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Гістарычны слоўнік беларускай мовы 

Стварэнне фундаментальнага гістарычнага слоўніка беларускай мовы мае 
важнае значэнне для выхаду Беларусі на міжнародную навуковую і культурную 
арэну. У суседніх славянскіх народаў гэта справа пастаўлена на высокім узроўні. 
У прыватнасці ў Расіі ў 1893 – 1912 гг. былі выдадзены “Материалы для словаря 
древнерусского языка” І.І. Сразнеўскага, а ў наш час выдаюцца аж тры шмат-
томныя гістарычныя слоўнікі: “Словарь древнерусского языка XI – XIV вв.”, 
“Словарь русского языка XI – XVII вв.” і “Словарь русского языка XVIII в.”. У 
Польшчы апублікаваны шматтомныя “Slownik staropolski” i “Slownik polszczyzny 
XVI wieku”. Над укладаннем гістарычнага слоўніка ўкраінскай мовы працуюць 
лексікографы Украіны. 

Неабходнасць падрыхтоўкі аналагічнага гістарычнага слоўніка белару-
скай мовы разумелі даследчыкі яшчэ ў XIX ст. (І.І. Насовіч, І.П. Навіцкі, 
М.І. Гарбачэўскі). Свае меркаванні адносна крыніц і храналагічнага ахопу бу-
дучага выдання неаднаразова выказваў заснавальнік беларускай філалогіі 
Я.Ф. Карскі. У 20-х гадах XХ ст. у Інстытуце беларускай культуры нават быў 
распачаты збор матэрыялу для слоўніка, але не даў вынікаў. Толькі праз 
40 гадоў беларускія моваведы змаглі прыступіць да непасрэднай работы над гэ-
тай фундаментальнай працай. Пачынаючы з 1961 г. аддзелам гісторыі белару-
скай мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі была саб-
рана больш як мільённая картатэка на базе пісьмовых помнікаў XIV – 
XVIII стст., выдадзены 29 выпускаў слоўніка. 

Крыніцай лексічнага матэрыялу для слоўніка паслужыла багатая 
пісьменнасць, створаная беларускім народам на працягу яго гісторыі. У якасці 
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самастойнай сістэмы яна выступае з XIV ст. Па жанрава-стылявых асаблівасцях 
падзяляецца на канцылярска-юрыдычную, свецкую і рэлігійную. Да нашых дзён 
больш за ўсё захавалася помнікаў канцылярска-юрыдычнай пісьменнасці, у якой 
шырэй, чым у іншых жанрах старабеларускай літаратуры, адлюстравалася жывая 
моўная стыхія свайго часу, – шматлікія граматы і дагаворы, статуты і судзебнікі, 
актавыя кнігі і дакументы гарадскіх упраў, магістратаў, гарадскіх, земскіх і зам-
кавых судоў, разнастайныя інвентары, вопісы і рэвізіі. Свецкая пісьменнасць ук-
лючае творы літаратурна-мастацкага характару, сярод якіх арыгінальныя спісы 
беларускіх летапісаў, хронікі і хранографы, творы мемуарнага жанру, пераклад-
ныя аповесці. У ліку помнікаў рэлігійнай пісьменнасці пераклады на беларускую 
мову біблейскіх кніг, жыція і апокрыфы, паданні, царкоўныя і манастырскія ста-
туты, творы прапаведніцкага і палемічнага характару. Найбольшая колькасць 
помнікаў старабеларускай пісьменнасці прыпадае на ХVІ – ХVІІ стст. 

