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АД'ЕКТЫУНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ 3 ДАВАЛЬНЫМ СКЛОНАМ 
У СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Сярод тыпаў ад'ектыўных канструкцый з давальным склонам залеж-
нага слова (назоўніка або займенніка) самьгмі інматлікімі ў старой 
беларускай пісьменнасці былі беспрыназоўнікавыя канструкцыі. Пры-
назоўнікавыя канструкцыі былі абмежаваны ўсяго накалькі.мі разна-
віднасцямі, прычым ва ўсіх гэтых вьгпадках ужываўся толькі адзін пры-
назоўніік — к (ко,  ку). Прадуктыўнасць гэтых жанструкцый залежала 
ад магчымасцей сінтаксічнага оп-алучэння галоўнага слова (прымет-
ніка) з залежным (назоўнікам або займеннікам). 

I. Беспрыназоўнікавыя канструкцыі 

Сабраныя ў пісьмовых помніках XV—XVII стст. матэрыялы паказ-
ваюць, што ў старой беларускай мове (жывой і пісьмовых стылях) ад'-
ектыўныя беспрыназоўнікавыя канструкцыі з давальным склонам за-
лежнага слова маглі ўтварацца шматлікімі прыметнікамі, якія ўвахо-
дзілі ў разнастайныя ісемантычіныя разрады. 

1. 3 прыметнікам бліізтй маглі спалучацца толькі назоўнікі, якія 
абазначаюць асоб, або займеннікі ў значэнні такіх назоўнікаў: наеь 
блнзкнмн ему чнннть (Ев. К-, III, 179); блнзкій оуснм (Трн кор., 68). 

У сувязі з такой абмежаванасцю з боку залежнага кампанента сло-
вазлучэнні гэтага тыпу былі маланрадуктыўнымі, хоць у пісьмовых пом-
ніках яны сустракаюцца даволі часта. 

2. Толькі асабовыя назоўнікі (і займеннікі ў іх значэнні) маглі сін-
таксічна звязвацца і з прыметнікам вірный: онь н»мт> есть вірный 
(АЗР, V, 1); есм-ь быль верень отцу (Скор., Царств, II, 95 адв.). 

Параўн. таксама спалучэнне прыметніка легковірный з назоўнікам 
слово: Мужь легков-Ьрны словом ёй далт> містце (Хрон. XVII ст., 
64 адв.). 

Як відаць, і гэта канструкцыя была малапрадуктыўнай у старой мове. 
3. 3 прыметнікам вдячный (удячный)  у форме давальнага беспрына-

зоўнгкавага спалучаліся назоўнікі, якія абазначалі асоб; гэта канструк-
цыя выражала аб'ектныя адносіны: которая жь послуга нх-ь намь добре 
вдячна есть (ДМАМЮ, I, 523); ннхто тн не будет смітн річы штобы 
тобі невдячно (Трьістан, 13); томоу вдячнымь старайся бытн завше 
(Лекаретво, 165). 

Гэта канструкцыя гістарычна склалася пад уплывам адпаведнай 
дзеяслоўнай канструкцыі, параўн.: скоро вернн ему первей нежелн солн-
це зайдеть, дабы лежа подь одежею своею дяковал тоб-Ь (Скор., Второ-
зак., 46); казалн вашой мнлостн высоце дяковатн (ЛМ, РЙБ, XXX, 21); 
услм дякую вамь (АВАК, XVII, 432). 

4. 3 прыметнікамі ванный, повіінный, вановатый, повііноватый так-
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сама спалучаліся толькі асабовыя назоўнікі і займеннікі ў іх значэнні, 
прычым, акрамя формы давальнага склону, у гэтай канструкцыі нярэдка 
ўжывалася і форма творнага склону: А тогь дей Вяжнс-ь внновать 
быль ему трема копамн (ЛМ, РНБ, XXVII, 104); н мы неповнннн будемь 
клятве сей (Скор., Нав., 7 адв.); правнтп будешь на блнжнем-ь твоем-ь 
дольгу еже вннен-ь есть тоб4 (Скор., Второзак., 46); з Мнколая роднвся 
Грннь, который есть намь повнноватый (АВК, XXII, 134); Сумою того 
всего почту, его мплостн повннного, коней сорокь сем-ь збройне (ЛМ, 
РНБ, XXXIII, 439). 

У некаторых выпадках гэта канструкцыя ўскладнялася формай род-
ната склону: тогды вжо самн с почты свонмн, войне з ьіменей свонхь по-
впннымн, сего году рушптнся н на войну ехатн не мають (ДМАМЮ, I, 
467). 

