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В.У. БАНДАРОВІЧ

АБ У ПАР АД KAB АН AC Ц! МУЗЫЧНАЙ Л EKCIKI 
Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ MOBE

Показано, что элементы системной орга
низации номинаций, связанных с музыкаль
ной сферой, прослеживаются как в плане со
держания (иерархическая упорядоченность), 
так и в плане выражения (мотивировка чле
нов одних подгрупп единицами других, груп
пировка номинаций в словообразовательные 
гнезда).

The paper shows that elements of the 
framework of nominations relating to the field of 
music are traced both in terms of the contents 
(the hierarchical order) and in terms of expres
sion (motivation of members of some subgroups 
by units of others, the arrangement of nomina
tions into derivational word families).

У сучасным мовазнаўстве агульнапрынятым з’яўляецца тэзіс аб сістэм- 
ным характары слоўнікавага складу мовы. Лексікон як упарадкаваная сукуп- 
насць элементаў разглядаецца ў працах Ф. дэ Сасюра, Л.У. Шчэрбы, 
В.У. Вінаградава, В.С. Ахманавай, У.А. Звягінцава, В.У. Кодухава, В.У. Map- 
тынава, Н.Г. Міхайлоўскай, А.А. Рэфармацкага, Г.А. Уфімцавай, Ф.П. Філіна, 
М.М. Шанскага, Д.М. Шмялёва і іншых навукоўцаў.

Лексічны склад мовы характарызуецца шматлікасцю і разнастайнасцю 
прынцыпаў сістэмнай арганізацыі. Падсістэмы, што яго ўтвараюць, аб’яд- 
наны ў цэлае сувязямі складанымі і далёкімі ад лагічнай прамалінейнасці. 
Таму лексіка ў большай ступені, чым, напрыклад, фаналогія і граматыка, 
уяўляе сабой невыразную, размытую сукупнасць элементаў (гл. Общее 
языкознание 1993, 241).

Моўны вакабуляр цесна звязаны з рэчаіснасцю: “...сістэме рэалій заў- 
сёды адпавядае лексічная сістэма” (Трубачев 1963, 5). Яшчэ ў XIX ст. 
М.В. Крушэўскім у кнізе “Очерк науки о языке” (1883 г.) як асноўны прынцып 
развіцця мовы быў сфармуляваны “закон адпаведнасці свету слоў свету 
думак”. Даследчык выказаў меркаванне аб сістэмнасці лексікону, сцвяр- 
джаючы, што “словы павінны класіфікавацца ў нашай свядомасці ў тыя ж 
трупы, што і абазначаемыя імі рэчы” (цыт. па: Лексические группы 1991,3).

Што датычыцца спецыяльнай лексікі, то, як адзначае В.П. Даніленка, ар- 
ганізацыя галіновых тэрмінасістэм заснавана не на моўным прынцыпе, а на 
прадметна-лагічных сувязях адпаведных паняццяў, што адлюстроўваюць 
структуры вывучаемага дадзенай дысцыплінай аб’екта (гл. Даниленко 
1977, 57).

Адным з праяўленняў сістэмнасці слоўніка і важнейшым метадалагічным 
прынцыпам класіфікацыі і даследавання лексікі з’яўляецца тэматычная ха- 
рактарыстыка моўнага вакабуляра, што прадвызначаецца сацыяльнай сут- 
насцю мовы як сродка зносін (гл. Шадурскйй 1975, 50).

Вывучэнне ж гісторыі лексікі ў тэматычным плане дазваляе поўна і 
ўсеб.акова ўстанавіць сувязі паміж словамі і абазначаемымі імі з’явамі, вы-
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явіць семантычны аб’ём слоў, асаблівасці іх ужывання, дае магчымасць вы- 
значыць удзельную вагу тэматычных труп у слоўнікавым складзе мовы, іх 
рост або скарачэнне ў залежнасці ад знешніх, гістарычных абставін, а так- 
сама працэсы тэрміналагізацыі слоў з агульнымі значэннямі, даследаваць 
зменлівыя суадносіны спрадвечных і запазычаных слоў, устанавіць у нека- 
торай ступені стылістычную дыферэнцыяцыю слоў у межах тэматычнай 
трупы (гл. Судаков 1991,24-25).

