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ДЗЕЯСЛОВЫ I IX ДЭРЫВАТЫ Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МУЗЫЧНАЙ
ЛЕКСІЦЫ

Анализируются глаголы и их дериваты, 
которые в старобелорусском языке обозна
чали действия и процессы, связанные с ис
полнением музыкальных произведений. В 
частности, рассматриваются слова с общим 
значением 'исполнять что-нибудь на музы
кальном инструменте’.

The article is dedicated to verbs and their 
derivatives that denoted actions and processes, 
connected with the performance of musical 
compositions in the Old Belarusian Language. 
A group of words with the general meaning ‘to 
play any musical instrument' is investigated in 
detail.

Лексічныя адзінкі старабеларускай мовы, звязаныя з музычнай сферай і 
выяўленыя намі ў “Гістарычным слоўніку беларускай мовы” і яго картатэцы, 
размяркоўваюцца па чатырох асноўных трупах: 1) дзеясловы, звязаныя з 
музыкай, і іх дэрываты; 2) назвы музычных інструментаў; 3) назвы выка- 
наўцаў музычных твораў; 4) назвы музычных твораў.

Значную ў колькасных адносінах трупу ў складзе музычнай лексікі стара
беларускай мовы ўтвараюць дзеясловы і іх дэрываты. He існуе адзінага 
пункту погляду на пытанне аб здольнасці функцыянавання дзеяслова ў ролі 
спецыяльнага наймення. Некаторыя лінгвісты катэгарычна адмаўляюць на- 
званай часціне мовы ў гэтым, іншыя лічаць магчымым яе ўключэнне ў 
сістэму спецыяльных намінацый.

Ф.П. Саракалетаў адзначае, што дзеяслоў, калі ён трапляе ў сферу 
тэрміналагічнай лексікі, не парывае сувязей з агульнаўжывальным 
слоўнікам (гл. Сороколетов 1970,311). Большасць такіх лексічных адзінак 
спецыялізуецца ў кантэксце, часта іх адносіны да музыкі выяўляюцца ў спа- 
лучэнні з субстантывамі, напрыклад, назвамі музычных інструментаў. Утва- 
рэнне ж аддзеяслоўных спецыяльных найменняў сведчыць аб шляху да 
тэрміналагізацыі пэўнага пласта слоўніка мовы.

У дадзеным артыкуле будуць разглядацца тыя дзеяслоўныя лексічныя 
адзінкі, што сустрэліся на старонках старабеларускіх пісьмовых крыніц у да- 
чыненні да музычных інструментаў, выканаўцаў і музычных твораў.

Старажытныя дзеясловы і іх вытворныя, што абазначалі паняцці, звяза
ныя з выкананнем музыкі, размяркоўваюцца па двух семантычных класах:

1)словы для абазначэння паняцця ‘ўтвараць музычны гук’; 2) словы з 
агульным значэннем ‘выконваць музычны твор’.

Дзеясловы другога класа падзяляюцца на падгрупы:
2.1)словы са значэннем ‘выконваць што-небудзь на музычным інстру- 

менце’; 2.2) словы са значэннем ‘выконваць вакальны твор’.
Асобна вылучаюцца дзеясловы, звязаныя з падрыхтоўкай музычнага 

інструмента да выканання.
Прааналізуем лексіка-семантычную трупу (у далейшым -  ЛСГ), элементы 

якой аб’яднаны значэннем ‘выконваць што-небудзь на музычным інстру- 
менце’.

Музыказнаўца К.А. Вярткоў адзначае, што ў старажытных пісьмовых 
помніках сустракаюцца словы, якія абазначалі працэс ігры на розных інстру- 
ментах. Яны ўказвалі на прыналежнасць адпаведных прадметаў да трупы 
ўдарных, духавых або струнных. Irpa на духавых флейтавых і язычковых 
называлася “свирение”, “свиряние” або “сопение”... Словы “свиряние” и “со
пение” не прымяняліся ў адносінах да трубы, рога i сурмы: у трубы “тру
били”, “ревели”. Усе духавыя і струнныя ўтваралі “гласъ” (“голосъ”). Irpa на 
струнных інструментах, як і інструментальная музыка наогул, абазначалася 
словам “гудение”. У дачыненні да спосабу выканання на ударных інструмен- 
тах выкарыстоўваліся дзеясловы “бить”, “ударять”, “стучать” (гл. Вертков 
1975, 20-21).
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Аналіз урыўкаў са старабеларускіх пісьмовых крыніц паказаў, што з на- 
звамі музычных інструментаў розных тыпаў ужываліся пэўныя дзеясловы. 
Існавалі таксама лексічныя адзінкі для абазначэння агульнага паняцця 
‘іграць на любым музычным інструменце’.

