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ЛЕКСІЧНАЕ НАПАЎНЕННЕ ЛЕТАПІСНАГА ФРАГМЕНТА 
«ПАХВАЛА ВІТАЎТУ»: ІМЕННЫЯ ФОРМЫ

За стагоддзі свайго існавання белару-
скае летапісанне зведала змены як 

унутры самой летапіснай формы, так і ў пла-
не актыўнага назапашвання пісьмова апра-
баваных сродкаў розных літаратурных 
жанраў старажытнага пісьменства. 

Мяркуецца, што «Пахвала Вітаўту» ўз нік-
ла ў Смаленску прыкладна ў 1430 г. і захава-
лася ў чатырох рэдакцыях у складзе бела ру-
скіх зводаў летапісаў і ў гістарычных збор ні-
ках. Летапісная версія выступае самастойным 
фрагментам у трох спісах І беларускага зво-
ду – Супрасльскім, Слуцкім і Акадэмічным, 
а таксама ў спісах ІІ зводу – Красінскага, Ру-
мян цаўскім, Рачынскага, Еўраінаўскім, Аль -
шэў скага. У Супрасльскім і Слуцкім да ец ца 
асобным абзацам без загалоўка, у Ака дэ міч-
ным атрымала назву «Сказание о великом 
князи Витовте», у Красінскага, Румянцаўскім 
і Рачынскага – «Похвала о великом кня-
зи Витовте», у Еўраінаўскім – «О похвалѣ 
великого князя Витовта литовскаго» 
і ў Альшэўскага – «Pochwala o vielkim xiędzu 
Vitolcie Kiestvćeviczv». 

Летапісны тэкст «Пахвалы Вітаўту» 
ў спі сах І беларускага зводу (Супрасльскім, 
Слуцкім і Акадэмічным) вытрыманы ў то-
не жыційна-царкоўным і максімальна на-
блі жаны да панегірычнай першакрыніцы. 
Пахвала як літаратурны жанр старажытнай 
літаратуры абапіралася на панегірык – ух-
вальнае слова на адрас асоб высокага 
духоўнага сану. У пуб лікацыях адзначаецца, 
што элементы ўрачыстай пахвалы найперш 
праявіліся ў лексічных намінацыях вялікага 
князя Вітаўта як тытулаванай асобы: ве ли-
ки(и) господарь; велик(ыи) осподарь, зове-
мы Витовт; славны(и)/славны господарь / 
гос подар; сълавныи господарь Витовъть; 
славны(и) осподар велик(ыи) князь Ви-
товт; великыи князь Александро, зовемыи 
Витовъть; славны(и) господарь велики(и) 
князь Александр, зовемы Витовт; велики(и) 
князь Александр, зовемыи Витовът 
литовски(й) и руски(й), иных многих земль 
господарь і інш. [1, с. 192–203]. 

У якасці апорнага слова такіх устойлівых 
выразаў намінатыўнага характару выступа-
юць назоўнікі князь і гаспадар. Абодва сло-

