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Такі разрад спецыяльнай лексікі, як вайсковая лексіка, добра 

адлюстраваны ў шматлікіх помніках старабеларускага перыяду. У дадзеным 

выпадку багацце гэтага лексічнага пласту абумоўлена ў высокай ступені 

вялікай колькасцю запазычанняў. Асабліва вялікую групу сярод іх складалі 

паланізмы. 

Аналіз старабеларускай вайсковай лексікі на прадмет вызначэння долі 

запазычанняў у ѐй, зроблены на аснове класіфікацыі А. І. Яновіч [3, с. 196], 

паказаў, што найбольшы адсотак усіх вайсковых намінацый належыць групе 

з агульнымі назвамі ваенных дзеянняў, а найменшы – групе з назвамі войска і 

яго асобных частак. Тое самае датычыцца як запазычанняў наагул, так і 

ўласнапольскіх найменняў. 

Пры падсумаванні вынікаў па кожнай групе было выяўлена, што 

запазычанні складаюць амаль пятую частку ад усіх сабраных лексем. Гэтыя 

дадзеныя рэзка разыходзяцца са статыстычнымі дадзенымі, атрыманымі 

даследчыцай старабеларускай вайсковай лексікі Н. К. Памецькай, якія 

сведчаць пра палавінную долю запазычанняў сярод вайсковых намінацый. 

Нягледзячы на гэта, пры падліку долі ўласнапольскіх найменняў сярод 

усіх запазычанняў атрымалася лічба ў 37%, блізкай да 40%, прапанаваных у 

сваю чаргу Н. К. Памецькай [4, с. 9]. 

Але наяўнасць выразнай неадпаведнасці ў адсотку запазычанняў сярод 

усѐй старабеларускай вайсковай лексікі вымушае правесці паўторнае 

даследаванне з мэтай абнаўлення статыстычных дадзеных. Апрача таго, 

патрабуецца больш разгалінаваная класіфікацыя вайсковай лексікі, бо пры 

падліку лексем выявілася, што больш за чвэрць сабраных лексем нельга 

аднесці да ніводнай з лексіка-семантычных груп класіфікацыі А. І. Яновіч. 



Таксама вельмі важна разумець, якім менавіта чынам прыток 

запазычанняў у старабеларускую мову звязаны з гістарычнымі працэсамі ў 

гэтую эпоху. 

Першая хваля паланізмаў прыйшла ў старабеларускую мову пасля 

прыняцця Крэўскай уніі ў 1385 годзе. У сувязі з гэтым мела месца актыўная 

справавая перапіска паміж ВКЛ і Польскім каралеўствам. Ужо першая хваля 

характарызуецца сваѐй лексіка-семантычнай разнастайнасцю. Таксама ў 

сярэдзіне ХV стагоддзя была таксама праведзена вайсковая рэформа [1, с. 

107]. 

Другая хваля запазычанняў з польскай мовы мела месца ў першай палове 

ХVІ стагоддзя. Прыток запазычанняў павялічыўся, а разнастайнасць усѐ 

яшчэ была актуальная. Але з другой паловы таго ж стагоддзя плынь 

паланізмаў прыкметна ўзмацняецца, што было звязана з прыняццем яшчэ 

адной – Люблінскай – уніі ў 1569 годзе. Маштабы гэтай плыні сталі настолькі 

вялікімі, што паўстала пагроза паланізацыі. У тым жа ХVІ стагоддзі вялікае 

значэнне ў войску набываюць найміты з замежных краін [1, с. 108-109].  

Старабеларуская мова паступова засмячалася паланізмамі, а пасля 1696 

года і наогул перастала ўжывацца ў справаводстве, бо была заменена 

польскай мовай. Таксама ў канцы ХVІ – пачатку ХVІІ стагоддзяў ў Рэчы 

Паспалітай адбываліся вайсковыя рэформы, і яны праводзіліся ўладарамі, 

якія паходзілі з замежжа [1, с. 109]. 

Калі разглядаць паралельна працэсы ў мове і войску, то можна вывесці 

пэўныя сувязі паміж асобнымі працэсамі. 

