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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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2. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1–31. Мінск, 1982–2011. 

3. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А. Я. Баханькова. 
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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. 
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Экзатычнай лексікай у навуковай літаратуры прынята лічыць словы і 

выразы, запазычаныя з іншых моў, што выкарыстоўваюцца для надання мове 

асаблівага (мясцовага) каларыту і перадачы адметных рыс лінгвакультуры і 

ментальнасці іншага народа [1]. Такія словы абазначаюць прадметы і 

паняцці, не ўласцівыя беларускай рэчаіснасці, характарызуюць палітычнае, 

эканамічнае і культурнае жыццё замежных краін. 

Сучасныя даследчыкі вылучаюць тры тыпы іншамоўных запазычанняў 

сярод літаратурных слоў: запазычаныя словы, экзатычная лексіка і 

іншамоўныя ўкрапленні. Увогуле ж вылучэнне разраду экзатычнай лексікі 

сярод слоў іншамоўнага паходжання адбылося толькі ў ХХ ст., нягледзечы на 

тое, што такія лексемы былі распаўсюджаны ўжо ў самых ранніх помніках 

пісьменства ўсходніх славян. Напрыклад, у помніках старабеларускага 

пісьменства XIV–XVII стст. даследчыкі вылучаюць некалькі прадметна-

тэматычных груп экзатызмаў [2, с. 174]: 

1. Назвы асоб паводле роду заняткаў, прафесіі, светапогляду, 

сацыяльнаму становішчу, адносінах да навуковых напрамкаў і рэлігійных 

плыняў і сектаў: адамитъ, аполинаристъ, баша, есаулъ, мурза, патронъ, 

сатрапъ, чабанъ, яничаръ. 

2. Назвы раслін розных геаграфічных раёнаў зямнога шара: алоесъ, 

кедръ, кипарисъ, мандрагора, шафранъ. 

3. Назвы жывёл, птушак, насякомых і іншых жывых істот, рэальных і 

міфалагічных: акрида, аспидъ, елефантъ, иппотамъ, кгрифъ, хамелеонъ. 

4. Назвы іншаземных устаноў, будынкаў, матэрыялаў, вырабаў і спе-

цыфічных прадметаў культуры: иподромъ, лябиринтъ, мечеть, сафаръ, юртъ. 

5. Назвы метрычных, вагавых і грашовых адзінак іншых народаў: 

брактъ, гинъ, драхма, маца, фодръ. 

Уключэнне гэтых і іншых слоў у «Гістарычны слоўнік беларускай 

мовы» А. І. Жураўскі тлумачыць тым, што экзатычная лексіка «садзейнічала 

павышэнню адукацыйнага ўзроўню тагачасных чытачоў, папаўняла іх веды 

ўяўленнямі аб прадметах і паняццях з жыцця іншых народаў і ў пэўных 

сітуацыях выкарыстоўвалася беларусамі ў моўных кантактах» [2, с. 176]. 

Неабходна адзначыць, што ў мове мастацкай літаратуры можна 

сустрэць яшчэ адзін з відаў іншамоўных запазычанняў – так званыя 

варварызмы (барбарызмы – ад грэч. barbarismos – ‘той, хто ўрываецца’). Калі 

экзатызмы асвоены графічна, фанетычна і марфалагічна, то варварызмы або 

зусім не асвоены, або асвоены толькі графічна. 

Прынцыповае адрозненне паміж экзатызмамі і іншамоўнымі ўкраплен-

нямі-варварызмамі заключаецца, як можна лічыць, у іх неаднолькавых ад-

носінах да паняццяў і мовы. Экзатызмы хоць і ўяўляюць сабой элементы за-

межных моў, але маюць на мэце пазнаёміць чытача не з замежнай мовай, а з 

новымі прадметамі, з’явамі і паняццямі. Іншамоўныя ж украпленні ў большасці 

сваёй маюць адэкватныя адпаведнасці ў мове-пазычальніцы, захаванне іх у пе-

ракладных тэкстах матывуецца рознымі меркаваннямі філалагічнага парадку. 

Украпленні галоўным чынам адлюстроўваюць стаўленне да замежнай мовы. 
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Экзатычная лексіка даволі шырока сустракаецца ў мастацкіх і 

публіцыстычных творах, прысвечаных замежным вандроўкам беларускіх 

пісьменнікаў. Такія падарожжы сталі звычайнай справай асабліва пасля таго, 

як Беларусь у 1945 годзе стала адной з заснавальніц Арганізацыі Аб’яднаных 

Нацый (ААН). Пачынаючы з гэтага часу ў склад дэлегацый на штогадовыя 

сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Ёрку сталі ўваходзіць грамадскія 

дзеячы і пісьменнікі Беларусі. У складзе дэлегацый пісьменнікаў СССР яны 

часта выязджалі ў замежныя краіны для наладжвання міжнародных адносін. 

