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Численні факти свідчать про стилістичне взаємозбагачення двох братніх мов — української 
та білоруської. Показовим щодо цього є функціонування білорусизмів у ролі експресивних 
елементів в українській мові. У словниковому складі сучасної української літературної мови 
є поодинокі лексеми білоруського походження, позначені внутрішньою експресивністю. 
Прикладом може служити слово бадьо́рий1. Коли і як воно засвоїлося українською мовою, 
сказати важко. В усякому разі словник Б. Грінченка його не фіксує, а в творах художньої 
літератури воно зустрічається починаючи з другої половини XIX ст.: «— Ось так заснулось! 
— промовив я, почуваючи себе таким бадьорим та дужим, та й почав мерщій вставати» 
(Панас Мирний); «Бадьорий холод сповняє цю дику чащу, холодні води спадають по сірих 
каміннях, і п’ють їх дикі олені» (М. Коцюбинський); «Із-за столу долітав бадьорий робочий 
гомін: співають дівчата, гукають біля скотини хлопці» (С. Васильченко). Тлумачний 
«Словник української мови» (К., 1970)2 це слово подає із значенням «сповнений енергії, 
сили», «жвавий», «який виражає жвавість, свідчить про енергію, силу», «веселий», 
«пожвавлений», «який надає енергії, сили». Воно глибоко ввійшло в лексико-стилістичну 
систему сучасної української мови, про що свідчить наявність цілої низки похідних 
внутрішньоекспресивних утворень на зразок: бадьо́ро, бадьоре́нько, бадьоре́нький, 
бадьо́ристий, бадьо́ристо, бадьо́рість, бадьори́ти, бадьори́тися, бадьорі́шати. 

Існує спірна думка, що з білоруської мови (або через її посередництво з литовської) 
українська мова засвоїла слова бурчати і гудити3. На литовське походження названих лексем 
у білоруській мові вказував Ю. Ф. Карський4, але з ним не погоджувався М. Фасмер, 
вважаючи, що слово бурча́ти є звуконаслідувальним і спільним для багатьох слов’янських 
та неслов’янських мов5; слово гу́дити має також спільнослов’янський етимон і пов’язується 
з поняттям «гудіти» («густи»), тобто «грати» (на муз. інструменті, напр. на гуслях), або 
«шуміти». Як би там не було, слова бурчати (з експресивними значеннями «говорити 
невиразно, нерозбірливо», «докучливо висловлювати своє невдоволення чим-небудь, 
дорікати комусь» — СУМ) і гудити (з експресивним значенням «виносити осуд, виражати 
незадоволення; ганити» — СУМ) в українській мові вживаються давно, бо зустрічаються у 
прислів’ях та приказках: «Хто має багацько, той бурчить, а хто не має, той мовчить» (Укр. 
нар. прислів’я та приказки. Дожовтневий період); «Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо. 
Будьмо, не гудьмо, нас люди й давно не хвалять. Будьмо, людей не гудьмо, бо й самі не 
кращі» (там же), а також у народних піснях: «Молодицям вся неволенька. — У колисці 
дитина кричить, На припічку та горщик біжить, у запічку свекруха бурчить» (Народна 
лірика); «Чужа хата такая, Як свекруха лихая, Хоч не лає, так бурчить, А все ж вона не 
мовчить»; «Ой рада б же я до тебе вийти І з тобою говорити, Та судять, гудять вражії люди, 
Хочуть же нас розлучити» (Українські народні пісні. Родинно-побутова лірика). Вони 
широко вживаються в експресивному розмовно-побутовому мовленні, проникаючи у мову 
художньої літератури: «Та вже й убралась того дня панночка хороше! А стара супиться та 
все бурчить» (Марко Вовчок); «Ніхто до мене слова не промовить..., навіть жінка не 
говорить, або бурчить, або лає» (І. Франко); «Омелян говорить так, що не розбереш, чи 
хвалить, чи гудить жінку» (М. Стельмах). 