Складальнікі слоўніка пры падрыхтоўцы картатэкі імкнуліся выкарыстоў-
ваць арыгіналы помнікаў і ў меншай меры прыцягвалі пазнейшыя выданні, 
ажыццёўленыя ў ХІХ – пачатку ХХ ст., бо ў апошніх зроблены многія змены і 
спрашчэнні, якія часам скажаюць арфаграфічную, граматычную і словаўтва-
ральную структуру старажытных слоў. Картатэка стваралася на аснове поўнай 
выпіскі, і толькі на заключным этапе прымяняўся выбарачны прынцып, калі на 
карткі заносіліся пераважна новыя словы, не выяўленыя ў раней апрацаваных 
помніках, а таксама новыя значэнні раней зафіксаваных слоў і новыя 
арфаграфічныя, марфалагічныя і словаўтваральныя варыянты. У выніку быў 
накоплены багаты намінацыйны матэрыял, які ахоплівае самыя разнастайныя 
назвы рэалій і паняццяў навакольнай рэчаіснасці. У гэтай лексіцы, як у люстэр-
ку, адбілася ступень сацыяльна-эканамічнага развіцця тагачаснага беларускага 
насельніцтва, кола яго духоўных інтарэсаў, яго звычаі, побыт, светапогляд, уз-
ровень матэрыяльнай культуры на розных гістарычных этапах. 

Сваімі генетычнымі каранямі слоўнікавы састаў старабеларускай мовы быў 
звязаны з лексічным багаццем, што збераглося ў вуснах народа ад дапісьмовай 
эпохі або было набыта ў перыяд функцыянавання старажытнарускай літаратурна-
пісьмовай мовы. Таму шырокае адлюстраванне ў гістарычным слоўніку знаход-
зяць намінацыйныя сродкі праславянскага паходжання, якія абазначалі назвы з’яў 
прыроды, рэльефу мясцовасці, адрэзкаў часу, раслін і жывёл (буря, градъ, морозъ, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


роса; гора, долина, озеро, река; весна, годъ, день, лето; груша, сосна, хмель, ябло-
ня; волкъ, дятелъ, заяцъ, лось), характарызавалі сферы бытавой і гаспадарчай 
дзейнасці чалавека (домъ, гумно, окно, хлевъ; ведро, коса, ролья, серпъ), 
раскрывалі сваяцкія і грамадскія адносіны (братъ, дедъ, мати, сынъ; война, по-
солъ, родъ, судъ). Аб’ёмнасць пласта праславянскіх слоў тлумачыцца і тым, што 
яны, маючы ўстойлівыя лексічныя значэнні, былі найбольш ужывальнай часткай 
лексікі ў паўсядзённых моўных зносінах беларускага насельніцтва і фіксаваліся 
ва ўсіх жанрава-стылявых разнавіднасцях старабеларускай пісьменнасці. У ліку 
старажытнарускіх новаўтварэнняў, акрамя абазначэнняў прадметаў бытавога 
ўжытку (веревка, горщокъ, лестница, ножницы, пуговицы), у слоўніку змяшча-
юцца лексемы тыпу бояринъ, землянинъ, ловчий, отчина, служба, якія паклалі ас-
нову старабеларускай сацыяльнай тэрміналогіі. 

Па сваіх адносінах да слоўнікавага складу іншых моў і словаўтваральнай 
спецыфіцы ўласнабеларуская лексіка, апрацаваная ў гістарычным слоўніку, вы-
разна размяркоўваецца па некалькіх групах. Адной з іх можна лічыць словы 
праславянскага і старажытнарускага паходжання, якія паступова абмежавалі 
арэал свайго распаўсюджання беларускай тэрыторыяй, а на іншых 
усходнеславянскіх землях аказаліся забытымі або ўспрымаліся як устарэлыя ці 
вузкалакальныя лексічныя адзінкі: вежа, гомонъ, краина, обрусъ, поспехъ, се-
лянинъ, туга і інш. Асобнай групай выступаюць лексемы накшталт борозна, 
воронъ, дорога, золото, молодость, порохъ, сторона; возеро, вужъ, гужъ, гусе-
ница; илгати, ильвица, ирвати, иржати, што атрымалі ў старабеларускай мове 
спецыфічнае афармленне. Нарэшце, у самую шматлікую і прадуктыўную групу 
беларусізмаў аб’ядноўваюцца словы, утвораныя ад праславянскіх каранёў пры 
дапамозе розных словаўтваральных сродкаў: бочаръ, ворожка, добродейство, 
косецъ, мостовникъ, слухачъ; выбавити, дожати, зготовати, нахилити, одос-
лати, поранити і інш. 