вы запатрабаваны ў помніках старажытнага 
беларускага пісьменства як шматзначныя: 
князь ‘1. Правадыр; военачальнік; старэй-
шына. 2. Уладар, гаспадар. Князь бесовский 
(бе совъ, злосливый, злостий, света того, 
смерти, темностей, умерливыхъ) – д’ябал, 
ула дар цёмных сіл; князь света, князь сего 
света – той, хто творыць дабро; Бог. 3. Чала-
век шляхетнага паходжання. 4. Тое, што 
і ксендзъ у 1 знач. Князь біскупъ – архіепіскап. 
5. Уладальнік і правіцель княства або воб-
ласці (удзела). Великий князь – а) састаўная 
частка тытула правіцеля дзяржавы; асоба, 
якая носіць гэты тытул; б) нададзены (ня-
спадчынны) тытул некаторых багацейшых 
паноў, магнатаў. 6. Феадал, які мае княжацкі 
тытул, з’яўляецца і знаходзіцца на службе 
ў вялікага князя’ [2, с. 158–161]; господаръ / 
ос по даръ ‘1. Пан. чюдо страшное холопъ 
ωос по дарА продает (Чэцця, 319); не ωбого-
во риваи холопа ωсподарю его абы не клАл 
тебе и бȣдеш винȣ имѣти (Зб. 262, 109); Если 
же бы господарь былъ несправедливый, што 
маеть чинити христіанинъ (Будны, 54); до-
брыи еси сесь град и сесь ωстровъ и нам еси 
всим господар (Трыст., 74); хто всѣмъ влада-
етъ што есть оу домȣ, той господарем есть 
всее челАди (Апакр., 96); люди их без госпо-
дара мешкаютъ (Патр. П, 87б); Строитель …, 
господар, рАдца, поправȣючій (Бяр., 158). 
2. Уласнік, уладальнік дома, гаспадаркі, га-
спадар. Коли бы чий пес коня, вола або ин-
шого якого другого уелъ … за таковое быдло 
господарь будет повиненъ отказывати 
(Ст. 1529, 98); Напервей з мешчанъ… кото-
рые гандлюють и ремества вживають, съ 
кожъдого домового господара … по шести 
жъ грошей (КСД, 827, 1566); за ласкою бо-
жою вилневцов ωбоз немалы до тоеж стодо-
лы наехали а розбоницы поȣтекали и кгоспо-
дар Ђкись тэж нецнота вымавЂлсе же што 
мел чинит (Еўл., 33); того много статками на 
весне сами господари свое збоже травили 
(Барк., 164); господар вышол сеЂти насенЂ 
(Зб. 261, 133); Бѣда домови, в которомъ го-
сподара нѣтъ (Мак., 271); гды тое троха 8тих-
ло, Ђ господара потихȣ ωбȣдивиши, ничого 
ему ω том страхȣ не споминаючи, просилем 
абы нас тогож часȣ на дорогȣ новогородскую 
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навѣлъ (Дыяр., 151); злы то дом где господа-
ра не слухают (Зб. 752, 420б); Стран но-
пріимецъ; Господаръ пріймȣючій гостѣ (Бяр., 
157); Родіонъ, господаръ купецкого дома, по-
далъ реестръ зъ подписомъ руки пана войти 
(ИЮМ, XI, 146, 1697). 3. Правіцель (тытул ца-
ра, караля, князя, вышэйшых духоўных асоб, 
бога). Нынѣ ж бы князь великыи Витовтъ, 
осподарь нашъ а любо его послѣдкове… ис-
кладъ вчинили (РЛА, 130, 1407); брату твое-
му а господару своему, цару, добра хочу (КЗ, 
363, 1484); пришолъ самъ ωсподаръ хЂсъ 
неба и земли (Чэцця, 263б); знашла ли есми 
ласку пред господарем моимъ царемъ (Скар. 
КЕ, 10б); отецъ его, великій  гесподарь Васи-
лей, не хотѣлъ того видѣти (АЗР, II, 266, 
1533–1538); земълю пȣстовъскȣю мне госпо-
дар король его мЂлсть далъ (КВЗС, 159б, 
1540); был тамъ ωдин господаръ великии, 
именем Кгвидон (Бава, 162); мовилъ еси, не 
дбаю дей васъ, мещанъ, не отъ васъ маю 
церковъ, але отъ господара короля его 
мЂлсти нашого и данину господпрскую мою 
(ИЮМ, VII, 498, 1590); только за господара 
короля его милость… просити мають (АСД, 
II, 16, 1599); нашъ господар корол его милост 
сам пошол против неприЂтелЂ своег (Патр. 
К, 62); Заразом теж на початкȣ свѣта пан бог 
всемогȣчы Ђко порЂдны гдръ ȣставил пре-
ложенство из верхȣ ȣрЂд, коли адамови дал 
моц владзȣ над всимъ створенем в мори 
и на земли бȣдȣчым (Стрыйк., 412б); По бла-
гословенню господара и отца нашого, архие-
пископа митрополита Киевского и всея Руси 
Иосифа (АВК, I, 44, 1614)’ [3, с. 105–106]. 

