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Пры ўжыванні фанетычных сродкаў абавязковым кампанентам 

з’ўяляецца элемент гульні, які аўтары лічаць вельмі ўдалым прыёмам для наву-

чання дзіцяці. Між тым, моўная гульня слоў стварае ва ўспрыманні дзіцяці 

слыхавыя вобразы, а таксама навучае правільнаму вымаўленню слоў. Яскравы 

прыклад – верш Алега Старынчыка «Варона»: 
 

Важна ходзіць на дварэ, 

Носіць моднае карэ, 

Яе клічуць Караліна, 

Яна страляе з карабіна. 

Раз’язджае на карэце, 

Нібыта грае на кларнэце. 

Варона знае каратэ, 

І танцуе ў вар’етэ. 
 

Усе названыя моўныя сродкі надаюць вершам мастацкую выразнасць і 

мілагучнасць, багатую вобразнасць, глыбокую змястоўнасць. Вывучэнне ды-

намікі развіцця дзіцячай літаратуры адносіцца да прыярытэтных напрамкаў су-

часнага беларускага літаратуразнаўства, паколькі дазваляе не толькі канкрэтна 

ахарактарызаваць сістэму выяўлення дзіцячага светаразумення праз прызму 

творчасці пэўнага пісьменніка, але і спрыяе прагназаванню далейшага развіцця 

лексіка-семантычных і стылістычных рэсурсаў сучаснай беларускай літара-

турнай мовы. 
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Дэархаізацыя старабеларускіх слоў як сродак намінацыі ў БНТ-11
1
 

 

У 1920-я гг. імкліва пашыралася сфера ўжывання беларускай мовы, 

асаблівая ўвага пры гэтым надавалася мове навукі, у сувязі з чым пачалася 

свядомая праца па фарміраванню і ўпарадкаванню беларускай тэрміналогіі. 

І паколькі з’явілася вялікая патрэба ў сродках намінацыі, то выкарыстоўваліся 

                                                           
1
 БНТ-11 – Беларуская навуковая тэрміналогія. Выпуск 11: Грамадазнаўства. Мінск, 1927. 
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ўсё новыя і новыя крыніцы папаўнення беларускай навуковай тэрміналогіі: 

былі задзейнічаны агульнаўжывальная і дыялектная лексіка, неалагізмы, калькі 

і паўкалькі, іншамоўныя запазычанні. З’явілася і цікавасць да старабеларускай 

пісьмовай мовы, якая мела даволі развітую тэрміналагічную сістэму. Лексічнае 

багацце старабеларускай мовы пачало разглядацца як патэнцыяльная крыніца 

для папаўнення новых тэрмінасістэм. На думку многіх лінгвістаў, ажыўленне 

ўстарэлых слоў магчыма ва ўсякай пісьмовай мове на розных этапах яе развіцця, 

аднак найбольш актыўна гэты працэс працякае ў мовах, якія мелі перапынак 

у пісьмовай традыцыі, што было характэрна і для беларускай мовы [3, с. 144]. 

Выразна выявілася гэтая тэндэнцыя і ў «Беларускай навуковай 

тэрміналогіі», прынамсі ў 11 выпуску («Грамадазнаўства») 241 тэрмін з 1838 

праналізаваных (13,1 %) – гэта словы, якія бытавалі яшчэ ў старабеларускай 

мове: веча, войска, воласьць, волат, вольнасьць, гарэзія, гарэтык, гаспадар, 

гелда, дзяржава, дружына, друк, дыктатар, дэкрэт, залога, зброя, звычай, 

згода, змова, калясьніца, каралеўства, касьцёл, кірмаш, кляштар, конвэнт, 

мыта, мытніца, найміт, намесьнік, нарада, падатак, пазыка, пас-ол, 

паспаліты, раб, рада, рольнік, роўнасьць, рубеж, скарбніца, сойм, сталіца, 

схізма, сьвет, тубылец, чынш і інш. Многія з гэтых слоў не пакідалі 

актыўнага слоўніка беларускай мовы. Але ёсць і такія, што на нейкі час выйшлі 

з актыўнага ўжытку, а ў пачатку XX ст. зноў у яго вярнуліся – дэархаізаваліся. 

Так, тэрмін аблога ўжываецца ў БНТ-11 са значэннем ‘асада’, аднак у 

старабеларускай мове гэтае слова (облога) мела іншае значэнне – ‘паклёп, 

ілжывае абвінавачванне’, паводле «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» 

(далей – ГСБМ) (ГСБМ, вып. 21, с. 178). Тэрмін барбар у БНТ-11 адпавядае су-

часнаму варвар, а ў старабеларускай мове гэтае слова (барбаръ) мела значэнне 

‘тыран’ (ГСБМ, вып. 1, с. 193). Цікава, што некаторыя тэрміны для абазначэння 

рэалій савецкага жыцця былі паўторна запазычаны беларускай мовай, 

напрыклад слова камісар (БНТ-11). У старабеларускай мове таксама існавала 

слова комисаръ (коммисаръ, комиссаръ), якое абазначала ўрадніка, што пасы-

лаўся для выканання спецыяльных абавязкаў (ГСБМ, вып. 15, с. 237–238). 

