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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 стылістычныя 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; 
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- 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.  
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ABSTRACT 

Key words: homogeneous parts of the sentence, attribute, adverbial modifier, 

amplification, impersonal sentences, predicate, hyperbole, gradation, object, subject, 

adverbial participles, verbal government, metonymy, metaphor, language situation, 

positional placement of the attribute, comparison, list, pluperfect, direct 

speech,  adjuncts, syntax, syntactic structure, phrase, epithet. 

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 

examined in this diploma. This work is one of the brightest literary works of the 

mentioned 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 researches of 

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

least developed directions.  The existing researches for the syntactic features 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 features 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 annalistic heritage of the period 

of the old Belarusian literary language aren't disregarded. 

The purpose of the work – research of the grammatical features and language, 

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 grammatical 

means of the chronicles’ text; 

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

of the authors’ art purposes. 

 

Object of research is the text of the Barkolabovsky chronicles. 

Research methods: linguistic description, elements of comparative and 

statistical methods, method of quantitative calculations. 

The total amount of the diploma – 61 pages. 

The list of the used sources – 47. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=attribute&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=object&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba&translation=adjunct&srcLang=ru&destLang=en
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РЕФЕРАТ 

 

Ключевые слова: однородные члены предложения, определение, 

обстоятельство, амплификация, безличные предложения, сказуемое, гипербола, 

градация, дополнение, подлежащее, деепричастия, глагольное управление, 

метонимия, метафора, языковая ситуация, позиционное положение 

определения, сравнение, перечень, плюсквамперфект, прямая речь, придатки, 

синтаксис, синтаксическая конструкция, словосочетание, эпитет. 

  

В дипломной работе исследуются отличительные грамматические 

особенности письменного памятника второй половины XVI – начала XVII 

веков – "Барколабовской летописи", которая является одним из наиболее ярких 

литературных 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 наименее исследованном языковом уровене текста памятника – 

синтаксическом. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что в ней 

наибольшее внимание в ходе исследования грамматических особенностей 

языка Барколабовской летописи уделено именно синтаксическому уровню 

языка. К сожалению, несмотря на всю глубину существующих в нашей стране 

исследований старобелорусского языка, исторический синтаксис является 

одним из самых наименее разработанных направлений. В том числе, не 

достаточно внимания обращено в существующих исследованиях и на 

синтаксические особенности языка Барколабовской летописи. В то же время на 

этом уровне вскрываются достаточно яркие особенности старобелорусского 

языка, присущие и сегодняшним 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, которые 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; 
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- выявление и определение специфики применения грамматических 

средств в тексте Барколабовского летописи; 

- характеристика языково-изобразительных средств как способа 

осуществления художественных целей авторов. 

Объектом исследования является текст Барколабовской летописи. 

Методы исследования: лингвистическое описание, элементы 

сопоставительного и статистического методов, метод количественных 

подсчетов. 

Общий объем дипломной работы – 61 страница. 

Список использованных источников – 47 источников. 
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УВОДЗІНЫ 

 

Сярод шматлікіх даследчыкаў рускай летапіснай спадчыны ўжо даўно не 

выклікае сумневу тое, што так званыя літоўскія летапісы з’яўляюцца аднымі з 

найбольш поўных і змястоўных сведчанняў перыяду Сярэднявечча пра жыццё 

не толькі Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага альбо Рэчы 

Паспалітай, але і прылеглых дзяржаўных утварэнняў і, найперш – аднаго з 

асноўных тагачасных канкурэнтаў ВКЛ у справе “збірання” рускіх земляў – 

Маскоўскага княства. Гэтая дзяржава ў сярэднявечны перыяд не так даўно 

вызвалілася ад татарскага ярма, хутка набірала вайсковае моцы, імкліва 

павялічвала аўтарытарызм сваёй улады і прыкладала вялікія высілкі дзеля таго, 

каб заняць пануючае становішча на ўсходзе Еўропы. Надаваць належную ўвагу 

гуманітарным кірункам дзяржаўнай дзейнасці пры такіх умовах амаль не 

выпадала. У той жа час Вялікае Княства Літоўскае, якое ўдосталь наваявалася ў 

папярэднія часовыя прамежкі, у сярэднія вякі пазбягала вялікіх і стратных 

вайсковых дзеянняў, трымалася абарончай вайсковай дактрыны і больш увагі 

надавала ўнутранаму дзяржаўнаму будаўніцтву, развіццю адукацыі і культуры, 

перайманню найбольш перадавога гуманістычнага досведу вядучых 

еўрапейскіх краінаў, з якімі мела досыць шчыльныя дачыненні. Да часу 

стварэння такіх твораў, як Баркалабаўскі летапіс  (XVI – XVII ст.) на тэрыторыі 

ВКЛ актыўна адбываліся працэсы перагляду існаваўшых датуль 

артадаксальных падыходаў і дыскусіі па рэлігійных, канстытуцыйных, 

агульнагуманітарных ды цэламу шэрагу іншых пытанняў. Гэта падштурхоўвала 

і развіццё самых разнастайных відаў і жанраў пісьменства. Менавіта таму, адны 

з найбольш падрабязных і змястоўных усходнееўрапейскіх летапісных твораў, 

сярод захаваных з сярэдніх вякоў, належаць аўтарству мясцовых дзеячоў. 

Паколькі іх навуковае вывучэнне пачалося за часам знаходжання нашых земляў 

у складзе агульнай дзяржавы з Расіяй, то і асноўныя навуковыя даследаванні 

гэтых помнікаў праводзіліся ў параўнаўчай повязі з іншымі летапіснымі 

помнікамі, якія тым ці іншым чынам тычыліся гісторыі Расіі, што лічыла сябе 

спадкаемцай ранейшай Старажытнай Русі. Пры гэтым часцяком даследчыкі 

былі скіраваныя на разгляд гэтых помнікаў з пазіцый афіцыйнай расійскай 

гістарыяграфіі, шукаючы ў іх пацверджанні нейкага “прыгнёту” беларускага і 

ўкраінскага народаў з боку спачатку літоўскіх, а потым польскіх “захопнікаў”. 

Але ж з гістарычнага гледзішча, такіх звестак літоўскія летапісы не 

ўтрымлівалі. І, магчыма, менавіта гэта і служыла прычынай таму, што 

дасканалага вывучэння беларуска-літоўскіх летапісных помнікаў у параўнанні 

са старажытнарускімі летапісамі амаль не праведзена і яно актывізуецца зараз. 

А тыя ж даследаванні, якія і рабіліся некаторымі навукоўцамі – у асноўным 



10 
 

выхадцамі з тутэйшых земляў, праводзіліся найчасцей у гістарыяграфічным 

рэчышчы (М.В. Доўнар-Запольскі, 1898, 1908, Е. Р. Раманаў, 1900, 1910 ды 

інш.). Значна менш увагі надавалася літаратура- ды мовазнаўчым аспектам 

вывучэння сярэдневечных летапісных твораў, як, зрэшты, і твораў іншых 

літаратурных кірункаў, створаных у тыя часы на тэрыторыі ВКЛ (Яромін, 1966, 

1987, Ліхачоў, 1962, 1970, 1979).  

У той жа час варта зазначыць, што сярод так званых “літоўскіх” летапісаў, 

ўвагу многіх даследчыкаў і шараговых чытачоў заўжды найбольш прыцягваў 

менавіта Баркалабаўскі летапіс. 

 Паводле меркавання большасці даследчыкаў, Баркалабаўскі летапіс быў 

напісаны ў паселішчы Баркалабава (цяперашні Быхаўскі раён Магілёўскай 

вобласці) святаром тамтэйшае царквы Фёдарам Філіповічам. Але вельмі 

імаверна, што пісаў хроніку не сам Філіповіч, а нейкі прыслужнік храма, бо аб 

учынках Філіповіча распавядаецца ў трэцяй асобе. Час стварэння хронікі – 

другая палавіна XVI – пачатак XVII стагоддзя. Апошні абзац твора быў 

дапісаны праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля стварэння асноўнага тэксту. 

Геаграфічна твор ахоплівае землі Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы 

Паспалітай, у тым ліку землі Польшчы, Украіны (“Ніз”), а таксама 

распавядаецца пра падзеі ў Маскоўскім княстве ў дачыненні да тых спраў, якія 

нейкім чынам тычыліся Рэчы Паспалітай і Літвы. У складзе летапісу маюцца 

ўключэнні афіцыйных дакументаў – напрыклад “Асекурацыя ці вольнасць”, 

падпісаная некалькімі палітычнымі дзеячамі таго часу, і г.д. Як вялікую 

каштоўнасць гісторыкі лічаць пагадовае згадванне коштаў на розныя тавары.  

Упершыню твор быў выдадзены П.А. Кулішам пад назваю 

“Баркулабаўская хроніка”. Затым тэкст рыхтавалі да друку некалькі іншых 

навукоўцаў, у тым ліку вялікі ўнёсак у працэс вывучэння і распаўсюджвання 

ведаў пра Баркалабаўскі летапіс дадаў вядомы гісторык, фалькларыст і 

этнограф Мітрафан Доўнар-Запольскі, які таксама выдаваў тэкст хронікі.  

У 2013 годзе выдавецтвам “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся 

Броўкі”, сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі ды Цэнтрам 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі ажыццёўлена выданне поўнага тэксту Баркалабаўскага 

летапісанага спісу разам з вынікамі некаторых навуковых даследаванняў твора. 

У гэтым выданні ўпершыню прадстаўлена поўная структура спісу і, у 

прыватнасці тыя яго часткі, якія раней не публікаваліся. У выданні таксама 

маюцца артыкулы М. Доўнар-Запольскага і Е. Раманава пачатку ХХ стагоддзя, 

прысвечаныя летапісу.  

Ва ўступным артыкуле да гэтага выдання А.А. Суша абгрунтоўвае назву 

твора “Баркалабаўскі летапіс”, замест пашыранай раней назвы “Баркулабаўскі 

летапіс”, альбо “Баркулабаўская хроніка”. У прыватнасці ён адзначае: “Што 
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цікава, даследчыкі разыходзяцца нават у тым, як правільна называць летапіс”, 

“Мы лічым правільным называць летапіс менавіта Баркалабаўскім па некалькіх 

прычынах. Па-першае, няма ніякіх падстаў называць яго ў гонар Баркулаба 

Корсака, паколькі ён ніякага дачынення да летапісу не меў, а толькі згадваецца 

ў тэксце. Таму правільным было б называць летапіс паводле месца стварэння – 

мястэчка Баркалабава. Па-другое, хаця ў тэксце летапісу паралельна 

выкарыстоўваюцца абодва варыянты напісання (і “Баркалабов”, і 

“Баркулабов”), але ў якасці загалоўка для раздзела пра заснаванне замка і 

населенага пункта напісана менавіта “Баркалабов”, што можна лічыць 

прынятай афіцыйнай назвай на той час. Па-трэцяе, у афіцыйных дакументах 

XVII – XIX стагоддзяў мястэчка завецца “Борколабово”, “Баркалабово”, 

“Барколабово”. Па-чацвёртае, калі адштурхоўвацца ад сучаснай назвы 

населенага пункта, то сёння ён называецца менавіта Баркалабава. Так ён 

пераважна завецца і ў сучасным народным вымаўленні”. [32, с. 25 – 27]  

Толькі ў другой палавіне ХХ стагоддзя ў мовазнаўчых публікацыях пачалі 

з’яўляцца даследаванні мовы твора. Пэўныя гістарычныя і найбольш 

палітычныя рэаліі папярэдніх часоў не дазвалялі паглыбляцца ў моўную 

спадчыну Баркалабаўскага летапісу, таму што гэта немінуча ўздымала б вялікі 

пласт спрадвечнай беларускай лексікі, паказвала на адметнасці беларускай 

фанетыкі, якія існавалі яшчэ ў сярэднявечны час, адчыняла заслону беларускага 

словаўтварэння і марфалогіі, якія не зусім упісваліся ў тагачасныя 

дэклараваныя суадносіны паміж рознымі мовамі СССР, а да таго ўвогуле не 

маглі разглядацца ў якаясці нейкай адметнай мовы. Вывучаць жа тэкст твора як 

з’яву расійскай мовы было самамала не навукова.  

На працягу другой палавіны ХХ і пачатку ХХІ стагоддзяў мовазнаўчае 

вывучэнне Баркалабаўскага летапісу ішло даволі імклівымі тэмпамі. У 

адрозненне ад, напрыклад, літаратуразнаўчых даследаванняў, мовазнаўчыя 

вывучэнні твора вяліся досыць актыўна, хаця і былі не вельмі шматлікімі. І 

адной з мэтаў гэтай працы будзе абагульненне наяўных даследаванняў мовы 

Баркалабаўскага летапісу з тым, каб высветліць найменш вывучаныя 

лінгвістычныя асаблівасці яго тэксту.  

Наўрад ці выкліча сумневы тое, што Баркалабаўскі летапіс з’яўляецца 

адной з неацэнных крыніц папаўнення літаратурнай беларускай мовы як на 

этапе выкарыстання твору адразу пасля стварэння, так і зараз, калі сучасная 

беларуская літаратурная мова мае патрэбу ў інтэнсіўным развіцці, калі ў ёй 

пачалі фарміравацца і набываць моц пэўныя пурыстычныя з’явы з тым, каб 

засцерагчы яе ад размывання ў сусветнай моўнай прасторы. Аўтэнтычнасць 

лексікі і марфалагічных асаблівасцяў твора, які найбольш поўна з тагачасных 

пісьмовых крыніц адлюстроўвае жывую мову ўсходняй Беларусі канца XVI – 

пачатку XVII стагоддзяў, дастаткова падрабязна даследавана ў працах такіх 
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навукоўцаў як Н.Т. Вайтовіч, В.К. Мароз, М.І.  Карнеева-Петрулан. Але такі 

моўны ўзровень, як сінтаксіс мовы твора на дадзеным этапе даследаваны не 

дастаткова, хаця і мае даволі значную цікавасць. Лінгвістычную значнасць мае і 

цэлы шэраг асаблівасцяў, якія паказваюць на шчыльную повязь паміж 

старабеларускай мовай Баркалабаўскага летапісу, жывымі гаворкамі, што 

дагэтуль бытуюць ў многіх рэгіёнах Беларусі і сучаснай літаратурнай 

беларускай мовай. Таму адной з задач дадзенай работы з’яўляецца пошук у 

тэксце Баркалабаўскага летапісу і даследаванне адметных беларускіх 

граматычных канструкцый, як на ўзроўні словазлучэнняў, так і на ўзроўні 

сказаў.  

Гэтае даследаванне не прэтэндуе на поўнае акрэсліванне ўсіх 

сінтаксічных асаблівасцяў гэткага вялікага і разнастайнага помніка даўняй 

беларускай літаратуры, як Баркалабаўскі летапіс, бо гэта наўрад ці дазволіць 

аб’ём даследавання і яго ўзровень. Але задачай працы з’яўляецца спроба 

высветліць хаця б некаторыя сінтаксічныя асаблівасці, скарыстаныя аўтарамі 

падчас напісання летапісу, якія дазваляюць лічыць мову твора беларускай і 

могуць быць выкарыстаныя ў сучасных тэкстах у якасці лінгвістычнай 

факталогіі беларускай мовы. Сучасная беларуская літаратурная мова 

адраджалася менавіта на аснове жывых народных гаворак другой палавіны XIX 

– пачатку XX стагоддзяў, а яны ў сваю чаргу грунтаваліся на спрадвечных 

традыцыях жывога маўлення як дыялектнымі варыянтамі так і размоўна-

гутарковым варыянтам літаратурнай старабеларускай мовы. І ў Баркалабаўскім 

летапісе гэтыя традыцыі адлюстраваныя як ні ў якім іншым помніку 

старабеларускай пісьмовай мовы. Таму, відавочна, мае сэнс больш пільна 

прыгледзецца да некаторых асаблівасцяў мовы Баркалабаўскага летапісу, якія і 

дагэтуль шырока выкарыстоўваюцца ў жывой беларускай гаворцы, але 

чамусьці ігнаруюцца афіцыйным мовазнаўствам у якасці дзеючых 

граматычных канструкцый для сучаснай беларускай літаратурнай мовы.  

Актуальнасць дадзенай працы палягае ў тым, што ў ёй найбольшая ўвага 

падчас даследавання граматычных асаблівасцяў Баркалабаўскага летапісу 

нададзена менавіта сітаксічнаму 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.  
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Акрамя таго, у гэтай працы  не пакінутыя без увагі і іншыя асаблівасці, у 

тым ліку стылістычныя сродкі вобразнасці, якія робяць тэкст летапісу адным з 

найбольш чытаемых сярод летапіснай спадчыны перыяду старабеларускай 

літаратурнай мовы.  

Мэтай гэтай працы з’яўляецца 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 ў дадзенай працы з’яўляецца пераважна аўтарскі тэкст 

Баркалабаўскага летапісу. Падчас вызначэння тых альбо іншых граматычных 

асаблівасцяў, вызначалася частата іх ужывання пры дапамозе статыстычнага 

метаду аналізу. У прыватнасці, для падліку быў выбраны ўрывак аўтарскага 

тэксту ад пачатку летапіснай часткі (за выключэннем пазалетапісных уставак – 

“Ліст ад паслоў князя вялікага маскоўскага” і “Прывілей караля Жыгімонта 

Трэцяга”), памерам 200 сказаў. У гэтым урыўку былі падлічаныя ўсе 

вызначаныя асаблівасці. Усяго было ўлічана 335 адзінак тых ці іншых формаў і 

канструкцыяў. Акрамя таго, частата ўжывання пэўных граматычных 

канструкцыяў, якія з’яўляюцца адметнымі для беларускай мовы, 

параўноўвалася з частатой ужывання такіх самых формаў ці канструкцыяў у 

тэксце Казанскай гісторыі – помніка, напісанага на тэрыторыі Маскоўскага 

княства ў 1564-1565 гг., які лічыцца адным з найбольш прагрэсіўных на той час 

і каштоўных у мастацкім плане помнікаў старарасійскай літаратуры і напісаны 

на мове, якая на той час выкарыстоўвалася ў Маскоўскім княстве. У тэксце 

гэтага твора таксама быў выбраны ўрывак з 200 сказаў, у якім выконваўся 

падлік тых ці іншых асаблівасцяў. У гэтым тэксце ўлічана 216 адзінак. Пры 

гэтым, цікавай з’яўляецца тая акалічнасць, што некаторыя канструкцыі, 

уласцівыя Баркалабаўскаму летапісу (і беларускай мове ўвогуле) у тэксце 

Казанскай гісторыі зусім не адзначаюцца, а суадносіны некаторых 

канструкцыяў маюць зусім іншыя параметры.  

Структурна работа складаецца з чатырох глаў. У першай главе асвятляюцца 

асноўныя існуючыя лінгвістычныя даследаванні Баркалабаўскага летапісу. Пры 

гэтым агляд даследаванняў робіцца ад больш агульных да прыватных, якія 

тычыліся непасрэдна разгляданага помніка. Другая глава прысвечаная 

асвятленню і характарыстыцы моўнай сітуацыі на беларускіх землях у другой 
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палавіне XVI – пачатку XVII стст. Пры гэтым зроблены агляд становішча і ролі 

ўсіх моў, якія існавалі на гэтай тэрыторыі, а таксама зроблены аналіз уплыву 

асноўных моўных стыхіяў, якія былі пашыраныя на беларускіх землях на стан і 

развіццё старабеларускай літаратурнай мовы. Гэтая частка работы мае 

рэфератыўны характар і грунтуецца на дадзеных найбольш вядомых 

даследаванняў па гісторыі беларускай літаратурнай мовы ды іншых 

матэрыялаў, якія тычацца моўнай сітуацыі ў ВКЛ у азначаны перыяд. Трэцяя 

глава мае даследчыцкі характар і ўтрымлівае асноўныя вынікі выяўлення і 

вызначэння граматычных асаблівасцяў тэксту Баркалабаўскага летапісу, якія 

можна лічыць адметнымі для беларускай мовы, і ўжыванне многіх з якіх у 

сучаснай беларускай літаратурнай мове мае праблемны характар. Тут жа 

робіцца параўнаўчы аналіз выяўленых у Баркалабаўскім летапісе асаблівасцяў 

са старарасійскім тэкстам Казанскай гісторыі. Чацвёртая глава прысвечана 

асноўным моўна-выяўленчым сродкам, выкарыстаным аўтарамі 

Баркалабаўскага летапісу.  

Прыкладное значэнне дадзенай работы можа палягаць у прыцягненні ўвагі да 

праблемы неабгрунтавана выкрэсленых з афіцыйнай граматыкі сучаснай 

беларускай літаратурная мовы граматычных канструкцыяў, да распрацоўкі 

гістарычнага сінтаксісу беларускай мовы, да мастацкіх вартасцяў 

Баркалабаўскага летапісу.      
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ГЛАВА 1 БАРКАЛАБАЎСКІ ЛЕТАПІС ЯК АБ’ЕКТ 

ЛІНГВІСТЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

Баркалабаўскі летапіс з’яўляецца адным з найбольш папулярных 

летапісных твораў сярэднявечнай беларускай літаратуры і таму інфармацыю 

пра яго можна адшукаць шмат у якіх крыніцах, як друкаваных, так і ў сеціве 

Інтэрнэту. Большасць першых навуковых даследаванняў твора распавядаюць 

пра летапіс, акцэнтуючы ўвагу на яго гістарычнай вартасці. Пэўная ўвага 

даследчыкаў надавалася яго літаратуразнаўчым асаблівасцям, паэтыцы, 

семіётыцы, стылёва-жанравым адметнасцям [35, 29, 33]. Гістарычная і 

літаратурная каштоўнасць помніка бясспрэчная. Але ж, як ужо адзначалася, 

Баркалабаўскі летапіс ўяўляе вельмі вялікую вартасць не толькі як крыніца 

гістарычных ведаў, як выдатны помнік літаратуры, але і як крыніца моўнай 

факталогіі. Тым не менш, непасрэдна лінгвістычным адметнасцям летапісу 

навукоўцы надавалі менш увагі.   

 

 

1.1. Разгляды мовы Баркалабаўскага летапісу ў агульных  

лінгвістычных даследаваннях 

 

Моўная спадчына Баркалабаўскага летапісу згадваецца як у агульных 

разглядах гісторыі беларускай літаратурнай мовы, так і служыла прадметам 

непасрэдных лінгвістычных даследаванняў.  