 

                                                           
1 Див.: Курс сучасної української літературної мови за ред. Л. А. Булаховського. К., 1951, т. 1, с. 44; Жовтобрюх 
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2 Далі — СУМ. 
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У сферу української лінгвостилістики залучають також білорусизми жлу́кто та дьо́готь6. 
Слово жлукто в українській літературній мові вживається із значенням «посудина, 
видовбана з стовбура дерева, в якій золять білизну, полотно» (СУМ) і є стилістично 
нейтральним. У білоруській же літературній мові воно ще не прижилося, зате широко 
побутує в білоруських говірках та білоруському просторіччі із двома значеннями: 1) «діжка 
для зоління» і 2) «п’яниця» (іменник спільного чоловічо-жіночого роду, переносне, з 
відтінком осуду)7. 

Із першим значенням ця лексема добре відома в українських середньонаддніпрянських, 
зокрема полтавських, говорах. Із цим же значенням її фонетико-структурні варіанти (жлу́то, 
жлук, жлут) вживаються й у волинських говорах. За нашими спостереженнями, в 
українських степових говірках Запорізької області слово жлукто вживають мовці старшого і 
середнього віку, але тільки в таких переносних значеннях: «той, хто багато й жадібно п’є 
воду, молоко та ін.», «п’яниця», «великий живіт» (у людини), «велике черево» (у тварини, 
напр., у корови). У цьому випадку лексема набуває гумористичного, експресивного 
забарвлення або ж відтінку осуду чи зневаги, напр.: «Та це таке́ жлу́кто, що ви́пйе ўс’у воду 
з цеберки» (с. Балки Василівського р-ну); «А мій жлу́кто во́дки неи пйе — т’іки самого́н» 
(с. Кушугум Запорізького р-ну); «Ну, ў тебе ж і жлу́кто: н’і̆иа́к і штани́ неи схо́д’ац’ц’а!» 
(с. Юрківка Оріхівського р-ну); «У Ва́рч’инойі коро́ви жлу́кто аж по зеимл’і́ т’ага́йеиц’а» 
(с. Благовіщенка Кам’янсько-Дніпровського р-ну). У цих же говірках зафіксовано 
експресивні постійні порівняння лит’, йак у жлукто (жадібно пити) і тоўстий (або 
гладкий), йак жлукто (про людину); тут уже, як бачимо, запозичення не втрачає свого 
прямого значення. До речі, експресивне порівняння з названою лексемою відоме й у 
літературній українській мові, зокрема в її художньо-белетристичному стилі, напр.: 
«Круглий, як жлукто, Роман Маркович, хоч і запопадливий до питва, проте щасливої вдачі 
— він ніколи не впивається» (К. Гордієнко). Цікаво, що в українській мовній практиці (як у 
літературній, так і в говірковій) аналізоване слово стало основою для цілого ряду похідних 
(як правило, дуже експресивних) утворень. До них належать: жлу́ктити (золити білизну в 
жлукті), жлукта́ти й жлокта́ти (пити з жадібністю), жлукта́ння й жлокта́ння (жадібне 
пиття води), жлу́ктечко (зменш, від жлукто), жлукті́й (той, хто жадібно п’є), жлуктія́ка 
(збільш від жлуктій), жлукті́йка (та, що жадібно п’є); жлукти́т; жлукт’ійа́н і жлукти́ло 
(той, що багато п’є), жлукт’ійа́нка (та, що багато п’є). А в пам’ятках української писемності 
XVIII ст. знаходимо ще й жлуктяний (прикметник, утворений від жлу́кто; камень 
жлуктяній)8. Все це, безперечно, вказує на те, що запозичення жлу́кто є досить давнім і що 
розширення його лінгвостилістичних можливостей відбулося вже на українському мовному 
ґрунті. 