У адносінах да любога музычнага інструмента з эмацыянальнай афар- 
боўкай пры дадатковым значэнні ‘нечакана вельмі гучна зайграць’ магло вы- 
карыстоўвацца слова б п т іг . “...почато b u t  к вувны и тр^вы кое//ный” 
(Алекс., 19); “ ...в вувны кдздли и в имлие и/ятр^мел/тд вити” 
(36., 259, 153). Дадзены дзеяслоў ужываўся таксама з іншымі значэннямі, 
сярод якіх ‘наносіць пабоі, караць’; ‘перамагаць у баі, забіваць’; ‘забіваць, 
вынішчаць (пра жывёл)’; ‘удараць, стукаць’; ‘убіваць, заганяць’; ‘разбіваць’; 
'брыкацца’; ‘таптаць’; ‘таўчы, выціскаць’; ‘раптоўна ўдараць, асвятляць’; 
‘страляць з гармат’, ‘чаканіць (пра манету)’ (ГСБМ, II, 10-14).

Для выражэння значэння ‘пачаць іграць на любым музычным 
інструменце’ (відаць, таксама з эмацыянальнай афарбоўкай) ужывалася 
слова вдарит  ( ударитн): “■■■& в^вны и к пищалки со Kcnxii сторон 
велФлт» вддрнтн” (Алекс. 1697, 136-14); W ha ему ддлд лютню. И 
Трыщлнъ не удлрыл у лютню, перкеи почдл строитн и настроил и 
почдл игрлти веллш цудне” (Трыст., 114). Названы дзеяслоў абазначаў 
таксама паняцці ‘ўдарыць’; ‘пакланіцца’; ‘пайсці вайной' (КГСБМ).

Паняцце ‘іграць на любым музычным інструменце’, мяркуючы па стара- 
жытных кантэкстах, здольны быў выражаць і дзеяслоў гудетіг. “И л\а же 
врдтд его 'О’укдлт той вылъ ест отець гудущих ßS гусли и Bs вор- 
глны” (Скар. КБ, 14-146); “Ддвыдъ же и вен людне изрдилевы... г^джху 
во нд гуслех'ь нд еллыцех0 ид цил\вдлех5 11 нл трукАхт» и вувнех'ь” 
(Скар. ДЦ, 76-766).

3 вытворных ад разглядаемага дзеяслова трапіліся назоўнікі гудьва ‘му
зыка, ігра на музычным інструменце’: “...гако гудьвд во врФл\я плдчю, тд- 
ко и повФств не чдсолС своилгь” (Скар. 1C, 35) (дадзены субстантыў вы- 
карыстоўваўся таксама са значэннем ‘музычны інструмент’); гуденье ‘вы- 
кананне, ігра на музычным інструменце’, ‘гучанне музычных інструментаў’: 
“...кджн при совФ доврол^ г^дцовп вы /; штовы WT теве дЬ’хл злог 
свон/И г^денеж кдгдчныж сотгднгал” (Бельск., 966).

Полісемант игрлтн (грат//) у старажытнасці выражаў паняцці ‘іграць на 
музычным інструменце’; ‘весяліцца (з песнямі, танцамі)’; ‘забаўляцца, паця- 
шацца’; ‘праводзіць час за якім-небудзь заняткам з мэтай адпачынку, за
бавы’; ‘гуляць, весяліцца, дурэць (пра жывёл)’; ‘гучаць, раздавацца’ (ГСБМ, 
XIV, 7-8). 3 першым значэннем дадзенае слова выступав ў наступных кан
тэкстах: “...црь повелФл в пищдли нгрдтн” (Чэцця, 57); “Трыщлн... вылт» 
велл\и весели взлл дртфу н ндстроилъ и почдлъ нгрдтн што ндцуд- 
нен м огь” (Трыст., 24).