У дадзеным артыкуле ставіцца задача прааналізаваць прадметна-тэма- 
тычны пласт музычнай лексікі старабеларускай мовы (фактычна тэрмінала- 
гічную сістэму найменняў, звязаных з музыкай, на этапе фарміравання) з 
пункта погляду яго ўпарадкаванасці.

У XIV-XVIII с т . фундамент будучай музычнай тэрміналогіі толькі заклад- 
ваўся. Музычная лексіка гэтага перыяду характарызавалася: 1) існаваннем 
шматлікіх варыянтаў для абазначэння аднаго паняцця -  “першая і самая 
характэрная” (Кутйна 1970, 85) рыса тэрмінасістэмы ў час фарміравання;
2) цеснай сувяззю з агульнаўжывальным лексіконам, калі “значная коль- 
касць тэрмінаў уяўляе сабой прадукт семантычнай дэрывацыі ў межах ужо 
гатовага моўнага знака” (Кутйна 1970, 83). Ф.П. Саракалетаў сцвярджае (га- 
ворачы, у прыватнасці, пра ваенную лексіку рускай мовы XI-XVII ст.), што 
менавіта сувязі “ваеннага словаўжывання са словаўжываннем агульнана- 
роднай мовы сведчаць аб тым, што ваенная лексіка і фразеалогія не 
з’яўляюцца механічнай, бессістэмнай і выпадковай сукупнасцю элементаў, а 
ўяўляюць сабой пэўную сістэму”, няхай і хісткую, не да канца выпрацава- 
ную, дзе мелі месца варыянтнасць, збыткоўнасць сінанімічных сродкаў і не- 
дахоп пэўных назваў (гл. Сороколетов 1970, 30-31).

Сістэмныя адносіны паміж словам!, звязанымі з музычным мастацтвам, у 
дадзенай працы будуць аналізавацца на падставе кантэкстаў з беларускіх 
пісьмовых помнікаў XVI-XVII ст.

У адзначаны перыяд асабліва ўзмацняюцца кантакты Вялікага княства 
Літоўскага з заходнееўрапейскімі краінамі, што стала прычынай пранікнення 
ў старабеларускую навуковую, літаратурную і мастацкую тэрміналогію 
шматлікіх запазычанняў. “Знаёмства з заходняй культурай абудзіла ў краіне 
цягу да свецкага выяўленчага мастацтва ў розных яго формах -  жывапісу, 
скульптуры, інструментальнай і вакальнай музыкі. Усё тэта, безумоўна, зна- 
ходзіла адлюстраванне ў беларускім слоўніку, асабліва ў лексіцы літарату- 
разнаўчага і мастацтвазнаўчага характару” (Булыка 1980, 158).

Пра пэўную ступень аформленасці тэматычнай трупы можна меркаваць, 
калі ў свядомасці носьбітаў той ці іншай мовы сфарміравалася агульнае па- 
няцце пра сферу дзейнасці і з’явілася найменне для яго выражэння.

Як адзначаюць даследчыкі гісторыі рускай музычнай культуры, “агульнага 
паняцця музычнага мастацтва на Pyci не існавала, відаць, да канца XVII ст.”, 
слова “мусика” абазначала толькі інструментальную сферу творчасці 
(гл. Серегина 1974, 58).

Еўрапейскія сярэднявечныя тэарэтыкі разумелі музыку не як мастацтва, 
а найперш -  як навуку. Яе адносілі да сферы матэматычных дысцыплін 
(гл. Музыкальная эстетика 1966, 12-14).

П. Бярында ў XVII ст. дае наступную дэфініцыю слову муснкл-. “М ^сікл: 
З М , СП'ЬвЛКИ ДБ0 И ГрлЧ 'Ь  Hd Г0Д0СЫ СПеВЛЮЧІН, ЛЕО ГрЛЮ ЧІН W T  седми 
вызволены^ четвертая HdbW (Бяр., 298). Прыведзеная цытата дазваляе 
сцвярджаць, што аўтар слоўніка пад намінацыяй мусика разумеў як вакаль- 
ную, так і інструментальную творчасць і кваліфікаваў музыку як навуку.