У прыватнасці, у вучэбным дапаможніку Л. М. Шакуна “Гісторыя 

беларускай літаратурнай мовы” у раздзеле “Беларускія летапісы” моўным 

асаблівасцям Баркалабаўскага летапісу прысвечаны некалькі абзацаў. Аўтар 

адзначае, што “У Баркалабаўскім летапісе, напрыклад, апісваюцца мясцовыя 

падзеі, што адбываліся ў наваколлі вёскі Баркалабава на Быхаўшчыне, і толькі 

зрэдку закранаюцца падзеі большага маштабу. Гэта і абумовіла арыентацыю 

пісьменніка ў адборы моўна-стылістычных сродкаў перш за ўсё на народную 

гаворку. Калі мова літоўскіх летапісаў з’яўляецца своеасаблівым сплавам 

кніжнай мовы і элементаў народнай гаворкі з перавагай у пазнейшых спісах 

апошніх, то мова Баркалабаўскага летапісу грунтуецца пераважна на 

гутарковых інтанацыях і формах” [36, с. 118]. Далей аўтар прыводзіць 

прыклады выкарыстання побытавай і сельскагаспадарчай лексікі і фразеалогіі, 

тлумачыць “непасрэдны, жывы” характар мовы помніка багаццем скарыстанай 

у ім гутарковай лексікі, звяртае ўвагу на наяўнасць запазычанняў з 

царкоўнаславянскай, польскай, украінскай моваў, на адлюстраванне мясцовых 

дыялектных асаблівасцяў.   
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У даследаванні А.І. Жураўскага “Гісторыя беларускай літаратурнай 

мовы” моўныя асаблівасці тэксту Баркалабаўскага летапісу разглядаюцца ў 

раздзеле “Спецыфіка мовы мемуарнай літаратуры”. Аўтар даследавання адразу 

звяртае ўвагу на тое, што “у летапісе больш выразна выяўляецца суіснаванне 

ўсіх асноўных моўных стыхій, якімі жывілася беларуская пісьмовая мова таго 

часу, хоць удзельная вага іх тут некалькі іншая ў параўнанні з многімі 

помнікамі тагачаснай пісьменнасці” [7, с. 342].  

А. І. Жураўскі надае пэўную ўвагу фанетычнаму афармленню словаў, 

адзначаючы тое, што “ў помніку, напрыклад, аднолькава ўжываюцца як 

паўнагалосныя ўсходнеславянскія формы накшталт городъ, дорога, король, 

сторона, так і няпоўнагалосныя паўднёва- і заходнеславянскага паходжання 

тыпу брань, градъ, злато, кроль” [7, с. 342]. Даволе вялікая частка апісання 

Баркалабаўскага летапісу ў даследаванні А.І. Жураўскага прысвечаная 

граматычнаму ладу. Ён адразу адзначае, што ў гэтай галіне “перавага 

беларускіх асаблівасцей застаецца зусім відавочнай” [7 с. 342]. Аўтар апісвае 

ўжыванне тых формаў назоўнікаў, якія і дагэтуль складаюць спецыфіку 

беларускай мовы: канчаткаў -у/-ю назоўнікаў у давальным і месным склонах, 

канчаткаў –ы/-і ў назоўніках множнага ліку, канчаткаў –ами/-ми ў творным 

склоне множнага ліку назоўнікаў. У сістэме прыметніка звяртаецца ўвага на 

ўжыванне канчаткаў –ого і –аго ў родным склоне, -ые/-ие ў назоўным склоне 

множнага ліку. Што тычыцца дзяслова, то аўтар зазначае, што “сістэма 

дзяслова Баркалабаўскага летапісу таксама мае рад рыс, якія збліжаюць яе з 

дзеяслоўнымі формамі беларускіх гаворак” [7, с. 343]. Далей згадваюцца такія 

рысы, як пераход канцавога л у у-нескладовае ў формах прошлага часу 

мужчынскага роду ды іншыя. Надаецца некаторая ўвага і ўплыву іншых моваў 

(у прыватнасці, польскай, царкоўна-славянскай ды ўкраінскай) на некаторыя 

спарадычныя граматычныя і фанетычныя з’явы, якія можна назіраць у тэксце 

летапісу. Што тычыцца лексічнага складу мовы твора, то А.І. Жураўскі 

падкрэслівае: “тут таксама можна адзначыць, што пераважаючай з’яўляецца 

беларуская лексічная аснова, на фоне якой паланізмы і царкоўнаславянізмы 

аказваюцца нязначнымі і малапрыкметнымі” [7, с. 344]. Аўтар прыводзіць 

шэраг ілюстрацый гэтаму тэзісу. У завяршэнне разгляду Баркалабаўскага 

летапісу А.І. Жураўскі падае урывак з твора, які, на яго думку, дазваляе скласці 

найлепшае ўяўленне аб мове помніка, і адзначае наступнае: “Разгледжаны 

летапіс паказвае, што нават у канцы XVI – пачатку XVII ст. беларуская 

пісьмовая мова яшчэ не дасягнула адзінства ў адборы граматычных і лексічных 

норм. Іх варыяцыя, як ужо адзначалася, залежала не толькі ад ступені 

філалагічнай адукаванасці аўтараў, але і ад іх палітычнай і рэлігійнай 

арыентацыі, што ў сваю чаргу было абумоўлена радам іншых фактараў”. [7, с. 

345] 
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Мовазнаўчаму даследаванню Баркалабаўскага летапісу прысвечаны і 

працы В.К. Мароз. Так, у артыкуле “Летапісы” ў энцыклапедыі “Беларуская 

мова”, аўтар звяртае ўвагу, што “адметнасць гэтага ўнікальнага твора можна 

пераканаўча паказаць на прыкладах хоць бы фразеалагічных адзінак. Сярод іх 

мноства такіх, якія ўжываюцца ў сучаснай беларускай мове, хоць летапіс 

пісаўся амаль чатыры стагоддзі таму назад. (…) Беларускія словы аўтар уводзіў 

у тэкст свядома, нярэдка скарыстоўваючы прыём тлумачэння. (…) Такія факты 

выяўляюць працэс фарміравання лексічнага складу старажытнай беларускай 

мовы” [21, с. 306]. 

Гэты ж аўтар праводзіла даволі падрабязнае даследаванне мовы розных 

беларускіх летапісаў, у тым ліку, і Баркалабаўскага. У прыватнасці, у сваёй 

манаграфіі “Летапісы і хронікі ў кантэксце фарміравання беларускай 

літаратурнай мовы старажытнага перыяду” яна закранае некаторыя аспекты 

ранейшых мовазнаўчых даследаванняў гэтага твора. Першай лінгвістычнай 

публікацыяй па Баркалабаўскім летапісе В.К. Мароз называе артыкул М.І. 

Карнеевай-Петрулан “Мова Баркулабаўскага летапісу” і адзначае што 

“Асноўная ўвага ў артыкуле звернута на асэнсаванне адметнасці арыгінальных 

частак летапісу з улікам таго, што найбольш характэрныя рысы праявіліся 

галоўным чынам у лексіцы і сінтаксісе, у той час як фанетыка і марфалогія 

помніка не вылучаюцца якімі-небудзь асаблівасцямі” [22, с. 34]. 

 Таксама вялікую ўвагу надае аўтарка і разгляду даследаванняў  Н.Т. 

Вайтовіч. “Развіццё мовазнаўчай праблематыкі Баркулабаўскага летапісу ў яе 

працах было скіравана на ідэйна-тэматычнае ўпарадкаванне лексікі, у тым ліку 

і абстрактнай, высвятленне суадносных з’яў у мове летапісаў і іншых помнікаў 

названага гістарычнага перыду” [22, с. 36], адзначае В.К. Мароз. Закранаюцца ў 

манаграфіі і некаторыя пытанні сінтаксісу Баркалабаўскага летапісу. “У 

адрозненне ад летапіснага сінтаксісу наогул, сінтаксіс Баркулабаўскага летапісу 

дэманструе выразнасць інтанацый, арыентаваных на жывую народна-

дыялектную мову” [22, с. 39]. В.К. Мароз робіць выснову, што “адметнасць 

лексічнага і фразеалагічнага складу Баркалабаўскага летапісу ілюструе вялікі 

патэнцыял моўных рэсурсаў беларускай мовы і выяўляе творчыя магчымасці 

невядомага аўтара гэтага мастацкага твора. Прыёмы старажытнага беларускага 

пісьма ў летапісе вызначаюцца ўстойлівай арыентацыяй на агульнапрынятыя 

нормы, якія спалучалі кніжныя і народна-дыялектныя традыцыі” [22, с. 36].  

Яшчэ адна манаграфія В.К. Мароз “Мова беларускага летапісання” 

разглядае лінгвістычную спадчыну Баркалабаўскага летапісу ў асобнай частцы, 

якая мае назву “Мова Баркалабаўскага летапісу”. Ужо на пачатку гэтай часткі, 

пасля прывядзення агульных звестак пра летапіс, аўтар заўважае, што “ў гэтым 

помніку пісьменства дайшлі да нашага часу выдатныя ўзоры старажытнай 

народна-дыялектнай мовы”  [23, с. 169]. Даследчыца таксама акрэслівае 
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асноўныя папярэднія даследаванні тэксту твора, у прыватнасці ўзгадвае 

манаграфію Н.Т. Вайтовіч “Баркалабаўскі летапіс”, дзе звяртае ўвагу на разгляд 

у крыніцы фанетычных рысаў націскнога вакалізму, ненаціскнога вакалізму, 

акання, лексічнай характарыстыкі помніка, параўнання з сучаснай 

баркалабаўскай гаворкай, выпадкаў тлумачэння словаў. Зноў жа тут 

ўзгадваецца артыкул М.І. Карнеевай-Петрулан “Мова Баркулабаўскага 

летапісу”, працы па гісторыі беларускай мовы. Уяўляе цікавасць, што ў гэтым 

даследаванні В.К. Мароз звярнула ўвагу на тое, што “тэкст летапісу насычаны 

беларускімі фразеалагізмамі і ўстойлівымі словазлучэннямі з жывой мовы” [23, 

с. 176]. Аўтар паказвае, што фразеалагізмаў з жывой беларускай мовы таго 

часу, якія захоўваюцца і ў сучаснай беларускай мове, дастаткова шмат, але гэты 

кірунак лінгвістычнага даследавання твора пакуль распрацаваны недастаткова, 

а значыць, ”лінгвістычныя аспекты даследавання гэтага твора далёка не 

вычарпаны” [23, с. 176]. 

 

 

1.2. Лінгвістычныя даследаванні, прысвечаныя непасрэдна                                                                                                         

Баркалабаўскаму летапісу 

 

Вышэй былі разгледжаныя мовазнаўчыя крыніцы, дзе тэкст 

Баркалабаўскага летапісу аналізуецца ў шэрагу іншых помнікаў 

старабеларускага пісьменства. Але пэўнае месца ў лінгвістычным вывучэнні 

Баркалабаўскага летапісу займаюць таксама даследаванні ды публікацыі, 

прысвечаныя менавіта гэтаму твору, некаторыя з якіх ужо фігуравалі ў 

згаданых публікацыях, але непасрэдна не асвятляліся. Тут пачаць, напэўна, 

варта з артыкула У.М. Свяжынскага “Баркалабаўскі летапіс” у энцыклапедыі 

“Беларуская мова”, як найбольш агульнага разгляду летапісу. У артыкуле 

спачатку падаюцца асноўныя звесткі пра твор, а ў мовазнаўчым кантэксце аўтар 

адзначае, што “на мове летапісу адбілася, з аднаго боку, адукаванасць аўтара, з 

другога – яго жыццё сярод простага народа, якое дазваляла засвойваць нормы 

жывой беларускай мовы таго часу” [30, с. 76]. У.М. Свяжынскі гаворыць, што 

“на правапіс жывая мова ўплывала слаба. Затое ў фанетыцы яе ўплыў 

адчувальны” [30, с. 76]. Далей аўтар прыводзіць асноўныя фанетычныя рысы, 

якія назіраюцца ў тэксце летапісу. У прыватнасці, ён згадвае такія з’явы як 

аканне, пераход у у ў, непаслядоўную перадачу зацвярдзеласці шыпячых, п, х на 

месцы ф, прыстаўное в. У галіне марфалогіі адзначаюцца такія асаблівасці як 

тое, што назоўнікі мужчынскага роду з чыстай асновай ў родным склоне 

адзіночнага ліку побач з канчаткам –а часта атрымліваюць канчатак –у; у 

давальным склоне гэтыя назоўнікі ў летапісе маюць канчатак –у/-ю; ужываецца 

асабовы займеннік я, кароткая форма зваротнага займенніка ся; прыметнікі 
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мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку побач з канчаткам –ого/-

его маюць канчатак     -аго/-яго ды іншыя. Таксама адзначаецца, што “ў 

летапісе шырока адлюстравалася лексіка жывой народнай мовы” [30, с. 76]. Яна 

згадваецца ў назвах з’яваў прыроды, назваў раслін і палявых работ, страваў і 

прадуктаў, хатніх і дзікіх жывёлаў. У той жа час зазначаецца, што пры апісанні 

падзеяў рэлігійнага жыцця ўжываюцца царкоўнаславянізмы, у месцах аповяду 

пра падзеі ў Польшчы сустракаюцца паланізмы, таксама прысутнічаюць 

украінізмы.   

 Артыкул А.А. Сушы “Баркалабаўскі летапіс – унікальны помнік 

беларускага летапісання” ў адмысловым выданні “Баркалабаўскі летапіс” хоць 

не з’яўляецца мовазнаўчым, але паколькі выданне і названы артыкул 

прысвечаныя непасрэдна і выключна гэтаму твору, то, падаецца, што яго варта 

рагледзець тут. У артыкуле маецца асаблівая частка, якая называецца “Моўна-

стылёвыя і жанравыя асаблівасці Баркалабаўскага летапісу”, прысвечаная мове 

твора. У прыватнасці, тут адзначаецца: “Моўны аналіз Баркалабаўскага 

летапісу дазваляе чарговы раз засведчыць, што летапіс з’яўляецца беларускім і 

адлюстроўвае мову магілёўска-баркалабаўскага дыялектнага арыяла. Лексічная 

сістэма летапісу дазваляе скласці некаторае меркаванне пра шляхі развіцця 

жывой беларускай мовы XVI – XVII стагоддзяў, дае магчымасць адказаць на 

многія складаныя пытанні сучаснага мовазнаўства. Напрыклад, Баркалабаўскі 

летапіс абвяргае думку пра тое, што словы “спадар” і “спадарыня” з’яўляюцца 

наватворамі, якія былі ўведзеныя ва ўжытак толькі напачатку ХХ стагоддзя, а 

перад тым заўжды выкарыстоўвалася толькі слова “пан” і некаторыя іншыя 

звароты” [32, с. 90]. 

Артыкул М.І. Карнеевай-Петрулан “Мова Баркулабаўскага летапісу” 

з’яўляецца першай уласна лінгвістычнай публікацыяй з досыць глыбокім 

аналізам моўнай пабудовы твора. Аўтар першай пачала паказваць адметнасць 

мовы твора на яе лексічным і сінтаксічным узроўнях. Яна дала агульнае 

апісанне ўласнабеларускіх моўных паказчыкаў Баркалабаўскага летапісу. 

Паводле яе меркавання, уласнабеларуская лексіка ў мове твора зрабілася свайго 

роду альтэрнатывай запазычанням. Аўтарка прыводзіць прыклады, калі 

паланізмы выкарыстоўваліся ў летапісе толькі падчас апісання падзеяў у 

Польшчы а царкоўнаславянізмы – пры паданні аповядаў пра рэлігійныя справы. 

Такім чынам, на думку М.І. Карнеевай-Петрулан, аўтары летапісу 

выкарыстоўвалі беларускую лексіку і некаторыя сінтаксічныя канструкцыі, 

уласцівыя народна-дыялектнай мове, а таксама, у процівагу ім такія ж сродкі з 

польскай ці царкоўна-славянскай моваў у якасці стылістычных сродкаў.  

Найбольш новае даследаванне мовы помніка – гэта манаграфія В.К. 

Мароз “Баркулабаўскі зборнік: мова і тэкст”. У ім аўтар паспрабавала з 

некалькі новых пунктаў гледжання зірнуць на мову помніка. Яна вылучае 
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шэраг адметных беларускіх асаблівасцяў на розных моўных узроўнях. У тым 

ліку, кранае В.К. Мароз і ўзровень сінтаксісу. У прыватнасці, у розных частках 

свайго даследвання яна адзначае такія сінтаксічныя адметнасці, як 

выкарыстанне прыдаткаў з мэтаю стварэння ўнутрытэкставых ізаглосаў – 

тлумачэнняў адных словаў праз іншыя, выкарыстанне такіх прыназоўнікаў, як 

за, до, у, аж. Пра сінтаксіс Баркалабаўскага летапісу аўтарка гаворыць 

наступнае: “Адметны летапіс і паводле своеасаблівай будовы сказаў, калі 

адасобленыя або ўдакладняльныя канструкцыі і сказы дыстантуюцца ад 

паясняльнага слова… Варта адзначыць і ўжыванне бяззлучнікавых сказаў, у 

якіх наступны паясняе папярэдні…” [17, 67]. Абсалютна новым і найбольш 

каштоўным у даследаванні В.К. Мароз з’яўляецца тое, што яна ўпершыню 

звярнула асаблівую ўвагу на мову тэкстаў пазалетапісных частак, якія раней 

адносіліся да запазычаных у зборнік тэкстаў і таму нібыта не вартымі 

даследавання як адметныя тэксты асобнага помніка. Тым не менш, 

параўноўваючы мову асобных дакументаў, уведзеных аўтарамі Баркалабаўскага 

летапісу ў свой зборнік, В.К. Мароз даказвае, што ў мове гэтых частак 

прасочваецца пэўная нарматыўнасць, якая ўласцівая менавіта мове 

Баркалабаўскага зборніка. Такім чынам, даследчыца сцвярджае тую думку, што 

нават падчас запазычвання пэўных дакументаў, многія з іх праходзілі 

адаптацыю да ўласцівай аўтарам мовы і заносіліся ў Баркалабаўскі зборнік у 

некалькі перапрацаваным выглядзе, з адпаведнымі асаблівасцямі, якія 

прасочваюцца ў тэксце ўсяго зборніка.  

Тым не менш, самым грунтоўным на сёняшні дзень мовазнаўчым 

даследаваннем Баркалабаўскага летапісу, безумоўна, з’яўляецца манаграфія 

Н.Т. Вайтовіч “Баркалабаўскі летапіс”.  У гэтай працы аўтар найбольш 

усебакова асвятляе лінгвістычныя асаблівасці твора. У першай частцы 

манаграфіі Н.Т. Вайтовіч падае агульныя звесткі пра летапіс, распавядае аб 

першых выдаўцах тэксту твора, аб тых, хто вывучаў тэкст, выказвае гіпотэзы 

аўтарства, часу і месца стварэння твора. Таксама Н.Т. Вайтовіч закранае 

праблему правільнай назвы твора, схіляючыся да назвы “Баркалабаўскі 

летапіс”. Адмысловы раздзел манаграфіі змяшчае палеаграфічнае апісанне 

рукапісу, графікі і арфаграфіі летапісу, яго склад. Аўтар дасканала даследуе 

фанетычныя асаблівасці мовы летапісу. У раздзеле манаграфіі пад назваю 

“Вакалізм” увага звяртаецца на націскны вакалізм, у прыватнасці на ўжыванне 

літары е на месцы ҍ, о на месцы е, асобныя выпадкі замены галосных літар, а 

таксама ненаціскны вакалізм, дзе азначаюцца такія асаблівасці як ужыванне а і 

о, е на месцы ҍ, е на месцы  а (ечмень), мена е і и, в на месцы у, й на месцы и, 

асаблівасці напісання складоў ри- ли-, выпадкі страты галосных гукаў, 

ужывання пратэтычных галосных ды некаторыя іншыя з’явы вакалізму. У 

часцы манаграфіі, прысвечанай кансанантызму, Н.Т. Вайтовіч адзначае 
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наступныя моманты: у на месцы в, мена в і л, якасць шыпячых ж, ш, ч і 

свісцячага ц, ужыванне літары щ, ужыванне г і кг, асаблівасці напісання 

складоў ги-, ки-, хи-, ужыванне губных зычных, пратэтычнай в, якасць гука р, 

перадача мяккасці д і т, абазначэнне зычных у інтэрвакальным становішчы, 

асіміляцыя паводле звонкасці і глухасці, асіміляцыя свісцячых і шыпячых, 

дысіміляцыя зычных, спрашчэнне груп зычных, устаўка д і т ды іншае. 

Найбольшую ўвагу Н.Т. Вайтовіч надае марфалагічнаму і граматычнаму ладу 

летапіснага тэксту. У манаграфіі падрабязна разгледжаныя марфалагічныя 

асаблівасці выкарыстання самых розных формаў большасці марфалагічных 

часцінаў мовы, якія ўжываліся ў часы напісання летапісу. У прыватнасці, 

манаграфія ўтрымлівае такія раздзелы, якія асвятляюць формы скланення 

назоўнікаў, асабовых і зваротных, а таксама неасабовых займеннікаў; 

прыметнікаў, лічэбнікаў, дзеясловаў, дзеепрыметнікаў. Аўтар параўноўвае 

ўжытыя ў Баркалабаўскім летапісе формы з мовай магілёўскіх актаў ды іншых 

помнікаў таго часу, а таксама з сучаснай дыялектнай гаворкай, пашыранай у 

наваколлі Баркалабава. Паколькі для большасці часцінаў мовы Н.Т. Вайтовіч 

прыводзіць цэлыя парадыгмы пэўных формаў словаў, то, відавочна, не варта 

тут падрабязна пераказваць тэзісы і вынікі хады даследвання, улічваючы яго 

значны аб’ём і рознабаковыя падыходы, тым больш, што гэтая манаграфія 

з’яўляецца адной з самых вядомых навуковых прац па даследаванні мовы 

Баркалабаўскага летапісу. У той жа час, неабходна адзначыць, што ў 

заключэнні манаграфіі Н.Т. Вайтовіч таксама прыходзіць да высновы, што 

“аналіз тэксту і мовы Баркалабаўскага летапісу, праведзены ў параўнанні з 

мовай магілёўскіх актаў і іншых помнікаў таго часу, паказвае, што летапіс 

з’яўляецца беларускім, бо ў ім адлюстравалася мова магілёўска-

баркалабаўскага дыялектнага арыяла. У адрозненне ад рада іншых беларускіх 

помнікаў у моўнай канве летапісу назіраецца зусім нязначная колькасць 

паланізмаў і яшчэ менш царкоўнаславянізмаў. Лексіка помніка ў сваёй аснове і 

асабліва ў апісаннях сцэн з жыцця народа настолькі блізкая да народнай, што 

здолела адлюстраваць і некаторыя дыялектныя рысы”
1
 [4, с. 152]. Таксама аўтар 

сцвярджае, што “беларуская літаратурная мова старажытнага перыяду 

абапіралася на мову пэўных дыялектных арэалаў, асаблівасці якіх праявіліся ў 

мове асобных помнікаў”
2
  [4, с. 154].  

 

 

 

 

______________ 
1, 2  

У тэксце захаваны асаблівасці правапісу аўтара.  
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ГЛАВА 2 МОЎНАЯ СІТУАЦЫЯ НА БЕЛАРУСКІХ 

ЗЕМЛЯХ Ў ДРУГОЙ ПАЛАВІНЕ XVI – ПАЧАТКУ XVII 

СТАГОДДЗЯЎ 

 

2.1. Значнасць разумення моўнай сітуацыі, якая існавала на 

беларускіх землях у другой палавіне XVI – пачатку XVII 

стагоддзяў для вывучэння граматычных асаблівасцяў 

тагачасных пісьмовых твораў 
 

Перыяд развіцця беларускай літаратурнай мовы, які разглядаецца ў гэтай 

працы, а менавіта другая палавіна XVI – пачатак XVII  стагодззя, з’яўяецца 

часам найбольшага росквіту старабеларускай мовы, і адначасова дастаткова 

неадназначнай і складанай моўнай сітуацыі на землях сучаснай Беларусі – у 

Вялікім Княстве Літоўскім. 

