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Доўгі час даследаванні ў галіне гістарыч-
най лексікалогіі абмяжоўваліся пераважна
аналізам лексічных сродкаў якога-небудзь
помніка або групы помнікаў ці вывучэннем
тэматычных груп старажытнай лексікі. А. Бу-
лыкам, А. Жураўскім, У. Анічэнкам, А. Яновіч
і іншымі разглядаліся лексічныя кантакты
старабеларускай мовы. Манаграфія С.М. Стру-
кавай паяднала абазначаныя вышэй аспекты.  

Кніга прысвечана адной з актуальных
праблем беларускага мовазнаўства – выву-
чэнню змяненняў у сістэме лексічных срод-
каў беларускай мовы са старажытнасці да
нашых дзён. Шмат увагі аўтар надае асвят-
ленню пераемнасці заканамернасцей развіц-
ця лексічнай сістэмы. Гэта абумовіла спецы-
фіку работы, а менавіта – супастаўленне
слоўнікавага складу беларускай мовы на
розных этапах яе гісторыі, вызначэнне па-
ходжання і семантычнай дынамікі слоў. 

Праца лагічна структуравана на чатыры
раздзелы. У першым «Лексічныя традыцыі ў
беларускай мове: пераемнасць і эвалюцыя» 
разглядаецца шэраг неадназначных пытан-
няў. У прыватнасці, апелюючы да меркаванняў 

М. Доўнар-Запольскага, П. Бузука, Я. Станке-
віча, Дз. Паўлаўца, навукоўца пераасэнсоў-
вае погляд на ніжнюю часавую мяжу ста-
ражытнабеларускай мовы, які мае неабход-
насць пацвярджэння далейшымі даследа-
ваннямі старажытных помнікаў пісьменнасці. 
Сам аўтар застаецца ў межах традыцыйнай
перыядызацыі беларускай мовы. С.М. Стру-
кавай удакладняюцца некаторыя лінгвістыч-
ныя тэрміны: абгрунтоўваецца выкарыстан-
не побач з тэрмінам «устарэлая лексіка бе-
ларускай мовы» тэрміна «старажытная ўста-
рэлая лексіка беларускай мовы» ў адносінах
да лексікі, занатаванай у агульнаўсходнесла-
вянскіх і старажытнабеларускіх помніках. 
Яшчэ адно спрэчнае пытанне аб лексічнай
пераемнасці паміж старым і новым перыя-
дам у развіцці беларускай мовы вырашаецца
аналізам розных поглядаў, што бытуюць на
гэты конт ва ўсходнеславянскай лінгвістыцы.  

Мэтазгодным бачыцца зварот да гістарыч-
на ўстойлівай лексікі як часткі лексікі су-
часнай беларускай мовы, бо гэты пласт слоў
лепшым чынам сведчыць пра пераемнасць
сувязі моўных этапаў. У якасці прыкладаў 
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прапануецца разгляд аранімічных назваў 
(абазначэнні прыродна-геаграфічнага ася-
роддзя) у славянскіх мовах і дыялектнай 
мове пры дапамозе гістарычна-параўнальна-
га метаду. Прычым адзначаецца, што лексіч-
ная архаічнасць выступае адметнай рысай 
некаторых гаворак, што сведчыць пра важ-
насць лінгвістычных даследаванняў такіх 
арэалаў. 

У манаграфіі С.М. Струкавай упершыню 
найбольш поўна пададзена эвалюцыя лек-
січных традыцый у беларускай мове, а мена-
віта разглядаюцца кірункі і законы семан-
тычнага развіцця лексікі. У якасці паспяхова 
вырашаных задач працы вызначаецца ўста-
наўленне семантычных уласцівасцей у сло-
ве на старабеларускім этапе існавання і 
суаднесенасць яго ўжывання з фактамі 
наступнай гісторыі. Семантычныя працэсы 
даследуюцца на матэрыяле назоўнікавай 
лексікі з мэтай устанавіць агульныя закана-
мернасці развіцця ўсёй лексічнай сістэмы 
беларускай мовы ў цэлым.  