Сярод дэрыватаў ад разглядаемага наймення сустрэліся: дзеяслоў 
шматкратнага дзеяння нгрнватп. “...люди его тые што зл Белею сосФли 
игривдлн нд TpyBAj дувденыхъ” (Рач., 298). Выяўлены таксама дзеяслоў 
са значэннем пачатку дзеяння зайгрлтн. “Приступивши теды ндйл\нлшій 
и нн'Ь, нд Давыдовы/  гуслех'ь пФснв здйгрдйл\о голосно” (Kiн., 486). 
Зафіксаваны субстантывы игра -  полісемант, які адносіўся да музыкі дзя- 
куючы значэнням ‘музычны інструмент’; ‘рытуальныя язычаскія песні, танцы, 
гульні’ (ГСБМ, XIV, 6); нгранье ‘гульня, забава, пацеха’; ‘ігра на музычным 
інструменце’: “фдлом: ПФніе, пФснкд, нгрднье нд ннстрЬ’л\ентФ дво 
сггЬкАНАА пФснв” (Бяр., 322-323).
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У дачыненні да самагучальных інструментаў у старабеларускіх 
пісьмовых помніках выкарыстоўваліся дзеясловы Брязгацв, звонптн, кле- 
плтп.

Словам Брязглць называлі дзеянне, якое выконвалася, як правіла, з да- 
памогай рознага роду металічных прылад, у тым ліку і сігнальных 
інструментаў, званоў: “Ажну тдл\ъ и стали врязгдць, по ндшел\у то к 
АБ'кдни, л пд иуъ к зллмни” (цыт. па: Хрэстаматыя 1961, 443).

Аднакаранёвая лексічная адзінка врязкъ  (у дадзеным выпадку ‘гук зва
на’) сустрэлася ў наступным урыўку: “...ста,ice ст^нны0 во0 где была с к- 
чд великдгд и порд^жкд пемллдід з wstf сторо«, и ж  w t  д^клного, и га- 
KOKtinто го  стр^клингл w t  зкомовног вргдзкЬ’ It ЗВОН# M WTt крикЬ1 
людског, землід дриждлд” (Вельск., 3896).

Выяўлены і дзеяслоў ca значэннем пачатку дзеяння заврязгацв: “Кдлн
БЪ ТОЛКД ЗАЧуЦЬ, НГДЗ'Ь ЗАБрЯЗГАЮЦЬ, Ч’О КЗЯКШЫ K P^KfI СВ'кчкЬ’, A
к торвЬ’ пиряп'кчку, пкъ длкъ плдзи” (цыт. па: Хрэстаматыя 1961,443).

Слова звонптн (дзвопптп) -  ‘удараць у звон, апавяшчаючы аб чым-не- 
будзь’ -  ужывалася ў дачыненні да канкрэтнага інструмента, звана, з дапа- 
могай якога ў царкве падавалі розныя сігналы: “...поехлдм из здлмжЬ7 зд- 
рлнъ клкъ нд вечерни зкоінатв” (КВЗС, 346, 1538). “Подчдс здвгкіцднІА 
водно... дзвоннти въ свлто, двм людіе в'кддлн, же того д н а  ест 
свлто” (36. вып., 133).

Дэрываты, выяўленыя ў пісьмовых крыніцах, -  дзеяслоў злзвоннтн. 
“...тогды тройждд здзконндн ot/- звонокъ” (Валх., 73); назоўнік звопенье 
(.звопенпе): “...опогдсддъ его звонцдлш злдтыдш злдтыдш л\ногмд\й во- 
коло дбы дллъ звукъ  ко хождении скоел\ъ, дабы слышали звонение 
его во храме” (Скар. IC, 726).

