
Адметнасці ўжывання прыналежных займеннікаў у "Апокрысісе" Хрыста- 
фора Філалета разам з іншымі асаблівасцямі складаюць непаўторны моўны 
воблік аднаго з найбольш цікавых і арыгінальных помнікаў старабеларуска- 
га пісьменства.

' "Апокрысіс" быў надрукаваны ў 1597 годзе ў Вільні на польскай мове, а ў наступным годзе ў 
Астрозе выйшаў яго пераклад на старабеларускай мове.

2 Мяркуюць, йяо пад псеўданімам Хрыстафор Філалет выступіў вядомы пратэстант з Валыні 
Марцін Бранеўскі.

3 Наибольшую цікавасць "Апокрысіс" выкпікае ў гісторыкаў, якія займаюцца вывучэннем рэлі- 
гійных плыняў і філасофіі на Беларусі ў сярэднявеччы, і ў апалагетаў праваслаўя, якія выступаюць 
з антыуніяцкімі творамі. 3 публікацый апошняга часу можна прыгадаць брашуру Крыштаповіча Л.Я. 
"Гуманизм "Апокрисиса" Христофора Филалета и национальное самосознание белорусского наро
да" (Мн.,1992), створаную на падставе гэтага помніка пісьменства, і кнігу Гайдука М. "Брестская 
уния 1596 года" (Мн.,1996), у якой змешчаны спасылкі на твор Філалета.

С а в е р ч а н к а  I. Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне i 
ранняе барока. Мн.,1998.С.110-116.

5 Бу л а х а ў  M T .  Прыметніку беларускай мове. Мн.,1964.

ЭЛ. ЯЛОУСКАЯ

3 ГІСТОРЫІ МЕДЫЦЫНСКАЙ ЛЕКСІКІ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Лексіка помнікаў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы ў сваім 
складзе мае вялікую колькасць слоў, якія звязаны з медыцынскай справай. 
Медыцынскія тэрміны выразна размяркоўваюцца ў семантычных адносінах 
па некалькіх падгрупах. Адной з такіх падгруп выступаюць назвы лячэбных 
устаноў:

Аптека (аптыка, обтека) (< польск. apteka, з 1484 г. < лац apotheca < 
грэч. -  Ryb., 22; параўн. руск. аптека, з 1534 г. < польск. < лац < грэч. -  
ЭСРЯ, I-1, 133).) Слова мела два значэнні -  “лячэбная ўстанова” і “лякар- 
ства”. Врачебница: Домъ где лечатъ, и тыжь аптыка (Зіз., 22); оузварить яко 
котелъ виръ море положит яко аптеку (36.262, 30); водки въ аптеке для 
п.Шелковского (ИЮМ, XXIV, 1713, 47); много незличоныхъ немочей люд- 
скихъ не зельем ани обтеками... лечили (36.752, 124).1 Значэнні пачалі ра- 
зыходзіцца ў канцы XVI ст.; ад но з ix захавалася да нашага часу.

Больница (болница) (< цслав. больница -  Дьяч., I, 55) "бальніца": Діа- 
кони, на тое от верных избраний, мають оныя заведати. То есть, учителей, 
школы, и больницы выховати (Будны, 93); ...болницу, шпиталь убогихъ сво
их ради строити (АЗР, IV, 1594, 70).

Шпиталь (польск. szpital, з 1588 г. < ням. spittel < лац. hospitall -  Br. SE, 
554) "бальніца": в шпиталях хорых навежают (36.261, 124); пабудовал 
розмаитыи шпитали и хорых и убогих там кормил (Вельск., 296); Больница 
-  шпиталь (Бяр., 9).

