярэцк.
ГА́ТАРШЧЫК м. Рабочы лесапільні, які тачыў пілы. Работаў гатършчыкам на
пілъраме. Пілы стаяць, і туды браўно патсоўваюць, ён наводзіў гэтыя пі́лы. Баравікі.
ГАТО́ВАЕ н. Несаматужна зробленае, тавар фабрычнай вытворчасці. Цяпер выгада
жыць: усё гатовае. Дуброўкі.
ГАТО́ЎНАСЦЬ ж. Гатовы, звараны, падрыхтаваны. Куцця – чыста выбіраюць
пшані́цу, кіпіцяць яе, ні да гатоўнасці, із мёдам разводзюць. Карпавічы.
ГАТУ́-ГАТУ́ выкл. Выгукі, якімі адганяюць ваўкоў. Гату-гату, ваўкі́! – крычалі
бабы. А ён паследнію згароду піралез і пашоў у лес. Міцюкова.
ГА́ЎКАЦЬ незак. Гаўкаць, брахаць. Сабака гаўкаіць і брэшыць. Дольдзева.
ГАФТ, ҐАФТ м. Ажурная тканіна. Ґафт такоя, як кружава. Багданава. Ґафту
кусочак быў, гафтам абшыла. Нямойта. Гафт прышывалі. Самсоны.
ГАФТАВА́ЦЬ, ҐАФТАВА́ЦЬ, ҐУХТУВА́ЦЬ незак. 1. Рабіць гафт. Ґафтаваць сама
ґафтавала. Кляпчэва. А я ґухтуваць умела усе гета. Савінічы. 2. Упрыгожваць, абшываць
гафтам. Гафтавала камбінацыю. Кляпчэва.
ҐА́ХАР м. Кавалер, хлопец, які заляцаецца да дзяўчыны. Мо які́ ґахар хадзі́ў нанъчкі?
Дольдзева. А іна с этым гахрам сваі́м ездзіць на машыне, а ён нудзіцца. Вялікі Азярэцк.
ГАЦА́К м. Блін з перамёрзлай бульбы. Бульбу збіралі, як перамерзніць, астаецца
толькі кръхмал, і тады укапаем, збіраім і таўчом, і такі́я пяклі́ бліны, гацакі́, а хто
ташноцікі зваў. Серкуці.
ГАЦІ́ЦЬ незак. ◊ ХОЦЬ ГАЦЬ ГАЦІ́. Вельмі многа, вялікая колькасць чаго-н. Хоць
ты гаць гаці́ – столькі дроў загатовіць. Дольдзева.
ГАЦЬ ж. Гаць; насып, насціл цераз балота. У гетай гаці чуць праехалі. Партызаны.
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ГА́ЧЫК м. Матыка. Скапваць гачык, ён без зубцоў. Закур’е.
ГБА́ЛА, ҐБА́ЛА н. Прылада, пры дапамозе якой гнулі палазы, дугі і інш. Гбала к
сцяне і на гета гбала гнулі дугі. Запруддзе. І паруць і гнуць на гбала палоззя. Міцюкова.
Гбала – эта гнуць дугу з палкі, каторая ня лопаіцца. Кляпчэва. Гбала – гнулі пълазы на
сані, з дзерва талстога. Ґбала з тоўстъга дзерава высікалъся. Турава. І гбала пакажу, як
пълазы [гнуць]. Марозаўка.
ГБАЦЬ незак. Гнуць. Гбалі дугі. Запруддзе.
ГВАЗДАДЗЁР м. Прылада для выцягвання цвікоў. Гваздадзёрам гвазды выцягваюць,
жалезны, з двух кончыкаў, падсодзіш цясней гвозд і выдзернеш. Вялікі Азярэцк. Як палы
перасцілаюць, крупныя гвоздзя вытаскваюць гваздадзёрам. Запруддзе. Гвоздзя вымаць
быў гвъздадзёр. Гвъздадзёр у ві́дзі лома, а другі́ во, як мълаток. Лом-гваздадзёр і
мълаток-гваздадзёр. Жохава. Гвъздадзёр быў – раздвоенаё зялеза. Манголія.
ГВАЗДЗІ́К м. Гваздзік. Гваздзікі́ цвіцяць пад вакном. Багданава.
ГВАЛТ, ҐВАЛТ м. 1. Крык, шум, лямант. Гвалт тожа, як крычаць. Манголія. Ці
мала было тады ґвалту, крыку, ръзарэння. Гарадзец. Як справілі ґвалт, як справілі крык.
Міцюкова. Гвалт пъдняла, але я знаю, яе рука пъхадзі́ла. Нямойта. 2. Прымяненне
фізічнай сілы. Во гвалтуюць. Кажа [бацька]: кладзі́ зат, то гвалт! [і дзіця падымала
гвалт]. Багданава.
ҐВА́ЛТАВАЦЬ незак. Біць, прымяць фізічную сілу. Багданава.
ҐВА́ЛТАНЬКІ прысл. Роспачна (?). Ульянавічы.
ГВОЗД м. Цвік. На сцяне гвозд. Запруддзе. Унука папрасі́ў гвозд убі́ць. Багданава.
Гваздэ бальшэя і малые. Вялікі Азярэцк, Запруддзе.
ГВО́ЗДЗЯ н. зб. Цвікі. Гвоздзя набіваеш. Апечкі.
ГЕ́БЛІК м. Невялікі гэбель, рубанак. Быў геблік апчышчаць, штоп быстрэй як
можна накрыць. Сукрэмна.
ГЕКТА́Р, ГЕ́КТАР, ГАКТА́Р м. Гектар. Давалі, каму маласямейным, пуўтура
гектары, у каго большы сям’я – два гектары, шчэ большая – тры гектары давалі зямлі́.
Леснікова. Гектар буракоў далі́ выпалаць. Къла гектъра зямлі́ тая увалока. Нямойта. Лёну
выбяры два гектары. Кляпчэва. Раньшы надзел, як цяпер гектары. Чатыры гектары у
тым надзеле. Самсоны. Ні́ва буваіць шэсь гактар. Гарадок.
ГЕРМА́НЕЦ м. Немец. Германцы тут і пілі́ і гулялі. Запруддзе.
ГЕСТА́ПАВЕЦ, ІТА́ПАВЕЦ м. Гестапавец. Гестапаўцы тут ці былі́, ня помню,
немцы у нас былі́. Ітапаўцы нъда мной стъялі. Нямойта.
ҐЕ́СТКА ж. Какетка, гестка. С ґесткамі кофты, курткі шылі. Багданава. З ґесткамі
кофту пашыйця мне. Нямойта. ҐЕ́СТАЧКА, ГЕ́СТАЧКА памянш. Вот так вот ґестъчка
была, дзяцём плаційкі шылі, бывала ні хватаіць, то дзелълі. Гарадзец. У кофтачцы толькі
была гестъчка. Запруддзе.
ГІ́БЕЛЬ ж. Шмат, многа. Чарвей гі́бель у сырках. Запруддзе. Бумагі гі́бель ёсць
цяпер у печку паттапі́ць. Станюкі. ◊ ДА ГІ́БЕЛІ. Тое ж. Жукі́ на бульбу уселі, лічынак да
гі́белі. Партызаны.
ГІ́БКІ прым. Гнуткі. Яе стругалі, штоп была больш гі́бкъя. Дольдзева.
ҐІБНО́С, ҐІМНО́З м. Гіпноз. У таго злодзіга ґімноз ёсь. Ай-ё. Леснікова. ҐІБНО́С.
Манголія.
ГІ́БНУЦЬ незак. Гінуць, знікаць, прападаць. Сколькі іх гі́бніць, шахцёраў. Малы
Азярэцк. А людзі гі́блі ў лясу. Ульянавічы.
ГІБУ́ШЧЫ прым. Вельмі гнуткі. Сдзелаіць палку гібушчую, іна згінаіцца.
Фасаўшчына.
ГІ́ДКІ прым. Агідны, брыдкі. Такі́я гі́дкія смалянкі. Буй.
ГІ́КАЦЦА незак. Гізаваць. Вадні́, сляпні́, мухі кусаюць – карова гі́каецца. Карова
гі́каецца, як кусаюць вадні́, сляпні́. Каровы гі́каюцца, нада дамоў гнаць. Гарадзец.
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ҐІМО́РНІЧАЦЬ незак. 1. Капрызіць. Гіморнічаюць [нібы плачуць] дзеўкі, адна за
другой насі́ць ні хочыць. Вялікі Азярэцк. 2. Выпрошваць. Тры ў мяне дачкі́, а ґіморнічаюць,
кождуй пашый пальто. Нямойта.
ҐІПНА́СТА агульн. Гіпнатызёр. Гіпнаста іх, цъган, выходзіць, як свежы чалавек
увойдзіць. Нямойта.
ГІПЮ́РАВЫ прым. Гіпюравы. У кароткай сукеначцы гіпюравай – свідзецельніцы.
Міцюкова.
ҐІРҐІТА́ЦЬ незак. Гергетаць; гаварыць незразумела. Улес неміц на машыну, як стаў
ґіргітаць. Нямойта.
ГІСТО́РЫЯ ж. Гісторыя (прадмет навучання). Гісторыю прападаець у сяміготцы.
Ульянавічы.
ҐІШЭ́ФТ м. ◊ ІМЕ́ЦЬ ҐІШЭ́ФТ. Быць у адносінах. Я з і́мі [цыганамі] ґішэфта
ніякага ні імею. Самсоны.
ГЛА́ДАМ прысл. Цалкам, поўнасцю. Прошлы гот гладъм пръпаў гарот. Серкуці.
ГЛАДАМЫ́РА агульн. Вельмі пераборлівы, далікатны ў ядзе чалавек. Ён дужа
піраборлівы ў ядзе, гладамыра такі́. Міцюкова.
ГЛАДЗЕ́Й прысл. Больш роўны, устойлівы. Як маленькая наці́на была, гладзей была,
акучвала, а так падала. Багданава.
ГЛАДЗІВО́ЛУС м. Гладыёлус. Пазламі́лі гладзіволусы. Багданава.
ГЛАДЗІ́ЛКА ж. Від малатка. Гладзі́лка – як восі дзелаць у калёсы, настаўляіш і
зверху молатам аптыкаіш. Гладзі́лка была, еслі восі дзелыць у калёсы. Жохава.
ГЛА́ДЗІЦЬ незак. Гладзіць, прасаваць. Былі́ уцюгі́ дыхавыя, туды накладзеш жару,
ён нагрэіцца і гладзіш. Станюкі.
ГЛА́ДКА, ГЛА́ТКА прысл. 1. Зусім, поўнасцю, цалкам. Гладка абабралі паліцаі,
асталася у адной рубахі. Баравікі. Ён дурны гладка. Буй. Ён у міне глухі́ гладка. Станюкі.
Гърнъстаі глатка белыя. Багданава. Цыбуля глатка чорная. Глатка дурныя, каторыя
сі́люцца. Запруддзе. Нікога ш глатка німа. Кішуроўшчына. Скату нікуды німа, і вымякла
картошка, уся прыпала глатка. Леснікова. 2. Надзвычай добра. Гладка есь адно
малошныя [пры хваробе печані]. 3. Вельмі, надта. Гладка скупы хадзяін, гладка.
Ульянавічы. 4. Пуста, гола, галодна. Гладка, німа чаго есці. Кляпчэва. 5. часц. Толькі,
адно. І кунпякі́, і кілбасы забралі, асталася гладка з дзецьмі. Цясішча.
ГЛА́ДКІ, ГЛА́ДКІЙ, ГЛА́ТКІ, ГЛА́ТКІЙ прым. 1. Поўны, тоўсты, укормлены. І ў
нас ёсць гладкія бабы. Буй, Вялікі Азярэцк. Як лін, гладкі. Запруддзе. Глаткія, як пірагі́.
Каралевічы. Штоб коні былі́ гладкія, трэба йім авёс. Самсоны. Глаткій, як къбан.
Глаткій, як ня трэсніць сала. Сянно. 2. Гладкі, роўны. Чэрці яго на глаткі камень ўзвялі́,
раздзелі, пълажылі спаць да пітухоў. Багданава. 3. часц. Толькі. Асталі́ся гладкія
старыкі́. Савінічы.
ГЛАДЗЬ ж. Від ручной вышыўкі. Гладдзю, храстом вышывалі. Розмыслава.
ГЛАЗ м. ◊ З ГЛА́ЗУ. Урочлівы, які можа лёгка ўрачы. З глазу пъганъя была
[паглядзіць і сурочыць]. Нямойта.
ГЛА́ЗЫ мн. Вочы. У мяне ат цяжолых работ глазы забалелі. Багданава. Ужо і
глазы ні ві́дзяць, якая тут карова. Буй. Глазы мае не дазваляюць візаць. Цясішча. У яе
глазы такі́я некрасі́выя сталі. Запруддзе. Якая ты страшная, глазы жоўтыя. Міцюкова.
Ногі да глазы – самае аснаўное ў чалавека. Ульянавічы. Маткіны глазы крэпкія.
Фасаўшчына. Усякія глазы бываюць: быў дзяцёнак разгаворчаты – стаў плакаць.
Парэчча. ◊ У ГЛА́ЗЫ (сказаць). Адкрыта, прама, нічога не хаваючы. Я яму усё сказаў у
глазы. Жохава. ◊ ГЛА́ЗЫ РАЗБЯГА́ЮЦЦА. Пра немагчымасць засяродзіцца на нечым з-за
мноства тавараў, прадметаў. Цяпер глазы разбягаюцца, як увойдзіш [у магазіне]. Леснікова
Сен.
ГЛАУКО́МА ж. спец. Глаўкома; хвароба вачэй. У глазнэй прызналі мне глаукому.
Міцюкова.
ГЛАЎКО́М м. спец. Тое ж. Глаўком яшчэ хужэй. Вялікі Азярэцк.
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ГЛЕ́ДЗЮЧЫ дзеепрысл. Гледзячы. Адзі́н на аднаго гледзючы так і ядуць.
Міцюкова.
ГЛЕЙ м. Глей, вапністая, гліністая глеба. Глей сі́вый і лепіцца. Самсоны.
ГЛЕ́ЙНІНА, ҐЛЕ́ЙНІНА ж. 1. Прамежак у столі паміж дзвюма бэлькамі. Зъсталі́ў
глейніну ў хаці, йіх бувайіць тры, чатыры. Алексінічы, Каралевічы. 2. Частка
растворчатых варот. На Йвана Купала мальчуганы знялі адну ґлейніну і бросілі ў кънаву.
Алексінічы.
ГЛЕ́ЙНЯ, ҐЛЕ́ЙНЯ ж. 1. Тое ж. Ґлейня – прыміжутак памі́ш балкамі на столі.
Серкуці. Ґлейня – рад досък у столі да бэлькі. Гарадзец. Ґлейня – ета дошкі паміж
балькъмі. Запруддзе. Паміж балкамі ґлейня [на столі]. Фасаўшчына. 2. Тое ж. Дзелаюць на
адну глейню върата, эта прымерна, часць варот, глейня адна, а можна на дзве глейні.
Нямойта.
ГЛЕ́ЧЫК м. Збанок, гарлачык. У глечку нясуць мълако. Багданава.
ГЛІКО́ЗЫ, ЛІКО́ЗЫ мн. Глюкоза. Яна на глікозах жыла. Вялікі Азярэцк. На лікозах
дзіржалі, а так бы памёр. Міцюкова.
ГЛІ́НА ж. 1. Гліна. Бяруць глі́ну, абыкнавенную глі́ну, насцілалі слоем, а патом глі́ну
трамбувалі. Нямойта. Глі́ны прыкладаець, як ві́ма апохніць, кроўю і гноем доіцца карова.
Ракаў Засценак. Глі́ну во сне ві́дзіш – смерць у родных (прыкмета). Каралевічы. 2. Гліністая
глеба. Ёсь у нас глі́ністыя міста, на глі́ні слаба расцець, слабы уръджай. Міцюкова. У нас
ёсь търфянікі на Балонні, глі́на краснъя і пішчанъя зімля. Фасаўшчына.
ГЛІ́НІСТЫ прым. Гліністы. Глі́ністая зімля, у Бубліве сключыцільна глі́на. Жохава.
ГЛІНЯ́НЫ, ГЛІ́НЯНЫ прым. 1. Гліняны. Латушка звалі гліняную мі́ску, сала
кладуць, глыбокія. Фасаўшчына. Глі́нянъе гаршкі́, лъханкі, гърлачы, глячкі́, свісткі́,
жулейкі. Кляпчэва. 2. Гліністы. Там гліняна места, туды ездзілі глі́ну капаць. Багданава.
ГЛІСТ м. Гліст. Глісты ад сладасці. Баравікі.
ГЛО́ТКА ж. Горла, глотка. Е́слі глотка сці́снець, мамка бульбу спарыць, дух к сабе
цігаіш і цігаіш і пройдзіць. Запруддзе. Глотка балі́ць, не магу лыкнуць. Нямойта. Глотку
хацелі выразаць. Дольдзева. Каб табе глотка высахла, каб ты ні гаварыў (праклён).
Запруддзе.
* Сам с сіні́цу, а глотка с святлі́цу. Партызаны. * У каго глотка, у таго і сі́ла.
Нямойта.
ГЛУМІ́ЦЬ незак. Здзекавацца. Нашто малае глумі́ць? Вялікі Азярэцк.
ГЛУ́МНА прысл. Шумна, цесна. Летам глумна, як нъсабіраецца сто ўнукаў. Летам
поўна людзей, глумна. Машчоны.
ГЛУ́ПАСЦЬ ж. Неістотнае, нецікавае. А, гэта глупасць, гэта ня стоіць пісаць.
Леснікова.
ГЛУПУ́ЧЫ прым. Вельмі неразумны, някемкі. Яго ухажорка глупучыя была. Вялікі
Азярэцк.
ГЛУПУ́ША ж. Тое ж. Йіна была такая глупуша. Вялікі Азярэцк.
ГЛУ́ХА прысл. Ціха, маўкліва. Цяпер саўсем глуха. Ніхто ня пяець, па валачобніках
не ходзіць. Міцюкова.
ГЛУХАНЯМЭ́Й прым. Глуханямы. Я думаў, што ён глуханямэй, аш не. Пожанькі.
Гэта баба прытварылася глуханямэй. Сянно.
ГЛУХІ́, ГЛУХЕ́Й, ГЛУХО́Й прым. 1. Глухі, які недачувае. Стары воўк дужа глухі́,
кажуць. Багданава. Глухі́ [чалавек], як дурны. І глухая і дурная стала, як авечка. Нямойта.
Мае вушы глухі́е. Мянюцева. А маліц быў глухей, ні разбірайіць [што гаворыць дзяўчына].
Сянно. 2. Непаслухмяны. Чаго глухея дзеці сталі? Ня чуюць, ня слухаюцца. Серкуці. ○
ГЛУХІ́ АҐІ́Р. Чарот. Глухі́ аґі́р скрось зарос, въда і въда. Алексінічы. ○ ГЛУХО́Й
БАРАВІ́К. Жоўцевы грыб. Глухой бъраві́к горкай, йіх многа вырышшы. Глухой бъраві́к
гарэнійіт, будзіць горкай [пры варцы]. Карпавічы. ○ ГЛУХА́Я КРАПІ́ВА. Пустырнік
(трава). Мы завём глухая крапі́ва і ні знайім длі чаго. Глухая крапі́ва па гародах, на полі.
Багданава. Глухая крапі́ва сі́венькая, ад даўлення топяць. Мянюцева. ◊ ГЛУХІ́ ЯК ПЕНЬ.
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Зусім глухі. Глухі́ як пень. Багданава. ◊ ГЛУХІ́ ЯК БОТ. Тое ж. Глухі́ як бот. Багданава. ◊
ГЛУХІ́ ЯК СЦІНА́. Тое ж. Глухі́ як сціна. Багданава.
ГЛУХУВА́ТЫ прым. Глухаваты; той, хто недачувае. Глухуваты, нада гаварыць
крэпка. Міцюкова. Я глухуватая трошкі. Нямойта.
ГЛУШ ж. 1. Гусцяж, глуш. Глушшу зарастаюць лясы. Лясы запусці́лі, глушую
зарастаюць. Цясішча. 2. Пустазелле, быльнёг. Пашла глуш расці́, нічога ні стала.
Пожанькі.
ГЛУШНЯ́ ж. Вельмі глухі чалавек. Глушня ты. Багданава. Зь етуй глушнёй ні
дъыгаворісся. Пожанькі.
ГЛЫ́БІ прысл. Глыбей. Дъвай глыбі къпаць. Кляпчэва.
ГЛЫБО́КА, ГЛУБО́КА прысл. Глыбока. Вады многа, бірагі́ глыбока. Багданава.
Глыбока выкапаў [калодзеж]. Глубока дужа выкапаў. Дольдзева. ГЛЫБО́ЧЫНЬКА
памянш. Глыбочынька дзяцёнък ляжыць у тыгане.
ГЛЫБО́КІ, ГЛУБО́КІ прым. 1. Глыбокі, позні. У глыбокую восінь къня нъ гумно
пусціш, а сам пойдзіш мълаці́ць. Міцюкова. 2. Які дасягнуў найвышэйшай ступені, мяжы.
Гэта ж ні глатка глыбокая старъсь. Мужукі́ мруць і глыбокъй старъсці ні дажываюць у
нас, дажываюць старъга быту людзі. Чуцькі. Ні дай бох старъсці глубокай ждаць.
Гарадзец.
ГЛЫ́БШЫ прысл. Глыбей. Атмел ад беръга, а далі глыбшы. Гарадок.
ГЛЫК выкл. Хуценька праглынуць. Ён гатовага – глык, і ўсё. Дольдзева.
ГЛЫ́МАЦЬ незак. Глэмаць; хапаць зубамі, губамі. Конь глымъя, і зыкуўкіна гні́да
пупъдайіць у рот. Сянно.
ГЛЫНУ́ЦЬ зак. Глынуць. Я глыну трохі вады. Каралевічы. Ні магу глынуць,
захліпаюся. Неўгадава.
ГЛЫТА́ЦЬ незак. Глытаць. Я саўсі́м ні магла глытаць. Нямойта.
ГЛЯДЗЕ́ЦЬ, ҐЛЯДЗЕ́ЦЬ, ГЛЕ́ДЗІЦЬ незак. 1. Глядзець, бачыць. Гляджу: аш там
свет гарыць. Міцюкова. Ня дужа хочуць глядзець глазы. Багданава. Ґляжу, аж удзіві́лася.
Дуброўкі. ГЛЯДЗЬ. Глянуць вокамгненна. Прыняслі́ грыбоў. Я глядзь: а мальчыкі, ня ешча
грыбоў, – гэта ш мъшакі́. Гарадок. 2. Выхоўваць, наглядаць. Свякроў ужо у мяне была,
дваццаць пяць гадоў са мной жыла, іна ужо дзяцей глядзела. Цяпер і ні раджаюць крэпка,
што цяшка глядзець [дзяцей]. Гарадзец. Буду тлумі́цца з і́мі, глядзі́ця самі сваі́х дзяцей. Я
сваі́х дзяцей гледзіла, вы сваі́х гледзьце! Запруддзе. 3. Клапаціцца. Сістра глядзі́ць яго
[брата], жонка памерла во гот. Заазер’е. Усе самі́ за сабой глядзелі ў палаці. Нямойта. 4.
Даглядаць (скаціну). Якраз русальная нядзеля, а мы з бабай Мар’яй глядзелі ў калхозі
цілят. Запруддзе. Ён цілят глядзеў, а яна кароў даі́ла. Латыгаль. Цілят сем гадоў глядзела.
Серкуці. Жонка коні глядзела усё урэмя. Багданава. 5. Сачыць, трымаць у парадку,
дысцыпліне. Нада рукъвадзі́цель харошы, кап глядзеў за ўсім. Гарадзец. ◊ НІ ГЛЯДЗЕ́ЦЬ
НІ ЛБА НІ ВО́КА. Быць неахайным, абыякавым. Ніякі ён: ні глядзі́ць ні лба ні вока.
Ульянавічы.
ГЛЯК м. Збан; гліняная пасудзіна з вузкім горлам. Гляк шырокі такі́, уверху
тоненькі. Самагонку лілі́, карасі́н. Фасаўшчына. Гляк, глячок пяць-шэсь лі́траў, на
піцьдзесят чълавек. Леснікі.
ГЛЯ́НУЦЬ, ГЛЯ́НАЦЬ зак. Глянуць, кінуць позірк. Гляніць – і ўсё, сурочуў.
Партызаны. Як гляніць, дык уцікайіць. Пожанькі. Каб вы там гляналі! Розмыслава.
ГЛЯЧО́К, ГАЛЯЧО́К м. Збан; гліняная пасудзіна з вузкім горлам. Э́та глячок для
съмагонкі. Кляпчэва. На галячок табе гарэлкі. Нямойта.
ГМУ́ЗДАЦЬ, ГМУЗДА́ЦЬ незак. Закілзоўваць. Як раньшы жырапцы былі́, то на
муштукі́ яго гмуздалі, штоп лехчы было удзержыць. Сукрэмна.
ГНАІ́ЦЦА незак. Гнаіцца, загнойвацца. Гнаі́лася вуха у ейнага мужыка. Ракаў
Засценак. Зълатуха нъ глазы пала, гнайі́цца сталі. Нямойта.
ГНА́ТЫ дзеепрым. Выгнаны (спосабам перагонкі). Гнатая гарэлка стаяла на
стаълах і куплёная. Каралевічы.
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ГНА́ЦЦА незак. 1. Гнацца. Матка, дувай есці, за мной гонюцца. Рубежніца. Яны
ўчатырох за мной гналісі. Нямойта. 2. Любіць, жадаць. А як яны [дзеці] гналіся за мной, я
іх любі́ла. Багданава. 3. Хацець мець, набыць. Гналіся за зямлёй. Марозаўка. Цяпер усе
гонюцца зъ чымпіёнъмі [шампіньёнамі]. Нямойта. 4. Хацець мець, жадаць. Бацька гоніцца,
каб мальчыка, а ўсе дзеўкі. Ульянавічы.
ГНАЦЬ незак. 1. Гнаць, накіроўваць прымусова. Надъ гнаць у поля. Гонюць нас
народнікі, а дзеці бігаць [за намі]. Багданава. 2. Весці ў пэўным напрамку. Гонюць к
дзярэўні канаву. Баравікі. 3. Атрымоўваць перагонкай. Гарэлку гналі ў сараі сычас.
Нямойта. У нас ні гонюць бабы гарэлку. Рэчкі. 4. Закідваць убок. Бувайіць нъ дарозі, што
сані ўбок гоніць. Гарадок. 5. Хутка расці. Ой, як травы гоніць. Запруддзе. 6. Абходзіць.
Тады ш [раней] аднэй чаръчкъй гонюць усі́х. Багданава. 5. Злавацца, выяўляць непрыязь.
На немцаў я дужа зла ні гнаў: паліцаі усю дзярэўню арыставалі. Фасаўшчына. ◊ ГНАЦЬ
ГРЭ́НКУ. Злавацца, крыўдаваць. Ні нада, мама, нъ мяне гнаць грэнку. Каралевічы. ◊
ГНАЦЬ КУПА́ЛА. Праводзіць абрадавыя дзеянні па выгнанні купалы. Гонюць купала, у
гэты бок гонюць, дзе жыта. Гонюць купала, пръвъжаюць яго ў бор. Сянні купала гънялі.
Запруддзе. Купала гоняць у пъпар, дзе каровы пасуцца, а русалку – у жыта. Дольдзева.
ГНАЯВІКІ́ толькі мн. Калёсы (для вывазу гною ці для іншых гаспадарчых патрэб).
Гнъявікі́ – калёсы, навос вазі́лі і ў Сянно ездзілі. У гнъйівіках ручкі прыві́нчаны к ручкъм.
Гарадзец. Гнаявікі́ – што возюць гной і на бъзар ездзілі. Вялікі Азярэцк. Гнъявікі́ там, у
путпъувеццы стаяць. Багданава.
ГНАЯ́ЎКІ толькі мн. Тое ж. Гнаяўкі – эта калёсы гной вазі́ць. Калёсы – эта гнаяўкі,
а мажы – эта фургон сена, салому вазі́ць. Нямойта.
ГНАЯЎНЫ́ прым. Які звязаны з гноем. Марозаўка.
ГНЕ́ДЫ, ГНЯДЭ́Я, ГНЯДЭ́І прым. Гняды. Ёсь такая мась гнеды конь. Сянно.
Бываіць гнеды конь, рыжы, серы. Запруддзе. Конь гнеды, хвост чорны, а шэрсць
кръснавата, пат рыжава. Вялікі Азярэцк. Гнеды конь аж зълаці́стыя па ём [валасінкі,
шарсцінкі]. Нямойта. Гнядэя коні. Гнядэі коні ўсе былі́ ў калхозі. Розмыслава.
ГНЕ́ДА-ЗАЛАЦІ́СТЫ прым. Масць каня. Гнеда-зълаці́сты конь, йіх у нас вывіла
въйна. Сянно.
ГНЁТ м. Гнёт, стос. Гнёт такі́, кні́шкі піралісталі, яго ні нашлі́. Леснікова.
ГНІ́ДЫ мн. Гніды, лічынкі вошы. Шукаіць гні́ды жывэя, гні́ды паб’ець. Было іх з
вайны. Гора было. Багданава.
ГНІЛАВО́З м. Шампіньён. Закур’е.
ГНІЛІ́НА ж. Дуплаватае, гнілое дрэва. Дрэва такое выбіраць – гнілі́ну на улей.
Выб’іць гнілі́ну на улей. Манголія.
ГНІЛЛЁ н. зб. 1. Падгнілыя прадметы, пабудовы, старызна. Яна ўжо гніллё, скора
забурыцца [хата]. Гніллё ета ўсё узляпі́лі на яе [аддалі ўсё дрэннае]. Дольдзева. Гніллё эта,
ужо яно староя. Нямойта. 2. Ляжалыя грушы. Пчолы любяць гніллё [грушы, як паляжаць].
Кішуроўшчына.
ГНІЛУ́ШКА ж. 1. Гнілушка (гнілая палка, пень, кавалак дрэва, нешта гнілое).
Гнілушкі з ліп, грып з дуба і арэшніка кладуць у дымар зямцы. Сянно. Нашлі́ гнілушку,
купі́лі [хату]. Апечкі. 2. Перамёрзлая на полі бульба. Гнілушкі і тэй ні было. 3. Страва,
прыгатаваная з гнілой бульбы. Гнілушак напяку, дзеці ў школу бралі. Гнілушкі ў вайну
варылі, нарасхват [былі]. Гнілушку елі, краскі, шчавель – уся паддзержка. Цясішча.
ГНІЛЫ́ прым. 1. Гнілы, трухлявы. Яно [сучча] ш ужо гнілоя, так яно і трэцца.
Заазер’е. Саломы гнілэй дадуць, сена німа. Пожанькі. Тапі́-тапі́ гнілымі дрывамі – усё
роўна холадна у хаце. Дуброўкі. 2. Бясснежны. Гнілы год – снегу німа. Дольдзева.
ГНІЛЬ ж. ◊ ГНІЛЬ ЯГО́ ЗНА́ІЦЬ. Пра поўную пагарду ці абурэнне адносна некага ці
нечага. А гніль яго знаіць. Запруддзе.
ГНІЦЬ незак. Гнісці. Стаў верх зруба гніць і валі́цца [у калодзежы]. Кляпчэва. Хата
пагніла, гніець ужо. У нізі́ні бульба гніець. Гарадзец. Урадзі́ла бульба да гніець. Гарадзец.
Гніець бульба гніець ў капцах. Неўгадава.
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ГНОЙ м. 1. Гной, угнаенне. Вот у мяне гною у хлеве многа. Багданава. Гной нада
вазі́ць да растрасаць. Буй. Сястра гноем гуркі́ закрывала. Запруддзе. На сабе вазі́лі гной у
начоўках. Фасаўшчына. Карова на гнаі́ стаі́ць. Неўгадава. Йіх [гнаявікоў] ёсь, яны нъ
гнайі́ [растуць], а йіх ні бяруць. Міцюкова. 2. Гной у балячцы, пры нарывах, заражэнні.
Гной спускалі, пералівання крові здзелалі [як скулы былі]. Жохава. Летні дошч – на карову
гной (прыкмета). Гарадзец.
ГНУ́ЦІКІ толькі мн. Сані з гнутымі палазамі. Здзелуў гнуцікі. Гарадзец.
ГНУ́ЦЦА незак. Згінацца. Пальцы не гнуцца. Буй. Пака рукі гнуцца, буду тут жыць.
Цясішча.
ГНУЦЬ незак. Гнуць, згінаць. Пъкажу, як гнуць пълазы. Марозаўка. Я́сінь
гладзінькій ръспарюць і гнулі дугі. Запруддзе. Абады гнулі. Рэчкі. У тых, хто гнець палазы,
ґбала ёсць. Парэчча.
ГНЯЗДЗЁНА н. Гняздо. Гняздзёнаў напавілі́ вароны. Баравікі.
ГНЯЗДО́ н. 1. Гняздо. Проці хаты гняздо буцяна. Нямойта. Пъпадзеш на гняздо, а
там мъшаняты. Багданава. Буран быў скі́нуў гняздо, сабраліся мужукі́ і ўсцягнулі наверх.
Запруддзе. У заръснікъх нъ лазе гняздо [сарокі]. Сянно. Шэркі – эта вяснушкі. Хто гнёзды
разараіць, у таго шэркі будуць (прыкмета). Фасаўшчына. Нада назбіраць у подак шчэпак.
Голы, босы тры разы аббегці кругом хаты – будзеш находзіць птушыныя гнёзды
(павер’е). Багданава. 2. Лунка, ямачка. У гняздзе, дзе бульба заводзіцца, карні́ жукі́
аб’ядаюць. Партызаны. 3. Месца ў кассі, дзе ўстаўляецца кальцо касы. Нъ кассі́ выбівайіш
гняздо з задзершкай, штоп къса ні твярнулъся. Леснікова. 4. перан. Родныя, сваякі. Яны
сваі́м гняздом, дваюрадныя і родныя, работаюць. Партызаны.
ГО-ГО-ГО выкл. Гукі, якія перадаюць гудзенне пчалы. Старая матка – го-го-го
гудзі́ць. Вялікі Азярэцк.
ГОД, ГОТ м. 1. Год. Паўтара гада атслужыў малец. Запруддзе. У вайну памёр
паўтара гада мальчык. Багданава. Пражыла дзівяноста чатыры годы. Свечы.
Распускаюцца раней бярозы – год будзець сухі́, алешнік – год мокры (прыкмета).
Каралевічы. ГАДО́ЧАК памянш. Адзі́н разочак – у гадочак. Баравікі. 2. Памінальны стол
(памінкі) па нябожчыку праз год, угодкі. Трацці́ны зваліся, а тады шасці́ны, а тады
дзівяці́ны, а тады гот. Нямойта. ◊ АДЗІ́Н ГОД. У нейкі мінулы год. Адзі́н год усю
цімафееўку краты стачылі, усю зямлю і цімафееўку. Запруддзе. ◊ (пайсці́ ) СВАІ́М
ГО́ДАМ. З аднагодкамі, равеснікамі. Ні сваі́м годам пайшоў у армію. Карпавічы. ◊ ПА
ГАДА́Х. Па старасці, па ўзросце. Мой па гадах памёр. Цясішча. ◊ ГАДЫ́ Ў РАДЫ́. Вельмі
рэдка. Гады ў рады гэта бываіць. Багданава. Гады ў рады пяем. Чуцькі. ◊ ТЫ́Я (ТЭ́Я)
ГАДЫ́. Раней, у мінулым. Тыя гады куры ня ела. Серкуці. Тэя гады бралі пъдальховікі, а
цяпер скъзалі ні браць. Вялікі Азярэцк. ◊ НЕ ГАДЫ́. Узрост. Не гады? – Падумайце,
семдзесят шэсць гадоў. Багданава. Не гады яе такою быць. Партызаны. ◊ МАЕ́ ГАДЫ́.
Тое ж. Ці мае гады хадзі́ць? Цясішча. ◊ ПАД ГАДЫ́. Ва ўзросце. Ужо ні мълъдая, тожа
ж пъд гады была. Гарадок. Цяпер ужо пад гады, не хаджу на Паску ў валачобнікі.
Багданава. ◊ ЯК ПАТ ГОД. 1. Пры спрыяльным годзе. Як пат год, то грыбоў дзіваць німа
куды. Баравікі. 2. У залежнасці ад года. Як пат гот грыбы растуць. Міцюкова.
ГО́ДНЫ прым. Годны. К вайне годныя. Неўгадава.
ГО́КНУЦЬ зак. Стукнуць, моцна ўдарыць. Кулі́ трэслі, натрасеш, звяжыш, аб ток
гокніш і гатоў. Багданава. Бонбу як гокніць, дык уся дзярэўня грымела. Фасаўшчына. ГОК.
Раптоўна, нечакана ўпасці. Самалёт ляці́ць – гок. Запруддзе.
ГО́ЛАД, ГО́ЛАТ м. 1. Голад. Людзі з голъду распухлі. Заазер’е. А голат глаўно быў.
Партызаны. Тут быў голът і збегла йна пат Крупку. Багданава. 2. Галадоўка. Аб’яўляю
голат, яду не бяру. Жохава.
□ Голад ня цётка. Вялікі Азярэцк.
ГО́ЛАС м. 1. Голас. Кап пачуў голас чълавеку, тады ён ідзець. Багданава. І я гуляла,
як была малъя, у голас крычала: дъвай. Буй. Я ўжо голъсу ня ймею. Нямойта. 2. Мелодыя,
тон. Каб яны ў адзі́н голас дзіржалі. Ульянавічы. 3. Галашэнне. Дома – у голас, у крык.
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Ульянавічы. ◊ ГО́ЛАСАМ ГАЛАСІ́ЦЬ. Вельмі моцна плакаць, галасіць. Голасам галосіць
тая матка. На галаву рукі склала і галосіць голасам. Запруддзе.
ГО́ЛУБ м. Голуб. Галубы, вераб’і́, сарокі ў нас водзюцца. Багданава. Гулубоў поўна
тут, пъ хатъх вядзецца, яго мяса ядуць. Сукрэмна.
ГО́ЛЫ прым. 1. Голы, нічым не пакрыты. Калі́ на голы лес гром грымі́ць – неўражай
будзіць (прыкмета). Дольдзева. Е́слі гром на голы лес – год будзіць ніхарошы, адзеўся лес –
хаърашо (прыкмета). Запруддзе. На голы лес закукувала зязюлька – эта ні хърашо
(прыкмета). Партызаны. Е́слі мужчына голы лезіць [так сасніш] – балезнь (павер’е). 2.
Бедны, нішчы. Голая баба, пальца абвярнуць німа чым. Запруддзе. ◊ ГОЛ ЯК САКО́Л.
Дужа бедны, нічога не мае. Багданава. ◊ РАБО́ТАЦЬ ЗА ГО́ЛЫ ТРУДАДЗЕ́НЬ. Праца без
аплаты ці з невялікай аплатай. Работалі за голы трудадзень. На эты трудадзень палучалі
ні болій пяць капеік у канцы года і грам дзвесця-дзвесці підзісят хлеба. Фасаўшчына. ◊ НА
ГО́ЛЫ ЖЫВО́Т. Нашча. На голы жывот выпіла. Міцюкова. ◊ (прыйсці́ ) НА ГО́ЛЫ
КА́МЕНЬ. Там, дзе пуста, нічога няма. Спалі́лі ўсю дзярэўню – прышлі́ на голы камень
жыць. Багданава.
ГОЛЬ ж. ◊ ГОЛЬ ПЕРАКА́ ТНАЯ. Галеча, бядняк спрадвечны. Былі́ голь пірыкатнъя
ат веку. Гэта голь перъкатнъя – беднъя тъкая. Запруддзе.
ГО́МАН м. Гоман, шумная размова. Нейкі гоман у кватэры. У кваці́ры гоман.
Дольдзева. Чую: усё гоман там. Неўгадава.
ГОН м. Зямельны надзел, які арэцца. Узялі́ каня, прыняслі́, на гон паставілі.
Міцюкова.
ГО́НКА прысл. Хутка, шпарка. Вол жа гонка ні бяжыць. Каралевічы. Гонка пашла
машына. Багданава. Гонка ідзець. Вялікі Азярэцк.
ГО́НКІ прым. 1. Хуткі, быстры, рухавы. Яна гонкая, я не саганюся за ей. Йна гонкъя
баба, йна здаровъя, што біч [палка]. Запруддзе. «Я́ва» дужа гонкая. Багданава. 2.
Выносісты, высокі. Сасонка, іна гонка была. Багданава. 3. Тонкі, худы. Яна гонкая, ідзе –
ад ветру шатаецца. Багданава.
ҐОНТ м. Гонта. Дзелалі ґонт с асі́ны крыць крышу, ґонт нада драць. Во цяпер ужо
ґонтаю хаты [крыюць]. Багданава. Ґонтам крылі, шыфірам, шчапой, дранкай, бляхай
крылі. Запруддзе. Ґонтам, дранкай крылі. Леснікі. Ну, ґонт, дранка называіцца. Ґонт
стругаюць станком такі́м, шчапак называіцца. Нямойта. Ґонт – чуў, у нас жыў за ракою,
у яго ґонтам [накрыта]. Манголія.
ҐО́НТА ж. Тое ж. Багданава.
ГО́НЧЫ м. Ганчак, гончы сабака. Гончы [сабака] пасець кароў. Баравікі.
ГО́НЯ ж. Гоні; старая мера ворнай зямлі. Тры гоні атсадзі́ла. Чуцькі.
ГОП выкл. Хутка, імгненна скочыць. Кот – гоп у вакно. Самсоны. Я – гоп на зямлю,
ай, вочачка выкачваецца. Партызаны.
ГО́ПІКІ, О́ПІКІ мн. 1. Перамёрзлая, перазімаваная бульба. Ходзім па полі, збіраем
гэтыя гопікі – бульбу леташнюю. Кішуроўшчына. Збіралі па полі [пасля вайны] бульбінкі,
звалі гопікі, яны буйныя, але засталі́ся на полі, мёрзлыя. Ракаў Засценак. Послі вайны
гълата, есь хочыцца, дык з гопікаў пышкі рабі́лі. Заазер’е. 2. Страва (аладка, блін),
згатаваная з перамёрзлай бульбы. Гопікаў пад’ясі́ – панос станіць у людзей. Ракаў
Засценак. Гопікі пяклі́ з мёрзлай бульбы. Дуброўкі. Траву рвалі абы-якую, таўклі́ бульбу
гнілую – опікі называліся. Рэчкі.
ГО́РА н. 1. Гора, бяда, няшчасце. Не адно гора, дык другое: пальцы адрэзаў. Сколька
тут той жызні астаецца пажыць, а ўсё гора і гора. Гора заставіць, усяму навучыць.
Гора бываіць ні адно, дык другое. Апечкі, Багданава. ГО́РАЧКА памянш. А-яй-яй, пасле
вайны такое ж было горачка! Запруддзе. 2. Клопат, турбота, цяжкасці. Трава спарыш
дужа карані́стая, выпалаць яе дык гора. Гарадзец. ◊ ГО́РА ПА ГО́РУ. Пра бяду, што не
пакідае чалавека. Гора ёй па гору: муж прапаў, унук напі́ўся ў школе, бі́ўся. Е́тай жанчыне
гора па гору. Запруддзе.
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□ Ад гора ні ў мора – въда халодная. Каралевічы. □ Гора з бядою у абдымку ходзяць.
Запруддзе.
ГО́РАД, ГО́РАТ м. Горад. Толькі пъ гаръдах асталіся цэрквы. Заазер’е. Ну, я пайшла
на горът. Нямойта.
ГО́РАН м. Горан (у кузні). Бярэш жалеза, абгінаіш на клін, кусок жалеза ложыш і
уварыіш у гарне, кап [было] жыткае, як вада. Жохава. Мех быў у кузні, горан. Міцюкова.
Каля горна заллюся потам. Ульянавічы.
ГО́РАСЦЬ ж. Клопаты, турбота. У каждага свае горасці. Жохава.
ГО́РАЧКА ж. Горка, невялікі ўзгорак, узвышша. Там горъчка тъкая, лясок. Вялікі
Азярэцк, Каралевічы.
ГОРБ м. Пагорак. Коззі – там горбп сярот балота. Багданава.
ГО́РДАЦЬ незак. Грэбаваць, пагарджаць. Раз так гордуюць – на парог не зойдуць.
Ня гордайця, ежце малако. Ня гордайця, супу нада была пачэрпаць. Міцюкова. Толькі ня
гордайця. Нямойта.
ГО́РДЫ прым. Ганарысты, пагардлівы, фанабэрысты. Жохава.
ГО́РКІ прым. Горкі. Пъдалешнікі жоўтыя, горкія. Алексінічы. Казлы былі́,
жоўцінькім цві́ціць, высокія такі́я, горкія-горкія, настаівалі і аблівалі [ад клапоў]. Горкі,
як палын. Багданава. А, гэта горкая трава падбел. Заазер’е. Жугушка горкъя, яе мені
ўкладзі́ [у вар] й хърашо піць [ад нерваў]. Чуцькі. А лісткі́ красі́вые з медуні́цы, але горкія.
Серкуці. ГО́РЧЫНЬКІ памянш. Піўко горчынькъя, а болі нічога. Чуцькі.
ГО́РЛА н. Горла. Цвёрдае горла ў курыцы, паложыш гароху ў горлышка, і яно
барабаніць. Горла курынае пасушыш, паложыш дзве-тры гарошыны, кальцо зробіш, як
баранак, дзелалі дзіцям. Буй. ГО́РЛЫШКА памянш. Буй.
ГО́Р’Е н. Тое ж. Гарлаві́на у каровы, гор’е. Парэчча.
ГО́РЛІК м. Лясны голуб. На горліка ахоцілісь. Сянно.
ГО́РНІЦА ж. Збудаваны цалкам (пад ключ) дом. Я сама гэту будку строіла, а цяпер
даюць горніцу. На табе ключы – усё гатова. Нямойта.
ГО́РНІЦА ж. Дарога. Закур’е.
ГО́РТАЧКА ж. Мера лёну, роўная дваццаці жменям. Лён на таку засцілалі, па
дваццаць жмень звязвалі. Тады гетыя гортачкі кладзеш, на гортачкі даску. Багданава.
ГО́СПІТАЛЬ м. Шпіталь. Паеду ў госпіталь у Ві́цебска. Нямойта.
ГОСЦЬ, ГОСЬ м. Госць. Ён госць у яго. Бывала ў госці ездзілі, госці зваліся.
Запруддзе. Садзі́цеся, дърагея госці. Міцюкова. Гасцю ўсігда пачотнъе места. К вам гось
яшчэ прыехаў? Партызаны. Па гасцях хадзі́лі. Неўгадава. ◊ НА ГО́СЦІ. У госці. Так, на
госці прыедуць у выхадные. Партызаны. Вы на госці прыехалі? Ульянавічы. ◊ ПАБЫВА́ЦЬ
У ГАСЦЁХ. Быць за госця. Можа яшчэ дзе ў гасцёх пабываеце. Каралевічы.
□ Які́ гось, такая і чэсь. Багданава. □ Насі́ Бох гасцей – і я каля іх часцей [часцей як
пажаданне]. Ульянавічы. □ Дай Бох гасцей часцей – будзе сям’і́ лягчэй. Дуброўкі,
Каралевічы.
ГО́ТКІ мн. Аднагодкі, равеснікі. У сельсавеці работаіць, дужа здаровая. Мълъдая, с
Тамарай маёй готкі. Багданава.
ГО́ХКАЦЬ незак. Таўчы да знясільвання (крупы, зерне). Гохкаеш крупу, пакуль рука
не аблезіць. Міцюкова.
ГО́ЦАЦЬ незак. Гоцаць, падскокваць, прыкладваючы намаганні. У лес паедзіць,
заві́сніць дзерава – на другое паві́сне, ён гоцае, пакуль ні зваліць. Жохава.
ГРАБАНУ́ЦЬ зак. Крыху пагрэбці. Сядзела з дзіцямі, калі́ сена грабану трохі.
Чуцькі. Сена ў гародзі грабану, ляху выпалю. Чуцькі.
ГРАБА́Р, ҐРАБА́Р, ГРА́БАР м. Землякоп, грабар. Грабар ён быў і спецыяльна
кънавы капаў. Парэчча. Ґрабар калодзезь капаў. Глубока дужа выкапаў. Грабар пайшоў
абедаць. Нагнала агі́ру і асакі́, няможна было зліць: глыбока выкапаў [калодзеж].
Дольдзева. Грабары звалі, канавы яны капалі. Гарадзец. Грабары былі́, къпалі раку, і
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бацька мой хадзі́ў, гръбаром звалі. Манголія, Сукрэмна. Нанімалі людзей кънавы капалі,
грабары называліся. Турава.
ГРА́БАЦЬ незак. Працаваць, корпацца. Работай, пакуль рукі грабаюць. Запруддзе.
ГРАБЁНКА ж. Грабянец, грэбень (для расчэсвання валасоў). Грабёнку кала куста
пацярала. Фасаўшчына.
ГРАБЁШКА ж. Тое ж. А воўк дзеўчыню – хапыль і панёс ў лес, нашлі́ касынку,
грабёшку. Партызаны.
ГРАБІ́ЛКА ж. Грабілка; сельскагаспадарчая машына для зграбання сена. Грабі́лкай
саграбалі, на трактар сена клалі, пад Канева наша сена. Партызаны.
ГРАБІ́ЛЬНА, ГРАБІЛНО́, АГРАБІ́ЛЬНА, ГРАБІ́ЛНА, АГРАБІ́ЛНА н.
Грабільна; ручка (дзяржанне) у граблях. У гръблях грабі́льна, брусок, зуб’я ёсь. Леснікова.
Грабі́льна і брусок з зуб’ямі ў граблях. Розмыслава, Дольдзева. Грабі́лна зламаў. У
мужыка грабі́лна у руках. Нямойта. У гръблях грабілно, брусок, зуб’я. Баравікі. Аграбі́льна
ў граблях ламаіцца. Гарадзец. Ён стук аграбі́лнам аб пол. Нямойта.
ГРА́БЛІ, АГРА́БЛІ, АГРАБЛІ́ толькі мн. Граблі. Зуб’я з дуба ў граблі дзелълі.
Заазер’е. У граблях аграбі́лна, брусок, зубы. Гарадзец. Возьмеш аграблі, сор увесь адсунеш.
Дольдзева. Што ты аграблямі дзелаіш. Вялікі Азярэцк.
ГРА́БІЦЬ незак. Рабаваць. Яны [паліцаі] бралі, грабілі ў людзей. Багданава.
ГРАБЯНЕ́Ц м. Грабянец, грэбень (для расчэсвання валасоў). Грабянец – адзі́н бок
часты, другі́ – рэткі. Багданава. Гръбянцы алюмі́нівые дзелалі. Серкуці. Грабінца ў галаву
німа. Вялікі Азярэцк.
ГРАБЯНЁК м. Грабеньчык (у птушак). Курупаткі зваліся, іх ловюць, грабянёк такі́,
галоўка красненькая, жоўценькая. Цясішча.
ҐРА́ҐАЦЬ незак. Каркаць. Вароны ґраґаюць. Качкі ґраґаюць. Розмыслава.
ГРАД, ГРАТ м. Град. Каб граду ні было і пъмяло бралі і лъпату пераверчвалі тым
бокам, дзе хлеб бралі, як пяклі́, каб усе перавярнуліся (прыкмета). Чуцькі. Не на маёй
памяці градт выбіў зярно. Нямойта. Як грат летам – лапату выбрасіш (прыкмета).
Старынная эта прыхамаць, цяпер эта ні нада. Савінічы. Як дош моцны йдзець, кі́дай
лъпату вон [з хаты], штоп грат ні пабі́ў (прыкмета). Партызаны.
ГРАДА́ ж. 1. Штабель дроў. Грады былі́ пат сцяной, для дроў былі́ драўнікі́. Вялікі
Азярэцк. Града дроў была, сама сцягнула у хлеў. Багданава. Грады дроў ляжаць, альховыя.
Партызаны. Грыда дроў. Можна кругла складаць, можна так. Савінічы. Пайду дровы
складаць у граду. Я іх [дровы] рэзала, калола й складывала ў граду. Заазер’е, Станюкі,
Серкуці, Ульянавічы. 2. Дрывотня; месца, дзе складваюць дровы. Града завём мы ета, дзе
дровы складыюць. Фасаўшчына. 3. Стос, пак (газет, папер). Цэла града газет. Вялікі
Азярэцк.
ГРАДАБІ́ДНЫ прым. ○ ГРАДАБІ́ДНАЯ СЕРАДА́ (СІРІДА́ ГРЫНАБІ́ТНАЯ).
Градавая серада; дзень (серада) пасля Вялікадня. На градабі́дную сераду нільзя пярыць
бяллё праннікам. Багданава. Сіріда грінабі́тная бываіць летам, ета грат бываіць.
Самсоны.
ГРА́ДКА ж. 1. Градка (для вырошчвання раслін). Дужа градкі ні палола на
русальную нядзелю. Вялікі Азярэцк. 2. Штабель дроў. У градку складзены дровы.
Леснікова. Складвалі дровы у градку. Станюкі, Рэчкі, Чуцькі.
ГРАЗА́ ж. Навальніца. Граза – ета такі́ клубок, ні дай бох гразы. Нъйшла такая
граза, цёмна. Нъйшла граза, адну бабу забі́ла, а другую асмаліла. Багданава. Послі
Прачыстай граза ужэ канчаецца (прыкмета). Нямойта. Я ві́дзіў, як ува бед стала
нъхадзі́ць гръза – светлъя хмара. Міцюкова. Вутрачкам устанеш, ідзеш у лес, разные
цвяты рвеш, а тады ў цэркву свяці́ць нясеш, а тады усе вешалі ў хаці, у хлеві – ад гразы.
Цясішча.
ГРАЗІ́ШЧА н. Вялікая гразь. У нас тады гразі́шча было. Буй.
ГРА́ЗНА прысл. Гразна, гразка. Дужа гразна было увясну і ўвосень. Самсоны.
ГРАЗНЕ́Й прысл. Больш гразны, гразкі. Што гразней, то здаравей. Запруддзе.
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ГРА́ЗНЫ прым. Гразны, гразкі. Гразныя рукі, павымазъліся: у пяску качаюцца.
Багданава. Дужа вуліца гразная была. Самсоны.
ГРАЗЬ, ГРАСЬ ж. Гразь, бруд. Пълажылі ў кулею, у гразь, перат шафёрам.
Багданава. І гразь елі, і ў гразі́ жылі́, а здаровыя былі́, як мядзведзі. Ульянавічы. Лепюць
гняздо [ластаўкі] з гразі і быстра, і дні за тры. Фасаўшчына. Здзелала А́лю на гразь, на
мазь. Парэчча. Хто пойдзіць у гэту гразь. Закур’е. Грась на руках. Вялікі Азярэцк,
Заазер’е. Грась на вуліцы. Заазер’е. І с песнямі жылі, а цяпер заняло. Азярэцк. ◊ ЯК ГРАЗІ́.
Шмат, многа. Летысь яблык як гразі́ было насыпана. Ульянавічы. Жукоў як гразі на
бульбі. Серкуці.
ГРАЗЮ́ГА ж. Вялікая гразь. Гразюга тъкая на той хермі! Пожанькі.
ГРАК м. Грак. Гракі́ ў чатыры часы начынаюць крычаць. Баравікі. Ні былі́ ж тыя
гърацкі́я, а з дзярэўні гледзяць, як гракі́! Савінічы.
ГРА́КНУЦЦА зак. Грукнуцца, упасці з моцным шумам, грукатам. Гэдакімі мазгамі
сваі́мі гракнуўся аб дзежку. Дольдзева.
ГРА́КНУЦЬ зак. Грукнуць, грымнуць, з сілай ударыць. Як гракнула качалкай аб
стол – вон з хаты. Дольдзева.
ГРАМ м. Малая колькасць чаго-н., трохі, няшмат. Каб грама што пъмаглі́, а пярун
жа абпалі́ў хату. Апечкі. ◊ ДА ГРА́МА. Цалкам, поўнасцю. Пагнілі́ ўсі да грама яблыкі.
Запруддзе. ◊ НІ ГРА́МА. Ніколькі. Ні хачу жыць ні грама. Самсоны. ◊ НІ ГРА́МАЧКІ. Тое
ж. Ні грамъчкі ні засну: так балі́ць почка. Нямойта.
ГРА́МАТА ж. Пісьменнасць, адукацыя. Раз-два-тры-чатыры – / Мяне грамаце ні
ўчылі, / Ні пісаць, ні чытаць, / Толькі ў палачкі гуляць. / Я ў палачкі гуляла, / Сабе
ножаньку зламала (дзіцячая лічылка). Запруддзе. А грамаце нас ні навучылі. Неўгадава.
ГРАМАТВО́Т м. Громаадвод. Сталі граматвоты ставіць. Багданава.
ГРАМАТНЕ́ЙШЫ прым. Больш пісьменны, адукаваны. Дочка і́хная граматнейшая.
Міцюкова.
ГРА́МАТНЫ прым. 1. Пісьменны, адукаваны. Бацька грамътны быў, а брат быў
грамътнейшы. Чуцькі. Іна троху граматнъя была. Багданава. 2. перан. Які выяўляе
адзнакі розуму. Пятух сі́льна грамътны: моніць пісклянят, кап збігалі з дарогі. У мяне
каровы грамътныя: мы клункі на плечы – ў лес, і яны у лес, а там знойдуць нас.
Каралевічы.
ГРА́МАЦЬ ж. Пісьменнасць, адукацыя. Запруддзе.
ГРАМІ́ЛА агульн. Высакарослы, вельмі мажны, грузны чалавек. Во грамі́ла,
здаровы, бальшы чълавек. Грамі́ла кажуць, хто здаровы. Багданава.
ГРА́МІНА ж. Малая колькасць, трошкі, няшмат. Я во геткае граміны ні ўзяла ў рот.
Багданава.
ГРАМІ́ЦЬ незак. Знішчаць, разбураць. Можа грамі́ў ён царкву? Буй.
ГРАМНІ́ЦЫ толькі мн. Грамніцы, Стрэчанне; зімовае свята народнага календара
(пэўны дзень у лютым месяцы, калі, паводле традыцыйных уяўленняў, зіма сустракаецца з
вясной). Пітнаццатага фівраля Грамні́цы. Гарадзец. Грамні́цы былі́ зімой, у феврале,
свечы свяці́лі, атправа была. Савінічы. На Грамні́цы бацюшка свечы свеціць. Свечка гета
ад грымоту, ад перуна. Каралевічы. У нас жа завуцца Грамні́цы, а ў Ленінградзе –
Встрэчанне. Нямойта. После Грамні́ц сена нада скату траці́на, а хлеба палаві́на.
Запруддзе. На Грамні́цы каб вол напі́ўся, то вісна будзіць ранняя (прыкмета). Гарадзец.
Калі́ на Грамні́цы въда, тады жыта пасьпеіць да Льлі (прыкмета). Ракаў Засценак.
Свячой, што на Грамні́цы прынясуць, дзецям въласы пътпальвалі. Гарадзец.
□ Грамні́цы – палаві́на зімі́цы, скідай рукаві́цы. Буй, Каралевічы, Чуцькі. □ На
Грамні́цы – здзівай (скідай) рукаві́цы. Запруддзе, Жохава. □ Да Грамні́ц не скідай рукаві́ц.
Міцюкова. □ Дъждаў Грамні́ц – пълаві́на зімі́цы, хлеба траці́на, а корму пълаві́на.
Дольдзева, Вялікі Азярэцк, Партызаны. □ На Грамні́цы <пад вуглом> нап’ецца пятух
вадзі́цы. Запруддзе, Вялікі Азярэцк, Міцюкова, Леснікова. ГРАМНІ́ЧКІ памянш. □
Грамні́чкі – пълаві́на зямі́чкі. Ракаў Засценак.
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ГРАМУ́ЛЬКА ж. Малая колькасць, трошкі, няшмат. Грамулькі сена німа. У самога
сена ні грамулькі німа. Буй.
ГРАНІ́СТЫ прым. Пакрыты кучавымі (белымі) воблакамі. Неба грані́стъя – [гэта]
неба ў гранкъх, па небу кургунамі воблъкі ходзюць. Запруддзе. Як бульбу сеюць, неба
грані́стае – бульба добрая будзе (прыкмета). Сёння неба грані́стае – будзе бульба
ўраджайная (прыкмета). Багданава.
ГРА́НКА ж. Баразна, радок, градка. Бульба атмякла, гранкі шчэ паганяў. Гранкъмі
пъганяй і давай буракі́ садзі́ць. Багданава. Гранка цыбулі. Розмыслава. Варона з’ела гранку
квасолі: зъ ціціві́ну і цягніць. Сукрэмна. Нъга балі́ць хадзі́ць пъ гранках. Вялікі Азярэцк.
ГРА́НКІ мн. Кучавыя (белыя) воблакі. Гранкі, неба грані́стае. Багданава. Неба ў
гранках. Запруддзе.
ГРАНО́К м. Край (печы), акраек. На гранку мыла ляжыць. Рэчкі.
ГРАНЯ́ЦЬ незак. Абворваць, акучваць. Бульбу граняюць акушнікам. Мянюцева.
ГРА́СКІ прым. Гразкі, брудны. Граская кофта. Серкуці.
ГРА́ТКА ж. Хваля, складка на паверхні чаго-н. Страчкі́, смарчкі́ ні рызьлічаю:
граткімі такі́мі яны. Вялікі Азярэцк.
ГРА́ТКІ незак. Гуляць (пра дзяцей). Дзеці пайшлі́ граткі, я тут адна. Дзеці ўцяклі́
граткі, ні пумугаюць. Партызаны.
ГРА́ЎЦЫ мн. Жыхары вёскі Граўшчына. Пожанькі.
ГРАЦЬ незак. 1. Іграць. Як граіць музыка, як пойдуць друтуваць, як хата ні
разваліцца. Вялікі Азярэцк. 2. Блішчаць, пералівацца рознымі колерамі. На Івана рана
сонца граець, то падымецца, то апусціцца, разбігаіцца рознымі цвітамі – сі́німі,
краснымі, жоўтымі. Запруддзе.
ГРАЧА́НЫ, ГРЭЧА́НЫ прым. Грэцкі. Крупы былі́ грачаныя, свайе, з свайе грэчкі.
Грэчаныя крупы былі́. Партызаны.
ГРАЧНЁВЫ прым. Грачнёвы, грачаны. Гръчнёвая салома з грэчкі. Гръчнёвая салома
длі ската. Жохава. Грачнёвае звару кашы, яна скарэй варыцца, яе ні перавараць. Вялікі
Азярэцк. Грачнёвы мёд сама лучша. Грачнёвы мёд мне нісмашны. Міцюкова.
ГРАЧЫ́ХА ж. Грэчка. Грачыха любіць пішчаную почву. Грачыха цвіцець – с пыльцой
пчала ідзець. Нямойта. Грачыха у нас родзіць харошая. Жохава.
ГРАЧЭ́ЎНІК м. Грачанішча. Міцюкова.
ГРОБ, ГРОП м. Труна. Ля гроба дайжэ ні стъяла [пра жонку]. Багданава. І гроп
здзелалі таму рабёнку. Алексінічы. У нас адзі́н памёр ат гарэлкі, дык пълажылі ў гроп
бутылку. Некаторым кладуць газету, кні́шку. Партні́ха была, то пълажылі кусочък
мацерыялу і ні́так. С правъга боку кладуць. Ракаў Засценак.
ГРО́ЗНА прысл. Баяцца, выклікаць боязь. Мне ня грозна [не баялася] была работа.
Дуброўкі.
ГРОМ м. 1. Гром. Гром як даў у къчарэжнік і ў бярозъвае чъпялі́шча, разбі́ў гэта
чъпялі́шча і, як шарык, пъкаці́ўся. Ракаў Засценак. Калі́ першы гром загрымі́ць – кулялісі
чэраз гълуву. Багданава. Пачуў гром, стаў і перакулі́ўся тры разы, каб ні баяўся грому.
Партызаны. Летась на голы лес гром грымеў – бульба во пагніла. Гарадзец. Грымі́ць первы
гром у срэду ці ў пятніцу і на голы лес – ніўръжай на бульбу (прыкмета). Калі́ грымі́ць
першы гром, а лес хоць пучыцца, то будзе ўръджай на бульбу (прыкмета). Первы гром
грымі́ць на голы лес ноччы – цяжэсьць людзям (прыкмета). Первы гром грымі́ць у сіраду і
ў пятніцу – балезьні на скот (прыкмета). Е́слі гром загрымеў на адзеты лес, то будзіць
багаты год (прыкмета). Запруддзе. Е́слі гром загрымеў на голы лес, то будзіць голы год
(прыкмета). Запруддзе. 2. перан. Шум, крык, лаянка. І на дзеда з громам і на сына з
вайной. Дольдзева.
□ З бальшога грому малы дошч.
ГРОМ м. Іван-чай (?; расліна). Гром красным цвіце, раілі парыць, кіпяці́ць. Гарадзец.
ГРО́МКА прысл. Громка, чутна. Громка голаса не прізнасі́лі. Жохава.
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ГРО́МНІК м. Міфічная істота (?). Громнік невысокі, махнаты, каб пярун ня быў.
Каралевічы.
ГРО́ШЫ мн. Грошы. Сколькі грошай яны ръсходъвалі. Ш чаго гэтыя грошы ўзяць?
Буй. Грошы даюць і назад дзяруць. Багданава. Ці мала грош табе. Баравікі. Грошы ні
палучалі. Атходаў, што чысцюць, даюць у канцы года, осенню. Заазер’е. Па грашах аж
трасецца. Нямойта. Грошы кладуць у два вуглы, каб быў чалавек багаты (прыкмета).
Запруддзе. У маткі грошай, што камення, сві́нні ні ядуць (жарт). Каралевічы. Грошы як
въда. Што яны гуляючы грошы зарабляюць? Закур’е. Як ёсь трохі грошай, то й плачу.
Неўгадава. Як грошы сняцца – мідзякі́, дык дрэнна, будуць слёзы. А як бумажкі, то
клъпаты бальшэя (прыкмета). Ракаў Засценак. Первую зязюлю каб пачуў з грашмы,
кожны год будуць грошы (прыкмета). Буй.
□ У каго грошы, той і харошы. Запруддзе. □ Грошы любюць лік, а баба любіць цвік.
Запруддзе. □ Грошы – гэта навос, сённі німа, а заўтра вос. Сянно.
ГРУ́БА прысл. Нізкім тонам (пра голас). Бас звалі. Ці ён груба гаварыў? Заазер’е.
ГРУБЕ́Й прысл. Таўсцей, грубей. Грубей пралі мычкі. Вялікі Азярэцк.
ГРУБЕ́ЙШЫ прым. Больш шурпаты на дотык, тоўсты. Э́та болі грубейшы [ліст].
Серкуці.
ГРУ́БЫ прым. 1. Тоўсты. У каровы грубая кожа. Серкуці. 2. Мажны; няветлівы.
Мужык прышоў, грубы такі́ [не паздароваўся]. Нямойта. 3. Нізкі, непрыемны на слых.
Абеі нашы грубэя гаъласа. Кляпчэва. 4. Даматканы, хатняга вырабу. Сваёга палатна юбкі
грубэя ткалі. Цясішча. 5. Тлусты (пра страву). Яна грубое ня есць. Закур’е.
ГРУД, ГРУТ м. 1. Груда, куча. Скі́дуюць у грут [навоз], ён перапрэіць, растрасаюць,
заворуць і тады сеюць. Станюкі. У грут скі́нуў сучча і запалі́ў. Заазер’е. У грудт наскідалі
ламачча. Багданава. 2. Вогнішча. А раньшы [на Купалле] груды [рабілі]. Дровы нацягаюць,
груд гарыць, пяюць. Заазер’е. 3. прысл. Вялікая колькасць, шмат. Грут намыйіш плацця.
Каралі.
ГРУ́ДА ж. Груда, вялікая куча. Ляжаць груды яблык, як стог сена. Неўгадава.
Грудамі ляжаць яблыкі у гародзі. Вялікі Азярэцк.
ГРУ́ДЗІ толькі мн. 1. Грудзі. Як спужалася, дала грудзі мальцу – і ўсё. К адной бабі
знасі́ла – нічога, у Ві́цебска сказалі везці. Багданава. 2. Грудная клетка. У грудзёх цяжка:
малака папіла халоднага. Каралевічы. Каб табе кашаль грудзі біў (праклён). Запруддзе. ◊
ПАД ГРУДЗЯ́МІ (ГРУДЗЬМІ́). Пад лыжачкай. Пад грудзямі, пад костачкай балі́ць.
Багданава. Галава замучыла, пад грудзьмі́ часта балі́ць. Багданава. З дзядоўніку шышкі,
корънь тапі́ла і піла, як балела пад грудзямі. Чуцькі. ◊ ЗА ГРУ́ДЗІ (узяцца, схапіцца).
Узяцца (схапіцца) за адзенне. Ён за грудзі – дай грошы. Каралевічы.
ГРУДЗІ́НКА ж. Грудзіна, грудная косць. Грудзі́нку высякаюць. Грудзі́нку абразаюць
срадзі ног [у свіней]. Багданава. Грудзі́нка ў свінні́. Гарадзец.
ГРУЗД, ҐРУЗД м. Грузды. Грузд белы сядзі́ць, здаровы. Ну, яны ўкусные грыбы.
Багданава. Во такі́я тоўстыя грузды былі́. Запруддзе. Ґрузды чорныя. Груздзя харошыя
грыбы, жырныя, іх варуць і халодныя ядуць. Вялікі Азярэцк, Дуброўкі.
ГРУ-ГРУ выкл. Гукі, якія перадаюць удары грому. Гру-гру – гром грымі́ць.
Каралевічы.
ГРУ́ЗНЫ прым. Мажны, тоўсты. Тъкая грузная баба была, мо сто гадоў, а грузнъя.
Запруддзе.
ГРУЗУВЫ́ прым. Грузавы (пра машыну). Грузувая машына мяне ні ўзіла.
Падворыца.
ГРУ́ЗЧЫК м. Грузчык. Рысі ёсь, з дрэва на грузчыкуў прыгъла. Вялікі Азярэцк.
ҐРУК м. Крумкач, груган. Ґрукі – у іх дзюпкі белыя, а самі чорныя, наліцяць на
кукурузу. Каб табе ґрукі вочы павыдзіралі (праклён). Запруддзе.
ГРУК-ГРУК, ГРУК-СТУК выкл. Гукі, якія перадаюць рух пацука. Грук-грук –
скачыць смалянка. Нямойта. Грук-стук – крыса усё аблазіла. Нямойта.
ГРУ́КАТ м. Грукат. Грукат гэты – пулямёты стръляюць, сталі бамбі́ць. Серкуці.
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ГРУ́КАЦЦА незак. Грукаццца, з сілай стукаццца. Грукаюцца ў дзверы, міліцыянер.
Багданава.
ГРУ́КАЦЬ незак. Грукаць, моцна, з сілай стукаць. Грукаюць ноччы, а ў мяне дзеці
бальнэя. А мы дыгъварыліся, ён і грукаіць у акно. Багданава. Дъвай камнямі грукаць.
Гарадзец. Чаго ты грукаеш, каб табе ў гълаве грукала. Вялікі Азярэцк. ГРУК-ГРУК.
Адрывіста стукаць. Серца грук-грук, а тады німа чълавека. Запруддзе. Грук-грук у дзверы.
Багданава.
ГРУНТ, ҐРУНТ м. Цвёрды пласт зямлі. Грунт цвёрды. Гарадзец. Ґрунт – каторая
цвірдая [зямля], як ґрунт. Нямойта.
ГРУ́БКА, ГРУ́ПКА ж. Грубка. Раньшы звалі групка. Заазер’е. Мы групку зътапі́лі,
іх павысушылі. Кішуроўшчына. Групку нада перадзелываць. Групку таплю сянні.
Неўгадава. Цёпла, калі́ грубпку пратаплю. Закур’е. Неўгадава. ГРУ́БАЧКА памянш.
Грубачка – ета шчэ да вайны былі́, во стаялі каля печы. Багданава.
ГРУ́ЦА, ҐРУ́ЦА ж. 1. Суп з ячменных круп і бобу. Груца – суп такі́, эта з бобу,
круп пярловых усыпюць. Кляпчэва. Ґруца – із бобам суп густы. Ульянавічы. 2. Страва з
ячменных круп з грыбамі. Груца з грыбамі. Дольдзева.
ГУРЧЭ́ЦЬ незак. Гурчаць. Мы дзелаем, кап прачка ні гурчэла. Заазер’е.
ГРУ́ШЫНА ж. Груша. Адзі́н рой зві́ўся на грушыне. Вялікі Азярэцк. Грушына там
стаі́ць, слаткая, восіньская. Заазер’е. Тры грушыны былі́, і я нічога ні прыладзіла.
Леснікова.
ГРУ́ШШЫ прым. Адрузлы. Грушшы ліцо было, грушшы. Запруддзе.
ГРЫБ м. Грып (хвароба). Я зъбалела грыбам. Нямойта.
ГРЫБ, ГРЫП м. Грыб (расліна). Пад елкай, пад дубам будзе грыб. Парэчча. Самі
пашлі́ ў лесі па грыбах, малодзенькіе варушачкі, як капеечкі. Міцюкова. Грыбы патраві́лі ў
лясу. Цясішча. Родзюцца грыбы, як кароў пасцілі ў лясу. Партызаны. Пайдзём у лес у
грыбы. Дольдзева. Е́слі многа зорак на первую Каляду, то многа грыбоў будзіць
(прыкмета). Ракаў Засценак. Грып еты бярушчы. Багданава. ○ ГЛУХЕ́Я ГРЫБЫ́.
Неядомыя грыбы. Ніз’ядомыя грыбы мы завём глухея грыбы. Пожанькі. ○ ГРЫБ З-ПАД
СНЕ́ГУ. Смаржок ці страчок. Грып с-пат снегу. Серкуці. ◊ (расці́ ) ЯК ГРЫ́БЫ <АТ
ЦЁПЛАГА ДО́ЖДЖУ>. Расці хутка, непрыкметна (пра дзяцей). Растуць твае дзеткі як
грыбы ат цёплага дожджу. Вялікі Азярэцк.
ГРЫБ, ГРЫП м. Грыбок-паразіт. З’еў грыб хату. Савінічы. Грып хату есь-есь і
з’йеў, з’есь усё. Алексінічы. Грыбп у хаці завёўся. Сянно.
ГРЫБАСЕ́Й м. Цёплы дробны дождж. Грыбасей як імжачка такі́ дош, грыбы
растуць. Ракаў Засценак.
ГРЫБІРО́ІТ м. Руберойд. Хата прыцікала, то купі́ў грыбіройіту і пакрыў, а ў хаці
шпалерымі паклейіў. Міцюкова.
ГРЫ́БНА прысл. Многа грыбоў. Тама грыбна! Сянно.
ГРЫБНІ́К м. Грыбнік. Грыбнікі́ цяпер абы-якея грыбы рэжуць. Вялікі Азярэцк.
Марціновіч – бальшой грыбні́к. Сянно.
ГРЫБНЫ́ прым. Грыбны. Цар грыбны – барві́к – задумуў вуюваць. Вялікі Азярэцк.
ГРЫБО́К м. Грыб-паразіт. Нейкі грыбок бываіць, што валасы вылізаюць. Багданава.
ГРЫБО́К м. Ніжняя частка верацяна. У вірцяне грыбок там. Заазер’е.
ГРЫБО́К м. 1. Абабак. Грыбок – гэта бабачка. Грыпкі́ – правільная названія. Кавалі.
Сама грыпкі́ па мху растуць. Рудніца. 2. Абабак чорны. Грыпкі́ – чорнінькіе галоўкі,
цвёрдыя, як зваруцца. Чуцькі.
ГРЫБЫ́ мн. 1. эмац.-ацэн. Вусны. Як я дам табе пъ грыбах і ръзаб’ю табе к чорту!
Запруддзе. 2. м. Ніжняя губа ў жывёлы (авечкі). У авечкі грып атарваў [воўк]. Грып у
авечкі ета. Галашчакіна.
ГРЫ́ВА ж. 1. Касмык травы на пракосе. Грыву аставіў, так няўмела косіш.
Сукрэмна. Як шырока зъймаюць касой, то грывы астаюцца, грэсці дрэнна. Гарадзец.
Грыву пакі́нуў. Розмыслава. 2. Паласа высокай травы на пракосе. Астаецца грыва –
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палоска, як чолачка. Нямойта. Во късар, што грыва стайі́ць пъ калена. Леснікова. О,
накасі́ў, за грыву можна прывізаць. Міцюкова.
ГРЫ́ВІСТЫ, ГРЭ́ВІСТЫ прым. Нахілены. Каласок грывісты на адну сторану
зві́шшы. Грэвісты авёс на адну сторану зві́шшы. Міцюкова.
ГРЫ́ЖА ж. Грыжа. Грыжа была ў левум баку. Багданава. Грыжу загаварваюць,
загръзаюць. Партызаны. ○ ПУПАВА́Я ГРЫ́ЖА. Від грыжы. Пупавую грыжу загаворваць
нада. Жохава. Пупавая грыжа, пуп чуць ні развізаўся. Кляпчэва.
ГРЫ́ЖЫНКА ж. Бручка. Грыжынка завуць, што грызуць яе. Нъ ляхе ръсла
жоўтъя, слаткъя. Стушыць, куръчкі кусок туды, аб’ясі́ся. Сянно.
ГРЫЗЬ, ГРЫСЬ ж. Грыжа, жыравік, пухліна. Іна грызь загрыжывала, сукі́ глядзі́ць
[на сценцы], ля сукоў зъгаварывала. Заазер’е. Грызь ета, я загрызла і зъгаварыла, іна
стала ўпраўляцца, на месца ўстаўляцца. Знасі́ла да Тодаса сама Васю, грысь загразаў у
жываце. Багданава.
ГРЫ́ЗЦІ незак. Грызці. Ваўкоў было штук пяць, яны вылі і грызлі лясі́ну. Багданава.
ГРЫМЕ́ЦЬ незак. Грымець (пра гром). Калі́ грымі́ць ні на голы лес, тады харошы
ўраджай (прыкмета). Первы гром грымі́ць на голы лес ноччы – цяжысь людзям, у срэду,
пятніцу – балезнь на скот, а ў аўторак – цяжысь людзям (прыкмета). Каралевічы. Як
грымі́ць, то выкі́дъвалі лъпату. Нямойта.
ГРЫМО́ТЫ мн., ГРЫМО́ТА ж. Грымоты, гром. Як грымоты, хто кідаіць каліва
купальный травы ў печ, у жар. Мянюцева. Сёлета грымоты ні было. Узнялася грымота,
спалі́ла дзве хаты. Запруддзе.
ГРЫ́ФЕЛЬНЫ прым. Грыфельны. Доскі былі́ грыфельныя. Ульянавічы.
ГРЭ́БАВАЦЬ незак. Грэбаваць. Е́слі вы не грэбаеце, кушайце. Мянюцева. Ня
грэбайце, як сумею, буду кармі́ць. Ня грэбайце чаго папі́ць. Багданава.
ГРЭ́БЕНЬ, ГРЭ́БІНЬ м. 1. Шчотка, грэбень для апрацоўкі лёну. На грэбень часалі.
Апечкі, Буй. Грэбінь такі́ здзеланы, гвоздзяў набі́та многа, і часалі, зрэбніна сабе, кужаль
сабе. Марозаўка. У грэбень гваздзёў набі́та. Карпавічы. У грэбні гвоздзі набі́ты. Чуцькі,
Буй. Грэбнім мала хто часаў лён. Закур’е. 2. Грэбень (у некаторых птушак). Грэбень
красьненькі ў курыцы. Буй. Грэбінь і́лі чуп у курей. Вялікі Азярэцк. Грэбень пъбялеў у
пеўня. Партызаны. 3. Канёк; востры верхні край, грэбень страхі. Грэбінь – ета канёк з
дасок і́лі з жэсці. Гарадзец, Буй.
ГРЭ́СЦІ, ГРЭ́СЦЬ незак. 1. Грэбці (пра сена). Як пойдзім сена грэсці, пяём. Буй,
Багданава. Варочаць, потым грэсці сена будзем. Вялікі Азярэцк. Пашлі́ грэсці сена.
Леснікова, Баравікі, Розмыслава. Сена грэсьць нада і жаць нада. Серкуці. 2. Аграбаць
рой. Не аднэй работы – грэсці пчол. Вялікі Азярэцк.
ГРЭХ м. 1. Грэх. Людзі былі́ набожныя, грэху баяліся. Запруддзе. Забі́ змяю – грахоў
многа скідаецца. Вялікі Азярэцк. Як саграшыш – у Каляды работаіш – ета грэх.
Фасаўшчына. Ніхто ні сціражэць і ні возьміш нічога, нейкі грэх быў. Гарадзец. Ці баяцца
цяпер грэху? Заазер’е. Грэх спутъйіць. Нямойта. Кралі, грэху дужа ні бъялісі. Цясішча. 2.
прысл. Грэшна. Цяпер, дзеткі, добра жывуць, грэх слова сказаць. Цясішча. ◊ ЯК НА
ГРЭХ. Як на зло, на няшчасце. Раёў не злаві́ла як на грэх. Вялікі Азярэцк. Як на грэх ніхто
ні становіцца [у чаргу за некім]. Сянно.
□ Рада б душа у рай папась, а грахі́ ні пускаюць. Багданава.
ГРЭ́ЦКІ прым. Грачаны. Грэцку кашу елі з маълаком. Дуброўкі.
ГРЭЦЬ незак. Грэць. Зімой сонца свеціць, ды не грэе. Гарадзец.
ГРЭ́ЧКА ж. Грэчка. Бала грэчка, проса ня сеялі. Міцюкова.
ГРЭ́ШНА прысл. Грэшна, дрэнна, шкодна. □ І Богу грэшна і людзям смешна.
Нямойта.
ГРЭ́ШНЫ прым. Грэшны. Ня можна, ён грэшны. Багданава. Чым грэшны, такі́ і
скі́неш, як заб’еш зьмяю. Запруддзе. Грэшны чълавек пръўрашчон у буцяна. Гарадзец.
ГУБА́ ж. Губа (грыб), чага. Мъладэй грыб нъ бярозі – чага, а як пъстарэйіць, тагда
губа. Пожанькі. На дзераве грып такі́ губа, ета да кръсала, прыкурваеш з губы. Губа на
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бярозе, зразаць ад рака на лекарства. Губа была, секлі яе, у лесе кала пнёў шукалі.
Багданава. Губу вымачыць, высушыць, скала – камешкі панаходзяць, у кузьніцы здзелаіць
агніво – трэць і загараіцца. Дольдзева. Губу варылі, ат пня грып гэты варыш, тады
мълатком месіш, ён дзелаіцца як вата. Жохава. Губу варылі – з нараслі бярэзіны – сушылі.
Губа мяккая. Каралі. Губа расцець аддзельна, як конскі капыт. Губу варылі на крэсіва.
Серкуці.
ГУ́БІНА ж. Губа, вусны. Я усё ету губіну кусала, як ем, так і укушу. Нямойта.
Губіна распохла так. Запруддзе.
ГУБІ́ЦЬ незак. Губіць, знішчаць. Жывога губі́ць нільзя, пусць жывець. Серкуці.
ГУ́БКА, ГУ́ПКА ж. 1. Мера напрадзеных нітак (кудзелі), мера асновы ў кроснах.
Губкі тры-чатыры-дванаццаць, як напрадуць. Карпавічы. Нада усе дванаццаць губак
перапрасць. Запруддзе. А гупка во: гэта бальшая хата, так чэрас усю хату – гэта гупка.
У каждай трупкі па тры губкі, па тры сцяны. Багданава. Колышка ад колышка –
счыталася губка. Буй. Гупка ад етага канца да таго [на памер сцяны]. Леснікі. Дзве, тры
губкі снувалі, а больш дзвінаццаці не. Леснікова. Гупкі снъваць ня ўмейіць. Закур’е. 2. Мера
вытканага палатна. Гупка – дванаццаць, сем метраў пълатна. Сукрэмна. Съткала адну
гупку пълатна. Вялікі Азярэцк.
ГУБЛЯ́ЦЦА незак. Губляцца. А яно [малако] на ні́ве губляіцца. Фасаўшчына.
ГУ́ҐАЛЬ м. Хвошч. Гуґаль у нас звалі, нападобіі як гарох чорнінькі, для скоту.
Фасаўшчына.
ГУ-ГУ выкл. 1. Выгукі пры гуканні ў лесе. Народу у лясу, толькі – гу-гу. Апечкі. 2.
Гукі, якія выдае кот у час марцавання. Гудзеў, гудзеў гу-гу [кот] і большы ні прышоў.
Рулёўшчына.
ГУДЗЕ́ЦЬ, ҐУДЗЕ́ЦЬ незак. 1. Гудзець, гусці. Перад дажджом гудзяць пчолы,
ляці́ць у свой домік каждая. У садзе пчолы летам гудзяць. Вялікі Азярэцк. Гудзі́ць рой.
Запруддзе. Гудзяць і гудзяць ноччу жукі́ майскіе. Адкуль жукоў – гудзяць, гудзяць, можа, ў
карманах закраўшыся. Нямойта. Як хъладней, крапчэй гудзяць [пчолы], ну болі кърма
упътръбляюць. Фасаўшчына. Аш гудзяць, столькі іх было [лазавікоў]. Дольдзева. 2.
Утвараць гул з-за трэску, шуму (пры пажары). Пъсатка лі дарогі гарэла, страшна гудзі́ць,
а я вышла і гляджу. Чуцькі. 3. Гаварыць самому сабе. Палю ляху ды сама сабе гуджу і
плачу: дзе якая ліхая дзеўка твая. Дольдзева.
ГУДЗЕ́ЦЬ незак. 1. Узрушвацца (у перыяд цечкі). Свіння гудзі́ць, есці ня возьміць, ні
піць, ні есці. Гарадзец. 2. Марцаваць (пра катоў). Рулёўшчына.
ГУДЗЕ́ЧНІЦА ж. Тоўстая доўгая кішка. Гудзечніца – таўстая длі́нная кішка [у
свінні]. Парэчча.
ГУЖЫ́ мн. Гужы. Гужы ў хамуце, [імі] запръгаюць къня. У клешчы зъцягвъліся
гужы з вяроўкі. Гарадзец.
□ Узяўся за гуш, ні гувары, што ня душ. Запруддзе.
ГУ́ЖАМ прысл. Гужам, чарадой, адзін за адным. Мальцы будуць хадзі́ць гужъм.
Каралевічы.
ГУЗА́К, ГУЗЛА́К, ҐУЗА́К м. 1. Гуз, нараст, пухліна. Гузак выйдзіць с кулак.
Багданава. Тут у яе гузлак зрабі́ў: так ён адбі́ў яе. Пад грудзьмі́ быў гузлак цвярды.
Запруддзе. ГУЗЛАЧО́К памянш. На наге быў гузлачок, за чатыры сіянсы разышоўся, і
шэя пірастала скрыпець. Багданава. Гузлачок на руцэ. Нямойта. 2. Камяк гразі, бруду.
Такі́я ґузакі́ натопчуць гразі па падлогі. Гарадзец.
ГУ́ЗІК, ҐУ́ЗІК м. Гузік. Даўней бяз гузікаў рубашкі шылі. Каралі. Ґузік драўляны быў,
кручкі́ былі́. Нямойта. Ідзеш, найдзеш гузік з дзі́ркамі – аткі́нь у сторану, бо дрэнна
будзіць (прыкмета). Ушыў гузік [на крывыя вечары], пърасі́лъся свіння – у аднъго
пърасёнка бальшы-бальшы глас. Ракаў Засценак.
ГУЗО́ЧЫК м. Вузельчык з пятлёй. Гузочык зъвязъвайіцца на кроснъх і завуць гупка.
Закур’е.
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ГУКА́ЦЬ незак. Аклікаць, зваць. Клі́каць – гэта гукаць, дзе далёка у лесі, клі́кай.
Багданава. Гукаіць, кап ні зблудзі́цца, і ідзець на голас. Галашчакіна. Ну й крычаць,
гукаюць мяне, я адгукнулася. Леснікова. Сталі гукаць яго ў лясу – ні тъзваўся. Запруддзе,
Серкуці. Ой, стъяла Ленъчка пъд ляском, / Гукала папъчку гъласком (з песні). Каралевічы.
ГУКНУ́ЦЬ зак. Пазваць, паклікаць. Я яго гукнула, ён пашоў і паглядзеў. Запруддзе.
Събаку гукнулі ў хату. Міцюкова. Там гукні́ яго. Нямойта.
ГУЛДАЯ́ЧЫЦЬ, ГУЛЬДЫЯ́ЧЫЦЬ незак. Невыразна гаварыць, кулдаячыць. Дала
трубку, баба – гу, нешта гулдаяча. Запруддзе. Там мальцы будуць гульдыячыць.
Партызаны.
ГУ́ЛІ толькі мн. Гулянка, вечарынка. Як гулі, пяюць. Марозаўка. Будуць нядзелю
хадзі́ць, як які́я гулі. Багданава. Нейкія гулі былі́, і тая і другая гуляла. Запруддзе. Двое
гуляў там гуляла, абвязвалі мацер’ялам на хрэсьбінах. Нямойта. ГУЛЮ́ШКІ памянш. Я
была на гулюшках, мълъдая была. Апечкі.
ГУ́ЛІНЫ толькі мн. Тое ж. Былі́ гуліны, я й гуляла, я й пела. Вялікі Азярэцк.
ГУЛУБІ́КА ж. Буякі, дурніцы. Гулубі́ка буваіць, сі́нія ягады. Нямойта.
ГУЛУСУВА́ЦЬ незак. Галасаваць. Я раз гулусувала. Каралевічы.
ГУЛЬНЯ́ ж. 1. Гулянка, вечарынка. Нейкая ў іх гульня была, пелі і скъкалі.
Запруддзе. Дзякуй тому кавалю, што надзелаў нам гульню (з песні). Як жыта убяруць,
гульня была. Запруддзе. 2. Гульні, забава. Вянкі́ вілі́, пелі, на Купала песні ўсю ноч, гульня.
Баравікі.
ГУЛЬТА́Й м. Гультай. Гультай працаваць ні любіць. Буй. О, ужо і гультай, ня
хочыць дзелаць. Дольдзева. Гультай, работъць ня хочыць, кап пъ хатъх сядзець.
Нямойта. Ну, ета толька гультай каторы пръгуляіць лета. Заазер’е. Тамыцькі
мъхъвікі́, рэш касой! Сама гультай грыбоў набярэць. Сянно, Міцюкова. Гультай
такі́, што і пальцам не паъшавеліць. Дуброўкі.
ГУЛЬТУЯВА́ТЫ прым. Гультаяваты. Гэтая нявестка гультуяватая. Нямойта.
ГУЛЯВЫ́ прым. Свабодны, нічым не заняты. Каждый дзень мы гулявыя ціпер.
Кожны дзень мы гулявэя, то тое, то тое, работы німа. Багданава.
ГУЛЯ́ННЕ н. Гулянне, бяседа. Въла зарэзълі, пърасёнка ўцягнуў у хлеў і гулянне
справі́лі. Міцюкова.
ГУЛЯ́ЦЕЛЬ м. Гулец. Я́ры гуляцель у карты. Ульянавічы.
ГУЛЯ́ЦЬ незак. 1. Гуляць, нічога не рабіць. Зімой гуляй і бувай, а летам лепш і
гнілую калоду грысці. Дольдзева. 2. Гуляць, бавіць час у гульнях, на вечарынках. Я бувала
любі́ла пець і гуляць на вечарынках. Галашчакіна. Я гуляла дзеўкъю, папрыдзім на
йгрышчы. Запруддзе. Разам гулялі нъ танцах. Леснікова. Былі́ гулялі, у фанты гулялі,
пацалуі і тады. Заазер’е. Гуляць к Рыману у хату ў Вялі́кім Сяле ўсё хадзі́лі. Яны хадзі́лі
там, а мы самі гулялі. Міцюкова. 3. Танцаваць, скакаць. А як кадрылю гулялі.
Галашчакіна. Е́та не гулялі кадрыль, за кадрыляю полька пайшла. Багданава, Кавалі. Мы
пы танцах хадзі́лі, там кадрылю гулялі. Партызаны. Гулялі ў чатыры пары ці ў шэсць, во
гулялі. Закур’е. 4. Спраўляць вяселле, радзіны, провады і інш. Адзі́н рас свадзьбу гулялі.
Галашчакіна. У трэцюю суботу маладэя ўжо бацькі́ прыглашаюць, перазоўкі тожа
гуляюць. Запруддзе. Як радзі́ны гулялі, то бабу ў начоўкъх цігалі, а лі калодзіша вадой
абаллюць, смяюцца, весіла було. Партызаны. 5. Сябраваць, дружыць, заляцацца. Гуляйіць
сабе дзеўка, ні нъравіцца ён, сабе хлопца другога найдзіць. Цясішча. 6. Пуставаць, быць
незанятым. Цяпер выгада, бох знаіць радзі́ць і год-два гуляіць. Галашчакіна. 7. Веснаваць
(пра свойскіх птушак). Пятух, гусак, індзюк абычна гуляіць, і топчуць яны. Вялікі
Азярэцк. 8. Пералівацца, зіхацець (пра сонца). Сонца гуляіць на первый дзень Паскі, у
Чысты чэцьвірг і на Благавешчанне. Дуброўкі. ◊ ГУЛЯ́ЦЬ ЛІНЦЯ́Я. Нічога не рабіць,
гультайнічаць. Я буду лінцяя гуляць. Партызаны.
ГУЛЯ́ШЧЫ прым. Разбэшчаны, распусны. Яна гуляшчая, круці́лася з усі́мі.
Запруддзе.
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ГУМЕ́ННІК м. Цяля пэўнага ўзросту, якое гадуецца на выпасе на сенажаці. – Які́
цялёнак? – Гуменнік, па гумну ходзюць. Во цялёнак бальшы – гуменнік, навязваюць
водзюць. Нямойта. Цялёнак ёсь гуменнік, на гумне прывязуюць. Хамінічы. ГУМЕ́ННІЧАК
памянш. Гуменнічък – як толькі нъвязываюць, ён нікуды ня ходзіць. Леснікова.
ГУМНІ́ШЧА н. Частка двара з гаспадарчымі пабудовамі. Гумні́шча – дзе ставяць
пастройкі, хлеп там абмалачывалі. Нямойта.
ГУМНО́ н. 1. Пляц, дзе размяшчаліся гаспадарчыя пабудовы, у тым ліку і будынак
для складвання і малацьбы збажыны, а таксама прылеглая да іх частка сенажаці. Гумно –
ета обшча, тут і пуня, ток, і ёўня, і кусок сінакоса. Дольдзева. Гумно – там пожня,
сърай стаі́ць, ток. Галашчакіна. Сена растрасалі, сушылі, там пуня стаяла і ток, і гумно
называлася. Леснікова. 2. Комплекс гаспадарчых будынкаў разам з месцам для малацьбы.
Ток, пуня, ёўня – усе разам звалася гумно. Гумно называлі, стаялі там пуня і ток. Да
вайны ета было. Ціпер амбары і́лі ток у калхозі. Пуня і ток нъзываліся гумно. Гарадзец. У
каждага сваё гумно, свая пуня і ток там. Самсоны. Гумно – места нъзъвалася, дзе ток,
дзе склъдалі дабро, а пуня для сена і места ля току прусушыць сена, снапы. Гумно – дзе
пуня стаяла, ток, ёўня. Алексінічы. 3. Прыгуменне, месца каля гумна, за гумном. Гумно –
места кала пуні, дзе склъдалъся сена. Гарадок. Цялёнка ў гумно вывіў. Манголія. За
гумнам сёліта будзіць жыта расьці́. Серкуці. 4. Абгароджанае месца каля тока і іншых
гаспадарчых пабудоў. Раньшы былі́ гумны – кала току выгараджана места, гумно кала
такоў. Нямойта. Гумно было выгъръджъна. Там быў ток, пуня. Міцюкова. 5.
Абгароджанае гаспадарчае месца, сенажаць. Гумно касі́лъся, восінню авечку туды запруць,
къня пусьціш. Серкуці. 6. Гумнішча; месца, дзе стаяла гумно. Было гумно, месца, дзе было
гумно. Гарадзец.
ГУ́НЬКА ж. Гунька; посцілка накрываць каня. Гунька – ета къня накрывалі, як
свадзьба у каго ці што. Алексінічы. Гунькі, дзяругі ткалі. Гунькай къня накрывалі.
Манголія. На конях шарыкі брыжджаць, пасці́лачкі, гунькі пъслалі. Багданава.
ГУРО́К м. Агурок. Копамі пръдавалі гуркі́. Вялікі Азярэцк, Гарадзец. У маладзіку
ставюць венік на ляху, штоб раслі́ гуркі́ (прыкмета). Гуркі́ содзяць на Пахома. Вялікі
Азярэцк. Гуркі́ содзяць у суботу, як у бані мушчыны мыюцца, у панядзелак – каб первы
цвет быў. Чуцькі. Дай пайду выбіраць гуркі́. Запруддзе. Гуркі́ ў сенцах стаяць акалеўшы,
смаку няма цяпер на іх. Закур’е. ГУРО́ЧАК памянш. На крапіве, як гурочкі жоўтыя,
ураджай на гуркі́ будзіць (прыкмета). Партызаны.
ГУРО́ШНІК м. зб. Агурочнік. Гурошнік убрала. Міцюкова.
ГУ́РТАМ прысл. Гуртам, разам. Вы гуртам выступайце. Закур’е.
ГУРТУВА́ЦЬ незак. Гартаваць (жалеза). Гуртуваць – ета ў кузніцы, ета нажы
будзіць войстрыць, загартоваіць. Сукрэмна. Жалеза гуртувалі, згуртуваў. Манголія.
ГУСА́К м. 1. Гусак. Усе гусакі́ у мяне. Манголія. 2. перан. Бутля на тры або пяць
літраў з вузкім горлам. Гусак нъ пяць лі́тръў. Дольдзева. Трохлітровы гусак. Савінічы. Мы
бутлі называлі гусакі́. Фасаўшчына.
ГУ́СЕНІЦА ж. Вусень. Гусініцы капусту ядуць. Турава.
ГУ́СІ мн. Гарлачыкі (кветкі). Гусі белыя, жоўтыя на азярэ. Самсоны.
ГУ́СІНА, ГУ́СІНЯ ж. Гусь, гуска. Адна ў цябе гусіна, ляжыць распласталася.
Каралевічы, Манголія. Курыца, гусіня й індзюк роўныя, а мяса цэніцца па-рознъму.
Фасаўшчына.
ГУСІ́НЫ, ГУСІ́ННЫ прым. Гусіны. Е́та гусі́ны жыр. Дольдзева. Гусі́ннае сала з
гуся. Багданава. ○ ГУСІ́НЫЯ ЛА́ПКІ. Гусялапка (?). Спарыш і лапкі гусі́ныя очань ядуць
хърашо сві́нні. Серкуці.
ГУ́СТА прысл. Густа. Назаўтра калоціш, падліваіш вады, як густа, варыш разы дватры, каб закіпела. Густа сеіш, а рэдка ўсходзіць. Багданава.
ГУСТАТА́ ж. Густата. Да густаты дзелалі. Багданава.
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ГУСТЫ́ прым. 1. Часты, густа пасаджаны. Густы сат, садзі́лі здаецца рэтка.
Кляпчэва. 2. Круты, густы. Густы суп чараз ложку. Багданава. ГУСЦЕ́НЬКІ памянш. У
дзягно – цыбулі, часначыну, яно тады гусценькае. Багданава.
ГУСУДА́РСТВА н. Дзяржава, краіна. І для гусударства нядрэнна было п, і для
калхоза. Гарадзец.
ГУСЦЕ́ЧА ж. Гушчар, гушчыня. Гусцеча – як густэй лес ці тръва. Гусцеча тъкая –
не можна пралесці. Кішуроўшчына.
ГУСЦЕ́ЙШЫ прым. Больш густы, не пульхны (пра хлеб з крутога цеста). Гусцейшы
хлеб болей сядзі́ць. Чуцькі.
ГУСЦЕ́Ш м. Адтопленае малако. А там ужо ўсё: і сырватка, і гусцеш. Багданава.
ГУСЦЮВА́ННЕ н. Гасцяванне, пачостка. Гасці́лі ў яе, было харошыя гусцювання.
Запруддзе.
ГУСЦЯРА́, УСЦІРА́, ГУСЦІРА́ ж. Гусцяра; рыба, знешне падобная на ляшча. У
возеры водзяцца шчукі, акуні́, гусцяра. Усціра сухаллё такоя, сухая, худая, шыршэй плоткі.
Усціра – краснінькая пёрушка. Багданава. Гусціра – худая плотка, такі́ сорт. Къстлявая,
шырэй плоткі і худзей. Падобна нъ лішча, бізукуснъя рыба, паследні сорт рыбы. Сянно.
ГУСЯ́ТНІК м. 1. Гусялапка, драсён птушыны. Гусятнік – дробненькі, длі́нна
цягнецца. Гарадзец. Парыць гусятнік і піць райіла баба. Сянно. Гусятніку многа на лясе,
палю, аш пальцы баляць. Сукрэмна. Гусятнік ядуць сві́нні. Запруддзе. 2. Пырнік. Гусятнік
карані́сты, даўгое карэнне, сянні парвеш, а заўтра ізноў вырасла. Багданава. Гусятнік
карнясты, нібальшэнькі. Каралі.
ГУСЯ́ЦІНА ж. Гусяціна. Гусяціна была, гусі былі́. Вялікі Азярэцк.
ГУТАТА́-ГУТАТА́ выкл. Гукі, якія суправаджаюць гушканне на арэлях. Калыхні́це
высока-высока, / Каб увідзець далёка-далёка – / Гутата-гутата [на Масленіцу
гушкаюцца і пяюць]. Міцюкова.
ГУ́ТАЦЦА незак. Гушкацца. На Маслянку гутаімся дзень на вяроўках у пуні.
Гутаімся у пуні, пяём. Міцюкова. І тады мы гутата-гутата – калышымся, калышымся
[на арэлях]. Самсоны.
ГУЦІ́ЦЬ незак. Спецыяльна скарыстоўваць салому для гною. Саломы было, то ён і
гуці́ў салому у гной, пътсцілаў. Баравікі.
ГУШКА́ЦЬ незак. Гушкаць. Я думала маю пляменніцу заб’іцё – гушкаіце, гушкаіце.
Гушкалі, гушкалі так вісока. Партызаны.
ГУШЧЭ́Р м. Гушчар, гушчыня. Гушчэр, грыбоў німа, ягад німа. Баравікі.
ГЫ́РКАЦЬ незак. Груба размаўляць. Яна, халера, усё гыр-гыр з людзьмі́, усё
гыркала. Запруддзе. ГЫР-ГЫР. Гаварыць адрывіста, пагрозліва, падобна на гырканне
сабакі. Запруддзе.
ГЭЙ выкл. Гэй. Гэй, гэй, Васька, дзе ты дзеўся? Цяпер граматныя пяюць – гэй-гэй.
Ракаў Засценак.
ГЭ́ЙКНУЦЬ зак. Падаць голас (пра чалавека). Гэйкнуў – голас падаў. Нямойта.
ГЭ́НЫ, ГЕ́НЫ займ. Гэты, гэны. У гэным возеры купацца неяк. Гэны асі́ннік у печы
згарыць. Закур’е. Як бы геныя жылі́, то было п лепій, але пръдалі́ хату, паехалі.
Кішуроўшчына. Генай вады холонной хачу. І гену хату збіраўсі шчакатуркуй [абабіць].
Неўгадава.
ГЭ́СТЫ, Е́СТЫ, ГЕ́СТЫ, Э́СТЫ займ. Гэты. З гэстага боку не пройдзеш, з таго –
пройдзеш. Закур’е. Жывеш з магазі́на із гестага. Варэнне дужа ўкуснае з гестых
адуванчыкаў. Багданава. Церас парог гесты не падніму ногі. Жохава. З гестых лясоў
апенак пацягалі – з Макаўя, Тукаўца, Чапеліна. Нямойта. Сыйшлася з естым і стала
жыць у чужой сям’і́, у дурнэй. Алексінічы. З естых ні́так з магазі́нных вязалі падзорнікі.
Запруддзе, Каралі, Карпавічы, Кляпчэва, Латыгаль, Леснікова, Нямойта, Розмыслава,
Сукрэмна, Ульянавічы. Ён прышоў іс эстага іс нашлегу. Нямойта.
ГЭ́ТА, Е́ТА, ГЭ́ТТА, ГЕ́ТА, ЭТА часц. Гэта. Гэта саўсі́м мышак. Гарадзец, Вялікі
Азярэцк. Дык гэта гэдак: нада грошы даць. Гарадзец. Гэтта няма хат, паўміралі, лапікі
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адные. Закур’е. Каліўе – гета цяці́ўе ў бульбе. Кішуроўшчына. Тоўчынъя бульба – гета
каша бульбянъя. Каша бульбіная тоўчънъя і каша дранъя з бульбы. Кішуроўшчына. Ну,
клапаці́цца – ета забоціцца. Багданава. Е́та ш келіх, чарка на ношках і біз ножак.
Алексінічы. Ці ета чалавек, што ідзець с кійком, сагнуўшысі? Самсоны. Угол – эта ві́лкі,
качарга стаялі, качарэжнік звалі. Станюкі. Кірмаш – эта як ярмалка ікая, там усе людзі
будуць са ўсей акругі збірацца, тургувалі, скот прывазі́лі ... і пелі, і скакалі. Серкуці.
ГЭ́ТАК, ГЭ́ДАК, ГЕ́ДАК, Е́ДАК, Е́ТАКА прысл. Гэтак, так. Клопат такі́: есці што
на газі звару. Такі́ клопат і гэтак дзякуй. Запруддзе. Ну што дзелаць, як жа жыць гэдак:
давай строіць зімлянкі. Леснікова. На русальніцу дзелалі гэдак. Вялікі Азярэцк, Гарадзец,
Міцюкова. Гэдак і жыву адна. Во гэдак цыбулю пляцём. Закур’е. Так, гэдак прымудрыцца
сесць. Дуброўкі. І ў абед гедак дзялі́лі хлеб па скі́бцы. Запруддзе. І гедак прышлі́ дамоў
удваі́х. Гедък цяшка мы пръработълі. Гарадзец. Што я буду едак давадзі́ць: я прывыкла
блін-дзяронік і сала. Блін-дзяроннік смашны с салам. Вялікі Азярэцк. У нас прысігаюць
чырыз йіконы, дай ты руку і я руку, ты з етыя сторыны, а я з етыя сторыны – у нас
едък. Багданава, Дольдзева, Запруддзе, Турава. А дзе была? І етака гавораць. Багданава.
ГЭ́ТАШКІ займ. Такі, вось такі. Гэташкія кілі́шкі былі́. Закур’е.
ГЭ́ТАКІ, ГЭ́ДАКІ, Е́ТАКІ, ГЭ́ТКІ, ГЕ́ТКІ, ГЕ́ТКІЙ, Е́ТКІ, Э́ТКІ займ. 1. Такі,
гэтакі. Ну во гэтакі нідалужнік. Запруддзе. У мяне гэткая гълъва! Дольдзева. Гэткая
басня была. Багданава. Яны і цяпер гэткія. Міцюкова. Гэткія былі́ людзі. Стаў худы,
жоўты, а чаго ты гэткі. Неўгадава. Пра геткія грыбы ня чула, німа геткіх. Рудніца. І
скажы геткій малый! Чуцькі. А йна ў нас гэдъкъя. Запруддзе. Раньшы гладзілі, былі́
къчалкі, етакая з рупчыкамі, качалі. Запруддзе. Дзе ёсь еткъя застойная въда.
Партызаны, Закур’е. Ніколі эткая ні була бульба. Неўгадава. У яе рука была во эткая,
гузлак. Запруддзе. Біў у галаву, і яна эткая здзелалася. Закур’е. 2. н. Гэтакае, такое. Е́ткае
не дзелалі, як цяпер. Багданава. 3. прысл. Так, гэтак. Я гэткі ні дзелъла. Запруддзе. ◊
ГЕ́ТКАЙ ПАРО́Й. У гэты час. Як тэя гады, так геткай парой можна аткрыць і узяць
мёду. Вялікі Азярэцк.
ГЭ-ТУЙ-ГА выкл. Выгукі, якімі адганяюць ваўка. Гэ-туй-га – на ваўка. Вялікі
Азярэцк.
ГЭ́ТЫ, Е́ТЫ, ГЕ́ТЫ займ. Гэты. Ты ня с тэй песні гэтэ слово ўзяла. Салома гета
ляжала на скрыні. Партызаны. У гэтуй суседкі бальшая бульба. Неўгадава. На гетай
вайне быў. Багданава, Гарадзец. Памёрла ў гетай хаце. Закур’е. Тады кулі́ етыя вытрасім
ві́лкамі дзірвяннымі, быстра высыпаласё. Траслі́ кулі́, ёўню насодзім, а тады цъпамі.
Каралі. До яму й ета [хопіць яму і гэтага]. Вялікі Азярэцк, Багданава, Карпавічы,
Ульянавічы.
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Д
ДА прыназ. 1. Да (указанне на час). Топюць у Чысты чэцверх. Памыцца да дня нада.
Багданава. Да сонца гэта нада гаварыць так: ранняя зарыца, усяму свету памашні́ца, мъя
дъчка, ваш сын, – і ў калыску нада класць і калыхаць. Заазер’е. Чугун стайі́ць да вечыра ў
печы, а ўвечыры дъстаніш. Сяргейкі. Да Ллі месіцы два будзіць. Запруддзе. Сядзець буду
да самага цёмнага, да вечара. Леснікова. 2. Указанне на ступень стану. Забі́лась да смерці.
Гарадзец. 3. Указанне на прадмет зацікаўленасці. Дъ навукі страмі́ліся, ні то, што цяпер.
Фасаўшчына. 4. Указанне на накіраванасць дзеяння, руху. Я хацела йці дъ вас. Закур’е. 5.
Да, перад. Дъ тые вайны мы тутыцькі пыъсялі́ліся. Турава.
ДАБАЎЛЯ́ЦЬ, ДУБУЎЛЯ́ЦЬ, ДУБАЎЛЯ́ЦЬ незак. 1. Дадаваць. Дажа мак
дъбъўлялі [у гарэлку]. Дольдзева. Снегу дъбаўлялі, як жаркая вада. Вялікі Азярэцк.
Бульбы ні ўсігда дубуўлялі у хлеб. Гарадок. 2. Прыбаўляць. Тую зямлю дзялі́лі, дъбъўлялі.
Самсоны. Карова дъбъўляйіць мълако дъ чатырох цілят. Неўгадава.
ДАБІРА́ЦЬ незак. Заканчваць уборку лёну. Як дажынаем, вянок дзелаім [з жыта], а
як лён дабіраем – із лёну. Нямойта.
ДАБІРА́ЦЬ незак. Вырошчваць, даглядаць (лён і інш. культуры) у адпаведнасці з
патрабаваннямі. Дабіралі рост, дабіралі сорт лёну, такая была мука. Кляпчэва.
ДАБІ́РКІ, ДАБО́РКІ толькі мн. 1. Дадатковы абмалот. Дабі́ркі ільна былі́,
дъмалоткі с пустых снапоў, біз галовък. Запруддзе. 2. Дзень (свята) заканчэння ўборкі
лёну. Дабі́ркі, як лён выбралі. Дабі́ркі гуляюць, спраўляюць вечар, дажэ калхоз атпускаў
грошы на гэту гульню, самі латкі пяклі́. Нъ дабі́ркі пъскачуць і пупяюць. Партызаны. Як
дабі́ркі льна, то съ льна робім вянок і прыздравім брыгадзі́ра. Во геткі вянок плятуць,
нясуць прадсядацелю і даборкі гуляюць. Запруддзе. Як даборкі лёну, вянок вілі́ звенявому і
працядацелю. Даборкі ужо гуляюць. Марозаўка. Як выбралі лён, даборкі гуляюць. Чуцькі.
ДАБІ́ЦЦА зак. 1. Дабрацца, патрапіць. Думай, як з Нямойты да Буя дабі́цца. Буй. Ну
дабі́ся ты туды, у Смалляны, стары чалавек. Леснікі. Да фермы дабі́цца ніяк не магу.
Закур’е. 2. Дамагчыся. Не дабі́цца здаць яблык. Івоні. Нада дабі́цца пъглядзець мъладуху.
Ракаў Засценак. А хат у Міцюкові дабі́ліся. Міцюкова. Дабі́лъся бабка да нічога.
Багданава. Нічога не дабі́лася у тым горадзе і назад прыехала. Дуброўкі.
ДАБІ́ЦЬ зак. 1. Замацаваць вытканае пэўнай колькасцю ўдараў (набіліцамі). Кросны
як ні даб’еш, то ні́ткі мшацца, а як пераб’еш, то ні́ткі рвуцца. Вялікі Азярэцк. 2.
Скараціць, зменшыць (пра жыццё). І дабі́ла век троху іна. Багданава. 3. перан. Дажыць,
дабыць. Мне нада старась дабі́ць сваю. Чуцькі.
ДАБЛЮСЦІ́ зак. Захаваць, прытрымаць. Даблюла вам калбасы. Багданава.
ДАБРАДУ́ШНЫ прым. Добры, з чулай душой, добразычлівы. Хазяін быў
дабрадушны: як не было, дык не было, а так – нічога не жалеў. Багданава.
ДАБРА́НАЧ выкл. Дабранач. Як атходзюць увечыъры, то кажуць дабранаъч.
Запруддзе.
ДАБРАТА́ ж. Дабрыня, ласка, пяшчота. Ад маткі дабраты ня ві́дзеў і ў калонію
пупаў. Багданава. Хочаш ты, кап дъбръта была. Запруддзе. Іна ні з дабраты, а з гора
купляіць. Кішуроўшчына.
ДАБРА́ЦЬ зак. 1. Закончыць уборку (пра лён, бульбу і інш.). Пайду сваю постаць
дъбраць, свой лён. Партызаны. Увечары дъбяром [бульбу], на полі събяруцца і пяюць.
Гарадзец. 2. Падабраць, выбраць. Ні можна яды сабе дабраць. Партызаны. Старому
дъбраць да сябе трудна. Кішуроўшчына.
ДАБРО́ н. зб. 1. Злакавыя расліны. Жыта, ячмень, пшані́ца – ета ўсё дабро.
Багданава. Усё дабро рукамі жалі. Гарадзец, Каралі. Там дабро родзіць, а бульба не.
Кішуроўшчына. Гот дабро сеіцца, гот бульба. Савінічы. Сёліта і дабро харошъя, усё
зърадзі́ла. Закур’е. 2. Збожжа. Складалі дабро, снапы вазі́лі на ток. Рэчкі, Баравікі,
Запруддзе, Нямойта. Лупкі плялі́ с саломы, дабро сеілі. Вясы былі́, як што бальшое – сена
ці дабро – [на іх важылі], а так – бязмен. Гарадзец. Дабро [жыта, ячмень і інш.] сні́цца –
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хърашо (прыкмета). Мъладуха едзіць да мъладога, вязець канхвет, бъранкаў і авёс.
Абізацільна дабро. Рассыпіць усё па двару і у хаці усё пъапсыпіць. Ракаў Засценак. Дабро
давалі за лён, грошай не давалі. Закур’е. ДАБЕ́РЦА памянш. Даберца высъхніць на полі.
Міцюкова. 3. Багацце, набытак. Дабро аткапалі немцы. Багданава.
ДАБРО́ н. Добрая справа, адносіны. Я дзелала, каб людзям дабро было. Каралевічы. ◊
КАБ ТАБЕ́ ДАБРА́ НЕ БЫЛО́. Пажаданне няшчасця (пры сварцы). Каб табе дабра не
было. Запруддзе.
□ Не бываіць худа без дабра, а дабра без худа. Сянно.
ДАБЫ́ЦЬ зак. Прыдбаць, займець. Каб рубаль дзе дабыць, кап хлеба купі́ць.
