
на правільнае спасціжэнне мінулага, асэнсаванне 
яго ўрокаў для таго, каб лепш разумець сучаснае, 
паспяхова рухацца ў будучыню.
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3 гісторыі назваў

СТАРАЖЫТНЫЯ НАЙМЕННІБЕЛАРУСАЎ
Спрадвечная назва беларусаў -  этнонім кры- 

вічы. Так называлі ўсходнеславянскае племя, 
якое займала тэрыторыю ў басейне верхняга 
Дняпра, Заходняй Дзвіны, Волгі, на поўдзень ад 
Чудскага возера і разам з радзімічамі і дрыгаві- 
чамі склала аснову старажытнай беларускай на- 
роднасці. Мірны каланізацыйны рух крывічоў з 
поўдня да вярхоўяў Дзвіны, Дняпра і Волгі ад- 
быўся яшчэ да IX ст. Даўнейшыя межы расся- 
лення гэтага племені ў цэлым (акрамя часткова 
поўначы) супадаюць з этнаграфічнай мяжой бе- 
ларусаў, вызначанай Я. Карскім [4, с. 96]. Пацвяр- 
джаюць гэта і наменклатурныя дадзеныя: пася- 
ленні з назвай Крывічы распаўсюджаны далёка на 
поўдзень (Лідскі, Навагрудскі, Слонімскі, Рэчыц- 
кі і іншыя паветы). Свой погляд на лакалізацыю 
назваў гэтага тыпу выказаў Я. Станкевіч. Ён ад- 
значыў, што там, дзе сустракаюцца назва кры- 
вічы і вытворныя ад яе, былі асобныя адзіночныя 
крывіцкія сялібы, а цэлае мясцовае насельніцтва 
належала да іншага племені, бо калі б крывічы за- 
сялялі цэлую вобласць ці павет, такая назва вёскі 
не магла б выконваць адрознівальную функцыю. 
Даследчык аргументаваў гэта тым, што на тэры- 
торыі, дзе жылі крывічы (Смаленскі, Парэцкі, 
Невельскі і іншыя паветы), няма геаграфічных 
назваў з коранем крыв- [11, с. 65].

Сярод усходнеславянскіх плямён племя кры- 
вічоў аказалася “найвялікшым” і “найдужэй- 
шым” (па азначэнні Я. Станкевіча), яго назва 
была пакладзена ў аснову многіх айконімаў і 
паступова набыла агульны характар, што пра- 
явілася ў пашырэнні яе семантычнага дыяпазо- 
ну і выкарыстанні ў адносінах да ўсяго этнічнага 
насельніцтва Беларусі. Дастаткова адзначыць, 
што крывічамі называлі беларусаў у XVIII і па- 
чатку XX ст. болыпасць беларускіх і польскіх 
пісьменнікаў. Па перапісе 1860 г. вызначылі сябе 
менавіта крывічамі 26 106 чалавек.

Этнонім крйвйчане (креввйчане) ‘прадстаўнікі 
ўсходнеславянскага~племяннога аб’яднання 
крывічоў’ фіксуецца ў помніках старабеларус- 
кага пісьменства, у прыватнасці ў “Хроніцы” 
М. Стрыйкоўскага: креввичане... над прйпатю, 
и над двиною, другие над десною и сХлою реками 
тверскими. Другие где днгъпръ и волга ргъки по
чинаются, кривичане были названи, которых 
было головное мгьсто смоленскъ [1, т. 16, с. 134].