5. Канструкцыя з прыметнікам должный, які заўсёды выступаў у ка-
роткай прэдыкатыўнай форме, сустракаецца зрэдку толькі ў кніжнай 
мове: Кто есть долженг. прнетелю брату плн блнжнему своему, тогда 
той емуже естг. должен невозможеть взятн долгу своего (Скор., Второ-
зак., 32). 

6. Да прыметнікаў віінный, должный па значэнню блізка стаяў пры-
метнік пенный (ад назоўніка пеня 'гірашовае спапнанне', 'забарона'); 
з ім таксама спалучалася або толькі форма давальнага оклону, або ад-
начасова форма давальнага і творнага склонаў назоўніка (займенніка): 
у Кертовнчохг. ннышй следг. другого чоловека продаль есмн Вежькгай-
лу обель вечно, ннкому не пенно (ЛМ, РНБ, XXVII, 125); отець 
мой Мартннь Ячевнчь Дедюль закупнль быль у Мнклаша Ондрее-
внча четверть нменья его отчнзного, ннкому ннчнмь не пенного (АВК, 
XXII, 211). 

7. 3 прыметнікамі властывый, властный спалучалася форма даваль-
нага 'ббспрыіназоўнікавага імён, яікія абазначалі асоб іЦІ міфічных істот, 
радзей больш агульных назоўнікаў; гэта канструкцыя выражала аб'ект-
ныя адносіны: Лечь сія суть властнвая нмена богу (Кат. Будн., 183'— 
183 адв.); всему св'Ёту гаразнпк сей есть -влаеный (Ев. К., III, 263); 
смысль нашему смысловп власный (там жа, 268). 

У ікніжнай мовепо'бачз гэтай канструкцыяй'ужывалася таксама кан-
струкцыя з прыметнікам свойственный: Свойственно то кождому зь ннхь 
(Апокрнснс, РНБ, VII, 1164); не свойствено бо се хрнстіаном б і (ОЕВ, 
РМБ, VII, 937). 

8. Малапрадуктыўнай і рэдка ўжывальнай была канетрукцыя пры-
метніка высошй і залежных ад яго асабовых назоўнікаў: Высока есть 
велмн безумному мудрость (Скор., Прнтчп, 36 адв.). 

9. 3 прыметнікамі годный, угодный, погодный спалучалася форма да-
вальнага беспрыназоўнікавага розных па значэнню імён (займеннікаў). 
Залежная форма ў гэтай канструкцыі выражала аб'ектныя адносіны: н 
говорншн еже неесть угодно тобі (Скор., Йов, 20 адв.); н над нншіе вше-
лякіе діву годные на світЬ квіткн (Лекарство, 59); молптвамь н лзам 
чась есть завше погодный (Ев. К., III, 206 адв.). Параўн. таксама сло-
вазлучэнне з кніжным лрыметнікам благоўгодный: самая та телеса жер-
тву (блгоугодну бгоу нарече (Окт., 11 адв.). 

Разгледжаная канструкцыя сфарміравалася, відаць, пад уплывам 
адпаведнай дзеяслоўнай канструкцыі з галоўным кампанентам-дзеясло-
вам годіітііся, якая сустракалася яшчэ ў ранніх беларускіх помніках: 
Нно где будеть таковый чоловекь, который ся ему годнть, штобы быль не 
куішчннкь, н ты ему дай чоловека (ДМАМЮ, I, 536); ему оугодятн не 
зможемо (Ев. К., III, 272 адв.). 

Па гэтай жа мадэлі канструяваліся і субстантыўныя словазлучэнні 
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з аддзеяслоўным назоўнікам угоженье ў ролі галоўнага кампанента: 
добрым-ь оугоженемт> бгу, набытн таковон до него оуфностн (Ев. К., II, 
59); н то оучнтелевн досыть на оугожене бгу (Ев. К., III, 162). 

Дарэчы адзначыць, што яшчэ ў старажытныя часы на базе ад'ек-
тыўнай канструкцыі угодный богу шляхам зліцця ў адно лексіка-семан-
тычнае цэлае абодвух кампанентаў утварыўся складаны прыметнік бо-
гоугодный, які часта сустракаецца і ў беларускіх пісьмовых помніках: 
вь подобенство богоугодного жнтіа нхь подвнзаемся (ОЕВ, РНБ, VII, 
929); на всякое богоугодное д-Ьло (ВО, РМБ, VII, 108) і інш. 

10. Вельмі абмежаваны былі магчымасці ўтварэння ад'ектыўнай кан-
струкцыі з прыметнікам грішный. У якасці залежнага кампанента пры 
ім маглі выступаць толькі некаторыя асабовыя назоўнікі або займеннікі 
на іх меецы: Не іпірцввду лн опрочата іназадь, то грешень буду отцу ево-
ему по вся часы (Скор., Быт., 83); Естьлн же не прнведу его к тобі н не 
поставлю его пред тобою, то буду грешень тобі по вся часы (там жа, 
79 адв.). 