Немагчыма належным чынам ідэнтыфікаваць тую ці іншую моўную з’яву, 

нават прыналежнасць таго ці іншага помніка да пэўнай моўнай стыхіі, не 

ведаюцы і не разумеючы тую моўную сітуацыю, якая існавала ў тыя часы на 

нашай тэрыторыі. Мовы многіх помнікаў азначанага перыяду маюць дастаткова 

істотныя адрозненні, часам пэўная нарматыўнасць, якая прасочваецца ў межах 

аднаго помніка значна парушаецца падчас параўнання яго з іншымі помнікамі 

таго ж самага гістарычнага перыяду развіцця мовы. Усе гэтыя асаблівасці 

менавіта і тлумачацца таею моўнаю сітуацыяй, якая існавала ў ВКЛ, і 

непасрэдна на цэнтральных яго землях – землях сучаснай Беларусі.  

А.І. Жураўскі ва ўступным артыкуле да кнігі “Мова беларускай 

пісьменнасці XIV – XVIII стст.” піша: “У эпоху беларускай народнасці на 

Беларусі практычна існавала пісьмовае многамоўе з пэўным размежаваннем у 

сферы функцыяніравання. У ранні перыяд у пісьмовым ужытку былі дзве 

пісьмовыя мовы – уласна беларуская на старажытнарускай аснове і 

царкоўнаславянская ўсходнеславянскай (пазней беларускай) рэдакцыі. 

Беларуская мова перашапачаткова прымянялася ў справаводстве і 

юрыспрудэнцыі, у жанрах свецка-мастацкай літаратуры, а пазней часткова 

пранікла і ў рэлігійную сферу. Царкоўнаславянская мова на працягу ўсяго 

старажытнага перыяду абслугоўвала рэлігійнае жыццё. З другой палавіны XVI 

ст. на Беларусі пачалі распаўсюджвацца польская і лацінская мовы, якія 

выкарыстоўваліся ў сферы справаводства і навукі. У выніку на Беларусі 

склалася своеасаблівая моўная сітуацыя, аналаг якой цяжка знайсці ў іншых 
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частках тагачаснага славянскага свету, – пісьмовае чатырохмоўе з 

размежаваннем у сферы функцыяніравання” [24, с. 4]. 

Пры гэтым варта ўлічваць, што падобнае суіснаванне нават толькі 

пісьмовых моваў не магло не стаць прычынай узаемнага ўплыву моваў паміж 

сабой. Акрамя гэтага пэўны ўплыў на развіццё кожнай мовы здзяйснялі і мовы 

суседніх народаў. І, нарэшце, нельга выключаць з разлікаў і ўздзеянне на 

пісьмовыя мовы жывых народных гаворак ва ўсёй разнастайнасці іх дыялектаў.  

Для таго, каб мець магчымасць арыентавацца ў моўных асаблівасцях 

старажытнабеларускіх пісьмовых помнікаў неабходна самым старанным чынам 

разабрацца ў той моўнай сітуацыі, якая існавала на тэрыторыі нашай краіны ў 

той час, які намі разглядаецца. 
 

2.2. Сукупнасць моў на беларускіх землях ВКЛ у другой 

палавіне XVI – пачатку XVII стст. 
 

2.2.1. Суадносіны славянскіх моў 
 

У сучасным мовазнаўстве тэрмін “моўная сітуацыя” мае на ўвазе 

сукупнасць формаў існавання аднае мовы альбо сукупнасць моў у іх 

тэрытарыяльна-сацыяльных узаемадачыненнях і функцыянальным 

узаемадзеянні ў межах пэўных геаграфічных рэгіёнаў альбо адміністратыўна-

палітычных утварэнняў [47, с. 266].  

Моўная сітуацыя ў кожным геаграфічным рэгіёне  адрозніваецца 

неаднастайнасцю ў сувязі з такімі іх прыкметамі як формы існавання тае альбо 

іншае мовы ды іх колькасці, колькасць тых, хто ў пэўных стасунках 

выкарыстоўвае кожную з формаў існавання моў, камунікатыўныя сферы, якія 

абслугоўваюцца той ці іншай формай існавання мовы, функцыянальнае 

дамінаванне тых ці іншых формаў існавання мовы.    

Як вядома, Вялікае Княства Літоўскае з’яўлялася поліэтнічнаю і, 

адпаведна, полімоўнаю дзяржаваю. Пры гэтым, асабліва важна тое, што 

палітычны і адміністрацыйны цэнтр гэтай дзяржавы размяшчаўся менавіта на 

землях сучаснай Беларусі і менавіта тут уся моўная разнастайнасць ВКЛ 

канцэнтравалася. Акрамя таго, менавіта старабеларуская мова ў акрэслены 

прамежак часу з’яўлялася афіцыйнай пісьмовай мовай княства. 

Тым не менш, як ужо адзначалася вышэй, моўная сітуацыя на нашых 

землях у тыя часы была насамрэч унікальнай для ўсяго славянскага свету. На 

нашай тэрыторыі сапраўды свабодна выкарыстоўваліся некалькі моваў.  

Старабеларуская мова ў другой палавіне XVI стагоддзя адкрыла новыя 

этапы свайго развіцця, што палягаюць у тым ліку і ў пранікненні ў 
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абслугоўванне рэлігійнай сферы, якая раней была закрытаю для так званай 

“простай мовы” і абслугоўвалася выключна царкоўнаславянскай моваю. 

“З’яўленне такога помніка, як Евангелле В. Цяпінскага з паралельным тэкстам 

на царкоўнаславянскай і беларускай мовах, пераканаўча паказвае, што ў гэты 

час беларуская літаратурная мова разглядалася як самастойная моўная сістэма, 

якая ўжо канчаткова страціла свае ранейшыя сувязі з царкоўнаславянскай 

мовай  і ў адносінах да яе заняла такое ж становішча, як і да польскай мовы, 

што таксама была ва ўжытку на Беларусі ў той час”, – піша А. Жураўскі [7, с. 

226]. 

Такім чынам мы бачым, што ў другой палавіне XVI стагоддзя мы можам 

казаць пра суіснаванне на тэрыторыі сучаснай Беларусі самамала трох моўных 

сістэмаў – старабеларускай, царкоўнаславянскай і польскай.  

Варта адзначыць, што вялікі ўплыў на развіццё старабеларускай мовы ў 

гэты перыяд зрабіла пашырэнне кнігадрукавання ў ВКЛ. “За два стагоддзі – ад 

пачатку XVI да канца XVIІ ст. – друкарнямі Беларусі і прымыкаючых да яе 

гарадоў Вільна, Супрасля і Заблудава было выдадзена 260 кніг кірылаўскага 

друку, з іх каля сарака адзінак на беларускай мове і звыш 220 – на 

царкоўнаславянскай. Апрача таго, некаторыя кнігі з асноўным 

царкоўнаславянскім тэкстам забяспечваліся прадмовамі на беларускай мове” [7, 

с. 228]. 

Акрамя беларускай і царкоўнаславянскай моў у другой палавіне XVI – 

пачатку XVII стст. на беларускія землі актыўна пашыраецца ўплыў польскай 

культуры і, адпаведна, узрастае роля польскай мовы ў жыцці Княства. Польская 

мова робіцца адной з дамінуючых у прыватнасці сярод вышэйшых шляхецкіх 

супольнасцяў. А. Булыка ў сваім даследаванні “Лексічныя запазычанні ў 

беларускай мове XIV – XVIII стст.” гаворыць: “На працягу амаль чатырох 

стагоддзяў беларуская літаратурная мова развівалася ва ўмовах беларуска-

польскага двухмоўя, якое пакінула ў яе лексічнай сістэме значныя сляды. 

Уздзеянне польскай мовы на беларускую распачалося ўжо ў XIV ст., калі пасля 

вядомай Крэўскай уніі 1385 г. узмацніўся палітычны і ваенны саюз Вялікага 

княства Літоўскага і Польшчы” [3, с. 7]. Хаця, наўрад ці можна дарэшты 

пагадзіцца са сцвярджэннем, што ўжо з XIV стагоддзя на беларускіх землях 

існавала беларуска-польскае дзвюхмоўе, якое працягвалася ажно чатыры 

стагоддзі. Сітуацыя, калі польская мова ў маўленчай практыцы насельніцтва 

беларускіх земляў заняла такую самую ролю, як і мова старабеларуская, калі і 

мела месца, то самамала пасля Люблінскай уніі 1569 года, калі Вялікае Княства 

Літоўскае і Карона Полькая аб’ядналіся фактычна ў адну дзяржаву – Рэч 

Паспалітую, кіраўніцтва якою адбывалася з тэрыторыі Польшчы. Тым не менш, 

нават у гэтыя часы справаводства на тэрыторыі ВКЛ яшчэ на працягу стагоддзя 

вялося на старабеларускай мове, што было замацавана нават у прынятым ужо 
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пасля Люблінскай уніі Статуце Вялікага Княства Літоўскага. Прычым, пераклад 

яго на польскую мову, як паказчык запатрабаванасці польскамоўнай версіі 

асноўнага зводу законаў Княства, адбыўся толькі праз 25 гадоў пасля 

прыняцця, ужо ў XVII стагоддзі. Больш таго, у першай палавіне XVI стагоддзя 

нават каралеўскія прывілеі, якія хоць і ствараліся ў сталіцы Рэчы Паспалітай 

Кракаве, але прызначаліся для ВКЛ і ў прыватнасці для яго беларускіх 

тэрыторый, выдаваліся з выкарыстаннем менавіта старабеларускай мовы. Вось, 

напрыклад, тэкст прывілею  караля Жыгімонта І князю Аляксандру 

Вішнявецкаму на пажыццёвае валоданне замкам Рэчыцай ад 1532 года: 

“Жикгимонт и далей. Чынимъ явно тымъ то нашым листом, ижъ узнавшы 

есмо верныи а справедливыи заслуги предковъ князя Олександра Михаиловича 

Вишневецкого, которые они чинили къ предкамъ нашым и его самого къ намъ, и 

впередъ хотячы его охотнеишымъ и поспешнейшимъ ку послугамъ нашымъ 

мети, пожаловали есмо его, дали ему замокъ нашъ Речицу, который держал 

небожчик пан Семенъ Полозовичъ, от насъ держати з данми грошовыми и 

медовыми, и з бобры, и с куницами, и с корчмою и со всими доходы и пожытки, 

што колве с тое волости Речыцкое прыходить, кромъ доходов тых, которые 

на писарей нашыхъ и подскарбего земского стародавно с тое волости нашое 

идуть. А он маеть в кождый годъ с тое волости до скарбу нашого намъ 

давати по двести копъ грошей литовское монеты; а ктому маеть онъ на 

томъ замку нашомъ уставичне своим накладомъ пушкара доброго пры собе 

ховати и порохи и салетры мети и на одинъ годъ маеть серпентынъ на тотъ 

замок нашъ паложыти, а на другой годъ две ручницы а гаковницу. А тыи брони 

маеть он кождого року через годъ переменяючи на тотъ замок наш покладати 

и в доброй опатрености то все ховати. А маеть на том замку нашомъ 

радитися и справовати з добрымъ а пожыточнымъ нашым и земскимъ и к 

подданымъ нашым тамошнимъ во всемъ ся заховывати без их обтяженя; а мы 

с того вряду не маем его рушати и того держаня никому под ним давати ажъ 

до его жывота. И на то дали есмо сесь нашъ листъ з нашею печатью. Писан у 

Кракове под летъ Бож. Нарож. 1532 мца фев. 20 ден. индикт. 5” [42, с. 123]. У 

дакуменце, напісаным каралём Рэчы Паспалітай у Кракаве, выкарыстоўваецца 

выключна старабеларуская мова са многімі, уласцівымі ёй у тыя часы 

лексічнымі і граматычнымі нормамі. Магчыма А. Булыка разглядае сітуацыю 

праз пранікненне ў старабеларускую мову запазычанняў з польскай мовы і на 

гэтай падставе робіць выснову пра чатырохсотгадовае польска-беларускае 

двухмоўе. Але такі падыход падаецца дастаткова спрэчным. Тым не менш, у 

той перыяд, які разглядаецца ў гэтай працы, польская мова сапраўды пачынае 

даволі актыўна захопліваць пазіцыі ў моўным малюнку на беларускіх землях 

ВКЛ. Ужо ў першай палавіне XVII стагоддзя яна пачынае займаць адно з 

пануючых становішчаў у справаводстве і, відавочна, у маўленчай практыцы 
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вышэйшых пластоў грамадства, якія мелі частыя стасункі з прадстаўнікамі 

цэнтральных рэгіёнаў Рэчы Паспалітай, дзе, зразумела ж, ужывалася польская 

мова.  

Варта згадаць тут і погляды расійскіх навукоўцаў, якія маюць сваё 

бачанне суадносінаў паміж славянскімі мовамі ў ВКЛ у азначаны перыяд і ў 

тым ліку на самі назвы моваў, якія тут існавалі. У прыватнасці вядомы расійскі 

лінгвіст У. Іваноў ў сваім артыкуле “Славянскія дыялекты ў суадносінах з  

іншымі мовамі Вялікага княства Літоўскага”, па-першае, лічыць, што вусная 

мова насельніцтва і пісьмовая мова справаводства – гэта дзве розныя мовы. Ён 

класіфікуе мовы, якія фунуцыянавалі на тэрыторыі ВКЛ такім чынам, што 

першаю сярод славянскіх моў паўночна-усходніх індаеўрапейскіх моў ўзгадвае 

“1. Устный западно-русский  (рутенский) или «простая мова» («по-просту»). 

Реконструированные черты устной речи (раннеукраинской и 

раннебелорусской). Диалекты этого устного языка, представляющие собой 

раннюю форму западных восточнославянских диалектов – (старо)белорусского 

и/или  (старо)украинского, использовались основной массой  населения в 

повседневном общении и  вместе с элементами церковнославянского 

(преимушественно западнорусского извода) и польского языков легли в основу 

главного письменного языка Великого Княжества Литовского, на котором, в 

частности, писались документы великокняжеской канцелярии” [43]. Пры гэтым 

на другой пазіцыі ў гэтай жа групе моў у яго стаіць: “2. Письменный западно-

русский (рутенский) язык (русская мова и простая  мова).  На разных жанровых 

вариантах западнорусского (рутенского) письменного языка написаны уже 

упомянутые  законодательные и деловые тексты великокняжеской канцелярии, 

а также летописи, разнообразные  церковные канонические и неканонические 

сочинения, словари и некоторые другие тексты металингвистического 

характера и многочисленные переводы (с польского, хорватского, 

старочешского и других раннеписьменных славянских языков, с 

древнееврейского)” [43]. Аўтар тлумачыць такое размежаванне тым, што “Этот 

письменный язык, представленный в нескольких вариантах, cодержит 

значительное число церковнославянских лексических элементов и 

синтаксических конструкций” [43]. Пры гэтым пазначаныя ў артыкуле У. 

Іванова лінгвонімы, як сучасныя, якія ўжываюцца самім аўтарам, так і 

прыведзеныя ім тагачасныя, якімі азначалі мову тагачасных тэкстаў у 

сярэднявеччы, практычна не адрозніваюцца. У старажытнасці абедзьве мовы, 

якія вызначыў сп. У. Іваноў, паводле ягоных жа звестак, зваліся “рутенский”, 

“простая мова”, “русская мова”, а сучасныя назвы, якія ён надаў гэтым нібыта 

розным мовам – “устный западно-русский” і “письменный западно-русский” 

самамала выглядаюць не зусім сур’ёзна, бо ў свеце наўрад ці знойдзецца шмат 

моваў, у якіх пісьмовая і размоўная версіі цалкам супадаюць. Пры гэтым варта 
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ўлічваць, што доўгі час у якасці адзінай кніжнай мовы на тэрыторыі ВКЛ 

выкарыстоўвалася царкоўнаславянская. Літаральна напярэдадні таго, як 

старабеларуская мова заняла роўнае з царкоўнаславянскаю месца ў кніжнасці, 

апошняя мела выключную ролю мовы высокіх жанраў рэлігійнай літаратуры. У 

той жа час, тая самая мова, напрыклад, “Баркалабаўскага летапісу” практычна 

не адрозніваецца ад жывой вуснай мовы, стан якой, насамрэч, сучасныя 

лінгвісты могуць толькі рэканструяваць менавіта паводле ўзораў мовы 

пісьмовай.  

Акрамя дзвюх згаданых моў, У. Іваноў сярод славянскіх моў, што існавалі 

ў ВКЛ, таксама прывозіць польскую мову, якая, паводле яго меркавання, нібыта 

напоўніла сваімі запазычаннямі “западно-русские диалекты с самого начала их 

жизни” [43], чэшскую мову, якая стала правадыром у Княства многіх 

хрысціянскіх тэкстаў, царкоўнаславянскую мову, а таксама “русский 

(великорусский в старой терминологии) или восточно-русский язык и его 

диалекты” [43] (найменне аўтара) – мову, якая, на думку даследчыка, была 

распаўсюджана на паўночных межах Княства, а таксама сярод групы асобаў, 

якія выехалі альбо ўцяклі ў ВКЛ з Маскоўскага Княства. Крытычнага падыходу 

заслугоўвае бытаване ў ВКЛ чэшскай мовы. Яна была вядомая вузкаму колу 

адмыслоўцаў-перакладчыкаў, вельмі добра адукаваных людзей, але наўрад ці 

мела хаджэнне ўнутры Княства і аказвала хаця б які ўплыў на моўныя 

суадносіны, акрамя магчымай нязначнай долі запазычанняў, якія маглі трапіць 

у мовы, што актыўна выкарыстоўвался на тэрыторыі Вялікага Княства 

Літоўскага, праз перакладныя тэксты.  

Такім чынам, падагульняючы суіснаванне славянскіх моў у другой 

палавіне XVI – пачатку XVII стст. на беларускіх землях Вялікага Княства 

Літоўскага, можна адзначыць, што пануючае становішча ў пісьмовасці гэтага 

часу мела старабеларуская мова, якая таксама з’яўлялася асноўнай размоўнай 

мовай насельніцтва гэтых тэрыторыяў. Другой па значнасці была 

царкоўнаславянская мова, якая ў азначаны час яшчэ вельмі актыўна 

выкарыстоўвалася для абслугоўвання рэлігійнай сферы праваслаўя. Таксама ўсё 

больш трывалыя пазіцыі ў моўнай сітуацыі ВКЛ у гэты час займала польская 

мова, якая хоць і не атрымала яшчэ актыўнага размоўнага ўжытку сярод 

большасці насельніцтва, але ж актыўна прасоўвалася цэнтральнымі ўладамі 

Рэчы Паспалітай у справаводства і стасункі паміж вышэйшымі саслоўямі. 
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2.2.2. Суадносіны неславянскіх моў 
 

Акрамя вышэйазначаных моў, якія належаць да групы славянскіх, на 

беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага мелі распаўсюджванне і 

неславянскія мовы. Асноўнаю з іх з’яўляецца мова раманскай групы – 

лацінская. Гэтая мова ў сярэднія вякі была асноўнай кніжнай і пісьмовай мовай 

у Еўропе. Менавіта яна выкарыстоўвалася ў каталіцкіх набажэнствах. На 

беларускія землі ВКЛ лацінская мова пачала трапляць разам з польскай мовай 

пасля таго, як Княства пачало працэс збліжэння з Польскім Каралеўствам. 

Менавіта пра гэта піша А. Булыка: “Амаль адначасова з польскай мовай на 

Беларусь пачала пранікаць латынь. Па прыкладу Польшчы, дзе выкарыстанне 

лацінскай мовы ва ўсіх сферах грамадскага і навукова-культурнага жыцця мела 

даўнюю традыцыю, яе рана сталі ўжываць пры напісанні важнейшых 

дакументаў у судах і дзяржаўна-адміністрацыйных установах Вялікага кяства 

Літоўскага, а таксама ў дыпламатычнай перапісцы з замежнымі краінамі. 

Асабліва спрыяльныя ўмовы для распаўсюджвання латыні склаліся на Беларусі 

ў другой палавіне XVI ст. у сувязі з паланізацыяй грамадскага і культурнага 

жыцця беларускага насельніцтва. У гэты час лацінская мова паралельна з 

польскай стала адным з асноўных прадметаў навучання ў шматлікіх каталіцкіх і 

ўніяцкіх школах, якія былі заснаваныя ў многіх гарадах і мястэчках Беларусі. 

Не пазбягалі вывучэння латыні і арганізаваныя ў канцы XVI – пачатку XVIІ ст. 

праваслаўныя брацкія школы, навучальнымі праграмамі якіх прадугледжвалася 

таксама авалоданне беларускай, польскай і грэчаскай мовамі. Абавязковы 

характар уключэння названых моў у праграму навучання падкрэсліваўся ўжо ў 

каралеўскіх прывілейных граматах на адкрыццё брацкіх школ, аб чым можа 

сведчыць, напрыклад, грамата Сігізмунда ІІІ (1592) Брэсцкаму царкоўнаму 

брацтву: “Для науки детей народу христіанского всякого стану ку оздобе и 

пожитку Речи Посполитое позволяем им мети школу греческого, латинскиго, 

польского и руского языка и людей учоных в тых школах волно ховати 

духовного и свецкого стану”. Неабходна адзначыць, аднак, што гэта не 

выклікала пярэчання з боку праваслаўных дзеячаў, бо сярэдневяковая латынь 

з’яўлялася мовай заходнееўрапейскай навукі і яе вывучэнне было патрэбна як 

для павышэння аўтарытэту брацкіх школ, так і для чыста практычнай мэты – 

неабходнасці весці палеміку з езуітамі” [3, с. 9].    

Л. Шакун у вучэбным дапаможніку “Гісторыя беларускай літаратурнай 

мовы” больш катэгарычны ў дачыненні да статусу лацінскай мовы ў азначаны 

час у ВКЛ: “З канца XVI ст. на Беларусі распаўсюджваецца ва ўжытку 

лацінская мова, якая з’яўляецца афіцыйнай пісьмовай мовай  Польскай 

дзяржавы. Усё часцей і часцей на лацінскай мове пішуцца навуковыя і 
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палемічныя творы, асабліва ж розныя дзелавыя паперы: указы і дагаворы, 

позвы і прывілеі, судовыя пратаколы і г.д. Лацінская тэрміналогія і цэлыя 

юрыдычныя звароты, запазычаныя з лацінскай мовы, у вялікай колькасці 

выкарыстоўваюцца і ў тых дакументах, якія складаліся яшчэ на “рускай” мове. 

А часам было і так, што адзін і той жа дакумент часткова пісаўся на “рускай” 

мове, а часткова на польскай і лацінскай. Лацінская мова пранікае ў судовы 

працэс: на ёй выступаюць абвінаваўцы і адвакаты; латынню карыстаюцца 

паслы і сеймавыя дэпутаты і г.д. Пашыраецца яна і праз каталіцкую царкву” 

[36, с. 162]. Нягледзячы на тое, што тут аўтар надаў лаціне ледзьве не пануючае 

становішча ў Княстве, далей ён сам паказвае, што яна ўсё ж была не болей як 

мовай навукі і некаторых сфераў зносінаў, якія абапіраліся на рымскае права, 

якія былі скіраваныя так бы мовіць на агульнаеўпейскую культурную прастору, 

і таму з больш-менш актыўнага ўжытку ў ВКЛ у хуткім часе лацінская мова 

выходзіла: “Аднак, лацінская мова, чужая, незразумелая шырокім народным 

масам, не змагла канчаткова замацавацца ў якасці пісьмовай мовы, хоць на ёй і 

былі створаны каштоўныя помнікі, такія, напрыклад, як “Паэма пра зубра” 

Міколы Гусоўскага. Гэта мова, абмежаваная ва ўжытку, паступова выцяснялася 

ў самой Польшчы, а тым больш тут, на Беларусі, дзе яна не паспела пусціць 

глыбокіх каранёў у практыку пісьмовага і вуснага прымянення” [36, с. 162].  