Адносна паходжання тэрміна крывічы існуе 
некалькі гіпатэтычных меркаванняў. Іван На- 
совіч адзначаў у свой час, што беларускія пля- 
мёны і іх нашчадкі “завуцца іменем Крывічы, 
па-польску Krywiczy і па-нямецку Krewings, зна- 
чыцца людзі аднае крыві, радня, свае плямёны.
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Слова Крывічы паходзіць ад слова: кроў-крыві, 
бо ад гэтага ж слова паходзяць словы: крыеа- 
вец (крывавік, сердалік), крывавіць, крывяніць 
і інш.” [7, с. 47]. Аднак гэтая гіпотэза, на думку 
Яўхіма Карскага, не дапамагае вызначыць сэнс 
назвы. Вучоны прапанаваў версію яе паходжан- 
ня, з пэўнай доляй імавернасці, ад літоўскага 
kirba ‘багна, твань’, якое прыводзіцца ў “Гісто- 
рыі Расіі са старажытных часоў” С. Салаўёвым. 
Крывічы ў гэтым выпадку абазначаюць тое, што 
і Ьрыгавічы, назва апошніх утворана ад кораня 
дръг-, які пакладзены ў аснову вербоіда дрыжаць 
і агентыўных утварэнняў дрегва, дрыгва. Вы- 
ходзіць, што анамасіялагічна назва крывічьі, як 
і назва другога племяннога саюзу -  дрыгавічы, 
тлумачыцца рассяленнем старажытных племё- 
наў у надзвычай балоцістай мясцовасці, у якой 
пераважалі багна, дрыгва.

3 улікам таго, што полацкія крывічы былі су- 
седзямі літоўцаў, Я. Карскі дапускаў думку, што 
назва крывічы магла першапачаткова ўзнікнуць у 
літоўцаў (ад літ. kirba ‘багна, твань’), потым была 
асэнсавана славянамі ў дачыненні да кроў -  крй- 
вй, а затым ад славян гэтую назву зноў запазычы- 
лі літоўцы ў крыху змененым выглядзе [4, с. 66]. 
Літоўцы і латышы, якія межавалі з крывічамі па 
Бярэзіне, Віліі і Заходняй Дзвіне, распаўсюдзілі 
назву kreevs на ўсіх рускіх: літ. krievai ‘рускія’, лат. 
krivs ‘рускі’, Krtevija ‘Расія’, knevisks ‘рускі’.

Існуюць і іншыя тэорыі паходжання слова, 
якія выводзяць назву крывічы ад імён легендар- 
нага родапачынальніка Крива (Кривъ) або языч- 
ніцкага першасвятара Крыва-Крывейтэ ці ад наз
вы ўзгоркавай мясцовасці (крывізны), дзе яны 
жылі. Народная этымалогія звязвае ўзнікненне 
назвы са словам крывіч ‘крывадушны, няшчы- 
ры чалавек’. Цікава, што сучаснаму дыялектнаму 
крывіч ‘кроўны сваяк’, якое, відавочна, роднаснае 
старому этноніму крьшіч, уласцівы другарадныя 
значэнні, галоўным чынам адмоўнага характару, 
звязаныя з прыметнікам крывы.

У XIX ст. прадстаўнікамі беларускай інтэліген- 
цыі была зроблена спроба адрадзіць назву кры- 
вічы ў якасці нацыянальнай, але яна не мела пос- 
пеху: “...русіфікацыйны націск быў такі вялікі, 
што гэтае імкненне было прызабытае і ў XX ста- 
годдзі давялося яго ўзнавіць” [ 11, с. 63]. У 20-я гг. 
XX ст. у Коўне В. Ластоўскі выдаваў штомесячны 
літаратурна-навуковы і грамадскі часопіс “Кры- 
віч”. Адлюстроўваў найменне крыўскі і слоўнік 
В. Ластоўскага -  “Падручны расійска-крыўскі 
(беларускі) слоўнік” (Коўна, 1924). Іван Насовіч 
таксама свой слоўнік назваў крывіцкім, але Расій- 
ская акадэмія навук змяніла гэтую назву на бе- 
ларускі (сведчанні самога I. Насовіча пададзены 
ў часопісе “Веда” за 1952 г.) [11, с. 63]. На рэдак- 
тарскую праўку назвы слоўніка іўвогуле на пазі-

Роднае а

цыю царскага самадзяржаўя, якая расцэньвала 
беларускую мову як дыялект польскай, I. Насовіч 
адрэагаваў вершам-эпіграмай, дзе тэрмін крывіц- 
кі выступае як сімвал нацыянальнай адметнасці і 
аўтаномнасці крывіцкай мовы [8, с. 83].