Субстантыў звонъ  (дзвонъ) са значэннем ‘гук, які ўтвараецца 
сігнальным падвясным інструментам званом’ выяўлены ў наступных кан- 
тэкстах: “Яко ж ъ  я, почувшы звонъ, шгго зконятъ, прйшодшм, по- 
чддъ его нлупоминлть, для якихъ причынъ зконитъ ” (ИЮМ, XVII, 210, 
1663); “...послышавши дзвонъ въ той церкви, и здрдзъ послдлнсвми 
нд док’кдки” (АВК, II, 62, 1632). Гукавы сігнал, створаны невялікім званом 
(званком), абазначала слова звонокъ (рзвопокъ): “...тын слоні не слыха
ли звоа/ковъ” (Апекс. 1697, 676); “...онъ нд^чн лшмо клпл'кцй’ оучЬ’вшн 
дзвонокъ... встЬ'пивъ до кдпл'кцы” (36. вып., 316).

Лексема клепатп ў старажытнасці ўжывалася са значэннем ‘стукаць, 
біць’ у дачыненні да біла -  самагучальнага інструмента: “ ...д же теж ъ  до 
tfT/JHH и к вилце клеплт ПОЧДЛИ. И ВСТАВШИ Ерлтша ПОЧДЛИ ГОТО
ВА тега” (Пралог, 6446). Яна таксама абазначала паняцці ‘паклёпнічаць, не- 
праўдзіва абвінавачваць’ (ГСБМ, XV, 112). Вытворнае -  назоўнік клепало 
‘самагучальны інструмент’: “БрАЦдло: врАЗкдлце, тое, што врлзчит гдко 
клепдло, цнтрд, ф'кетй’лл, оу орглншя, ци/ивдя, гдрфд” (Бяр., 20).

Гук падчас ігры на самагучальных i ударных інструментах утвараецца 
адным i тым жа спосабам -  шляхам удару, біцця. Відавочна, што ў ад- 
носінах да абодвух тыпаў адпаведных прадметаў мог ужывацца агульны 
дзеяслоў.

Ca значэннем ‘ударамі ўтвараць гук, даваць сігнал, апавяшчаць аб чым- 
небудзь’ у старажытных помніках выяўлены полісемант б п т п . “Црв повел'кя 
тр^вйті и въ е^ бны Бити” (Чэцця, 57); “...и въ колокола вили у церк
вей, ГрОЗЯЧИ HАЛ\Ъ уЕШСТВОЛГЬ по вся дни” (АЗР, IV, 483, 1615).
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Калі размова ішла пра выкананне на ўдарных інструментах, у прыват- 
насці на старажытным бубне-барабане, карысталіся словамі вувеннтн, 
ByBHHTIf. “Сллвішову сыну довышу, которвій no COTHHXrL вувенйтж 
длли золот. два” (ИЮМ, 111,94, 1685); “Сдлвішу Овсею, доввпиу который 
ПО COTHHXrB вувнитъ И BrB НОЧЫ, н рдно и въвечоръ, ДАЛИ на неделв 
две, золот. пятв” (ИЮМ, III, 89, 1685).

Сярод дэрыватаў выяўлены назоўнікі вувенеиве, вувеиве, вувлеиве. 
“Стефдиу за пилновдне н вувенене поазоаотого" (ИЮМ, II, 192, 1684); 
“Сдлвішу за тыденв вувеня поазоаотого” (ИЮМ, II, 191, 1684); “Стефд- 
ну Артемовичу вувените за вувлене н за пилновдне ровоты на вд- 
лу... 30Л0ТВІХ два” (ИЮМ, II, 201, 1684).

У дачыненні да ўдарнага інструмента выяўлены і дзеяслоў заколотатн 
(закалататн, заколататн) (< кслотатн) ‘пастукаць’; ‘падаць сігнал стукам': 
“А т^ркй... 3 bbi4a°hüYo свою а вгоме/кк^ю MATßtf в ctf/шы и TptfBBi 
ГОпрДВИВШИ, ВСІОДВІ В BtfßHBI заколотали” (Вельск., 386).

У старажытнасці адрознівалі некалькі тыпаў духавых інструментаў. Таму 
дзеясловы, выяўленыя намі ў пісьмовых крыніцах, мэтазгодна падзяліць на 
трупы. Відаць, да аэрафонаў высокага гучання адносіўся дзеяслоў свйста- 
77/, значэнне ‘выконваць музычны твор на трубе’ выражала слова трувнтн.

3 дапамогай дзеяслова свистати (свестати) у П. Бярынды тлумачыцца 
кніжнае сверять. “СвФрАю: СвФшУ, грдю оу свистФлк^” (Бяр., 144). Ад 
дадзенага слова ўтварылася назва інструмента свистелка.