Фасаўшчына.
ДАБЭ́РА ж. Сорт бульбы. Дабэра была цвёрдая бульба. Баравікі.
ДАВАДЗІ́ЦЬ незак. 1. Дагаджаць, патрапляць. Нъдаела моды ім [жанчынам]
дъвадзі́ць. Стаў шыць толькі мушчынскае. Леснікова. 2. Рыхтаваць адзенне і іншыя рэчы
да смерці. Хаўтуль звізала: ці сын будзіць мяне давадзі́ць? Леснікова. 3. Падабраць,
выбраць неабходнае. Нада самому сабе яду давадзі́ць. Самсоны.
ДАВАЛІ́ЦЦА зак. Дажыцца, дайсці. Да чаго ж давалі́ўся? Дружыць ніхто не
хочыць. Вялікі Азярэцк.
ДАВА́ЦЦА незак. Даваць, аддаваць. Вот выкъпаеш дзесяць карзі́нак бульбы – пяць
дъвалъся сабе. Фасаўшчына. У дзвірах ні даецца, цірыъс парох нільзя [даваць] (прыкмета).
Запруддзе. А каса сколька давалася: я ш і касі́ла. Па шэсць, па сем скашывала, як
мушчына. Леснікова.
ДАВА́ЦЬ незак. 1. Даваць. На Паску валачобнікам яйцы давалі. Дольдзева. Як на ўроду,
тады больш давалі [збожжа на працадзень]. Каралі. Ну, але раду находзяць, ёсць такі́я,
што ваду даюць, вылечываюць. Запруддзе. Бох смерці ні даець. Дуброўкі. 2. Спрыяць,
дарыць. Хай бы Бох дъваў усё харошае. Івоні. 3. Прадаваць. Даець канхветы [прадавец]
пъръзъйшоўшы [расплаўленыя, якія страцілі таварны выгляд]. Партызаны. 4. Забяспечваць
чым-н. Дзярэўня хлеб пашэць, гораду даець, а цъна большъя. Гарадзец. 5. Турбаваць, не
даваць пакою. Тая [унучка малая] тады ні дась ні паляжаць, ні пасядзець. Вялікі Азярэцк.
6. Замаўляць. Ад вужакі, ад зві́ху і я ўмею дъваць, ад зубоў умею. Запруддзе. 6. Рабіць
уколы. Серца, даўленне. Ліжала, люкозу давалі. Вялікі Азярэцк. 7. Штрафаваць. Штрафу
ходзіць пъжарнік даець, хто сена нъ чърдъках ложыць. Марозаўка. 8. Устанаўліваць,
уводзіць абмежаваную колькасць водпуску тавараў. Сянно перадавала, што норму даюць
нъ мъкароны. Вялікі Азярэцк. ◊ ДАВА́ЦЬ (ДАЦЬ) У ДОЎГ. Пазычаць. Пан даваў дабро ў
доўг. Неўгадава. Ідзі́, у доўг дасць. Серкуці. ◊ НІ ДАВА́ЦЬ ХО́ДУ. Не дазваляць нешта
рабіць. Ні даваў ходу мне гуляць. Хлопцы так былі́ ў мяне, а ён жыў радам і бацькоў
упрасі́ў, кап аддалі за яго. Заазер’е.
ДАВЕ́Р м. Давер, давер’е. Яму даверу нет! Сянно.
ДАВЕ́РАННАСЦЬ ж. Тое ж. Хто любіць выпіць, салгаць – у сям’і́ давераннасці нет.
Каралевічы.
ДАВЕ́СЦІ незак. 1. Давесці да ладу, прыгатаваць. Нъсъбірайіш грыбоў і трэба
давесці йіх. Пожанькі. Хлеб нада давесці, то не укі́снець, то абжарыць. Самсоны. 2.
Падрыхтаваць, зрабіць дасканалым. Папа дъвядзець касу, йіна хърашо косіць. Дуброўкі.
3. Дайсці да пэўнага стану. Ідзі́ ат сіла да сіла – цябе жысь давіла. Чуцькі. ◊ ДАВЁЎ ДА
НІ МАГУ́ . Пра стан (сітуацыю), калі нельга вытрываць. Івоні.
ДАВІДНА́ прысл. Давідна, да світанку. Давідна сядзеў, пілнаваў згароду. Ульянавічы.
ДАВІ́ЦЬ незак. Давіць, душыць. Крысы бываюць сі́выя, бываюць чорныя. Мае каты
іх давюць. Кляпчэва.
ДАВО́ДА ж. Наедак. Ні бальшыя даводы ат капусты. Міцюкова.
ДАВО́ДЗІЦЬ незак. Даводзіць да гатоўнасці, кандыцыі. Сарціравалі лён, даводзілі
усё і здавалі. Заазар’е.
ДАВО́ЛЬНЫ прым. Задаволены. Даволін сын. Неўгадава.
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ДАВУ́ЧАВАЦЬ незак. Вучыць, давучваць. Мала яна разбіраецца, нада давучаваць
яе. Нямойта.
ДАВЯРА́ЦЦА незак. Давяраць, аказваць давер. Мне яны дъвяралісь. Івоні.
ДАГАВАРЫ́ЦЦА зак. Дагаварыцца, дамовіцца. Ён служыў у пана, і яны з дзеўкуй
дъгъварылісі, і ён яе дамоў прывёў, пъляк быў. Заазер’е. Як яны дъгъварыліся? Дольдзева.
ДАГАВАРЫ́ЦЬ зак. Тое ж. Гаворуць, гаворуць, а што яны дъгаворуць, ці ўсё ці
нічога. Партызаны.
ДАГАВО́Р м. Дагавор, дамоўленасць. У нас быў дъгавор, а дъгавор дарожы дзеніг.
Запруддзе.
ДАГАДА́ЦЦА зак. Здагадацца, зразумець. А свякроў ужэ дъыгъыдалася. Заазер’е.
ДАГАЛА́, ДА́ГАЛА прысл. Дагала. Дагала, дагала раздзеніцца, голінькая, чудная
жэншчына была. Багданава.
ДАГАВА́РВАЦЬ незак. Дамаўляць. У дзярэўні раньшы дъгаварвалі [пастухоў],
кармі́лі, па радоўкі яны хадзі́лі. Заазер’е.
ДАГАРЫ́ прысл. Дагары, на спіне. От храпі́ць крэпка, асобенна, як дагары ляжыць.
◊ ДАГАРЫ́ НАГА́МІ. Пра парушэнне звычайнага парадку. Свет даъгары нъгамі
перавярнуўся. Партызаны.
ДАГЛЕ́ДЗЕЦЬ, ДАГЛЯДЗЕ́ЦЬ, ДАГЛЕ́ДЗІЦЬ зак. 1. Дагледзець, накарміць
свойскую жывёлу. Нада карову, цялушку, къбъна дагледзіць. Нада дагледзіць курэй.
Гарадзец. Іна выдаіць і дагледзіць кароў. Запруддзе. Нада ш і сьві́ней, і кароў дагледзіць.
Станюкі. 2. Прыгледзець. У нас карова цялі́лъся, нада было дагледзіць. Нямойта. І ён яшчэ
дагледзеў пчолы. Нямойта. 3. Упільнаваць. А во ні дагледзь, праспі́, усё паламаюць.
Самсоны. Я старъя, ні дагледзіла памідоры. Каралевічы. 4. Дагледзець (хворага). Ты
бальная мяне даглядзела. Дольдзева.
ДАГЛЕ́ДЖАНЫ дзеепрым. Дагледжаны, упарадкаваны. У іх дом харошы,
дагледжъны, абшалюваны. Нямойта.
ДАГЛЯ́Д м. Догляд. За йі́мі [пчоламі] дъглят нада, ухот. Фасаўшчына. ДАГЛЯ́ДЗІК
памянш. А, знаць, садзіку – па даглядзіку, / Што некаму даглядаць, / Стаяць яблыні
непадпёртыя – / Некаму падпіраці (з песні). Каралевічы.
ДАГЛЯДА́ЦЬ незак. 1. Даглядаць, карміць свойскую жывёлу. Хто ш мне будзіць яе
[карову] даглядаць: сын месяц пабыў і ня можыць. Леснікова. 2. Клапаціцца, дбаць.
Аставаліся дзеці, і дзеці бацькоў даглідалі. Марозаўка. Даглідаць некаму было яе.
Даглідаць, купаць, пілінаць нада дзіця. Нямойта.
ДАГНА́ЦЬ зак. 1. Нагнаць. Зладзеюў дъгналі, пълажылі дъгары, на йіх пълажылі
вароты і камнімі бі́лі пу варотъх: цераз вароты ні заб’еш. Заазер’е. 2. Дакаціць (кола).
Тъкая гульня была: рэхвы качалі па дзярэўні. Пяць чълавек у гэту сторану, пяць – у гэту.
Хто дъ кънца дзярэўні дагоніць, той пъбядзі́ць. Фасаўшчына.
ДАГРУ́КАЦЦА зак. перан. Дайсці да нейкага стану, упадобіцца. Да чаго ты, Федзя,
дагрукаўся, божа-божа. Нямойта.
ДАГЭ́ТУЛЬ, ДАЕ́ТУЛЬ, ДАГЕ́ТУЛЬ прысл. Дагэтуль, да гэтага часу. Дагэтуль
жылі́ нашы дзяды і прадзеды. Серкуці. Дзе ш ты дагэтуль была? Чуцькі. Дагэтуль
каровы кармі́лі. Неўгадава. Даетуль, да сёлішняга было, ішлі́ на танцы, грошы ні плаці́лі.
Нямойта. Іна дагетуль жыла тут. Заазер’е.
ДАДА́Н м. Спецыяльны пчаліны домік. Ёсць домікі – даданы, у іх дванаццаць рамак
для расплоду і дванаццаць – магазі́ны упоперак. У даданах лётка ні́жняя, лётка вышняя.
У даданах квадраты і рамкі ставяцца, магазі́н навярху. Вялікі Азярэцк.
ДАДЗЕРЖА́ЦЦА зак. Датрымацца. Да вечара дадзержалася, вочачка рвець.
Партызаны.
ДАДО́МУ прысл. Дадому. Хадзі́, мой татачка, дадому: / Німа паратку ні ў чому (з
песні). Каралевічы. Прышлі́ мы дадому. Партызаны.
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ДАЁНКА ж. Даёнка. Даёнка дзірвянная, із ручкай, і рыльца там такоя. Каралі.
Даёнка з ручкай. Баравікі. Даёнку рабі́ў з дрэва. Буй. ДАЁНАЧКА памянш. А даёнъчкі
дзірвянныя былі́. Баданава.
ДАЖЫ́НКІ толькі мн. Дзень (свята) заканчэння жніва. Дажынкі кажуць, як кончуць
жаць. Міцюкова. Дакопкі былі́, дажынкі, як зярно сажнуць. Як дажынаюць, то завуцца
дажынкі. Як дажынкі, астаўляюць на полі дзевяць жыці́н, хлеба крошачку. Дажынкі усе
врэмя гулялі. Запруддзе. На дажынкі гулялі, пелі. Марозаўка. Спраўлялі дажынкі, весела
было. Чуцькі. Іграў дажынкі. Каралевічы, Гарадзец, Заазер’е, Кавалі, Нямойта. А цяпер
ніякіх дажынак німа, нічога. Самсоны, Багданава.
ДАЖА́ЦЬ зак. Дажаць. Як даждзёму жыта, як яно паспеіць і тады дажнём.
Багданава.
ДАЖДА́ЦЬ зак. Дачакацца. Празнічкаў дъждалі. Багданава. Мы можа ні дажджом
новъга закона. Гарадзец. Каб ты не даждаў таго дня! (праклён). Запруддзе. Як даждуць,
тады вянок сплятуць. Рулёўшчына. Даждала я жызні. Станюкі.
ДАЖДЖАВЫ́ прым. Які з’явіўся пасля дажджу. Дъжджавэя сыраешкі тонінькія.
Вялікі Азярэцк.
ДАЖЫВА́ЦЬ незак. Дажываць. Раньшы старыя дажывалі ў сям’і́. Буй. Я ні
дажыву, ты дажывеш. Нямойта.
ДАЖЫДА́ЦЬ незак. 1. Чакаць. А послі Вялі́кадня ўжо во Троіцу дажыдаім.
Запруддзе. Яшчэ унука дажыдаю, сынне. Дуброўкі. 2. Прыждаць. Каб таго ні дажыдаць,
што было. Баравікі.
ДАЖЫНА́ЦЬ незак. Дажынаць, заканчваць жніво. Жніво пелі, дъжынаюць і пяюць.
Багданава. Як дажынаем, вянок дзелаім, а як лён дабіраем – із лёну. Нямойта. Як
дажынаюць жыта, завязвалі узялок, хлеба трошачку укладуць, укручваюць круцёлачкай і
куляюцца прас ета. Розмыслава.
ДАЖЫ́ЦЦА зак. Дайсці да пэўнага стану. Быў пан Хварошча і дъ такога дажыўся,
што прапі́ўся, але баб ні любі́ў. Рэчкі.
ДАЖЫ́ЦЬ зак. 1. Пражыць, пабыць. Бывала старык прыходзіць: «Як ты с
хлебушкам, ці дажывеш?». Вялікі Азярэцк. Колькі тут той жызні астаецца дажыць, а
ўсё гора і гора. Запруддзе. 2. Дачакацца. Дажылі́ жызні мы [пра добрае жыццё цяпер].
Ульянавічы.
ДАЗНА́ЦЦА зак. Дазнацца, даведацца. Дазнаўся, хто ета быў, і зволіў з работы.
Галашчакіна.
ДАЗНА́ЦЬ зак. Распазнаць (?). Можа я ні дазнаю, луччы змоўчу. Запруддзе.
ДАІ́ЦЦА незак. Даіцца. Ну, туга доіцца карова, і слабая мълако ёсь. Багданава.
ДАІ́ЦЬ незак. Даіць. Стаялі каровы тут у саседа, я хадзі́ла даі́ць. Леснікова. У
каровы кроў з вымя. Хто, кажаць, удараў [вымя], а хто, як доіш на полі, ластаўка
падляці́ць пад жывот (прыкмета). Запруддзе.
ДАІЖДЖА́ЦЬ незак. 1. Даязджаць, дабірацца да месца. Толькі сталі дъйіжджаць
да лесу, а яны сталі біць ш чаго-та бальшога. Гарадок. 2. Прыязджаць, наведваць. А
сколькі ж народу дъйіжджаіць [да шаптухі]. Чуцькі.
ДА́ЙЖА, ДА́ЙЖЭ, ДА́ЖА часц. 1. Нават. Дайжа даўней лучыну палі́лі і свяці́лі.
Алексінічы. Грызець дайжа лазі́ну къза. Багданава. І ня курыць дайжа. Дайжа у рот ні
бярэць! Заазер’е, Вялікі Азярэцк, Каралі, Нямойта. У нас дайжэ съмалёт сеіць удабрэння.
Багданава. Дайжэ буракі́ адзі́н раз палола. Дайжэ і цяпер лапата ёсь. Сукрэмна. Дажа
былі́ курныя хаты. Дольдзева. 2. Аж, ажно. С тэй стораны [немцы] спалі́лі пяць дайжа
хат. Жохава.
ДАЙСЦІ́, ДАЙЦІ́ зак. 1. Дайсці, прыйсці. Ат самъга Ві́цепска дайшоў пяшком да
Масквы. Івоні. Я ўжо старъя, ды ўжо ні дайду у Бъгданава. Чуцькі. Ні магу дайці́, німа
сі́лы. Забор’е. 2. Дазнацца, даведацца. Ну, а людзі ш [расказалі] людзям, і пашло і да мяне
дайшло. Леснікова. Німа праўды, нідзе нічога і дайці́ ня можна. Станюкі.
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ДАКАЗА́ЦЬ зак. 1. Даказаць, расказаць да канца. Къзала вам і ні дъкъзала. Чуцькі. 2.
Данесці, нагаварыць. А нехта дакажыць немцам, і ўсё, забяруць. Серкуці.
ДАКАЛЫХА́ЦЬ зак. перан. Праіснаваць, дабыць. Як-нібуць дажывём, дъкалышым.
Серкуці.
ДАКАРЫ́ЦЬ зак. 1. Дакарыць. Даъкарыла старшыну сільсавета. 2. Дамовіць,
угаварыць. Даъкарыла старшыні́ рой даць: мушчыны распісалі і столь, і хату да вакон
разабралі. Партызаны.
ДАКАРЭ́ЦЬ зак. перан. Праіснаваць, дабыць. Нам мала асталося жыць – дъкарэім.
Марозаўка.
ДАКІ́НУЦЬ зак. Падкінуць, пакласці. Пайду сухі́х дроў дакі́ну. Вялікі Азярэцк.
ДАКО́ПКІ толькі мн. Час заканчэння копкі бульбы. Дакопкі, як кънчалі къпаць
бульбу. Гарадзец. У йіх ужо дакопкі, усю бульбу скъпалі. Дакопкі ні атмічаюць. Запруддзе.
І дакопкі буваюць. Нямойта.
ДАКО́СКІ толькі мн. Дзень (свята) заканчэння касьбы. Дакоскі – як дакошваюць
травы. Дакоскі – як дакончуць, а болей ні пойдуць касі́ць. Запруддзе. У нас дакоскі. –
Спасі́ба, мальцы! Леснікова. Дажынкі, дакоскі справілі – бітон спі́рту пашло. Міцюкова.
ДАКТО́ РКА ж. Жанчына-ўрач. К дакторкі с пляменніцай хадзі́ла. Рулёўшчына.
Напраўленне ўзялі́ ў дакторкі – месяц паліжаў і кончыўся. Нямойта.
ДАКТО́РКІН прым. Які належыць доктару-жанчыне. Старшыні́ сын і дакторкін
сын так дзелаюць. Нямойта.
ДАКТО́РША ж. Жанчына-ўрач. Пъразышлі́сі ўсе, анна дакторша. Каралі.
ДАКУ́ЛЬ прысл. 1. Дакуль, да якога часу. Ну, дакуль жа будзеш жыць. Ракаў
Засценак. Дакуль ты будзіш къбъна дзіржаць. Малы Азярэцк. 2. Да якога месца, мяжы.
Ужо зналі, дакуль ягоная зімля. Самсоны.
ДАКУМЕ́НТ м. перан. Асаблівасць, адзнака. Каровы ў нас з дукументъм: грамычкі
лугавэя, травы, ні ядуць, дувай клевір, кунюшыну! Баравікова.
ДАКУПІ́ЦЦА зак. Купіць, набыць. Цяпер свінней не дакупісся. Багданава. Цяпер ні
дакупісся гэтых страі́цяляў. Серкуці.
ДАКУЧА́ЦЬ незак. Надакучаць. Сляпні́ і людзям дакучаюць. Вялікі Азярэцк.
ДАЛАЦІ́ЦЬ незак. Даймаць, дапякаць. Матка яму далаці́ла: «Калі́ ты мне Ні́ну
прывядзеш?» Багданава.
ДАЛАЧЫ́ЦЬ незак. Гаварыць абы-што. Я вам далачу [гавару абы-што]. Вялікі
Азярэцк.
ДАЛДАЎНІ́К м. Чарадзей, калдун. Ёсь дълдъўнікі́. Карову будзіш мець, а мълъка ня
будзіш есці. Нямойта.
ДАЛЕ́Й, ДА́ЛЕЙ, ДА́ЛІЙ, ДА́ЛЕЕ прысл. 1. У пэўным аддаленні. Ігнат, лажыся
далей. Каралевічы. Сама харошаё зярно адлітаіць далій. Дольдзева. 2. У вызначаным
кірунку. Піракруцісся ды пайшоў далій. Багданава. 3. Потым. У Юстына быў сат, а далей
было ў трох хъзяйінуў. Мала було садоў. Гарадок. 4. Глыбей. А потым кіёчак далее
утарківает. Багданава. 5. прыназ. За. Далей Лепля ні была. Партызаны. ◊ ДА́ЛІ-ПАДА́ЛІ.
Чым далей. А далі-пъдалі хужэй сталі. Чуцькі.
ДАЛЕКУВА́ТА, ДАЛІКУВА́ТА, ДУЛЮКУВА́ТА прысл. Далекавата, даволі
далёка. Далекувата ў Запруддзе. Далекувата ў мъгазі́н хадзі́ць, ні церас дарогу. Свечы.
Далікувата толькі туды ехаць. Запруддзе. Дълікувата ат нас. Нямойта. Троху
дулюкувата, слубуватая я. Міцюкова.
ДАЛЁКА прысл. Далёка. А ехаць жа – то гразь, то далёко. Заазер’е. Нада далёка
іці́. Серкуці.
ДАЛЁКІ прым. 1. Аддалены. З далёкіх краёў прыедзіць, а мёртвы не прыдзе. Рэчкі.
2. Які знаходзіцца далёка ад каго-н., чаго-н. Далёкі сын часцей бываіць. Ульянавічы. 3.
Даўні, мінулы. Далёкая басня пра гора расказываець. Гарадзец. 4. н. Аддаленае месца. З
далёкага прыедуць, а з глубокага ня прыдзіць. Рэчкі.
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ДАЛІКА́ТНЫ, ДЗІЛІКА́ТНЫ прым. 1. Уражлівы, спакойны. У садзіку так шумна,
а іна далікатная такая. Багданава. 2. Тактоўны. Дзілікатны па разгаворах. Савінічы. 3.
Які патрабуе догляду. Памідоры – далікатнае расценіе. Далікатные агурцы. Што
паўрадзі́ла, ня знаю. Івоні. 4. Пераборлівы. Сві́нні былі́ не такі́я далікатныя [у ядзе], як
цяпер. Багданава.
ДАЛІКА́ТНЕЙ прысл. 1. Больш далікатны (пра смакавыя якасці і знешнія
асаблівасці). Летнія апенка – йна далікатней, святлей, няжней, йна таней такея.
Пожанькі. 2. Не па-мясцоваму, з выкарыстаннем сродкаў літаратурнай мовы. Цяпер ужо
далікатней [гавораць]. Вялікі Азярэцк.
ДАЛІ́НА ж. Даліна, раўніна, на якой знаходзіцца луг. Брыгадзі́р казаў, што далі́ну
выкасілі. Гарадок.
ДАЛО́Ў, ДАЛО́Й прысл. 1. Прэч. Як тока сьнех далоў, так яны у лесі ёсь, тэя
пралескі. Гарадок. Як тока снех далой, так мы босыя і да самае зімы босыя. Буй. 2.
Далоў, на падлогу. Падушку далоў скі́нула. Ракаў Засценак. ◊ І С КАПЫ́ЛЛЯ ДАЛО́Ў.
Паваліцца, упасці. І с капылля далоў баба. Запруддзе. Мы ат удабрэнія ўжо і с капылля
далоў. Мянюцева.
ДАЛЯВЫ́ прым. Прадольны. Атсеклі лазі́ны алешын, звізалі чатыры макушкі –
дылявую і пъсярот [папярочную]. Леснікова. ○ ДАЛІВА́Я ПІ́ЛКА. Прадольная піла. У яго
была пі́лка дълівая, ні пъпярэчнъя. Рудніца.
ДАЛЖНО́ прысл. Павінен. Далжно прыехаць з дзевъчкай сюды. Багданава.
ДА́ЛЬШЫ прысл. Даўней, раней. Адзі́н сат быў дальшы, цяпер пънасадзі́лі. Каралі.
ДАМАВІ́К м. Дамавік; у народных павер’ях злы або добры дух, які жыве ў хаце. А
расказывалі дъмаві́к быў. Дъмаві́к – ета, як ляжым спаць, койку падымаіць і будзіць
ляпаць, і въда піраліваіцца. Багданава.
ДАМАВІ́Н м. Труна. Памёр, нада дъмаві́н дзелаъць. Багданава.
ДАМАВІ́НА ж. Тое ж. Ляжыць у дъмаві́не прыбранъя. Кішуроўшчына.
ДАМАВЫ́ прым. Звязаны з домам, падворкам. Дамавая крыса хадзі́ла, серая.
Нямойта.
ДАМАГА́ЦЦА незак. Намагацца, імкнуцца. Ні дъмагаіцца яго пазваць. Партызаны.
ДАМАЛО́ТКІ толькі мн. 1. Дадатковы абмалот. Дъмалоткі ільна былі́, с пустых
снапоў, біз галовак. Запруддзе. 2. Дзень (свята) заканчэння ўборкі (звычайна пра лён). Як
дамалоткі льна, то вянок спляцём з лёну і нясём у кантору. Запруддзе. Дамалоткі, а
дабыць гърачай нейдзе. Нямойта.
ДАМАРО́ДНЫ прым. Які жыве (народжаны) на падвор’і. Вужы такея дъмародныя,
свае, йіх во бяры, ня ўкусіць. Алексінічы.
ДАМАТКА́НЫ прым. Самаробны, саматканы. Усё дыъмыътканыя у лух, пыъляжыць
і станіць белым. Запруддзе.
ДАМАХАЗЯ́ЙКА ж. Невылётная нерабочая пчала. Пчолы, што сідзяць дома, – гэта
даъмаъхазяйкі. Вялікі Азярэцк.
ДАМА́ШНІ прым. Хатні. Тут работы свае, дамашняе. Малы Азярэцк.
ДАМО́Ў прысл. 1. Дадому, дамоў. Бацька тута ў кыня атамкнуў і верхъм нъ кані́
паехуў дамоў. Гарадок. Дзевер прышоў дамоў. Партызаны. Ня гоніць карову дамоў.
Цясішча. Нада сьпішацца ісці́ дамоў. Запруддзе, Багданава, Заазер’е, Кішуроўшчына. 2.
перан. На вечны спакой. Старыкі хто жывець, хто дамоў паехъў. Гарадзец. Паспеем
яшчэ дамоў [памерці]. Кішуроўшчына. Яй-богу, ужо пъра дамоў [старым]. Баравікова.
ДАНКРА́Т, БАНКРА́Т м. Дамкрат. На данкратах паъднялі́ хату, падрубі́лі і асадзі́лі
хату на новыя два вянкі́. Савінічы. Банкрат – ім падымалі сцяну. Багданава.
ДА ПАБАЧЭ́ННЯ выкл. Да пабачэння. Нямойта.
ДАПАЗНА́ прысл. Дапазна. Дапазна хадзі́лі на лён, да часу. Чуцькі.
ДАПАМАГА́ЦЬ незак. Дапамагаць. Мне ніхто не дъпъмъгаў, я расці́ла сваі́х
[дзяцей]. Гарадзец.
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ДАПА́ШКІ толькі мн. Заканчэнне сяўбы (арання глебы). Дапашкі звалі і дасеўкі.
Гарадзец.
ДАПЕ́ВАК м. Прыпеў (да песні). І яшчэ такі́ дапевак. Каралевічы.
ДАПІ́ЦЬ зак. Дапіць, выпіць цалкам. А ты ні дапі́ла сваё. Івоні.
ДАПЫТА́ЦЦА зак. Дапытацца. Хто вас ведаіць, у вас дапытацца няможна.
Манголія.
ДАПЯРЫ́ЦЬ зак. перан. Вывесці з цярпення. Дапярыла старшыну сільсавета.
Партызаны.
ДАРАГІ́, ДАРАГЕ́Я прым. Дарагі, высокага кошту. Ні свае дърагея гуркі́. Авечкі
цяпера даърагея. Партызаны.
ДАРАГУ́ША ж. Любая, дарагая. Ён на мяне: «Дарагуша, красотка», а калі́ і матам
краянёт. Каралевічы.
ДАРАЖЭ́НЬКІ прым. Ласкавы зварот да чалавека (да асобы мужчынскага полу).
Дъражэнькі мой. Міцюкова. Вот, мой даражэнькі. Забор’е.
ДАРАЖЭ́НЬКІЯ прым. Ласкавы зварот да групы людзей. Дрэнна, даражэнькія.
Забор’е.
ДАРМА́ прысл. 1. Дарма, бясплатна. Што табе дърма аддаць ці што? Заазер’е. Ён
табе так дарма ні паможыць. Запруддзе. Граблі ёсць, дарма далі́. Каралевічы. Посьлі
вайны работалі у калхозі дърма. Кішуроўшчына. Тады прасі́ людзей, ніхто дарма ня
дзелаіць. Самсоны, Багданава, Буй, Міцюкова, Цясішча. 2. Дарэмна. Дърма ў Бога хлеба не
будзеш ні сеяць, ні есьці. Каралевічы. Цяпер жыві́ і хочацца. Свінурка дарма грошы
палучаіць: іна крант аткроіць і корміць. Нямойта.
ДАРМАВЫ́, ДАРМАВО́Й прым. 1. Бясплатны. Лес тады дармавы быў. Нямойта.
Есць дармавыя булкі. Міцюкова. Праезд цяпер дармавой для віціранаў. Дольдзева. 2. н.
Бясплатнае, дармавое. Яны сагласяцца на дармавое. Міцюкова.
ДАРМАЕ́Д м. Дармаед. Як ні станіць такі́х дърмаедаў, як дзед і баба, тады будзіць
усё. Ульянавічы.
□ Дзякуй за абет, што пад’еў дармает. Сянно.
ДАРО́БКА, ДАРО́ПКА ж. Састарэлая пасудзіна, рэч. Даробка ёсь у мяне, можа
курыцу пъсаджу. Во ікая даропка дрэнная – як ёсь ікая дзешка дрэная. Кішуроўшчына.
ДАРО́ГА ж. 1. Дарога. Дарога называлась Кълавъръць, і хрэст у канцы тыя дарогі
стаяў. Багданава. Пастроілі дамы на дарогі на тэй. Мянюцева. 2. Паласа, зыб на воднай
паверхні. Па возеру дарогі – дош будзіць (прыкмета). Багданава. Къля дзярэўні Пъдгайі ёсь
возіра Слідзяцкъя, і як бура, то ві́дна там дарога, белая пълъса. А само возіра сі́нія.
Дуброўкі.
ДАРО́ЖНІК м. Трыпутнік, падарожнік. Дарожнік – трыпутнік. Міцюкова.
ДАРЫ́НА ж. Дор; адарваная пласціна кары дрэва. Дарыну аддзіралі ат сасны.
Жохава.
ДАРЫ́ЦЬ незак. 1. Адорваць, дарыць. Дарылі пълатно купленае. Багданава. На
хрэсьбінах не доруць. Дару мех буракоў, каб ня быў муж дураком (вясельнае пажаданне).
У нас дык так даряць: жалаю грошы машну і сына на вясну (вясельнае пажаданне).
Каралевічы. 2. Падаваць міласціну. Я б ні́шчъга нікъгда сам ні дарыў, але баюся сам ні
пайсці́ ні́шчым. Каралевічы. 3. Аддаваць. Насі́ць ёсецька: дочкі доруць [сваё адзенне].
Неўгадава.
ДАСА́ДА ж. Прыкрасць, непрыемнасць. Дасада, што няма сада. Нямойта. У мяне
гэткая гълъва і дасада тъкая. Дольдзева.
ДАСЕ́ЎКІ толькі мн. Дзень (свята) заканчэння сяўбы. Дапашкі звалі і дасеўкі.
Гарадзец. Дасеўкі атмічаюць. Запруддзе.
ДАСКАКА́ЦЦА зак. Даскакаць. Скачуць дзеўкі. Даскачуцца да таго Каплуна.
Багданава.
ДАСЛО́ЎНА прысл. Даслоўна, слова ў слова. Яны раскажуць усё даслоўна. Вялікі
Азярэцк.
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ДАСРО́ЧНА прысл. Датэрмінова. Яе дасрочна пусці́лі. Нямойта.
ДАСТА́ТКІ мн. Дастатак, матэрыяльныя сродкі. Як у каго дъстаткі які́я, тъда ўжо
ўлазіны дзелаюць, а як нідастаткі, так і ланна, улезуць і жывуць. Заазер’е. Бувала, такі́х
дастаткаў ні было. Гарадок. У мяне такі́х дастаткаў ні было. Нямойта.
ДАСТАЎЛЯ́ЦЬ незак. Прыносіць, прывозіць. Буду дъстаўляць свайму мальцу, што
паложана. Партызаны.
ДАСТА́ЦЬ зак. 1. Дастаць, дацягнуцца да нечага. Я ні магу дастаць [гняздо], яны ш,
кап суха было, хочуць. Фасаўшчына. 2. Узяць што-н., што знаходзіцца ў аддаленні.
Дастань, Пятрок, я ні магу. Гарадок. 3. Дакрануцца. Събака тут, алі́ ні дыстаў мяне.
Багданава. 4. Набыць, расстарацца. Дъстала сястра і прывязла краску. Неўгадава. А хто
мне што дастанець? Закур’е. 5. Набыць, расстарацца праз пасрэдніцтва некага. Можа дзе
збоку дастаць? Я не магу нічога купі́ць. Запруддзе.
ДАСТО́ІЦЦА зак. Дастаяцца, дачакацца. Стыяла, ні дастоілася. Леснікова.
ДАСТУ́РАЧКА ж. Дошачка. Пъставіў [да вулея] дастурачку шырокую. Запруддзе.
ДАСУ́ЖЫ прым. 1. Цікаўны. Дасужы дзяцёнак усюдых далезіць, нічога не
палажыць. Запруддзе. 2. Рупны, спрытны. Мой сын, як бацька, дасужы. І я дасуш быў.
Жохава. А-ёй, яна дасужая баба. Марозаўка. Дасужа ўсюды была, а па вадзе ні магу:
кружэнне. Я нікагда не села на лодтку. Нямойта.
ДАСУ́ШАЦЬ незак. Дасушваць. А нъзаўтрага прыходзіш, капешкі ръскі́дъйіш рас,
два і дасушыйіш. Леснікова.
ДАСЫТА́, ДАСЫ́ТА прысл. 1. Дасыта, уволю. Пад’еў дасыта, і скаці́на сытая.
Жохава. 2. Шмат, вельмі многа. Бульбы ў нас дасыта. Ульянавічы.
ДАСЮ́ДА прысл. Дагэтуль, да гэтага часу. Дасюда ў голаву ня бі́ла, даўлення не
было. Апечкі.
ДАТУ́ДА прысл. Датуль, да таго месца. Э́та ішчо ні дашло датуда. Нямойта.
ДАТУ́ЛЬ прысл. Датуль, да таго часу. Датуль дзіцёнак, пакуль ніжънаты.
Запруддзе.
ДАТЫКА́ЦЦА незак. Дакранацца. Лажуся так, каб пяты не датыкаліся да пасцелі.
Партызаны.
ДАЎБЕ́ШКА, ДАЛБЕ́ШКА ж. 1. Дуплістае дрэва, прыдатнае для дзяўбання.
Таўстоя дзерава бралі, раскалывалі, даўбі́лі, [яно] далбешка звалася. Дольдзева. 2.
Даўбешка, доўбня (прылада). Як цяпер молат, а раньшы даўбешкай бі́лі. І свіней бі́лі
даўбешкай. Жохава. Даўбешку ўзяў – і бух па тапарышчы. Гарадзец. Даўбешкай бі́юць.
Дольдзева. 3. перан. экспр. Пра някемлівага, дурнаватага чалавека. Во даўбешка, нічога ні
панімаіць. Во паразі́тка, во даўбешка. Карпавічы.
ДАЎБЁКА ж. Драўляная бочка. Кадуўб і даўбёка – адно. Фасаўшчына.
ДАЎБІ́ЦЬ незак. Дзяўбці. Таўстоя дзерава бралі, раскалывалі, даўбі́лі, [яно]
далбешка звалася. Дольдзева.
ДАЎБНЁВЫ прым. Выдзеўбаны. Жолап называўся даўбнёвы. Багданава.
ДАЎГАВЕ́ЧНЫ, ДУЎГАВЕ́ШНЫ прым. Даўгавечны, доўгажыхар. Сколькі іх ё,
гэтых даўгавечных, старых баб. Чуцькі. Як зможыць дзяцёнак развязаць пуп, граматны
будзіць, даўгавечны пуць у яго будзіць (прыкмета). Партызаны. Ні даўгавечны твой сын.
Неўгадава. Йі́хныя патомства ні дуўгавешныя былі́. Нямойта.
ДАЎГАЛІ́КІ прым. 1. Прадаўгаваты (пра твар). Бацька ягойны даўгалі́кае ліцо маець.
Запруддзе. 2. Даўгаваты. Даўгалі́кая картошка ўрадзі́ла. Запруддзе.
ДАЎГАНЕ́Ц м. Даўгунец (сорт лёну). Даўганец – сорт лёну. Буй.
ДАЎГАНО́ГІ прым. Даўганогі. Мълады, даўганогі. Багданава.
ДАЎГАНО́СЫ прым. Даўганосы. Бъльшая, дъўганосъя і білакуръя дзеўка. Гарадзец.
Даўганосы малец. Багданава.
ДАЎГІ́, ДАЎГЕ́Й прым. 1. Доўгі. З даўгі́м носам, лупаты шчэ. Нямойта. Ці даўгую,
ці кароценькую любіць казку слухаць. Ульянавічы. Дошчычкі даўгея, кап сім’я лігла. Даўгея
аборы былі́. Багданава. Даўгея ногі, як у буцяна. Вялікі Азярэцк. Радзі, Божа, лён даўгей,
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лён даўгей / Чужэм мальцъм нъ штаны, нъ штанэй (з песні [яе пяюць, гушкаючыся на
арэлях, на варотах на Масленіцу]). Партызаны. Даўгі́я барозны, па кіламетру. Запруддзе.
2. Высокі. Даўгі́я стагі́ не кладуць. Гарадзец. 3. Далёкі. У даўгей дарогі ўсё унук. Каралі.
ДАЎЖА́ ж. 1. Доўжань; прадаўгаватая дошка (брусок), якая шчыльна закрывае
адтуліну ў вулеі. Вялікі Азярэцк. Дъўжа – достачка перад лёткай, ёю засоўваюць. Вялікі
Азярэцк. 2. Доўжня; уваход, адтуліна ў пчалінай калодзе. Вялікі Азярэцк.
ДАЎЖЫ́ЦЦА незак. Затрымлівацца. Ай, калядачкі, бліны-ладачкі, / Не даўжыцеся,
прыбліжыцеся, / У кілбасачкі паніжыцеся (з песні). Дольдзева.
ДАЎЖЭ́Й прысл. Даўжэй, больш доўга. У каго той бярозавік і даўжэй стаі́ць.
Багданава.
ДАЎЖЭ́ЙШЫ прым. Больш доўгі, высокі. Блізніцы былі́, адзі́н даўжэйшы, ярынькі.
Багданава.
ДАЎЛЕ́ННЯ н. Ціск. Даўлення бальшое падымаецца – і з галавой плоха. Запруддзе.
ДАЎЛЯНУ́ЦЬ зак. Ціскануць, налегчы націскаючы. Мушчыны як даўлянуць [у
чарзе] Заазер’е.
ДАЎМІ́ЦЬ зак. Даўмецца, дадумацца. Мяне ніяк ні даўмі́ла, што курапаткі
каларацкіх жукоў ядуць. Сянно.
ДА́ЎНАСЦЬ ж. Даўнасць, старадаўнасць. Як у даўнасць, то тожэ плоха.
Партызаны. Даўнысць зашла, даўно ета было. Вялікі Азярэцк.
ДА́ЎНІШНІ прым. 1. Даўнішні, даўнейшы. Даўнішніх многа песен знаем.
Партызаны. Даўнішнія бярозы яны каруватыя [пакрытыя тоўстай карой]. Чуцькі.
Даўнішні-даўнішні уцюх. Ульянавічы. 2. н. Даўнейшае, мінулае. Я вам раскажу пра
даўнішняе. Марозаўка. Е́та ўсё даўнішняе, як мы жылі́. Багданава.
ДАЎНО́ прысл. Даўно. Даўно людзі старыя кажуць: даюць – бяры, б’юць – уцекай.
Гарадзец. Як бацькі даўно німа, то дачку па маткі завуць [напрыклад] Верышка Каця.
Нямойта. ◊ ДАЎНЫ́М-ДАЎНО́ . Вельмі даўно. Даўным-даўно ета дзярэўня. Буй. Даўнымдаўно памёр. Закур’е. ◊ ДАЎНО́-ДАЎНЫ́М. Тое ж. Ля гетае крыні́чкі даўно-даўным
стъяла цэркъўка. Мянюцева. ◊ ДАЎНО́-ЗДАЎНЫ́Х. Тое ж. Даўно-здаўных жывець.
Марозаўка. ◊ ДАЎНО́-ПРАДАЎНО́, ДАЎНО́-ПРЫДАЎНЭ́. Тое ж. Е́та даўно-прадаўно
было. Багданава. Шторы вісяць даўно-прыдаўнэ. Цясішча.
ДАЎНЕ́Й прысл. Даўней, раней. Матка памёрла даўней. Нямойта.
ДА́ЎНЫ прым. 1. Даўні, стары. Даўнае усё: дзіван, зеркала. Запруддзе, Вялікі
Азярэцк. У даўнай жыў дзет хаці. Неўгадава. Даўныя людзі. Багданава, Баравікі. Там
жылі́ паны даўныя. Даўныя людзі работалі. Неўгадава. 2. н. Мінулае, даўніна. Кап ні
забывалі даўнае. Цяпер мъладёш даўнага ні знаюць. Самсоны. Раньшы ж больш было
такога даўнага. Нямойта. ◊ З ДА́ЎНІХ ДАВЁН. Здаўна. З даўніх давён горніца [дарога]
завецца. Закур’е. ◊ ДА́ЎНЫ-ДА́ЎНЫ, ДА́ЎНЫ-ДА́ЎНЫ-ПРЭДА́ЎНЫ. Вельмі даўні,
старадаўні. Даўныя-даўныя песні знала. Каралевічы. Тут такоя даўнае-даўнае-прэдаўнае
кладбішча было. Самсоны.
ДАЎЧЫ́ЦЦА зак. Давучыцца. На лета яна і даўчыцца. Партызаны.
ДАХ м. Дах. Накрылі дах, а то цякло. Рулёўшчына. Толька нада дах зрабі́ць. Буй.
ДА́ХА ж. □ Якая будзіш даха, такая будзіш і ўзяха. Партызаны.
ДАХАДЗІ́ЦЬ зак. 1. Разведаць, даведацца. Дъхадзі́лі ў яе праўдачкі. Чуцькі. Поп
даъхадзі́ў, хто яму намазаў булку салам. Ульянавічы. 2. Дамагчыся. Дахадзі́лі, што далі́
чатырохкомнатную. Запруддзе, Нямойта.
ДАХАДЗІ́ЦЬ, ДАХО́ДЗІЦЬ незак. 1. Падыходзіць, адпавядаць. Відзела след
мядзведзя, пад Каневам здох. Ня можыць тут жыць, што яму тут не даходзіць.
Партызаны. 2. Дапамагаць, клапаціцца. Хто мне будзе дахадзі́ць, я ні магу ужо. Апечкі.
ДАХАДЗЯ́ дзеепрысл. Даходзячы. Ні дахадзя Асі́нуўкі, раншы грыбоў было поўна.
Неўгадава.
ДАХО́Д, ДАХО́Т м. Даход, прыбытак. Каторы дахот маіць, той і жывець,
гандлюіць. А ў нас даходы... Запруддзе.
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ДАХО́ДНЫ прым. Актыўны, хто можа быць падбухторшчыкам. Дужа баб даходных
німа, кап у валачобнікі хадзі́лі. Багданава.
ДАХТАРЫ́ЦА ж. Жанчына-ўрач. Дъхтарыцу вызвалі с Сянно. Нямойта.
ДА́ЦЦА зак. Стаць аб’ектам асаблівай цікавасці. О, далася я ім! Партызаны.
ДАЦЬ зак. 1. Даць. Карова ні дась мълъка – дош будзіць (прыкмета). Чуцькі. 2.
Накарміць. Далі каровеі сена. Гарадок. 3. Падарыць. Сыну дъла карову і як нада быць
пасобіла. Неўгадава. 4. Пазычыць. А можа хто солі дась? Фасаўшчына. 5. Вылучыць для
карыстання. Гектар агароду ні дадуць. Ульянавічы. 6. Узнагародзіць чым-н., прысвоіць
званне. Бабі послі вайны далі́ мідаль, што немца забі́ла. Закур’е. Далі́ сіржанта яму.
Заазер’е. 7. Ударыць. Сабака як даў у грудзі, збіў мяне. Апечкі. 8. Асудзіць, прыгаварыць
да зняволення. Яму далі тры гады, а прытсідацілю пяць гадоў. Заазер’е. Нікі́пър
Тъмашонък быў і была тъкая баба [лекарка], то бабі два гады за гэта далі. Міцюкова. 9.
Паваліць (пра снег), выпасці раптоўна. Як даў снех, усё завалі́ла снегам. Запруддзе. 10.
Лінуць, абрынуцца (пра дождж). Як даў лі́вінь. Чуцькі. 11. Шчоўкнуць. Шчаўчок як дась,
ажно ў галаве зазвіні́ць. Ульянавічы. ◊ ДАЦЬ РУКУ́ . Павітацца або развітацца. Руку даў:
спасі́ба за оддых. Вялікі Азярэцк. ◊ ДАЦЬ ДАРО́ГУ. Пажадаць добрага шляху. Надзя дъла
дарогу сыну, нъпісала запі́ску, а съма нъ шпігацінку й зъсілі́лъся. Нямойта. ◊ ДАЦЬ
ДЫ́ХТУ. Моцна насварыцца, аблаяць. Жана дасць дыхту, як п’яны. Марозаўка. ◊ ДАЦЬ
ДРАЗДА́. Насварыцца, дакарыць за нешта. Ён старшыну сельсавета даў дразда, дык я
схажу, паспасі́бкаю. Вялікі Азярэцк. ◊ ДАЦЬ У КАРШЭ́НЬ. Ударыць. Як дам у каршэнь.
Багданава. ◊ ДАЦЬ ЗНАЦЬ. Паведаміць пра што-н. Далі знаць, кап прыехалі заранні.
Неўгадава. ◊ ДАЦЬ ЧО́СУ. Пусціцца наўцёкі, уцячы. Паці́ху шагам едзіць, а аттуль як
дасць чосу – аш конь упацеў. Нямойта. ◊ ДАЦЬ ДЗЁРУ. Тое ж. Хацеў сябе застрэліць, а
патом дзёру даў. Партызаны. ◊ ДАЦЬ ДРА́ЛА. Тое ж. А мы [далі] драла ў балота.
Партызаны. ◊ ДАЦЬ ДУ́БА. Памерці. А стары ўжо памёр, дуба даў. Багданава.
ДАЧКА́, ДО́ЧКА, ДАШКА́ ж. Дачка. Зяць будзець пытаць: ці многа у цябе дачок?
Дачка толькі с сынам жывець. Багданава. К дачкам паехалі. Жохава. Дачка стала
крычаць ратунку. Каралевічы. Дочкі бліжэй к маткі. Два сыны і дзве дочкі – усе дзеці
мае. Фасаўшчына. У вас сын, а ў мяне дъчка. Заазер’е. Дашка была прыехаўшы. Леснікова.
ДАЧУ́ ШКА памянш. Дачушка мъя, павешыюць нас немцы. Дуброўкі.
□ Дачушка – шэрая зязюлька. Партызаны.
ДАЧКІ́Н прым. Даччын. Дачкіны ўнучкі прыяжджаюць. Вялікі Азярэцк. Дачкі́н
маліц у нас. Гарадзец. Дачкіна адзежына была. Нямойта. Дачкіна ўнука ўзяла к сабе.
Партызаны.
ДАШЧА́НЫ прым. Дашчаны, дашчаты. У каго дъшчаны двор апшыты. Там
дъшчаныя бальшэя дзверы. Кляпчэва. Лоткі дъшчаныя. Каралевічы.
ДВА ліч. Два. Толькі два чалавекі асталося з майго году. Фасаўшчына.
ДВАЙНІ́К м. Рубанак з дзвюма ручкамі. Хто баран, а хто двайні́к называіць.
Нямойта, Жохава.
ДВАЙНЯКІ́ толькі мн. Двайняты, блізняты. Пятро мой з двайнякоў выжыў. У дачкі́
двое двайнякоў. Міцюкова. О́лька з двайнякоў. Дзеўкі прыяжджалі двайнякі́. Запруддзе.
ДВАЙНЯ́ТЫ, ДВАЙНЯ́ТА толькі мн. 1. Двайняты, блізняты. Ён з двайнят,
Петраку было паўгода, як памёр, а Павел жывы. Міцюкова, Розмыслава. Двайнята
радзі́ліся на тое гора. Партызаны. ДВАЙНЯ́ЧКІ памянш. Дзве дзевачкі двайнячкі.
Багданава. 2. Спарышы; два аднолькавыя, звязаныя ў адно гаршкі і інш. прадметы. Э́тыя
гаршкі́ двайняты нъзъваліся. Кляпчэва. ДВАЙНЯ́ТКІ памянш. Двъйняткі – два ўмесці
склееныя гърлачыкі. Кляпчэва.
ДВАЙНЯШЫ́, ДВАЙНІШЫ́, ДВАЙНЮШЫ́, ДВУЙНЮШЫ́ толькі мн.
Двайняты, блізняты. Два сына двайняшоў нарадзі́ла. Багданава. Двайняшоў радзі́ла, два
мальчыка. Двайняшы ад первага, а ад двух мужукоў не было дзяцей. Запруддзе. Мы былі́
двайнішы. Кляпчэва. Мае ўнукі двыйнішы. Самсоны. Чорт яе ведаіць, як там яна
спраўляецца з двайнюшамі. Багданава. Э́та двайнюшы, два мальцы ў мяне было. Савінічы.
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Двуйнюшы у дные дачкі́, а адзі́н у другея. Запруддзе. ДВАЙНЯШКІ́ памянш. З двайняшкоў
памёр. Багданава.
ДВАРА́З прысл. Двойчы, два разы. Тут двараз дваццъць пяць. Малы Азярэцк.
ДВАРЫ́ШЧА н. Дворышча. Тут было дварышча, павеці. Буй.
ДВАЦЦА́ТНІК м., ДВАЦЦАТНІКІ́ мн. Манета вартасцю дваццаць капеек. Ляжыць
два двъццътнікі́ нумърам уверх – бяры сорък гадоў прыжывеш (прыкмета). Ракаў
Засценак. ДВАЦЦА́ТНІЧАК памянш. Ляжыць дзве капейкі дваццатнічкі́, па дваццаць
капеек. Ракаў Засценак.
ДВАЦЦАЦЬПЯ́ТНАЯ ж. Купюра, вартасцю дваццаць пяць рублёў.
Дваццацьпятную дзяржыць у руках. Нямойта.
ДВАЮРО́ДНЫ, ДВУЮРО́ДНЫЙ прым. Дваюрадны, стрыечны. Дваюродная
сістра была ў мяне ў Прыветку. Фасаўшчына. Мой брат двуюродный там касі́ў.
Дуброўкі.
ДВАЯ́КІ, ДВУЯ́КІ прым. 1. Разнаполы. Дваякія у яе былі́ дзеці [сын і дачка].
Запруддзе. 2. Ад розных бацькаў. У яе двъякія дзеці ад двух мужукоў. Запруддзе. 3. Двух
відаў. Дуброўка двъыякъя бываіць. Рэчкі. Двъякія пяку бліны: ёй бліны, а сыну дръчанікі. Ён
просіць. Чуцькі. Двуякія куры. Закур’е. 4. Паасобку, раздзельна. А танцы былі́ двъякія:
асобянна дарослыя, асобянна дзеці. Галашчакіна.
ДВО́Е, ДВО́Я ліч. Двое. Як шчэ тоя серца там дзяржыцца: і бацька памёр, і матка
памёрла, і двое дзяцей. Багданава. У мяне толькі двоя [дзяцей], а трэцяя нежывое была.
Заазер’е, Міцюкова. Сем дзяцей і іх дваі́х. Неўгадава, Гарадзец, Івоні.
ДВО́ЙКА ж. Два. Нада было двойку парасёнкаў узяць, хай бы качаліся. Нада было
двойка узяць свінёнкаў. Запруддзе.
ДВО́ЙНІ толькі мн. Чатырохзубыя вілы. Ві́лкі зваліся двойні, усё роўна чатыры рагі́.
Ці ві́лкі ці двойні – адно і тое ш. Нямойта. Двойні – длі́ные ві́лкі на чатыры зубы.
Гарадзец. Двойні сена накладаць, гной накапвалі. Буй.
ДВО́ЙНЯ ж. Двухзубыя вілы. Сучку нехта прабі́ў во двойняй, кі́шкі вылезлі.
Багданава.
ДВОР м. 1. Панадворак, сядзіба. Двор – хъзяйства: хлеў, хата. Кляпчэва. У мяне быў
анбар на дварэ. Леснікова. Ідзём, пяём к пръдседацелю ва двор. Багданава. Па двару
ходзіць. Гарадзец. Куды ты ідзеш ? Штоп ты ні знайшла двору. Савінічы. Пастроілі ўвесь
двор. Цясішча. Як захаджуся жукоў збіраць, тады мне ні да двору, ні да чога. Вялікі
Азярэцк. Дзяцёнкі тры каъла двору. Баравікі, Алексінічы, Міцюкова. 2. Дом, сям’я. Ён ні
гадуецца ў дварэ. Серкуці. Я не была ў дварэ, паліцаі тут стъялі. Нямойта. 3. Панскі
маёнтак. За прыгонъм яны жылі́ ва дворы. Вялікі Азярэцк. ◊ У ДВАРЭ́, У ДВАРЫ́. На
вуліцы, не ў хаце. Хто быў у дварэ, забралі на работу [немцы]. Леснікова. Я у двары
тады ні была. Дольдзева.
ДВО́РНІЦА ж. Дворнічыха. Дворніца была, так мы здароваліся з ей. Нямойта.
ДВУХКЛА́СНЫ прым. Школа з двума гадамі навучання. Двухкласная школа была.
Ульянавічы.
ДВУХРА́ДКА ж. Сорт ячменю (?). Ячмень – двухрадка, стаі́ць, як струна. Ракаў
Засценак.
ДВУХРУ́ШНІК м. Рубанак з дзвюма ручкамі. Двухрушнік [дзве ручкі]. Леснікова.
ДВАЙНЫ́ прым. ○ ДВАЙНЫ́Я ВО́КНЫ. Вокны, якія ставяцца на зіму. Двайныя
вокны не вымалі. Мянюцева.
ДЖВЫХ выкл. Рэзка крутнуцца. Старык джвых і пабег з хаты. Дольдзева.
ДЖУ́ПЛА ж. Біццё, лупцоўка. Джупла мне была за лапці, бі́лі. Ульянавічы.
ДЖУПЛО́ н. Тое ж. Джупло было, джуплоўка была ат бацькі. Ульянавічы.
ДЖУПЛО́ЎКА ж. Тое ж. Джуплоўка мне была, бі́лі, што лапці стыптаў.
Ульянавічы.
ДЖЫ-ДЖЫ выкл. Гукі, якія перадаюць шоргат па паверхні. Венік вазьму, па абою –
джы-джы. Багданава.
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ДЖЫ́ГНУЦЬ, ДЖА́ҐНУЦЬ, ДЖЫ́ҐНУЦЬ зак. 1. Джгануць, уджаліць. Глядзі́,
джыгніць пчала. Нямойта. Пчыла жыгалъм як джаґнула! Зразу похніць. Сукрэмна. 2.
Ударыць, секануць. Джыґні кыня, джыґні кнуцікам, і пойдзіць. Фасаўшчына.
ДЗВЕ ліч. Дзве. Дзвюх събака ўкусі́ў. Рулёўшчына. На дзвюх работ [працавала].
Запруддзе. Я ўжо за дзвюх аджыла. Закур’е.
ДЗВЕ́РЦЫ толькі мн. 1. Дзверцы; створка або створкі, якімі зачыняюць што-н. У
шкапчыку дзверцы. Дзверцы ў судніку. Рэчкі. 2. Калітка ў агароджы. Буй.
ДЗВЕ́РЫ толькі мн. Дзверы. Як дзелыйіш дзверы, то заганяеш іглі́цу. Фасаўшчына.
Шапка над дзвярмі́. Гарадзец. Закрывай дзверы: твой жа бацька не злодзей быў. Чый
бацька злодзей, той дзверы ні зачыняў. Запруддзе.
ДЗВЁРКА ж. Дзверцы. Дзвёрка ў халадзі́льніку атламалася, падпіралі. Нямойта. Я
кі́нула, дзвёрку гэту зачыні́ла й пашла. Леснікова.
ДЗВІГ-ДЗВІГ выкл. Рухацца, танцаваць (пра сучасныя танцы). Раней і польку, і
кадрылю, і раскамарскага, а цяпер толькі дзвіг-дзвіг. Самсоны.
ДЗВІГІ́ЛЬ выкл. Усунуць. На лапату – і ў печ дзвігі́ль хлеб. Чуцькі.
ДЗВІ́ЖЫМЫ прым. Той, хто рухаецца, ходзіць. Была б я дзві́жымая, усё было б падругому. Ульянавічы. Троху дзві́жымая, кап было каму ўхаджваць. Жохава.
ДЗВІ́НУЦЬ зак. Рушыць. Немцы дзві́нылі ны нас [партызан]. Латыгаль. ДЗВІГ.
Хуценька рушыць. Вужачнічак быў – лаза такая, гразка там, – букі́ дзвіг і туды.
Баравікі.
ДЗВІНА́ЦЦАЦЬ ліч. Дванаццаць. У мамы было дзвінаццаць дзіцёнкаў. Гарадзец.
ДЗЕ, ІДЗЕ́ злучн. 1. Дзе. Быў куток, дзе большъя крошка, там называлъся
Ръсцяробы. Лугі́ былі́ такі́я крошкі. Мянюцева. Быран [птушка] не пыкажыць, дзе
жывець. Сукрэмна, Багданава. Толькі знайіш, ідзе ляжыць [мой прыйшоў ранены і тут
памёр]. Цясішча. Абора, ідзе скот стаі́ць. Галашчакіна. 2. прысл. Дзе. Дзе яно дзяецца?
Ульянавічы. Ідзе ўсё дзелася? Вялікі Азярэцк.
ДЗЕБЯЛІ́ЦЦА незак. Імкнуцца быць дужым, дзябёлым. Нада крапі́цца, дзебялі́цца.
Баравікі.
ДЗЕ́ВА ж. Незамужняя дзяўчына. Яна нізамужняя – дзева. Серкуці. ◊ СТАРА́Я
ДЗЕ́ВА. Тое ж. Тутацька ў фальварку жыла паненка, дзева старая, Неслухоўская.
Нямойта.
ДЗЕ́ВАЧКА, ДЗЕ́ВАЦЬКА ж. Дзяўчынка. Толькі дзевъчка, памёрла дзевычка
васьмым годам. Партызаны. Дзевацька ходзіць у трэцці клас. Івоні, Запруддзе.
ДЗЕ́ВЕР, ДЗЕ́ВІР, ДЗЕ́ВЯР м. Дзевер; мужаў брат. Дзевер мой настаўнікам быў,
жывець там, у Гомлі. Заазер’е. Дзевер мой у парцізанах быў і памёр там. Партызаны,
Баравікі, Леснікова, Леснікі, Міцюкова, Цясішча. Дзевер быў за доктара. Закур’е. Мой
дзевір – мужукоў брат. Партызаны, Каралевічы. Майму дзевяру стала загаворваць плячо.
Міцюкова.
ДЗЕВЯНО́СТА, ДЗІВЯНО́СТА ліч. Дзевяноста. Ёй ужэ на дзевяноста гадоў тры
гады. Чуцькі. Мой бацька дзівяноста сем гадоў пражыў і ні аднаго разу ня быў у
бальні́цы. Цясішча.
ДЗЕВЯ́ТНІК м. Свята народнага календара; на дзявяты чацвер пасля Вялікадня.
Нейкі буваіць Дзевятнік [свята пад восень]. Вялікі Азярэцк.
ДЗЕВЯ́ЦЕРА, ДЗІВЯ́ЦІРА ліч. Дзявяцера. Дзевяцера дзяцей вырасцілі, хоць і як іх
строілі. Міцюкова. У мамы былі́ дзівяціра. Дольдзева. Я дзівяцера радзі́ла, кала мяне
ўрача ні было. Мянюцева.
ДЗЕ́ВЯЦЬ ліч. Дзевяць. Дзевяці́ гадоў пашла служыць к пану. Самсоны. Як дажынкі,
астаўляюць на полі дзевяць жыці́н, хлеба крошачку. Запруддзе.
ДЗЕД, ДЗЕТ м. 1. Дзед, стары мужчына, бацька маці ці бацькі. Дзед польскую
прайшоў, фі́нскаю прайшоў. Багданава, Фасаўшчына. Баба скачыць, а дзет плачыць.
Вялікі Азярэцк. 2. Муж. А што ты будзіш дзелаць бяз дзеда? Запруддзе.
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ДЗЕД м. Шула; апорны слуп у гаспадарчым будынку. Дзяды – патпоры такі́я ў хлеві.
Сталбы такі́я, у хлеві што ставюць, патпоры, называюць дзядамі. Запруддзе.
ДЗЕД м. Чартапалох (расліна). Дзед што коліцца, а шапытнік расцець аддзельна.
Сукрэмна.
ДЗЕ́ДАЎ прым. Дзедаў. Быў бязмен яшчэ дзедаў. Нямойта. Там сат дзедаў быў такі́,
пуні. Багданава.
ДЗЕ́ДЗВЕЛЬ, ДЗЕ́ДЗІЛЬ, ДЗЕ́ДЗВІЛЬ, ДЗЕ́ДЗВЕЛ м. Асот балотны. Дзедзвель рос
па балотах. Дзедзвіль на балотах. Каралі. Дзедзвел у лесе расцець, жоўтым цвіці́ць,
шырокае лі́сце. Мянюцева. Дзедзіль – шырокае лі́сця на ім, высокі, лапушаны. Багданава.
Дзедзіль – беражкі́ калючкуваты, сві́нням даюць. Запруддзе. Дзедзіль, але ні знаю для
чаго, свіней кормяць, лапы [у яго], лі́сты, бальшэя. Леснікі.
ДЗЕ́ДУЎШЧЫНА ж. Дзедаўшчына; спадчына пасля дзеда. Тут дзед жыў,
маёмысць дзедава – ета мыя дзедуўшчына. Запруддзе. Дзедуўшчына асталыся унукым пу
прыродзі. Мацюкова.
ДЗЕ́ЖКА, ДЗЕ́ШКА ж. Дзежка, дзяжа. Як спякуць хлеб, паставяць дзежку на пары,
нож уторкнуць [у перавернутую дзежку], потым цыбуліну, солі, кмі́ну. Выцераш па баках
дзежку, і добра [так лечаць дзежку]. Запруддзе. У дзешках гуркі́ засольвалі. Гарадзец.
Дзешка път капусту ведзер кала трыцаці́. Жохава. Кабъна заб’ем, то косці у дзежку
паложым. Цыбуляй с соллю дзежку націралі. Багданава, Баравікі, Рулёўшчына, Чуцькі.
Наносяць халоднай вады ў дзешку і туды яго, дзяцёнка, з галавой. Карпавічы. Дзве
дзежшкі сялёдткі завязём ў ёўню і ўсё з’ядзі́м. Закур’е. ДЗЕ́ЖАЧКА памянш. Дзежачка
дубовая, хлебная, із трох клёпак. Жохава. Дзежачка была для хлеба. Нямойта, Гарадзец.
ДЗЕ́ЙКІ мн. Чуткі, пагалоскі. Нейкіе дзейкі ідуць. Дзейкі ідуць, што ў рэстаранах
даюць не па сто. Міцюкова.
ДЗЕ́ЙСТВАВАЦЬ незак. Рабіць, рухаць. Я гэтай ня дзействую рукой і во чуць
хаджу. Фасаўшчына.
ДЗЕ́ЛА н. Справа. Абы пры дзелі былі́ людзі. Жызьнь пражыць – дужа бальшое
дзела. Ульянавічы. Якоя табе дзела да майго цела. Запруддзе, Партызаны.
ДЗЕ́ЛАЦЦА незак. Арганізоўвацца, стварацца. Стаў калхоз дзелацца. Неўгадава.
ДЗЕ́ЛАЦЬ незак. 1. Рабіць. Я сані магу дзелаць, калёсы, хамут. Марозаўка. У яго
быў катарак, яму дзелалі апірацыю. Багданава. Дзьвянаццатага юля Пятро будзе, ня
можна дзелаць. Вялікі Азярэцк, Гарадзец. 2. Губляць здольнасць думаць. Ужо й гълъва
абы-што дзелаіць. Кішуроўшчына.
ДЗЕ́ЛЯ, ДЗЕ́ЛІ прыназ. 1. Дзеля. Дзіржаць дзеля лі́тра мълъка. Леснікова. Я́йца
красюць у цыбулі, а ракаў вараць у крапі́ві дзеля кръсаты. Яны тады красненькіе.
Нямойта, Запруддзе, Карпавічы, Цясішча. Толькі ш дзелі калхоза карова, я тры тысячы
мълъка летась здъла. Малы Азярэцк. Каноплі дзелі пянькі́ сейілі. Каралі. 2. Для. Ён дзеля
сябе выкарміць. Серкуці. 3. З-за. Дзелі грому ў хаці курылі май. Ракаў Засценак.
ДЗЕ-НІЙДЗЕ́, ДЗЕ-НЕЙДЗЕ́, ДЗЕ-НЯДЗЕ́, ДЗЕ-НЯЙДЗЕ́ прысл. 1. Дзе-нідзе. Дзенійдзе сыраежынка, лісі́чкі, ваўнянкі. Баравікі. Слі́вы пашці́ не цвіцелі, ві́шні дзе-нейдзе.
Вялікі Азярэцк. Саўсі́м атмякла бульба, дзе-нядзе паўсходзіла. Багданава. 2. Крыху,
няшмат. Снегу было дзе-няйдзе, а выда пыдыйшла ў погрыаб. Чуцькі.
ДЗЕ-НЕ́БУДЗЬ, ДЗЕ-НІБУ́ДЗЬ прысл. Дзе-нідзе. Дзівасі́л дайжа лякарства.
Дзівасі́л у гародзі дзе-небудзь. Багданава. Дзе-нібудзь суні́цы троху ёсь у бару. Вялікі
Азярэцк.
ДЗЕНЬ м. 1. Дзень. Дзень паліць, а ноч смаліць (загадка, адгадка мароз). Партызаны,
Дольдзева, Нямойта. ДЗЯНЁК памянш. Інаў міне шэсь дзянькоў паліжала. Дольдзева.
Ужо дзянёк быў. Фасаўшчына. Кождый дзянёк п’яный. Чуцькі. 2. Працадзень. Піцісот
дней было ў мяне. Дуброўкі. ○ РАСТО́ЎСКІ ДЗЕНЬ. Калядны дзень, у які сячэцца што-н.,
каб засцерагчыся ад пошасці на жывёлу з-за парушэння забароны на працу вечарам на
працягу двух калядных тыдняў. У Кыляды дзелыць нільзя вічырамі дзве нядзелі. Дзелыйіш
жа. Тады длі скыта, кап нічога ні случылыся, у тэй дзень, як пачыналісі Кыляды, возьміш
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і пысячэш што. Е́та і ёсь растоўскі дзень. Сукрэмна. ◊ ДЗЕНЬ ПРЫ ДНІ. Штодзень,
кожны дзень. Дзень пры дні работа, усігда работаіць, яму работы хватаіць. Каралі. ◊
ДЗЕНЬ У ДЗЕНЬ. Тое ж. Дзень у дзень хадзі́ла і дзяцей гудувала. Заазер’е.
□ Вясенні дзень год корміць. Багданава. □ Ні хвалі́ся у тры дні, а хвалі́ся у тры гады.
Івоні.
ДЗЕ́НЬГІ толькі мн. Грошы. Дзеньгі, рублёў трыста браў, ні хувалі нікуды. Вялікі
Азярэцк.
ДЗЕ́РАВА, ДЗЕ́РВА н. Дрэва. Дзераваў каля дваццаці́, ў кажнага сады. У сусеткі
дзераў дванаццаць. Нямойта, Кляпчэва. Дзе памітнік, там апсадзі́лі дзервымі. Алексінічы.
Варушкі растуць на гнілым дзерыві. Неўгадава.
ДЗЕРАВЕ́НЕЦ, ДЗІРАВЕ́НЕЦ м. Вясковец, жыхар вёскі. Дзеравенцы кажуць: які́
ён спакойны. Багданава. Атсыпалісь с васьмога класа ўсе дзеравенцы. Кляпчэва. Паехылі
ўсі дзіравенцы ў лес. Гарадок, Нямойта.
ДЗЕРАВЕ́НШЧЫНА ж. Вясковыя былі, прыгоды. Дзеравеншчына ўсё гета, пра
што расказваем. Мянюцева.
ДЗЕРАВУ́ШКА ж. Вёсачка. Дзеравушка такая худзенькая. Алексінічы.
ДЗЕРАВЯ́Ш КІ, ДЗЕРВЯ́ШКІ мн. Абутак на драўлянай падэшве са скураным
верхам. Дзеравяшкі – зверху кожа, а там дзеравянная. Багданава . Дзеравяшкі дзелалі,
кожай абівалі, ніз дзервянны. Нямойта. У лупцях хадзі́ла, тады дзеравяшкі зладзіў хадзяін.
Цясішча. У дзервяшках дзервянные падошвы. Цясішча.
ДЗЕРАЗА́, ДЗІРАЗА́ ж. Дзераза, павітуха (расліна). Дзераза ў лесе, па гаърах,
паспеіць, страсаюць пылок, [ён] як мучыца, раны засыпаюць. Багданава. Дзераза ў лесу
цягнецца. Каралі. Дзіраза ўецца, як суконненькая, на Тройцу нарвуць, вянкі́ наплятуць.
Запруддзе, Сянно.
ДЗЕРВЯ́НЫ, ДЗІРАВЯ́ННЫ, ДЗІРВЯ́НЫ прым. Драўляны. Лътачок дзервяны
сдзелалі. Багданава. Быў дзірвяны зруп у калодзізі. Мянюцева. Ёсць яшчэ дзірвяныя
жорны. Пень зрэжыш, шырокі, потым наб’еш чарэп’я, чърапкоў, і ніз, і верх такі́
чугунных чърапкоў, кап роўнінька было. Вялікі Азярэцк. Дзірвяныя былі́ казлы, а во цяпер
спъяў, кап ні ръзвалі́ліся. Нямойта. Дзірвяныі вёдры пыцігала – і зраніла дзіця. Багданава.
Свыя бырына дзірвянныя, а кляцы жалезныя. Сам зьдзелуў. Міцюкова, Гарадзец,
Марозаўка.
ДЗЕСІНФЕ́КЦЫЯ ж. Дэзынфекцыя. Узяла залы, закіпяці́ла, карасі́на, сама сваю
дзесінфекцыю здзелала. Партызаны.
ДЗЕ́СІЦЬ ліч. Дзесяць. Мы удвайі́х аблупі́лі дзесіць штук авец і пувязлі́ ў Сянно.
Міцюкова, Цясішча. Разоў дзесіць прыдзець. Дуброўкі, Неўгадава.
ДЗЕСЯ́ТАК м. Дзясятак. Пад дзесятак ёсць. Нямойта.
ДЗЕСЯЦІГО́ТКА ж. Школа з дзесяцігадовым тэрмінам навучання. У Нямойце
школа дзесяціготка. Баравікі, Ульянавічы.
ДЗЕСЯЦІ́НА, ДЗІСЯЦІ́НА ж. устар. Дзесяціна (мера зямлі). Па старай меры
дзісяці́на шчыталася дзве тысячы чатырыста квадратных сажаней. У нас па дзевіць
дзісяці́н на мушскую гълаву. Марозаўка. Раньшы называліся дзісяці́на, валока, паўвалока.
Дольдзева. Дзесяці́на – ета мені гектара, сотак сем. Фасаўшчына.
ДЗЕСЯЦІТЫ́СЯЧНІК м. Падбел (расліна). Дзесяцітысячнік розавенькі – жэньскі,
белы – мужчынам. Запруддзе.
ДЗЕ́ТКА н. Ласкавы зварот да асобы. Ай, дзетка мае. Партызаны. Дзетка, йна
золытым ні ўладзеіць. Нямойта.
ДЗЕ́ТКА ж. зб. Лічынкі пчол, чарва. Матка пчалі́ная начынаіць ухажываць за
дзеткай, кармі́ць гэту дзетку. Кляпчэва.
ДЗЕ́ТКІ мн. Дзеткі, дзеці. Растуць твае дзеткі як грыбы ат цёплага дожджу.
Вялікі Азярэцк, Фасаўшчына.
□ Малыя дзеткі – малые беткі, бальшыя дзеткі – бальшыя беткі. Розмыслава. □
Будуць дзеткі – будуць беткі. Каралевічы.
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ДЗЕ́ТКІ мн. Ласкавы зварот да людзей, чалавека. А, дзеткі мае, і усяк было: і
холадна і голадна. Цясішча.
ДЗЕ́ЎКА ж. Дзяўчына. Якая яна ё дзеўка, ні нада смяяцца над дзеўкамі. Запруддзе.
Трое дзяцей і ўсе дзяўкі́. Ульянавічы. Дзеўцы кап красі́вы малец, ніважна, што бедны.
Дагаварылася з бедным да красі́вым, украў яе. Вялікі Азярэцк. Дзеўку будзіш браць ці не?
Закур’е. ◊ (радзі́ць) У ДЗЕ́ЎКАХ. (Нарадзіць дзіця) да замужжа. Матка яе ў дзеўках
радзі́ла. Багданава, Сянно. ◊ У ДЗЯЎКО́Х. 1. У дзявоцтве, да замужжа. У дзяўкох з
Матрунай гулялі. Сянно. 2. Заставацца (застацца) незамужняй. Паследні год ёй быць у
дзеўках: малец з арміі прыйдзіць і вяселле згуляюць. Нямойта. Асталася ў дзяўкох і усё
клянець. Алексінічы.
□ Аўгустоўская муха, як дзеўка-сядуха. Алексінічы. □ Журавы прыляцелі – дзеўкі
замуш захацелі. Каралевічы, Багданава.
ДЗЕЎЧЫНЯ́ ж. Дзяўчынка. Малец і дзеўчыня памерлі. Партызаны.
ДЗЕ́ЦКІ прым. ○ ДЗЕ́ЦКАЯ БАЛЕ́СЦЬ. Від дзіцячай хваробы (?). Дзецкая балесьць
пала на сэрца – храп і ўсё. Багданава.
ДЗЕ́ШАВА прысл. Танна, нядорага. Трошку дзешава праъдала казу. Запруддзе.
Дзешава аддаў. Заазер’е. Карандашы дзешава у то ўрэмя стоілі, пакупалі й пісалі.
Парэчча.
ДЗЕШАВЫ́ прым. Танны, недарагі. Была ж дзешавая гарэлка, на Міколшчыну
гулялі. Чуцькі, Запруддзе.
ДЗЕ́ЦЦА зак. 1. Дзецца, знайсці прытулак. Як дзярэўню спалі́лі, нам жа дзецца
нейдзе было. Што дзелаць, дзе дзецца з естай ямы, і усе паразбегліся. Леснікова.
Паслухаў, усі́х растралялі, дзецца недзе. Фасаўшчына. 2. Прапасці, знікнуць. Дзей-та
рыдлёўка мъя дзелъся? Запруддзе. Сама ні знаю, дзе дзеўся галень. Кляпчэва. Дзе ён
дзеўся? Нямойта, Багданава, Ульянавічы. Я ш і касі́ла, дык во дзе сі́ла дзелась. Леснікова.
3. Растаць. Снех выпъдзіць, а тады няведыма дзе дзеніцца. Кішуроўшчына.
ДЗЁГАЦЬ м. Дзёгаць. Дзёхцім збрую мазълі, боты мазълі, юхтовыя боты. Гарадзец.
Дзёгъць, што калёсы мазаць, быў, у бочцы вазі́лі. Нямойта.
ДЗЁРАН м. 1. Дзёран; верхні ўдзервянелы пласт глебы. А я ўжо дзёран ні атрызала,
а так вот разрэзала. Леснікова. 2. Выразаны пласт дзёрну. Дзірнамі зълажывалі яго, тое
поля, а яно спаўзаіць. Запруддзе. Калі́ зямля хужэйшая, то дзёран кладуць. Лён дзёрнамі
націскалі, як мачылі. Закур’е.
ДЗЁРЗКІ прым. Няўступчывы, рашучы, смелы. Дзёрзкая такая, не ўступіць.
Савінічы.
ДЗЁРКА ж. Цёрка, тарка. Дралі на дзёрку бульбу, дабаўлялі мяса, сала, ладкі пяклі́.
Ракаў Засценак.
ДЗЁРТЫ прым. Здробнены на тарцы. Каша з дзёртай бульбы: дробнымі кусочкамі
сала пакрышыш, валлеш – дужа любі́ла есці. Леснікі.
ДЗЁЎБАЦЬ незак. Дзяўбці, дзяўбаць. Дзяціл і ўдот – ета адзінакавыя, яны
дзёўбаюць. Вялікі Азярэцк.
ДЗІБАНУ́ЦЬ зак. Дзеўбануць. Сагнулася даваць мешанку у сараі, а курыца мне як
дзібанула ў зенка. Леснікова.
ДЗІБЯЛЕ́ЙШЫ прым. Паздаравелы, падужэлы. А с Полацка ён прыехаў дзібялейшы
[пасля бальніцы]. Буй.
ДЗІ́ВА н. Дзіва, незвычайнасць. Е́та дзі́ва, што калі́ матка застанецца адна.
Запруддзе. А мне прама так дзі́ва. Нямойта.
ДЗІВАБРА́Т м. Дзівасіл. Дзівабрат ат прастуды, жоўтым цветам цвіці́ць къла
лесу. Самсоны.
ДЗІВАСІ́Л м. Тое ж. Дзівасі́л кала рэчкі расцець. Красные, як каралькі́, пучочкі
вісяць. Буй. Дзівасі́л, як патсолнечнік, бальшэя шапкі [у яго], ат язвы яно, ат усякіх
хвароб. Запруддзе, Алексінічы, Чуцькі. Дзівасі́л жоўтым цвіцець. Корань капаюць і
сушуць яго, настаўляюць. Каралі. Дзівасі́л прыкладаюць, як раны ні зажываюць.
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Леснікова, Леснікі. Настаівала дзівасі́л у гарэлцы да піла – паляхчэла. Як ёсць кароста, у
вайну была, дзяруць корань дзівасі́лу на цёрку. Толу разламаеш, растаплюеш сала авечча,
смешваеш, мажаш. Як парцізаны былі́, смазвалі. Партызаны.
ДЗІВА́ЦЬ незак. Дзяваць, выкарыстаць. Кусок палатна, нікуды яго ні дзівалі.
Гарадзец.
ДЗІВІТНА́ЦАЦЬ ліч. Дзевятнаццаць. Дзівітнацаць курак у мяне, ядуць яйцы: ім
мінералы нада. Вялікі Азярэцк.
ДЗІВІ́ЦЦА незак. Глядзець, углядацца. Як дзіві́ліся ўсе чыста на дзеда. Кляпчэва.
ДЗІВІ́ЦЬ незак. Здзіўляцца. Я не дзіві́ла: яна [нявестка] са скам’і́ толькі, нічога ня
ўмела. Розмыслава.
ДЗІВЯ́ТКА ж. Від касы для касьбы. Былі́ косы сямёркі, васьмёркі, дзівяткі.
Леснікова.
ДЗІВЯТНА́ДЦАТЫ ліч. Дзевятнаццаты. Дзівятнадцаты год выхадзі́ла замуж.
Самсоны.
ДЗІВЯ́ТНІК м. Невядомая расліна. Дзівятнік ад галавы. Самсоны.
ДЗІВЯ́ТЫ ліч. Дзявяты. Ны дзівятым гаду толькі яблычкімі станіць жырабёнык.
Сянно.
ДЗІВЯЦІ́НЫ толькі мн. Памінкі на дзявяты дзень пасля смерці чалавека. Трацці́ны
зваліся, а тады шасці́ны, а тады дзівяці́ны, а тады гот. Нямойта. Дзівяці́ны сабіраюць,
шасці́ны, сарачыны – шэсць нядзель, эта ужо нада сваі́х усі́х [на памінкі]. Вялікі Азярэцк.
Дзівяці́ны, шасці́ны пасля пахарон. Леснікі, Багданава, Баравікі.
ДЗІЕ́Т м. Дыета. На дзіет пасадзі́лі куму. Нямойта.
ДЗІЕ́ТА ж. Тое ж. Суп курыны ем: дзіету назначылі. Буй.
ДЗІКАЛО́Н м. Адэкалон. Дзікалон стаі́ць, вылейце вон. Івоні. Ад дзікалона прама
калоціць, як зубы вазьму паъласкаць. Мальцам брыцца тэй дзікалон ладна будзіць.
Нямойта.
ДЗІКАМЕ́НТЫ мн. Медыкаменты. Ён пулучыў дзікаменты [таблеткі] і ўбі́ўся.
Чуцькі.
ДЗІ́КІ прым. Дзікі, пужлівы. Проста дзі́кая курыца, дзіч, а гетыя спакойныя, з рук
будуць дзіўбаць. Вялікі Азярэцк. ○ ДЗІ́КАЕ МЯ́СА. Нарасць, пухліна. Як дзі́кае мяса
выпіраіць збоку. Багданава. Дзі́кае мяса нараъсло. Гарадзец. ○ ДЗІ́КІ КЛЕ́ВЕР. Дзяцеліна.
Дзі́кі клевер пахучы, небальшэнечкі. Багданава. ○ ДЗІ́КІЯ ПЧО́ЛЫ. Непрыручаныя, якія
жывуць на волі. Дзі́кія пчолы – гэты ёсць жа такі́я пчолы, на клевярным полі. Закур’е.
ДЗІКЛІ́ВЫ прым. Палахлівы, асцярожны. Кошка была дзіклі́выя, яе ня зловіш.
Багданава.
ДЗІЛЯ́НКА ж. Высечаны ўчастак лесу, пасека. Дзялянкі высякалі ў лесе. Нямойта.
Дзілянка, дзе лес вырубюць. Манголія. У нас тут дзілянка, суні́цы растуць. Серкуці.
Дзілянку убяруць чысьцінька, пъд граблі. Серкуці.
ДЗІРА́ВЫ прым. Дзіравы. Таз быў дзіравы, зяць забраў. Нямойта.
ДЗІРАВЯ́ШКІ, ДЗІРВЯ́Ш КІ мн. Абутак на драўлянай падэшве са скураным верхам.
Дзірывяшкі былі́. Баравікі. А хто прыдзіць у дзірвяшках: зверху сапох, які́ парваўся, а зні́зу
дзерыва. Алексінічы.
ДЗІРБА́К, ДЗЯБРА́К м. Драпач; прылада з загнутымі зубамі для рыхлення глебы.
Дзірбак зялезны, дзірбачыць зямлю. Дзябраком падзярбачуць бульбу. Сукрэмна.
ДЗІРБА́ЧЫЦЬ незак. Рыхліць, матычыць. Дзірбачыць гароды загнуты дзірбак.
Сукрэмна.
ДЗІРВЯ́НКІ мн. Абутак на драўлянай падэшве са скураным верхам. Дзірвянкі насі́лі:
дрэва высякуць і абіваюць кожай. Нямойта.
ДЗІРҐАҐА́Н м. Хапуга. Дзірґаґаны былі́ [атрымалі плату за рамонт тэлевізара і зніклі
адразу]. Неўгадава.
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ДЗІРҐАНУ́ЦЬ, ДЗЫРҐАНУ́ЦЬ зак. Лінуць, пайсці (пра дождж). Доджык, доджык,
дзіргані́, бабъў с поля пръгані́ (з дзіцячай песенькі). Нямойта. Дош, дош, дзырґані́, матку с
поля прыгані́ (з дзіцячай песенькі). Партызаны.
ДЗІРЖА́ЎШЫ дзеепрысл. Трымаючы, гадуючы. Ні дзіржаўшы нікога, есць німа
чаго. Станюкі.
ДЗІРЖА́ЦЦА незак. 1. Трымацца. Ад бярозы доўга жар дзяржыцца. Партызаны.
Засохніць кіт і дзяржыцца гадамі. Багданава. У міня рука правая ні дзержыцца.
Запруддзе. Усё за ей, усё хазяйства за ей дзяржыцца. Партызаны. 2. Прытрымлівацца
традыцый. Усё дзіржацца свайго [прытрымліваюцца старых звычаяў, традыцый].
Запруддзе. 3. Трымацца пэўнага кірунку. Павук, павук, калі́ нъ харошая, дзяржыся ўверх, а
нъ плахоя – кладзі́ся ўніс [гаворыцца, як павук спускаецца на павуціне]. Сукрэмна.
ДЗІРЖА́ЦЬ незак. 1. Гадаваць, вырошчваць. Гусей раньшы дзіржала. Дзіржаць –
нікога ні дзяржу. Багданава. Некътарыя ёсь у нас па дзве каровы дзіржаць. Каня усе
дзіржалі: пахалі конямі. Гарадзец, Багданава, Каралі, Нямойта, Серкуці. Мы так чатыры
каты дзяржым. Дзе кот, там мышы ня будуць. Каралі, Заазер’е, Рулёўшчына. 2.
Трымаць. Беднячок дзіржаў хлеба кулачок, а бъгаты саўсем другоя меў. Станюкі. 3.
Трымаць на сваіх харчах. Во інвалі́т, ён сапожнічаў, а пъхаць ні мох, дзіржаў работніка,
яго за гэта выслалі. Івоні. 4. Памятаць. Дзе ш у галаве усё дзіржаць. Чуцькі. 5. Валодаць.
У сорак трэцюм ужо стъялі пъ дзіраўням. Бягомяль і Халопенечы дзіржалі парцізаны.
Фасаўшчына. 6. Біцца. За іх, пісклят, бой дзіржала. Запруддзе. 7. Галадаць. Бабушка, вы
здаровая, галадоўку будзіця дзіржаць і усе роўна ні памрэце. Нямойта.
ДЗІ́РКА ж. Дзіра, дзірка. Нада ж выйісьці такую дзі́рку [пра мышэй]. Запруддзе. У
камні дзі́рка ёсь. Марозаўка. Дзі́ркі зашывалі. Турава. ДЗІ́РАЧКА памянш. Пракруцяць
дзі́рачкі і саломку уторкнуць. Багданава.
ДЗІСА́НТ м. Дэсантнік. Я сем дзісантаў спасла. Дакумент быў. Партызаны.
ДЗІСК м. Дыск (пра пазванкі). Бабушка дзі́скі ўставіла ў пазваночніку сына.
Розмыслава.
ДЗІСЯНЦІ́Р м. Дэзерцір. Нас пашчытаюць дзісянці́рамі. Вялікі Азярэцк.
ДЗІСЯ́ТНІК м. 1. Манета вартасцю дзесяць капеек. Адзі́н тут дзісятнік забыў,
пірашчытаў і назат прыйшоў. Партызаны. Ныъбрала дзісятнікаў ныъ ўлазіны. Запруддзе.
2. Кіраўнік рабочай групы. Ён дзісятнікам быў. Розмыслава.
ДЗІСЯ́ТЫ прым. Дзясяты (клас сярэдняй школы). Ці дзісятую кончыў сёліта ці
будзіць канчаць, алі́ дома. Ракаў Засценак.
ДЗІТВАРА́ н. зб. Дзеці, дзетвара. Там дзітвара, тожа гандлююць. Запруддзе.
Збярэцца дзітвъра і паелі бандзёшкі тэя ны Сыракі́. Партызаны, Гарадзец.
ДЗІЎБАНУ́ЦЬ зак. Дзяўбнуць. Пятух зразу дзіўбанець, а тады крыламі б’ець.
Мянюцева. Дзе дзіўбануць што шпакі́. Чуцькі.
ДЗІЎБА́НЫ дзеепрым. Выдзеўбаны. Каромысла с плечкамі дзіўбанае, с калодзізя
ваду носюць. Каралевічы.
ДЗІЎБА́ЦЦА незак. Дзяўбаць, дзяўбці. Яна пойдзіць яйцы збіраць, а пятух –
дзіўбацца. Нямойта.
ДЗІЎЧАНЁШКА ж. Дзяўчынка. Была дзіўчанёшкуй, то зрэб’е прала. Неўгадава.
ДЗІФЦЕРЫ́Й, ДЗІФЦЕРЫ́Т м. Дыфтэрыя. Дзіфцерый – у сабе воздуху ўзяць не
можыць дъчка. Затапі́ла я шчыт, масла разагрэла цёпла-цёпла, мёду і дала выпіць.
Нямойта. Дзіфцерыт у яе быў. Гарадзец.
ДЗІЦЯ́ н., ДЗЕ́ЦІ мн. 1. Дзіця. Хай вам бог дасць, каб вашы дзеці так асталі́ся!
Запруддзе. Маі́м дзяцём трыпкача ні пупыдала, я ня бі́ла. Каралі. Дзіцям – дзецкі падход.
Каралевічы. Дзяцём трэба дорага плаці́ць за хату. Ат пуду загъварвала дзіцём [дзецям].
Дзяцём там [на тым свеце] ні даюць яблык. Арэшніку там було многа, то нашчыпім, а
тады зімой дзелім дзяцём. Партызаны. Глядзі́це, вы ня йдзі́це к дзіцям. Вялікі Азярэцк.
Матка яе на пенсіі па дзіцях. Розмыслава, Чуцькі, Закур’е, Неўгадава. 2. Птушаня. Граза
як ударыла, елку зламала, дзяцей буцяноў пабі́ла. Нямойта.
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□ Малый дзіця спаць не даець, ад бальшога сам не заснеш. Забор’е. □ Малыя дзеці –
малыя гора. Нямойта. □ Што хата без дзяцей, што ногі без лапцей. Каралевічы. □ Дзяцей
гадуй – торбу гатуй. Марозаўка. □ Ні радзі́ў – ні дзіця, ні гудуваў – ні слуга! Багданава. □
Дзе многа нянек, дзіця бяз носа. Буй, Нямойта. □ Якая матка, такая дзіцятка. Гарадзец.
ДЗІЦЯНЁ н., ДЗІЦІНЯ́ТЫ мн. 1. Дзіця. А воўк ззаду дзіцянё схапі́ў. Партызаны. 2.
Птушаня. Дзіціняты буцяна пабі́лісі [бурай заваліла елку з гняздом]. Нямойта.
ДЗІЦЯ́ТАЧКА н. Ласкавы зварот да асобы. Яны, дзіцятъчка, ня хочуць кароў
дзіржаць. Було, дзіцятъчка, грыбоў многа летысь. Чуцькі.
ДЗІЦЯ́ТУХНА ж. Ласкавы зварот да дзіцяці. А мъя ты дзіцятухна. Міцюкова.
ДЗІЧ ж. Бародаўка, нарасць. Дзіч на руцэ вырасла. Дзіч, дзі́чка – эта адно і тожа.
Запруддзе. Дзічы на руках бываюць. Гарадзец. Дайжа па руках дзічы былі́, пасадзі́ць кап
цвыркуна, каб дзіч выеў. Калі́ дзічы на руках, адуванчыкі выціскаюць. Багданава. Дзічы на
руках некаторыя вывязывалі. Нямойта. Трава была нападобіе як укроп, малако ідзець, ім
змазвалі дзічы. Нямойта, Ракаў Засценак.
ДЗІЧ ж. зб. Дзічына, дзікія звяры. Дзі́чы ёсь троху: алень, къбан, козы ёсь.
Марозаўка.
ДЗІЧ ж. Дзікі, пужлівы. Проста дзі́кая курыца, дзіч, а гетыя спакойныя, з рук
будуць дзіўбаць. Вялікі Азярэцк.
ДЗІ́ЧКА ж. Бародаўка, нарасць. Дзіч, дзі́чка – эта адно і тожа. Запруддзе. Калі́
дзі́чкі на насу – дзі́кая мяса, то матка шыла у Каляды (павер’е). Чыстацел [каб] дзі́чкі
выводзіць ім. Вялікі Азярэцк, Фасаўшчына. Чыстацел можна ад усяго, машся этым
сокам када дзі́чкі [на руках]. Заазер’е, Сукрэмна. Дзі́чкі выкусъувалі цыркуны. Серкуці.
ДЗІ́ЧКА ж. Дзікая груша. Дзі́чка пасоджана нъ гародзі. Вялікі Азярэцк.
ДЗІЧЫ́НА ж. зб. Дзічына, дзікія звяры. Ўсякая дзічына у пушчы була. Дзі́чыны ў лесі
многа було. Багданава.
ДЗІШАВЫ́ прым. Танны, недарагі. Дзішъвая гарэлка была любая. Запруддзе.
ДЗУГ-ДЗУГ-ДЗУГ выкл. Выразна, ціха стукнуць. Дзуг-дзуг-дзуг – у вакно. Савінічы.
ДЗЫН-ДЗЫН выкл. Гукі, якія перадаюць удары званочкаў. Калакольчыкі – дзындзын. Ульянавічы.
ДЗЮ-ДЗЮ-ДЗЮ выкл. 1. Выгукі, якімі падганяюць свіней. Е́слі гоніш парсюка,
гаворыш дзю-дзю-дзю. Фасаўшчына. 2. Выгукі, якімі падзываюць свіней. Свінню клі́чуць:
дзю-дзю-дзю. Вялікі Азярэцк.
ДЗЮ́БА ж. перан. Нос. Так піў, што дзюба ссінеіць. Міцюкова.
ДЗЮ́БКА, ДЗЮ́ПКА ж. 1. Дзюба. Дзюбкай курыца дзяўбецца. Курыца дзюпкай
дзяўбець, па-руску клёў. Буй. Дзюбпка у куры. Дзюпка – дзяўбець птушка. Багданава.
Дзюбпкай клюець зярно пятух. Розмыслава. Сарока ў дзюпку яйцо і пыънісла. Сянно, Вялікі
Азярэцк, Серкуці. 2. Рот. Вады ў дзюпку уліла гусі́не. Каралевічы.
ДЗЮХ-ДЗЮХ выкл. Выразна, ціха стукнуць. Чуем у вакно: дзюх-дзюх кто-то.
Савінічы.
ДЗЮ́ШКА-ДЗЮ́ШКА выкл. Выгукі, якімі падзываюць свінню (парася). Як уцячэць
свіння, заву да сябе: дзюшка-дзюшка. Розмыслава.
ДЗЯБЁЛЫ, ДЗЮБА́ЛЫ прым. 1. Дзябёлы; крэпкі, дужы. Дзет быў дзюбалы,
крэпкій, сам рубі́ў, сам імшыў. Міцюкова. Дзет быў такі́ дзюбалы, харошы.
Кішуроўшчына. 2. Дужы, агрэсіўны. Стоіць усердзіць – яна дзеўка дзябёлая, дасць.
Ульянавічы.
ДЗЯВО́СТВА н. Дзявоцтва. А гета шчэ дзявоства, як дзяўчынай была. Нямойта.
ДЗЯВО́ЦКІ, ДЗЯВО́ЧЧЫ прым. Дзявочы. Хай будзіць дзявоцкая фамі́лія. Баравікі.
Дзявоччае фамі́лі я ні знала. Багданава.
ДЗЯВО́Ш ЧЫНА ж. Дзявоцтва. У маей дзявошчыне ета было. Гарадзец.
ДЗЯ́ГА ж. Рэмень. Дзягъю табе як дам. Багданава. Дзет, я ні найду твае дзягі.
Фасаўшчына.
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ДЗЯГНО́ н. 1. Страва, прыгатаваная з канапель. Патаўчэш, расцярэш вадой жмыхі́
тые, зварыш, цыбуліну, трошкі пасалі́ць, і дзягно. Ракаў Засценак. Дзягно с каънапель,
перамелюць, мука ёсць, замешваюць. Розмыслава, Запруддзе, Кляпчэва, Рэчкі, Чуцькі. 2.
Страва з варанага канаплянага малачка. Дзягно варылі с кънапель, малачко такоё
беленькаё. Багданава. Дзягно – смітана такая, таўклі́, варылі каноплі, збіралі пену перад
полымем, дужа смашная. Марозаўка. Дзягно варылі: таўклі́ каноплі, злівалі мълако, з
мълъка варылі дзягно. Пъставіць варыцца, станіць ускіпаць, збіраіць зверху, зноў варуць і
збіраюць. Яно пахучае, бліны мъкалі. Дзягно дзелълі с кънапель, таўклі́ каноплі, змувалі
мълако, з гэтъга мълъка варылі дзягно. Кішуроўшчына, Буй, Вялікі Азярэцк, Гарадзец,
Дольдзева, Каралі, Партызаны, Рэчкі.
ДЗЯ́ДЗІНА ж. Жонка дзядзькі. Дзядзьку схарані́лі і дзядзіну за ім у нъгах. Баравікі,
Закур’е.
ДЗЯ́ДЗЬКА м. 1. Дзядзька. Мы на полі ў дзядзькі былі́. Алексінічы. У сваты бралі
свата, дзядзьку за свата, содзюць іх на куце. Леснікі. 2. Любы мужчына. Гэта прышоў
тэй дзядзька, што летъм прыходзіў, сянні прышлі́. Міцюкова.
ДЗЯДО́К м. Калок (для кіравання крыгай). Дзядок у канцы крыгі пыддзіржайіць.
Багданава.
ДЗЯДО́ЎНІК м. Лопух. Дзядоўнік калючы расцець, бурачковым цветам цвіці́ць, яго
поўна. Каралі. Дзядоўнік колкі, як іголкай уколіць, як даторкнішся. Запруддзе, Вялікі
Азярэцк, Нямойта, Рулёўшчына, Фасаўшчына. Дзядоўнік вешалі у хляве перад Купаллем,
ссячэш тапаром, вешаеш у хлеве. Цясішча. Дзядоўнікам – карэннем – мыюць гълаву.
Мянюцева. Дзядоўнік сабіраюць, па бабках ходзюць, ваду бяруць – ад пуду. Дзядоўнік
сабіраюць, тады вадзі́чкай дзяцёнка скупаюць і піць даюць. Цясішча. Дзядоўнік, як
атлажэнне салей, к нагам прыкладаюць. Гарадзец, Алексінічы, Марозаўка, Рулёўшчына.
ДЗЯДО́ЎНІНА ж. Тое ж. А кълючая тъкая тръва дзядоўніна. Во зъ яе неік узяцца.
Іна бъльшая расцець, бъльшая. Запруддзе, Цясішча.
ДЗЯДУ́ЛЯ м. Дзядуля, дзед. Дзядуля, пакажыця, які́я грыбы вы бірыцё. Сукрэмна.
ДЗЯДЫ́ толькі мн. 1. Дзень памінання памерлых. Іх троя Дзядоў буваюць. Бываюць
Дзяды увосінь. Запруддзе. Дзяды бываюць адны перат Акцябрскімі, адны нъ Маслінку і нъ
Раданіцу Дзяды і Духа – чэцьвіра Дзядоў бываіць. Нямойта. Дзяды перат новым годам,
перат Тройцай бываюць Дзяды. Вялікі Азярэцк. Трэція Дзяды бываюць ат Пакрова да
загвін, пасярэдзіне. Чацвёртыя Дзяды – як Маслінка, перад Маслінкай. Каралевічы. 2.
Рытуальная вячэра ў памяць памерлых. На Дзяды абізацільна поліўка, каша, клёцкі, мяса,
астальное па вазможнасьці. Гарадзец. ○ ДУХАЎСКІ́Я ДЗЯДЫ́. Дзень памінання
памерлых, які выпадае на свята Духа (Сёмуху або Тройцу). Духаўскі́я дзяды – ета Духа,
Троіца, ета летам. ○ МІСАЕ́ДНЫЯ ДЗЯДЫ́. Дзень памінання памерлых, які выпадае на
мясаед, – тыдзень, што папярэднічае Масленіцы і на працягу якога дазвалялася есці мяса.
Місаедныя Дзяды – ета во зімой. Запруддзе, Гарадзец. ○ ДЗМІ́ТРАЎСКІЯ ДЗЯДЫ́. Дзень
памінання памерлых, які выпадае на Дзмітраўскую суботу. Гарадзец. ○ ПАКРО́ЎСКІЯ
ДЗЯДЫ́. Дзень памінання памерлых, які выпадае на Пакровы, – старажытнае земляробчае
свята. Гарадзец. ○ РА́ДАНСКІЯ ДЗЯ́ДЫ. Дзень памінання памерлых, які выпадае на
Радаўніцу. Радънскія дзяды пасля Паскі ўва ўторнік. Багданава. ○ РА́ДАЎНІЦКІЯ
ДЗЯДЫ́. Тое ж. Дзяды будуць Радаўніцкія послі Паскі. Дзяды бываюць у мясавіт,
мясаедныя, і на Троіцу. Багданава.
ДЗЯЖА́ ж. Дзяжа. У дзяжы рашчына находзіцца. На рэшата прасеіш муку,
картошкі здзярэш, размесіш, солі сыпіш, вымесіш, каъчаргой жар выгартваеш, пъмялом
вымеціш, на лапату дзервянную – і ў печ. Так хлеб пяклі́. Міцюкова, Вялікі Азярэцк. ◊
СПОР <ТАБЕ́>У ДЗЯЖУ́! Пажаданне жанчыне, якая замешвае хлеб. Як хлеп месіш,
кажуць: спор табе ў дзяжу! Багданава.
ДЗЯ́ЖКА, ДЗЯ́ШКА ж. Рэмень, папруга. Дзяшкай падперазваецца. Каралі. Хуць
плач, ні плач, Сонечка, / Павязуць цябе, / Там плакаці не дадуць. / Уні́муць сэрданька
ласкаю, / Уватруць слёзачкі дзяжкаю (з песні). Вялікі Азярэцк.
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ДЗЯЙСЦВІ́ЦЕЛЬНЫ прым. ○ ДЗЯЙСЦВІ́ЦЕЛЬНАЯ (служба). Тэрміновая
вайсковая служба. Атслужыў два гады дзяйсцві́цельнай [службы]. Карпавічы.
ДЗЯК м. Дзяк. Прыяжджалі поп і дзяк, глядзелі цэркву. Буй.
ДЗЯ́КАВАЦЬ незак. Дзякаваць, выказваць падзяку. Я дзякаваў доктару. Запруддзе.
Дзякуй вам, што пазычылі. Нямойта, Запруддзе, Міцюкова, Ульянавічы.
ДЗЯКО́Ў прым. Дзякаў. У дзяковым домі жыў тэй сырыкатысішнік. Алексінічы.
ДЗЯ́КУЙ, ДЗЯ́КУЙЦЯ выкл. 1. Выяўленне ўдзячнасці. Пъмыгай бох! – Дзякуй!
Каралі. 2. м. (?). Падзяка. Ай, Сашачка, кажу дзякуй табе. Вялікі Азярэцк. Калі́ што
бярэш у каго, то гаворыш дзякуйця. Нямойта.
[Жанчына з в. Нямойта не зусім упэўнена тлумачыла, што так гавораць, калі нешта
бяруць у другога чалавека. Звычайна кажуць спасіба.]
ДЗЯЛЕ́ННЕ н. Метка, пазнака на чым-н. На дышле дзяленні кап глыбей, мельчы
[пахаць], для глубіны ўспашкі. Нямойта.
ДЗЯЛІ́ЦЦА незак. 1. Дзяліцца, рабіць падзел гаспадаркі. Ну й жылі́, жылі́ разам, а
тады задумалі дзялі́цца. Самсоны. 2. Аддаваць. Хто серца ймеў, той с паследнім дзялі́ўся.
Марозаўка.
ДЗЯЛІ́ЦЬ незак. Дзяліць, размяркоўваць. Дзялі́лі ету зямлю, што была. Марозаўка.
У Юстына была грушына лі мяжы, то дзялі́лі с суседам яе папълам. Гарадок. Пъсля
вайны было пяціра. Адно яйцо нъ дваі́х дзялі́ла. Манголія. Як што было ў каго дзялі́ць, так
дзялі́лі. Самсоны. А тут Бох дзеліць пораўну: і багатага і беднага – усі́х бярэць к сабе, на
той свет ўсіх бярэць к сабе: і харошага і дрэннага, і сляпога і крывога. Запруддзе.
ДЗЯРАВЕ́НСКІ прым. Вясковы. Кап тут дзяравенскаму так есці давалі. Вялікі
Азярэцк.
ДЗЯРНЕ́ЎЯ н. зб. Дзёран. Зімой як стануць къпаць дзярнеўя, як харонюць. Дзярнеўя
кідаюць на дъмаві́ну. Багданава.
ДЗЯРНУ́ЦЬ зак. Моцна пацерці, церануць. Як дзярнеш мачалкай, як крапі́вай
абдзернесся, апстрыкнесся. Багданава.
ДЗЯРО́НІКІ, ДЗЯРО́ННІКІ м. Дранікі; бліны з дранай бульбы. Дзяронікі пяклі́,
дзерлі на тарцы. Гарадзец. Дзяронікі з дзяронай бульбы. Фасаўшчына. Бліны былі́
дзяронікі, мъкалі ў дзягно. Кішуроўшчына. Дзяронікі надзяром, атцэдзім, ці ладачкамі
паджарым, ці ў які́ тук – і ў чугунок. Леснікова. Дзяроннікі дзелалі, укусна. Багданава,
Запруддзе, Леснікі, Рэчкі. ДЗЯРО́ННІЧКІ памянш. Бліноў-дзяроннічкаў напячэць.
Багданава.
ДЗЯРО́НКА ж. Тое ж. Рэчкі.
ДЗЯРУ́ГА ж. 1. Дзяруга; посцілка, вытканая з парванага на стужкі старога адзення,
тканіны. Ткалі дзяругі трапачныя, накрываліся і́мі. Запруддзе. Дзяруга – з трапак ткалі,
накрывалісі, капа ціпер завуць. Партызаны. 2. Посцілка або коўдра з палатна. З пълатна –
ета дзяругі звалі, накрываліся і́мі. Дзяруга ў дзве рэдзі, паснуеш і вытчэш. Як спалі,
накрываліся дзяругай, обшчая на ўсіх, усярэдзіну наложуць кудзелі. Гарадзец.
ДЗЯРЭ́ЎНЯ, ДЗЯРО́ЎНЯ ж. Вёска. У дзярэўні тры такі́х чълавекі. Багданава.
Дзярэўня хлеб пашэць, гораду даець, а цъна большъя. Гарадзец, Каралевічы. Воўк знёс
мальчыка і яшчэ тры душы ў нашай дзяроўні. Вялікі Азярэцк. Там была дзярэўня бальшая,
хата на хаце. Закур’е, Дуброўкі, Неўгадава.
ДЗЯ́СНА ж. Дзясна. Дзяснамі што-небудзь атці́сну. Партызаны.
ДЗЯТВА́, ДЗІТВА́ ж. зб. 1. Дзеці, дзетвара. Дзятве пасцілаюць гарохвіны спаць.
Неўзгадава. 2. Лічынкі пчол, чарва. Дзітва – чарвячкі́, з іх пчолы выводзяцца. Вялікі
Азярэцк. Дзітва ў пчол ёсь. Сянно. Ва ўрэмя мідазбора [трутні] саграваюць дзятву, носяць
ваду. Нямойта.
ДЗЯ́ТЛІНА, ДЗЯ́ЦІЛІНА ж. Дзяцеліна, канюшына. А гэта клевір дзі́кі, дзятліна,
дзяціліна. Заазер’е. Кунюшына ета, а хто дзятліна скажыць. Алексінічы. Дзятліну
накосіш на пожні. Самсоны. Зь дзятліны пчолы бяруць. Кляпчэва. ДЗЯ́ТЛІНКА памянш.
Белая дзятлінка драбней, а красная большая. Кавалі.
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ДЗЯЎБА́ЦЬ, ДЗІЎБА́ЦЬ незак. 1. Дзяўбаць, дзяўбці. Дзяцел у лесі дрэва дзяўбець.
Каралевічы. Бульба згніла, і птушкі німа чаго дзіўбаць. Міцюкова. Куры дзяўбуць усё, і
ёршыкуў. Проста дзі́кая курыца, дзіч, а гетыя спакойные, з рук будуць дзіўбаць. Вялікі
Азярэцк. 2. Выдзёўбаць чым-н. Вуллі былі́ із дзерава, дзіўбалі стамескай. Багданава. 3.
Стукаць чым-н. Што ты там дзяўбеш мълатком ці тъпаром? Нямойта. 4. экспр. Есці
патроху. Ідзеш і дзяўбеш гэту булку. Запруддзе.
ДЗЯЎЧО́НКА ж. Дзяўчынка. Малая дзяўчонка была ў мяне, дзяцёнык. Багданава. Я
прыехала сюды яшчэ дзяўчонкай. Міцюкова. Яна б мне і палы падцёрла, дзяўчонка.
Дольдзева, Самсоны. ДЗЯЎЧО́НАЧКА памянш. Тъмара с дзяўчонъчкай пъшла. Багданава.
ДЗЯЎЧУ́РЫЧКА ж. Дзяўчо. Схадзі́, дзяўчурычка, вады. Запруддзе.
ДЗЯЎЧЫ́НА, ДЗЕ́ЎЧЫНА ж. Дзяўчына. Дзяўчына бъльшая ўжо. Партызаны,
Марозаўка. Я ў вакоп з дзяўчынъй пабегла. Неўгадава. Сеннінская дзеўчына, чаму ш ні
знаіш. Партызаны, Вялікі Азярэцк. Мама захварэла, памерла, асталося пяць дзяўчын.
Закур’е.
□ Гадуй дзяўчыну, рыхтуй пярыну. Запруддзе.
ДЗЯ́ЦЕЛ, ДЗЯ́ЦІЛ м. Дзяцел. Дзяцел астаецца на зіму, ён у дупле. Леснікова. Шэры
дзяціл стукаіць у дзерава. Багданава. Дзяціл ёсь і цяпер. Буй.
ДЗЯЦЁНАК, ДЗІЦЁНАК м. Дзіця. Содзюць дзяцёнка на кажух лахматы, каб быў
багаты. Ложуць хлеб і грошы, і бумагу, і карандашы. Што возьмець, тады ужо тое і
будзіць. Запруддзе. Век ні дась дзяцёнку. Кішуроўшчына. І нъ дзяцёнка скажуць: татъчка
мой роднінькій і нъ бацьку. Міцюкова. Дзіцёнък ні къцянёнък. Дзе б атдыхнуў дзіцёнак,
дак усе к старым едуць на помач. Запруддзе, Заазер’е, Самсоны, Фасаўшчына,
Ульянавічы. На хутарах жылі́, дзяцёнкаў дванаццаць. Дуброўкі. Як спужайіцца дзіцёнък,
то тамыцька бабы вады бяруць. Закур’е. ДЗІЦЯНЁНАК памянш. Сяджу адна з тым
дзіцянёнкам. Запруддзе.
ДЗЯЦЁНЫШ, ДЗЯЦЁНУШ м. Маладая істота звера або птушкі. Вавёрчын
дзяцёнуш на ветку скок. Багданава. У буцяна пары, толькі пары. Е́слі будзіць пяць яец, то
ён ці яйцо скі́ніць, ці дзяцёныша свайго. Нямойта.
ДЗЯЦІ́НЫ, ДЗЯЦІ́ННЫ прым. 1. Дзіцячы; які мае адносіны да дзяцей, належыць
дзецям. Можа сыйдуцца, памі́ръцца, дзяці́нны бацька будзе. Багданава. Гэта дзяці́нъя
койка. Рэчкі. Дзе дом дзяці́ны, там і прыстарэлыя. Серкуці. 2. Які мае адносіны да
дзятвы, чарвы. Буць трутні, буць чаърва дзяці́нная, матка [пчаліная] ад дзяцей нікуды не
пойдзіць. Вялікі Азярэцк. ◊ ХАЙ ТАБЕ́ ДЗЯЦІ́ННЫ РО́ЗУМ. Засцерагальныя словы, як
пажаданне не развівацца разумова. Свякроўка мая гаворыць: «Калі́ цябе ругаюць, ты
толькі скажы: хай табе дзяці́нны розум». Багданава.
ДЗЯЦЮ́К м. Дарослы хлапчук, хлопец. Ты ўжо дзяцюк. Запруддзе.
ДЗЯ́ЧЫЦЬ незак. Раіць, казаць. Свякрова мне дзячыла, што ні бярыся ні разу за
цела, а то знак будзіць у дзяцёнка. Чуцькі.
ДЗЯШЭ́ВЕЙ, ДЗЯШЭ́ВІЙ, ДЗЯШЭ́ЎЛІ прысл. Дзешавей, танней. У гарадах
прадукты дзяшэвей, чым у дзярэўні. Гарадзец. Як не выйдзіць, дзяшэвій куплялі.
Дольдзева. Дзяшэўлі прадалі свіней. Дуброўкі.
ДЛІННА́ ж. Даўжыня. У длінну складалі. Турава.
ДЛІННАНО́ГІ, ДЛІНАНО́ГІ прым. Даўганогі. Дліннаногі еты малец. Длінаногі
пашоў еты. Гарадзец.
ДЛІННАНО́СЫ прым. Даўганосы. Худы, дліннаносы такі́. Каралевічы.
ДЛІННУВА́ТЫ прым. Даўгаваты. Нос троху дліннуваты. Багданава.
ДЛІ́ННЫ прым. Высокі, доўгі. Длі́нны, як жэрдзіна. Розмыслава.
ДЛЯ, ДЛІ прыназ. Для. Была каморка для сала. Нямойта. Для помачы ўзялі́ тры
чълавекі. Марозаўка. Свінню сем гадоў дзіржалі, длі пъръсят харошъя была. Рулёўшчына.
ДМУХАВЕ́Ц м. 1. Дзьмухавец, адуванчык. Къла дарох расьцець дмухавец. Кляпчэва.
Дмухавец завуць, як усё поля цвіці́ць. Леснікова. 2. Казелец, кураслеп (?). Дмухавец – ета
люцік, ат яго могуць пчолы пагібаць. Кляпчэва.
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ДНУ́ШКА ж. Дашчэчка. Кіндзюк с сала, мяса, нада трошачкі падварыць і ў марлю
палажу, звяжу і днушкай націскаю і пат камень. Жохава.
ДНЯ́МІ прысл. 1. У бліжэйшы час. Карова далжна цялі́цца днямі. Запруддзе. 2.
Нядаўна. Днямі ка мне захадзі́ла. Нямойта.
ДО, ДОСЬ, ДОСТ прысл. Досыць, дастаткова, хопіць. Тры кънавы косім, так нам
сена і до. Багданава. Ціпер зямлі́ до усі́м. Самсоны. Абжора, ясі́ ні пакуль до, а пакуль усё
[не з’ясі]. Нямойта. У нас ны брыгадзі буракі́ – па сем кілаграмуў бурак! Два буракі́ і до
несьць. Баравікі. Мне днэй грып і до. Сукрэмна. Усяго до было на маі́м жыцці́. Партызаны,
Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадок, Запруддзе, Леснікова, Нямойта, Чуцькі. У дзярэўні
працы дось. Манголія. Дось ужо наъкалыхала. Дуброўкі. Ёй дост, работы многа. Каралі.
ДО́БРА прысл. 1. Добра. Маўчыць ён, ці худое ці добрае, ці яму добра ці худа. Вялікі
Азярэцк. Добра, што колодзісь выкъпалі. Міцюкова. 2. Шмат, многа. Добра плаці́лі, пъ
чатыры підзісят плаці́лі зъ жывэй вес авечкі. Неўгадава.
ДО́БРЫ прым. 1. Добры, гаспадарлівы. У добръга хъдзяіна усюдых добра.
Каралевічы. 2. Шчыры, сардэчны. Але была дужа добрая [суседка]. Леснікова. 3. н.
Добрае, тое, што стварае злагоду, камфорт. Калі́ прышла за добрым, прыхадзі́, а зы плахі́м
– за дзверы [так сустракала жанчыну шаптуха ў в. Свечы]. Заазер’е. Што я ві́дзела
доброё? – Нічога. Заазер’е. ◊ ДО́БРАГА ВУ́ТРА. Прывітанне раніцай. Міцюкова. ◊
ДО́БРЫ ДЗЕНЬ. Прывітанне днём. Добры дзень у хату. Багданава, Міцюкова, Нямойта. ◊
ДО́БРЫ ВЕ́ЧАР. Прывітанне вечарам. Нямойта. ◊ У ДО́БРЫ ЧАС. Пажаданне поспеху.