Тым не менш, варта прызнаць, што з усяе моўнае разнастайнасці ў 

пісьмовым, і асабліва ў кнігадрукаваным карыстанні, лацінская мова займала 

дастаткова значнае становішча. Вось што пра мову кніг, выдадзеных у XVI 

стагоддзі, гаворыць С. Кавалёў у сваёй кнізе “Гісторыя беларускай літаратуры: 

другая палова XVI ст.: курс лекцый”: “Па падліках 

спецыялістаў, толькі ў друкарнях Вільні і Еўя (Вевіса), без уліку 

прадукцыі друкарняў Брэста, Нясвіжа, Лоска, Любчы і інш., у XVI ст. 

выдадзена кніг богаслужэбна-тэалагічнага характару – 77, палемічных 

твораў – 83, панегірыкаў – 137, на тэмы маральна-этычныя – 16, 

палітычныя – 18, эканамічныя – 3, юрыдычныя – 16, медыцынскія – 2, 

гістарычныя – 2, навукова-вучэбнай літаратуры – 31, апісанняў 

падарожжаў – 3, розныхі іншых свецкіх выданняў – 15. Што 

датычыцца моў, на якіх у гэты час выдаваліся кнігі ў Вільні і Еўі, 

атрымліваюцца наступныя лічбы: з 324 кніг на беларускай і 

царкоўнаславянскай мовах надрукавана 50, на літоўскай – 3, на 

польскай – 114, на латышскай – 1, на італьянскай – 1, на грэцкай – 1, на 

лацінскай – 151, адначасова на некалькіх мовах выдадзена 3 кнігі” [10, с. 7]. 

Пры гэтым паводле свайго дамінавання мовы, якія выкарыстоўваліся ў 

кнігадрукаванні С. Кавалёў размяркоўвае наступным чынам, пацьвярджаючы 

такое размеркванне колькасцю выданняў на той альбо іншай мове: 

“Дамінуючыя пазіцыі ў кнігадрукаванні і літаратуры займалі тры 



30 
 

мовы: лацінская, польская, беларуская (“руськая”). З агульнай 

колькасці кніг, выдадзеных ў XVI – першай палове XVII ст. на 

тэрыторыі ўсяго Вялікага Княства Літоўскага, на польскай мове 

надрукавана 46%, на лацінскай – 38%, на беларускай і 

царкоўнаславянскай – 10%” [10, с. 7]. 

Варта адзначыць, што ў беларускіх навуковых крыніцах з неславянскіх 

моў, якія мелі пашырэнне на тэрыторыі ВКЛ у XVI – XVIІ стагоддзях 

адзначаецца толькі лацінская. Наўрад ці такі падыход адпавядае рэчаіснасці. 

Сапраўды, паколькі Княства з’яўлялася актыўным удзельнікам 

агульнаеўрапейскага палітычнага жыцця, у папярэднія гістарычныя перыяды 

мела кантакты з самымі рознымі тэрыторыямі і народамі, то мае сэнс адзначыць 

і наяўнасць у моўнай палітры Княства іншых неславянскіх моваў, якія ў 

большай ці меншай меры і з большай альбо меншай верагоднасцю маглі 

ўплываць на развіццё мясцовых моў беларускіх тэрыторый.  

У прыватнасці, некаторыя мовы, на якіх нават выдаваліся кнігі, мы ўжо 

ўзгадалі ў цытаце з курсу лекцый С. Кавалёва, які паведамляе, што ў азначаны 

перыяд ужо мела месца выданне кніг на літоўскай, латышскай, італьянскай, 

грэчаскай мовах.  

Прыгаданы намі вышэй расійскі даследчык У. Іваноў сярод моў, што мелі 

хаджэнне на тэрыторыі Княства таксама прыводзіць такія мовы, як (у найменні 

аўтара): “литовский язык и его диалекты” [43] – мову, якая да прыняцця 

насельніцтвам сучаснай Літвы каталіцтва, не мела пісьмовасці, бо, на думку 

аўтара, гэта не дазвалялася паводле нейкіх рэлігійных меркаванняў; 

“латышский язык и его диалекты, латгальский язык” [43] – мову, якая таксама 

доўгі час была беспісьмоваю з тых жа меркаванняў, і пашыралася на поўнач ад 

зоны літоўскай мовы; “прусский язык” [43] – гэтая мова, на думку У. Іванова 

існавала да ўзнікнення нямецкай Прускай дзяржавы, дзе яе носьбіты былі 

асіміляваныя нямецкім уплывам, але праз міжнацыянальныя кантакты магла 

аказаць уздзеянне на мовы, што выкарыстоўвался ў ВКЛ; “ятвяжский язык” 

[43] – мову, што на той час гіпатэтычна магла яшчэ захоўвацца на некаторых 

балцкіх тэрыторыях Княства; “идиш” [43], на якой размаўляла яўрэйскае 

насельніцтва Княства; “нижненемецкий и верхненемецкий” [43] – мовы, якія 

пашырыліся на паўночных ускраінах Княства, выштурхоўваючы адтуль 

прускую ды ішныя балцкія мовы; “латинский” [43] – роля гэтай мовы тут ужо 

акрэслена прыкладна ў такім ключы, як і ў У. Іванова; “армянский” [43] – мова 

армянскіх перасяленцаў, якія ў XІV стагоддзі аселі  на Галіччыне і Валыні; 

“греческий” [43] – адну са свяшчэнных моў хрысціянскай царквы, якая 

выкладалася ва многіх навучальных установах; “цыганский” [43] – мову, 

носьбіты цэнтральна-еўрапейскіх дыялектаў якой, паводле дадзеных аўтара, 

з’явіліся ў Вільні ўжо ў 1501 годзе; “караимский” [43] – мова цюркскай групы, 
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якая выкарыстоўвалася абмежаванай этнічнай групай караімаў, што былі 

наймітамі, набліжанымі да двара вялікага князя Вітаўта і надалей на працягу 

некалькіх стагоддзяў захавалі сваю мову, нягледзячы на валоданне іншымі 

мовамі ВКЛ; “литовско-татарский (кыпчакский)” [43] – мову, якая заставалася 

свяшчэннаю моваю, хоць і менш значнаю, чым арабская, для літоўскіх татар, 

якія ў звычайных стасунках перайшлі на старабеларускую мову; 

“древнееврейский” [43] – мова, якая служыла мовай свяшчэнных тэкстаў 

іўдзейскага набажэнства; “арамейский” [43] – мова некалькіх іўдзейскіх 

малітваў, якая лічылася найбольш сакральнай; “арабский” [43] – свяшчэнная 

мова мусульманскіх набажэнстваў татараў, якія жылі на тэрыторыі Княства; 

“эстонский и ливский” [43] – мовы, пашыраныя па паўночных межах Княства; 

“венгерский” [43] – мова, прынесеная ў Княства Стэфанам Баторыем, які 

размаўляў на ёй з прыдворнымі. Хутчэй за ўсё, існаванне гэтых моў на 

тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, у тым ліку і тое, што іх носьбіты маглі 

часова альбо стала знаходзіцца на сучасных беларускіх землях, не падлягае 

сумневу. Але ж, большасць з іх з’яўляюцца мовамі дастаткова абмежаваных 

грамадскіх альбо этнічных груп ці тэрыторый распаўсюджвання і наўрад ці 

аказвалі істотны ўплыў на развіццё і фармаванне асноўных моў Вялікага 

Княства Літоўскага і ў прыватнасці яго афіцыйнай мовы – старабеларускай.   

Такім чынам, прааналізаваўшы вышэйпададзенае, можна зрабіць 

выснову, што з неславянскіх моў сапраўды значнае становішча ў ВКЛ у другой 

палавіне XVI – пачатку XVIІ стагоддзя займала лацінская мова, на якой 

выдавалася значная колькасць навуковых прац, кніг самай рознай 

накіраванасці, якая актыўна ўжывалася ў справаводстве, асабліва ў судаводстве 

ды іншых юрыдычных справах, акрамя таго, у канцы XVI стагоддзя яна 

выкарыстоўвалася пры двары Стэфана Баторыя, рэзідэнцыя якога знаходзілася 

ў Горадні і які ў зносінах з вышэйшымі пасадоўцамі Рэчы Паспалітай і Вялікага 

Княства Літоўскага выкарыстоўваў гэтую мову.  

 

2.3. Уплыў моўнай сукупнасці Вялікага Княства Літоўскага 

другой палавіны XVI пачатку XVII стст. на стан і развіццё 

беларускай літаратурнай мовы 
 

2.3.1. Становішча старабеларускай мовы 

 

Нягледзячы на адзначаную вышэй моўную стракатасць цэнтральных 

рэгіёнаў Вялікага Княства Літоўскага, старабеларуская мова ў гэтай дзяржаве ў 

другой палавіне XVI – пачатку XVII стагоддзяў займала  пануючае становішча. 

Дз. Паўлавец у артыкуле “Адметнасці развіцця старабеларускай мовы ў XVI –  
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XVII стст.” сцвярджае: ““Простая руская мова” заняла галоўныя пазіцыі ў 

дзяржаўным маштабе, атрымала статус дзяржаўнай, юрыдычна замацаваны ў 

Статутах ВКЛ 1566 і 1588 гг.” [26]. І гэта сапраўды так. У Статуце 1566 года 

быў шырока вядомы і дасюль адназначны запіс наконт тае мовы, якая павінна 

была выкарыстоўвацца ў справаводстве, судаводстве ды іншых патрэбах 

грамадскага жыцця: “А писар земски по руску мает литерами и словы вси 

листы и позвы писати, а не инъшым языком и словы”. Можна зрабіць выснову, 

што гэты запіс у Статуце толькі замацаваў становішча, якое склалася яшчэ ў 

першай палавіне XVI  стагоддзя, калі ўлічыць прыведзены вышэй прывілей 

караля Рэчы Паспалітай Жігімонта І на валоданне замкам Рэчыца. Відавочна, 

такое становішча старабеларуская мова пачала займаць яшчэ ў пачатку  XVI 

стагоддзя, а магчыма і раней. Ва ўсялякім разе і Францыск Скарыне нездарма 

выкарыстаў яе ў сваіх выданнях, тым самым яшчэ больш узняўшы значнасць 

нашай мовы ў грамадстве. Як сцвярджае той жа Дз. Паўлавец “Зрабіўшы 

простую мову мовай друкаванай кнігі, Скарына асвяціў яе высокім аўтарытэтам 

Бібліі” [26].  

Дастаткова падрабязна пра становішча, якое займала старабеларуская 

мова ў азначаны перыяд, і пра ўнутраны стан самой мовы расказвае А. 

Жураўскі ў сваім даследаванні “Гісторыя беларускай літаратурнай мовы”. 

“З’яўленне перакладаў такіх рэлігійных твораў, як псалтыр і евангелле, 

сведчыць аб далейшым павышэнні грамадска-культурнай ролі беларускай 

мовы, якая цяпер ужо пашырылася на рэлігійную сферу і мела магчымасць з 

поспехам абслугоўваць рэлігійнае жыццё. У канцы XVI ст. беларуская мова па 

сутнасці становіцца другой мовай праваслаўнага набажэнства, і гэта з’яўляецца 

важкім паказчыкам яе ўнутранага росту і павышэння яе грамадскай ролі, 

магчымай толькі на пэўнай ступені яе гістарычнага развіцця” [7, с. 227], – піша 

А. Жураўскі. Далей даследчык паказвае, што старабеларуская мова, дзякуючы 

яе актыўнаму выкарыстанню ў самых розных напрамках грамадска-культурнага 

жыцця, сама вельмі імкліва і грунтоўна развівалася і ўдасканальвалася. 

“Разглядаемы перыяд характарызуецца далейшым развіццём і 

ўдасканальваннем унутранай структуры беларускай літаратурнай мовы, 

нармалізацыяй яе арфаграфічнай сістэмы, граматычнага ладу і слоўнікавага 

саставу. Першы этап гэтага перыяду суправаджаецца далейшым зніжэннем 

удзельнай вагі царкоўнаславянізмаў, але з цягам часу колькасць 

царкоўнаславянскіх рыс у помніках беларускай пісьменнасці некалькі зноў 

павышаецца, што знаходзіць сваё тлумачэнне ў агульнай культурнай 

абстаноўцы таго часу. Выклікана гэта было абвастрэннем барацьбы праваслаўя 

з каталіцызмам, у выніку чаго абаронцы праваслаўя вымушаны былі звярнуцца 

да царкоўнаславянскай мовы, як да афіцыйнай мовы праваслаўнай царквы” [7, 

с. 227]. Вельмі вялікую значнасць надае А. Жураўскі таму, што старабеларуская 
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мова зрабілася мовай друкаванай кнігі. “Вывучаемы перыяд у гісторыі 

беларускай літаратурнай мовы знамянальны з’яўленнем значнай колькасці 

друкаваных кніг на беларускай мове. Друкаваныя кнігі ў адрозненне ад 

ранейшых рукапісаў далі магчымасць шырока абменьвацца думкамі, аблягчылі 

працу кніжнікаў, накіравалі промень асветы ў шырокія народныя масы і тым 

самым надалі больш жывы пульс культурнаму і грамадскаму жыццю” [7, с. 

228], – піша А. Жураўскі. Пры гэтым кнігадрукаванне ён расцэньвае, як з’яву, 

якая акрамя непасрэдна пашырэння мовы сярод насельніцтва, спрыяла 

ўмацаванню літаратурных нормаў старабеларускай мовы: “З’яўленне вялікай 

колькасці друкаваных кніг садзейнічала далейшай нармалізацыі беларускай 

літаратурнай мовы. Увядзенне кнігадрукавання зрабіла магчымым больш 

старанны адбор норм і іх шырокае распаўсюджанне ў тых грамадскіх класах, на 

якія была разлічана кніга. Друкаваныя кнігі выкарысталі ўсе важнейшыя 

дасягненні рукапіснай літаратуры, але яны мелі і свае асаблівасці. Тут, 

напрыклад, зусім рэдка ўжываліся вынасныя літары, і дзякуючы гэтаму 

атрымлівалі больш празрыстае афармленнне многія граматычныя формы, якія ў 

рукапісным пісьме аказваліся зацемненымі гэтым спецыфічным для рукапісаў 

палеаграфічным прыёмам” [7, с. 228]. Важным этапам у развіцці 

старабеларускай мовы, як ужо адзначалася, з’яўляецца тое, што яна ў другой 

палавіне  XVI – пачатку XVII стагоддзяў вывучаецца ў школах. Гэты аспект 

таксама ўзгаданы А. Жураўскім: “Вывучэнне беларускай мовы асабліва 

актывізавалася ў канцы XVI ст. у сувязі са з’яўленнем брацкіх школ, якія 

ўзніклі ў гэты час як рэакцыя на унію і каталіцызм і мелі сваёй задачай 

падрыхтоўку адукаваных вучоных для барацьбы супраць уніі. (…) Беларуская 

мова вывучалася таксама ў каталіцкіх і уніяцкіх школах, якія існавалі ў многіх 

гарадах і мястэчках Беларусі: пры дапамозе народнай беларускай мовы 

прыхільнікам каталіцызму і уніяцтва лягчэй было распаўсюджваць свае ідэі і 

зносіцца з народам. Уніятамі беларуская мова была ўведзена нават у 

набажэнства…” [7, с. 233].  

Адным з пытанняў, якія ў ранейшыя часы лічыліся праблемнымі, і, як 

можна было заўважыць з вышэйзгаданых поглядаў некаторых мовазнаўцаў, і ў 

прыватнасці расійскіх даследчыкаў, не страцілі для іх сваёй дыскусійнасці і 

цяпер, з’яўляецца пытанне наяўнасці ў азначаны перыяд вуснай формы 

старабеларускай літаратурнай мовы. “Пры вывучэнні гісторыі літаратурных 

моў заўважана, што ўтварэнне вусна-гутарковай разнавіднасці літаратурнай 

мовы – з’ява адносна позняя ў параўнанні з узнікненнем яе пісьмовай формы, 

тым не менш прымяняльна да гісторыі беларускай літаратурнай мовы можна 

сцвярджаць, што такія дзеячы старажытнай беларускай культуры, к В. Цяпінскі, 

Л. Зізаній, С. Зізаній, Л. Карповіч, М. Сматрыцкі, А. Філіповіч, а таксама 

дзяржаўныя і палітычныя дзеячы накшталт Г. Хадкевіча і Л. Сапегі, пісары 
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дзяржаўных устаноў і канцылярый не толькі пісалі свае творы на беларускай 

літаратурнай мове, але карысталіся яе здабыткаміі ў сваёй паўсядзённай 

практыцы” [7, с. 234].  

Таксама мае значэнне для развіцця старабеларускай літаратурнай мовы 

такі аспект, як дыялектная аснова гэтай мовы. А. Жураўскі ў гэтай сувязі 

сцвярджае, што ў гісторыі кожнай літаратурнай мовы важным з’яўляецца 

пытанне аб дыялектнай яе аснове, аднак матэрыял беларускай літаратурнай 

мовы старажытнага перыяду паказвае, што пастаноўка такога пытання і 

магчымае яго вырашэнне правамерна толькі для ранняга перыяду яе гісторыі, 

калі беларуская літаратурная мова перажывала стадыю свайго станаўлення, і 

роля паасобных дыялектаў пры гэтым была, вядома, неаднолькавая. У 

адносінах жа да пазнейшага перыяду, калі літаратурнай мова дасягнула 

адноснай стабілізацыі сваіх арфаграфічных, граматычных і лексічных норм, 

пытанне аб дыялектнай аснове па сутнасці здымаецца. Аналіз моўнай сістэмы 

помнікаў гэтага часу не дае магчымасці суадносіць важнейшыя іх моўныя 

асаблівасці з сістэмай норм якога-небудзь пэўнага тэрытарыяльнага дыялекту. 

Нават пазнейшыя дзелавыя помнікі, напісаныя ў розных месцах Беларусі і за яе 

межамі, не змяшчаюць колькі-небудзь прыкметных сістэмных дыялектных рыс. 

У гэтых помніках, як і ў творах іншых жанраў, спарадычна ў выглядзе памылак 

адзначаюцца мясцовыя моўныя асаблівасці, але яны аказваюцца 

падпарадкаваныя агульным пісьмовым нормам і на фоне іх аказваюцца 

непрыкметнымі [7, с. 235].       

Такім чынам мы можам бачыць, што, нягледзячы на тое, што ў  пачатку 

XVII стагоддзя ў моўную практыку вышэйшых класаў ВКЛ, найперш у 

дзелавое пісьменства, якое ствараецца гэтымі класамі, усё больш настойліва 

пранікае польская мова, што пэўныя пазіцыі займае лацінская мова, у перыяд, 

які тут разглядаецца старабеларуская мова яшчэ мае найгалоўнейшую ролю ў 

моўным жыцці краіны. Яна актыўна развіваецца, унармоўваецца і пашыраецца, 

абслугоўваючы яшчэ ўсе асноўныя напрамкі грамадска-культуранага жыцця 

Княства.  

 

 

2.3.2. Уплыў на старабеларускую мову польскай мовы 

 

У развіцці любой мовы, якая існуе не ізалявана ад моў суседніх народаў, 

цалкам нармальнай з’явай робяцца запазычанні з іншых моў, прычым на 

розных моўных узроўнях. Менавіта гэта і адбывалася падчас разглядаемага ў 

гэтай працы перыяда развіцця старабеларускай мовы ў Вялікім Княстве 

Літоўскім. А. Булыка ва ўступе да свайго даследавання “Лексічныя запазычанні 
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ў беларускай мове XIV – XVIII стст.” адзначае: “Запазычванне іншамоўнай 

лексікі наогул з’яўляецца натуральным працэсам у гісторыі кожнай мовы. Яно 

выклікаецца патрэбамі грамадства і залежыць ад інтэнсіўнасці сацыяльных, 

эканамічных і культурных зрухаў. Нездарма асаблівая актывізацыя лексічнага 

запазычвання адбываецца ў перыяды найбольш глыбокіх грамадскіх 

пераўтварэнняў, як гэта было, напрыклад, у старажытнарускай і старапольскай 

мовах эпохі распаўсюджвання хрысціянства, у рускай мове часоў пятроўскіх 

рэформ. Развіваючы слоўнік мовы, запазычанні спрыяюць ператварэнню яе ў 

больш гнуткі, дасканалы сродак зносін, здольны абслугоўваць самыя 

разнастайныя функцыянальныя сферы – ад бытавой да навуковай і 

літаратурнай” [3, с. 3]. 

На працягу свайго развіцця, улічваючы тое, што найбольш шчыльныя 

кантакты Вялікае Княства Літоўскае мела з Польскім Каралеўствам, менавіта 

польская мова здзейсніла самы істотны ўплыў на развіццё старабеларускай 

пісьмовай мовы – асноўнай мовы ВКЛ. “Асабліва інтэнсіўным стаў прыток 

польскай лексікі ў беларускую мову ў другой палавіне XVI ст., пасля 

Люблінскай уніі 1569 г., у выніку якой тэрыторыя Беларусі, як і ўсё Вялікае 

княства Літоўскае, аказалася ў складзе Рэчы Паспалітай. (…) У канцы XVI і ў 

XVIІ ст. паланізмы ўласцівы ўжо для ўсіх жанрава-стылявых разнавіднасцей 

старабеларускай пісьменнасці, прычым у колькасных адносінах яны 

ахопліваюць па некалькі дзесяткаў актыўных лексем на кожную часціну мовы. 

У некаторых помніках сіла польскага ўплыву праяўляецца настолькі выразна, 

што побач са сродкамі, апраўданымі выражальна-камунікатыўнай функцыяй, 

тут ужываецца рад польскіх слоў, запазычванне якіх не выклікалася патрэбамі 

развіцця лексічнай сістэмы” [3, с. 8].  