Дзеяслоў трувнтн выкарыстоўваўся ў пісьмовых помніках у адносінах да 
рога: “...и то тъ  част велелт» у рогв трувити” (Бава, 133); трубы: 
“ ...травили свеще//ники в тр^вы ” (Біблія, 238). Акрамя таго, ён выражаў 
паняцце ‘шмат есці, піць' (КГСБМ).

Прэфіксальнымі дэрыватамі ca значэннем пачатку дзеяння ад разгля- 
даемага наймення з’яўляюцца дзеясловы вострувнтіт. "... пошлю два 
англы востр^БАТ" оу TptfB B i” (Чэцця, 3736); затрувйтіт. “...повФлел3 
I oabtB здтрувити tf труву” (Скар. ДЦ, 101); “...zatrubiwszy wo trubu, у wo 
swiryli zahrawszy, poszli za reku” (Бых., 571). Першы быў характэрны пера- 
важна для кніжнага стылю, другі меў шырокае выкарыстанне.

Дэрыват BBiTpyBiiTti меў значэнне ‘выгнаць праз апавяшчэнне пры туках 
трубы’: “...сынъ того князя здтягнувшы се нд служву, выврдвшві 
Хлевоввіе пенезн, не служывшы с под хоругви уехдлъ, которого кгды 
з декрету его лллсти пднд Гетмднд з войска вытрувено, кгдві по- 
стйгнувшві до везеня взято за порукою дкторов моих уволнены зос- 
тдлж” (АВК, XXXI, 402-403, 1669).

Назоўнік трувенве ( трувленве, трувенне) сустрэўся ў наступным 
урыўку: “Скоро tfcABimnTe TptfsAeHBe Tptfßbi... ” (Біблія, 383).

Вызначаны назоўнікі писканве, пнщенве, якія маглі абазначаць гучанне 
духавых інструментаў: “Пнскдте = игра; то, что играютъ на свирФли” (Дья
ченко, 426). Яны сустрэліся ў “Лексіконе” П. Бярынды: 'TtfAeHVe: Пискднве, 
^дФ нве, пппуЬпве” (Бяр., 32).

Значэнне 'іграць на струнным інструменце’ ў старажытнасці выражалі 
дзеясловы вряикати, вряцатн, гудетн. У дачыненні да хардафона 
выяўлена ўжыванне слова шумети.

Лексема вряикати выяўлена ў наступным кантэксце: “Било: А\олотокъ 
которылгв crrptfiihi натаглю т3. И ты ж 3 вилце AABO піорко которыл\3 
НА CTptfHAXrB БрАНКЛЮТ3” (Бяр., 210).
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V слоўніку П. Бярынды адзначаны назоўнік врянкъ (вренкъ) (‘гучанне 
струнных інструментаў’): “Зв^къ: Голосъ травный, дзк1енкъ, врАНКъ, 
вр^ьмене, врлзкъ, аво голосъ” (Бяр., 50).

Дзеяслоў вряцлтп адрозніваецца ад аднакарэннага кряпклти фане- 
тычна -  па III палаталізацыі -  і геаграфічна -  такая форма характэрна для 
паўднёваславянскага арэала (ЭССЯ, III, 20). Зафіксавана дадзеная 
намінацыя ў наступным кантэксце: “...двд же проркъ пошол радоугаСА 
поночи іазыколгь гако в г^слп врАцага” (Чэцця, 3306).

Слова гуде г//разам  з агульным значэннем ‘іграць на любым музычным 
інструменце’ ў старажытнасці адносілася да выканання на струнных 
інструментах: “Потклешсіа с игроки... спФваючи весело гЬ’дЬ’чн ил 
гЛ ла^, и пророк^юмы, то ест  вга хкллгачиФ- ’’ (Вельск., 94).

У адносінах да наймення струннага інструмента кпнчрл ў П. Бярынды 
ўжыты дзеяслоў шумепг. “К'і'ннра: Цитлрл, гдрфл, в° к'і'нігры ш ^ л щ е , 
ил глрфлхъ врАНКлючв” (Бяр., 287).