Спецыфіку гістарычнаму слоўніку беларускай мовы надаюць 
адпрыметнікавыя абазначальнікі розных плацяжоў і асоб па пасадах (важчее, гре-
бельное, мостовое, поворотное, посошное; бирчий, восковничий, ловчий, соколь-
ничий, соляничий), своеасаблівыя дробавыя лічэбнікі (полпята, полсема, полсема-
ста, полтораста, полтретя), а таксама такія словы з тэрміналагічным значэннем, 
як головщина, дедина, застава, купленина, отчина, прометъ, просока, серебщина. 
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У выключна важнай справе развіцця слоўнікавага складу беларускай мовы 
разам са словаўтварэннем на аснове ўласнага караняслова прыкметную ролю 
выконвала запазычванне іншамоўных лексічных сродкаў. Яны былі неабходны 
як для намінацыі новых рэалій і паняццяў, што пастаянна ўзнікалі ў рэчаіснасці 
пад уплывам знаёмства мясцовага насельніцтва з жыццём іншых народаў, так і 
для замены назваў, якія станавіліся непрыгоднымі ў працэсе грамадскага прагрэ-
су. Па колькасных паказчыках найбольш буйныя пласты ўтварылі ў 
старабеларускіх пісьмовых помніках паланізмы (быдло, вырокъ, зуполный, ко-
морникъ, моцъ, обецати, посполитый, сукня, цнота), германізмы (абшлягъ, бар-
веръ, войтъ, гмахъ, друшлякъ, кухаръ, римаръ, слесаръ, фурманъ) і лацінізмы 
(артыкулъ, викарий, документъ, корона, миля, персона, реестръ, секретарь, 
тестаментъ), што тлумачыцца як пастаяннымі эканамічнымі і палітычнымі 
кантактамі беларусаў з заходнімі суседзямі, так і пашырэннем на беларускіх зем-
лях ідэй Рэфармацыі, якія выклікалі тут папулярызацыю лепшых узораў 
еўрапейскай і антычнай літаратуры і імкненне да вывучэння замежных моў. У 
меншай меры слоўнікавы склад старабеларускай мовы папоўніўся цюркізмамі 
(барышъ, булгакъ, кутасъ, чоботъ), літуанізмамі (дойлидъ, клуня, стирта, 
торпъ) і лексічнымі сродкамі раманскага, чэшскага, венгерскага паходжання. 

Адносна правамернасці ўключэння ў гістарычны слоўнік беларускай мо-
вы лексічных запазычанняў не ўзнікае сумнення, паколькі яны праніклі ва ўсе 
жанрава-стылявыя разнавіднасці старабеларускай пісьменнасці, цалкам 
асіміляваліся на беларускай глебе ў фанетыка-марфалагічных і семантычных 
адносінах і практычна не адрозніваліся ад уласнабеларускай лексікі ні па фар-
мальных, ні па сэнсавых, ні па функцыянальных прыкметах. 

Некалькі іншае ўражанне складваецца пры знаёмстве з лексічнымі сродкамі 
іншамоўнага паходжання, якія не маюць непасрэдных адносін да характарыстыкі 
беларускага мясцовага каларыту, а ўжываюцца ў помніках пісьменнасці ў сувязі з 
апісаннем быту і звычаяў перыяду сярэдневякоўя і больш аддаленага мінулага: 
байрамъ, банъ, баша, гинъ, гоморъ, дервишъ і інш. Гэтыя экзатызмы падвергліся ў 
беларускім моўным асяроддзі толькі частковай (як правіла, фанетыка-
марфалагічнай) адаптацыі. Аднак не звяртаць увагі на іх пры лексіка-графічнай 
апрацоўцы матэрыялу старой беларускай пісьменнасці было б памылкай, паколькі 
яны выконвалі ў літаратурна-пісьмовай мове пэўную камунікатыўную і 
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сігніфікатыўную функцыю. Замяняць іх у беларускіх тэкстах іншымі лексічнымі 
сродкамі не было магчымасці ў сувязі з адсутнасцю ў мове-рэцэптары спецыяль-
ных слоў для абазначэння адпаведных прадметаў, паняццяў або з’яў. 

