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В статье анализируется диалектная лексика в прозе известного чувашского 

писателя-прозаика, публициста Василия Антонова. На материале повести 

«Горе старой березы» (Ватă хурăн хурлăхĕ) рассмотрены диалектные слова, 

особенности их функционирования, также определили тип диалектизмов и 

сравнили их со словами литературного языка. 
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Под диалектом или говором понимают такую разновидность того или иного языка, 

которая, обладая теми же основными чертами, что и общенародный язык, в то же 

время имеет и свои специфические особенности [3: 10]. 

Среди чувашских поэтов и писателей, которые широко использовали диалектную лек-

сику, особого внимания заслуживают творчество Я. Ухсая, Ф. Уяра, М. Ишимбая, 

В. Антонова. Значимость предпринятого исследования обусловлена тем, что употреб-

ление диалектизмов в художественных произведениях В. С. Антонова не подверглась 

специальному исследованию. В. С. Антонов – поэт, прозаик, член республиканского 

объединения «Шуратăл», автор книг «Вăрттăн телей» («Тайное счастье») (2003), «Шыв 

сикки» («Перекат») (2005), «Ватă ăшши» («Бабье лето») (2006), «Икĕ çыран хушшинче» 

(«Между двумя берегами») (2010), член Союза писателей с 2000 г., член Союза профес-

сиональных писателей ЧР с 2002 г., член Союза писателей РФ с 2003 г. 

Творчество любого писателя или поэта в какой-то мере принадлежит той родине, где 

он родился и рос (родился Василий Сергевич Антонов в деревне Новые Карамалы Ми-

якинского района Башкирской АССР), поэтому характерной чертой его прозы являют-

ся также слова, бытующие у чувашей Миякинского района Республики Башкортостан. 

В книгу «Между двумя берегами» вошли 211 стихотворений и 1 повесть «Горе старой 

березы». Целью нашего исследования является выявление диалектных слов в повести 

Василия Антонова «Ватă хурăн хурлăхĕ» («Горе старой березы») и определить их тип, 

сравнить их на фоне литературного языка. 

Рассмотрим диалектизмы, встречающиеся в повести, по группам диалектных слов (в 

соотношении с лексикой литературного языка). 
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1. Собственно-лексические диалектизмы – это местные слова, корни которых отсут-

ствуют в литературном языке: кăрлай – коробейник: Çавăнпа, яла тутар кăрлай-

сутуçă килнĕ хушăра, ял-йыш калаçу енчен йывăрлăха кĕрсе ÿкмест [1: 247]; Кăрлайпа 

курнăçни вара – ялта паллă ĕçсенчен пĕри [1: 247]; Пире вара, вĕт халăха, теттесемсĕр 

пуçне нимĕн те туртмасть кăрлай енне [1: 247]; Кăрлай çитнĕ хыпар сарăлсанах çыр-

ма-çатрара шыраса çÿриччен хатĕррине каян та паран [1: 247]; Ăçтан тупса килет 

вĕсене кăрлай! [1: 248]; Кăрлай пĕрремĕш хут килсессĕн, юрĕ, шăмăсене кăларса пама 

пулать [1: 248]; – лит. вак сутăç; курăм – корм: Аппăшĕпе шăллĕ вара ватăсен 

выльăхĕсем валли курăм турттараççĕ [1: 215]; Аттепе анне, Никкалай пиччепе инке 

пулăшнипе, мăйракаллă вĕтĕ выльăх валли курăм хатĕрлерĕç [1: 223] – лит. выльăх 

апачĕ (< рус. корм); калек – ложка: Куратăн вĕт: тимĕр калексем туянма укçа çук [1: 

212] – лит. – кашăк (< тат. калак, < башк. «калак «чайная ложка», «лопатка для шпа-

клевки»; «лопасть»); куян – заяц: Халĕ те, çав тери тимлĕ, хăравçă куян пек, кĕтсе 

лартăм пулин те, вĕрентекен кĕрсе тăни ăнсăртран пулчĕ [1: 214] – лит. мулкач (< тат. 