Разгляд трупы слоў, аб’яднаных значэннем ‘выконваць што-небудзь на 
музычным інструменце’, паказаў, што дадзеная сукупнасць слоў ар- 
ганізавана іерархічнымі'адносінамі. У якасці пацвярджэння таго, што ў свя- 
домасці старажытных беларусаў словы, звязаныя з музычнай сферай, утва- 
ралі пэўную сістэму, можна прывесці наступны кантэкст з “Лексікона” 
П. Бярынды: “ОвФржю: СвФщ^, граю OY свистФлк^” (Бяр., 144). Аўтар 
слоўніка тлумачыць дзеяслоў свФржю словам свФщЬ7, якое абазначала вы- 
кананне на пэўным відзе аэрафонаў, i спалучэннем граю оу свнстФлкЬ'. 
Прыведзенае словазлучэнне складаецца са слова з агульным значэннем 
граю і канкрэтызатара оу свнстФлкЬ’. Такім чынам, у адным кантэксце суст- 
рэліся гіперонім і гіпонім, што, відаць, дазваляе распаўсюджваць мерка- 
ванне пра наяўнасць сістэмнай арганізацыі на ўсю ЛСГ, у межах якой 
аб’яднаны словы са значэннем ‘выконваць што-небудзь на музычным 
інструменце’.

У цэнтры прааналізаванай ЛСГ знаходзяцца базавыя, апорныя дзея- 
словы са значэннем ‘іграць на любым музычным інструменце’ впtu , вдл- 
рптн, гудетн, нгратн. Астатнія, акрамя базавай семы, уключаюць дыфе- 
рэнцыяльную прымету -  указание на пэўны від інструмента. Наяўнасць ад- 
натыпных, паўтаральных сем робіць усе словы трупы “звязанымі пэўнымі 
апазіцыямі” . “Сукупнасць усіх апазіцыйных сувязяў фарміруе ўнутраную па- 
радыгматычную структуру такіх труп. Структура мае іерархічны характар...” 
(Кузнецова 1989, 76).

Сярод разгледжаных дзеясловаў сустрэліся агульнаўжывальныя 
лексічныя адзінкі, якія мелі шырокую семантыку: бнтн , вдарнтн, пгратп, 
шуметн і інш. Словы гудетн, звоннтн, вувшгпі, врянкатн, вряцлтн 
выяўлены толькі ў адносінах да музычных інструментаў. Прааналізаваныя 
лексемы валодалі высокай дэрыватыўнай актыўнасцю.
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Н.В. ПОСПЕХОВА

КОНЦЕПТ «ВОЙНА» В ТЕКСТАХ «ВЕСТЕЙ-КУРАНТОВ» (1600-1660)

Выявляется состав лексико-семантичес
кого поля, объективирующего концепт «вой
на» в текстах «Вестей-курантов» XVlI в.; рас
сматриваются различные концептуальные 
образы войны на основе семантического 
анализа слов -  языковых реализаций кон
цепта.

This article deals with language representa
tions of the concept «war» in «Vesti-kuranty» of 
the XVII century and semantic area research. 
Various conceptual images of war are consi
dered on the basis of semantic analysis of lan
guage concepts realizations.

Каждой культуре на определенном этапе развития свойственна своя ис
торически и культурно обусловленная система взглядов и представлений о 
действительности, которая в современных гуманитарных науках получила 
название «картины мира».

Следует различать две «картины мира»: концептуальную (KKM) и языко
вую (ЯКМ). KKM представляет собой структурированное знание, явившееся 
результатом мыслительного и чувственного познания действительности, 
ЯКМ закрепляет их в языке. Не вдаваясь в подробности существующих раз
ногласий в определении содержания и объема KKM и ЯКМ, отметим, что 
принцип их различения достаточно четок и ясен: структурными единицами 
KKM являются идеальные сущности, принадлежащие сфере сознания, -  
концепты, ЯКМ содержит языковые средства их выражения.

В данной статье концепт полагается как элемент KKM -  ментальная од
носторонняя сущность, содержащая целостное представление о том или 
ином фрагменте действительности, «чистый смысл». Поскольку один и тот 
же смысл может быть передан многими способами при помощи различных 
слов и выражений, следовательно, цельный концепт во всем богатстве сво
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