Не могуць уключацца ў гістарычны слоўнік толькі разнастайныя 
іншамоўныя ўкрапванні, якія сустракаюцца ў старабеларускіх перакладных, а 
часам і арыгінальных творах у пэўных стылістычных мэтах. Іх чужы белару-
скай мове характар пацвярджаецца самім кантэкстам помніка, дзе такія словы 
або выразы суправаджаюцца звычайна перакладам на беларускую мову або 
апісальнымі тлумачэннямі ці ўказаннямі на мову, адкуль дадзенае слова ці вы-
раз узяты: тогды на его экъсеквие албо слоужбу тисяць тисячеи ангелов пели 
хваления (“Пакуты Хрыста”); притчи же нарицаются евреискымъ языкомъ 
Масшлофъ, а греческимъ Параболе (“Біблія” Ф. Скарыны). У адрозненне ад 
экзатызмаў, якія хоць і характарызавалі рысы жыцця іншых народаў, але ўсё ж 
уваходзілі ў слоўнікавы склад старабеларускай мовы, гэтыя лексічныя сродкі, 
як правіла, знаходзіліся за межамі беларускай моўнай сістэмы. Яны сведчаць 
толькі аб дасканалым валоданні тым ці іншым беларускім аўтарам або перак-
ладчыкам замежнымі мовамі і аб яго свядомым імкненні пазнаёміць чытача з 
элементамі чужой мовы, распаўсюдзіць свае веды на больш шырокае кола асоб. 

Тым не менш пры лексікаграфічнай апрацоўцы зафіксаванай у помніках 
пісьменнасці лексікі да іншамоўных украпванняў неабходны ўважлівы пады-
ход. Справа ў тым, што ў пэўных умовах іншамоўныя ўкрапванні маюць тэн-
дэнцыю збліжацца з экзатызмамі і некаторыя з іх нават асвойваюцца 
марфалагічна. Гэта датычыць у першую чаргу тых лексічных сродкаў, якія ў 
сувязі з наяўнасцю спрыяльнага кантэксту атрымліваюць магчымасць 
фіксавацца ў пісьмовай мове неаднаразова. Ілюстрацый сказанага ў старабела-
рускай пісьменнасці дастаткова. Адной з іх можа служыць лексема адаръ (ва-
даръ), вядомая ў беларускіх помніках ХVІ ст. на правах украпвання: тогда вы-
нялъся ест месець дванадесятый зовемый у евреи адаръ еже есть Мартъ 
(“Біблія” Ф. Скарыны). Ужыванне гэтага слова ў помніках ХVIІ ст. ужо без бе-
ларускага семантычнага эквівалента сведчыць аб тым, што яно к гэтаму часу 
стала даступным шырокаму колу чытачоў. 

Уліваючыся ў склад картатэкі, прызначанай для лексіка-графавання, вы-
браная з пісьмовых помнікаў лексіка падпадае пад агульныя прынцыпы 
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апрацоўкі слоўнікавага матэрыялу, прынятыя складальнікамі гістарычнага 
слоўніка беларускай мовы. Перш за ўсё яна падпарадкоўваецца заканамернас-
цям граматычнай і графіка-арфаграфічнай уніфікацыі, выпрацаваным з мэтай 
афармлення рэестравага матэрыялу. У адпаведнасці з гэтымі заканамернасцямі 
ў якасці загаловачнай формы назоўнікаў, асабовых займеннікаў і колькасных 
лічэбнікаў, за выключэннем слоў, якія ўжываюцца толькі ў множным ліку (во-
рота, грабли), прымаецца форма назоўнага склону адзіночнага ліку: братъ, 
день; вода, воля; весло, дозренье; я, ты; два, две. Для прыметнікаў незалежна 
ад таго, якая форма (поўная ці кароткая) пераважае ў тэкстах, зыходнай 
лічыцца форма назоўнага склону адзіночнага ліку мужчынскага роду: брунат-
ный, виноватый, глиняный, дорослый. Гэтак жа афармляюцца парадкавыя 
лічэбнікі і дзеепрыметнікі: вторый, двадцатый; бегучий, воланый. Дзеясловы 
выступаюць у інфінітыве: бежати, водити. 