Дзеля вызначэння лексічнага ядра «Пах-
валы Вітаўту» ў складзе «Летапісца вялікіх 
князёў літоўскіх» прааналізаваны частотныя 
і парадыгматычныя параметры агульных на-
зоў нікаў і прыметнікаў. Так, паводле Су-
пральскага спісу частотнасць ужывання на-
зоўнікаў па лініі ўбывання выглядае наступ-
ным чынам: князь – 30 разоў (родны склон 
множнага ліку князеи – 2, назоўны склон 
множнага ліку князи – 8, назоўны склон 
адзіночнага ліку князь – 9, князю – 3, даваль-
ны склон адзіночнага ліку князя – 8); госпо-
даръ – 29 (назоўны склон адзіночнага 
і множнага ліку господар – 1 / господарь – 
7 / осподарь – 1 – господари – 2, родны склон 
адзі ночнага ліку господаря – 4 / осподаря – 
1 / осподара – 1, таксама давальнага госпо-
дарю – 8 / осподару – 2, творнага господа-
ремь – 2; земля – 20 (назоўны склон адзі ноч-
нага і множнага ліку: земля – 2 / земли – 8, 
вінавальны склон адзіночнага ліку землю – 6, 

родны склон множнага ліку земль – 3, твор-
ны склон множнага ліку землями – 1); по-
солъ – 9 (назоўны склон множнага ліку по-
слы – 9); честь – 9 (назоўны склон адзіночнага 
ліку честь – 5, родны склон чести – 2, твор-
ны честию – 2); городъ – 6 (назоўны склон 
адзіночнага ліку град – 1, месны склон (во) 
граде – 3, назоўны і родны склон множнага 
ліку городы – 1 / городов – 1); любовь – 
6 (назоўны і родны склон адзіночнага ліку 
любов – 1 / любви – 5); дары – 5 (назоўны 
склон множнага ліку); имя – 4 (творны склон 
адзіночнага ліку именемь – 4); язык – 4 (да-
вальны склон адзіночнага ліку языку – 4); во-
евода – 3 (назоўны і родны склон множнага 
ліку воеводы – 2 / воевод – 1); время – 
3 (назоўны склон адзіночнага ліку время – 
1, родны склон множнага ліку времени – 2); 
даль – 3 (назоўны склон адзіночнага ліку); 
корона – 3 (родны склон адзіночнага ліку ка-
руны – 1 / коруны – 1, вінавальны склон 
адзіночнага ліку коруну – 1); мистр – 3 (род-
ны склон адзіночнага ліку мистра – 2, збор-
ны назоўнік мистрове – 1); река – 3 (назоўны 
і вінавальны склон адзіночнага ліку река – 
1 / реку – 2); братъ – 2 (назоўны і давальны 
склон адзіночнага ліку: брата – 1, брату – 
1); день – 2 (назоўны склон адзіночнага 
і множнага ліку день – 1 / дни – 1); добро – 
2 (назоўны склон адзіночнага ліку); месяцъ – 
2 (родны склон адзіночнага і множнага ліку 
месяца – 1 / месяцеи – 1); множество – 
2 (назоўны склон адзіночнага ліку); орда – 
2 (вінавальны і родны склон адзіночнага ліку: 
орду – 1 / орды – 1); ослушание – 2 (родны 
склон адзіночнага ліку ослушания); по-
мощь – 2 (вінавальны склон адзіночнага 
ліку); сила – 2 (родны і вінавальны склон 
адзіночнага ліку: сила – 1 / силу – 1); служь-
ба – 2 (вінавальны склон адзіночнага ліку: 
служьбу – 2); стареишина – 2 (давальны 
склон множнага ліку – стареишинамь).

Адзінкавае ўжыванне маюць назоўнікі бог, 
боязнь, вепр, владыка, высота, глубина, год, 
господня, дань, двор, дело, живот, запад, 
мит рополия, море, октябрь, паметь, писа-
ние, повеление, поляна, рать, рука, скот, 
слава, слуга, стол, страва, храбрость.

У летапісным тэксце «Пахвалы Вітаўту» 
назоўнікі князь і гаспадаръ выступаюць 
узаема замяняльнымі сінанімічнымі і рэа лі зу-
юць наступныя значэнні: князь ‘5. Уладальнік 
і правіцель княства або вобласці (удзела). 
Великий князь – а) састаўная частка тытула 
правіцеля дзяржавы; асоба, якая носіць гэты 
тытул; гаспадар’. ‘3. Правіцель (тытул цара, 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2015. № 488

караля, князя, вышэйшых духоўных асоб, 
бога)’. Паводле поўнага тэксту Супрасльска-
га летапісу лексема князь сустракаецца 
798 ра зоў, у той час як господар(ь / ъ) / оспо-
дар (ь\/ ъ) усяго 32 разы. У «Пахвале Вітаўту» 
назоўнік князь ужываецца як адносна самога 
Вітаўта («Сии князь велики Витовт, бяше ему 
держащи великое княжение Литовское и Ру-
ское, иныя многия земли, сопроста реку вся 
Руская земля»; Супр. л. 78 зв.), так і іншых 
асобаў («Такожь великии князь московскыи 
во велицеи любви живяше c нимь, и еще же 
иныи князи велици немецькыи служахуть 
ему со всими городы своими и со землями»; 
Супр., л. 79 зв.).