Адзначым таксама, што экзатычная лексіка ў мову твораў асобных 

пісьменнікаў магла трапіць і ў выніку асабістых кантактаў беларускіх і 

замежных творцаў, а таксама ў выніку баявых дзеянняў пісьменнікаў-

франтавікоў на палях Другой сусветнай вайны. 

Удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны былі многія беларускія 

пісьменнікі, у тым ліку і Народны паэт Беларусі Пімен Панчанка, які ў 1944 г. у 

складзе абмежаванага вайсковага кантынгенту Савецкай Арміі пабываў у Іране. 

Вайсковаму перыяду жыцця паэт прысвяціў вершаваны цыкл «Іранскі дзённік». 

Гэты цыкл складаецца з 18 вершаў, у якіх паэт дзеліцца сваімі 

ўражаннямі, набытымі падчас знаходжання ў Іране. Рэалістычныя і пафасныя 

вершы прасякнуты глыбокім смуткам паэта па сваёй Радзіме. 

Экзатызмы ў «Іранскім дзённіку» можна аднесці да наступных лексіка-

семантычных груп: 

1) назвы геаграфічных паняццяў: 
 

Між хваляў густой сінявы 

Лятуць журавы на гару Арарат… 
 

Ляцяць журавы за Казбек і Эльбрус, 

І сэрца сціскае туга… 
 

Не мне апяваць тваё сонца і славіць 

Шыразскія ружы і горы Загрош…  
 

На Ардабільскім перавале… 
 

2) паняцці, звязаныя з рэлігіяй: 
 

На рагу з Алахам на ўсю глотку 

Брудны дэрвіш гутарку вядзе. 
 

Шапка мараканскага зуава, 

Чоткі, залінгенскія нажы. 
 

На блакітных мінарэтах галасілі муэдзіны… 
 

3) назвы жывёл, птушак і іншых жывых істот: 
 

Заламаўшы сінюю пілотку, 

Паліцэйскі ішака вядзе. 
 

За першым, галоўным, сівым і рудым, 

Цягнуліся верблюды. 
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4) назвы раслін, пладоў, харчовых вырабаў: 
 

Зямля выхваляецца дзіўнай раскошай: 

Гранатамі, рысам, салодкай айвой. 
 

Рысу і працы патрабавалі 

Дзесяць тысяч галодных іранцаў. 
 

Я тут жыў, здаецца, вечнасць, еў лаваш і вінаград… 
 

Дзе іранцы частавалі нас віном і тлустым пловам. 
 

5) іншыя назвы: 
 

І ляціць ад прывакзальнай плошчы 

Чорны шах на бронзавым кані. 
 

Чайханшчык сонным вокам 

Глядзіць, як наш баец… 
 

І калі гарачымі вачыма 

З-пад чадры іранка шугане... 
 

Раскажу, як караваны 

Сумным звонам будзяць горы… 

 

Асобныя з адзначаных слоў страцілі адценне экзатычнай навізны і перай-

шлі ў разрад звычайнай лексікі (айва, вярблюд, караван, рыс), іншыя – па-

ранейшаму можна кваліфікаваць як экзатызмы (дэрвіш, мінарэт, муэдзін, чадра). 
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Катэгорыя дыялагічнасці ў казанні Марціна Відзевіча 

на пахаванні Мікалая Крыштафа Радзівіла 

 

Часам росквіту рытарычных тэкстаў у беларускай літаратуры з’яўляецца 

XVI – пачатак XVII ст. У Вялікім Княстве Літоўскім рытарычная літаратура 

была прадстаўлена наступнымі жанрамі: свецкая палітычная прамова; 

царкоўная публічная прамова (казанні); прадмовы, прысвячэнні і пасляслоўі да 

канфесійных твораў [2, c. 6]. Казанне Марціна Відзевіча на пахаванні Мікалая 

Крыштафа Радзівіла было прамоўлена ў Нясвіжскім касцёле Божага Цела 

9 красавіка 1616 года. На сённяшні дзень казанне вядома ў двух варыянтах: 

адзін – віленскай друкарні Лявона Мамоніча, другі – кракаўскай друкарні 
 