Асобнай падгрупай выступаюць назвы людзей, звязаных з лекарскай 
справай, i хворых. Сюды ў прыватнасці адносяцца наступныя лексічныя 
адзінкі:

Аптекарь (абтекаръ, апотекарь, аптыкаръ) (< польск. aptekarz, с т -  
польск. apotekarz, з 1500 г. -  Br. SE, 5; параўн. руск. аптекарь, з XVII ст. < 
польск. -  ЭСРЯ, І-І, 153) "аптэкар": апотекарь оучинить лекаръство добро- 
вонное (Скар. IC, 61); при томъ были люди добрый... Ян Пикгулка аптекарь 
а панъ Лифинцъ (АВАК, XX, 1559, 13); оный абтекаръ Станислав, для бар- 
веръства в него на онъ часъ будучей, передо мною установившися (Пін., 
1561, 123); носящий речи пахнущие идеш за ним як за аптыкаром яким 
(36.261, 183).

' Ілюстрацыйны матэрыял падаецца сучаснымі графічнымі сродкамі з захаваннем арфаграфіі 
арыгіналаў.
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Бальверъ (балверъ, бальберъ, барберъ, барбиръ, барверъ, болверъ) 
(< польск. balwierz, з 1500 г. < с.в.н. barbier, -  Br. SE, 12.) У старабеларускай 
мове мела два значэнні -  лекар і цырульнік: тотъ Ян барберъ поведилъ, 
ижъ... жидъ Песахъ просилъ мене, абых его вылечилъ (АВАК, XVII, 1540, 
291); грешать теже нерозумные лекари, аптыкари, барбири, который... ле
карство дають шкодливое (Будны, 76); кости з головы его балверъ выби- 
раетъ (АВАК, XXXI, 1593, 162); онъ... былъ у бальвера для опатренья того 
зраненья своего (АВАК, XX, 1598, 134); пришедши до каменицы пана Конд
рата, бальбера... нашолъ есми пана... (АВАК, XX, 1602, 188); отъ светлочки, 
што Давыд болверъ мешкалъ, взяли копу одну... (ИЮМ, VIII, 1610, 311); 
призвала барвера. и оголи 7 пленицъ волосовъ его (Хран., 187).

Врачь (врачъ) (< цслав. врачъ -  Преобр., I, 100) "чалавек, які лечыць": 
врачъ былъ то есть лекарь, а не иконописец (Будны, 13); яко врачъ твои 
филипъ хочет тя уморити ядовитым зелиемъ (Алекс., 1697, 28).

Гидропъ (< лац hydrops, -opis "вадзянка" -  ЛРС, 306; параўн. польск. 
hidropik -  SW, II, 38) "чалавек, хворы вадзянкай": Йдерікон: Гидроп, опух
лый (Бяр., 318).

Докторъ (< польск. doktor, 1420 г. < лац. doktor -  Br. SE, 92; параўн. 
руск. доктор < польск. або ням. < лац. — Фаем., I, 523). У старабеларускай 
мове слова мела некалькі значэнняў — “лекар”, “чалавек, які мае вышэйшую 
навуковую ступень”, “вучоны чалавек”: держать его за моужа выборного 
дивное святости и за доктора велебного (Валх., 83); доктора филиповича и 
пана Юръя къ дочъце своей не пустила (КСД, 1516, 946); книга зуполне вы
ложена на руекыи языкъ докторомъ франъцискомъ Скорининым сыном 
(Скар. ПБ., 1); посылаеть намъ гедь бог пастырей а Докторовъ (Скар. КС, 3); 
на колеиумъ докторовъ товариства езуитовъ... въ томъ дому мешканымъ 
ихъ уфундовати и осадити умыслилъ (АВАК, XX, 1588, 15); врач -  лекар, 
докторъ (Зіз., 100); Много лекаров и докторов в науках урядсво опущат... 
(Вельск., 278). Дыферэнцыяцыя значэнняў пачынаецца даволі рана -  з ся- 
рэдзіны XVI ст.; некаторыя з іх дайшлі да нашага часу.

Исцелитель (ад дзеяслова -  целити "лячыць", што ад праслав. сё1ъ -  
Фаем., IV, 296-297) "лекар": тот бо четный крестъ исцелитель недугомъ 
нашим (Чэцця, 29).