Ну, у добры час – на ўлучшэнне. Заазер’е.
ДОЖДЖ, ДОШЧ, ДОШ м. Дождж. Дажджу не было, а цяпер ллець і ллець. Дош
ішоў нъ Івана – пяць дней будзіць послі ісці́ (прыкмета). Вялікі Азярэцк. Без дажджу і
трава ні расцець. Дольдзева. Просіш ты каня, як дожджу. Буй. Перадавалі: дожджу ня
будзіць, а ўсё круціць, ломіць. Нямойта. Цімахвейіўка дожджу ні баі́цца. Гарадок. Як
дажджу німа, тады пыл на дарозі. Нада узяць маку і усыпаць у калодзесь, тады дош
пойдзіць (павер’е). Багданава, Мянюцева, Ракаў Засценак, Чуцькі. Мак сыпалі ў калодзесь.
Венікі, што мяцеш, так у печ спалі́ць, то дош будзіць. Так я летась кідала. Як хъваць
вязуць і дош ідзець, то къзалі: ён спрыяець таму, у тую сям’ю, дзе ён жыў (павер’е).
Гарадзец. Е́слі пітухі́ паюць у дошч, будзіць пагода (прыкмета). Розмыслава. Птушкі ні́ска
лётаюць – дош будзіць (прыкмета). Каралевічы. Пітухі́ пяюць на дош. Серкуці. Дош
будзіць, калі́ на шчыкет лезуць куры. Дош ідзець як вяселле, скажуць: мъладуха лізала
кълатоўку. Дольдзева. Скажуць, кълатоўкі лізалі і пенкі елі, затым дош ідзець нъ вяселлі.
Як дош ідзець на вяселлі, скажуць, што шчаслі́въя пара, добра, калі́ дош. Сні́цца: дош
ідзець – слёзы бальшэя. Ракаў Засценак. Штоп дош пашоў, то ўсяго дзелалі. Німа
дожджу, то мак у калодзіш сыпалі. Сукрэмна, Фасаўшчына. Кап дош пашоў, цікун – мак
– сыпалі ў калодзеш, кап ніхто ня ві́дзіў. Мак каб лета пірабыў, кап прашлагодні. Кап дош
пашоў, дзеўкі ръздзіваліся, голыя дарогу аралі на крыжавухі, тры-чатыры плух цягнуць.
Нямойта. Дош бокам пашоў – нехта на святэй нядзелі гърадзі́ў – дош зъгърадзі́ў (павер’е).
Нямойта. ◊ СЛЯПЫ́ ДОЖ (ДОШ). Дождж з сонцам. Сьляпы дож – як сонца і дош, на тым
свеці пакойнікъм рай. Кішуроўшчына. Сьляпы дош – калі́ сонца і йдзець дош. Ракаў
Засценак.
□ Ні тады дош ллець, як просіш, а тады, як косіш. Дольдзева.
ДО́ЙКА ж. 1. Даярка. Нявестка дойкай работаіць. Гарадзец. 2. Даільны апарат.
Дойка доіць, а калі́ не доіць, то кароў нада рукамі падаі́ць. Запруддзе.
ДО́ЙНЫ прым. Дойны; які дае малако. Тры каровы дойных – і вядро ні надоіць.
Багданава.
ДО́КТАР м. Доктар, лекар. Доктара не даждала, памерла. Багданава.
ДО́ЛАТА, ДАЛАТО́ н. Долата; цяслярскі і сталярскі інструмент. Долата дзі́ркі
даўбаць, рамы дзелаюць, тоўстае. Запруддзе. Даълато было, прабівалі дзі́ркі. Гарадзец.
Дълато бувала было. Вялікі Азярэцк. Выдаўбалі даълатом дупло з дрэва. Закур’е. Дзюбка
у буціна што дылато. Серкуці.
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ДО́ЛЯ ж. Доля. Мая доля дужа дрэннъя. Кішуроўшчына. Такая яго доля катова: на
печцы ляжаць. Фасаўшчына. Як у мъладога ногці цвітуць, то кажуць: доля красуйіцца
(павер’е). Нямойта. ДО́ЛЕЧКА памянш. Каб ты сваю долечку ня ві́дзіў! (праклён).
Запруддзе.
□ Родзіцца доня (донька), то будзя яму й доля (долька). Каралевічы. □ Родзіцца
донька, дасьць Бох дольку. Каралевічы.
ДОМ м. Дом, хата. На ўсе Новэ Сяло дом стаі́ць. Вялікі Азярэцк. Новы дом сні́цца –
да смерці (павер’е). Ракаў Засценак. Ні пайду, дачушка, ні пайду. / Ё ў цябе мамулька у
даму. / Хай дасць пърадък усяму (з песні). Каралевічы. У Чашнікъх ёсь сім’я дзісяціра
дзяцей, то йім дом пастроілі су ўсёй выгъдуй. Закур’е. Пашоў на работу дамы строіць.
Неўгадава.
ДО́МА прысл. 1. Дома, у хаце. Прыхаджу я й кажу дома: забяруць немцы.
Леснікова. 2. Побач, недалёка ад сядзібы. Я́гыды дома, грыбы тута. Во вышаў і бяры.
Сянно.
ДО́МІК м. Вулей. Стаўка на суках, вяроўкай тамацька прывяжыць к суку, мы яе ў
домік, аткрыем з аднэй стараны, дыму дадзі́м, пчолы ў лётку, як каровы с поля. Вялікі
Азярэцк.
ДО́МІКАМ прысл. Спосаб складвання сена (саломы). Стох домікам, длі́нны – гэта
скірда. Фасаўшчына.
ДОР м. Драніца, дранка; тонкія дошчачкі метровай даўжыні. Дор дзяруць адзі́н метр
дліной, шарана усякая. Дор драў, мятровыя досачкі. Ульянавічы.
ДО́СВІТА, ДО́СВІТ, ДАСВІ́ТА прысл. Да світання, на досвітку. Устаніць досвіта,
хлеба памочыць, укусіць. Нямойта. Мы устувалі досвіта, мялі лён, бабы тръпалі. Чуцькі.
Устанем досвіта і лён трэплем. Запруддзе, Багданава, Гарадок, Розмыслава, Ульянавічы.
Досвіт малаці́ць нада жыта, ячмень цъпамі. Гарадзец. Картошкі дасві́та зварыла.
Ульянавічы.
ДОТ м. Дот. Там быў дот нямецкі, гдзе царква стаяла. Алексінічы. Мы набралі
падушкі і ў дот за гумном, акраз і засталі́ся. Партызаны.
ДОЎГ м. Доўг, пазыка. Ніяк з доўгу не выб’юся. Партызаны. Ці атдала ты маткі
доўг? Нямойта, Сянно.
ДО́ЎГА прысл. Доўга. Доўга дома была. Нямойта.
ДО́ЎЖАНЬКІ прым. Даўгаваты, даўжэй зададзенага памеру. Абруч такі́ доўжанькі.
Вялікі Азярэцк.
ДО́ХНУЦЬ незак. 1. Дохнуць, здыхаць (пра жывёлу, насякомых). Патпячэць
мухамор, смітанай абальець, на акно паложыць, яны й дохнуць, й дохнуць [мухі].
Запруддзе. Каровы дохлі троху. Запруддзе. Уносяць удабрэнне, папыляць дабро, птушкі і
тыя дохнуць. Ні лісі́ц, ні зайцоў ня стала. Дуброўкі. 2. эмац.-ацэн. Паміраць. Мне дохнуць
нада, а хто будзе усе насі́ць. Вялікі Азярэцк.
ДО́ШКА, ДО́СКА, ДАСКА́ ж. Дошка. Дошкі нъ падлогу. Гарадзец. Дошчак
прывязём, а пол кладзі́ сама. Вялікі Азярэцк. Паёк, як бочка, і з дасок. Вялікі Азярэцк,
Багданава, Нямойта. Даскамі прыбі́ў плёнку к сцяне. Партызаны.
ДО́ШЧАЧКА, ДО́СТАЧКА ж. 1. Дошчачка, вузкая драўляная палоска, кароткі
адрэзак дошкі. Люлька с такі́х достачак. Гарадзец. Дъўжа – достачка перад лёткай, ёю
засоўваюць. Вялікі Азярэцк. 2. Дранка; матэрыял для пакрыцця даху. Хата была крыта
дошчычкамі ў тры слайі́. Міцюкова. Пат гетым шыферам дошчъчка. Дошчъчкай
пакрыта. Мянюцева. 3. Вузкая пласцінка, праз якую праходзяць вяровачкі ад панажоў у
кроснах. Дошчычкі ззадзі нітоў. Яны вот гэты зеў [робяць], як поныш нажмеш [нагой].
Заазер’е. 4. Чыны; вузкія драўляныя дошчачкі ў кроснах, з дапамогай якіх утвараўся зеў
асновы. Дошчачкі звалісі, што пірасоўвалі за нітамі на кроснъх. Закур’е. Достачкі ў ні́ткі
асновы укладаюцца. Дошчачкі, ні́цікі – усё адно і тое ш. Леснікова. 5. Драўляная палоска з
дзіркамі, прызначаная для снавання пражы з двух клубкоў. Достачка сдзелана і дзве
дзі́рачкі, іс двух клубкоў снуеш. Леснікова.
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ДРА́БАЦЬ незак. Рыхліць, матычыць. Зямлю драбалі. Баравікі.
ДРАБІ́НЫ толькі мн. 1. Калёсы, воз. Драбі́ны – эта калёсы раньшы называлі.
Багданава. 2. Яслі; кармушка для жывёлы, прымацаваная да сцяны. У драбі́нах верхнія і
ні́жнія жортка, а пасярэдзіне палъчкі, сперадзі толькі ъдна жордъчка. Драбі́ны
намертва прыкрэпляюцца. Гарадзец.
ДРАБІ́НКА ж. Крыху, невялікая колькасць чаго-н. сыпучага. Драбі́нку солі усып.
Вялікі Азярэцк.
ДРАБІ́ЦЬ незак. Драбніць. Сразу драбяць траву – вітамі́нная мука. Партызаны.
ДРАБНЕ́Й прысл. Больш дробна. Ду-ду-ду – нямецкі пулямёт, а наш драбней
сакочыць. Леснікова.
ДРА́БНУЦЬ зак. Драпнуць, зашкрэбці. Я цяпер мышы толькі драбнуць, я не сплю.
Нямойта.
ДРАБО́ЧАК м. Крыху, невялікая колькасць чаго-н. сыпучага. Укі́ну драбочак сахару
ў чай. Вялікі Азярэцк.
ДРА́БУШ м. Дзяркач, галень; стары венік без лісця. Венік змяцецца – ета драбуш.
Гарадзец.
ДРАВАСЕ́К м. Дрывотня; месца, дзе сякуць дровы. Дравасек, дзе дровы сякуць.
Вялікі Азярэцк.
ДРАГБУ́ЧЫ прым. Дрыгвяністы, зыбкі. Драгба, драгбучая места. Фасаўшчына.
ДРАЖНІ́ЦЦА незак. Дражніцца, цвяліцца. Узлезім на трысцен і дражні́ліся. Буй.
ДРАМАЧЫ́ЦЬ незак. Драць, дзерці (пра горла). Што-та горла драмачыцьдрамачыць, трэба горла прамачыць-прамачыць (з песні). Нямойта.
ДРАНІ́ЦА ж. Дранка; тонкія дошчачкі, якія дралі з калод і выкарыстоўвалі як
матэрыял для пакрыцця даху. Раней крылі хату саломай, драні́цай крылі, саломай крылі.
Нямойта.
ДРА́НКА ж. Тое ж. Дранку дралі і крылі хату. Багданава. Шчапою крылі, шчэ
называюць дранка. Гарадзец. Ну ґонт, дранка называіцца. Нямойта. Стаў драць дранку,
накрыў дранкай. Сукрэмна.
ДРА́НІКІ мн. Дранікі; бліны з дранай бульбы. З бульбы дранікі, ці драчёны. Дранікі
дзярэш і кашу драную. Вялікі Азярэцк. Дранікі на тарку дзяром. Дранікі ў смітану
наъмаъкалі. Багданава. Дранікі з бульбы. Кляпчэва.
ДРА́НЫ прым. Драны; здробнены на тарцы. Вялікі Азярэцк. ○ ДРА́НАЯ
(ДРА́ННАЯ) КА́ША. Бабка; бульбяная каша з дранай (цёртай) бульбы. Драная каша – з
бульбы, тры яйцы. Парэчча. Каша дранная: натруць бульбы, сцэдзюць, сала кусочкамі
маламі. Багданава. Бульбу надзяруць, жыру пакладуць і ў печ. Яна ўтушыцца, упарыцца і
каша драная. Гарадзец. ○ ДРА́НЫЯ КЛЁЦКІ. Клёцкі з дранай бульбы. Здзярэш бульбы, на
трапку, на палытняную атрапку, атціскаеш, пасоліш, змесіш і кашаеш, і драныя клёцкі.
Вялікі Азярэцк.
ДРАНЬ ж. 1. Дрэнны, кепскі. Я з дранню гаварыць ні стану. Парэчча. 2. выкл.
Нешта нядобрае, кепскае. Тады кажуць: дрань дзела. Каралі.
ДРА́ПКА ж. Вазок, выязныя калёсы. Драпка – ета калёсы з рамачкай, ета праязныя
калёсы. Драпкі са спі́нкай запрагу, перапрагаю ў прастыя санкі. Нямойта. Драпка
нъзъвалъся, калёсы такі́я выязныя. Серкуці. Драпка прастэя [калёсы], Богу малі́цца на
Маслянку ездзілі. Леснікова.
ДРА́ПЧАК м. Тое ж. Драпчак – ездзіць па гасцях. У драпчаках зялезны ход.
Дуброўкі.
ДРАТАВА́ЦЬ, ДРУТУВА́ЦЬ незак. 1. Сноўдацца, шныпарыць (у пошуках гарэлкі).
Дзень дратуюць, к вечару бі́цца завядуцца: панап’юцца. Багданава. 2. Скакаць,
вытанцоўваць. Як пойдуць друтуваць, як хата ні ръзваліцца. Вялікі Азярэцк.
ДРА́ТВА ж. Дратва; прамасленая або навошчаная нітка. Дратвай шылі, драцьвіна
была. Турава. Валінак дратвай патшываюць. Нямойта.
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ДРАЎНІ́К м. Дрывотня; хлеў або павець для дроў. Грады былі́ пат сцяной, для дроў
былі́ драўнікі́. Вялікі Азярэцк. Драўні́к быў, дровы складалі. Цяпер драўнікі́ на вуліцы, дык
нікрасі́ва. Станюкі. Дровы прынасі́лі з драўніка. Дрова перавазі́лі з драўніка. Ульянавічы.
Сухі́я дровы з грады ў драўні́к складу. Серкуці, Гарадзец.
ДРАХ выкл. Ухапіцца, узяцца за ручку намацваючы. На Купала запруць у хаце, драх
– запёрта, у вакно вылезла. Чуцькі.
ДРА́ЦВІНА ж. Дратва; прамасленая або навошчаная нітка. Турава.
ДРА́ЦЦА незак. 1. Дзерці (лазу, пер’е і да т. п.). Драліся лыкі ў лясу, пад ніз суконку,
аборкамі укруцюць. Леснікова. 2. Разрастацца, распаўзацца (па зямлі). Макрыца ні́ская
такая, дзярэцца па зямлі́. Жохава. 3. перан. Узбірацца, падымацца. Дзярэсся на горкі, а
пасля скатываесся [пра жыццё]. Ульянавічы.
ДРА́ЦЦА незак. Біцца. □ З сынам бі́ся-дзярыся і на печ дзярыся, а з зяцем бі́сядзярыся і за парог дзярыся. Партызаны.
ДРАЦЬ, ДЗЕ́РЦІ незак. 1. Дзерці (лазу, лыка, пер’е і да т. п.). Буду ездзіць у лес лазу
драць – зараблю сабе на гармонь. Каралевічы. Дралі лазу із лі́пніку і на капыл плялі́ з
вяровачак. Лазу дралі і лазой красілі. Дольдзева. Лыкі дралі і лапці насі́лі. Жохава.
Падушкі сама сабе драла. Багданава. У нас зырання ны вяроўкі дзерлі лыкі. Леснікова,
Кішуроўшчына, Ульянавічы. 2. Рваць, здымаць мох. Мы ў соснічку мох дралі. 3. Абдзіраць
крупы. І крупы дралі, і жыта малолі. Нямойта. 4. Церці, драць (бульбу і інш.). Дралі
бульбу на тарцы. Дольдзева. Дралі картошку, атцэжывалі, вымесіш, вымесіш і пакачаіш
клёцкі. Багданава, Станюкі. 5. Разграбаць (грады і да т. п.). Куры грады дзяруць, дык
апшыюць трапкай лапкі. Вялікі Азярэцк. 6. Ірваць, забіваць. Пасля Пітра зізюля курэй
дзярэць. Гарадзец. 7. перан. Браць празмерна высокую плату. Яны ш цяпер дзяруць за мёт.
Івоні. ◊ ДРАЦЬ КАЗЛЫ́. Крычаць, лаяцца. Хазяіну худа, а жонка казлы дзярэць на яго.
Партызаны.
ДРАЦЯ́НЫ, ДРАЦЯНЫ́ прым. Зроблены з дроту. Былі́ дръцяныя і плеціныя з лык
палотны ў рэшыты. Заазер’е. Адзі́н лясні́к зыъбраў тры вуўчанёнкі ў дрыъцяныя скрыні.
Пожанькі.
ДРАЧ м. Дзяркач (птушка). Драч, ён крычыць кар-кар. Сянно.
ДРАЧА́НЫ мн. Дранікі; бліны з дранай бульбы. Сын любіць дръчаны, я яму пяку.
Чуцькі.
ДРА́ЧКА ж. 1. Цяслярская прылада, якой адзначаюць лінію выбаркі паза. Драчка –
дзе нада роўненька атвесці на дашцэ ці бярну. Вялікі Азярэцк. Драчкуй прыдзярэш, а
тады высічыш шпар. Фасаўшчына. Прадзярэць драчкай жалезнай [бервяно]. Дольдзева.
Драчкай, кап плотна прышлося, с адной стъраны драчкай і з другой выдзіраіш. Манголія.
2. Жалезны грэбень для часання лёну. Былі́ драчкі: досочка, набі́та гваздзей, апшліфованы
харашо і апчосываіш лён, пасканню і называлася кудзеля. Былі́ такі́я драчкі з гвозьдзя.
Дольдзева. Драчка такая, гвоздзі набі́тыя, зрэб’я снімаецца, а кужаль астаецца.
Фасаўшчына. Часалі на драчках, аптрэпіш на трапушкі, спушчалі на драчках. Вялікі
Азярэцк, Леснікі, Рэчкі. Драчка – доска тъкая, нъ яе набі́та гвозьдзя часьцінька. Закур’е.
3. Цёрка, тарка. Дзёрці нада бульбу на драчцы. Леснікова. Драчка – што бульбу дзяруць.
Нямойта. Карэння коньскага шчаўлюка дзяруць на драчцы. Баравікі, Леснікі. ДРА́ЧАЧКА
памянш. Бурачкі́ сцярыце на драчачку, выцісніце сок – і давайце піць. Розмыслава. ◊
(дзелаць) У ДРА́ЧКУ. Спосаб укладкі бярвення (пры пабудове рубленых засекаў).
Рубленыя засекі ў клеці ў драчку дзелалі. Браўно к браўну падганялі плотна, жалабком
такі́м дзелалі. Гарадзец.
ДРАЧО́ННІКІ, ДРАЧА́НІКІ мн. Дранікі; бліны з дранай бульбы. Драчоннікі пяклі́:
бульбу надзярэш, троху аці́снеш і пячэш. Міцюкова. Ідзі́ця, мама, чысціця бульбу, дзярыця
бульбу і пячыця дръчанікі. Чуцькі.
ДРО́БНА прысл. Дробна. Гэты [наш] пулямёт дробна, а наш буйна сакочыць.
Леснікова. ДРО́БНЕНЬКА памянш. Сала дробненька пакрышыць, бліны раскалаці́ць – і
сала ў бліны. Гарадзец.
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ДРО́БНЫ прым. 1. Дробны, небуйны. У нас клубні́ка дробная, як суні́ца. Запруддзе.
Бульба дробная будзіць. Вялікі Азярэцк. 2. Маларослы, шчуплы. У нас дробны народ.
Закур’е. ДРО́БНЕНЬКІ, ДРО́БНІНЬКІ памянш. Сыны па мне – дробненькія. Ракаў
Засценак. Бранец – ягады дробненькія. Кішуроўшчына. Чарні́цы дробненькія. Партызаны.
Дробнінькія такі́я стручкі́ ў ві́ґі. Гарадзец. Цяпер дробнінькая клюква. Свечы. ○
ДРО́БНЕНЬКАЯ КРАПІ́ВА. Жыгучка; пякучая крапіва з дробным лісцем. Дробненькая
крапі́ва завецца па-другому жыгучка. Заазер’е.
ДРО́ВЫ толькі мн. Дровы. Сасна паліцца – дровы гаърачые. Партызаны. Цвыркуна
прынесла ў хату з драўмі́. Багданава. Нъ Къляды гадаюць: дровы ў хату нясуць ахапък,
шчытаюць. Калі́ пара, то замуш пойдзіш, а калі́ лі́шка, то не. Гарадзец. Бес паджогі
дровы не гараць. Каралевічы. Дровы нада сеч. Чуцькі, Гарадок, Забор’е, Міцюкова.
Дровамі топімся. Неўгадава. Гнілымі дрывамі цяпер таплю. Дуброўкі.
ДРО́ЖДЖЫ толькі мн. Дрожджы. Дражджамі мълако пахла. Міцюкова.
ДРОЗД м. Дрозд (птушка). У драздоў гнёзды, як чугуны крэпкія, яечкі шэранькія, як
курачкі, крычалі. Баравікі. Дроздт ё, салавей. Багданава.
ДРОСТ, ДРОЗД м. Гарчак (расліна). Дрост ніхто ня есць, ён горкі. Дрост па дварэ
расцець, дужа горкі, як перац, як лізнеш. Запруддзе. Дрост па бульбі расцець, горкі, вісокі.
Багданава. Дрост горкі, поўна яго. Гарадзец. Дрост абы-дзе расцець, горкі. Каралевічы,
Алексінічы, Каралі, Сукрэмна. Дрозд – тръва тъкая, яе дужа каровы ні ядуць. Кляпчэва.
ДРОТ м. Дрот. Прычэпіць драты такі́я і нясець ваду [на каромысле]. Каралевічы.
ДРАЦІ́НКА памянш. Па вяровачцы, па драці́нцы смаллянка далазіць да вокарака.
Смалянкі па драці́нке на окарак і аб’ядуць. Парэчча.
ДРУГ м. □ Ня мей сто рублей, а сто друзей. Запруддзе, Жохава.
ДРУГА́К м. Другі ў залежнасці ад паслядоўнасці выхаду пчаліны рой. Другак – другі́
рой – буваіць луччы, чым першак, у другі́м мъладая матка, другей луччы. Вялікі Азярэцк.
Другак – другі́ рой, слабейшы, у эціх раях можа быць няплодная матка. Запруддзе. На
дзівятым дні можыць быць другак. Кляпчэва. Другак – другі́ рой. Закур’е.
ДРУГІ́ ліч. 1. Другі. Меншая дзевачка хадзі́ла ў другі́ клас. Баравікі. Прыехаў другую
нядзелю. Запруддзе. Баню таплю чэраз нядзелю на другей. Маей сястры другей дзеці.
Партызаны. 2. прым. Іншы. Буду другея, длі́нныя, штаны насі́ць. Нямойта. Ці ў нас, ці ў
другей дзярэўні былі́ швейкі. Партызаны. Цяпер людзі другея. Ульянавічы. У Лепілі
дожджу ні было, а ў нас дож, як другі́ край. Запруддзе. 3. н. Іншае, адрознае ад мінулага.
Засаўкі былі́ў дзвірах, а цяпер сусі́м другоя. Багданава.
ДРУГІ́ННЫ прым. Іншы, другі. У другі́нны дзень сонца таксама гуляіць. Багданава.
ДРУЖАЛЮ́БНЫ прым. Дружалюбны, таварыскі. І мы такея дружалюбныя былі́.
Дуброўкі.
ДРУ́ЖАЦКІ прым. Тое ж. Мыскалі́ – дружацкія людзі. Закур’е.
ДРУ́ЖБА ж. Дружба, сяброўства. Любоў то любоў, але і дружба нада. Ульянавічы.
ДРУ́ЖНА прысл. Дружна, у згодзе. Пажані́ліся і так дружна жылі́. Леснікова. Кап
ня сорылісі, ні ругаліся, каб адзі́н аднаго уважалі, дружна жылі́. Запруддзе.
ДРУ́ЖНЫ прым. ○ ДРУ́ЖНАЯ СЯМЕ́ЙКА. Пакаёвая кветка. Цвет дружная
сямейка, ссохніць, потым адуростачкі. Дружная сямейка – такі́ ў мяне вазон. Дружная
сямейка [вазон], на зіму усе звалюцца, а вясною разам усходзюць. Нямойта.
ДРУЗГА́ ж. Дрыгвяністае месца (у возеры). Буваіць озіра, там гразі́шча, станіш і
можыш утануць, ета друзга. Сукрэмна.
ДРУ́ЗЛЫ, ДРУ́СЛЫ прым. Мяккі, рыхлы. Бабка друзлыя, пыдбярозывік цвёрды,
бабка чарнейіць. Пожанькі. Здзелаіцца друслая капуста, ніякая. Запруддзе.
ДРУЗЛЯ́К м. Хілы, слабы. Друзляк ты. Вялікі Азярэцк.
ДРУНДУЧЫ́ХА ж. Пустазвон, брахлівец. Як друндучыха брэшыць. Нямойта.
ДРУ́ЧКА ж. 1. Жалезны грэбень для часання лёну. Такая дручка была з гвоздзей, ну і
так часалі ўжо, спушчалі. Заазер’е. Дручка – гвоздзі набі́ты і дзярэш, накруціш на дручку,
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вяршыння падае, а на дручцы – лепшае. Багданава. 2. Пабудова для часання лёну. Дручка
была, дзе часалі лён. Багданава.
ДРЫ́БАЦЬ незак. Дыбаць. Яго ногі во так дрыбаюць, плахі́я. Буй.
ДРЫГБА́, ДРАГБА́, ДРАГВА́ ж. Дрыгва; дрыгвяністае, зыбкае месца. Былі́
балоты, дрыгба вечнъя. Дрыгба – топкае месца. Дръгба такая, а йдзеш, баішся, каб не
правалі́цца. Багданава. Дрыгба дзе топка, ня можна хадзі́ць. Драгба – дзе вязнеш, не
можна вылезці. Кішуроўшчына. Тут дрыгба была, вокны былі́, тапі́лісі. Запруддзе,
Фасаўшчына. Драгва такая тут была! Гарадок.
ДРЫГВЯ́НІСТЫ прым. Дрыгвяністы, багністы. Дрыгвяністъя такоя места.
Кляпчэва.
ДРЫВО́ТНІК м. Дрывотня, дрывотнік. Дзе дрывотнік, гадзюка чорная, страшная
паўзець. Вялікі Азярэцк.
ДРЫЖА́ЦЬ незак. Дрыжаць, калаціцца. Рукі дрыжаць, як у злодзея. Вялікі Азярэцк.
ДРЫЖЭ́ННЕ н. Дрыжанне. Ад дрыжэння лопнуў мъчавы пузыр. Нямойта.
ДРЫ́ЛІХ м. Палатняная спадніца. Дрыліх і андърак – тое самъе, дрыліх прасты,
ілляны, а андърак суконны. Самі вытыкалі андъракі суконныя ў балонкі, дрыліхі ілляныя.
Ракаў Засценак.
ДРЫЛІ́Ш КІ мн. Самаробная клятчастая тканіна (вытканая пераважна ў чырвоныя з
чорным клеткі). Дрылі́шкі ў клетку, з рознай пражы. Ні́ткі напрадуць, накрасюць і
выйдзіць такоя палатно, дрылі́шкі, чорнае с красным. Гарадзец.
ДРЫМЧЭ́ЦЬ, ДРЫНЧА́ЦЬ, ДРЫНДЫЧА́ЦЬ незак. 1. Дрынкаць, дрыжаць.
Рэжуць дзеръва, піла дрымчыць, нада ръзварот здзелаць. Кляпчэва. 2. Драць, дзерці (пра
горла). Нешта дрынчыць у горлі. Дрымчыць, нада ж прамачыць. Міцюкова. Нешта горла
дрындычыць, трэба горла прамачыць (з песні). Дуброўкі.
ДРЫН м. Кій, палка. Я цябе дрынам выхвашчу. Запруддзе.
ДРЫ́СНІЦЬ незак. Паносіць. Як дрысніць [пра кураня], ні бярыця яго. Фасаўшчына.
ДРЭ́ВА н. Дрэва. Бабры пірапі́люць якоя хочыш дрэва. У аднаго сына трынаццаць
дрэваў саду. Нямойта. Усякія дрэвы ёсь. На кусты, на дрэва налох нъкладаўся. Каралі.
Ложный нарысцінь нъ бярозі [чага] кала дрэва, як конскі капыт. Вялікі Азярэцк. На
астроўкі дрэва сячэш з рыгатыя елкі. Сукрэмна, Кішуроўшчына, Партызаны. Куркі
растуць на гнілым дрэві. Закур’е. ДРЭ́ЎЦА памянш. І дрэўцы пъсадзі́ў там. Чуцькі.
ДРЭЛЬ ж. Дрэль; прылада для накручвання дзірак. Дрэль дзі́ркі вярнуць, дажа і ў
жалезі. Запруддзе.
ДРЭНА́Ж м. Дрэнаж, асушэнне глебы. Дрэнаж палажылі – ёлкі павысахлі.
Кляпчэва. Дрэнаж быў, кусты павыразалі. Савінічы. Тута нечага асушаць, па горах
ездзюць, дрэнажы ложуць. Ракаў Засценак.
ДРЭ́ННА прысл. Дрэнна, кепска. Дрэнна, дрэнна ў горадзі, а ўсё роўна пруць у горат.
Галашчакіна, Ульянавічы, Фасаўшчына, Цясішча. Як бачыш у сне бырывікі́ – хърашо, як
гнілэя грыбы, то дрэнна (прыкмета). Запруддзе. Нош ны дарозі ўбачыш, то ні браць:
дрэнна будзіць (прыкмета). Ракаў Засценак. ДРЭ́ННЕНЬКА памянш. Дрэнненька адзета
была дзеўка: ніхто не браў. Запруддзе.
ДРЭ́ННЫ прым. 1. Мулкі, нязручны. Дрэнный хамут, змулюў каню плечы. Гарадзец.
2. Тупы, зрэзаны ад карыстання. Паклепюць касу, як дрэнная каса. Дольдзева. 3. Кепскі,
непрыемны для другіх. Пъыганая, дрэнная іна, во ціпер слухай. Вялікі Азярэцк. 4.
Пераборлівы на яду (пра жывёлу). Які́ дрэнны сабака з ядой. Кляпчэва. 5. н. Нешта
небяспечнае, наркатычнае. Пра мак гаворуць, якоё гэто дрэнноё. Гарадзец. ДРЭ́ННЕНЬКІ,
ДРЭ́ННІНЬКІ памянш. Хатка дрэнненькая была. Латыгаль. А ета во мая хата
дрэннінькая. Вялікі Азярэцк. ○ ДРЭ́ННЫ ГРЫБ. Агульная назва неядомых грыбоў.
Міцюкова, Партызаны, Сукрэмна.
ДУБ, ДУП м. Дуб. З елі, сасны, дубу, клёну не бяруць карчушкі, а з лі́пы – дым з лі́пы
харошы. Запруддзе. Цвёрды, як дуп. Серкуці, Каралевічы.
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ДУБАВЕ́ЦЦЕ н. зб. Розная драбяза, хлуд. Збіраюць дубавецце рознае. Ракаў
Засценак. Троху сабралі дубавецця? Чуцькі.
ДУ́БАЦЬ незак. Дыбаць, хадзіць. Адна во дубаіць яшчэ. Міцюкова.
ДУБЕ́Ц м. Дубец. Дубец атлъмаў. Дольдзева. Як радоўку пасуць, то с дупцом, а
пастух с пухай. Гарадзец.
ДУБІ́НА ж. Дубовае палена, калода. На дубі́нах ставюць хату, як не была камня.
Запруддзе.
ДУБНІ́К м. Дубняк, малады дубовы лес. Дубні́к тут у нас ё. Кавалі, Латыгаль.
Дубніку насейіла лясні́чыства, пысатку дзелылі мачом. Сянно.
ДУБО́ВЫ прым. Дубовы. Дубовую кару, як панос, і скоту топяць. Тады дубоваю
кару і смароднік кі́даюць туды, і сок такі́ укусный. Багданава.
ДУБО́К м. Хрызантэма (кветка). Дубок белым цвіці́ць, вунь у хаце [хрызантэмы].
Малы Азярэцк.
ДУБО́ЎКА ж. Сорт яблыкаў. Дубоўка – яблыка красныя, падобна, як дыня, красныя.
Пожанькі.
ДУБРО́ЎКА ж. Дуброўка (расліна). Дуброўка жоўцінькім цвіці́ць, здавала ў апцеку.
Багданава. Дуброўка на лікарства. Корні тоўстыя, як бульба, меншыя, больш цвёрдыя,
цвяточкі мелінькіе. Гарадзец.
ДУДА́Р м. Дудар, музыка. Сядзі́ць дудар на палі́цы, шыйіць боты, рукаві́цы (дзіцячая
лічылка). Сянно.
ДУ́ДЗЕЙКА н. зб. памянш. Дудкі, пустыя сцябліны. Дудзейка стъяла голае, так
зьелі бульбу жукі. Апечкі, Вялікі Азярэцк.
ДУДЗЕ́ЦЬ незак. перан. Дудзець; надаедліва паўтараць адно і тое ж. Цэлу ноч
дудзела варажбі́тка пра дзевак, пра кароў, мне абы хвосцік, а малака будзіць. Міцюкова.
ДУДЗЯНЫ́ прым. Дудкаваты; з пустым сцяблом. Дудзяная медуні́ца. Як перастоіць
[медуніца], абсыпаецца, дудзяное, толстае, абы паднялася, ходзім ірвом, пака ўстарэіць
рвом, пака бубышкі не з’яві́ліся. Каралі.
ДУ́ДКА, ДУ́ТКА ж. 1. Дудка, пустая сцябліна. Клевір абсыпіцца, адны дудкі
астануцца, пакуль высушыш. Запруддзе. Усю бульбу з’елі жукі́, толькі дуткі стъяць.
Вялікі Азярэцк. 2. Сцябліна. Дудкі ў бульбі згарэлі ад дзіклафосу, цвету бульба не дала,
але бульба была. Партызаны. 3. Стрэмка. У рукі пазаганялі дуткі. Закур’е.
ДУ́ЖА прысл. Вельмі, надта, надзвычай. Ён, вуш, дужа халонны. Алексінічы. Рунь ні
дужа вялі́къя, нібъльшая. Гарадзец. Сталі страляць дужа, страшна стала. Леснікова.
Чэрві жоўтыя куры дужа ядуць. Рулёўшчына. Я дужа любі́ла сырадой. Нямойта. А
людзям дужа пъсля вайны нада было. Ульянавічы. Ласьцік цяпер саці́н называюць,
ласьцікавае плацце – эта харошае дужа. Фасаўшчына, Багданава, Вялікі Азярэцк, Каралі,
Латыгаль, Савінічы, Станюкі, Цясішча. Бі́цца дужа не бі́ліся, таму што п’яных не было.
Ён яе дужа біў у гаълаву, яна і чокнулася. Закур’е.
ДУ́ЖА-ТКА прысл. Вельмі, надта, шмат. А ў нас лісі́чак дужа-тка нет. Дуброўкі.
ДУ́ЖЫ прым. Дужы, моцны. Запруддзе.
ДУ́ЙНЫ прым. Завейны, ветраны. Дзень які́ дуйны. Неўгадава.
ДУ́ЙКА ж. Мяцеліца, завея. Сягоння якая дуйка на дварэ. Неўгадава.
ДУ́ЛІНА ж. Груша дуля. Тут залезлі, во, дзе гэта дуліна стаі́ць. Запруддзе.
ДУ́ЛЬКУ прысл. Ні ў якім выпадку, нізашто. – Будуць памагаць нам? – Дульку!
Марозаўка.
ДУ́ЛЯ ж. 1. Груша і яе плод. У нас дуля казалі, а груша па-руску. Пожанькі. 2. экспр.
Кукіш, фіга. Запруддзе. ◊ ДУ́ЛЮ ТАБЕ́. Катэгарычнае адмаўленне ў нечым ці нязгода з
нечым. А дулю табе. А дулю ня хочыш? Запруддзе.
ДУ́МА ж. Дума, думка. Ад дум галоўка балі́ць. Заазер’е.
ДУ́МАЦЬ незак. Думаць. Вы думыйця: бырывікі́ раслі́ адзі́н кала днаго. Алексінічы.
Ён думыйіць купі́ць хату. Нямойта. Ты думаеш, мамка, што я ўсё тут скачу, / Прыдзі́
пъглядзі́, мамка, як я тут плачу (з песні). Каралевічы. Каб тое табе сталась, што я аб
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табе думаю! Запруддзе, Гарадок, Сянно. ◊ ДУ́МАЦЬ НА́ДА. Так, напэўна, менавіта. Дась
матка, што ўва ржу задзелуў штаны. – Думъць нада. Гарадок. ◊ НІМА́ ЧАГО́ І
ДУ́МАЦЬ. Пра поўную немагчымасць зрабіць што-н. Учора і сянні́ і думаць німа чаго пра
работу. Нямойта.
ДУ́МКА ж. Думка, спадзяванне. Думка на Леньку. Каралевічы.
ДУНУ́ЦЬ зак. Дунуць. Як вецярок дунець, дык такі́ запах! Запруддзе.
ДУПКІ́ мн. ◊ У ДУПКІ́. Быць катэгарычна нязгодным, супраць. Стала гаварыць
маццы, а ён, брат, у дупкі́. Нямойта.
ДУПЛО́, ДУПЛЁ н. Дупло. Дзяцел у дупле дзяцей выводзіць, дзе старое дрэва.
Леснікова. У дупло дайжа і етыя могуць ляцець – пчолы. Вялікі Азярэцк. Ні дупла ў
бульбіне, нічога. Нямойта. У ступе выдзеўбаная дуплё і туўкач. Жохава. Дуплё ў дубі дзеці
патпалі́лі. Фасаўшчына.
ДУПЛЁНКА ж. Тое ж. У дуплёнку ўлезуць і сідзяць пчолы. Каралевічы.
ДУПЛІНА́ТЫ, ДУПЛІВА́ТЫ прым. Дуплісты, дуплаваты. Дуплінатая бручка ні́скія
міста ня любіць, больш на пішчаных местах. Дупліватая бручка ні́скія міста ня любіць,
сі́льна жырнай зямлі́ ня любіць. Розмыслава.
ДУР ж. Дур, зацямненне свядомасці. У Леплі тры разы ляжала, дур у галаве стала,
павесілася. Закур’е.
ДУР м. Дурасць. Якей гэта дур зайшоў? Нямойта.
ДУРА́К м. Дурань. Е́слі адзі́н дурак укі́ніць камінь у возіра, сем разумных не найдзіць
камінь. Сянно. У яе шэсь дзяцей і ўсі дуракі́, божа! Чуцькі. Дару мех буракоў, каб ня быў
[муж, жонка] дураком (вясельнае пажаданне). Каралевічы. Кажыць, што німа дурука,
сядзі́ць і сваю душу ў госці прыглашайіць. Дуброўкі. ◊ САТВАРЫ́ЦЬ ДУРУКА́ . Учыніць
глупства. Дурука сатварыў тады, што прэмію ні ўзяў. Сянно.
□ П’яны праспі́цца, а дурак ніколі. Багданава.
ДУРАТА́ ж. Дурнота, глупства. Бываіць і свая дурата, а бываіць і судзьба.
Каралевічы.
ДУРАЧЧО́ н. зб. Дурні. Во дураччо былі́ людзі! Запруддзе.
ДУРМА́Н м. 1. Блёкат (?), дурнап’ян (?). Дурман цвіці́ць белым, корань як хрэн.
Парэчча. 2. Дурман (пра алкаголь). П’янка – дурман такі́. Баравікі.
ДУРНА́ прысл. Кепска. Неяк у галаве дурна станець. Нямойта.
ДУРНАП’Я́Н м. Каласоўнік (?). Дурнап’ян у пшані́цы. Ён як касцер, толькі буйней.
Фасаўшчына. Дурнап’ян – такая трава, расцець званочкамі, чорнае зёрнышка, як мак усё
роўна. Каралі.
ДУРНАТА́ ж. Глупства, дурасць. Той спакойны малец, дурнаты ня дзелаіць.
Нямойта.
ДУРНЕ́Й прысл. Дурнейшы. Я ні дурней каго-нібуць. Каралевічы.
ДУРНЕ́ЙШЫ прым. Менш разумны, непісьменны. Раньшы людзі былі́ дурнейшыя,
ніграмътныя. Гарадзец.
ДУРНЕ́Ц м. Дурань, дурыла. Во дурнец які́ чълавек. Буй. Дурнец ты, – кажа.
Серкуці.
ДУРНЕ́ЦЬ незак. 1. Узбуджана рэагаваць на з’яўленне (пра курэй). Тхор кураціну
любіць, куры дурнеюць, давіць па днэй, пака ня кончыць. Міцюкова. 2. Дурачыцца, дурэць,
сваволіць. Што ты перад усі́мі дурнееш? Нямойта.
ДУРНІ́НА агульн. Дурань, дурніца. Во дурні́на, учупіўся і б’юцца, во вэрхал паднялі.
Запруддзе.
ДУРНІ́ЦА ж. Тое ж. Іна баба як дурні́ца. Чуцькі.
ДУРНІ́ЦЦА незак. 1. Займацца глупствам, дурачыцца. Старая баба дурні́цца: гадая
на Каляды. Каралевічы. Во што мы дурні́ліся! Запруддзе. 2. Скандаліць, бясчынстваваць.
Бясі́цца будзіць, дурні́цца, б’ецца [п’яны муж]. Багданава. 3. Страчваць розум, развагу.
Дурняцца людзі: не могуць, каб ні піць. Баравікі.
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ДУРНІ́ЦЬ незак. ◊ ДУРНІ́ЦЬ ГАЛАВУ́. Надакучваць. Ні дурні́ ты галавы.
Запруддзе.
ДУРНІ́ЦЫ мн., ДУРНІ́КА ж. Дурніцы, буякі. Дурні́цы такі́я сі́нія. Заазер’е. Дурні́цы
ё, як чарні́цы. Сок з дурні́ц смашны. Рвоты былі́ ад дурні́ц ці ад багану. Дык ў каноплі
клалі, як пойдзіш ў лес ці ў ягады, ці у дурні́цы. Багданава. Я́гъды брусні́цы, дурні́цы,
чарні́цы растуць. Баравікі. Дурні́цы растуць, а гълава балі́ць ад багъна. Вялікі Азярэцк.
Дурні́цы растуць у багну. Галава разбалі́цца, бегалі ў каноплі, каб галава ні балела. Таму і
дурні́цы звалі. Дурні́цы завём, а хто галубі́ка. Нямойта. Баган расцець, і там дурні́цы.
Кляпчэва. У нас выпалілі мшок гэты, і дурні́ц німа. Кішуроўшчына. Сёлета было троху
многа дурні́ц. Дурні́ка большы трошку, як чарні́цы. Міцюкова.
ДУРНІ́ШНІК м. Дурнічнік, буячнік. Дзе дурні́шнік, там дурні́ка, у бару, у Харані́.
Дурні́шнік ё у бару, горкі, як палын. Запруддзе.
ДУРНЫ́ прым. 1. Дурны, неразумны. Раньшы людзі дурнэя былі́. Гарадзец. 2.
Адурманены. Толькі адно: пі́ва, водка, а тады дурная гълъва і дурная глотка. Каралевічы.
Чълавек, калі́ глухі́, як дурны. Багданава. 3. н. Глупства. Баба ні дурная, а дурное гаворыць.
Каралевічы.
ДУРНЯЧЧО́ н. зб. Дуракі. Дурняччо гэта, бабы. Савінічы.
ДУРО́НЫ прым. Свавольны, балаваны (пра дзіця). Ай, ты дуронъя, Каця, балуісся і
балуісся. Партызаны.
ДУРУЧО́К м. ◊ У ДУРУЧКА́. Назва карцёжнай гульні. Гулялі вечар у дуручка.
Ульянавічы.
ДУРУ́ША ж. Дурніца. Пасодзюць мяне, дурушу, на куце, я й пяю. Вялікі Азярэцк.
Лажылі ў бальні́цу, я ні лігла, дуруша. Партызаны.
ДУРШЛЯ́К, ДРУСЛЯ́К м. Друшляк. Аттаплю малако і на дуршляк. Станюкі.
Увечыры дъстаніш чугун з печы і ны друсляк вывірніш і ў дзежычку складыйіш. Сяргейкі.
ДУРЫ́ЛА агульн. эмац.-ацэн. Дурань. Дурыла ты! Аддаў грошы біс квітанцыі.
Сянно. Дурыла ты аблавухі. Як яна харошая, яе любяць, а ты дурыла аблавухая. Адзі́н
дурыла нашоўся і кажа: «Я лягу, а ты загаласі́». Дольдзева. Дурыла гэты разве возьміць
вады? Партызаны.
ДУРЫ́ЦЦА незак. Надакучаць, сваволіць, дурэць. Ідзі́, ні дурыся. Станюкі.
ДУРЫ́ЦЬ незак. Дурыць, падманваць. А-ёй, бросьця дурыць. Міцюкова, Сянно.
ДУРЭ́Ц м. Чалавек, які дурыць (тлуміць) галаву. Дурэц бурчыць і бурчыць.
Багданава.
ДУРЭ́ЦЬ незак. Дурэць, дурачыцца, балавацца. Сядзем аддыхаць, а мушчыны ш
былі́, дурэлі: адзі́н мушчына мяне ўзяў ды й пакаці́ў. Заазер’е. Ні дурэйце, дзетачкі.
Нямойта.
ДУСТ м. Дуст; атрутнае рэчыва. Траві́лі блошку дустам. Буй.
ДУХ м. 1. Паветра. Дух ідзець з печы. І на шастку над духам [калбасы], яны тады
такі́я краснінькія, харошынькія. Багданава. Зачыні́ дзверы, кап дух ні ішоў с хаты.
Гарадзец. 2. Пара, гарачае паветра (у лазні). Натопюць [лазню], каб духу было многа, каб
вада закіпела. Вялікі Азярэцк. Духу паддаюць. Дольдзева. Духу ўсім хвътала у бані.
Нямойта. Вады ўззалеш, і дух [у лазні]. Партызаны, Багданава, Марозаўка. 3. Цяпло. Як на
дух трапіш, то сціхне рука, нага, што балі́ць. Багданава. 4. Стан, настрой. Як на дух
патрапіш, а так не ўсякі загавор памагаець. Апечкі. 5. Жыццёвая сіла, здольнасць. Кап с
цябе дух вон! (праклён). Міцюкова. 6. Асаблівы тып матэрыі, энергіі (?). Выходзіць
фосфар із магі́лы – то нейкі дух. Ракаў Засценак. 7. Пах. Хларафос палі́ў, дух сышоў, –
апяць ліцяць. Запруддзе. Кот у мяне, мышы баяцца яго духу.
□ Пакуль дзеткі с пуху, мамка – з духу. Міцюкова.
ДУХ м. Свята Сёмуха ці Тройца. На Духа ламалі май. Самсоны. На Духа траву
сабіралі. На Раданіцу Дзяды і Духа. І тады Дзяды бываюць церас сем нядзель послі Пасхі.
Нямойта. На Духа вутрачкам ідзем у лес. Замаразкі на траве, разнае, цвяты рвеш, свецім.
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Сахранялі іх ад гразы, у хлеве вешалі. Цясішча. На Духа хадзі́лі на крыні́чку. Багданава.
Дзяды у суботу, у васкрасенне – [святкуюць] Духа. Самсоны, Гарадзец.
ДУХАВІ́ЧЛІВЫ, ДУХАВІ́СЛІВЫ прым. Дыхавічны, задышлівы; які пакутуе на
задышку. Духаві́члівы ён, удушша ў яго, цяпер астма кажуць. Вялікі Азярэцк. Сам ты
духаві́члівы, а ня конь. Авёс давай. Пожанькі. Духаві́слівы конь бываіць. Ён упацеіць, а яго
напоюць, і задышка становіцца. Запруддзе.
ДУХАВІ́ЧНЫ прым. Тое ж. Духаві́чны конь, ён упацеіць, напоюць яго, задышка
становіцца. Запруддзе.
ДУХАВЫ́ прым. ○ ДУХАВЫ́ УЦЮ́Г. Прас, які разаграваўся вуголлем. Былі́ уцюгі́
духавыя, туды накладзеш жару, ён нагрэіцца і гладзіш. Станюкі.
ДУХ-ДУХ выкл. Гукі, якія перадаюць тупат, рух. Чую: дух-дух, ажно тры парні ў
суседкі ў чарэшню залезлі. Нямойта.
ДУХІ́ толькі мн. Унутраныя органы, органы дыхання. Духі́ адбі́ла, дышаць нечым.
Багданава. ◊ НІ ДУ́ХІ. Ні ў якім выпадку, нізашто. Іна – ні духі ў бальні́цу. Запруддзе.
ДУХМЯ́НЫ прым. Духмяны. Летнія антонуўка духмянъя, як нылі́ўная. Пожанькі.
Духмяны хлеп. Рулёўшчына.
ДУХЛЯ́НЫ прым. Які не замярзае. Ё на возіры духлянъя места, дзе въда ні зъмірзая
зімой. Гарадок.
ДУХО́ЎКА ж. Душнік, адтуліна ў падмурку. Духоўку на зіму затыркаім чым са
трапак. Заазер’е.
ДУЦЬ, ДМУЦЬ незак. 1. Дзьмуць. Паткрылля – кап снех не дуў. Гарадзец. Вецер
дмець, і пыл. Запруддзе. Ну, заваліна, насыпаюць абычна, кап ні дуло пат сцяну. Ні сьнех
ня дуў, ні халодны вецір, штоп цяплей было. Нямойта. Прама ва ўсе шчэлкі дмець.
Каралевічы. 2. Надзімаць. Мех дмець, і вугалля гарыць. Запруддзе.
ДУША́ ж. 1. Душа, жыццёвая энергія чалавека. Душа абізацільна прысаідзіні́цца,
ана ніўмірушчая. Можыць мы фтарой і́лі трэцій раз жывём. Да шасці́н душа блуждаіць.
Душа пічаліцца, што іна аставіла цела. Душа памёршага прысаідзіні́цца к другому,
дзіцёнак які́ родзіцца, можа мы жывём трэці рас, а душа ня помніць. Гарадзец. Душу
нада было спасаць, а ні жъръбят купляць. Чуцькі. 2. Чалавек як жывая адзінка.
Дзівітнаццъць душ було ў йіх, і зъ нядзелю тры пуды хлеба з’йідалі. Крупы, будзь добры,
адзі́н кілаграм на чалавека. Партызаны. Чатыры душы сям’я. Дольдзева. На мушскую
душу выдзіляўся надзел. Марозаўка. Сколькі душ хочыць, столькі прыглашаіць. Міцюкова.
Табе хваціць на адну душу. Нямойта. ◊ АД ДУШЫ́. Шмат, вельмі многа. У прошлым гаду
яблык было ад душы ва ўсіх. Каралевічы. ◊ ДА ДУШЫ́. Тое ж. Ой, мі́лыйі майі́,
наработълъся да душы! Сянно. ◊ ДА ДУШЫ́. Праўда, на самай справе. Да душы, праўда,
што я ні брала [бажба]. Міцюкова. ◊ БЕЗ ДУШЫ́. У стане непрытомнасці. Ляжыць без
душы, выпіў націранне. Партызаны. ◊ ЧЫ́СТЫ НА ДУШУ́. Праўдзівы, чэсны. Ня чысты
ты на душу. Нямойта. ◊ НІ ПАПО́ВА ДУША́. Сквапны, прагны. Вес – ні папова душа
[што ўсё мала]. Каралевічы.
ДУША́ЦЦА незак. Клясціся. Душаюся, што нічога ня дзелала, ні брала і рук ні
прыклъдала! Багданава.
ДУ́Ш КА ж. Дужка, ручка ў форме невялікай дугі. Пад ні́зам такі́я, як душкі, і
кычаіш [калыску]. Запруддзе. Збоку душкі ў карзі́не, і замок ёсь. Багданава.
ДУШМА́НЕЦ м. Той, хто душыцца за гарэлкай, п’яніца, асабліва малады. Пакуль
душманцы ні нъбяруцца, стары ня возьміць. Савінічы.
ДУ́ШНА прысл. 1. Душна, горача. Пячэць, жарка дужа, хто кажыць душна. Вялікі
Азярэцк. Стала цёпла, душна. Серкуці. 2. Млосна. Ай-е, душна мне. Галашчакіна.
ДУШЫ́ЦЦА незак. 1. Штурхацца, гнесціся ў натоўпе. Даўка, душуцца за гэтым
дабром [гарэлкай]. Заазер’е. 2. Цяжка працаваць, высільвацца. На гетых фермах душыся.
Партызаны.
ДУШЫ́ЦЬ незак. Душыць, давіць. Дажа старых курэй душуць тхары, стаду цэлую
пірадаві́лі. Кляпчэва. Курэй душыць тхор. Серкуці. Клешч пшчол душыць. Закур’е.
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ДУШЭ́ЎНАСЬ ж. Душэўнасць, шчырасць. Душэўнась у яе к чалавеку. Нямойта.
ДУ́Я ж. Завея, мяцеліца. А зіма была плахая, суровая. Былі́ дуі, мяцеліцы, ветры
рвалі. Дуя – ну, эта мяцеліца ішла, вецер узнімецца сі́льны і дмець, перадуваіць дарогу.
Запруддзе. Дуя была, вецер, заклала мне плечы, грудзі. Багданава. Тъкая дуя была, завіруха.
Была дуя, мяцель такая, двоя сутак была, прама ва ўсе шчэлкі дмець. Каралевічы. Дуя
гэткая, я закрывалася. Пагода пы зіме: у хіўрале была то дуя, то марос. Міцюкова.
ДЫ злучн. Ды, але. Зімой сонца свеціць, ды не грэе. Гарадзец.
ДЫ часц. Ды, і. Ды будуць казаць: дачушка мыя, як жа так? Каралевічы. Ды нейік
мяшок прывёс гуркоў. Сянно.
ДЫБЫ́ мн. ◊ НА ДЫБЫ́. На заднія ногі (стаць, падняцца і да т. п.). На дыбы конь
стаў. Мянюцева.
ДЫК часц. 1. Так, вось. Дык гэты дзет помніў, як ішоў тут пранцуз. Алексінічы. 2.
І. Дык як лъмануў шар ўва гне. Вялікі Азярэцк.
ДЫК злучн. То, дык. Куды ні пашоў, дык грыбоў пално. Латыгаль.
ДЫЛЯВЭ́Й прым. Тоўсты (пра дошкі), дошкі-дылёўкі. Дылявэй доскі, то койка
связывълъся. Гарадзец.
ДЫМ м. 1. Дым. Лазовыя дровы гараць без дыма. Дольдзева. Дым заверніць, і свету
ні відаць. Запруддзе. Сасед ідзець: баба, ці гэта туман ці дым? Нямойта. Каб дым праз
рубашку рабёнку прайшоў і каб кашлянула, тады палепшаіць. Партызаны. 2. Зубны пыл.
Як пі́люць зубы, аж як дым ідзець. Партызаны.
ДЫМАКУ́Р м. Дымар; прылада для акурвання пчол дымам. Дымакур жалезны, адзі́н
у яго ўстаўляецца ў срадзі́ну стаканчык, у стаканчык – карчушкі і запаліваюць.
Запруддзе.
ДЫМАКУ́РКА ж. Курная хата. Дымакуркі былі́, коміна ні было, дым выходзіў
прама на хату. Дъмакурка – курнъя хата называлась так, былі́ такі́я, дым выходзіў на
хату, я ня помню. Гарадзец.
ДЫМА́Р м. 1. Дымар; прылада для акурвання пчол дымам. Дымар пчол падкурваць.
Вялікі Азярэцк. Нада дымар узяць для пчол. Багданава. 2. Кавалак дрэва для акурвання
пчол дымам. Дымар – запальваюць з вярбы кусочкі шчапаныя і дымяць. Закур’е.
ДЫМІ́НА ж. Дым. Ці дымі́на ў печы, ці галавешка, то суп лепш на газе [гатаваць].
Баравікі. ◊ У ДЫМІ́НУ. Вельмі моцна. П’яны у дымі́ну быў. Латыгаль.
ДЫМКІ́ мн. ◊ ПРАСТЫ́Я ДЫМКІ́. Спосаб ткання ў два ніты. А гэта прастыя дымкі́:
проста, проста ткалася ў два ніты, проста квадраты. Фасаўшчына. ◊ КАСЫ́Я ДЫМКІ́.
Спосаб ткання ў чатыры ніты. У касыя дымкі́ – эта у чатыры ніты ткалі. Фасаўшчына.
ДЫ́МНЫ прым. ○ ДЫ́МНАЯ БА́НЯ. Курная лазня; лазня, у якой печка не мела
дымахода. Баня дымная у нас, дык пацямнела так. Багданава.
ДЫ́НДЫ мн. Складчына, вечарынка. Пайдзём на дынды. Бабы ужо збіраюцца,
выпіваюць, скачуць. Пайдзём гуляць дынды, скадаліся, склашчына. Дзе была? – На дындах.
Нямойта.
ДЫ́ХАВІЦА, ДУ́ХАВІЦА ж. Дыхавіца, задышка. Дыхавіца, як къня пераго ніш.
Мянюцева. Духавіца у къня, як перагоніць сі́льна къня. Запруддзе.
ДЫ́ХАЦЬ незак. Дыхаць. Трохі дыхаіць мышка. Міцюкова.
ДЫ́ХЛЫ прым. Няякасны, зроблены з нізкаякасных (мясцовых) прадуктаў. Кылбаса
дыхлая, сдохлая, сенненская.
ДЫХНУ́ЦЬ зак. Дыхнуць, перавесці дух. Гетаму некалі дыхнуць. Дольдзева. Толькі
дыхнець і німа яе. Неўгадава.
ДЫ́ШАЛЬ м. Дышаль; жэрдка, прымацаваная да сярэдзіны пярэдняй восі калёс пры
парнай запрэжцы. Дышаль у павозках, у фунгонце, дзе пара коній зъпрагалісі. Манголія.
ДЫ́ШЛА н. 1. Дышаль; жэрдка, прымацаваная да сярэдзіны пярэдняй восі калёс пры
парнай запрэжцы. Два кані́ зыпрагалі з дышлам. Карпавічы. 2. Жалезная выцягнутая
пласціна ў плузе, да пярэдняга канца якой прымацоўваецца ворчык. Гарадок.
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ДЭ́НКА ж. Дашчэчка, кружок для кухонных патрэб. Дэнка – сала пакрышыць.
Партызаны. Хацелі нысалі́ць варушык. Нынасі́ў цэлую выварку, соль даў, дэнку пылажыў.
Праўду кызалі, што ні стыяць. Сталі, як гной, вывірнуў. Міцюкова. ДЭ́НАЧКА памянш.
Дэначка – такая дашчурачка. Дэначка для сыроў, на дэначку камушок клалі. Вялікі
Азярэцк. Дэначка для сала рэзаць, скваркі зваліся. Каралі. На дэначку выставіш крывавую
каўбасу. Міцюкова, Багданава.
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Е
ЕДЗІНАЛІ́ЧНА прысл. Аднаасобна. Як едзіналі́чна жылі́, гэтае было. Заазер’е.
Е́ЖА ж. Ежа. Ні адзежы, ні ежы. Каралевічы.
ЕЖА́ ж. Сорт травы; трава падобна на цімафееўку. Траву ежу сеялі. Е́ту ежу, як
старая, і каровы ні ядуць, як два ўкосы, а толькі тры ўкосы, тады ядуць. Сукрэмна.
Е́ЗДЗІЦЬ незак. Ездзіць. Раней зъ гваздом к Леніну ездзілі. Фасаўшчына. Е́здзіў
ажны ў Лепля – хлеп прывазі́ў. Ульянавічы, Гарадок, Нямойта, Закур’е. Раншы людзі ў
коні ездзілі. Фасаўшчыны. У падводы ездзюць – дзевак праважаць. Партызаны. Е́здзілі
пасля вайны на конях сена ўбіраць. Багданава.
ЕЙ-ЖА БО́ГУ выкл. Бажба. Ей-жа богу, праўда. Міцюкова.
Е́ЙНЫ займ. Яе. Троху ні́зкі ў бацькоў гарод, дык бацькі́ пашуць гарод ейны. Е́йны
папа быў Высілеўскі Флор. Алексінічы, Багданава, Запруддзе, Каралі, Латыгаль, Нямойта,
Розмыслава, Рубеж.
ЕКАТА́ЦЬ незак. 1. Екатаць, скавытаць. Якочыць на дварэ [сабака], кап с сабой узяў
просіцца. 2. Галасіць, плакаць, енчыць. Стагнала, екатала пра любоў. Міцюкова.
Е́ЛЬНІК м. 1. Ельнік. Е́льнік мълады, ён такі́ жуўтлеваты. Смаршкі́ і страчкі́ –
раннія вясеннія грыбы, па ельніку растуць. Багданава, Запруддзе, Серкуці. 2. зб. Яловыя
лапкі. Е́льніку прывязлі́ дочкі да навалі́лі на лёткі лапак, пчолы могуць задушыцца. Вялікі
Азярэцк.
Е́МЯ, Е́МА н. Ежа, прадукты харчавання. Бульбы няма ні на семя, ні на емя. Серкуці.
Бульба – гета на сема, а гэта на ема. Кішуроўшчына.
Е́НЧЫЦЬ незак. Енчыць, стагнаць, крычаць ад болю. Сусет з рукой енчыць. Каралі.
ЕРУНДО́ВЫ прым. Кепскі, дрэнны. Жызня ерундовая мая. Розмыслава.
ЕРУНДО́ЎСКІ прым. Кепскі, дробны, неўрадлівы. Ерундоўская бульба была. Вялікі
Азярэцк.
ЕРУНДЗІ́ЦЬ незак. Гаварыць глупства, бязглуздзіцу. Шчэ каб у вас ерундзі́ла.
Багданава.
Е́СЦІ незак. Есці. Касцеру ела. Бліны ела з естъя травы. Станюкі. Яш, Я́куў? – Ем,
дзякуй. – А чъго, Я́куў, ні ясі́? – А чъго лошкі ні дасі́? Каралевічы. На, бацюшка, еш, колькі
гэтъга дабра [іранічна] – поўна (з анекдота). Ульянавічы, Багданава, Буй, Гарадзец,
Запруддзе, Кавалі, Нямойта, Неўгадава.
Е́ТУЛЬ прысл. Пагэтуль. Снег быў пу ву йетуль! Дольдзева.
Е́ХАЦЬ незак. Ехаць. Е́дзьця, я вас прывязу. Жохава, Нямойта.
Е́ШЧЫ прым. Непераборлівы ў ядзе, з добрым апетытам. Іна дужа ня ешчая [малое
дзіця не хоча есці]. Манголія, Ракаў Засценак.
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Ё
Ё выкл. Пры здзіўленні, неадабрэнні. А ё, бросцьце вы гаварыць. Міцюкова.
ЁЛАЧКА ж. Хвошч палявы. Зімлянэй арэх, а ны вярху ёлычка тыкая расце.
Нямойта.
ЁЛКА, Е́ЛКА ж. Елка. Ёлкі і тэя павысахлі. Кляпчэва. Я дзве ночы нучуваў на елкі,
зублудзі́ўся. Е́лка любіць цень, но с аткрытый гылавой. Гарадок, Канева, Пожанькі,
Рассвет. ЁЛАЧКА, Е́ЛАЧКА памянш. Рыжыкі пад ёлачкай і ольхуй растуць. Багданава,
Дуброўкі. Сонца, сонца с тарэлачку, зъкаці́ся за елачку, сонца, сонца з арашок, зъкаці́ся за
лясок [прыгаворваюць, калі колюць свіней]. Нямойта. ◊ ПАХО́ТКА Ў ЁЛАЧКУ.
Своеасаблівая паходка. Пахотка ў ёлъчку – калені ў кучу, а ступні́ ўрось. Сянно.
ЁЛКІ, Е́ЛКІ прым. Ёлкі, з непрыемным рэзкім пахам. Масла порціце, ёлкая.
Багданава1. Як не бяруць ваду ў калодзезі, елкая въда, воздух цяжолы. Партызаны. Даўнае
сала елкое. Вялікі Азярэцк.
ЁЛКУВА́ТЫ прым. Елкаваты, крыху ёлкі. Ёлкуваты жыр. Багданава.
ЁМКІ прым. Зручны. Ня дужа ёмкія іх строяць. Запруддзе.
ЁН займ. Ён. Мальчык увесь па ім. Багданава, Дуброўкі.
ЁРЗАЦЬ незак. перан. Хвалявацца, непакоіцца. Душа ёрзаіць цэлы дзень, што там
дома, што там дома. Ульянавічы.
ЁРК выкл. Гук, які выдае карова пры адрыгванні змесціва страўніка. Карова адно
праглынець, ёрк – і другое, ей усё нада с трыбуха атрыгнуць. Гарадзец.
ЁРШ м. Ёрш (рыба). Ёрш, як окунь, ён сама ўкусныя рыба. Лаві́лі ны кручок, ёрш
хі́тры, адзіночна жывець, у норых, ні сямействінная рыба. Багданава, Фасаўшчына,
Сянно.
ЁСЦЕКА, ЁСЕЦЬКА, ЁСІТКА, ЁСІКА незак. Ёсць, маецца. Сколькі прыказак
ёсьцека. Ульянавічы. Насі́ць ёсецька: дочкі доруць [сваё адзенне]. Неўгадава. Такі́я грыбы
ёсітка, мы йіх завём мышакі́. Вялікі Азярэцк, Партызаны, Ульянавічы. Ёсітка канфеты.
Вялікі Азярэцк, Дольдзева, Заазер’е, Малы Азярэцк, Міцюкова, Партызаны, Ульянавічы.
Калі́ ёсіка пастройка, вазі́лі, у ёўні вазі́лі лён. Карпавічы.
ЁСЦІ, ЁСЬ, Ё, ЕСЬ незак. Тое ж. Бараві́к ёсь, лісі́чкі ёсь. Закур’е. У рыбы есь пузыр,
кі́шкі, жоўць, зябры кыла шчок. Багданава. Варушкі на пні ё. Багданава, Буй, Жохава,
Кавалі, Кішуроўшчына, Партызаны, Рудніца. Гарэлка ёсці, настайівый мухаморы.
Багданава, Запруддзе, Рассвет.
ЁЎНЯ, Е́ЎНЯ ж. Ёўня; будынак для сушкі снапоў, лёну. Ёўня сымшыныя,
застоліныя была. Траслі́ кулі́, ёўню насодзім, а тады цъпамі. Каралі, Багданава, Баравікі,
Буй, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Дольдзева, Запруддзе, Карпавічы, Манголія, Міцюкова,
Нямойта, Партызаны, Рэчкі, Савінічы, Ульянавічы, Чуцькі, Закур’е. У еўні сушылі лён.
Серкуці, Дуброўкі.
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Ж
Ж, Ш часц. Ж. Жугучка стрыкучая, візаў венік ж жугучкі. Багданава. Ну, роў ета ш
[завецца ля возера]. Гарадок, Ракаў Засценак.
ЖА́БА ж. Жаба. Е́слі жабу заб’еш – дож будзіць (павер’е). Жаба аддзельна, а
лягушка аддзельна, не тое самае. Жабы, гаворуць, бы чараўнікі́, уродзі бы карову сасець,
за соску ўчэпіцца. Вялікі Азярэцк,
Гарадзец, Запруддзе, Карпавічы, Міцюкова,
Партызаны. ◊ (набрацца) ЯК ЖА́БА ГРАЗІ. Быць моцна п’яным, залішне напіцца.
Ульянавічы, Серкуці. ◊ ЛЕ́ЗЦІ ЯК ЖА́БА НА КОРЧ. Пра чалавека, які некуды моцна
імкнецца. Вялікі Азярэцк.
ЖА́БІЦА ж. Памылка пры тканні. Жабіца палучыцца, калі́ анну прапусціш трасціну,
тады й пълатно хоць цыруй. Закур’е.
ЖА́БІЦА ж. Рэгулятар камянёў у жорнах. А як апусці́ш жабіцай камінь, тады
змалоць неік. Запруддзе.
ЖАБРА́К м. Жабрак, старац. Былі́ жабракі́ – з музыкай ходзюць. Рассвет.
ЖА́БРЫ, ЗЯ́БРЫ мн. Жабры. У рыбы ёсь жабры, жоўць, кі́шкі, пузыр. Сянно. У
рыбы есь пузыр, кі́шкі, жоўць, зябры кыла шчок. Багданава.
ЖА́ВАРАНАК, ЖА́ЎРАНАК, ЖА́ЎНАРАК м. Жаваранак. Жавъранкі пяюць.
Багданава. Жаўранкі далжны на Саракі́ прыляцець. Жаўранкі шэранькія – пяюць красі́ва,
як верабейка. Багданава, Запруддзе, Карпавічы, Латыгаль, Леснікова, Міцюкова, Нямойта,
Сукрэмна. На Саракі́ жаўнаркі, кні́гаўкі налітаюць. Дольдзева. ЖА́ЎВАРАНАЧАК
памянш. Жаўвараначкі прыляцелі. Багданава. ЖА́ЎНАРАЧКА ж. памянш. Жаўнарачку
паслухаць – вясной не паслухаеш, іх усё менш і менш. Дуброўкі, Нямойта.
ЖАВІ́НЫ мн. Ажыны. Жаві́ны ў гародзе свае. Багданава, Каралевічы, Леснікова,
Міцюкова, Цясішча, Дуброўкі.
ЖАГА́ЛА н. Джала. Пчала жагалам жгнёць, распохніць ліцо. Каралі.
ЖА́ДЗІНА агульн. Прагны, скупы чалавек. Жадзіна ты! Гарадзец.
ЖА́ДНАСЦЬ ж. Прагнасць, скупасць. Э́та ш ад жаднасці бярэць. Багданава.
ЖА́ДНЫ прым. Прагны, скупы. Гарадзец.
ЖАК м. Рыбалоўная прылада: нерат з двума крыламі. Жак такі́ здзеланы з ні́так,
рыбу лаві́ць. Сукрэмна, Алексінічы.
ЖАКЕ́ТКА ж. Жакетка; мужчынская і жаночая кароткая вопратка. Жакеткі іс сукна
на патклатке шылі. Каралі.
ЖА́ЛА н. Джала. Жала з пчолы, пшчалы выходзіць з нутра. Закур’е.
ЖА́ЛА н. Лязо. Жала тъпара точаць, як тупый тапор. Вялікі Азярэцк.
ЖАЛАБО́К м. Жолаб. Засекі ў драчку дзелалі, жълапком такі́м дзелалі. Гарадзец.
ЖА́ЛАСЛІВЫ прым. Схільны да жаласці, спачування, спагадлівы, чуллівы. Душой
жалеіць, жалъслівы. Багданава.
ЖА́ЛАСНА прысл. Прачула, выклікаючы жаласць, спачуванне. Гэта бувала мая
матка ай як пяець, а жаласна! Буй.
ЖА́ЛАСНЫ прым. Жаласны, спагадлівы, чуллівы. Жаласны, цалуіць мяне.
Багданава.
ЖА́ЛАСЦЬ ж. Жаласць, спагада, спачуванне. Німа дзяцей і жаласці німа: а то
каждага нада пірадумаць. Запруддзе.
ЖАЛА́ЦЬ незак. Жадаць. Буць шчасьлі́ва ўсігда і жылай мне, што я табе. Баравікі,
Каралевічы, Латыгаль, Нямойта.
ЖАЛЕ́ЗЗЕ н. 1. Жалеза. Там жалеззе рэзаў, бълванкі рэзаў. Багданава. 2. зб.
Жалезныя рэчы, жалезны лом. Жалеззе ложыш [у бакі]. Нямойта.
ЖАЛЕ́ЗІНА, ЗЯЛЕ́ЗІНА н. Жалезіна, жалезны прадмет. Жалезін наставілі ўсякіх.
Гарадзец, Каралевічы, Партызаны, Фасаўшчына, Неўгадава. Зялезіну атвярнулі і бульбы
дасталі. Леснікова.
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ЖАЛЕ́ЗЫ мн. Жалезны капкан. Дзет пласкагупцамі чуць ръзняў тыя жалезы.
Ульянавічы.
ЖАЛЕ́ТКА ж. Камізэлька. Надзела жалетку – і къшалёк у къарман. Багданава,
Гарадзец, Леснікі, Нямойта, Неўгадава.
ЖАЛЕ́ЦЬ незак. Шкадаваць, адчуваць жаласць да каго-н. Жалець – ета къда
пажалеіш рабёнка. Жалеў жонку і не ўжалеў. Багданава, Леснікова, Партызаны, Рэчкі,
Сукрэмна.
ЖА́ЛІЦЦА незак. Наракаць, скардзіцца на боль. Куды жаліцца? А ён серцам ні
жаліўся, раптоўна памёр. Багданава, Буй, Заазер’е, Запруддзе, Кляпчэва, Леснікова.
ЖА́ЛІЦЬ незак. Джаліць. Жаліць пчъла. Запруддзе.
ЖА́ЛКА прысл. Шкада. Мне ўсіх жалка. Багданава, Рэчкі, Цясішча.
ЖАЛО́БА ж. Смутак з прычыны чыёй-н. смерці. Гот у жалобі. Фасаўшчына.
ЖАЛО́БНЫ прым. ○ ЖАЛО́БНЫ СТОЛ. Памінкі пасля пахавання. Куццю ядуць, як
жалобны стол. У нас гэдак. Як кынчайіцца жалобны стол, то ставюць нъ канец столу
ваду ў стыкані, то ўсе знаюць і выходзюць [з-за стала]. Жалобны стол ні ўбіраюць да
заўтра. На заўтра сходзяць на кладбішча, тады паабедаюць на гэтых сталах, а тады
ўжо разбіраюць. Закон такі́. Так робяць хоць шасці́ны, хоць угодкі. Закур’е.
ЖАЛУ́ДАК м. Страўнік. Дзівясі́л жоўтым цвіці́ць, бальшы-бальшы куст быў, ат
жалутка. Дзівясі́л ат каросты. Чуцькі.
ЖАЛЬ ж. Жаль, засмучэнне, туга. Нейкая абі́да і жаль узіла. Леснікова.
ЖАЛЬЧЭ́Е прысл. Больш шкада. А сыночка свайго жальчэе. Леснікова.
ЖАЛЯЗЯ́КА ж. Жалезны прадмет. Мяне так не жалеіш, як жалязяку. Партызаны.
ЖАЛЯЗЯ́ЦІНКА памянш. Там жалязяцінка ўстаўляецца. Марозаўка.
ЖАМАНУ́ЦЬ, ЖМАНУ́ЦЬ зак. Ціскануць. Яшчэ жамануць нагу, паламаюць.
Апечкі. Узяў руку, жмануў, а дачка па макушцы пашлёпала. Нямойта.
ЖАМЯРА́, ЖАМІРА́ ж. Сухая абалонка льнянога альбо канаплянага семя. Жаміра
с канапель. Жаміра ат лёну. Семя патсушыш, аж жамяра ідзець са льна, спаруць бульбу,
на рэшата прасеюць, сала – і елі, солі не было. Запруддзе, Розмыслава.
ЖАНА́ТЫ прым. Жанаты. Тата ўжо жанаты быў. Самсоны.
ЖАНІ́ЦЦА незак. Жаніцца. Лапці надзенуць, і во – мъладзён, паехаў жані́цца.
Багданава.
ЖАНІ́ЦЬ незак. Жаніць. Патом жэнюць яго. Закур’е.
ЖАНІ́Ш КА ж. Нявеста. Што ты, з глузду з’ехаў, якая яна жані́шка? Партызаны.
ЖАНЧЫ́НА, ЖЭ́НШЧЫНА ж. Жанчына. Я худзенькая жанчына. Буй, Марозаўка.
Е́слі жэншчына голая прысні́цца – плоха. Каралевічы, Цясішча, Закур’е.
ЖАПЁНКА ж. Зад, азадак. Гляджу, варона ны лясе квасоль выламыйіць, аж
жапёнка пыдлятыйіць. Сукрэмна.
ЖАР м. Жар, гарачае вуголле. Жар клалі ў уцюгі́. Станюкі. Жар – наперад, хлеб на
лапату і ў печ, спераду закі́нець, каб запекаўся. Багданава, Гарадзец, Запруддзе,
Партызаны, Ульянавічы.
ЖАРА́ ж. Гарачыня, спёка. Бярозъвы сок [кіслы] у жару піць хърашо. Дольдзева. Ён
далёка дужа, там жъра бъльшая. Заазер’е, Розмыслава, Серкуці, Фасаўшчына.
ЖАРАБЕ́Ц м. Жарабок. Жырабец называюць непакладанага. Рассвет, Рулёўшчына.
У нас быў жырабец Лысы, Васька, Рыжы, Шэры. Леснікова.
ЖАРАБЁНАК м., ЖАРАБЯ́ТЫ мн. Жарабя. Жарабёнак лысы. Дольдзева,
Сукрэмна. Думал – мъладыя лошадзі ці жърабяты, а то – ласі́. Вялікі Азярэцк.
ЖАРАБ’ЁНАЧАК памянш. Жараб’ёначка схваці́ў за ноздры воўк, і прапаў жараб’ёначак.
Багданава, Партызаны.
ЖАРАБО́К м. Жарабок. Тры браты жъръпка дзіржалі. Марозаўка, Багданава,
Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Запруддзе, Рассвет.
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ЖАРАЛО́, ЖЫРАЛО́ н. Круглая адтуліна для ўваходу. Выкъпалі яму бальшую,
жърало ні дзелылі, а так травой закрылі. Леснікова. Сак пахожы на тъптуна, у сірадзі́не
жырало. Фасаўшчына, Леснікова.
ЖАРДЗЁ, ЖЭ́РДЗЯ н. зб. Жэрдзе. Жардзём вымъсьціна, каб ні гніло дабро [у гумне,
на таку]. Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Серкуці, Фасаўшчына. Прывязуць жэрдзя.
Запруддзе, Дольдзева, Нямойта.
ЖАРДЗІ́НА, ЖЭ́РДЗІНА ж. Жэрдка. Жардзі́ну ставілі ўверьх, штоп ні прыъпала
сыраватаъя сена, срадзі стога. Каралевічы, Леснікова. Сцелюцца доскі прымерна шырына
шэсць санціметраў і набіваюцца на жардзі́ну планкі, эта называіцца прасла. Нямойта,
Фасаўшчына. Жэрдзіна тъкая прычэплена, гэта крусодня. Каралевічы. Вырас, як
жэрдзіна. Запруддзе, Алексінічы, Багданава, Гарадзец, Гарадок, Кляпчэва, Розмыслава.
ЖАРДЗІ́НКА ж. Жэрдка ў ёўні. Ёўня була, у ёўні – жардзі́нкі, цапкі звалісі. Вялікі
Азярэцк.
ЖА́РКА прысл. Горача, душна. Хто кажыць жарка, а хто душна. Багданава, Вялікі
Азярэцк.
ЖА́РКІ, ЖАРКІ́ прым. 1. Спякотны. Ой, як жаркое лета – страх іх, гадзюк. 2.
Цёплы, гарачы. Тады жаркай вадой памочыш хлеп. Вялікі Азярэцк. Пяклі́ пръснак,
пасодзіш на жаркую скавароду. Праснак на скавародзе жаркай пяклі́. Каралі. Не еж
жаркі хлеб, хай прастыніць. Бярэш жаркі хлеб, качаеш па целцу, як крыкуны загаворваць.
Вялікі Азярэцк, Дольдзева, Каралевічы, Леснікова, Міцюкова, Парэчча, Ульянавічы. 3. Які
дае многа цяпла. З ясеню дровы жаркія. Нямойта. 4. Хворы з высокай тэмпературай (?).
Быў і галодны, быў і халодны, быў і жаркі. Ульянавічы.
ЖАРНАСЕ́К м. Майстар, спецыяліст, які робіць жорны. Жырнасек дзелуў жорны –
выцясаў, пръбіваў тонінькую дзі́рычку у ні́жнім камені, куды устуўлялі вірцяно, а ў
верхнім прыбіваў йічайку – большую ступку. Заазер’е.
ЖАРО́БКА ж. Жаробка. Жаропку і Грышку пярун забі́ў. Ракаў Засценак.
ЖАРО́БАЧКА памянш. Жаробачка стрыжэць вушмі́. Гарадзец.
ЖАРО́БЧЫК, ЖАРЭ́ПЧЫК м. Непакладаны жарабок. Пі́рышка – малінькій, а
тады жаробчык. Багданава. Жарэпчык – ета нялехчаны жарабок, еслі малады. Нямойта,
Сукрэмна.
ЖАРСТВА́ ж. Буйны пясок, дробныя каменьчыкі. Была рэчка, аж жарства відаць.
Багданава, Ульянавічы.
ЖАРТ м. Жарт. Кароў на Купалу папрывязвалі, павывелі з хлявоў, які́ ж гэта жарт,
гэта дур. Нямойта, Партызаны.
ЖАРЧЭ́Й прысл. Гарачэй. Хто хоча жарчэй, лезе вышэй нъ цапкі́. Вялікі Азярэцк,
Леснікі.
ЖАРЧЭ́ЙШЫ прым. Больш гарачы. Два часы хлеб пъсядзі́ць у печы, каторая булка
на жарчэйшым, каторая на халаднейшым – сартуем. Міцюкова.
ЖАРЫ́ШЧА ж. Спёка, гарачыня. Такая цеплата, жарышча. Цясішча.
ЖАРЭ́НЦЫ толькі мн. Жорны, ручны млын малога памеру. Забыліся ўзяць
жарэнцы (з казкі). Вялікі Азярэцк.
ЖАСМІ́Н, ЖЭ́СМІН м. Язмін. Куст жысмі́ну пад вакном, пахнець так. Багданава.
Жэсмін цвіці́ць красі́ва. Леснікова.
ЖАСЦІ́НА ж. Кавалак бляхі. Дзе йікая жасці́на, то ён прынясе і пызыкладыйіць.
Запруддзе.
ЖАСЦЯ́НКА ж. Рэч, зробленая з жэсці. Вазу, жыъсцянку, здзелана з глі́ны нашлі́
там. Жохава.
ЖАСЦЯ́ННІК м. Бляхар. Бляхір паехаў, жасцяннік, каму крушку здзелаіць, каму
што. Манголія.
ЖАЎЛА́К м. Жаўлак, гузак, нарост. Жаўлакі́ грызці нада. Абразуваўся нейкі жъўлак,
і ў бальні́цу пълажылі. Багданава. ЖАЎЛАЧО́К памянш. Ударыў руку, і нейкі жъўлачок
пъяві́ўся. Рэчкі.
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ЖАЎНА́ ж. Жаўна, чорны дзяцел. Жыўна – красі́выя птушка, як грак росту. Сянно.
ЖАЎТУ́ХА ж. Жаўтуха (хвароба). Жаўтуха – печань балі́ць. Баравікі, Гарадзец,
Каралі, Леснікі, Леснікова.
ЖАЎЦЕ́ЦЬ незак. Набываць жоўты колер. Жаўцеіць і валіцца ліст, пъдмяту, ён зноў
валіцца. Багданава, Буй.
ЖАЎЦІЗНА́ ж. Жаўтлявасць. Белый конь урыждайіцца белый, у яго й капыт белый,
у йім [белым капыце каня] ацценык жаўцізны ёсь. Сянно.
ЖАЎЦІ́ЦЬ незак. Фарбаваць у жоўты колер. Э́та сукно ды жаўці́ла. Багданава.
ЖАЎЦЯ́НКА ж. Жаўтабрушка (птушка). Дуброўкі.
ЖАХ выкл. Рэзкі, імклівы рух, дзеянне. Дзверы жах на кручок і закрыла. Латыгаль.
ЖАЦЬ незак. Жаць. Папрыгаіш па спіне, кап ні балела, жаць жа нада. Багданава,
Вялікі Азярэцк, Заазер’е, Каралевічы, Каралі, Кляпчэва, Ракаў Засценак, Цясішча.
ЖБАНО́К м. Збанок. Жбанок, што малако цадзі́лі. Савінічы.
ЖВАЦЬ незак. 1. Жаваць, жваць. Прышла с поля карова, жвачку ня жвець.
Гарадзец. Жвець, у рот бярэць кірпічыну рабёнак. Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец. 2.
перан. Балець, круціць. Рукі во бъляць, жвуць. Партызаны.
ЖВА́КА ж. Жвачка. Калі́ карова ня жвець жваку, лыка звяжуць і сала ў лыка, і йна
тады жвець. Чуцькі.
ЖВА́ЧКА ж. Тое ж. Карова жвачку жвець. Гарадзец.
ЖВЫ́ГНУЦЬ зак. Скакануць. А труска як жвыгнець са шчыта. Багданава.
ЖҐА́ЛА н. Джала. Кусаіць жґалам етым – жґала у попі. Вялікі Азярэцк.
ЖГУ́ЧКА, ЖҐУ́ЧКА ж. Жыгучка; пякучая крапіва з дробным лісцем. Жгучку
крапі́ву не ядуць. Жгучка стрыкучая, у бані як напаруцца, труць як ногі баляць. Багданава,
Буй, Запруддзе, Каралі.
ЖДАЦЬ незак. Чакаць. Мае гады сваё ўзялі́, жджы, зялёны гаёчак. Багданава,
Каралевічы, Леснікова, Рэчкі.
ЖЖЫ́ЦЦА зак. Зжыць, пражыць (жыццё). Усе людзі жжылі́ся. Фасаўшчына.
ЖМЕ́НЬКА ж. 1. Мера, колькасць чаго-н., што змяшчаецца ў далоні. Зажыналі,
бувала, такі́ малінькі снапок, там са жменькі са тры. Дольдзева, Заазер’е Самсоны. 2.
прысл. Няшмат, трохі. Там жа людзей тых жменька. Каралі, Нямойта, Чуцькі.
ЖМЕ́НЯ ж. 1. Жменя. У жмені сці́снеш палец с кроўю і ланна. Міцюкова. 2. Мера,
колькасць чаго-н., што змяшчаецца ў далоні. Дару жменю медзі, каб жылі, як мядзведзі.
Вялікі Азярэцк, Багданава, Гарадзец, Нямойта, Закур’е.
ЖМУ́РА агульн. Той, хто часта прыжмурваецца. Жмура – які́я плюскаюць вачамі.
Дольдзева.
ЖМУ́РЫЦЬ незак. Жмурыцца, прыжмурвацца. Жмуруць глазамі. Багданава,
Розмыслава.
ЖМУТ м. Жмут, пук. Жмут шуму вынілі з ціліві́зара. Неўгадава.
ЖМУХА́, ЖМАХА́ ж. Жамерыны; адходы пасля адціскання соку, алею альбо
іншага прадукту. Жмуха, кагда поснае масла дзелалі. Багданава. Алей цёк, астаецца
жмъха, скот пъідаў. Кляпчэва.
ЖМЫХ м., ЖМЫ́ХІ, ЖМЫ́КІ мн. Тое ж. Жмых вывазі́лі скату. Латыгаль. С
кънаплянага [семя] дзягно. Пасушуць [семя], расцяруць, цэдзюць на сі́тца, жмых
выкінуць, варылі. Вялікі Азярэцк. Жмыхі́ выкініце – кісель аб’ядзенне. Дольдзева, Ракаў
Засценак, Неўгадава. Дзяцька жмыкі з бульбы прывёс. Кляпчэва.
ЖМЫХ выкл. Імгненна выкаціцца і знікнуць. Жмых, як шарык, і пыкаці́ўся гром [пра
шаравую маланку]. Ракаў Засценак.
ЖНЕ́ЙКА ж. Жняярка, жатная машына. Жнейка конная была, а мы рукамі вязалі.
Гарадзец.
ЖНЕЯ́РЫЦЬ незак. Жаць. Бывала, хто-небудзь жнеярыць. Запруддзе.
ЖНІВАВЫ́ прым. Жнівеньскі. Жнівавэя апенькі ніхто не браў. Каралі.
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ЖНІВО́ н. 1. Жніво. 2. Жніўныя песні. Пяюць песні ў жніво, жніво пелі. Апечкі,
Багданава, Буй, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Каралі, Леснікі, Марозаўка, Нямойта.
ЖНІВО́ЧЫ прым. Жніўны. Въйна змірылася, а мы пяём жнівочые песні. Баравікі.
ЖНІ́Я ж. Жняя, жнейка. Тое палучаець, што і харошая жні́я. Нямойта.
ЖНЯЯ́РКА ж. Тое ж. Бувала, як жнеш жыта, ідуць жняяркі, скажуць: «Пъмагай
бог». Скажаш: «Спасі́ба». Запруддзе.
ЖО́НКА, ЖЫ́НКА ж. Жонка. Шчэ жывая жонка будзіць – пъбяжыць к другей.
Нямойта. Жынка ўмерла. Баравікі.
□ Събаку выбіраюць пъ псярні, а жонку пъ радні́. Багданава, Вялікі Азярэцк,
Запруддзе, Леснікі, Леснікова, Закур’е. □ Пакуль жонка сніданне зварыць, сем раз мужа
абманіць. Каралевічы.
ЖО́ПА ж. 1. Зад. І мамачка, й папачка, і бабачка – і ў жопі ямачка [гавораць, як
дзіця енчыць]. Багданава. 2. Ніжняя частка ступы. У ступі жопа, срака ш у чълавека.
Фасаўшчына.
ЖО́ПКА ж. Патоўшчаная частка яйка. Жопка ў яйца і дзюбъчка, носік, бялок і
жаўток. Вялікі Азярэцк, Розмыслава.
ЖО́РАЎ м. Жораў. Журавы прыляцелі, дзеўкі замуж зъхацелі. Каралевічы.
ЖО́РНЫ толькі мн. Жорны, ручны млын. У жорнах два камяні́. Жорны есць
дзеравянныя, чыгуном набі́тыя. Міцюкова, Багданава, Гарадзец, Запруддзе, Каралі,
Марозаўка, Цясішча, Дуброўкі, Неўгадава.
ЖО́РТКА ж. Жэрдка. Е́та во ручкі, ета во жортка. Замошша.
ЖО́СТКІ прым. 1. Цвёрды. Сьпі́нка, сядзенне [у вазку] у каго мякка, у каго жосткае.
Нямойта. 2. перан. Кастлявы. Жосткая я, худушчая. Нямойта. 3. перан. Жарсткаваты.
Жосткая такая баба. Гарадзец. Цяжолая карова, жосткая. Каралевічы. 4. перан.
Натурысты. Жосткі конь, нізашто не дасць сесці мальчукам, сцягніць зубамі. Рэчкі.
ЖО́СТКІ прым. Рухавы, вёрткі, жвавы. Жосткі, дак і ў ступі ня зловіш. Каралевічы,
Багданава.
ЖОЎ м. Нажаваная маса ў роце. Ныбівайіцца жоў зы шчаку ў кыня, ён дажа шчаку
зыйідаіць. Самсоны.
ЖО́ЎТА-РЫЖУВА́ТЫ прым. Жоўта-рыжаваты. Бальшэі ласі́, жоўта-рыжуватыя,
рогі дужыя. Багданава.
ЖО́ЎТЫ прым. Жоўты. Капыты – жоўтыя грыбы. Баравікі, Запруддзе.
ЖО́ЎЦЕНЬКІ, ЖО́ЎЧЫНЬКІ памянш. Луг такі́ жоўценькі ад адуванчыкаў. Запруддзе,
Багданава, Неўгадава. Стаі́ць у печы мълако, стопіць – жоўчынькая. Нямойта.
ЖО́ЎЦІНЬКА прысл. памянш. Жоўта, жоўтага колеру. Пудалешкі красныя зверху, а
пад ні́зам жоўцінька. Галашчакіна.
ЖОЎЦЬ, ЖОЎЧ ж. Жаўцізна, жоўтае адценне. Жоўць па пячонкі у курыцы. Буй.
Чым ні націрала ногі, жоўч брала. Нямойта.
ЖОЎЦЬ м. Жоўцевы пухір. Зразу ўдалі́лі жоўць. Івоні.
ЖУДЗІ́ЦЬ незак. Непакоіць, турбаваць. Яна дажа і жудзі́ць малым, мішаіць.
Заазер’е.
ЖУГУ́ЧКА, ЖУГУ́ШКА, ЖАГУ́ЧКА ж. Жыгучка; пякучая крапіва з дробным
лісцем. Крапі́ва тъкая жагучка, іна мелінькая. Савінічы. Крапі́ва дзі́кая – завуць
жугушка. Заазер’е, Багданава, Запруддзе, Міцюкова, Мянюцева, Нямойта, Ракаў Засценак,
Партызаны, Чуцькі, Закур’е.
ЖУ́ЖАЛЬ м. Гной ад свіней. Жужаль – ат свіней навос, жыжа. Фасаўшчына,
Алексінічы, Галашчакіна, Нямойта.
ЖУК м. 1. Жук. Заазер’е. 2. перан. Пра чалавека, які шчыра працуе на зямлі.
Земляныя жукі́ былі́ тыя людзі, каго атстрані́лі ад зямлі́. Вялікі Азярэцк. ○
КАЛАРА́ДСКІ ЖУК. Жук, які аб’ядае лісце бульбы. Як кралі, вісяць каварацкія жукі́, хай
на іх халера! Ат жукоў каварацкіх не атабрацца было. Багданава. Кънапля харашо ат
каларацкага жука. Жохава. Жукі́ каралацкія ёсь. Рулёўшчына. Мала каларацкіх жукоў
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стала ў гэтым годзе. Партызаны. За кълърадскъга жука бульбы німа. Буй, Апечкі, Вялікі
Азярэцк, Нямойта, Сянно. ○ ЖУК КРА́СНЫ. Чырванацелка. Ай, ратуйце, дрэнна стала ад
жукоў красных. Запруддзе. ○ ЖУК МА́ЙСКІ. Хрушч. На кустах, як хмель, вісяць пачкамі
жукі́ майскія. Майскія жукі́ – сколькі іх ві́дзіш – у вочы, у ліцо стукаюць. Майскія жукі́,
бувала, на цябе садзяцца. Нямойта. Бувала майскія жукі́ ой як лётаюць, а цяпер німа, не
ўві́дзіш майскага жука. Вялікі Азярэцк. Майскі жук на къштане, на калі́ні. Жохава. ○
ЖУК МАЁВЫ. Тое ж. Бувало, жукоў маёвых што іх було, ціпер нідзе німа. Усё сілікаты
гэтыя: маёвых жукоў не відаць. Багданава. ○ ЖУК-НАВО́ЗНІК. Жук-гнаявік. Жукі́навозьнікі чорныя, тоўстыя, поўзаюць па навозу, прама сі́нія. Запруддзе. ○ НАВО́ЗНЫ
ЖУК. Тое ж. Навозны жук – чорна-сі́ні, рэдка дзе уві́дзіш. Вялікі Азярэцк. ○ ГАЎНЯ́НЫ
ЖУК. Тое ж. Гаўняны жук ета. Рулёўшчына.
ЖУЛЕ́ЙКА ж. Жалейка; народны музычны інструмент у выглядзе дудкі з
раструбам. Жулейка йграць была тыкая. Нямойта. Жулейка – глінянъя, длі́ннъя, і дырачкі
дзелалі. Кляпчэва.
ЖУ́ЛІК м. Гаворыцца ў адносінах да малых дзяцей. Жулік ві́цепскі гэты малы.
Станюкі.
ЖУ́ЛІК м. перан. Маленькая бутэлечка гарэлкі. Жулікі былі, ета маленькія
бутылачкі гарэлкі. Леснікі.
ЖУМСЦЕ́ЦЬ незак. Хрумсцець. Жумсці́ць жорскае штось на зубах. Нямойта.
ЖУРАВЕ́ЛЬ, ЖУРА́ЎЛЬ м. Калодзеж з жураўлём. Калодзеш з жураўлём – гэта
журавель. Кляпчэва. Жураўль кала калодзіжа ё. Гарадзец.
ЖУРАВІ́НЫ мн. Журавіны. У сосніку жураві́ны раслі́. На Узьві́жанне ў жураві́ны
ходзюць, ядуць ягады, каб галава ні балела. Багданава, Гарадзец, Дольдзева, Заазер’е,
Запруддзе, Каралевічы, Кішуроўшчына.
ЖУРА́ЎЛЬ, ЖУРА́Ў м. Жораў. Жураўлі́ ляцяць высока – зіма яшчэ далёка, а калі́
ні́зка – зіма блі́зка (прыкмета). Гарадзец, Вялікі Азярэцк, Партызаны. Жураўі́ былі́, чаплі.
Гарадзец, Багданава.
ЖУРБА́ ж. □ Журба бядзе ня помач. Каралевічы.
ЖУРЫ́ толькі мн. Вантробы, унутраныя органы. Каб табе журы вышлі – з
сярэдзіны папавышла (праклён). Запруддзе.
ЖУТКІ́ прым. ◊ ЖУТКО́Ё ДЗЕ́ЛА. Надзвычай многа. Машын – жуткоё дзела.
Ульянавічы.
ЖУЎТЛЯВА́ТЫ, ЖУЎТЛЮВА́ТЫ прым. Жаўтаваты. Е́льнік мъладый, ён такі́
жуўтляваты. Багданава. Жуўтлюватыя пыдасі́нывікі растуць, дзе больш асі́ны.
Багданава.
ЖУЎТЛЯ́ВЫ прым. Тое ж. Тэя грыбы жуўтлявыя такея. Алексінічы, Сянно.
ЖУЎТЛЯ́ВІНЬКІ памянш. У варушкі галоўка жуўтлявінькыя. Сукрэмна.
ЖУЎТУВА́ТЫ прым. Тое ж. У нас пяскі́ жуўтуватыя, на йіх расцець. Самсоны.
ЖУЧО́К м. Невялікі жук. Як у кыня чэрві, то дувалі жучкі́ са ўсом, яны такея
бліскучыя, зылаці́стыя. Самсоны.
ЖУШЧЭ́ЦЬ незак. Скрыгатаць, хрусцець. Буваіць, што ў хлебу пясок жушчыць на
зубах. Сукрэмна, Алексінічы, Фасаўшчына.
ЖЫ́ВА прысл. Хутка, паспешліва. Жыва работаць пайшоў. Баравікі.
ЖЫВІ́ЧНЫ прым. ○ СМАЛА́ ЖЫВІ́ЧНАЯ. Жывіца; вадкая празрыстая смала, што
выцякае са ствалоў хвойных дрэў у месцах іх пашкоджання. Мёду, вуксусу, смалы
жыві́чнай з сасны – і націранне такое. Вялікі Азярэцк.
ЖЫВО́Т, ЖУВО́Т м. Жывот. Ваду загавараюць ат зълатніка, на жываце
зъгавараюць. Каб ты ездзіў жыватом! (праклён). Запруддзе, Багданава, Партызаны.
Жувот неяк забалі́ць, нешта верціцца, залатні́к зыгаварваіць. Заазер’е. ЖЫВАТО́К
памянш. Дай божа здароўя ў ручкі, у ножкі, у жываток трошкі. Каралевічы.
ЖЫВУ́ШЧЫ прым. Жывучы. Каты жывушчыя. Багданава, Неўгадава.
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ЖЫВЫ́ прым. 1. Жывы. Можа, яна і цяпер жыва была. Каб я так жыва была.
Запруддзе, Алексінічы, Самсоны. Але я асталася жыва. У іх жывэі пчолы? Вялікі
Азярэцк. 2. Жвавы, рухавы. Яна така жывая баба. Каралевічы. ◊ ЖЫ́ВЫ-ЗДАРО́ВЫ. У
добрым здароўі. ◊ НА ЖЫВЫ́ БОХ. З цяжкасцю. Леснікова, Буй, Запруддзе, Латыгаль,
Партызаны, Цясішча. ◊ НА ЖЫВО́Е. Для жыцця. Во шчэ на жывое асталі́ся, а елі і
краскі, і шчавель, і гнілушку. Цясішча.
□ Жывы ў яму ні ляжыш. □ Хоць жывому ў яму лезь. Каралевічы.
ЖЫГ выкл. Хутка пабегчы. Карова жыг у лес. Каралевічы, Гарадзец.
ЖЫГ-ЖЫГ выкл. Пра імклівыя, хуткія рухі, дзеянні. Жыг-жыг – (а)палоннікі у якой
выгарцы ці што. Багданава, Каралевічы.
ЖЫГА́ЛА, ЖЫ́ГАЛА, ЖЫГА́ЛО н. Джала. Жыгала ў пчалы. Запруддзе, Каралі. А
жыгала ў въдня во тут, як ужаліць жыгалам! Серкуці. Жыгала пчала упусці́ла. Жыгало
упусці́ла пчала і памерла. Закур’е.
ЖЫГА́ЛА н. Лязо, вастрыё ў касе. На вострую бапку атбі́ў касу, а на тупую
пуправіў жыгала. Леснікова.
ЖЫГА́ЦЦА незак. Жыгаць, апякаць (пра крапіву). Жыгучка дужа жыгаіцца.
Савінічы.
ЖЫ́ГАЦЬ незак. Бліскаць. Жыгаіць мълъння жыгаіць. Дольдзева.
ЖЫ́ГНУЦЬ, ЖЫ́ГНАЦЬ зак. 1. Моцна ўдарыць. Малання мяне жыгнула, ня
помню, сколькі ляжала. Вялікі Азярэцк. 2. Бліснуць. Жыгнала малання. Як малання
жыгнець, потым ня бось, стуку не нада баяцца. Вялікі Азярэцк.
ЖЫГУ́Н м. перан. Гарэза, непаседа. Во жыгун, тут ёсць, тут німа [пра дзіця].
Фасаўшчына.
ЖЫДЗЕ́Й прысл. Радзей. Катора густа зварыцца, катора – жыдзей. Вялікі
Азярэцк.
ЖЫДЗЕ́ЙШЫ прым. Драбнейшы. Картошка жыдзейшая такая. Міцюкова.
ЖЫ́ДКІ, ЖЫ́ТКІ прым. Вадкі. Грудзью як корміш, жыдкім каб пітаўся.
Каралевічы, Міцюкова. Жыткі суп нейкі еў. Міцюкова.
ЖЫ́ЖА ж. Жыжка, цякучая сумесь вадкіх і цвёрдых рэчываў. Жыжу навозную зяць
аткатаець. Буй, Станюкі, Цясішча.
ЖЫ́ЖКА, ЖЫ́ШКА ж. Жыжка, вадкая частка стравы. Жыжку пасёрбаў. Кляпчэва,
Гарадзец, Нямойта, Цясішча, Неўгадава.
ЖЫ-ЖЫ-ЖЫ выкл. Гукі, якія перадаюць патрэскванне кастрыцы пры абпальванні.
Увой на крук і смурыжылі – жы-жы-жы, каб кастры ні было, і ўвой быў гладкі, мяккі.
Запруддзе.
ЖЫ́ЗНЕННЫ прым. Гаспадарлівы, руплівы, спрактыкаваны. Хызяін быў харошы,
талковы, жызьненны, цяпер такога ні найці́. Савінічы.
ЖЫ́ЗНЯ, ЖЫ́ЗІНЬ, ЖЫЗНЬ, ЖЫСЬ ж. Жыццё. У песні жызня ўся. Каралевічы,
Вялікі Азярэцк, Розмыслава, Рэчкі, Неўгадава. Жызінь мыя тыкая, у мяне горе ёсь, ёсці
яно ў кождыга. Сянно. А у нас свая жызінь: сядзі́м старыкі́ ды гаруім. Марозаўка,
Мянюцева, Дуброўкі. Там у Крыму жысь была! Кішуроўшчына, Буй, Нямойта, Ракаў
Засценак. Жызнь пражыць – дужа бальшое дзела. Ульянавічы. Усю жысь касі́ла і жала.
Партызаны, Багданава, Запруддзе, Каралевічы, Нямойта, Міцюкова, Неўгадава, Дуброўкі.
□ Жысь прайці́ – ня поля перайці́. Ульянавічы.
ЖЫ́ЛА ж. Жыла, крывяносны сасуд. Жыла на руках. Кап табе жылы пацягнула
(праклён). Запруддзе, Вялікі Азярэцк, Серкуці. На руках жылы панабухалі. ◊ НА ЎСЕ
ЖЫ́ЛЫ. Як мага больш. Бяры на ўсе жылы. Закур’е.
ЖЫ́ЛІСТЫ прым. Моцны фізічна, дужы, вынослівы. Такі́я жылістыя былі́
[хлопцы]. Дольдзева.
ЖЫ́ЛІШЧА н. Жыллё. Прасі́ла, каб далі жылішча. Гарадок.
ЖЫ́ЛКА ж. Крыніца. Нівялі́кая жылка працікаіць, іна ні замірзаіць. Латыгаль.
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ЖЫ́ЛЛЕ н. зб. Жылы, крывяносныя сасуды. Я перавязваю, жылле балі́ць усё.
Партызаны. ◊ ПАДЦЯГНУ́ЦЬ ЖЫ́ЛЛЕ. Аслабнуць здароўем. Падцягнула жылле мне,
хадзі́ць ні магу. Цясішча, Міцюкова, Серкуці.
ЖЫЛЛЁ н. Жыллё. І хлеба ні хватала, і жылля ні хватала. Латыгаль.
ЖЫ́ЛЫ прым. Жылы, прызначаны для пражывання. Жылы дом ці хлеў – нізвесна.
Савінічы, Фасаўшчына.
ЖЫ́ЛЫ прым. Карэнны жыхар, тубылец. Гэта нада, сынок, кап тут хто жылы
быў. Буй.
ЖЫР м. Тук. Жыр жоўценькі, у капусту ўкі́ніш, у суп. Буй, Жохава.
ЖЫ́РНЫ прым. 1. Тоўсты. Ён быў такі́ жырны, але недзе быў тры дні, стаў худы.
Нямойта. 2. Тлусты. Жырнаё сала. Вялікі Азярэцк, Багданава.
ЖЫ́РНЫ прым. Чарназёмны. На жырнай зямлі́ бульба ні распарваецца. Запруддзе.
ЖЫ́ТА н. Жыта. Зямля як няўдобраная, жыта плахое, зарадзі́ў касцер. Багданава.
Богу бараду дзелалі, як дажыналі жыта. Багданава. На Йвана Купалу йдуць па жытох.
Запруддзе. Мітла расцець у жыці. Розмыслава.
□ Сухі́ май – будзе жыта як гай. Марозаўка, Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец,
Дольдзева, Заазер’е, Каралі, Кішуроўшчына, Партызаны, Ракаў Засценак, Чуцькі, Закур’е.
ЖЫ́ТНІ, ЖЫТНЫ́, ЖЫ́ТНЫ прым. Жытні, з жыта. З жытняй мукі́ пяклі́.
Карпавічы. Жытная мука. Запруддзе. Жытнэя была мука. Запруддзе. Жытное збожжа.
Міцюкова, Вялікі Азярэцк, Партызаны.
ЖЫ́ТНІК м. Апенька, якая расце ў час цвіцення жыта. Ё ў нас апенькі-жытнікі, яны
драбнейшыя. Цясішча, Запруддзе, Пожанькі, Сянно.
ЖЫ́ТНІК м. Сорт яблыкаў. Жытнікі салоткія. Пожанькі.
ЖЫ́ТНІШЧА н. Жытнішча. На жытнішчы сейілі бульбу і зярно. Гарадок.
ЖЫ́ТЦА н. Жыта (пра зерне). Жытца звеіць. Баравікі.
ЖЫХ выкл. Імклівы рэзкі рух. Кот жых у сторану, а я цісь дзвярамі. Багданава.
ЖЫ́ХАР н. 1. Жыхар, насельнік. Старыя жыхары па піцісят сотык агароду маюць.
Каралевічы, Лытагаль, Партызаны, Ульянавічы. 2. Гаспадар. Як не будзеш скот мець, які́
ж ты жыхар. Дольдзева, Манголія.
ЖЫХА́РКА, ЖЫ́ХАРКА ж. Жылец, жыхар. Ніякая жыхарка я, с койкі устаць ні
магу. Розмыслава. А я ікая жыхарка адна. Дольдзева, Вялікі Азярэцк.
ЖЫ́ЦІЛКА ж. Жыхарка. Я тут ні старыя жыцілка. Рулёўшчына.
ЖЫ́ЦІНА, ЖЫЦІ́НА ж. 1. Каліва жыта. Дзевяць жыцін, хлеба крошачку скруцяць у
кружолачку і астаўляюць на полі – як дажынкі. Запруддзе, Багданава. 2. Адно зерне
жыта. Адну жыціну ўкінеш, а колькі адросткаў іна дасць! Самсоны.
ЖЫ́ЦЦА незак. Жыць, існаваць. Як гета жылося. Багданава.
ЖЫЦЦЁ, ЖЫ́ЦЦЕ н. 1. Жыццё. Я п ні пръдъла п на сваём жыцці. Кішуроўшчына.
2. Лад жыцця. Усякія жыцці папробавала. Гарадзец.
ЖЫЦЬ незак. Жыць, існаваць. Жывеш дзень да вечъра. Жывець на свеці, як у карэці.
Гарадзец, Багданава, Вялікі Азярэцк, Дольдзева, Запруддзе, Кляпчэва, Леснікова,
Нямойта, Партызаны, Ульянавічы, Цясішча. Нада жыць, пакуль жывецца. Гарадок. ◊
НА́ДА ЯК ЖЫЦЬ. Пра пільную патрэбу. Кішуроўшчына, Багданава, Нямойта, Сянно. ◊
ЖЫЦЬ АБ АДНЫ́М ДНІ. Не клапаціцца пра будучыню. Жылі́ аб адным дні. Серкуці.
ЖЫ́ЦВІК м. 1. Ліпеньская апенька. Жыцьвікі будуць у юлі месяцы. Міцюкова. 2.
Ранняя апенька. Жыцьвікі для солкі ні гыдзяцца. Міцюкова.
ЖЭ́ГНУЦЬ зак. Стукнуць, ляпнуць. А ён як жэгнуў у разетку. Кішуроўшчына.
ЖЭ́МЕР м. Жамерыны; адходы пасля адціскання соку, алею альбо іншага прадукту.
Цэт белінькі, як мълачко, жэмер выбрасываць, у трапачкі астаецца. Багданава.
ЖЭ́НСКІ прым. Жаночы. Запруддзе.
ЖЭ́РАБЯ, ЖЭРАБ’Я́ н. Жэрабя. Цягнуць жэрабя нада была. Запруддзе. Пыцягнуць
жэарыб’я, так дзялі́лісі. Заазер’е.
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ЖЭ́РДАЧКА ж. Курасадня. На жэрдачках сядзелі куры, зімуюць у хлеві. Станюкі,
Вялікі Азярэцк.
ЖЭ́РТВА ж. Міласціна. Былі́ жабракі́ з музыкай, ходзюць, і выносілі жэртву якую.
Рассвет.
ЖЭРЦЬ ж. Жэрдка. Ны таку вос ні абірачыйіш, катком ток вырыжыць, а жэрць
пыт снапы, і пайедзіш. Міцюкова, Гарадзец.
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З
З, ІЗ, ІС прыназ. 1. З. Карэц рабі́лі з кары, чыні́лі калбасы ім. Буй. Е́хуў я з Янова.
Жохава, Нямойта, Запруддзе, Міцюкова. Карзі́ны самі плялі́ із лазы, а цяпер с провалкі
плятуць. Сеілка круглая іс саломы, палаценца на шыю – і сеюць. Запруддзе. Карэц із
лазі́ны здзелаіш і ў кішку ўторкніш і тады мяса ці́скаіш, ці́скаіш, і яно ідзець. У рукі
карцом! Багданава. Рэшата із сасны рабі́лі. Жохава. Дош іс градъм пъласой прайшоў.
Гарадзец. Іс съмалётаў нас бамбі́лі. Серкуці. Із жыта русалкі, як красуюцца,
выскакываюць. Багданава. 2. У час. Міколы тры, во неік з восіні бываіць. Запруддзе. 3.
Пасля. З вайны асталісі, нічаво ні было. Гарадзец, Багданава, Вялікі Азярэцк, Нямойта,
Дольдзева, Партызаны. 4. Ад, з-за. Із вады стала мне [хвароба]. Запруддзе. Іна памірла з
гарэлкі. Запруддзе, Пожанькі. Матка з роду памерла. Буй. 5. З ліку. Цяпер із восімдзісяці́
хат зъсталося з дзесяць хат. Фасаўшчына.
ЗА прыназ. 1. За. Зъ гародъмі выда ёсь, а ён і калодзіш нъ дварэ выкапаў. Добра
жыла за ім. Вялікі Азярэцк, Гарадок, Івоні, Каменшчына, Партызаны, Рассвет, Сянно,
Неўгадава. За цялёнка дзесіць сотык даюць. Чуцькі, Заазер’е. 2. На. Сена за і́мі, дровы за
і́мі, і бульбу къпаюць дзеці. І скот за ёю, усё робіць хъзяйства зъ бабъй. Заазер’е,
Партызаны. 3. Па, з мэтай. Нада вяровачку ўзяць, хлеба кусочак і пайду за каровай.
Латыгаль, Міцюкова. 4. З-за, ад. Я за слёзы і зрэньне пацірала. За гэту хату і гарую.
Баравікі, Кішуроўшчына. За гэта, што въда стъяла, высокія грады. Рассвет. Знаіця, за
што младзёш ні хацела? Фасаўшчына. Выстръйіўсі сын зъ мяне. Неўгадава. 5. У час. Нас
за вайну бамбі́лі верна раза тры. Івоні. 6. Замест. Нам цёлку далі зъ кабылу. Серкуці. 7.
Праз, цераз (пры ўказанні на прамежак часу). Заўтра Пятро, ат Івана за пяць дней. Вялікі
Азярэцк, Заазер’е. 8. У якасці. За бапку хадзі́ла. Мяне брала атцова сістра за дочку.
Нямойта, Заазер’е. 9. Да пэўнай мяжы. Сак за калена быў. Багданава.
ЗА ТО́Е ШТО злучн. Таму што, бо. За тое што старыкі́ былі́, прывыклі дъ зямлі́.
Гарадзец.
ЗААЦЕХНІ́ЦА ж. Заатэхнік. Заацехні́цай тут работала. Міцюкова.
ЗАБАБО́НІСТЫ прым. Зморшчаны. Смаршкі́ і страчкі́ ўсе, як кішка ў кабана, ўсе
забабоністыя, ў забаборушках, кыля зямлі́, увалістыя. Серкуці.
ЗАБАБО́НЫ толькі мн. Забабоны, прымхі. Я забабонам гетым ня верыла. Жохава,
Алексінічы.
ЗАБАБО́РУШКА ж. Звіліна, складка. Смаршкі́, як кішка ў кабана, ў забаборушках,
увалістыя. Серкуці.
ЗАБАБУ́РЫ мн. 1. Няроўнасць на лязе брытвы, касы. Стаў брыць, а там такі́я
зъбабуры. Ульянавічы. Зъбабур паълучайіцца ны касе. Заазер’е. 2. Зморшчакі. У зыъбабуры
рукі бяруцца посьлі сьцірання білля. Заазер’е.
ЗАБАБРУ́ХІ мн. Няроўнасць на лязе брытвы, касы. Зъбабрухі ў касе буваюць ад
пераклёпу кляўцом пылытна касы. Леснікова, Заазер’е.
ЗАБАБУ́РЫСТЫ прым. Зморшчаны. Страчок болі такі́ зъбабурысты,
паморшчыный. Баравікі.
