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Аб слоўніку лацінізмаў старабеларускай мовы 

Самы значны пасля паланізмаў пласт лексікі іншамоўнага паходжання ў 
старабеларускай мове складаюць запазычанні з лацінскай мовы. Шырокае 
пранікненне лацінізмаў значна ўзбагачала слоўнікавы склад мовы, павялічвала 
сродкі яе лексічнага выражэння. Вядомыя старабеларускай мове лацінізмы 
служылі для выражэння разнастайных адцягненых паняццяў, утваралі навуко-
вую, грамадска-палітычную і канфесійную тэрміналогію. 

Лексіка лацінскага паходжання неаднаразова прыцягвала ўвагу айчын-
ных гісторыкаў мовы [гл. напр., 1, 2, 3, 4, 5]. Аднак працы, у якіх разам з 
іншымі даўнімі запазычаннямі разглядаюцца і лацінізмы, носяць апісальна-
канстатуючы характар. Для больш грунтоўных высноў аб групах, тыпах, ха-
рактары, спосабах запазычанняў з лацінскай мовы неабходна прааналізаваць 
адпаведны фактычны матэрыял, што вельмі зручна было б зрабіць на падставе 
слоўніка лацінізмаў. На сённяшні дзень найбольш грунтоўнай крыніцай, у якой 
зафіксавана старабеларуская лексіка (у тым ліку і запазычаная з розных моў), 
з’яўляецца няскончаны “Гістарычны слоўнік беларускай мовы”. Аднак пры яго 
ўкладанні назіраецца дыферэнцыраваны падыход да лексікі іншамоўнага па-
ходжання [4], што не дазваляе зафіксаваць у ім усю сукупнасць запазычанняў з 
лацінскай мовы, якая функцыянавала ў старабеларускай мове. 

Безумоўна, стварэнне такога слоўніка – справа не аднаго года і не аднаго 
чалавека. Пачатак картатэкі мяркуемага слоўніка лацінізмаў можа быць засна-
ваны на аналізе некалькіх помнікаў, да якіх паступова будуць далучацца 
іншыя творы старабеларускага пісьменства. Паколькі лексіка лацінскага па-
ходжання абслугоўвала самыя розныя сферы тагачаснага жыцця, то і адзнача-
ецца яна ў самых розных у жанравых і стылістычных адносінах тэкстах. У 
якасці аб’екта для збору фактычнага матэрыялу намі абраны рэлігійна-
палемічныя тэксты, бо яны адначасова датычацца і рэлігійнага, і грамадскага, і 
палітычнага жыцця, а таму ў іх сустракаецца значная колькасць лацінізмаў. 
Пакуль што крыніцай фактычнага матэрыялу паслужылі твор Пятра Скаргі 
“Берестейскiй соборъ и оборона его” (1569) і ананімны твор “Посланiе до ла-
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тинъ изъ ихъ же книгъ” (1582). На сённяшні дзень сабраная намі картатэка 
налічвае каля 100 лексем. 

Безумоўна, стварэнне такога слоўніка вымагае выпрацоўкі канкрэтных 
прынцыпаў укладання. Так, адным з праблемных пытанняў мяркуемай работы 
з’яўляецца ўключэнне ў слоўнік уласных лексем. Калі ўключэнне агульнай 
лексікі без якіх-небудзь абмежаванняў ужо даўно замацавана лексікаграфічнай 
практыкай і не выклікае ніякіх пярэчанняў, то да анамастычнага матэрыялу 
назіраюцца розныя адносіны ў залежнасці ад задач, якія ставяць перад сабой 
укладальнікі слоўнікаў, і магчымасцей іх рэалізацыі. Напрыклад, у 
“Гістарычны слоўнік беларускай мовы” анамастычны матэрыял не ўключаны 
галоўным чынам таму, што значную колькасць крыніц слоўніка складаюць пе-
ракладныя творы – хронікі, хранографы і канфесійныя тэксты, якія насычаны 
вялікай колькасцю чужаземных імён і геаграфічных назваў [6]. А яны ў сваю 
чаргу не маюць істотнага значэння для гісторыі слоўнікавага саставу белару-
скай мовы. Паколькі наша мэта – скласці па магчымасці поўны рэестр слоў, 
запазычаных з лацінскай мовы, то не ўяўляецца магчымым пакінуць па-за 
ўвагай і ўласныя лексемы. 

У слоўніку будуць фіксавацца таксама графічныя, арфаграфічныя і фа-
нетычныя варыянты лексем. Слоўнікавы артыкул на пэўнае слова будзе ад-
крывацца асноўным варыянтам, за якім будуць змяшчацца дадатковыя вары-
янты. Гэтыя варыянты, акрамя таго, будуць змешчаны на адпаведных 
алфавітных месцах у якасці спасылачных слоў. 

Мяркуецца, што слоўнікавы артыкул будзе складацца з наступных 
асноўных частак: 1. Загаловачнае (рэестравае) слова (лексемы ў сваіх зыход-
ных формах: назоўнікі – у форме назоўнага склону адзіночнага ліку; 
прыметнікі, дзеепрыметнікі – у форме назоўнага склону адзіночнага ліку муж-
чынскага роду; дзеясловы – у інфінітыве); 2. Граматычная памета (указвае на 
часціну мовы і дае граматычную характарыстыку гэтаму слову); 3. Лацінскі 
адпаведнік лексемы або лацінскае слова, ад якога быў утвораны дадзены 
лацінізм; 4. Тлумачэнне значэння слова; 5. Экземпліфікацыя (ілюстрацыя цы-
татай з помнікаў старабеларускага пісьменства, у якой найбольш ярка і тыпова 
перадаецца значэнне слова). Гэтыя часткі будуць абавязковымі і агульнымі 
для ўсіх слоўнікавых артыкулаў. 6. Адсылачныя паметы (адсылачная памета 
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гл. будзе выкарыстоўвацца ў выпадках, калі слова зафіксавана ў картатэцы ў 
некалькіх фанетыка-арфаграфічных варыянтах, адзін з якіх прымаецца за 
асноўны і суправаджаецца слоўнікавым артыкулам, а ўсе астатнія змяшчаюц-
ца побач з асноўнай загаловачнай формай, але, акрамя таго, прыводзяцца на 
сваіх алфавітных месцах з адсылкай на асноўную форму). 

У выніку заняпаду старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы значная 
частка засвоеных ёю лексем лацінскага паходжання аказалася забытай. Аднак 
многія з іх вярнуліся ў беларускую мову ўжо ў пазнейшыя часы і іншымі 
шляхамі. Дадзены слоўнік стане спробай фіксацыі і сістэматызацыі адпаведна-
га лексічнага пласта; разам з тым ён можа паспрыяць і аднаўленню некаторых 
яе адзінак. 
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