Склад тэматычных труп, іх наяўнасць або адсутнасць у пэўнай мове 
залежаць толькі ад узроўню ведаў таго ці іншага народа -  носьбіта і ства- 
ральніка мовы, ад умения класіфікаваць з’явы рэчаіснасці, абазначаныя 
словамі (гл. Филин 1982, 234). .
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Звесткі з пісьмовых помнікаў сведчаць пра тое, што ўсходнія славяне ў 
Xl ст. падзялялі музычныя інструменты ў залежнасці ад спосабу атрымання 
гуку. А.С. Фамінцын у кнізе “Скоморохи на Руси” паведамляе: “В описании 
видения Исаакия (1064 г.) летописец уже отличает три группы музыкальных 
орудий: сопели (духовые инструменты), бубны (ударные) и гусли (струн
ные)”; «в житии св. Феодосия Печерского игрецы, забавлявшие Святослава 
Ярославича (XI в.), делятся на группы “гуслныя гласы испускающихъ”, 
“органныя писки гласящихъ” и “мусйкійскія” (или: “замърныя”). Струнные 
орудия здесь соединены в одну группу, а духовые уже разделены на две 
группы» (Фаминцын 1995, 185). Такім чынам, яшчэ ў агульнаўсходне- 
славянскай мове кожнай вылучанай трупе музычных інструментаў адпавя- 
дала свая агульная назва.

Даследчыкамі (А.С. Фамінцын, І.Дз. Назіна і інш.) было заўважана, што 
слова гусли ў старажытнасці абазначала агульнае паняцце ‘любы струнны 
музычны інструмент’ у кантэкстах: 'TVcah : Скрипица” (Бяр., 32); “ГУслв: 
Гарфа, ц ітра” (Бяр., 32), а таксама выражала яшчэ больш шырокае 
значэнне ‘любы музычны інструмент’: “Орг'анъ: И нструм енту  орУдУе. ало 
гУсли” (Бяр., 301).

Звяртае на сябе ўвагу дыферэнцыяцыя слова сспль з агульным 
значэннем і канкрэтнай намінацыі, што ўваходзіла ў склад устойлівага 
спалучэння: “Соплв: СопФлк, пищалка, флетнж, фУлра, дУда, сУрма, 
жоломФйка, фФстУла OY органок, аво о \ рег'алш6” (Бяр., 153); “Соплв 
пастырскУн: фУдра пастУшскаж” (Бяр., 32).

Для выражэння родавага паняцця ‘музычны твор’ (як вакальны, так i 
інструментальны) у XVII ст. карысталіся лексічнай адзінкай песнь'. “ПФсив: 
Ш  гснвка, т а к т  спТванаж гакт гранаж” (Бяр., 133). Канкрэтнае паняцце 
‘хвалебная песня' ў параўнанні з вышэйпрыведзеным абазначалася словам 
гил\нъ\ “...шин гнліны з  веселелеь госиодеви спекали” (36. 107, 94). 
Пэўныя віды песень абазначалі словы кантыкъ, псальма, “соврал свои 
каг/тыки алко псалл\ы, которые л\овил а/іво сггЬвал, л\оліачпсіа гдУ 
вгУ ’ (Бельск., 110).

Прааналізаваныя кантэксты даюць падставы меркаваць пра афармленне 
і іерархічную арганізацыю труп найменняў музычных інструментаў i 
музычных твораў у складзе старабеларускага музычнага лексікону. У аснову 
такой арганізацыі пакладзены імплікацыйныя адносіны, сутнасць якіх 
заключаецца ў семантычным падпарадкаванні слова з меншым аб'ёмам 
значэння слову з большым аб’ёмам значэння (гл. Плотнікаў 1994, 226).

“Імплікацыйныя адносіны паміж лексемамі могуць мець шматступень- 
чаты характар, паводле якога словы ўпарадкоўваюцца ў паслядоўны лан- 
цужок” (Лінгвістычны кампендыум 2003, 120). Дадзены тэзіс быў праілюстра- 
ваны на прыкладзе некаторых назваў музычных інструментаў і твораў. 
“Паслядоўны ланцужок” прасочваецца і ў групе дзеясловаў і субстантываў, 
што абазначалі дзеянні і працэсы, звязаныя з выкананнем, сярод назваў 
выканаўцаў музычных твораў.