ЗАБАБЫ́РКІ мн. Зморшчакі. Забабыркі сталіся, кожа сабралася. Манголія.
ЗАБА́ВА ж. Забаўлянне, гульня. Мальчакі́ цэлы дзень у званы звоняць – забава ім.
Нямойта.
ЗАБА́ВІЦЬ зак. Закалыхаць. Баба зъбавіла, спаць зъхацела? Галашчакіна.
ЗАБА́ВІЦЬ зак. Затрымаць. Можа, хто зъбавіў бапку. Цясішча.
ЗАБАЛЕВА́ЦЬ, ЗАБА́ЛІВАЦЬ незак. 1. Захворваць. Заъбалеваў дзяцёнак. Цясішча,
Нямойта. 2. Заражаць інфекцыяй. Забалівала дзіцёнка там. Цясішча, Нямойта.
ЗАБАЛЕ́ЦЬ зак. Захварэць. Ні адзі́н мой ні забалеў дзіцёнък [тыфам], пубяру адзежу,
памыю. Багданава, Пожанькі, Цясішча.
ЗАБАЛТА́ЦЬ зак. Закалаціць, размяшаць. Забалтаіш кулеш і ў печ, кап скіпеў, і
жырам запраўляюць. Нямойта.
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ЗАБАРАНІ́ЦЬ зак. Абараніць. Богу молімся, кап Бох засцярох, забарані́ў. Багданава,
Леснікова, Мянюцева.
ЗА́БАРСНІ мн. Аборы. Забарсні у лапцях засмаргаваеш. Савінічы.
ЗАБЕРАСТО́ЎКА ж. Запячатванне мёду ў сотах. Кляпчэва.
ЗАБІВА́ЦЦА незак. Біцца. Каждую вясну прыляці́ць адзі́н буцян і зъбівайіцца да
паўсмерці, і дзюбкъмі, крыллім, і ня пусціць пару буцяноў ні за што. Нямойта.
ЗАБІВА́ЦЬ незак. 1. Зарастаць. Травой забіваець картошку. Івоні. 2. перан. Займаць
многа часу. Закон Божы забіваў усё на свеце. Станюкі.
ЗАБІДУВА́ЦЬ зак. Забядаваць, засмуціцца. А іна забідувала. Нямойта.
ЗАБІРАСТАВА́НЫ, ЗАБЯРЭ́СТАВАНЫ дзеепрым. Запячатаны ў сотах (пра мёд).
Калі́ мёт забіраставаны, ён вады не імеіць. Къда мёт зъбярэстъвъны, он імеіць
трыццаць працэнтъў влагі. Кляпчэва.
ЗАБІРА́ЦЬ незак. перан. Разбіраць, апаноўваць. Відаць было, што яе забіраець.
Запруддзе.
ЗАБІ́ТЫ дзеепрым. Вымашчаны, утрамбаваны. Ток глі́най забі́ты. Запруддзе.
ЗАБІ́ТЫ дзеепрым. Забіты (цвікамі). Первая хата стаі́ць у Рэчках забі́тая. Апечкі. ◊
СПАЦЬ ЯК ЗАБІ́ТЫ. Моцна спаць. Вялікі Азярэцк.
ЗАБІ́ЦЦА зак. 1. Забіцца, разбіцца. Я́стръп забі́ўся тут, урэзаўся ў шчыкет. Кап ты
забі́ўся! (праклён). Багданава, Гарадзец, Рэчкі. 2. Ударыцца. Ішла, во забі́лася тут нъ
парозе, пъвалі́лася. Багданава. ◊ ХОЦЬ ЗАБІ́СЯ. Пра безвыходнае становішча. Запруддзе.
ЗАБІ́ЦЬ зак. 1. Пазбавіць жыцця. Гаворуць, дзвінаццаць грахоў с сябе скі́ніш, як
змяю заб’еш. Запруддзе. Неміц палес зъ курмі́ пат печ, аттуль лес, а йна яму тъпаром пъ
главе і забі́ла на смерць. Закур’е. Як заб’ець лягушку, то дош будзіць (павер’е). Запруддзе.
Калі́ заб’еш ластаўку – будзіш шэры (павер’е). Карпавічы, Багданава, Заазер’е, Нямойта,
Рассвет, Серкуці, Цясішча. 2. Убіць, глыбока ўвагнаць. Колікі заб’юць у зямлю. Запруддзе.
3. Біць, трэсці (пра кашаль). Буй, Запруддзе, Кішуроўшчына.
ЗАБІЧАВА́ЦЦА зак. Замардавацца, знясіліцца. Я і́мі зъбічуюсь, нада прадаваць [пра
парасят]. Каралевічы.
ЗАБЛЕ́ДУШ м. Бледнатвары чалавек. Забледуш – худы, бледны чылавек. Заазер’е,
Дольдзева, Запруддзе.
ЗАБЛУДЗІ́ЦЦА зак. Заблудзіцца. Калі́ хто зъблудзі́ўсі, тады ўжо нада гукаць.
Багданава.
ЗАБЛУДЗІ́ЦЬ зак. Выпадкова патрапіць. Калі́ адна і заблудзіць муха, то нічога.
Ульянавічы.
ЗАБО́Й м. Прыстасаванне для выціскання алею. Забой – дзве палкі, мяшок ложыць,
клі́нья сжымаюцца – і масла выжымаецца. Спецыяльнае прыспасабленіе выдаўліваць
масла. Міцюкова.
ЗАБО́ЙКА ж. 1. Клінок для замацавання касы на касавільне. Забойка – клінок такі́ у
касе. Фасаўшчына, Дольдзева. 2. Пятка ў касе, дзе закладаецца забойка. Нямойта.
ЗАБО́РАЧКА ж. Складка. У смъыршках заборычкі ёсь. Багданава, Латыгаль,
Ульянавічы, Закур’е.
ЗАБО́РЦЫ мн. Жыхары вёскі Забор’е. Толькі для заборцаў хлеб даюць. Ракаў
Засценак.
ЗАБО́ТА ж. Клопат. Ад забот балі́ць гълъва. Запруддзе, Міцюкова, Партызаны.
ЗАБРА́ДЖАНЫ дзеепрым. Забраны, арыштаваны. І раскулачаны, і бацька
зъбраджаны, а ў палі́цыю ні пайшоў. Рэчкі.
ЗАБРА́НЫ дзеепрым. Тое ж. Цётка была зъбраныя. Алексінічы.
ЗАБРА́ТЫ дзеепрым. Тое ж. Раскулачаныя і бацька былі́ зъбраты. Рэчкі.
ЗАБРА́ЦЬ зак. 1. Забраць. Ну, эта ш неміц забраў. Леснікова, Партызаны. 2.
Прызваць на вайсковую службу. Брата майго забралі ў парцізаны. Цясішча. 3.
Арыштаваць. Дзяцька быў первы камуні́ст, яго ў Яжоўшчыну забралі, ён апох, прышоў
увесь як пампушка. Чуцькі. У нас дзесяць чалавек забралі, у адну ноч у трыццаць фтаром
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гаду. Станюкі. 4. Захапіць, залезці на суседнюю чужую паласу. Зыбрала мой лён, залезла ў
маю пыласу. Заазер’е.
ЗАБРУСЕ́ЦЬ зак. Зацвярдзець. У каровы мастыт, яна забрусела, маълака німа і
цялёнку. Парэчча. Як ві́ма забрусеіць, атрэж кусочак хлеба, соль праз клямку тры разы
выцягні – тры разы даць з’есці – і пройдзець. Каралі.
ЗАБРЫДЗЕ́ЦЬ зак. Занудзіць. Усё выпіў, усю мікстуру адразу – і хоць бы
забрыдзела. Ульянавічы.
ЗАБРЫТА́ЦЬ, ЗАБРАТА́ЦЬ зак. 1. Надзець аброць на каня. Гарадзец. 2. Накінуць
вяроўку на рогі. Я забрътала кароўку. Баравікі.
ЗАБРЫ́ТЫВАЦЬ незак. Надзяваць аброць на каня. Забрытываюць къня, нада броць
нъ яго адзець, забрытаць. Гарадзец.
ЗАБУРЫ́ЦЦА зак. 1. Паваліцца. Я ішла і забурылася. Дольдзева. 2. Разбурыцца,
разламацца. Летась узіла, сынок, і печка забурылъся. Буй. 3. Абрушыцца. Хата – гніллё,
іна скора забурыцца. Нямойта, Багданава, Івоні, Кішуроўшчына, Міцюкова, Рулёўшчына,
Рэчкі, Чуцькі.
ЗАБУРЫ́ЦЬ зак. Разбурыць, раскідаць. Дзед, выйдзі, забуруць нашы дровы.
Гарадзец, Нямойта, Мянюцева.
ЗАБЫРЛА́ЦЬ зак. Дрэнна, з агрэхамі забаранаваць. Забырлаў ячмень. Фасаўшчына.
ЗАБЫ́ЦЦА зак. Забыць. Як што забудзіцца на вяселлі, то скажуць, будзіць ніўдача.
Вялікі Азярэцк, Багданава, Заазер’е, Запруддзе, Машчоны, Ракаў Засценак, Серкуці,
Неўгадава.
ЗАБЯЛІ́ЦЬ зак. Забяліць, прыправіць страву малаком. Зъбялі́ла мълаком. Кляпчэва.
ЗАБЯСПЕ́ЧЫЦЬ зак. Забяспечыць. Зразу забяспечуць сваю рэспубліку. Ульянавічы.
ЗАВА́РЫВАЦЬ незак. Заварваць, заліваючы кіпенем. У попіл заварывалі і ў попіл
клалі тыя скуты. Багданава.
ЗАВАДНЫ́ прым. Запальчывы. Завядзецца, завадная такая. Гарадзец.
ЗАВАЛА́ЦЬ зак. Паклікаць, зазваць. Тут адна прыйдзіць пад карову, я заъвалаю яе.
Я завалаю Надзю сюды, хай пяець. Міцюкова.
ЗАВА́ЛЕНЫ дзеепрым. Парослы, зарослы. Хмызняком усё завалена. Баравікі.
ЗАВА́ЛІНА ж. Прызба. Заваліну тата усігда абсыпаў. Серкуці.
ЗАВА́ЛІНКА ж. Тое ж. Стала на завалінку кала хаты і стаю. Савінічы,
Алексінічы, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Дольдзева, Ракаў Засценак.
ЗАВА́ЛІННЯ н. зб. Тое ж. Къстра, мялінне къла хаты апсыпалі, на ві́льчык нъсі́лі,
заваління рабі́лі. Каралі.
ЗАВАЛІ́ЎШЫ дзеепрысл. Загрувасціўшы. Каб на стале ўсё стаяла стол завалі́ўшы.
Чуцькі.
ЗАВАЛІ́ЦЦА зак. Упасці, паваліцца. Вецір дунуў, і дзерыва зъвалі́лыся. Нямойта,
Багданава. А я ні магу так стъяць, каб ні зъваліцца, так нагнулъся на шчыкет. Дольдзева.
ЗАВАЛІ́ЦЬ зак. 1. Паваліць. Ай ё, ты мяне заваліш. Станюкі. 2. Забіць, зарэзаць. У
свіней б’юць даўбешкай, зачапі́лі, дзёрнулі, ён [кабан] – кулі́к – і завалі́лі. Жохава,
Партызаны.
ЗАВАЛІ́ЦЬ зак. 1. Забяспечыць звыш патрэбы. У нас дзесяць сваі́х яблынь, як
завалюць, то дзець некуда. Баравікі. 2. Закласці; пра хваравітае адчуванне ў горле,
звязанае з ускладненнем дыхання. Заъвалі́ла глотку. Гарадзец.
ЗАВА́ЛКІ толькі мн. Нарывы ў горле пры ангіне. Завалкі паселі. Гарадзец.
ЗАВАЛО́ЧАНА дзеепрым. Нанесена, нацягнута. Там столькі ёсь на бані,
зъвалочана. Марозаўка.
ЗАВАРА́ЧАЦЬ незак. Заварочваць. Яна па-свойму заварачаець. Івоні.
ЗАВЕЗА́ЦЦА зак. З’явіцца завязі. На кусту вродзе ягад многа завезалась. Івоні.
ЗА́ВЕРТ, ЗА́ВІРТ м. Пятля для прымацавання аглоблей. Раньшы аглоблі нъ
закрутах былі́ , дзелалі з лазы, называлісь заверты, і дзіржалась аглабля. Гарадзец,
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Нямойта. Раньшы жалеза ні было, дзелалі з лат завірт, і дзіржалася так аглабля. Цяпер
нъзываюць пітля, кручча. Гарадзец.
ЗА́ВЕРТКІ мн. Аглоблі, прымацаваныя да саней. Заверткі – ета ў нас кажуць.
Станюкі.
ЗАВЕ́РЧАВАЦЬ незак. Закручваць. Ткалі хусткі заверчаваць на галаву. Неўгадава.
ЗАВЕ́СЦІ зак. 1. Завесці, адвесці. Бронь бох, завёў невядома куды. Партызаны. Я
галаву завяду, плюнула: ні пайду болій. Багданава. 2. Завесціся, непакоіцца. Я гълаву
зъвяду, думаю, а дзяцей трэба гудуваць, ён ня вылізіць аттуль [з магілы]. Багданава.
ЗАВО́ДЗІЦЬ незак. Заводзіць. Ён нас у кварці́ру заводзіць і содзіць за стол.
Багданава.
ЗАВЕ́СЦІ, ЗАВЕ́СЦЬ зак. 1. Завезці. Іду каня папрасі́ць у бальні́цу завесьць.
Багданава. 2. Пасадзіць, развесці. Я была завіла і півоню, і каштаны. Самсоны.
ЗАВЕ́СЦІСЯ зак. 1. Развесціся, распладзіцца. У цябе, браток, трутняў завялося!
Неўгадава. 2. Утварыцца. Кап корачка зъвілася на хлебі, шчапаіш палачку і паліш.
Карпавічы. 3. Пачаць бойку. Дзевачкі завядуцца бі́цца, стануць курыць. Запруддзе,
Багданава. Завядуцца бі́цца самі з сабой. Запруддзе.
ЗАВЕ́СЫ мн. Завесы; металічныя пласціны, створкавыя ці суцэльныя, якімі
прымацоўваюць да вушака дзверы, аконныя рамы. Скрыпяць дзверы, я ўзіла і вады лінула
на гэтыя завесы, і ні скрыпяць. Багданава.
ЗАВЕ́ЯЦЬ зак. Засыпаць, занесці снегам. Завеялі ў снігу і будзім ліжаць.
Кішуроўшчына, Неўгадава.
ЗАВІ́ДЗЕЦЬ зак. Убачыць. Як заві́дзіць, што з сумкай, баі́цца дзяўчонка. Івоні.
ЗАВІ́ДЛІВЫ прым. Зайздросны. Заві́длівы ты, што ты заві́дуеш? Гарадзец,
Баравікі.
ЗА́ВІДНА прысл. Завідна, засветла. Хоць бабка завідна дамой зайдзець. Нямойта.
ЗАВІДО́ЎШЧЫЦА ж. Загадчыца. А нявестка там завідоўшчыцай работала.
Партызаны.
ЗАВІЗА́ЦЦА зак. Завязацца; утварыцца пасля цвіцення (пра плады). Прошлы гот
зъвізаліся былі́ і пръпаълі. Серкуці, Івоні.
ЗА́ВІЗЬ ж. Завязь. Завізь абвальваецца ў гурках. Цясішча, Івоні.
ЗАВІНА́ЦЦА незак. Старацца. Як завінаўся віцінар, то кабан падняўся. Дольдзева.
ЗАВІРУ́ХА ж. Завіруха. Тъкая дуя была, завіруха. Каралевіы.
ЗАВІРША́ЦЬ незак. Завяршаць, рабіць верх у стозе, капе сена. Зъвіршалі капу
пласцікым. Леснікова.
ЗАВІ́СНУЦЬ зак. Павіснуць зачапіўшыся. У лес паедзіць, заві́сніць дзерава – на
другое паві́сне – ён гоцая, пакуль ні зваліць. Жохава.
ЗАВІХА́ЦЦА незак. Завіхацца. А ён там зарабі́ўся, завіхаўся і зыбавіўся. Багданава.
ЗАВІ́ЦЦА зак. Закучаравіцца. Біз шапкі паходзіць, каб вы зналі, як заўюцца валасы.
Партызаны.
ЗАВІШЧЭ́ЦЬ зак. Заскавытаць. Завішчэў сабака, ён яго пугаю. Рэчкі.
ЗАВО́ШТА займ. Завошта, за што. Такая жысьць дрэнная ў чужой сям’е, ні купі́ць
завошта. Нямойта. Німа завошта, чым багаты, тым і рады. Чуцькі.
ЗАВУ́ЖАВАЦЬ незак. Ставіць новыя васковыя пласціны на рамы (?). Можна
завужаваць соты, яны [пчолы] атцягаюць соты і наліваюць мёт. Вялікі Азярэцк.
ЗАВУЧА́ЦЦА незак. Вучыцца, асвойваць што-н. Адзі́н ат аднаго і завучаліся.
Партызаны. Завучалісі ад чацвёртъга класа танцъваць. Каралевічы.
ЗАВУШНІ́ЦЫ мн. Завушніцы. Ні чапай ні завушні́ц, ні калец етых, а то прападзеш.
Нямойта, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Каралі.
ЗАВУЮВА́ЦЬ зак. Заваяваць. Кап усталі і ўві́дзілі [мужы], што яны завуювалі.
Нямойта.
ЗАВЫ́ЦЬ зак. Завыць. Воўк завыў, і бацька ў трубу завыў, ён тады і патходзіць.
Багданава.
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ЗАВЯДЗЁНКА ж. 1. Звычай. Завядзёнка была такая: на Купала усе збіраюцца і
ідуць у кусты ці ў жыта, гуляюць. Партызаны, Багданава, Гарадзец, Запруддзе, Нямойта.
2. Звычка. Тъкая завядзёнка была, кап крапчэй бэлькі трымалісі, траму клалі. Гарадзец.
ЗАВЯ́ЗАНЫ дзеепрым. Завязаны. І тая кукла стаі́ць зъвязаная на полі, пакуль яна
там уже і пръпадзе. Багданава.
ЗАВЯЗА́ЦЦА зак. Завязацца, пачацца (пра бой). Немцы як прыедуць, бой
зъвяжыцца. Гарадзец.
ЗАВЯЗА́ЦЬ зак. 1. Звязаць. Тады выпылім там, хлеп паложым і куклу зъвяжам.
Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец. 2. Завязаць, змацаваўшы канцы вузлом. Ідзець у
Сянно, капейкі у рох завяжыць, у рашкі́ завязаныя. Запруддзе.
ЗАВЯ́ЗАЧКА ж. ◊ ПАД ЗАВЯ́ЗАЧКУ. Вельмі многа. Во цяпер ёй работы до, пъд
завязачку. Партызаны.
ЗАВЯ́ЗВАЦЦА незак. Завязвацца; утварацца пасля цвіцення (пра плады). Як яблычкі
завязвуюцца, можна сеяць. Партызаны, Багданава.
ЗАВЯ́ЗВАЦЬ незак. Перавязваць. У ніты ні́тка ні пападзець, а ідзець назад, такой
ні́ткай завязвалі руку – і лягчэй. Цясішча.
ЗАВЯРНУ́ЦЦА зак. 1. Адвярнуцца. Зъвярнуся я ў куток і тры чарачкі ў раток (з
песні). Каралевічы. 2. Загнуцца. Клёп прыъвіралі нохцім, кап ні зывярнула жыгала.
Леснікова.
ЗАВЯРНУ́ЦЬ зак. Запоўніць прастору. Дым заверніць – і свету не відаць. Запруддзе.
ЗАВЯРЦЕ́ЦЦА зак. Павярнуцца. Рука балі́ць – не завярчуся. Чуцькі.
ЗАВЯРЦЕ́ЦЦА зак. Апрануцца. Абы-як надзеніцца, заверціцца. Мянюцева.
ЗАВЯ́РЧЫВАЦЬ незак. Паварочваць. Завярчывалі, дакуль міжа. Карпавічы.
ЗАГАВА́РВАЦЬ, ЗАГАВА́РЫВАЦЬ незак. Лячыць замовамі. Первы ці паследні
[дзіцёнак] у маткі можыць зъгъварваць. Дольдзева, Рулёўшчына. Ат ві́ху, ат рожы, ат
вужакі зъгаварваюць усё людзі. Запруддзе. Зъгъварывала, мой маліц сцішаецца, сціх і
заснуў. Партызаны, Багданава, Каралевічы, Закур’е.
ЗАГАВА́РЫВАЦЦА незак. Загаворвацца. Іна зъгаварыіцца ужо, болі дзевяноста
гот. Багданава.
ЗАГАВАРЫ́ЦЬ зак. Вылечыць замовай. Мальчык стрыжаны, як трасецца, баі́цца
людзей, зъгаварыла ад галавы. Каралевічы.
ЗАГАВЕ́ЦЬ зак. Пачаць пасціцца. Зъгавеіш – толькі поснае есць. Запруддзе.
ЗА́ГАВІНЫ, ЗА́ГВІНЫ толькі мн. Загавіны; апошні дзень перад пачаткам посту,
калі дазвалялася есці скаромнае. Загавіны, а калі́ яны бываюць, ні знаю. Міцюкова.
Загвіны – пасці́м. Самсоны, Запруддзе.
ЗАГАВО́Р, ЗАГАВА́Р м. Замова. Зъгавор ат упуду ёсь. Каралевічы, Міцюкова,
Партызаны. Загавар нейкі умеіць дзелаць. Запруддзе.
ЗАГА́ДАВАЦЬ незак. Загадваць. Мая кі́нъла і не пайшла у школу, мама і загадъвала і
крычала. Багданава.
ЗАГАДА́ЦЬ зак. Загадаць, распарадзіцца. Загадала вам паработаць. Розмыслава.
Бацюшка зъгъдаець мъладым пъцълъвацца. Партызаны, Гарадзец, Заазер’е.
ЗАГАДА́ЦЬ зак. Задумаць што-н., трымаючы ў памяці або варожачы. Я зъгадала:
прыйдзіць Я́ша, сім’я будзіць. Каралевічы.
ЗА́ГАДЗЕ прысл. Загадзя. Загадзе ўзяла бялет. Багданава.
ЗАГАДЗІ́ЦЬ зак. Дагадзіць. Ён можа ні загадзі́ў? Фасаўшчына.
ЗАГА́ТКА ж. Загадка. Што йта ета зы зыъгатка, што пыъд яйцамі глатка
[скаварада з яешняй; (адгадка)]. Каменшчына.
ЗАГАІ́ЦЦА зак. Загаіцца. Мой паліц быстрэй загаі́ўся. Леснікова, Кішуроўшчына.
ЗАГАІ́ЦЬ зак. Вылечыць. Лопнъла гетак вена, пашла у бальні́цу, загаі́лі, цяпер кароў
доіць. Запруддзе.
ЗАГАЛАСІ́ЦЬ зак. Загаласіць. Сын як загалосіць: па мне зязюля кукуіць, прызналі
глісты. Нямойта.
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ЗАГА́НІЦЬ зак. Зганіць, абразіць, аблаяць. Ён сваю жонку гадка заганіў, яна была
така гразнюха. Самсоны.
ЗАГАНЯ́ЦЦА незак. Замацоўвацца. Ён, камень наждачны ў тачыле, на валу
зъганяіцца, закліноўваіцца. Жохава.
ЗАГАНЯ́ЦЬ незак. Заганяць. Заганяй курак у хлеў. Багданава.
ЗАГА́РАВАЦЦА незак. Загарацца. Лупіць красівом, губа загараваецца. Каралі.
ЗАГАРАДЗІ́ЦЬ зак. Перагарадзіць, паставіць перашкоду. На Купалле пашуцяць,
запруць каго-небудзь, зъгародзяць. Нямойта.
ЗАГАРА́ДЖВАЦЬ незак. ◊ ЗАГАРА́ДЖВАЦЬ МАЛАДЫ́Х. Звычай перапыняць
вясельны поезд, перагароджваючы дарогу. Сянно.
ЗАГАРНУ́ЦЬ зак. Згарнуць у адно месца, згрэбці. Печку нътапліюць, зъгарнуць
жар. Буй.
ЗАГАРО́ДДЗЕ н. Агароджа, плот. Цэлы гот къля загароддзя хадзі́ў. Запруддзе.
ЗАГАРО́ДКА ж. Абгароджанае месца для жывёлы. Зыгналі кароў у зыгародку.
Запруддзе.
ЗАГАРЭ́ТЫ дзеепрым. Загарэлы. Ні загарэтыя дзеці, белень. Гарадзец.
ЗАГАРЭ́ЦЦА зак. Загарэцца. І пакуль я прыбех, хата, і хлявы, і клець зыгарэлісі, а
анбар не. Міцюкова. Зъгарысь ты гарам са сваёй палучкай! Партызаны. Кап яна
зъгарэлъся (праклён). Макрыца ўрэдная, кап іна зъгарэлъся. Кішуроўшчына.
ЗАГАТУЎЛЯ́ЦЬ незак. Нарыхтоўваць. Смаршкі́ і страчкі́ зъгътуўляюць
[нарыхтоўчыя пункты]. Серкуці.
ЗАГА́ШУВАЦЬ незак. Разводзіць вадой. Лугу з попелу зъагашуем. Закур’е.
ЗА́ГВАЗДКА ж. Загваздка; жалезны пруток, цвік для замацавання кола на восі.
Серкуці, Гарадзец, Станюкі.
ЗАҐІМНЮ́ЗІЦЬ зак. Загіпнатызаваць. Цыганкі зыґімнюзілі адну бабу, то сама
стала класці сала ў торбу. Леснікова.
ЗАГЛА́ДЖУВАЦЬ незак. Прыгладжваць, паліваючы вадой. Баба хлеб клала ны
лупатку. А дзед хлеб зъгладжувуў бабі вадой з кварты. Заазер’е.
ЗАГЛЯНУ́ЦЬ зак. Убачыць, разгледзець. Я ш добра ні заглянула яе [адразу].
Багданава.
ЗАГМУ́ЗДАЦЬ зак. Закілзаць. Сукрэмна.
ЗАГМУ́ЗДЫВАЦЬ незак. Закілзваць. Цуґлі – ета што лошадзь загмуздываюць, яго
ш нада загмуздаць, закілзаць. Сукрэмна.
ЗАГНАЕ́ННЕ н. Нарыў. У яго стала загнаенне [нагі]. Партызаны.
ЗАГНА́ТЫ прым. перан. Занядбаны. Якая-то Беларусь загнатая. Кляпчэва.
ЗАГНА́ЦЬ зак. 1. Загнаць куды-н. Нада й кароўку загнаць, нада й мамкі пасобіць.
Заазер’е. То карову загонь, прыгонь, гектар буракоў нада выпалаць. Нямойта, Заазер’е,
Чуцькі. 2. Страціць. Іна трохі сі́лу загнала. Багданава.
ЗАГНЕ́Т м. Прыпечак. Пашла толька к загнету. Гаршкі́ ставілі на загнет і у печ
сунулі. Алексінічы, Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Каралі, Карпавічы, Леснікова,
Міцюкова, Нямойта, Фасаўшчына, Чуцькі, Неўгадава.
ЗАГНЕ́ЦЦЕ н. Тое ж. Паставіць чыгун на загнецце. Міцюкова.
ЗАГНІ́ЛЫ дзеепрым. Падгнілы. Загні́лыя памідоры. Міцюкова.
ЗАГНУ́ТЫ дзеепрым. Загнуты. Къмяга з дзерава, тоўстая, і выбіваецца такей
сякерай загнутай. Запруддзе, Багданава.
ЗАГНУ́ЦЦА зак. эмац.-ацэн. Загнуцца, памерці. Ніхто ні прыдзіць у хату і загнесся
тут. Леснікова.
ЗАГО́Н м. 1. Загон, участак ворнай зямлі. Гарот еслі шырокі, ну на два загоны.
Фасаўшчына, Гарадзец, Гарадок. 2. Загарадзь; адгароджанае месца ў лесе, полі для
жывёлы. Пасціла на загоне карову. Партызаны.
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ЗАГРАБА́ЦЬ незак. ◊ ЧУЖЫ́МІ РУКА́МІ ЖАР ЗАГРАБА́ЦЬ. Карыстацца вынікамі
чужой працы ў карыслівых мэтах. Ні дай божа чужымі рукамі жар заграбаць.
Ульянавічы.
ЗАГРА́ЗІЦЬ зак. Забрудзіць, запэцкаць. І пол ні зъгразюць. Каралевічы.
ЗАГРАЗНІ́ЦЦА зак. Запэцкацца. Загразні́цеся, лаўка гразная. Гарадзец.
ЗАГРАНІ́ЧНІК м. Іншаземец. Купляюць адзежу ў заграні́чнікаў. Савінічы.
ЗАГРУЖА́ЦЦА незак. Нагружаць. Лі́шняга нільзя загружацца. Івоні.
ЗАГРЫЗА́ЦЬ незак. Лячыць замовамі. Загръзаюць грыжу, загаварваюць.
Партызаны.
ЗАГРЫМЕ́ЦЬ зак. Загрымець (пра гром). Загрымела: лета плахое будзіць. Гарадзец,
Багданава, Вялікі Азярэцк.
ЗАГРЭ́БЦІ зак. Згрэбці. Сена загроп, а тады спласці́ў. Фасаўшчына.
ЗАГУБІ́ЦЦА зак. перан. Перамяніцца (?). Перапушченства нейкае цяпер, увесь свет
загубі́ўся. Заазер’е.
ЗАГУБІ́ЦЬ зак. Забіць, пазбавіць жыцця. Стуку-груку па дарожачцы, а напалі
разбойнічкі, купчунятку ўтапілі, пляменнічка загубі́лі (з песні). Буй, Івоні.
ЗАГУДУВА́ЦЬ зак. Набыць, займець. Во, гэтыя пенсіянеры сі́лы загудувалі.
Нямойта.
ЗАГУМЕ́ННЕ н. Загуменне; месца, прастора за гумнамі. Чаго ты паехаў, пашоў па
загуменню, як украў што. Гарадзец.
ЗАД м. Задняя частка калёс. Перадок – сперадзі, зат ці задок – заднія часць калёс.
Гарадзец.
ЗАДАВІ́ЦЬ зак. Задавіць, задушыць. Пашлі́ ны вічарынку ў Кызадойі, а воўк прышоў,
кыня зъдаві́ў. Міцюкова. У мяне ліса тры курыцы зъдаві́ла. Багданава. Каб цябе халера
задаві́ла! (праклён). Каралевічы, Фасаўшчына.
ЗАДАЖДЖЫ́ЦЦА зак. Ісці без перапынку доўгі час (пра дождж). Як
задажджыцца, ня ўкосіш. Партызаны, Серкуці.
ЗАДАЖДЖЫ́ЦЬ зак. Тое ж. Не, ужо зъдажджыла. Запруддзе.
ЗАДА́ННЕ н. Заданне. Тут баёў ні было, у заданні ездзілі. Леснікова.
ЗАДАРМА́ прысл. Дарма, бясплатна. Скулу пойдзіць нам хто дровы рэзаць зъдарма!
Ульянавічы.
ЗАДА́ТАК м. Сума, якая ўносіцца або бярэцца наперад, аванс. Я даю зыдатык зы
карову: ты семсот, а я восімсот. І я зыбіраю яе, болі даў. Запруддзе, Сянно.
ЗАДА́Х, ЗАДЫ́Х м. Чаднае, удушлівае паветра. Задах у печы, я дзверы атчыні́ла.
Запруддзе.
ЗАДА́ЦЦА зак. Зрабіцца, стаць. Старшы сын задаўся рыбаком: рукзак рыбы
навяліць. Багданава.
ЗАДА́ЧНЫ прым. Добры. Дужа задачны матацыкл. Партызаны.
ЗАДЗВІ́ЖКА ж. Засаўка (?), юшка (?). Задзві́жка ў печы. Вялікі Азярэцк.
ЗАДЗЕ́ЛАЦЬ зак. Запэцкаць. Во баба, задзелыла падол! Гарадок, Багданава.
ЗАДЗЕ́РЖЫЦЦА зак. 1. Затрымацца. Вецер нідзе ні задзержыцца, ні за чым.
Багданава. 2. Начапляцца. Як калоцюць, кълъ калатоўкі мяса задзержыцца. Дольдзева.
ЗАДЗЕ́РЦІ зак. Запяршыць. Халоднай вады вып’еш – і до, задзярэць у горлі.
Нямойта, Каралевічы.
ЗАДЗІВІ́ЦЦА зак. Здзівіцца. Анютка задзіві́лася, шо брыкету німа. Багданава.
ЗАДМУ́ЦЬ зак. Замесці снегам. Надмець горы вецяр, задмець двары. Запруддзе.
ЗА́ДНІ прым. Задні. Заднюю часць цялёнка мяса яўрэі ня елі – на ёй хрэст пулучаўся.
Алексінічы, Марозаўка.
ЗА́ДНІЦА ж. Зад. Папа тады прыйдзе ды ві́ламі табе па задніцэ дасць. Багданава.
ЗАДО́К м. Задняя частка калёс. Перадок сперадзі, зат ці задок – заднія часць калёс.
Гарадзец.
ЗАДРАМА́ЦЬ зак. Задрамаць. Задрэміш трохі, ускочыш. Багданава.
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ЗАДРА́ЦЬ зак. ◊ ЗАДРА́ЦЬ НО́ГІ. Страціць прытомнасць. Неміц ногі зъдраў, немца
вадой атлівалі. Пожанькі.
ЗАДУ́МАЦЦА зак. 1. Задумацца. Е́хуў, задумуўся, а тут бінзавос ехуў, і палучылася
аварыя. Запруддзе. 2. Надумацца. Задумаўся сын жані́цца. Савінічы.
ЗАДУМА́ЦЬ зак. Завейваць, заносіць снегам. Круціць, задумаіць дарогу.
Кішуроўшчына. Зъдумалі сцешкі. Вялікі Азярэцк.
ЗАДУ́МАЦЬ зак. Надумаць, вырашыць. Сюды задумала вярнуцца, там усе чужыя.
Апечкі, Вялікі Азярэцк, Самсоны.
ЗАДУ́ТЫ дзеепрым. Завеяны, занесены снегам. Дарога дужа задута. Багданава.
ЗАДУ́ЦЬ зак. Завеяць. Задуло дарогу. Кляпчэва.
ЗАДУШЫ́ЦЦА зак. Задушыцца. Каб вы задушыліся! (праклён). Запруддзе.
ЗАДЫ́ мн. Канец поля. Нъ зъдах – у канцы поля кусок. Свечы.
ЗАДЫМІ́ЦЬ зак. Задыміць. Увесь свет задымяць, застучаць, ні знаіш, куды пайсці́
пасці́сь. Нямойта.
ЗАДЫХА́ЦЦА незак. Задыхацца. Нешта з серцам у каровы, ідзе, задыхаіцца.
Запруддзе.
ЗАДЫ́ШКА ж. Задышка. У мяне задышка бальшая, дъшаць ціжало. Запруддзе,
Заазер’е.
ЗАДЫ́ШША н. Тое ж. Задышша ў яго. Алексінічы.
ЗАЕКАТА́ЦЬ зак. Пачаць выдаваць характэрныя гукі. А то сыч на бярэзіну сеў і як
заякочэць – я-га-я-га. Нямойта.
ЗАЕ́СЦІ зак. 1. Задушыць, задзерці. Крычаць ратуначку, ажно старушку вязуць,
воўк заеў. Гарадзец, Вялікі Азярэцк, Фасаўшчына. 2. Скусаць. Сляпні́ заелі кароў – ні́льга
падаі́ць. Запруддзе. 3. перан. Даймаць. Яна мяне так заела, што ай-яй. Вялікі Азярэцк.
Хай цябе хвароба заесць! (праклён). Партызаны.
ЗАЕ́ХАЦЬ зак. Заехаць куды-н. ненадоўга, па дарозе. Заедзьця, мой сват! Сяргейкі.
ЗАЁВІННЕ н. Месца, прастора за ёўняй. У ёўні і ў заёвінні складалі снапы. Серкуці,
Запруддзе.
ЗАЁМ м. Захоп сярпом (?). Заём бальшы жыта быў, цяжка жаць. Самсоны.
ЗАЖА́ТЫ дзеепрым. Заціснуты. У мяне аорта зажата шчытаві́дкай. Нямойта.
ЗАЖА́ЦЬ зак. 1. Зжаць першы сноп, пачынаючы жніво. Сноп зажнець, прынясуць на
кут, паставяць да самае восені. Бярэш хлеб, соль к хлебу – зажнуць, зашумяць бабы,
пяюць. Кляпчэва, Марозаўка. 2. Захапіць, жнучы, жыта на суседняй чужой паласе.
Зъжала, залезла ў маю постысць. Заазер’е.
ЗАЖО́Н м. Зажынкі; пачатак жніва. Начынаецца зажон, засцілаець стол, адзі́н сноп
прыносіць, ставіць у кут, яду, свечку, памолімся. Кляпчэва.
ЗАЖЫНА́ЦЬ незак. Пачынаць жніво. Як зажынаюць жыта, зажынаюць сноп – і на
кут. Запруддзе, Леснікова, Нямойта, Самсоны.
ЗАЖЫ́НКІ толькі мн. Зажынкі, пачатак жніва. Як зажынаюць жыта – зажынкі.
Запруддзе.
ЗАЖЫРЭ́ЦЬ зак. Атлусцець. Пірадойка зажырыць. Чуцькі. Я зажырэла, калі́ я
памру. Нямойта.
ЗАЖЫ́ТАЧНА прысл. Заможна. Зажытачна тут жылі́. Розмыслава Міцюкова.
ЗАЖЫ́ЦЦА зак. Абжыцца, разбагацець. І зажылася, і сына адтуль прывязла.
Кляпчэва.
ЗАЖЫ́ЦЬ зак. Загаіцца (?), пачаць жыць (?). І ці знаіця: маментам зажыла.
Самсоны.
ЗАЗВА́НЫ дзеепрым. Пакліканы, запрошаны. А німа пъратку ні ў чому, ні гэтым
госьцейкам прысланым, ні суседзям зъзваным (з песні). Каралевічы.
ЗАЗІ́МАК м. Першы мароз. Первы зазі́мак увосень. Багданава.
ЗАЗНІЯ́НІЦЬ зак. Падрумяніцца. Хлеп зазніяніць, пъдгарыць верхняя корка, хъзяйка
нъпалі́ла ў печы многа. Каралі.
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ЗАЗО́ВА ж. Паштоўка-запрашэнне на вяселле. Е́то дваццаць было зазоў на вяселе.
Неўгадава.
ЗАІДА́ЦЬ незак. Захопліваць лішняе пры касьбе. Змірайіш вяровычкуй ат пяткі да
носіка. Кап къса ні йшла шыршы і вужы, ні зъйідала лі́шніга. Леснікова.
ЗАІ́КАВАТА прысл. Заікаючыся. Нейкі ні па-нашаму, заі́кавата гаварыў. Серкуці.
ЗАІКА́ЦЦА незак. Заікацца. І заікацца можа чалавек з воч. Каралевічы.
ЗАЙГРА́ЦЬ зак. Зайграць (на музычным інструменце). Як зайграіць, як запяець.
Багданава, Марозаўка.
ЗАЙЖДЖА́ЦЬ зак. Заязджаць. Зы мылаком ні зыйжджаў мылыкавос. Міцюкова.
ЗА́ЙЗДРАСЦЬ ж. Зайздрасць. Наелася ад зайздрасці. Серкуці.
ЗАЙЗДРО́СЛІВЫ прым. Зайздросны. Зайздрослівыя сталі. Дольдзева.
ЗАЙМА́ЦЦА незак. Пачаць што-н. рабіць, прыступіць да якога-н. занятку. Яны
займаюцца сваі́м дзелам. Нямойта.
ЗАЙМА́ЦЬ незак. Займаць месца ў чарзе. Хай зы вамі хто займіць чаргу, а тады вы
пойдзеце. Фасаўшчына.
ЗАЙСЦІ́, ЗАЙЦІ́ зак. 1. Зайсці. Бувала зайдзім, сабраўшыся мальчышкі, дзяўчонкі.
Самсоны, Заазер’е, Нямойта, Рэчкі. Я зъйшла ірваць яблычка. Закур’е. Снех, зайці́ неяк
было. Багданава. 2. Выйсці замуж. Вучыліся абы-як, але замуж зайшлі́. Запруддзе. Цябе
пасодзюць, а жонка замуж зайдзець. Гарадзец, Дольдзева, Каралевічы, Кішуроўшчына,
Мянюцева, Нямойта, Партызаны, Рулёўшчына, Цясішча, Чуцькі, Сянно, Закур’е,
Дуброўкі, Неўгадава. Я зъшла замуш чъръз дарогу. Каралевічы. Дъчка замуш зъйшла.
Каралевічы, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Нямойта. 3. Пайсці ў прымы. Зайшоў к бабе, а ў
бабі дочкі былі́, возьмуць грошы, а вотчым як хочыш жыві́. Станюкі, Кішуроўшчына.
ЗАЙСЦІ́СЯ зак. З’явіцца. Ат навукі лысіна зъйшлася. Міцюкова.
ЗАЙСЦІ́СЯ зак. Забалець, сціснуцца. Сэрца зайдзецца, я кажны дзень смерці прашу,
дзень і ноч. Закур’е.
ЗА́ЙЦАЎ прым. Заечы, з заечага футра. Зайцаву шапку носіць. Багданава. ○
ЗА́ЙЦАВА КАПУ́СТА. Кісліца. Зайцаву капусту варуць, яна кі́сьленькая. Запруддзе,
Багданава, Каралі. ○ ЗА́ЙЦАЎ БАРАВІ́К. Грыб махавік зялёны. Старая Беліца.
ЗАЙЧАНЁНАК м. Зайчаня. Зайчыха з зайчънятамі ў лесе схувалісі. Багданава.
ЗАЙЧЫ́ХА ж. Зайчыха. Зайчыха з зайчынятамі уперат сталі. Багданава.
ЗАЙШО́ЎШЫ дзеепрысл. Замужам. Мая дачка ў Леплі зайшоўшы. Партызаны.
ЗАКАБА́Й м. Закутак. Дзе пасыпъла ў зъкъбаі. Запруддзе.
ЗАКАВА́ЦЬ зак. перан. Закрыць крышкай у труне. Страшна памерці: там цябе
закуюць і ў зямлю. Ульянавічы.
ЗАКАВУ́СІНА ж. Затока. У возіры, у той закавусіні пяньку мачылі. Турава.
ЗАКАЛАЦІ́ЦЬ зак. Затрэсці. Аж мяне закалаці́ла, як я ўбачыла несабраныя валасы.
Нямойта.
ЗАКАЛДАВА́ЦЬ зак. Зачараваць. Іна мне карову закалдуіць. Нямойта.
ЗАКА́ЛЕЦ м. 1. Сыры, непрапечаны слой у хлебе каля ніжняй скарынкі. Закалец – у
палец. Леснікова, Заазер’е, Міцюкова. 2. Цвёрдая скарынка. Хлеп з закальцам. Серкуці.
ЗАКА́ЛІВАЦЬ незак. Закаляць. Яно [жалеза] зварыцца, сальецца, патом закалііш.
Жохава.
ЗАКАЛІ́ЦЦА зак. Загарэць. Зъкалі́лася – і сонца не баялася. Партызаны.
ЗАКАЛО́ЦЬ зак. Укалоць, застраміць (?). Закалола палец. Неўгадава.
ЗАКАЛО́ЧАНЫ дзеепрым. Зроблены, пастаўлены (пра брагу). А ў бацькі к свадзьбі
была зъкалочънъя гарэлка. Міцюкова.
ЗАКАЛЫХА́ЦЦА зак. перан. Заехаць. За ноч і закалышэсся на поездзе. Багданава.
ЗАКАЛЫХА́ЦЬ зак. Закалыхаць, прыспаць. Я эту дзіўчонку закалышу, іна і сьпі́ць.
Багданава.
ЗАКАЛЯНЕ́ЦЬ зак. Астыць, зацвярдзець. Закалянелі бліны, як будзеш есьці?
Багданава.
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ЗАКАМЯНЕ́ЦЬ зак. Здранцвець, моцна спалохацца. Вінтоўку снімаіць, нацэліць у
меня, я закамянела. Міцюкова, Вялікі Азярэцк. Кажуць, гарыць дзярэўня, усе зъкымянелі і
ніжалка было. Заазер’е.
ЗАКАПА́НЫ дзеепрым. Закапаны. Ужо слядок ві́дзелі туды, дзе сундук зъкапаны.
Леснікова.
ЗАКАПА́ЦЦА зак. Закапацца, схавацца. Зъкъпалісі ў стог і сідзяць цішком. Гарадок.
ЗАКАПА́ЦЬ зак. Закапаць. Зъкапаю ў капец, дык яна [бульба] ляжыць, пака сеяць.
Крапіву нарвуць і камінь глаткі ў начала граткі закапаюць і прыхлопнуць, каб ніякі
ўрадзі́цель ні еў. Запруддзе.
ЗАКАПЦЕ́ЦЬ зак. Закапцець. Шурувала, мыла, каб не відаць было, як зъкапцеў
къцялок. Цясішча, Нямойта.
ЗАКАРНЯ́ЎКАЦЬ зак. Закурняўкаць. Каты зъкърняўкылі, і Бох ні сашмаргнуў увесь
колас (павер’е). Ракаў Засценак.
ЗАКАСА́ЦЬ зак. Падкасаць. Штаны ізрэбныя закасаіш і бысяком пы расе.
Дольдзева.
ЗАКАСІ́ЦЬ зак. Пры касьбе захапіць кавалак з суседняй чужой пожні. Зъкасі́ў мне –
адграбі́ травы! Заазер’е.
ЗАКА́Т м. Закот, франтон (з бярвення). Броўнамі закатавалі, патом ставюць
страпі́лы, а патом кроюць, эта закат называіцца. Нямойта, Турава.
ЗАКАТА́ЦЬ зак. эмац.-ацэн. Набіць, налупцаваць. Я́куў, як ніпраўда, то зъкътайіць!
Пожанькі.
ЗАКА́ТВАЦЬ незак. Зграбаць у валок. Сена ў валы закатваць граблямі. Нямойта.
ЗАКАЦІ́ЦЦА зак. Закаціцца, апусціцца за гарызонт (пра сонца). Вечарком, яшчэ
сонца ні зъкаці́лася. Серкуці.
ЗАКАЦІ́ЦЬ зак. Зрабіць закот, франтон. Нада зъкаці́ць падмурак. Гарадзец.
ЗАКАЧА́ЦЬ зак. Замясіць. Муку зъкачаюць туга, сдзелыіць мучаныя клёцкі.
Нямойта.
ЗАКА́ЧВАЦЬ незак. Загінаць, рабіць паўкруг пры будаўніцтве. Столь і сцены
пътам і зъкачвалі клець. Гарадзец.
ЗАКАШЛЯ́ЦЬ зак. Пачаць кашляць. Ай, зъкъшляла – бягуць к доктару, а раней
нъпарыць травы. Запруддзе.
ЗАКАШТАВА́ЦЬ зак. Пакаштаваць. Нясі́ крушку, баба, ніхай людзі зъкаштуюць.
Ульянавічы.
ЗАКВАКТА́ЦЬ зак. Заквактаць (пра курыцу). Зъквактаюць, буду садзі́ць курыцу.
Партызаны, Вялікі Азярэцк.
ЗАКВА́СКА ж. Рошчына. Закваска на другі́ хлеб. Гарадзец.
ЗАКІ́ДАЦЬ зак. Нанесці шкоду здароўю пры падкідванні альбо моцным трасенні.
Думалі, дзіцёнка закі́даіць, пакуль прынясець. Нямойта.
ЗАКЕ́ЛЗАЦЬ, ЗАКІЛЗА́ЦЬ зак. Закілзаць. Закелзаць къня нада. Яго ш нада
загмуздаць, закілзаць. Сукрэмна.
ЗАКІ́НУЦЬ зак. 1. Пакласці наверх. Што, закі́нуць? Нямойта. 2. Прыбудаваць. З
зямлянкі закі́наць сенкі к хаці, досак нарэзалі і падлогу паклалі. Партызаны. 3. Забіць,
зарэзаць. Скъзала хъдзяіну: вазьмі́ яе закі́нь, гэту курыцу. Малы Азярэцк. 4. Занядбаць.
Беларускі язык хацелі зусі́м закі́нуць. Нямойта, Заазер’е, Запруддзе. ◊ СЛО́ВА ЗАКІ́НУЦЬ.
Падтрымаць. Бабушка слова не закі́ніць. Каралевічы.
ЗАКІПЕ́ЎШЫ дзеепрым. Які закіпеў, кіпіць. Варголы – эта кіпяток, закіпеўшы
кіпяток варголы называлісі. Марозаўка.
ЗАКІПЕ́ЦЬ зак. Закіпець. Ну глядзі́ там, каб грыбы закіпелі. Міцюкова. Чыгуны
нълівайім вады, зъкіпі́ць выда, і тады туды кладзем грыбы. Сяргейкі.
ЗАКІРЗА́ЦЬ зак. Залатаць плетучы. Я карзі́ну съма зъкірзала, за сем гадоў
пълъмалісі ўсе. Неўгадава.
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ЗАКІ́СНУЦЬ, ЗАКЕ́СНУЦЬ зак. Закіснуць. Тады на творах здзелаюць мълако, калі́
яно крэпка закі́сніць. Багданава. А то яны ні піраработуюць, закесніць паткормка, пчолы
пагі́бнуць. Рэчкі.
ЗАКІ́ЧАНЫ дзеепрым. Замазаны кітам (замазкай). Вакно закі́чънъе было і снегу
пънадуло. Каралевічы.
ЗАКЛАДА́ЦЦА незак. Закрывацца, замыкацца. У кублу крышка надзівалася на рашкі́
і такі́м кіёчкам зъклъдалъся. Гарадзец, Багданава, Міцюкова.
ЗАКЛАДА́ЦЬ незак. 1. Закладаць, закрываць. Ю́шка – закладаю комін, ні закрыўшы,
як пагараць галавешкі, так я і закладаю. Багданава, Гарадзец, Нямойта. Я і комін ні
закладала. Багданава. 2. Накладаць, змяшчаць для захавання. У сціклянку закладаюць
капусту, гуркі́. Багданава. 3. Высоўваць. Воўк хвост закладаі́ць у вакно і авечак пужаіць.
Міцюкова. 4. Пра хваравітае адчуванне ў грудзях, вушах, носе. Закладала мне грудзі,
плечы. Багданава. Вушы закладаіць, як глухая нейкая стала. Цясішча. ◊ ШТО (ХОЦЬ)
КАСУ́ ЗАКЛАДА́Й. Вельмі многа, процьма. Палыну што касу зъкладай. Баравікі. Хоць
вазьмі́ касу закладай, касі́ [пра грыбы]. Запруддзе.
ЗАКЛА́ДЫВАЦЬ незак. Укладаць, аддаваць сілу, здароўе. Усё адно вы труда ні
закладывалі. Ульянавічы.
ЗАКЛАПАЦІ́ЦЦА зак. Занепакоіцца. Зъклапаці́лася я, ці абмяклі вы, ці абмёрзлі.
Нямойта.
ЗАКЛА́ТКА ж. Кій у кубле для сала. Баравікі.
ЗАКЛЕ́ЙВАЦЬ незак. Запячатваць (пра соты). Заклейваюць соты. Вялікі Азярэцк.
ЗАКЛІНО́ЎВАЦЬ незак. Вастрыць, надаючы клінападобную форму. Ён [камень
наждачны ў тачыле] на валу зганяіцца, закліноўваіцца. Жохава.
ЗАКЛІНЯ́ЦЬ незак. Тое ж. Нъ валу згъняіцца, закліняем. Жохава.
ЗАКЛЫ́ЧЫЦЬ зак. Загарэзаваць. Заклычъм, сталі балавацца, дурэць, ета шуцейнае
слова. Нямойта.
ЗАКЛЫ́ЧЫЦЬ зак. Задушыць. Заклычыў ён мальца. Нямойта.
ЗАКЛЯ́ТЫ прым. Пракляты. Цяпер яны заклятыя, чарцей таму няма, што
маленькія рыбята і жаншчыны ругаюцца, уся зямля заклятая, і іх ня стала. Багданава.
ЗАКО́Н м. Звычай. Цялёнка атнімайім і дваццыць дней, як закон, пойім мылаком,
варым куляшок с сечкі яшныя і даём. Чуцькі.
□ Закон што дышла: куды павярнуў, туды і вышла. Запруддзе, Каралевічы.
ЗАКО́ННЫ прым. Мясцовы жыхар, тубылец. У Сіркуцях прыезжых німа, усе
законныя. Серкуці.
ЗАКО́ТАНЫ дзеепрым. З доўгімі залысінамі. Як віскі́ закотыныя, то разумны
чылавек. Нямойта.
ЗАКРАВА́ВІЦЬ зак. перан. Заліць. Ужо закрававіла усё лужына. Леснікова.
ЗАКРО́ЙШЧЫЦА ж. Закройшчыца. Я жыла ў сям’е бальшэй, была закройшчыцай.
Каралевічы.
ЗА́КРУТКА ж. 1. Закрутка, прыстасаванне для замыкання дзвярэй у выглядзе
засаўкі, якое круціцца на восі. Закруткай дзірвяннуй закручылі дзверы раней. Нямойта.
ЗА́КРУТКІ мн. Петлі для замацавання аглобляў. Раньшы аглоблі нъ закрутках былі́,
дзелалі з лазы, называлісь заверты, і дзіржалась аглъбля. Гарадзец.
ЗАКРУЦІ́ЦЦА зак. ◊ ЗАКРУЦІ́ЦЦА Ў ГАЛАВЕ́. Пачаць адчуваць галавакружэнне.
Нешта ў галаве закруціцца ад старасці. Багданава, Самсоны.
ЗАКРУЦІ́ЦЬ зак. 1. Скруціць. Закруці́ць тую лазіну. Багданава, Запруддзе, Гарадзец,
Кішуроўшчына. 2. Загнуць, паставіць накрыж. Павышлі дзеўкі, ногі закруці́лі, папіроскі
вынулі. Запруддзе.
ЗАКРУ́ЧЫСТЫ прым. Які закручваецца; з коркам-закруткай. Была буклашка ат
сълдат закручыстыя. Запруддзе.
ЗАКРЫВА́ЦЬ незак. 1. Зачыняць. Калі́ хочуць аткрыюць, калі́ хочуць – закрыюць.
Кляпчэва. 2. Закладаць. І дно закрылі і бакі́ закрылі і туды высыпалі чатыры мяшкі́ і
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тады доскамі [заклалі яму]. Леснікова. 3. Накрываць (з галавой). Ні нада, каб міне гэтым
мяшком [саванам] закрывалі. Карпавічы.
ЗАКРЫ́СТА ж. Спецыяльнае памяшканне ў храме для святароў і іх памочнікаў. Ідзе
бацюшка, там закрыста была. Каралевічы.
ЗАКРЫ́ЎШЫ дзеепрысл. Закрыўшы. Вазі́лі вочы закрыўшы. Ульянавічы.
ЗАКРЫ́ЦЦА зак. Апусцець, абязлюдзець. Тут дамы пустэя – закрыліся дзярэўні.
Латыгаль, Свечы.
ЗАКРЫЧА́ЦЦА зак. Крычаць доўгі час. Пісклята закрычаліся. Ракаў Засценак.
ЗАКРЫЧЭ́ЦЬ зак. Закрычаць. І як закрычэла я! Заазер’е, Малы Азярэцк.
ЗАКУДА́КТАЦЬ зак. Выдаваць характэрныя гукі. Удот красі́венькій зъкудактыў:
то-то-то. Сянно.
ЗАКУЛЬГА́ЦЬ зак. Закульгаць. Закульгала карова, я яе блі́зка навязвала. Запруддзе.
ЗАКУЛЯ́ЦЦА зак. Спатыкацца. Закуляесся, як вечарам ідзеш па дзярэўні – ямкі.
Партызаны.
ЗАКУПЛЯ́ЦЬ зак. Закупляць. Адзі́н год закуплялі цілят. Самсоны.
ЗАКУПО́НКА ж. Закупорка, закупорванне (сасудаў). Закупонка сасудаў была.
Багданава, Нямойта.
ЗАКУРА́ЖЫЦЦА зак. Узрушыцца, моцна ўсхвалявацца. Як закуражыцца
мальчанёнка, патрэць яго подалам. Запруддзе.
ЗАКУСА́ЦЬ зак. Скусаць. Як закусаюць вадні́, яны [каровы] хвасты як залупяць.
Рассвет.
ЗАКУСІ́ЦЬ зак. Закусіць. Баранінай закушу. Буй.
ЗАЛ м. Зала. Бувала, возьмеш восем тарэлак – і ідзеш па залу. Вялікі Азярэцк.
ЗАЛА́ ж. 1. Попел. Гаворуць, як хто баі́цца суроцы, на той мамент залу і́лі солі
сыпаць. Партызаны, Багданава, Запруддзе. 2. Луг, шчолак. Дзелалі залу, бяллё сціралі,
галовы мылі, слі́ская такая вада. Багданава.
ЗАЛА́ЖА ж. Частка памяшкання, дзе сушаць і труць лён, абмежаваная сцяной і
сушыльняй. Залажа – гета у таку. Серкуці.
ЗАЛАВІ́ЦЬ зак. Злавіць. А там ужо нас залаві́лі каля пограба. Леснікова, Чуцькі.
ЗАЛА́ДЗІЦЬ зак. Паправіць. А еслі дзе во на ўзмежак, плух там эта царапнуў, то
нада абізацельна эта заладзіць, здзелаць, ну як было. Гарадзец.
ЗАЛАЖА́ЦЬ незак. Закладваць. У жорну [адзін камень верхні] палычку, млён
зълъжаюць. Запруддзе.
ЗАЛА́ЖЫВАЦЬ незак. Плаціць, аддаваць за некага грошы. Ні зълажывыйіць зы
мяне грошы. Сянно.
ЗАЛАЖЫ́ЦЬ зак. Закрыць, закласці. Комін заложыш, і хлеп пячэцца. Неўгадава.
ЗАЛАЗА́ ж. Залоза; гнайнік пад ніжняй губой у каня. Зълыза прыбівайіць пад ні́жній
цяпкый, гной цячэць, йіна зъразныя. Самсоны.
ЗАЛАЗАВА́ЦЬ незак. Хварэць на залозу (пра каня). Зълазуйіць конь. Самсоны.
ЗАЛА́ЗІЦЬ незак. Залазіць. Доўш атнімайіш, рукой зыалазіш і върызайіш мёт у
калодзе. Фасаўшчына.
ЗАЛАМІ́ЦЦА зак. Заламацца. Капыт у каня заъламі́ўся. Багданава, Гарадзец.
ЗАЛА́ПІЦЬ зак. Залапіць, залатаць. Лапілі адзежу, залапіць нада. Дольдзева,
Жохава.
ЗАЛАТНІ́К м. Дзесяць капеек. Залатні́к – дзесіць капеек. Вялікі Азярэцк.
ЗАЛАТНІ́К м. Разнастайныя захворванні маткі ў жанчын. Ад заълатніка заъгаворы
паъмагаюць. Багданава. Як жывот апускаецца – залатні́к. Вялікі Азярэцк. Зълатні́к – ета
ат пад’ёму бываіць. Заазер’е, Запруддзе, Каралевічы, Манголія, Партызаны, Савінічы.
Залатні́к зълаты, тут табе ні бываць, сырых касцей ні ламаць, іці́ табе, зълатні́к, на
чорнае мора, нъ зялёныя лісты, нъ жоўтыя пяскі́ (з замовы). Багданава. ЗАЛАТНІЧО́К
памянш. Залатнічок, коцічак, змірыся, на свае месца станаві́ся (з замовы). Міцюкова.
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ЗАЛАТУ́ХА ж. Залатуха, дзіцячая хвароба. Залатуха ў вачах, ня будзіць глядзець на
свет. Багданава. Як заълатуха на гълаве – мълако таплёнку бяруць, пенку сабіраюць,
ператаплююць – і гаі́ла хаърашо. Ад залатухі купалі ў чарадзе дзяцей. Баравікі, Багданава,
Буй, Партызаны.
ЗАЛАТЫ́ прым. перан. Цудоўны, прыгожы. Рві́це цвяты, прайдуць залатыя дні.
Каралевічы.
ЗАЛАЧА́ЦЬ незак. Брацца на золак. Ай, зылачаіць ужо. Зълъчаіць, скора сонца
ўсходзіць. Гарадзец, Дольдзева, Запруддзе, Леснікова, Савінічы.
ЗАЛАЧО́К м. Золак, першыя пробліскі світання. Рассвітаіць, на зълачок пашло.
Дольдзева.
ЗА́ЛЕЖ ж. Заляжалы тавар. Усякую залеж прывозіць аўталаўка. Чуцькі.
ЗАЛЕЗНАДАРО́ЖНЫ прым. Жалезнадарожны. Залезнадарожны адна дачка
скончыла у Мі́нску. Вялікі Азярэцк.
ЗАЛЕ́ЗНЫ, ЗЯЛЕ́ЗНЫ прым. Жалезны. А́плік – ета залезны, як кручок. Нямойта.
Грэбень зялезны набі́тых гваздзёў, астаецца кужаль, а вярхоўе ззадзі. Карпавічы,
Сукрэмна.
ЗАЛЕ́ЗЦІ зак. Залезці. Тут залезлі, во, дзе гэта дуліна. Запруддзе.
ЗАЛЕ́ТАСЬ прысл. Залетась, два гады таму. Залетысь вудуры пашлі́, то дъла
жугушкі і прайшло. Каралевічы, Нямойта, Партызаны, Сукрэмна, Чуцькі.
ЗАЛЁТАЦЬ зак. Забегаць, замітусіцца. А там і залёталі. Баравікі.
ЗАЛЕ́ТАШНІ прым. Залеташні, двухгадовага тэрміну. Мароз у хату лез,
залетышнія бульба памёрзла. Ракаў Засценак.
ЗАЛЕ́ЧЫЦЬ зак. Вылечыць. Толькі воткуй залечылі язву жалутка. Баравікі.
ЗА́ЛЕШ м. Залежы; месца залягання карысных выкапняў. Іна [вохра] любога цвета.
Къзалі, што аткрыюць там дабычу, ні аткрылі. А можа, малы залеш. Фасаўшчына.
ЗАЛІВА́ЦЦА незак. Залівіста спяваць. У́тра, вечар – салаўі́ заліваліся. Латыгаль. ◊
ЗАЛІВА́ЦЦА СЛЯЗЬМІ́. Горка, няўцешна плакаць. На тое, як уздумаю, слязьмі́
заліваюсь. Серкуці.
ЗАЛІВА́ЦЬ незак. Заліваць (чым-н.). Грыбы зъліваю кіпятком. Сяргейкі.
ЗАЛІВЕ́Н Ь м. Лівень, заліўны дождж. Учора такі́ ўжо залівень быў, што госпадзі,
як бы парвалася неба. Міцюкова. Чаго ж такі́я заліўні́ сталі йці, іллець, іллець, і кънца
німа і краю. Ракаў Засценак.
ЗАЛІПА́ЦЬ незак. Прыліпаць. Снулля тъкая досачка: дзве дзі́рачкі, туды
уцягваюцца ні́тачкі, ні́тка тады ні заліпаіць. Фасаўшчына.
ЗАЛІ́ТЫ дзеепрым. Запячатаны (пра мёд). Залі́ты мёд – гатовы. Вялікі Азярэцк.
ЗАЛІЎНО́Й прым. Праліўны. Заўчора заліўной дождж лінуў. Цясішча, Багданава.
ЗАЛІ́ЦЦА зак. Захлынуцца, утапіцца. Каб ты ў маі́х слізах задушыўся, залі́ўся!
(праклён). Запруддзе.
ЗАЛІ́ЦЬ, ЗАЛЛІ́ЦЬ зак. 1. Пакрыць вадою, затапіць. Во як дажджы пойдуць – усё
заллець, нічога ні возьмем, мъкрыта, ні трактар, ні нъга ні пройдзіць. Запруддзе,
Станюкі. 2. Уліць. Прасі́ Колю, хай заллець бензі́ну. Партызаны. 3. Закапаць чым-н. Тады
ш ні залі́ць чым, кап паліц гаі́ўся. Леснікова. ◊ ЗАЛІ́ЦЬ ВО́ЧЫ. Быць моцна п’яным.
Запруддзе. ◊ ЗАЛІ́ЦЬ БУ́ЛЫ. Тое ж. Так сталі піць, што льець, пакуль ні зальець свае
булы. Закур’е.
ЗАЛО́БАК м. 1. Залобак, франтон. Франтоны рабі́лі ў хатах, у хлівах – залобак.
Алексінічы, Гарадзец, Дольдзева, Запруддзе, Нямойта, Фасаўшчына. 2. Перапляценне ў
кошыку, якое змацоўвае абручы, у яго ўстаўляюцца рэбры. Залобак у карзі́нцы заплёў.
Багданава.
ЗАЛО́Г м. Заклад. Залог заставілі. Ульянавічы.
ЗАЛО́ЖНІК м. Палічка з дзіркамі для лыжак. Кала сценкі полачка, а ў ёй
павыразаны дзі́рачкі, туды лошкі ставілі, ета заложнік. Леснікі.
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ЗАЛО́М м. Зламаныя і звязаныя ў пук сцяблы жыта, лёну, з мэтай наклікаць бяду на
гаспадара поля. Э́та здзелаюць залом, чараўні́к зачаруіць, як сажнеш, і рукі будуць балець
і сам забалеіш. Дольдзева, Гарадзец.
ЗАЛО́ЎКА ж. Сястра мужа. Залоўка дачкіна дзень ражджэння атмічала.
Запруддзе.
□ Залоўка – вяроўка. □ Залоўка – ета бунтоўка. Алексінічы, Багданава, Баравікі,
Запруддзе, Каралевічы, Нямойта, Дуброўкі.
ЗАЛУ́ЖАНЫ, ЗАЛУЖО́ННЫ дзеепрым. 1. Засеяны травой участак. У мяне гарот
залужъны, там залужэння сейіш. Запруддзе, Латыгаль. 2. Сеяны, не дзікарослы. А ціпер
залужонную траву цімафееўку сеюць. Багданава.
ЗАЛУ́ДЖАЦЬ незак. Залуджваць. Пъяльнік з медзі, награвалі ў гарне, яго
залуджаіш, зачысціш. Жохава.
ЗАЛУЖЭ́ННЯ н. Засеяны травой участак. У мяне зълужэння нъ гародзі ёсь.
Запруддзе.
ЗАЛУПІ́ЦЬ зак. Адлупцаваць. Залупіць матка, як дзеці на Бога не так сказалі ў
рабі́навую ноч. Запруддзе.
ЗАЛУПІ́ЦЬ зак. Залупіць, задраць. Як закусаюць вадні́, яны [каровы] хвасты як
залупяць. Рассвет.
ЗАЛЫ́СІНА ж. Залысіна. Е́слі залысіна бъльшая, то разумны чълавек. Заазер’е.
ЗАЛЮБІ́ЦЬ зак. Упадабаць. Знаю, што не залюбіць маі́х слоў. Каралевічы,
Неўгадава.
ЗАЛЯЛЮ́КАЦЬ зак. Заспяваць без музыкі. Іна, бувала на язык як залялюкаіць.
Багданава.
ЗАЛЯНІ́ЦЦА зак. Заленавацца. Калі́ заляні́шся – меньш сажнеш. Партызаны,
Багданава.
ЗАЛЯЦЕ́ЦЬ зак. Патрапіць. Е́слі мы зъляці́м на фронт, мы вам жызню дадзі́м.
Партызаны.
ЗАМАЖНЕ́ЙШЫ прым. Больш заможны. Былі́ зъмажнейшыя і бедныя. Мянюцева.
ЗАМА́ЗАЦЦА зак. Запэцкацца (?), нафарбавацца (?). Замажацца, а глазы сліпяць у
яе. Жохава.
ЗАМА́ЗВАЦЬ, ЗАМА́ЗАВАЦЬ незак. Замазваць, залепліваць. Кіт – вокны
замазвалі, ён як мыла, брусочак, яго трошку пагрэіш, тады аплеплім вокна. Багданава.
Канечкам прышчэпліваецца, усё замазыіць. Нямойта.
ЗА́МАЛАДА прысл. У маладым узросце. Вы жані́лісі замълъда, а я жані́ўся стары,
дык мне што зъсталося. Ульянавічы.
ЗА́МАРАСКІ мн. Замаразкі. Як начнуць замараскі, так і абвязвалі дрэвы саломай.
Карпавічы.
ЗАМАРШЧЫ́НКА ж. Маршчына. Ні замаршчынкі, нічога ні было на мне, пакуль ні
перахварела. Заазер’е.
ЗАМАРЫ́ЦЦА зак. Стаміцца. Заморыцца за дзень, як цэп. Ульянавічы, Багданава,
Гарадзец, Нямойта, Партызаны, Цясішча, Сянно.
ЗАМАСО́ЛЕНЫ прым. Замусолены, зашмальцаваны. Дзе там, яна замасолена.
Савінічы.
ЗАМАТА́ЦЦА зак. перан. Стаміцца. Калі́ заматаюся, павалюся ў хлеве. Цясішча.
ЗАМАЎЛЯ́ЦЬ незак. Лячыць замовай. Некаторыя ўмелі зъмаўляць кроў гэту, я ні
ўмею. Заазер’е.
ЗАМА́ЧАВАЦЬ незак. Замочваць. Пяньку нада зъмачъвъць. Дольдзева.
ЗАМАЧЫ́ЦЦА зак. Намачыцца, вымакнуць. Паехаў лес вазі́ць, замачыўся – памёр.
Багданава.
ЗАМЕ́НІВАЦЬ незак. Блытаць. Нас заменівалі, што мы сёстры. Вялікі Азярэцк.
ЗАМЕНЯ́ЦЕЛЬ м. Замяняльнік. Мне уліванне – заменяцелі крыві́ дзелалі. Дольдзева.
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ЗАМЕ́РЦІ зак. Застыць, перастаць рухацца. Сразу ні шла кроў, ці яна замёрла кроў,
ні грама ні было крыві́. Леснікова.
ЗАМЕ́РЦІ зак. Памерці. Як замру, бацька дачке так гадзі́ць ня будзя. Станюкі.
ЗАМЕ́С м. Замес, колькасць цеста на выпечку хлеба. С аднаго замесу шэсь булык
хлеба пяклі́. Гарадок, Партызаны.
ЗАМЕ́ТКА ж. Прыкмета. Есь заметка, што ноч паменшаіць, але мала. Ракаў
Засценак.
ЗАМЕ́Ш ЫВАЦЬ незак. Замешваць. Была ў коні кароста. Бралі сі́ні камінь, таўклі́
на пыль, сейілі. Бралі серу і масла. Замешывълі. Самсоны.
ЗАМЁРЗНУЦЬ зак. Замерзнуць, пакрыцца лёдам. Замёрзлі вокны. Гарадзец.
ЗАМЁТ м. Замёт, плот з плашак ці бярвенняў. Замёт з бярвенняў, іх закідаіш у шула.
Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Марозаўка, Нямойта, Фасаўшчына.
ЗАМІРЗА́ЦЬ, ЗАМЕРЗА́ЦЬ незак. 1. Замярзаць, пакрывацца лёдам. Замірзаіць
возіра. Латыгаль. Крыні́ца на Кажаршчыне, поля такоя, іна ні замірзаіць, там цэрква
ўтанула, чулі раньшы, як званы звонюць. Заазер’е. 2. Прамярзаць. Ёўню тапі́лі, каб не
замерзала. Закур’е.
ЗАМІТУСІ́ЦЬ зак. ◊ ЗАМІТУСІ́ЦЬ ГАЛАВУ́ . Ачмурыць, пазбавіць здольнасці
думаць, разважаць. Замітусі́лі галаву ей цыганы, а яна выносіць усе. Нямойта.
ЗАМКНЁНЫ дзеепрым. Замкнуты. «Куды бяжыш, сіротачка, куды бяжыш,
маленькая?» – «Бягу, Божа, да матачкі». – «Ні бяжы, сіротачка: твая мамка за тры
вярсты завязёная і ў тры замкі́ замкнёная» (з песні). Буй.
ЗАМКНУ́ТЫ дзеепрым. Тое ж. Хата ні замкнута. Міцюкова, Неўгадава.
ЗАМЛЕ́ЦЬ зак. Самлець, здранцвець. Замлелі мае ногі, я ні магу бехчы. Галашчакіна.
ЗАМО́ЖНА прысл. Заможна, багата. Сталі жыць нічога, заможна. Багданава.
ЗАМО́ЖНАСЦЬ ж. Заможнасць, багацце. Як німа с чым дзелаць свадзьбу, так
схадзі́ліся, як у каго заможнасць. Хамінічы.
ЗАМО́ЖНЫ прым. Заможны, багаты. У Даргейках жылі́ заможныя людзі, іх
раскулачвалі, і самі яны павыехалі. Заазер’е, Мянюцева, Ракаў Засценак.
ЗАМО́К м. 1. Замок. Первы замок – зіліна трава, другі́ замок – жоўты пясок, а
трэцці замок – грабовыя дошкі (з песні). Буй. 2. Перапляценне ў кошыку, якое змацоўвае
абручы, у яго ўстаўляюцца рэбры. Гарадзец. 3. Верхняе бервяно ў зрубе. Броўны
сточваюцца, сквазное браўно наверх. Гарадзец.
ЗАМО́РАК м. Яйка з мёртвым зародкам. Буваіць заморкі, есьлі плоха сядзі́ць.
Каралевічы.
ЗАМО́ЧКА ж. Выпіўка з нейкай нагоды. Баба, давай замочку! Вялікі Азярэцк,
Партызаны.
ЗАМО́ШЧАНЫ дзеепрым. З пакладзенай падлогай. Мост замошчаны, ступенькі –
мяшкі́ ш трэба насі́ць у прыклетнік. Серкуці.
ЗА́МУЖАМ прысл. Замужам. Мълъдая, думъла замужам будзіць, як і раней.
Гарадзец, Багданава.
ЗАМУ́ЖЖА, ЗАМУ́ЖА н. Замужжа, шлюб. Праз гетэ замужжа і ні думалі
гаварыць. Нямойта, Міцюкова, Савінічы. Не павязло мне з замужам, так і нет жысьці,
шчасця. Заазер’е.
ЗАМУ́ЖНІЦА ж. Замужняя жанчына. Е́ткая замужніца – дзеці абселі, ён усякі – ня
бык, ня ў год рас. Каралевічы.
ЗАМУЗДА́ЦЬ зак. Закілзаць. Нада замуздаць каня, у рот яму цуглі. Багданава,
Гарадзец.
ЗАМУРАВА́ЦЬ зак. Запячатаць (пра мёд). Не выкачваю мёт, пакуль пчолы не
замуруюць. Яхімаўшчына.
ЗАМУ́ТАК м. След, прыкмета вады. Была крыні́чка, а цяпер такой вады замутку
німа. Каралі.
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ЗАМУЦЕ́ЦЦА зак. Памутнець, страціць бляск. Папава кальцо біражэць і ціпер, яны
засівеліся, замуцеліся [пярсцёнкі]. Міцюкова.
ЗАМУЦІ́ЦЦА зак. ◊ ЗАМУЦІ́ЦЦА Ў ГАЛАВЕ́. Пачаць адчуваць галавакружэнне.
Сколькі я выпіў – і замуці́лася ў галаве. Ульянавічы.
ЗАМУЦІ́ЦЬ зак. ◊ ВАДО́Й <НІКАМУ́> НЕ ЗАМУЦІ́ЦЬ. Не зрабіць ніякай шкоды,
нічога кепскага. Нікаму вадой не замуці́ў. Партызаны.
□ Глыбоку ваду не замуці́ш. Гарадзец.
ЗА́МУШ прысл. Замуж. Пойця, дзеўкі, как паёцца, замуш выйдзіш – ня прыдзёцца,
замуш выйдзіш, бабъй будзеш, і усе прыпеўкі забудзіш (прыпеўка). Нямойта. Гъдалі на
Къляду: падходзяць пад вокны, слухаюць, што дзеці гавораць. Як пачуіш слова «ідзі́», то
замуш пойдзіш, а «сядзь», – не пойдзіш. Дольдзева, Багданава, Заазер’е, Запруддзе,
Каралевічы, Партызаны, Рассвет, Ульянавічы.
□ Ні кайся рана ўстаўшы і рана выйці замуш. Ульянавічы, Гарадзец, Запруддзе,
Неўгадава.
ЗАМЫКА́ЦЬ незак. Замыкаць. Усе свае, як я буду шкап зъмыкаць? Багданава.
ЗАМЯ́КНУЦЬ зак. Змокнуць, вымакнуць. Да дож, да замякнець, дзеці ні ўсягда
прыедуць. Латыгаль, Буй.
ЗАМЯНІ́ЦЬ зак. Замяніць. Бульбу ні заменяць буракі́. Марозаўка.
ЗАМЯРЦВЕ́ЎШЫ дзеепрым. Замярцвелы, адзервянелы. Тры пальцы на руках
замярцвеўшы, шаруеш-шаруеш пальцы, а яны мярцвеюць. Нямойта.
ЗАМЯРЦВЕ́ЦЬ зак. Амярцвець, адзеравянець. Жала, і рука зъмярцвела. Запруддзе,
Фасаўшчына.
ЗАМЯСІ́ЦЬ зак. Замясіць. Замесіць цеста, раскачыюць тонінька, а тады крышуць і
завуць лапша, прасушыюць. Фасаўшчына.
ЗАМЯСЦІ́ЦЦА зак. Патрапіць на сваё месца. А папробуй замясці́цца. Ульянавічы.
ЗАМЯ́ТАЦЬ зак. ◊ ЗАМЯТА́ЦЬ СЛЯДЫ́. Знішчаць улікі. Каб я вашы сляды замяла,
каб вы ні прыяжджалі болей. Чуцькі.
ЗАНАВЕ́СКА ж. Занавеска, фіранка. Аўтобусы з занавескамі ідуць. Баравікі.
ЗАНА́ДТА прысл. Вельмі многа. Зънадта было арэхуў, а гадоў сем німа ні аднаго –
можа ръдзіяцыя? Сяргейкі.
ЗАНАСІ́ЦЦА зак. перан. Моцна захацець. А ён калі́ занасі́ўся жані́цца, спасу німа.
Партызаны.
ЗАНАСІ́ЦЬ незак. Замятаць снегам. Дарогу зънасі́ла снегым. Самсоны.
ЗАНЕ́ВАШТА прысл. Без прычыны. Былі́ гады страшныя: заневашта хваталі
людзей, казалі паліці́цескіе і кулакі́. Баравікі.
ЗАНЕ́СЦІ зак. 1. Аднесці. Хлеба старусі занясець, прынясець чаго. Багданава. 2.
Засыпаць, замесці (снегам). Снегъм зънясло усё возіра. Міцюкова. 3. перан. Паспець.
Зънясеш яшчэ гълаву, успеіш. Багданава.
ЗАНЕ́СЦІ зак. Заліць. Кроўю занясло ўсю руку. Каралевічы.
ЗАНІМА́ЦЦА зак. Займацца. Мой хъзяін дужа рыбай зънімаўся, лаві́ў, брэдзінь,
путаніца была. Нямойта.
ЗАНІМА́ЦЬ незак. 1. Займаць. Сваю хату занімайце. Ульянавічы. 2. Зацінаць.
Дыханне занімаець, нельга вытрымаць. Нямойта, Парэчча. Каб табе дыхаць заняло!
(праклён). Запруддзе.
ЗАНУ́ДЗІЦЬ зак. Прывесці да стану моташнасці. Нада ш напіраменку есці, а то
занудзіць. Вялікі Азярэцк.
ЗАНУЗДА́ЦЬ зак. Закілзаць. Нада зануздаць къня. Гарадзец.
ЗАНУЧУВА́ЦЬ зак. Заначаваць. Паехылі і зънучувалі ў яго. Пожанькі, Партызаны.
ЗАНЫ́ЦЬ зак. Пра пачуццё суму, гнятлівы стан. Пяюць, як ня чуцца, а цяпер усё
заныла, як людзі сталі бъгацейшыя. Партызаны.
ЗАНЯДУ́ЖЫЦЬ зак. Занядужаць, захварэць. Гаворуць, зънядужыў, здароўя нет.
Багданава.
185

ЗАНЯ́ЦЬ зак. Пра пачуццё суму, гнятлівы стан. І с песнямі жылі, а цяпер заняло.
Вялікі Азярэцк.
ЗАНЯ́ЦЬ зак. ◊ ЗАНЯ́ЦЬ АБАРО́НУ. Заняць абарончую пазіцыю. Занялі́ абарону ў
Ві́цебску. Гарадзец, Івоні, Нямойта, Сукрэмна.
ЗА́НЯТЫ дзеепрым. Заняты. Усе былі́ заняты сваі́мі дзіламі, сваі́м хызяйствамі,
кажды дзелаў для сябе. Марозаўка.
ЗАНЯ́ЦЦА зак. Заняцца, пачаць рабіць што-н. У дзярэўні да чым-небудзь займуцца.
Багданава.
ЗАНЯ́ЦЬ зак. Захапіць. Як ужо тут немцы нас занялі. Серкуці.
ЗАПАДЛЕ́ЦЬ зак. Зніцець. Кмі́ніны западлелі. Ракаў Засценак.
ЗАПАДЛІЦО́ прысл. Спосаб злучэння бярвення ў вугле. Нямецкі угал рубіцца
западліцо, чашка ў чашку, а тут выступ, эта прасты вугал. Дольдзева, Нямойта.
ЗАПА́ДЛЫ прым. Худы, слабы. Ціпер коні зъпадлыя, дрэнныя, а раньшы коні
крэпкія былі́. Гарадзец.
ЗАПА́ЗУХА ж. Пазуха; прастора на грудзях паміж целам і адзеннем. У мяне у
запазусі поўна драні гетай. Івоні, Каралевічы, Партызаны.
ЗАПАКО́ЦІЦЬ зак. перан. Забяспечыць. Ну тады ўжо запакоцілі дрэвамі, ізвесна ш,
у лясу, на сабе цігалі. Леснікова.
ЗАПАЛА́ЦЬ зак. Запалаць. З малой і́скры запылаіць агонь. Вялікі Азярэцк.
ЗАПАЛІ́ЦЬ зак. Запаліць. Запалі́ў сучча. Зъпалі́ць агонь у лямпе. Буй, Вялікі
Азярэцк, Заазер’е, Запруддзе.
ЗАПА́МІТЛІВАЦЬ незак. Запамінаць. Мы зъпамітлівыйім, куды ў лесі хадзі́ць і не
блудзім. Вялікі Азярэцк.
ЗАПАНО́СІЦЬ зак. Захварэць на панос. Запаносілі дзеці, нарвала конскага
шчаўлюку. Багданава.
ЗА́ПАР, ЗАПА́Р прысл. Запар, без перапынку. Тры выспаленні запар у мяне было.
Заазер’е. Тры гады хадзі́ла ў запар. Багданава.
ЗАПА́РВАЦЦА незак. Прэць. У сонцу кладу, каб ні зъпарваліся семя. Запруддзе.
ЗАПА́РВАЦЬ, ЗАПА́РЫВАЦЬ, ЗАПЯ́РЫВАЦЬ незак. Запарваць, заліваць кіпенем.
Запарвалі кросны. Буй. А патом іх запарываіш [скуты], перыш, б’юць праннікам, іх жа ні
папярыўшы ні вытчаш. Дольдзева, Гарадзец. Палачкі малі́нніку зъпару, дам папі́ць.
Запруддзе, Багданава. Запярывалі кіпятком, а то ні́тачкі касмаціліся. Багданава.
ЗАПАРО́ЦЦА зак. Пачаць шукаць (?); узнікнуць (пра думку?). Йіна ў яго гылаве
зъпаролыся. Вялікі Азярэцк.
ЗАПАРО́ЦЬ зак. Закалоць. Ласку ў гнаі́ ві́ламі зыпарола. Чуцькі. ◊ ПА́ЛЬЦАМІ
ЗАПАРО́ЦЬ. Засарамаціць, зганьбіць. Бабы цябе пальцамі запоруць! Партызаны.
ЗАПА́С м. Запас. Мы ў запас узялі з бабай. Дольдзева.
ЗАПАСЦІ́СЯ зак. Зрабіць запас. Яны запаслі́сі, а мы – не. Латыгаль, Каралевічы.
ЗАПАТЫ́ЛАК м. Патыліца. Ныдаела ў зъпатылак стаяць. Сянно.
ЗАПАЎЗЦІ́ зак. перан. Пакрыцца, зацягнуцца. Возера запаўзло ці́най. Міцюкова.
ЗА́ПАХ м. Пах. Хлеп сядзі́ць у печы, на усю дзярэўню запъх. Заазер’е, Запруддзе.
ЗАПАХА́НЫ дзеепрым. Забаранаваны. Ці яно добра ўзырана, ці яно добра зъпыхана,
ніхто ні глядзі́ць цяпер! Цясішча.
ЗАПАХА́ЦЬ зак. Узараць. Пакуль восім агародыў зъпашым, то і дух вон. Гарадзец,
Жохава, Фасаўшчына.
ЗАПАХА́ЦЬ незак. Апухаць. Уся вока запахаць стала. Нямойта.
ЗАПА́ХНАЦЬ незак. Пачаць пахнуць. Варушку для солкі ні гъдзяцца, яны гаўном
запахналі, смурот з іх пашоў. Міцюкова.
ЗАПЕ́КЧЫСЯ зак. Запячыся. Ну, топім канешна харашо, каб ён запёкся. Серкуці.
ЗАПЕРАДЗЯ прысл. За пярэднія ногі, лапы. Як вуліцу катом пірадраць? Узяць ката
заперадзя і цягнуць попірак вуліцы. Партызаны.
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ЗАПЕ́РЦІ зак. 1. Заперці, зачыніць. Къта ў баню запруць і сядзі́ць, бо стаў есці
ціплят. Вялікі Азярэцк, Партызаны. 2. Пра немагчымасць дыхаць, гаварыць і т. п. Каб
табе заперла, як ты равеш. Запруддзе. А хто гарэлачку ня п’ець, хай таму запрэць (з
песні). Каралевічы.
ЗА́ПЕРЦЬ ж. ◊ У ЗА́ПЕРЦІ. Запёрты, зачынены. Цэла лета куры сядзелі ў заперці.
Нямойта, Ракаў Засценак.
ЗАПЕ́ЦЬ зак. Заспяваць. Як зайграіць, як запяець. Багданава.
ЗАПЕ́Ч ж. Запечак; месца паміж печчу і сцяной. У запечы пасыпаю бульбу.
Партызаны.
ЗАПЕ́ЧАК м. Запечак; месца паміж печчу і сцяной, дзе быў палок. Прыхаджу у
запечак – матка паміраіць. Багданава, Дольдзева, Леснікова, Неўгадава. Дзірвянныя
запечкі вышлі з моды. Міцюкова.
ЗАПЕ́ЧЧА н. Тое ж. У запеччы вуж вадзі́ўся. Запруддзе, Леснікі, Міцюкова,
Фасаўшчына.
ЗАПЁРТЫ дзеепрым. Зачынены. Кот у бані быў запёрты. Партызаны. На Купала
запёрлі ў хаці, драп – запёрта. Я ў вакно вылезла, тутацька аткрыла, а знутры запёрта.
Чуцькі.
ЗАПЁРШЫСЯ дзеепрысл. Зачыніўшыся. Я ш у хаці адна запёршыся. Нямойта.
ЗАПІНА́ЦЬ незак. Завешваць. Ікону запінала занавескамі. Партызаны, Закур’е.
ЗАПІ́НАЧКА ж. ◊ БІЗ ЗАПІ́НАЧКІ. Не спыняючыся, не запінаючыся. Яна біз
запі́начкі лупіць адну, другую песню. Міцюкова.
ЗАПІРАЧА́ЦЬ зак. Забараняць. А мы яму ні запіръчалі, каго хочыш бяры жані́цца.
Серкуці.
ЗАПІСА́ЦЦА зак. Узяць шлюб. Запісаўся з дзеўкай. Запруддзе.
ЗАПІХНУ́ЦЬ зак. перан. Сілай выдаць замуж. Іна тады міне запіхнула зъ яго, а ён
памёр хутка. Багданава.
ЗАПІ́ЦЬ зак. Пайсці ў запой. Манька то пайдзець на ферму, то зап’ець. Засценак.
ЗАПЛАЦІ́ЦЬ зак. Заплаціць. Хто заплаця, а каму так зробіш. Гарадок, Закур’е.
ЗАПЛЕ́СНІВАЦЬ незак. Пакрывацца плесняй. Старыя вашчына заплеснівыйіць.
Сянно. Зярно заплеснівала, там дзе сырасць. Фасаўшчына.
ЗАПЛЕ́СЦІ зак. перан. Пакрыць, зацягнуць. Сажалку ці́най зъпляло. Нямойта.
ЗАПЛІТА́ЦЬ незак. 1. Плесці. Пляцень запліталі, каб каровы ні шлі на пасевы.
Нямойта. 2. Заплятаць, уплятаць. Ленты запліталі у косы. Станюкі.
ЗАПЛЮ́СНУЦЬ зак. Заплюшчыць. Вочкі заплюсніць. Багданава. Вочы заплюснець
малец і іграіць на гармоніку. Запруддзе.
ЗАПО́ІНЫ толькі мн. Заручыны, перадвясельны абрад, які адбываецца пасля
сватаўства. Патом дзелаюць запоіны. Розмыслава, Вялікі Азярэцк, Дуброўкі.
ЗАПО́Р м. ◊ У ЗАПО́РЫ. Запёрты, зачынены. Куры у яе дзень у запоры сідзяць.
Латыгаль.
ЗАПО́РЧАНЫ дзеепрым. Сапсаваны, заляжалы. Ці калбаса якая запорчаная, усе
пруць. Савінічы.
ЗАПРА́ВА ж. Закраса, прыправа. Картошку спарыш, заправы ніякай – часнаку, луку,
маку, канапель патаўку. Цясішча, Заазер’е, Розмыслава.
ЗАПРА́ВІЦЬ зак. Закрасіць, прыправіць (страву). Кашу зваруць і зъправяць.
Запруддзе. Ну калі́ якая костка ё – костку укі́ніш, а німа – так заправіш які́м тукам ці
што. Сольлю заправіць нада бульбу. Кляпчэва, Багданава, Заазер’е, Леснікова.
ЗАПРАГА́ЦЬ, ЗАПРУГА́ЦЬ незак. Запрагаць. Каня запрагу, мушчыну у лес завязу.
Багданава, Вялікі Азярэцк, Заазер’е, Нямойта, Фасаўшчына. Я тады кыня запругаю.
Галашчакіна.
ЗАПРА́ДАК м. Нітка, якая пакідаецца на верацяне. Запрадак – гэта ні́тка, што
астаўляецца на віръцяне. Закур’е.
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ЗАПРАСІ́ЦЬ зак. Упусціць, пусціць у памяшканне. Запрасі́лі катоў, а яны не ловяць
смаллянак, баяцца. Буй.
ЗАПРАСЦІ́ЦЬ зак. Забараніць. Запрасці́лі цяпер многа што вывазі́ць за грані́цу. Ці я
запрашчу замуш ісці́. Міцюкова. А тады запрасці́лі дзяцей крысці́ць. Івоні, Партызаны.
ЗАПРАЎЛЯ́ЦЬ незак. Закрашваць, прыпраўляць (страву). Поліўка біз нічога, мяса
варыцца, у гэту ваду прыціраіш мукой, смітанку кладзеш, ну тады, як кушаць,
запраўляіш. Заазер’е.
ЗАПРО́ШЛЫ, ЗАПРО́ШЛЫЙ прым. Пазамінулы. Запрошлую пятніцу чуць канцы
не было мне. Гарадзец. Запрошлы гот яблык было – сукі́ лъмалісі. Гарадзец, Жохава,
Каралі, Мянюцева, Нямойта. Запрошлый год к нам прыйшоў бабёр. Вялікі Азярэцк.
ЗАПРУ́ДЗІЦЬ зак. Перагарадзіць плацінай. Ставюць перагаротку на рэчцы, усё
запрудзюць, пакідаюць дзі́рачкі – язы. Фасаўшчына.
ЗАПРЭ́ЖАНЫ дзеепрым. Запрэжаны. С аграномам ездзілі ў калёсах запрэжаных.
Запруддзе, Гарадзец.
ЗАПРЭ́ХЧЫ, ЗАПРЭ́ХЧ зак. Запрэгчы. Каня нада запрэхчы. Гарадзец, Нямойта.
Дапусцім, я къня запрягу да і вы б къня запряглі́. Багданава. Ёсь каго запрэхч, ёсь коні.
Кляпчэва.
ЗАПУ́ПКАЦЬ зак. Забрадзіць. Зварыла вареня, сахару мала, дык закатала яго
крышкамі, кап ні запупкала. Партызаны.
ЗАПУСКА́ЦЦА незак. Запускацца, пераставаць даіцца. На зіму карова запускаецца.
Багданава, Жохава, Партызаны, Станюкі.
ЗАПУСКА́ЦЬ незак. Пакідаць без догляду, даць заплысці брудам. Ён дзіржаў
канаву, ні запускаў, уся цяга вады была: на вуліцу, пад мост і ў реку. Самсоны.
ЗАПУСЦІ́ЦЬ зак. Адрасціць, адгадаваць. Запусці́ў бараду і росту вышэй – мы завем
Будулай. Нямойта.
ЗАПУСЦІ́ЦЬ зак. Напусціць. Зълатуха і кор жаркыга ня любюць, каб ні зъпусці́ць
пары. Заазер’е.
ЗАПУ́ТАЦЦА зак. Заблытацца. Бальшая [рыба] запутаіцца ў рэзь. Багданава.
ЗАПУ́ТНІК м. Жыхар вёскі, якая знаходзіцца далёка ад шашы. Ні на шляху запутнікі
жывуць. Заазер’е.
ЗАПУ́ТНЫ прым. 1. Далёкі, да якога цяжка дабрацца. Такі́я запутныя дзярэўні.
Запутны быў магазі́н. Баравікі, Партызаны, Ульянавічы. 2. Закінуты, які знікае. Расходна:
тъкая запутная дзярэўня, там можа пяць хъзяінаў жывець. Нямойта.
ЗАПУ́ХНУЦЬ, ЗАПО́ХНУЦЬ зак. Апухнуць. Пакусалі вадні́ – запухла ліцо.
Партызаны. Як абступі́лі осы, як укусі́лі, запохла, зраўнувала ліцо, укусы едаві́тые.
Партызаны, Гарадзец.
ЗАПУ́ШЧАНЫ дзеепрым. Запушчаны, завезены. На эткае ўрэмя былі́ запушчаны
каларацкія жукі́ – чым іх не траві́лі толькі. Партызаны.
ЗАПУ́ШЧАНЫ, ЗАПУШЧО́НЫ дзеепрым. Запушчаны; пра карову, якую перасталі
даіць перад ацёлам. Зімой нарасцець у каровы луска, запушчаная карова. Баравікі. Як мая
кароўка была запушчона, вазі́ў мне малако. Івоні.
ЗАПЫЛІ́ЦЦА зак. Запыліцца. Запылі́ўся увесь. Дольдзева.
ЗАПЯРШЫ́ЦЬ зак. Запяршыць (у горле). Я ш ні магу і лошкі ат мёду палізаць,
зъпяршыць у горлі. Нямойта.
ЗАПЯТЛІ́ЦЦА зак. Трапіць у сіло. Заіц зъпятлі́ўся, я яго нагою – і во прынёс. Ён
запятлі́ўся, заіц. Рэчкі.
ЗАПЯЧА́ТАВАНЫ дзеепрым. Запячатаны (пра мёд). Запячатаваная рамка мёду.
Закур’е.
ЗАРА́ ж. Зара. Золак зълъі́ць, када зара падымаецца. Запруддзе.
ЗАРАБІ́ЦЬ, ЗАРО́БІЦЬ зак. Зарабіць, атрымаць. Людзі галюцца, кап зарабі́ць болей.
Багданава. Што здзелаў, тое і заробіў. Багданава. Заробіла пенсію семдзісіт пяць рублёў.
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Баравікі, Багданава, Вялікі Азярэцк, Галашчакіна, Марозаўка, Мянюцева, Нямойта,
Закур’е.
ЗАРАБЛЯ́ЦЬ незак. Зарабляць, атрымліваць. Хай грэху зърабляюць сабе. Багданава.
ЗАРАБО́ТАК м. Заробак. А послі вайны які́ ш зъработак! Таму ш нам і пенсія малая!
Леснікова, Нямойта, Ракаў Засценак, Чуцькі.
ЗА́РАБАТАЧНА, ЗАРАБО́ТАЧНА прысл. Магчымасць добра зарабіць. Там было
заработъчна, зъръблялі грошы. Запруддзе.
ЗА́РАВА н. Зара. Зарава шчэ ні схаваецца – утра начынаецца – красі́вая пара.
Партызаны.
ЗАРАДЗІ́ЦЦА зак. Укараніцца. Зарадзі́ўся касцер, як жыта плахое. Багданава,
Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Нямойта, Партызаны, Ракаў Засценак, Фасаўшчына.
ЗАРАДЗІ́ЦЬ зак. Урадзіць. У каго зърадзі́ла вось што, у каго нічога ні зарадзі́ла.
Ульянавічы. Пасеюць жыта – адзі́н бур’ян зародзіць, ніякай пользы с таго балота. Ракаў
Засценак.
ЗАРАДЗІ́ЦЬ зак. Устанавіць. Мы паснувалі на сцяну і зарадзі́лі кросны. Карпавічы.
ЗАРАДЖО́НЫ дзеепрым. Забруджаны. Дъжджъвая въда зъраджонъя. Каралевічы.
ЗА́РАЗ прысл. Зараз, цяпер. Мы такі́х свіней ніколі ня бі́лі, як у іх заръз у хлеві
стьяць. Каралевічы. Хадзі́ця ўжо абедаць, а то зъ вамі заръс і прыедуць. Фасаўшчына.
ЗАРА́ЗА м. 1. Інфекцыя. Хоць бы зараза ні прычапі́лася. Партызаны. 2. перан. эмацацэн. Дрэнны чалавек. Кап на яго халера, зъраза дык зъраза. Нямойта, Чуцькі. 3. эмац.ацэн. Гадзюкі, гады. Заразы етай поўна – вужакаў. Партызаны.
ЗАРАЗЗЁ н. зб. эмац.-ацэн. Нягоднікі. Яноты зъставілі сабе ваду на рэццы, во
зараззё. Марозаўка.
ЗАРА́ЗНЫ прым. Заразны. Ціф, ён жа заразны. Багданава.
ЗАРА́НЕЙ, ЗАРАНЕ́Й, ЗАРА́НІ прысл. 1. Раней. Варушкі растуць зъраней, чым
апенькі. Партызаны. 2. Вельмі рана. Воўча лыка зърані цвіці́ць. Дуброўкі. 3. Заўчасна.
Памёрла зараней, у 53 гады. Буй.
ЗАРА́ННЯ прысл. Заўчасна. Жонка яго зарання памерла, балела. Багданава, Вялікі
Азярэцк, Заазер’е, Леснікова, Міцюкова, Нямойта, Чуцькі, Неўгадава.
ЗАРАСІ́ЦЦА зак. Замачыцца расой. Лунацік устане ноччы, пойдзіць, зарасі́цца па
расе. Багданава.
ЗА́РАСЛЬ ж. Зараснік, гушчар. Мянюцева.
ЗАРАСТА́ЦЬ незак. Зарастаць. Вокны на балоці, яны ні зърасталі, і въда стаяла.
Заазер’е.
ЗАРАСЦІ́ зак. Зарасці. Зарасла быльнікам уся дзярэўня. Багданава, Сянно.
ЗА́РАСЦІНЬ м. Зараснік, хмызняк. Лесу німа, а зарысцінь! Галашчакіна.
ЗАРАЎНАВА́ЦЬ зак. Зараўняць. Кап зараўнаваць, кап было роўная поля. Запруддзе.
ЗАРАШАЦІ́ЦЬ зак. Закрыць рашоткай. Я зарашаці́ла лёткі і дъмаром пчол
увагнала. Вялікі Азярэцк.
ЗАРВА́ЦЬ зак. Узяць самавольна. Лі́ха яны дадуць, дзе зарву, там маё. Партызаны.
ЗАРУБІ́ЦЬ зак. Зрубіць, пачаць будаваць. Нада сені зарубі́ць. Багданава.
ЗАРУГА́ЦЦА зак. Насварыцца. Я заругаўся, дак пабеглі ў другі́ канец. Гарадзец,
Леснікова.
ЗАРЫ́ЦА ж. Зара. Зара-зарыца, родная сястрыца, мой сынок, твая дачушка, хай
разам спяць (з замовы). Заазер’е, Запруддзе.
ЗАРЭ́З м. Зарубка, выступ. У мыльніцы два зарэзы. Леснікова.
ЗАРЭ́ЗАЦЬ зак. Зарэзаць. На Паску курыцу зарэжуць. Каралі.
ЗАСА́ДЖВАЦЬ незак. Запаўняць снапамі. Засаджваць у ёўні снапы, ёўню топюць,
сушуць. Розмыслава.
ЗАСАДЗІ́ЦЬ зак. Пасадзіць у турму. Яжоўшчына была, усі́х первых камуні́стаў
засадзі́лі ў цюрму. Чуцькі.
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ЗАСА́ДКА ж. Месца ў хляве для адкормных свіней. А кормныя сві́нні сідзяць у
засадцы. Каралевічы.
ЗАСАКАТА́ЦЬ зак. перан. Загаварыць. Засакатала, як сарока. Багданава.
ЗАСА́ЛІВАЦЬ незак. Засольваць. Бывала, рыжыкаў было, матка зъсалівъла іх.
Баравікі.
ЗАСАЛІ́ЦЬ зак. Засаліць. Ці ты яе зъсалі́ць, ці ты яе пасушыць. Нямойта. ◊
ЗАСАЛІ́ЦЬ НА ДУ́ШУ. Абяцаць, выклікаючы давер. Насулі́ў, зъсалі́ў сі́льна на душу.
Запруддзе.
ЗА́САЎКА ж. Засаўка. Засаўкі былі́ ў дзвірах. Века – кубіл закрываць, і засъўка, яшчэ
і замыкалі. Гарадзец, Багданава, Каралевічы, Каралі.
ЗАСАХАРО́НЫ дзеепрым. Зацукраваны. Такі́ ўжо ён [мёд] засахароны. Вялікі
Азярэцк.
ЗАСВАРЫ́ЦЦА зак. Засварыцца. Засварацца ні з таго ні з сяго. Запруддзе,
Ульянавічы.
ЗАСВЯРБЕ́ЦЬ зак. Засвярбець. А іна засвярбела мне, засвярбела [рука], і яе падрала.
Самсоны.
ЗАСЕ́ДЗІЦЦА зак. Заседзецца. Прамнецца хай іна троху, а то заседзілася.
Багданава.
ЗАСЕ́К, ЗАСІ́К м. 1. Засек, адгароджаная частка гумна, клеці, дзе захоўваюць
збожжа. У засек яго чысценька, тады на мельніцу. Вялікі Азярэцк, Гарадзец. Зерне
збіраюць і ў засі́к сыпюць. Фасаўшчына, Каралевічы, Манголія, Партызаны, Дуброўкі. 2.
Адгароджаная прастора ў месцах зняволення. Усе былі́ па засеках, пленыя каждага
гасударства. Ульянавічы.
ЗАСЕ́КА ж. Месца ў хляве для адкормных свіней. Хоць ты ў засеку садзі́, ён худэй
дык худэй. Багданава.
ЗАСЕ́КЧЫ зак. Засячы. Мужчына мужчыну засек. Нямойта.
ЗАСЕ́СЦІ зак. 1. Засесці, надоўга размясціцца дзе-н. Засела з вамі і сяджу. Рэчкі. 2.
Схавацца, скрытна размясціцца. Мы ў кусты, і заселі. Фасаўшчына.
ЗАСЕ́ТНІК, ЗАСЁТНІК м. Месца за асеццю (ёўняй). У таку къла ёўні засетнік,
тут ссыпалі мякі́ну, вотрыну. Гарадзец. Засётнік – дзе салому складаеш. Партызаны.
ЗАСЕ́ЎКІ толькі мн. Пачатак сяўбы. Перад засеўкамі, каб радзі́ла, куклу рабі́лі.
ЗАСЕ́ЎРАЦЬ зак. Зашурпаціцца. Бульба і засеўраець, пасінеіць, як сразу ні
закрыюць у цёмнае. Партызаны.
ЗАСЕ́ЦЬ ж. Месца за асеццю. Мякі́ну сыпылі ў засець скоту. Цясішча.
ЗАСІВЕ́ЦЦА зак. Страціць бляск. Папава кальцо біражэць і ціпер, яны засівеліся,
замуцелі [пярсцёнкі]. Міцюкова.
ЗАСІДА́ЦЬ незак. Сіпнуць, прападаць. Засідаіць голас. Баравікі.
ЗАСІ́ЛІЦЦА, ЗАСІЛІ́ЦЦА зак. Павесіцца, задушыцца. Засі́ліўся ў яе ўнук.
Ульянавічы, Гарадзец, Жохава, Партызаны. Зъсілі́цца хто, то збоку кълы кладбішча
хавалі. За два гады тры быкі́ засілі́лісі. Цясішча, Багданава, Баравікі, Вялікі Азярэцк,
Запруддзе, Латыгаль, Партызаны, Ракаў Засценак, Рулёўшчына.
ЗАСІЛІ́ЦЬ зак. Задушыць. Вы мяне судзі́лі, сказалі, што засілі́ў. Запруддзе.
ЗАСІ́ЛЬНА прысл. Празмерна. Ён засі́льна тоўсты. Івоні.
ЗАСІ́М м. Дзень ушанавання святога Засіма, які ходзіць у розныя дні народнага
календара (2 кастрычніка, 30 красавіка па н. ст.); шанаваўся як заступнік пчол. Засі́м –
свята, кажуць, што будуць пчолы вылятаць. Каралевічы.
ЗАСІНЕ́ЎШЫ дзеепрым. Пасінелы. У вадзе зъсінеўшы зруп. Кляпчэва.
ЗАСІНЕ́ЦЦА зак. Пасінець. Засінеліся храсткі́. Нямойта.
ЗАСІНІ́ЦЬ зак. Пабіць да сінякоў. Засіні́ў яе ўсю, біў – плоха з мужыком жывуць.
Запруддзе.
ЗАСІПЕ́ЦЬ зак. Зашыпець. Засіпела вужака. Багданава, Міцюкова. Вуголь
атваліцца ў ваду і засіпі́ць. Гарадзец.
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ЗАСКАРАДЗІ́ЦЬ зак. Заскародзіць. А тады дзёран назат палажыла, граблямі
заскарадзі́ла. Леснікова, Розмыслава.
ЗАСКО́ЧЫЦЬ, ЗАСКАЧЫ́ЦЬ зак. 1. Скочыўшы, апынуцца дзе-н. Іна хацела яго
ўдарыць, ён за стол заскочыў. Запруддзе. 2. Завітаць на кароткі час. Як быў у Сянно,
заскачыў да радні́. Партызаны.
ЗАСКУГО́ЛІЦЬ зак. Заскуголіць. Чаго-та скуголіш, заскуголіў тута. Багданава.
ЗАСЛАНІ́ЦЬ зак. Засланіць, закрыць. Заслонкай заслоніць печ. Гарадзец, Вялікі
Азярэцк, Каралевічы, Неўгадава.
ЗАСЛАНЯ́ЦЬ незак. Пра хваравітае адчуванне ў грудзях, якое выклікае цяжкасць
пры дыханні. Дык у яе грудзі засланяіць, ні дыхнуць. Буй.
ЗАСЛА́ЦЬ зак. 1. Заслаць, пакрыць чым-н. Стулік засцеліш, ну пълаценцам хто,
салфеткай. Запруддзе. 2. Замошчваць. Кладзі кладуць, а патом засцілаюць доскамі. Вялікі
Азярэцк.
ЗАСЛО́Н м. Засланка (у печы). Зачынеш заслон, калі́ шэсць булак, калі́ меньш.
Чуцькі.
ЗАСЛО́НКА ж. Тое ж. Зачыні́ печ заслонкай. Заслонку заслоніш, і хлеб упячэцца.
Фасаўшчына, Багданава, Каралі, Леснікова, Нямойта, Неўгадава.
ЗАСМА́ЛІВАЦЬ незак. Засмаліваць, апрацоўваць расплаўленай смалой. Троху
зъсмалівалі лотку, забівалі. Багданава.
ЗАСМАЛІ́ЦЬ зак. Засмаліць; апрацаваць расплаўленай смалой. Смалы распушчу ды
й засмалю. Алексінічы.
ЗАСМЕ́РДНУЦЬ зак. Засмярдзець (у выпадку смерці ў адзіноце). Засмердну у сваей
хаты, а нікуда ні паеду. Заазер’е.
ЗАСМЕ́РНУЦЦА зак. Засмярдзець, пачаць непрыемна пахнуць. Варушкі засмерліся,
гаўном запахналі, з іх смурот пашоў. Міцюкова.
ЗАСМІЯ́ЦЦА зак. Засмяяцца. Раншы увыжалі, гаварылі: «Татка, мамка, вы», –
папробый зъсміяцца, то палучыш ложку па лбу. Заазер’е.
ЗАСМЫЛЕ́ЦЬ зак. Падгарэць. Каб табе дзе засмылела. Неўгадава.
ЗАСМЯРДЗЕ́ЦЬ зак. Засмярдзець, пачаць непрыемна пахнуць. Зъсмярдзела мяса.
Нямойта.
ЗАСНАВА́ЦЦА зак. Заснавацца, пачаць існаванне. Літва ўладзела Беларуссю, дык у
то время наша дзярэўня зъснавалася. Нямойта.
ЗАСНО́ВАНЫ дзеепрым. Аснаваны (пра кросны). Сынкі́, хоць заснована, але яшчэ
ні выткана. Рэчкі.
ЗАСНУ́ЦЬ зак. Заснуць. Прыдзіш, толькі заснеш і ўстаеш. Заазер’е.
ЗАСО́ДЖАНЫ дзеепрым. Засаджаны. Быў папоў сат, усё было засоджана къла
цэрквы. Нямойта.
ЗАСО́РЫЦЬ зак. Запарушыць (вока). Вока засорыла, вадой прамываю, німа спасу.
Нямойта.
ЗАСО́ХНУЦЦА зак. Перасохнуць. Летась засохлася возера, і ўся вада вышла.
Закур’е.
ЗАСО́ХНУЦЬ зак. Засохнуць. Засохніць і дзяржыцца гъдамі. Багданава.
ЗАСПА́ЦЬ зак. Праспаць. Сёння зъспала карову гнаць. Нямойта.
ЗАСПЕ́ЦЬ зак. 1. Заспець, застаць. Аўтобуса ні заспею я ужо. Партызаны,
Запруддзе, Міцюкова, Савінічы. 2. Паспець. Кап красныя ні заспелі, то яе убі́лі п. Жохава,
Багданава.
ЗАСПІВА́ЦЬ зак. Заспяваць. Во яны заспіваюць. Багданава.
ЗАСПО́РУВАЦЬ незак. Спрачацца. Быў выпіўшы, заспорувыў з йім. Жохава, Сянно.
ЗАСПЯШЫ́ЦЦА зак. Заспяшацца. Як зъспяшуся – валюся, а паці́ху раблю. Нямойта.
ЗАСТА́ВА ж. Запруда, плаціна. Заставы, што воду зъставлялі. Нямойта.
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ЗАСТАВА́ЦЦА незак. Заставацца. Усе дзеці зъставаліся з бъцькамі. Манголія.
Жыта, пшані́ца – зъграні́ца, ячмень, авёс – МТС павёс, а касцёр з засеку смяецца: што
калхозу зъстаецца? Кляпчэва.
ЗАСТА́ВІЦЬ зак. 1. Заставіць, перагарадзіць. Яноты зъставілі сабе ваду на рэццы,
здзелалі зъстаў. Марозаўка. 2. Уставіць. Ключы дзелалі, заставяць і атсуваюць засаўку.
Багданава.
ЗАСТАЛІ́ЦЬ зак. Пакласці столь. Нада засталі́ць – палажыць паталок. Марозаўка.
ЗАСТАРО́НАК м. Засек для мякіны. Зъстаронкі былі́ за ёўнюй длі макі́ны.
Міцюкова.
ЗАСТАРЭ́ЦЬ зак. Моцна захацець. Што табе застарэла. Запруддзе.
ЗАСТА́Ў м. Запруда, плаціна. Яноты зъстаў здзелылі на рэчцы. Марозаўка.
ЗАСТАЎЛЯ́ЦЬ зак. Прымушаць. Застаўлююць на ферме падводзіць, а ён ні хочэць.
Леснікова, Гарадок.
ЗАСТА́ЦЦА зак. Застацца. Паехалі, пънаравілі і засталі́ся там. Запруддзе.
ЗАСТА́ЦЬ зак. Мець удосталь, застацца. Што зъстаў, то не ўток! [Пажаданне
жанчыне, якая снуе кросны, каб ёй засталося, хапіла ад снавання пражы выткаць кросны].
Партызаны, Жохава, Неўгадава.
ЗАСТО́ЙНЫ прым. Стаячы, не праточны (пра ваду). Ці́на еткыя ёсь, дзе застойнъя
въда. Закур’е.
ЗАСТО́ЛІНА ж. Дошка са столі. Трэбы было застоліну ўзадраць. Заазер’е.
ЗАСТО́ЛЛЕ н. 1. Сумеснае ўжыванне стравы сям’ёй. Ад застолля ды за ўголля!
[(выслоўе); кажуць пра таго, хто паводзіць сябе непрыстойна]. Заазер’е. 2. Бяседа. Коліць
калі́ румачку, калі́ дзве вып’ець – і вылазіць з застолля. Гарадзец, Багданава.
ЗАСТРА́ЙВАЦЬ незак. Забудоўваць. Хай бы во застрайвалі часцей, вугол каля
вугла! Нямойта.
ЗАСТРАЛІ́ЦЬ зак. Застрэліць. Міліцыянер кажыць, што я вуўка зъстралю.
Міцюкова, Нямойта.
ЗАСТРА́ШВАЦЬ, ЗАСТРА́ШЫВАЦЬ незак. Запалохваць. Застрашвалі нас, што
русалка пъймаіць, калі́ ў жыта пойдзіце. Дольдзева. Застрашывалі нас, кап ні хадзі́лі.
Дольдзева.
ЗАСТРА́ШЫЦЬ зак. Запалохаць. Застрашыць дзецей русалкай. Гарадзец.
ЗАСТРО́ЙКА ж. Пляц для будоўлі. Пъжані́ліся, ўзялі́ застройку, строіцца пъчалі́.
Запруддзе.
ЗАСТРУГА́ЦЬ зак. Застругаць, завастрыць. Як къръндаш застругаіш? Фасаўшчына.
ЗАСТРЫ́КНУЦЬ зак. Пачаць стрыгчы вушамі (пра каня). Конь застрыкнуў вушамі,
байі́цца, чуйіць вуўка, сыбаку. Самсоны.
ЗАСТРЭ́ШША н. Застрэшак; месца паміж навіслым краем страхі і сцяной. Дзе
застрэшша, ластаўкі могуць сялі́цца. Запруддзе.
ЗАСТУДЗІ́ЦЦА зак. Загусцець. Застудзі́цца, як студзінь, вада у салцісоні.
Міцюкова.
ЗАСТУДЗІ́ЦЬ зак. Застудзіць. Зъстудзі́ла ногі. Замошша, Багданава.
ЗАСТУПА́ЦЬ незак. Зацяняць, заступаць святло. Кап ні заступалі ім. Партызаны.
ЗАСТУПІ́ЦЬ зак. Заняць, захапіць. Парцізаны атступі́лі, немцы заступі́лі. Нямойта.
ЗАСТУПІ́ЦЬ зак. Пачаць працаваць. Я толькі заступі́ла работаць. Гарадзец.