Лекарь (лекаръ) (ад праслав. 1ёкъ "лякарства", якое, відаць, мае больш 
глыбокія, і-еўр. карані; некаторыя даследчыкі лічаць яго запазычаннем з 
кельц < прагерм. іека -  Преобр., I, 485; ЭСБМ, V, 281) "лекар": прислал 
лекаря, который бы мене к первому здоровью наворотил (Пак.Xp., 23); о 
велйкій лекару Филиппе, коли бы еси Александра уморил ядовитым 
зелиемъ (Алекс., 1697, 28).

Люнатыкъ (лунятыкъ) (< з польск. lunatyk, з XVI ст. < лац Iunaticus -  
SW, II, 778; параўн. руск. лунатик < ням. < лац - Фаем., II, 533) "лунацік" 
приводили до него... бешаныхъ и лунятыковъ (Цяп., 42); кождый грешный 
ест люнатык (36.259, 11).

Медикъ (медыкъ) (< польск. medyk < лац medicus -  SW, II, 916; параўн. 
руск. медик, з 1705 г. < польск. < лац -  Фаем., II, 590) "медык": тые 
заховуют то все што медикове кажут если хочут здоровыми быти (36.261, 
£ ™ Р о м у  милое бывает лекарство, которое ему ростропный медык готует

Паралитик (< польск. paralityk < лац paraliticus, грэч. -  SWO, 550 
параўн. ст.-руск. паралитикъ, з 1659 г. < польск. Koch, 128) "паралітык" 
розмышляне в неделю оемнадцатую по светках о паралитику (36.255, 5), 
ест паралитикомъ, то ест розличнымъ грехомъ и наметностями подпетый 
(36.259, 132).

Прокаженникъ (ад прокаженный, што ад -казити < праслав. kaziti -  
Фаем., II, 160) "чалавек, хворы на праказу": ужалилъ ся прето члвколюби- 
вый Бгъ утрапленыхъ прокаженниковъ голосомъ их упереженный (Ев Кал
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Прокаженный (Узыходзіць да праслав. kaziti -  Фаем., II, 160) "у значэнні 
назоўніка: пракажоны": Прокаженный... очистился что имелъ принести за 
даръ Гсду (Скар. KJl., 27); ...о десяти прокаженныхъ або трудоватыхъ 
очищеню поведаючи (Каліст., 174).

Трудоватый (< польск. trędowaty -  Br. SW, 575) "у значэнні назоўніка: 
пракажоны”: слепыи хромыи трудоватый мели быт над иншие люде зале- 
цени (Вельск., 121); Прокаженный: Трудоватый (Бяр., 130).

Цыруликъ (цируликъ) (< ст.-польск. cyrulik, cerulik < с.-лац. cirurgicus, 
ад лац. chirurgus -  Br. SE, 70; параўн. руск. цирюльник, ст.-руск. цырюликъ, 
церюликъ, з 1678 г. < польск. < лац. < грэч. -  Преобр., II, 1191) "лекар": 
панъ Индрикъ Петринусъ -  цыруликъ Берестейский (АВАК, VI, 1589, 311); 
цируликове на то везъваныи ножа заживати мусятъ (Мак., 58); волит умре- 
ти, анижпи цыруликови рану дати железомъ отворити (36.259, 310).

Такім чынам, з пункту гледжання этымалогіі пераважную большасць 
слоў, якія ўключаны ў трупу медыцынскай лексікі, складалі запазычанні ла- 
цінска-польскага паходжання. Гэта тлумачыцца тым, што старабеларуская 
медыцынская лексіка, як і медыцынская тэрміналогія шмат якіх іншых еў- 
рапейскіх народаў, фарміравалася пад уздзеяннем латыні. Прычым непа- 
срэднай крыніцай многіх лацінізмаў была польская мова. 3 яе былі таксама 
запазычаны некаторыя лексемы ўласнапольскага і заходнееўрапейскага 
паходжання.