Раскрыццё значэння слоў дасягаецца рознымі шляхамі. Найбольш пашы-
раным прыёмам тлумачэння з’яўляецца падбор лексічных эквівалентаў або рада 
сінонімаў сучаснай беларускай мовы да адпаведных старабеларускіх слоў: вер-
тепъ ‘пячора’, дисейший ‘сённяшні, сучасны, цяперашні’. У выпадках, калі для 
раскрыцця значэння слоў не знаходзіцца адпаведных эквівалентаў у сучаснай 
літаратурнай мове, выкарыстоўваецца прыём апісальнага тлумачэння, як гэта 
прынята ў тлумачальных слоўніках: боброгонъ ‘лоўля баброў’, воеводичъ ‘сын 
ваяводы’. Дэфініцыя часам дапаўняецца звесткамі энцыклапедычнага характа-
ру, асабліва калі размова ідзе аб малавядомых зараз рэаліях і паняццях: бар-
дышъ ‘халодная зброя ў выглядзе шырокай сякеры з закручаным у форме 
паўмесяца лязом, насаджанай на доўгае дрэўка’, десятский ‘службовая асоба, у 
веданні якой знаходзілася дзесяць чалавек ці дзесяць гаспадарчых адзінак’. Пры 
раскрыцці значэння асобных вытворных слоў выкарыстоўваюцца спасылкі на 
адпаведныя зыходныя формы: будованье ‘дзеянне па дзеяслову будовати’, го-
товизный ‘прыметнік ад готовизна’. 

Распрацоўка мнагазначных слоў праводзіцца шляхам выдзялення і тлума-
чэння кожнага значэння, якое адзначаецца арабскай лічбай і пачынаецца з абза-
ца. Усе значэнні ілюструюцца цытатным матэрыялам з помнікаў старабелару-
скай пісьменнасці, размешчаным храналагічна. Ілюстрацыі падбіраюцца з такім 
разлікам, каб больш дакладна раскрыць сэнс і паказаць ужывальнасць слова ў 
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розных жанрава-стылявых разнавіднасцях пісьменнасці на ўсім працягу яе 
гісторыі. У слоўнікавых артыкулах вылучаюцца яркія пераносныя значэнні і 
выяўленыя ў помніках найбольш характэрныя фразеалагізмы і ўстойлівыя 
словазлучэнні, якія таксама ілюструюцца цытатным матэрыялам. Кожны прык-
лад экземпліфікацыі пашпартызаваны. 

Усё выкладзенае паказвае, што ў аснове работы складальнікаў 
“Гістарычнага слоўніка беларускай мовы” як пры адборы лексікі для слоўніка, 
так і на этапе яе лексікаграфавання ляжыць прынцып вывучэння ўсяго наяўнага 
матэрыялу на дадзенае слова з улікам лінгвістычных і культурна-гістарычных 
фактараў. Пасля выхаду ў свет апошняга, 40-га выпуску слоўніка Беларусь ат-
рымае унікальны лексікаграфічны даведнік. Ужо і зараз гэта фундаментальная 
праца ўспрымаецца як выключна важная падзея ў айчыннай філалогіі і выклікае 
цікавасць не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі. Старажытныя 
пісьмовыя тэксты набылі каштоўнасць як першакрыніца пазнання гісторыі на-
рода і яго мовы. Да іх звяртаюцца не толькі моваведы і літаратуразнаўцы, але і 
гісторыкі, археолагі, фалькларысты, прававеды, мастацтвазнаўцы, наогул самыя 
шырокія слаі грамадскасці. Выдаць гістарычны слоўнік, падрыхтаваны ў 
выніку шматгадовай напружанай працы, – пачэсны абавязак беларускіх 
моваведаў перад гісторыяй нашага народа. 
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