Дзеясловы, што ў старабеларускай мове мелі адносіны да музыкі, аб’яд- 
ноўваюцца ў два семантычныя класы: 1) лексемы з агульным значэннем 
‘утвараць музычны гук’ і 2) словы для абазначэння паняцця ‘выконваць 
музычны твор’. Паняцце ‘выконваць што-небудзь на музычным інструменце’ 
ўкпючаецца ў другі клас. Лексемы ca значэннем ‘іграць на музычным 
інструменце’ па шырыні семантыкі ўтвараюць некалькі класіфікацыйных 
падгруп.

Паняцце ‘іграць на любым музычным інструменце’ абазначалі словы 
вдарптп, нгратн. “Тогды ДлеЗлндер... и в трЬФы велплъ заграти, и к
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в^ бны и в пищллкм со всих^ сторо" велФлъ в5ддритн” (Алекс. 1697, 
136-14); “Трыщдн... вылъ велл\м весел и взал  лргьфу и нлстронлт» и 
почллъ игрдти што нлцуднен л\огь" (Трыст., 24).

Дзеяслоў гудетн мог ужывацца як гіперонім больш нізкага ўзроўню 
(ca значэннем ‘іграць на любым струнным музычным інструменце’): 
"...Tb7Ab7MH нл Tb7CAraj..." (Вельск., 94). Тэта ж паняцце выражала слова 
Бряпклтгг. “Било: Молотокъ которыл\ъ страны н л т а гл ю т5. И т к іж 3 
вилце ллво іііорко которым0 нл CTpbWx'h врАНКлют5” (Бяр., 210).

Выканаўцу на любым музычным інструменце ў XVI—XVIII ст. называлі 
словамі музыка, музыканта, “трувдчи и нншіе... музыки... лвы 
кождый дллт о'гъ головы скобе... по осл\и грошей” (КПД, 359, 1565); “За 
пиво глрцов'ь шестнлдцлть... музыклнтолтъ злил.” (ИЮМ, XVII, 38, 1710).

Асоба, што іграла, як правіла, на хардафоне, пераважна ў рэлігійных 
помніках абазначаецца найменнем гудецъ: T b 7Aei;5: Арфістд, цнтлрістл” 
(Бяр., 32).

Аб упарадкаванасці старажытнага музычнага лексікону, акрамя іерар- 
хічных сувязей, сведчаць і іншыя факты.

“Асаблівае месца ў сістэмнай арганізацыі лексікі адыгрываюць сувязі 
словаўтваральныя, сістэмнасць словатворчасці” (Кутйна 1970, 91). Дзеянне 
словаўтваральных сувязей выражаецца ў тым ліку і ў групоўцы слоў у 
словаўтваральныя гнёзды.

У старабеларускіх пісьмовых помніках адзначана вялікая колькасць намі- 
нацый з каранёвай марфемай -пе-. Толькі ў слоўніку П. Бярынды зафік- 
саваны лексемы пение, песницл, песнослоБне, песнь, песпька, спевакъ, 
сиенаньe, спевлтн.

“Адным з элементаў, што забяспечваюць сістэмнасць, лічыцца матыва- 
ванасць слоў” (Общее языкознание 1995, 13). Паміж намінацыямі спрадвеч- 
нага паходжання, што адносяцца да розных труп музычнага слоўніка, 
выяўлены наступныя сувязі: пэўныя назвы інструментаў матывуюцца дзея- 
словамі (пнщатп > пищалка, ппщ пкъ \ гудети > гусмг, клепАтн > 
клепАло). Словы, аб’яднаныя значэннем ‘выканаўца на інструменце’, маглі 
ўтварацца ад назваў інструментаў (дуда > дудлръ\ трувл > трувлчъ), а 
таксама ад дзеясловаў (гудетн> гудеіук, пгрлтп> нгрАчъ).

“Матывацыя спрыяе арганізацыі захавання сістэмы знакаў у памяці, 
паколькі тым або іншым спосабам упарадкоўвае іх” (Общее языкознание 
1995, 12).

Праведзены аналіз лексічных адзінак, звязаных з музычнай сферай, 
паказаў, што элементы сістэмнай іх арганізацыі прасочваюцца як у плане 
зместу (іерархічная ўпарадкаванасць), так і ў плане выражэння (групоўка 
намінацый у словаўтваральныя гнёзды, матываванасць членаў адных пад- 
груп музычнага лексікону адзінкамі іншых).