11. 3 прыметнікамі грозный і страшный спалучаліся некаторыя аса-
бовыя назоўнікі і на іх месцы займеннікі: тот цесарь татарскій потом 
оуснм людем грозен был (Трн кор., 95); грозень есть бгь всімь около 
него будучнмь (Ев. К-, I, 10); от Лнтвы семдесят мість з Велнкнмь 
Новгородомь отняль, страшный быль всімь народомь (Хрон. літ., 516); 
молнтва ест барзо б-Ьсом страшна (Ев. К., II, 59 адв.) і інш. 

12. 3 прыметнікамі дотклавый, образліівый спалучаліся толькі назоў-
нікі гонор, почтшость і слава (апошні з пастаянным азначэннем доб-
рая). Канструкцыя гэта была стэрэатыпным выразам, які ўжываўся 
звычайна ў пісьмовых скаргах, што дасылаліся ў мясцовыя органы ўла-
ды і ў судавыя ўстановы: хотечн его бнть, еловы не учьтнвы[мн] н досыть 
дотклнвымн доброй славе его соромотнль, лаель (АВК, XXXVI, 178); н 
его самого пана Тарновского словы не утстнвымн, доброй славе дотклн-
вымн лаяль, соромотшіь водлугь уподобанья своего (АВК, XX, 173); 
самь тоть Рутовнчь... почаль его возного словы злымн шкарадне лаеть, 
соромотнть досыть дотклнвымн, доброй славе н учтнвостн его о-бразлн-
вымн (там жа, 113). 

Зрэдку ў канструкцыі з прыметнікам дотклывый залежнае слова магло 
ўжывацца ў форме давальнага з прыназоўнжам кь (ку): словы не уч-
стнвымн, ку почстнвостн моей дотклнвымн, на мене ся торгалн н соромо-
тнлн (АВК, XXII, 263). 

13. 3 прыметнікамі еданосоветный, едпномысленный, якія з'яўляюцца 
кніжнымі па ўтварэнню і паходжанню, спалучаліся ў форме давальнага 
беспрыназоўнікавага толькі назвы асоб, у тым ліку асоб па іх прына-
лежнасці да пэўнай народнасці: Сін веЬ православнн бышя н еднномыс-
леннн четыремь патріархомь (ОЕВ, РНБ, VII, 794); Онн же, царьскаго 
радн нменн радн бышя, н еднносоветнн папі н веЬм Рнмляномь (там 
жа, 796); н нначей зась сынамн Авраамовымн Хс Гдь называеть, тоесть, 
еднномыслных Аврааму (Ев. К., III, 198). 

14. 3 прыметнікам заставный спалучаліся толькі назвы асоб, якія 
з'яўляліся ўладальнікамі чаго-небудзь (звычайна двара, фальварка): 
позвы кгродскне Менскне заочне у ворота увотькнулом у дворе Тарасов-
ском, заставномь пану Керсновскому (АВК, XXXVI, 330). 

15. 3 прыметнікамі, якія абазначалі станоўчыя якасці або супраць-
леглыя ім якасці (з прыстаўкай-адмоўем не) —добрый, любый, мылый, 
мылостіівый, праемный, прііятный (кніжн.), сладшй, потішный — спалу-
чаліся асабовыя назоўнікі ці займеннікі ў іх значэнні: Людн тьш досыть 
намь добры былн (Хрон. XVII ст., 233); а колн тоть [нгумень] нмь не 
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будегь мшгь н люб-ь, то ннного оберуть (АВАК, XI, 10); Буднжь млло-
стнвь людемь твонмь (Скор., Второзак., 41); Што тежь пншете о крнвь-
ды огь пановь Поляковь гранпцам Велнкого Князьства Лптовьского н 
о таковьш кройннкн неслушные, а вам нелюбые (ЛМ, РМБ, XXX, 272); 
купля справедлнвая есть ему пріемна (Ев. К-, I, 50 адв.); познаю что 
есть прнятно тобі (Скор., Премудр., 14 адв.); а то тымь умыслом"ь, абы 
до порядного спноду вь мшюстн отправованя н до згодного а вс-Ьмь 
хрнстіанокымь людемь потішного его замкненя дорога услатн бы ся бы-
ла могла (ДОНЗРК, 164). 

У кніжных стылях старой беларускай мовы на базе ад'ектыўных кан-
струкцый разгледжанай вышэй мадэлі маглі ўтварацца некаторыя скла-
даныя прыметнікі: начлнаючн богол-Ьпное учнтельство (ОЕВ, РНБ, VII, 
668); боголюбезного царя Константнна (ВО, РЙБ, VII, 89); часовь бо-
гопріатныхь (там жа, 683). 