Навукоўца адзначае спосабы пашырэння 
семантычнага аб'ёму назоўнікаў, у прыват-
насці, за кошт развіцця новых пераносных 
значэнняў устойлівага характару, тэндэнцыі 
да спецыялізацыі і тэрміналагізацыі. Прыве-
дзены аналіз фарміравання беларускай тэр-
міналогіі непасрэдным чынам звязаны з 
гістарычным пераасэнсаваннем лексікі бела-
рускай мовы і выяўляе пераемнасць паміж 
старабеларускай і новай беларускай мовай 
на лексічным узроўні. Побач разглядаецца 
фарміраванне пераноснай семантыкі няў-
стойлівага тыпу. Прыводзіцца класіфікацыя 
вытворных намінатыўных значэнняў і выра-
шальныя фактары іх развіцця. У якасці 
спосабу развіцця новага лексічнага значэння 
апісваецца семантычнае калькаванне.  

С.М. Струкавай аналізуюцца працэсы се-
мантычнай архаізацыі – страты значэнняў на 
прыкладзе сацыяльна-палітычнай, рэлігій-
най, мовазнаўчай, ваеннай, метрычнай, тэм-
паральнай лексікі, назваў землеўладання, 
грашовых абазначэнняў, прадуктаў харча-
вання і інш.  

У рэчышчы арыенціраў сучаснай навукі на 
комплексныя веды аўтар звяртаецца да 
тэрмінаў кагнітыўнай лінгвістыкі. Падкрэслі-
ваецца, што спецыфіка полісемантычнага 
старабеларускага слова адпавядала тэрміну 
канцэпт, бо слова, акрамя асноўнага значэн-
ня, абазначала і ўсё, што з ім звязана, таму 

можна казаць пра сінкрэтызм семантыкі. 
С.М. Струкава падкрэслівае сувязь эвалюцыі 
семантыкі слоў з канкрэтнымі сацыяльна-
гістарычнымі прычынамі, агульным развіц-
цём мыслення ў пэўным грамадстве. 

Акрэсліўшы асноўныя тэндэнцыі ў эвалю-
цыі семантыкі, даследчыца вызначае і агуль-
ны закон развіцця полісеміі ў літаратурных 
мовах у перыяд іх інтэнсіўнага станаўлення – 
спалучэнне ў семантычнай структуры шмат-
лікіх слоў дэнататыўных і абстрактных зна-
чэнняў, якія паступова пачынаюць паміж са-
бой звязвацца. У сувязі з гэтым аўтар раз-
глядае словы, успадкаваныя са старабела-
рускага перыяду, якія замацаваліся ў розных 
стылях сучаснай мовы. 

У другім раздзеле разглядаюцца семан-
тычныя працэсы ў сувязі са з'явай аманіміі. 
С.М. Струкава звяртаецца да розных пунктаў 
гледжання на крытэрыі размежавання амоні-
маў і полісемантаў. Падрабязна вывучаецца 
аманімізацыя як вынік распаду полісеміі на 
прыкладзе такіх умоўна (у сувязі з сінкрэтыч-
насцю абазначаных паняццяў) вызначаных 
груп лексікі, як назвы зямельных уладанняў, 
назвы з агульнай семай ‘маёмасць’, назвы з 
тэмпаральнай прыметай, назвы сукупнасцей 
аднародных прадметаў і грамадскіх аб’яд-
нанняў і інш. 