С к а р а ч э н н і

Алекс. 1697 -  Няпоўны маскоўскі спіс Александрыі 1697 г. Рукапіс Дзяржаўнай бібліятэкі 
СССР імя У.І. ГІеніна, М. 1562; Бельск. -  Летаписецъ то есть кроиника, з розных многих а дос- 
ветчоных авторов и историков диялектом руским есть зложона (“Хроника” М. Бельскага пачат- 
ку XVII ст.). Рукапіс Дзяржаўнай публічнай бібліятэкі імя М.Я. Салтыкова-Шчадрына, F. IV. 688; 
Бяр. -  Лексиконъ славеноросскій именъ толкованіе, Всечестным отцемь Kip Памвою Бедын- 
дою... згромаженый (Куцеін, 1653); 36. 107 -  Зборнік павучальных навел рэлігійнага зместу ся- 
рэдзіны XVII ст. Рукаліс Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі навук ЛітССР, RKF -  107; ИЮМ -  Ис
торико-юридические материалы, извлеченные из архивных книг губерний Витебской и Моги
левской. Витебск, 1871-1906. Вып. I—XXXII; КПД -  Литовская метрика. Книги публичных дел / 
Русская историческая библиотека. Юрьев, 1914. Т. XXX; Трыст. -  Аповесць аб Трыстане каля 
1580 г. // Веселовский А.А. Из истории романа и повести. Сборник Отделения русского языка и 
словесности. СПб., 1888. Т. 44. Ns 3. С. 1-127.
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А.В. МАКАРЭВІЧ

УСТАРЭЛАЯ ЛЕКСІКА I ЯЕ АДЛЮСТРАВАННЕ Ў СЛОЎНІКАХ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ XIX-XX ст.

Определяются принципы включения ус
таревшей лексики в словари белорусского 
языка XIX-XX вв. Характеристика системы 
лексических единиц позволяет представить, 
как в целом формировались пометы для ус
таревших слов.

The criteria of including obsolete words in 
Belarusian dictionaries of the I9 ,h-20 ,h centuries 
are analysed. The system of lexical units as 
characterized in the paper gives an idea of how 
the marks for obsolete words were generally 
formed.

Гісторыя вывучэння ўстарэлай лексікі беларускай мовы прадстаўлена не 
толькі ў спецыяльных навуковых даследаваннях: яе можна прасачыць, 
аналізуючы сістэму слоўнікаў беларускай мовы XIX-XX ст., якія ўключаюць 
у свой склад устарэлыя словы. Адной з праблем пры ўкладанні слоўнікаў 
сучаснай беларускай мовы з'яўляецца адбор адзінак, якія “аджываюць”, бо 
развіццё лексікі адлюстроўвае працэсы, што адбываюцца ў грамадстве i 
пастаянна ўплываюць на суадносіны актыўнага і пасіўнага запасаў мовы. 
Можна прывесці прыклады, калі старое слова зноў вяртаецца ў актыўны 
ўжытак (так, за апошнія гады “вярнуліся”, хоць і з некалькі змененай семан- 
тыкай, словы гімназія, губернатар, дума, ліцэй, pada і інш.).

Пільная ўвага да ўстарэлага слова і яго «семантычнай эвалюцыі... як 
выніку дзеяння яго “культурнай памяці” павінна абумоўлівацца яшчэ і тым, 
што істотныя характарыстыкі архаічнай лексікі, звязаныя з сапраўдным 
прызначэннем слова, адносяцца да “сістэмы каштоўнасцяў моўнага соцы- 
уму” і адлюстроўваюць асаблівасці мыслення і светаўспрымання носьбітаў 
мовы» (Якаўлева 1998, 45).

Падыходы да ўключэння ўстарэлай лексікі ў склад слоўнікаў беларускай 
мовы самыя разнастайныя. Адным з першых, хто звярнуў увагу на неаб- 
ходнасць змяшчэння ўстарэлай лексікі ў беларускі слоўнік, быў I. Насовіч, 
які ў 1870 г. падрыхтаваў “Словарь беларусского наречия”. Славуты бела- 
рускі лексікограф распрацаваў агульныя прынцыпы ўкладання слоўніка,
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