Давністю та словотворчою продуктивністю відзначається в українській мові й 
запозичення дьо́готь (рідина, що утворюється при сухій перегонці дерева, торфу, бурого і 
кам’яного вугілля), але лінгвостилістичні можливості його обмежені й виявляються, власне, 
лише в експресивному порівнянні чорний, як дьоготь. Це порівняння вживається в 
літературній і в говірковій українській мові, напр.: «Засіли по самий драбиняк у чорному, як 
дьоготь, болоті» (М. Стельмах); «А гр’аз’у́ка на доро́з’і ч’о́рна, йак д’ьо́гот’» (с. Омельник 
Оріхівського р-ну). Цікаво, що в деяких говірках української мови слово дьоготь побутує з 
кількома значеннями. Наприклад, у с. Балах Василівського р-ну Запорізької області дьогтем 
називають не тільки відому рідину, а и кущову рослину з роду тимелеєвих (вовче лико, лат. 
Daphne). 

Говорячи про експресивно-стилістичне функціонування білорусизмів в українській мові, 
не можна поминути лексеми сябер (сябро). Вони відомі у багатьох слов’янських мовах9; в 

                                                           
6 Про білоруське походження цих слів див.: Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Зазнач, праця, с. 43. Білоруська ж 
мова запозичила їх, у свою чергу, очевидно, з литовської; так принаймні вважали Потебня О. О., Фасмер М. 
7 Белорусско-русский словарь под ред. акад. АН БССР Крапивы К. К. М., 1962, с. 267. 
8 Ці форми, за спостереженнями автора, вживаються в говірках Запорізької області. 
9 Див.: Фасмер М. Зазнач, праця, т. 3, с. 824. 



українській, зокрема в тому говірковому ареалі, що межує з білоруською, — вживалися і 
вживаються з кількома значеннями, а саме: «учасник земельного володіння», «компаньйон у 
торговій справі»10, «суперник»11, «спільник по роботі», «супряжник», «рідний брат жінки» та 
експресивне «вайлуватий», «неповороткий чоловік»12. За нашими спостереженнями, у 
запорізьких говірках, в утворенні яких брав участь східнополіський діалектний елемент, це 
слово побутує з експресією іронії й означає «спільник у пиятиці або в якійсь іншій недобрій 
справі». До речі, в деяких білоруських говірках воно вживається також із експресією іронії у 
значенні «здоровий, але лінивий чоловік»13. Можливо, що це слово українськими мовцями, 
зокрема поліщуками, було свого часу запозичене з білоруських говорів. І чим глибше воно 
проникало в український мовний ареал, чим дужче відривалося від свого етнічного ґрунту, 
тим більшої семантичної трансформації зазнавало, тим більше приймало різних емоційно-
експресивних значеннєвих відтінків. 

Виразною стилістемою в сучасній українській мові є білорусизм сябе́р літературного 
походження зі значенням «друг». Його внутрішня експресивність зумовлена 
екстралінгвістичними факторами: соціально-історичною актуалізацією та суспільно-
політичною вагомістю позначуваного ним поняття. В художньому, публіцистичному і навіть 
науковому стилі, в усному літературному мовленні це слово маніфестує ідею дружби 
радянських народів і тому сприймається як засіб експресії: а) з художньої літератури — 
«Гостював навесні я у щирих сябрів» (М. Нагнибіда); «Я бажання не порушу і з сябрами 
обнімусь... Вчарувала мою душу запахуща Білорусь» (М. Сингаївський); «Зорю піднімає 
шипшина, сосняк поспішає в бори. І гуркіт комбайновий лине — жнивують ударно сябри» 
(М. Яременко); б) з публіцистики — «До глибини душі схвилював мене відкритий лист 
білоруського письменника Ригора Няхая, мого давнього сябра, вірного партизанського 
побратима, що збурив стільки думок, викликав безліч спогадів» (Ю. Збанацький), «Тарас у 
наших сябрів» (заголовок статті в газеті «Літ. Україна» за 2. III. 1965 p.), «Добрий світ 
сябрів» (назва рубрики в ж. «Україна», 1977 р., № 22, с. 16); в) з наукової розвідки — «Поет-
комуніст М. Нагнибіда збагачує і поширює дружні зв’язки, розкриває перед читачем 
Радянської України прекрасні твори наших братів, білоруських «сябрів», зміцнює 
інтернаціональну єдність нашої великої родини радянських народів» (стаття у зб. «Тези 
доповідей і повідомлень 2 наукової конференції по вивченню білорусько-українських 
літературних зв’язків, присвяченої 50-річчю утворення СРСР». Львів, 1972, с. 61); г) з усного 
літературного мовлення — «їдемо в Білорусію, — повідомляє режисер Борис Тягно. — 
Повеземо сябрам «Платона» (йдеться про п’єсу О. Корнійчука «Платон Кречет») («Дніпро», 
1977, № 5, с. 108). 