Даследчыца абгрунтоўвае мэтазгоднасць 
ужывання тэрміна «старабеларускія і су-
часныя беларускія амалексы» ў адносінах да 
слоў адпаведных па форме, але дыферэн-
цыраваных паводле зместу ў межах розных 
гістарычных перыядаў беларускай мовы. 
Такія лексічныя адзінкі аналізуюцца на 
прыкладзе назваў відаў дакументаў (з улікам 
старажытных і сучасных значэнняў), назваў з 
прасторавай семантыкай і некаторых іншых. 
Вялікае практычнае значэнне для складаль-
нікаў гістарычных слоўнікаў пры аднясенні 
пэўных лексічных адзінак да амонімаў ці 
лексіка-семантычных варыянтаў аднаго слова 
можа мець класіфікацыя амонімаў С. Стру-
кавай, размежаваных паводле часу ўзнікнен-
ня тых ці іншых значэнняў на храналагічна 
аддаленыя і храналагічна больш ці менш ад-
народныя пары. 

У трэцім раздзеле разглядаецца стара-
жытная ўстарэлая лексіка паводле прадмет-
на-тэматычнай характарыстыкі. Пры апісанні 
пэўнай тэматычнай групы лексікі даследчы-
ца паспяхова вырашыла задачу шматбако-
вай рэпрэзентацыі старажытнай лексікі: па-
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дадзены кантэкставыя ілюстрацыі са стара-
жытных помнікаў пісьменнасці, семантычная
і структурная асаблівасць найменняў, маты-
вацыя ў шырокім сэнсе, матывацыйныя
прыметы, наяўнасць дэрыватаў, ідыяматыка, 
напрамкі і арэалы старажытных лексем у
гаворках, лексічныя аналагі і адпаведнікі ста-
ражытных слоў у славянскіх і неславянскіх
мовах, рэфлексацыя ў тапанімічнай сістэме і
часткова ў антрапаніміконе. 

Актуальнасцю вылучаецца міждысцыплі-
нарны падыход пры даследаванні старажыт-
нага пласта лексікі ў дыяхронна-сінхронным
плане з улікам комплексных даных помнікаў
пісьменнасці не толькі старабеларускіх, але і
агульнаўсходнеславянскіх, лінгвагеаграфіі, 
этналінгвістыкі, лінгвакультуралогіі, дыялек-
талогіі, а таксама этымалагічных, гістарыч-
ных і этнаграфічных звестак. У выніку да-
следчыца каменціруе асаблівасці запазыча-
най часткі прааналізаванай лексікі, шляхі і
спосабы яе замацавання ў беларускай мове. 
У падагульненнях адносна семантычных
змяненняў устаноўлены ізасемантычныя за-
канамернасці, характэрныя не толькі для
беларускай, але і для іншых моў. Зварот да
этналінгвістычнага матэрыялу дазволіў зра-
біць аўтару назіранні, якія датычацца света-
погляднай сферы старажытнага этнасу. 

Чацвёрты раздзел, у якім падаецца кан-
цэпцыя адраджэння старабеларускай лексікі, 
надзвычай актуальны ў сувязі з сучаснай
моўнай сітуацыяй. Прапанаваўшы гісторыю
функцыянавання ў мове таго ці іншага
слова, навукоўца абгрунтоўвае права на
адраджэнне шэрага лексічных адзінак: атра-
мант, варункі, вырак, пекны, перлы, прыпа-
весць, пялюшка, травень і інш. 

Трэба адзначыць багацце прааналізава-
нага даследчыцай матэрыялу (што ад-
люстравана і ў спісе літаратуры, які налічвае
801 крыніцу), дакладнасць лінгвістычных
характарыстык, апісанне з улікам моўных і
пазамоўных аспектаў. 

Практычная значнасць даследавання мо-
жа быць рэалізавана пры выкладанні асоб-
ных дысцыплін ВНУ, пры вырашэнні пытан-
няў культуры мовы, пры складанні самых
розных слоўнікаў – гістарычнага, этымалагіч-
нага, дыялектных, тлумачальнага, амонімаў. 
Акрамя таго, лексічны матэрыял і яго ін-
тэрпрэтацыя могуць быць выкарыстаны ў га-
ліне кагнітыўнай лінгвістыкі, этналінгвістыкі, 
лінгвакультуралогіі, лінгвакраіназнаўства, 
этнаграфіі і інш. 
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