Найбольш грунтоўна ўплыў тых ці іншых запачычанняў у какрэтных 

жанрава-стылявых разнавіднасцях старабеларускага пісьменства асветлены ў 

працы А. Жураўскага “Гісторыя беларускай літаратурнай мовы”. Ён таксама 

зазначае: “Важнейшай унутранай лініяй развіцця беларускай літаратурнай мовы 

гэтага часу была паланізацыя яе слоўнікавага саставу і нават граматычнага 

ладу, абумоўленая палітычным і культурным жыццём беларускага народа ў 

другой палавіне XVI і на працягу наступнага стагоддзя” [7, с. 229]. У 

прыватнасці, найбольшае польскае ўздзеянне А. Жураўскі адзначае ў творах 

мемуарнай літаратуры. Так, пра “Дзённік” Ф. Еўлашэўскага, аўтар піша 

наступнае: “Мова помніка прадстаўляе сабой узор гутаркова-апавядальнага 

макаранічнага беларуска-польскага жаргону, якім карысталіся ў той час 

службовыя асобы беларускага паходжання. Ніводзін іншы вядомы нам 

старажытны помнік не адлюстроўвае ў такой ступені ўплыў польскай мовы, як 

“Дзённік” Ф. Еўлашэўскага. Адметнай рысай польскага ўплыву з’яўляецца тое, 

што ён значна распаўсюдзіўся і на граматычны лад помніка. Лексіка ж помніка 
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мае зусім мала новых паланізмаў у параўнанні з помнікамі папярэдняга 

перыяду” [7, с. 336]. Пры гэтым А. Жураўскі ілюструе свае сцявярджэнні 

наступнымі прыкладамі: “Уплыў польскай мовы распаўсюдзіўся і на 

словаўтварэнне. Так, назоўнікі з суфіксам -ок выяўляюць прыкметную 

няўстойлівасць у сваім афармленні. З аднаго боку, такія назоўнікі тут 

выступаюць у традыцыйным афармленні (второк, замок, маршалок, понеделок, 

припадок, пѩток), а з другога боку, гэтыя ж і падобныя назоўнікі часта маюць 

польскі суфікс -ек: вторек, домек, замек, пахолек, понедѩлек, припадек, 

чвартек” [7, с. 337]. “Найбольш прыкметнай рысай польскага ўплыву ў 

Еўлашэўскага з’яўляецца ўжыванне назоўнікаў жаночага роду на -а ў 

вінавальным склоне адзіночнага ліку з канчаткам -е, які адпавядае польскай 

флексіі -е” [7, с. 337]. “Па польскаму ўзору афармляюцца таксама і формы 3-й 

асобы адзіночнага ліку, дзе часта адсутнічае канцавое -ть: бенде (буде), быва, 

дба, зостава, мешка, муси, одда, приходи, рачи, станови” [7, с. 339]. “Лексічны 

састаў помніка характарызуецца вялікай колькасцю паланізмаў рознай ступені 

блізкасці да лексічнага саставу беларускай мовы. Лексічных паланізмаў, якім у 

беларускай мове адпавядаюць словы  іншых каранёў, тут параўнальна нямнога, 

большасць з іх ужываліся ў беларускай пісьменнасці папярэдняга перыяду. З 

ліку польскіх слоў, якія яшчэ мала вядомы былі папярэдняй пісьменнасці або 

наогул не ўжываліся ў ёй, можна адзначыць такія, як дисейший, мдлый, 

мерзити, назаютръ, невчасъ, неснаска, ницъ, обумарти, отуха, покгласкати, 

понекондъ, рутити, спысковати, теразъ, ублакгати, укнованый, улга, цорка, 

цофнутисѩ, шидити і некаторыя іншыя” [7, с. 340]. І, нарэшце: “Наяўнасць у 

помніку вялікай колькасці фанетычных, граматычных і лексічных паланізмаў 

моцна паланізуе мову твора, паасобныя часткі яго наогул ствараюць уражанне 

польскай мовы, толькі запісанай кірыліцкім пісьмом…” [7, с. 341]. 

У творы, які таксама адносіцца да жанру мемуарнай літаратуры, 

“Баркалабаўскім летапісе”, А. Жураўскі знаходзіць значна менш паланізмаў, 

згадваючы пра польскі ўплыў на мову твора толькі тое, што “З польскім 

уплывам трэба звязваць наяўныя ў помніку формы прошлага часу ехалисмы, 

мелисмы, послалисмы. Яшчэ ў адным вядомым творы мемуарнай літаратуры – 

“Дыярыушы” А. Філіповіча, даследчык паказвае: “З ліку найбольш 

характэрных паланізмаў можна адзначыць: выбадыванье, ворокъ, вчесне, гминъ, 

дворовати, допѣро, захвиценье, ωршакъ, проклусатисѩ, ретелный, 

теразнѣйший, хелпитисѩ” [7, с. 347]. 

 Што тычыцца мовы твораў мастацкай і гістарычнай літаратуры, то ў 

дачыненні да іх А. Жураўскі сцявярджае: “Тут можна канстатаваць цікавую 

агульную заканамернасць, што ў многіх перакладных свецкіх творах 

паланізмаў сустракаецца значна менш, чым у некаторых арыгінальных 

помніках” [7, с. 281].  
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У мове канфесійных кніг даследчык адзначае такую асаблівасць уплыву 

польскай мовы: “У друкаваных помніках, як і ў рукапісах, вельмі 

распаўсюджаны формы прошлага часу, дзе па польскаму ўзору дапаможны 

дзеяслоў-звязка зліваецца ў адно слова з дзеепрыметнікам на -л: взѧлем, 

подалемъ, реклемъ, утратилемъ, далесь, казалесь, моглесь, былисмо, 

всталисмо, мовилисмо, пришлисмо, чинилисмо, далисте, моглисте, 

працовалисте” [7, с. 293]. Таксама пра гэтую групу твораў у друкаваных 

выданнях А. Жураўскі піша: “Польскі лексічны струмень у слоўніку 

друкаваных кніг таксама вельмі значны. Некаторыя агульнаславянскія па 

паходжанню словы ўжываюцца тут у польскім фанетычным абліччы. Сярод 

такіх слоў вылучаюцца няпоўнагалосныя формы заходнеславянскай 

рэфлексацыі накшталт влодаръ, влосеница, жродло, злото, кроль (з вытворнымі 

кролевати, кролевскій, кролевство), млоденецъ, мрокъ, превротникъ, 

превротный, прожно, сромота, сромотный, хлопство і інш. (…) У слоўніку 

друкаваных кніг перш за ўсё неабходна адзначыць паланізмы, якія праніклі ў 

беларускую пісьменнасць у папярэдні перыяд. У адносінах да разглядаемых 

помнікаў іх можна лічыць паланізмамі толькі па паходжанню, а не па іх 

стылістычнай ролі, паколькі для аўтараў гэтых кніг такія паланізмы ўжо 

ўспрымаліся як уласнабеларускія словы. (…) Для характарыстыкі слоўніка 

друкаваных кніг, натуральна, значна большую цікавасць прадстаўляюць тыя 

паланізмы, якія не ўжываліся ў беларускай пісьмовай мове папярэдняга 

перыяду і якія ўжыты былі па сутнасці ўпершыню аўтарамі і перакладчыкамі 

друкаваных кніг. Да ліку такіх паланізмаў можна аднесці блаватъ, броити, 

варга, давтипъ, встремежливость…” [7, с. 296 – 297]. “Сярод наяўных у 

друкаваных кнігах паланізмаў выразна вылучаецца некалькі словаўтваральных 

тыпаў, якія з’яўляюцца спецыфічнай прыналежнасцю польскай мовы, але 

атрымалі пашырэнне ў беларускай пісьменнасці. Тут перш за ўсё выдзяляецца 

вялікі пласт назоўнікаў на -ца тыпу блюзнѣрца, вызнавца, драпѣжца… і інш. З 

ліку неадушаўлённых назоўнікаў звяртаюць на сябе ўвагу ўтварэнні на -ско 

тыпу багниско, дивовиско, збориско, игриско… Трэба дадаць, аднак, што 

перакладчыкі і аўтары адзначаных друкаваных кніг выкарыстоўвалі лексічныя 

паланізмы ўмерана і асцярожна, часта ўжываючы царкоўнаславянізмы ці 

ўласнабеларускія словы, якія ў той час у пісьмовай мове звычайна перадаваліся 

паланізмамі” [7, с. 297]. 

Дастаткова шырока, паводле дадзеных А. Жураўскага, паланізмы 

прэзентаваныя і ў мове рукапіснай канфесійнай літаратуры: “Тут звычайнымі 

з’яўляюцца лексічныя паланізмы, якія адлюстраваны пісьменнасцю 

папярэдняга перыяду накшталт безецный, валечникъ, валчить, владза, власне, 

гамовати, гойне, зацность, зацный, збытне, збѣг, зданье, кламати (…) Разам з 

тым тут адзначаюцца і параўнальна рэдкія паланізмы, якія характэрны толькі 
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нямногім помнікам беларускай пісьменнасці: внетъ, вшендзе, здрой, немаль, 

ницъ, ксенжицъ, ωбецадло, повшедний, пѩтро, речивисте, рицина, скрыдло, 

спрѩтъ, теразъ, ютренка” [7, с. 331].   

Варта таксама адзначыць, што падчас жыцця і суіснавання моваў у 

супольнай літоўска (беларуска-)-польскай дзяржаве, не толькі польская мова 

ўплывала на старабеларускую, але адбывалася і зваротная з’ява, аб чым згадвае 

і А. Жураўскі: “…у гутарковую польскую мову пачалі пранікаць асаблівасці 

беларускага вымаўлення і пэўная кольскасць беларускіх слоў, якія, дзякуючы 

структурнай блізкасці польскай і беларускай моў лёгка засвойваліся ў польскай 

мове і не выклікалі супроцьдзеяння. Польскія каралі часта і ахвотна размаўлялі 

па-беларуску. Лексічнымі беларусізмамі насычаны лісты караля Сігізмунда 

Аўгуста, магнатаў Радзівілаў і Сапегаў, беларускія і ўкраінскія словы ўсё 

часцей з’яўляюцца ў пісьменнікаў, якія паходзілі з усходніх зямель. У польскай 

мове замацаваліся некаторыя беларускія словаўтваральныя сродкі, у яе ўлілася 

пэўная колькасць беларускай лексікі.  

Для ўздзеяння беларускай мовы на польскую вялікае значэнне мела тая 

акалічнасць, што буйнейшыя дзеячы польскай культуры XVI – XVII стст. 

разглядалі беларускую мову як патэнцыяльную крыніцу папаўнення слоўніка 

польскай мовы. Вядомы польскі пісьменнік другой палавіны XVI ст. Лукаш 

Гурніцкі адзначаў, што польская мова яшчэ мала апрацавана і яна можа браць 

для папаўнення свайго слоўніка матэрыял з іншых славянскіх моў, у тым ліку і 

з беларускай. Думку Гурніцкага аб магчычым узбагачэнні польскай мовы 

шляхам запазычанняў з суседніх славянскіх моў пазней развіў Грыгорый 

Кнапскі, аўтар выдадзенага ў 1621 г. польска-лацінска-грэчаскага слоўніка. У 

прадмове да слоўніка Кнапскі рэзка выступіў супроць непатрэбнага ўвядзення ў 

польскую мову чужых слоў, за выключэннем беларускіх і іншых славянскіх, 

якія мала адрозніваюцца ад польскай лексікі. У свой слоўнік сам Капскі ўвёў 

многа беларускіх слоў” [7, с. 231, 232]. 

 

 

2.3.3. Уплыў на старабеларускую мову царкоўнаславянскай мовы 

 

 

У сувязі з тым, што на беларускіх землях ВКЛ у другой палавіне XVI – 

пачатку XVII стст. даволі моцныя пазіцыі яшчэ займала праваслаўе, якое 

акрамя таго, пасля Брэсцкай царкоўнай уніі пачало актыўнае змаганне за ўплыў 

на свядомасць насельніцтва, што дастаткова імкліва пераходзіла ва ўніяцтва, 

для абслугоўвання гэтага рэлігійнага накірунку яшчэ вельмі шырока 

выкарыстоўвалася царкоўнаславянская мова.  
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Але сферы моўнага ўплыву царкоўнаславянізмаў на старабеларускую 

мову істотна адрозніваліся ад сфер, у якія пераважна пранікалі паланізмы. Як 

вышэй ужо адзначалася, царкоўнаславянскай мове на нашых землях была 

адведзена пэўная роля ў абслугоўванні праваслаўнай рэлігійнасці. Прычым, 

гэтая мова з цягам часу і ўзмацненнем пазіцый старабеларускай мовы, пакрысе 

саступала сваё месца апошняй і тут. Таму пранікненне царкоўнаславянскіх 

элементаў у старабеларускую мову ў асноўным адбывалася праз канфесійныя 

тэксты праваслаўнай скіраванасці.   

Як можна заўважыць у даследаванні А. Жураўскага “Гісторыя беларускай 

літаратурнай мовы”, найбольшую колькасць царкоўнаславянскіх рыс ён 

адзначае сярод моўных сродкаў друкаваных канфесійных кніг. У прыватнасці, 

аўтар згадвае: “Адну з найбольш прыкметных рыс царкоўнаславянскага ўплыву 

на мову друкаваных твораў складае ўжыванне канчатка -аго ў родным склоне 

прыметнікаў і суадносных з імі займеннікаў і парадкавых лічэбнікаў. У гэтых 

помніках побач з формамі на -ого нярэдкімі з’яўляюцца і формы на -аго 

накшталт вѣчнаго, грѣшнаго, истиннаго, мертваго, мысленнаго, почеснаго, 

праведнаго, страшнаго, теплаго, церковнаго, частаго, четвертаго, шестаго і 

інш. З канчаткам -аго асабліва часта выступаюць кніжнаславянскія 

дзеепрыметнікі на  -щ- і -м-  тыпу вземлющаго, восходѧщаго, крещаемаго, 

насыщающаго, невидимаго, непостижимаго, ωтверзающаго, просвѣщающаго. 

(…) Уздзеянне царкоўнаславянскай мовы трэба бачыць і ў пашырэнні ў 

друкаваных кнігах дзеепрыменікаў незалежнага стану цяперашняга часу 

накшталт вземлющїй, вопиющїй, восходѧщїй, дающїй, дѣлающїй, кающыйсѧ, 

насыщающїй, приемлющїй, приходѧщїй, просвѣщающїй, хотѧщїй. (…) Тут 

трэба адзначыць, што ў друкаваных кнігах з царкоўнаславянскім уплывам 

звязваецца не толькі структурнае афармленне дзеепрыметнікаў, але і наогул іх 

пашырэнне як самастойнай граматычнай катэгорыі. У гэтых кнігах у форме 

дзеепрыметнікаў выступаюць не толькі славянска-беларускія дзеясловы, але і 

навейшыя запазычанні. Cінтаксічная роля дзеепрыементкаў розных тыпаў 

выразна выяўляецца з прыкладу страшного смока ωбачил, на самом  везренею 

ωгнем дышϐчого и срокго на него погледаючого, и страшною пащекою 

полкнϐти прагнϐчого (“Гісторыя аб Варлааме”, Л. 111)” [7, с. 294]. Таксама А. 

Жураўскі звяртае ўвагу на такую акалічнасць: “Прыкметнай асаблівасцю 

слоўнікавага саставу друкаваных кніг з’яўляецца ўжыванне складаных слоў – 

назоўнікаў і прыметнікаў. Праўда, такіх слоў тут яшчэ параўнальна нямнога, 

тым не менш яны з’яўляюцца спецыфічнымі для друкаваных кніг у параўнанні 

з папярэднімі помнікамі, дзе яны наогул зусім рэдкія. (…) З пункту погляду 

свайго паходжання адзначаныя складаныя словы могуць мець рознае 

тлумачэнне. Не выклікае сумнення і тое, што большая частка іх з’яўляецца або 

непасрэднымі запазычаннямі, або калькамі з царкоўнаславянскай мовы. На гэта 
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ўказвае, у прыватнасці, наяўнасць у іх складзе кампанентаў, якія самастойна ў 

беларускай мове не ўжываюцца (параўн. скверностѧжатель, чадородство, 

побѣдоносный). З другога боку, можна сцвярджаць таксама, што некаторая 

частка іх з’яўляецца вынікам непасрэднай моватворчай дзейнасці беларускіх 

кніжнікаў. Аб гэтым сведчыць наяўнасць у складзе некаторых з іх беларускіх 

або польскіх карнявых элементаў (параўн. велемовство, дорогоцѣнный, 

правдомовный)” [7, с. 301]. Тым не менш, хоць царкоўнаславянізмы і пранікалі 

ў перакладныя рэлігійныя кнігі на беларускай мове, але наступная асаблівасць, 

заўважаная А. Жураўскім гаворыць пра тое, што царкоўнаславянская мова ўжо 

з’яўлялася надта чужой для беларускага чытача: “Відавочна, старажытныя 

кніжнікі самі адчувалі, што некаторыя з ужытых імі царкоўнаславянскіх або 

запазычаных слоў могуць быць не зразумелымі для чытачоў. Напэўна, гэтым 

можна растлумачыць, што ў гэтых кнігах значэнне некаторых іншамоўных слоў 

раскрываецца шляхам змяшчэння побач другога слова, злучанага з папярэднім 

пры дапамозе злучніка албо, напрыклад, вина албо кауза, жезлъ албо лѣска, 

бракъ албо малженство, петно албо цеха, форма албо кшталтъ, фигϐра албо 

ωбразъ і інш” [7, с. 302]. 

Нязначныя паўднёваславянскія рысы ў выглядзе няпоўнагалосных 

формаў такіх словаў як вражда, глава, гласъ, градъ, злато, младенецъ, 

поздравити, сладко, стража, храбрость А. Жураўскі адзначае ў перакладных 

помніках мастацкай і гістарычнай літаратуры, але ён схільны выводзіць іх не з 

царкоўнаславянскага ўплыву, а са слядоў сербскіх арыгіналаў помнікаў, з якіх 

рабіўся пераклад на старабеларускую. Гэтую выснову аўтар пацьверджвае тым, 

што на іншых моўных узроўнях – у граматыцы і лексіцы – царкоўнаславянскі 

ўплыў амаль адсутнічае [7, с. 269].  

Пра помнікі ж справавой пісьменнасці, рукапісныя канфесійныя кнігі і 

мемуарную літаратуру ў дачыненні да царкоўнаславянскага ўплыву на мову 

гэтых тэкстаў, А. Жураўскі даводзіць амаль поўную адсутнасць 

царкоўнаславянізмаў. У прыватнасці, мову справавога пісьменства ён 

характаразуе так: “Дзелавая  мова пазнейшага перыяду фактычна не ведае 

царкоўнаславянскага ўплыву. Тут, напрыклад, зусім няма такіх паказальных 

рыс кніжнаславянскага ўздзеяння, як няпоўнагалосныя формы ў фанетыцы, 

канчатак -аго ў прыметніках роднага склону мужчынскага і ніякага роду, 

дзеепрыметнікі на -щ- і г.д., якія пазней за іншыя працягвалі захоўвацца ў 

рэлігійнай і свецка-мастацкай пісьменнасці і з’явіліся першымі прыблізна ў 

сярэдзіне XVII ст., калі свецкая і рэлігійная пісьменнасць зноў пачала адчуваць 

на сабе царкоўнаславянскі ўплыў” [7, с. 262]. Што тычыцца рукапісных 

канфесійных тэкстаў, то, паводле дадзеных А. Жураўскага 

“Царкоўнаславянская лексічная стыхія ў адзначаных зборніках практычна 

адсутнічае. Тут толькі можна адзначыць, напрыклад, такія несумненныя 
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царкоўнаславянізмы, як адъ, виноградъ, воскресити, вѣсть, днесь, пастыръ, 

полкъ, царствовати, царъ і інш” [1, с. 332]. У мемуарнай літаратуры А. 

Жураўскі адзначае некаторыя лексічныя царкоўнаславянізмы толькі ў пэўных 

частках “Баркалабаўскага летапісу”: “У помніку, напрыклад, аднолькава 

ўжываюцца як поўнагалосныя усходнеславянскія формы накшталт городъ, 

дорога, король, сторона, так і няпоўнагалосныя паўднёва- і заходнеславянскага 

паходжання тыпу брань, градъ, злато, кроль” [7, с. 342]. Пры гэтым, 

матывіроўка такіх форм у пэўных частках названага твора палягае ў імкненні 

аўтара да надання гэтым часткам адпаведнай вобразнасці, узнёсласці, 

урачыстасці, бо ўжываюцца яны ў асноўным ў апісаннях значных царкоўных 

падзеяў альбо падчас выказванняў на абарону праваслаўя.   

Такім чынам, з прыведзеных звестак, можна зрабіць выснову, што 

царкоўнаславянская мова хаця і мела яшчэ даволі значнае пашырэнне на 

беларускіх землях ВКЛ, але сфера яе выкарыстання была дастаткова вузкаю 

(хаця і даволі значнаю ў тагачасным грамадскім жыцці) і, адпаведна, уплыў 

толькі праз гэтую сферу і школьнае вывучэнне на моўную сітуацыю быў 

нязначны, веданне яе жыхарамі з цягам часу пагаршалася, яна патрабавала 

дапаўняльных тлумачэнняў і паступова выводзілася з ужывання нават ва 

ўласцівых ёй ў папярэднія гістарычныя перыяды сфераў. 

 

2.3.4. Уплыў на старабеларускую мову лацінскай мовы 

 

У другой палавіне XVI – пачатку XVII стст. Вялікае Княства Літоўскае, і 

беларускія землі ў яго складзе, як цэнтральны рэгіён дзяржавы, у прыватнасці, 

працягвалі распачаты крыху раней рух у рэчышчы агульнаеўрапейскіх 

працэсаў. Гэта адбівалася ў пэўных кроках у развіцці навукі, літаратуры, 

юрыспрудэнцыі. І менавіта ў гэтыя сферы грамадскага жыцця ўсё больш 

актыўна пранікала лацінская мова, якая на той час у большасці краінаў Еўропы 

была гэткай наднацыянальнай мовай, на якой развіваліся многія напрамкі 

навукі і грамадскага жыцця. У чыстым выглядзе лацінская мова таксама даволі 

актыўна выкарыстоўвалася жыхарамі альбо выхадцамі з ВКЛ, у прыватнасці ў 

літаратуры, яна вывучалася ў навучальных установах ВКЛ. Лацінскія тэксты, 

створаныя ў іншых рэгіёнах Еўропы, а таксама ў іншыя часы, служылі ўзорамі 

для стварэння ўласнай юрыдычнай базы і справавой перапіскі, якая хоць у 

асноўным і ажыццяўлялася на старабеларускай мове, але ж у згаданай сувязі не 

магла не адчуць уплыву лацінскай мовы, паколькі тэрміналагічны апарат у 

гэтай сферы ў лаціне быў значна больш адпрацаваны.  

А. Жураўскі ў сваім даследаванні “Гісторыя беларускай літаратурнай 

мовы” адзначае: “Лацінізацыя беларускай літаратурнай мовы ў пэўнай меры 

была абумоўлена тым, што ў гэты час на Беларусі значна пашырыліся 
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грамадскія і культурныя функцыі лацінскай мовы, яна ўсё больш часта пачала 

выкарыстоўвацца ў дзелавым ужытку, асабліва ў перапісцы міжнароднага 

характару, лацінская мова стала прадметам вывучэння не толькі ў каталіцкіх, 

але і ў праваслаўных брацкіх школах, дзе яе вывучэнне было выклікана тым, 

што лацінская мова ў той час была афіцыйнай мовай Польшчы, яна, акрамя 

таго, была мовай заходнееўрапейскай адукацыі. Пазней яна стала мовай навукі і 

на Беларусі. Усё гэта, вядома, не магло не адлюстравацца і на беларускай 

літаратурнай мове. Асабліва насычана лацінізмамі беларускай дзелавая 

пісьменнасць з прычыны цеснага яе ўзаемадзеяння з дзелавымі паперамі на 

польскай мове, дзе юрыдычныя тэрміны лацінскага паходжання пранізваюць 

усю лексічную сістэму” [7, с. 231].  

Канешне ж, як ужо адзначалася, найбольшы ўплыў лацінскай мовы 

беларуская адчула ў сферы справавога пісьменства. Гэта ж паказвае і А. 