16. Малаўжывальнай была канструкцыя прыметніка марный н да-
вальнага склону залежнага асабовага назоўніка або займенніка ў яго 
функцыі: н лютые зверне мнрны будуть тобі (Скор., Мов, 10). 

17. 3 прыметнікам прііхіільный, блізкім па семантыцы да прыіметні-
каў папярэдняй групы, спалучаліся асабовыя назоўнікі ці займеннікі ў 
іх значэнні. Залежная форма давальнага беспрыназоўнікавага ў гэтай 
канструкцыі выражала аб'ектныя адносіны: товарыство, от цнот н оумыс-
лу добровольного есть прнхнлно тобі (Лекарство, 136). 

18. Словазлучэнні з кніжным прыметнікам пріілачный прадстаўлены 
адным прыкладам, што сведчыць не толькі аб малаўжывальнасці, але і 
аб непрадуктыўнасці гэтага тыпу канструкцыі: Сего радн прнлнчна есть 
еретнкамь прнтча сіа (ОЕВ, РНБ, VII, 919). 

19. Малаўжывальнай і малапрадуктыўнай была таксама канструк-
цыя прыметніка прнстойный і залежнага ад яго асабовага назоўніка або 
займенніка ў яго функцыі: Вышло нішто часу а онн под сторожею бы-
лн, йМ'Ьлн абадва сонь ночн одной, водлугь выкладу нмь прнстойного, 
н велмн былн смутны (Хрон. XVII ст., 65). 

20. Шырокаўжывальнымі, але малапрадуктыўнымі былі сінтаксіч-
ныя канструкцыі, якія ўтвараліся прыметнікамі са значэннем адмоўных 
якаецей: брыдкіій, обріідлтый, мерзкай, мерзеный (кніжн.), гнюсный, 
ненавіідный, прыкрый і пад. 3 імі спалучаліся толькі асабовыя назоў-
нікі і займеннікі.ў іх значэнні. Канструкцыі гэтыя выражалі аб'ектна-аб-
межавальныя адносіны: а душамь нашнмь брыдка оуже есть манна 
(Ев. К., III, 215 адв.); Которому звірятн уста былн велнкомовячін н хрн-
стіанскому слуху обрндлнвын (Апокрнснс, РМБ, VII, 1676); Мерзкый 
ему бываеть вжнвоте его хлібь (Скор., Пов, 40); мерзокь людемь есть 
всякнй посм^вач'ь (Скор., Прптчн, 37); Все еже ползаеть по землн 
гнусно вамь будеть (Скор., Левнт, 23); тых трех королевь пмелн надо 
всн ннше кацере на оустоце оуснм кацерьством н сараценом соуть нена-
вндньш (Трн кор., 99); ннколн есьмо нмь прнкрн не былн (Хрон. XVII 
ст., 232 адв.). 

У кніжных стылях старабеларускай літаратурнай мовы на базе ад'-
ектыўных канструкцый разгледжанай сінтаксічнай мадэлі ўтвараліся не-
каторыя складаныя прыметнікі, асобныя з якіх захаваліся і да нашага 
часу: вс-Ьхь богомерзкыхь поганскыхь дійствь наполншшся (ОЕВ, РНБ, 
VII, 801); для богомерзкыхь проклятыхь еретнковь (там жа, 872); бо-
гомерзкымн ндолы (там жа, 922); челов-Ьконенавпстныхь бісовь (там 
жа, 894). 

21. 3 адноснымі прыметнікамі належный і належатый спалучалася 
форма давальнага склону некаторых асабовых і неасабовых назоўнікаў 
або займеннікаў у іх ролі; канструкцыя гэта выражала аб'ектныя адно-
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сіны: про старость тых-ь лнстов'ь, не одному ему належныхь (АВК, XIII, 
17); у суду, особом-ь духовнымь неналежного (АВАК, XV, 81); форумь 
належное той справ-Ь (там жа, 349); возміте належную вам-ь заплату 
(Ев. К., I, 99); так-ь смыслу члвчому неналежньш речн справуемо (там 
жа, I, 152 адів.); ів оправахь соб'Ь «алеж'нтыхь (та,м жа, 12 адв.). 

Фактычны матэрыял паказвае, што мадэль гэтай канструкцыі гіста-
рычна сфарміравалася пад уплывам канструкцый з дзеясловамі нале-
ЖІІТЬ, прыналежать; параўін. суадносныя дзеяслоўныя словазлучэнні: н 
показал, нжь попель трыдцать лаштовь есть мой власный, нмь не на-
лежыть (АВК, XXXVI, 40); а нншому жадноіму тая сума не яалежнт 
(там жа, 293); а другая половнца [озерывда] пану подкоморому пры-
належыть (там жа, 181). 