У словаўтваральную парадыгму назоўніка 
князь уваходзіць назоўнік княжение (княже-
ние – 2 разы, княжении – 1 раз): княженье, 
кнежение, кнеженье, кнежэнье, княжанье, 
княжене, княжение, княжэнье, які вызнача-
ецца наступнымі значэннямі: ‘1. Першын-
ство, старшынство. 2. Княжанне, карыстанне 
княжацкая уладай. Великое княженье – ка-
рыстанне ўладай вялікага князя. 3. Княства. 
Быти на княженьи, держати княженье, си-
дети на княженьи – кіраваць княствам; взя-
ти княженье, сести на княженье – атры-
маць княжацкую ўладу; обрати (осадити, 
посадити) на княженье – даць княжацкую 
ўладу’ [2, с. 152–153]. У сказе «Сии князь ве-
лики Витовт, бяше ему держащи великое 
княжение Литовское и Руское, иныя многия 
земли, сопроста реку вся Руская земля» 
назоўнік княжение выступае кампанентам 
сінтаксічна звязанага словазлучэння – вели-
кое княженье.

На 29 словаўжыванняў назоўніка гаспа-
дар у «Пахвале Вітаўту» толькі 3 разы гэты 
назоўнік суаднесены не з асобай вялікага 
князя Вітаўта, а з кіраўнікамі Вугорскай («Не 
токмо же Руская земля вся, но и еще жь го-
сподарь Угорьскои земли, зовемыи цесарь 
римьски и велицеи любви живяще c нимь»; 
Супр. л. 78 зв.), Малдаўскай і Бесарабскай 
земляў («… еще же господарь земли Моль-
давскои и Босарабъския, по власкому языку 
зовемем воеводы, такожь осподарь тои зем-
ли Болгарскои, по болгарскому языку зове-
мыя дЂиспоты…»; Супр. л. 80).

Як лексема князь, так і гаспадар ужыва-
юцца пераважна ў сінтаксічна звязаных зна-
чэннях у складзе ўстойлівых тэрміналагічных 
выслоўяў: велики(и) господарь / велик(ыи) 
осподарь; славны(и) / славны господарь / го-
сподар / осподар; великыи князь / велики(и) 
князь і інш. Ужываныя ў ролі азначэнняў пры 

назоўніках князь і гаспадар прыметнікі вялікі 
і слаўны ў кантэксце «Пахвалы Вітаўту» 
рэалізуюць як прамое, так і пераноснае 
значэнні: великии ‘1. Значны па велічыні і па-
мерах. 2. Значны па колькасці, шматлікі. 
3. Значны па сіле, інтэнсіўнасці або ступені 
праяўлення чаго-н. 4. Выдатны ў якіх-н. 
адносінах. 5. Агульны, усеагульны. 6. Дарос-
лы. 7. Састаўная частка назваў тытулаў. 
8. Састаўная частка назваў царкоўных свят 
і абрадаў. Великое (рогатое) быдло – буй-
ная рагатая жывёла; великая великость – 
вялікае мноства; великий палецъ – вялікі па-
лец; великое сердце – мужны, храбры, бяс-
страшны чалавек; отъ мала до велика – тое, 
што і отъ мала и до велика’ [4, с. 83–85]; 
славныи ‘1. Славуты, паважаны. 2. Вядомы, 
з пэўнай рэпутацыяй. 3. Прыгожы’ [5, с. 408]. 

Велики ў «Пахвале Вітаўту» ўжыты 62 ра-
зы ў формах мужчынскага роду (назоўны 
склон велики – 10 / великы – 1 / великии – 
4 / великыи – 2, родны великого – 10 / вели-
ка – 2 / великих – 1 / великых – 2, давальны 
великому – 4, творны великими – 1 / вели-
цемь – 1, месны о великомь – 1), жаночага 
роду (родны великои – 1, вінавальны вели-
ку – 4, великую – 1, давальны велицеи – 3, 
творны великою – 2), ніякага роду (великое – 
2), множнага ліку назоўнага склону (велици – 
11) і мае значэнні ‘значны па сіле, інтэнсіўнасці 
або ступені праяўлення чаго-н.’, ‘выдатны 
ў якіх-н. адносінах’ і выступае як ‘састаўная 
частка назваў тытулаў’. 