Рэформы сярэдзіны ХV стагоддзя маглі выклікаць адну з хваль 

запазычанняў пасля Крэўскай уніі. Магчыма, што ў першай палове ХVІ 

стагоддзя новай хвалі запазычанняў паспрыяў акурат прыток замежных 

наймітаў у войска. У другой палове ХVІ стагоддзя і ў ХVІІ стагоддзі моцна 

ўзмацняецца хваля паланізмаў, як прамых, так і апасродкаваных, якая 

выклікае перанасычанасць і ўжо засмечванне імі старабеларускай мовы, што 

магло быць звязана з панаваннем уладароў з замежжа. 



Справядлівасць узаемасувязі прытоку запазычанняў у старабеларускі 

перыяд і асобных гістарычных перыядаў пэўным чынам пацвярджаецца А.М. 

Булыкам. Ён размеркаваў усе запазычанні старабеларускай вайсковай лексікі 

па лексіка-семантычных групах [2, с. 23-24], прычым прыклады, пададзеныя 

ў якасці ілюстрацый кожнай з груп, ускосна сведчылі пра тое, што лексемы 

кожнай з трох груп маглі запазычвацца ў канкрэтны часавы адрэзак: лексемы 

першай групы запазычваліся ў асноўным у ХVІ стагоддзі, лексемы другой 

групы былі запазычаныя збольшага ў ХVІІ стагоддзі, а лексемы трэцяй групы 

прыходзілі ў старабеларускую мову пераважна ў ХV стагоддзі. 

Для праверкі гэтай гіпотэзы быў праведзены аналіз асобных паланізмаў 

на прадмет першага фіксавання ў пісьмовых крыніцах. Даты першага 

фіксавання былі ўзятыя з “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы”. 

Спачатку паланізмы былі падзеленыя на групы згодна з класіфікацыяй А. М. 

Булыкі, а затым на аснове таго, запазычанні з якога стагоддзя колькасна 

пераважаюць у той ці іншай групе, была выведзеная пэўная заканамернасць, 

якая не супала цалкам з меркаваннем, выказаным у гіпотэзе. 

Сярод паланізмаў ХV стагоддзя бальшыню прадстаўляюць назвы 

ўзбраення. У ХVІ стагоддзі ў большай сваѐй частцы сярод паланізмаў 

з’явіліся назвы, якія характарызуюць армейскую структуру і паняцці 

вайсковай стратэгіі і тактыкі. Паміж паланізмаў ХVІІ стагоддзя колькасную 

перавагу таксама маюць назвы, якія характарызуюць армейскую структуру і 

паняцці вайсковай стратэгіі і тактыкі. Сярод нешматлікіх запазычанняў з 

польскай мовы, упершыню зафіксаваных у ХVІІІ стагоддзі, пераважаюць 

назвы, якія характарызуюць армейскую структуру і паняцці вайсковай 

стратэгіі і тактыкі, а таксама назвы ваеннаслужачых. 

Калі даследаванне долі запазычанняў з польскай мовы ў чатырох групах 

вайсковай лексікі паказала, што пераважная большасць даводзіцца на групу 

назваў ваенных дзеянняў, а храналагічны аналіз паланізмаў выявіў, што, як 

правіла, запазычваліся назвы паняццяў армейскай стратэгіі і тактыкі (якія 

суадносяцца з назвамі ваенных дзеянняў з першай класіфікацыі), то можна 



зрабіць выснову аб тым, што дадзеныя назвы (а яны прадстаўленыя 

пераважна дзеясловамі, яго формамі і аддзеяслоўнымі назоўнкамі) былі 

вельмі запатрабаваныя, адпаведна з чым і магла ўзнікнуць вялікая сістэма 

вытворных слоў. 

Але з іншага боку, пры даследаванні долі запазычанняў браліся пад увагу 

ўсе сабраныя лексемы, а матэрыялам для храналагічнага аналіза служылі 

толькі выбарачныя. Апрача гэтага, у храналагічным аналізе выбіраліся не 

толькі прамыя, але і апасродкаваныя паланізмы. Тым не менш, відавочна, 

што гэтыя назвы выконвалі значную ролю ў акрэсленні дзейнасці войска 

ВКЛ і дзеянняў, звязаных з вайсковай справай наогул. 

Ступень уплыву лексічных запазычанняў з польскай мовы на сістэму 

старабеларускай мовы змянялася як у колькасным, так і ў якасным 

паказчыках у бок павелічэння, бо з цягам часу яны ўсѐ больш уліваліся ў 

мову, ахопліваючы новыя абсягі разнастайных па жанры пісьмовых крыніц. 
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