ЗАСТЫ́ЦЬ зак. Застыць, загусцець. Воск застыніць ны вадзе у тазі. Сянно.
ЗАСУ́НУЦЬ зак. Зачыніць на засаўку. Дзверы засунула. Каралевічы.
ЗАСУПО́НІВАЦЬ незак. Засупоньваць; сцягваць клешчы хамута супоняй. Гарадзец,
Леснікова.
ЗАСУПО́НІЦЬ зак. Засупоніць. Засупоніць каня нада і рассупоніць. Сперва галаву
засупоніваюць. Гарадзец, Леснікова.
ЗА́СУХА ж. Засуха. І засухі калі былі́, лета сухоя было. Савінічы.
ЗАСУШЫ́ЦЬ зак. Засушыць, высушыць. Апенкі засушыць добра. Пожанькі.
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ЗАСЦЕ́НАК м. Хутар або невялікі населены пункт. Я з засценку, там хат можа
трыццаць. Буй.
ЗАСЦЕ́НЧЫВЫ прым. Баязлівы, забіты. Яны былі́ засценчывыя, ні развітыя,
быяцца ўсяго. Сянно.
ЗАСЦЕ́НЧЫСТВА н. Глуш, захалусце. Засценчыства цяпер, цішына такая [пра
жыццё ў вёсцы]. Нямойта.
ЗАСЦЕРАГА́ЦЬ зак. Аберагаць. Хай Бох засцірыгаіць мяне! Богу молімся, кап Бох
засцярох, забарані́ў. Багданава, Серкуці.
ЗАСЦІ́ГНУЦЬ зак. Заспець. Вайна нас тутацькі засці́гла. Розмыслава, Карпавічы,
Рубеж, Неўгадава.
ЗАСЦІЛА́ЦЬ незак. Рассцілаць. Трэплены лён на таку засцілалі. Багданава.
ЗАСЦЯГНУ́ЦЬ зак. Зашпіліць. Танечка, хадзі́, зъсьцягні́ пугавічку дзеду.
Ульянавічы.
ЗАСЫ́ПАЦЦА зак. З’явіцца (пра высыпку). Засыпіцца кароста, чэшуцца рукі, як
сагрэісся. Гарадзец.
ЗАСЯЧЫ́ зак. Пагрызці (пра мышэй), пашкодзіць. Цяжарная жанчына што
просіць, ёй аткажаш, мышы штось засякуць. Вялікі Азярэцк.
ЗАТАНУ́ЦЬ зак. Утапіцца. У балоце касі́лка затанула. Хай затоня гора. Каралевічы,
Заазер’е. Каб ты затануў! (праклён). Запруддзе. Хай іна затоніць, гэтъя работа!
Каралевічы. ◊ ЗАТО́НЬ ТЫ НІХА́Й. Выказванне моцнага раздражнення, злосці з прычыны
чаго-н. Затонь ты ніхай! Нашто мне к доктару! Ульянавічы.
ЗАТАПІ́ЦЦА зак. 1. Пакрыцца, заліцца вадой (у час паводкі). Кругом затапі́лася,
кругом. Запруддзе. 2. Утапіцца. Зътапі́лася ў возеры. А хто затапі́ўся, засі́ліўся, ці што
яшчэ здзелаў – эта ў пекла. Каралевічы, Нехта спіхнуў лотку ў возіра, іна і зътапі́лъся,
дзеці верна. Багданава, Вялікі Азярэцк, Запруддзе, Заазер’е, Малы Азярэцк. Каб ты
затапі́ўся! (праклён). Запруддзе.
ЗАТАПІ́ЦЬ зак. Запаліць. У печы зътапі́ць нада. Алексінічы, Багданава, Баравікі.
ЗА́ТАЎКА, ЗА́ТУЎКА ж. Заскварка, прыправа са смажанага сала і цыбулі для якойн. стравы. З затаўкай суп. Затуўкі ні хватаі ць на ўсю сям’ю. Міцюкова. На затыўку
зъпраўляны ета суп, костычкай, смашны. Вялікі Азярэцк.
ЗАТАЎКА́ЦЬ зак. Закрасіць, прыправіць. Супоў зварыш, зътъўкаіш, ды кап
свежъга. Запруддзе.
ЗАТАХА́ЦЦА незак. Набываць спецыфічны непрыемны пах і смак. Затахаецца въда
ў калодзізі, як не браць. Партызаны.
ЗАТВАРЫ́ЦЬ зак. Утварыць. Замкнуць, затворуць тое-сёе на Купала. Рэчкі.
ЗА́ТКАЛА н. Корак. Заткала ў бочцы было. Нямойта.
ЗАТКНУ́ЦЬ зак. Падперці. Калідор дзеці заткнуць на Івана Купалу, вылезці
няможна. Партызаны.
ЗАТЛУ́М м. Памутненне розуму. У яго ў галаве ўжо затлум. Багданава.
ЗАТЛУ́МІЦЦА зак. Затлуміцца, заблытацца. У гылаве затлуміцца і ні знайіш, куды
йціць. Вялікі Азярэцк.
ЗАТО́ПАЦЬ зак. Датупаць, дайсці. Пакуль затопала – замарылася. Партызаны.
ЗАТО́РКНУТЫ, ЗАТО́РНУТЫ дзеепрым. Заторкнуты, заткнуты. Клямка была во
палкай заторкнута. Запруддзе. Калосся вянком сплецена, заторнута кала акна [на
дажынкі]. Міцюкова.
ЗАТО́РКНУЦЬ, ЗАТО́РНУЦЬ зак. Заторкнуць, заткнуць. На Купалу залезуць на
хату, комін заторкнуць. Адну дзі́рачку прапусціш, а другую заторкніш. Кляпчэва, Вялікі
Азярэцк, Леснікова, Партызаны. Заторніць вушы і туды яго акунець [дзіця ў час
хрэсьбін]. Карпавічы.
ЗАТО́ХНУЦЦА зак. 1. Задыхнуцца. Укруці́ліся ў адзіяла, лігла за печ і заснула, як
йіна там ні затохлыся? Нямойта, Леснікова, Партызаны, Розмыслава, Ульянавічы,
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Закур’е. 2. Затхнуцца, стаць затхлым ад недахопу паветра. Вашчына ў цылыхвані
затохлыся. Сянно.
ЗАТРАВЕ́ЦЬ зак. Утравець, зарасці травой. Капуста зътравела, некалі сядзець з
вамі. Кляпчэва, Багданава.
ЗАТРАВІ́ЦЬ зак. Атруціць. Дужа птушак німа, затраві́лі. Ракаў Засценак.
ЗАТРАСЦІ́СЯ зак. Запарушыцца. У вока затраслося. Нямойта.
ЗАТРАШЧЭ́ЦЬ зак. Затрашчаць, затрашчэць. Съмалёты два ляцелі, як затрашчэлі,
людзі дзіві́ліся. Алексінічы.
ЗАТРО́НУЦЬ зак. Узяць. Мае дзеці нічога не затронуць. Нямойта.
ЗАТРУ́ШЧЫЦЬ зак. Раструшчыць, раздушыць. Затрушчыла матку, аграбаючы
рой. Неўгадава.
ЗАТЫКА́ЛЬНІК м. Затыкальнік; доўгі кій, які ўтрымлівае задні навой з пражай
ад раскручвання. Затыкальнік быў, у бёрда затыкаеш. Гарадзец, Дуброўкі.
ЗАТЫ́ЛАК м. Патыліца. Ад затылка дайшла пальцамі да трэцяга пазванка.
Розмыслава.
ЗАУ́ТРЫНА ж. Ранішняя царкоўная служба. На заутрыне была. Каралевічы.
ЗАЎДАВЕ́ЦЬ зак. Аўдавець. Як мама заўдавела, работаць многа прышлося. Буй.
ЗАЎСІГДА́, ЗАЎСЮГДА́ прысл. Заўсёды. Вясною заўсігда ш вада. Партызаны. У
чысты чэцвір заўсігда мылі хлебніцу. Гарадзец. Заўсюгда вянок прадсядацелю нясем, каб
даў на замочку. Марозаўка.
ЗА́ЎТРА, ЗА́ЎТРЫ, ЗА́ЎТРЭ прысл. Заўтра. Сягоння Дзяды, заўтра Маслі́нка.
Каралевічы. Заўтры паедуць зярно купляць у калгас. Леснікова. Сянні́ вы ў полі, заўтре –
я. Сянно.
ЗА́ЎТРАВА прысл. Тое ж. Пакупала, заўтрава пашла, дзяўчонка ня спіць, усё
шаволіцца. Нямойта.
ЗА́ЎТРАШНІ прым. Заўтрашні. А́жно баюся заўтрашніга дня ждаць. Малы
Азярэцк.
ЗАЎЦЕ́ХНІК м. Заатэхнік. Заўцехнік быў з Дольдзева, ві́дзеў, як я работала.
Партызаны, Нямойта, Сукрэмна.
ЗАЎЧО́РА, ЗАЎЧАРА́ прысл. Заўчора, два дні таму. Дъчка мъя роднъя прыехъла
заўчора. Каралевічы, Запруддзе, Міцюкова, Гарадзец. Заўчара памыла адну пасці́лку.
Чуцькі. І ўчора, і зъўчара поўны чайнік чарні́ц нясець. Ульянавічы, Нямойта.
ЗАЎЧАРА́Х прысл. Тое ж. Заўчарах хацела аддыхаць, схадзі́ць у магазі́н. Нямойта.
Заўчарах я ездзіла ў бальні́цу. Манголія, Мянюцева, Партызаны, Чуцькі.
ЗАЎЧЫ́ЦЬ зак. Вывучыць. Заўчыла той загавор. Жохава, Партызаны.
ЗА́ЎШЫЦА ж. Заўшніца; хвароба свіней, запаленне калявушной залозы. Кала шыі
абкладка – заўшыца. Кабана паці́скаў, падаві́ў заўшыцу, і кабан вылечыўся. Савінічы.
ЗА́ХАД м. Захад сонца. На захъд сонца ваду тую выліваць нада. Каралевічы,
Міцюкова.
ЗАХАДЗІ́ЦЦА зак. Усхадзіцца (пра боль); абвастрыцца (пра хваробу). Захадзі́лася,
не магла дыхаць ад болі. Баравікі.
ЗАХАДЗІ́ЦЦА зак. Нахадзіцца, стаміцца. Захаджуся за дзень, чуць раскатываюся.
Ракаў Засценак, Вялікі Азярэцк.
ЗАХАДЗІ́ЦЬ незак. Заходзіць. Вы ка мне зъхадзі́ця. Кляпчэва, Багданава.
ЗАХАЛАДА́ЦЬ зак. Застудзіць. Захаладаў ногі, кароў пасціў. Кавалі, Дуброўкі.
ЗАХАЛУ́ССЕ, ЗАГАЛУ́ССЕ, ЗАХАЛУ́ЦЦЕ, ЗАХАЛУ́ЦЦЯ н. Захалусце. Цяпер
нічога німа, загалуссе. Нямойта. Зъхалуцьця такоя, дзярэўня, у кустах. Каралевічы. Маліш
– ой-я-ё, зыхалусся там! Пожанькі. Зъхалуцьце такое – дзіравенька ў лясу. Каралевічы.
ЗАХАЦЕ́ЦЬ зак. Захацець. Захацеў чалавек палку адсеч на Узві́жанне. Там горка іх,
вужакаў бліскучых, там ой-ёй, ён кулем бег адтуль. Каралевічы.
ЗАХВАРЭ́ЦЬ зак. Захварэць. У нас къбанчыкі зъхварэлі, і толькі гэту траву дъвалі.
Малы Азярэцк, Багданава.
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ЗАХВА́Т м. Захват; шырыня баразны, якая захопліваецца плугам. Рашотка з
дзяленнямі у плугі́, кап шыры, ужы захват баразды быў. Нямойта.
ЗАХВАТА́ЦЦА зак. Спахапіцца. Усё-ткі людзі зъхвъталісі і паехалі. Неўгадава.
ЗАХВО́РВАННЕ н. Захворванне. Можа захворванне якое. Малы Азярэцк.
ЗАХВО́ЦІЦЦА зак. Заахвоціцца, захапіцца. Купі́лі ня новый гармонік яму, ён
захвоціўся гармонікам. Нямойта.
ЗАХІНУ́ЦЦА зак. Схавацца. Выйдзеш куды, захінесся дзе-нібудзь ад людзей і
абмыісся троху. Рэчкі. Захінесся ў куст, калі́ самалёты ляцяць. Марозаўка, Неўгадава.
ЗАХІРЭ́ЦЬ зак. Засохнуць, прапасці. Захірэла з вайны, засохла клубні́ка. Гарадзец.
ЗАХЛАМАЖДЖО́НЫ дзеепрым. Захламлены. Лес так зъхлъмажджоны, столькі
пувалу, ня можна прыйці́. Баравікі.
ЗАХЛАМЛЁНЫ дзеепрым. Тое ж. Лес чысты быў, ні зъхламлёны быў, і бырывікоў
було многа. Баравікі, Цясішча.
ЗАХЛАМЛЯ́ЦЬ незак. Захламляць, засмечваць. Ваду захламляюць бабры, домікі
дзелаюць, лазы падзелаюць. Нямойта.
ЗАХЛІБНУ́ЦЬ зак. Запіць. Закусім, захлібнуць нада калі́ што. Гарадзец.
ЗАХЛІПНУ́ЦЦА зак. Захлынуцца, захліпнуцца. Ён там захліпнуўся, судъръга ўзіла.
Багданава.
ЗАХЛУ́ДЗІЦЬ зак. Закласці, закрыць галлём. Хваросцем захлудзіць тую дзі́рку.
Багданава, Савінічы.
ЗАХЛЫНУ́ЦЦА, ЗАХЛЯНУ́ЦЦА зак. Захлынуцца. Захлынулася – і затапі́лася.
Каралевічы, Гарадзец, Чуцькі. Каб яны захлянуліся гэтай гарэлкай. Дуброўкі.
ЗАХМЯЛЕ́ЦЬ зак. Ахмялець. Гаълаву атыміць, і ногі, захмялеіць ад хмелю.
Запруддзе.
ЗАХО́Д м. Праход. Адтуль німа заходу. Марозаўка.
ЗАХО́ДЗІЦЬ незак. Заходзіць. І ідзём, і ў хату заходзім, і там гарелкай угашчаюць.
Самсоны, Фасаўшчына, Сянно.
ЗАХРА́СНУЦЬ зак. Зацвярдзець. Тылакно зъхрасніць, станіць кылянейшыя, рэзыць
можна. Дольдзева.
ЗАХРА́СНУЦЬ зак. Здранцвець. А мне здэцца захрасла усё тут у грудзях, думала –
заб’юць. Нямойта.
ЗАЦВІСЦІ́ зак. Зацвісці, заплесневець. Прадукты зацвілі́. Багданава.
ЗАЦВІ́ТУВАЦЬ незак. Зацвітаць. І мая бульба зацві́туець. Партызаны, Алексінічы.
ЗАЦВІ́ЎШЫ дзеепрым. Заплеснелы. Сыроя, зацві́ўшае бяллё было. Вялікі Азярэцк.
ЗАЦВІЦЕ́ЦЬ зак. Зацвісці. Калі́на ні зъцвіцела, бубышычкі йшчэ толькі. Нямойта,
Багданава, Гарадзец, Партызаны, Рэчкі.
ЗАЦЕ́РЦІ зак. Заперці, загнаць. Як узялі́ся вадні́, я ў хлеў зацёрла каня, ён чорны,
садзяцца. Запруддзе.
ЗАЦЕ́РЦІ, ЗАЦЁРЦІ зак. Зацерці, знішчыць. След твой затрэць – ні адшукаеш яго.
Нямойта. Яны наша зацёрлі ўсё. Фасаўшчына.
ЗАЦЕ́РЦІСЯ зак. Пачаць церціся. Кошка лі мяне зацёрлыся [ля ног]. Ракаў Засценак.
ЗАЦЕ́ШАНЫ дзеепрым. Абчэсаны. Дошка зацешаная. Гарадзец.
ЗАЦІГА́ЦЦА зак. Замучыцца, стаміцца. Зацігаліся з вадой – і утрам, і вечарам.
Партызаны, Міцюкова.
ЗАЦІРА́ЦЬ незак. перан. Выганяць. Што вам сціраць, калі́ за столам сідзяць –
гасцей заціраць. Міцюкова.
ЗАЦІ́РКА ж. Зацірка; вадкая страва з мукі, яек і вады. І заці́рку дзелалі, і макарон
варылі. Вялікі Азярэцк. Заці́рка – мукі́ крошачку, вады капельку, і ў вар сыпеш. Багданава,
Заазер’е.
ЗАЦІ́СНУЦЬ зак. Заціснуць. Нада табе тужэй – заці́сніш навой. Запруддзе,
Алексінічы.
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ЗАЦІ́ШНА прысл. Ціха, бязветрана. Заці́шна стала. Нямойта. У гэтым лесе заці́шна.
Баравікі.
ЗАЦІ́ШША н. Зацішша, зацішак. Дзе заці́шша, цяплей – яблыкі будуць. Вялікі
Азярэцк.
ЗАЦУГЛЯ́ЦЬ зак. Зацугляць. Зацугляй каня, а то завязець абы-куды. Манголія.
ЗАЦЫ́ГАЦЬ зак. Запішчэць. Цыпляты зацыгаюць, а кот ходу. Партызаны.
ЗАЦЫ́РКАЦЬ зак. Напырскаць цыркаючы. Е́слі залатуха, грудным малаком
зацыркаеш у глазы. Партызаны.
ЗАЦЯЖНЫ́ прым. Зацяжны. У мяне было зацяжное васпалення. Нямойта.
ЗАЦЯКА́ЦЬ зак. Працякаць. Крыша зацікала і пагніла. Буй.
ЗАЧАПІ́ЦЬ зак. 1. Падчапіць. І свіней б’юць даўбешкай, зачапі́лі, дзёрнулі, ён [кабан]
– кулі́к, і завалі́лі. 2. Зачапіць, закрануць. Стары, верна воўк быў – ні зачапі́ў нікога.
Жохава, Савінічы, Чуцькі.
ЗАЧА́ПЛІВАЦЬ незак. Чапляць за што-н., прымацоўваць. Зачаплівалі вяроўкі ў плуг
і цягалі. Запруддзе.
ЗАЧАПЛЯ́ЦЬ незак. Тое ж. Бувала, сабіраліся бабы, зачапляем вяроўкі за плуг,
цягнем яго, узаром, цёмна ўставалі. Запруддзе.
ЗАЧАРАВА́ЦЬ зак. Наслаць хваробу з дапамогай чараўніцтва. Карову мне зачаруіць.
Нямойта.
ЗАЧАРЫ́ЦЬ зак. Запоўніць (лічынкамі пчол). Матка стараецца зачарыць дзецьмі
соты. Вялікі Азярэцк.
ЗАЧАРЭ́ПНУЦЬ зак. Зачэрпнуць. Вады зачарэпнеш улетку, калодзесь блі́зка.
Мянюцева.
ЗАЧАСА́ЦЬ, ЗАЦІСА́ЦЬ зак. Зачасаць (сякерай). Къла ня ўмейіць зъчъсаць. Закур’е.
Ён дажа ні знаіць, як коліка зацісаць. Нямойта, Багданава.
ЗАЧА́ТАК м. Пачатак. Зъчатък зімы с Пакрова, прыдзе Пакроў – тады зіма!
Дольдзева.
ЗАЧА́ЦЬ зак. Зачаць, пачаць. Зачнуць жаць. Фасаўшчына, Гарадзец.
ЗАЧМЫ́ХАЦЬ зак. Зафыркаць. Захрыпі́ць конь, зачмыхаіць. Гарадзец.
ЗАЧО́ХНУЦЬ зак. Затхнуцца. Ваду выллеш, каб ні зачохла, з дзяжы. Чуцькі.
ЗАЧУ́ЦЬ зак. Пачуць. Зачуе анекдоты і запомніць. Нямойта, Партызаны.
ЗАЧЫ́НАК м. Прыступка, выступ з цэглы ля печы, каб узлазіць на яе. Ля печы
зачынак. Багданава, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Каралі, Партызаны, Фасаўшчына, Закур’е,
Неўгадава.
ЗАЧЫНА́ЦЬ незак. Зачынаць, пачынаць. Лёну многа зачынаю браць. Запруддзе.
ЗАЧЫНІ́ЦЬ зак. 1. Зачыніць, замкнуць. Зачыні́ хату тую. Гарадзец, Партызаны,
Самсоны. 2. Зачыніць, схаваць. І адна была, усё зачыні́ла, і спасці́лачкі, і ўсё. Багданава.
ЗАЧЫТА́ЦЦА незак. Залічвацца. Зачытаецца, што у Германіі яна чатыры гады
пераводчыкам работала. Вялікі Азярэцк.
ЗАЧЭ́ПЛЯЦЦА незак. Чапляць за што-н., прымацоўваць. За рашотку зачэпляецца
атоса. Гарадзец.
ЗАЧЭ́РАНЫ дзеепрым. Зацемнены, зачэрнены з-за дрэннай якасці фотаздымка (?). З
сынам яна [на фота], дочка зачэрана. Нямойта.
ЗАЧЭ́РПНУЦЬ зак. Зачэрпнуць. Зачэрпнулі вады вядро. Неўгадава.
ЗАШАРЫ́ЦЬ зак. Пачаць паколваць. Усё цела як іголъчкамі зъшарыла. Запруддзе.
ЗАШПІЛІ́ЦЬ зак. Зашпіліць. Ні магла юпку зашпілі́ць. Леснікова.
ЗАШУМІ́ЦЬ зак. Засмеціць. Дзеці хату зашумі́лі. Вялікі Азярэцк.
ЗАШЧАПІ́ЦЬ зак. Замкнуць. Замок спорціўся, ні магу зъшчапі́ць. Запруддзе.
ЗАШЧО́ЎКВАЦЦА зак. Зашчоўквацца. Муштук зъшчоўкваецца на аброць.
Гарадзец.
ЗАШЧЫПА́ЦЬ зак. Зашчыпаць; замучыць шчыпкамі. Ён ме [мяне] зашчыпіць за
дзень. Заазер’е.
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ЗАШЧЭ́ПКА ж. Зашчапка. У калодцы ё жардзі́нка і на ёй кручок з зашчэпкай, і
вядро ня аччэпіцца. Міцюкова.
ЗАШЧЭ́ПЛІВАЦЦА незак. Зашчапляцца. Зашчэпліваюцца ўсе ў хаце. Дольдзева.
ЗАШЫ́ЦЬ зак. Забіць дошкамі. Гарадзец.
ЗАШЭ́ПТЫВАЦЬ незак. Лячыць замовай. Ят [змяі] выжымаюць і шэпчуць бабы,
зашэптывалі. Вялікі Азярэцк, Жохава.
ЗАЮРЫ́ЦЦА зак. Закарцець, моцна захацець. І вот як заюрыўся, спасу німа:
жані́цца і жані́цца. Партызаны, Рэчкі.
ЗАЮРЫ́ЦЬ зак. Тое ж. Гады чатыры пажыла ў міне, а тады заюрыла дамоў. Рэчкі.
ЗАЮШЫ́ЎШЫСІ дзеепрысл. Стаміцца, змучыцца. Я прама заюшыўшысі.
Каралевічы.
ЗАЯДА́ЦЦА незак. Заядацца, сварыцца. С суседзямі так заядаецца. Багданава.
ЗАЯ́ДЛЫ прым. 1. Заўзяты, фанатычна адданы. Я рыбак заядлы. Нямойта,
Багданава, Рубеж. 2. Злосны. Як баба заядлая, з таго свету дзяцей памянець! Багданава.
ЗА́ЯЦ, ЗА́ЕЦ, ЗА́ІЦ м. Заяц. Зайцаў этых ё да чорта! Марозаўка. Як заяц бяжыць –
глянеш на дзяцёнка, паўліяіць – на глазы ніхарошы будзіць. Багданава, Рэчкі, Цясішча,
Сянно.
ЗБА́БІЦЬ, ІЗБА́БІЦЬ зак. Прыняць роды. Збабіла адна дзіцё. Міцюкова. Адна
радзі́ла і адна ізбабіла. Гарадзец.
ЗБА́ВІЦЦА зак. Пазбавіцца. Збавілася ад авец. Латыгаль.
ЗБАЙДА́ЦЬ зак. Раздражніць, уцвяліць. Нарошне дзеці могуць сабаку збайдаць.
Вялікі Азярэцк.
ЗБАЙДА́Ш ЫЦЬ зак. Разбіць. Не збайдашце пасуду. Партызаны, Вялікі Азярэцк.
ЗБАЛЕ́ЦЬ зак. Забалець. Усё збалі́ць, як на печы паляжу. Партызаны.
ЗБАЯ́ЦЦА зак. Пабаяцца. Ну й ні паслухала – збаялася. Леснікова.
ЗБЕ́ГЧЫ зак. Ператапіцца. У такое надвор’е забі́ла къбана, у харошае, на тук
збегла сала. Багданава.
ЗБЕ́ГЧЫ зак. Уцячы. Яна узяла дзьве сваі́х дзеўчані і збегла. Вялікі Азярэцк.
ЗБЕ́ГЧЫСЯ зак. Збегчыся (у адно месца). Збегліся усе ў гэтыя ямы і сядзі́м.
Леснікова.
ЗБЕРАГЧЫ́ зак. Зберагчы. Трошку здароўя збярох свайго – пашоў на пенсію.
Ульянавічы, Нямойта.
ЗБІГА́ЦЬ незак. Збягаць, збочваць. Палісіянты збігаюць з дарогі. Каралевічы.
ЗБІРА́НЫ дзеепрым. Сабраны. Трубкі, пасці́лкі, рубашкі – усё збіранае ў маладухі.
Ракаў Засценак.
ЗБІРА́ЦЦА незак. Збірацца. Збяруцца, пяюць, скачуць, а цяпер нічога німашыка.
Вялікі Азярэцк.
ЗБІРА́ЦЬ незак. Збіраць. Я́гады ходзіш збіраіш. Заазер’е, Багданава.
ЗБІ́ТЫ дзеепрым. Збіты, моцна пабіты. А збі́тыя былі́, усё чыста цела чорнае.
Жохава, Партызаны.
ЗБІ́ЦЦА зак. 1. Сабрацца ў шчыльны гурт. Коні саб’юцца ў кучу і задам адбіваюцца
ад ваўкоў. Партызаны. 2. Звіцца, утварыцца. Збі́ўся калтун. Гарадзец, Багданава. ◊
ЗБІ́ЦЦА З ПАНТАЛЫ́КУ. Заблытацца. Я ўжэ збі́лася з панталыку, пъчъкайце,
пашчытаю. Нямойта, Гарадзец, Фасаўшчына.
ЗБІЦЬ зак. Моцна пабіць. Збі́лі і выкінулі за забор. Фасаўшчына, Сукрэмна.
ЗБЛУДЗІ́ЦЦА, ЗБЛУ́ДЗІЦЦА зак. Заблудзіцца, збіцца з дарогі. Я ні разу ні
зблужуся, тута лес знакомый. Цясішча. Іна зблудзілася і лігла пад корч. Фасаўшчына,
Запруддзе.
ЗБОЙ м. Вялікі наплыў людзей. Нізашто гарэлкі не ўзяць, раз дайжа павалі́лі, якая
вочарадзь, які́ збой! Нямойта, Закур’е.
ЗБО́КУ прысл. Збоку. Прынясуць свечы, патсмалюць валаскі́ дзецям, спераду, збоку,
чатыры раза, каб ні баяліся грому [на Грамніцы]. Савінічы, Нямойта, Ульянавічы.
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ЗБО́ЛЬШАГА прысл. Збольшага, у асноўным. Зъмяту збольшага ў хаце. Вялікі
Азярэцк.
ЗБОР м. зб. 1. Нетутэйшыя жыхары. У нас тут усякі збор. Багданава. 2. Вайсковыя
зборы. Да вайны ўзялі́ на збор. Дольдзева.
ЗБО́РАЦЦА зак. Справіцца. Я жа з і́мі не збораюся. Цясішча.
ЗБО́РКА ж. Зборка, складка. У зборкі спадні́ца. Каралі.
ЗБО́РНІЦА ж. Свята-кірмаш у апошнюю нядзелю перад Вялікаднем. Пъръсят
вязуць пръдъваць на зборніцу, іна пірат Вялі́каннем буваіць. Міцюкова. На зборніцу
паехалі на бъзар, въда разлілася, даехаць ня мох. Міхнава.
ЗБО́РНЫ м. Зборшчык малака. Зборны рана збірайіць мълако! Чуцькі.
ЗБО́РШЧЫК м. Тое ж. А ён мылако зьбірайіць, зборшчыкъм [працуе]. Гарадок.
ЗБО́РЫШЧА н. Збор людзей. Там усё зборышча, усе-усе прыіжджаюць. Багданава,
Нямойта.
ЗБРАДЛІ́ВЫ прым. Збродлівы. Збрадлі́вая карова, як ты ні пілнуй, усё роўна ўлезіць
у шкоду! Рассвет, Багданава, Манголія.
ЗБРАСЦІ́ зак. ◊ НА УМ ЗБРАСЦІ́. Прыдумаць. Што ў каго на ум збрадзёць.
Міцюкова.
ЗБРАХА́ЦЬ зак. Абгаварыць. Як яго і склянуць і збрэшуць. Вялікі Азярэцк.
ЗБРО́ДАВАЦЬ незак. Бадзяцца, валацужнічаць. Людзі не пілі́, ні збродавалі.
Баравікі.
ЗБРО́ДНІЧАЦЬ незак. Лазіць. Не ві́дзіла, каб [ласка] зброднічала к карові.
Міцюкова.
ЗБРО́ДНЫ прым. Збродлівы. Вешылі званочкі збродным каровым, ужо чуць, йдзе
йна скубець. Міцюкова, Каралі.
ЗБРО́СІЦЬ зак. Дачасна перапыніць (цяжарнасць). Сама збросіла [дзіця]. Кляпчэва.
ЗБРОТ м. зб. Збродлівая жывёла. Кошкі большы пілнуюцца хаты, а каты – эта
зброт. Дольдзева, Гарадзец.
ЗБРО́Я ж. Зброя. Там людзі пъхъваныя, там і́хна зброя. Малы Азярэцк.
ЗБРУ́Я ж. Збруя, вупраж. Збруя – і хамут, і падузы, вошкі, і аброць. Гарадзец.
ЗБУНТАВА́ЦЦА зак. Заблытацца, збіцца. Пяюць, а каторыя збунтуюцца.
Каралевічы, Ракаў Засценак.
ЗБУНТАВА́ЦЬ зак. Узбунтаваць. І толькі збунтуіць людзей. Гарадзец.
ЗБУРЫ́ЦЬ зак. Разбурыць. Як збурылі цэркву, так я і не была. Чуцькі.
ЗБУТНЕ́ЦЬ, ЗБУЦВЕ́ЦЬ зак. 1. Спарахнець, згнісці. Збуцьвела ўся, цячэць [хата], як
у рэшыці. Чуцькі. 2. Зляжацца (пра адзенне). Збутнела, каторае доўга ляжыць у шкапі,
можа збутнець. Багданава.
ЗБЫВА́ЦЬ незак. Збываць, пазбаўляцца. А што, я карову буду збываць. Чуцькі,
Баравікі, Кішуроўшчына, Леснікова, Савінічы, Ульянавічы.
ЗБЫЦЬ зак. ◊ ЗБЫЦЬ З ГАЛАВЫ́. Вызваліцца, пазбавіцца. А маткі, каб з галавы
збыць – нада скарэй замуш аддаць. Марозаўка.
ЗБЯНТЭ́ЖЫЦЦА зак. Збянтэжыцца, разгубіцца. Старая баба збянтэжылася,
крычыць на усю вуліцу. Партызаны.
ЗВАДЗІ́ЦЦА зак. Пераводзіцца, пераставаць існаваць. Чъръўнікі́ і цяпер ня
зводзюцца. Запруддзе, Фасаўшчына.
ЗВА́ЖАВАЦЬ, ЗВА́ЖЫВАЦЬ незак. Звозіць у адно месца. Атвечаркам яны
зважавалі траву. Баравікі. Зважуім гэта сена. Зважывалі ў дзярэўню с хутароў.
Каралевічы.
ЗВАЖА́ЦЬ незак. Саступаць. Ён ні плахі́ быў, дураку зважаў, мне яшчэ дваццаці́ ні
было. Нямойта, Багданава.
ЗВАЗІ́ЦЦА незак. Звозіць у адно месца. Сена звозіцца на сенавал. Розмыслава.
ЗВАЗІ́ЦЬ незак. Перасяляць. Пъшла мода хутары звазі́ць. Леснікова.
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ЗВАЛАЧЫ́ зак. Перацягнуць, прымусіць пераехаць. Ён у Воршы быў, жані́ўся, іна
яго туды звалакла [жонка]. Жохава.
ЗВАЛАЧЫ́ЦЬ зак. Занесці. Звалачылі бутэлькі на пункт. Нямойта.
ЗВАЛІ́ЦЦА зак. Збіцца, скруціцца, зваляцца. Збялела пер’е і звалі́лася, як хто
жарам аблі́ў. Багданава.
ЗВАЛІ́ЦЦА, ЗВАЛЯ́ЦЦА зак. 1. Нахіліцца. Звалі́лася бульба і хай валіцца. 2.
Прапасці. Пасеіш памідоры – зваляюцца. Вялікі Азярэцк, Багданава, Баравікі, Гарадзец,
Дольдзева, Нямойта, Ульянавічы, Чуцькі.
ЗВАЛІ́ЦЬ зак. Зваліць (пра валёнкі). Валенкі адзі́н год звалі́ла, і цяпер нашу.
Латыгаль, Закур’е.
ЗВАЛНАВА́ЦЦА зак. Запячыся, загусцець (?). Гарэлкі папі́ў, распарыўся ў бані – і
кроў звалнавалася [вужака яго пакусала перад тым]. Багданава.
ЗВАЛЯ́ЦЦА зак. Прапасці дарэмна. У нас нічога ні зваляіцца: то свінёнку атдъдзі́м,
то вуцёнку. Малы Азярэцк.
ЗВАНЕ́Ц м. Расліна, падобная на званочкі, падчас працяглых дажджоў з’яўляецца ў
пасевах збожжа. □ Званец – хлебу канец. Вялікі Азярэцк.
ЗВА́ННЕ н. 1. Імя. Аўдакея – такое званне. Запруддзе. 2. Назва. Каждыму грыбу
звання ёсь. Званне ёсь вуліцы. Карпавічы, Неўгадава.
ЗВАНО́К м. Званок. Хлеў быў замкнут, і званок быў у хату [праведзены]. Заазер’е,
Алексінічы, Івоні, Леснікова. ЗВАНО́Ч АК памянш. Карова атходзіцца ат кароў, то ёй
званочък чапляюць. Гарадзец.
ЗВА́РКІ мн. Бразготкі. Коні пазапрагаюць, шоркі, зваркі, чухонкі. Закур’е.
ЗВАРЦА́ЦЬ зак. Званітаваць. Зварцаў малый рабёнък. Нямойта.
ЗВАРЫ́ЦЦА зак. Апарыцца. Картошка паатмікала, зімля зварылася, дзе ні́скія
места. Баравікі.
ЗВАРЫ́ЦЬ зак. Зварыць. Як ні́ткі імшацца, трэба зварыць семя, і, як ткуць, тады
мажуць кросны. Вялікі Азярэцк.
ЗВА́ЦЦА незак. Называцца. Гэдак усё звалъся: Новы гот, Къліда. Ракаў Засценак.
Стукалава раньшы звалася, там калеснікі жылі́. Жохава, Вялікі Азярэцк, Леснікі.
ЗВАЦЬ незак. Называць. Завём гэдак: бабачка і грыбок. Чуцькі. Мацей – старыка
завуць, Мацейка. Буй, Гарадзец, Міцюкова, Партызаны, Ульянавічы. ◊ ЗВАЦЬ У ТРУБУ́.
Чакаць (клікаць) марна. Сядзі́ць, гадаіць: прыйдзіць, ня прыйдзіць, у трубу яго звала.
Міцюкова.
ЗВЕ́ЗЦІ зак. 1. Звесці ў адно месца. Звесці сена нада. Чуцькі, Латыгаль. Пасёлак з
хутарэй звязлі́ да вайны. Дуброўкі. 2. Вывезці, перасяліць. Даргейкі была вёска – усё
звезлі, усё зняслі́. Мянюцева, Апечкі, Запруддзе, Леснікова.
ЗВЕ́КУ прысл. Спрадвеку. Бані зьвеку былі́ ў нас. Гарадок.
ЗВЕННАВА́Я ж. Звеннявая. Я коні пасціла, звеннавой была. Баравікі.
ЗВЕР м. Воўк. Цяпер жа звяроў нет! Міцюкова.
ЗВЕРАБО́Й, СВЕРАБО́Й, СВІРАБО́Й м. Зверабой. Зверабой лячэбная, як галава ў
каго балі́ць. Самсоны, Багданава, Буй, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Запруддзе, Каралі,
Леснікі, Міцюкова, Нямойта, Цясішча, Чуцькі. Сверабой парылі ат усі́х хвароб. Рэчкі.
Свірабой у юлі зьбіраюць. Самсоны.
ЗВЕРАВА́ТЫ прым. Нелюдзімы. Нявеста звераватая, адшыла ад усяго. Партызаны.
ЗВЕ́РХУ прысл. Зверху. Зверху пячэ, зні́зу – цячэ [вясной]. Нямойта. Сарвець зверху,
а не вырываіць с карнём. Запруддзе, Леснікова, Партызаны, Дуброўкі.
ЗВЕ́СЦІ зак. 1. Знішчыць, пазбавіцца. Раншы многа коней было, а цяпер звялі́.
Заазер’е, Багданава, Нямойта. 2. Замучыць, загубіць. Звялі́ дзеда, памёр. Гарадзец.
ЗВЕ́СЦІ зак. Падвесці, падмануць. Яе, дзеўку, звёў, а жонку кі́нуў. Яна яго звяла.
Івоні, Багданава. ◊ НЯ ЗВЕ́СЦІ ВО́ЧЫ. Аб чым-н. вельмі прыгожым, прываблівым.
Маладая надзенусь – ня звесці вочы. Самсоны.
ЗВЕСЦЬ ж. Вестка, навіна. Павучок спускаецца – звесць будзе. Запруддзе.
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ЗВЕ́ТРАЦЬ зак. Зветрыць, звеяць. Мак абаб’юць, зветраюць. Гарадзец.
ЗВЕ́ЧАРА прысл. Звечара. Па шпульцы напрадуць звечара і пяюць. Нямойта.
ЗВЁСКА ж. Вапна. З марґылю звёску выпалююць. Самсоны, Сукрэмна.
ЗВІ́ДНАВАЦЬ незак. Світаць, днець. Ляжу, зві́днаваіць, а я і не спала. Партызаны.
ЗВІЗА́ЦЬ ж. Звязаць. Сама сабе звізала спадні́цу. Вялікі Азярэцк.
ЗВІЗДАКО́ЛІНКА ж. Белая пляма на мордзе жывёлы. Звіздаколінка радзі́лася – са
звёздачкай жаробачка. Вялікі Азярэцк.
ЗВІЗНА́Я ж. Сувязная. Дык запёрлі ў сарай і спалі́лі парцізанскую звізную, Кацю са
Смаленска. Жохава.
ЗВІ́ЛІСТЫ прым. Які мае звіліны. Шапкі ў страчкоў зві́лістыя такея. Вялікі
Азярэцк.
ЗВІНЕ́ЦЬ зак. 1. Звінець. Шумейкі звіняць красі́ва. Гарадзец. 2. Выдаваць гукі,
падобныя на звон. Пчолы звіняць. Вялікі Азярэцк. 3. перан. Шумна гуляць. Ну, атправа
была – усё зьвінела. Нямойта.
ЗВІСА́ЦЬ незак. Звісаць. Звісая страха. Карпавічы.
ЗВІ́СНУЦЬ зак. Звесіць. А ві́шанька к ві́шні галованькі зві́слі. Мянюцева.
ЗВІХ м. Вывіх. Іна [шаптуха], выгъняіць вълъсьня, ад рожы, зьві́ху [шэпча]. Зві́хі
былі́, як зві́хі, на парог кладзешся, і па табе ступаюць. Рулёўшчына, Багданава, Запруддзе,
Каралевічы, Міцюкова.
ЗВІХНУ́ЦЬ зак. Вывіхнуць. Звіхнець нагу, то загаворуць. Багданава, Гарадзец.
ЗВІЦЬ зак. Звіць. Аборы ўжо свае саўець. Серкуці, Кавалі. Пяюць, вянок саўюць,
прыдсідацелю паднясуць [на дажынках]. Самсоны.
ЗВО́ДЗІЦЬ незак. ◊ ЗВО́ДЗІЦЬ СПЛЕ́ТНІ. Пляткарыць. Сплетніца, толькі зводзіць
сплетні. Дольдзева.
ЗВОН м. Звон. Звоняць у званы. Нямойта, Багданава.
ЗВУЧЭ́ННЯ н. Гучанне. У гармоні кі́руўскій работы харошыя звучэння. Сянно.
ЗВЫ́РЫЦЬ незак. Плакаць. Я па ім звырыла, то цяпер гулува балі́ць. Турава.
ЗВЯ́ГАЦЬ незак. Назойліва прасіць, патрабаваць. Што ты звягаіш, маўчы ці́ха.
Фасаўшчына.
ЗВЯГЛІ́ВЫ прым. Залішне гаваркі. Звяглі́вы чалавек, любіць пагаварыць. Леснікова.
ЗВЯ́ЗАК м. Вузел, клунак. Звязкі звяжъш і нъ гарот выкініш [каб не згарэла].
Неўгадава.
ЗВЯЗА́ЦЦА зак. Мець агульныя справы. Звяжыся з вамі, мёртвъй клятбой кліла.
Нямойта, Серкуці.
ЗВЯ́ЗВАЦЬ, ЗВЯ́ЗУВАЦЬ незак. Звязваць. Дрэвы звязвалі нат калі́ткай на Івана,
накладалі доскі на комін. То ні́ткі звязуюць, то прадуць і пяюць на супратках. Партызаны.
ЗВЯ́СКА ж. Звязка, жмут. Натрэпім лён, звяскі нъвяжым, нъвяжыш тъкую
жмутку. Каралі.
ЗВЯ́ЛЫ прым. Звялы, пасохлы. Кукуруза ляжыць тая зьвялъя. Запруддзе, Багданава.
ЗВЯ́НУЦЬ зак. перан. Засмуткаваць. Серцэ яго звяла. Жохава.
ЗВЯРНУ́ЦЬ зак. 1. Зрушыць з месца. Хай камень звернуць і к сабе возьмуць.
Самсоны. 2. Збочыць. Куды-нібуць зверніць. Ульянавічы. ◊ ГАЛАВУ́ ЗВЯРНУ́ЦЬ.
Загінуць. Глядзі́, каб ты галаву ні звярнуў. Партызаны.
ЗВЯРЧЫ́ЦЬ зак. Закруціць, захутаць. Кум куме атдаець, а кума тады яго звярчыць.
Заазер’е.
ЗВЯСЦІ́СЯ зак. Звесціся, перастаць існаваць. Пчолы, гляджу, звялі́ся. Малы
Азярэцк. Мята звялася, не расцець. Каралі.
ЗВЯЦЬ зак. Засохнуць, прапасці. І цьвяты звялі, ссохлі, здохлі. Запруддзе.
ЗВЯШЧЭ́ННЕ н. Паведамленне. Звяшчэнне было, што пагі́б муж 23 аўгуста.
Багданава, Леснікова.
ЗГАВАРЫ́ЦЦА зак. Дамовіцца. Згъварылісі лаві́ць рыбу ў возеры. Запруддзе.
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ЗГАДАВА́ЦЬ, ЗГУДУВА́ЦЬ зак. Выгадаваць. Я свае дзеці згъдъвала і ні разу ў
бальні́цы ні была. Каралевічы. Пяцера згудувала, а трое дзяцей памёрлі. Багданава.
ЗГАДЖА́ЦЬ незак. Згаджацца. Мы ўжо згаджаім с этай цаной. Дольдзева.
ЗГА́ЙСТАЦЬ зак. Знішчыць. А лесу, лесу тут было – і так усё згайстаць! Чуцькі.
ЗГАН м. Ганьба. Згану німа мальцу, харошы малец. Запруддзе, Нямойта.
ЗГАНІ́ЦЦА зак. Загнаіцца. Ні залі́ць чым, ні замазаць чым, згані́ўся мой паліц.
Леснікова.
ЗГАНЯ́ЦЬ зак. 1. Выгнаць на пашу. Згъняў рас карову ў поля. Самсоны. 2. Вяршыць.
Згонюць стох, усё вузей і вузей, каб не замъкала. Гарадзец. ◊ ЗГАНЯ́ЦЬ АХО́ТУ.
Задаволіць жаданне, здаволіцца. Зганяйце ахоту есці. Міцюкова.
ЗГАРАВА́НЫ прым. Гаротны. Згараваны чалавек. Закур’е.
ЗГАРАДЗІ́ЦЬ зак. Загарадзіць. Гарадзец.
ЗГАРБНЕ́ЦЬ зак. Згорбіцца. Згарбнела я, старая ўжо. Серкуці.
ЗГАРО́Д м. Плот, агароджа. Стаі́ць парсюк на згародзі і пішчыць, мяне за плячо
хватаіць. Багданава.
ЗГАРО́ДА, ІЗГАРО́ДА ж. Тое ж. Згароду з жэрдак здзелаў тата. Серкуці. Іна ш ні
віткъванъя гэтъя згарода, іна ш прыбі́та. Партызаны, Багданава, Буй, Вялікі Азярэцк,
Гарадзец, Гарадок, Заазер’е, Замошша, Запруддзе, Карпавічы, Леснікова, Марозаўка,
Міцюкова, Нямойта, Ракаў Засценак, Рулёўшчына, Фасаўшчына, Цясішча. Пайдзём
ізгароду парубім – дажджу німа. Карпавічы. Дзелуў ізгароду, а іна съгніла ўжо.
Запруддзе. Прывязеш воз пяску, высыпіш пъд ізгароду, і яны тады къпаюцца [куры].
Міцюкова. Ізгароду дзеці парасцягнуць. Манголія.
ЗГАРЭ́ТЫ дзеепрым. Згарэлы. Хата згарэта, жонка памёрла. Дольдзева.
ЗГАРЭ́ЦЬ зак. Згарэць. А, мі́лая, а згарэла, а дзеткі былі́, вучэцца трэба было!
Заазер’е, Турава, Фасаўшчына. Кап ты згарэла! (праклён). Багданава. У мяне хата
згарэла і сын у той хаці – дваццаць сем гадоў – згарэў. Чуцькі.
ЗГІБА́ЦЦА зак. Згінацца, гнуцца. Выбіралі касу і так носікъм у зямлю і нъжымайіш
нъ пятку… Калі́ ні згібайіцца, то къса хъръша. Леснікова.
ЗГІ́НУЦЬ зак. Прапасці. Там усё згі́нула, усё разарылась. Буй.
ЗГЛАЗ м. Сурокі. Зглаз верна, карова закульгала ні з таго ні з сяго. Запруддзе.
ЗГЛУМІ́ЦЬ зак. Загубіць, звесці са свету. Ён зглумі́ў гэтага чалавека. Каралевічы.
ЗГНАІ́ЦЬ, СГНАІ́ЦЬ зак. Згнаіць. Растраслі́ сена, дошч згнаі́ў. Запруддзе. Хто
сгнаі́ў [сена], хай бы атвічаў. Кляпчэва.
ЗГНІЦЬ зак. Згнісці. А яно [сучча] згніець так, патрэцца. Заазер’е.
ЗГОН м. Заход пры апрацоўцы валакна лёну, пянькі. Патрэп’я – як первы згон.
Дольдзева.
ЗГУБІ́ЦЬ зак. 1. Загубіць, звесці са свету. Ты ж німала каго згубі́ў. Чуцькі. 2. Стаць
прычынай няшчасця каго-н. Дзевачкі мяне згубі́лі. Заазер’е.
ЗГУБЛЮВА́ЦЬ зак. Згабляваць. Згублюваў шаршэткуй коркі, а тады фуґанкым
чысціў. Рудніца.
ЗГУРЦІ́ЦЬ зак. Сабраць у адно месца. Усё згурці́ла ў гэты гарот. Серкуці.
ЗГУШЧО́НАСЦЬ ж. Скучанасць. Згушчонасць была, дом возле дома. Манголія.
ЗДАБЫ́ЧА ж. Паляванне. Кошка на здабычу хадзі́ла. Марозаўка.
ЗДАВА́ЦЦА незак. Здавацца, уяўляцца. Здъвалъся, што памёршы прыходзіць і
ходзіць у хаця, і ён здъваўся, ляжым на печы, чуім, аткрылася хата, ідзець, сеў за стол,
узяў бутылку, напі́ўся, хату атчыні́ў і пайшоў. І кап адной, а то двум здалося. Ракаў
Засценак, Савінічы. Самой здані здъваліся. Багданава.
ЗДАВА́ЦЦА незак. Спадзявацца. Спаць кладуся, на Бога здаюся. Нямойта.
ЗДАВА́ЦЬ, ІЗДАВА́ЦЬ незак. Здаваць. Здаём зъ калхос мълако. Гарадзец, Буй,
Латыгаль, Дуброўкі. Мъкарон ні забелюць, булён ці суп варуць, а малако йна іздавала.
Неўгадава.
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ЗДАЕ́ЦЦА, ЗДЭ́ЦЦЭ, ЗДЭ́ЦЭ незак. Здаецца, быццам бы, нібыта. Здэцэ, сонца
красі́ва свеціць, але халодна. Багданава. Здаецца, ні жыву, ні гнію. Гарадзец, Багданава,
Нямойта, Станюкі.
ЗДА́ІВАЦЬ незак. Здойваць. Як кроў з вымя, здаіваюць і аддаюць сабаке чэраз парог.
Запруддзе.
ЗДА́ЛЕКУ, ЗДА́ЛІКУ, ЗДА́ЛІКА прысл. Здалёк. Здалеку бачыла воўка. Гарадзец,
Запруддзе. Здалеку глядзі́м. Неўгадава. Я яе здаліку ві́дзела. Багданава, Нямойта. Мы так
стъялі здаліка. Каралевічы.
ЗДАЛЁЧКУ прысл. У канец печы. Саладуху ставілі здалёчку ў печку. Багданава.
ЗДАЛЯ́ прысл. Здалёк. Ён здаля браў жонку. Кішуроўшчына.
ЗДА́НКІ, ЗДА́НЬКІ мн. Прывіды. Памерла маць, а рабёнак астаўся, нейкія зданкі
здъваліся. Тады попілу насыпалі, казалі, сляды к калыскі былі́. Нямойта. Зданькі могуць
здацца ў лесе. Запруддзе, Вялікі Азярэцк, Каралевічы, Фасаўшчына.
ЗДАРАВЕ́Й прысл. Лепш. Чълавеку здаравей, калі́ чълавек думаіць, дзяцей расці́ць,
што-небудзь содзіць, скот гадуіць. Каралевічы, Рэчкі.
ЗДАРАВУ́ШЧЫ прым. Вялізны, таўшчэзны. Была здъравушчая, а нічога німа,
събака і схуднела. Запруддзе.
ЗДАРО́ВЫ прым. 1. Здаровы. Калі́ здароў, усё багацце ў руках. Нямойта. 2.
Шчаслівы. Дзяцёнка ў хату пускалі новую, каб жысць здаровая была. Баравікі, Багданава,
Запруддзе, Ульянавічы, Чуцькі, Дуброўкі, Закур’е. Кап ты здароў быў! (прыгаворка).
Багданава. 3. Мажны. А ён маліц такі́ вісокі, здаровы. Заазер’е. 4. Вялікі. А ляшчы
здаровыя. Багданава.
ЗДАРО́Ў выкл. Вітанне. Здароў, як жывеш? Савінічы, Багданава, Каралевічы,
Міцюкова, Чуцькі.
ЗДАРО́ЎЕ н. Здароўе. Пасадзі́ў ён мне троху здароўе. Ракаў Засценак. С кім ты
йдзеш? – С хлебам і с сольлем, і з добрым здароўем! Запруддзе, Алексінічы, Каменшчына.
ЗДАРО́ЎЕЙКА памянш. Хай Бох здароўейка вам даець, што вы мне памаглі́ ўчора!
Багданава. ◊ НА ЗДАРО́ЎЕ! Пажаданне пры адказе на «дзякуй». Багданава, Сукрэмна.
ЗДАЎНА́, І́ЗДАЎНА прысл. 1. Здаўна, спрадвеку. Здъўна рэчка была, канаву
пракъпалі, пасушылі, паразработалі. Багданава. Я кажу, як гавораць старыя здуўна.
Багданава, Гарадзец, Запруддзе, Фасаўшчына. 2. Даўно. І́здаўна тут жывём. Рэчкі.
ЗДАХАТА́ ж. Страта, гібель чаго-, каго-н. Курыца пяець на здахату, на убыткі,
абізацельна нада ўбіць. Жохава.
ЗДАЦЬ зак. 1. Здаць, перадаць для далейшага выкарыстання. Я быка здъла,
пърасёнка здъла. Марозаўка, Самсонава. 2. Аддаць. А меншага ў ХЗУ сдаў. Нямойта.
ЗДВІГА́ЦЦА незак. Рухацца, збірацца ў адно месца. Гадзюкі ўсе здвігаюцца на
Здві́жанне. Алексінічы, Леснікова.
ЗДЗЕК м. Здзек. Той пан усякія здзекі тварыў. Ульянавічы.
ЗДЗЕКА́ЦЦА, ЗДЗІКА́ЦЦА незак. Здзекавацца. Не нада здзекацца з дзевак.
Запруддзе. А мачыха здзікалася з яго. Вялікі Азярэцк, Буй, Заазер’е, Запруддзе, Кляпчэва,
Ульянавічы.
ЗДЗЕ́ЛАЦЦА зак. 1. Здарыцца. Месяц нъзад, як эта зьдзелълъся. Гарадзец,
Запруддзе. 2. Стацца, зрабіцца. І ён што на карову здзелаў, чуруваў, соскі, ві́мя – ўсё карой
здзелалъся. Багданава.
ЗДЗЕ́ЛАЦЬ, СДЗЕ́ЛАЦЬ зак. 1. Зрабіць. Гняздо здзелаіць пці́ца ета. Вялікі
Азярэцк. Ён так сдзелаіць, што і птушка зваліцца. Заазер’е. 2. Наслаць хваробу. Ёсць
чараўні́цы, мне самэй сдзелалі, ужо пры смерці была. Заазер’е.
ЗДЗЕ́ЛЬШЧЫНА ж. Здзельная аплата. Усё на здзельшчыну перавялі́. Закур’е.
ЗДЗЕ́РЖАЦЬ зак. Вытрымаць. Зямля п ні здзержала, кап усе жылі́. Партызаны.
ЗДЗЕ́РЖЫЦЬ зак. Стрымаць. І скъзалі: стары ты шафёр, с чаго ты ня сдзержыў
машыну? Савінічы.
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ЗДЗЕ́РЦІ зак. 1. Падраць. Куры здзяруць усе буракі́, тады баба мяне заб’ець. Чуцькі.
2. Надраць. Аднэй дачкі́ дзесяць падушак здзерла. Ульянавічы.
ЗДЗЕ́ЦЦА зак. Раздзецца, распрануцца. Здзеньцесь, у хаці ш цёпла. Нямойта.
ЗДЗЕЦЬ зак. 1. Здзець, распрануць. Куртку зьдзеньце, а то жарка. Ульянавічы.
Здзень гэты, што, німа больш піджакоў? Рэчкі, Міцюкова. 2. Садраць. Бык цэпам здзеў
яму ўсю кожу. Кішуроўшчына.
ЗДЗЕ́ШНІ, ЗДЗЕ́ШНЫ, ЗДЗЕ́ШНЫЙ, ЗДЗЕ́ЧНЫ прым. Тутэйшы, мясцовы. Іна
здзешняя, тут радзі́ўшысі. Нямойта. Здзешная дзевушка, далёка адсюль паехала.
Партызаны. Ён ня здзешны быў, я брала прымуша. Нямойта. Вы здзешный? Рубеж. Яны
тута ня здзечныя. Вялікі Азярэцк.
ЗДЗІВА́ЦЦА незак. Здзекавацца. Так з дзецьмі здзівалася. Алексінічы. Зьдзіваіцца
нът табой. Савінічы.
ЗДЗІРЖА́ЦЬ незак. Стрымліваць. Як бытта вяроўка здзіржаць будзіць. Дольдзева.
ЗДО́БА, ЗДО́БІЯ ж. зб. Здобнае печыва. Пяклі́ здобу на Саракі́, у анну клалі капейку,
каму манета ў сям’і́ прыдзець, той самы шчаслі́вы. Запруддзе. І можна здобію здзелаць.
Заазер’е.
ЗДОР м. Здор; нутраны свіны тлушч. Здор салі́лі, напячэць дзяронікаў, мазалі і елі.
Гарадзец, Багданава, Дольдзева, Міцюкова, Партызаны. Мазалі дзяроннікі здорам.
Гарадзец. Сядзі́ць і дзяронікі мажыць здоръм. Сянно.
ЗДО́ХЛАЕ н. зб. Здыхляціна, падаль. Я ні хадзі́ла па здохлае, ні ела. Рэчкі.
ЗДО́ХЛЯ, ЗДЫ́ХЛЯ ж. 1. зб. 1. Худая жывёла. Заўцехніць любіць сміяцца: «Бапка,
бяры гэту здохлю, ты выгудуіш». Нямойта. 2. Слабы, худы чалавек. Здыхля ты! Худы!
Сукрэмна. 3. Нешта, што мае пах здохлай жывёліны. Гэты грып здыхляй смярдзі́ць.
Міцюкова.
ЗДО́ХНУЦЬ зак. 1. экспр. Памерці. А каб ты здох! (праклён). Запруддзе. Пад
Каневам здох мядзведзь, нешта яму ні даходзіць. Партызаны, Нямойта. 2. Засохнуць,
прапасці. І цьвяты звялі, ссохлі, здохлі. Запруддзе.
ЗДРА́СТУЙ выкл. Вітанне. Нямойта.
ЗДРА́ХНУЦЬ зак. Згнісці, струхнець. Палка здрахла, і на ёй апенькі растуць.
Пожанькі, Сянно.
ЗДРУЖЫ́ЦЦА, СДРУЖЫ́ЦЦА зак. 1. Здружыцца, пасябраваць. Яны сьпеліся
мі́жду сабой, сдружыліся, у адну лі́нію гнуць. Запруддзе. 2. Злюбіцца. А ён здружыўся з
другой, мужука адбі́ў. Багданава.
ЗДРУТУВА́ЦЬ зак. Здратаваць, спляжыць. Фасаўшчына.
ЗДРЫГАНУ́ЦЬ зак. Зрушыць з месца. А я забі́лася, здрыганула почкі, матка мне і
плацце на смерць купі́ла. Вялікі Азярэцк.
ЗДРЫ́ЖНІК м. Дрыжнік, слёзкі (?). Нейкъя тръва ёсь здрыжнік. Апечкі.
ЗДРЭ́ХВІЦЬ зак. Спалохацца. Там дзерава стаі́ць, як паглядзі́ш, на йім жывая рысь
шэрыя сядзі́ць – здрэхвіш. Партызаны.
ЗДУБАВЕ́ЦЬ зак. Высіліцца, знясіліцца. Тут здубавець можна: і тоя хопіш, і тоя:
многа работы. Вялікі Азярэцк.
ЗДУ́ЖАЦЬ зак. Змагчы. Дзед з бабай ня здужаюць есці. Запруддзе.
ЗДУ́МАЦЬ зак. Захацець, задумаць. Хто як здумаіць, так і ладзіць цяпер.
Партызаны. Хто як здумаў, той так і рабі́ў. Цясішча. Як хто здумаў, так і называў. Сам
па сабе, як здумаў, так і вучыўся. Багданава, Гарадзец, Серкуці.
ЗДУМА́ЦЬ зак. Здзімаць. С поля здумець снех. Каралевічы.
ЗДУМЛЯ́ЦЬ незак. Прыдумваць. На Купалу абы-што здумлялі: калідор запруць,
згароду вывярнуць. Патрызаны, Леснікова.
ЗДУРЭ́ЦЬ зак. Здурэць; зрабіць глупства. Здурэіш, вучыцца не будзіш, будзіш гаўно
таптаць на фермі, як маці. Нямойта.
ЗДУЦЬ зак. перан. Знішчыць. Здулі, зняслі́ дзярэўню немцы. Партызаны.
ЗДЫ́БАЦЦА зак. Здырдзіцца, памерці. І здыбаўся ат п’янкі. Чуцькі.
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ЗДЫХЛІ́НА ж. Здыхляціна, здохлая жывёла, птушка. Могуць здыхлі́ны ў возіра
ўперці. Багданава. Здыхлі́на валяецца, косткай патрэш руку, назад ні варочаешся, і рука
праходзіць. Чуцькі.
З’Е́ДНІК м. Насякомае або чарвяк, якія шкодзяць расліне. Новая сісцема з’еднікаў
бульбы – чаървякі́ сівыя, аб’ядаюць усе карні́. Партызаны.
З’Е́ДЖАНЫ дзеепрым. З’едзены. Віцінар скызаў, віха зьеджына, карова з’ела ету
траві́ну. Чуцькі.
З’Е́ЗДЗІЦЬ зак. З’ездзіць. У лес з’ездзіш за дроўмі і ляжыш: так балі́ць усё.
Нямойта.
ЗЕ́ЛЕНЬ ж. зб. Няспелая садавіна, гародніна. Як бы пагода, зелені хватаець.
Цясішча, Нямойта.
ЗЕ́ЛІЦЬ незак. Гаварыць недарэчнае, балбатаць. Абы-што зеліш, ні дуры гълавы, ні
зялі́. Запруддзе.
ЗЕ́ЛЛЯ, ЗЕ́ЛЬЯ н. 1. Пустазелле. Плахоя зелля: лібіда, макрыца, асот, пувілі́ка.
Леснікова. 2. Зёлкі (?). Ё і зелья дзеравенскі. Багданава.
ЗЕЛЯНІ́НА ж. зб. Зелень. Летам хърашо, зеляні́на, цвяты. Запруддзе. Вянок съўём,
а там і жыта, і цвет ідзе, які́ найдзем, і зеляні́на, яку найдзем. Багданава.
ЗЕМЛЯНІ́КА ж. Суніцы. Як цвіцець земляні́ка, нада сабіраць, чай укусны і палезны.
Цясішча.
ЗЕ́НКА н. Вока. Сагнулася даваць мешанку у сараі, а курыца мне як дзібанула ў
зенка. Леснікова.
ЗЕ́РКАЛА н. Люстэрка. Гадалі на Каляды, у зеркала неяк гаъдалі, туфлі брасалі. Буй,
Багданава.
ЗЕ́РНЕТЫ мн. Зярняты. Як які́я зернеты мълаці́лі, нада сціпнена, акуратна събраць.
Гарадзец.
ЗЕ́РНЕШКА ж. перан. Кропля лякарства (?). Штук з дзесяць зернешак дъстала,
каплі – ад даўлення. Дольдзева.
ЗЕЎ м. Зеў; прастора паміж верхняй і ніжняй часткамі асновы. У зеў чаўначком
кідаеш. Багданава, Закур’е.
З’Е́СЦІ зак. 1. З’есці, ужыць у ежу. Мама з’ела парадачна ягад с яленцу, троху
серцам качалася. Партызаны, Багданава, Ульянавічы. Блін зьеў і до. Гарадок. Сынка ў
вайну ваўкі́ з’елі. Вялікі Азярэцк. 2. Пакусаць. Мяне пчолы з’ядуць глатка. Кішуроўшчына.
3. перан. Пазбавіць жыцця, здароўя. Вот мяне сын і з’еў. Запруддзе. Вайна мужука з’ела.
Дольдзева. Бадай цябе ваўкі́ з’елі! (праклён). Партызаны.
З’Е́СЦІСЯ зак. Сцерціся ад жавання. У дзеда [117 год] кап табе адзі́н зуп вываліўся,
толькі з’еліся, сталі роўна з дзяснымі. Алексінічы, Міцюкова.
З’Е́ХАЦЬ зак. 1. Паехаць. Ці ён куды з’ехаў? Ні знаю. Самсоны. 2. перан. Асунуцца,
пахудзець. Я цяпер пахудзела крэпка, з’ехала. Партызаны, Закур’е. ◊ З’Е́ХАЦЬ З ГЛУ́ЗДУ.
Страціць розум, развагу. З глузду з’ехаў – якая яна жані́шка! Партызаны.
ЗЁЛКІ мн. Лекавыя травы. Лячэбная трава – зёлкі. Дольдзева.
ЗЖАЎЦІ́ЦЬ зак. Пафарбаваць у жоўты колер. Зжаўці́ць што? Хрантон? Запруддзе.
ЗЖАЦЬ, ЖЖАЦЬ, СЖАЦЬ зак. 1. Зжаць. Жыта жжалі, на полі стъяла ў снапах.
Гарадок, Гарадзец. Як прыйшло то врэмя, што жаць нада, і сжала. Багданава. 2.
Сціснуць; пра хваравітае адчуванне ў грудзях. Як зжалі грудзі. Дольдзева.
ЗЖЫВА́ЦЬ незак. ◊ ЗЖЫВА́ЦЬ ДВА ВЯКІ́ . Доўга жыць. Заазер’е.
ЗЖЫ́ЦЦА зак. Зрасціся. Пальцы зжылі́ся, нада было іх разразаць. Запруддзе, Малы
Азярэцк.
ЗЖЫЦЬ, ІЗЖЫ́ЦЬ, ЖЖЫЦЬ, ІЖЖЫ́ЦЬ зак. 1. Знішчыць, загубіць. Яна за ета
яго зжыла. Кляпчэва, Сянно. 2. Пазбавіцца, ліквідаваць. Іх ужо іжжылі [даўбешкі].
Дольдзева. 3. Пражыць. Век свой у горы, як я жжыла свой век. Буй. Ужо век іжжылі́
тут. Серкуці. 4. Перажыць, пражыць даўжэй за некага. І тры мужукі́ зжыла баба, і
крэпкая была. Запруддзе, Баравікі.
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ЗЗА́ДУ, ІЗЗА́ДУ прысл. Ззаду. А воўк ззаду дзіцянё схапі́ў. Партызаны. Скрыню
вязуць маладой іззаду. Дуброўкі.
ЗЗАЛЕ́ТАСЬ прысл. Тры гады таму. Сёліта – летысь – залетысь – ззалетысь.
Чуцькі.
ЗІ-ЗІ выкл. Гукі, якія перадаюць гудзенне насякомых (сляпнёў). Сляпні́ – зі-зі, яны,
сляпні́, пад восень. Багданава.
ЗІВА́ЛА н. Ручка ў церніцы нахільнай аднашчыліннай. У нас такея мялкі ёсь, а во
зівала. Фасаўшчына.
З’ІДА́ЦЬ незак. Кусаць, заядаць. Люццы, пчолы з’ідаюць мяне. Кішуроўшчына.
ЗІ́КАЦЦА незак. Гізаваць. Карова зі́каіцца, хвост на плечы і ляці́ць у хлеў. Серкуці.
ЗІК м. Гіз; перыяд, калі каровы бегаюць, ратуючыся ад укусаў аваднёў. Як вадні́, зік
у каровы, хвасты падымуць і ліцяць дамой. Фасаўшчына, Гарадзец, Жохава.
ЗІ́КАЎКА ж. Здрок. Кішуроўшчына, Гарадзец, Міцюкова, Партызаны, Серкуці,
Сукрэмна, Сянно.
ЗІКУ́Н м. Тое ж. Зікун на пчалу пахожы, жывуць за кожай, як стануць атжываць і
шавялі́цца за кожай – карова зікаецца. Жохава.
ЗІЛІНКУВА́ТЫ прым. Зеленкаваты, з зялёным адценнем. Мёт-верыс зілінкуваты,
цёмна-зілінкуваты, ён, як і падзівый, амылажывыйіць. Алексінічы, Сукрэмна, Сянно.
ЗІМА́ ж. Зіма. Къзалі, што зіма будзіць суровая, як тыя гады. Гарадзец. Сярдзі́тая
зіма, і крэпка сярдзі́тая. Вялікі Азярэцк. Дзелълі лоткі зімой, работы было меній.
Дольдзева. Мялінне засыпіш на ўсю зіму, у карзі́нку насыпалі [каля акна]. Фасаўшчына.
ЗІМАВА́ЦЬ зак. Зімаваць. Я ні зімую тут, к даццэ еду. Рэчкі, Пожанькі.
ЗІМО́ВЫ, ЗІМАВЫ́ прым. 1. Зімовы. Ракаў Засценак. 2. Азімы. Дзе поле зімавое,
уторкнуць вербу. Цясішча. Пшані́ца зімовая, жыта зімовае. Гарадзец.
ЗІМЛЯНЫ́ прым. ○ ЗІМЛЯНЭ́Я ПЧО́ЛЫ. Дзікія пчолы. Зімлянэя пчолы нібыльшэя,
мёт у іх ёсь. Зімляныя пчолы, як косіш, гняздо і́хныя і мёт ёсьці. Багданава.
ЗІ́МНІ прым. Зімовы. Німа зі́мнія адзежы. Вялікі Азярэцк, Запруддзе.
ЗІМО́Й прысл. Зімой. Мікола тожа бываіць зімой, ня помню якога чысла. Самсоны.
ЗІМО́ЎКА ж. Зімовы час. Грыбоў загатовіш харошых на зімоўку, мак быў, каноплі.
Цясішча.
ЗІМУВА́ЦЬ зак. Зімаваць. Жырало – эта верх ямы саломай заторкніш, і так
картошка зімувала. Леснікова, Нямойта, Партызаны.
З’ІМШЫ́ЦЬ зак. Сымшыць. Зрубі́лі, з’імшылі, і кладуць ашлапнэя броўны. Вялікі
Азярэцк.
ЗІ́РКНУЦЬ зак. Зірнуць, паглядзець. І туды зі́ркніць, і туды. Каралевічы.
ЗІРНУ́ЦЬ зак. Зірнуць. Ён сразу зірнець і скажыць. Фасаўшчына. Па якой вуліцы
ідзеш, зірнеш, не заблудзішся. Каралевічы, Запруддзе, Міцюкова. ЗІР, ЗЫРК. Зіркнуць. Зір
– а яна вісі́ць. Воўк ідзець – зір в акно! Багданава, Дольдзева, Запруддзе, Партызаны. Яна
ўсё зір-зір, я замеціла, што глазы ніхарошыя. Запруддзе. Я зырк – шо там. Каралевічы.
ЗІЯ́ЦЬ незак. Ззяць, блішчаць. Боцікі – хром так і зіяіць. Вялікі Азярэцк.
ЗЛАВА́ЦЬ незак. Злаваць, злавацца. А ён даўно злуець на мяне. Ульянавічы. Бацькам
скажу, дык яны злуюць, мсцяць. Запруддзе.
ЗЛАВІ́ЦЬ зак. Злавіць. Бабы крычаць, што дзет злаві́ў вужаку, а ён крычыць, што
гэта угоруш. Багданава.
ЗЛАДЗЕ́ЙСКІ прым. Зладзейскі. Во зладзейская парода! Леснікова.
ЗЛА́ДЗІЦЬ зак. Прыгатаваць. Краскі сабіралі, гнілушкі, пръснак калі́ зладжу.
Цясішча.
ЗЛА́ЖАВАЦЬ незак. Злазіць. Яны па вяроўках злажавалі. Закур’е.
ЗЛА́ЖЫВАЦЬ незак. Складаць. Сянно – гаворуць, там сена злажывалі. Чуцькі.
ЗЛАЖЫ́ЦЬ зак. Скласці, пабудаваць. Хату ету бацька сам злажыў. Серкуці.
ЗЛАЖЫ́ЦЬ зак. Угнаіць, пакласці гной. К будушчаму году эту парыну будуць араць,
навозам зложуць. Самсоны.
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ЗЛАКАЦІ́ЎШЫСЯ дзеепрысл. Аблакаціўшыся. І на палу і за сталом злакаці́ўшыся
сідзяць. Багданава.
ЗЛАМІ́ЦЬ, ЗЛАМАЦЬ зак. Паламаць. Граза ўдарыла, елку зламі́ла, дзяцей пабі́ла.
Нямойта. ◊ ГАЛАВУ́ ЗЛАМА́ЦЬ. Скалечыцца, загінуць. Там заяц галаву зломіць, у тых
кустах. Запруддзе.
ЗЛАХ м. Рэчы, якія доўга ляжаць. Злах моль паесь. Запруддзе.
ЗЛЕ́ГЧЫ зак. Загінуць. І яны тут зьляглі́! Цясішча, Запруддзе.
ЗЛЕ́ПЛІВАЦЬ незак. Злепліваць. Спаць не хочацца, хоць ты злеплівай вочы.
Партызаны.
ЗЛЁТАМ прысл. На ляту. Пятух злётам мне на плечы. Запруддзе.
ЗЛЕ́ХЧАНЫ прым. Пакладаны, кастрыраваны. Е́та злехчаны къбан. Багданава.
ЗЛЕ́ЧВАЦЬ, ЗЛЕ́ЧЫВАЦЬ незак. Вылечваць. Дужа трунна злечваць. Такое
даўленне злечываць дужа трудна. Запруддзе.
ЗЛІВА́ЦЦА незак. Злівацца, станавіцца суцэльным. Зліваіцца і карой такой робіцца.
Запруддзе, Багданава.
ЗЛІВА́ЦЬ незак. Зліваць, выліваць. Лаханка – ета такі́ цэбарчык ваду куды
зліваюць. Фасаўшчына, Багданава, Заазер’е, Запруддзе, Неўгадава.
ЗЛІЗА́ЦЬ зак. Злізаць. Злізала п, ды няможна. Ульянавічы.
ЗЛІ́ЎКІ, ІЗЛІ́ЎКІ, СЛІ́ЎКІ толькі мн. 1. Нятлустае малако. Па дамах б’юць масла
са смітаны, а там [у маслабойні] – злі́ўкі. Жохава, Міцюкова, Серкуці. 2. Вяршкі. Прывёс
мне ізлі́вак, пячэння. Буй. Перагоніш мълако – перагон і слі́ўкі. Багданава.
ЗЛІХЧА́ЦЬ зак. Кастрыраваць. Зліхчала – пяць рублёў атдала. Багданава, Гарадзец.
ЗЛІЦЬ зак. Заліць, намачыць. Пасці́лкі злілі́, і анбар ні зыгарэўся. Міцюкова.
ЗЛІ́ШКІ мн. Лішкі. Здаем злі́шкі мълъка. Малы Азярэцк.
ЗЛІЯ́ННЕ н. ○ ЗЛІЯ́ННЕ КРО́ВІ. Інсульт. Было б зліянне, як бы ні кроў з носу.
Партызаны, Алексінічы.
ЗЛО н. Злосць. Пятрок, ты тожа зла пакі́нуў. Міцюкова, Чуцькі. Ён ны нас зло
ймеў. Заазер’е.
ЗЛО́ДЗЕЙ, ЗЛО́ДЗІМ м. Злодзей. Чый бацька злодзей, той дзверы ні зачыняў.
Запруддзе. Дрыжаць рукі, як у злодзея. Вялікі Азярэцк, Багданава, Сянно. Крадуць,
значыць злодзей. Леснікова. Ён пірыдаў другому злодзіму. Запруддзе.
ЗЛОСЦЬ, ЗЛОСЬ ж. Злосць. Стаў гаварыць пад злосць. Запруддзе. Як злось каму,
то усе кажуць. Багданава.
□ У злосці няма мілосці. Каралевічы, Нямойта, Партызаны, Рэчкі.
ЗЛУПІ́ЦЬ зак. Злупіць, садраць. А кап табе воўк шкуру злупі́ў! (праклён).
Партызаны, Запруддзе.
ЗЛУЧА́ЦЬ незак. Злучаць, спараваць. Кабылу злучаюць з жырапком, пяцьдзесят
нядзель носіць. Багданава. Позна злучылі карову. Фасаўшчына.
ЗЛУЧЫ́ЦЦА зак. Сустрэцца, пазнаёміцца. Такі́я людцы злучыліся ў маёй хаце.
Баравікі.
ЗЛУЧЫ́ЦЬ зак. Аб’яднаць. Нада тры дамы злучыць. Неўгадава.
ЗЛЫ прым. Злосны. Нікога ні злаві́лі, дык яны злыя такея, параскраснеліся.
Леснікова. Събакі злыя, дзеўкі – чужыя (з песні). Чуцькі, Сянно. ○ ЗЛА́Я РО́ЖА. Від
рожы (хваробы). Злую рожу загаворвалі, вылечвалі. Баравікі.
ЗЛЫ́ДНЯ ж. Злыдзень, злы чалавек. Пъдводзіць збоку: «Гэта я – злыдня твая».
Запруддзе, Вялікі Азярэцк.
ЗЛЮБІ́ЦЦА зак. Пакахаць. З нейкай злюбі́ўся. Яна з ім злюбі́лася, выйшла замуж.
Леснікі, Багданава, Запруддзе, Каралевічы, Партызаны.
ЗЛЮ́КА м. Злосны. Саъбака – злюка, у дом не пускаіць. Запруддзе.
ЗЛЯЖА́ЦЦА зак. Зляжацца; паляжаць працяглы час. Злежыцца сыр – высушым.
Багданава, Леснікова.
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ЗЛЯКА́ЦЦА зак. Спужацца, спалохацца. Злякаўся – як сабака ці воўк, а то зняцеўку
сам спужаісся. Вялікі Азярэцк, Савінічы.
ЗЛЯКНУ́ЦЦА зак. Злякнуцца, захварэць са сполаху. Ён не то спужаўся, а злякнуўся.
Каралевічы.
ЗЛЯПІ́ЦЬ зак. 1. Зляпіць. Стрыжы, пахош пад ластавък, на франтоне гняздо
злепіць. Вялікі Азярэцк. 2. перан. Пашыць неакуратна, хутка, на скорую руку. Я сама
троху жалетку зляпі́ла, як шшыю, так і знашу. Чуцькі.
ЗЛЯЦЕ́ЦЬ зак. Упасці. Зляцела зорка. Савінічы.
ЗЛЯЧЫ́ЦЬ, ІЗЛЯЧЫ́ЦЬ зак. Вылечыць. А́гірам язву злячыў. Алексенічы. Ізлячыў
язву жалудка мой мужык. Алексінічы.
ЗМАГА́ЦЦА незак. Паспяваць. Я з ей ні змъгаюся іці́. Савінічы.
ЗМАГЧЫ́ зак. Змагчы. Сам ня зможъш, людзі зможуць. Гарадзец.
ЗМАГЧЫ́СЯ, СМАГЧЫ́СЯ зак. Змагчыся, стаміцца, аслабець. Я малако вазі́ў гадоў
дзесіць-пітнаццаць, так ужо змогся. Рэчкі, Ульянавічы. Сможыцца – чуць жывы.
Фасаўшчына.
ЗМАЖНЕ́Й прысл. Заможней. Хто змажней жыў, той веяў. Багданава.
ЗМА́ЗВАЦЬ незак. Змазваць. Партызаны.
ЗМА́ЗКА ж. Мазь. Карову змазваюць змазкай ванючай, каб ласка не бегала па ёй.
Партызаны.
ЗМАЛАЦІ́ЦЬ зак. Змалаціць. За адну ноч змалоцім тры ёўні, і так усюдавъх.
Нямойта, Фасаўшчына.
ЗМА́ЛІНКУ прысл. Змалку, з маленства. Я змалінку яго гудувала. Багданава.
ЗМА́ЛКУ, ІЗМА́ЛКУ прысл. Тое ж. Я змалку гурувала. Дольдзева, Рассвет, Закур’е.
І так іх ізмалку звалі. Партызаны.
ЗМАЛО́ЦЬ зак. Змалоць. У жорны змеліш, спячэш, во і радась, во і хлеп. Багданава,
Нямойта.
ЗМА́НІВАЦЬ незак. Зводзіць. Гэта пятух зманіваіць курэй. Нямойта.
ЗМА́СЛІЦЦА зак. Пакрыцца тлушчам. Змасліцца мак, аж блішчыць у ступі.
Міцюкова, Ульянавічы.
ЗМАЧЫ́ЦЬ зак. Намачыць. Кап ні змачыць кажух, наверх армяк нъдзявалі.
Савінічы.
ЗМЕ́НА, СМЕ́НА ж. 1. Прамежак працоўнага часу. На нну смену будзіць работаць.
Запруддзе, Карпавічы. 2. Частка поля пры трохпольным севазвароце. Было тры полі, тры
змены: адна – парына, а другая – пад азі́мыя, а трэцція пыд йіравэя. Мянюцева, Самсоны.
ЗМЕ́СЦІСЯ зак. Змесціся, сцерціся. Венік змяцецца – то галень ці драбуш. Гарадзец.
ЗМЕША́ЦЬ зак. Паскародзіць (?). Катораму ўзаром, катораму змешаім дабро.
Запруддзе.
ЗМІКІ́ЦІЦЬ, СМІКІ́ЦІЦЬ зак. Скеміць, змікіціць. Я зразу змікі́ціла, што нада
баяцца. Баравікі, Міцюкова. Тоня смікі́ціла ажны тады, што ён дурак такі́. Міцюкова.
ЗМІРА́ЦЬ незак. Змяраць. Зміраў панізоўшы. Заазер’е.
ЗМІРО́НА прысл. Ціха. Што-та сабака змірона ліжаў, ён злюка. Запруддзе.
ЗМІРО́ПАСЬ ж. Сцішанасць. Нешта зміропась – ляжыць сабака. Запруддзе.
ЗМІРЫ́ЦЦА зак. Супакоіцца, прымірыцца. Я за гэту пастройку ні магу змірыцца –
зълътая была пастройка – разбурылі. Баравікі, Міцюкова.
ЗМІТА́ЦЬ незак. Змятаць. Печкі зміталі да усхода сонца, шумку збіраіш і вынясеш
куды захочыш, а дзе сабакі брэшуць, тады ў тую сторану замуш выйдзіш. Заазер’е.
ЗМІТА́ЦЬ незак. Сшыць нямоцна, рэдкімі шыўкамі. Змітаў мацер’ял, а патом шый.
Каралі, Турава.
ЗМІ́ЦЕР м. Дзень ушанавання святога Дзмітрыя (26 кастрычніка).
□ Да Змі́тра дзеўкі хі́тры, а пасля Змі́тры хоць ты імі́ жопу вытры. Вялікі Азярэцк.
Да Змі́тры – дзеўкі хі́тры, а после Змі́тры – хоць жопу вытры, а послі Міхайлы – дык
папіхайлы. Каралевічы.
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ЗМІША́ЦЦА зак. Змяніцца, страціць традыцыйны парадак. Свет змішаўся, людзі
перърадзі́лісі. Ульянавічы.
ЗМІЯ́ ж. Гадзюка. Зьмія як укусіць, тады зъгаварывалі, к шаптухам хадзі́лі. Вялікі
Азярэцк, Багданава, Каралевічы. Медуні́цу нада прыкладаць, есьлі зьмі́я ўкусіць. Е́слі
зьмі́я ўкусі́ць, корань медуніцы скорынька грызі́. Партызаны.
ЗМО́ВІЦЬ зак. Прамовіць, сказаць. Сістра слоўца змовіла: «Ні касі́, брацец, па лугу
траву» (з песні). Баравікі.
ЗМО́ГА ж. Змога, магчымасць. У каго ёсць змога, той пячэць къръвай, хто не, а
бальшынство не пякуць. Мянюцева.
ЗМО́ЖНА прысл. Заможна. Зможна як стала ў калхозе, сталі ў калхоз пераходзіць.
Партызаны.
ЗМО́ЎЧАЦЬ зак. Прамаўчаць. А гэты спакойны, ці ві́дзіў, ці ня ві́дзіў – змоўчыць,
нічога худога ні зробіць. Вялікі Азярэцк, Запруддзе.
ЗМУ́ЛЯЦЬ зак. Змуляць, сцерці. Змуляў каню плечы, дрэнный хамут. Гарадзец.
ЗМУРАВА́НЫ дзеепрым. Змураваны. Змуравана ўручную, гэта панскі фундамент.
Баравікі.
ЗМУХЛЮВА́ЦЬ зак. 1. Змахляваць, ашукаць. Як хто змухлюваў, пра таго і
гаварылі. Марозаўка. 2. Украсці і распрадаць. Конімі гандлююць, зьмухлювалі ўсіх коні.
Багданава.
ЗМУ́ЧАЦЦА зак. Замучыцца. Як ласка дзярэць карову па спіне, тая змучаецца,
маълаъка не даець. Партызаны, Багданава, Самсоны.
ЗМУ́ЧАЦЬ зак. Замучыць. У народзе гавораць, ласкі тожа карову ссець і поверху
поўзаюць, ды так змучаюць, што кърова уся мокрая станецца. Вялікі Азярэцк.
ЗМЫ́ЦЦА зак. Змыцца. Яно ўсё змылася. Леснікова.
ЗМЫЦЬ зак. 1. Змыць, абмыць. Дзяцёнка нада змыць, папырскаць вадой, тады абыкуды выліць. Багданава, Партызаны. 2. перан. Украсці. І не агледзеўся, як змыла дзеньгі.
Дольдзева.
ЗМЯІ́НЫ, ЗМЯІ́ННЫ прым. Змяіны. Як змяі́ны укус, загавор памагаіць. Партызаны.
Яд змяі́нны. Вялікі Азярэцк.
ЗМЯ́КНУЦЬ зак. Сасмягнуць, перасохнуць. У році ўсё змякніць. Мянюцева.
ЗМЯ́КНУЦЬ зак. Змокнуць, вымакнуць. У такі́ дош вы саўсём змякніця. Нямойта,
Цясішча.
ЗМЯЛЬЧО́НЫ дзеепрым. Здробнены. Змяльчоная салома, мелкая. Жохава.
ЗМЯНІ́ЦЦА зак. 1. Змяніцца з выгляду. А мы ш пъдраслі́, змяні́лісі. Гарадзец. 2.
Пераапрануцца. Хоць ба змяні́цца ўзяць што. Партызаны.
ЗМЯНІ́ЦЬ зак. Памяняць. Як гармонік малец сці́снуў, нада змяні́ць дзеўку, уцячэш
тады. Партызаны, Латыгаль, Неўгадава.
ЗМЯРЦВЕ́ЎШЫ дзеепрым. Замярцвелы, адзервянелы. Змярцвеўшы рука, нічога ня
чую. Нямойта.
ЗМЯРЦВЕ́ЦЬ зак. Замярцвець, адзервянець. Пальцы змярцвеюць, расці́раю іх
спі́ртам. Нямойта.
ЗМЯСІ́ЦЬ зак. 1. Змясіць. Змесюць, змесюць той сыр. Запруддзе. 2. Стаптаць.
Кынавы скот змясі́ў. Баравікі.
ЗМЯ́ЦЦА зак. Змяць (пра лён). Змялася [жменя лёну] – я набок, і другую бяру.
Фасаўшчына.
ЗНАВА́ЖВАЦЬ незак. Угнойваць. Знаважваем гарод кароўім удабрэннем.
Партызаны.
ЗНАК м. 1. Знак, след. Як пыжар, то дзе ты ня возьмісся, пыгладзісся і будзіць
цёмны знак на целе дзіцяці. Чуцькі, Нямойта. 2. Прыкмета. Па знаках карову пъзнавалі.
Фасаўшчына, Закур’е.
ЗНАКАМЕ́Й м. Знаёмы. Можа які́ бацькаў знъкамей. Малы Азярэцк.
ЗНАКО́МКА ж. Знаёмая. Зъйшла к нам як знакомка. Нямойта.
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ЗНАКО́МСТВА н. Знаёмства. Ён сказаў: «На знакомства пъвяду». Багданава.
ЗНАКО́МЫ м. Знаёмы. Ладна, як знакомы, зраблю. Партызаны.
ЗНА́ЛІЦА ж. Адваротны бок тканіны, бялізны, адзення. Гэта на ліцо, а гэта –
зналіца. Заазер’е, Кавалі.
ЗНАНАМІ́ТЫ прым. Знакаміты, вядомы. Доктыр была ў нас знънамі́тъя, залетысь
памёрла. Чуцькі.
ЗНАСІ́ЛІЦЬ, ЗНЯСІ́ЛІЦЬ зак. Згвалтаваць. Знасі́ліў яе тэй злодзей. Запруддзе.
Дзеўку тую ён знясі́ліў. Запруддзе.
ЗНАСІ́ЛЬНІЦЬ зак. Тое ж. Знасі́льнілі дзевачку – ім далі дванаццаць гадоў.
Запруддзе.
ЗНАСІ́ЦЦА зак. перан. Аслабець. Знасі́лася я: і касі́ла сама, і ткала – і ўсё.
Карпавічы, Багданава, Баравікі.
ЗНАСІ́ЦЬ зак. Знасіць (абутак, адзенне). Ні адных баці́нак ні знасі́ла. Нямойта.
ЗНА́ТНЫ прым. Кемлівы, разумны. Ён знатны! Пожанькі.
ЗНА́ХАР м. Знахар. Паследні дзяцёнак у маткі можа быць знахарам. Парэчча.
ЗНАХО́ДКА ж. Знаходка. Знаходку дзялі́лі, калі́ знайшлі́ ўдвух. Міцюкова.
ЗНА́ЦЦА незак. Знацца; сябраваць, падтрымліваць адносіны. Яна с паліцаямі
зналася. Розмыслава.
ЗНАЦЬ незак. Ведаць. Балесць цябе знаіць. Фасаўшчына, Багданава, Заазер’е,
Запруддзе, Міцюкова, Нямойта, Пожанькі, Рэчкі, Неўгадава.
ЗНА́ШНА прысл. Прыкметна. У пана зімля была акопына кынавуй, штоб знашна
была. Баравікі.
ЗНЕМАГЧЫ́ зак. Захварэць. Ён знямог, не хадзі́ў, пот ліў з яго, сталі казаць, можа,
спужаўшыся. Партызаны.
ЗНЕ́СЦІ зак. Знесці яйка. Э́та ш каждая курыца знясець. Вялікі Азярэцк.
ЗНЕ́СЦІ, ЗНЯСЦІ́ зак. 1. Занесці, перанесці. Дровы у саърай знеслі. Багданава,
Баравікі, Серкуці, Апечкі. Зняслі́ яго на койку. Чуцькі. 2. Сагнаць, пазбавіцца. Нъпахаць
стала нъга, нохаць знесла. Нямойта.
ЗНЕ́СЦІСЯ зак. Знесці яйка. Курыца зніслася. Нямойта.
ЗНЕ́СЦІСЯ зак. Перастаць існаваць. Быў красны пасёлак, ціпер ён знёсся. Запруддзе.
ЗНІ́ЗУ прысл. Знізу. Зверху ён белый-белый, а зні́зу жаўцявыйі. Карпавічы.
ЗНІСТАЖА́ЦЬ незак. Зніштажаць. Зністажаюць ягады. Пожанькі, Багданава.
ЗНІСТО́ЖЫЦЦА зак. Зніштажацца, зніштожыць. Белых грыбоў, хрушчы, лісі́чкі –
усё зністожылася. Цясішча.
ЗНІЦЕ́ЦЬ зак. Стаць тонкім і кволым. Зніцелі гуркі́, нада, штобы травы не было
ніякай, штобы зямелька не была ўбі́тай. Розмыслава.
ЗНІШЧА́ЦЬ незак. Знішчаць. Кусты знішчаюць, дрэвы знішчаюць. Запруддзе.
ЗНО́БА ж. Дрыжыкі. Такая зноба, што гатова ў печку улезць. Партызаны.
ЗНО́ЎДАЦЬ незак. Сноўдаць. Урочлівы, врэдны чълавек, будзе куняці і зноўдаць.
Манголія.
ЗНО́ЎКУ прысл. Нанава. Там як здзелана зноўку, так і навек. Заазер’е.
ЗНУРО́НЫ прым. Знясілены. Я ўжо старъя, знуронъя. Каралевічы.
ЗНУТРЫ́ прысл. Знутры. Выбіраю сцень, з рук с касцей, знутры, з русых броў, з
русых валасоў (з замовы). Багданава.
ЗНЫРКНУ́ЦЬ зак. Нырнуць. Навярху зныркну і як узныркнець наверх, плывеш к
берагу. Багданава.
ЗНЮ́ХАЦЦА зак. перан. Знюхацца; зблізіцца, пасябраваць. Знюхаліся на стройцы.
Багданава.
ЗНЯЦЕ́ЎКУ, ЗНІЦЕ́ЙКУ прысл. Знянацку. А то зняцеўку сам спужаісся. Вялікі
Азярэцк. Зніцейку прыехалі, харашо, а то я б ноч ні спала, каб знала. Міцюкова.
ЗНЯЦЬ, СНЯЦЬ зак. 1. Зняць. Усе дзеньгі сымуць с кні́шкі. Вялікі Азярэцк. 2.
Вызваліць ад чаго-н. Яго мусіць сьнялі с работы. Запруддзе. 3. Скасіць. Первы укос
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сні́муць сена. Багданава. 4. Паменшыць. Два гады снялі, а тры атседзеў. Серкуці. 5.
Адмяніць. А я прахціку зніла ў Выбаргу, ні магу жыць там. Рэчкі. ◊ ЯК РУКО́Й СНЯЛО́.
Поўнасцю прайсці (звычайна пра боль). Багданава.
ЗО́БІК м. Валлячок (пра пчалу). У зобіку у пчалы нектар. Запруддзе.
ЗО́ЛАК м. Золак, першыя пробліскі світання. Золак – эта рання. Кляпчэва, Гарадзец,
Дольдзева, Запруддзе, Савінічы, Фасаўшчына.
ЗО́ЛАТА н. перан. Гульня. Гулялі ў золъта. Сідзяць мъладзёш. Я бяру маленькі
угалёк, дзяржу ў руках. Кажды сядзі́ць і так рукі дзяржыць [складзенымі]. Я падыходжу
да кожнага і каму аднаму угалёк упушчу. Я гъвару: «Золъта, ка мне!» Той, каму я ўпусці́ў
золъта, выскаквъіць і носіць «золъта». Вялікі Азярэцк.
□ Золата і ў попілі відаць. Сянно.
ЗО́ЛКА прысл. Холадна. Восенню прошлы гот золка было, грыбоў ні было ніякі́х.
Жохава.
ЗО́ЛКІ прым. Сіберны, пранізлівы. Золкі холът. Кішуроўшчына.
ЗОЛЬ ж. Халоднае, дажджлівае надвор’е. Золь тъкая, золкі дош. Кішуроўшчына,
Партызаны.
ЗО́РКА ж. Зорка. Зорак многа – ета Мядзведзіца. Буй, Багданава, Гарадок,
Міцюкова, Ракаў Засценак, Турава.
З-ПАД, С-ПАТ прыназ. З-пад. Я з Кастрыц, з-пад Лепля. Закур’е. Самыя раннія
грыбы, яны с-пат снегу растуць. Кавалі, Кляпчэва.
ЗРАБА́ТЫВАЦЦА незак. Зношвацца. Падбівалісь падоскі, кап яно ні
зръбатывълась. Гарадзец, Цясішча.
ЗРАБІ́ЦЬ зак. Зрабіць. Трэба пот зрабі́ць, кап хлеп упёкся. Савінічы, Багданава.
ЗРАБЯ́ЦІЦЦА зак. Здзяцінець. Тая хазяйка як зрабяцілася, выгнала іх. Багданава.
ЗРАДКА́, ЗРАДКУ́ прысл. Зрэдку. Я так зрадка п’ю лякарства. Нямойта,
Партызаны. Зрадку хто сеяў каноплі. Багданава.
ЗРАЖДЖА́ЦЦА незак. Нараджацца. Із ікры палоннікі зражджаюцца. Багданава.
ЗРА́ЗУ прысл. Спачатку. Пятух зразу дзіўбанець, а тады крыламі б’ець. Мянюцева.
Зразу рублей дванацаць далі пенсіі, а тады дваццаць. Партызаны, Алексінічы, Запруддзе.
ЗРАІ́ЦЦА зак. Аслабець (пра пчол). Зраі́ліся пчолы, іх кармі́ць нада. Фасаўшчына.
ЗРАНІ́ЦЬ зак. Дачасна перапыніць (цяжарнасць). Дзірвяныі вёдры пыцігала – і
зрані́ла дзіця. Багданава.
ЗРА́ННЯ прысл. Раніцай. Зрання пасеялі бульбу. Апечкі, Чуцькі.
ЗРАСЦІ́СЯ зак. Зрасціся. Могуць пальцы зрасці́ся ў адно месца. Каралевічы.
ЗРАЎНАВА́ЦЦА, ЗРАЎНЯВА́ЦЦА зак. 1. Параўнацца, апынуцца побач. Толькі
зраўнавалася з Гальвачамі, а агонь блісь у вочы. Розмыслава. 2. Стаць аднолькавымі.
Дзярэўня і горад нікагда ні зраўнуюцца. Нямойта, Партызаны. 3. Паставіць нароўні,
параўнацца. Во, зраўняўся ты з старой бабай! Нямойта.
ЗРАЎНАВА́ЦЬ, СРУЎНУВА́ЦЬ зак. 1. Зраўняць, зрабіць аднолькавым. Нам
сруўнувалі пенсію, нам абі́дна. Запруддзе. 2. Апухнуць, ацячы. Усё зраўнавала ліцо, як осы
пакусалі. Партызаны.
ЗРУБ, ІЗРУ́Б м. Зруб. Зруп у калодзізі дзірвянны, асі́нъвы. Каралевічы, Гарадзец,
Запруддзе, Заазер’е, Нямойта. Плацім пут таму чълавеку, што зруп рубі́ў. Серкуці. Дзет
мой купі́ў ізруп і пъставіў яе, гэту хату. Гарадзец. У нашым калодзізі ізруп дзіръвяны.
Заазер’е. Гарно ў кузні було – ізруп зямлёй насыпіцца, гърлаві́на с кірпіча выхад мела.
Запруддзе. Астаўся ізруп, яны здзелълі крышу. Гарадок.
ЗРУБІ́ЦЬ зак. Зрубіць, паставіць зруб. Хочаш, кап хату зрубі́лі? Нямойта, Вялікі
Азярэцк. Пакуль зрубюць, ён хундамент паложыць. Заазер’е.
ЗРУГА́ЦЬ зак. Аблаяць. Мяне ш так мама зругала, што нічога ні напрала. Нямойта,
Вялікі Азярэцк, Цясішча.
ЗРУ́ШЫЦЦА зак. Зрушыцца. Зрушыліся дзі́скі ў пазваночніку – гот дажа два
кілаграма нільзя было падымаць. Розмыслава.
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ЗРЫЦЬ зак. Перарыць. Крот усё зрыіць. Серкуці.
ЗРЭ́Б’Е, ІЗРЭ́Б’Е, ЗРЭ́Б’Я н. 1. Грубая кастрывая кудзеля. Кудзеля – ета валакно.
Хужэйшая – ізрэб’я. Багданава. Ізрэб’е і кужъль былі́, як трапалі лён. 2. Палатно з такой
кудзелі. Пълатно с патръп’я – ізрэб’е называлася. Вялікі Азярэцк. Зрэб’е прадуць на
штаны. Дольдзева, Каралі, Запруддзе. Зрэб’я [ачоскі] с кудзелі, на зрэб’і пальто пашылі.
Дольдзева, Гарадзец.
ЗРЭ́БНІНА, ЗРЭ́БЛІНА ж. 1. Ільновалакно з ачоскаў. Што валіцца – гэта зрэбніна,
а што ў руках – кужаль. Серкуці. 2. Зрэбная тканіна. Гэта кужэлнае на рабашкі, а
зрэбніну – на штаны, на пасці́лкі. Буй, Багданава, Марозаўка, Парэчча. Зребніну прала на
мяшкі́. Серкуці. 3. Зрэбная сарочка. Зрэбліны драліся – сарочкі. Чуцькі.
ЗРЭ́БНЫ, ІЗРЭ́БНЫ прым. 1. Зроблены са зрэб’я. Зрэбнае – эта было таўстое
палатно. Марозаўка, Багданава, Чуцькі, Манголія, Багданава, Турава. 2. Пашыты са
зрэбнага палатна. Штаны ізрэбныя закасаіш і бъсяком пъ расе. Дольдзева. А тут ужо
ізрэбные шылі. Буй.
ЗРЭДЗЬ прысл. Зрэдку. Я яму зрэдзь дам гарэлкі. Каралевічы.
ЗРЭ́ЗАЦЦА зак. Затупіцца. Яшчэ клёп ні зрэзаўся [у касы]. Нямойта.
ЗРЭ́ЗАЦЬ зак. Спілаваць. Зрэзаў бярэзіну, а ў асі́навай рошчы – нарэзаў ясенніку.
Нямойта, Багданава.
ЗРЭ́ННЯ н. Зрок. Далёка ві́дзела, зрэння нармальнае было. Багданава.
ЗУБ м., ЗУ́БЫ, ЗУБЫ́ мн. 1. Зуб. Дзве бабулі без зубоў гаварылі пра любоў (жарт).
Партызаны, Багданава, Нямойта, Самсоны, Цясішча, Сянно, Закур’е. 2. Насечка. Валікі
такі́я з зубамі. Фасаўшчына. 3. Спарыння; хвароба злакавых раслін. Зубы бываюць у
жыце. Гарадзец, Фасаўшчына. Розмыслава. ЗУБО́К памянш. Зупкі́ чорныя бываюць у
жыці. ◊ ЗУБ НА ЗУБ НЕ ПАДАДА́ЕЦЬ. Пра дрыжыкі ад моцнага холаду ці страху. Зуб на
зуб не пападаець. Савінічы. ◊ ЗУ́БЫ НА ПАЛІ́ЦУ. Галадаць. Сядзі́ць – зубы на палі́цу.
Партызаны.
ЗУ́Б’Я н. зб. 1. Зубы ў граблях. Зуб’я дзелалі дубовыя, а луччы дзелыць крапчэй з
рабі́ны. Леснікова. 2. Зазубрыны. Зуб’я нарабі́ў у касе, узубі́ў касу. Розмыслава.
ЗУБІ́ЛА н. Зубіла; ручны інструмент для апрацоўкі металу і каменю. Зубі́ла – рубі́ць
жалеза. Мянюцева, Сукрэмна.
ЗУБІ́ЦЬ зак. Рабіць насечкі. Зубі́лі серп зубі́лам. Сукрэмна, Жохава.
ЗУ́БНІК м. Трава ад зубнога болю. Траву зубнік паруць, ныбіраюць у рот, каб з зуба
чырвячок выйшуў. Нямойта.
ЗУБУВА́ЦЦА незак. Забывацца, пераставаць помніць. Ужо зубуваіцца баба.
Гарадзец.
ЗУ́ДЗІЦЬ незак. Свярбець, турбаваць, непакоіць. Зудзіць, як шо балі́ць. Фасаўшчына.
ЗУРУНДУВА́ЦЬ зак. Узяць у арэнду. Прыехуў Васі́ль і зурундуваў зямлю у
Нямейкуві. Міцюкова.
ЗЧАСА́ЦЬ зак. Пачасаць. Зчэшым воўну. Каралевічы.
ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ выкл. Гукі, якія выдае муха ці камар. Ці мушына ці камар – зы-зы-зы –
не дасца злаві́ць яго. Нямойта.
ЗЫ́БАЎКА ж. Люлька, якую падвешвалі на жардзіну, шост. Зыбаўка тут вісела на
гетым шасту, кап дзіцёнка зыбаць. Заазер’е.
ЗЫ́Б ЕЦЬ незак. Няньчыць. Зыбець дзяцей некалі было. Заазер’е.
ЗЫ́БІЦЦА незак. Гойдацца. У нас такі́я плавы, зыбіцца, ідзеш – яно зыбіцца.
Заазер’е.
ЗЫ́БАЦЦА незак. Калыхацца, таптацца. Сыбяруцца ў адзі́н крух і зыблюцца, пяюць
рэска. Леснікова.
ЗЫ́БНУЦЦА зак. Падвярнуцца. Зыбнулася нъга. Вялікі Азярэцк.
ЗЫГЗА́ГАМ прысл. Звілісты, з паваротамі. Зыгзагамі рака была, спрамі́лі. Парэчча.
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ЗЫ́КАЦЦА, ЗІКА́ЦЦА незак. Гізаваць, бегаць, ратуючыся ад укусаў аваднёў (пра
кароў). Карова зыкаецца. Нямойта. Каровы зікаюцца і бігаць дамоў; з дзісяці́ часоў і
стыяць ды чытырох. Міцюкова, Баравікі.
ЗЭ́ДЛІК, ЗЭ́ЛЛІК м. Зэдлік. Зэдлік – ета традочык малінькі, кала печы стаяў,
сесьці картошкі пачысціць. Марозаўка. Зэдлік – ета тубарэтка. Кляпчэва. Лаўка дуўгая,
а зэдлік не. Гарадзец, Багданава, Леснікі, Нямойта. Зэллік – ета стул, нясі́ зэллік. Нямойта.
ЗЯ́Б ЕР м. Зябер. Зябер, бувала, лён бярэш, у ва льне калючы. Багданава, Запруддзе,
Жохава, Алексінічы.
ЗЯВА́ЦЬ незак. Пазяхаць. Стаў зяваць – рот разі́нуў. Каралевічы.
ЗЯЗЮ́ЛЯ ж. Зязюля. Чуў зязюлю ў правае вуха – добра, у левае – добра, а калі́
уперат – плакаць гот будзеш, а калі́ ў плечы – памрэш. Зязюля, як брысаіць кукаваць,
ператвараецца ў саву. Міцюкова, Вялікі Азярэцк, Багданава, Баравікі, Буй, Гарадзец,
Запруддзе, Мянюцева, Нямойта, Ракаў Засценак, Сянно. ЗЯЗЮ́ЛЬКА памянш. На голы лес
закукувала зязюлька – эта ні хърашо (прыкмета). Партызаны, Буй.
ЗЯЛЁНКА ж. Зялёная маса, корм для жывёлы. Зялёнку трэба здаць па тры тоны.
Малы Азярэцк, Дольдзева.
ЗЯЛЁНКА ж. Зялёная фарба. Неўгадава.
ЗЯЛЁНКА, ЗЕЛЁНКА ж. Грыб радоўка шэрая. Зялёнкі па сосніку дробненькія
растуць. Каралі, Дуброўкі.
ЗЯЛЁНЫ прым. Зялёны. Зялёны кулеш з мылаком зварыла. Чуцькі. ○ ЗЯЛЁНЫ
БЗДЗЮЛЬ. Лясны клоп. Зялёны бздзюль ванючый! Сукрэмна.
ЗЯМЕ́Ц м. Пчаляр. Гнілушкі з ліп, грып з дуба і арэшніка кладуць у дымар зямцы. Ён
прыродны пчылавот – зямец! Сянно, Вялікі Азярэцк.
ЗЯМЛЯ́, ЗІМЛЯ́ ж. Зямля. Макрыца ні́ская такая, дзярэцца па зямлі́. Жохава.
Сёлета каляная зямля, німожна ўскапаць. Нямойта. Нашто нам зімля – мы самі ўжо
зімля. ЗЯМЕ́ЛЬКА памянш. Зямелька маленька, успашы хърашэнька (выслоўе).
Каралевічы. ◊ ПУ́ХАМ ЗЯМЛЯ́. Словы нябожчыку як выказванне добрай памяці пра яго.
Пухам табе зімля – па пакойніку. Нямойта.
□ На белую зямлю събакі ходзюць, а на чорнъй зямлі́ пшані́цу родзюць. Запруддзе,
Багданава, Баравікі, Гарадзец, Каралевічы, Рэчкі, Ульянавічы, Фасаўшчына, Дуброўкі.
ЗЯМЛЯ́НКА, ЗІМЛЯ́НКА ж. Зямлянка. Зямлянку малец разбурыў. Партызаны. Там
зімлянка была, парцізаны жылі́. Партызаны, Алексінічы, Леснікова.
ЗЯП м. 1. Зябліва. Зяп увосінь аралі. Гарадзец. 2. Поле, на якім сеялі азімае жыта.
Аржаное поле зяп называецца. Жохава.
ЗЯРНІ́НА ж. зб. Збожжа. Усё ш зярні́на, смеліш – і хлеп быў. Леснікова.
ЗЯРНІ́НКА н. Адно зерне. Нъзаўтра пышла – кап табе адно зярні́нка, так
вычысцілі, што дайжа як будта нічога ні было у тым сундуку. Леснікова.
ЗЯРНО н. 1. Збожжа. Насыпаеш лупку зярна – ці жыта, ці пшані́цы. Багданава. 2.
Збожжа ў снапах. Зярно склыдалыся ў ток. Гарадок. 3. Збожжавыя культуры. Паехылі
мішаць пыд зярно і пыт каноплі. Гарадок, Гарадзец.
ЗЯ́ЦЕЛКА м. Зяць. Пупытаўся ў зяцелкі, ці ні п’яніца (з песні). Партызаны.
ЗЯЦЬ м. Зяць. Зяць будзець пытаць: «Ці многа ў цябе дачок?» Жохава.
□ Зяць любіць узяць. Багданава, Буй, Вялікі Азярэцк, Жохава, Запруддзе, Каралі,
Міцюкова, Партызаны.
З’Я́ВІШЧА н. Незвычайная з’ява, падзея. Што-та за з’явішча, усе заляглі́ – кор.
Нямойта.
З’ЯДО́МЫ прым. Ядомы. З’ядомыя грыбы пішчолкі нъ пяску растуць. Вялікі
Азярэцк.
З’ЯЛЧА́ЦЬ, З’ЯЛЧЭ́ЦЬ зак. Стаць ёлкім, прагорклым. Таццяна учыні́ла, спякла, да
хлеб той горкі, можа з’ялчала мука тая. Чуцькі. Ні такі́ смак, сала з’ялчэла. Вялікі
Азярэцк.
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І
І злучн. І. І ў касе, і ў сярпе – усюдых пъработъла. Мянюцева. Як дажынкі, дзелълі
бъраду на полі і хлеба кідалі, пъскачуць і пупяюць. Партызаны.
І часц. І. І апяць гэдык дзярэўню спалі́лі. Гарадзец. У нас яшчэ і цяпер ё варушкі, йіх
варуць, пасолюць. Міцюкова.
ІВА́Н м. Купалле. Траву свецюць на Івана. Што здзелалі? Кажуць: Іван хадзі́ў –
накладалі доскі на комін, лаўкі сцягалі далёка, калі́ткі зносілі. Партызаны.
□ На Івана ноч абарвана. Вялікі Азярэцк.
ІВА́Н-ДА-МА́Р’Я. Браткі. На Іван збіралі травы: іван-да-мар’я, папараць, брат-ісястра. Запруддзе.
ІВА́Н-МА́Р’Я. Гермафрадыт (у курэй). Іван-мар’я – ні курыца і ні пятух. Нямойта.
ІГЛА́ ж. Ігліца. Ігла сыпецца з ельніку, з сасонніку. Багданава.
ІГЛІ́ЦА, ГЛІ́ЦА ж. Папярочны драўляны брусок, якім замацоўваюцца дзвярныя
дошкі. Іглі́ца забіваецца ў дзверы, як дзверы дзелаюць, конуснъя тъкая. Гарадзец. Глі́цай
доскі зажымаюць. Нямойта. Доскі сыглі́чываюць і іх называюць іглі́цы. Міцюкова.
ІГО́ЛКА, ВЫГО́ЛКА, ГО́ЛКА ж. Іголка (для шыцця). Е́та голка, ета вушка.
Турава. І ў выголку біз ачкоў укладзець. Коліць у нагу, як іголкамі. Багданава.
ІГРА́ЦЬ незак. 1. Іграць (на музычным інструменце). Іграіць і пяець бывала.
Багданава. Вълачобнікі нъ Паску хадзі́лі, пяюць, йграюць. Нямойта. Іграй, іграчу, / А я
табе заплачу / Ці мукой, ці крупой / Ці за пазухай рукой. Стаў іграць свадзьбу.
Каралевічы, Ракаў Засценак. 2. Зіхацець, блішчаць. На Купала і нъ Вялі́къдня сонца
іграець, дзелаіцца вялі́каё, а потым сціскаецца. Гарадзец. Сонца іграць будзіць пірат
Іванам. Партызаны. Іграіць сонца на Паску і на Купала, раніцой. Каралевічы. На Івана
сонца іграла. Дольдзева. На Йвана рана сонца йграла. Запруддзе. Толькі раз сонца іграіць.
Дуброўкі. ◊ ІГРА́ЦЬ У АДНУ́ ДУ́ДКУ. Дзейнічаць заадно. У адну дудку іграюць. Нямойта.
ІГРА́Ч м. Музыкант. Каралевічы.
ІГРУ́ШЫНА ж. Груша. На ігрушынах сёлета ёсь, а яблачка ні аднаго німа.
Запруддзе. У мяне мала, усяго дзве йгрушыны ёсь. Гарадок. ІГРУ́ШЫНКА памянш.
Пасоджана йгрушынка, і стала радзі́ць цераз пітнаццъць гадоў. Вялікі Азярэцк.
ІГРЫ́ШЧА, ГРЫ́ШЧА н. Ігрышча. Бувала дзеўкай была, на йгрышча хадзі́лі. Цяпер
вічарынка, а тады йгрышча было. На ігрышча ідзём, пяём. Запруддзе. У каждай дзярэўні
ігрышча. Вялікі Азярэцк. Вечарам сабраліся спаць, а нас на ігрышча. Ульянавічы. Раньшы
на йгрышча так хадзі́лі: дзеўкі ў шлэпках. Фасаўшчына. Было ігрышча на дзярэўні, прышлі́
парцізаны, тънцъвалі. Чуцькі. І там пяюць, і там пяюць, як пайдзём на ігрышча.
Партызаны. Цяпер на йгрышчы выбіраюць [жонку], а раньшы на ржышчы. Міцюкова.
Там ужо ў святыя дні ігрышча. Дольдзева. Нашто жані́цца – пасцель паслана, ці з
работы, ці з ігрышча. Ульянавічы. Мальцы на йгрышчъх бі́лісі [з-за дзевак]. Заазер’е.
Пайдзём на ігрышча, на грышча. Леснікі, Багданава. Перат Купалам бацька не даваў
пеяць, не пускаў на ігрышча. На ігрышча ні пайдзеш, нікуда, грэх было і пяяць. Дуброўкі.
Ігрышча гулялі басяком. Як прыйдуць з ігрышча позна, дык бацька і адлупіць. Закур’е.
ІГРЫ́ШЧАЙКА памянш. То на ігрышчайка, то с ігрышчайка. Чуцькі.
ІЖАВІ́КА ж. Ажыны. Йіжаві́ка, къгда сазрэіць, чорнъя. Заазер’е.
І́ЗВЕРГ м. Кат, вылюдак. Э́та ўжо і́зьвергі, эта ўжо нелюдзі! [што ў гарэлку
дадаюць курыны кал]. Дольдзева.
І́ЗВІСЬ ж. Вапна. І́звісь бялі́ць сады, дрэвы. Каралі.
ІЗВО́ШЧЫК м. Вознік, фурман. Е́дуць ізвошчык і пъсажыр. Гарадзец.
І́ЗГАРАДЗЬ ж. Агароджа. І́згарадзі пъпълъмалі. Дольдзева.
ІЗГО́ННЫ м. Наняты на дзень пастух. Бувала, ізгоннага [пастуха] наймалі, хадзі́ў ён
падзённа. Ну так, згонны пастух. Самсоны.
ІЗ-ЗА прыназ. З-за. Із-за вуха, із-за пліча бі вісялей! [пра малатабойца]. Запруддзе.
ІЗМО́КНУЦЬ зак. Вымакнуць. Ізмокла ўся. Гарадзец.
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ІЗРА́ДНА прысл. Шмат. Як выпіў ізрадна, тады болей і болей. Ульянавічы.
ІЗРА́Н ЕНЫ прым. Паранены. Весь брат ізранены, ён вучаны. Запруддзе.