Неабходна адзначыць, што гістарычны 
слоўнік беларускай мовы не падае пры мет-
ніка велице, а толькі аманімічную форму 
прыслоўя: велице ‘1. Вельмі. 2. Цвёрда, моц-
на’ [4, с. 92], велицей ‘прысл., выш. ст. ад. ве-
лице ў 2 знач.’ [4, с. 93]. У летапісным жа тэк-
сце «Пахвалы Вітаўту» ўжыты 3 разы пры-
мет нік велица жаночага роду меснага склону 
ў складзе ўстойлівага выразу во велици люб-
ви живущи і 9 разоў прыметнік множнага ліку 
велици ў складзе ўстойлівых выразаў велици 
господари / велици князи: «Тии же велици го-
сподари вЂлици земли велици князи. И еще 
же писахом зде иныи во велици любви живу-
щи c нимь, a ини крипко служахоть ему, слав-
ному господарю, и честь велику и дары вели-
кы, и дани многи приносяхуть ему, не токмо 
по вся лЂта, но и по вся дни» (Супр., л. 80–
80 зв.).

Прыметнік слаўны ўжываецца 21 раз: 
у мужчынскім родзе назоўным склоне (слав-
ны – 2 / славныи – 3, родным (славного – 3), 
давальным (славному – 10), творным (слав-
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ным – 2), месным (о славномь – 1) у значэн-
нях ‘славуты, паважаны’; ‘вядомы, з пэўнай 
рэпутацыяй’.

У спісах ІІ летапіснага зводу новым вер-
бальным кампанентам у намінацыі вялікага 
князя выступае таксама прыметнік силный. 
Да намінацый тытулаванай асобы великии 
князь Витовт, славный господарь Витовт, 
славный господарь дадаецца силныи госпо-
дарь: «И был князь великии Витовт силныи 
господар и славен по всим землям, и много 
цареи и князеи служыли у двору его» (Рач., 
с. 163). 

У разрад функцыянальна значных пры-
мет нікаў летапіснага фрагмента «Пахвала 
Вітаўту» увайшлі ординский, ужыты 6 разоў 
(ординским – 1, ординского – 1, ординскым – 
1, ординьски – 1, ординьскыи – 1, ординь-
скых – 1); немецкий, ужыты 4 разы (немец-
ки – 1, немецького – 1, немецькому – 1, не-
мецькыи – 1); руский, ужыты 4 разы 
(рус  комь – 1, руская – 2, руское – 1); донскыи, 
ужыты 2 разы (донского – 1, донскыи – 1); 
литовский, ужыты 2 разы (литовское – 1, 
литовскомь – 1); московскыи, ужыты 2 разы 
(московского – 1, московскыи – 1); польский, 
ужыты 2 разы (польского – 1, польскыи – 1); 
резанскыи, ужыты 2 разы (резанского – 1, 
резанскыи – 1); римьский, ужыты 2 разы 
(римьского – 1, римьскому – 1); тферьскии, 
ужыты 2 разы (тферъского – 1, тферь-
скии – 1), царигородский, ужыты 2 разы (ца-
ригородского – 1, царигородьскому – 1). 

Па тэксце «Пахвалы Вітаўту» ў розначы-
таннях Супрасльскага, Слуцкага і Акадэ міч-
на га летапісаў сустрэта замена сінанімічных 
назоўнікаў господарь і князь лексемай царь: 
«Како не почюдимься чести великого госпо-
даря, еже которыи земли на восьтоце или на 
западе приходяще поклоняются славному, 
еже есть царь над всею землю, и тои пришед 
покьлонися славному господарю великому 
князю Александру, зовему Витовту» (Супр., 
с. 58–59); «Како не почюдимся чти великаго 
господаря, иж которыи земли на устоце или 
на западе приходяче покланяються славно-
му господарю, иж есть царь надо всею зем-
лею, и тои пришед поклонися славному ца-
рю великому князю Александру» (Сл., с. 75); 
«Како не почюдимся чести великого того 
господаря, еже которые земли на востоцѣ 
или на западѣ приходяще покланяются 
славному господарю, еже есть цѣсарь над 
всею землею, и тои пришед поклонися слав-
ного господарю великому князю Александру, 
зовемому Витовту» (Акад., с. 108).