Наслідками українсько-білоруської мовної інтерференції на стилістичному рівні є також 
ті численні подібні або різні за походженням і складом утворення, що фіксуються 
дослідниками в українських поліських говірках і які виконують там функції експресивних 
стилістем. Для прикладу можна взяти хоча б такі слова білоруського походження, відзначені 
М. В. Никончуком у житомирсько-поліському діалектному ареалі: з’і́рк’і (гарячий, 
запальний; про характер людини); мозкоўн’а́ (голова; говориться з докором); мазгаун’а 
(зневажливе голова); з’ека́т’і (банькатий, балухатий); ро́іла («безлад», «незграбна або 
неакуратна людина»); рốілô (велика, товста, гладка тварина або людина) та ін.14. 

Стилістичною виразністю в українському тексті (особливо поетичному) та мовленні 
характеризуються білорусизми вьо́ска (або вйо́ска) та жалі́йка, напр.: «Здрастуйте, вьоски і 
Мінська квартали, Здрастуйте, Янки русяві сини!» (М. Нагнибіда); «Ти нас зігрівала, як 
мати, У вйосках своїх, Білорусь» (М. Яременко); «До губ жалійку ти приклав колись — І 

                                                           
10 Див.: Грінченко Б. Словарь української мови. К., 1907—1909, т. 4, с. 239. 
11 Див.: Лисенко П. С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. К., 1961, с. 63. 
12 Див.: Лисенко П. С. Словник поліських говорів. К., 1974, с. 192, 209. 
13 Див.: Юрчанка Г. Дыялектны слоўнік. Мінськ, 1966, с. 194. 
14 Никончук М. В. Житомирсько-полісько-білоруські лексико-семантичні ізоглоси. — В кн.: Праці XIII Республ. 
діалект, наради. К., 1970, с. 262—265. 



співи білоруські залунали» (С. Крижанівський). Експресивні барви українського вислову 
згущуються, коли такий екзотизм є компонентом якоїсь стилістичної фігури, наприклад, 
антонімічного зіткнення: «Нехай жалійка радість ллє, А дружба сили надає» 
(М. Нагнибіда). 

Соціально-історичні обставини зумовили появу нового експресивного значення у деяких 
білоруських топонімах і антропонімах, а саме: Білорусія (Білорусь), Брест, Мінськ, Хатинь; 
Березина, Нароч, Свислоч, Світязь; Богушевич, Гастелло, Заслонов, Колас, Купала, Скорина 
та ін. Ці власні назви увиразнюють український вислів, надають йому глибокої ідейно-
образної значимості, небуденності, напр.: «В священні дні визвольної війни Там бились 
Білорусії сини» (М. Рильський); «Під синім небом Білорусії Я рідну Дівчину зустрів» 
(В. Сосюра); «До славного Мінська Хай полине ця пісня моя українська» (М. Рильський); «А 
хтось, як воїн на коліні, Завмер, неначе скам’янів, Чи то на камені Хатині Свій 
справедливий гострить гнів...» (М. Нагнибіда); «За народ обставали Купала і Колас, А за 
ними поети ішли молоді, Щоб Отчизну свою боронити в біді» (М. Рильський); «Згадаєм 
Заслонова й батька Миная, І подвиг в ворожім тилу Лобанка!» (О. Новицький); «У поході 
мирнім Іде в прекрасну далеч Білорусь, Де ожили Скорина і Кастусь» (М. Рильський). 