Жураўскі, адзначаючы ў гэтым стылёвым напрамку найвялікшую колькасць 

лацінізмаў на розных моўных узроўнях: “Лексічная лацінізацыя, такім чынам, 

складае важнейшую характарыстыку развіцця слоўніка дзелавой пісьменнасці 

пазнейшага перыяду ў параўнанні з дзелавымі помнікамі эпохі літоўскіх 

статутаў. Некаторае ўяўленне аб лацінізмах дзелавой пісьменнасці гэтага часу 

дае Кніга канцылярыі караля Сігізмунда ІІІ 1615 – 1618 гг., аддаленая ад 

Статута 1588 г. перыядам усяго толькі ў 30 гадоў, але надзвычай насычаная 

лацінізмамі. Тут з аднаго боку, адзначаюцца амаль усе лацінізмы, вядомыя ўжо 

Статуту, напрыклад, актъ, апелѩцыѩ, артыкϐлъ, видимϐсъ, декретъ, 

депутатъ, енералъ, инстикгаторъ, комисаръ, констытϐцыѩ, мандатъ, 

пропозыцыѩ, тестаментъ, трибуналъ і інш.     

Разам з тым у кнізе звычайнымі выступаюць і шматлікія юрыдычныя 

неалагізмы лацінскага паходжання, якія яшчэ не адзначаны ў Статуце 1588 г. 

Замацаванне іх у дзелавой пісьменнасці з’яўляецца непасрэдным вынікам 

далейшага развіцця яе ва ўмовах цеснага яе ўзаемадзеяння з польскай і 

лацінскай мовамі. З ліку такіх лацінізмаў можна адзначыць  акторъ, 

алекгацыѩ, аммистыѩ, антецесоръ, асесоръ, документъ, дыспонованье, 

екземптъ, интромисыѩ, композицыѩ, контроверсыѩ, лимитацыѩ, ωбликгъ, 

ωрдынацыѩ, протестацыѩ, прынцыпалъ, рацыѩ, ревизыѩ, релѩцыѩ, 

референдаръ, терминъ, форумъ, фундацыѩ, юрыздыкцыѩ і інш.  

Аб моцным уздзеянні лацінскай тэрміналогіі на мову дзелавой 

пісьменнасці сведчыць і той факт, што тут адзначаюцца і некаторыя дзеясловы 

лацінскага паходжання, напрыклад, алекговати, депутовати, дыспоновати, 

касовати, квитовати, лимитовати, протестовати. (…) 

Гэта і падобная лацінская лексіка арганічна ўлілася ў слоўнікавы састаў 

дзелавых помнікаў і заняла там належнае месца” [7, с. 257-258].  
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Пры гэтым, як адзначае А. Жураўскі, лацінізмы на глебе беларускай мовы 

мелі асаблівасці ў сваёй арфаргафічнай перадачы: “Лексіка лацінскага 

паходжання некалькі выдзяляецца некаторымі арфаграфічнымі і граматычнымі 

асаблівасцямі. Тут перш за ўсё кідаюцца ў вочы шматлікія выпадкі напісання 

літары ы пасля зычных літар, як у выпадках накшталт видымϐсъ, дылѩцыѩ, 

композыцыѩ, констытуцыѩ, посесыѩ, ревизыѩ, юрыздыкцыѩ. Такое 

напісанне, выкліканае, безумоўна, асаблівасцямі жывога вымаўлення, парушала 

той складовы сінгарманізм, які ўзнік ва ўсходнеславянскіх мовах яшчэ ў канцы 

старарускай эпохі. (…) Відаць, у жывым вымаўленні гэтаму закону 

падпарадкоўваліся і адзначаныя лацінізмы, якія прыходзілі ў беларускую мову 

праз польскае пасрэдніцтва. Аб гэтым сведчаць шматлікія выпадкі напісання 

гэтых слоў з мяккімі галоснымі накшталт видимϐсъ, конституцыѩ, посесиѩ. У 

сувязі з гэтым цікава адзначыць, што пэўная няўстойлівасць у вымаўленні і 

напісанні заходнееўрапейскіх і ў прыватнасці, лацінскіх запазычанняў 

назіраецца і ў сучаснай мове.  

Некаторыя з адзначаных лацінізмаў маюць і асаблівасці марфалагічнага 

характару. Напрыклад, назоўнікі мужчынскага роду на -тъ тыпу актъ, 

декретъ, документъ, якія ў лацінскай мове канчаюцца на -ит, у назоўным і 

вінавальным склонах множнага ліку ўжываюцца з канчаткам -а: акта, декрета, 

документа. Гэтым яны адрозніваюцца ад спрадвечна беларускіх слоў падобнага 

тыпу, дзе заўсёды ўжываўся канчатак -ы/-и” [7, с. 261].  

Актыўнае пранікненне ў справавую старабеларускую мову, як, дарэчы, і ў 

іншыя еўрапейскія мовы, лацінізмаў, А. Жураўскі апісвае такім чынам: “Ва 

ўмовах цеснага ўзаемадзеяння беларускай дзелавой пісьменнасці з польскай 

выкарыстанне лексічных лацінізмаў у беларускіх дзелавых паперах з’явілася 

натуральным і непазбежным. Лацінская мова ў гэты час выконвала ролю 

крыніцы юрыдычнах тэрмінаў, і таму свабоднае ўвядзенне новых лацінізмаў, 

відаць, не сустракала перашкод і пярэчанняў. Немалаважную ролю адыгрываў і 

той факт, што пісцы канцылярый і судоў у сваёй практычнай дзейнасці 

сутыкаліся з дакументамі на лацінскай мове і перапісвалі іх нароўні з паперамі 

на беларускай і польскай мовах. (…) Пісьмовае трохмоўе асоб, якія пісалі 

беларускія акты, не магло не садзейнічаць пранікненню лацінізмаў у 

беларускую пісьменнасць” [7, с. 260].  

Адзначаны ўплыў латыні і на мову тэкстаў рукапісных помнікаў 

канфесійнай літаратуры. У прыватнасці, А. Жураўскі падае на гэты конт такое 

сцвярджэнне: “У адзначаных помніках прыкметным інгрыдыентам з’яўляецца 

таксама і лексіка класічных моў. Тут адзначаюцца многія з тых лацінізмаў і 

грэцызмаў, якія наогул бытавалі ў старажытнай пісьменнасці” [7, 331]. Да 

прыкладу, апісваючы мову Зборніка № 111 даследчык даводзіць: “Гэты зборнік 

дае некаторыя матэрыялы для пацвярджэння меркавання, што паасобныя 
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лацінізмы пранікалі ў беларускую пісьменнасць без удзелу польскай мовы, а 

непасрэдна з лацінскай. У тэксце гэтага помніка прыводзіцца многа лацінізмаў, 

якія тут жа перакладаюцца на беларускую мову або тлумачацца апісальна” [7, с. 

332].  

Што тычыцца мовы друкаваных канфесійных помнікаў, то тут А. 

Жураўскі зазначае: “Памяркоўным выкарыстаннем лацінізмаў тыпу апелѩцыѩ, 

дыспутацыѩ, кондыцыѩ, конфедерацыѩ, маестатъ, ревидовать, схолѩрый, 

турбовать і інш. палемічныя помнікі прынцыпова нічым не вылучаюцца сярод 

іншых друкаваных і рукапісных рэлігійных кніг таго часу” [7, с. 307].  

Амаль такую ж выснову пра лацінскі ўплыў на старабеларускую мову 

даследчык робіць і паводле вынікаў аналізу тэкстаў мастацкай і гістарычнай 

літаратуры: “Адносна запазычанняў з лацінскай мовы можна сказаць, што ў 

лексічнай тканіне свецкіх твораў яны прадстаўлены толькі тымі лексемамі, якія 

адзначаюцца і ў іншых жанрах і наогул трывала замацаваліся ў старажытнай 

беларускай пісьменнасці” [7, с. 282].      

У творах мемуарнай літаратуры на старабеларускай мове таксама 

дастаткова яскрава вылучаюцца прыкметы ўплыву лацінскай мовы. Гэтыя 

творы аўтар апісвае ў разрэзе помнікаў. І, у прыватнасці ў такім помніку, як 

“Дзённік” В. Еўлашэўскага А. Жураўскі, датычна лацінскага ўплыву, адзначае 

наступнае: “У лексічным складзе помніка адчувальна выяўляецца і пласт 

лексічных лацінізмаў. Сюды адносяцца словы лацінскага паходжання, вядомыя 

і іншым помнікам таго часу: аркгументъ, вакуючий, декретъ, елекцыѩ, 

инстыкгаторство, квитацыѩ, комисыѩ, конклюдовати, констытуцыѩ, 

мандатъ, министръ, орацыѩ, практыковати, респонсъ, сума, универсалъ, 

фебра і г.д.  Наяўнасць такіх лацінізмаў у помніку, аўтарам якога з’яўляецца 

свецкая асоба сярэдняга адукацыйнага ўзроўню, сведчыць, што лацінізмы ўжо ў 

часы Еўлашэўскага складалі значную лексічную плынь у беларускай мове” [7, 

с. 341]. Пэўная кольскасць лацінізмаў адзначаная А. Жураўскім і ў такім творы 

мемуарнай літаратуры, як “Дыярыуш” Афанасія Філіповіча. У прыватнасці, 

даследчык згадвае такія асаблівасці: “Моцнае ўздзеянне лацінскай мовы на 

мову “Дыярыуша” таксама пакінула свае сляды ў выглядзе шматлікіх 

дзеясловаў лацінскага паходжання накшталт актиковати, аппробовати, 

грассовати, дишкуровати, инстиговати, корыговати, лѩментовати, 

порекреωвати, ревоковати, рекуперовати, реставровати, супликовати, 

титуловати, трактовати, фундовати і г.д. Лацінскія і заходнееўрапейскія 

вытокі маюць таксама і наяўныя ў помніку прыметнікі і дзеепрыметнікі тыпу 

алхимицкий, деградованый, декретованый, катедральный, литеральный, 

ωрїенталный, политичный, приватный, провентовый, публичный, сенаторский, 

субтельный, универсалный, школный і інш.  
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Цікава адзначыць, што лацінізмы на -умъ (интерегнумъ, сцептрумъ, 

театрумъ, центрумъ) у “Дыярыушы”, як і ў польскай мове, не змяняюцца ў 

адзіночным ліку, напрыклад: почалсе и готовати на высоким театрум свѣта 

того (л. 162). І гэта сведчыць аб тым, што для Філіповіча крыніцай такіх 

лацінізмаў была польская мова, дзе гэта катэгорыя лацінізмаў не скланяецца ў 

адзіночным ліку” [7, с. 347]. Такім чынам, можна пабачыць, што лацінская мова 

адыгрывала значную ролю ў фармаванні лексічнага складу старабеларускай 

мовы. І нават тыя, хто выступаў супраць заходнееўрапейскага ўплыву на землі 

ВКЛ, ужывалі лацінізмы як паўнапраўныя словы сваёй мовы. Пра гэта А. 

Жураўскі піша: “Пры вувучэнні лацінізмаў у “Дыярыушы” варта таксама 

звярнуць увагу на тое, што сам Філіповіч усё сваё жыццё змагаўся супраць уніі 

і акаталічвання беларускага народа. Ва ўмовах таго часу барацьба супраць уніі 

часта прымала вельмі вострыя формы і з боку праваслаўных звычайна 

суправаджалася гіпербалізаванай нянавісцю да ўсяго заходняга, “лацінскага”. У 

гэтых умовах можна было б чакаць, што аўтары палемічных і мемуарных 

твораў павінны былі б адмаўляцца і ад лацінізмаў як непасрэдных выразнікаў 

варожага “лацінскага” духу. Аднак праваслаўныя дзеячы вядуць сваю барацьбу, 

шырока выкарыстоўваючы ўсе дасягненні беларускай пісьмовай мовы таго 

часу, у тым ліку і шматлікія лацінізмы. Гэта, між іншым, з’яўляецца ўскосным 

паказчыкам таго, што лацінскі лексічны струмень быў адчувальным у 

беларускай пісьмовай мове таго часу і абыходзіцца без яго было ўжо вельмі 

цяжка” [7, с. 348]. 
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ГЛАВА 3 ГРАМАТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ МОВЫ 

БАРКАЛАБАЎСКАГА ЛЕТАПІСУ 

3.1. Сінтаксічныя асаблівасці мовы помніка на ўзроўні 

словазлучэнняў 

Баркалабаўскі летапіс мае шмат сінтаксічных асаблівасцяў, у тым ліку і на 

ўзроўні словазлучэнняў. У гэтым раздзеле ўвага будзе звернутая на тыя 

канструкцыі, якія адрозніваюцца адметнасцю для старабеларускай мовы і 

прадстаўлены ў тэксце летапісу найбольшай колькасцю адзінак.  

 

3.1.1 Асаблівасці дзеяслоўнага кіравання 

 Выкарыстанне канструкцый з прыназоўнікам до 

У словазлучэннях, якія паказваюць напрамак руху, асаблівасцю мовы 

Баркалабаўскага летапісу з’яўляецца дзеяслоўнае кіраванне імём у родным 

склоне пры дапамозе прыназоўніка до:  

утек до своее земли [46, (138 адв.)]*; 

Сходилися духовенъства и рыцерства послы и панове засесть, и 

духовенства до господы княжати его милости воеводы киевского, до 

каменицы пана Раского, отколь посылали до митрополита двох особ от 

духовных, а двох с кола рыцерского, ознаймуючи, иж се зьехали на сенод, абы 

ознаймил местце, на которое бы ся  (147)  сходили з ними для намов, тому 

часови належачих; 

прибыл до Берестя. (147), 

Як вышэй адзначалася, падчас даследавання тэксту помніка быў выбраны 

ўрывак арыгінальнага тэксту, аб’ёмам 200 сказаў, у якім выконваўся падлік 

наяўнасці тае ці іншае выяўленай граматычнай асаблівасці. Такім чынам, 

апісаная асаблівасць дзеяслоўнага кіравання імём пры дапамозе прыназоўніка 

до ў азначаным урыўку сустракаецца 24 разы, у той час як такая ж мадэль 

словазлучэння, але з прыназоўнікам къ у гэтым жа ўрыўку адзначана толькі 

адзін раз. У трох выпадках у словазлучэннях з падобнаю семантыкай ужыты 

прыназоўнік на. Пры гэтым, калі параўноўваць мову тэксту Баркалабаўскага 

летапісу з мовай тэксту Казанскай гісторыі, напісанай прыкладна ў той жа час 

на тэрыторыі Вялікага княства Маскоўскага, то ў мове тэксту “Казанскай 

гісторыі” прыназоўнік до ва ўрыўку, аб’ёмам у 200 сказаў ужыты толькі 

аднойчы.  У той жа час, там адзначаецца вялікая неаднастайнасць падобнай 

канструкцыі, калі ў такім жа значэнні ўжываюцца прыназоўнікі къ (ко) 

_________________ 

 Далей тэкст помніка цытуецца па гэтым выданні з указаннем аркушаў у 

дужках. 
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(9 разоў), на (3 разы), х  (3разы), в (1 раз), во (1 раз). Адносіны частаты 

выкарыстання прыназоўніка до ў старарасійскай мове да выкарыстання іншых 

прыназоўнікаў у такім жа значэнні напрамку руху складаюць 1 : 17, у той час, 

як у старабеларускай мове такія адносіны 24 : 3. Такім чынам, можна зрабіць 

выснову, што выкарыстанне прыназоўніка до ў словазлучэннях напрамку руху 

пры дзеяслоўным караванні імём у родным склоне з’яўляецца асаблівай 

прыкметай не толькі Баркалабаўскага летапісу, але і ўсёй тагачаснай 

беларускай пісьмовай мовы, прынамсі, у яе найбольш набліжаным да жывой 

размоўнай мовы варыянце. Варта, напэўна, адзначыць, што сёння гэты 

прыназоўнік у падобных каструкцыях таксама дастаткова шырока 

выкарыстоўваецца ў сучаснай літаратурнай мове, пашыраны ва многіх 

дыялектных гаворках, але цяпер у шматлікіх падобных выпадках ужываецца і 

прыназоўнік у.  

 

 Выкарыстанне канструкцый з прыназоўнікам з   

У словазлучэннях зваротнай семантыкі, якія паказваюць напрамак руху 

аднекуль, у тэксце Баркалабаўскага летапісу выкарыстоўваецца прыназоўнік з:  

Того ж року Василей Сескович з уряду зьехал (141); 

у Днепре вода прибывала и з берегов выливалася (144 адв.); 

Народ божий з Низу до домов своих назад пошол (176 адв.) 

Ва ўрыўку, аб’ёмам у 200 сказаў, у якім праводзіўся падлік тае ці іншае 

асаблівасці, налічваецца 11 выпадкаў ужывання ў падобных канструкцыях 

прыназоўніка з, у адным выпадку (перад збегам зычных) ён трансфармуецца ў 

прыназоўнік зе (зе Лвова), у адным выпадку ў зо і адзін раз адзначана ўжыванне 

прыназоўніка из.  

Магчыма, тут параўнанне з расійскім тэкстам Казанскай гісторыі не надта 

карэктнае, але ў ім, ва ўрыўку аб’ёмам 200 сказаў вызначана 4 выпадкі 

ўжывання прыназоўніка из, 2 выпадкі – прыназоўніка ис, 2 выпадкі – 

прыназоўніка с, і 2 выпадкі – прыназоўніка з.  

Такім чынам, можна адзначыць, што ў Баркалабаўскім летапісе 

паслядоўна перадаецца спецыфіка беларускай мовы праз выкарыстанне 

найбольш уласцівых ёй сінтаксічных канструкцый у словазлучэннях з 

дзеяслоўным кіраванем.  

 

3.1.2. Пазіцыйнае становішча азначэння ў словазлучэннях з сувяззю 

дапасавання  

 

Падчас статыстычнага аналізу мовы вышэйзгаданага ўрыўка 

арыгінальнага тэксту летапіснай часткі помніка, аб’ёмам 200 сказаў, быў 
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выкананы падлік частаты ўжывання прэпазіцыйнага і постпазіцыйнага 

становішча азначэнняў у словазлучэннях з сувяззю дапасавання.  

У выніку гэтага падліку, відавочным робіцца тое, што найбольш 

пашыранай канструкцыяй у мове Баркалабаўскага летапісу з’яўляецца 

канструкцыя з постпазіцыйным становішчам азначэння:  

 села Вендорож, Куты, Ловечы, Будища людми прихожими засадили 

(арк. 139); 

Пан Баркулаб Иванович Корсак, староста дисенский и ротмистр 

кролевский, войт дисенский, рыцер и военник добрый, славный (139); 

а войско литовское у Шклове стояло (140); 

его милость князь Богдан Соломерецкий побил лосей десять великих, а 

вепров диких великих осмь (141); 

Того ж року многа множества страшных и великих чудес господь бог 

оказати рачил: перуны и грады великия, сухость, морозы маль не через все 

лето были у Литве. (141 адв.) 

Словазлучэнняў з постпазіцыйным становішчам азначэння ў згаданым 

урыўку адзначана 168 адзінак, што ў 2,5 разы болей за колькасць 

словазлучэнняў з прэпазіцыйным становішчам азначэнняў: 

за великие почстивые послуги, за силное горловане (138 адв.); 

Того ж року многа множества страшных и великих чудес господь бог 

оказати рачил (141 адв.); 

На весне великая вода была у Смоленску (141 адв.); 

Веснѣ у великий пост пан Михайло Гарабурда послом на Москву ходил 

(141 адв.). 

Такіх словазлучэнняў у фрагменце, аб’ёмам 200 сказаў, вызначана 66 

адзінак.  

Гэтыя дадзеныя сведчаць пра тое, што ў старабеларускай мове 

найбольшае пашырэнне мела канструкцыя словазлучэнняў з сувяззю 

дапасавання з выкарыстаннем постпазіцыйнага становішча азначэння.  

У гэтым дачыненні даволі цікавы факт выявіўся пры аналагічным падліку 

падобных словазлучэнняў у тэксце “Казанскай гісторыі”, напісаным на 

старарасійскай мове. Чытаючы Баркалабаўскі летапіс, многія дакументы 

справавой пісьмовасці ВКЛ, палемічную ды іншую літаратуру, а таксама 

расійскую літаратуру больш позніх часоў, напісаную на сучаснай расійскай 

мове, але стылізаваную пад стражытнасць (у прыватнасці творы А.С. Пушкіна, 

М.Ю. Лермантава ды інш.) можа скласціся ўражанне, што постпазіцыйнае 

становішча азначэнняў – гэта даўняя традыцыя ў абедзвюх усходнеславянскіх 

мовах. Магчыма ў старабеларускай мове “папулярнасць” такой канструкцыі 

нечым падтрымлівалася ўплывам лацінскай альбо польскай моў, дзе азначэнне 

заўжды займае постпазіцыю з дачыненні да назоўніка. Ва ўсялякім разе, у 
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двухстах сказах тэксту старарасійскай мовы “Казанскай гісторыі” суадносіны 

колькасці словазлучэнняў з постпазіцыйным становішчам і прэпазіцыйным 

становішчам азначэнняў цалкам адваротныя такім суадносінам у мове 

Баркалабаўскага летапісу. У старарасійскім тэксце было адзначана толькі 52 

адзінкі словазлучэнняў з постпазіцыйным становішчам азначэння, у той час, як 

словазлучэнняў з прэпазіцыйным становішчам азначэнняў налічана 115 адзінак. 

Гэта яшчэ раз указвае на істотную структурную адметнасць старабеларускай 

мовы ў параўнанні з моваю, якая выкарыстоўвалася на тэрыторыі Маскоўскага 

княства.  

 

 

3.2. Сінтаксічныя асаблівасці мовы помніка на ўзроўні 

сказаў 

 

3.2.1. Спецыфіка каардынацыі дзейніка і выказніка 

 

 У ліку 

Звяртае на сябе ўвагу своеасаблівая суаднесенасць дзейнікаў і выказнікаў 

у некаторых сказах. У прыватнасці, у наступным сказе метанімізаваны дзейнік 

москва знаходзіцца ў адзіночным ліку, а просты дзеяслоўны выказнік жгут 

стаіць у множным ліку, што мае паказваць на тое, што пад назоўнікам масква 

маецца на ўвазе пэўнае мноства прадстаўнікоў Маскоўскага княства і слова 

масква мае тут значэнне зборнасці, што дазваляе паставіць выказнік, які 

паказвае прэдэкатыўную прымету прадмета маўлення, у множны лік: 

а потом Темрюк и князь Чарторийский князь Иван, взявши ведомость 

певную от сторожи московское, которую поимали у Новоселках, то есть на 

имя Ивана, и князь Иван Чарторийский заехал от Шупень, дорогою великою 

Шкловскою до Могилева тягнул, а москва под местом Могилевом места 

жгут, а Темрюк з Боркулабова дорогою Могилевскою на Задубровеня до замку 

Могилева з войском притягнул, а войско литовское у Шклове стояло. (139 адв.) 