куян, < башк. куян, «заяц»); кăтлă – удачно: Кам та кам çак çырма урлă пĕрремĕш хут 

каçать иккен, кăтлă, ăнăçлă пултăр тесе, йывăç çулçи татса пăрахмалла [1: 245] – лит. 

ăнăçлă, ăнăçуллă;хăтлă (< тат. котлы «счастливый, приносящий счастья»); (кевте – ту-

ловище, стан, корпус, осанка, тело: Асрах-ха: туратăмсем сайраччĕ, кевтем-кĕлеткем 

йăваш çилпех хуçăлсах авăнатчĕ, имшеркке тымарсем типĕпе хăрса ларассăнах 

туйăнатчĕç [1: 210] – лит. ÿт-пÿ, пÿ, кĕлетке, тăлпу (< тат. гǝудэ «туловище»); кĕçĕн-

кĕрĕм – трудный: Эй, асран кайми айван та кĕçĕн-кĕрĕм иртнĕ ачалăхăм [1: 223] – лит. 

йывăр, тертлĕ, хĕнлĕ; куммăкайăн – видимо, кажется, вероятно: Сасă тăван пек 

илтĕнчĕ, кумăкайăн, Хушка [1: 252] – лит. пулас, пулмалла, ахăртнех; мерттес – спа-

сибо: – Ай, хитре...ай, лайăх! – парнесене ăшшăн йышăнать анне. – Мерттес, 

ульăм [1: 221]; Мерттес парнÿсемшĕн те вăй-хал хĕрхенменшĕн [1: 239] – лит. – тав, 

тавтапуç; минкет – злить: Пар ачасене кăштах, ан минкет, – атте хăй те курман япа-

лапа кăсăкланса сĕтел умне пырса тăрать [1: 222] – лит. тарăхтар; пехетлĕ – счастли-

вый: Эпир хамăр майлă телейлĕ те пехетлĕ пулнă [1: 242] – телейлĕ, ăраскаллă (соб-

ственно чувашское именное образование на -лĕ от пехĕт «счастье, благополучие» (< 

тат., башк. бǝхет «счастье», «удача»)); путех – может быть, возможно: Арçынсем ĕçке 

ярăнчĕç, кунсерен шалалла туртакан чир вĕсене, путех, хăйĕн авăрĕнчен кăлармĕ [1: 

253] – лит. тен, ахăр, пуль; ревĕшлĕ – подобно: – Тав сана (çавă), Атте Турă сана 

çăмăллăх та ырлăх-сывлăх патăр, пире вара – ăраскал та хăтлăх, çак стакан ревĕшлĕ, 

тулли пурнăç, карта тулли выльăх-чĕрлĕх те чăх-чĕп [1: 229] лит. пек, евĕр (< тат. рǝвеш 

«вид, образ, облик», «обличие», «уклад», «манера», «форма, род»); сăхăм – животное 

(крупный рогатый скот), предназначенное на убой; мясо: – Кашнинчех, мĕнле тулли 

лавпа килнĕ, çаплипех, ураписене лачăрттарса, ватă лаши, сăхăмĕ, ура тапса туртакан 

çăкпа тухса каять ялтан [1: 248]; (<тат. сугым «скот (лошадь), предназначенный для 

убоя»); сÿретке – образ, вид, облик: Пĕтĕм вуллăмпа, тымарсенчен пуçласа хăрса 

хуралнă тăррăм таран, туятăп: карчамас карчăка тухрăм, шăрăха та, сивве те туйми 
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пулчĕ илем те ĕренке çухатнă сÿретке, çулçăсем те арпашăна пуçларĕç [1: 252] – лит. 