Згадані вище білоруські топоніми особливо увиразнюються в українській мові, коли 
вони: 

а) виступають патетичними звертаннями — «О Білорусь, я твоєю землею Буду, як 
рідною, вік дорожити»(Д. Луценко); «Вже пройшли революції роки. Я в минуле з любов’ю 
дивлюсь. О моя Білорусь синьоока, о моя золота Білорусь (В. Сосюра); 

б) служать основою для метафоричних побудов — «Вацлаво, моя Вацлаво, Моє серце 
взяла Білорусь (Т. Масенко); «—Світу — мир! — плеще хвилями Свислоч. — Мир — 
планеті! — б’є в дзвони Хатинь» (М. Яременко); 

в) вживаються перифрастично — «Хай славить мова українська Край, де гніздяться 
журавлі, Красу оновленого Мінська І чесну дружбу на землі!» (М. Рильський); «Щоб земля 
розорена Усміхнулась колосу, Щоб розквітнув зоряно Край Купали й Коласа» (С. Литвин); 

г) породжують естетично направлені асоціації, стаючи матеріалом для поетичного 
етимологізування — «Вона з глибин десь устала, З того правічного єства, Коли ти жито з 
горем жала Та ніжно в Світязі купала Свої пресвітлії слова» (І. Драч); «Світязем світяться 
усмішки білорусок» (В. Лучук); «Світанки сіяють над Світязем сині, Замовкли громи і боїв, 
і погонь» (О. Новицький); 

д) стають основою для створення тавтологічних фігур — «...В серця дивнім русі 
Прогляне чисте небо Білорусі; І білокора стежка ожива» (С. Йовенко); 

е) виступають колоритними узагальненнями (звичайно, у формі множини) — «Хай над 
Хатинями зозулі Ще ронять сльози в дзвоннім гулі, Ти вся — для сонця і тепла» (І. Драч); 

є) разом з іншими (в тому числі й іншомовними) ономастичними назвами нагадують про 
місця, де відбувалися трагічні історичні події — «Простягаються руки і досі в останнім 
проклятті, І до неба душі ті страждання, ті муки дійдуть. І, здається, стою на землі 
Бухенвальда проклятій, Грізні дзвони Хатині на сполох, здається, гудуть» (С. Литвин). 

Подібно до топонімів згадувані білорусизми-антропоніми можуть також стилістично 
увиразнюватися, коли вони: 

а) виступають патетичними звертаннями — «Купала! Шум борів, І хвилі жита, І ріки у 
повільній течії, І добрі люди, і пісні твої — Це книга Білорусії розкрита» 
(С. Крижанівський); 

б) символізують чи уособлюють все, що пов’язане з білоруським етносом — «Янка 
Купала... Якуб Колас...І відразу в уяві постає ціла країна, її народ, його звичаї, культура і, 
звичайно, поезія» (М. Нагнибіда); «З тих літ, як народів незборний союз Єдина Вітчизна для 
слави зібрала, — Коли хтось назветься: я — білорус, То друзі пригадують: Янка Купала» 
(Т. Масенко); 

в) етимологічно й семантично, з спеціальним художньо-стилістичним значенням, 
спираються на відповідний апелятив — «Многі літа здрастуй, Колас, Уславляй наш час 



новітній; Довгі літа слався, Колас — Житній колос многолітній!» (С. Крижанівський). 
Звичайно, перерахованими випадками не обмежується сфера лінгвостилістичного 

використання білоруської ономастичної лексики в українській мовній практиці. Помічено 
ще кілька цікавих прийомів. Так, наприклад, для створення експресії інтимності й 
задушевності видатні білоруси називаються по імені: «І увійшов наш Янка у віки, Як образ 
Білорусії крилатий; Розцвітаєш ти, земле, де бився Кастусь, Бо країна радянська — ясна 
Білорусь!» (М. Рильський). 