У той жа час, ужываючы словы ў звычайным кантэксце, нават 

карыстаючыся зборнымі назоўнікамі, аўтар выкарыстоўвае звыклую мадэль 

кіравання: 

От великого морозу на поли у колосьи жито посхло, многия домы панов 

зацных от перунов великих погорели, зиме з морозов и метелицы по дорогам 

многое множество людей убогих, также и купецких померло. (141) 

 

 У родзе 

У наступным прыкладзе маецца неадпаведнасць і роду выказніка (ніякі 

род), і ліку:  
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 Люди убогия з хлеба на Русь давалися — молодцы, жонки, девки, много 

на Русь и на Украину понаходило. 

Тут ужыванне ніякага роду адзіночнага ліку выказніка, які спалучаецца з 

аднароднымі дзейнікамі мужчынскага і жаночага роду ў множным ліку, 

тлумачыцца, імаверна, уплывам размоўнай мовы.  

 

 

3.2.2. Спосабы выражэння выказніка  
 

 Формай плюсквамперфекта 

У старабеларускай літаратурнай мове форма плюсквамперфекта, альбо 

перадпрайшоўшага (даўно прайшоўшага) часу дзеяслова, была дастаткова 

пашыранай. Яна ўтваралася шляхам спалучэння асноўнага дзеяслова ў 

прошлым часе з дапаможным дзеясловам быць у адпаведным родзе і ліку. 

Тамъже у Берестъю нашолъся был человек якийсь простый, который 

великие речы мовил, же страх слов его людей преникал, бо писмо все на паметь 

знает; штось дивного, певне не тот, што мел у голову заходити, и напоминал, 

абы люде своей веры моцность держали. (151 адв.); 

праве на все недобро и неспоро было стало. (143 адв.); 

У восень жито посеяное велми было урунилося. (165 адв.); 

иж был збудовал царь Дмитр ку воли жоне своей на Москве костел 

полский и мниши служили службе божую, а з руских церквей великое 

насмеванье чинили (170 адв.); 

Тамже у Пропойску были его поймали, во везенью седел. (172 адв.); 

Аб тым, што такая з’ява была сапраўды пашыранаю для старабеларускай 

літаратурнай мовы, сведчыць частата ўжывання плюсквамперфекта ў тэксце 

Баркалабаўскага летапісу. Ва ўрыўку у 200 сказаў, які быў прааналізаваны 

падчас падрыхтоўкі гэтай працы, адзначана пяць выпадкаў выкарыстання 

плюсквамперфекта. У той жа час, параўноўваючы з тэкстам Казанскай гісторыі, 

выкананым на старарасійскай мове, варта адзначыць, што ва ўрыўку ў 200 

сказаў з гэтага помніка не знойдзена аніводнага выпадку ўжывання 

перадпрайшоўшага часу. У расійскамоўным тэксце яго няма ўвогуле, бо, 

відавочна, старарасійскай мове такая з’ява не была ўласцівая. Адсутнічае 

плюсквамперфект і ў сучаснай расійскай мове. Гэта можа сведчыць пра тое, 

што такая канструкцыя з’яўлялася адметнасцю старабеларускай літаратурнай 

мовы на фоне мовы суседняга этнасу.  

На жаль, з граматыкі сучаснай беларускай літаратурнай мовы 

плюсквамперфект выдалены. Такая канструкцыя лічыцца састарэлаю, хаця і 

сустракаецца ў некаторых літаратурных творах у асноўным у маўленні 
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персанажаў, якое стылізуецца пад народнае і дыялектнае. І гэта не выпадкова. 

У дыялектных гаворках мадэль перадпрайшоўшага часу выкарыстоўваецца 

вельмі актыўна, прычым разам са згаданай вышэй формай, якая сустракаецца ў 

тэксце Баркалабаўскага летапісу “дапаможны дзеяслоў быць + асноўны 

дзеяслоў”, у дыялектных гаворках сустракаецца мадэль “дапаможны дзеяслоў 

быць + дзеепрыслоўе”: “быў прыйшоўшы”, “была зрабіўшы”. Магчыма 

існуючае цяпер наўмыснае збядненне граматыкі беларускай літаратурнай мовы 

адбылося знарок, насуперак рэальнаму стану мовы, у сярэдзіне ХХ стагоддзя з 

мэтай набліжэння нашай мовы да расійскай і ўніфікацыі моўных законаў 

абедзвюх моў, што нельга расцэньваць станоўча, бо кожная мова мае свае 

адметнасці і апісаная сінтаксічная асаблівасць гэтаму найлепшае сведчанне – 

беларуская мова мае не толькі жывую канструкцыю плюсквамперфекта ў 

гаворках, але і даўнюю літаратурную традыцыю яе выкарыстання.  

 

 Дзеясловам са значэннем шматразовасці дзеяння 

Даволі цікавай формай выражэння шматразовасці дзеяння з’яўляецца 

ўжыванне дзеясловаў у такім значэнні:  

Тые силную и великую войну з рымляны мевали не толко на ратушах и 

при рынку, по дорогах, но и посредку церкви святое войну, потарчку великую 

мевали, якож им господь бог противу их упоров великих и змышленых уставов 

и законов николи не помог и не поможет. (арк. 145 адв.); 

Страшно было трупу московского гледѣти, реку Днепр силным трупом 

язовища загородили, иж колко недель днепровое рыбы не ядали и воды не 

пивали, для великого гнюсу трупу московского.(арк. 140). 

 

Гэтая форма дзеяслова мае значэнне шматразовасці дзеяння і ў сучаснай 

беларускай літаратурнай мове страчана, хаця зноў жа, у дыялектным маўленні 

сустракаецца даволі часта.   

 

 Састаўным дзеяслоўным выказнікам са звязкай мець у форме 

перфекта 

Адметнасцю старабеларускай мовы з’яўляецца і форма састаўнога 

дзеяслоўнага выказніка са звязкай мець. У тэксце Баркалабаўскага летапісу 

адзначаны наступныя прыклады ўжывання такой формы:  

на тот час у господарстве мало хто бы ся мел огурками похвалити 

(168 адв.); 

которого еще малого яко бы мел Годун стратити(169 адв.); 
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 Састаўным дзеяслоўным выказнікам са звязкай мець у форме 

будучага складанага І (незакончанага трывання) 

 

У будучым часе такая форма ўжывалася ў тэксце Баркалабаўскага 

летапісу, напрыклад у такім выпадку:  

По годинѣ мают быть у княжати, прислал до кола, иж хочут их 

милость быти у в(ашей) м(илости), а то вже было смеркшисе; чекали на них 

килка годин.(148 адв.) 

 

 

3.2.3. Сродкі ўскладнення сказа 

 

 Дзеепрыслоўныя звароты 

Адною з асаблівасцяў мовы Баркалабаўскага летапісу таксама з’яўляецца 

пашыранае выкарыстання дзеепрыслоўных зваротаў, як сродкаў ускладнення 

сказаў з мэтай удакладнення, падрабязнасці апісання, паколькі дзеепрыслоўем  

абазначана дадатковае дзеянне. Гэта, па-першае, надавала мове помніка пэўную 

мастацкую афарбоўку, а па-другое, сведчыць аб пашыранасці ў 

старабеларускай мове.  

Дзеепрыслоўныя звароты маюцца шмат у якіх сказах: 

а потом Темрюк и князь Чарторийский князь Иван, взявши ведомость 

певную от сторожи московское, которую поимали у Новоселках, то есть на 

имя Ивана, и князь Иван Чарторийский заехал от Шупень, дорогою великою 

Шкловскою до Могилева тягнул, а москва под местом Могилевом места жгут, 

а Темрюк з Боркулабова дорогою Могилевскою на Задубровеня до замку 

Могилева з войском притягнул, а войско литовское у Шклове стояло (139 адв); 

Тыи принесли орацыи до них, жалосно учинено, упорными зовучы. (150); 

В том пан канцлер литовский прислав до мещан виленских, зовучи от их 

до себе, которые пойти не хотели до их згоды. (150); 

В том зараз от пана канцлера и от пана подскарбего пришли до 

княжати воеводы киевского инъстикгатор каменский с килку слуг их, 

припоручаючы у тридесяти тысечей золотых оного екзарха посла 

патриаршеского, зовучы его шпекгом з Белъгор[ода] и до того Стефана и 

попов зовучы их выволанцами. (150); 

А мы в неделю вси разьехалися, заварши то и запечатовавшы и 

подписавшисе до того писмом, албо универсалу его кр(олевское) м(и)л(ости) 

послалисмы(151 адв.); 
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на лесе-пущи сыром корени, закликавши и давши слободы, албо 

волности людем прихожим на год петнадцать седети волно, мед сытити, 

пива варити, горелку курити, заложити рачил именем своим место 

Богданово (156); 

Того ж дня матка ее Марьямка с криком, с плачем, для бога просечи, 

приходила тут же до крестилницы, падаючи просила, абы ее не крестившы 

пустили, обецуючи за то великий поклон и подарок дати. (157 адв.) 

Ва ўрыўку ў 200 сказаў, у якім выконваўся падлік тых ці іншых 

асаблівасцяў мовы помніка, ужыванне дзеепрыслоўных зваротаў адзначана 49 

разоў. Пры гэтым, варта адзначыць, што найбольш часта (43 разы) 

сустракаюцца дзеепрыслоўі з суфіксамі -учы- (-ючы-), -вшы. Пяць разоў суфікс 

-учы- сустракаецца ў дзеепрыслоўі разам з постфіксам -ся, які з’яўляецца 

паказчыкам зваротнасці, напрыклад, “оповедаючыся”. Адзін раз у дзеепрыслоўі 

адзначаны суфікс -ив: “отаборив” (Пред се один другому войску мало шкоды 

учинили, бо великую армату, так дѣл и гаковниц, пулгаков велми при собе 

множство мел, также люд свой отаборив конми, возами, людом, шол моцно. 

(арк. 154 адв.))  

Параўноўваючы ў гэтым плане тэкст Баркалабаўскага летапісу з тэкстам 

Казанскай гісторыі, варта адзначыць, што там дзеепрыслоўныя звароты ва 

ўрыўку ў 200 сказаў вылучаныя з частатой у 2,6 разы меншай, чым у 

старабеларускай мове – 19 выпадкаў. Пры гэтым, прасочваецца іншая, 

характэрная для расійскай мовы сістэмнасць словаўтваральнай мадэлі: хотя, 

дая, ожидая, выѣзжая, поминая, собираяся, моляся, зеленяся, красяся (10 

разоў, у тым ліку 4 разы з постфіксам, які паказвае зваротнасць), помолився (1 

раз), боящися, метающе, имуще (3 разы), облегши (1 раз), подъехавъ, слышавъ, 

поглотивъ  (3 разы).    

 

 Аднародныя члены сказа 

Вялікае пашырэнне ў тэксце летапісу мае такая сінтаксічная канструкцыя, 

як ужыванне аднародных развітых членаў сказа. У прыватнасці, аднародныя 

акалічнасці і аднародныя дапаўненні мы знаходзім у такім сказе:   

По взяти Полоцком за господаря короля Августа, за митрополита 

Девочку, за владыку полоцкого Варсанофия Валоха, за ласкою господаря 

кроля, за великие почстивые послуги, за силное горловане, за нелютование 

здоровя, и нежаловане маетности у справе рыцерской военной его милости 

пана Баркулаба Ивановича Корсака, ротмистра и старосту дисенского, на 

лесе глухом, на кгрунте лесном, на врочищу, прозываемом Брус, закликавши 

на волю и давши слободы год дванадцать людем прихожим, за волею божиею 
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и за благословенством людей духовных заложил замок именем своим 

Баркулабов року 1564. (138). 

Пры гэтым, аднародныя акалічнасці умоваў дзеяння згрупаваныя ў тры 

групы і знаходзяцца ў тэматычнай частцы сказа, значна яе павялічваючы, у той 

час, як рэматычная частка сказа ўтворана састаўным выказнікам.  

Аднародныя кампаненты састаўнога выказніка можна адзначыць у такім 

прыкладзе: 

Тот господарь король Стефан Батура, княжа семикгродское, праве был 

человек побожный, рыцерский, военный, щасливый, правдивый, правый. (138 

адв.). 

Аднародныя выказнікі ўжытыя ў такіх сказах: 

Пан Баркулаб Иванович Корсак, староста дисенский и ротмистр 

кролевский, войт дисенский, рыцер и военник добрый, славный, замок Дисну, 

замок Вороничи, замок Леплю, замок Чашники — тые вси замки по взятию 

Полоцком веспол с паном Романом Ходкевичом сами и з своим людом 

позакладали ( 139) и места поосажали людми добрыми. 

Москву от Могилева отперли, побили, отогнали. (139 адв.) 

Акрамя мэтаў удакладнення і дэталізацыі апісання,  ужыванне  

аднародных членаў сказа ў летапісе – яшчэ і своеасаблівы моўна-выяўленчы 

прыём, мэта выкарыстання якога будзе апісана ў наступнай главе.   

 

 Прыдаткі 

У вышэйпрыведзеным сказе таксама адзначаецца такі сродак ускладнення 

сказа, як прыдаткі: 

Пан Баркулаб Иванович Корсак, староста дисенский и ротмистр 

кролевский, войт дисенский, рыцер и военник добрый, славный, замок Дисну, 

замок Вороничи, замок Леплю, замок Чашники — тые вси замки по взятию 

Полоцком веспол с паном Романом Ходкевичом сами и з своим людом 

позакладали ( 139) и места поосажали людми добрыми. (139 адв.). 

Прыдаткі таксама з’яўляюцца элементамі дэталізацыі, якія закліканыя 

наблізіць пэўныя часткі твора да афіцыйна-справавога стылю, які быў уласцівы 

аповядам аб справах выбітных дзяржаўных дзеячоў.  

 

 

3.2.4. Пашырэнне безасабовых сказаў 

 

У мове Баркалабаўскага летапісу даволі шырока ўжываюцца безасабовыя 

сказы, альбо безасабовыя часткі складаных сказаў: 

по полям у пастухов статки градом (142 адв.) побило; 
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Року того ж 88, месяца генвара 18, после святаго Афанасия на третий 

день дожды великие были, аж снег согнало, праве было яко не веснѣ (144 адв.); 

По годинѣ мают быть у княжати, прислал до кола, иж хочут их 

милость быти у в(ашей) м(илости), а то вже было смеркшисе; чекали на них 

килка годин. (149); 

праве на все недобро и неспоро было стало. (143 адв.); 

яко ж на тот час давали справу и жалосно поведали, иж дей у водного 

мужа северскаго бортного дерева сто поломило, у другога двесте, у третего 

триста (152 адв.). 

Пры гэтым можна заўважыць, што ў асноўным такая форма ўжываецца 

падчас апісання стану, у асноўным у летапісе пры аповядах пра з’явы 

прыроднага характару. Ва ўрыўку аб’ёмам 200 сказаў тэксту Баркалабаўскага 

летапісу было ўлічана 5 выпадкаў ужывання безасабовых сказаў альбо 

безаасабовых частак складаных сказаў, што сведчыць пра даволі значнае 

пашырэнне такой формы ў тагачаснай мове.  

 

 

3.2.5. Выкарыстанне простай мовы 

 

У тэксце Баркалабаўскага летапісу, у адрозненне ад ранейшых летапісных 

твораў, даволі часта сустракаецца такі сінтаксічны прыём, як простая мова. 

Адным з такіх прыкладаў, з’яўляецца цытаванне словаў маладой яўрэйкі 

Сціркі, якая вырашыла ахрысціцца ў праваслаўе: 

“Оная жидовка именем Стирка тыми словы отповедала, стоячи пред 

церковъю пред всѣми зацными паны и пред народом хрестиянским: «Иж дей я, 

панове мои, вже давно з молодости моее, а правдиве дей вже полтора рока, 

яко сама ся на то позволила, просячи со слезами господа бога, и кладучи 

честный святый крест, ложачися и вставаючи, на лицы своем, абы мне дал 

то видети, християнкою зостати; с хутъю и з великою радостю того 

прагну христову веру мети» (184). 

Тут умоўна даслоўнае цытаванне героя яўна ўжытае нездарма. Яно 

закліканае паглыбіць чытача ў нейкія душэўныя працэсы, што адбываліся ў 

свядомасці яўрэйскай маладзіцы і тым самым паказаць веліч таго 

веравызнання, на пазіцыях якога стаялі аўтары летапісу і да якога імкнецца 

іўдзейка Сцірка. 

Тым жа мэтам, імаверна, падпарадкавана і цытата словаў князя, 

прамоўленых ім падчас Берасцейскага сіноду 1593 года:  

Княжа учинил обмову, иж там был у их м(и)л(ости), однак держачи то 

от их м(и)л(ости) всих, же што колвек чинили, то бачне чиним и при них 

стоит и стояти будет; потом розвелися троха з речу до плачу, же се то они 
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ничым ображають: “Мы вси маем ся тым ображати от тых здрайцов 

наших, которые то наварили, и от тых, хто им того помагает, вжды 

терпливе зносячи явную крывду, на бога помсту и оборону положив” (148 

адв.) 

Як бачна нават з гэтага сказа, а тым больш з кантэксту ўсяго аповяду пра 

падзеі сіноду, аўтар не здаволіўся звычайным пераказам (які таксама тут 

прысутнічае) таго, што казаў князь, а ўзмацніў выказаныя князем думкі праз 

выкарыстанне простай мовы.  

Хутчэй за ўсё, з такімі ж мэтамі ўжытыя цытаты пры апісанні голаду і 

мору 1602 году: 

“А коли тот наход у ворот, албо в дому у кого стоячи хлеба просили, 

отец з сыном, сын со отцем, матка з дочкою, дочка з маткою, брат з братом, 

сестра з сестрою, муж з жоною, тыми словы мовили силне, слезне, горко, 

мовили так: «Матухно, зезулюхно, утухно, панюшко, сподариня, слонце, 

месец, звездухно, дай крошку хлеба!» (188). 

“А коли варива просили, тые слова мовили: «Сподариня, перепелочко, 

зорухно, зернетко, солнушко, дай ложечку дитятку варивца сырого!» (188). 
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ГЛАВА 4 МОЎНА-ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ СРОДКІ 

БАРКАЛАБАЎСКАГА ЛЕТАПІСУ 

 

 

Нават з павярхоўнага погляду на тэкст “Баркалабаўскага летапісу” можна 

ўбачыць жаданне аўтара, зрабіць яго, выказваючыся сучаснай мовай – 

чытабельным і цікавым, стварыўшы не проста сухую факталагічна-

інфарматыўную крыніцу, а папулярны літаратурны помнік, які б мог 

канкураваць з вядомымі творамі балетрыстыкі, тэалагічнай, палемічнай, 

паэтычнай ды іншай літаратуры, якія ў той гістарычны перыяд імкліва 

развіваліся і пашыраліся на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, куды ўваходзіла і 

Вялікае княства Літоўскае. Гэта бачна і з кампазіцыі твора, і з яго напоўненасці, 

і з імкнення пісаць той самай “жывой” мовай ды распавядаць пра надзённыя 

жыццёвыя пытанні і праблемы найбольш шырокага колу грамадзян краіны ў 

кантэксце палітычных падзей, якія адбываліся ў тагачасны перыяд.  

І той факт, што апошні абзац твора быў дапісаны на некалькі 

дзесяцігоддзяў пазней, чым асноўная яго частка, хутчэй за ўсё падчас аднаго з 

перапісванняў, сведчыць, што гэта аўтару ўдалося і, пэўна, няглезедячы на тое, 

што “Летапіс” ствараўся ў царкоўным прыходзе, да яго спісаў мела доступ 

дастаткова шырокае кола чытачоў, на якое ён і быў разлічаны.   

Літаральна ў апошнія гады ў беларускім навуковым друку пачалі 

з’яўляцца публікацыі, аўтары якіх спрабуюць зрабіць ацэнку тропікі, 

стылістыкі, паэтыкі ды семіётыкі, а таксама іншых паказчыкаў 

“Баркулабаўскага летапісу”, якія робяць яго настолькі выбітным сярод многіх 

летапісных помнікаў таго часу. Наўрад ці ў кагосьці выкліча сумнеў 

актуальнасць гэткіх даследаванняў ды іх неабходнасць на сучасным этапе для 

развіцця філалагічнай навукі ў Беларусі, а таксама для агульнага ўмацавання 

нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа. 

 

4.1. Асноўныя стылістычныя прыёмы, выкарыстаныя 

аўтарам(і) “Баркалабаўскага летапісу” 
 

У Баркалабаўскім летапісе, як у помніку пісьменства, які выразна 

адрозніваўся ад твораў непасрэдна летапіснага жанру, набыўшы ўсе прыкметы 

жанру літаратурна-мемуарнага, дзе аўтар імкнецца не проста распавесці 

факталогію тых ці іншых падзеяў, але і зацікавіць чытача разгортваннем 

рэальнага сюжэту падзеяў, якія апісваюцца, паказаць вартасці альбо хібы 

герояў, іх учынкаў і вынікаў тых ці іншых з’яў, нават адзначыць сваё стаўленне 
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да апісаных рэчаў і людзей, можна знайсці вялікую колькасць самых розных 

стылістычных фігур і прыёмаў, якія не былі ўласцівыя іншым летапісным 

творам сярэднявечнай беларускай літаратуры. Менавіта гэтыя стылістычныя 

асаблівасці і надаюць летапісу тую своеасаблівую літаратурную прывабнасць, 

якую адзначаюць шмат якія даследчыкі.  

 

4.1.7. Ампліфікацыя  

 

Вельмі часта дзеля ўзмацнення эмацыйнага ўздзеяння на чытача аўтары 

ўжываюць у тэксце твору такую стылістычную фігуру як ампліфікацыя – 

ужыванне ў выказванні некалькіх аднатыпных слоў ці моўных канструкцый 

(эпітэтаў, параўнанняў, сінонімаў, аднародных членаў сказа і г.д.). Напрыклад, 

паводле структуры, ампліфікацыю словазлучэнняў мы назіраем у наступным 

урыўку:  

“Року 1587. Зима была велми снежная, морозы силные, метелицы 

великие…” (142). 

Хаця, здавалася б, дзеля адлюстравання сутнасці з’явы, пра якую 

летапісуе аўтар дастаткова было б напісаць, што ў 1587 годзе выдалася вельмі 

лютая альбо суворая зіма. Але такое паданне інфармацыі, пэўна ўжо не 

адпавядала патрабаванням часу, якія вымагалі літаратуры цікавай і больш 

захапляльнай, таму аўтары імкнуліся скарыстаць як мага больш стылістычных 

прыёмаў і магчымасцяў.  

У наступным выпадку выкарыстаная ампліфікацыя словаў:  

“Москву от Могилева отперли, побили, отогнали” (140).  

Прыкметы спалучэння ампліфікацыі сказаў, словазлучэнняў і словаў 

заўважаюцца ў наступным абзацы:  

“Того ж року многа множества страшных и великих чудес господь бог 

оказати рачил: перуны и грады великия, сухость, морозы маль не через все 

лето были у Литве. От великого морозу на поли у колосьи жито посхло, 

многия домы панов зацных от перунов великих погорели, зиме з морозов и 

метелицы по дорогам многое множество людей убогих, также и купецких 

померло. А лете великий жар был: жито, яри, трава, такъже ярины 

огородныя все погорело у Литве, а звлаща около Менска, около Вилни” (141 

адв). 

Адным з часта ўжываемых у летапісах, у тым ліку і ў Баркалабаўскім, 

прыёмаў з’яўляецца пералік, які можна лічыць разнавіднасцю ампліфікацыі. 