У дзеяслоўных канструкцыях залежная форма давальнага склону 
магла ўжывацца таксама з прыназоўнікам К"ь  (ку),  аднак у пісьмовых 
помніках такія выпадкі сустракаюцца радзей за першыя: всн тые вряд-
ннкн, которые ку сойму належать (ЛМ, РНБ, XXX, 226); подданых Се-
лецкнхь, ку той копе належачнхь, яко на рокь зложоный, не было 
(АВАК, XVIII, 21—22). 

22. 3 прыметнікам памятный спалучалася форма давальнага склону 
асабовых назоўнікаў і займеннікаў у іх ролі. Канструкцыя гэта выра-
жала аб'вктныя адносіны; сустракаецца яіна рэдка: якожь п вашой мн-
лостн есть то памятно (ДОНЗРК, 22). 

23. 3 аддзеяслоўным адносным прыметнікам платный звычайна спа-
лучаліся асабовыя займеннікі, што ўказвалі на асобу, да якой накіра-
вана прымета, выражаная галоўным словам. Прыметнік у гэтай канст-
рукцыі, як правіла, меў кароткую форму: хочу дей ему платна бытн 
(АВАК, XVII, 144); я н тепере тыхь пенязей его ему не пру н хочу ему 
водлугь тыхь лнстовь монхь заставныхь платень бытн (там жа, 390). 

Узнікненне гэтай ад'ектыўнай канструкцыі было абумоўлена шыро-
кім ужываннем у старабеларускай пісьменнасці адпаведнай канструкцыі 
з галоўным словам — дзеясловам платііта, які меў пры сабе залежную 
форму давальнага беспрыназоўнікавага: Й Мошко рекь, нжь дей онн 
ннколн отцу моему анн мні самому того не платшш (АВАК, XVII, 156); 
н тыхь мн пенезей платнтн не хочеть (там жа, 255). 

24. 3 прыметнікам поволный (параўн. повелеты 'загадаць, падна-
чаліць') спалучаліся некаторыя асабовыя і неасабовыя назоўнікі і зай-
меннікі ў іх ролі: вс-Ьхь собі поволных ошукнваючн (Варл., 155 адв.); 
розум%й собі поволнымь оучнннтн сына своего (там жа, 269); а я з охо-
тою росказанью твоему повольная буду (там жа, 274 адв.). 

Канструкцыя гэта сустракаецца толькі ў кніжнай мове. 
25. 3 прыметніікам подобный у форме давальнага беспрыназоўніка-

вага спалучаліся назоўнікі (займеннікі) розных семантычных груп. За-
лежны кампанент у гэтай канструкцыі выражаў аб'ектныя адносіны: 
нзлнвает тучн подобныя потокомь онн же нз облакь кропять (Скор., 
Мов, 43 адв.); Піро пструсово подобно лн ест перу соколову н ястребову 
(там жа, 47); На доле в стене жадного будованя, вншнему подобного 
нет (ДМАМЮ, 1,443). 

Гэта канструкцыя магла ўскладняцца таксама формамі давальнага 
з прыназоўнікам по і меснага з прыназоўнікам вь склонаў: лебедя боть-
яна не ястн нора лелека калуса морскаго врана бука н подобныхь снмь 
по племеню нхь (Скор., Второзак., 31); Благославен есь ты Ізрашію, кто 
подобень тобі в людехь (там жа, 65). 

Побач з ад'ектыўнай канструкцыяй з прыметнікам подобный шырока 
ўжываліся таксама субстантыўныя і дзеяслоўныя канструкцыі, у якіх 
галоўным кампанентам выступалі назоўнікі і дзеясловы з асновамі по-
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доб-, подобн-: М крату на подобенство сетн медяную (Скор., Нсх., 51); 
Тяжькою убо болестню отець жалея скоро оумерлаго сына, учннплг. со-
бе уподобленне (Скор., Премудр., 21 адв.); узростг. твой оуподобплся 
есть др-Ьву фуннкову (Скор., Песнь, 9 адв.); пан-ь Тнжь... маеть, взяв-
шн возного, в тую жь меру в землю мою отчнзну, где ся его мнлостн по-
добатн будеть, на нншомь местцу, увезатнся (АВК, XXII, 346). 

Выпадкі ўжывання залежнай формы роднага беспрыназоўнікавага 
гіры такіх словах сустракаюцца ў старой пісьменнасці рэдка: Ку подо-
бню каменя воды утвержаются (Скор., Нов, 46). 

У кніжных стылях старабеларускай літаратурнай мовы на базе ад'-
ектыўных словазлучэнняў з давальным беспрыназоўнікавьш маглі ўтва-
рацца некаторыя складаныя прыметнікі, параўн.: богоподобного жн-
тельства (ОЕВ, РНБ, VII, 744). 