Білоруський антропонім чи топонім може увиразнюватися, коли він утворює разом із 
українським антропонімом чи топонімом одне логіко-семантичне поле й викликає прозорі 
суспільно-історичні асоціації, наводить думку читача (слухача) на знаменні паралелі в житті 
двох братніх народів: «Згадавши Тараса, свого Кобзаря, Ми кажем: Кобзар Білорусі — 
Купала!» (Т. Масенко); «В одній сім’ї зростали, Разом ішли на бій І славно умирали 
Гастелло, Кошовий» (М. Нагнибіда); «Як добре, що існує Нароч, Як добре, що Дніпро 
дзвенить» (М. Рильський). Такі ономастичні поля часто розширюються за рахунок 
російських компонентів, експресивно символізуючи споконвічну дружбу 
східнослов’янських народів: «Не для примхи, для прикраси Жито сіялось рівненько; Сіяв 
Пушкін і Некрасов, Сіяв Горький і Шевченко, І Кольцов зерно докинув, Богушевич і Лучина» 
(С. Крижанівський); «Не вмре ніколи Ленінград, Воскресне Мінськ, не згине Київ» 
(М. Рильський); «І ми, як солдати в задимленім Бресті, Клялися у Києві, Мінську, Москві» 
(О. Новицький). 

Тепер іще кілька додаткових зауважень щодо лінгвостилістики топонімічних форм 
Білорусія і Білорусь. За нашими спостереженнями, в українському мовному середовищі існує 
тенденція до їх стильової та жанрової диференціації. Форма Білорусія більш характерна для 
офіційно-ділового і наукового стилю сучасної української мови, тоді як форма Білорусь — 
для художнього і публіцистичного. Внутрішньою експресивністю зазначені форми 
відзначаються лише в художньому, публіцистичному та ораторському мовленні; до того ж, 
Білорусь, як правило, вживається в поезії, а Білорусія — в прозі. Взагалі, форма Білорусь 
сприймається як стилістично виразніша, ніж форма Білорусія. 

Експресивно-стилістичні якості лексеми Білорусь можуть виявлятися на 
ретроспективному топонімічному тлі, у структурному контрасті з історизмом Біла Русь, 
напр.: «Ти — Біла Русь, Не в долі сивій, А в долі райдуг — Білорусь!» (І. Драч). 
Експресивність цього варіанта посилюється, коли він передається в білоруському озвученні: 
«...Всі ми входимо в солов’їну атмосферу чудового творчого свята, і з цієї нагоди всім 
серцем вітаю вас, наших друзів і побратимів, письменників та митців, славних синів і дочок 
рідної усім нам Бєларуси» (О. Гончар). 

В українському усному мовленні чи тексті певної експресії набуває будь-яке стилістично 
нейтральне слово або словосполучення білоруського походження при умові, якщо воно 
виділяється своїм звуковим складом і формою, тобто не перекладається, а транслітерується: 
«На Нікіту ми таки не ходили, цур їй! — коли вже одважитись платить скажені гроші, то 
краще вже піти на французького трагіка.., що приїде в февралі, то вже таки справжній 
«світач»... (Леся Українка); «Мені Купала говорив В цвіту кастричніка у Мінську: — То від 
Шевченка полюбив Я мову й пісню українську» (Т. Масенко); «Свої роздуми над долею 
поневоленого краю починав молодий поет з тужних ридань, з пісень «жальби» (І. Денисюк); 
«— Здрастуйте, люди добрі! — віталися ми до білорусів. — Дзень добри!» (Ю. Збанацький). 
Як експресивний засіб, в українській мові вживаються й білоруські фразеологізми. Вони 
також особливо виразні, коли не перекладаються, напр.: «Але «чиє би целяткі мичалі, а чиє б 
і мавчалі», отак і мені слід краще мовчати про листи і про недбальство в листах» (Леся 
Українка). Досить популярним тепер на Україні є експресивний білоруський вислів Калі 
ласка! Його часто вживають із настановою на стилістичну виразність у художніх творах, 
публіцистиці та усному літературному мовленні, напр.: «Десь на Свіслочі, на луках 
Попросив я у підпаска, Щоб зіграв він на жалєйці... — Калі ласка! Калі ласка...» 
(М. Нагнибіда); «Звали мене: — Приїжджай, калі ласка, Встала я з попелу світла, мов казка» 