БНТ-11 – гэта тэрміналагічны слоўнік, а, значыць, яго рэестравыя 

адзінкі павінны быць адназначнымі. Як вядома, агульнаўжывальныя словы 

становяцца тэрмінамі ў адным са сваіх значэнняў. Таму шэраг слоў мае 

больш шырокае значэнне ў старабеларускай мове, напрыклад: тэрмін залога 

(‘гарнізон’ у БНТ-11), а ў старабеларускай мове залога – 1) засада; 2) атрад, 

які знаходзіцца ў засадзе; застава, гарнізон; 3) салдат, якога пакінулі на 

пастой (ГСБМ, вып. 10, с. 278). 

Тэрмін асада ў БНТ-11 з’яўляецца дублетам да тэрміна калонія. У стара-

беларускай мове слова осада было мнагазначным: 1) пасяленне на месцы 

зямель, якія пустуюць, калонія; 2) грашовы чынш, які плацілі сяляне за кары-

станне зямлёй; 3) крэпасць, умацаванае месца; 4) асада, аблога; 5) сілы асады; 

6) умацаванне; насаджванне; устаўка (ГСБМ, вып. 22, с. 326–327). 

Тэрмін пасад падаецца як дублет тэрміна трон у БНТ-11. У старабела-

рускай жа мове слова посадъ мела наступныя значэнні: 1) прыгарад, прадмесце; 
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пасёлак; 2) гандлёва-рамесніцкая частка горада за крапасной сцяной; 

3) апорная бэлька (ГСБМ, вып. 27, с. 66–67). 

Тэрмін скарб у БНТ-11 мае значэнне ‘казна’, а ў старабеларускай мове 

скарбъ абазначаў: 1) грошы, каштоўныя рэчы, маёмасць; 2) дзяржаўная 

маёмасць, казна; 3) склад, месца захоўвання карысных рэчаў; 4) закапаныя, 

схаваныя каштоўнасці (ГСБМ, вып. 31, с. 301–303). 

Але ёсць і выпадкі, калі прынцып адназначнасці тэрміна парушаўся. 

Напрыклад, змова мае два тэрміналагічныя значэнні ў межах БНТ-11: 

‘загавор’ і ‘канспірацыя’. У старабеларускай мове слова змова таксама было 

мнагазначным: 1) угавор, дамоўленасць; 2) змова, тайнае пагадненне; 

3) згода, пагадненне; 4) перагаворы, спрэчка (ГСБМ, вып. 13, с. 41). 

Некаторыя тэрміны маюць блізкае або падобнае значэнне. Так, слова 

сяліба ў БНТ-11 абазначае ‘пасяленне’ і з’яўляецца сінонімам да слова 

сядзіба. У старабеларускай мове гэтым словам адпавядаюць селиба і садиба 

(ГСБМ, вып. 31, с. 195). Суадносяцца таксама адназначныя словы малярства 

і малярство, малерьство; скарбніца і скарбница; бунт, мыта, мытніца, сойм 

і мнагазначныя бунтъ, мыто, мытница, соймъ, соемъ. 

Выкарыстоўваюцца старабеларускія словы і для размежавання блізкіх па-

няццяў: тэрмін паганства ў БНТ-11 абазначае ‘язычаства’, а тэрмін балвахваль-

ства – ‘пакланенне ідалу’. У старабеларускай мове балвохвалство, балво-

фалство, балвохвальство, болвофалство, болвохвалство – ‘язычаства, ерась’ 

(ГСБМ, вып. 1, с. 301–303). 

Такім чынам, дэархаізацыя старабеларускіх слоў з’явілася адной з крыніц 

фарміравання грамадазнаўчай тэрміналогіі; старабеларускія словы маглі ўва-

ходзіць у новую тэрмінасістэму з новым значэннем (аблога), з арыгінальным 

значэннем (сяліба) ці са звужэннем значэння (залога, асада, пасад). 
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Экзатычная лексіка ў мове твораў пра замежныя падарожжы 

 

Лексічны склад беларускай мовы з’яўляецца найбольш рухомай і зменлівай 

часткай, якая на працягу ўсёй яе гісторыі няспынна развівалася і ўдасканальва-

лася. Папаўненні лексікі адбываліся як за кошт уласных сродкаў, так і ў выніку 

запазычвання іншамоўных слоў. Сярод апошніх у сучаснай беларускай мове 

вылучаюцца адаптаваныя запазычанні, многія з якіх нават не ўсведамляюцца 

як уласна запазычанні, а таксама адзінкі так званай экзатычнай лексікі. 


