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6. Транскрыпцыя
Асноўная частка публікацыі – гэта 

дыялектны матэрыял з вёскі Бастынь 
Лунінецкага раёна. Запісаны ён транс-
крыпцыяй, у аснову якой пакладзена 
транскрыпцыя Агульнаславянскага 
лінгвістычнага атласа.

Літары 
транск-
рыпцыі, 
значкі

Вымаўленне
Літары 
транск-
рыпцыі, 
значкі

Вымаўленне

a [а] n [н]
b [б] ń [нь] мяккі па-

латальны
c [ц] o [о]
ć [ць] мяккі 

палатальны
ô [о] «закрыты» 

(з адценнем 
[у])

č [ч] ọ [о] з адценнем 
[у]

d [д] p [п]
Z [дз] r [р]

ǯ [дж] s [с]
e [э] пасля цвёр-

дых зычных; 
[е] пасля мяк-
кіх зычных

ś [сь] мяккі па-
латальны

ê [е(э)] «закры-
ты» (з адцен-
нем [і(ы)])

š [ш]

ẹ [е(э)] з адцен-
нем [і(ы)]

t [т]

f [ф] u [у]
g [ґ] выбухны uo дыфтонг [� o]
h [г] фрыкатыў-

ны ці фрыка-
тыўна-фарын-
гальны

ŭ [ў]

x [х] v [в] губна-зуб-
ны

і [і] w [в] губна-губ-
ны

ie дыфтонг [i e] � [ы]
ĭ [і]  нескладо-

вы
�e дыфтонг [ы э]

j [й] зычны 
палатальны

�o дыфтонг [ы о]

k [к] z [з]
l [ль] мяккі ź [зь] мяккі па-

латальны
ł [л] цвёрды ž [ж]
m [м]



   Ãiñòàðû÷íàÿ Áðàìà 
[´] Націск; значок стаіць перад галосным 

уверсе
[’] Мяккасць папярэдняга зычнага; зна-

чок стаіць уверсе
[·] Паўмяккасць папярэдняга зычнага; 

значок стаіць уверсе
[.] Аглушэнне звонкага зычнага; значок 

стаіць пад літарай
У асобных выпадках гукі, якія па 

артыкуляцыйных і акустычных асаб-
лівасцях спалучаюць рысы двух гукаў, 
абазначаюцца дзвюма літарамі, напр., 
оа, ао.

Дадатковыя заўвагі адносна вымаўлення:
1. Мяккія палатальныя зычныя [ć], [ń], [ś], 

[ź] характарызуюцца большай ступенню мяк-
касці ў параўнанні з адпаведнымі мяккімі пала-
талізаванымі зычнымі [c’], [n’], [s’], [z’].

2. Гукі [ê] і [ẹ] блізкія па гучанню. Галосны 
[ê] звычайна вымаўляецца ў націскным ста-
новішчы, галосны [ẹ] – пераважна не пад на-
ціскам.  

3. Гукі [ô] і [ọ] блізкія па гучанню. Галосны 
[ô] звычайна вымаўляецца ў націскным ста-
новішчы, галосны [ọ] – пераважна не пад на-
ціскам.  

4. Блізкія па гучанню гукі [ j] і [ĭ]. Гук [ j] вы-
маўляецца вельмі выразна, шумна, гук [ĭ] вы-
маўляецца намнога слабей, у патоку маўлення 
ён нярэдка амаль знікае.

Зроблены замены:
1. Літара [γ]  паслядоўна заменена на  [h]. 

Гэта фрыкатыўны або фарынгальна-фрыкатыў-
ны зычны гук, ён блізкі да літаратурнага бела-
рускага [г] або тоесны з ім. У матэрыялах В.Л. 
Вярэніча, запісаных лацінскай транскрыпцыяй, 
абсалютна пераважае [γ], часам сустракаецца  
[h].

2. Літара [φ] заменена на [f]. Ужыта яна ў ма-
тэрыялах В.Л.Вярэніча некалькі разоў.

3. Націск [´] паслядоўна пастаўлены перад 
галосным. У матэрыялах В.Л. Вярэніча часам 
націск абазначаўся іншым спосабам.

4. [  i] заменены на [ĭ] (па тэхнічных прычы-
нах).

5. [ u] заменены на [ŭ] (па тэхнічных прычы-
нах). 

6. Літары [ė], [ȯ] заменены на [ẹ], [ọ] (па тэх-
нічных прычынах). 

Архіў В.В.Вярэніча -- гэта рабочыя, даклад-
ней, палявыя запісы дыялектнага матэрыялу, 
зробленыя ім на працягу доўгага часу. Таму не-
пазбежны рознага характару непаслядоўнасці 

або недакладнасці. Гэта датычыцца ў першую 
чаргу гукаў блізкіх па артыкуляцыйных і акус-
тычных асаблівасцях. Да такіх гукаў, у прыват-
насці, адносяцца: [ê] і [ẹ], [ô] і [ọ], [ j] і [ĭ], [ć] і 
[c’], [ń] і [n’], [ś] і [s’], [ź] і [z’], [v] і [w].  Часам 
В.Л. Вярэніч мог выпадкова паставіць замест 
аднаго з адзначаных гукаў другі гук, блізкі яму 
па гучанню.

Усялякія тлумачэнні, кароткія апісанні, да-
датковыя звесткі, заўвагі падаюцца ў публікуе-
мым фрагменце Палескага архіва В.Л. Вярэніча 
на беларускай, рускай, польскай мовах і адпа-
ведна беларускім, рускім, польскім стандарт-
нымі алфавітамі.