(Д. Луценко); «Калі ласка, сябры!» (газ. «Радянська Україна», 15. IX. 1957 p.); «Калі ласка!» 
(газ. «Літ. Україна», 13. І. 1963 p.). 

Експресивно відлунюють в українській мовотворчості рядки з білоруської класичної 
поезії та фольклору. Так, у збірці Р. Лубківського «Рамена»: «Не промчать схарапуджені 
коні, Білорусе моя, по тобі У шаленому громі і дзвоні, У пекельній одвічній злобі... Ти сама 
— на крилатім коневі, Гримотять голубі копита, І крізь сонячні дні вересневі, І крізь мене 
твій шлях проліта» маємо ремінісценцію з поезії М. Богдановича «Погоня». У творах деяких 
авторів зустрічаємо ефектний з стилістичного погляду відгомін білоруської народної пісні 
«Ляцяць гусі з Белай Русі»: «Ой пісне, доле! Гуси мої, гуси, У вирій летите із Білорусі, На 
крилах — і путі моєї краплі...» (Б. Степанюк). 

Збагаченню експресивних засобів української мови певною мірою сприяють переклади 
творів білоруської художньої літератури. Українські перекладачі творчо засвоюють 
лексико-стилістичне розмаїття оригіналів, розширюючи функціонально-стилістичні 
можливості рідної мови. Наприклад, С. Пилипенко, працюючи над перекладом байки 
К. Кропиви «Чорт», увів до українського вжитку білоруську народну приказку кожух 
лежить, а дурень дрижить. Г. Вігурська, перекладаючи п’єсу «Хто сміється останнім» того 
ж таки К. Кропиви, збагачує українську фразеологію білорусизмами хто в біб, хто в горох; 
крукам носа не дістати; хто порося вкрав, у того й у вухах пищить; баби плачуть, як бобри 
та ін.15

Із усього сказаного можна зробити такі висновки: 1) українська мова контактує із 
білоруською мовою не лише на лексичному, фонетичному, словотворчому і граматичному 
рівнях, а й на рівні стилістичному; 2) білоруські мовні елементи в ролі експресивних засобів 
української мови вживалися здавна, але в останні десятиліття цей процес з 
екстралінгвістичних причин особливо активізувався; 3) із білоруської мови в арсенал 
виразових засобів української мови потрапляють головним чином лексика і фразеологія; 
4) окремі білорусизми набули експресивних якостей на українському мовному ґрунті; 5) чим 
далі білорусизми заглиблюються в український мовний (діалектний) обшир, тим більшої 
семантико-стилістичної трансформації вони зазнають; 6) білорусизми, що вживаються в 
українській мові у ролі експресивних засобів, не порушують її національної самобутності, а 
лише збагачують, роблять гнучкішою та різнобарвнішою її стилістичну систему; 
7) експресивно-стилістичне функціонування білорусизмів в українській мові показує, що 
мовна інтерференція є одним із важливих факторів, які впливають на лінгвостилістику. 

                                                           
15 Див.: Білодід І. К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР. К., 1967, с. 99—111; Про порівняльну стилістику 
східнослов’янських мов. − В кн.: Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. К., 1972, с. 18; Контакты 
украинского языка с другими славянскими и унификация его устной литературной формы. К., 1968, с. 22. 