ІЗРАСІ́ЦЦА зак. Абрасіцца. Ноччу пойдзе баба ізрасі́цца – лунацік гаварылі.
Багданава.
ІЗЮ́М, ЗЮМ м. Разынкі. У каго быў ізюм – сыпалі. Серкуці. Усыпалі зюму у пірагі́
скаромныйі. Буй.
ІК м. ◊ ІК ЗАНЯЛО́. Спынілася дыханне. Нам ік заняло: пънялі́, што яны проданыя
немцам. Алексінічы.
І́КАЎКА, І́КУЎКА, І́ЎКАЎКА ж. Ікаўка. І́каўка, во нада спужаць яго. Гарадзец.
І́каўка напала на чалавека. Партызаны. Як і́куўка, то пумі́наіць нехта (павер’е).
Запруддзе. І́каўка напала. І́ўкаўка. Каралі.
І́КАЦЬ незак. Ікаць. Як і́къіш, то нехта пумінаіць (павер’е). Запруддзе.
ІКО́НА ж. Абраз, ікона. На дрэві ікона. Леснікі. Ікону ві́дзіў – пъжар. Ікона сні́цца –
да пъжару. Ракаў Засценак. Рушні́к на ікону. Нямойта. ІКО́НКА памянш. Іконка
засталася. Партызаны.
ІКО́ТА ж. Ікаўка. Ікота ішла кълъ балота (прыгаворка). Запруддзе.
ІКРА́ ж. Ікра. Ікра ў самкі. Фасаўшчына. Мылі ікрой, яны [жабы] нахаркаюць, слі́зка
так, як кропелькі малінькія, чорнінькія, дык мы мылі [твар], каб загару ні баяцца.
Багданава. Мошачкі мітаюць ікру, як цыпкі на нъгах, грась, пъўкарэюць ногі, напускаюць у
шапку слі́скае ікры і мажуць ногі. Вялікі Азярэцк.
ІКРА́ ж. Мышца на задняй частцы нагі. Нъга забалела, ня можыць ісці́, і́кры
цягнуць.
ІКРА́НКА ж. Рыбіна з ікрой; ікранка. Катора шчука ікранка, ікры цэлу мі́ску
набяжыць. Багданава.
ІЛГА́ЦЬ, ЛГАЦЬ незак. Ілгаць, выдумляць. Ні знаю, бабы гэтыя ілгуць. Малы
Азярэцк. Прыхадзі́ў дзет ілгаў пра чорта. Сянно. Я, дзеткі, нікъгда ні лгу! Рэчкі. Люццы,
я лгаць ні хачу. Кішуроўшчына.
ІЛГУ́Н м. Хлус. Ілгун, врэш ты, маніш. Багданава. Ілгуноў цярпець ні магу. Івоні.
ІЛЛЯ́, ЛЛЯ м., ж. Ілья; свята народна-царкоўнага календара, якое прыпадае на
жнівень. Ілля кі́ніць гнілля – кажуць, ета Ілля втарога аўгуста. Фасаўшчына. Ілля кі́нула ў
воду лідня – эта ўжо Ілля прыйшла, то купацца нільзя. Самсоны. Ужэ Лля, і тады жыта
жнуць. Дваццатъга юля – Лля. Багданава. ◊ ІЛЛЯ́-ПРАРО́К. Тое ж. Ілля-прарок па небу
катаецца, але чым яго там конь пітаецца. Запруддзе.
□ Ілля кі́ніць лідня. Савінічы. □ Ілья ўкі́нуў (ўкі́нъла) <у возіра> лідня [ад гэтага свята
ўжо холадна]. Ульянавічы, Запруддзе, Чуцькі. Ілля ўкі́нуў льда. Багданава, Ульянавічы. □
Ілля надзелаў гнілля. Гарадзец, Вялікі Азярэцк. □ Ілля накідаець гнілья. Кляпчэва. □
Пятрок – атшчыкнуў лісток, а Лля – укі́нуў два. Вялікі Азярэцк. □ Пятрок атшчыкнуў
лісток, а Лля ўкі́нуў лядня. Вялікі Азярэцк.
ІЛЛЯНАВО́Д, ЛЬНАВО́Д м. Ільнавод. Перва да вайны я была іллянаводам, первая
была льнаводам. Кляпчэва.
ІЛЧА́ЦЬ незак. Ялчаць. Плесніць, костачкі ілчаюць. Багданава.
ІЛЬНІ́ШЧА, ЛЬНІ́ШЧА н. Ільнянішча. На пожнях слалі – ільні́шча, як пъдъмалі, на
пожаньках слалі. Карпавічы. Чъмпіёны растуць па льні́шчы. Па етым льні́шчу ай-ё
сколькі іх. Алексінічы.
ІЛЛЯ́НІШЧА, ЛЬНЯ́НІШЧА, ЛЛЯ́НІШЧА, ЛЯНІ́ШЧА н. Тое ж. Дзе рос лён, то
іллянішча. Рэчкі. Ішла баба па ллянішчу, вужака ўкусі́ла, сі́няя нъга да клуба была, як
чарні́ламі аблі́тая. Вялікі Азярэцк. Льнянішча. Старая Беліца. На ляні́шчэ ні слалі, там
рос лён. Рэчкі.
ІЛЬЯНЫ́, АЛЛЯНЫ́, ІЛЛЯНЫ́, ЛЬНЯНЫ́, ЛЛЯНЫ́ прым. Ільняны. Масла
ці́снулі с семя ільянога, алей звалі. Каралі. Прастэе, льняное ткала, кужэльнае. Апечкі.
Ільліная мякі́на сьвінням. Ільлянэя мякі́на. Каралевічы. Семя лляное таўклі́ і ў бульбу
вараную ўлівалі. Гарадзец. Лляная мякі́на сьвінням, каровам і коням нільзя, тока сьвінням.
215

Фасаўшчына. Лляное семя паджарыць, у ступе пътаўчы – і мъкаць. Багданава. З аллянога
семя бі́лі алей. Дольдзева, Каралі.
ІМА́ЦЬ незак. Біць. А кыш, я цябе колам іму, людзі молюцца, а ты пяеш.
Ульянавічы.
ІМЕ́ННЕ, І́МЯННЕ н. Імя. І ў слядок яго ўступі́ла, па іменню яго назвала.
Міцюкова. Ат ягонага і́мяння пашла наша дзярэўня. Івоні.
ІМЖА́, МЖА ж. Імжа, дробны дождж. Мжыць мжа. Багданава. Імжа.
Кішуроўшчына.
ІМЖА́ЧКА ж. Тое ж. Імжачка імжыць. Заазер’е.
ІМЖЛІ́ВЫ прым. Імжысты; з імжой. Імжлі́вы дош, імжа. Такі́ дош халонны,
імжлі́вы. Кішуроўшчына.
ІМШЫ́ЦЦА незак. Касмаціцца (пра ніткі, пражу). Як ні́ткі ні даб’еш, яны імшацца.
Як ні даб’еш кросны, то мшацца, а як пераб’еш, то рвуцца. Вялікі Азярэцк.
ІМШЫ́ЦЬ, МШЫЦЬ незак. Імшыць; закладваць мох між бярвення. Кладуць бярно і
начынаюць імшыць зруб. Леснікова. Патом імшаць зруп, ставюць страпі́лы, можна
імшыць мохам ілі́ паклей. Нямойта. Пъзавеш тога, другога імшыць [хату]. Амбар ня
мшылі. Фасаўшчына. Хату нада імшыць. Гарадзец. Ён стаў мшыць ету хату. У Роспышы
купі́лі хату, мшылі хату і тутыцька въйна. Турава. Толькі мшыць [хату] плімяннік
пъмъгаў. Жохава, Дольдзева.
ІМЯ́ н. Імя. Пъставілі камінь на магі́лі і напісалі імя. Мянюцева.
ІНА́ЧАЙ, І́НАЧЭ, НА́ЧЫЙ прысл. Інакш. Вот па-гетаму так і мінялі: штогот
аруць, то іначай. Адзі́н гот наўскі́т аруць, а другі́ – уразор. Гарадзец. Глядзі́ць і́начэ.
Баравікі. Начый завецца тэй грыб. Дольдзева.
ІНВАЛІ́Д м. Інвалід. Сяло горад не накорміць – тры інвалі́да цігаюцца. Буй.
ІНДЗЕ́Й м. Індык. Індзей падыміцца ўлёт і пъляці́ць. Тры індычкі і індзей чацвёрты.
Каралевічы.
ІНДЗЕ́ЙКА ж. Індычка. Тры індзейкі ажно вывілісі. Каралевічы.
ІНДЗЮ́ К, АНДЫ́К м. Індык. Індзюкі́ за канаву зайшлі́, лісі́ца пяць штук задаві́ла,
усі́х палажыла, разагнала. Латыгаль. Індзюкі́ дзяржаць некаторыя. Розмыслава.
Індзюкам, вуткам жгучка даецца, каб не укрывелі. Буй, Каралевічы. Йна глытала тэя
галушкі, як андык. Заазер’е.
ІНДЗЮ́ЧКА, ІНДЫ́ЧКА ж. Індычка. Індзючкі самі выводзюць, сідзяць дужа
шчыра. Латыгаль. С хлева выцянулі індзюка і індзючку. Леснікова. Чътыры індычкі ў мяне.
Каралевічы.
ІНДЗЮЧЫНЯ́ н. Індычаня. Латыгаль.
І́НЕЙ, ІНЬ ж. Напасць, насланнё. І́ней така бальшая – на скот бываець падзеж. Інь
бальшая ў аўгусце – цяжка людзям, падзеж ската. Каралевічы.
І́НЕЯ ж. Тое ж. І́нея – ці да Міколы – цяжасць людзям. Каралевічы.
ІННЕ́Й прысл. Інакш. Там трошкі інней гаворуць пад Полацък. Багданава.
І́ННЫ, І́ННЫЙ займ. Іншы. Ні праўда, што як пъглядзі́ш нъ грыбы, то ня будуць
расці́, а вот і́нны [будзе гаварыць], кап ні глядзеў нъ бъръвікі́. Пожанькі. А таблеткі на
і́нны рас ні пъмъгаюць. Запруддзе. А і́нный [сын] ні гаворыць з маткуй. Дольдзева.
ІНЦІРЭ́С м. Цікавасць. Ні было інцірэсу эта спрашываць. Буй.
ІНЦЯРЭ́СНЫ прым. Цікавы. Чълавек ня п’ець, ня курыць, у яго ўрэмя ёсь
інцярэснае. Каралевічы.
І́РАД м. лаянк. Мучыцель, кат. І́рады ў яе, а не дзеці. Запруддзе.
ІРВА́ЦЦА, РВА́ЦЦА незак. 1. Рвацца, разрывацца. А кап вашы кі́шкі рваліся!
(праклён). Серкуці. Чаго ты будзіш дзялі́цца, рвацца з і́мі? Хадзі́ за мяне! Ды я й пашла.
Кішуроўшчына. 2. Ісці ў рукі (пра работу). Работа сама ў рукі ірвецца. Нямойта.
ІРВА́ЦЬ, РВА́ЦЬ незак. 1. Рваць, збіраць. Чабор ірвалі ат прастуды. Рэчкі. Людзі
шчавіль рвалі і елі. Багданава. І морква, ды густая – нада рваць. Заазер’е. Брат-сястру
рвалі каровым, як кроўю мачылісі. Ракаў Засценак. Ві́джу, Дунька траву рвець на гародзі.
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Фасаўшчына. 2. Расхадзіцца, разбушавацца (пра з’явы прыроды). Вы ш кап зналі, як ірвець
[вецер] крэпка. А зіма была плахая, суровая, былі́ дуі, мяцеліцы, вятры рвалі. Запруддзе. 3.
Успухаць, нарываць. Пакусалі осы – ірвала гълава і вочы. Партызаны.
ІРВА́ЦЬ, РВАЦЬ незак. Ванітаваць. Ванітуіць яго, ірвець. Вялікі Азярэцк. Мяне
рваць. Марозаўка.
ІРДА́НСКІ прым. Іарданскі. Поснъ къліда, йірданскъя въда, спасі́ нас, Госпадзі, ўсех
на каждъя месце (з замовы). Каралевічы.
ІРЖА́ ж. Іржа (на балоце). Паложаш палатно, іржой нацягніць у балоце. Чуцькі.
ІРЖАВІ́ННЯ н. Балоцістае, зарослае месца. Я б іх у іржаві́ння выкінула. Івоні.
ІРЖЭ́ЎНІК, РЖЭ́ЎНІК м. Іржышча. Зжалі жыта, авёс – тады іржэўнік. Касі́лі
каровам іржэўнік з травой. Іржэўнік, бувала сена ні было, іржэўнік касі́лі. Гарадзец. На
пожні слалі, на ржэўніку скот хадзі́ў. Вялікі Азярэцк. Што ні сажнуць, то ржэўнік,
жытны, пшані́чны ржэўнік. Гарадзец. Яр сейілі так па ржэўніку [без гною]. Гарадок. У
ржэўніку брат-сястра расцець. Запруддзе. Сі́нія знакі? Жала, дзёрнула аб ржэўніку вену,
разбалелася у бальні́цы ляжала. Нямойта. РЖЭ́ЎНІЧАК памянш. Ржэўнічак паложыць
сярпы, паложыць і къчайся, кажуць. Багданава.
ІСК м. Пчаліная разведка, пошукавы палёт пчол. Іск, кагда яны [пчолы] шукаюць
месца атыйці́. Закур’е. Іск атходзіць, яны находзяць сабе места, дзе дупло ў лясу.
Кляпчэва. Іск за дваццаць пяць кілометраў ляці́ць. Вялікі Азярэцк. Сёліта ні аднэй пчалы
ні було і́ску. Фасаўшчына.
ІСКО́ВЫ прым. Пошукавы (пра пчол). Ісковая пчъла ляці́ць на іск, і́шчыць, гдзе
ўзяткі браць, прылітаець і вядзець пчол. Запруддзе.
ІСКО́ЎКА ж. Пчала-разведчыца. Іскоўкі места найдуць [для роя]. Сянно.
І́СКРА ж. Іскра; яркі зіхатлівы водбліск. Асі́ннік трэскаіць, разлятаюцца і́скры.
Заазер’е.
ІСКУ́СНЫ прым. Штучны. Жалетка іскусная, не цёплая. Нямойта.
ІСПАРА́ЦЦА незак. Выпарацца. Балота наша іспараіцца, во тут і стукаіць.
Міцюкова.
ІСТРЫ́ЦЬ, СТРЫЦЬ незак. Вастрыць. Істрылі косы бруском. Гарадзец. Ён істрыць
касу бруском. Запруддзе. Брусок, што косы істрыць. Кішуроўшчына. Малатком кліпалі
касу, істрылі бруском. Гарадзец. Лъпаткай стрылі касу. Дольдзева.
ІСТУ́ШКА ж. Істужка; палоска каляровай тканіны, якая ўпляталася ў касу. Істушкі
ў косы ўпляталі. Каралі. Істушку якую ў косы ўпляцеш. Гарадзец.
ІСЦІ́, ІЦІ́ незак. 1. Рухацца, крочыць. На перадавэй ішоў ат Масквы да Каўкаса.
Станюкі. І скачуць, і пяюць, музыка йдзець, іграець. Ідзі́ця вы к столу, убі́ліся ў шчыт.
Багданава. Кот к рукам ідзець, я яго ўлаўлю і заб’ю. Партызаны. Хацелі ў альховыя шышкі
йці. Гарадок. І ў ночы йду, і ў дзень робіць. Дуброўкі. 2. Расці (пра расліны). Ня йдзець у
рост. Малы Азярэцк. 3. Цячы. Въда вясной ішла, як паваткі. Серкуці. Ръка Крывіна
аттуль выцікаіць і ідзець у Дзвіну, у Дзвіну ўпадаіць. Багданава. 4. Праходзіць (пра час).
Врэмя як няскора ідзець. Нямойта. 5. Выходзіць замуж. Маладуха шла с кублам замуш,
трупкі нісла. Багданава. 6. Прападаць, гнісці. Усё ў землю ідзець, а топчыцца сколькі!
Тъкая ўборка поля. Фасаўшчына. 7. Паўзці, робячы шкоду. Адзі́н гот чэрві ішлі́ і з’ідалі
ўсё на свеці. Ульянавічы. 8. Успрымаць арганізмам. Салоткае мне ні йдзець. Вялікі
Азярэцк. ◊ ІЦІ́ ДАМО́Ў. Паміраць. Нада ўжо іці́ дамоў. Нямойта.
ІСЦІКА́ЦЬ незак. Знікаць. Ісцікаіць усе с завода. Багданава.
І́ХНІ, І́ХНЫ займ. Іхны. І́хнъя цешча къзашка. Кішуроўшчына. І́хныя дзеці хлеб наш
з’ядуць. Партызаны. І́хну чась атправілі на БАМ. Сукрэмна. Баба і́хная ці ходзіць, ці
ляжыць. Багданава. І́хныя вешчы пръвіралі ў Сянно. Буй. І́хні поп жывець. Закур’е.
І́ЦВІНА ж. Закрутка, заварацень; сплеценае з лазы прыстасаванне ў выглядзе
васьмёркі, пры дапамозе якога прывязвалі аглоблю да саней. І́цьвіна ісяновыя зъгібайіцца
нъ капыл і нъ галоўку ў санёх, у парні́ дзелълі. Аглоблі ўстуўлялісі ў і́цьвіны, якея дзелъліся
з лазы, спаруць і скруцюць. Гарадзец.
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ІЧА́Й м. Адтуліна ў верхнім камені жорнаў, куды засыпаюць збожжа. Ты поўна ічайі
ні насыпай, а то крупна змеліш. Вялікі Азярэцк.
ІША́ЧЫЦЬ незак. Ішачыць; выконваць цяжкую працу. Ішачыць, як волік у мяне.
Міцюкова.
ІШО́ часц. Што. Тады прыхаджу – ішо... Нямойта.
ІШО́ЎШЫ дзеепрысл. Ісці. С каровай месяц ішоўшы сюды. Івоні.
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К
К прыназ. Да. Усе мы бъяліся к ім хадзі́ць. Рулёўшчына. Бацька к вянцу пашыў новыя
баці́нкі. Нямойта. У павеці к гэтаму боку ляжыць. Пъставі́ць кап к сонцу. Запруддзе.
Апенькі салі́лі ґ зіме. Каралі, Багданава, Гарадок.
КА прыназ. Да. Чаго ты ка мне прыстала. Гарадок. Ка мне сын прыехаў. Запруддзе.
Вы ш ка мне ня роўны. Міцюкова.
КАБ злучн. Каб. Але кажух пасцелюць, у хату як ідзець на тым кужуху, каб багатыя
былі́ [на вяселлі]. Запруддзе. Гляджу, каб стойка не павалі́лася. Цясішча. Ні даюць мне,
кап я гаварыла. Запруддзе. Ён прыцягнуў камінь і пъклаў лі хаты, кап ня ездзілі. Дуброўкі.
КАБА́Н м. 1. Самец свінні. Клыкі́ бальшэя ў кабана, ек кі́нецца на чалавека, то
можа разарваць. Алексінічы. Мяне сёлета кабан хацеў з’есці, ён бальшы, зімавы.
Партызаны. Карову, къбана, авец дзіржала. Вялікі Азярэцк, Нямойта, Рассвет. 2.
Кастрыраваны самец свойскай свінні. Къбан – тожа кнур, алі́ кастыравъны. Каралевічы.
КАБА́НЧЫК памянш. Пърасі́ла сем къбанчыкаў і пяць сві́нък. Каралевічы. І цяпер ё
къбанчык. Міцюкова.
КАБАНЁНАК м. Невялікі кабан. Я прышла сюда, тры авечкі прынясла і кабанёнка.
Леснікова. Кароўку дзіржалі, кабанёнка заб’ём. Алексінічы. Нейкага къбанёнка выкармім
– і добра. Вялікі Азярэцк.
КАБАНЯ́ТНІК м. Браканьер, які адстрэльвае дзікоў. Къбънятнікі мелі сваю групу.
Пожанькі.
КАБАЧО́К м. Кабачок (расліна). Кабъчкі́ завуцца, у гародзі растуць. Багданава. На
скаварадзе жаруць кабачкі́. Запруддзе.
КАБЕ́ТА ж. Кабета; сталая жанчына, звычайна замужняя. Звалі і кабета і маладзі́ца.
Леснікі.
КАБЫ́ЛА ж. Кабыла; самка каня. Ну й у нас кабыла была такая, Пралётка.
Запруддзе. На трох была дна кабыла, пъзабралі ш коней, мала была. Леснікова. Разумна
кабыла – ары съма [не падабаецца гэтак, сам зрабі лепш]. Каралевічы. КАБЫ́ЛКА
памянш. Кабылку далі нъ дваёх [у вайну]. Заазер’е.
КАБЫЛЁНА ж. Кабылка. Кабылёну замкнець, а съма пръз вакно вылізіць і нъ
чърдаку сядзі́ць. Заазер’е.
КАБЫ́ЛЛІ прым. ○ КАБЫ́ЛЛІЯ СІ́СКІ. Асеннія смаржкі. Пожанькі.
КАБЫЛІ́ЦЦА ж. Жаробка; маладая рослая кабыла. Кабылі́цца ў нас плімінная,
харошая была, усё аддалі. Савінічы.
КАБЫ́ЛКА ж. Пятля ў ніце. Кабылка първалъся, вяжы ні́тъчкуй. Заазер’е, Закур’е.
КАВАЛА́ ж. Кавяла; самаробная палка для апоры пры хадзьбы. На двух къвълах
хадзі́ў. Багданава.
КАВАЛІ́ мн. Чыстыя грыбы. Бальшэе, цвярдэе, къвалі́ – чысты грыб, чэрві іх не
ядуць. Жохава.
КАВА́ЛЬ м. Каваль. Къваль куець у кузні, сані акоўвъйіць прымерна. Запруддзе.
КА́ВЕЛ м. Адзінка вымярэння зямельнага надзелу. Як два надзелы – сем кавел.
Вялікі Азярэцк.
КАВЁР м. Дыван. Харошы кавёр, цёмна-зялёны цвет. Запруддзе. Прыбеглі, са сцяны
сарвалі кавёр паліцаі. Баравікі.
КАВІ́ЛКА, КАВЫ́ЛАКА ж. Папярочная планка, якая прымацоўвалася на версе
дзяржання лапаты. Каві́лка ў лъпаці. Заазер’е. Кавылъка ў рытаўё дзелълъся. Заазер’е.
КАВІ́ЛАЧКА памянш. А каві́лачка ў рътаўе. Заазер’е.
КАВІЛЫ́ мн. Кастылі, мыліцы. Тады нъ къвілах соўваліся. Хадзі́лі яшчэ нъ кавілах.
Нямойта, Багданава.
КАВІЛЯ́ЦЬ незак. Ісці кульгаючы. Як па роўнаму, троха кавіляю. Марозаўка.
КАВЫЛІ́НА ж. Каліва кавылю. Вазмём тры къвылі́ны, тры жыці́ны, тры къласы.
Багданава.
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КАВЫ́ЛЬ м. Кавыль (расліна). Багданава.
КАВЯРКО́Т м. Назва мясціны. Къвяркот – назывішча было [месца]. Нямойта.
КАГА́Л м. 1. Родзічы па ўсіх лініях. Вот яны ўсе ръдня, къгал быў бальшы. Кагал
еты папрапісалі. Запруддзе. 2. Група людзей. Къгал стъяў там, і сълдата ўхапі́лі, а на
трэці дзень прывялі́ на тое самае места. Запруддзе. 3. Гурт дзяцей. Во кагал дзяцей.
Гарадзец.
КАГА́ЛАМ прысл. Гуртам. Жалі къгалам, па тры, па чатыры постаці. Гарадзец. І
бабы етыя стаяць къгалам і песьні пяюць [на вяселлі]. Самсоны. Сабралісі ўсе кагалам.
Партызаны. Як кунпанія, то скажуць: «Што вы тут къгалам пасубралісі?» Міцюкова.
КАДЗІ́ДЛА н. Кадзіла. Бацюшка пасвеціць кадзі́длам. Каралевічы.
КА́ДКА, КА́ТКА ж. Кадка, кадзь; драўляная пасудзіна з клёпак для захоўвання
прадуктаў. Катка вады ў хаці была [каб гатаваць гаспадыні]. Нямойта. КА́ДАЧКА
памянш. Кадачка – муку дзяржалі. Багданава.
КАДРЫ́ЛЯ, КАДРЭ́ЛЯ ж. Кадрыля (танец). І кадрылю гуляла, і лявоніху. Цясішча.
Кадрэлю ў пары танцавалі, сабіраюцца ў чатыры, шэсць, восім пар. Самсоны. Вічарынка
ў нядзелю, гулялі кадрэлю і вінгерку, какетку, і хойру. Кавалі, Багданава, Заазер’е,
Запруддзе, Закур’е.
КАДРЫ́ЛЬ ж. Тое ж. Кадрыль, а потым лінцяя танцуюць. Марозаўка.
КАДУ́К м. Чорт, д’ябал. Кап на цібе кадук нъвалі́ўся. Запруддзе. ◊ КАДУ́К ЯГО́ (ЯЕ́)
ЗНА́ІЦЬ. Нічога невядома (пра каго-н.). Кадук яе знаіць, бацька гъварыў. Рэчкі. Кадук яго
знаіць. Запруддзе.
КА́ДУЎБ м. Драўляная бочка. Кадуўб і даўбёка – адно. Фасаўшчына.
КА́ДУЎБА, КА́ДАЎБА ж. 1. Драўляная бочка. Кадуўба. Вялікі Азярэцк.
КА́ДАЎБАЧКА памянш. У кадаўбачку высыпіш муку. Багданава. 2. Глыбокая яма з вадой,
у якую ўстаўлялася бочка. Пан выкъпаў кадъўбу, і бочку ўставіў, дзе крыні́ца. Вялікі
Азярэцк.
КАДУ́ШКА ж. Кадушка, кадка; невялікая драўляная або саламяная бочка. Кадушка
для зірна, мукі́, іна сълъмянъя, лазой пераплеценъя, і крышка ёсь. Кляпчэва. Такая кадушка
– вады нагрэю і дзяцей абмываю. Цясішча, Гарадзец.
КАЖА́Н м. Кажан. Хто кажыць къжан, хто – лятучъя мыш. Дольдзева. Кажан ня
любіць торгання. Галашчакіна. Кажаны ляталі ў пунях, дзе сена. Багданава.
КАЖНАРА́ННЯ прысл. Штораніцы. Кажнарання пляменнік заходзіць. Вялікі
Азярэцк.
КА́ЖНЫ, КО́ЖДЫ, КА́ЖЫН, КА́ЖДЫЙ 1. займ. Кожны. Кажны празнік
празнавалі. Міцюкова. У кажнъга хъзяіна была ёўня. Серкуці. У кажную саломінку цячэць
сок. Багданава. Кажны дзень, можа, так не работаюць? Закур’е. Кожды гот у мяне былі́
квъціранты. Чуцькі. Кожды дзень мъсквіча піў і залечыў язву. Баравікі. Кождъму [на
вяселлі] была чарка съмагонкі. У кажынага вада патходзіць [пад падлогай]. Неўгадава.
Ні кажын гот бываюць яблыкі. Серкуці. Багданава. Каждый кусок зямлі́ называлі.
Хамінічы. Каждый хъзяін нъд сабой барын. Каралевічы. 2. м. Кожны. На ўзносы кажны і
даў. Буй. Кажны сам сабе стоіць. Кляпчэва.
КАЖО́К м. Невялікі кажух. Кажок падсцелюць і маладыя перад іконай молюцца.
Партызаны.
КАЖУ́Х м. Кажух. Кажухі́ шылі, польты. Каралі. Кажух сні́цца – цяжэсць. Ракаў
Засценак. Але кажух пасцелюць, у хату як ідзець на тым кужуху, каб багатыя былі́ [на
вяселлі]. Запруддзе. КУЖУШО́К памянш. Кужушок быў у нас, с авечък. Багданава.
КАЖЭ́ЎНІК м. Гарбар; той, хто займаецца апрацоўкай шкуры. Наверна, кажэўнік
кожы абрабатываў. Нямойта.
КАЗА́, КО́ЗА ж. 1. Каза; самка казла. Каза аказі́ла козачкаў і казлоў. Запруддзе. С
козы, с казі́нъга мълъка смітана ні атбіраецца. Ракаў Засценак. Коз дзяржала, а цяпер
кармі́ць не магу. Закур’е. Мая тут коза атвязана. Багданава. 2. Каза, сажань;
двухметровая драўляная прылада для абмервання зямельных участкаў. Къза – два метры,
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на трох палках. Серкуці. Брыгадзі́р возьміць казу і памерыіць. Фасаўшчына. Калі́ жнец
атстаець, то скажуць: на казе едзіць. Дольдзева. 3. Памылка пры снаванні кроснаў. Къза
– ета як поперак пакладзеш ні́тку ні туды. Багданава. 4. Дзіцячыя саначкі-палазы з дроту.
Дзеці з гары на казе кътаюцца, с провълакі рабі́лі. Міцюкова.
□ Зъдърма і воўк казе ні пляшыць. Сянно.
КАЗАРЭ́З м. Забойца (чалавека). Къзарэз звалі, што зарэзуў чълавека. Заазер’е.
КАЗА́ЦЦА незак. Здавацца. Лес, каацца, бальшы. Ульянавічы.
КАЗА́ЦЬ незак. Казаць. Я яшчэ, як той къзаў, што магу, усё дзелаю. Чуцькі. Жыць
цяпер хърашо, ні нада къзаць. Гарадзец. Мама къзала, што атніла мяне, а я прасі́ла сі́ські
хоць раз. Партызаны, Алексінічы, Багданава, Гарадок, Дольдзева, Запруддзе, Каралевічы,
Ульянавічы, Неўгадава. Каіць, ён памёршы. Дай ты, каець, вады ад пуду, крычаць дзеці.
Запруддзе. А ён кець мне. Ульянавічы. Мы кааць ня помнім! Іна стала каць, што бульба
зъражона. Міцюкова. Я ш ку [кажу]: пъмагчы ніхто ня хочыць. Малы Азярэцк. Вашы рукі
крэпкія, я ку [кажу]. У мяне, ку, свае дзялы. Я ку, у каго я буду браць малако? Запруддзе. Я
ку, чалавек гараваў – сі́льна харошы. Закур’е.
КАЗАЧЫ́Н м. Кажух, пашыты са шкуры казы. Ён і партны быў харошы, кужухі́, а
тыя къзачыны такі́я шыў, атрызны такі́ ззадзі. Леснікова.
КАЗЕ́ЛЕЦ м. Дробная плотка. Казелец – сама маленькъя плотъчка, яна пяць гадоў
будзіць расці́ і вотъчкая. Яна малінькъя ўжо с ыкрой. Багданава.
КАЗЕ́ЛЕЦ м. Казелец (расліна). Казелец горкі, каровы ні ядуць. Многа нарвуць,
натопюць і рану прыкладалі, казелец мяса выядае. Каралевічы. Казелец па лугах, скот ня
есць, дужа горкі. Каралі. Казельцам націралі рану, як раней у армію не хацелі ісці́. Чуцькі,
Алексінічы, Буй, Ракаў Засценак.
КАЗЕ́ЛЬКІ, КАЗЁЛЬКІ мн. Тое ж. Казелькі жоўценькія, ногі націралі, распъхала
нъга, балі́ць. Казелькі жоўценькага цвету. После вайны націралі ногу, і нага распахала і ў
армію ні бралі. Запруддзе. Жоўтыя казёлькі дужа горкія, бувала клапы, блохі, і той вадой
аблівалі – ядкая такая трава. Багданава, Закур’е. КАЗЕ́ЛЬЧЫКІ памянш. Казельчыкі
жоўтыя па лугу, дужа горкія, як у вочы – есца, апарвалі клапоў, бувала клапы былі́.
Багданава.
КАЗЕ́ЛЬКІ мн. Трыножак; драўляная падстаўка на трох ножках. Ліжакі́ на казелькі
пастаўлены. Вялікі Азярэцк. Яны лупюць авец, къчаюць пъ зямле, а мы здзелалі казелькі і
лупі́лі, і нашых прынялі́ ў сталовую, пътаму, што яны чыстыя. Міцюкова.
КАЗЁЛ м. Казёл; самец казы. Два казлы аказі́ла каза рабая. Запруддзе. Казёл прышоў
і рукі ёй даваў лізаць. Багданава. КО́ЗЛІК памянш. Два козлікі каза аказі́ла, папатніла
[адняла, адлучыла] сразу. Запруддзе.
КАЗЁЛ м. 1. Пашкоджанае вочка на клубнях бульбы. У бульбі пакуль казлы етыя
павыкалупаіш. Марозаўка. Тады яе [бульбу] лупюць, каб ні было къзла і таўкуць.
Запруддзе. Казлы ў бульбі ня выкълупъіць наша нявестка. Пожанькі. 2. Масляк (грыб).
Сянно.
КАЗЁЛ м. 1. Козлы; прыстасаванне для пілавання дроў. Э́та казёл, на ём драва
пі́люць. Нямойта. 2. Падстаўка такой формы для іншых мэт. Казёл ставіцца, ложыцца
піраводзіна на яго ў хлеве, сараі, раньшы і па хатах. Вялікі Азярэцк.
КАЗЁЛ м. Казляк, масляк. Казлы слі́зенькія, пад сасонкамі. Багданава.
КАЗЁННЫ прым. Казённы, дзяржаўны. Казённы лес быў чысты, як пол. Цясішча.
Не казённы дом, свой. Запруддзе.
КАЗІ́ННЫ прым. 1. Казіны. Казі́ннае малако нада раб’ёнку даваць. Запруддзе.
Казі́ннае малако п’ю. Багданава. 2. Травяны чай. Казі́нны чай зраблю – гэта з травы чай.
Нямойта.
КАЗІ́ЦЦА незак. Каціцца; нараджаць дзіцянят. Яны [козы] казі́ліся летъм.
Міцюкова.
КАЗІ́ЦЬ зак. Акаціць. Тая двое казі́ла. Запруддзе.
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КАЗЛЫ́ мн. 1. Козлы; прыстасаванне для пілавання дроў. Доскі пілі́лі, казлы былі́.
Манголія. Нъ казлы ўложуць бярно і пі́люць. Серкуці. Ставюцца казлы, браўно ложыцца і
такой прадольнай пілой рэжыцца. Нямойта. 2. Кроквы ў гаспадарчым будынку. Два казлы
ставяць: адзі́н къла шчыта, другі́ къля сценкі, і прыбіваюцца доскі. Багданава. Цяпер
казлы не становяць, а страпі́лы. Гарадзец. На паследні вянец казлы. Гарадзец. 3.
Трыножак; прыстасаванне для падвешвання калыскі ў полі. Лубяначку-люлячку бяру, тры
казлы – і на поле жаць жыта. Гляджу, каб стойка не павалі́лася. Цясішча.
КАЗЛЫ́ мн. Казелец. Казлы былі́: жоўцінькім цвітуць, высокія такі́я, горкія-горкія,
настаівалі і аблівалі [ад клапоў]. Багданава, Партызаны.
КАЗЛЯ́К м. Казляк, масляк. Казлякі́ па дарогах растуць, з пяска вылязаюць. Каралі.
КАЗЛЯНЯ́ н. Казляня. Двое къзлят было. Каралі. Къзлянят паю чатыры разы.
Багданава. КАЗЛЯНЁНАК памянш. Закруці́ўся казлянёнак – і засі́ліўся. Запруддзе.
КАЗНА́ ж. 1. Казна; дзяржаўная ўстанова, прадпрыемства. Яны ў казну мълако
здаюць, дзешавей. Ракаў Засценак. 2. Дзяржава. Казна плаці́ла на дзеўку. Карпавічы.
КА́ЗНІЧАЦЬ незак. Караць, мучыць. І пувялі́ яго казнічаць, а на Паску ён у
двіннаццаць часоў ночы аджыў. Буй.
КАЗЫМА́ТКА ж. экспр. Пабудова для матацыкла. Мы тут казыматку сыну
пастроілі на мытацыкл. Багданава.
КАЗЫРА́ЦЬ незак. перан. 1. Казыраць, выхваляцца. Так казырала, што ад загавораў
плячо ў суседа палучшала. Міцюкова. 2. Радавацца. Проска, ты далжна казыраць, што
людзі да цябе прыходзяць. Нямойта.
КАЗЬБА́ ж. 1. Касавіца. С казьбы прыдзеш, вып’еш сок – харашо! Дольдзева. Пашоў
с казьбы віцінар. Нямойта. 2. Кашэнне. Памагаіць іс казьбой, касі́ць во некаму. Марозаўка.
Нінажорлівы ні толькі ў ядзе: у рабоце, у казьбе. Дольдзева.
КАЗЮ́ЛЬКА ж. Казелец. Жоўтая была, звалі казюлькі, горкая дужа, варылі і той
вадой клапоў аблівалі, яна яткая, раз’ядала. Багданава.
КАЗЯ́ЎКА ж. Казяўка, кузурка. Къзяўкі, яны чорныя. Сукрэмна.
КАЙБА́ЙН м. Камбайн. На кайбайне работаў, на трактары. Запруддзе.
КАКЕ́ТКА ж. Какетка (танец). Была какетка, то што ў вочы глядзець нада. За рукі
возьмуцца, адна ззаду, красі́вая гульня, рас-рас-рас. Багданава. Какетку ўдваі́х танцавалі,
пад рукой мальца дзеўка круціцца. Самсоны. Какетку гулялі так: бяруцца за рукі,
барышня папераду і аглядаіцца. Кавалі, Вялікі Азярэцк, Заазер’е.
КАКО́ШНІК м. Капытнік (расліна). Какошнік цвіці́ць белым цветам па балотах.
Какошнік – трава белым цветам, як цюльпаны, цвіці́ць. Каралі. Какошнікам з вясны
свінней кармі́лі, шыроканькае лі́сце. Багданава. Какошнік расце ў балоці дзе вада, свінням
даём, на вадзе расце, лісткі́ на карні́. Леснікі, Запруддзе, Міцюкова, Фасаўшчына, Чуцькі.
КАЛА́, КАЛЯ́ прыназ. Каля. Раньшы жылі́ старыкі́ къла дзяцей. Марозаўка. Летась
къла нас была ві́ґа. Гарадзец. Къла мяне ніхто ні зърабі́ў, акрамя сцікла ўсё сам рабі́ў.
Жохава. Къла нас сажълку выкъпъў, і скот поім. Каралі, Дольдзева, Запруддзе,
Кішуроўшчына, Міцюкова, Сукрэмна. А тут во равок касі́лі каля свайго гароду.
Міцюкова.
КАЛАВУ́Р м. Начлег, пасьба коней уначы. Нъ кълавур і я ездзіла, на ўсю ноч. І
бальшэя і малэя ездзілі. Нъ кълавур коні вадзі́лі. Кішуроўшчына.
КАЛАКО́ЛЬЧЫК м. Званочак (кветка). І калакольчыкі цвітуць, і рамашкі. Буй.
КАЛАНУ́ЦЬ зак. Страсянуць, скалануць. Къланула куст калі́ны, а ат яе пачкамі
мятлікі. Малы Азярэцк.
КАЛАРА́Д м. Каларадскі жук. Жукі́ – каларад – усюдых на бульбі. Партызаны.
Каларадаў наслалі. Буй.
КАЛАСАВА́ЦЦА незак. Каласіцца. Каласуецца жыта, тады можна гуркі́ сеяць.
Гарадзец.
КАЛАСАВІ́КІ мн. Баравікі, якія растуць у час каласавання жыта. Запруддзе.
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КАЛАСІ́ЦЦА незак. Каласіцца. Жыта къласі́цца, красуецца, патом наліваецца,
спеіць. Розмыслава.
КАЛАСНІ́КІ мн. Баравікі, якія растуць у час каласавання жыта. Кълъсьнікі́ буваюць,
як жыта къласуйіць. Пожанькі.
КАЛАТО́ЎКА ж. Калатоўка; прылада ў выглядзе палачкі з сучкамі на ніжнім канцы
для размешвання стравы. Кълатоўка пяцізубовъя іс сасны. Кляпчэва. Кълатоўка
дзіръвянъя і такі́я ръгачыкі. Дольдзева. Кълатоўкі з зубчыкамі з елкі дзелаюць, кулеш
мішалі. Ракаў Засценак. Як дождж ў свадзьбу, тады кажуць: мъладуха кълатоўкі лізала,
а ні пенкі ела (прыкмета). Багданава, Гарадзец, Запруддзе, Кляпчэва, Кішуроўшчына,
Рэчкі. КАЛАТО́ВАЧКА памянш. Во калатовачка камы таўкці́. Багданава.
КАЛАТУ́Ш КА ж. 1. Прылада для глушэння рыбы па першым лёдзе. Кълатушкъй
стукні, іна і гатова [рыбіна]. Заазер’е. 2. Кіёчак з перакрыжаванымі палачкамі. Бойка
дзірвянная была масла біць, і калатушка. Жохава.
КАЛАЎРО́Т м. 1. Калаўрот; прылада для ручнога прадзення кудзелі, якая
прыводзіцца ў рух панажом. З кълаўрота снувалі кросны. Напралі, шпульку зматалі на
кълаврот. Вялікі Азярэцк. 2. Свердзел. Калаўрот – дзі́ркі пракручваць, свярдлі́ць.
Міцюкова. Кълаўрот быў, дзерава свярлі́ць. Жохава. 3. Вал з ручкай, на які намотваецца
канат, ланцуг. Нейкім калаўротам коней вадзі́лі, рыбу даставалі. Закур’е. 4. Рухавік з
кола, якое прыводзіць у бег санкі на лёдзе. Дзеці ўбіваюць жалезну ось, а раншы
дзірвянную вось, у зямлю ці нъ сажълцы, кладуць на ось кълясо, прывяжуць жардзі́ну і дъ
яе прывязыюць санъчкі, жардзі́ну круцюць. Гэта зваўся кълаўрот. Міцюкова. Кол
убіваюць у зямлю, кълясо надзяюць, прывязваюць жэрць к санкам і кълясу, і адзі́н кълясо
круціць кругом, астальныя сідзяць на саначках і іх ганяюць ўкругавую. Э́та кълаўрот.
Запруддзе, Нямойта.
КАЛАЦІ́ЦЬ незак. 1. Калаціць; гатаваць якую-н. страву, размешваючы калатоўкай.
Кълатоўка кълаці́ць кулеш была. Нямойта, Гарадзец. Як калоцюць, кълъ калатоўкі мяса
задзержыцца. Дольдзева. 2. Абшукваць. Адну ноч калаці́лі немцы, усю хату паролі.
Серкуці.
КАЛБАСІ́НА ж. Каўбаса. Калбасі́на – сем рублей пяцьдзесят капеек, а два рублі́ ў
дзень заробіш. Буй.
КАЛДА́ШКА ж. Булавешка; невялікая палка з патаўшчэннем на канцы. Тады, як
кълдашкай пабі́ла Гі́бачкіных курэй, паклі́кала Марва. Нямойта.
КАЛДА́ШКА ж. Чараўніца. Яна кълдашка, а атец яе калдун буў. Нямойта.
КАЛДО́БІНА, КАЛДУ́БІНА ж. Калдобіна, выбоіна, ямка на дарозе. У калдобіну
ўдарылася машына. Запруддзе. Калдубіна была нейка ля дарогі. Запруддзе. Калдубіна з
вадой. Партызаны, Гарадок. КАЛДО́БІНКА памянш. Калдобінка там была, руль у бярэзіну
ўдараў. Запруддзе.
КАЛДО́ПКА ж. Пасудзіна для сыпучых і іншых прадуктаў. Калдопка для яек
спецыяльна, можна ўсыпаць што. Серкуці.
КАЛДО́ЎНЯ ж. Чараўніцтва. Калдоўню зналі нікаторыя. Закур’е.
КАЛДУ́ЖЫНА ж. Калдобіна, выбоіна, ямка на дарозе. Калдужыны – ні́зкія мяста,
въда стаі́ць. Партызаны.
КАЛДУ́Н м. Чараўнік. Калдуны былі́, зачаруіць карову. Нямойта.
КАЛЕ́ЙНЫ прым. Калійны. Калейнаю соль бралі, салі́лі ў вайну. Баравікі.
КАЛЕ́КА агульн. 1. Калека; чалавек, які мае які-н. фізічны недахоп. Матка – калека,
і рукі трасуцца. А людзі ўсякіе калекі раждаюцца. Вока вынялі, калека ён. Запруддзе. 2.
Пра чалавека з пашкоджанай, ненармальнай псіхікай. Ума нет – шчытай калека.
Каралевічы.
КАЛЕ́КА ж. Мянтуз. Калека – тъкая, як змія, косці толькі, ні угар, ён пахожы,
бываіць таўстая, у норах жывуць. Фасаўшчына. Калека і цяпер ёсь у возіры. Калека
бярэцца нъ чървіка хърашо. Дзет кі́ніць у возера рызі́нъвыя боты, то калека ў бот
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залезіць, а дзет ездзіць і глядзі́ць, дзе боты ліжаць, то ён йіх пъдымаіць. Калекі ўкусныя
сі́льна. Багданава, Алексінічы, Марозаўка.
КАЛЕ́КІ прым. Пакалечаны; з фізічнымі недахопамі. Калекі сын с маладосці.
Дуброўкі.
КАЛЕ́НА ж. 1. Калена; каленны сустаў. Балі́ць нага ў каленях. Багданава. 2. Нага ад
каленнага сустава да таза. Хадзі́ ка мне, на каленях пасядзі́. Багданава. 3. Патаўшчэнне,
каленца ў сцябліне. Саломіна ў жыці калены імеіць, каб не павалі́лася. Міцюкова. 4.
Асобная частка, закончаны матыў у музычным творы. Ён [музыкант] адно калена
сыграіць, патом другоя. Багданава. 5. Фігура ў танцы, скоках. Нескалькі кален было ў
лінцяі [танец]. Багданава. ◊ У КАЛЕ́НА. 1. Пра вялікі памер чаго-н. У калена цугун
наварыш бурукоў, капусты. Чуцькі. 2. Вельмі шмат (па калена). У калена гразі́. Закур’е.
КАЛЕ́НЬКІ мн. ◊ НА КАЛЕ́НЬКАХ. Сагнуўшы ногі ў каленях. Я і на каленьках
слала лён. Міцюкова.
КАЛЕ́СНІК м. Калеснік; майстар, які вырабляе колы, калёсы. Там калеснікі жылі́,
каткі́ (колы) дзелълі. Стукалава раньшы звалася, там калеснікі жылі́. Жохава.
КАЛЕ́ЦЬ незак. Калець, зябнуць, мерзнуць. Нада ш свінню пакрыць: ноч сядзі́ш,
калеіш. Вялікі Азярэцк. Каб яно калела, каб я туды пайшла. Міцюкова.
КАЛЁСЫ толькі мн. Воз, павозка. Раньшы былі́ на дзіръвяным хаду калёсы.
Гарадзец. Дзяцей на калёсы сваі́х, у мяне сын быў і свякроў была, і пъдалі́ся ў лес.
Леснікова. КАЛЁСКІ памянш. Стары ў калёсках прывёс сена. Багданава, Неўгадава. ◊ НІ
КАЛЁС НІ АТО́С. Пра адсутнасць усяго. Ні калёс ні атос. Чуцькі.
□ Рыхтуй калёсы зімой, а сані – летам. Запруддзе. □ Берагуць сані летам, а зімой –
калёсы. Міцюкова, Буй, Нямойта, Каралевічы.
КАЛЁСНЫ прым. Калёсны; прызначаны для калёс. Яўрэі бралі бі́рачкі [палачкі] за
мазь калёсную, потым прыяжджаў – і рашчытвалі. Леснікова.
КАЛЁЎНІК м. Калёўка; спецыяльны рубанак для выстругання дошак і планак з
фігурнымі краямі. Калёўнік – ета карні́зы выбіраіш. Нямойта.
КАЛІ́ злучн. 1. Калі. Колісь калі́ румачку, калі́ дзве вып’ець і вылазіць з застолля.
Гарадзец. Алешыны, бярэзіны, калі́ елка дзе. Як калі́, калі́ нічога ні кіпячу, толькі есці вару,
тады надоўга [балон газу]. Багданава. А сын калі́ прыедзіць, прывязець што. Рэчкі.
Дакторка кажыць, што калі́ што з бабушкай, прывядзі́. Рулёўшчына. 2. прысл. Час ад
часу, рэдка. Мой дзет смяецца калі́. Гарадзец.
КАЛІ́БР м. Аднолькавы спосаб. Кап жа еты таніц ды гулялі адным калі́брам. Вялікі
Азярэцк.
КА́ЛІВА н. 1. Каліва, сцябло расліны. Як патрэш колас, глядзі́ш, во якое каліва.
Нямойта. 2. Адно зернетка (збожжа, маку, якога-н. насення і інш.). Прыгаршча жыта,
дзевяць каліў пакі́далі скаці́не, каб скот гудуваўся добра. Запруддзе. 3. прысл. Трошкі,
крыху. Каліва – эта нямношка масла ці сала там ускі́ніш. Серкуці. Тутай і каліва сахару
німа. Вялікі Азярэцк. Птушка тая дзе каліва цілі́кніць. Міцюкова. На Варвары каліва
начы ўварваюць толькі. Ракаў Засценак, Гарадзец, Запруддзе, Кішуроўшчына, Леснікова.
КА́ЛІЎКА памянш. Каліўка бульбы засталося. Каліўка – нямношка. Кішуроўшчына. ◊ ДА
КА́ЛІВА. Абсалютна ўсё, цалкам. Хата, усё згарэла да каліва. Мянюцева. ◊ НІ КА́ЛІВА.
Зусім, ніколькі, ані. У хаці ні каліва пумідор. Леснікова. ◊ ПА КА́ЛІВУ. Вельмі мала,
пакрысе. Па каліву раздзялі́лі ўсім камбікорм. Буй. Е трава, як жыцьвік, як цімафеяўка,
спячэш праснак і адзі́н аднаму даеш па каліву. Ракаў Засценак. ◊ ПА КА́ЛІЎКУ. Тое ж. Па
каліўку вып’ем. Парэчча. Па каліўку сена – і ў пукі́. Запруддзе.
КАЛІДО́Р м. Калідор. А гэта лінолій, на лета вынісу ў калідор. Леснікова.
КАЛІ́НА ж. 1. Каліна (дрэва). Як калі́на начынаець у кругу цвісці́, то сей зярно на
ўсю руку (прыкмета). Партызаны. У Курдзюковым лесі калі́ны многа. Манголія, Кавалі,
Дубоўкі. 2. Ягады каліны. Ат даўленя калі́на памагаіць. Нямойта. Калі́ну тушылі с
сахарам. Гарадзец. Калі́ны многа було, птушкі аб’елі. Гарадок.
□ Е́слі калі́на ў кругу, то сей ячмень ва ўсю руку. Нямойта.
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КАЛІ-НЕ́БУДЗЬ прысл. Калі-небудзь. Чарні́цы калі-небудзь зародзюць. Багданава.
КАЛІ́СЬ-ТО прысл. Некалі, калісьці. Было многа калі́сь-то. Леснікова.
КАЛІ́СЬЦІ прысл. Тое ж. Я калі́сьці была мълъда, а цяпер стары грып. Дуброўкі.
КАЛІ́-ТА прысл. Тое ж. Калі́-та пъсялі́ўся Ракуў і сталі зваць Ракуў Засценък. Ракаў
Засценак.
КАЛІ́ТКА ж. Калітка; невялікія дзверы для праходу ў варотах. А ў въратах – эта
калі́тка. Нямойта.
КА́ЛІЎЕ, КА́ЛІЎЯ н. зб. Каліўе (пра бульбу). Каліўе ў бульбе, сажнеш яго,
пасушыш, пъвяжъш у снапочкі, каровам дъвалі, каровы хърашо ядуць. Каліўе – гета
цяці́ўе ў бульбе. Во каліўе пасохла. Калі́ўя гэта сушылі. Кішуроўшчына.
КАЛМА́К м. Пра дрэва з густым, няроўным веццем. Стаі́ць калмак сярод леса.
Баравікі.
КАЛМЫ́ЖКА ж. Сухая груда зямлі. Нада пабі́ць калмыжкі зямлі бъранамі.
Баравікі.
КАЛМЫ́НКА ж. Конаўка; металічная пасудзіна з ручкай для піцця. Калмынкі былі́
такі́я ні́зінькія з жэсці, з ручкай, пілі́ гарэлку. Манголія.
КАЛО́ДА ж. 1. Калода. Вялікі Азярэцк, Серкуці. Таўстая ты, як калода. Вялікі
Азярэцк. Цяжолы, як калода. Серкуці. Ай, як калоды ногі [сталі]. Вялікі Азярэцк.
КАЛО́ДАЧКА памянш. Уторкніш у калодачку лучыну – і светуш. Фасаўшчына. 2. Сям’я
пчол. У Івана асталася калода пчол. Гарадзец. Чатыры калоды пчол было. Неўгадава. 3.
Навой у кроснах. На калоду наматваеш, полмесяца ткеш. Дуброўкі.
КАЛО́ДЗЕЖ,
КАЛО́ДЗЕЗЬ,
КАЛО́ДЗІЖ,
КАЛО́ДЗІЗЬ,
КАЛО́ДЗІСЬ,
КАЛО́ДЗЯСЬ м. Калодзеж, студня. Мак сыпалі ў калодзіж штоп дошч пашоў
(прыкмета). Пасеялі гарот, ні днаго дожжу ні было. Гарадзец, Каралі. Бывала калодзісі
чысцілі два разы ў гот. Вялікі Азярэцк. На каляды свецяць калодзезь. Алексінічы. У іх, у
мъскалей, с калодзіся наносяць вады і туды дзяцёнка, калі́ хрысцяць. Карпавічы. І вады ў
калодзізі не было. Партызаны, Станюкі. Дзе калодзясь які́ – усё зналі. Ульянавічы. У
калодзісь мак сыпалі, кап дажджы пашлі́ (прыкмета). Запруддзе. Калодзеж на ўсё сяло
быў. Калодзеж перасох, зусі́м вады не было. Закур’е. ◊ ЯК У КАЛО́ДЗІЖЫ. Пра хмурнае
надвор’е. Пагода як у калодзіжы, нет сонца, неба зацягнена. Фасаўшчына.
КАЛО́ДЗЕЦ, КАЛО́ДЗЕЦЬ м. Тое ж. Калодзіц къпалі, стары быў, къпалі, вады ні
стала, марос. Багданава. Вады с калоцца еле выцягну. Запруддзе. На аснове крыні́цы
выкапалі калодзець. Закур’е.
КАЛО́ДКА, КАЛО́ТКА ж. 1. Кароткі адрэзак тоўстага бервяна, на якім сякуць штон. Е́та калотка дровы рубі́ць. Фасаўшчына. 2. Апорны слуп. Калотка дубовая, а на ёй
гроп [быў у склепе]. Вялікі Азярэцк. КАЛО́ДАЧКА памянш. Там на ўлі́цы дрові колім,
калодачка. Леснікі.
КАЛО́ЦЦА незак. Калоцца, бадацца. Цёлку к быку звадзі́лі, а яна давай калоцца.
Колюцца каровы, адна калолася і другая, мушчыну павалі́ла, неяк дзве каровы калоліся.
Гарадзец. Калоўся той бык. Запруддзе.
КАЛО́ЦЬ незак. 1. Выклікаць востры, калючы боль. Неяк было на нагу стаць, коліць
і коліць. Багданава. Серца і коліць, і балі́ць. Заазер’е. КОЛЬ. Кальнуць. У палец коль –
метачка, як макава зярно стала. Нямойта. 2. Забіваць чым-н. вострым (свіней). Яны
колюць сваі́х кабаноў і добра жывуць. Баравікі. ◊ ХОЦЬ У ВО́КА КАЛІ́. Зусім нічога не
відаць з-за цемры. Цёмна хоць у вока калі́. Багданава.
КАЛО́ЦЬ незак. Калоць, разбіваць, рассякаць. Там на уліцы дрові колім, калодачка
[там стаіць]. Леснікі. Я іх рэзала, калола й складывала ў граду. Заазер’е.
КАЛПА́К м. Накрыўка акруглай або конусападобнай формы над чым-н. На канцы
восі надзяецца, ета называецца кълпак. Гарадзец.
КАЛТУ́Н, КАЛДУ́Н, КУЛТУ́Н м. Каўтун. Калтун – въласы саб’юцца, расчасаць
неяк. Калтун – чула, гедак звалі, як въласы саўюцца. Багданава. Калтун збі́ўся, яго
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выстрыгалі. Гарадзец. Калтун саўецца, балезьнь калтун. Баравікі. Култуны былі́, іх
расчасываць нільзя. Нямойта. Калдун у въласах буваіць. Сукрэмна.
КАЛТЫХА́ЦЬ незак. Ісці. Пешкі калтыхаіш да Дольдзева, а каб аўтобус хадзі́ў,
заехъла п. Партызаны.
КАЛУ́Н м. Калун; цяжкая сякера з клінападобным лязом для колкі дроў. Калун, што
дровы б’ець. Вялікі Азярэцк. Калун тоўсты. Запруддзе. Калун і просты тапор.
Фасаўшчына.
КАЛУПА́ЦЬ незак. Калупацца, корпацца. Пасля цілят і калупала гэта, кап ні
заснуць, вышывала. Запруддзе.
КАЛХО́ЗАВЫ прым. Калгасны. Я прыехала сюды ў калхозаву хату. Кляпчэва.
КАЛХО́ЗНІК м. Калгаснік. Жыта, пшані́цу – за грані́цу, ячмень, авёс МТС
(ЭМТЭЭС) павёс, а касцер у засеку смяецца, што калхозніку дъстаецца. Кляпчэва.
КАЛЫ́М м. Калым; пабочны заробак. Паедзець на калым – і прывязець грошай.
Каралевічы.
КАЛЫ́МІЦЬ незак. Калыміць; падзарабляць грошы незаконным шляхам. Ты ж
калыміш, а над грашыма трасесся. Нямойта. Е́здзюць на север, калымюць. Ракаў
Засценак.
КАЛЫ́СКА ж. Калыска, дзіцячы ложак. Нада ў калыску класці й калыхаць, каб яны
смашна спалі. Заазер’е. А тады ўжо былі́ калыскі, такі́я стъялі на палу, можна было
къчаць. Запруддзе, Манголія. Пасрадзі́ хаты зачапі́лі калыску. Закур’е.
КАЛЫХА́ЦЦА незак. 1. Зыбацца, вагацца. Драгбучая места, як ідзеш, яно
калышыцца. Фасаўшчына. Там прорва, там твань калышыцца, там дна не дасталі
жардзі́намі. Серкуці. 2. Хістацца, шатацца. Зубы есь, але яны, як арэлі, калышуцца.
КАЛЫ́Х-КАЛЫ́Х. Калыхнуцца, гушкнуцца. Калых-калых, бярэзінка, / Балі́ць мая й
сярэдзінка. / Кап у мяне было й кугака (ла), / А я п яго ўскалэхнула, / Сярэдзінка аддыхнула
(з песні). Міцюкова. 3. Гушкацца. Вяроўку чапалі ў пуні і калыхаліся. Да вайны былі́ і
качэлі. Леснікова, Нямойта.
КАЛЫХА́ЦЬ незак. 1. Зыбаць, вагаць. Бура калышыць. Каралевічы. 2. Гойдаючы
калыску, усыпляць дзіця. Нада ў калыску класці й калыхаць, каб яны смашна спалі.
Заазер’е. Кълыхалі і пелі песню. Багданава.
КАЛЬНУ́ЦЬ зак. Кальнуць. Ажно ў плечы кальнула. Багданава.
КАЛЬЦО́ н. Кальцо. Як у мълацы кроў – скрось кальцо даі́ць нада (прыкмета).
Леснікова. Кольцы, тут у нас пяць калец, чатыры ў зямлі́, а пяты – навярху [у
калодзежы]. Багданава. У сільсавеці далі́ мне чатыры кальцы. Зруб стаў гніць ў
калодзежы, тады кольцы. Яшчэ кальцо купі́ў. Кляпчэва.
КАЛЮ́КІ мн. Печыва з пшанічнай мукі. Калюкі пяклі́ з мукі́ пшані́чнай. Дольдзева.
КАЛЮ́ЧЫ прым. Калючы, колкі. Зябір калючы ў гародзі тожа. Жохава.
Шчыпчыннік над возерам, калючы. Кошка ня есь ёршыка, ён калючы. Багданава,
Запруддзе. КАЛЮ́ЧЫНЬКІ памянш. Калючынькая трава была – асот. Самсоны.
КАЛЯДА́, КАЛІДА́ ж. 1. Каляды. Варожуць на Каляду, куды шуму панясець, туды
замуш пойдзіш. Усю шуму с печы, с хаты. Чуцькі. На Къляду многа зорак – многа арэхаў,
многа грыбоў (прыкмета). Багданава. Тры каляды было: за дзве нядзелі первая каліда,
пірад Новым годам – втарая. На первую каляду вазі́лі ваду свянцоную с цэркві, вады
паспытаюць і тады ядуць. Калотку цягалі на Къляду, палку зацэпіць і вълакуць. Гарадзец,
Ракаў Засценак, Дольдзева. Каліда была – бліноў напякуць, блін на галаву клалі, скажаш:
«Ідзі́» [дзяўчына замуж ідзе, сядзі – не пойдзе]. Дуброўкі. 2. Апошні дзень перад
Калядамі. Каліда сёння, нъзаўтра Къляды. Дольдзева. Каліда – вечър перат Кълядамі.
Дольдзева. ○ ПРАСТА́Я КАЛЯДА́. Абрадавая вячэра перад першым днём свята. Каліда
первая – пръстая, варуць куццю, пат скацерку сена, завуць марос. ○ БАГА́ТАЯ КАЛЯДА́ .
Абрадавая вячэра перад Новым годам (па старым стылі). Трынаццатага – бъгатая къліда,
пірад новым годам. Багданава. Жыта, што ставяць на кут, аббіваюць на багатую
каляду, аддаюць скаці́ні, каб скот гудуваўся. Запруддзе, Гарадзец. Другая каліда –
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бъгатъя, перат Новым годам. Ракаў Засценак. ○ ТО́НІНЬКАЯ КАЛІДА́. Абрадавая
вячэра перад Вадохрышчам. Восімнаццътъга январа – тонінькъя каліда, куццю с сахъръм
ядуць. ○ БЕ́ДНАЯ КАЛЯДА́ Дзень напярэдадні Вадохрышча. Калі́ на бедную къляду зоркі,
то грыбы будуць (прыкмета). Вялікі Азярэцк, Багданава. ◊ Е́ЗДЗІЦЬ ПА КАЛЯДЗЕ́.
Атрымліваць пачастунак за віншаванне з Калядой. Е́здзілі па калядзе [поп], давалі яму
кілбасу. Дольдзева.
КАЛЯ́ДНІЦА ж. Каляды. У Калядніцу марос. Неўгадава.
КАЛЯ́ДНЫ прым. Калядны. Нада кълядным попілам пасыпаць па капусці, тады ня
будзіць чарвей па капусці. Партызаны. І калядныя [песні] былі́, і Вялі́кадня былі́, і
валачэбныя. Багданава, Апечкі.
КАЛЯ́НДРА ж. Каляндра. Кмін, часнок, каляндру, перац клалі ў каўбасы.
Наторкала часнаку, каляндру. Міцюкова.
КАЛЯ́ДЫ, КО́ЛЯДЫ, КАЛЁДЫ мн. Каляды. У Къляды нільзя чъсаць, забіваць
гвоздзі, зашываць старае. Партызаны. Бярно прыцягнулі бабе на Каляды. Калодку
цягаюць, палку зачэпяць. Запруддзе. На Каляды гадалі дзеўкі: туфлі брасалі, у зеркала
свайго жаніха ві́дзелі. Буй. У Каляды сбіраюцца ваўкі́ – у іх ваўчыная свадзьба. Коляды
былі́, праз нядзелю Раждзіство. Багданава. Дажа к Кълядъм пяклі́ бліны гарохъвъя.
Каралевічы. У Къляды самы каўбасы. Марозаўка, Нямойта. Калі́ ў Калёды зорък многа, то
грыбы будуць (прыкмета). Леснікова. КАЛЯ́ДКІ, КАЛЯ́ДАЧКІ памянш. Прыйшлі́ Каляткі
– бліны ды латкі. Партызаны, Вялікі Азярэцк. Калядачкі – бліны, ладачкі, / Прыхадзі́це к
нам, накармі́це нас (з песні). Запруддзе.
КАЛЯ́НЫ прым. 1. Каляны, цвёрды. Бульба была каляная, нельга пацерці. Нямойта.
Да Пітра нада венікі візаць, ён мяккі, а послі Пітра ён къляны. Ракаў Засценак. Бяруць
каляныя мяшкі́, з горкі ўніз – і паехаў. Міцюкова. КАЛЯ́НЕНЬКІ памянш. Як недабі́тае
[кросны], касматае, дрэнна ткаласе, семям лляным аблівалі, семям памажуць,
каляненькае. Багданава. 2. Загусцелы. Яно [талакно з вадой] станіць калянае, бярэш у руку
і ясі́, і вады папіваеш. Багданава, Міцюкова, Дольдзева. 3. перан. Немілагучны. Грубае,
калянае фамі́лье. Нямойта.
КАЛЯСКО́ н. Маленькае кола. Нъ къляско б’еш, і сукала сукаіць. Закур’е, Багданава.
КАЛЯСО́ н., КАЛЯСЫ́ мн. 1. Кола. Запалюць калясо, пойдуць у жыта, вясёла было.
Алексінічы. Кълясом табе дарога, кап ты там піръвярнуўся – гэта ўжо дрэнна
[пажаданне няўдачы ў дарозе]. Нямойта. Калясы трактара палі́лі на Купала. Багданава.
Кірмашы былі́. На кірмаш вязуць сані, кълясы, бочкі. Рубеж. Калясоў занясець, пакрышак
– і пылаець з мазутай. Гарадзец. 2. Невялікае кола ў калаўротку. Шнуры на рэпку і на
калясо, і круціцца калясо і рэпка. Каралі. 3. Крываногі. Ён кълясо – ногі крывэя. Сянно. ◊
КАЛЯСО́М ДАРО́ГА. Пажаданне добрай дарогі. Ат’яжджаюць – калясом дарога.
Каралевічы, Парэчча, Неўгадава.
КАЛЯЯ́ ж. Каляя, каляіна. Яна ў каляе найдзець пад пуняй, як п’яны. Кляпчэва.
КАМАВА́СТЫ прым. Нягладкі, выпуклы. А бальшэя чорныя галовы, къмавастыя
грыбы. Бървікі́, бывала, къмъвастыя, чорныя галовы. Запруддзе.
КАМА́НДАВАЦЬ незак. перан. Быць галоўным у пчалінай сям’і. Матка ў пчол
камандаваіць. Неўгадава.
КАМАНДЗІ́ЦЬ незак. Верхаводзіць, кіраваць. Гета, як прыедуць да маладога,
камандзяць. Дуброўкі.
КАМА́Р м. Камар. Ціплята траву ядуць, къмароў хватаюць. Партызаны. Камары
мак таўкуць, то цёпла будзіць (прыкмета). Гарадзец. Ну і сі́лы ш, як у таго къмара! Вялікі
Азярэцк, Багданава, Сукрэмна.
КАМА́РНЫ прым. Час, у які бывае шмат камароў. Камарны год, і авадней многа –
малочны год (прыкмета). Сядзець невазможна, къмарны год. Партызаны.
КАМБІКО́РМ м. Камбікорм. Камбікорму даў і вады дайжа даў. Міцюкова.
Камбікорм і той раздзелюць. Буй, Запруддзе, Партызаны.
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КАМЕ́ЛЬ м. 1. Камель; ніжняя частка ствала дрэва. Камель дзерава ляжыць на
лісі́цах, а макушка цянецца. Міцюкова. Як у камлі́, так і ў макушкі роўненькі лес. Баравікі.
Камель ёсь камель, а пятка пяткай называецца. Нямойта. 2. Частка снапа ніжэй
перавясла. Камель – ні́жы візьма. Гарадзец. У снапу камель, верхняя частка – макушка.
Розмыслава. КАМЯЛЁК, КАМЁЛАК памянш. Къмялькі́ роўнінькія [у снапе]. Серкуці. Яго
як возьміш [дзіця], дык ён цяшкі, як снапок, як къмялёк. Запруддзе. Унучка была, што
камёлак, а цяпер накармі́ць – нешта ня есць. Жохава.
КАМЕ́ННЕ н. зб. Камяні. Накачаюць камення, во і падмурак. Фасаўшчына.
КА́МЕНЬ, КА́МІНЬ м. 1. Прыродны камень. Дом стаі́ць на камні. Леснікова. На
полі нільзя път камень садзі́цца, калі́ пярун. Запруддзе. 2. Абточаны камень у жорнах. У
жорнах ёсь верхні камінь і ні́жні камінь. Неўгадава. На жорны бралі камні жърсвяныя,
полжърсвяныя, каб быў войстрый. Заазер’е. 3. Надмагільны камень. На кладбішчы клалі
камні къля магі́лкі. Дзеўка памёрла перат тэй вайной, радзі́целі пъставілі камінь і напісалі
імя. Мянюцева. 4. Крэмень. Камінь, як сціклянны, крэпкі. Багданава. КАМЯНЁК памянш.
Пъткладуць къмянькі́, такі́я плі́стъчкі. Каралевічы. ◊ КА́МІНЕМ ТАБЕ́ ЗІМЛЯ́. Як
праклён дрэннаму чалавеку. Кап табе камінем зімля. Нямойта.
□ На адным месці і камень абрастаіць. Ульянавічы, Багданава, Гарадзец, Серкуці.
КА́МІНКА м. Від воза для перавозкі бярвення. Камінка вазі́ць лес, там былі́ ві́лкі
ззаду, вяроўкай увязвалася [бервяно]. Нямойта.
КА́МІННЫ, КАМЯНЫ́ прым. Каменны. Раньшы дзелалі камінныя паграбні́.
Леснікова. Камяныя жорны былі́ – жменьку, дзве ўсыпіш – і круціш. Цясішча.
КАМО́РКА ж. 1. Кладоўка. Была каморка для сала. Нямойта. Каморка ў хаці
адгароджана дъскамі, раньшы так было. Заазер’е. 2. Асобны невялікі пакой. Хата
пабі́тая на каморкі. Запруддзе. У хаце каморку здзелаіць. Гарадзец, Нямойта. 3. Крама,
лаўка. Каморкі ў Сянне былі́, лаўкі. Багданава.
КАМО́РНІК м. Каморнік, землямер. Каморнік събранія дзелуў у нас. Гарадок.
КАМО́ХАЦЦА незак. Марудна рабіць, ледзь варушыцца. Ён камохъіцца, а тута
дош пачынаіць. Скарэй! Сянно. У каго сі́ла ёсь [у старых], тэй кое-как камохъіцца.
Галашчакіна.
КАМО́ЧАК м. памянш. Невялікі камок. Камочък цеста ў дзешцы астъўляю.
Заазер’е.
КАМСА́ ж. Дробная рачная рыба. Камсу лаві́лі ў возеры, сушылі і варылі, укі́неш у
поліўку, і ланна. Партызаны.
КАМУВА́СТЫ прым. Камлісты. Камувастае дзерава, многа суччаў на ём.
Запруддзе.
КАМУ́НА ж. 1. Камуна; група людзей, аб’яднаная для супольнага жыцця пры
абагульненні працы і сродкаў вытворчасці. У трыццаць трэцюм камуны былі́ ў нас,
патом калхозы. Там была кантора камуны. Нямойта. 2. мн. Назва мясціны. Каровы пашлі́
нъ Камуны. Нямойта.
КАМКА́ЦЬ, КАМЧЫ́ЦЬ незак. 1. Рабіць камякі, ляпіць. Як раньшы талакно
малолі, змелюць, на вадзе халоднай замесіш, камкаіш яго ў кулаку і ядзі́ш с кулака.
Багданава. 2. Мяць. Ні скручывай паўшубак і ні камчы. Жохава.
КАМУШО́К, КУМУШО́К м. Каменьчык. Мълако аттопіцца, выніш, сцэдзіш
сыраватку, паложыш пад камушок. Міцюкова. Грыбы з друсліка ў дзежъчку пълажу,
бяру марлічку і ў посныя масла пумачу, пу вярху пасыплю солі, пълажу дэнъчка, кумушок
на верх і год стаі́ць. Сяргейкі. Цвёрдзенькія, як камушкі́ [пра грыбы]. Запруддзе.
КАМЫ́ толькі мн. 1. Бульбяная каша. Бульбы атваруць і патаўкуць і камы ядуць.
Турава. Каб ты мне капусты поснай з апенькамі ды камоў бульбяных нагатавала, я б еў.
Камы запраўлялі здорам, з параным бобам елі. Міцюкова. Камы таўклі́, з макам елі.
Запруддзе. Камы будзем дзелаць с тушонкай. Багданава, Леснікова, Кляпчэва, Вялікі
Азярэцк, Дуброўкі. 2. Каша з бобу ці гароху. Камы з бобу дзелаюць, ні квасоль, а боп
паруць, тады таўкуць у ступе ці чугуне, дабаўляюць солі, цыбулю, у каго ёсь жыр, і
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таўкуць, і называюць камы. З бобу камы, боп варуць, тады таўкуць у ступі, дъбъўлялі
муку, солі. Кішуроўшчына. 3. Каша з бобу і бульбы. З бобу дзелалі камы: напаруць бобу, і
напаруць картошкі, і ў ступу солі нымношка пасолюць і таўкачом патаўкуць. Марозаўка.
Бобу нъпаруць, бульбу – стаўкуць, намішаюць камоў гэтых. Багданава.
КАМЯ́ГА ж. Лодка, выдзеўбаная з тоўстага дрэва для лоўлі рыбы. Къмяга – лотка
тъкая. Къмяга з дзеръва, тоўстая і выбіваецца такей сякерай загнутай. Запруддзе. У нас
къмяга завецца, войстры носік, на ёй рыбу ловяць; па бірагах планкі прыбі́ты. Баравікі. І
на камязі ні магу плысці, браўно таўстоя, як абняць, тады апцешуць, здзелаюць войстры,
як лыч. Багданава.
КАМЯ́К м. Крупінка (пра нерассасанае рэчыва). Налаві́ла вужакаў, настояла, камякі́
не разышлі́ся саўсі́м, я бутылкі так і закапала. Марозаўка.
КАМЯНІ́ЦА ж. Брукаванка. Раньшы тут дарога была камяні́ца, не асфальт.
Каралі.
КАМЯ́ШКА ж. Выдзеўбаная з тоўстага дрэва лодка для лоўлі рыбы. Камяшка ў яго
была выдаўблінъя. Багданава. Лотка называіцца къмяшка. Заазер’е.
КАНА́ВА ж. Канава. З мужуком на кънавах былі́. Багданава.
КАНАВА́Л м. Канавал. Кънъвал вымаў ядры ў жъръбца. Заазер’е. Адамёнък Коля
кънъвалъм быў. Пожанькі.
КАНА́ПА ж. Канапа. Э́та канапа, столяр здзелаў. Фасаўшчына.
КАНАПА́ТКА ж. Газоўка, газнічка; самаробная лямпа без шкла. Кънъпатка –
лампъчка тъкая гарэла біс сцікла. Вічарушка была пры кънъпатцы. Дольдзева.
КАНАПА́ЦЕННЫ прым. Надзвычай плямісты; пакрыты плямкамі. У нас раслі́
серыя яблыкі: яны мяккія, кънъпаценныя, с серымі кропінкъмі, раннія яблыкі. Сянно.
КАНАПЕ́ЛЬКІ мн. Кураслеп. Канапелькі на полі, очань харашо, кагда мача ня
йдзець. Каралевічы. Шышкі сталі есці, кънапелькі на полі, таўклі́, пръснакі́ пяклі́ [пасля
вайны адразу]. Канапелькі шэранькія, як балі́ць сэрца настайваюць. Партызаны.
Канапелькі – лікарственная трава ад мачавога пузыра, лячэбны, топюць і п’юць. Каралі.
На пожнях канапелькі, дрыжаць, як каноплі, падобныя. Багданава, Алексінічы, Запруддзе,
Каралевічы.
КАНАПЛІ́НА ж. Каліва канопляў. Буваіць канаплі́на, а буваіць пустая вісі́ць, німа
на ёй канапель. Е́та тады звалі пасканні́ іх. Самсоны. ◊ З КАНАПЛІ́НУ. Вельмі маленькі,
як зерне канапель. Можа з канаплі́ну корань астаўся. Нямойта.
КАНАПЛЯ́НКА ж. Канаплянка (птушка). Кънъплянка – яна ці́па въръб’я,
жоўцінькъя галоўка ў кустарнікъх. Каноплі сі́льна любі́лі. Сянно.
КАНАПЛЯ́НКА ж. Пуга, звітая з пянькі, з вузельчыкамі. Ня ві ты етыя канаплянкі!
Сянно.
КАНАПЛЯ́СТЫ прым. Плямісты. Кънъплясты конь у суседа быў. Запруддзе.
КАНА́ЎНЫ прым. Які расце ў канаве. Дзе тыя кънаўныя грыбы? Вялікі Азярэцк.
КАНА́ЦЬ незак. Канаць; набліжацца да канца. Як трудна, дык і канаець чалавек.
Багданава.
КАНБА́Й, КАНБА́ЙН м. Камбайн. Кънбаі сталі, і лехчы стала мълаці́ць. Дуброўкі.
Сярпамі жалі, не зналі які́ канбайн. Закур’е.
КАНБАНЁР м. Камбайнер. Канбанёры ўбіраюць і атвозяць. Гарадзец.
КАНВА́ ж. Канва; рэдкая сятчатая тканіна для вышывання крыжам. Па канве
хрэсцікам вышывала. Запруддзе.
КАНВУ́ЛЬСІЯ, КУНВУ́ЛЬСІЯ ж. Канвульсія; сутаргі ва ўсім целе. Як канвульсія,
кіпяці́ць півонь, даюць піць. Каралі. Канвульсія была, кі́нець у так [вось так]. Апечкі. Як
канвульсія выкі́двалася, праліла ваду [праз дзірку]. Багданава. Кунвульсія ці прыпадак у нас
звалі. Вялікі Азярэцк.
КАНГРЭ́НА ж. Гангрэна. Кангрэну патхапі́ў, кап сразу атняў нагу, а то бъяўся.
Багданава.
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КАНДАЛЫ́ мн. Абутак на драўлянай падэшве. На вечарынку ў кандалах прыйдзеш,
басяком танцавалі. Цясішча.
КАНДА́ЛЬНІЦА ж. абраз. Пра сварлівую жанчыну. З жонкай як съсварыцца, дык
ён на яе: къндальніца ты, ланцужніца. Ульянавічы.
КАНЕ́ЎНІК м. Знаўца, аматар коней. Я канеўнік болі цыгана. Сянно.
КАНЕ́Ц м. Ускраіна. Хата была на самум канцы. Запруддзе. Купі́лі на канцы дачу з
Ленінграда людзі. Закур’е. Нъ канцу жывець дзет, ён унутры гадаваў. Багданава. У канцы
поля кусты. Яны мішаюць пъхаць. Фасаўшчына. КО́НЧЫК памянш. У самым кончыку
лесу кладбішча. Латыгаль. Пасодзіцца, дзе кончык, ранейшай бульбы. Нямойта.
КАНЕ́ШНА, КАНЕ́ШНІ прысл. Канешне. Ну, топім, канешна, харашо, каб ён
запёкся. Серкуці. Канешні, гэты дзет вайны ня нюхаў. Неўгадава, Сянно.
КАНЁК м. Канёк, вільчык страхі. На крышу з дасок ці з жэсці канёк дзелаіцца.
Гарадзец. После крышы канёк ставілі, кап снех ні забіваў. Міцюкова. Канёк, як карыцца,
збіваюць, усцягуюць і прыбіваюць. Вялікі Азярэцк. Ві́льчык у канцы, а канёк пъвярху хаты,
як карыцца. Фасаўшчына, Мянюцева.
КАНІ́КУЛЫ толькі мн. Канікулы. Мальцы цяпер у кані́кулах. Кляпчэва. Дзяўчыне
кані́калы будуць, прыедзець сюды. Багданава.
КАНО́ПЛІ, КАНАПЛІ́ мн., КАНАПЛЯ́ ж. Каноплі. Нъ Къліду каноплі пад вакном
сеілі, пакі́дъюць пад вакном, а тады хто ёй сасні́цца. Гарадзец. Ціпер канапель німа, рэдка
хто кала яблань яго сеіць. Ад рвоты, ад дурні́ц ці ад базану, дык ў канопліх клалісі.
Багданава, Гарадок, Заазер’е, Каралі. Закур’е. Кънапля ад даўлення. Дольдзева. Канаплі́
сеялі, цяпер звялі́ся. Дуброўкі.
КАНСЕ́РВІНА ж. Кансервы. Кансервіну, рыбіну прывязець, тушонку запраўляць.
Леснікова.
КАНТ м. Кант; рабро ў дошцы або брусе. Цешуць на квадрат, на чатыры канта і
ўкопаіцца ў зямлю [браўно]. Нямойта.
КА́НТАР, КАНТА́Р м. 1. Вагі. Кантар і пут быў і паўпуда быў. Тут хлеп, а тут
кантар гэты. Фасаўшчына. Кантар – вясы, дзесяць кілаграм, болей. Як цялёнка здавала,
важуць на кантары. Сукрэмна. 2. Від бязмена. Кантар тожа быў пудовы і на паўпуда, як
каромысіл. На адзі́н бок гі́ру ету – кантар. Вялікі Азярэцк, Багданава. Кънтар быў, гі́ра
такая, груз, калі́ роўна – тады пут. Вялікі Азярэцк, Гарадзец.
КАНТО́ПЛІ мн. Пантофлі. Кантоплі, хто шлэпкі [скажа]. Фасаўшчына.
КАНТУ́ЖАНЫ дзеепрым. Кантужаны. Вайна яго з’ела: кантужаны і ранены.
Запруддзе. Два разы кантужана перуном была. Нямойта.
КАНТУ́ЖЫЦЬ зак. Кантузіць. Яго жонку кантужылі. Кішуроўшчына.
КАНУ́РКА ж. 1. Карункі. А гэта прышывалася канурка. Самі візалі. Фасаўшчына. 2.
Элемент узору ў карунках. Кружъва візалі, кануркі такі́я ў кружэвах. Дольдзева.
КА́НУЦЬ зак. ◊ ЯК У ВАДУ́ КА́НУЎ. Бясследна прапасці, знікнуць. Прапаў як у
ваду кануў. Вялікі Азярэцк.
КАНФЕ́ЦІНА ж. Цукерка. Бывала канфеціны ня з’еў ніводзін і не ві́дзіў яе.
Мянюцева.
КАНЦАВЫ́ прым. Канцавы. З канцавэй хаты мужыкі́ прыходзяць у баню.
Партызаны.
КАНЦЫ́ толькі мн. Канцы асновы, якія адразаюць пасля датыкання красён. Канцы
атрэжаш і што-небудзь шыеш. Рэчкі. Канцы – дальшэ некуды ткаць. Леснікова. Увязнік
дзелалі с канцоў кросін. Гарадзец.
КАНЧА́ЦЦА незак. Паміраць; вельмі дрэнна сябе адчуваць. Стала мне плоха,
канчаюся. Вялікі Азярэцк. Дык ён жа дома саўсі́м канчаўся ў чацвер. Буй. Мамка мъя, я
думала канчуся: ноч і дзень ні спала. Запруддзе, Нямойта.
КАНЧЫ́ЦЬ зак. Скончыць, закончыць. Калі́ ўзяўся, то кап канчыў. Вялікі Азярэцк.
Я два класы канчыла. Неўгадава. Сын канчыў курсы нъ міханіка. Пожанькі.
КА́НЬКАЛА агульн. Хто настойліва, назойліва просіць. Канькала ты! Запруддзе.
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КА́НЬКАЦЬ незак. Канькаць (пра птушку каню). Ваду просіць, канькаіць каня.
Мянюцева.
КАНЮ́Х, КУНЮ́Х м. Конюх. Я канюх, я пасу, ня тронь къня. Чуцькі. Раньша
ездзілі на начлех, німа канюха цяпер. Нямойта. Кунюхом быў дзень і ноч. Багданава.
КАНЮХО́ЎСТВА н. Догляд коней. У яго кънюхоўства: ужо къла коней дваццъць
восім гадоў. Жохава.
КАНЮШЫ́НА ж. Канюшына. На канюшыне гатовы мёд бяроць пчъла. Вялікі
Азярэцк, Багданава.
КА́НЯ ж. Каня (птушка). Каня дожджу просіць. Буй.
КАПА́ ж. 1. Капа; невялікі стажок сена, саломы і інш. Я пайду жаць, пяць коп
нажну. Чуцькі. Шэсцьдзесят коп нажнем жыта. Закур’е. Шэсь коп нажала ячменю.
Гарадок. Тры капы лёну скі́неш. Міцюкова. 2. Мера ў шэсцьдзясят адзінак, штук. У капе
шэйсят снапоў. Чуцькі. Капа – шэздзісят снапоў, яец, гуркоў. Гуркі́ шчыталі къпамі.
Вялікі Азярэцк. 3. Стажок ільну на чатыры бапкі. У капу складаюць чатыры бапкі. Вялікі
Азярэцк.
КА́ПА ж. Скураное пакрыццё хамута. А зверху хамуці́ну пакрываюць – капа
называецца. Сядзёлка – рэбры, капа зверху, зні́зу патні́к. Гарадзец.
КАПА́НІКІ, КО́ПАНІКІ мн. Санкі, палазы якіх не гнутыя, а зробленыя з дрэва,
выкапанага з коранем. Капанікі – ета санкі с карней называлісі. Нямойта. Гнулі пълазы ці
копанікі шукалі ў лясу. Ілі́ копанікі, корні такі́я ў лясу, выкапывълі. Звалі сані копънікі з
бярозы, калі́ пълазы къпаныі. Гарадзец.
КАПАНУ́ЦЬ зак. Капануць, капнуць. На гародзе вуш, яна къпанула, ён – у траву.
Леснікова.
КАПАЦІ́ЦЬ незак. Хутка бегчы, імчацца. Къпъці́ця зъ банкімі [каб здаць бутэлькі,
слоікі]! Фасаўшчына.
КАПА́ЦЦА незак. 1. Капаючы, разграбаючы, рыцца ў чым-н. У гэтым шумі віраб’і́
къпаліся. Багданава. Я ішла жыта жаць, гляжу, там къпаюцца людзі. Самсоны. 2.
Корпацца, важдацца. Хазяйства ета: капайся і капайся. Фасаўшчына.
КАПА́ЦЬ незак. 1. Выкопваць. Къпала картошку і ў бъразне радзіла. Вялікі Азярэцк.
Саўсі́м бульбы ні капалі, прапаў гарод. Чуцькі. 2. Ускопваць. Адны бабы ў брыгадзі, къпалі
лъпатамі зямлю. Сукрэмна, Запруддзе. 3. Разграбаць (пра курэй). Куры капаюць, німа
спасу. Латыгаль.
КА́ПАЦЬ незак. 1. Капаць, крапаць. А ён [сок] па саломцы капаець, капаець.
Багданава. 2. Дадаваць пакрысе. Зразу рублей двънаццъць пенсіі далі́, а тады дваццъць, а
тады сорак, а прошлы гот ужо семдзсят – капалі пенсію. Партызаны.
КАПА́Ч м. 1. Капаніца; прылада для капання зямлі. Къпъчамі къпаюць бульбу, а
тады рукамі. Неўгадава. 2. Прылада, якой скідаюць гной з воза. Къпач – сцягваюць гной.
Чуцькі.
КАПА́ЧКА ж. Капаніца; прылада для капання зямлі. Капачка такая: накапай,
накапай – і палі́. Запруддзе.
КА́ПАЧКА ж. Зусім, ніколькі. Капачкі ні помачы нет ат етых уколаў. Міцюкова.
КАПАШНУ́ЦЬ зак. Нарабіць шкоды. Дзетвара гэта трошку капашнула ў цэнтры
[на Купалле]. Нямойта.
КАПАШЫ́ЦЦА незак. Корпацца. Во так капэшуцца. Міцюкова.
КАПЕ́ЙКА ж. 1. Грашовая адзінка. Найдзіш капейкі, еслі ляжыць номерам уверх,
тады бяры, то будзіць прыбыль, а як уні́с номерам, то не падымай (прыкмета). Ляжыць
две капейкі па дваццаць капеек, маліц узяў, а дзет кажыць: во, бяры, ты яшчэ сорак гадоў
пражывеш (прыкмета). Ракаў Засценак, Гарадок. 2. Грошы, грашовыя сродкі. Сёстры
памагалі капейкай, а я ім трудом. Савінічы.
КАПЕ́ЙЧЫНА ж. Капейчына. Як якая капейчына – усё яму аддаець. Міцюкова.
КАПЕ́ЛАК, КАПЁЛАК м. Невялікі выступ у печы. Капелак каля печы робяць. На
капёлак стану і на печ, а так вісока. Багданава. На капёлку сядзь! Запруддзе.
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КАПЕ́ЛЬ ж. Капеж; вада з дажджу або талага снегу, што сцякае са страхі. Цячэць
капель. Буй.
КАПЕ́Ц м. Капец (бульбы). На семя закапываем у капец бульбу. Каралі. Бульба
памёрзла ў къпцах. Партызаны. Капец, дзе картошку зъкапываюць. Марозаўка. Было
многа бульбы, дык я закапывала ў капец. Запруддзе. Мой хъзяін къпаў яму, ніколі на голай
зямлі́ капец ні дзелаў ні для бульбы, ні для гародніны. Дольдзева, Каралевічы, Розмыслава,
Самсоны, Фасаўшчына, Закур’е.
КАПЕ́ШАЧКА ж. Горка зямлі, вырытая кратом. Крот рыіць нору, у яго капешъчка
нібъльшая [атрымліваецца зверху]. Капешачка ў полі нібальшая. Багданава.
КАПЕ́Ш КА ж. Капешка; невялікая капа (сена, саломы і інш.). Пашлі́ сена варочаць,
капешкі дзве склалі. Заазер’е. Ці ты накрыла свае капешкі троху? Запруддзе. І сена цігалі
на сабе, капешкі, у стох скі́дывалі. Леснікова. Два вазы асакі́ накасі́лі, у капешку склалі.
Каралевічы, Розмыслава, Фасаўшчына, Гарадзец, Дольдзева, Кляпчэва. КАПЕ́ШАЧКА
памянш. Клевер сушылі так. За касцом бабы ідуць і клевір за макушъчку і ў капешъчку
ставюць. Пасохніць, а тады баба падойдзіць і дзірвяннымі ві́лъчкімі піраверніць і пышла.
Міцюкова. Адну капешачку перасушыла травы. Латыгаль. Капешачкі сена складалі.
Багданава.
КАПІ́РЫШЧА м. Вельмі стары маленькі дом. Капі́рышча такое за дом не шчытаю.
Нямойта.
КАПІ́ЦЬ незак. Запасіць, збіраць. Капяць гэтыя грошы. Багданава.
КА́ПКА ж. Невялікая дзіцячая капа. Пялёнкі няслі́, распашонкі, капку, адзіялца – ну,
хто што зможыць, той няслі́. Запруддзе.
КАПЛІ́ЦА ж. Капліца. І царква, і каплі́ца ў нас была, усё расцірабі́лі. Серкуці. Там
каплі́ца стъяла, крыні́ца была. Вялікі Азярэцк. Туды ш смяротніка вазі́лі, ён там нъчуваў
у каплі́цы. Серкуці. КАПЛІ́ЧКА памянш. Каплі́чка стъяла там, там, дзе крыні́чкі
свянцоныя. Багданава.
КАПЛУ́Н м. 1. Каплун; пакладаны певень, якога адкормліваюць на мяса. Каплун
такі́ бываіць – ні пяець, так ходзіць, і ні нясецца – нічога. Запруддзе. 2. Гермафрадыт.
Каплун – ні курыца, ні пятух. Ён с курмі́ ні гуляіць. Багданава. Каплун у нас завецца: ён ні
пятух, ні курыца. І ў людзей бываіць: ні малец, ні дзеўка. Гарадзец. 3. Пакладаны кабан.
Каплун – еслі адно яйцо. Ад яго ні пакрываюцца сві́нні. Гарадзец.
КА́ПЛЯ ж. Трошкі, крыху. Вазьмі́ там каплю солі. Сукрэмна.
КАПНА́ ж. 1. Капа (сена, лёну і інш.) Копны сена растрасаім. Розмыслава,
Дольдзева. 2. Мера лёну ў дзесяць снапоў. Лён ставілі ў копны, па дзесіць снапоў. Закур’е.
КАПНІ́ЦА ж. Пастка. Ціцірукоў лаві́лі ў капні́цы такея. Нямойта.
КАПРЫ́ЗЛІВЫ прым. Капрызны. Як два разы сі́ську даюць, то капрызлівы будзіць
дзяцёнак. Запруддзе.
КАПРЫ́ЗНЫ прым. Тое ж. Ён дужа есць дрэнна, дужа капрызны. Кляпчэва. Баба
капрызная дужа. Нямойта.
КАПТУ́Р м. Невялікі выступ каля нізу коміна. Каптур, з каптура комін. Ён каля
коміна, шырэйшы. Фасаўшчына. Каптур во, у нас тры каптуры [у печы]. Е́та каптур, і
ета, што хочаш паложыш: пер’я, яблыкі, абуванне. Багданава. Каптур каля коміна ў
печы. Рулёўшчына, Алексінічы.
КАПТУ́ШКА ж. Газоўка, капцілка; самаробная лямпа без шкла. Каптушка –
бутылъчка, ссучъна кудзелі, у кърасі́н абмочъна і гарыць. Фасаўшчына.
КАПУ́СНІК м. зб. Капуснае лісце. Лі́сце морквы – маркоўнік, буракоў – бурачнік,
капусты – капуснік. Хлеб на капусніку пякуць. Гарадзец. Капуснік, бурашнік, маркоўнік –
усё паядуць. Самсоны. Капуснік паткладалі, каб хлеб слез з лапаты. Дуброўкі.
КАПУ́СНІК м. 1. Бялян-капуснік. Мятлік, капуснік аткладуць яечкі на капусці.
Гарадзец. 2. Капусны вусень. Мятыль лётъіць, а тады нъ капусці чървяк станіць, есь
капусту тэй чървяк – капуснік. Вялікі Азярэцк.
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КАПУ́СНІЦА ж. Бялян-капуснік. Капусніца [мятлік] – жоўценькая, белінькая.
Вялікі Азярэцк.
КАПУ́СНЫ прым. Капусны. Хто кляновы ліст клаў пад хлеб, хто капусны, мукой
падсыпалі. Чуцькі. Хлеб пяклі́ на аі́ры, на капусным лі́сце. Міцюкова. Клалі ліст капусны,
тады хлеп харошы. Станюкі. Капуснъя лісці́на на ранку, і зъжыла. Партызаны, Гарадок,
Цясішча.
КАПУ́СТА ж. 1. Капуста. У які́ дзень первы снех выпадзіць, тады садзі́ капусту
(прыкмета). Лягушкі заквокчуць, тады садзі́ капусту (прыкмета). Гарадзец. Як капусту
садзяць, то зразу камінь кладуць, гаворуць: расці́ каляна, як гэты камінь (прыкмета).
Ракаў Засценак. Капусту содзюць на дзяды [напярэдадні Сёмухі]. Турава. Капусту нада
садзі́ць у той дзень, як зазімак быў (прыкмета). Багданава. Капусту ў Вялі́ку суботу
содзюць (прыкмета). Чуцькі, Гарадок. 2. Квашаная капуста. Кмі́ну туды, сахъру, маркоўкі
– сырая капуста. Багданава. 3. Кіслы боршч з капусты. Капусту стаўлю варыць з мясъм.
Неўгадава. Наеўся капусты, наеўся крупніку [больш страў на абед не варылі]. Гарадок.
КАПУ́СТКА ж. Кіслы боршч з капусты. Капусткі мае ні спыталі? Міцюкова.
КАПУ́СЦІНА ж. 1. Тое ж. На Прачысту елі гурок ці капусціну. Самсоны. 2. Адно
каліва капусты. На гратку кладзі́ зразу камінь, а тады капусціну, садзі́ і скажы: расці́
кълянъя, як еты камінь (прыкмета). Ракаў Засценак.
КАПЦІ́ЛКА, КАПЦЕ́ЛКА, КАПЦЁЛКА, КАПАЦЕ́ЛКА ж. Газоўка, капцілка;
самаробная лямпа без шкла. Капці́лка раньшы была. Багданава. Капцелка бес сцякла,
блі́шаная, кнаток. Капцелка называлася, усё капці́ла. Карасі́ны нальеш, кноцік уцягнеш і
гарыць. Гасі́ сваю капцелку. Савінічы, Вялікі Азярэцк. Капцёлкі былі́, сала налі́, кнот
устаў і гарыць. Фасаўшчына. Капцёлка была, лучынкі, фіцялёк. Дольдзева. А я ўрокі
вучыла пры къпацелцы. Багданава. КАПЦЁЛАЧКА, КАПЦЕ́ЛАЧКА памянш. Досвіту
ўстанеш, капцёлачку возьмеш і лён абаб’еш. Міцюкова. У капцёлъццы трубъчка і кънацік.
Яе ставілі на дошчъццы ў ёўні і тръпалі лён. Заазер’е. Бувала с къпцелачкай сядзі́м,
прядзём. Самсоны. Малінькая капцелачка там блішчыць, а мама сядзі́ць і прадзе.
Багданава, Заазер’е.
КАПЦІ́ЦЬ незак. Капціць, вэндзіць. Б’ець къбана, къпцяць – і рулет. Буй. Къпцяць,
кап чэрві ні зъвялі́сь. Спецыяльна капцяць у Сянне што хочаш: окарак, сала. Багданава.
КАПЦЮ́ШКА, КАПТУ́Ш КА ж. Газоўка, капцілка; самаробная лямпа без шкла.
Вечар прадзеш пры капцюшцы. Апечкі. Каптушка – ета раньшы карасі́ны ні было, кнацік
саўём іс кудзелі ў бляху, поснае масла ўваллём і гарыць. Фасаўшчына. КАПТУ́ШАЧКА,
КАПАТУ́ШАЧКА памянш. Жыр налівалі, фі́цель устаўлялі і палі́лі, і свяці́лі – гэта
каптушачкі. Алексінічы. Къпатушачка – у жалезіньку кудзелі уцягнуць, кірасі́ны нальюць
і запалюць. Запруддзе.
КАПЧО́НКА ж. Тое ж. Капчонку паставяць, цёмна гарыць, а мы на памяць
прадзем. Баравікі.
КАПЫ́Л м. 1. Драўляны брусок у полазе саней. Нъ чатыры вязы восем капылоў.
Капылы стънаві́ліся ў полас. На два капылы дзелалі, нъзываліся пътсанкі. Чатыры
къпылы на дным пълазу, а як сані длінней, то й пяць. Гарадзец. 2. Калодка, капыл; кавалак
дрэва ў форме ступні, на якім рабілі абутак. Капыл жа нада нъ лапці. Каралевічы. Асную
на капыл і спляту лапці. Мянюцева. Капыл на лапці з дрэва, плялі́ лапці. Гарадзец. Дралі
лазу із лі́пніку і на капыл плялі́ з вяровачак. Дольдзева, Багданава, Міцюкова, Нямойта.
□ Нъ харошым къпылу і сапох харошый. Пожанькі.
КАПЫ́Л м. Матыка. Капыл ці капылка – апкапываць лехі. Жохава.
КАПЫ́ЛКА ж. Тое ж. Капусту капылкамі апкапыюць, картошку. Заазер’е.
КАПЫ́ЛЛЕ н. зб. Капылы ў санях. Запруддзе.
КАПЫЛЯ́ЦЬ незак. Матычыць. Капылка – зямлю капыляць. Заазер’е. КАПЫ́ЛЬ.
Капануць, падматычыць. Зімля пад цыбуляй дыхаіць, дыхаіць, я капыль, капыль, а жаба
каравая уцягніць у зямлю, цыбулю есць. Нямойта.
233

КАПЫ́Т м. 1. Капыт. Капыт у каровы і къня зъламі́ўся. Багданава. Капыты ў каровы
летам заломяцца, абразаюць. Гарадзец. Капыты раздваіваны ў каровы. Міцюкова. І за
капыты ніхто ні схвоціць – паляці́ш. Нямойта. 2. След, ямачка з-пад капыта. З капыта
вады нъпілася. Закур’е.
КАПЫ́Т м. Свінушка тонкая. Старая Беліца.
КАПЫ́ЦІК м. Падалешнік (?). Капыцікі ірвалі, гарлачыкі парылі, каб вяршок лучшы
быў. Багданава.
КАПЫ́ЦІК н. Кабылка (грузд). Капыцікі растуць па полю. Беленькія, а пад ні́зам
карычневыя. Каралі. Капыцікі цямнеюць. Багданава.
КАПЫ́ЦЦЕ н. зб. ◊ С КАПЫ́ЦЦЯ. Памерці. На другі́ вечар іна с капыцця [звалілася].
Івоні.
КАПЭ́ЛА ж. Капэла; кампанія, група блізка знаёмых людзей. Нас завуць капэла, бо
мы дружна жывём. Заазер’е.
КАПЯ́К м. Курган, валатоўка. Там чэразь па гэтых гърах стъялі къпякі́. Малы
Азярэцк.
КАПЯЧО́К м. Невялікі стажок дроў. Къпячок дроў. Серкуці.
КА́РА ж. Пакаранне. Такая кара ад Бога ў селятнім годзе. Цясішча. Кару дадуць ей
за гета. Багданава.
КАРА́ ж. Кара. Дубаву кару даюць як панос, і скоту топюць. Тады дубоваю кару і
смароднік кі́даюць туды, і сок такі́ укусны. Кару ножычкъм як сцягнеш, тады мязгу з
клёна ссуць ці смокчуць. Багданава. Кару і цвет нъ гарэлцы нъстаівъюць. Дуброўкі. Рукі
сталі, як кара. Каралевічы.
КАРАБЕ́Ц м. Каробка, кошык. Вынесла бабка карабец яец. Чуцькі. Даець бапка
кърабец яец (з песні). Багданава.
КАРАБО́К м. Запалкавы карабок. Палучыш кърабок късцяру. Галашчакіна.
КАРАВА́Й м. Каравай. Раньшы пяклі́ къръвай на вяселле, круглыя такі́я. На къравай
ці канхвет налепяць, ці выкручывалі с цеста што, цвяточкі дзелалі, хто якую вутачку
пасодзіць. Ракаў Засценак. Як мъладуху пъвязуць, дзелюць къръвай. Гарадзец.
КАРАВА́ТЫ, КУРУВА́ТЫ прым. Пакрыўлены, вузлаваты, з нарасцямі. Къраваты
які́ дуб, не расцець. Караватые дубы рэдка дзе. Партызаны. Старэйшы соснік такі́, як
куруваты, буры такі́. Багданава.
КАРАВЁНА ж. Карова. Къравёну дзіржалі, пърасёнка. Станюкі.
КАРАВЁНАК м. Цяля. Дзяржаў і пърасёнка, і къравёнка. Марозаўка.
КАРА́ВЫ прым. Брудны. Каравы такі́ чалавек. Каралевічы. Так жа ён [крухмал]
къравы, а змыюць – чысты крухмал. Буй. Троху каравая хустка. Леснікова.
КАРАВЯ́К м. Каравяк. Каторыя хадзяйкі харошыя, вымасцяць з каравяком і глі́най
пол. Вялікі Азярэцк.
КАРАГО́Д м. 1. Карагод. Вадзі́лі, пелі кърагот, у кърагодзе. Багданава. 2. Гурт
людзей. Кърагод бап стаі́ць. Нямойта.
КА́РАК м. Карак. Ні магла хадзі́ць, сытая ляжыць, карак во такі́. Каб табе вошы
жані́ліся за каркам! (праклён). Запруддзе. І ён яго за карак – і дамоў. Фасаўшчына. Сала
тоўстыя ў свінней нъ карку. Багданава, Гарадзец, Парэчча.
КАРА́ЛІ, КРА́ЛІ толькі мн. 1. Пацеркі. І къралі павесіць, і брошкі, і завушні́цы.
Каралевічы. Каралі на шыі насі́лі. Гарадзец. Каралі былі́, як мъладая была. Каралі. Насі́лі ў
дзеўках каралі. Буй, Багданава. Кралі насі́лі, куплёныя, краснінькія, разныя. Кралі насі́лі
дзеўкі. Дольдзева. Кралі насі́лі, я іх ня рабі́ла, іх куплялі. Заазер’е. КРА́ЛЬКІ памянш.
Дзівасі́л кала рэчкі рос, пучочкі, як кралькі. Буй. 2. Блінчыкі (у курэй). У курыцы пад
дзюпкай къралі. Буй. Кралі ў пятуха, блін. Багданава. У пятуха кралі. Карпавічы,
Сукрэмна.
КАРАНДАВА́ЦЬ незак. Ганарыцца, задавацца. А сват свацці ды сплёў лапці / З
тоўстых лык, / А сам ходзіць карандуіць, як індык! Чуцькі.
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КАРАНІ́СТЫ прым. Караністы. І трава спарыш дужа карані́стая, выпалаць яе дык
гора. Мята кърані́стая. Гарадзец. Карані́стая такая бяроска [трава]. Багданава.
КАРАННЫ́ прым. Конь, які запрагаецца ў аглоблі. Адзі́н конь каранны, другі́ –
прысцяжны – парка коней. Гарадзец.
КАРАСІ́Н, КРАСІ́Н м. Газа. Карасі́н змішала з залой – і дзесінфекцыя такая.
Партызаны. Карасі́ну не было. Неўгадава. Красі́н. Каралі.
КАРАСІ́НА ж. Тое ж. Карасі́ны наллеш у блішанку. Багданава.
КАРАСІ́НКА ж. Керагаз. Як з карасі́нкі – каструля загразнецца. Вялікі Азярэцк.
КАРА́СЬ м. Карась. Карасі́ і шчукі ёсь у возеры. Міцюкова. Карась, на ім шулупа ёсь
жоўтъя і белъя. Кърасі́ сталі ў рэдкъсці. Багданава. Серабрысты кърась на вудучку
бярэцца. Зълаці́сты кърась у Въдапоіві [вёска] ёсь, ён блішчыць, як старынныя дзеньгі [як
пачысціш]. Сянно.
КАРА́ЎШЧЫК м. Каравачнік, анучнік. Търан, сялётку якую караўшчык вазі́ў.
Закур’е.
КАРАХВА́Ш КА ж. Брычка, вазок на рысорах. Бургомістр пъсадзі́ў яе ў къръхвашку
і завёз у цюрму. Заазер’е. Бувала едзіць на къръхвасцы ў Сенна. Сукрэмна.
КАРАЦЕ́Й прысл. Карацейшы. Мне кап карацей андарак. Неўгадава.
КАРА́ЦЬ незак. 1. Караць. Мяне бацька къраў за лапці, бо нада нъ бъзары лык купі́ць.
2. Прасіць, угаворваць. Бацька караіць, каб я ні курыў. Ульянавічы.
КАРВА́ЦЬ, КАРАВА́ЦЬ ж. Ложак. Къръваці былі́ раньшы дзірвяныя. Рэчкі. І
кърваці ні было, толькі пол. Чуцькі. Гэта кърваці для дзяцей. Баравікі.
КАРГА́ ж. абраз. Карга. Карга старая, пападзесся мне! Бяззубая я, карга старая.
Дольдзева.
КАРГАЧО́К м. Хлопчык невысокага росту. Наверна, будзіць каргачок, маленькі, за
вушы цягнулі. Партызаны.
КАРДО́НА ж. Кардон; тоўстая цвёрдая папера. Бяру бальшую кардону і на печ яе
кладу, а на яе грыбы дасушываць кладу. Сяргейкі. КАРДО́НІНКА памянш. Адзі́н мушчына
ўзяў кардонінку, палажыў маю руку с аднаго боку і з другога і ўвярцеў. Леснікова.
КАРДО́ННЫ прым. Кардонны, зроблены з кардону. Нясуць два кардонных яшчыкаў
і кажуць: «У нас чарапы». Вялікі Азярэцк.
КАРЗІ́НА ж. Кашолка. Карзі́ны самі плялі́ із лазы, а цяпер с провалкі плятуць.
Запруддзе. Я карзі́ну на руку, да ўродзе бульбу іду капаць. Савінічы. А тады ўжо пад
восінь карзі́ны пляцець у полі. Партызаны. Карзі́на круглая, з лазы сплеціная. Каралі. Плялі́,
ета тъкая лаза расцець, лазовая карзі́на. Багданава.
КАРЗІ́НКА ж. Тое ж. Карзі́нку пъчаў плесці для бульбы. Карзі́нка – картошку
насі́ць, выбіраць буракі́, сеялі і выбіралі с карзі́ны. Багданава. Із лазы карзі́нкі плялі́.
Рулёўшчына, Серкуці. КАРЗІ́НАЧКА памянш. Хто карзі́начкі малінькія браў, раньшы с
карзі́начкамі хадзі́лі ў ягады. Багданава. Карзі́начка сплеціна для бульбы. Карпавічы.
КАР’Е́Р м. Кар’ер. Кар’ер загарнулі, яго ўжэ німа. Жохава.
КАРКАВЯ́К, КАРКАЛЯ́К м. Кракавяк (танец). Къркавяк танцавалі, падыспан.
Къркъляк гуляла добра. Багданава. Каркъляк гулялі, падыспан, польку. Марозаўка.
КАРКАЗІ́ННЕ н. Жабурынне. Карказі́нне пускаіць лягушка, дзеўкі мыліся, кап шэркі
[вяснушак] на ліцэ ні было. Багданава.
КА́РКАЦЬ незак. Каркаць. Вісока каркаюць вароны – на пагоду, ні́зу сцелюцца – на
дош (прыкмета). Нямойта. Рас вароны каркаюць, будзя дождж (прыкмета). Вялікі
Азярэцк.
КАРМІ́ЦЦА незак. Здабываць сродкі для пражыцця. Дзе жылі́ там і кармі́ліся, а
нада ш было жыць. Леснікова.
КАРМІ́ЦЬ незак. 1. Даваць корм, ежу. Я паўмесіца цілят кармі́ў. Партызаны.
Кабаноў, ласёў кормюць. Закур’е. 2. Выкормліваць дзіця сваім малаком. Каторая сі́ськай
корміць, то матка, а калі́ не – то мачаха. Багданава. 3. Служыць сродкам для
пражывання. Зімля кармі́ла. Марозаўка.
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КАРМО́ТА ж. Кармленне. Кармота йкая: спару бульбу і яблык мёрзлых, пъсяку і
къмбікорму троху. Гарадок.
КАРМУ́ШКА ж. Кармушка. Карові кармушка тъкая, а каню – ясьлі. Каралевічы.
Къня кармі́лі с кармушкі. Запруддзе.
КАРНАТЫ́Ш м. Каратыш. Карнатыш такі́, а во, плячысты. Багданава.
КАРНАХВО́СТЫ прым. З кароткім хвастом. Кърнахвостая събака. Фасаўшчына.
Кабыла была карнахвостая. Савінічы.
КАРНА́ЧЫК, КАРНА́ЧАК м. Каратыш. Усётку ні па маткі пайшоў, наверно,
карначык будзе. Кърначак нейкі, ня вырас. Партызаны.
КАРНЯ́СТЫ прым. Караністы. Трава карнястая. Гусятнік карнясты, нібальшэнькі.
Каралі.
КАРО́БАЧКА ж. Каробачка (танец). Танцы? – Цяпер такі́е ні танцуюць: вальс,
падіспан, падікатър, какетку, каробачку, яблычка, вінгерку. Танцавалі хлопяц і дзяўчына.
Заазер’е. І каркавяк танцуеш, і яблычка, і каробачку, а назаўтра думаеш, як дзень
перажыць, так натанцуісся. Багданава. І каробачку гулялі, і падыспань. Самсоны,
Марозаўка, Міцюкова, Закур’е.
КАРО́ВА ж. Карова. Калі́ карова бурая, то яе клі́чуць Бурэня, калі́ рабая – Рамашка,
чорная з белай лысінай – Чайка. Вялікі Азярэцк. Наўчылі карову араць, у плугу хадзі́ла.
Міцюкова. У нашым канцы тры хъдзяіны па дзве каровы дзіржаць. Гарадзец. Як выганялі
карову, касу ці серп клалі на парог (прыкмета). Цясішча. Сароку [забітую] вешъюць у
хляве, як ласка пъ карові бегъіць (прыкмета). Партызаны. Карова гълавой мох-мох.
Багданава, Карпавічы. КАРО́ВУШКА памянш. Я каровушку даі́ла, / Кальцо ўпала ў
малако. / Каго крэпка я любі́ла, / Той уехаў даляко (з песні). Вялікі Азярэцк. КАРО́ЎКА
памянш.-ласк. Кароўка ацялі́лася, цяпер мълако ё. Заазер’е. А два гады – то кароўка.
Багданава. ◊ КАРО́ВА БЫКО́Ў. Бегаць; знаходзіцца ў стане цечкі (пра карову). Карова
быкоў, а цепер у вахоці скажуць. Нямойта. Карову быкоў нада весці. Алексінічы. ◊ ПАД
КАРО́ВУ. Даіць. Карова дзе-та равець, ідзі́ пад карову. Запруддзе. Ідзі́ пат карову. Сянно.
◊ ЯК КАРО́ВА ЯЗЫКО́М ЗЛІЗА́ЛА. Бясследна знікнуць. Як карова злізала языком –
нічога німа. Партызаны.
КАРО́ВІНА ж. Ялавічына. Каровіны наваруць і ядуць. Фасаўшчына.
КАРО́ЛЬ м. ◊ ЖЫЦЬ КАРАЛЯ́МІ. Пра добрае, заможнае жыццё. А людзі будуць
жыць кърълямі. Заазер’е.
КАРО́ЛЬКА м. Галоўны начальнік. У Мъгълёві губірнатъръ быў барын, каролька
быў рускій. Алексінічы.
КАРО́МІСЕЛ, КАРО́МЫСІЛ м. 1. Каромысел. Каромісел – што ваду носюць.
Гарадзец. 2. Вагі. Важылі [хлеб], каромісіл такі́ быў: на адзі́н бок вывешаны пут быў,
камінь, а сюды вешалі. Гарадзец. Раньшы каромісел называўся: на адным канцы жыта, а
на другі́м кантър. Фасаўшчына. 3. Ворчык. Пастромкі ў аралёвым хамуту, а што к плугу,
называецца каромісел, некаторыі завуць ворчык. Гарадзец.
КАРО́МІСЕЛ м. Малая Мядзведзіца (сузор’е). Каромісел – так во тры штучкі
радышкам. Нямойта.
КАРО́МЫСЛА, КАРАМІ́СЛА н. Каромысел. Каромысла возьмеш, за апенькамі,
столькі іх было. Нямойта, Багданава. Пайду бывала вады с кърамі́слам біз вядзёр, сусі́м ні
помніла нічога. Запруддзе.
КАРО́ПКА ж. Каркас акна. Каропка, у яе раму ўстаўляюць. Багданава.
КАРО́СЛІВЫ прым. Карослівы. Карослівыя рукі, между пальцамі кароста.
Гарадзец. Ну, яй богу, у чацвер як пасодзіш, карослівая бульба, ну абы-ікая будзіць.
Запруддзе. Карослівая бульба ў мяне. Сукрэмна. Коні як карослівыя, шэрсць пааблезіць,
мылі іх, карэнне коньскага шчаўлюка дралі. Баравікі.
КАРО́СТА ж. Кароста (хвароба). Ат нужды, бань ні было, ня мыліся, дык было і
каросты, і блох было. Марозаўка. Кароста – рукі сальюцца балячкамі. Карэнне дралі,
коньскі шчаўлюк, надзяруць на драчку жоўтае карэнне – і прыкладалі. Баравікі. Кароста
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ў вайну была, серай намажысся – і ўсё. Багданава. Кароста была, траву прыдумвалі,
мазалі. Гарадзец. Кароста была ў вайну, ні мыўшысі і ні пірадзяваўшы, ад нуды. Жохава.