26. 3 прыметнікамі пожыточный, ужаточный спалучаліся звычайна 
асабовыя назоўнікі або займеннікі ў іх значэнні. Залежная форма да-
вальнага беспрыназоўнікавага ў гэтай канструкцыі выражала аб'ектныя 
адносіны: Сего радн обыйдпмо праведнаго, яко неужнточен есть намь 
(Скор., Премудр., 5); дознавшн есмн брата своего во всемь спрнязлн-
вого н... мне пожнточного... (АВК, XXI, 76). 

27. 3 кніжным прыме-йгікам покорный спалучаліся асабовыя назоў-
нікі і назоўнік бог: бгоу дхь покорный (Окт., 13). 

Суадноснай з гэтай ад'ектыўнай канструкцыяй была дзеяслоўная 
канструкцыя з галоўным кампанентам покорат: вірнтн в него не хот̂ Ь-
лн, а н і ся ему покоршш (Ев. К., 1,91 адв.); пожадлнвость телесную 
такь дховн покорнль (Варл., II, 345). 

28. 3 пірыметніікам помоцный (помоцный),  які выступаў у кароткай 
прэдыкатыўнай фор.ме, спалучаліся некаторыя асабовыя назоўнікі або 
займеннікі ў іх значэнні: Протожь что есть помоіцно тому онже тру-
дшіся якобы на ветрь (Скор., Еккл., 9 адв.). 

Вельмі часта канструкцыя гэта ўскладнялася формай меснага склону 
з прыназоўнікам вь(во):  н во всемь бы есн быль мыту нашому помо-
цонь, абы ся мыто нашо не поннжало (АЛМ, I, 1, 119). 

29. 3 прыметнікам послушный спалучаліся некаторыя асабовыя і не-
асабовыя назоўнікі (займеннікі). Залежная форма давальнага беспры-
назоўнікавага выражала ў гэтай канструкцыі аб'ектныя адноеіны: Зем-
ля вода огонь п воздух четыре жнвела не токмо богу но н человькомь 
послушна суть (Скор., Премудр., 29 адв.); пань воевода Внтебскій, яко 
праіву непослушіный, іводле артьжуловь помененыхь на упадь івь речн за-
позваной зданый (АВАК, VI, 152). 

Канструкцыя гэта нярэдка ўскладнялася формай меснага склону 
з прыназоўнікам в-ь (во):  Мні теже во вснхь делехь послушны былнсте 
(Скор., Нав., 41 адв.) ;атебе тежь онн мають послушнн бытн вь на-
шнх ділехь (АЛМ, I, 1, 107); во вС'Ьмь тобі суть послушнін (Кат. 
Будн., 191). 

30. 3 прыіметнікам потребный спалучаліся розныя па семантыцы 
назоўнікі (займеннікі); залежная форма давальнага склону ў гэтай 
канструкцыі выражала аб'ектныя адносіны: А што пншете ку его кро-
левской мнлостн о озерко, которое у Вышнемь замку, нжь есть тому 
замку потребно, але от давного часу скажоно (ДМАМЮ, I, 195); не смо-
третн чергь свонхь звыклыхь, кгды жь вснмь пдеть [о] оборону мнлое 
отчнзны н вольностей хрестнанскнхь, одно вспмь потребныхь п належа-
чнхь (ДМАМЮ, I, 452). 

Гэта канструкцыя магла ўскладняцца формай давальнага склону з 
прыназоўнікам к або формай роднага беопрыназоўшкавага: Еетлн пакь 
ту нное древне неплодное, н потребное вамь к добыванню града того тое 
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посекайте н наделайте соб-Ь праіц-ь (Скор., Вторазак., 40 адв.); от князя 
старосты луцкого в попсованью млынов на реце Стыру, наданыхь на 
бнскупЬтво Луцкое н велмн потребных замку н месту Луцкому часу не-
беспечного от непрнятеля (ДМАМЮ, I, 487). 

Канструкцыя прыметніка потребный + давальны склон без прына-
зоўніка гістарычна ўзнікла, відаць, пад уплывам адпаведнай субстан-
тыўнай канструкцыі назоўніка потреба + давальны беопрыназоўнікавы: 
горелку выгубнл-ь, нжг> бы ее тамь ннхто палнтн н шннковатн не смель, 
только еслн кому потреба, в дому своемь маеть ховатн на свою влост-
ную потребу, а не на шннкь (ДМАМЮ, I, 195). 

31. 3 адносным прыметнікам пратомный (параўн. польск. рггуіотпу 
'прысутны') адзначана ў кніжнай мове ўжьшанне давальнага склону 
асабовых займеннікаў: Взглянь на мене, н змнлуйся надо мною н будь 
мні прнтомный (Варл., 218); Февда прето з всім войском шатанскнмь 
собі прнтомным-ь выбралься (там жа, 262 адв.). 