У летапісным фрагменце «Летапісца 
вялікіх князёў літоўскіх» «Пахвала Вітаўту» 
лексема царь выступае ў формах назоўнага 
склону адзіночнага ліку (царь – 2 разы), род-
нага склону (цара / царя – 11 разоў), даваль-
нага склону (царю – 2 разы), назоўнага скло-
ну множнага ліку (цари – 2) і роднага склону 
множнага ліку (цареи – 3 разы) ў значэнні 
‘властитель, государь’ [6, с. 1434]. Сло ва ўт-
ва ральная парадыгма назоўніка цар утрым-
лівае прыметнік царева / царевы і назоўнік 
царьство, сустрэты па тэксце 5 разоў. Па-
водле слоўніка старажытнарускай мовы лек-
сема царь выступае аднакаранёвай формай 
да царьство ‘царскій престолъ (о ханской 
власти), титулъ царя’, царевичь ‘сынъ царя; 
сынъ хана Татарскаго’, царевъ ‘прилаг. при-
тяж. отъ сл. царь’, царевьна ‘дочь царя’, ца-
рица ‘жена хана Татарскаго, царицинъ ‘при-
лаг. притяж. отъ сл. царица’, царьскыи ‘при-
лаг. отъ сл. царь’, царьствиѥ ‘царствіе 
небесное, блаженство загробной жизни’, 
царьствовать, царьствȣю ‘царствовать, 
править царствомъ’ [6, с. 1434]. 

Поруч з лексемай царь/цар адносна ты-
тулаваных дзяржаўных асоб, якія былі ў пры-
язных адносінах з вялікім князем Вітаўтам, 
выкарыстаны таксама цесарь/цесар (цесарь 
(цесара – 1, цесару – 1, цесарь – 1) і король 
(короли – 1, королу – 1, король – 2, королю – 
1, короля – 2): цѣсарь, цѣссаръ, цесарь, 
цьсарь ‘властитель, государь; царь небес-
ный (о Іисусѣ Христѣ)’ [6, с. 1461–1462]; ко-
роль ‘кароль, манарх. Король небесныи – 
бог’ [7, с. 21]; кроль, круль ‘тое, што і кароль. 
Кроль небесный – бог, свято трехъ кролей 
(три кроля) – пакланенне вешчуноў (ка та-
ліц кае рэлігійнае свята, якое адзначаецца 
праз 2 тыдні пасля Каляд)’ [7, с. 168]. 

Слоўнік «Летапісца вялікіх князёў лі тоў-
скіх» ахоплівае лексіку розных сфер жыцця 
перыяду ВКЛ і розных жанраў старажытнага 
беларускага пісьменства. Але лексічны 
склад помніка грунтоўна не даследаваны ні 
ў плане поўнага апісання яго семантычнага 
напаўнення і тэматычнай шматпланавасці, ні 
ў плане прыцягнення лексічнага матэрыялу 
для вырашэння пытанняў пра характар 
слоўнікавага складу старажытнай белару-
скай літаратурнай мовы. Так, летапіснае 
апавяданне пад умоўнай назвай «Пахвала 
Вітаўту», выступаючы адметным літара тур-
ным творам старажытнасці, вызначаецца 
пэў ным наборам лексічных сродкаў, падпа-
радкаваных ідэйна-тэма тыч най скіраванасці 
самога тэксту. 
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SUMMARY

The process of formation of lexical structure of 
«Praise to Vitaut» is shown on the basis of quantita-
tive analysis of nominal parts of speech. The text of 
«Praise» is viewed in the context of «Chronicler of 
Grand Dukes of Lithuania» in Suprasl, Slutsk, Aca-
demic, Krasinski, Rumyantsev, Rachynski chronicle 
lists. On the basis of the methodology of compara-
tive historical analysis of the chronicles functionally 
important variant readings of nouns and adjectives 
in chronicle lists of different editions and collections 
are revealed. It is asserted that chronicles consist-
ently and fully refl ect the process of formation of nor-
mative and literary of the ancient Belarusian lan-
guage vocabulary.
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