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У дыпломнай працы даследуюцца адметныя граматычныя асаблівасці 

пісьмовага помніка другой палавіны XVI – пачатку XVII стагоддзяў – 

Баркалабаўскага летапісу, які з’яўляецца адным з найбольш яскравых 

літаратурных твораў азначанага часу, што ўвабраў у сваю мову вялікую 

колькасць рысаў жывой беларускай мовы, якою размаўлялі жыхары земляў 

сучаснай Беларусі ў той час. Пры гэтым асноўны акцэнт робіцца на найменш 

даследаваны моўны ўзровень тэксту помніка – сінтаксічны. 

Актуальнасць тэмы дадзенай працы палягае ў тым, што ў ёй 

найбольшая ўвага падчас даследавання граматычных асаблівасцяў мовы 

Баркалабаўскага летапісу нададзена менавіта сінтаксічнаму ўзроўню мовы. На 

жаль, нягледзячы на ўсю глыбіню існуючых у нашай краіне даследаванняў 

старабеларускай мовы, гістарычны сінтаксіс з’яўляецца адным з самых 

найменш распрацаваных кірункаў. У тым ліку, не дастаткова ўвагі звернута ў 

існуючых даследаваннях і на сінтаксічныя асаблівасці мовы Баркалабаўскага 

летапісу. У той жа час на гэтым узроўні выкрываюцца дастаткова яскравыя 

адметнасці старабеларускай мовы, уласцівыя і сёняшнім жывым гаворкам, якіх 

з нейкіх прычынаў пазбаўленая сучасная афіцыйная літаратурная мова. 

У гэтай працы зробленая спроба звярнуць увагу на такога кшталту адметнасці. 

Акрамя таго, не пакінутыя без увагі і іншыя асаблівасці, у тым ліку стылістыч-

ныя сродкі вобразнасці, якія робяць тэкст летапісу адным з найбольш чытаемых 

сярод летапіснай спадчыны перыяду старабеларускай літаратурнай мовы. 

Мэта працы – даследаванне граматычных асаблівасцяў і моўна-

выяўленчых сродкаў тэксту Баркалабаўскага летапісу.  

Для дасягнення гэтай мэты вырашаліся наступныя задачы: 

 вывучэнне навуковай літаратуры па тэме даследавання; 

 кароткая характарыстыка моўнай сітуацыі на беларускіх землях у 

другой палавіне XVI – пачатку XVII стст; 

 выяўленне і вызначэнне спецыфікі ўжывання граматычных сродкаў у 

тэксце Баркалабаўскага летапісу; 

 характарыстыка моўна-выяўленчых сродкаў як спосабу 

ажыццяўлення мастацкіх мэтаў аўтараў. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца тэкст Баркалабаўскага летапісу.  

Метады даследавання: лінгвістычнае апісанне, элементы 

супастаўляльнага і статыстычнага метадаў, метад колькасных падлікаў.  

Агульны аб’ём дыпломнай працы – 61 старонка. 

Спіс выкарыстаных крыніц – 47 крыніц. 



РЕФЕРАТ 
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В дипломной работе исследуются отличительные грамматические особен-

ности письменного памятника второй половины XVI – начала XVII вв. – 

"Барколабовской летописи", которая является одним из наиболее ярких литера-

турных произведений отмеченного времени, что вобрал в свой язык большое 

количество черт живого белорусского языка, на котором говорили жители земель 

современной Беларуси в то время. При этом основной акцент делается на наиме-

нее исследованном языковом уровене текста памятника – синтаксическом. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что в ней 

наибольшее внимание в ходе исследования грамматических особенностей язы-

ка Барколабовской летописи уделено именно синтаксическому уровню языка. К 

сожалению, несмотря на всю глубину существующих в нашей стране исследо-

ваний старобелорусского языка, исторический синтаксис является одним из са-

мых наименее разработанных направлений. В том числе, не достаточно внима-

ния обращено в существующих исследованиях и на синтаксические особенно-

сти языка Барколабовской летописи. В то же время на этом уровне вскрываются 

достаточно яркие особенности старобелорусского языка, присущие и сего-

дняшним живым говорам, которых по каким-то причинам лишен современный 

официальный литературный язык. В этой работе сделана попытка обратить 

внимание на такого рода особенности. Кроме того, не оставлены без внимания 

и другие особенности, в том числе стилистические средства образности, кото-

рые делают текст летописи одним из наиболее читаемых среди летописного 

наследия периода старобелорусского литературного языка. 

Цель работы – исследование грамматических особенностей и языково-

изобразительных средств текста Барколабовской летописи. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

 изучение научной литературы по теме исследования; 

 краткая характеристика языковой ситуации на белорусских землях 

во второй половине XVI - начале XVII вв; 

 выявление и определение специфики применения грамматических 

средств в тексте Барколабовского летописи; 

 характеристика языково-изобразительных средств как способа осу-

ществления художественных целей авторов. 

Объектом исследования является текст Барколабовской летописи. 

Методы исследования: лингвистическое описание, элементы сопоста-

вительного и статистического методов, метод количественных подсчетов. 

Общий объем дипломной работы – 61 страница. 

Список использованных источников – 47 источников. 
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The grammatical features of a written monument of the second half of XVI – 

the beginning of the 17th centuries – "The Barkolabovsky chronicles" are to be ex-

amined in this diploma. This work is one of the brightest literary works of the men-

tioned above time that absorbed a large amount of lines of the alive Belarusian 

language spoken by residents of modern Belarus of that time. At the same time, the 

main emphasis is placed on the least studied language level of the text – syntactic. 

Subject relevance of this work is that the greatest attention during research 

of grammatical features of the language of the Barkolabovsky chronicles is drawn 

to the syntactic level of the language. Unfortunately, despite the depth of the re-

searches of the Old Belarusian language existing in our country historical syntax is 

one of the least developed directions.  The existing researches for the syntactic fea-

tures of the chronicles’ language are not paid so much attention. At the same time 

rather bright features of the old Belarusian language can be revealed. These fea-

tures are peculiar to today’s alive dialects that the modern official literary language 

is depleted for some reasons. There is an attempt to pay attention to such features 

in this research. Besides, other features, including stylistic means of figurativeness 

which create the text of the chronicle to be one of the most readable among the an-

nalistic heritage of the period of the old Belarusian literary language aren't disre-

garded. 

The purpose of the work – research of the grammatical features and lan-

guage, graphic means of the text of the Barkolabovsky chronicles. 

For achievement of this purpose the following problems were solved: 

 studying of scientific literature on the research subject; 

 short characteristic of the language situation on Belarusian lands in the 

second half of XVI - the beginning of XVII cc.; 

 identification and determination of specifics of application of the gram-

matical means of the chronicles’ text; 

 characteristics of the language and graphic means as a way of implemen-

tation of the authors’ art purposes. 

 

Object of research is the text of the Barkolabovsky chronicles. 

Research methods: linguistic description, elements of comparative and sta-

tistical methods, method of quantitative calculations. 

The total amount of the diploma – 61 pages. 

The list of the used sources – 47. 
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