Тэрмін крывічы не замацаваўся ў якасці нар- 
матыўнага і цяпер успрымаецца як архаізм са 
значэннем ‘беларусы’ і як гістарызм са значэн- 
нем ‘племянное аб’яднанне’. Можна меркаваць, 
што ад этноніма крывічы паходзяць назвы су- 
часных вёсак у Зэльвенскім, Іўеўскім, Салігор- 
скім, Глыбоцкім, Пінскім і іншых раёнах.

Болып позняе найменне беларусаў, вядомае па 
гістарычных крыніцах, -  літва. Назва Літва да 
Беларусі мае самае непасрэднае дачыненне: так у 
даўніну называлі тагачасную Міндоўгаву Літву -  
землі паміж сённяшнімі Навагрудкам, Маладзеч- 
нам, Мінскам і Слонімам. Паступова гэтая назва 
распаўсюдзілася і на ўсіх беларусаў. Этнонім літва 
выкарыстоўваўся як нацыянальная назва бела- 
русаў да таго часу, пакуль расійскі ўрад не пачаў 
ужываць яе ў дачыненні да літоўцаў (жмудзінаў) 
[11, с. 63]. Па меркаванні гісторыкаў, яна перамяс- 
цілася на паўночны захад і наклалася на тэрыто- 
рыю пражывання суседняга з Беларуссю балцкага 
народа ў другой палове XIX ст. [2, с. 208].

Слова літва з “нацыянальнай” семантыкай 
(прадстаўнікі этнічнай Літвы’, ‘насельніцтва Вя- 
лікага княства Літоўскага’, ‘беларусы’) адлюс- 
травана ў помніках старабеларускага пісьмен- 
ства [1, т. 17, с. 65]. Лінгвіст Я. Станкевіч у сваіх 
працах сістэматычна імкнуўся адрадзіць старую 
беларускую назву літва ў формах Вялікалітва, 
вялікаліцвін, вялікалітоўскі. Прапанаваныя тэр- 
міны зарэгістраваны ў яго аб’ёмнай лексікагра- 
фічнай працы “Беларуска-рускі (Вялікалітоўска- 
расійскі) слоўнік”.

Існуе гістарычная версія, што тэрмін літва 
паходзіць ад назвы лютва (люцічы). Нібыта так 
называўся саюз заходнеславянскіх плямён, якія 
жылі ў VIII -  XII стст. на паўднёвым узбярэжжы 
Балтыйскага мора, паміж Лабай і Одрай, а ў XII ст. 
былі заваяваны германскімі феадаламі і германі- 
заваны. Згодна з версіяй, частка люцічаў перай- 
шла на землі Чорнай Русі, тут параднілася з ту- 
тэйшым насельніцтвам, а назва лютва змянілася 
ў літва. Ёсць арыгінальныя дакументы, у якіх Jli- 
тва называецца Лютвой. Што датычыць назвы 
люцічы, то яе лічаць патранімічным утварэннем 
ад імя князя Люта або Лютаміра [12, с. 25].

Ёсць і іншыя меркаванні. Ян Длугаш вы- 
казваў версію пра рымскае паходжанне прад- 
стаўнікоў этнічнай Літвы. Паводле Длугаша, з 
часоў праўлення рымскага імператара Аўгуста 
Актавіяна частка рымлян пакінула Італію і на 
новым месцы пасялення стала называцца літа- 
ламі, а краіна -  Літаліяй. Змена назвы на Лі-
іа 2009/8

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
39

тву адбылася пад уплывам палякаў і русінаў 
[3, с. 285 -  286]. Падобнае міфолага-легендар- 
нае тлумачэнне паходжання назвы Літва ёсць 
у позніх беларуска-літоўскіх летапісах, дзе га- 
ворыцца аб утварэнні тэрміна ад лацінскіх слоў 
litus tuba (litus -  бераг, tuba -  труба), якімі нібы- 
та называлі прынёманскія землі рымляне, што, 
паводле легенды, перасяліліся сюды з Італіі.

3 латышскім litus ‘бераг мора’ збліжае літоў- 
скае Lietuva Е. Фрэнкель [13, с. 12]. Блізкі ад- 
паведнік (або паралелізм) літоўскаму Lietuva -  
праславянскае litva, якое А. Трубачоў выводзіць 
ад дзеяслова liti > ліць, цячы, не выключаючы 
магчымасці развіцця асновы супіна litu. ад гэтага 
ж дзеяслова. 3 назвай Lietuva звязваюць гідроні- 
мыЛіетаўка ці Ліетава (прыток Віліі), кельцкае 
слова Litawia (прыбярэжная краіна), беларускае 
дыялектнае лютвін (< люты) і інш.

