
гл. будзе выкарыстоўвацца ў выпадках, калі слова зафіксавана ў картатэ-
цы 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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Э.В. Ярмоленка 

Лексічныя асаблівасці Cлуцкага летапісу 

Сярод рукапіснай спадчыны старажытнай Беларусі асобае месца займа-
юць летапісы як прадстаўнікі аднаго з найбольш старажытных відаў 
пісьменства. На сённяшні дзень вядома звыш 20 спісаў беларускіх летапісаў; 
паводле зместу іх падзяляюць на некалькі груп, у складзе якіх вылучаюць тры 
зводы [гл.: 5, с. 25]. 

Аркадзь Іосіфавіч Жураўскі пісаў пра неабходнасць даследавання мовы 
беларускіх летапісаў: “На фоне помнікаў старажытнарускай пісьменнасці 
вельмі цікавай і своеасаблівай выступае мова нашых летапісаў. Без даследаван-
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ня гэтай мовы немагчыма зразумець тыя складаныя працэсы, якія адбываліся на 
шляху станаўлення беларускай літаратурнай мовы” [3, с. 6]. Ён адзначыў, што 
можна толькі прыблізна меркаваць аб мове ранніх арыгінальных летапісаў, якія 
дайшлі да нас у больш позніх спісах. Па яго назіраннях, “мова гэтых спісаў 
прадстаўляе сабою спалучэнне жывой народнай гаворкі з элементамі 
царкоўнаславянскай мовы” [2, с. 111]. 

У сваім даследаванні мы звярнуліся да вывучэння лексічных асаблівасцей 
Слуцкага летапісу. 

Слуцкі летапіс (іначай Увараўскі), створаны ў першай чвэрці XVI ст., 
захоўваецца ў Аддзеле рукапісаў Дзяржаўнага гістарычнага музея ў Маскве; 
Збор А.С. Уварава, № 1381 (153). Гэта адзіны спіс трэцяй, скарочанай рэдакцыі 
“Беларуска-літоўскага летапісу 1446” [6, с. 594]. На падставе запісаў на палях 
рукапісу даследчыкі прыйшлі да высновы, што ён быў перапісаны ў Слуцку. 

Л.М. Шакун у свой час падкрэсліваў той факт, што пры вывучэнні 
“асаблівасці выпрацоўкі спосабаў і прыёмаў беларускага летапісання паводле 
асобных спісаў... трэба выдзеліць тыя часткі (са спісаў кароткай рэдакцыі), якія 
перапісаны з агульнарускіх летапісных зводаў” [7, с. 110]. Ён заўважыў, што 
беларускія моўныя асаблівасці ў гэтых частках сустракаюцца рэдка, больш шыро-
ка беларусізмы прадстаўлены ў арыгінальных частках спісаў кароткай рэдакцыі. 

Слуцкі летапіс складаецца з некалькіх частак: першая – “Летапісец 
вялікіх князёў літоўскіх” (аднак пачатковыя аркушы не захаваліся); далей ідзе 
аповесць пра Падолле, затым змешчана “Смаленская хроніка”, апошняя частка 
рукапісу – агульнарускі летапіс “Летописець о великом князи московскомь, ка-
ко далеки от роду Володимирова” [гл.: 5, с. 29; 6, с. 594; 4, с. 6-7]. 

Цікавым падаецца разгляд суадносін у рукапісе запазычаных, у 
прыватнасці царкоўнаславянскіх, і спрадвечна беларускіх лексічных сродкаў. 

Аснову лексічнай сістэмы Слуцкага летапісу складае спрадвечна белару-
ская лексіка праславянскага, агульнаўсходнеславянскага і ўласнабеларускага 
паходжання, тыя намінацыі, якія шырока прадстаўлены і ў іншых 
старабеларускіх пісьмовых помніках рознай жанрава-стылёвай прыналежнасці. 
Лексіка ўласнабеларускага паходжання фіксуецца галоўным чынам у 
арыгінальных частках летапісу, напрыклад: докуль ‘да таго часу, пакуль’, жон-
ка ‘жанчына’, изброя ‘даспехі, браня’, королица ‘каралева’, матка, маткинъ, 
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мовити, наговорити ‘падгаварыць’, покора, уеднати ‘пагадзіць’, узложити, 
узяти, упреки ‘папярок’, ускласти: докуль сядетъ на Вилни князь великии (77); 
нарядилися во изброи и c сулицами, и со стрелами, и c косами, и c сокирами 
(78); ино бы ему одное жонкы ускласти порьты да выити вон со другою жон-
кою (69); Вели, пане, дворяномь своим убиратися во изброи (78); ускоре прие-
халь к нему и своею королицею (75); брата маткы его (69); Видимонта, дядю 
маткына князя великаго Витовта (69); неции мовять, иж бы тот Фома даль 
князю Скиргаилу зелие отравное пити (72); великыи князь Якаило … наговорил 
местичи виленьскии (68); не восхотh покоры учинити (72); Князь великии 
Ягоило послаль нас к тобh, штобы еси уедналь нас со отцемь своимь, што бы-
хомь дhржали свое, a вы бы свое, a бою бы меж нас не было, a кровопролитие 
бы не учинилося (69); узложи на него руку (81); узял быль половину Литовь-
ское земли по реку Велью (70); повеле копати упреки и переяша воду (81). 