32. 3 прыметнікам протвный спалучалася форма давальнага бес-
прыназоўнікавага імён (займеннікаў) разнастайных семантычных груп. 
Залежная форма ў гэтай канструкцыі выражала аб'ектныя адносіны: 
онн бо суть бывалн протнвнн світлостн (Скор., Нов, 30 адв.); н бнрчому 
поветовому протнвнн не былн (ЛМ, РНБ, XXX, 875); разум-Ьючн тот 
оучннок протнвный быть маестатовн кролевскаму (Варл., 43). 

Гэта канструкцыя магла ўскладняцца формамі роднага беспрына-
зоўнікавага і меснага з прыназоўнікам вт>: сама дей Яцковая... ннчого 
тому протнвна не была (АВК, XXXVI, 294); ты бы о томь ведала н нн 
в чомь протнвна тому не была (АВК, XXII, 124). 

Узнікненне ад'ектыўнай канструкцыі з прыметнікам протіівный было 
абумоўлена наяўнасцю адпаведнай дзеяслоўнай канструкцыі, у якой да-
вальны склон ужываўся з прыназоўнікам протыв(у):  Сталн суть про-
тнву врагомь свонмь (Скор., Премудр., 16 адв.). Параўн. таксама ан.а-
лагічную канструкцыю з дзеясловамі протаватася, спротіівіітнся: н вь 
твьрдостн рукн твоея протнвяшнся мні (Скор., Нов, 36); н нн еднный 
з ннхь.іневозможеть спротнвлтнся тоб-Ь (Скор., Нав., 21 адв.). 

У кніжных стылях старабеларускай мовы на базе разгледжанай с*ін-
таксічнай мадэлі маглі ўтварацца складаныя прыметнікі: богопротнв-
ныя сонмніцы (ОЕВ, РМБ, VII, 921). 

33. 3 прыметнікам ровный спалучаліся назоўнікі (займеннікі) розных 
семантычных груп. Залежная форма давальнага беспрыназоўнікавага 
выражала ў гэтай канструкцыі аб'ектныя адносіны: Не кь мужу бо ров-
ному мне отвеіцатн буду (Скор., Пов, 14 адв.); жалобннк сам-третей з 
двема шляхтнчн, собе ровнымн, естлн бы слушного доводу не мел, 
маеть попрнсягнутн (ЛС 1529, разд. VII, 8); а мннмаеш абысь мы былн 
ровнн персомь (Александрыя, 432); дана бов-Ьмь вамь будеть ровная 
працамь вашнмь міра оутехн (Ев. К., III, 228). 

Канструкцыя гэта магла ўскладняцца формай творнага беспрыназоў-
ыікавагэ і. асабліва часта формай меснага склону з прыназоўнікам вь 
(во):  вь месте Внленскомь умерь онь велнкнй пань, а монархамь спра-
вамн свонмн ровный Янь Ходкевнчь (Еўл., 141); Вашей мнлостн во 
всемь ровный Мальхерь Пьсковскій, власною рукою (АВАК, VI, 84). 

Пад уплывам разгледжанай ад'ектыўнай канструкцыі ў старабела-
рускай мове сфарміраваліся канструкцыі з адпрыметнікавымі дзеясло-
вамі ровнатыся, праровнатся ў якасці галоўнага кампанента, параўн.: 
Прнровнахся грязн, н уподобнхся нскр4 н попЬлу (Скор., Нов, 36); н 
овшемь на другнхь містцахь вь апостольскомь уряді ему ся ровнаеть 
(Апокрнснс, РНБ, VII, 1344); злость н гр-Ьхь, дровамь, траві н тростнні 
прнровнываёт.ІЕв. К.', III, 338 адв.). 

7. Весці АН БССР № 3 
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34. 3 прыметнікам сполечный спалучаліся некаторыя назоўнікі (зай-
меннікі) у форме давальнага беспрыназоўнікавага, якая выражала аб'-
ектныя адносіны: Зачнмь огь декрету Рнмского епнскопа н сполечных 
ему судей отозвал ся на суд (Апокрнснс, РЙБ, VII, 1520). Гэта канст-
рукцыя была мала пашырана ў старабеларускай пісьменнасці, бо часцей 
з прыметнікам сполечный злучалася форма творнага склону з прына-
зоўнікам сь(зт>). 

35. Побач з прыметнікам сполечный ад'ектыўную канструкцыю ўтва-
раў таксама сінанімічны прыметнік посполіітый, з якім ужывалася 
форма давальнага склону толькі асабовых назоўнікаў або займеннікаў 
на іх месцы: Вь жены ревннвое пуга языка ея ест-ь всем-ь посполнтая 
(Скор., Снр., 42 адв.). 