сăн, сăн-пит; нĕр, ĕренке; тăвайкки – гора: – Кăçал, Тур парсан, эсĕ, ульăм, хĕлĕпе юл-

ташусем юрпа вылянине те тăвайкки ярăннине чÿречерен кăна пăхса ăмсанса 

лармăн, – савăнтарать мана атте [1: 224] – лит. – ту; тĕлĕш – мечтать: Ĕмĕрлĕхех 

куçне хупас пулсассăн та, кунта мар, вăтăр çул пĕр тÿпепе пурнăç кĕтнĕ мăшăрĕ çумĕн-

че канăç тупасшăн тĕлĕшет [1: 253] – лит. ĕмĕтлен; çун, ăнтăл; такта чей – плиточ-

ный, прессованный чай: Анне çакна палăртса пуль матрÿшкепе хутăш такта чей 

пĕçернĕ [1: 212]; хăма чей – плиточный чай: Унчченхи пек, сахăр та, хăма чей те илсе 

килнĕ пиччÿ [1: 238] (< тат. такта, башк. такта «доска», «тес»; тат. такта чǝй «пли-

точный чай»; уйла – думать: Пĕрре, иккĕ, виççĕ, тваттă – 

Улма шутларăн-им эс. 

Çÿрĕп-çÿрĕп те пăрахăп 

Тесе уйларăн-им эс? [1: 241] – лит. шухăшла (глагольное образование на -ла от уй 

«мысль»; ср. тат., башк. уйла «держать в уме»; «думать» «обдумывать», «помышлять», 

«размышлять» < уй «мысль»); хайла – повод, предлог, основание: Ара, тахăш шăл 

йĕрен пăлтăр алăкне çаклатса çăраççи уртмалли вырăна патак чиксе хăварнă та, çав 

пÿтсĕре пула кил хуçи акă, шалта тулса ларнă вĕчине ирĕке кăларнă май, айĕн-çийĕн 

ятлаçса, ял вĕçĕнчи çерем çине тухнă кĕтĕве хуса çитес хайлапа выльăх-чĕрлĕхне урам 

тăрăх чуптарать [1: 232]; Манăн çав тери пĕлес килет, – урама выляма тухсан ачасен 

умĕнче çисес хайлапа [1: 239]; Эпир, шывсăр антăхнăскерсем, çыран хĕрне пăрахнă 

пулă евĕр сывлакаласа, пите çăвара йĕпетсе илес хайлапа, харăс пĕшкĕнесшĕнччĕ, ан-

чах аслин сасси пурсăмăра та тăпах чарчĕ [1: 245]; Пĕррехинче çапла, икшер шăхлич 

туянас хайлапа, икĕ теçетке çăмарта пуçтарас терĕмĕр [1: 248] – лит. йÿтĕм, сăлтав, 

çăмăл (< тат., башк. хǝйлǝ «хитрость», «лукавство», «плутовство», «уловка», «увертка» ); 

чÿпĕк – заноза: Акă çур çĕр çитнине пĕлтерекен автансен сасси, пускилсен çăмламас 

Шарикĕ иртен-çÿрене, ыйхине пăснипе ĕнтĕ, кăмăлсăррăн левкесе ăсатни, канма 

вырăн шыракан вичкĕн çил улăма чăштăрттарни, унтан каллех картари кашта çинче 

ирхи шурăмпуç кайăкĕ шарлаттарса авăтса яни – чÿпĕк евĕр пуçа кĕрсе ларнă [1: 211] – 

лит. шăрпăк; хысна – государство: Кунта, заготскот пунктĕнче, ĕне-пушмаксене пĕр 

хакпа илеççĕ пулсан, лере вара вĕсене, çупа тăртаннă та кÿпченĕскерсене, хаклăрах 

параççĕ хыснана [1: 220]; Ăнланатăп ăна – пĕчĕк пуçăмпа пулсассăн та: леш мăнтăр ен-

чен вăл – хысна çынни, пирĕн енчен – тăван кас [1: 227]; Ĕлĕкрех сайра хĕрарăм ача 