Старажытны онім Літва стаўутваральнай асно- 
вай этноніма ліцвіны, якім з часоў Вялікага княст- 
ва Літоўскага называлі беларусаў, а таксама іншых 
жыхароў гэтага княства. На думку П. Урбана, у 
варыянтных назвах Літвы і яе жыхароў Luthawia i 
Luthawi, Lithowia i Lethiwini i іншых прасочваецца 
трансфармацыя этнічнага наймення: пераход ад 
назвы люцічы да назвы ліцвіны. Упершыню на
зва ліцвіны сустракаецца ў польскіх гістарычных 
крыніцах (хроніках і аналах) XIV ст. Першапачат- 
кова яна абазначала этнічных літоўцаў, пазней 
набыла гучанне палітоніма -  дзяржаўнага палі- 
тычнага вызначэння ўсяго насельніцтва Вялікага 
княства Літоўскага. Са значэннямі ‘прадстаўнік 
этнічнай Літвы’ ‘жыхар Вялікага княства Літоў- 
скага’ лексема литвинъ фіксуецца помнікамі ста- 
рабеларускага пісьменства [1, т. 17, с. 65]. У XIX-  
пачатку XX ст. арэал назвы ліцвіны звузіўся. У наш 
час яна ўжываецца як экзаэтнонім у палякаў для 
вызначэння літоўцаў, а таксама як лакальны эт- 
нікон невялікіх груп беларускага насельніцтва (у 
раёне Бярозы, Івацэвічаў, Косава, Пружанаў, Грод- 
на, Паставаў, Браслава і інш.), некаторых раёнаў 
беларуска-рускага моўнага насельніцтва паўноч- 
най Чарнігаўшчыны і Кіеўшчыны, Заходняй Бран- 
шчыны і Смаленшчыны.

У старажытных крыніцах для абазначэння 
адзінкавых прадстаўнікоў праваслаўнага ўсход- 
неславянскага, у тым ліку беларускага, насельніц- 
тва выкарыстоўваўся тэрмін русін (ад слова Русь, 
якому прыпісваецца скандынаўска-нармандскае 
паходжанне). Упершыню ён ужыты ў дагаворы 
Русі з Візантыяй 911 г., пасля ў “Праўдзе” Яраслава 
(пачатак XI ст.), на беларускіх землях -  у дагаво
ры 1229 г., у беларуска-літоўскіх летапісах і іншых 
крыніцах. Тэрмінам русіны называлі ўкраінцаў 
у Галіцыі, з гэтым значэннем ён адлюстраваны ў 
замежных працах. На Беларусь тэрмін прыйшоў 
у сувязі з пашырэннем хрысціянства.
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Паколькі тэрмін русіны меў канкрэтнае да- 
чыненне да беларусаў, натуральна, што мова, 
якой яны карысталіся, звалася русінскай {рус- 
кай). На думку Я. Станкевіча і Ю. Сулімірскага, 
гэтая мова так называлася таму, што абазнача- 
лася на пісьме “рускімі” літарамі (бо славянская 
пісьменнасць прыйшла да нас з Балгарыі праз 
Кіеў-Русь) [11, с. 66]. Адам Міцкевіч як добры 
знаўца гісторыі беларускага народа гэтае азна- 
чэнне выкарыстоўваў у лекцыях: На беларускай 
мове, якую называюць русінскай альбо літоўска- 
русінскай... гаворыць каля дзесяці мільёнаў чала- 
век; гэта самая богатая і самая чыстая гаворка, 
якаяўзнікла даўно і цудоўнараспрацавана. Вядо- 
ма і субстантыўнае абазначэнне старабеларускай 
мовы -  русчізна, якое сустракаецца, напрыклад, 
у вершаваных радках Яна Казіміра Пашкевіча, 
напісаных у 1621 г.: Полска квітнет лаціною, /  
Літва квітнет русчізною, /  Без той в Полсце не 
пребудзеш, /  Без сей в Літве блазном будзеш.