У пэўнай ступені прадстаўлены ў мове рукапісу запазычанні з нямецкай, 
польскай і іншых моў, якія адлюстраваны пераважна ў арыгінальных частках 
тэксту, напрыклад: германізмы: гиньштъ ‘конь (пакладаны), які натрэніраваны 
на пэўную хаду’, гродъ ‘горад’, кунторъ ‘чын у тэўтонскім ордэне’, ланмор-
шалкъ ‘чын у рыцарскім ордэне’, мештер ‘магістр ордэна’, мистръ ‘правіцель’, 
моршалокъ ‘павятовы кіраўнік дваранства’: ударивь … гиньшты y золотых 
седлехь и снастехь (72); з нею посла князя Ивана Олгимонтовича из грода 
Кданьска (71); ланморшалка и иных кунторов много побиша (77); прииде к 
Швитригаилу на помощь мештер вифляньскии (77); Сущу же ему y Немцах y 
Марьине городh y мистра (69); великии князи немецкии, по нмецкому [!] язы-
ку мистрове (75); Изымали смолняне Петрыку, моршалка смоленьскаго и уто-
пили его y Днепр (78); паланізмы: кролевство, моцъ ‘сіла, магутнасць; войска’, 
клеитовныи листы (каралеўская грамата, якая адтэрміноўвае прымяненне 
баніцыйнага ліста, гарантуе бяспеку асобам, жадаючым рэабілітавацца праз 
суд); панъ ‘пан, валадар’, рада ‘парада’: Ческое кролевьство велику честь дер-
жащу над славнымь господаремь (75); [пакь великы Кестутеи собрався своею 
мо]цию и [вженеть во город во] Вилню (68); он прислаль ко князю Костянътину 
клеитовныи листы (74); пана Долкгирда з города Каменца созвали на раду собе 
и до рады не допустили (75); грэцызмы: деспотъ ‘правіцель, валадар’: госпо-
дарь земли Болгарьскои, по больгарьскому языку деспоты (75); лацінізмы: ко-
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руна/каруна: Князь великии Витовт хотель положити на себе коруну, и его не-
приятели полянене не перепустили каруны (75); цюркізмы: бахматъ 
‘нізкарослы конь’, камка ‘шаўковая ўзорыстая тканіна’: учти князя великаго 
Витовта многими дарми: чепми златыми и поясы золотыми, соболми, камьками, 
сосуды золотыми и бахматами (72); ударивь … многоценными камьками (72). 

Пры вывучэнні асаблівасцей узаемадзеяння спрадвечна беларускай і 
царкоўнаславянскай лексікі ў Слуцкім летапісе мы засяродзілі ўвагу на 
рэалізацыі ў рукапісе некаторых фанетычных паказчыкаў, па якіх вызначаецца 
прыналежнасць лексемы да царкоўнаславянізмаў. Як вядома, гэта 
няпоўнагалосныя напісанні, ужыванне щ на месцы ч, ужыванне жд на месцы 
ж, пачатковае е замест о, пачатковае ра заместь ро [гл.: 1, с. 131]. На думку 
Л.П. Якубінскага, два першыя паказчыкі, верагодна, успрымаліся як прыметы 
царкоўнаславянскай мовы і самімі старажытнымі ўсходнеславянскімі 
кніжнікамі [8, с. 274]. Разгледзім іх рэалізацыю ў Слуцкім спісе. 

Назіранні паказалі, што ў Слуцкім летапісе прадстаўлена значная коль-
касць паралельных поўнагалосных і няпоўнагалосных напісанняў.  

Напісанне голов (2 фіксацыі) выяўлена ў складзе народна-гутарковага 
ўстойлівага слоўнага комплексу стеречи головы і пры апісанні язычніцкага бо-
га Перуна: стерегль есми своее головы (68); голову ему сребряну (80). Напісанне 
глав (3 фіксацыі) сустрэлася ў арыгінальных частках, дзе аўтарам рукапісу 
захоўваецца (відавочна свядома) царкоўнаславянская пісьмовая традыцыя: пле-
никовь подь стену главами кладаху и зажигаху (70), Обратится болезнь его на 
главу (70); И понесоша его на главах священици (72). 