çуратма хысна çуртне кайнă [1: 234]; Тимĕрçĕ те пулăçă, столяр та строитель япалисем, 

тĕрлĕ йышши хăйра, пуртă та çава хысна лавккинчен йÿнрех туянма пулать кунта [1: 

247] – лит. патшалăх; хутаç – мешок: Ан васкăр, – пÿлет вăл пире, курасшăн çунса 

пуçсене халь-халь хутаçа чикес пек пăхакансене [1: 221] – лит. – михĕ (деминутив на –

ç от неупотребительного ху(л)та «сума»; чепчек – колобки: Сĕтел çинче ахаль вăхăтра 

лекмен улма та тăпăр пÿремеçĕ, пĕчĕк те пысăк аш, кавăн, улма кукăлĕсем, тулă кулачĕ, 

пĕлĕм, чепчек, какайлă яшка тата ытти çимĕçсенчен хатĕрленĕ тĕрлĕ йышши шăл çем-
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ми [1: 230] – лит. йăва (< тат. диал. чепчǝги, чǝкчǝги, чǝкчǝки «татарское национальное 

кушанье» (чэк-чэк)); шайăр – взимать: Налук шайăрса çÿрекен çынсене эпĕ пĕрре те 

куртăм [1: 226] – лит. ил, тÿлеттер; явлăк – платок: Васканипе тата вĕри кăмака 

çăварĕ умĕнче ăшталаннă пирки аннен ырхан та пĕркеленсе пĕтнĕ пичĕ-куçĕ хĕп-

хĕрлех, хĕрле çыхнă çеçкеллĕ явлăкĕ ĕнси çинех анса ларнă [1: 212]; Мĕн кăна çук пуль 

кунта вĕсем ыйтнине тивĕçтерме: тĕрлĕ виçеллĕ çĕлемелли те çыхмалли йĕп, тĕрĕ тĕр-

лемелли мулине те туплашкаллă çип, йĕс те пăхăр пÿрнеске, çивĕт валли тĕрлĕ хăю, çÿç 

уçмалли шултра тура та пыйтă турамалли вĕтĕ тура, алă сулли те шăрçа çыххи, çăмăл 

атă-пушмак та асамат кĕперĕ тĕслĕ явлăк, çитсă, резинка... [1: 247] – лит. тутăр; 

шĕтĕрнек – частокол, решетка, штакетник: Сывлăш çавăрса илнĕ май, вăхăта сая 

ямасăр, карта-хурасене, çатан-шĕтĕрнеке юсамалла, çĕнетмелле [1: 218]; элес-мелес – 

громоздкий: Аслă аппа е кÿршĕ Туля пичче хуларан яла курма килсен каласа панă 

тăрăх, пăравус – нумай урапаллă, пăспа хаш-хаш сывласа мăрйинчен çăра тĕтĕм 

паклаттарса, хăй хыççăн вăтăр-хĕрĕх вакун çаклатса, чукун çул – икĕ рельс – тăрăх чу-

пакан тăрăхла элес-мелес тимĕр купи иккен [1: 226] – лит. – пысăк); Энтри апачĕ – 

полдник: – Юрĕ, – арçынсен йывăр калаçăвне çемçетесшĕн пулчĕ анне, – чарăннă-

чарăннах ĕçлеме Энтри апачĕ тусах илер ĕнтĕ [1: 237] – лит. кахал апачĕ. 

2. Фонематические диалектизмы совпадают по значению с соответсвующими словами 

литературного языка, но отличаются от них одной или двумя фонемами: йÿшке – 

вьюшка: Палкаса тухакан тĕтĕм пÿрте тухасран, йÿшкене уçса, сăмавар тăрпи çине 

кукăр пăрăх тăхăнтартрĕ, пĕр вĕçне кăмакана тĕллерĕ [1: 221] – лит. юшкă; кĕнтелем – 

свидетель: – Манăн кĕнтелемсем те пур, – пуçне каçăртрĕ пичче [1: 236] – лит. кÿнте-