Кап цябе стачыла кароста (праклён). Вялікі Азярэцк. Кап цябе кароста абсела (праклён).
Запруддзе.
КАРО́ТКА прысл. Мала. Бываіць хлеба каротка, калі́ прывязуць, а так возюць.
Станюкі.
КАРО́ЎЕ н. зб. Статак кароў. Дваццаць галоў кароўя прыгналі. Неўгадава.
КАРО́ЎНІК м. Кароўнік. Цялёнък з Ві́цебску прышоў к кароўніку сам. Самсоны.
КАРО́ЎСКІ прым. Каровін. Згарода пувалі́лъся, і кароўскія сляды, і кароў съгнала нъ
кілометър у лес. Міцюкова. Палезлі на чардак, ажны там нашлі́ сала кароўскае.
Леснікова.
КАРО́ЧЫ прым. Карацейшы. Паёк карочы за бочку. Вялікі Азярэцк.
КАРП м. Карп. Карпа многа магло быць у нас. Сянно.
КА́РТА ж. Карта. Іна дужа хърашо пънімала нъ карты. Міцюкова.
КАРТА́ВІЦЬ незак. Картавіць. Троху картавіў-картавіў і загаварыў. Міцюкова.
КАРТА́ВЫ прым. Картавы. Малая была дужа картавая я. Нямойта. Къртавы – як
нядужа гаворыць. Гарадзец. КАРТА́ВЕНЬКІ памянш. Къртавенькі быў, немцуў упаі́ў,
пайехълі, ні спалі́лі дзярэўню. Пожанькі.
КАРТАФЛЯ́НЫ прым. Ураджайны на бульбу. Бываіць картафляны год, а бываіць
ураджайны поўнасцю. На воблакі нада глядзець, звёзды, напрамкі ветру. Партызаны.
КАРТО́ШЫНА ж. Бульбіна. І ў прошлым годзі ні адной картошыны ні было.
Запруддзе.
КАРТЭ́ЖНІК, КАРТЫ́ЖНІК м. Карцёжнік. Калі́ ш картэжнік, прыгуляіць дачку...
(з песні). Партызаны. Картыжнікі ў Малішы, ні дай бог былі́. Пожанькі.
КАРЦЕ́ЦЬ незак. Карцець. Мне карці́ць пръглынуць лікарства. Партызаны.
КАРЦІ́НА ж. Апісанне чаго-н. Я вам січас раскажу гэту (ету) карці́ну. Багданава.
КАРЦІ́НКА ж. Пра прыгожага хлопца ці дзяўчыну. Хвалюць, што наша [дзеўка]
карці́нка, а тыя, што малец – карці́нка. Дуброўкі.
КАРЧАЧКО́М прысл. Сядзець сагнуўшыся, скурчыўшыся ад болю. Счарнеіць
грэбінь у куры, яна карчачком уся [хворая]. Партызаны.
КАРЧМА́, КАРШМА́ ж. Карчма. Кърчма пры бъльшаку была даўно. Савінічы. Дзе
выпівалі, тоя карчма. Алексінічы. Карчму дзіржала Сорка. Ульянавічы. У нас жылі́ яўрэі,
кършма была. Каралевічы.
КАРЧУ́ШКА ж. Кавалак дрэва для акурвання пчол дымам. Карчушкі дымі́ць пчол,
луччая з лі́пы. Запруддзе.
КАРЧЭ́ЦЬ незак. Гібець, марнець. Я шчэ сяджу, карчэю, а ён памёр дзесяць гадоў.
Чуцькі.
КАРШУ́Н, КО́РШУН м. Каршун. Каршуны хваталі ціплят і курыцу схвоцяць, калі́
падужаюць. Кап табе вочы кършун так выдраў (праклён). Багданава. Каршун патхваці́ў
курыцу і нясець над рэчкай, яна з кагцей – і ў рэчку ўтапі́лася. Нямойта. Гавораць: кукушкі
ўвосень перадзелываюцца каршунамі, на дварэ ўхвоцюць курыцу – і нясуць. Розмыслава. У
каршуна кі́пці дзяручыя, бальшыя. Закур’е. Каб цябе каршун задзёр (праклён)! Запруддзе.
Ці каршун, ці сарока схапі́ла аднаго цаплёнка. Івоні. Коршун лётаіць, ухопіць пісклянят.
Апечкі.
КАРШЭ́ЛЬ, КАРШЭ́НЬ м. Карак. Ну прывядуць, атлупяць яму ў каршэль.
Запруддзе. У каршэнь як дам! Багданава. Зъ каршэнь і вон! Жохава.
КАРЫДО́Р м. Калідор. З дасок карыдор. Гарадзец.
КА́РЫЙ прым. Кары, карычневы. Жърабёнъчък буваіць карый, цёмна-карый,
светла-карый, аж піръліваіцца. Сянно.
КАРЫ́ТА н. 1. Пасудзіна для кармлення жывёлы. Карыты бальшыя! З досък.
Каралевічы, Леснікова. 2. Начоўкі, балея. Раньшы ж карыта было ні такоя, як січас,
раньшы такі́я палачныя дзелалі, шырокія такі́я, начоўкі. Запруддзе. Я купала ў яе трое
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дзяцей. Дзеньгі кі́далі ў ваду, пад карыта нож падкладаюць, на захад сонца большай часці
вылівалі ваду (звычай). Цясішча. У карыта нал’юць вады, пасці́лкай закрыюць, баба
залезець у ваду – хлёп – тады смяюцца: баба напілася, абасцалася. Нямойта. КАРЫ́ЦЦА,
КАРЫ́ТЦЭ памянш. У карыцца длі́ньнінькъ увальлеш. Каралевічы. Па тым лътачку і
цячэць у карытцэ. Багданава. Карытцэ мамент здзелаў пат хлявок. Міцюкова.
КАРЫ́ЦЬ незак. Карыць; абчышчаць дрэва ад кары. Яны стойкі карылі, чысцілі.
Станюкі.
КАРЫ́ЧЛІВЫ, КАРЫ́ШЛІВЫ прым. Карычневы. Надзерыш альховыя кары,
зъкіпяці́ш яе, пъкладзеш туды лайно, пълучаіцца карычлівъя плацціка. Закур’е. Карычлівае
такоя балота, зарасло ўсё. Івоні. Карышлівъя шапъчка ў пъдарэхавіка. Дуброўкі.
Карычлівы цвет у яго такі́. Заазер’е.
КАРЭ́Ш КА ж. Карга; старая, сагнутая жанчына. Карэшка, карэшка, ужо сагнутъя
баба. Чуцькі.
КАРЭ́ЛЫ прым. Каравы, брудны. Рукі карэлыя. Вялікі Азярэцк. Я ні надзівалася,
сяжу, як подмаска карэлая. Багданава.
КАРЭ́ННЕ, КАРАННЕ́ н. зб. 1. Карэнне, карані. Карэння там паўно. Рэчкі. Пъ
гародзі вырвем тоўстаё карэнне. Серкуці. Выцягніць дзі́чкі [бародаўкі] з карэннем – і
дзярэць. Баравікі. Гэтага карання садрала. Партызаны. 2. Карані (зубоў). Каранне
асталося ат зубоў і балі́ць. Багданава.
КАРЭ́Ц м. Конаўка; драўляны або металічны кубак. Заазер’е.
КАРЭ́Ц м. Зробленае з кары прыстасаванне ў выглядзе вузкай трубкі, якое
ўстаўлялася ў кішку. Карэц – у кі́шку ставіць, мяса піхаць. У кі́шку ўложыш карэц, і ён
дзяржыцца. Чыні́ць калбасы – карэц звалі, з лі́пы, ён с карой быў, закручвалі ў круцёлку.
Буй. Карэц быў з лыка кілбасы чыні́ць, сагнуць дужку і чыні́лі. З лыка здзелаюць карэц –
сагнуць дужку – і чыні́лі каўбасы, у кі́шку ўторкнуць – і мяса кідаюць. Гарадзец.
КАСА́ ж. 1. Каса (у жанчыны). Каса, а не, кукла, закручаіш. Багданава. 2. Від
вышыванага ўзору на ручніку. У накладаных рушніках і косы, і грэбяні́. Дольдзева.
КАСА́ ж. Каса, прылада для кашэння. Сена касі́лі касамі. Ён мяне і касу наўчыў
клепаць. Багданава. Е́слі къса ні пъддаецца клёпу, то къса харошъя, ні мяккъя. Сухую касу
нъ кляпу, пъзнаіш. Леснікова. Косы і цяпер ёсць. Вялікі Азярэцк. ◊ ПУПА́ЛА КАСА́ НА
КА́МЕНЬ. Сутыкнуліся розныя непрымірымыя погляды, характары. Пупала къса на
камень – як абадва сярдзі́тыя. Серкуці.
□ Касі́ къса, пакуль ръса, ръса далоў – касец дамоў. Запруддзе, Леснікова.
КАСА́ ж. Селязёнка. Каса, печань і трыбух у ціляці. Багданава. Е́слі каса длі́нная ў
свінні́, то зіма длі́нная, а калі́ пад канец таўстая – снегу будзе многа (прыкмета).
Міцюкова.
КАСАВУ́РЫЦЦА незак. Касавурыцца, касіцца. Касавурыцца – гэта як злуецца конь.
Рассвет.
КАСАГЛА́ЗЫ прым. Касавокі. Касаглазая настаўніца была, у дварэ век ні жала.
Адзі́н быў касаглазы, прэцца на Казі́мера. Нямойта.
КАСАГО́Р м. Касагор, схіл гары, пагорка. Акрас край лесу, късагор быў. Гарадок.
КАСАГО́РЫСТА прысл. Паката, няроўна. Можа дзе късагорыста, няроўна.
Каралевічы.
КАСАГО́РЫЦА ж. Касагор. Ключувая крыні́ца нъ късагорыцы. Закур’е.
КАСАНУ́ЦЬ зак. Адзін раз махануць касой. Ніхто разу ні касануў, усё я.
Ульянавічы.
КАСА́Р м. Касец. Късар косіць касой усё лета [на няўдобіцы]. Як късар пъкідаіць
грыву пъ калена, то кажуць бабы, што кі́ну ў грыву, то прывяжы яго зъ яйцы [да грывы].
Леснікова.
КАСА́ТАР м. Гандляр. Прыяжджаюць з Масквы касатары, прывозяць касмеціку з
Масквы. Нямойта.
КАСА́Ч м. Касач (кветка). Късачы цвітуць пад вакном. Каралі.
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КАСЕ́Ц м. Касец. Тутацька касі́лі касцы. Партызаны. Сорак касцоў выхадзі́ла с
касамі. Сукрэмна.
КАСЁК-КАСЁК-КАСЁК выкл. Выгукі, якімі падзываюць каня. Касёк-касёк,
паймаю, будзіш знаць. Дольдзева.
КАСІ́ЦЬ незак. Касіць. Касі́ пъ кънавах, касі́ па кустах, а я ж ні магу хадзі́ць.
Цясішча. Як толькі станем касі́ць, як стане дош ліць. Свае ўчасткі косамі косюць.
Нямойта, Гарадок, Гарадзец. Касі́ў с пълаві́ны [дня?] у пана мужык. Сянно. Бабы ў нас дъ
вайны ні касі́лі, а толькі мушчыны. Закур’е. Адзі́н косіць, сем ляжыць, а як сонца
прыпячэць, і паследні ўцячэць (загадка). Запруддзе. ◊ ХОЦЬ КАСІ́ КАСО́Й. Вельмі шмат,
процьма. Лісі́чкі ў тым годзе касой касі́. Вялікі Азярэцк.
□ Дож не тады ідзець, як просяць, але тады, як косяць. Дольдзева, Чуцькі.
КАСМА́НЫ прым. Касматы. Валасы късманыя, ходзюць. Савінічы.
КАСМА́ТЫ прым. 1. Касматы, валасаты. Кудлаты, касматы, зарос ужо [хлопец].
Багданава, Савінічы. 2. Аброслы поўсцю. Быў кот такі́ късматы. Вялікі Азярэцк. 3.
Пакрыты мяккім пухам, варсісты. Вуўнянка, у іх біряжкі́ късматыя, яе лупіш. Партызаны.
КАСМА́ЦЕНЬКІ, КУСМА́ЦЕНЬКІ памянш. 1. Пушысты. Такі́я харошыя късмаценькія
коцікі [кацяняты]. Гарадзец. 2. Махнаты. Трава кусмаценькая, на другі́ яе бок як валачочкі
па ёй, як валасень прыкладаюць. Леснікі. 3. Наварысты, густаваты. Мама ліла жыдкъга
цеста ў поліўку, каб была касмацінька, ні хълъстая. Партызаны.
КАСМА́ЦІЦЦА незак. Касмаціцца. Ні късмацілісі кросны, як выперыш праннікъмі.
Закур’е.
КАСМАЦЦЁ н. зб. Касматы бок аўчыны. Аўчыны касмаццём клалі ў дзешку, а
мяздрой уверх. Неўгадава.
КАСМЫ́ЛЬ м. 1. Касматы, валасаты. Які́ ты касмыль, късматы. Савінічы. 2.
Аброслы поўсцю. Касмыль ты! [на ката]. Багданава.
КАСНІ́К, КІСНІ́К м. Істужка. Първалі ўсё плацце на каснікі́, парвём во – на ленты!
Плацце, дзі́рка ў каго ё, шчас парвём на кіснікі́. Ю́лькі нябошчыцы първалі ўсё плацце нъ
къснікі́. Запруддзе. КАСНІЧО́К памянш. Каснічок якей і зъвяжуць, кап цяплей было.
Гарадзец.
КАССЁ н. Кассё; дзяржанне ў касе. Там къса біс късся, прасі́ў, кап ты пъкліпаў.
Запруддзе. Кассё ета ў касы. Фасаўшчына. Кассё з елкі дзелълі. Леснікова, Манголія,
Міцюкова.
КАСТАЛО́М м. Касталом (трава). Касталом – высокая трава, лі́сце шырокае,
расцець і дзе ссоўваюць што, на шуметніках. Вялікі Азярэцк.
КАСТАПРА́Ў м. Кастапраў. Кастапраў тая бабушка. Розмыслава.
КАСТРА́, КАЙСТРА́ ж. Кастрыца. Лён мялі – къстра высыпаіцца. Къстра ўніз
падала, калі́ мялі лён. Рэчкі. Нъ пъталок нъцягвалі кастру, бумагай засцілалі. Кастра
ляці́ць са льна, астаецца кужаль. Кастры дадуць, так іна ў Сібі́р дыляці́ць [лёгкая, ветрам
знясе]. Багданава. Лён трапаць і кастра атлятае, ляцела, хлачкам атвальвалася.
Партызаны. Лі́сця, апі́лкі, кастру сыпалі на столь. Леснікова. Тады ўбіраць сталі, калі́
кастра була з ільну. Вялікі Азярэцк. Вытрапіш лён, кастры не будзе. Гарадзец.
Зъгътъўляюць лёд і кастрой засыпюць. Нямойта. Кайстру выкі́двалі, калі-небудзь на хату
ўсыплець. Чуцькі. Кайстрой пътсцілайім карові. Гарадок. КАСТРЫ́НКА памянш. Послі
драчкі шчоткамі шчосывалі, нідзе ні кастрынкі, блісці́ць, эта кужаль. Дольдзева.
КАСТРЫ́ЦА ж. Тое ж. Кастрыца з лёну, лісцё, кап не сухое наверх насцілалі [як
крышу рабілі]. Леснікова. Кастрыцу на хату ўсыпюць. Чуцькі.
КАСТЫЛІ́ мн., КАКТЫ́ЛЬ м. 1. Апора для чалавека пры хадзьбе; мыліца. На
кастылях ідзець, атнялі нагу. Гарадзец. У той хаці і цяпер стаі́ць кактыль. Закур’е. 2.
Папярочныя планкі, які забіваюцца ў сцяну пры снаванні. Кастылі́ ў сцену, гвоздзі, і снуем
на сцяну. Апечкі.
КАСУ́ЛЯ ж. Казуля. У нас вядуцца зайцы, белкі, ваўкі́, харкі́, ласкі, гърнъстаі, лі́сы,
рысі, мядзведзі, ласі́, касулі, къбаны. Сянно.
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КАСЦЕ́Р, КАСЦЁР, КАСЦЯ́Р м. Брыца, курынае проса. Касцер расцець у жыці,
калі́ зімля няўдобраная. Касцёр – плоскі. Багданава. На полі касцер радзі́ў, жыта дрэнная.
Баравікі. Касцер радзі́ў, дзе ні́зкія мясца. Чуцькі. Былі́ такі́я ні́скія палі́, тады касцер
пърасцець. Каралі, Гарадок, Станюкі.
КАСЦЕ́Р, КАСЦЯ́Р м. Амецце, адходы пры абмалоце. Касцеру голага дадуць, на
вецер пусці́. Е́сці нічога ні было, палучыш касцяру. А хлеп ачышчаны, агульны касцер,
ніякая зірна ні пъпъдала, толькі касцер. Фасаўшчына. Мы палучалі жменю касцеру.
Завецца касцер, хутшае дабро! Нямойта. Касцяр – тыя атходы, як ціпер коням аддаюць,
што ў жорнаў ня лезе. Багданава. Касцяру дзвесце грам давалі. Касцяру давалі, картошкі
на трудадзень. Касцер адлітаець, краска адлітаець, жыта ложыцца кругом. Дольдзева.
Хоць бы якога касцяру далі́. Цясішча. Дадуць касцяру, намелеш, хлеба напячэш і елі.
Запруддзе. КАСЦЯРО́К памянш. Харошае далёка ляці́ць, бліжэй касцярок. Гарадзец.
□ Касцер – хлебу падмасцер. Розмыслава, Каралі.
КАСЦЁР, КАЙСЦЁР м. Вогнішча. І Купала было: кастры палі́лі. Самсоны. На поле
хадзі́лі, палі́лі кастры тут. Гарадзец. Кайстры ръскладъвалі. Кішуроўшчына.
КАСЦЯ́НКІ мн. Касцяніцы (ягады). У нас ё чарні́цы, суні́цы, брусні́цы, малі́ны,
късцянкі, жураві́ны, дурні́цы, жаві́ны. Кавалі, Заазер’е, Сяргейкі.
КАСЦЯНЫ́ прым. 1. Моцны, крэпкі. Баіньку, ні лажыся с краіньку, / А лажыся лі
сцяны, / Будзе зубік касцяны (з дзіцячай калыханкі). Багданава. 2. Прыгатаваны з касцей
жывёлы. Як ёсць касцяная мука, сыпюць у дабро, не стане курыца лі́цца [выліўкі несці].
Запруддзе.
КАСЦЯРА́ ж. Амеці; адходы пры малацьбе. Нада ш і с казной расшчытацца, а
тады табе ці касцяры ці шумы якей дадуць. Заазер’е.
КАСЫ́ прым. Касы, касавокі. Касая яна, касэя вочы. Багданава. Быў касы мушчына
Дубінец, калдун. Закур’е. У пълажэнні, як глядзі́ш у шчэлъчку, то будуць дзеці касыя
(павер’е). Чуцькі.
КАСЯ́К м. Касяк, вушак. Ставіцца късяк у вакно і ў дзверы таксама. Касякі́ сам
бацька ставіў. Серкуці.
КАТА́ННЕ н. Катанне. Э́та дзеці цяпер такоя катанне дзелаюць зімой.
Фасаўшчына.
КА́ТАР м. Гастрыт. Баяўся гарачы хлеб есці – катар, гаварыў, будзіць. Чуцькі.
КАТАРО́К памянш. Катарок прызнавалі. Партызаны.
КАТА́ЦЦА незак. Ездзіць. Ілья-прарок па небу катаецца, а чым яго там конь
пітаецца. Запруддзе.
КАТА́ЦЬ незак. 1. Вазіць. Іна ўжэ знаіць, ён яе часта кътаіць. Буй. 2. Закатваць
слоікі пры кансерваванні. Сі́зыя [калібію абутую] варым і кътаім [на зіму ў слоікі].
Сяргейкі.
КАТЛЯ́К м. Кругляк; тоўстае кароткае палена дроў. Рэзалі дровы, насі́ла катлякі́.
Таўсты, таўсты кътляк, як пабі́ць яго? Багданава. Катлякоў машыну летась прывёз.
Нямойта. КАТЛЯЧО́К памянш. Як катлячок быў малец, круглаві́дзенькі быў, усе чыста
цягалі на руках. Партызаны.
КАТО́ВЫ прым. Каціны. Такая яго доля катова: на печцы ляжаць. Фасаўшчына.
КАТО́К м. Кола (у возе). Для буцяна спецыяльна каток, бърану наносяць. Леснікова.
Там калеснікі жылі́, каткі́ дзелълі. Жохава. Каткі́ былі́, як і цяпер калёсы. Карпавічы. Мой
і каткі́ нацягваў, і плугі́ рабі́ў. Цясішча, Багданава, Міцюкова.
КАТО́РЫ займ. 1. Каторы, які. Бяры, каторую хочъш. Заазер’е. 2. Некаторы.
Старыя каторыя пъсталі́сі. Серкуці.
КАТО́РЫ-НІБУ́ДЗЬ займ. Нехта, хтосьці. І вянкі́ плялі́ каторыя-нібудзь. Гарадзец.
КАТУ́ЛЬ, КУТУ́Н м. Кругляк, калода. Атрэзаў катуль таўсты, як пабі́ць яго?
Багданава. Браўно рэжуць на кутуны. Нямойта. КУТУЛЁК памянш. Атрэжыш кутулёк і
даўбешку зробіш. Багданава.
240

КАТУ́Х м. Цёмны, малы пакой або хата. Мой катух трошачку лучшы, як яе, а ніхто
не пойдзець. Мой катух трошачку лутша за твайго дома. Нямойта. КУТУШО́К памянш.
Адгароджанае месца ў гаспадарчым будынку. У кутушок атсодзюць, тады поюць
[цяляці]. Вялікі Азярэцк. Яна ўрочлівая: у кутушок глянула [мы гной вазілі], цялёнка
назаўтрава прырэзалі. Нямойта. У кутушок іх падкі́нула. Запруддзе.
КАТУ́ШАШНЫ прым. Шпулечны. Катушышныя ні́ткі. Багданава.
КАТУ́ШКА ж. Шпулька; дэталь калаўрота, на якую намотваюцца ніткі. Хто заве
шпулька, хто – катушка. Каралі.
КАТЭ́З м. Катэдж. Катэзы пастроілі, яны там жывуць. Міцюкова.
КАЎБАСА́, КІЛБАСА́, КЕЛБАСА́ ж. Каўбаса, кілбаса. Каўбасы – пярловыя,
грэчневыя крупы, бульбы атці́снеш. Марозаўка. Раньшы ножым крышылі кілбасу, на лыка
кішку надзеніш і пальцам торкаіш, піхаіш. Вялікі Азярэцк. Пърасёнка дзяржыш, то й
кілбасу здзелъіш. Неўгадава. Кілбасы, кураціны з магазі́на я ня ем, а рыбіну з’ем. Чуцькі.
Кілбасы даставайце і ешчэ. Багданава, Галашчакіна. Кілбас сваі́х было, мяса. Даець дзеду
пару келбас. Закур’е.
КАЎБЫ́Р м. Гарлач. Ці каўбыр ці гърлач – тое самъе. Багданава.
КА́ЎКАЦЬ незак. 1. Мяўкаць (пра ката). Кот каўкаіць, як есьці захочыць, у хату
просіцца. Станюкі, Гарадзец. 2. Ціўкаць (пра куранят). Будуць цыпляты каўкаць, пішчэць і
пішчэць. Запруддзе.
КА́ЎКНУЦЬ зак. Пікнуць; падаць голас. І жыць харашо, і багатыя, здаецца, людзі, і
каб ідзе хто каўкнуў! Самсоны. Пелі многа, а ціпер ніхто ні каўкніць. Пяюць бабы жніво,
а цяпер ніхто ні каўкніць. Каралі. Чаго ж ён на тваю матку дажа не каўкнець. Вялікі
Азярэцк.
КАЎНЕ́Р, КУЎНЕ́Р м. 1. Каўнер. Што ты, кажуць, каўнер ні зашпі́ліш? Цяпер
варатні́к завуць. Галашчакіна. С куўняром шылі мушчынам рубашкі. Заазер’е. Раньшы
каўнер зваўся ў рубашкі, у штанах каўнер тожа. Нямойта. Каўнер такі́ стаючы, і планку
вышывалі мушчынам, пылаценцы вышывалі. Леснікі, Каралі. 2. Пояс. У штаны нада
каўнер ушыць. Каўнер і ў рубашкі. Жохава. Каўнер нада прышыць у штаны. Багданава.
КА́ФЛЯ, КА́ХЛЯ ж. Кафля. Кафля, печ апкладаіцца кафляй. Іна дорага стоіць.
Сукрэмна. Шчыты с кафлі, кафля белінькъя, слі́зінькъя. Запруддзе, Станюкі. Акрашалі
кахляй печ, кахля ёсць, хто змажнейшы. Нямойта. Кахлі выкапывалі, старынныя,
гліняныя, белінькія, парънъя с кірпіча. Багданава.
КАХА́НАЧКА ж. Танец. Каханачка – удваёх танцуем, ударалі рукамі. Самсоны.
КАХА́ЦЦА незак. Кахацца. На ігрышчы ръзваджваюцца, къхаюцца. Вялікі Азярэцк.
КАХВАЙЧО́НКА ж. Фуфайка. Нада ш було купі́ць къхвайчонку. Мянюцева.
КАХ-КАХ-КАХ выкл. Гукі, якія перадаюць зумканне пчалінай маткі. Адна матка –
ках-ках-ках, другая – вох-вох-вох. Кляпчэва.
КАЦЕ́ЛКА, КАЦЮ́ЛКА ж. 1. Вал; прыстасаванне ў калодзежы, на якое
накручваецца ланцуг. У калодзісі ставюць вочып, а ў нас тут здзелъна нъ кацелку.
Міцюкова. 2. Сувой (пра палатно). Пакатаюць у кацелкі палатно. Карпавічы. Пакатаюць
у кацелкі і ў трупкі палатно. Карпавічы. 3. Вязка круглай формы. Цёрлі ў кацюлкі лён.
Нямойта.
КАЦЕ́ЛКІ мн., КАЦЕ́ЛАК м. Брускі з колцамі, на якія падвешваюць ніты ў кроснах.
Кацелкі, што зачапляеш ніты, увярху палкі, а за кацелкі палкі. Багданава. У краснах
кацелкі былі́. Як на понаш уступіш, кацелак – круць. Гарадзец. Ніты да кацелак
прывязваліся. Рэчкі. Кацелкі – ніты пъдвязываць. Заазер’е, Сукрэмна. КАЦЕ́ЛАЧКІ
памянш. Кацелачкі вешаеш, як тчэш. Гарадзец.
КАЦЁЛ м. Чыгун. У кацёл курыцу паложыш, жыру наверх і ў печ, будзе тушънъя
курыца. Буй. Вадзі́чка кіпячоная, кацёл стаі́ць. Савінічы.
КА́ЦІК м. Кругляк, калода. Кацік мятровы атразаіш, убіваіш сэрцаві́ну, і тады
пъткладаіш, нажом рас, рас. Жохава.
КАЦІ́ННЫ прым. Каціны. Мы нъ каці́ннъй долі жывём. Ракаў Засценак.
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КАЦІ́ЦЦА незак. Каціцца. Нарэжуць калясоў і качаюць палкамі, яно коціцца, ты яго
адбіваеш [гульня]. Дольдзева.
КАЦІ́ЦЦА незак. Акочвацца (пра авечак). У хадзяйстве так учудзіць [Іван Купала]:
авечкі коцяцца – неразвітых нараджаюць. Дольдзева. Авечкі дъвай каці́цца – двое, трое.
Жохава.
КАЦІ́ЦЬ незак. 1. Перамяшчаць коцячы. Каці́ла з гароду да хаты, і хто б яе тушыў.
Цясішча. 2. Скручваць у трубку (пра палатно). У трупкі не каці́ла палатно. Нямойта.
КАЦУБА́ТЫ прым. Даўганогі. А, кацубаты тэй уцёк. Дольдзева.
КАЦЮ́Х м. 1. Кругляк, калода. Кацюх – кусок дзеръва атрэжуць, ацешуць, во
зътарануць дзверы. Гарадзец. КУЦЮ́ШКА ж. памянш. Куцюшкамі прывёс [дровы],
пабі́ць нада толькі. Багданава. 2. Рулон (пра сена). Кацюхі́ етые дзень цягалі. Партызаны.
КАЦЯЛО́К м. Кацялок. Такі́ къцялок надзелі на трубу, штоп красівей было.
Марозаўка. Давай кацялок соллі. Міцюкова.
КАЦЯНЁНАК м. Кацяня. А ці ні Лі́зін къцянёнак еты? Багданава. Кацянёнак быў
малы, дак крысы з’елі. Ульянавічы.
КАЦЯ́ЦІНЫ прым. Каціны. Кажуць, што там шкурынку къцяціну дъ нагі́
[прывязваюць і гэта абараняе ад змей – у Сібіры]. Леснікова.
КАЧА́ЛКІ мн. Качалкі; прыстасаванне для разгладжвання, качання бялізны. У
качалкі качалі бяллё, я іх і ні выкідаю. Ёй ужо дужа многа гадоў, етай качалкі. Каралі. У
качалкі качалі, круглая такая і плоская з зубамі. Багданава. Къчалкъмі пъкъчаіш сваё, то
мякінька, блішчыць [пра тое, што лепш імі палатно качаць]. Галашчакіна. На качалкі
такі́я дзірвянныя качаіш, качаіш [скуты]. Багданава. А гэту качалку дзеці недзе знеслі́.
Вялікі Азярэцк.
КАЧА́Н м. 1. Галоўка капусты. Къчаны радам на ніз у бочку нъкладаем. Вялікі
Азярэцк. 2. перан. Клубок вос. Як пасціла кароў, нашлі́ къчан зві́ты осаў. О́сы ў дырачку
ўлазіюць. Партызаны. ◊ СТРЫ́ГЧЫСЯ НА КАЧАНА́. Налыса. Хоць ты на къчъна
стрыжыся. Нямойта.
КАЧА́ННЕ н. зб. Качаны. Качанне кладуць: рад капусты, рад качання. Запруддзе.
Насячэш карыта качання і з’ядалі каровы. Закур’е. Вейся, расада, у качанне, дачня
долечка – з венчання (з песні). Чуцькі.
КАЧАРГА́ ж. 1. Качарга. Качаргой зачапі́ў булку і выцяг. Чуцькі. Узяла качаргу і пор
у вужаку. Къчарга на качарэжніку. А баба за ім – з качаргой. Багданава. Купі́ла баба
къчаргу жар выгарнъвъць. Заазер’е. С таптуном стаі́ш, а ззаду йдзеш і б’еш, і б’еш
къчаргою і ў таптун зъганяіш. Фасаўшчына, Дольдзева, Турава, Дуброўкі, Закур’е. 2.
перан. абраз. Пра старую нязграбную жанчыну. Състарылісі дзве къчаргі́ і нікаму ні нада.
Къчърга ты старъя! Чуцькі, Заазер’е. 3. экспр. Вінтоўка. А мама нъ яго гаворыць: на што
ты гэту къчаргу вълачэш на печ? Серкуці.
КАЧАРЫ́ГА ж. Храпка. Качарыга адна, а лі́сту нету [на капусце]. Карпавічы.
КАЧАРЫ́ЖКА ж. Тое ж. Як зрэжуць качан – качарыжка на полі. Розмыслава.
КАЧАРЭ́ЖНІК, КАЧЭ́РЖНІК м. Качарэжнік. Къчарэжнік – дзе къчарга, чъпяла,
ві́лкі. Багданава. У качэржніку – ві́лкі. Леснікова. Навяжыш на палку [памяло], яно стаі́ць
у качарэжніку. Каралі. Къчарэжнік тады звяжуць вяроўкай ці палаценцам, кап высвутуў
дзеўку (прыкмета). Вялікі Азярэцк. У къчарэжніку стъяла чъпіла з бярозавым
чъпяльні́шчам, і гром даў пу бярозъвъму чъпяльні́шчу і ў дзверы выкаціўся. Ракаў Засценак.
Качарэжнік кала печы, там і качарга, там і ві́лкі. Алексінічы, Дольдзева, Рэчкі,
Сукрэмна, Фасаўшчына, Неўгадава.
КАЧА́ЦЦА незак. 1. Пераварочвацца з боку на бок (пра чалавека, жывёлу). Качаюся,
качаюся – і засну. Партызаны. На ўсю сцяну пол сдзелаюць і ўсе къчаюцца. Дажынкі былі́,
вянкі́ вілі́, а па іх къчалісі. Багданава. Тры дні пад стогам качаўся, дамоў не прыхадзі́ў, так
напаі́ла яго самагонкай. Нямойта. Кот къчаіцца нъ ціплату (прыкмета). Чуцькі. 2.
Хварэць. Троху с сэрцам качалася, хадзі́ла на ўколы. Партызаны. 3. Гадаваць (пра жывёлу).
Нада было больш узяць свінёнкаў, хай ба качалісь, дзецям нада. Запруддзе.
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КАЧА́ЦЬ незак. 1. Качаць. Нарэжуць калясоў і качаюць палкамі, яно коціцца, ты
яго адбіваеш. Дольдзева. 2. Калыхаць, усыпляць дзіця. Адной нагой качаеш [дзіця], другой
прасніцу круціш. Багданава. А тады ўжо былі́ калыскі такі́я, стъялі на палу, можна было
къчаць. Запруддзе. 3. Скручваць. І высушыш, і тады ўжо ў трубку качалі [скуты].
Багданава.
КАЧУ́ЛКА, КАЧО́ЛКА ж. 1. Каток; драўляны кругляк, якім трамбуюць зямлю,
гліну. Трамбоўкі такі́я, качулкі дзелалі, трамбувалі глі́ну роўнінька. Нямойта. Качулкі былі́
тры ў Э́дзі. Фасаўшчына. 2. Вал; прыстасаванне ў калодзежы, на якое накручваецца
ланцуг. Дзелаюць крышу [у калодзежы], дзверку, ручку, качолку, цэп, вядро. Багданава.
КАЧУ́ЛАЧКА памянш. Качулачкі дзірвянныя ставіў, у мурлыґу гулялі. Дольдзева.
КА́ША ж. Каша. Упярот кашу варылі, кашу сабіралі с трох калёд і дъвалі скату.
Багданава. ○ БУЛЬБЯ́НАЯ КА́ША. Страва з тоўчанай варанай бульбы; пюрэ. Дасць кашы
бульбянай, яна падходзіць, як дрожжы. Дольдзева. Бульбу патаўкуць, маку ўсыпюць і ў
печ – каша з макам. Гарадзец.
□ Кашу маслам не спорціш. Вялікі Азярэцк. □ Кулеш і каша – гэта не ваша, а
работа ваша. Запруддзе.
КАШАЛА́ПЫ прым. Касалапы. І чълавек жа бываіць къшълапы, калі́ ногі так у
кучу. Буй. Къшълапый, калі́ наскі́ ўнутр, ногі крывэя трошку. У такога чълавека ступні́
біс пад’ёма. Сянно. Къшълапыя пяткі ўрозь, а наскі́ ўкучу. Самсоны.
КАШАЛЁК м. Кашалёк. За тую гармонь аддаў усі́ грошы з къшальком. Сянно.
КА́ШАЛЬ м. Кашаль. Кашаль, ну, забіваў на нет. Буй. Кашаль, халера, задрала. Каб
табе кашаль грудзі адбі́ў (праклён). Запруддзе. Мац-і-мачаха ат кашлю. Леснікова.
Кашъль быў і с кроўю, ажны чорныя кроў. Галашчакіна.
КАШЛЯНУ́ЦЬ зак. Кашлянуць. Каб дым праз рубашку рабёнку прайшоў і каб
кашлянуў, тады палепшаіць. Партызаны.
КА́ШЛЯЦЬ, КАШЛЯ́ЦЬ незак. Кашляць. Як устаець, дык ён къшляіць, къшляіць.
Прастыў ды кашляіць. Багданава. Хворы, кашляець, мёд усё п’ець. Вялікі Азярэцк. Я ж
ужэ старэя, трэба і кашляць. Чуцькі. Къшляіць пърасёнак. Нямойта.
КАШНЕ́ н. нескл. Кашнэ. Кашне з мацір’яла шылі куплёнага. Буй.
КАШО́ЛКА ж. Кашолка. Плеціная кашолка з шырокага лыка для ягат. Для бульбы –
з лазы. Запруддзе. Я́гъды бяруць у кашолкі. Дольдзева, Савінічы.
КАШТА́Н м. Каштан. Пат гэтым къштаном пъсядзі́м. Каштаны ні даюць ягадам
спець. Марозаўка. Къштаны растуць у дзярэўні. Кішуроўшчына.
КАШУ́ЛЬКА ж. Кашуля. Кашульку даець – крэпка клянець: каб ты гэту ні знасі́ла,
/ Каб ты болі ні прасі́ла (з песні). Буй.
КАШЭ́ЛЬ м. Кашалёк. У старых людзей – гэта кашэль. Савінічы.
КВА́КАЦЬ незак. Кракаць. Вуткі квакаюць. Багданава.
КВАКТА́ЦЬ незак. Квактаць (пра курэй). У мяне адна квактала, прапала. Квактала
адна курыца, ці не ашалела [так рана]. Партызаны. Іна квокчыць, сядзі́ць, ні нясецца,
ходзіць, яйца ні нясець. Станюкі. Квокчуць куры, а цыплят не хочуць выседжваць. Чуцькі,
Апечкі.
КВАКТА́ЦЬ, КВАКЧА́ЦЬ зак. Квакаць. Квакчаць лягушкі – не можна заснуць. Як
растанець снех, квакчаць лягушкі, ноч ня можна заснуць, пакуль вуткі ні падні́муцца.
Каралі. Лягушкі квокчуць. Гарадзец.
КВАКУ́ШКА ж. Жаба. Там пачуіш і сълъўя, і квакушку, і гулуба ляснога. Запруддзе.
КВА́РТА ж. 1. Даўнейшая мера вадкіх і сыпкіх рэчываў. Кварта чэцьвяртовая.
Пяць кварт наліла. Фасаўшчына. Кварту сёння можна выпіць. Вялікі Азярэцк. 2. Кубак,
конаўка, кружка. Кварта – крушка такая. Дольдзева. Квартачкі медныя былі́, кварты.
Каралі. Кварты раньшы былі́, ваду пілі́. Багданава. Тата і мы кубак ваду піць называім
квартай. Серкуці. КВА́РТАЧКА памянш. Квартачкі медныя былі́, кварты. Каралі.
КВАС м. Квас. Атходы ат мукі́ замешываюць, пякуць праснакі́, каб сухі́ быў. У
дзежку вады заліваюць, цаліком праснак, як ні бальшы і кі́сніць. Чараз дні тры пілі́ хлебны
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квас. Манголія. Хлеб сушылі аш патпаліцца, вады наліеш, смародніку ўкі́неш і хлеб
укі́неш, і кі́снець усе разам – і квас. Вялікі Азярэцк. Квас у бочкі злівалі. Цясішча.
КВАСАЛЁЎНІК м. зб. Сцябліны фасолі. Рэска – і квасалёўнік, і бабоўнік, рэзалі і
каровам давалі. Гарадзец.
КВА́СІЦЬ незак. 1. Квасіць; дабаўляць кіслаты ў страву. Квасілі муку ржаную, як
хлеб пяклі́. Партызаны, Марозаўка. Як на бяллі́ [менструацыя], квасіць нельга капусту
(прыкмета). Запруддзе. Квасілі бочкі квасу ў пост. Цясішча. 2. Паставіць кіснуць. Ні хачу
малако квасіць, як сквасім – вяршок ня дужа бальшы. Марозаўка.
КВАСО́ЛЬ, ФАСО́ЛЬ м. 1. Фасоля (расліна). Боп с квасолем бъльшая разніца.
Квасоль беленькі стъраесся садзі́ць. Гарадзец. Хто цыбулю, хто квасоль садзіць.
Багданава. Тэя гады я квасоль садзі́ла. Ракаў Засценак. Квасоль не ўзышоў. Кавалі. Квасоль
можа хто і садзіць, а я не саджу. Закур’е. Фасоль ёсь, ён родзіць у нас. Гарадзец. 2. Зерне
фасолі. Суп с квасолям вару. Запруддзе. Квасоль ты нешта вынісла. Вялікі Азярэцк.
КВАСО́ЛЬНІК м. Суп з фасолі. Квасольнік с квасолі. Савінічы.
КВАСО́ЛЬНІКАВЫ прым. Які адносіцца, належыць фасолі. Квасольнікавае места.
Жохава.
КВАСО́ЛЯ, ФАСО́ЛЯ ж. Фасоля. Квасоля, гуркі́ – усё счарнела. Партызаны.
Квасоля на лясе расцець. Жохава. Квасолю не саджу, абрабатываць усе нада. Закур’е.
Фасоль садзі́ла, бурачкі́ і боп. Запруддзе. Фасолі пасадзі́ла, памідораў лешку. Партызаны.
КВАСЬ ж. Кіслата, закваска. Называлася цеста, там квась была ў хлебі, ён такі́
патходзіць, рыхлы дзелаіцца. Вялікі Азярэцк. Ці харошая квась у хлебі? Рашчыну
астаўлялі, штобы квась была. Ці харошъя квась у цябе ў хлеб? У аднэй ходзяйкі тъкая
квась, у другей – другая. Дольдзева. Каб квась была [у дзежцы], выпараш, вымаеш,
прасушыш, цыбуляй пратрош клепкі. Міцюкова. Квась рэская [у саладухі], з бульбай ем.
Багданава.
КВАСЬ м. Тое ж. Скарынак падпаліш – квась жоўценькі. Міцюкова.
КВАЦЕ́РА, КВАРЦЕ́РА, КВАРЦІ́РА ж. Кватэра. Ці скора тая квацера? Запруддзе.
Кварцера ў яго казённая. Партызаны. Ён нас у кварці́ру заводзіць. Багданава.
КВАЧ м. Квач, скрутак. Квач с трапкі здзелаіць, шаруіць сцены. Запруддзе.
КВА́ШАНІНА ж. Халадзец, студзень. Квашаніну варылі з ног, разальець у мі́ску,
застыніць. Квашаніну варылі з касцей і ног. Гарадзец.
КВА́ШАНЫ прым. 1. Кіслы. Квашэная капуста. Міцюкова. 2. Які прызначаны для
квашання. Дзешка квашаная, учыніш нанач, месіш, перакі́даеш на лапату – і ў печ.
Сукрэмна.
КВЕ́ТКА ж. Кветка. Торкаюць кветкі каторы, а я ні сажу. Серкуці.
КВІРКНУ́ЦЦА зак. Паклапаціцца, падбаць пра сябе. А іна сем месіцаў у пълажэнні,
а ні квіркнулася. Нямойта.
КВІТ м. Канец. Як серца слабое, тады квіт чалавеку. Заазер’е.
КВІТО́К м. 1. Талон. Далі́ мне квіток на ранген. Ульянавічы. 2. Квітанцыя. Бралі
квіткі́, пойдзіш к пану, заплоціш за яго, тады пойдзіш у ягады. Мяцюцева.
КВО́ЛЫ прым. 1. Слабы. Кволыя індзюкі́, неяк эта ўрэмя лі́сы не ходзюць, не
хватаюць іх. Латыгаль. Булі́ гусі-лебядзі, пъбаялісі гэты гот холаду і кволыя. Вялікі
Азярэцк. КВО́ЛЕНЬКІ памянш. Хваравіты. Дзевачка кволенькая. Манголія. 2. Ломкі,
крохкі. Суравежы, яны кволыі [ламаюцца].
КВО́ХАЦЬ зак. Квактаць. Курыца квохъіць. Каралевічы.
КВО́ЧКА ж. перан. Пра жанчыну, якая куляецца з адной нагі на другую. Бегла, як
квочка тая. Чуцькі.
КЕ́ЛІХ м. Чарка. Е́та ш келіх, чарка на ношках і біз ножак. Алексінічы. Келіх на
ношках. Нямойта. А келіхі гета куплёные былі́. Буй. КЕ́ЛІШАК памянш. Келішак – эта
маленькі, грам шэсьдзесят. Келішак маленькі, на ношкі. Дольдзева.
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КЕ́ЛЬМА, КЕ́ЛЬНЯ ж. Кельма; прылада ў выглядзе трохвугольнай лапаткі для
набірання і нанясення раствору на мур. Ягоныя кельмы ў іх. Савінічы. Кельня ў мъляра,
каторы шчыкатурыць дъма, печкі. Запруддзе.
КЕ́ПІКІ толькі мн. Кпіны. Кепікі – гэта сьмяяцца нът табой. Савінічы.
КЕ́ПСКІ прым. Дрэнны. Сама хоць кепская, але даб’юся чаго нада. Партызаны,
Савінічы.
КІ́Б ІС, КІ́БУС, ЧЫ́БІС м. 1. Кнігаўка. Кі́біс называлі, на зямле купінка, ямачку
выкапаіць, сдзелаіць, яны крычаць. Леснікова. Прылітаюць буцян, скварцы, жавърънък,
кі́бісы – кні́гаўкі называюцца. Вялікі Азярэцк. Кі́бусуў ня чутна цяпер. Кі́бусы ёсці, і так
мала. Багданава. Кі́бус па полю ёсь, кігі́-кігі́ [крычыць]. Сянно. 2. перан. Пра цыбатага
чалавека. Як цыбаты чалавек, кажуць: кі́біс і чыбіс ён. Нямойта.
КІВА́ЦЦА незак. Хістацца (пра падлогу). Ужо і пол сеў, уні́з ківаецца. Рэчкі.
КІ́ГАЎКА, КІГО́ЎКА ж. Кнігаўка. Кі́гаўка сквярці́ся стане. Буй. Кі́гаўкі на полі
выводзяцца. Латыгаль. Кігоўкі, курупаткі былі́. Цясішча.
КІГІ́КАЎКА, КІГІ́КУЎКА ж. Тое ж. Кігі́каўка па балотах большу часць, а чалавека
як уві́дзіць, будзе над чалавекам круці́цца і крычаць. Ракаў Засценак. Кігі́каўка малінькая:
піць-піць-так. Нямойта. Кігі́куўка чубатъя скачыць і ўсё кі́-гі, кі́-гі. Сукрэмна.
КІ-ГІ́ , КНІ-ГІ́ выкл. Гукі, якія выдае птушка кнігаўка. Кігі́чкі ўсе кі-гі́, кні-гі́ ў балоце.
Розмыслава.
КІГІ́ЧКА ж. Кнігаўка. Кігі́чка па полю, паблі́зу ат балота. Ідзеш, яны праважаюць
кілометра два, знаеш, што гняздо там. Розмыслава. Кігі́чка на полі на зямле гняздо
дзелаіць, сабярэць нямножачка карэння. Міцюкова. Кігі́чкі ня любяць, калі́ людзі, крычаць.
Лі́сы за і́мі ахоціліся. Леснікова.
КІ́ДАЦЦА, КІДА́ЦЦА незак. 1. Нападаць, накідвацца на каго-н. Сві́нні [дзікія] ні на
кога ня кі́далісі. Багданава. 2. Аддаваць, калоць (пра боль). Ні так мне боль кі́даецца,
спакайней засну. Нямойта. ◊ КІДА́ЦЦА ЯК РЫ́БА АБ ЛЁТ. Без выніку і плёну намагацца,
старацца, шукаючы выйсце з бядоты. Кідаюся, кідаюся як рыба аб лёт. Багданава.
КІ́ДАЦЬ, КІДА́ЦЬ незак. 1. Кідаць, шпурляць што-н. І мы кідалі вянкі́, каноплі
візалі. Нямойта. Ні кідайця ў ваду! Сянно. 2. Пакідаць. Яшчэ пойдзіць [на работу], дзяцей
гэтых кі́нець. Заазер’е. А тую куклу кідаем на поле, кап к налеццю ўжэ ўражай быў.
Багданава. Кі́нулі коній, а самі ў дзярэўню. Кі́нъла іх курыца і пъшла. Запруддзе. КІДЗЕ́ЛЬ.
Хутка кінуць. Звяжуць сноп лёну і кідзель у машыну. Чуцькі. 3. Уводзіць аснову ў бёрда,
ніт. У бёрда кідаеш вечар. Апечкі. ◊ КІДА́ЦЬ У ДЭ́СІКІ (ПАЎДЭ́СІКІ). Уводзіць 10
пасмаў (і іншую колькасць) у бёрда. Кі́даюць у дэсікі, паўдэсікі [як ткуць]. Гарадзец. ◊
КІ́ДАЦЬ НА КА́РТЫ. Варажыць. Я кі́дала ў іх [цыганак] на карты. Заазер’е.
КІЁК м. Кіёк. Вон с кійком пашла. Марозаўка. Кійка вазьму, лазі́ну якую вазьму і за
ім. Партызаны. Мне стыдна, я ш так ні магу іці́, мне кіёк нада. Яны падбягуць, а я с
кійком сяжу. Гарадзец. Яна паглядзела, што я на кійку, не хацела ў гетую пълату класці.
На кійка апіраюся. Нямойта. Дубец тоўсты, як кіёк. Галашчакіна, Запруддзе,
Кішуроўшчына. КІЁЧАК памянш. Падасць яму [дзеду] кіёчак, такі́ добры мальчанёнак.
Запруддзе. А тады ўкусны эты кіёчак ссаць [з муравейніка]. Савінічы. Іна с кіёчкам
ходзіць. Нямойта. КІЁЧАЧАК памянш. Ой, вісна, красна, што ты нам прынісла? /
Маладым дзевачкам – па вяночачку, / Маладым жоначкам – па сыночачку, / Старым
бабачкам – па кіёчачку (з песні). Чуцькі.
КІЁСАК м. Кіёск. Ці работъіць там кіёсък? Сянно.
КІЙ м. Кій. Што ты ў старца кі́я адбіраеш? Багданава.
КІЛА́ ж. Нарасць на капусце. Дзе капуста на мокрым месце сядзі́ць, яна с кілой.
Розмыслава.
КІЛІ́ШАК м. Чарка. Кілі́шкі былі́ съмагонку піць. Леснікова. Кілі́шкі, кілі́шачкі былі́.
Налі́ мне там кілі́шычък адзі́н. Запруддзе. Былі́ кілі́шкі, біз ношкі. Вялікі Азярэцк.
Гэташкія кілі́шкі былі́. Закур’е. КІЛІ́ШАЧАК памянш. Бувалышныя людзі кілі́шъчък вып’я
і до. Цясішча.
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КІЛО́МЕТР м. Кіламетр. А мы ш за тры кілометры хадзі́лі на работу. Заазер’е.
КІЛУ́Н м. Кныр. З яйцъмі – ета свіння-кілун. Багданава.
КІ́ЛЬЯ н. зб. Прадаўгаватыя адросткі на капусце. Капуста пайшла ў кі́лья.
Розмыслава.
КІНДЗЮ́К м. 1. Страўнік. Кіндзюк у жывату. Фасаўшчына. 2. Начынены мясам
свіны страўнік. Кіндзюк – с сала, мяса, нада трошачкі падварыць і ў марлю палажу,
звяжу і днушкай націскаю і пат камень. Пажараем у чугунку, кіндзюк накладаем. Жохава.
Мяса кладуць у кіндзюк і падвешваюць. Парэчча. Яго ш абрэжыш, кілбасу здзелаіш,
кіндзюк здзелаіш. Кіндзюк – мяса, прыправа, к лету яго блюдуць. Багданава. Трабух
начынеш – гэта ўжо кіндзюк. Савінічы. Кіндзюк набіваем мясам. Мянюцева, Леснікова. 3.
Начынены мясам мачавы пузыр. Кіндзюк – мяса кладуць у мачавы пузыр, дзі́рачку солем
засыплю і зашыю. Парэчча. Кіндзюк – гэта сцуля начынюць і надумаюць яго. Алексінічы.
КІ́НУЦЦА, КІ́НАЦЦА зак. 1. Спусціцца. Павук, як нъ плахоя, то кі́ніцца ўніс [калі
да яго звяртаюцца ў час спускання на павуціне і хочуць даведацца аб якой навіне, ён дае
знаць (павер’е)]. Сукрэмна. 2. Разысціся. Мы с сястрой кі́нуліся, разбегліся ў розныя бакі́.
Запруддзе. 3. Раптоўна ахопліваць. У плячо боль кі́нулася. Нямойта. 4. Пайсці. Куда ні
кі́нься – халасцякі́, разлучнікі. Куды кі́нацца? І там, і там пяюць. Партызаны.
КІ́НУЦЬ зак. 1. Шпурнуць. Во й кі́нулі пат самы нос. Запруддзе. 2. Пакінуць,
аставіць. Матка мълъка нам кі́ніць [паставіць у місцы на падлозе]. Алексінічы. Галень
кі́ніш [паставіш ля хаты], а събакі сцягнуць і нъ суседуў двор зъцягнуць. Каму ш іна кі́ніць
усё. Багданава. 3. Пакінуць без нагляду. Кі́нъла дзіця і пъшла ў ягъды. Міцюкова. Як жа
дзіцёнка свайго кі́наць. Ульянавічы. 4. Перастаць займацца чым-н. Кі́нъла рабі́ць, то
грыбоў ні стала. Некълі было хадзі́ць у грыбы. Іна мяне кі́нула ў хаце. Міцюкова. Гледзя на
мяне і другі́я бабы кі́налі парыцца. Нямойта. 5. Раскінуць. Пъд бярозамі кі́нуў пълатку.
Заазер’е. ◊ КІ́НУЦЬ НА КА́РТЫ. Паваражыць. Цётычка, кі́ньця нъ карты, укралі къня.
Міцюкова. ◊ НІ КІ́НУЦЬ У ГРАЗЬ ЛІЦО́М. Апраўдаць надзеі, спадзяванні. І геты дзевер у
гразь ні кі́нець ліцом. Партызаны.
□ Ззаду кінь – знойдзеш напераду. Запруддзе. □ Наперат кі́неш, а ззадзі найдзеш.
Багданава, Запруддзе, Фасаўшчына. □ Напярод кінь – ззаду знайдзіш. Івоні.
КІ́ПЦІ мн. Кіпцюры. Кі́пці вялі́кія ў каршуна. Закур’е.
КІПЦЮРЫ́, КУПЦЮ́РЫ, КАПЦЮРЫ́ мн. 1. Кіпцюры. Карова малака ні дась,
ласка яе кіпцюрамі дзярэць. Партызаны. Купцюры – дык яны ш у кажнай. Вялікі Азярэцк.
Дзяруць купцюрамі лехі. Розмыслава. Ласка купцюрамі дзярэць карове па спіне.
Партызаны, Чуцькі. Купцюры бальшэя ў мядзьведзя. Вялікі Азярэцк. Капцюры на нагах у
курыцы. Буй. Сядзі́ць, капцюрамі дзярэць. Гарадзец, Багданава. 2. Ногці. Купцюры абрэж!
Запруддзе.
КІПЯЧО́НЫ прым. Кіпячоны. Кіпячоная вада шчытаецца ні жывая. Каралевічы.
КІРАВА́ЦЬ зак. Кіраваць, упраўляць кім-, чым-н. Кіръваць канём нада. Гарадзец.
Кіруе [плытом], уперадзе стаі́ць. Фасаўшчына.
КІРМА́Ш м. 1. Прастольнае свята пры царкве, касцёле. Неяк хадзі́лі на кірмаш, у
цэркву. На Узнясення тады сабіраліся на кірмаш. На каждам празнік уездзілі на кірмаш,
на Пятро, на Троіца. Карпавічы. Кірмашы былі́ каля цэркваў. Пънъвязуць усяго на кірмаш.
Вялікі Азярэцк. У Уллянъвічы на кірмаш хадзі́лі на Възнясення. Мянюцева. Красна
пятніца ў Вялікодную нядзелю. Тады кірмаш у Смыллянах. Міцюкова. У каждуй цэркві
былі́ свае кірмашы. Ульянавічы. Як у нас у Машчонах была цэрква, так кірмаш быў, на
Прачысту на эту. Самсоны. На кірмаш хадзі́лі, дзе цэрквы былі́. Цясішча. Кірмаш звалі,
усё было, як свята – Троіца, Прачыстая. Заазер’е. Паедзім, кажыць, на кірмаш, на Троіцу
ета було. Манголія. І кірмаш быў у Машчонах і царква, называліся не Машчоны, а Кішкі.
Машчоны. На Ю́р’я быў кірмаш у Буі́, на Уздзві́жання: булкі, баранкі, канфеты былі́,
танцы – усяго было. Парэчча. Ну во сабіраюцца людзі, пасля абедні – ну во гэта і кірмаш.
Запруддзе. 2. Вялікі святочны базар. Усе прадавалі на кірмашы. Чуцькі. Кірмаш раньшы
быў, цяпер базар. Нашы дзяды на празьнік ездзілі на кірмаш. Гарадзец. Людзей, як на
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кірмашы. Вялікі Азярэцк. Кірмашы былі́ старынныя, як увосінь, на старынныя святы.
Дольдзева. Ю́пкі насі́лі, куды на кірмаш ішлі́. Нямойта, Багданава, Пустынкі. На кірмаш
хадзі́лі ў Пачаевічы. Закур’е. 3. Шмат народу. Як назбіраецца кірмаш – мъладзёш
папрыходзіць. Партызаны.
КІРМАШО́ВЫ прым. Пярэдні (пра зубы). Толъкі кірмашовыя зубы ў мяне.
Партызаны.
КІРПІЧЫ́НА, КІРПІ́ЧЫНА ж. Цагліна. Ніхто кірпічыны ня можыць выдраць [з
фундамента старой пабудовы]. Заазер’е. Кірпі́чына ўпала. Каралі.
КІСЕ́ЛЬ м. Аўсяны кісель. Кісель з аўса: авёс змеліць, укі́сніць, працэдзіць, цэд
астаецца, паставяць здалеку, кіпі́ць, сала паджараць з цыбулькай – і елі. Гарадзец. Кісель
варылі с аўса. Кісель высушыш, аптаўчэш, сі́там пасеіш, а тады ў жорны – мука, учынялі
як бліны, ён скі́сне, варылі, правілі алеім. Каралі. Кісель з аўса елі, як пост. Буй. Кісель
аўсяны варылі. Багданава.
КІ́СЕЛЬ ж. Закваска. Кі́сель ні тая, што ў дзерыві [у драўлянай бочцы, а не ў
эмаліраванай выварцы]. Запруддзе.
КІ́СЛА прысл. Кісла. Кі́сла, аж Масква відаць. Запруддзе.
КІСЛАТА́ ж. 1. Закваска. Кіслаты німа, кінь рашчыны ў дзежцы! Цясішча. 2.
Нешта вельмі кіслае. Кіслаты – Масква відаць. Запруддзе. 3. Кіслотнасць. Бувала і
кіслоты ў людзей былі́ харошыя. Партызаны.
КІСЛІ́ЦЬ незак. Ставіць квасіцца. Як на бяллі́ – капусту не кісляць (прыкмета).
Чуцькі.
КІ́СЛЫ, КІСЛЫ́Й прым. 1. Пракіслы. Смітана кіслая, прама што брага. Запруддзе.
Такі́ кіслый хлеб. Партызаны. 2. перан. Пра дрэнны настрой. Кі́слае настраенне была.
Нямойта.
КІСЛЯЦЦЁ н. Нешта вельмі кіслае. Кісляццё эта [парэчкі], сахару нада многа.
Кляпчэва.
КІ́СНУЦЬ незак. Кіснуць. Сырадой стаі́ць, кі́сніць і сырыкваша. Заазер’е. Тады яе ў
печы варуць [саладуху] і ў дзяжы кі́сніць. Фасаўшчына. Тады ў дзежачку, у хлебнічку і іна
[саладуха] кі́сніць. Багданава. Цяпер паронкі пасяку, і яны ня кі́снуць, цяпер халонна.
Неўгадава.
КІ́СЦІКІ мн. Кутасы. Кі́сцікі ў салфетцы. Нямойта.
КІСЬ ж. 1. Кісля. Часнаком цёрлі, кмі́нам, кісь каб перамяні́лася. Так лячылі дзежку.
Гарадзец. 2. Закваска. У дубовуй бочкі луччы кісь дзержыць. Алексінічы. 3. Кіслая
прыправа. У поліўку льюць сырвіткі, ці чарычку совусу, ці хлебны квас для кі́сі. Дольдзева.
КІТ м. Кіт, замазка для акон. Кіт вокны замазвалі, ён як мыла, брусочак, яго трошку
пагрэіш, тады аблепліім вокна. Багданава.
КІТА́ ж. Снапок бобу. Кіта бобу. Розмыслава.
КІТО́ЎНІК м. Цяслярскі інструмент. Кітоўнік – такі́ шпірок адбіраецца, дзе сцякло
ўстаўляіцца. Кітоўнікъм шпары выбіраць у рамі для сцякол. Гарадзец.
КІ́ШКА ж. Кішка. Лыка на кі́шку надзенеш і пальцам торкаеш, піхаеш. Кі́шкі вон,
пуп, серца, пячонку варым. Буй. Кі́шкі чысцілі, я дык ножам чышчу. Багданава.
КІШЭ́НЬ ж. Кішэня. Спі́чкі ў кішані́. Гарадзец.
КІШЭ́ЦЬ незак. Рухацца, шавяліцца, варушыцца. Віраб’ёў у гнязьдзе аж кішаць.
Рэчкі. ◊ АШ КІШЫ́ЦЬ. Вельмі многа. Апыленне здзелалі, а ў калхозніках аш кішыць [пра
каларадскіх жукоў]. Жохава.
КЛА́ДБІШЧА н. Могілкі. Ішлі́ з Запъднай, вялі́ каровы, купі́лі там, і нъ кладбішчы
нъчъвалі, і ні страшна было, ложымся сярот магі́лак. Вароны крычалі на кладбішчы,
нехта памрэць (прыкмета). Усе на Паску на кладбішча. Гарадзец. Кладбішча перайшоў,
стала плоха, павалі́ўся і ляжаў – спужаўся. Ну вот на Паску ходзяць у нас на кладбішча.
Запруддзе. Там каля кладбішча была цэрква. Буй. На кладбішчы чабор расцець. Нямойта.
Тут у нас кладбішча было нідалёчка. Тады яны адно кладбішча знасі́лі с аднаго месца на
другое. Леснікова. Там старыннае даўняе кладбішча. Латыгаль. За кладбішчам мі́на
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ўзурвалася. Савінічы. На Раданіцу на кладбішча хадзі́лі ўсі. Самсоны. Кладзішча дзярэўня
была, і кладбішча там. Серкуці, Партызаны. Во кладбішча за дзярэўняй. Закур’е.
КЛА́ДЗІНА ж. Падваліна. Чатыры кладзі тут на каменні, пад кладзіну каменне
кладзецца. Дольдзева.
КЛАДЗЬ ж. Тое ж. Кладзі кладуць, а патом засцілаюць доскамі. Вялікі Азярэцк.
Дзелалі кладзь і́лі падмоснікі, на іх клалі падлогу. Пат полъм кладзі. Нада пълъжыць –
кладзі пат пол. На кладзі доскі ложым. Гарадзец.
КЛА́ДКА, КЛА́ТКА ж. 1. Перакладзіна праз раку, балота, гразкае месца. Пабіжалі
пъ клатках, іна ўпала ў ваду. Кладка была рэчку перайці́. Запруддзе. Масці́ кладку, / Заві́ ў
хатку. / Сыр на тарэлку, / Чарку гарэлкі, / Пару й каўбас / Пойдзем да вас (з песні).
Баравікі. Клаткі пълажылі церас кънаву. Фасаўшчына. Кладкі памошчаныя. Закур’е.
КЛА́ДАЧКА памянш. Прапусціць учыцельніцу, кладачку паложыць, кап мы прайшлі́.
Фасаўшчына. 2. Невялікі драўляны памост на возеры, рэчцы і пад. для чэрпання вады і
паласкання бялізны. Пайду нъ клатку, памыю плацця, там намошчына. Гарадок.
КЛАДО́ВАЯ ж. Кладоўка. Тады яго [мяса] павесіш на хаці ці ў кладовай – ну і вісі́ць
зіму. Багданава.
КЛАДО́ЎКА ж. Тое ж. Кладоўка, там сала ў яшчыках. Марозаўка. Кладоўка, вокны
бальшыя ў калідоры. Вялікі Азярэцк. Павынісла крушкі ў кладоўку. Багданава, Нямойта.
КЛА-КЛА-КЛА выкл. Гукі, якія перадаюць хлопанне крыламі. Буцян быў, ён клакла-кла, цэлае лета быў, як бы свойскі. Буцян кла-кла-кла крыламі на башні. Багданава.
КЛАНІ́ЦЦА незак. Кланяцца. Дожджык, дожджык, перастань, / Я паеду на
Ярдань / Богу малі́цца, крэсту клані́цца (з дзіцячай песенькі). Багданава.
КЛАПАЦІ́ЦЦА незак. Клапаціцца, турбавацца, даглядаць. Іна за дзедам клапоціцца.
Нямойта. Ну, клапаці́цца – ета забоціцца. Багданава.
КЛАПО́ЎНІК м. Клапоўнік (расліна). Нейкую траву завуць клапоўнік. Нямойта.
КЛА́СЦІ незак. 1. Складваць. Калі́ хто дровы кладзець, каб яны ні забурыліся, то
кладзець клетку. Нямойта. На под дровы кладзеш. Багданава. Валкаватая сена на ноч
трэба класці ў капешку, кап ні сагрэлася. Леснікова. 2. Хаваць (пакойнікаў). Е́тых
ві́сельнікаў ні хувалі, ну а ціпер усі́х разам кладуць. Багданава. 3. Рабіць дах. Латы – як
крышу кладуць, цешуць такі́я палкі, латы лацяць. Фасаўшчына. 4. Перакладаць (мохам).
Клалі мохам, імшылі. Багданава. 5. Прыкладваць. Шапътнік кладу нъ гълаву і нъ карък –
жару аццягъіць. Міцюкова. 6. Уцягваць. І ў выголку біз ачкоў укладзець. І я яшчэ неяк
кладу, кладу і ўкладу. Багданава. 7. Несці (яйкі). У другі́ раз яны вадзі́ліся [ластаўкі] і другі́
раз клалі яі́чкі. Фасаўшчына.
КЛА́СЦІСЯ незак. 1. Укладвацца спаць. Кладзі́ся спаць! Турава. Пайду класціся, а
большы часці лажыцца [скажуць]. У саўхозі, дзе большыя хазяйства, то куры класціся
[скажуць]. Нямойта. На дзіван кладуся і сплю. Партызаны. І ходзіць, ні кладзецца. Серкуці.
2. Прыгінацца сцяблом да зямлі. У садзі і цімахвеіўка кладзецца. Турава. 3. Класціся на
лячэнне. У Расні класціся хацела ў бальні́цу. Чуцькі.
КЛЕ́ВЕР, КЛЕ́ВІР м. Канюшына. На красным клеверы не дастаюць мёд пчолы.
Вялікі Азярэцк. Па клеверу пчолы садзяцца: і белы есць, і розавы. Запруддзе. Клевір
сушылі, таўклі́, праснакі́ пяклі́. Алексінічы. Клевер дзі́кі, беленькі, пахучы, небальшэнечкі.
Багданава. Клевяры пакасі́лі. Баравікі. І тут во клевір пасеілі на зіму? Міцюкова. Карова
як ідзець, то на клевер. Ракаў Засценак. Пчолы на лі́пу ляцяць, як цвіці́ць, на клевір.
Закур’е.
КЛЕ́ЙКАСЦЬ ж. Клейкасць. Для клейкасці жменю мукі́ ўсыпіш і праснакі́ пяклі́ са
шчаўлюка. Багданава.
КЛЕ́НЧЫЦЬ зак. Кленчыць, ныць. Кленчыць хто, еслі каму што цяшка. Кленчыць і
хто жадны. Ня кленчы, жыва ты будзіш! Нямойта.
КЛЕ́ТКА ж. 1. Клетка. Клетка на птушак. Лавюць і ў клетку птушак пускаюць.
Заазер’е. 2. Спосаб складвання колатых дроў. У клеткі роўнінькія дровы нада. Калі́ хто
дровы кладзець, каб яны ні забурыліся, кладзець клетку. Нямойта. Клеткай дровы
248

складаюць. Фасаўшчына. КЛЕ́ТАЧКА памянш. Невялікі чатырохвугольнік. Вырысуюць
клетачкі і вышываюць. Запруддзе.
КЛЕЦЬ ж. Свіран. Клець – пастройка. У тую клець складаюць дабро. Засікі, сьві́ран
звалі і клець – эта адно. Заазер’е. У клеці ў дзьвірах дзі́рка, каты лазюць. Каралевічы. У
клеці хлеп дзіржалі. Серкуці. Згонюць каласкі́, саломіну, касцярок носюць у клеці, у
мельніцу вазі́лі малоць насенне. Во тут стъяла клець наша. Гарадзец. Клеці ў кожнага
былі́. Разьбі́та на засекі клець. Дабро ў засікі сыпалі ў клеціх, клеці былі́. Вялікі Азярэцк.
Адна аддала клець, здзелалі з яе зімлянку. Мянюцева. Пака за стол садзі́цца – у клець
вядуць, маладзён вёў (звычай). Леснікі, Манголія, Мянюцева, Фасаўшчына.
КЛЕ́ЧАСТЫ прым. Клятчасты. Ён у клечъстай рубасцы. Гарадзец.
КЛЕШЧ м. Клешч. Клешч увап’ецца, малінькі, можыць упі́цца, кроў п’юць і сам
разадмецца. Жохава. Клешч ат’еў пчол. Ці ёсць клешч – па пяць пчол бралі з домікаў,
вазі́лі ў Сянно, правяралі. Вялікі Азярэцк. Кляшчы на пчол навальваліся. Багданава. Клешч
завёўся, пчолы прапалі. Латыгаль. Клешч садзі́цца пад крылышкі [пчалы] і душыць,
пахожы на лляное семя, сам маленькі, а як быстра ходзіць. Клешч аканчацельна заеў
пшчол. Закур’е.
КЛЕ́ШЧЫ толькі мн. 1. Металічны інструмент у выглядзе шчыпцоў для захопу і
трымання гарачага металу. У кузні клешчы, малаток, зубі́ла. Мянюцева. 2. Драўляная
частка хамута. Клешчы з дзеръва, бальшынство з бярозы дзелаюць, с чачоткі. Гарадзец. 3.
Прылада для выціскання алею. Алей ці́снулі, клешчы дзелалі. Марозаўка.
КЛЕ́ШЧЫ мн. Клюшні. Рак клішчамі ўзяўся сваі́мі і дзяржыць. У рака клешчы.
Багданава.
КЛЕ́ЯНЫ дзеепрым. Заклеены. Галошы клеяныя, расклеіліся. Запруддзе.
КЛЁН м. 1. Клён. Мязгу з клёна ссуць ці смокчуць. Багданава. 2. Кляновы ліст. На
кляну пяклі́ хлеб, дужа харошы. Сукрэмна.
КЛЁП м. 1. Адцягнутае ў час кляпання вастрыё касы. Вузенькі, ціраз усю касу
должан быць ад пяткі да носіка клёп. На вострай [бабцы] лучша клёп атцягаіцца.
Нямойта. Клепіць на бабцы, клёп адцягваіць – і наводзіць. Партызаны. Глядзець трэба па
клёпу, штоп клёп ішоў ат пяткі да наска роўнінька [тады каса лічыцца добра пакляпанай].
Леснікова, Фасаўшчына. 2. Лязо касы пасля кляпання. Клёп у касы харошы. Нямойта.
КЛЁПКА, КЛЕ́ПКА ж. Клёпка. Клёпка – досачка, што састаўляецца бочка ці
дзешка. Багданава. Кубіл – ета раньшы быў, што адзежу складалі, во с такі́х во клёпак.
Нямойта. У пайку клёпкі і дно. Вялікі Азярэцк. Фуганом клепкі дзелалі. Міцюкова.
КЛЁЦ, КЛЯЦ м. 1. Зуб у баране. Клёц – ета раньшы быў у баране. Дзірвяныя былі́
бароны, хто з дубу нацешыць кляцоў, а тады скакордзіць. Нямойта. Кляцы ў бърънах
пъсаб’юцца. Жохава. Дзервянные бароны дзелалі, кляцы дзервянныя. Леснікова. 2.
Металічны штыр, на які навязвалі кароў. Клёц – кароў нъвязываць. Заточаны, кальцо
загнутая і ў зямлю зъгъняюць. Жохава.
КЛЁЦ м. Удзельнік аднайменнай гульні. Э́нікі, бэнікі, елі варэнікі, клёц (дзіцячая
лічылка). Хто клёц, той выходзіць. Гарадзец.
КЛЁЦКІ мн. 1. Клёцкі. Клёцкі, хто надзярэць, надзелаіць бульбы бянэя, а хто
мучанэя. Пываруцца, малаком навядзець і кажыць: «Я варыла сянні клёцкі». Нямойта.
Клёцкі варылі і с картошкі, і с мукі́ можна была. Заазер’е. Дралі картошку, атцэжывалі,
вымесіш, вымесіш і пакачаіш клёцкі. Багданава. Кусочкі цеста такея, як клёцкі.
Кішуроўшчына. Перва дзелаюць клёцкі, хто з мукі́, як хто задумаў. Клёцкі дзяроныя
накатаіць. Вялікі Азярэцк. На Саракі́ сорак клёцак з бульбы нада зрабі́ць (прыкмета).
Міцюкова, Савінічы. 2. Абрадавая страва на памінках. Як памрэць чълавек, клёцкі дзелълі з
мукі́. Савінічы. 3. Абрадавая страва на памінках, якая ўжывалася замест мучных клёцак.
Размачы бублікі ў малаце, вот табе гатовые клёцкі. Заазер’е.
КЛІ́КАЦЬ незак. Клікаць. Клі́каць – гэта гукаць, дзе далёка ў лесі – клі́кай.
Багданава.
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КЛІН м. 1. Клін. Клін во йдзе нада забі́ць, зацісаў клінок і забі́ў у тапарышча і ні
зваліваецца. Нямойта. Бярэш жалеза, абгінаеш на клін, кусок жалеза ложыш і ўварыіш у
гарне, кап жыткае, як вада. Жохава. 2. Спосаб крою, фасон пашыву. Дзвіноста лет
нъзат у маёй мамы шылі спадні́цы ў кліны і косткі ўстаўлялі ў кажды клін. Фасаўшчына.
КЛІНО́К, КЛІНО́ЧАК памянш. З кліночкаў – тапачкі. Пугуляй вечарынку – разлезуцца.
Кляпчэва. ◊ НА КЛІН. Звузіцца. Серкуці.
КЛІНО́К м. Мяшочак трохвугольнай формы, у які зліваюць адтопленае малако.
Клінок быў са свайго пълатна. Леснікова.
КЛОК м. 1. Жмуток. Сена клок на морду скі́нуў. Галашчакіна. 2. прысл. Няшмат,
невялікая колькасць. Сена клок сушылі. Манголія. І сена клок ніхто ні прывязець, пакуль
бутылкі ні пъставіш. Малы Азярэцк.
КЛОП м. Клоп. Калі́ клапы ёсь, я ні засну, любы сон разараць. Нямойта. Клапы, блохі
– нейкая нуда, чалавеччое цела ядуць. Вялікі Азярэцк. Клапы раньша былі́. Багданава.
Ці́сьнісся, як клоп у шчэлку. Партызаны.
КЛО́ПАТ м. 1. Клопат, турбота. Чалавек должан клопат прад’яўляць. Нямойта.
Бачыць ўва сьне грошы – клыпаты будуць. Ракаў Засценак, Чуцькі. Тут клопат – у
бальні́цы я ліжаць ня буду. Вялікі Азярэцк. Клопат вялі́кі быў тут. Партызаны. 2. часц.
Няхай сабе. Вы ні ўжывіцё, клопат такі́, а ты ні мішайся, ні ўказывайся. Клопат такі́,
паміраць скора. Багданава. Клопат такі́, што мужука німа, жыві́ сабе ды і ўсё.
Каралевічы. Ай, клопът, жывіця ў тэй хаці. Гарадок. Ай, клопат, гультай сам сабе.
Гарадзец. Клопат, я вам цяпер не нада. Нямойта.
КЛО́ЧЧА н. зб. Лахманы. Во чаго навяжуць якога клочча – во й хатуль. Клочча во
павесіла. Багданава. Дзе якое клочча, усё пабралі. Запруддзе.
КЛУБ м. Культурна-асветніцкая ўстанова. Клуб у нас ёсць, а хто ў ім бываіць?
Леснікова.
КЛУБ м. Клуб (у чалавека, жывёлы). У клубе балі́ць левая нага, як кальнець, прама
дзет валіцца. Ульянавічы. У каровы клуп, і ў чалавека клуп. Нямойта. У клубах сасуды
зъстудзі́ў, хочуць ногі атнімаць. Чуцькі. Нагу ў клубі пулумаў сын. Запруддзе. Уся нага ў
клуб балі́ць. Багданава.
КЛУ́БАМ прысл. Клубком. Клубам рой. Запруддзе.
КЛУБКО́М прысл. Тое ж. Клубком ляці́ць рой, што шапка. Запруддзе.
КЛУБНІ́К м. 1. Месца, дзе растуць клубніцы. У нас у гародзе клубні́к зацві́ў, і мароз
– яму вось што здзелалася [паказвае]. Вялікі Азярэцк. Дзе клубні́к, лісці́нкі хрэну.
Багданава. 2. Клубніцы (ягады). У сына ёсць клубні́к, закатаець. Запруддзе. Клубніку
трохі было. Каралевічы.
КЛУБНІ́КІ мн. Пералівы на целе ўкормленага каня. Клубні́кі піраліваюцца. О́чань
жырны конь, у клубні́кі. Замошша.
КЛУБНІ́ЦЫ, КЛУБНІ́КІ мн. 1. Клубніцы (расліна). Насадзі́лі клубні́ц, атмяклі.
Баравікі. Цвіцела клубні́ка. Ракаў Засценак. 2. Клубніцы (ягады). Пайшла клубні́кі
атшчапаць – вуж ляжыць. Нямойта.
КЛУБО́К м. 1. Зматаныя ніткі ў форме шара. Хоць ні скора – па ні́таццы клубок
найдзіш. Каралевічы. Клубок што пабольшы, то луччы. Закур’е. 2. Пра тое, што нагадвае
форму шара. Рой къла яблыны, клубок такі́ за дзеръва дзяржыцца. Неўгадава.
КЛУ́МАК, КЛУМА́К, ХЛУМА́К м. Клунак, ношка. Клумак узіла, ношачку такую і
пъшла вучыцца ў Сянно. Заазер’е. Яны [немцы] клумкі апшывалі, кандалы. Карпавічы.
Клумак ускі́нуў. Вялікі Азярэцк. Сыбота прыходзіць, даеш клумак [сыну]. Нямойта.
Клумак зірна возьмуць, забароўваюць і атсівалі [голыя мясціны]. Дольдзева. Мы толькі з
маткай хлумакі збіраем, а тут немцы. Багданава.
КЛУ́МБАЧКА ж. Невялікая клумба. Клумбачкі каб хто стаптаў. Партызаны.
КЛУМЕ́ШНІК м. Той, хто нясе ношку. Клуме шнікі ідуць. Вялікі Азярэцк.
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КЛУ́МКА ж. Клунак, ношка. Нада ўзяць сваю клумку, клумачку. Нямойта. Е́та
клумка, а сена насі́лі ў розвіны. Каралі. КЛУ́МАЧКА памянш. Картошкі вазьмёць якую
клумачку. Івоні.
КЛУ́НЯ ж. Пуня. Да клуні снапы насі́лі. Баравікі.
КЛЫ́ГАЎКА ж. Кнігаўка. Клыгаўка ўсё клыгаіць на дошч. Багданава.
КЛЫ́ГАЦЬ незак. Кігікаць (пра кнігаўку). Клыгаіць клыгаўка ў балоці. Багданава.
КЛЫГУ́КА ж. Кнігаўка. Клыгука клыгыкае на дош. Багданава.
КЛЫГЫ́КАЦЬ незак. Кігікаць (пра кнігаўку). Багданава.
КЛЫК м. Ікол. У къбана ё клыкі́ чорныя, есьці ня можыць, выламываюцца.
Багданава. Клыкі́ ў свінні́. Парэчча. У къбана клыкі́. Алексінічы.
КЛЫКУВА́ТЫЙ прым. З выступаючымі бакавымі зубамі (пра чалавека).
Клыкуватый чълавек, калі́ збоку расцець зуб. Нямойта.
КЛЫЧКІ́ мн. Спарыння; хвароба злакавых раслін. Клычкі́ ў жыці зьбіралі на нейкъя
лікарства. Савінічы.
КЛЫЧО́К м. Светлы ражок на курынай скуры. Так у ей [куры] начынаюць
малодзенькія пёрышкі пускацца, такі́я клычкі́, клычкі́ па целу. Самсоны.
КЛЫ́ЧЫЦЬ незак. 1. Камячыць, шкуматаць, блытаць. Ты ш ня клыч яе, трасі́
харашо, а то клычыш кудзелю! Багданава. 2. Ціскаць. Ня клыч дзяцёнка. Возьміш на рукі
ды ці́скаеш. Заазер’е.
КЛЮВА́ЦЬ незак. 1. Кляваць, дзяўбаць (пра птушак). Кураца клюець зярно.
Розмыслава. Крук у вока ні клюнець. Нямойта. 2. Кляваць (пра рыбу). Харашо клюець
рыба. Плоха клювала. Багданава.
КЛЮКА́ ж. Качарга. Як дам клюкой [качаргой]. Дуброўкі.
КЛЮ́НУЦЬ зак. 1. Клюнуць, дзеўбануць (пра птушак). А як клюніць [курыца зерне] і
пойдзіць ваду піць, гаворыць [дзяўчына]: «Мой муш будзіць п’яніца» [гадалі на Каляды].
Дольдзева. 2. Клюнуць (пра рыбу). Ці клюнець рыба, ці не. Багданава.
КЛЮЧ м. Металічная прылада для адсоўвання і засоўвання засаўкі ў дзвярах. Ключы
дзелалі, заставяць і атсуваюць [засаўку]. Багданава.
КЛЮЧ м. Крыніца. Ключы былі́, і вада ладная была. Буй. Там крыні́ца была, ключ
работуў. Міцюкова.
КЛЮЧУВЫ́ прым. Крынічны. Ключувая въда з кріні́цы ў возіра цячэць. Гарадок.
КЛЮШНЯ́ ж. 1. Кумпяк; бядровая частка тушу (свіной). Клюшня – ета завуць, як
заб’юць парасёнка. Хто лапатка, хто кумпяк. Нямойта. 2. Лапатка (у чалавека, жывёлы).
Клюшня ў чълавека, а ў каровы, у свінні́ – заднія клюшня, пярэднія клюшня. Багданава. У
къня нъ дзівятым гаду толькі яблычкі будуць бальшэя нъ задніх і пярэдніх клюшнях, а бакі́
будуць белыя, белаватыя. Сянно.
КЛЯВА́ЦЬ незак. 1. Кляваць, дзяўбаць (пра птушак). Кураца клюець зярно.
Розмыслава. 2. Кляваць (пра рыбу). Ці клюнець рыба ці не. Багданава.
КЛЯВЕ́Ц м. Малаток для кляпання кос. Клявец – ім кліпалі, на бапку касу лажылі і
кліпалі. Дольдзева. Клявец нібальшэнькі, спрытненькі. Багданава. Гэта бувала звалі
клявец, цяпер мълаток. Заазер’е.
КЛЯВЯРЫ́ШЧА н. Канюшынішча. На клявярышчы ходзюць каровы. Жохава.
КЛЯ́МАР м. Скаба, жалезны прут для ўмацавання сцяны, плыта і інш. Клямары нада
зжымаць. Жохава. Клямър зъбіваіцца ў браўно [і за яго замацоўваюць першыя віткі пры
вязанні плыта]. Алексінічы.
КЛЯ́МАР м. Піла для наразання дошак. Клямар – ета прадольная піла рэзаць доскі.
Нямойта.
КЛЯ́МКА ж. Клямка. Клямкі ў кузьні дзелалі. Багданава. На клямке вісі́ць на
дзвярах, уродзі галава была прабі́та. Латыгаль. Клямка, слісачок у дзьвёрах, эта ёсьці.
Запруддзе. Клямка была во палкай заторкнута. Запруддзе. За клямку і дзверы аткрываіць
сам [кот]. Кляпчэва. Клямкай заляпаў. Каралі. Чэраз рэшата, чэраз клямку прагаварваюць
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(павер’е). Міцюкова. Прас клямку вады прыліла, дъчка паліжала – і палепшала (павер’е).
Запруддзе.
КЛЯНІ́НА ж. 1. Клён. Кляні́на есь, а суседка ні разрашаіць сок браць. Партызаны. 2.
Драўніна клёну. Тапарышча можна з бярэзіны, кляні́ны дзелаць. Жохава. 3. Кляновы сок.
Кляні́ну спушчаюць – гэта кляновік, сок с клёну. Нямойта.
КЛЯНО́ВІК м. Кляновы сок. Кляновік – ета сок кляновы. Нямойта. Кляновік – сок с
клёну ў рашку клалі [лілі]. Жохава.
КЛЯНО́ВЫ прым. 1. Які мае адносіны да клёна. Прапускалі с клёна сок кляновы.
Багданава. Хто кляновы ліст клаў, хто капусны, хто мукой пасыпаў, як хлеб пяклі́. Чуцькі.
У марце месяцы сок кляновы шоў, Ю́ра пачапі́ў дзве шкляначкі. Партызаны. Хлеп пяклі́ нъ
кляновым лі́сці. Гарадок. 2. Зроблены з клёну. Кляновыі гнулі пълазы. Гарадзец.
КЛЯПА́ЦЬ, КЛІПА́ЦЬ, КЛЕПА́ЦЬ незак. Кляпаць, вастрыць лязо касы. На бапку
пакладзеш і клепіш касу. Бапку уваб’еш і касу паложыш і клепіш. Багданава. Што
клепюць – бапка, адна круглая, а другая войстрая. Нямойта. Клепіць ён касу, атбіваіць
малатком. Запруддзе. Касу клеплюць на бапцы, клеплюць малатком. Розмыслава. На
тупую бапку кліпаць, то пальцам дзяржыш і клепіш. Леснікова, Міцюкова, Партызаны.
Клепюць касу. Касу клепалі на бапке. Кліпаць касу нада. Е́та бапка звалася, касу клалі, а
тады кліпалі. Нямойта. Касу клеплюць. Сукрэмна, Манголія.
КЛЯСЦІ́, КЛЯ́СЦІ, КЛЯСЦЬ, КЛЯ́ЦІ незак. Праклінаць. Асталася ў дзяўкох, усё
клянець, як хто да мяне прыедзіць з дзяцей. Алексінічы. Кляні́ – ды на сябе бяры! Вялікі
Азярэцк. Клянець, мёртвъй клятбой кліла. Божа мой, як клянуць! Іна летам кліла, я ні
чула. Нямойта. Хай клянець, сабе ў грудзі бярэць. Мы ні разу ні ругаліся, ні клялі́. Клянець,
мяртвільнымі словамі гаворыць. Багданава. Як у вас крэпка клянуць? Сукрэмна. Маццы
нільзя клясць свайго роднъга рабёнка, грэх спутъіць. Запруддзе. Не хачу кляці кагонебудзь. Гарадзец.
КЛЯТБА́, КЛІ́ТБА ж. Кляцьба, праклён. Мёртвъй клятбой кліла. Нямойта. Гэта
харошая клятба. Міцюкова. Каб ты сонца не ві́дзела – клі́тба такая. Запруддзе.
КЛЯ́ТЫ толькі мн. Праклёны. Гэта дрэнныя кляты! Вялікі Азярэцк.
КЛЯ́ЎЗА ж. 1. Паклёп. Кляўза – нагаворыць абы-што. Багданава. 2. Ілжэц,
нагаворшчык. Кляўза ты, кляўзаіш. Багданава.
КЛЯ́ЎЗАЦЬ незак. Паклёпнічаць. Кляўзаіць і кляўзаіць, які́ разгавор найдзіць.
Заазер’е. Кляўзаіць, пустоя гаворыць, кляўза ты, кляўзаіш. Багданава.
КЛЯ́ЎШЫЦЬ незак. Пагрозліва махаць кулаком. Ну во кулаком кляўшыць,
аткляўшыў. Багданава.
КЛЯ́ЧА ж. Кляча; пра худога заезджанага каня. Ходзіць тая кляча. Рассвет.
КМІН, ЦМІН м. 1. Кмен (расліна). Кмін пахучы ў гародзі, неяк у капусту ўжо не
кладуць. Багданава. Кмін толькі рвала, пахніць. Запруддзе. 2. зб. Насенне расліны. Мяса
парэжыш яго, прыправы прыдасі́, там і солі, кмі́ну, і цыбулі, часнаку. Капусту крышым,
кмі́ну туды, маркоўкі. Багданава. У нас хто кмін, а хто цмін скажыць. Нямойта. Кмін у
супы сыпюць. Запруддзе. Хъзяін коні пасціў, дык прывёс кмі́ну. Малы Азярэцк. Мама
паложыць кмін, як кіпі́ць поліўка. Партызаны. А ўперат кмі́ну ўсыпіш і добра. Манголія.
Кмі́ну наторкала. Міцюкова. Кмі́ну дабаўлялі ў хлеб. Дуброўкі. КМІНО́К памянш. У хлеп
кмінку трошку сыпалі. Неўгадава.
КМІНІ́НА, КМІ́НІНА ж. 1. Каліва кмену. Толькі рвала кміні́ну. 2. Насенне расліны.
Кмі́ніну ва ўсё сыпюць. Запруддзе.
КНІ́ГАЎКА ж. Кнігаўка. Кні́гаўка абычна. І чайка іх называюць. Багданава. Кні́гаўкі
бывала, сколькі іх было, лётаюць па полі. Дольдзева. Кні́гаўкі па полю ёсь, пяець кігі́-кігі́.
Сянно. Кні́гаўкі па балотах летаюць. Закур’е. Кні́гаўкі па балотах, па зямлі́ вядуцца. Дзе
курганок, кні́гаўка клала яйца. Дуброўкі.
КНО́ПКА ж. Кнопка. Пугавак не прышывалі, на кнопках усё было. Каралі.
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КНО́РАЗ, КНЫ́РАЗ, КНО́РАС м. Кныр. Кнорас – нялехчаны къбан, каторы
пакрываіць свінаматак. Ён жа кноразъм, ён ніліхчаны. Нямойта. Свіння кныразоў хоча.
Парэчча. Кнорас – къбан нікастрыравъны, кармі́лі на сала. Станюкі.
КНОТ м. Кнот. Кнот – фіці́ль ета цяпер. Нада купі́ць кнот. Нямойта. КНАТО́К,
КНА́ЦІК памянш. Кнаток у капцелцы маленькі стаў. Багданава. Кнацік із ільна, у бульбіну
ўвядзець і гарыць. Фасаўшчына.
КНУР м. Кныр. Як ні кастрыръвъны, то кнур. Каралевічы. Кнур непакладаны, а так
къбан. Міцюкова. Нявылехчаны – кнур. Рассвет.
КНУТ м. Пуга. Кнут – ета пушка, дзі́рвяннае пугавейца і пугаўё. Нямойта.
КНУРЫ́ЦЬ незак. Спароўвацца. Свіння кнурыць. Латыгаль.
КНЯГІ́НЯ ж. Паненка. Княгі́ня – ета пра паненку, во княгі́ня кажуць. Во задаесся,
княгі́ня! Нямойта.
КНЯ́ЖАСТВА н. У складзе княства. Пат княжаствам наша Беларусь была.
Фасаўшчына.
КО́ГЦІ, КО́ХЦІ мн. Кіпцюры. Когці такі́е вострые, што іголкі. Ульянавічы.
Когцямі апусці́ўся кот. Я́стръп къхцямі хвътаіць. Багданава. Когці, яны ва ўсіх ё.
Леснікова.
КО́ДЛА н. Сям’я, род. А, гэта гавораць, Ю́ркава кодла. Леснікова. Усё кодла яго
тут, там фамі́лія Гарбачы. Фасаўшчына.
КО́ЖА ж. 1. Скура. Кожа – ета як снятая. Фасаўшчына. Такая худая была, толькі
зубы ды кожа. Алексінічы. Такі́ во кожы кусок вісі́ць і мяса [у каровы]. Багданава. Кожы
въляліся, кароў резълі. Каралевічы. 2. Верхняе покрыва грыба. У свінней чорнъя кожа, а ў
хрушчоў белъя кожа [пра грыбы грузды]. Рассвет.
КО́ЖАНЫ прым. Скураны. Лапці ў вайну былі́ кожъныя [са скуры валоў ці кароў].
Запруддзе. Хамуці́на кожънъя. Гарадзец.
КО́ЗЛІК м. Падстаўныя ножкі ў выглядзе козлаў пад лаву, памост. Козлік должън
ставіцца пат галаву ліжака. Фасаўшчына.
КО́ЗНАЯ прым. Котная (пра казу). Козная каза. Багданава.
КО́ЗНЫ прым. Які добра косіць (пра касу). Кап купі́ў касу, ды козную. Леснікова.
КО́ЙКА ж. Ложак. А расказывалі дъмаві́к быў. Койку падамаіць. Ніякіх ні было коік
даўней. Багданава. Дзірвянныя койкі былі́, у койкі дълявыя доскі, койка звязывалъся, даўней
кръваць называлася. Гарадзец. Такі́ мароз, а я на койцы. Закур’е.
КОЙ-ХТО займ. Хтосьці, хто-небудзь. Ён коя-каго ўбіваў: лі́са, зайца заб’ець і тады
пъ дзярэўні носіць, паказвае. Сянно.
КО́КА н. дзіц. Яйка. Не дасі́ мне кока, вырвуць табе вока, – так пелі валачобнікі.
Міцюкова.
КО́КЛІШ, КО́КЛІЧ м. Коклюш. Кокліч быў, раньшэ дзеці балелі. Кокліш – дзеці
балелі. Сахар палены давалі, керасі́н капалі на сахар, пакуль свае не выкашляець. Гарадзец.
КОЛ м. 1. Кол. Калом табе зямля! (праклён). Чаго ты стаі́ш, кап цябе колам
паставіла (праклён). Вялікі Азярэцк. КО́ЛІК памянш. 1. Невялікі калок. Нада браць які́
колік і збіваць яблыкі. Савінічы. Ён дажа ні знаіць, як коліка зацісаць. Багданава. Стъяў
колік бярозавы. Ракаў Засценак. 2. Невялікія калкі, убітыя ў сцяну, для снавання кроснаў.
Колікаў наб’еш і бегаіш, і бегаіш [пры снаванні кроснаў]. Каралі. КО́ЛІЧАК памянш. На
сцяну б’юць колічкі. Дольдзева. 2. Кій. Іна с колікам пакуль дапаўзе. Міцюкова. ◊ НІ КАЛА́
НІ ДВАРА́. Нічога не мець. Асталі́ся пъд аткрытым небам – ні къла ні двъра. Леснікова.
Ні кала ні двара і адзі́н шынель у мяне быў. Леснікова.
КО́ЛАС м. Колас. Чорныя каласы ў пшані́цы ад молніі. Розмыслава. Вазмём тры
къвыліны, тры жыціны, тры къласы. Багданава. Жыта ў рад пасцелюць, колъс у колъс і
бі́лі цъпамі. Цясішча. Быў колъс у жыці, што ня можна було суўлъдаць (з падання). Ракаў
Засценак. КАЛАСО́К памянш. Рвуць къласкі́ тры разы па тры і вады прыліваюць, як
валасень на пальцы (з замовы). Багданава.
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КО́ЛІКІ мн. Рэзкі, востры боль у жываце або ў баку. Колъкі ў баку, колъкі колюць. І
колікі ў згародзе. Дольдзева.
КО́ЛІСЬ прысл. Некалі, даўней. Колісь палі́лі калясо. Сапруць, на жардзі́нку
падымуць, сабяруцца той вечыр атмецюць. Гарадзец.
КО́ЛКІ прым. 1. Калючы, які колецца (барадой, вусамі). Уй, дзядзька колкі буську
даў [вусы колюцца]. Партызаны. 2. Колкі, усыпаны чым-н. вострым. Дарога ш ні такая
колкая була. Багданава.
КО́ЛЛЕ, КО́ЛЛЯ н. зб. 1. Калы. У нас плялі́ пляцень, колля ўбівалі і закладалі.
Нямойта. Кольем па гулувах бі́ліся. Фасаўшчына. 2. Убітыя ў сцяну колікі, для снавання
кроснаў. На сцяне колле ўваб’еш і снуеш. Заазер’е.
КОМ м. Ком, камяк. Раскълаці́ цеста так, кап камоў ні было. Заазер’е. Гной трэба
рукамі растрэсці, каб ні былі́ камы. Багданава. Масла камамі, каб і нам давалі
[пажаданне, калі б’юць масла]. Каралевічы. Ком глістоў малюсенькіх вышла. Ком агню
выскачыў у разетку – аглушыла. Нямойта. Такі́я камы валюць [пра град]. Кужъль
далежыцца шоўку. Што больш ляжыць, то аж блішчыць. А воўна далежыць гоўна. Што
больш ляжыць, то саб’ецца ў камы. Закур’е.
КО́МІН, КАМІ́Н м. 1. Комін. На комін паставіш, іна там пракісаіць і пракісаіць дні
тры-чатыры [саладуха]. Чараз комін глядзела, што за маладуха едзець. А ў нас каля
коміна, як рой, звілі́ся [тараканы]. Багданава. На коміне, кладзі́ на комін сушыць. Цяпер у
бані печ с къмяном. Нямойта. На печы на коміне свет. Міцюкова. Как так? Два коміна ў
хаці і пабеліныя. Кулак! Дольдзева. Къмяноў ні было, хаты былі́ курныя. Фасаўшчына,
Леснікова. У тэй хаце комін развалі́ўся. Закур’е. 2. Дымаход; адтуліна ў коміне, праз якую
выходзіць дым. Комін на крышы, на страсе. Нямойта. Комін у печы, што дым ідзець.
Партызаны. Комін нізакрыты, печ тапі́ла свякроўка. А тады пашчыкатурылі [печ], і ні
стала нікуды дыму ісці́, акрамя ў комін. Багданава. На Купалу заткнуць комін.
Партызаны. Гняздо звілі́ ў коміне. Закур’е. На трубу ў нас камі́н кажуць. Серкуці.
КО́НІК м. Жарабец, малады конь. Жърапка зліхчаюць – і конік. Багданава.
КО́ННА прысл. Вярхом, на кані. Е́здзілі конна, то зъ Нямойтую, къла Ціміразева па
полю я ві́дзіў многа кургануў. Алексінічы. Калёсы доскамі забі́ў, ехаць цяжка, конна.
Жохава. Е́халі далёка конна. Неўгадава.
КО́НСКІ, КО́НЬСКІ прым. Конскі. Конскі капыт, конскі волъс. Серкуці. Там касцей
поўненька, і конскія чэрэп’я, і авеча. Багданава. Коньскія вадні́ звалісі, іх болі було.
Нямойта. Там коньська кладбішча. Чуцькі. ○ КО́НЬСКІ ШЧАЎЛЮ́К. Конскае шчаўе.
Красны коньскі шчаўлюк луччы ат паносу, ат каросты ён. Чуцькі. Коньські шчаўлюк ат
паносу. Багданава. Карэнне коньскага шчаўлюка ат каросты. Баравікі.
КО́НТРА ж. Контра; нацягнутыя адносіны, незадаволенасць. У контры са мной
дъчка, павёў чорт, па восені грошы сві́снала. З гестымі ў контрах была. Нямойта.
КО́НУС м. Зрэз, скос. Зубок [у граблях] зъръзаіш ззадзі – конус, к сабе штоп граблі́.
Леснікова.
КО́НЧЫЦЦА, КАНЧЫ́ЦЦА зак. 1. Скончыцца, закончыцца. Бульба канчылъся,
дъвай крапі́ву свінням. Чуцькі. Ну два месяцы пабудзіш з касцямі, косці канчылісі, ну тады
адно сала. Багданава. Вайна канчылася і мой сын вярнуўшысі. Неўгадава. 2. экспр.
Памерці. Пака за ўколам пабегла, ён кончыўся, тока айкнуў: ай-ай. Буй. Я думала кончусь.
Запруддзе, Нямойта.
КОНЬ м. Конь. Тры гады ўжэ конь, яго запрагаюць, у бароны бяруць. У нас конь быў
Ворлік краснінькій, Пъръслаўка, Пуп, Дундър. Я ўсігда с кънямі работаў. Запруддзе.
Канямі пазвязуць усё у такі́. Вялікі Азярэцк. У кажнъга конь быў. На кънях прывозілі
гаршкі́. Як толькі нъ балота можна в’ежджаць конімі. Багданава. Конь сні́цца – абман.
Ракаў Засценак. На кладбішча з’едуць, як пакойніка вязуць, конь заржэць – уся сім’я
вымрэць (прыкмета). Конь бяжыць на нейку бяду (прыкмета). Вязуць пакойніка, з двара,
конь заржэць, біда будзіць (прыкмета). Каралевічы. Я многа коні глядзеў. Я быў мълады. Я
коні ні бъяўся. Гарадзец. Дзяцей на канях вязем. Сваі́мі конямі ехалі. Неўгадава. Дзет
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гаварыў: «Будуць птушкі літаць, у галовы дзіўбаць, на жалезных коніх араць». Багданава.
◊ БЫЦЬ НА КАНІ́ І ПАТ КАНЁМ. Жыць добра і блага, быць у розных сітуацыях. Мы былі́
і на кані́, і пат канём. Нямойта, Дуброўкі.
□ Стары конь баразны ня порціць. Дольдзева, Гарадзец. □ Хто коні міняіць, у таго
хамут гуляіць. Ульянавічы. □ На лечаным кані́ далёка ні праедзіш. Ульянавічы.
КО́ПАНІ мн. Сані, палазы якіх не гнутыя, а зроблены з дрэва, выкапанага з коранем.
З ясені гнутыя копані, з яблыні, клёну. Леснікова.
КО́ПАНКА ж. Сажалка. У копънцы лён мачылі. Гарадок.
КО́ПАНКА ж. Выкапанае ў лесе сагнутае, зручнае для пабудовы калёс дрэва. С
копанкі яго дзелаў, калясо. Станюкі.
КО́ПАНЫ, КАПА́НЫ дзеепрым. Выкапаны. У копънъй сажълцы мачылі лён.
Гарадок. Тут къпаныя рэчка. Рэчкі.
КО́ПАНЬ ж. Сажалка. Копъні такі́я къпалі, дзе мачылі лён. Савінічы. Йдзе въда
стаі́ць, там копънь. Самсоны.
КО́ПАЦЬ ж. Копаць. Копаці було, лучыну палі́лі. Багданава.
КОР ж. Адзёр. У вайну ўсю сям’ю кор пакаці́ла. Кор должна ў каждаго перабыць.
Нямойта. Зълатуха і кор жаркъга ня любюць, ня любюць пары. Заазер’е.
КОР м. Тое ж. У яе кор быў, трошкі высыпаў, і памёрла – аслажненне на сэрца.
Багданава. Кор хадзі́ў у дзяцей. Неўгадава.
КО́РАБ, КО́РАП м. Кораб. У бабы ёсь корап съламяны. І бальшыя карабы былі́,
што бочка, плялі́ с саломы. Фасаўшчына.
КО́РАНЬ, КАРО́НЬ м. 1. Корань. Аі́р рвалі, за карані́ пъ рублю плоцюць. Закур’е. Як
смъргануў ат къръня да макушкі. Ракаў Засценак. У грыба каронь ёсь і шляпка. Вялікі
Азярэцк. 2. Частка зуба. Зубы самі сабой выпълі, а корънь сам сабой выйдзіць, болі ня чую.
З канаплі́нага зірна таго карня асталася – шчака напохніць. Нямойта. Матка сала ела
карэннем. Міцюкова. На смех, німа дажа і караня, упярот усе павыкрышваліся зубы.
Закур’е. 3. перан. Сяліба, бацькаўшчына. Бальшынство меншаму застаецца сялі́ба,
корань еты. Вялікі Азярэцк. КАРАНЁК памянш. Каранёк трошку дзяржыцца, ацёкі ў
мяне ад яго. Нямойта. У свінней къранёк ладный. Сукрэмна.
КОРМ, КО́РАМ м. Корм. І авёс, і ві́ка та нъ зялёны корм сеілі. Багданава. Сабрала
карма, падкармліваць нада. Цясішча. Жыта касі́лі на коръм. Леснікова. Дъяркъм нада
было і корым прывезьць каровъм. Дуброўкі.
КО́РМНЫ прым. Кормны; якога кормяць на забой. Кормнаму къбану ўсыпюць
поспы. Кормныя сві́ньні і надворныя, кормныя сідзяць у зъсадкі. Каралевічы.
КОРХ м. Мера, роўная шырыні далоні ці кулака. Корх – чатыры пальцы.
Фасаўшчына. Корх ілі́ пядзя называлася. Дольдзева.
КОРЧ м. Пень, вывернуты з зямлі з карэннем. Апенкі нъ кърчах растуць.
Фасаўшчына. Ён кърчамі топіць. Пъд карчамі ў яго мярлога. Там і апенкі былі́ ў кърчах.
Багданава. Корч у балоце. Сукрэмна. ◊ СЯДЗЕ́ЦЬ КАРЧЭ́М. Застацца адзінокім. А я шчэ
сяджу карчэм [бо іншыя памерлі]. Чуцькі.
КО́СКА ж. Каса (для кашэння). Коскай сваёй касі́ў. Латыгаль.
КО́СТА ж. Косць. Насушыць, сыр, як коста, угрызці няможна. Міцюкова.
КО́СТАЧКІ мн. Суставы пальцаў рукі, нагі. Пабі́ла костачкі на руках. Запруддзе.
Костачкі на пальцах. Багданава. Костачкі баляць. Гарадзец.
КО́СТКА ж. Косць. Ну, калі́ якая костка ё, костку ўкі́неш, а німа, так заправіш,
які́м тукам ці што. Багданава. Мамачка мая мі́лая, у мяне, верна, косткі вываліліся і
плачу. Запруддзе. КО́СТАЧКА памянш. Ні нашлі́ ні костачкі, ні крошачкі. Партызаны.
Атшчапі́ў костъчку [ад клуба ў час аварыі]. Запруддзе.
КОСЦЬ, КОСЬ ж. 1. Косць. Баляць усе косці, я ж баба шчэ ні старая. Партызаны.
Балелі косці – нъгамі неяк стаць. Партызаны. Събакам косці выкідалі. Па грыбах пайшлі́,
а там логава воўчыя касцей поўненька. Багданава. У мяне ня кось балі́ць. Гарадзец. Прама
255

кось балі́ць. Партызаны. Кось буйная, ні дужа сытая. Нямойта. 2. толькі мн. Астанкі,
прах. Паўміралі да вайны, касцей іх няма. Закур’е.
□ На жывой касце мяса нарасце. Ульянавічы.
КО́СЫ мн. 1. Валасы. Істушкі ў косы, цяпер павылезлі. Каралі. Ужо косы так косы
былі́, бальшэя, густэя. Багданава. Косы бальшэі былі́. Партызаны. 2. Доўгія заплеценыя
валасы. У косы істушку ўпляцеш. Гарадзец. 3. Ніткападобныя атожылкі ў некаторых
раслін. Гуркі́ ўжо косы папускалі. Кішуроўшчына.
КОСЬ-КОСЬ-КОСЬ выкл. Выгукі, якімі падзываюць коней. Кось-кось-кось, так
завуць да сябе къня. Вялікі Азярэцк.
КОТ м. Кот. Каты смъллянак ні ядуць, пъдушаць і пъложаць. Багданава. Кот да
дзіўчат [да кошак] ходзіць. Ульянавічы. Пірат Іванам катом нада вуліцу пірадраць, за
перат узяцца, там пасыпаць саломай, мелешам, кастрой, дзе кот падраў. Будуць ісці́
каровы, а карова чараўніка далей не пойдзіць, станіць, будзіць раўці́ (прыкмета).
Партызаны. Кот можыць пагі́бнуць ат мухамора. Латыгаль. Каты ні шкадлі́выя, ніччаво
ні бяруць. Каралі. Прывык лазіць як кот у сала. Серкуці. Як кот мыецца – госці будуць
(прыкмета). Леснікова, Міцюкова. КО́ЦІК памянш. Пашоў коцік на таржок, / Прынёс
(А́ні) піражок (з дзіцячай калыханкі). Багданава. ◊ ЯК КОТ НАПЛА́КАЎ. Вельмі мала, у
невялікай колькасці. Во з’еў як кот наплакаў. Багданава. ◊ ЛА́ЗІЦЬ ЯК КОТ У СА́Л А. Пра
чалавека, які пасягае на чужое. Прывык лазіць як кот у сала. Серкуці.
□ І кот ня любіць лазіць у адну і тую ж дзі́рку ў загародзі. Партызаны.
КО́ТАМ прысл. 1. Коцячыся. Пакаці́лася котъм ат снарадаў. Дуброўкі. 2. Коцячы.
Можна котам закаці́ць гроб, кладбішча блі́зка. Савінічы.
КО́ТКАЦЬ незак. Качаць. Нъ качалку коткаю ручнікі́, сыранькіе намътаю і качаю,
як уцюжу. Багданава.
КО́ТКІ прым. Які лёгка качаецца. Багданава.
КО́ТЛАВІНА ж. Паглыбленне, упадзіна. Дзе якая котлавіна – памераюць,
выкасяць. Ульянавічы.
КО́ТНАЯ прым. Цяжарная (пра некаторых жывёл). Котнъя авечка. Тая ліса котная
була. Багданава.
КО́ТНЫ прым. Які лёгка коціцца. Гарох котный, як ударыш па лубцы [то далёка
апынецца]. Багданава.
КО́ЎДРА ж. Коўдра. Коўдру захочъш, то робіш дзве пасці́лкі, а паміж патрэп’я
кладзеш і ні́ткамі сасцябнеш. Коўдру ня мылі. Неўгадава.
КО́ЎЗАЦЦА, КУЎЗА́ЦЦА незак. 1. Коўзацца, ёрзаць. Коўзаецца на стуле. Нямойта.
2. Катацца (па лёдзе). Коўзаюцца і коўзаюцца з горкі дзеці. Фасаўшчына. Выгарка ідзе,
лужа замі́ршая, мы ў школу як ідзём, разгонімся і коўзаліся. Дольдзева. Марос жа,
куўзацца хочыцца, на рэчцы [коўзаемся] куракі́ гэтыя пъатваліваюцца. Заазер’е.
КО́ЎКА ж. Доўгі шост з патаўшчэннем на канцы. Коўка – палка тъкая, як мълаток.
Заазер’е.
КОЎШ м. Вялікая драўляная лыжка, апалонік. Коўш выдзеўбаны, муку бралі.
Каралевічы. Былі́ дзірвянныя каўшы. Дольдзева. КО́ЎШЫК памянш. Коўш выдзіўбъны
такі́, коўшык, чарэпыць хърашо. Каралевічы.
КО́ФТА, КО́ХТА ж. Кофта. Былі́ кофты з рушыкам у забор, з аборычкъмі.
Нямойта. Кофту ў гарошыкі насі́лі, палукецікі, жалеткі, сяткі́ візалі. Запруддзе. Кохты
шылі, курту, юпку пашыіш. Турава. А маме нада было адзець ету кохту. Нямойта.
КО́ФТАЧКА памянш. Пашыць нада кофтачку суконную. Багданава.
КО́ХАЦЬ незак. 1. Кашляць. Кохаіць, а пець ды пела. Выйдзі, Волечка, паслухай,
дзелаць ні можэць, кохаіць. Чуцькі. 2. Падзываць куранят (пра пеўня). Пятух кохъіць,
завець цыплінят. Каралевічы.
КО́ХЛІК м. Коклюш. Гарадзец.
КО́ЦІКІ мн. Раллёвая канюшына. Коцікі касмаценькія ў гуркі́ кідаюць, каб гуркі́
завязвалісь. Цвіцяць коцікі. Багданава.
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КО́ЧКА ж. Купіна. Кочкі нъ балонні, касі́ць няможна, адны кочкі. Фасаўшчына.
КО́ЧЧА н. зб. Куп’ё. Дзе цімахвеіўка расцець, там поля, як ток, як арэш, то коччы
такея [з воз натрусіш карчоў гэтай травы]. Жохава.
КОШ м. Скрыня ў млыне, куды засыпаюць збожжа. У кош сыпълі зярно. Заазер’е.
КО́Ш КА ж. Кошка. Старая кошка, троху ловіць крыс. Буй. Кошка ды й усё, нічым
ні завём. Гарадзец. КО́ШАЧКА памянш. Будзе кошачка плакаць пад чужым вуглом, есці
хочэць. Нямойта.
□ Сала <мала> кошка ўкрала. Запруддзе, Партызаны.
КРАВА́ЎКІ мн. Крывянкі. Краваўкі з круп, кроў л’ецца ў кі́шкі. Гарадзец.
КРАВА́ЦЬ ж. Ложак. Кръваць дзіръвяная. Рэчкі.
КРАВЕ́Ц м. Кравец. Краўцы шылі варатні́к. Буй. Тут і краўцы, і шаўцы былі́, усё
дзелалі. Багданава.
КРА́ВЫ прым. Крэпкі, чырвоны. Кравы такі́ мужчына, нівялі́кі. Каралевічы.
КРАВЯ́НІКІ, КРАВЯ́ВІКІ мн. Крывянкі. Кравянікі – кроў, круп насыпіш. Гарадзец.
Кравявікі дзелалі з круп і кроўю. Марозаўка.
КРАДЗЁЖ ж. Раскраданне. Сі́льнъя крадзёж стала, пірастройка нада. Гарадзец.
КРА́ЕМ прысл. Надзвычай, вельмі. Другому краем які́я каплі нада, а лікарства німа.
Гарадзец.
КРАІ́НА ж. Краіна. У нас многа чаго нет, а ў які́х краі́нах ёсь. Каралевічы.
КРАЙ м. 1. Краіна. Можа ў краі́ які́м іначъй. Кляпчэва. Дзе які́ край – усе па-сваему.
Баравікі. У кажным краі па-рознаму. Што край, то абычай. Нямойта. 2. Ускраіна.
Выйшла на край лесу. Гарадок. Я тожа на край жыла. Багданава. Тэй маліц жывець нъ
краю ў Манголіі [вёска]. Манголія. КРАЁК памянш. Во с крайку дом стаі́ць. Во с крайку
мой сыночак. Леснікова.
□ Які́ (дзе які́) край, такі́ <і> абычай. □ Што край, то абычай. Алексінічы.
КРА́ЙНІ прым. Які знаходзіцца з краю. Крайняя яго хата з гэтага канца. Івоні.
КРАКАВЯ́К, КРУКУВЯ́К м. Кракавяк (танец). Танцы ўсякія былі́: і полічкі, кадрылі,
мазуркі былі́, крукувяк, усадулі [назва танца па радку рускай песні «Во саду ли…»], лінцяй,
каробачка. Багданава. Кракавяк і падыспан танцавалі. Міцюкова, Вялікі Азярэцк.
КРА́КАЦЬ незак. Кракаць (пра качак). Вуткі кракаюць. Вялікі Азярэцк.
КРА́КВА ж. Лягушка. Краква – па-моему лягушкі. Яны кракаюць. Дольдзева.
КРА́КНУЦЬ зак. Квакнуць. А цяпер німа лягушкі, ні кракне. Партызаны.
КРАКТА́ЦЬ незак. Крактаць (пра дзіця). Крэкчыць, шавеліцца дзяцёнак – у яго
крыктуны. Пакупаеш у зале, і дзяцёнак як дзяцёнак. Партызаны. Ня можыць ножку
падняць, крэкчыць, крэкчыць, не пузаты [сын]. Добра выглядаець. Жохава. Крэкчыць
дзіцёнак. Багданава.
КРАКТУНЫ́, КРЫКТУНЫ́, КРЭКТУНЫ́ толькі мн. Крыкуны (дзіцячая хвароба).