Тут мы яго сустракаем дастаткова часта, у прыватнасці вядомы 

літаратуразнавец В. Таранеўскі налічыў, што ён у тэксце “хронікі” ужыты 

чатырохкроць [33, 218]. Але акрамя прыведзеных ім выпадкаў, такі ж прыём мы 

бачым, напрыклад, і ў аповядзе пра вялікую буру, якая адбылася ў 1592 годзе: 
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“иж дей у водного мужа северскаго бортного дерева сто поломило, у 

другога двесте, у третего триста” (152). 

Такі ж прыём мы бачым у пачатку аповяду пра набег на Магілёў 

паўстанцаў-казакоў пад кіраўніцтвам Севрына Налівайкі: 

“Мещан, бояр, людей учтивых так мужей, яко и жон, детей малых 

побили, порубали, попоганили, скарбов теж незличоных побрали с крамов и з 

домов” (153 адв).  

Тут пералік яскрава характарызуе тую мэту, якую імкнуліся дасягнуць 

аўтары выкарыстаннем такога прыёму. Эмацыйнае ўспрыманне людской 

трагедыі, намаляванай ў гэтых радках, значна больш высокае, чым пры 

ўжыванні нейкага абагульняючага для адзначаных слаёў насельніцтва і полава-

ўзроставых груп вызначэння. 

Пры расповядзе пра ўстанаўленне новага календара ў часы кіравання 

караля Стэфана Баторыя, аўтары паказваюць негатыўныя наступствы гэтага 

новаўвядзення, выкарыстоўваючы такую стылістычную фігуру, як градацыя – 

паступовы пераход нейкай з’явы ад яе ніжэйшай ступені да вышэйшай, які 

рэзка ўзмацняе эмацыйнасць выказвання: 

“На тот же час было великое замешание промежи панами и промеж 

людми духовными, также и людми простыми было плачу великого, нареканя 

силнаго, похвалки, посварки, забуйство, грабежи, заклинания…” (141 адв.). 

 

4.1.4. Метафара і параўнанне 

 

Вельмі цікавы і характэрны стылістычны прыём канкрэтна-пачуццёвага 

тропу ў выглядзе надта вобразнага  яго віду – метафары ўжыты пры апісанні 

рэлігійных нязгодаў, якія меліся падчас кіравання караля Жыгімонта Трэцяга: 

“Прето што ся почнет не з благословенства божого и старших панов, 

господарей наших, а за призволеньем белых голов, не много господь бог 

помагает и грады множит, албо покой дарует” (143). 

Не цураліся аўтары “Хронікі” і наўпроставых параўнанняў, якія 

дазвалялі найлепш перадаць апісваную карціну: 

“Року того ж 88, месяца генвара 18, после святаго Афанасия на третий 

день дожды великие были, аж снег согнало, праве было яко не веснѣ: пастухи 

на бор с статками погналися на паству, а потом за недель три знову зима 

лютая” (144). 

“Тот рок 1590, яко в лете сухость, так зиме морозы силные великие” 

(144 адв.). 
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4.1.1. Гіпербала 

 

Адной з першых вобразных выяваў, якую мы сустракаем у тэксце 

“Баркулабаўскага летапісу”, з’яўляецца такі троп як гіпербала, хаця пакуль і не 

вельмі выразная. Аўтар спрабуе паказаць вялікую колькасць ахвяраў 

маскоўскага войска пасля яго паразы пад Магілёвам, гіпербалізавана 

малюючы перагароджаную трупамі маскоўскіх ваяроў раку Дняпро, мы чытаем 

ў аповядзе пра спальванне Масквой Магілёва ў Пятроў пост пад 1580 годам і 

далейшае выгнанне маскоўцаў з магілёўскіх земляў: 

“Тепер же от Могилева почали отпирати с трех сторон: Чарторийский 

от Шупень, Темрюк з Баркулабова, войско литовское з Копыси и з Шклова. 

Москву от Могилева отперли, побили, отогнали. Страшно было трупу 

московского гледѣти, реку Днепр силным трупом язовища загородили, иж 

колко недель днепровое рыбы не ядали и воды не пивали, для великого гнюсу 

трупу московского” (139 адв.). 

Некалькі разоў аўтары паказваюць сваё адмоўнае стаўленне да ўвядзення 

новага календара, да царкоўнай уніі. Пры гэтым адчуваецца, што на мэце 

аўтараў летапісу мелася менавіта не простае дэманстраванне настрояў сярод 

праваслаўнага насельніцтва княства, якое і так шмат хто ведаў, а пэўнае 

ўздзеянне на пачуці чытача.  

 

4.1.3. Эпітэт  

 

Уніяцкага мітрапаліта Іпата Пацея, які перайшоў да агульнабеларускай 

(літоўскай) канфесіі з праваслаўя, але меў вялікую вагу ў дзяржаве, аўтары 

надзяляюць такім з’едлівым эпітэтам выражаным назоўнікам-прыдаткам, як 

отщепенец (такі ж эпітэт напаткаў і ўладыку Гедэона): 

“За господаря кроля Жикгимонта Третего, за митрополита Потея 

отщепенца, за вселенского патриархи кир Рафаила, постановлено на 

владычество Гедиона, а первей звано его Миколаем; и тот отщепенец” (163). 

Таксама ланцужок эпітэтаў, выражаных назоўнікамі, адзначаецца ў 

наступнай частцы сказа:  

“«Сподариня, перепелочко, зорухно, зернетко, солнушко, дай ложечку 

дитятку варивца сырого!»” (166).  

У тэксце летапісу часцей за вобразныя азначэнні сустракаюцца лагічныя:  

“цѣлую неделю снег силний и кгвалтовный ишол” (164) 

“приносил один мещанин на руках своих дѣвчину у шести летех 

змордованую, зкгвалчоную, ледвей живую”.  

Апошні эпітэт – складаны, выражаны словазлучэннем.   
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Але найбольш пашыраныя простыя лагічныя эпітэты, выражаныя 

прыметнікамі: 

“людей убогих” 

“пашников немаетных” (164 адв.) 

“капусты кислое” (165 адв.) 

“варивца сырого” (166) 

Ужааванне такой колькасці эпітэтаў, як вобразных, так і лагічных, 

заўважна ажыўляе тэкст летапісу, павялічвае яго выяўленчыя якасці.  

 

4.1.6. Метанімія  

 

Шмат у якіх іншых аповядах, асабліва баталійных, можна адзначыць 

такую стылістычную асаблівасць, як метанімія – перанясенне назвы адных з’яў 

ці прадметаў на іншыя на аснове іх знешняй або ўнутранай сувязі. Адна  з 

разнавіднасцяў метаніміі, якая тут ужываецца – перанясенне ўласнае назвы 

мясцовасці на насельніцтва, а ў дадзеным выпадку – на прадстаўнікоў 

вайсковых падраздзяленняў ВКЛ:  

“Литва за козаками гналася аж до Рогачева, да ничого згола не вчинили 

козаком; а литва и татары рушилися до Менска” (154 адв.). 

Тое самае можна сустрэць у аповядах пра Ілжэдзмітрыяў І і ІІ, толькі ў 

дачыненні жыхароў маскоўскага княства: 

“А хотя ж и короновали его, пред се не мели со собою доброе и зуполное 

згоды: одна москва приймовала его за царя, а другая не приймовала” (169 адв.). 

Такі стылістычны прыём не толькі дапамагае аўтарам замяняць 

афіцыйныя назвы простымі і зразумелымі, але і ўзбагачае мову твору, 

ужываючыся ў выглядзе сінанімічных выразаў, каб пазбягаць паўтораў. 

 

4.1.8. Прыём спалучэння сродкаў вобразнасці  

 

Увага шмат якіх даследчыкаў Баркалабаўскага летапісу звярталася на 

апісанне Берасцейскага сіноду 1596 года (у рукапісе летапісу, пэўна памылкова, 

магчыма пры перапісванні, напісаны 1593 год). Адчуваецца, што гэткую 

значную гістарычную падзею, якая мусіла адбіцца на жыцці ўсёй дзяржавы, у 

тым ліку і яе ўсходніх, пераважна праваслаўных рэгіёнаў, і да якой аўтары 

ставіліся вельмі сур’ёзна, і, хутчэй за ўсё, самі бралі ў ёй удзел, яны імкнуліся 

апісаць найбольш дакладна і афіцыйна, каб ні дзе не выклікаць нейкіх сумневаў 

у сваёй праўдзівасці і абвінавачванняў ў перадузятым скажэнні фактаў. Мусіць, 

гэта прадыктавана магчымымі наступнымі выкарыстаннямі гэтага расповяду ў 

рэлігійнай палеміцы, якая моцна разгарэлася пасля Берасцейскай уніі. Але ж у 

канцы свайго расповяду пра сінод у Берасці, зноў жа, відавочна, у разліку на 
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шырокага чытача, ў некалькіх радках аўтары выказалі сваё стаўленне да 

здзейсненага падчас сіноду. Прычым зрабілі гэта вельмі своеасаблівым 

мастацкім спосабам. Гэты адрэзак тэксту хронікі цытуецца шмат у якіх 

даследчыцкіх крыніцах, проста як паказчык стаўлення баркулабаўцаў да уніі 

[33, 219], [28, 451]. Вось гэты досыць вядомы ўрывак: 

“Там же у олтара руского, где служил римлянин, в келиху вино у кров 

барзо шпетную смродливую обернулася, же тот езуита не поживал, а у 

олтаря римского у Потея вино обернулосе у простую горкую воду” (151 адв).     

Аднясенне гэтага прыёму да нейкай стылістычнай фігуры выклікае 

пэўныя цяжкасці. Відавочна, найбольш трапным будзе лічыць яго – 

разгорнутым параўнаннем. Параўнанне – від тропа, у якім сутнасць аднаго 

прадмета, з’явы ці паняцця вытлумачваецца праз супастаўленне яго з 

падобнымі іншымі, больш або менш вядомымі ўспрымальніку літаратурнага 

твора. З усяго кантэксту Баркулабаўскага летапісу відно, што аўтары ставяцца 

да ўніяцтва рэзка адмоўна. Менавіта таму, набажэнства з нагоды падпісання 

ўніі, яны атаясамліваюць з гэткімі прыкрымі з’явамі, як ператварэнне смачнага 

віна не проста ў кроў, а ў кроў “барзо шпетную смродливую” ды не проста ў 

ваду, а ваду “горкую”. Такія эпітэты – таксама своеасаблівы мастацка-

стылістычны літаратурны сродак, скарыстаны дзеля таго, каб чытач мог 

яскрава ўсвядоміць тое, якая, на думку аўтараў, негатыўная дзея адбылася 

падчас Берасцейскага царкоўнага сіноду.  

Цікавая стылістычная фігура ўжытая пры аповядзе аб анамальнай 

прыродна-кліматычнай з’яве: 

“По выеханью козаков и литвы, тогды было зиме: ни зима, ни лѣто, ни 

осень, ни весна аж до месяца мая, до святаго Афанасия, снегу не было” (154 

адв.). 

Тут можна прасачыць праявы адразу некалькіх тропавых прыёмаў і 

стылістычных фігур: пераліку, адмоўнага параўнання, ампліфікацыі. 

Відавочна, што гэты прыём дапамог аўтарам летапісу зрабіць гэты ўрывак 

больш дасціпным для шырокага кола чытачоў.  

Апавядаючы пра сцэну хрэсьбінаў яўрэйкі Сціркі, неабходна звярнуць 

увагу на багатавобразнае апісанне канфлікту паміж ёю і яе маці Мар’ямкаю: 

“Того ж дня матка ее Марьямка с криком, с плачем, для бога просечи, 

приходила тут же до крестилницы, падаючи просила, абы ее не крестившы 

пустили, обецуючи за то великий поклон и подарок дати. Яко ж нѣкоторые 

мещане видели многое чарованъе оное Марямки, што она поганскими чарами 

египетскими дочце своей чинила: яко была везена до их милостей князей до 

Буйнич, оная Марямка, улезши у лазню студеную, голову открывши, волосы 

роспустивши, печку розметала, чаровные поганские слова говорила, 
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проклинала, обема руками назад кивала, ноги свои везала, иного много зла 

поганства творила, проклинала, абы жива не была” (157 адв). 

Тут таксама назіраюцца такія стылістычныя прыёмы як пералік, 

ампліфікацыя, градацыя, якія робяць малюнак падзеі больш эмацыйным і 

кранаючым.  

Стылістычны прыём пераліку і ампліфікацыі сустракаецца амаль ва ўсіх 

аповядах пра стыхійныя бедствы, неўраджаі і выкліканыя імі голад, мор ды 

іншыя нястачы. Такіх цытат можна прывесці некалькі: 

“Низ идучих; около тысещ 4 з голоду мужей и жон, детей пошло так, иж 

страшно было видети, иж на улицах, по дорогах, по гумнах, у ровех псы 

мертвых многих тела ели” (162 адв.); 

“Многим людем поморозило кому ногу, кому палцы, другому вид: уши, 

нос; а другие з морозу померли” (164 адв.); 

 “А так мерли одны при местах, на вулицах, по дорогах, по лесах, на 

пустыни, при роспутиях, по пустых избах, по гумнах померли. Отец сына, 

сын отца, матка детки, детки матку, муж жену, жена мужа, покинувши 

детки свои, розно по местах, по селах разышлися, один другого покидали, не 

ведаючи один о другом, — мало не вси померли” (165); 

“Правда, початок был грозный, а остаток плачливый: што было 

огородных речей — капуста, ботвинье, цибуля, маки, горохи, ячмень, ярица, 

то все мороз побил… “ (165 адв.) 

ды іншыя.  

У аповядзе пра чарговую казацкую навалу на Магілёў, на гэты раз пад 

кіраваннем нейкага Івана Куцковіча, аўтар паказвае жудасную карціну 

закатаванае шасцігадовае дзяўчынкі, пры гэтым дзеля узмацнення эмацыйнага 

ўражання на чытача, выкарыстоўвае некалькі аднародных эпітэтаў, якія 

таксама ўтвараюць градацыю – паступовае павелічэнне пачуццёвага 

напружання: 

“Перед того ж выеждчого от его крол(евское) милости приносил один 

мещанин на руках своих дѣвчину у шести летех змордованую, зкгвалчоную, 

ледвей живую, чого было горко, плачливе, страшно глядети” (166 адв.).   

У адным выпадку аўтар выкарыстоўвае пералік і ампліфікацыю для 

ўзмацнення пачуццёвай эмацыйнасці, толькі гэтым разам ў станоўчы бок 

радасці за тое, што мор скончыўся і людзі зноў пазнаходзілі адно аднаго і 

з’ядналіся: 

“Тепер же радость великая была, иж муж жену в далеких странах 

знашол, отец сына, матка дети, дети матку, приятель приятеля, ближний 

ближнего своего; а где который умер, от тых один одному поведал, где 

похован” (168). 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Даследаваўшы асноўныя крыніцы лінгвістычнага вывучэння тэксту 

Баркалабаўскага летапісу можна пабачыць, што заўважальна мала ўвагі 

даследчыкаў нададзена такому моўнаму ўзроўню гэтага тэкста, як сінтаксічны. 

У прыватнасці, відавочным з’яўляецца тое, што асноўныя крыніцы, у якіх 

апавядаецца пра моўныя асаблівасці гэтага выбітнага помніка, разглядаюць яго 

лексічныя прыкметы, фанетычныя асаблівасці, марфалагічную структуру, у 

некаторай, таксама не дужа значнай, ступені звяртаецца ўвага на 

фразеалогію.Усё гэта робіцца дастаткова зразумелым, калі ўлічыць перыяды 

правядзення асноўных глыбокіх даследаванняў помніка. Практычна па працягу 

ўсяго ХХ стагоддзя ішло адкрыццё большасці беларускіх летапісаў не толькі 

шырокай грамадскасцю Беларусі, але і сусветнай навуковай супольнасцю. 

Даследаванні папярэдніх прамежкаў часу, у прыватнасці канца ХІХ – пачатку 

ХХ стагоддзяў праводзіліся ў сваёй большасці з гістарыяграфічнага гледзішча. 

Ды й летапісы нашыя зваліся не інакш, як “заходнерускімі”, што нараджала 

беспадстаўную блытаніну нацыянальна-моўнай прыналежнасці тэкстаў гэтых 

помнікаў. Таму асноўную сваю задачу гісторыкі мовы ХХ стагоддзя, якім 

даводзілася вывучаць тэксты літоўскіх летапісаў, бачылі ў тым, каб паказаць 

відавочную “беларускасць” гэтых тэкстаў. І сапраўды, калі нават вонкава 

прачытаць тэксты, то іх беларуская лексіка кідаецца ў вочы. Іх беларуская 

фанетыка і марфалогія яскрава бачная адмыслоўцам. І калі гэтыя дадзеныя 

сістэматызаваць навуковым чынам, то адкрываецца вялікі пласт спрадвечных 

беларускіх словаў і іх формаў, якія ўяўлялі каштоўнасць для доказу існавання і 

развітасці самабытнай старабеларускай мовы, на якой ствараліся падобныя 

шэдэўры пісьмовасці таго часу. І Баркалабаўскі летапіс у гэтым плане 

з’яўляецца адной з найкаштоўнейшых крыніц. 

У той жа час, сёння ў большасці прадстаўнікоў сусветнай лінгвістыкі не 

выклікае сумневу тое, што беларуская літаратурная мова мае вялікую і развітую 

гісторыю, багатую пісьмовую спадчыну.  І цяпер няма неабходнасці камусьці 

даказваць прыналежнасць тэкстаў летапісаў Вялікіга Княства Літоўскага, і, 

асабліва, Баркалабаўскага летапісу, менавіта да беларусакай літаратурнай мовы 

і да беларускай літаратурнай спадчыны.  

Цяпер беларусы маюць магчымасць глядзець на старабеларускія тэксты з 

гледзішча сваіх унутрынацыянальных і ўнутрымоўным пытанняў. А такія 

пытанні існуюць і часам выклікаюць сярод навукоўцаў дастаткова жарсныя 

спрэчкі. У гэтых стасунках спадчына старой беларускай мовы для сучаснай 

беларускай мовы, якая была адроджаная з народных гаворак ужо пасля пэўных 

зменаў пад уплывам суседніх моў, мае неацэнную значнасць. І асаблівае месца 
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тут належыць менавіта Баркалабаўскаму летапісу, як заснаванаму на найбольш 

блізкай да тагачаснага народнага маўлення мове.  

Як бачна з першай главы гэтай работы, беларуская лінгвістыка назапасіла 

дастаткова вялікі аб’ём ведаў, датычна фанетычнага, лексічнага, 

марфалагічнага ўзроўняў мовы тэксту Баркалабаўскага летапісу. Гэта ж 

пацвярджаецца і агульнымі ведамі аб моўнай сітуацыі, якая існавала на землях 

сучаснай Беларусі ў другой палавіне XVI – пачатку XVII стст., паказанай у 

другой главе гэтай працы. І вядома ж, ужо зараз многія лексічныя, фанетычныя, 

марфалагічныя асаблівасці, якія маюць месца ў тэксце гэтага помніка, 

знаходзяць самае непасрэднае ўжыванне ў вырашэнні пэўных моўных праблем 

сучаснай беларускай мовы (да прыкладу, тое ж слова “спадарыня” (“спадар”), 

пра якое пасля яго вяртання ў сучасную мову вяліся палкія спрэчкі). Але ж не 

менш важным у развіцці ды ўзбагачэнні сучаснай літаратурнай мовы 

з’яўляецца і сінтаксічны ўзровень тэкстаў старабеларускай мовы і ў 

прыватнасці такога выбітнога яе помніка як Баркалабаўскі летапіс.  

У главе 3 гэтага даследавання звернутая ўвага на некаторыя сінтаксічныя 

асаблівасці тэксту летапісу, якія не толькі  паказваюць на прыналежнасць яго да 

беларускай моўнай спадчыны, але і маюць усе падставы быць разгледжаныя, як 

цалкам літаратурныя канструкцыі, якія рабілі нашу мову багацейшай і якія 

маюць пэўныя падставы быць у яе вернутыя.  

У прыватнасці, мы адзначылі такія асаблівасці мовы помніка, як: 

• дзеяслоўнае кіраванне імём у родным склоне пры дапамозе 

прыназоўніка до; 

• дзеяслоўнае кіраванне імём у родным склоне пры дапамозе 

прыназоўніка з;  

• пераважнае постпазіцыйнае становішча азначэння ў словазлучэннях 

з сувяззю дапасавання; 

• спецыфічныя выпадкі каардынацыі дзейніка і выказніка ў ліку і 

родзе ў залежнасці ад семантычнай напоўненасці дзейніка; 

• выражэнне выказніка формай плюсквамперфекта, якая з’яўляецца 

адной з адметнасцяў старабеларускай пісьмовай мовы і актыўна 

выкарыстоўваецца сёння ў дыялектных гаворках, але не мае пашырэння ў 

літаратурнай мове; 

• выражэнне выказніка формай дзеяслова са значэннем 

шматразовасці дзеяння; 

• ужыванне састаўнога дзеяслоўнага выказніка са звязкай “мець”; 

• пашырэнне дзеепрыслоўных зваротаў як сродку ўскладнення сказа; 

• актыўнае ўжыванне аднародных членаў сказа; 

• выкарыстанне прыдаткаў; 

• пашырэнне безасабовых сказаў; 
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• ужыванне простай мовы.   

Такая вялікая сінтаксічная разнастайнасць тлумачыцца добрым 

валоданнем аўтарамі Баркалабаўскага летапісу тагачаснай літаратурнай мовай. 

Яна непарыўна звязаная з вялікай колькасцю стылістычных асаблівасцяў і 

абумоўленая  іх шырокім выкарыстаннем. Так, у главе 4 гэтага даследавання 

намі ідэнтыфікаваныя наступныя моўна-выяўленчыя сродкі мастацкай 

вобразнасці і пачуццёвасці, якія выкарыстаныя ў Баркалабаўскім летапісе: 

 узмацненне пачуццёвасці апісання праз ужыванне ампліфікацыі; 

 

• ужыванне гіпербалы; 

• выкарыстанне градацыі; 

• выказванне асабістага стаўлення аўтара да тае ці іншае асобы альбо 

з’явы праз наданне пэўных эпітэтаў; 

• узмацненне мастацкай вобразнасці праз выкарыстанне метафары і 

параўнанняў; 

• павелічэнне пачуццёвасці шляхам ужывання пераліку; 

• узбагачэнне вобразнай мовы твору выкарыстаннем метаніміі; 

• • выкарыстанне ў адным сказе вобразных сродкаў, якія 

магчыма аднесці адразу да некалькіх стылістычных мастацкіх фігур.  

Такім чынам, можна зрабіць выснову аб вялікім багацці мовы тэксту 

Баркалабаўскага летапісу, як у плане граматычных асаблівасцяў, так і ў плане 

мастацкай вобразнасці.  

Багацце граматычных моўных сродкаў непасрэдна знітавана з тропава-

стылёвым багаццем тэксту твору і абодва гэтыя аспекты дапаўняюць адно 

аднаго. І тое, што тэкст помніка, напісанага больш за чатыры стагоддзі таму, 

даносіць да нас відавочныя пацверджанні літаратурнага выкарыстання 

існуючых і дагэтуль у жывой беларускай мове граматычных і сінтаксічных 

канструкцыяў, павінна паспрыяць больш плённаму вырашэнню моўных 

праблемаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. 
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