Словы царкоўнаславянскага і праславянскага паходжанняў сустракаюц- 
ца тут даволі рэдка, прычым пераважна ў помніках рэлігійнага зместу.

Узбагачэнне разглядаемых лексіка-семантычных падгруп на беларускай 
глебе адбывалася і за кошт словаўтварэння, якое выявілася сярод нямногіх 
слоў. Ад іх стваралася, як правіла, па 1-3 дэрываты: аптекарь -  абтекаровъ 
(апотекаревъ), аптекарка, аптекарский (апотекарский); бальверъ -  бальвер- 
ство. бальверчыкъ; лекарь -  лекаревъ лекарка, лекарский; люнатыкъ -  лю- 
натика; паралитикъ -  паралитиковъ. Толькі асобныя медыцынскія тэрміны 
валодалі вялікай словаўтваральнай актыўнасцю: врачь -  врачебный, вра
чевание, врачевати, врачеватися, врачество, врачующий, уврачевати; док- 
торъ -  докторка, докторовъ, докторский, докторство.

Прыведзены аналіз моўнага матэрыялу дае магчымасць убачыць працэс 
фарміравання i засваення медыцынскай тэрміналогіі ў старабеларускай мо- 
ве, што з’яўляецца сведчаннем яе здольнасці абслугоўваць адпаведную 
функцыянальную сферу.

Прынятыя скарачэнні

ABAK-  Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, т.І-ХХХІХ. Вильна, 1865
1915; АЗР -  Акты, относящиеся к истории Западной России, т.I-V1 СПб, 1846-1853; Алекс. -  
"Александрыя"; Вельск. -  "Хроніка Бельскага": Будны -  "Катехисюъ для детокъ хрістйанскйхь 
языка руского коротко выложена" С.Буднага; Бяр. -  "Лексікон" Бярынды; 36.255-752. Зборнікі 
№255, 259, 261, 262, 752 Бібліятэкі АН Літвы; Зіз. -  "Лексіс” Зізанія; ИЮМ -  Историко-юридические 
материалы, т.І-ХХХІІ. Витебск, 1871-1906; Каліст. -  Евангелие учителное албо казаня на кождую 
неделю и свята урочистыи; КСД -  Книга судных дел Литовской метрики (РИБ, т.ХХ. СПб, 1903); 
Мак. -  "Бяседы Макарыя"; Пак.Хр. -  "Пакуты Хрыста"; Пін. -  Пінскія акты XV-XVI ст.; Скар. IC, КЛ 
-  "Ісус СІрахаў", "Кніга Левіт" Ф.Скарыны; Хран. -  Хранограф XVII ст.; Цяп. -  "Евангелле" 
Цяпінскага; Чэцця -  Чэцця 1489 г.

Br. SE -  А.Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957; Дьяч. -  
Г.Дьяченко. Полный церковнославянский словарь. T.I. M., 1900; Koch. -  S.Kochman. Polsko- 
rosyjskie kontakty językowe w zakresie słownictwa w XVII wieku. Wroclaw, 1967; ЛРС -  Латинско
русский словарь. M 1 1961; Преобр. -  А.Преображенский. Этимологический словарь русского язы
ка, т I-Il M., 1959; Ryb. -  Н.Rybicka-Nowacka1 Rzeczowniki zapożyczone z łaciny w XVII wieku. 
Warszawa, 1972; SW -  J.Karłowicz, A.Krynski, W.Niedzwiedzki. Słownik języka polskiego, t.l—VIII. 
Warszawa, 1900-1927; SWO -  Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1971; Фаем. -  М.Фасмер. 
Этимологический словарь русского языка, т.І—IV, М.,1964-1973; ЭСБМ -  Этымалагічны слоўнік 
беларускай мовы, T.V. Mh., 1989; ЭСРЯ -  Этимологический словарь русского языка, т.1, выл. 1-5. 
Редактор H.M.Шанский. M., 1963-1973.
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