Будуць у рабёнка кръктуны, спаць ня будзіць, крэкчэ і крэкчэ. Багданава. Як у пълажэнні
жэншчына ходзіць і ўдарыць нагой пърасёнка, къта ці прамі́ж ног прабяжыць кот,
събака – у дзяцёнка бываюць крыктуны. Крыктуны – крэкчыць, шавеліцца дзяцёнак,
купаюць: возьмець мама залы, на чатыры бяражкі́ залу сыпала, а патом у полачку
ўвёртуець і пад галоўку, купаець і прагаварваець: «Начні́цы-цямні́цы, дайце спакою майму
сыні́цы» (з замовы). Тры разы лінуць вады і прагаварыць. Е́слі аджаць залу, разварачваць,
сколькі ёсць валасоў – усякая шэрсць, усякая шарсці́на – сабачча, авечча. Партызаны. Свой
хлеп пяклі́, свежым хлебам цёрлі плечы ў дзяцёнка, крэкчыць, крэкчыць, въласы, крэктуны
сціралі, разламаеш хлеп – і въласы знойдзеш. Багданава. Як крэктуны, кълядны попел
пакладу на бераг карыта, размылію дачку – спі́нку, усё скрось попілам, абмыю,
працэджваю ваду, выціскаю залу, а там свінячая, кацячая шарсці́на. А-яй, нагой бі́ла
свінню, къта. Дачка спіць, не крэкчыць. Нямойта. Крыктуны. Партызаны.
КРАЛІ́ХА ж. Самка труса. Латыгаль.
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КРА́МА ж. Магазін. Крама ілі́ лаўка къзалі. Фасаўшчына. А куды мы пойдзім? – У
краму. А раньшы быў мъгазі́н на даму. Запруддзе. Крама была. Нада ў краму схадзі́ць.
Алексінічы. У краму хадзі́лі ўсе. Сукрэмна. У краму скажыць пайшоў. Манголія.
КРА́МАШНІК м. Прадавец. Крама была ў Дольдзіві, крамашнік там быў, звалі так
яго. Партызаны.
КРА́МНІЦА ж. Прадаўшчыца. Іна крамніца тъкая. Падворыца.
КРА́МНЫ прым. 1. Куплены ў магазіне, фабрычны. Панчохі свае работы, а цяпер
чулкі́ крамныя. Партызаны. Е́та крамнъя мацерыя, ета съматканъя. У вас насочкі
крамныя. Запруддзе. Крамнае насі́лі, сі́цца, як купіш. Фасаўшчына. Была крамная
простынь, матка хавала, як вока берагла. Вялікі Азярэцк. Цяпер паскі крамныя.
Мянюцева. 2. н. Купленае ў магазіне, фабрычнае. К Паскі крамнае надзяеш. Нямойта.
Крамнае мылі мылъм. Неўгадава. Крамнае ўсё. Закур’е. КРА́МНЕНЬКІ памянш. Цяпер
жа выгада, цяпер жа харашо, цяпер жа ўсё крамненькае. Багданава.
КРАНТ м. Кран. У байні крант такі́ зробілі. Неўгадава. Цісканець там крант.
Заазер’е.
КРАНУ́ЦЬ зак. 1. Даткнуцца да чаго-н. Крані́ глубока бярозку – атарваецца. Буй. Як
кранеш пухоўку, то дым ідзе. Каралі. Кап табе хоць што кранулі, усе стаі́ць. Неўгадава.
2. Чапаць. Маі́х авечък воўк ні кранець. Закур’е.
КРАПІ́ВА ж. Крапіва. Крапі́ва расцець, яна ні баі́цца нічога, верх сох, а корань
астаўся жывы. Буй. Крапі́ву п’юць, мне раз адна нараіла, я як выпіла, стракаць стала ў
сярэдзіне. Гэта для скоту крапі́ва, скоту даём, свіням. Багданава. На крапі́ве нарасцей
жоўтых німа, то гуркоў ні будзець (прыкмета). Партызаны. Крапі́ва скрозь па кустах
расцець. Можна і варыць. Каралі. І крапі́ву, і лебяду – цугун навару бальшы. Цясішча. А
гэта крапі́ва, стрыкаіцца. Заазер’е.
□ Будзець і нъ тваю крапі́ву марос. Ульянавічы. □ На жгучую крапі́ву марос ні
пячэць. Ульянавічы.
КРАПІ́ВІНА ж. Вазон. Крапі́віна зачахла [кветка на акне]. Мянюцева.
КРАПІ́ЎНІК м. эмац.-ацэн. Пазашлюбнае дзіця. Крапі́ўнік – хто без бацькі
рожджаны. Гарадзец. Крапі́ўнік – дзіця без бацькі. Дольдзева.
КРАПІ́ЎНІЦА ж. Крапіўніца; хвароба, якая суправаджаецца свербам і паяўленнем
на скуры пухіркоў. Крапі́ўніца ў дзяцей бываіць. Нямойта.
КРАПІ́ЦЦА незак. Набірацца сілы. Але дзет яшчэ чулы быў, крапі́ўся. Багданава.
КРАПУ́ЧЫ прым. Крэпкі, дужы. Крапучыя старыя, хужжые цяпер маладые.
Заазер’е. Я стану казаць дзяцём пра ўсё, то кажуць: ты дужа крапучая, мамачка.
Неўгадава.
КРАПЦІ́НКА, КРАНЦІ́НКА ж. Плеценая сетка для рыбалоўнай снасці. Чуп тожа
с кранці́нкі. Е́та таптун, када крапці́нка нацянута з ні́так. Дольдзева.
КРАПЧЭ́Й прысл. 1. Крапчэйшы, мацнейшы. Трасні́к крапчэй саломы. Багданава. 2.
Больш плённа. Нада работаць крапчэй. Станюкі. 3. Гучней. Кап ты мне крапчэй
прачытаў. Неўгадава.
КРАПЧЭ́ЙШЫ прым. 1. Дужэйшы, здаравейшы. Гляджу, раньшы былі́ людзі
крапчэйшыя. Нямойта. Баба крапчэйша трохі. Баравікі. І крапчэйшая была. Заазер’е. 2.
Мацнейшы. Крапчэйшую бульбу вазьму ў пасці́лку і к дарозе паднясу. Партызаны. Запрох
крапчэйшыя калёсы. Каралевічы.
КРАСАВА́ЦЦА незак. 1. Цвісці (пра злакавыя расліны). Каласы красуюцца, тады
наліваецца зерне. Гарадзец. Як жыта красуіцца, тады і вадні́, а сляпні́ посьлі, і каровы
зікаюцца, і бігаць дамоў. Міцюкова. Жыта красуіцца, тады й русалкі ёсь (павер’е). Ракаў
Засценак, Гарадзец. Як жыта красуецца, тады ват [авадні]. Кішуроўшчына, Розмыслава,
Партызаны. 2. Знаходзіцца на відным месцы. Старыннае зданіе стаі́ць, красуецца. Вялікі
Азярэцк. 3. Быць у росквіце, прыцягваць увагу. Кръсъвацца ў жызні – мы ні
пъкръсъваліся. Івоні.
258

КРАСАВА́ЦЬ незак. Красаваць, цвісці (пра злакавыя расліны). Дзве нядзелі красуіць
жыта, як красуіць – лісі́чкі, сыраежкі выходзяць. Вялікі Азярэцк.
КРАСАВІКІ мн. Баравікі, якія растуць у час красавання жыта. Кръсъвікі́ сталі, як
жыта стала крусувацца. Дольдзева.
КРАСА́ЛА, КРЫСА́ЛА н. Крэсіва. Кръсала, толькі з кръсалъў і жылі́ [красамі
карысталіся]. Багданава. Крысала дзелълі, губу варылі. Нямойта.
КРАСАТА́ ж. Прыгажосць. Ня ві́дзіла, кап такой красаты было. Я яшчэ на ўсім
свеце ня ві́дзіла, кап была тъкая кръсата. Нямойта. Як цвілі́ сады, ой, къкая кръсата!
Фасаўшчына.
КРАСІВЕ́ЙШЫ прым. Больш прыгожы. Бувало кръсівейшая свадзьба была, на
конях. Багданава.
КРАСІВО́ н. Крэсіва. Красіво было жалезная. Каралі. Камінь і красіво жалезнаё.
Жохава. Губу варылі неяк, сушылі, такое красіво было. Губу на палачку паложыць, яна
высахніць – тады загарваецца. Каралі.
КРАСІ́ВЫ прым. Прыгожы. Ганна красі́въя, як мъладуха. Красі́въя, як лялька.
Красі́въя, як бяроска вясеннія. Сянно. Яна перад ім красі́вая. Жохава.
□ Хай пъд лаўкъй сядзець, абы на красі́въга глядзець. Забор’е.
КРА́СІЦЬ незак. Фарбаваць. Красілі сукна разнымі краскамі. Фасаўшчына. Кожу
красюць лазой. Запруддзе. Красілі дубовъй карой. Дольдзева.
КРА́СКА ж. Кветка. Краскі сабіралі, праснакі́ пяклі́ з іх. Цясішча. Сабой аралі,
къпалі, усякія краскі елі. Краскі ўсякія збіралі, сушылі, таўклі́, праснакі́ пяклі́. Краскі дай
жа елі ад галадухі. Алексінічы. На дажынкі с красак плялі́ вянок, с жыта, з лёну.
Партызаны. Раньшы ўрачы ні прызнъвалі ніякіх красак. І стрэнь цвіла, і краскі ўсякія цвілі́.
Рэчкі. Ёсь краскі сі́нія йванува гулува, пу лугу растуць, рвём іх нъ Йвана Купала. Гарадок.
Вянок не патоніць с красак. Каралевічы. Белыя краскі бальшыя на лекарства. Закур’е.
КРА́САЧКА памянш. Красачкі раслі́, а цяпер пазаплыло равамі. Фасаўшчына.
КРА́СНА прысл. Чырвона, вельмі шмат. Жукоў на бульбі аж красна, так йіх
нъляцела. Нямойта.
КРАСНАБО́КІ прым. З чырвоным бокам. Я́блыкі лясоўкі краснабокія, як на зіму –
перамерзнуць. Краснабокія ёсь ягыды. Нямойта.
КРАСНАПЁРКА ж. Краснапёрка. У возеры окунь, плаці́чка, карп, краснапёрка.
Карпавічы. Кръснапёрка – эта рыба хі́тръя. Кръснапёрка ёсь у возеры. Багданава. У
кръснапёркі пёрушкі і гласкі краснінькія, йна очынь красі́въя, очынь свойлівыя,
ісчызаюшчыя рыбіна. Сянно.
КРА́СНІК м. Мох чырвонага колеру. Мох зваўся краснік. Гарадзец.
КРАСНУВА́ТЫ прым. Чырванаваты. Цвяток с краснуватымі цвятамі. Багданава.
КРА́СНЫ прым. 1. Чырвоны. Красны, як бурак. Красны, як памідор. Красны, як
агонь. Серкуці. Красны флаг доўга ві́сеў. Запруддзе. КРА́СНЕНЬКІ памянш. Красненькія
дзеткі сталі, поўненькія ад сем’я льнянога. Алексінічы. ○ КРА́СНЫ ХОД. Абход царквы
тры разы пры асвячэнні. Тры-чатыры бацюшкі ходзюць з красным ходам [як царкву
асвячалі]. Каралевічы.
□ Не радзі́ся краснай, а радзі́ся шчаснай. Жохава.
КРА́СЦІ незак. Употай браць, прысвойваць сабе чужое. Бацька твой коні краў і то
дзверы зачыняў. Марозаўка. Мама ні любі́ла, кап красці. Нямойта. Во скраў, раньшы
астаўлялі, ніхто нічога ні браў, ні краў: людзі былі́ надзейныя. Запруддзе. У нас трапкі
[адзенне] ні крадуць, усё цэла. Неўгадава.
КРАТАВІ́ННЕ н. зб. Кучкі зямлі, наточаныя кратамі. Крътаві́ння надзелуў крот.
Гарадок.
КРАТАЛО́ЎКА ж. Пастка для лоўлі кратоў. Кръталоўку пъставілі, дык краці́ха і
крацёнък пыпалісі. Багданава.
КРА́ТАЦЬ незак. Чапаць. Немцы нас не краталі. Закур’е.
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КРАТО́ЎНІЦА ж. Пастка для лоўлі кратоў. Што кратоў ловюць – кратоўніца.
Багданава.
КРАТО́ЎНЯ ж. Тое ж. Кратоўня, што кратоў ловюць. Багданава.
КРАХА́ ж. Невялікая колькасць чаго-н. За эту краху ня быць у граху [угаворванне
дзяўчыны трошкі выпіць]. Каралевічы.
КРАЦЁНАК м. Крацяня, дзіця крата. Багданава.
КРАЦІ́ХА ж. Самка крата. Кръталоўку пъставілі, дык краці́ха і крацёнък пыпалісі.
Багданава.
КРА́ШАНЫ дзеепрым. Пафарбаваны. Масты ні крашъныя былі́ [а з натуральных
дошак]. Карпавічы.
КРАЯНУ́ЦЬ зак. ◊ КРАЯНУ́ЦЬ МА́ТАМ. Абругаць нецэнзурнымі словамі. Ён на
мяне: «Дарагуша, красотка», а калі́ і матам краянёт. Каралевічы.
КРОВАДАЎЛЕ́ННЕ н. Крывяны ціск. Кровадаўленне прычапі́ласе. Карпавічы.
КРОВАМО́ЧКА ж. Цыстыт; хвароба ў кароў. Кароўка кроўю мочыцца –
кровамочка. Гарадзец.
КРОВІЦЯЧЭ́ННЕ н. Крывацёк. У яе кровіцячэнне было, і іна памёрла. Вялікі
Азярэцк.
КРО́КАЦЕНЬ м. Жабурынне. Крокаценю ад лягушак у сажалках многа було. Мылісі
ім, кап румянымі быць. Гэта жаб’я ікра, як студзень. Багданава.
КРО́КВІНА ж. Кроква. Паставіў пояс, кроквіну прыбі́ў. Вялікі Азярэцк.
КРО́КВЫ, КРО́КЛЫ толькі мн. Кроквы. Кроквы – тое, што і страпі́лы, але гэта
ўжэ старынушка. Пат страпі́лы бурлаты ставюць. Вялікі Азярэцк. Па кроквах лацюць.
Міцюкова. Паследні вянец, на вянец казлы, на казлы палка, а на палку кроквы. Раньшы
кроквы стънаві́лі, а цяпер – страпі́лы. Гарадзец. Кроквы ставюць у хаце. Алексінічы.
Кроклы паставюць і лацюць. Багданава.
КРОЛ м. Трус. Да нас к кролу прыносілі кралі́ху. Латыгаль.
КРО́ПКА ж. Крапінка. У сарокі яйцы гулубэя і чорныя кропкі ў яе. Сянно.
КРО́ПІЛЬКА памянш. Кароўка-багоўка, што лётаіць с кропількамі. Сукрэмна.
КРО́ПАЧКА памянш. У пітушкоў розавы верх, ніз жэлтлявы, кропачкі белаватыя.
Пожанькі. Мъхамор з кропъчкъмі. Вялікі Азярэцк.
КРО́СНЫ толькі мн. 1. Ткацкі станок. Браў дрэва і дзелаў кросны. Фасаўшчына.
Стаялі кросны ў мяне. Карпавічы. Паламалі кросны. Вялікі Азярэцк. 2. Аснова палатна.
Многа красён, нада і на мяхі́, нада і на матрасы прасці, нада і на рубашкі. Як кросна
снавалі, як жалі. Пъмагай божа! Багданава. Кросны снувалі, трубка на пяць губак, хто
сколькі напрадзець, і сукно ткалі. Леснікі. Пражу сушылі, разматвалі, снъвалі кросны.
Вялікі Азярэцк. Снуеш з клубкоў кросны, на сцяну снавалі. Дуброўкі, Закур’е. 3. Вытканае
палатно, тканіна. Кросны бі́лі праннікам. Буй.
КРОТ м. Крот. Во як унадзіцца крот у ліхах, рыіць і рыіць. Заазер’е. Крот – гэта
зъраза, іх дачорта ёсь. Марозаўка. Краты рыюць сат і гарот. Кішуроўшчына. Краты
чорныя, хуваюцца ў нару. Краты ў лесе, у норах. Багданава. Крот зямлю рыець. Гарадзец.
КРОЎ ж. Кроў. Бярэш кроў, зварыш рысу, сечкі, паджарыш, пірамішаіш і ў
тоўстыя кі́шкі пачыніш і калбаскі крывавыя. Багданава. Кроў сышла – і памерла.
Цясішча. Стаў кроўю мачыцца. Каралевічы. Чалавечая кроў ня авеччая – уві́дзела, праўда.
Запруддзе. ◊ КРОЎ ЗА КРОЎ. Помсціць забойства за забойства. Ён [партызан] гъварыў
паліцэйскім: «Мальцы, кроў за кроў заплаціце». Нямойта. ◊ МЫЦЬ РУ́КІ КРО́ЎЮ.
Злачынстваваць, забіваць самавольна. Свае рукі кроўю мыіць. Жохава.
□ Дзе крыві́ ні лошкі, там жаласці ні крошкі. Івоні.
КРО́ХКІ, КРО́ХКІЙ прым. Крохкі, ломкі. З алешыны ні сагнеш [дугі], яна крохкая.
Кляпчэва. Удар па ім, сліжу, дык ён крохкій, пулумаіцца нъ часці. Алексінічы.
КРО́ШКА ж. 1. Кавалачак, маленькі кусочак. Сала зжарыш па геткай крошцы. Ні
дадуць крошкі сала спытаць у пост. Чуцькі. Вазьмём солі, хлеба, крошку сала, калі́ ў каго
ёсць. Багданава. 2. Невялікі ўчастак зямлі. Я етую крошку пасаджу. Хоць маленькую
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крошку, ды выдзеліў мне бацька зямлі́. Нямойта. Я дзе-нібудзь паўторкала буракі́ там,
капусты там крошку. Запруддзе. 3. прысл. Трошкі, крышку. Я хлеба крошку ні даеў. Ну,
дъвай па крошкі зьядзі́м. Багданава. Прывязеш дзіцям па адной крошцы хлеба. Чуцькі. Там
вады крошка, хай дзяўчаты памыюцца. Міцюкова. Мы там возьмем што па крошкі.
Баравікі. Прышлю пасылку, па крошкі ўсё разбяруць. Партызаны. Дажыдаюць с цэрквы,
свянцонае па крошцы рэжуць, перва яйцо ядуць, рэжуць і ядуць. Карпавічы. Крошку
пасадзі́ла пад лапату бульбу. Нямойта. 4. Зусім, ані. Хлеба крошкі послі вайны ні было.
Чуцькі. КРО́ШАЧКА памянш. Прынёс каждаму па крошачкі, падзялі́ў [пасылку].
Партызаны. Можа крошачку выпіла. Неўгадава. Ні крошачкі нільзя выкідаць, сабярэць і
мне прывязуць [хлеб]. Леснікі. Мукі́ крошычку, вады, і ў вар сыпіш. Вялікі Азярэцк. ◊ НІ
КРО́ШКІ. Ніколькі. Ні крошкі зямлі́ німа. Неўгадава, Закур’е.
КРУГ, КРУХ м. Лішай. Кругі́ былі́, вылез круг, як лапік аблезіць. Баравікі. Кругі́
звалі, на гълаве, выстрыгалі, мазалі. Гарадзец. Крух – круглы такі́, нарывачкі такі́я,
мякніць, і вогнік называўся. Кругі́ на руках, як вядро стаі́ць, па дну водзяць, акно як
атпатнеіць, па акну, па кругу вадзі́лі, зганялі. Багданава. Круг і шолудзі – гэта ні адно і
тоя. Заазер’е. Круг на шчаке. Закур’е.
КРУГ м. 1. Круг, кола. Круга людзі дзелалі. Партызаны. 2. Суквецце каліны, якое мае
форму круга. 3. прысл. Наўкола. У нас тут у кругу ні было мельніц, малоць вазі́лі ў Сянно.
Вялікі Азярэцк. ◊ У КРУГІ́. Узор на тканых вырабах. Пълавікі́ ткалі ў палоску, мътрасы
ці ў кругі́ ткалі. Кляпчэва.
КРУГАВЫ́ прым. Двухбаковы. Як хваці́ла кругавое васпаленне. Неўгадава.
КРУГЛАВІ́ДЗЕНЬКІ прым. Круглатвары. Мой малец круглаві́дзенькі, як дзевачка.
Партызаны.
КРУГЛЕ́Ц м. Асака. Круглец каровы елі, касі́лі па балотах. Разачку луччы елі
каровы, як круглец. Багданава.
КРУГЛО́ВІНА ж. Дзірка круглай формы. Во, такая кругловіна път сцяну. Серкуці.
КРУ́ГЛЫ прым. 1. Круглы. Курганы булі́ круглыя высокія – метраў два, пъразрылі іх
тръктарамі. Вялікі Азярэцк. 2. Цэлы год. Цяпер свіння круглы гот з хлева ні выходзіць [а
раней пасвілі]. Міцюкова. ○ КРУ́ГЛЫ ДВОР. Двор з тыповым для сядзібы комплексам
пабудоў. Такі́ шчытны быў двор: стаяў анбар, клець, сарай і яшчэ сарай – ета круглы
двор. Леснікова.
КРУГЛЯ́К м. зб. Бярвенне круглай формы. У нас с кругляку дзелаюць [хаты].
Гарадзец.
КРУГО́М прысл. Кругом, з усіх бакоў. А тады ложым сена кругом [на стозе], кругом
апходзім пласцікъм. Леснікова. Гъра, як кумпъл, то яе аралі кругом. Самсоны.
КРУ́ЖАВА, КРУЖАВА́ мн. Карункі. Кружава плялі́ з ні́так лляных. Ґафт такоя, як
кружава. Багданава. Кружава чапляліся самадзелкавыя. Леснікі. Кручкамі візалі кружъва.
Турава. Ні́жняю юпку – кужэўная была – к ёй кружава прышывалі. Буй, Закур’е.
КРУ́ЖКА, КРУ́Ш КА ж. Конаўка, кубак. Кружкамі пераліваем праз качарэжнік [як
урок]. Запруддзе. На стол і вады крушку пъстановяць. Багданава. Крушка ваду піць.
Дольдзева. У старавераў крушка аддзельно стаяла. Закур’е. КРУ́ШАЧКА памянш. Я ёй
крушачку мълака і ў мі́сачку. Запруддзе.
КРУЖНІ́К м. Скрутак круглай формы. Кружні́к – скручанае лыка. Із лыка, із
вяровак, лыккі – у пучок. Вялікі Азярэцк. КРУЖНІЧО́К памянш. Дзярэцца вясной лаза,
пакруцяць іх у кружнічкі́, мочуць іх у цёплай вадзі́цы і дзяруць лапці. Дольдзева.
КРУЖНЯКО́М прысл. Кружком. Скруціцца вужака кружняком – і ў гълаву. Ракаў
Засценак.
КРУЖО́ЛКА, КРУЖО́ЎКА, КРУЖА́ЛКА ж. 1. Прыстасаванне, на якім малолі
зерне. А послі вайны жорны панадзелалі з дрэва: адрэжуць такую кружоўку, як камінь, а
тады бі́лі чугуны такія чугунныя на чарапкі́ маленькія і ў гэту калотку набівалі і малолі.
Серкуці. КРУЖО́ЛАЧКА памянш. Шчытаюць дзевяць жыці́н і паложуць у кружолачку.
Запруддзе. 2. Прыстасаванне круглай формы ў зброі. Падняў аружыя с кружалкай і
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стрэліў. Багданава. Тая баба кажыць: «Якоя там аружые, я ні панімаю, а каго ня ўві́жу,
то ўсё с кружоўкамі, с кружоўкамі». Партызаны. 3. Лапічак круглай формы. Махамор
красны, а па верху белыя кружолкі, белыя лапікі. Неўгадава.
КРУЖО́ЎНІК м. Агрэст. Скора кружоўнік будзіць, паспеіць. Буй.
КРУЖЫ́ЦЦА незак. Кружыцца. Самалёты кружуцца і кружуцца над намі.
Неўгадава.
КРУЖЭ́ННЕ н. Галаваружэнне. Нейкае кружэнне станець, ні магла ў лодку
садзі́цца. Кружэнне ў гълаве, як іду над вадой, па мосце. Нямойта. У мяне часта кружэнне
ў гълаве. Дольдзева. Кружэнне ў мяне дзелаіцца і падаю. Я ці́фам балела, і цяпер
кружэнне такое. Багданава.
КРУЖЭ́ЎНЫ прым. Зроблены з кружава. А ў мяне, вы не знаеце, рубашкі
кружэўныя былі. Заазер’е.
КРУК м. 1. Драўляны калок з загнутым тупым канцом. Крук, вяроўкі вілі́ раньшы.
Крук убівалі і ў сценку. Фасаўшчына. Дзірвяны крук атрэжуць с куста і круцяць выроўкі.
Гарадзец. Раньшы аглоблі былі́ нъ завертах, дзіржалъся аглобля, а цяпер кручча, петлі,
петля прыкрэпляецца к пълазу, а крук к аглабле. Гарадзец. 2. Металічная частка
каромысла. Багданава. ◊ САГНУ́ЦЦА Ў КРУК. Моцна выгнуцца, цяжка працуючы.
Высах, сагнуўся ў крук. Партызаны. СТАЯ́ЦЬ КРУ́КАМ. Пра таго, хто за некім пільна
сочыць. Згарбеўшы, стаі́ш крукам. Жохава.
КРУК м. Крумкач. Чаго крук у нас крычэў, ажно ў цябе цялёнак падох. Крукі́ крычалі
на кладбішчы – нехта памрэць (прыкмета). Гарадзец.
□ Крук круку <у> вока не клюе(юць). Нямойта, Каралевічы.
КРУМКА́Ч м. Тое ж. Хто ястрып, а хто крумкач кажыць, дзюпка крутая.
Багданава.
КРУПАДЗЁРКА ж. Крупадзёрка; машына для вырабу круп, мукі. Крупадзёрка ў
мельніцы. Крупадзёрка – муку дралі. Багданава. Крупадзёрка была, крупы дралі. Серкуці.
Крупадзёрка была, як драчка, цяпер тарка. Нямойта.
КРУ́ПАЧКА ж. Крупінка. Крупачка масла плавае. Вялікі Азярэцк.
КРУ́ПЕЛЬКА ж. Кропелька. У возеры цёмныя бы крупелькі. Багданава.
КРУПЕ́НІК м. Крупнік. Крупенік – крупы таўклі́, аптаўкалі ў ступі, варылі.
Фасаўшчына.
КРУПЕ́НЬ м. Тое ж. У нас варылі крупень, а ў Чашніках – суп. Закур’е.
КРУПЕ́НЯ, КРУПЕ́ННЯ ж. Тое ж. Цяпер суп, тады звалі крупеня і быў смашны.
Каралі. Гарох сеілі, крупеню варылі з гарохам. Гарадзец. Крупеня бувала, а цяпер суп. Іс
бобам крупеня. Дольдзева. Крупеня – бульба, крупы буйныя – усе елі бувала. Мама, ты ўсё
варыш крупеню, а вун Въсілі́на суп варыць [(жарт), так гавораць, калі расказваюць, як
засвойвалася назва суп]. Партызаны. Дзет, будзім есці крупеню. Фасаўшчына. Крупеня з
грыбамі. Дольдзева. Е́жце, пакуль крупення не акалела. Міцюкова.
КРУ́ПІНА, КРУПІ́НА ж. Невялікая колькасць круп; крупіна. Якая крупіна, то
меліш на кулеш, ці на праснак які́. Цясішча. Ну прама смыль смалі́: нічога німа, ні сечкі, ні
крупі́ны. Запруддзе. Ані́ хлеба, ні крупі́ны, пъццягнуцца пуп да спі́ны (жарт). Леснікі.
КРУ́ПНІК м. Каша з ячных круп. Крупнік – каша с пярлоўкі. Крупеня – суп.
Багданава, Вялікі Азярэцк.
КРУ́ПНЫ прым. Вялікі, мажны. Як чълавек, ё крупны, ё мелкі. Вялікі Азярэцк.
КРУПЧА́ТАЧКА ж. зб. Здробленае, ачышчанае ад шалупіння зерне. Нада штоп
была крупчатачка. Дольдзева.
КРУ́ПЫ толькі мн. Крупы. А ці крупы яшчэ ё ці ръзъбралі? Багданава. Ці пойдзеш
ты за крупмі́? Сукрэмна. Узяла мех круп учора. Запруддзе. Крупы бралі і малолі.
Дуброўкі.
КРУ́ТА прысл. Надта скручана. Як крута сучыш, палучаюцца сукры. Леснікова.
КРУТАНУ́ЦЦА зак. Павярнуцца. Карова крутанулъся, і ў поле. Цясішча.
КРУТАНУ́ЦЬ зак. Хутка з’есці. Крутані́це гэты мёт. Кляпчэва.
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КРУТАРО́ШКА ж. З крутымі рагамі (пра карову). Крутарошка – рогі круцянькія.
Міцюкова.
КРУТЫ́ прым. 1. Пакручасты (пра дровы). Крутэя дровы ніхто ня хочыць браць.
Чуцькі. 2. З закругленай дзюбай. Крумкач – дзюпка крутая. Багданава. 3. Густа замешаны.
Крутоя цеста, каб чуць-чуць раскаці́ць. Фасаўшчына.
КРУХМА́Л, КРАХМА́Л м. Крухмал. Крухмалу развядзеш, змажаш булкі хлеба, яны
блішчаць. Каралі. Кръхмал ета надзярэш, перамываіш, цэдзіш, ваду зліваеш, вады тры.
Мъкаронаў з крухмалу нъвараць. Багданава. Кръхмал і раньшы гаварылі і цяпер.
Алексінічы.
КРУЦЁЛКА ж. 1. Дзвярная зашчапка. У таках ёўні былі́, і дзелалася ў ёўнях ні
зашчэпка, а круцёлкі з дзерава. Заазер’е. 2. Вітая, авальная каробка. Ракушкі складзеныя
круцёлкамі, як мяса ўсярэдзіне. Вялікі Азярэцк. 3. Вітушка. Закручвалі ў круцёлку [лазу].
Буй. 4. перан. Легкадумная, ветраная жанчына. Яна была круцёлка, мушчына быў, і ўсё
роўна круці́лася. Яна была круцёлка, а ён ці́хі. Нейкая прыехъла круцёлка, дъяркай стала, а
даі́ць не ўмеіць. Круцёлка была, круці́лася з ім. Запруддзе.
КРУЦІ́ЦЦА незак. 1. Вярцецца. Шворан саедзіняе пірадок с калёсамі, на ім пірадок
круціцца. Кляпчэва. О́льґа, ні круці́ся перат перадам. Фасаўшчына. 2. Беспарадкава
рухацца. Круціцца, халодна, места няма. Багданава. 3. Варочацца з боку на бок. Як
забалеў, на ногі не падняць, пішчыць, круціцца і падаець. Партызаны. 4. Віраваць. Вір, дзе
круціцца въда. Гарадок. 5. Быць у пастаянным клопаце. Круціцца бедненькі, што вужака.
Ульянавічы.
КРУЦІ́ЦЬ зак. 1. Прыводзіць у кругавы рух, вярцець. Круці́лі самі, змелюць у
жорнах. Дольдзева. Адной нагой качаеш [дзіця], а другой прасніцу круціш. Багданава. 2.
Паварочваць з боку ў бок. Сяджу праду, а яны [дзеці] гълъвамі круцюць. Багданава. 3.
Скручваць (пра лён). У рукі круці́лі лён. Запруддзе. 4. перан. Махляваць, ашукваць.
Круціць іна круціць, возьміць грошы і ні аддасць, махлюіць. Заазер’е.
КРУЧО́К м. 1. Кручок для вязання, шыдэлак. Кручком вязалі кружава. Леснікі.
Кручком шчэ троху вяжу. Цясішча. 2. Прылада з загібам на адным канцы для віцця
вяровак. На кручок дзеравянны лапці пляла. На кручок дзелалі лапці. Багданава.
КРУ́ЧЧА н. зб. 1. Кроквы ў гаспадарчым будынку, да якіх прымацоўваюцца латы.
На балку ставілі казлы і піраводзіна наверх ложыцца, кручча чапаць. Фасаўшчына. Казёл
ставіцца, ложыцца піраводзіна на яго, на гэту піраводзіна – кручча і тады лацюць і
кроюць у сараі і хлеві, раньшы і па хатах. Вялікі Азярэцк. На казёл ложыцца кручча, а на
гэта кручча – латы. Гарадзец. 2. Скручаны лазовы ці бярозавы дубец. Пітля
пръкрапляецца к пълазу, кручча – к аглабле. Гарадзец.
КРУШ м. Гліністая глеба. Круш – зімля чорнъя зьверху, а там суглей білуватый.
Сянно. Тамъцька на гародзі круш, блі́ска глі́на краснъя, бульба атмякла, а боп ні атмяк.
Кавалі.
КРУША́К м. Тое ж. Сянно.
КРУША́НЫ прым. Крохкі. Крушаныя пласці́нкавыя грыбы пълъмаюцца. Неўгадава.
КРУШКО́М прысл. Невялікім кругам. Път страхой крушком злажыў. Багданава.
КРУШНІ́К м. Урадлівая зямля. Крушні́к – лёгкъя зімля, бъльшынство шэрънкъя
зімля, урадлі́въя. Міцюкова.
КРУШЫ́НА ж. Крушына. Крушына, іна слаткая, ягады ваўчовыя. Багданава.
КРУШЫ́ННІК м. 1. Крушыннік. Ля возіра крушынніку ёсь. Гарадок. 2. Настой з
крушыны. З крушынніку ставілі чарні́ла [пасля вайны]. Багданава. Крушыннік ат
жывата. Багданава.
КРУШЭ́Ц м. Урадлівая зямля. Крушэц – ета чорнъя зімля, іна харошъя зімля, на ёй
ўсё расцець [і каноплі, і агародніна]. Запруддзе.
КРЫВА́ВІК м. Блін, прыгатаваны з крыві. Кръвавікі – ета бліны. Кроў раскалоцюць,
на жырную скъвараду льеш і пячэш. Багданава. Бліны пячом з крыві́ – крывавікі.
Марозаўка. Крывавікі – бліны з кроўю. Гарадзец.
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КРЫВА́ВЫ прым. Напоўнены кроўю; з прымессю крыві. Крывавы мазоль лопнуў.
Багданава. ○ КРЫВА́ВЫ ПАНО́С. Дызентэрыя. Крывавы панос у каровы. Міцюкова.
Крывавы панос у дачкі́ быў, у бальні́цы ліжала. Нямойта. ○ КРЫВА́ВАЯ КАЎБАСА́
(КІЛБАСА́). Крывянка. Крывавая каўбаса – крупы, кроў. Парэчча. Крывавыя кілбасы:
круп насыпюць, сала кусочкі, жыру, кроў. Гарадзец.
КРЫВАМО́ЧКА ж. Цыстыт. Крывамочка ў кароў, кроўю мочацца. Латыгаль. А як
крывамочка ў каровы, то дувалі свінтъянкі піць. Заазер’е.
КРЫВАНДЖА́ агульн. Кульгавы. Крывънджа накульгъіць на дну нагу. Сянно.
КРЫВАНО́ГІ прым. Крываногі. Крываногіе, калі́ ногі крывые. Гарадзец.
КРЫВАРО́Т м. □ Мой крыварот ні мінець маі́х варот. Каралевічы.
КРЫВАРО́ТЫ прым. □ Твой крывароты ні мінець твае вароты. Тое ж. Каралевічы.
КРЫВА́ЎКА ж. 1. Цыстыт. Карова крываўкую балеіць. Дуброўкі. Кап цябе
крываўка ўзіла! (праклён). Вялікі Азярэцк. 2. Крывянка. Пяклі́ крываўку, дъбаўлялі перыц,
круп, соль, цыбульку. Вялікі Азярэцк. Крываўкі рабі́лі так: кроў, картошка дзёртая,
пшонная мука, жыр, сала, часнок – і ў кі́шку, а потым у вар і ў печку. Міцюкова. С адной
крыві́ чыні́лі с рукамі – эта крываўка. Савінічы. Крываўка, дзелалі калбасу крываўку.
Заазер’е.
КРЫВА́ЎКА ж. Крываўнік (расліна). Была трува крываўка, яе дувалі карові, як
кроўю карова мочыцца. Іна расцець нъ гародзі. Кішуроўшчына.
КРЫВА́ЎНІК м. Тое ж. Крываўнік, ё такая трава, але ні знаю. Багданава.
Крываўнік на полі расцець, ні́зенькі, сцеліцца, як маркоўнік, як парэжаш руку серпам.
Каралевічы. Крываўнік, як карова кроўю мочыцца, топюць у печы і даюць. Чуцькі.
КРЫВЕ́ЦЬ незак. Станавіцца крывым. Качкі крывеюць, калі́ не даюць жгучкі. Буй.
КРЫВІ́НА ж. Скрыўленасць. У варотъх была шула, а тут дылатом дзі́рку
здзелъіць, крыві́ну найдзіць і зъчыняіць к другей шуле, засуўку здзелъіць. Алексінічы.
КРЫВІ́НАЧКА ж. Пра роднага па крыві. Крыві́начка мъя! [на дзіця]. Міцюкова.
КРЫВІ́ЦЬ незак. ◊ КРЫВІ́ЦЬ ДУШО́Й. Быць няшчырым, наўмысна не гаварыць
праўды. І чаго там душой крыві́ць: што было, то было. Савінічы.
КРЫВЫ́, КРЫВЫ́Й прым. 1. Кульгавы. Такая крывая я ні хаджу за малі́най.
Марозаўка. Соня крывая, яе Сорка празвалі. А крывая, што пъмъгаіць бабі, палучаіць
трынаццаць рублей. Вялікі Азярэцк. Крывы, пакульгъіць на дну нагу. Сянно. Крывы
чълавек. Крывы, у раскі́дку ідзець. Багданава. 2. Пакалечаны. Палец крывый, сярпом
парэзала. Багданава. 3. Пашкоджаны. Йна была баба худувая, а ён быў ці́хій. Ві́дзіш,
Сціпан паехаў, а ў яго крывоя кълясо [было ў возе]. Багданава. ○ КРЫ́ВЫЯ ВЕЧАРЫ́. 1.
Святочныя вечары на Каляды (вечары ад Нараджэння Хрыста (Раства) да Вадохрышча), у
якія забаранялася любая праца, акрамя хатняй. У крывыя вечары дзве нядзелі нічаво нільзя
дзелыць для скоту [кепска]. Ракаў Засценак. На крывыя вечары цісаць мужукам ні даюць,
гвоздзь зъгнаць. Крывыя вечары – на Къляды, дзве нядзелі, с сядзьмога да дваццъць
первага. Ракаў Засценак. У крывэя вічары нільзя работъць, у каго скаці́на цельнъя, то
уръды будуць. Дуброўкі. 2. Вячэрняя пара пасля захаду сонца. Сонца зайдзець –
называецца крывыя вечары. Дуброўкі. ○ КРЫВА́Я НЯДЗЕ́ЛЯ. Першы тыдзень пасля
Тройцы. Крывая нядзеля с пънядзелка пъсля Тройцы, русаленя нядзеля, палоць нільзя,
шыць нільзя. Ракаў Засценак.
КРЫВЯ́НКА ж. Крывянка; крывяная каўбаса. Крывянка с крыві́, круп, жыру,
кусочкаў сала. Багданава.
КРЫВЯ́ННІК м. Тое ж. Кроў збіраюць, кілбасы дзелаюць – крывяннікі. Гарадзец.
КРЫВЯ́НЫ прым. Крывяны; прыгатаваны з крыві. Крывяную калбасу так робім:
жыру, кусочкаў сала, круп дабавім, кроў. Багданава.
КРЫ́ГА ж. Крыга, ільдзіна. Крыгі, як лёт лопаіцца, вясной крыгі. Леснікова.
КРЫ́ГА ж. Рыбалоўная снасць з драўлянай асновай – палазамі. Крыга – ета сетка к
двум палкам уместа таптуна. Дольдзева. У крыгі два пълазы сагнутых. Крыга сплеціна, і
сагнуты два паласы. Крыга бъльшая. Рыбу лаві́лі крыгімі. Алексінічы. Крыга – два пълаза
264

дзірвянных, сець свяжуць. Турава. Крыга, як палазы, пелюсці там, заедзіш на лоткі, яе
упусціш і цягніш. Сукрэмна.
КРЫЖ м. Крыж; ніжняя частка хрыбетніка. Балі́ць крыж. Багданава. ◊ ПАКЛА́СЦІ
КРЫЖ. Зарачыся. Паклала крыж: ні пайду замуж у вайну. Кляпчэва.
КРЫЖ-НА́КРЫШ прысл. Крыж-накрыж, крыжападобна. Крыж-накрыш удараць,
вербінкай на Вербніцу дзяцей, а то і карову. Каралевічы. Крыш-накрыш мълання дала.
Багданава.
КРЫЖАВУ́ХА ж. Скрыжаванне дарог. Крыжавуха пъсярод дзярэўні – туды дарога
і туды. Нямойта.
КРЫЖО́ЎКА ж. Тое ж. Ходзім вады сабе піць нъ кружоўку, дзе дарогі
перасякаюцца. Гарадзец. Крыжоўка – як дарогі крыжуюцца. Партызаны.
КРЫК м. Крык. Тут іна крык пъдніла. Запруддзе. Булку салам намазалі – справіў
крык. Ульянавічы. Прыехалі – крык справілі. Неўгадава.
КРЫКЛІ́ВЫ прым. Крыклівы, плаксівы. Первы малец крыклі́вы быў. Багданава.
КРЫ́КНУЦЬ зак. Крыкнуць; моцна закрычаць. Бацька крыкнуў: «Заві́ця людзей!».
Запруддзе. Бацька крыкнець: «Любіш гуляць, любі́ і працаваць». Багданава. Свае прыпаткі
ў немцъў служылі, бачыць, што мяне стръляць будуць, крыкнуў, што ў яе хъдзяін нъ
вайне, а ні ў пърцізанъх. Неўгадава.
КРЫКСУНЫ́ толькі мн. Крыкуны (дзіцячая хвароба). Ката ці свінню нагамі
падкі́дваеш, потым у дзяцёнка крыксуны. Крэкчыць дзяцёнак, крыксуны, купаюць, на адзі́н
пелюсень сыпеш попел – туды-сюды, на плі́чках попел, каб шэрсць скаці́лася. Па плечках
качаеш хлебам дзіцёнку, каб крыксуноў ні было. Запруддзе.
КРЫ́КСЫ толькі мн. Тое ж. Купалі яго ў рамашках. Крыксы ў яго былі́, бабушка
хлебам па целу пъкачаець, нъкачалася валоссе. Алексінічы.
КРЫКУНЫ́ толькі мн. Тое ж. Крыкуны – узяць жаркі хлеб, качаць па целцу, качаць
хлебам, разарваць, а там поўна валасоў. Другі́ спосаб загаворваць крыкуны: попелу – з
печы, прасеіць на сі́та, стаць, задам на газету прасеіць, тры разы крэсцік-накрэсцік
перасыпаць, вынуць, ваду на трапачку сцадзі́ць, станеш разарваць – валасы. Парэчча.
КРЫ́ЛЛЕ, КРЫ́ЛЛЯ, КРЫ́ЛЬЯ н. зб. 1. Крылы. Пятух крыллем б’ець. Крылля
прама жалезнае у цвыркуна. Запруддзе. Зязюля пъкладзець яйцо ў вълъсянкіна гняздо. У
вълъсянкіным гняздзе птушънят крыллім высуніць, а іна тады корміць аднаго. Сянно. 2.
Бакавыя часткі рыбалоўнай снасці. А патом прыбівалі крылля к къмяшцы. Заазер’е. 3.
Акладня (у плузе). Крылья ў акушніку і насок востры. Нямойта.
КРЫ́ЛЫ мн. Крылы. Пятух крыламі б’ець. Мянюцева.
КРЫЛЬЦО́ н. Ганак. Ганак – проста ступені. Крыльцо – крытая. Крыльцо – ета
пъд нъвесам. Нямойта.
КРЫНІ́ЦА ж. Крыніца. Там была крыні́ца, іконка была, поп хадзі́ў, і там въда бегла.
Цяпер зъплыла. Міцюкова. Пайдзём піць у Грышкіну крыні́цу. Кляпчэва. У нас нъ лугу
крыні́цы ёсь. Заазер’е. Там крыні́ца, лясок, бълацявінка. Каралі. КРЫНІ́ЧКА памянш. І ён
крыні́чку сабе там выкапаў, і такая въда была ўкусная. Буй. Крыні́чкі свянцоныя былі́.
Багданава, Каралі.
КРЫНІ́ЧЛІВЫ прым. Крынічны. Тут крыні́члівае месца. Партызаны.
КРЫНІ́ЧНЫ, КРЫНІ́ШНЫ прым. Тое ж. Крыні́чнае месца там. Вялікі Азярэцк.
Крыні́шнъя места пъд гарушъчкуй. Самсоны.
КРЫПЖЫЖЭ́Т м. Крэп-жаржэт. Плацце насі́ла с крыпжыжэту. Розмыслава.
КРЫ́СА ж. Пацук. Земляная крыса ўнадзілася вясной шчэ, цвяты з’ела. Ноччы
крыса ходзіць. Нямойта.
КРЫСЦЕ́Ц м. Крыж. У мяне крысцец балі́ць тут. Запруддзе.
КРЫХЦЕ́ЦЬ, КРЫШЧЭ́ЦЬ незак. перан. Трашчаць. Мароз аж крыхчыць, чалавеку
здаровей. Бывала, марос аж крышчыць. Багданава.
КРЫЦЬ незак. Крыць. Крылі хату саломай жытнай. Леснікова. Раней крылі хату
саломай, драні́цай крылі, саломай крылі. І шыферам кроюць зруп. Нямойта. Зваліся кулі́
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крышу крыць. Ульянавічы. ◊ (крыць) ПАД КО́ЛАС. (Крыць) саломай каласамі ўніз. Пат
колас крылі – макушкамі ўніз, а як пат шчотку – камлямі ўніз. Леснікова. Пат колас
крылі хаты саломай, расцэпіць іх. Фасаўшчына. ◊ (крыць) ПАД ШЧО́ТКУ. (Крыць)
саломай камлямі ўніз. Пат шчотку крыць – камлямі, кулі́ ўніз, дошчачкі пъдбівалі,
крапчэй, красівей. Леснікова, Фасаўшчына. Крыем под шчотку хату. Закур’е.
КРЫЧА́ЦЬ, КРЫЧЭ́ЦЬ незак. 1. Крычаць. Сістра на мяне крычэла, што дзешава
пръдала казу. Каза прывязана была, закруці́лася, я крычэла, прыбег сын, узяў нож,
адрэзаў. Запруддзе. Крычэў мальчык у зубах воўка. Фасаўшчына. Стала іна крычэць, так
крычэла іна. Партызаны. Крычыш ты як рэзаны. Вялікі Азярэцк. Мама ні давала,
крычэла. Багданава. Яна на сваі́х дзяцей крычэла. Ён жа крычэў, а вы ўсё ішлі́ і ішлі́.
Дуброўкі. Яны крычэлі, як іх бі́лі немцы лі Чашнік у раву. Закур’е. 2. Пець моцна,
пераходзячы ў крык. Раньшы куляшу пъясі́ і крычыш [пяеш]. Дольдзева. 3.
Падтрымліваць. Крычэлі, і я крычэў зъ Сталіна. Дольдзева. ◊ КРЫЧА́ЦЬ РАТУ́НКУ.
Прасіць аб дапамозе. Іван сёння крычэў ратунку. Кот крычыць ратунку. Ульянавічы. Я
давай крычаць ратунку: мужык памёр. Партызаны, Неўгадава. ◊ КРЫЧА́ЦЬ ГВА́ЛТУ.
Тое ж. Не магу не шавяльнуцца, крычу гвалту. Закур’е.
КРЫ́ША ж. Страха, дах. Усё сълъмяннъя крыша. Крыша таўсцейшая, як бъгаты.
Манголія. Пасці́лкай закрываю крышу, каб мая хата ні згарэла. Сукрэмна. Нъ хаці крыша,
а звісая стръха. Карпавічы. Крыша была сълъмяная. Нямойта. Тапор у рукі і на крышу.
Партызаны. Пярун ударыў, і ўся крыша стала гарэць. Міцюкова. Латы – як крышу
кладуць, цешуць такі́я палкі. Фасаўшчына. ◊ КРЫ́ША НА КРЫ́ШЫ. Упрытык, шчыльна.
Крыша на крышы – такая густая дзярэўня. Савінічы.
КРЫШАНЫ́ мн. Булён. Э́та суп такі́, некатарыя звалі крышаны. Нямойта.
КРЫ́ШКА ж. Накрыўка. Кубел пахож на бочку, зверху крышка. Гарадзец. Крышка ў
стъла. Фасаўшчына. У пшчалі́ным доміку крышка. Закур’е. КРЫ́ШАЧКА памянш. На
крышачку вылажыш крывавую каўбасу. Міцюкова.
КРЫШТА́ЛЬНЫ прым. Вельмі чысты. У крыні́цы вада была крыні́чнъя,
крыштальнъя. Запруддзе.
КРЫШЫ́ЦЬ незак. 1. Наразаць. Усё крышылі на дэначка ножыкам. Крышылі
[шчаўе], сырваткай зальеш ілі́ квасам. Вялікі Азярэцк. Крышыш бульбу адразу карові.
Нямойта. Жыгучку вуткъм крышуць, варуць яйцы і мъкарон [каб хутчэй раслі]. Замесіць
цеста, раскачыюць тонінька, а тады крышуць, завуць лапша, прасушыюць. Фасаўшчына.
2. Крышыць, здрабняць. Будзем пъпоўнае біць къбана, крышыць капусту. Вялікі Азярэцк.
3. Выклікаць боль у касцях, ламаць, круціць. Пубыла ў вадзе і стала крышыць усе ногі.
Запруддзе.
КРЭ́ЙСЕР м. Крэйсер. Вясною забралі ўнука, служыць у крэйсеры ў Баку. Міцюкова.
КРЭ́ЛІ толькі мн. ◊ У КРЭ́ЛІ. Дзіцячая гульня, падобная на гарадкі. У крэлі гулялі,
цяпер у гараткі́. Багданава.
КРЭ́НКАЦЬ незак. Ледзь ліпець. Паработаў за век, то цяпер чуць крэнкаю.
Ульянавічы.
КРЭ́ПАСЦЬ ж. Добрая пабудова. Хазяін дзелаў, каб крэпасць была. Чуцькі.
КРЭ́ПКА прысл. 1. Вельмі, надта, моцна. Нъга балі́ць так, што ступі́ць ні магу,
балі́ць крэпка. Ульянавічы. Храпі́ць крэпка, аж у другей хаце чуць. Партызаны. Мяне
крэпка пъраніла. Фасаўшчына. Тады на творах здзелаюць мълако, калі́ яно крэпка
закі́сніць. Багданава. Въйна мне крэпка дала. Нямойта. Рыжыкі чысцінька піръбраць і ў
судно, крэпка салі́ць. Яны лі́шніга ні бяруць. Сукрэмна. Крэпка соленная сала есь ні хачу.
Станюкі. Зъмарыўся крэпка. Заазер’е. Ні крэпка топка там було, але ідзеш. Багданава. 2.
Многа, шмат. Хто ні работаў, а хто і крэпка работаў. Мы работалі крэпка. Гарадзец.
Кажу, не бяры крэпка [з маладосці]. Партызаны. 3. Добра. Дужа крэпка ячмень не
родзіць. Ракаў Засценак. 4. Ахвотна. Ці́ну ў возіры гусі крэпка ядуць. Закур’е. 5. Громка,
гучна. Глухі́. Крэпка нада крычэць. А ён крэпка ня чуіць. Крэпка ръзгаваруюць. Багданава.
6. Зусім. У міне хъзяйства, хъця яго крэпка можна ні дзіржаць. Багданава.
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КРЭ́ПКАСЬ ж. Моц, трываласць. Крэпкась бальшая ў дубовых дзежках. Манголія.
КРЭ́ПКІ прым. 1. Моцны. Крэпкі лёд быў. Нямойта. Нап’юся такі́х таблетак
крэпкіх. Серкуці. Бірага [у возеры] крэпкія, нълаўлю сколькі нада яджгуроў. Сянно. Там
было ўсё крэпкая такоя. Нямойта. 2. Здаровы. Раньшы людзі крэпкія былі́. Заазер’е. Наш
стары крэпкі. Запруддзе. Раньшы коні крэпкія былі́. Гарадзец. 3. Заможны, багаты. Самых
крэпкіх хъзяінаў, самых добрых, каторыя харашо работалі, харашо трудзі́лісі – высылалі.
Буй.
КРЭПСАТЭ́Н м. Сацін (?). Крэпсатэн – мацер’ял быў, бліскучы, цяжолы.
Розмыслава.
КРЭ́ПЧЫ прысл. Дужэйшы. Ён крэпчы міня. Івоні.
КРЭСІВО́ н. Крэсіва. Губу атварылі ў зале, і рас крэсіво ап скалку – гарыць.
Пожанькі. Крэсіво было высікаць агонь на губу. Вялікі Азярэцк.
КРЭ́СЛА н. Крэсла. Цяпер стул, а даўней крэсла. Дольдзева. Вазьмі́ крэсла, сяць.
Гарадзец.
КРЭ́СЦІК-НАКРЭ́СЦІК прысл. Крыж-накрыж. Крэсцік-накрэсцік перасыпаць
попелам. Парэчча.
КРЭ́ЎНЫ прым. 1. Родны. Рэжыць хто-нібудзь у восне і кроў, то крэўны
прырэжацца. Каралевічы. 2. Мясцовы, карэнны. Я тут жыцель крэўны. Марозаўка.
КСЦІЦЬ, ХСЦІЦЬ незак. Хрысціць. У нас ксці́лі дзяцей, вазі́лі к папу. Міцюкова.
Ходзюць дзяцей ксці́ць. Цясішча. Ня ксьці́ла я сваі́х дзяцей. Нямойта. А іны ня хсці́лі
дзяцей, баяліся. Буй.
КУ́БАВЫ прым. Сіні, з яркім густым адценнем. Кубавы цвет – гэта як васільковы.
Багданава.
КУ́БАК м. 1. Кубак. Малако мы кубкам п’ём, а ваду квартай. Серкуці. 2. Пра форму
грыбоў, падобную на кубак. Шпіёны, як купкі, такея тоўстъя. Вялікі Азярэцк.
КУБАМЕ́ТР м. Кубічны метр. Кубаметр – ета сто не сто, што ізмераліся броўны,
доскі, дровы, лес. Фасаўшчына.
КУБА́Р м. Гладыш, гарлач. Кубар гліняны запарвалі чамбарам, каб пах. Запруддзе.
Нада кубар дастаць, як гарлач кубары. Каралі. Кубар гліняны, былі паліваные пад малако.
Дольдзева.
КУБА́РАК, КУБАРО́К м. Тое ж. У кубаркі мълъка нъцадзі́ла. Кубарок – ета
каторы малако цэдзяць. Багданава. Цадзі́лі ў кубаркі́. Хто кажыць гарлачык, хто
кубарок. Вялікі Азярэцк.
КУБАРКА ж. Панікніца (кветка). Хто завець анюціны туфелькі, а хто – кубаркі́
[кветкі]. Заазер’е.
КУБА́ТАРСКІ прым. Інкубатарны. Кубатарскія ці́плята ядуць жыгушку. Ракаў
Засценак.
КУБА́ТАРЫ мн. Куры-інкубатары. Што вы, чэрці гарэлыя, кубатары праклятыя
[на куранят]. Нямойта. Куры-кубатары дзержым, болеры. Закур’е.
КУ́БАЧКАМ прысл. У форме кубка. Сураежкі кубъчкъм растуць з зямлі́. Дольдзева.
Суравешкі кубачкам, малодзінькія бяром у крупеню і сечку пярловую. Пожанькі.
КУ́БЕЛ, КУ́БІЛ м. Кубел; вялікая пасудзіна з клёпак або з саломы для захоўвання
палатна, адзення і збожжа. Кубел пахож на бочку, зверху крышка і два рашкі́, па гетыя
рашкі́ надзівалъся крышка і такі́м кіёчкъм зъклъдалъся. Кублы раньшы былі́, адзежу
клалі, сыпалі патом зярно. Бальшэй, круглый, і зверху крышка надзівалася нъ рашкі́. Былі́
кублы. Гарадзец. Кублы былі́, сундукі́ такі́я. Замуш ішлі́ іс кубламі. Каралі. Кубел – зярно
ссыпалі, вушы і засоўка была. Жохава. Кублы дзірвянныя, адзежу склъдалі. Фасаўшчына.
Кубіл во такі́ вісокі, хушую адзежду ў кубіл клалі. Буй. Скуты качаюць у трупкі і
складаюць у кублы. Вялікі Азярэцк. Кубіл не скрыня, аддзельна. Рулёўшчына. Кубіл быў,
бочка, плеціны с саломы. Леснікі. Ці закрыла ты кубіл? Кублы – эта для адзёжы.
Дольдзева.
КУБЛЕ́Т м. Куплет. Два кублеты іспоўнілі, і ўсе маладых паднімалі. Партызаны.
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КУ́БЛІШЧА м. Памяшканне для сена. Кублішча – ета быў нейкі склат для сянны.
Буй.
КУВА́ДЛА ж. Кавальскі молат. Молат ілі́ кувадла: адзі́н бальшы, а другі́ малы
адзіночны, кілаграмовы, а бальшы – пяць кілаграм. Жохава. Намётачку нясець без
молата, без кувадла. Кувадла зьдзелаў нам дзіця ладна. Чуцькі. Біз малатка, біз кувадла /
Паглядзі́м, якое дзіця ладна [з песні]. Леснікова. Біз малатка і біз кувадла – і такоя дзіця
ладна [з песні]. Запруддзе.
КУВА́ЦЬ незак. 1. Выкоўваць з жалеза розныя прылады. Яўрэі кувалі ў кузні.
Дольдзева. 2. Падкоўваць, акоўваць. Цяпер не куюць къня, далёка нікуды ня едуць.
Міцюкова. Куваць каня, як закон быў, на чатыры нагі́. Ульянавічы.
КУДА́КТАЦЬ незак. Кудахтаць. Кудактаюць куры пасьля яйца. Багданава. Курыца
сакочыць як з яйцом, як знясецца – кудакчыць. Іна [курыца] кажын дзень сакочыць,
кудакчыць, зьніслася і кудакчыць. Вялікі Азярэцк. Када яі́чкі куры зьнясуць, кудакчуць.
Багданава.
КУДЗЕ́ЛІЦА ж. Кудзеля; валакно для прадзіва. Чыкі-чыкі / Маґера на прыпечку
сядзела, / Кудзеліцу вярцела, / Кудзеліца упала – / Маґера прыпала (з песні). Багданава.
КУДЗЕ́ЛЯ ж. Тое ж. Былі́ драчкі: дасочка, набі́та гваздзей, апшліфованы харашо, і
апчосываіш лён, пасканню, і называлася кудзеля. Дольдзева. І́ншы прыдзіць, запаліць
кудзелю [на супрадках]. Запруддзе, Гарадзец, Каралі. КУДЗЕ́ЛЬКА памянш. Кужель –
гэта самы чысты лён, тады кудзелькі дзелаюць. Вялікі Азярэцк. Толькі мне грошы, што
кудзельку спрадзеш да прадасі́. Ракаў Засценак, Буй.
КУДЛА́ТЫ прым. 1. З доўгай поўсцю. Бачу йдзець кудлаты бабёр і пашоў у
калдобінку. Багданава. 2. Валасаты. Кудлаты, ужо і валасы ні прычасаў, ходзіць, як кучма.
Кудлаты, касматы, зарос ужо [хлопец]. Багданава.
КУДЛУВА́ТЫ прым. Касматы, лахматы, апушаны. Вуўнянкі кудлуватыя ізрытка
ёсь. Галашчакіна.
КУ́ДЛЫ толькі мн. Доўгія непрычэсаныя валасы. Другі́ ідзець аж кудлы нъ
въратні́к, а бъдай ты! Алексінічы.
КУДРА́ВЫ прым. перан. Густаваты, наварысты. Суп кудравы, ну, такі́ смачны,
гусценькі. Багданава.
КУДЫ́ прысл. 1. Куды. А куды ты ідзеш? Запруддзе. А ґіморнічаюць дзеўчынкі,
сколькі трэба кождуй польтуў, а мне куды іх? Нямойта. 2. часц. Хочуць уткнуць яго хоць
куды, у мъсцярскея. Запруддзе.
КУ́ЖАЛЬ м. 1. Кужаль; ачышчанае валакно лёну. Кужаль – гэта самы чысты лён.
Вялікі Азярэцк. Кужаль – ета з лёну, а што вычашуць – зрэб’я. Заазер’е. А кужаль
можна было тонка спрасці. Марозаўка. Послі драчкі – шчоткамі шчосывалі, нідзе ні
кастрынкі, блісці́ць, эта кужаль. Сначала атрэп’я, патом зрэб’я і кужаль. Дольдзева.
Кастра ляці́ць са льна, астаецца кужаль. Багданава. Кужаль быў, а зрэб’я аддзельна.
Запруддзе. 2. Прадзіва. Кужаляў нада напрасці. Багданава. Ды я нъпрала кужалю.
Нямойта. Мама напрала дзевяць губак зрэб’я і дванаццаць кужалю. Запруддзе. 3. Палатно
(з часанага лёну). Кужаль – ета на рубашкі ткалі, а с ізрэб’я – пасці́лкі. Каралі. С кужалю
рубашкі, пасці́лкі былі́. Дуброўкі.
□ Кужаль далежыцца шоўку, а воўна далежыць гоўна. Закур’е.
КУЖЭ́ЛЬНЫ, КУЖЭ́ЛНЫ, КУЖЭ́ЎНЫ прым. Кужэльны; зроблены з кужалю.
Рубашкі кужэльные шылі. Кужэўные дзеўкі рубашкі насі́лі. Буй. Дзвінаццъць губъчък,
чатыры скуту кужэлных. Чуцькі. Кужэлная палатно, яго спрадзеш, патчэш, тонінькая.
Заазер’е. Кужэлныя лугъм мылі, паркалёвага мала было. Неўгадава. Кужэлная, сваёй
работы [рубашка], самая луччая. Багданава.
КУ́ЗІЛ м. Гуз. А-я-яй кузіл які́ быў! Багданава.
КУЗНЕ́Ц м. Каваль. Кузняцы дзелалі фаетоны. Дуброўкі.
КУ́ЗНЯ ж. Кузня. Вот, каіць, кузня стъяла, тоя места. Запруддзе. У кузню цігаўся,
распохніць рука, нядзелю, дзве – ня йдзець. Каралі. Кълясо акоўваецца ў кузні. Гарадзец.
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КУ́КА ж. Вялікі драўляны молат для глушэння рыбы. Кукі рыбу глушыць. Багданава.
КУКАВА́ЦЬ, КУКУВА́ЦЬ незак. Кукаваць (пра зязюлю). Бывала а-я-яй як зязюлі
кукъвалі, а цяпер рэтка. Партызаны. Як доўга і блі́ска кала дзярэўні кукуіць кукушка,
будзіць пакойнік (прыкмета). Розмыслава. Зязюля да Пітра кукуіць. Малы Азярэцк. Хоць
кукуй, ні кукуй, зязюля, / Нямношка цябе кукуваць, / З Вялі́кадня да Пятра, / З пятровай
ночанькі – ні аднаго дня (з песні). Вялікі Азярэцк, Запруддзе. Да Пятра зязюля кукуіць, а
да Пятра ні дня. Міцюкова. А як толькі пачынаіць кукуваць зізюля, то красі́ва. Гарадзец.
Зязюля дужа ні кукувала. Ракаў Засценак. Ці чуў кукушку? Кукуець, тады грошы нада
насі́ць у кармані (прыкмета). Міцюкова.
КУ́КАЛЬ ж. Куколь (расліна). Кукаль і гуґаль – эта адно і тоя, як хто скажыць.
Фасаўшчына.
КУ́КІШ м. Фіга. Кукіш – эта хві́гу даў. Фасаўшчына. Мне содзіць кукіш пад нос.
Дольдзева. Кукіш круціць. Багданава. ◊ КУ́КІШ ТАБЕ́! Зусім нічога не атрымаеш.
Гарадзец. ◊ С КУ́КІШ. Невялікі, маленькі. Дольдзева.
КУ́КЛА ж. 1. Жаночая прычоска. Куклы дзелалі – въласы сці́снуць, закруцюць і
шпі́лек наторкаюць. Істушку ў касу, куклы круці́лі. Гарадзец. 2. Звязаны пучок нязжатых
каласоў, што пакідалі ў час дажынак жыта. Скруціш куклу і астаецца на полі. Гарадзец.
Куклу астуўлялі на полі на Купалу, па ёй туды бабу якую здароваю къчаюць, кап жыта на
лета было. Вялікі Азярэцк. 3. Звязаны пучок жыта, які аддзяляе адну постаць жыта ад
другой. Як апходзіць постаць, зъвязваеш куклу. Гарадзец. 4. Скрутак; хатулёк. Вазмём у
куклу солі, хлеба, крошку сала і тры къвылі́ны, тры жыці́ны, тры къласы. Багданава.
КУ́КНУЦЬ зак. Пракукаваць адзін раз. Можа яшчэ кукніць рас зязюля. Ракаў
Засценак.
КУ́КСА ж. Кукса; астатак пакалечанай рукі. Кукса – еслі няма ладоні. Фасаўшчына.
Аднарукі – кукса ў суседа. Багданава.
КУКШЫ́Н м. Збан. Цэлы кукшын яец назбірала. Рассвет.
КУКУ́ЛЬКА ж. Зязюля. Кукулька так ні кукуіць. Багданава.
КУКУРА́ЧКІ мн. ◊ НА КУКУРА́ЧКІ. Сагнуўшы ногі ў каленях. На кукурачкі сеў.
Дольдзева.
КУКУ́ШКА ж. Зязюля. Як толькі кукушка выведзіць дзяцей, брасаіць. Розмыслава.
Як не з пустым карманам кукушку пачуеш – век будуць грошы (прыкмета). Нямойта. Шла
кукушка мі́ма леса, / А за нею два балбеса / Кук-мак, убірай адзі́н кулак (дзіцячая лічылка).
Станюкі.
КУКУ́ШКА ж. Плямістая зязюлька (расліна). Кукушка сі́ненькім цвіцець, астанецца
таўкачык. Іна па пожнях расцець. Нямойта.
КУЛА́ГА ж. 1. Саладуха. Кулага – гэта ржаную муку густа размешваюць, лёд
ложаць і памешваецца, паставяць на загнецце і саладжаіць, прыкі́снець, ві́дна, сладкая,
варылі ў печы. Міцюкова. Аржаная мука і лёду, кулага ўсаладжаець, укі́снець і варуць.
Марозаўка. 2. Густазвараная і падкалочаная страва з ячменых круп, бульбы і мяса. Бульбы
начысцюць, ячменныя крупы ўсыпюць, мяса крошку і ў печ. Яно там уварыцца,
калатоўкай пакалоцяць, кулага густая станець і смашна. Гарадзец.
КУЛА́К м. Кулак; багаты селянін-уласнік. Восім гіктараў зямлі́ было, які́ ён кулак.
Буй. У багатых кулакоў служыла. Самсоны. У нас кулакі́ які́я былі́: хадзі́лі ў лапцях, у
белых штанях. Заазер’е. Кулак крэпкій, жывець добра – так къзалі. Запруддзе.
КУЛА́К м. Кулак; кісць рукі з прыгнутымі да далоні пальцамі. ◊ КУЛАКО́Ў
НАДАВА́ЦЬ. Наштурхаць пад бок. Кулакоў нъдъваў – эта пад бок. Фасаўшчына.
КУЛАМЕ́С, КУЛАМЕ́Х м. Неразбярыха, беспарадак. Ай, здзелалі такі́ куламес,
ніразбяруха. Нямойта. Во здзелалі куламес, людзі куламесяцца [аб вялікай чарзе]. Заазер’е.
Людзі, бываюць, у кучу сыйдуцца, як куламес здзелаюць, скуламесяцца. Багданава. Гулялі
кадрылю, куламес такі́. Чуцькі. Куламех тут быў цэлы. Багданава.
КУЛАМЕ́СІЦЦА незак. Штурхацца ў натоўпе. Заазер’е.
КУЛДЫ́ЧЫЦЬ незак. Кракаць (пра качак). Кулдычуць – есці хочуць. Запруддзе.
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КУ́ЛЕМ прысл. Вельмі хутка, мігам. Наллю дзядзьку вады, а сам кулем з кузні. Людзі
кулем ад яе. Сама кулем к собе на двор, к свіням. Каралевічы.
КУЛЕ́ЎЕ, КУЛЕ́ЎЯ н. зб. Кулі (пра снапы). Кулеўя цаліком палі́лі, усторкнуць на
кол куль і палюць [на Купалле]. Каралевічы. Бувала мълако було па рэзі і бабоўніку. Кулеўя
пъсякуць, а тады зъпаруць жаркуй вадой і пасолюць, жменю солі туды. Мълако хацелі
[так кароў кармілі]. Чуцькі.
КУЛЕ́Ш м. 1. Посная мучная страва. Закалаці́лі харошы кулеш с харошай мукі́:
прымерна чыгуночак вады і прыгоршч мукі́. Нямойта. Раньшы куляшу пъясі́ і крычыш
[пяеш]. Дольдзева. 2. Звараная і падкалочаная мучная страва, у якую дабаўлялася закраса
(бульба, сала, каўбаса і інш.). Кулеш варылі с пшоннай мукі́: картошкі пакрышыць,
зварыцца, пакалаці́ць картошку, раскалаці́ць і нямнога туда мукі́ пшоннай усыпаць і
пакалаці́ць, зварыцца і патом туды сала, калбасы. Жохава. Въда кіпі́ць, муку сыпіш,
калоціш кълатоўкъй, патом зъправіш – вот і кулеш. Кішуроўшчына. 3. Страва,
прыгатаваная з маладога жыта. Жыта храп-храп галовак і ў кішэню, кулеш зварыш
зелёны. Запруддзе, Вялікі Азярэцк, Гарадзец, Заазер’е, Цясішча. 4. Корм для свойскай
жывёлы. Куляшу звару парасятам, на два дні мяркую. Партызаны. Хлеба размочыш,
куляшу навару, троху бульбы, троху мукі́ парасёнку. Багданава. КУЛЯШО́К памянш. У
Каляды куляшок варылі. Багданава.
КУЛЁК м. Кароткі пінжак з даматканага матэрыялу. Кулькі́ с кърманамі, карманы
прамэя, толькі суконны варатні́к. Каралі. Кулёк быў раней, пінжак цяпер. Фасаўшчына.
Кулёк, пінджак – кароткія, а длі́ны – армяк. Гарадзец. Я й сама насі́ла кулёк, ткалі, а
партны тады шыў. Кулёк надзеніш наверх, біс патклаткі. Багданава.
КУ́ЛІК, КУЛІ́К м. Кулік (птушка). Кулікі на балоці жывуць, нібальшыя, меньшы
гулуба. Нямойта. Кулікоў, журавей была, вутък. Багданава.
□ Кажны кулі́к свае балота знаіць. Вялікі Азярэцк. □ Кулі́к куліка ві́дзіць здаліка.
Вялікі Азярэцк.
КУ́ЛІКІ, КУЛЮКІ́ мн. Круглыя маленькія булачкі, якія пяклі на Саракі. Нъ Съракі́
кулікі́ пяклі́ і дзеці елі. Партызаны. Кулюкі́ пяклі́ свае работы з мукі́ пшані́чнае. Дольдзева.
КУЛІНАРЭ́Я ж. Кулінарыя. У кулінарэю прывезлі куры. Нямойта.
КУЛЛЯ́ВЫ прым. Кульгавы. Тая куллявая Сонька, крывая нага ў яе. Вялікі Азярэцк.
КУЛУПА́ЦЦА незак. Корпацца. Прыедзіць ён і будзіць кулупацца і кулупацца.
Багданава.
КУЛУПА́ЦЬ незак. Марудна вышываць. Троху кулупала хрэсцікам па канве.
Запруддзе.
КУЛЬ м. 1. Сноп адборнай саломы. Салому трасуць нъ кулі́, кулі́ трасуць.
Каралевічы. Кулямі крылі, і стаяла крэпка хата. Запруддзе. Малаці́лі цэпамі, кульмі́
траслі́. Послі вайны пластамі саламянымі крылі, кулёў ні было. Леснікова. 2. Вялікі сноп
трасты лёну. Куль лёну як падымаіш яго, а ён яшчэ ня выліжыцца. Як пъдъмаюць лён, то
вяжуць у пърадъшныя кулі́. Вялікі Азярэцк. Вяжам у кулі́ лён. Карпавічы. Назбіраю,
звяжу кулі́ і скі́ну. Партызаны, Серкуці. Бабачкі вяжам у кулі́. Рукамі кулі́ вытрасалі,
тады крыюць пад шчотку. Закур’е.
КУЛЬГА́ВЫ прым. Кульгавы. Кульгавы, прыхрамваець. Гарадзец. Кульгавы, а болійменій і пройдзіць сколькі там нада. Багданава.
КУЛЬГА́ЦЬ незак. Кульгаць. Іду, кульгаю, ну, тады неміц кажыць: варочайся. Іна
шла, усё кульгала. Леснікова. Кульгаіць з нагой, усі́ ногі чорныя. Запруддзе. Тая баба
кульгаіць. Гарадзец. Нага балі́ць, кульгаю. Фасаўшчына, Багданава.
КУЛЬГІ́К-КУЛЬГІ́К выкл. Ісці кульгаючы. Сама, дражнючы яго, – кульгі́к-кульгі́к.
Нямойта.
КУЛЬДА́ЦЦА незак. Кульгаць. Ён жа маленькі кульдаецца, нъга яго правъя
шлопъіць. У яго пі́лъй парэзъна жыліна, падрэзъна «Дружбъй» [бензапілой]. Запруддзе.
КУЛЬДЫ́К-КУЛЬДЫ́К выкл. Вагацца (пра бляху). Кульдык-кульдык бляха, а крыса
блясь з бляхі. Смаллянкі бляху кульдык-кульдык – і брэсь. Парэчча.
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КУЛЬКО́М прысл. Кулём. Ён кульком з печы звалі́ўся. Нямойта.
КУЛЬ-КУЛЬ-КУЛЬ выкл. Выгукі, якімі падзываюць індыкоў. Куль-куль дамой.
Бальшэя растуць індзюкі́. Жохава.
КУЛЬДА́ЦЦА незак. Куляцца, перакульвацца. Як першы гром, кульдаюцца тры
разы. Кульдацца нада іці́ на лух. Запруддзе.
КУЛЬМАНЫ́, КУЛЬМА́НЫ толькі мн. Гулянне, складчына. Кульманы або
склатчына звалі. Дольдзева. Як дажынаюць жыта, кульманы дзелаюць [гулянне], барана
варуць, гарэлку п’юць. А днём як прыдумаім, кульманы здзелаць. Запруддзе.
КУЛЬНУ́ЦЦА зак. Упасці, паваліцца. Кульнуўся гълавой. Фасаўшчына. Конь
атпрогсі – малады туды кульнуўсі, а яна туды, дык скора ён і памёр. Багданава. КУЛІ́К.
Імгненна перакуліцца, паваліцца. І свіней бі́лі даўбешкай. Зачапі́лі, дзёрнулі, ён [кабан] –
кулі́к, і завалі́лі. Жохава.
КУЛЬНУ́ЦЬ зак. Кульнуць, перавярнуць. Ві́лкамі кульнула вожыка. Міцюкова.
КУЛЬТУ́РА ж. Расліна, якая разводзіцца, вырошчваецца. Засікі ў клеці. На кожную
культуру сваё. Фасаўшчына.
КУ́ЛЯ ж. Куля. Куля палец рассекла, раздрабі́ла косць. Леснікова. ◊ КАЧА́ЦЬ
КУ́ЛЮ. Качаць шар. [Гульня, у якой удзельнічаюць дзве групы мужчын, што гоняць
мячык, зроблены з дрэва ў бок праціўніка. Гоняць на доўгую адлегласць. Кулю качалі
старыя мужчыны на свята]. Кулю къчалі старыкі́ на празнікі. С палкамі, дручкамі гонюць
аш у другую дзярэўню. Куля была, як мяч. Патом ігрышча, музыка. Дольдзева. Кулі́ качалі,
шары такі́я на далоню. Нас група, чалавек дзесяць-пітнаццаць, і другая група столькі.
Адна група – мы за лі́шка, а другая – мы за цыта. Выкруціць пятой ямку метраў на
дзесяць, і кожная група качаіць свой шар. Як адзі́н пападзець, то лі́шка, а ек два – то
цыта. Вялікі Азярэцк.
КУЛЯВЫ́, КУЛЮВЫ́, КУЛІВЫ́, КУЛЕВЫ́ прым. Кулявы (пра салому). Крышу
крылі саломай кулявой, аржаной. Міцюкова. Плялі́ с саломы кулявэй лупкі. Нямойта. Лупкі
плялі́ з лазы і кулявэя саломы [круглыя]. Запруддзе. Салома кулювая дужа тоўста,
няможна крыць хату. Дольдзева. Кулівая салома была. Багданава. Кулевая салома крышы
крыць. Дольдзева.
КУЛЯ́ЦЦА незак. 1. Перакульвацца праз галаву. Як толькі первы гром пачуюць, то
куляліся дзеці, сем рас нада было. Карпавічы. Як пабегуць каровы, ня можна ўправіцца,
бяжыш за і́мі: і куляіся, і валяіся. Партызаны. Дзеці кулялісі абы-калі́. Куляліся, як гром
ціръс гълаву, я съма кулялъся. Гарадзец. Занавеску к боку – яны [смалянкі, пацукі]
куляюцца на шнюрку. Нямойта, Розмыслава. 2. Хадзіць, перавальваючыся з нагі на нагу.
Куляіцца троху, ходзіць. Апохлі ногі і жавот, ногі, як калоды, іду – куляюся. Запруддзе.
Куляіцца, як вутка, ідзець, нага за нагу піракульваецца. Вялікі Азярэцк. Куляецца, як
вутка, – віх-віх. Міцюкова.
КУЛЯ́ЦЬ незак. Пераварочваць, перакульваць. Куляюць курыцу ат куту да парогу:
меруць, на што пяець, пападаець гълава на парог – атсякаюць гълаву, а калі́ хвост – то
хвост. Латыгаль. Куляюць куру ат куту, пападзецца хвост – хвост атсікаюць, гълава –
гълаву атсікаюць. Партызаны. Цяпер казой меруць, куляюць яе і меруць. Фасаўшчына.
КУМА́ ж. Кума; хросная маці. Пайшла ў Прыветак да кумы, сеялі бульбу.
Партызаны. Кума мая ляжала ў бальні́цы. Нямойта.
□ Галоднай куме хлеб на ўме. Вялікі Азярэцк.
КУМКУВА́СЦЕНЬКІ, КУМКУВА́СЦІНЬКІ прым. памянш. 1. Суквецісты. Краскі
івана гулува нъ лугу, у іх кумкувасцінькъя гулува. Гарадок. 2. З сукаленцамі.
Кумкувасценькая лъза. Каралевічы.
КУМПА́НІЯ, КУНПА́НІЯ ж. Кампанія. Кумпанія піць ёсць. Каралевічы. Дзе
кумпанія, ён ня ідзець. Дольдзева. Каторы ў кунпаніі харошы, яму ш усё ідзёць, яму прама
цаны німа. Вялікі Азярэцк. Сніць бульбу къпаць – кунпанія будзіць. Ракаў Засценак.
КУМПЯ́К, КУМПЮ́К, КУНПЯ́К м. Кумпяк. Задні – кумпяк, а пярэдняя – лъпатка.
Фасаўшчына. У каго окаракі, а ў нас кумпякі́. Дольдзева. Хто ложыць на дно дзешкі адны
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кумпякі́ , засыпаныя соллю. Міцюкова. Соллю сыпюць і падвешваюць кумпякі́. Кунпякі́
салі́лі, падвешывалі, на двор праветрываюць. Вялікі Азярэцк. Біс касцей мяса варылі, ат
кумпюка адрэжуць мякоць для цэрквы [на Вялікдзень]. Карпавічы. Ат кумпюка крошачэк
нарэжэць і кі́далі ў поліўку. Партызаны. Кунпяк, што палуччы мяса. Запруддзе. І кунпякі́, і
кілбасы – усе забралі, асталася гладка з дзяцьмі́. Цясішча. КУМПЯЧО́К памянш.
Кумпячок аднаму, другому – усе пааддаю. Запруддзе.
КУМЧА́СТЫ прым. Бугрысты. Смаршкі́ кумчастыя, караватыя, а страчкі́ ні ядуць.
Нямойта.
КУНІ́ЦА, АКУНІ́ЦА ж. Куніца. Куні́ца тожа маленькая, такога цвета, як вавёрка,
шэрая. Акуні́ца ў лесі водзіцца. Багданава.
КУНЯ́ЦЬ незак. Бубнець, буркатаць. Урочлівы, врэдны ён, будзе куняць і зноўдаць.
Манголія.
КУ́ПА ж. Купіна. Па купах чонбар рос. Багданава.
КУ́ПАЛ, КУ́МПАЛ, КУ́МПАН м. Купал. Кумпан [з царквы] лез знімаць чалавек з
Галавачоў. Усё с кумпаламі цэркві. На пяць этажоў кумпал. Сразу шыры, кругом свечкі
гъраць, патом вужай, кругом свечкі гъраць, патом яшчэ вужай, там свечкі. А патом
наверсі бъльшая свіча гарыць і зълаты купал. Ну ці ён зълаты ці пъзълачываны, я ні знаю.
Нямойта.
КУПА́ЛА, КУПА́ЛЛЕ н. 1. Купалле. На Купалу русалку вадзі́лі, палі́лі агні́ ўсякія, і
мазуты, і калёсы. Як Купала, баба тая лягушкай прыкі́нецца, учэпіцца за нагу,
насмокчыцца мълака, як шапкай здзелаецца, круглая, як шапка, і карова здзелаецца
нягоднай. На Купала малако адбіраюць у кароў. Партызаны. Палюць на Купалу кълясо,
мазёнкі, нъ жардзі́ну трохі падымуць. На Купала ръсадзінку вырві, корънь атламі́ і біс
кораня пъсадзі́, і калі́ іна будзіць расці́, то замуш выйдзіш (павер’е). Гарадзец. Ідуць,
пяюць, вянкі́ ўюць на Купалу, запаляць кълясо ў жыта, пойдуць, пяюць. Алексінічы. На
Купала песні пелі, а перад Купала варажылі. Парэчча. На Купала запёрлі ў хаці, драп –
запёрта. Я ў вакно вылезла, тутацька аткрыла, а з нутры запёрта. Чуцькі. А Купала
будзіць сядзьмога юля. Багданава. На Купала нада пъдваротніцу атърваць, мазёнку
ўкрыць, бяросты туды нъкладуць, кап гарэла доўга. Запруддзе. На Купала бочкі смаляныя
палі́лі. Леснікова. На Купалле жыта абнімалі, колькі ў жменю набярэш, счытаеш: у пару
ці не ў пару. Частакол абнімаеш. Міцюкова, Ракаў Засценак. ◊ ІВА́Н КУПА́ЛА. Купалле.
На Івана Купалу ўсё такое дзелаюць, кажуць: купала набідакурыла. Міцюкова.
□ У нас сягоння (заўтра) Купала, хто што здзелаў, – <усё> прапала. Багданава,
Алексінічы, Вялікі Азярэцк, Мянюцева, Партызаны, Рэчкі, Самсоны, Чуцькі.
КУПА́ЛА ж. Купальнік (расліна). Тъкая тръва купала, рвём яе, кветка такі́мі
бубенчыкамі, на ім пяць ліпясткоў, іна тъкая късмацінькъя, такі́я кручаныя лісточкі
торкалі ў хату, пат столь і варожуць: калі́ буду жыць, то распусціцца, а памру – то ні
распусціцца. Купала расло, і яго рвалі лячыць кароў, які́я мачылісі кроўю. Ракаў Засценак.
КУПА́ЛІНЫ прым. Купальскі. Купаліна ноч прашла. Ульянавічы.
КУПА́ЛІЦЬ незак. Адзначаць Купалле. Цэлу ноч будзе маладзёш купаліць.
Розмыслава. Купаліла ноч, цяпер спаць хочаш. Ульянавічы. На Купалля мы ходзім купалім.
Станюкі, Баравікі.
КУПА́ЛКА ж. Купальнік (расліна). Ці вы купалкі век не відалі, ці вы купала век ні
гънялі. Запруддзе.
КУПА́ЛЬНЫ, КУПА́ЛНЫ прым. Купальскі. Купальную траву сабіралі, свяці́лі.
Мянюцева. Бабы пяюць купалныя песні. Неўгадава. ◊ КУПА́ЛЬНЫ ІВА́Н. Купалле. На
Купальнага Івана каму згародзіну раскі́неш, каму дзверы падапрэш, каб ня выляз, патом
вянкі́ в’юць і кідаюць на ваду – куды замуш пойдзеш, а лягушка ўскочыць і патопіць.
Міцюкова. На Купалнага Івана хадзі́лі пелі. Комін закрывалі, бочкі смаляныя палі́лі.
Леснікова.
КУПА́ЦЦА незак. 1. Купацца (у вадзе). Ілля ўці́снула ў возіра лідня, тады ўжо ні
купаюцца. Запруддзе. Ілля (Лля) укі́нець лідня – ніхто ні далжон купацца. Мусіць дваццъць
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шостъга мая піраплаўніца – пачынаюць купацца. Малы Азярэцк. Як пройдзіць свята
піраплаўніца – можна купацца, гэта, къзалі, Бох піраплывець. Дольдзева. Да Ллі можна
купацца. Ракаў Засценак. У жысь ні купаюсь у возіры закурскім [бо тапілася і баюся].
Закур’е. 2. Грэбціся ў пяску (пра курэй). Купаюцца ў пяску куры, дождж будзіць
(прыкмета). Гарадзец. Калі́ куры ў пяску купаюцца – цёпла, пагода (прыкмета). Дольдзева.
Яны [куры] любяць у пяску купацца. Фасаўшчына. 3. перан. Часта плакаць. Што дзеці –
радуюся, а так у слізах купаюся. Баравікі.
КУПА́ЦЬ незак. Купаць, мыць. А купала іна іх [дзяцей] два разы па дні, рана й вечар,
каб спалі. Заазер’е.
КУ́ПАЦЬКА ж. Невялікая колькасць, крыху, трошкі. Нейка купацька сахару была.
Запруддзе.
КУ́П’Е, КУ́П’Я н. зб. Купіны. Куп’я на балоце поўна. Куп’я там, чонбар пахучы.
Багданава. Куп’я, кусты, вуткі вылятаюць. Ульянавічы. На куп’і, у куп’і рваў. Гарадзец.
Купіны, куп’е – асака расла там. Заазер’е. Куп’я стаі́ць у балоці. Гарадок.
КУ́ПЕНКА ж. Купіна. У сосніку, які́ мохом звался, купенкі такі́я былі́, жураві́ны
раслі́. Багданава.
КУПЕ́Ц м. Купец. Купцоў німа на хату, цяпер казённыя. Вялікі Азярэцк. Купец – ён
пръдаець. Нямойта.
КУ́ПІНА ж. 1. Купіна. Купіны па балоце, па іх жураві́ны. Багданава. Пасярод вады
купіна высокая. Ульянавічы. На купінах чабор. Нямойта. 2. Няроўнасць, бугор. Купіны
пі́лачкай зрэжам. Баравікі.
КУ́ПІЦЦА зак. Будзе купленым. Колькі іх яец тых нада – дзісятак купіцца.
Нямойта.
КУПІ́ЦЬ зак. Купіць. Тры нні назат купі́ла чатыры парасёнкі, ды яны дорагі.
Турава. Пърасёнъчка купі́ла, вутъчак, пісклінятък. Кішуроўшчына. Купі́ў ръссады і
нъсадзі́ў капусты. Жохава. Маліц купі́ў у О́ршы за трыццъць пяць рублей аўчарку.
Міцюкова.
КУ́ПКА ж. Група людзей. Пірасыпаліся людзі на групкі, так і сідзяць купкамі.
Серкуці.
КУПКУВА́СЦІНЬКІ прым. памянш. Які мае акруглую форму. Мальчыкавъя трава
ат нашні́ц, сі́нінькая, нападобіі васількоў, цвет большы, такая купянінькая, цвяты
цвітуць, як юргі́ні, купкувасцінькія. Багданава.
КУПЛЁНЫ, КУ́ПЛІНЫ дзеепрым. 1. Куплёны. Куплёны въратні́к прышываюць.
Буй. Любую выразку ці этажэрачку для кні́жък здзелае, лучша куплёнай. Багданава.
Купліная гета зімля. Серкуці. Дзівяці́ хъзяйнуў купліный лес Сарока. Міцюкова. 2. н.
Крамнае, не сваё. Раньшы ні куплёное ўсё было, самадзельно. Гарадзец. Куплёнага не зналі
– усё сваё было. Закур’е.
КУПЛЯ́ЦЬ незак. Купляць. Дык нашы зямлю куплялі ў пана. Рэчкі. Я ўсё с пенсіі
сабе купляю. Багданава.
КУПО́Н м. Устаўка з тканіны са спецыяльнай аддзелкай. Купон называлі [для
кофты], вышытыя на грудзях, у рукувах. Фасаўшчына.
КУПЯ́НЫ прым. Які расце купкай, мае форму купіны. Бульба была купяная,
красі́вая, а счарнела – мароз даў. Партызаны. КУПЯ́НІНЬКІ памянш. Іна [кветка] тъкая
купянінькая, як юрґі́н. Багданава.
КУ́РА ж., КУ́РЫ мн. Курыца, куры. Кура пяець – на якую бяду. Латыгаль. Было
холадна, панесла куром. Вялікі Азярэцк. Калі́ нагу паднялі куры – халодна (прыкмета).
Дольдзева. Куры ва сне – забота, яі́чкі бі́тые – убыткі, харошые – прыбыль. Каралевічы.
Сняцца куры – клопъты будуць, яйцы цэлыя – хърашо, а бі́тыя яйцы, то ўшчэрп. Ракаў
Засценак. Немец палес зъ курмі́ пат печ. Закур’е. КУ́РАЧКА памянш. Куръчък завуць
пыль-пыль-пыль. Запруддзе. Пяць курачак, а то ўсё петухі́. Партызаны. Курачкі ў нас ёсь,
мясі́стыя, тоўсценькія. Старая Беліца. ◊ КУРА́М НА СМЕХ. Зрабіць што-н. недарэчна,
дрэнна. Што ні зробіць – курам на смех. Запруддзе. ◊ КУ́РЫ КАЛО́ДЗЕШ АБЯРНУ́ЛІ.
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Пра адсутнасць вады ў калодзежы. Куры калодзеш абярнулі – няма вады ў калодзежы.
Вялікі Азярэцк.
КУРА́ЖЫЦЦА незак. Жаліцца. Куражыўся дні тры, што нешта яму балі́ць.
Партызаны.
КУРА́К, КУРА́Ч м., КУРАКІ́ мн. Пятля ў лапцях, куды зацягваліся аборы. Глухі́
курак есь у лапцёх, я яго ні закладу. Кляпчэва. У лапцях адзінаццъць куракоў. Нямойта. У
лапцях з лазы такі́я плятуць куракі́. Заазер’е. Яно ўцягвалася ў куракі́, кругом, хрэстнахрэст і пашол. Багданава, Алексінічы. Куракі́, каб дзяржаліся лапці. Дуброўкі. У лапці
курач, за курач цъпляюцца. Багданава.
КУРАПА́ТА, КАРПА́ТА ж. Курапатка. Курапаты, цецерукі́, вуткі вадзі́ліся, лес
быў бальшой, усё раскарчавалі. Курапатаў шэрых мала стала. Дуброўкі. Дъ вайны ў
Запъднюй былі́ кълърадзкія жукі́, а кърпаты іх зьністожылі. Сянно.
КУРА́ПАЎКА ж. Вялікая жаба. У курапаўкі вочы бальшыя, яны нъ людзей бръсалісі.
Нямойта. Курапаўка за мной галёпам-галёпам, а я яе сярпом пърнула. Вялікі Азярэцк.
КУРАСЛЕ́П м. Кураслеп. Кураслеп белым цвіці́ць. Гарадзец. Кураслеп белы, зялёнае
лі́сце лапачкамі, нада знаць, што с нім дзелаць. Каралі.
КУРАСПЕ́ЛКА, КУРУСПЕ́ЛКА, КУРАСПЕ́ЙКА ж. 1. Ранні сорт бульбы,
скараспелка. У нас ёсь «кураспелка», «снешка», «старт» – бульба. Баравікі, Жохава.
Плахая бульба куруспелка, зварыш – ні разварваецца. Запруддзе. Кураспейка была, а белая
прапала. Неўгадава. 2. Ранні сорт любой агародніны. Кураспелка нейкая плахая. Ранняя
капуста, кураспелка, расцець і раскапліваецца, здзелаецца як друзлая, восеньская –
харошая. Кураспелкі пасадзіш [раннія гуркі]. Запруддзе. Больш часці кураспелка была ў
мяне, луччы родзіць. Ракаў Засценак. Кураспелка вышы пъднілася [а астатняя яшчэ малая
ростам]. Вялікі Азярэцк.
КУРА́ТНІК м. 1. Куратнік. Куратнік – дзе куры сідзяць. Нямойта. Куратнік у
людзей луччы, чым я жыву. Буй. КУРА́ТНІЧАК памянш. Куратнічак нада сдзелаць.
Шосцікі ў куратнічку называюцца. Дольдзева, Заазер’е. 2. перан. Невялікая хатка. Баню
перацягнуў, матку ў куратнік пасадзі́ў. Розмыслава.
КУРА́ТНЯ ж. Куратнік. Куры пайшлі́ на куросання ў куратню. Івоні.
КУРА́ЧЧА н. зб. Петлі ў лапцях, куды зацягваліся аборы. Курачча ў лапцях, аборы
ўцягваюць. Алексінічы. Курачча – аборы ў лапцях. Савінічы.
КУРА́Ш КА ж. Кавалак дрэва для акурвання пчол дымам. Курашкі, гніллё такоя
сухоя. Ён з вірбалосіны дроў курашкі, іна агнём ні гарыць, а курыцца. Кішуроўшчына.
Курашкі – лі́па ідзе гнілая, дупло ідзе. Лі́пу любляць. Вялікі Азярэцк.
КУРГА́Н м. 1. Узгорак, узвышша. На канцы ні́вы курган. Фасаўшчына. Курган у
правай стъране. Каралі. КУРГАНО́К памянш. На курганок кні́гаўка клала яйца. Дуброўкі.
2. Месца пахавання ў форме старажытны магільнага насыпу. Тут тры ці два курганы, тых
французаў тут пъхърані́лі, звезлі і пъхърані́лі. Чуцькі. Ёсь два вісокія, круглыя,
французскія курганы лі Нямойты. Нямойта. Курганаў было многа французскіх у дзярэўні
Спі́цы. Вялікі Азярэцк, Алексінічы. 3. Кучка, горка. Апенькі па днэй ні растуць, кургунамі.
Гарадок. КАРГАНО́К памянш. Ён сее, як пасоджано, а ў міне къргънкамі. Багданава.
КУРДЗЮ́К м. Выступ у ніжнім бервяне, у замку вугла [нямецкага]. Курдзюк
высікаіцца ў чыстым вугле. Баравікі.
КУР’Ё н. зб. Кураняты. Кур’ё малоя гэта глядзі́, каб ні выпаўзлі на дарогу.
Запруддзе.
КУ́РКА ж. Невялікая курыца. Ты на адну душу сорак курак дзержыш. Каралевічы.
Хоць курку якую сваю маеш. Цясішча. Заганяй курак у хлеў. Ат сваі́х курак яі́ц любіць.
Багданава. Чорненькіе купі́ла куркі, як галавешкі. Чуцькі.
КУ́РКІ мн. Гаварушкі (грыбы). Куркі дробныя, жоўцінькія пъд нізом, растуць пу
памёту, за мшком. Партызаны, Сяргейкі. Куркі нъ гнілым дрэві растуць, мы іх ня берым.
Яны дробнінькія, жоўцінькія, заборъчкі къла вершыка зверху. Закур’е.
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КУРКУ́ЛЬ м. Заможны, багаты чалавек. Куркулі́ зажытачныя, дом у іх, сад, грошы.
Жохава.
КУР-КУР-КУР выкл. Гукі, якія перадаюць кваканне жаб. Там лужына, раншы
скуты насі́ла бялі́ць, а там лягушкі кур-кур-кур [я іх баялася]. Запруддзе.
КУРКУРУ́ЗА ж. Кукуруза. Каровы харашо ядуць куркурузу. Запруддзе. Во ікая
куркуруза! Марозаўка. Куркурузу садзі́лі. Сукрэмна.
КУРМЕ́ЛЬ м. Пячкур. Курмялі́ бальшыя ні растуць, яны толькі пъ пяску па мелкім.
Нямойта. Курмель круглінькі, укусны, мяккі. Багданава. Жырны, як курмель. Фасаўшчына.
КУРМЯЛЁК памянш. Але налаві́ў курмялькоў. Нямойта. Курмялёк мякінькі, сыцінькі, па
чэцьвірці [даўжыні]. Багданава.
КУРНА́ЦЬ незак. Акунаць. Дзіця бяруць, вушкі і за носік заціскаюць і ў ваду
курнаюць [стараверы]. Закур’е. КУРНУ́К. Хутка акунуць. Дзіця ў ваду курнук [так
хрысцяць дзіця стараверы]. Закур’е.
КУ́РНІЦА ж. Вяндлярня. Гэта была курніца [дзе капцілі кумпякі]. Баравікі.
КУРНО́СЫ прым. Кірпаты. Курносы малец. Багданава. КУРНО́СЯНЬКІ памянш. На
шутку з даўгі́м носам завуць курносянькім. Нямойта.
КУ́РНЫ прым. Курны (пра хату). Курная хата была, затопіць, коміна ні было,
дзверы атчынеты, усё чорнае: і столь, і печ, і сцены. І́скры ляцяць. Багданава. Курныя
хаты, дымныя, коміна ні было. Марозаўка. Хаты даўней з дымам – курныя. Фасаўшчына.
У гънчара печка здаровая, хата курная. Леснікова, Дольдзева.
КУРНЯ́ЎКАЦЬ незак. Мяўкаць. Кот курняўкаіць – каў-каў. Фасаўшчына.
КУРО́САДНЯ, КУРУСА́ДНЯ, КРУСО́ДНЯ, КРУСА́ДНЯ КУРУСО́ННЯ,
КУРО́САННЕ, КУРСО́ДНЯ, КУРСА́ДНЯ, КУРСУ́ДНЯ ж. Курасадня, седала. У хлеві
куросадня, я ўсе павымела, павынесла ў гарод. Леснікова. Квактуха на курусадні сядзі́ць.
Запруддзе. Крусодня — жэрдзіна тъкая, дзе куры сідзяць. І крусадня. Каралевічы. А там
падзеланы жэрдачкі, пъляцелі на курсодню куры. Вялікі Азярэцк. Як содзюш ціплят — то
курсодня. Курусоння — дзе куры садзяцца. Розмыслава. Стануць малаці́ць, яны
зажырэўшыя, на куросанне не ўзляці́ць [курыца], уні́зе сядзе. Нямойта. Зарання на
курсодня садзі́цца курыца. З начы, дзе куры, у курсадні бела, начынаюць лінаць. Самсоны.
Як содзіш куру на яі́чкі утрам, ціпляты заранне на курсудню будуць садзі́цца. Багданава.
КУРО́ЧЫЦЬ незак. 1. Правяраць. Курочуць яе [бальніцу] нупувал, знялі́ глаўувъръча.
Сянно. 2. Пераварочваць, калашмаціць. Прыйшоў паліцай і стаў курочыць, усё браў, што
ні пападзець у рукі. Нямойта.
КУ́РТА ж. Кофта. Курту надзеніць і без рубахі. Багданава. Курта адна і спадні́к
адзі́н быў. Запруддзе. Курта святошная ў мяне была, свае работы. Буй. Здзень курту.
Міцюкова.
КУРТА́ТЫ прым. Бясхвосты. Куртатъя събака. Фасаўшчына.
КУ́РТКА ж. Кофта. Курткі, спадні́цы – усё дзелалі самі. Серкуці. Нектрыя гъварылі
кохта, нектрыя – куртка. Леснікова. Яны пъпарэзалі маткіну куртку, а куклу ні далі́.
Нямойта.
КУРАПА́ТКА, КУРУПА́ТКА, КУРПА́ТКА ж. Курапатка. Курапаткі яйцы елі.
Курпатка жукоў [каларадскіх] есь. Ульянавічы. Курапаткі ёсь і цяпер. Курупатку мала
сустрэніш. Багданава. На ахоту ходзюць за курапаткамі. Розмыслава, Дуброўкі.
Курупаткі пайідаюць жукоў. Апечкі. Курупаткі ловюць, яны палезные, ёсь цяпер, але
рэдка. Цясішча. Нъ курпатък ахоцілісі паны круглый гот [у Белавежскай пушчы]. Сянно.
КУРУЯ́ ж. Курыца з прыкметамі пеўня; гермафрадыт. Ні пятух, ні курыца ў мяне
адзі́н раз была – куруя. Партызаны.
КУРЧА́ВЫ прым. Кучаравы. Такея курчавыя въласы ў яе, аж люба глянуць.
Партызаны.
КУРЧО́НАК м. Кураня. Ні курчонка – нічаво ні было, згарэла. Цясішча. Прыехъла –
ні курчонка, ні пърасёнка! [была зіму ў дачкі]. Кішуроўшчына, Баравікі. КУРЧО́НАЧАК
памянш. Іна ні курчоначка ні дзяржыць, ні пърасёнъчъка. Багданава.
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КУ́РЫВА, КУ́РАВА н. Курыва. А чаго мне куръва ні пълажылі? [сказаў у сне
нябожчык]. Кап якога курыва пълажыць у магі́лу, кап не здъвалъся, што ходзіць. Ракаў
Засценак.
КУРЫ́ННЫ прым. Курыны. Курыннъя мяса прыкладъюць ат змей [у Сібіры].
Леснікова. Гняздо курыннае. Багданава.
КУ́РЫЦА, КУРЫ́ЦА ж., КУ́РЫ мн. Курыца, куры. Калі́ пяець курыца, то старые
людзі меруць ат куту да парогу на што яна пяець. Калі́ пападзець галавой, то атсякаюць
галаву, калі́ хвастом, то атсякаюць хвост і пускаюць (прыкмета). Латыгаль. На Паску,
калі́ курыца знясе яйцо – няпеўнае. Каралевічы. Е́слі курыца запяець, то на бяду, можа і
пажар быць. Сукрэмна. Трэба курэй выпусціць пъпасвіць. Багданава. Як курыца пяець, то
скаці́на здохнець, то сам забалееш. Ракаў Засценак, Алексінічы, Буй, Кляпчэва, Нямойта,
Фасаўшчына. У мяне адна курыца, падохлі нешта. Ульянавічы, Нямойта. У печ курыцу
старую і мяса пастаўлю, то ўсё мяса аб’едзіць ат касці́. Неўгадава. Панясла куром, а
юшку ні атчыні́ла, і дыму поўна хата. Вялікі Азярэцк. Тхор есь курэй. Багданава.
□ Курыца на сваю гълаву, на прычыну пяець. Запруддзе. □ На прычыну й курыца
перніць. Каралевічы. □ Цяплёнак курыцу вучыць. Багданава.
КУРЫ́ЦЦА незак. 1. Курыцца, тлець. Курашка агнём ні гарыць, а курыцца.
Кішуроўшчына. 2. Удыхаць дым, абкурвацца. І сядзяць у дыму і курацца, і здаровыя бабы
былі́, крэпкія. Багданава.
КУРЫ́ЦЬ незак. 1. Курыць. У нас і сын ня курыць. Заазер’е. Куруць цяпер дзеўкі –
халеры. Запруддзе. Крапівы насушыш, у лістоўку закруціш і курылі ў парцізанах.
Багданава. Маладыя раньшы дужа і не курылі. Закур’е. 2. Абкурваць дымам. Курылі дзіця
травой свянцонай, што свяці́лі на Тройцу. На Буі́шчы ёсць бабка з іспугу курыць і вады
даець. Апечкі. У хаце куруць свянцонай травой. Багданава. Сваі́мі яблынямі, як падгніюць,
баюся курыць. Вялікі Азярэцк. 3. Падпальваць, апальваць. Курылі шэрсць на парогі, як
спугаіцца [дзіцё сабакі] хто, кап панюхаць. Леснікі. Робюць тое, што събаку хто
апстрыжэць, а тады куруць шэрсць яго [ад пуду]. Запруддзе.
КУРЭ́МШАЦЬ незак. Замешваць без рошчыны, без дражджэй (?). І бяз хлеба, і бяз
дражжэй – курэмшаш. Міцюкова.
КУРЭ́НДА ж. Размова. І павёў сваі́ курэнды паліцай: твой мужык мяне раніў.
Нямойта.
КУСА́Н м. Недаедзены кавалак хлеба. Суджоны-роджаны, прыхадзі́ ка мне
начуваць, памажы кусан даядаць [пры варажбе]. Каралевічы.
КУСА́НАК м. Тое ж. Кусанък хлеба, ясі́ ды ні дъясі́. Савінічы. Добра варажыць, калі́
первы раз у хаце і каб там ела, кусанак вазьмі́ і каб там начуваць. Каралевічы. Кусанък
хлеба ні кідай, паміць ціраіш (павер’е). Нямойта.
КУСАНУ́ЦЬ зак. Укусіць. Яны [пчолы] могуць кусануць. Нямойта.
КУСА́ЦЦА незак. Кусацца. Пчолы кусаюцца на дош (прыкмета). Запруддзе. Сляпні́
да восені кусаюцца. Гарадзец, Нямойта.
КУСА́ЦЬ незак. Кусаць. Як яны будуць хазяіна кусаць? Нямойта. Карова гі́каецца, як
кусаюць вадні́, сляпні́. Гарадзец.
КУСА́ЧЫК м. Пярэдні зуб, разец. Пярэднія зубы – кусачыкі. Нямойта.
КУСЛІ́ВЫ прым. Куслівы. Вадні́ днём літаюць і кусаюцца, а сляпні́ пад вечар такі́я
куслі́выя. Жохава. КУСЛІ́ВЕНЬКІ памянш. Вадні́, сляпні́ кусьлі́венькіе. Партызаны.
КУСНУ́ЦЬ зак. Укусіць. Я два разы куснула яблыка. Каралевічы.
КУСО́К м. Кусок, луста. Атрэш хлеба кусок. Заазер’е. Хоць кусок хлеба нада даць.
Івоні. КУСО́ЧАК памянш. Кусочак сахару. Фасаўшчына. Бульбы кусочак, лёну кусочак,
усё там сеюць. Запруддзе.
КУСТ м. 1. Куст. І кусты былі́ – лес. Запруддзе. Адзешка ляжыць у кустох.
Партызаны. Ідзём ні́зам да па кустом. Алексінічы. Аленец у лесе такі́мі кустамі, як
смародзіна, расцець. Куст круглый рос, а там [у ім] було логува [пра ваўкоў]. Багданава.
Ідзець мужык с кустоў. Міцюкова. Пат кустам кучай сабяруцца і п’юць. Нямойта.
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Кустамі зъръстаіць беріх. Гарадок. 2. Ягаднік. У Калодзісі [урочышча] кусты дурні́ц
ёсць, а ягът німа. Сукрэмна. 3. Корч бульбы з націнай. Вырвала куст бульбы, а там –
нічога. Сукрэмна. 4. Кучка. Апенькі растуць кустамі. Вялікі Азярэцк. Варушак куст
нашла. Неўгадава.
КУСТАНЫ́ мн. Кусты, зараснік. Былі́ кустаны, цяпер пашуць там, раскурчувалі.
Латыгаль.
КУСТА́РНІК м. Тое ж. Быў лес, а цяпер кустарнікі, ясені многа было. Нямойта. Усё
там гола стаі́ць, ні кустарнікаў, нічаво німа. Запруддзе.
КУСУГО́Р м. Касагор. Къла возіра кусугор. Багданава.
КУСУ́ЧЫ прым. Куслівы, кусачы. Кусучы такі́ сьляпень. Гарадзец.
КУТ м. 1. Покуць. У хату нясуць жмені дзве дабра і на куце ставюць. Запруддзе. У
хату няслі́ первы сноп, на кут ставілі. Гарадзец. Вешаў вянок у куце брыгадзі́р. Карпавічы.
Як мылі аттуль іс кута [падлогу]. Трэба ў кут мыць палы, каб ня вымыў людзей
[пакойнік] (павер’е). Вялікі Азярэцк. Настолькі пяюць на парозе болей, чым на куце.
Марозаўка. Мама мая ляжыць на куце – памёрла. Галашчакіна. Як сядзіце на куце –
пачынайце [піць гарэлку]. Ульянавічы. Проста на куце абразы віселі. Алексінічы. Я ні
разу пад кутом ні начавала, харашо пражыла. Самсоны, Багданава, Кляпчэва, Нямойта,
Цясішча. Дзяцёнка здаровага бралі і пускалі: ідзі́, каб жысьць здаровая была (павер’е). У
новую хату ікону ўносілі, клубочак брасалі на кут, каб жысьць ві́лася, як клубок.
Дуброўкі. 2. Вуглавая частка пашы. У самъй кут зъгнаў кароў! Гарадок.
КУТАСЫ́ мн. Кутасы. Хустка з кутасамі. Гарадзец. Кутасы папрышывала да
хусткі. Каралі. Сучыла кутасы. Вялікі Азярэцк. КУТА́СІКІ памянш. Паясы плялі́ с шэрсці,
кутасікі дзелалі. Заазер’е.
КУ́ТНІК м. Кутнік, кутні зуб. Кутнікі самі выпалі. Нямойта.
КУТО́К м. 1. Куток, вугал. Зъвярнуся я ў куток і тры чарачкі ў раток (з песні).
Каралевічы. Въражбі́тка скъзала, што конь у дзярэўні, у цёмным кутку [яго схавалі
зладзеі]. Міцюкова. Усе пу кутках сідзяць [пра спецыялістаў]. Багданава. 2. Уласная хата.
Мужык памёр, дык іна хадзі́ла, кап ёй далі́ куток. Мянюцева. Я са свайго кутка нікуда.
Дуброўкі.
КУТУВЫ́ прым. Кутні. Кутувая, на куце кладзецца манета. Багданава.
КУ́ТЫ прым. Куты; абабіты палосамі жалеза. Каткі́ былі́ кутыя. Серкуці.
КУЎЗЯЛЁМ прысл. Коўзаючыся па лёдзе (?). За дзень лапці саб’ю куўзялём.
Алексінічы.
КУЎТУНУВА́ТЫ прым. Хворы на каўтун. Куўтунуваты быў, абстрыглі, то ума
лішыўся [нельга абстрыгаць каўтун]. Нямойта.
КУФА́ЙКА, КУХА́ЙКА ж. Фуфайка. Шчука вялі́кая ў куфайцы ляжыць. Багданава.
У куфайцы грошы носіць. Нямойта. Самі панадзелі кухайкі. Серкуці.
КУ́ФІЛЬ м. Куфель. Куфіль – ета крушка с глі́ны. Манголія.
КУФЭ́РАК м. Куфэрак. Куфэрак нібальшэнькі для йголак, ні́так. Багданава.
КУ́ХАН м. Здобнае печыва. Вязуць канфеты, куханы, бъранкі с Сінна ў Уллянавічы.
Заазер’е. Кухън зваўся, як пячэнне, іна мне дала адзі́н. Іна ўзяла два кухъны. Нямойта.
Праннік кукалкъй, кухъны звалі, салоткія, рассыпаюцца. Фасаўшчына. Сьпяклі́, кажуць,
кухан. Буй.
КУХА́РКА ж. Кухарка. □ Пака хазяйкі ў гупкі, дак у кухаркі ў дупкі. Міцюкова.
КУХА́РНІЧАЦЬ незак. Гатаваць стравы. Кухарка кухарнічала, яду варыла.
Запруддзе.
КУ́ХЛІК м. Гарлач. Кухлік – ета такі́ гърлачык, хто мълако, хто на поля ваду браў,
як жаць хадзі́ў. Алексінічы.
КУЦУ́ПАЛКА ж. Кукса; астатак пакалечанай рукі. Куцупалка вісі́ць у яго. Гарадзец.
КУЦЦЯ́ ж. 1. Крупяная каша. Раньшы ні каша, а куцця звалі. Куцця была з бобам.
Вялікі Азярэцк. Куц’я ў іх, каша, поліўка, крупеня. Куцця – чыста выбіраюць пшані́цу,
кіпіцяць яе, ні да гатоўнасці, із мёдам разводзюць. Карпавічы. Куццю варылі с крупы.
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Дольдзева. 2. Назва абрадавай стравы, прыгатаванай з ячных круп. Баба варыла куццю з
ячмянных круп, на къляду куццю варылі. Дольдзева. 3. Абрадавая ежа на памінках. Хто з
бъранкі дзелъіць ці з мукі́ куццю. Малы Азярэцк. Куцця нъ памі́нкъх. Савінічы. Куццю
ядуць, як жалобны стол. У нас гэдак. Закур’е.
КУЦЮ́ШКА ж. Кругляк. Куцюшкамі прывёс [дровы], пабі́ць нада толькі.
Багданава.
КУ́ЧА ж. Горка. Камні зьбіралі і ў кучы ськідалі. Кішуроўшчына. ◊ НО́ГІ Ў КУ́ЧУ.
Пра чалавека з прыціснутымі каленямі, пра касалапага. У яго ногі ў кучу, кашалапы ён.
Буй.
КУ́ЧАР м. Фурман. Мой дзет работаў у пана кучърам. Рэчкі.
КУ́ЧАЧКА ж. памянш. Бабка (пра снапы). У кучачку ставілі снапоў пяць. Рэчкі.
КУ́ЧКА ж. 1. Невялікая колькасць чаго-н. Жменю роўненька складаюць у кучку і
зьвязываюць. Вялікі Азярэцк. Пъкъчаім гарох у кучкі. Каралі. Варушкі кучкамі растуць,
малінькія, жоўцінькія. Нямойта. 2. Невялікая група людзей. Паліцаі ідуць такі́мі кучкамі,
ацэпюць дзярэўню. Чуцькі.
КУЧУРА́ВЫ, КУЧУРА́ВЫЙ прым. Кучаравы. Такі́ кучуравы, бальшэй. Алексінічы.
О, Сонін маліц кучуравый. Закур’е.
КУШМЭ́Р м. Плецены кош для гаспадарчых патрэб. Кушмэр быў цэлы рыбы, многа,
аш кішыць. Нямойта.
КУШУМІ́РКА ж. Кашаміравая хустка. Дзьве хусткі кушумі́ркі на сьмерць
астаўляю. Леснікова.
КУШЫ́Н м. Збан. Зьдзеланы з глі́ны кушыны. Буй.
КХЫ-КХЫ-КХЫ выкл. Гукі, якія перадаюць кашлянне. Ляжым. Аткрылъся хата і
кхы-кхы, сеў за стол, узяў бутылку, сядзі́м за столъм, паеў і пашоў [апавяданне пра здань,
як прыходзіў памерлы бацька]. Ракаў Засценак.
КЫР-КЫР-КЫР выкл. Гукі, якія перадаюць хаду чорта. Сплю на сені. Чую па бэлькі
кыр-кыр. Я тады крэпък быў. Як хваці́ў яго [чорта] за хвост і ап шулу дубовую! І забі́ў (з
казкі). Сянно.
КЫР-КЫР-КЫР выкл. Гукі, якія перадаюць паколванне пры болях у плячы. Кыркыр – рука балі́ць у плячы. Леснікова.
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