лен; ачапча: Çак кун, тĕслĕхрен, ман пата кам маларах, пĕрремĕш, пырса кĕрет, çавна, 

ватă-и, ачапча-и, минтер хунă пукан çине лартса сĕтел хушшинче хăналанмалла [1: 

229] – лит. ача-пăча; кĕçналăк – калитка: Камăн кĕçналăкне хăйăрса илсе, урăх вырăна 

йăтса кайса хураççĕ, пĕрерĕшĕн хпхи умĕнчи сакка тăпăлтарса кăларса урам урлă 

лартаççĕ [1: 231]; Юлашкинчен ывăннă Хушка хапха патне çитсе кĕçналăка тăпсинчен 

сиктерсе ирĕкелле тапса сикме сĕм çитерчĕ [1: 252] – лит. калинкке, кĕçĕн алăк; мат-

рÿшке – раст. душица, материнка, матрешка, «маткина душа»: Анне çакна палăртса 

пуль матрÿшкепе хутăш такта чей пĕçернĕ [1: 212] (< рус. матрешка); моттык – мо-

тыга: Моттык аври ал лаппине, хăнăхман пулсассăн, юн кăлармаллах хăшкаса пĕте-

рет [1: 219]; Хĕрсе кайса, тăварлă тарпа çăвăнса çĕрулми анине моттыксемпе чак-

катпăр [1: 235]; Пичче килсе ĕç йĕркине улăштарнипе усă курса тăватсăмăр та 

юлхавлăн моттык аврисем çине тĕрĕнетпĕр [1: 235]; Аппа та, анне пек, моттыкне 

çатан çумне тĕрентерсе кил хушшинелле лĕпĕстетрĕ [1: 237] – лит. катмак, муттик (< 

рус. мотыга); пурĕпĕр – все-таки: Э, ман шутпа, пурĕпĕр аçлăк хумалла, атту тарпа 

вăраха пымĕ [1: 212] – лит. пурпĕрех; пÿтсĕр – непутевый, беспутный, негодный: Ара, 

тахăш шăл йĕрен пăлтăр алăкне çаклатса çăраççи уртмалли вырăна патак чиксе 

хăварнă та, çав пÿтсĕре пула кил хуçи акă, шалта тулса ларнă вĕчине ирĕке кăларнă 
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май, айĕн-çийĕн ятлаçса, ял вĕçĕнчи çерем çине тухнă кĕтĕве хуса çитес хайлапа 

выльăх-чĕрлĕхне урам тăрăх чуптарать [1: 232] – лит. путсĕр; пÿремеç – ватрушка: 

Сĕтел çинче ахаль вăхăтра лекмен улма та тăпăр пÿремеçĕ, пĕчĕк те пысăк аш, кавăн, 

улма кукăлĕсем, тулă кулачĕ, пĕлĕм, чепчек, какайлă яшка тата ытти çимĕçсенчен 

хатĕрленĕ тĕрлĕ йышши шăл çемми [1: 230] – лит. – пÿремеч; такан чуччи – качели: 

Праçник умĕн, темиçе кун маларах, пирĕн тăкăрлăк пуçĕнче тата Микуш çăлкассинче 

такан чуччи лартатчĕç çамрăксем [1: 231] – лит. чуччу; тĕпчĕк – наследник: Çумри 

пÿрт çемйин чи пĕчĕкки, тĕпчĕкки, хĕлле, кăрлач вĕçĕнче, çиччĕ тултарса саккăра 

кайрĕ [1: 233]; Йĕри-тавра куçа йăмăхтаракан шурă вителĕк тĕпчĕкĕн чĕринче тиха 

ашкăнчăкĕ çуратрĕ [1: 233]; – Акă, канфет шăршине сиссе, тĕпчĕкĕмĕр те çитрĕ, – кĕт-

се илет мана илпек сĕтел тавра пуçтарăннă туслă çемье [1: 238]; Çак килпетсĕр пÿртре 