У “Хроніцы” М. Стрыйкоўскага, якая датуецца 
пачаткам XVII ст., са значэннем ‘жыхар Белай Русі’ 
ўпершыню прыводзіцца этнічная назва беларусщ. 
москва и ecu бгьлорЫсцы не при*м#ют тых всгьх [1, 
т. 1, с. 271]. Пры гэтым “Стрыйкоўскі адрозніваў 
беларусаў літоўскіх як частку адзінага народа ўсёй 
Белай Русі ў шырокім сэнсе гэтага слова і разам 
з тым як адзін з некалькіх роднасных беларускіх 
народаў” [6, с. 200]. Назва беларусцы ў дачыненні 
да жыхароў Полацкага, Мсціслаўскага, Аршанска- 
га, Копыскага, Дубровенскага і іншых паветаў су
стракаецца ў рускіх актах першай паловы XVII ст. 
У XVII ст. беларусы, якія выехалі за мяжу, або па- 
лонныя сяляне, мяшчане, шляхта нярэдка назы
вал! сябе ліцвінамі беларусцамі.

Назва беларусец утворана ад тапоніма Белая 
Русь, вядомага з другой паловы XVI ст. 3 цягам 
часу на беларускай глебе адбылося спрашчэнне, 
якое праявілася ў адпадзенні фінальнай часткі 
(беларусец -  белорус).

Некаторыя даследчыкі выказваюць меркаван- 
не наконт тэрытарыяльнай замацаванасці стара
жытных этнонімаў, у адпаведнасці з якой жыхары 
ўсходняй Беларусі называлі сяберуссю, людзьмі 
рускімі, русінамі. 3 канца XVI -  пачатку XVII ст. 
насельніцтва гэтых зямель вызначае сябе як бела
русцы (пачынаючы з XVII ст. назва Русь у рэгіёне 
Падзвіння і Падняпроўя была выцеснена назвай 
Белая Русь). За жыхарамі Заходняй Беларусі зама- 
цавалася ў асноўным найменне ліцвіны, прычым 
да XIX ст. жыхары Беларускага Палесся называлі 
сябе палешукамі* [2, с. 31]. Паводле Ф. Клімчука,

* Лексічная адзінка папешукі (паляшук м., паляшучка ж.) 
актуальная і цяпер у беларускіх гаворках са значэннямі: ‘жыхары 
Палесся’ (паўсюдна), ‘жыхары лясной мясцовасці напоўдзень ад 
Сцвігі’ (Столінскі, Жыткавіцкі р-ны), ‘жыхары лаўночна-ўсход- 
няй часткі Пінскага раёна’ (Пінскі р-н).
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этнонімы літвіны, літва, ліцвякі ў болыпай ступе- 
ні адносяцца да паўночна-заходняй Беларусі, але 
пашыраюцца і на ўсю Беларусь, а таксама на нека- 
торыя вобласці Расійскай Федэрацыі і паўночнай 
Украіны [13, с. 12]. Сапраўды, варыянтныя назвы 
ліцвін і літвін захоўваюцца сучаснымі гаворка- 
мі паўночна-заходняй Беларусі як нацыянальныя 
абазначэнні літоўца і беларуса з пэўнай мясцо- 
васці: За Паставамі жывуць ліцвіны (Пастаўскі 
р-н); Тутэйшэ населене называе жыхароў Гродзен- 
скай вобласці ліцвінамі (Пружанскі р-н); Хто жы- 
веўРожані, коло Рожані, мы іхліцвінамі называем 
(Пружанскі р-н) [10, с. 661 -  662].