У Слуцкім летапісе адзначана 78 выпадкаў ужывання няпоўнагалоснага 
напісання град (у тым ліку ў складзе ўласных назваў), а таксама 4 напісанні 
граж-: Ко градомь же пришли (70); цариградскому (75); ко Царюграду (78); по-
беже у град Оуручии (79); стену градскую (81); И вси гражане его, видяче, 
плокахуся (83). Выяўлена 134 поўнагалосныя напісанні город (у тым ліку ў 
складзе ўласных назваў), а таксама 1 напісанне горож-: внидоша по примету 
черес городь (83); к Северьскому Новугородку (68); y Марьине город (71); 
Новгородци же пакы честь имь воздаша (71); Князь же Юрьи сослався и смол-
няны з горожаны (73); на ноч огородили тыномь около всего города (83). Пры-
ведзеныя даныя сведчаць аб перавазе ў гэтай пары поўнагалоснай формы. 
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Цікава, што ў Слуцкім спісе поўнагалосныя і няпоўнагалосныя напісанні ня-
рэдка выкарыстоўваюцца паралельна ў аднолькавым кантэксце: Поиде к городу 
Мьстиславлю, ста y града Мьстиславля и нача добывати, порокы бити градь 
(70). Звернем увагу і на той факт, што формы слова Царьградъ ужываюцца 
толькі з часткай град. 

У Слуцкім спісе зафіксавана 8 ужыванняў поўнагалоснага напісання золот 
(і ў складзе ўласнай назвы) і 1 ужыванне няпоўнагалоснага напісання злат: учти 
князя великаго Витовта многими дарми: чепми златыми и поясы золотыми, со-
болми, камьками, сосуды золотыми и бахматами (72); ко Золотым воротамь (83). 

Напісанне глад двойчы прадстаўлена ў агульнарускай частцы: бе глад ве-
ликь (80); Изнемогаху корсуняне y граде гладомь (81). 

Двойчы адзначана напісанне млад у арыгінальнай частцы паралельна з глав: 
князю Швиртигаилу тогда сущу младу (71); бехь тогды млад (72). Форма молод 
сустрэлася адзін раз у агульнарускай частцы: 5 от молодых, его Сава именем (83). 

Па адной фіксацыі ў тэксце маюць напісанні грод і злот, з’яўленне якіх у 
мове рукапісу звязваем з уплывам польскай мовы: из грода Кданьска (71); ша-
тер великыи и злотоверхии (83). 

У Слуцкім летапісе выяўлены шэраг напісанняў щ на месцы ч. Так, намі 
адзначана 4 фіксацыі нощ і 6 фіксацый ноч, прычым напісанне нощ- сустрэлася 
і ў арыгінальнай частцы, а ноч – і ў агульнарускай: y Креве пятыя нощи князя 
вhликаго Кестутия удавили коморникы (69); и вздоша татарове на стены изви-
енныи, стрежахутся день и ночь (84). 

У арыгінальнай частцы выяўлена напісанне свещ: И понесоша его на гла-
вах священици, поюще песни отходныя, со свещами (72). 

Намі адзначана 13 фіксацый помоч- і 4 фіксацыі помощ-: он же начне 
воевати помочю немецькою Литовскую землю (69); помочь дал (74); приходиль 
на помочь (74) – королю же Владиславу всегда помощь дающу (75); рати и си-
лы посылаше на помощь (76); прииде к Швитригаилу на помощь мештер виф-
ляньскии (77). 

Прыведзеныя прыклады сведчаць аб тым, што стваральнік Слуцкага спісу 
аддаваў перавагу напісанням з літарай ч у гэтай пазіцыі; верагодна, ужыванне 
архаічных напісанняў з літарай щ было абумоўлена данінай традыцыі, а таксама 
падтрымлівалася стылёвымі мэтамі. 
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Праведзены аналіз лексічных асаблівасцей Слуцкага летапісу паказаў, 
што запазычаныя лексемы (напрыклад, паланізмы, германізмы) сустракаюцца ў 
большай колькасці ў арыгінальных частках летапісу. 

Лексемы з фармальнымі фанетычнымі паказчыкамі прыналежнасці да 
царкоўнаславянізмаў адзначаюцца і ў арыгінальных, і ў агульнарускіх частках 
летапісу. Аднак супастаўленне няпоўнагалосных і поўнагалосных напісанняў, 
напісанняў з літарамі щ і ч у аднолькавых пазіцыях дазваляе меркаваць, што 
аўтар Слуцкага спісу арыентаваўся на жывое вымаўленне; царкоўнаславянскія 
моўныя элементы ён мог выкарыстоўваць па традыцыі, свядома, для стварэння 
пэўнага моўнага каларыту, а таксама мог пераносіць у свой рукапіс механічна 
пры перапісванні пэўных кавалкаў тэксту. 
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