хуçа пулма çуралнă тĕпчĕк те çирĕмрен иртрĕ ĕнтĕ, мăн каччă пулчĕ, маттур та ăслă [1: 

252]; Ыттисем, тĕпчĕксĕр пуçне, аякри кăнтăрта кил-çуртлă та çемьеллĕ пулса пĕтрĕç 

пулсассăн та, тĕлленнĕ тĕреклĕ телей пĕри те тупаймарĕ [1: 253]; Çурт маччи хĕрарăм 

пĕччен пурăннă, тĕпчĕк хĕсметре тăнă вăхăтрах тĕревсемпе çеç тытăнса тăратчĕ [1: 

253]; Тĕпчĕк, сăнанă тăрăх, пĕчĕкрен кĕнекене таса тивĕç вырăнне хурса, çыруçă пулас 

тĕлĕшпе сăвă-юрă хывма туртăнса çитĕннĕскер, яла, тăван тавралăха, чĕрĕлĕх панă 

пÿртне, мана, ватă хурăна, тен, хайлавсемпе чыслĕ те ырă сăмах халалĕ [1: 253]; – лит. 

тĕпкĕч; хăйăр – взламывать: Камăн кĕçналăкне хăйăрса илсе, урăх вырăна йăтса кайса 

хураççĕ, пĕрерĕшĕн хапхи умĕнчи сакка тăпăлтарса кăларса урам урлă лартаççĕ [1: 

231] – лит. хайăр. 

3. Морфологические особенности. Местоимение у уотребляется больше всего после 

глаголов настоящего времени.– у – он, она: – Акă ăçта тăрать иккен у! – шартах сик-

терчĕ сасă [1: 214]; Иккĕн – иккĕн ĕнтĕ у [1: 219]; – Туртакаланса тăракан марччĕ те-ха 

у... [1: 219]; Вĕри у, куркапа шыв ăсанçи тăватăп та, ĕçнĕ пек кăтартса, савăта çăвар 

патĕнче тытатăп [1: 222]; Атту, мĕнле-ха у, пĕлекен Мускавра, пĕлмен кăмака çинче 

теççĕ [1: 238] – лит. вăл. В этих примерах мы видим, что глагол употребляется в форме 

1-го лица единственного числа в утвердительной форме: лартап – поставлю (лит. – 

лартатăп), унап – раскатывать, катать (лит. – унатăп), хывап – ставить, сажать, по-

мещать (лит. – хыватăп): Чукун чÿлмекпехалех улма лартап, чуста çăрса çăкăр унап та 

хывап кăмакана [1: 211]. 

4. Семантические диалектизмы, когда одно и то же слово в разных диалектах имеет 

разное значение: улма – картофель: Ĕçĕ те пытăр, улми те кăларантăр [1: 219]; Чукун 

чÿлмекпе халех улма лартап, чуста çăрса çăкăр унап та хывап кăмакана [1: 211] – лит. 

çĕр улми. Слово улма в литературном языке используется в значении «яблоко», а в го-

ворах чувашей Республики Башкортостан в значении – «картофель». 

Диалектная лексика, употребляемая в художественных произведениях В. С. Антонова, 

является своеобразным отражением реальной лействительности, поэтому она имеет 

какие-то свои закономерности, зависящие от особенностей истории народа, конкрет-
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ных условий его жизни. Диалектизмы используются с целью характеристики нравов и 

обычаев народа, воспроизведения местного колорита. 

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ (проект №15–04–00–383/17) 

Примечания 

башк. – башкирский; лит. – литературный; рус. – русский; тат. – татарский 
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The article analyzes the dialect vocabulary in the prose of the well-known Chuvash 

writer-prose writer, publicist Vasily Antonov. On the material of the story  

“The grief of the old birch” (Wata khuran khurlăhĕ) dialect words are considered, 

the features of their functioning, also determined the type of dialectisms and 

compared them with the words of the literary language. 
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