Выразную тэрытарыяльную суаднесенасць 
маюць старажытныя назвы беларускамоўнага 
насельніцтва ўсходняй Літвы і беларусаў сумеж- 
ных тэрыторый -  гуды, гудакі. Яны фіксуюцца 
ўздоўж гэтага стабільнага балта-славянскага ру- 
бяжа, які ўзнік у 2-й палове I тыс. н. э. На думку 
адных даследчыкаў, гуды, гудакі -  анамасіяла- 
гічна абумоўленыя намінацыі, генетычна яны 
ўзыходзяць да тапонімаў з коранем гуд- (тыпу 
Гудагай, Гудзенай, Гуды і падобных), геаграфіч- 
ны арэал якіх акрэслівае з даўніх часоў зону 
беларускага і літоўскага насельніцтва [6, с. 74]. 
Другія, наадварот, лічаць, што большасць та- 
понімаў з коранем гуд- этнанімічнага паходжан- 
ня, і звязваюць іх са словам gudas, якім літоўцы 
называлі беларусаў [5, с. 9]. Ёсць меркаванне, 
што этнонім гуЬы этымалагічна звязаны з най- 
меннем готы і з’яўляецца абазначэннем белару- 
саў з боку літоўцаў. Выкарыстанне наймення гу
ды ў дачыненні да славянскіх продкаў беларусаў, 
а потым і саміх беларусаў сведчыць пра другас- 
насць балта-славянскіх кантактаў [9, с. 187].

Гаворачы пра этнічныя назвы лакальнага ха- 
рактару, варта адзначыць этнонім будакі, якім 
называлі групу насельніцтва беларускага пахо- 
джання на тэрыторыі былога Лукаянаўскага па- 
вета Ніжагародскай губерні (сучасныя паўднё- 
выя раёны Ніжагародскай вобласці Расіі). Па- 
чатак утварэння гэтай групы быў пакладзены ў 
першай палове XVII ст. у час царавання Аляксея 
Міхайлавіча прымусовым перасяленнем этніч- 
на беларускага насельніцтва. Велікарусы назы
вал! буднікаў таксама літвой, палякамі, поль- 
шчай. Назва будакі паходзіць ад занятку гэтых 
людзей будным промыслам: будакі -  скажонае 
ад буднікі. У сваю чаргу, лексема буднікі матыва- 
цыйна суадносіцца са словам буда, што вядома 
многім славянскім мовам, а таксама літоўскай, 
латышскай і старажытнанямецкай. Гэтае сло
ва распаўсюджана па ўсёй Расіі ў мясцовых на- 
звах. У беларускіх гаворках яно функцыянуе са 
значэннямі ‘пабудова’ і ‘выпаленае месца ў ле
се’. Заўважым, што з назвай буЬа звязана і назва 
дагістарычных плямёнаў, хутчэй за ўсё, славян-
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скага паходжання, якія былі аўтахтонамі ў мяс- 
цовасцях па верхнім Дняпры, Прыпяці, а пазней 
рассяліліся і далей на ўсход -  будзіны.

Такім чынам, гістарычныя назвы беларусаў за- 
кранаюць не толькі тэрытарыяльны, але вытвор- 
ча-прафесійны (будакі) і канфесійны (русіны) ас
пекты. Адны этнонімы ахоплівалі значную част- 
ку беларускіх зямель і паступова набылі характар 
агульных назваў беларусаў (крывічы, літва,русіны, 
беларусцы), іншыя мелі тэрыторыю абмежаваную і 
не выйшлі за межы вузкалакальных (гуды, будакі). 
Анамасіялагічна абумоўлены характар маюць эт- 
нонімы, якія ўтрымліваюць лакальную прымету і 
ўтвораны ад тапонімаў: ліцвіны < Літва, русіны < 
Русь, беларусцы < Белая Русь. Асаблівасць стара- 
жытнага наймення літва -  яго функцыянаванне 
ў якасці этнатапоніма з рэалізацыяй тэрытары- 
яльна-геаграфічнага і этнічнага значэнняў, а так
сама ў якасці апелятыва са значэннем ‘мова пэўна- 
га тэрытарыяльнага калектыву’. Сінкрэтычнасць 
семантыкі характэрна для такой назвы, як ліцві- 
ны, якая набыла гучанне палітоніма -  дзяржаўна- 
га палітычнага вызначэння рознанацыянальных 
слаёў насельніцтва, у тым ліку насельніцтва з бе- 
ларускімі этнаграфічнымі і моўнымі рысамі, што 
было абумоўлена экстралінгвістычным фактарам: 
сумесным пражываннем этнасаў у адной федэ- 
ратыўнай дзяржаве -  Вялікім княстве Літоўскім, 
Рускім і Жамойцкім.
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