36. Па значэнню блізкай да канструкцый з прыметнікамі сполечный 
і посполатый была канструкцыя з прыметінііка,м цотовый, якая сустрака-
ецца рэдка ў помніках: [гранн] вь ручей Вормолец-ь н в-ь мох-ь Білый я 
по мхн всі Велнкіе зь Быстреяны, нмь вснмь тремь княземь цотовые 
(АВК, XIII, 13). 

37. 3 прыметнікам сальный у кніжнай мове сустрэлася канструкцыя 
толькі з асабовымі займеннікамі я, ты: будуть лн мн снлнн Снряне ты 
поможн мні: паклнже сыновь Аммоновн будуть тобі снльнп тогда азь 
помогу тн (Скор., Царств, II, 83). 

38. 3 прыметнікам святый спалучалася форма давальнага склону не-
каторых асабовых і неасабовых назоўнікаў і займеннікаў на іх мес-
цы. Гэта канструкцыя сустракаецца пераважна ў творах рэлігійнага 
зместу: вы людне святн есте гсду богу вашему (Скор., Второзак., 31); 
Будте жь мн святн ыкоазь свять есмь (Скор., Левнт, 40); Седмое пакь 
лето свято будеть землн (там жа, 47). 

39. 3 якаснымі прыметнікамі шкодный, шкодліівый спалучаліся аса-
бовыя і неасабовыя назоўнікі (займеннікі) у форме давальнага беспры-
назоўнікавага, якая выражала аб'ектыўныя адносіны: Н мы н тебе о тую 
сеножать пыталн, абы намь тая сеножать не была шкодна (ЛМ, РНБ, 
XXVII, 24); то есть речь слушная а тому Каленпку не шкодлнвая 
(АВАК, XVII, 75); словамн ушнплнвымп, гонорсвн шляхецкому шкодлн-
вымн, лжнль н сромотнль (АВК, XXIX, 149). 

Гэта канструкцыя магла ўскладняцца формай роднага склону адмоў-
нага займеннііка ніічто: н то пану Протасовпцкому н праву его нпчого 
шкодно быть не можеть (АВК, XX, 375). 

Канструкцыя з прыметнікамі шкодный, шкодлнвый мела суадносныя 
па значэнню і структуры іменныя і дзеяслоўныя канструкцыі з назоўні-
кам шкодніікт* і дзеясловамі шкодыта, шкодоватіі, ушкодытіі, зашкодатіі 
н пад.: я тобе самь за себе... откажу н прнсегну, што тобн не шкодннкь 
у тыхь речахь свонхь (АВАК, XVIII, 61); тыхь пенезей напнтыхь шко-
дуеть собе копу грошей (АВАК, XVII, 394); а всякож нхь кусанье лю-
демь не шкодмло (Александірыя, 439); ему ушкодпшн (Сікоір., Нов, 42); 
я вь нее служнла н оть нее есмн прочь пошла, але есмн ей ннчого не за-
шкоднла (АВАК, XVII, 317). 

40. 3 прыметнікамі тяжкай, трудный спалучалася форма давальнага 
беспрыназоўнікавага асабовых імён або займеннікаў у іх ролі. Залеж-
ная форма ў гэтай канструкцыі выражала аб'ектныя адносіны: вымолва 
моя да не будеть тобі тяжка (Скор., Пов, 39 адв.); вь тыхь речахь, ро-
зумовн моему трудныхь (Еўл., 136); н стахся самь собі тяжкый (Скор., 
йов, 12). 

Суадноснымі з гэтай ад'ектыўнай канструкцыяй былі канструкцыі з 
дзеясловамі обтяжатн, отягатася: не жадай абыхом всн прншлн к тоб-Ь, 
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н обтяжнлн тобі (Скор., Царств, II, 89 адв.); одна річь есть которою ся 
отягают-ь намі., але н та добра (Хрон. XVII ст., 52). 

41. 3 прыметнікам явный спалучалася форма давальнага склону не-
каторых асабовых назоўнікаў або займеннікаў у іх ролі: то есть намг. 
добре явно (ДМАМЮ, I, 519); велнкая цнота Іоаннова всЬм-ь людем-ь 
явна была (Ев. К., III, 278 адв.). 

II. Прыназоўнікавыя канструкцыі 

У ад'ектыўных канструкцыях з давальным прьшазоўнікавым у якасці 
галоўнага кампанента выступалі параўнальна нямногія прыметнікі: 
блнзшй, подобный, тяглый, годный (негодный),  готовый, добрый, дужай, 
леніівый, малый, повольный, пожыточный, поспешный, потребный, пры-
хальный, склонный, радетельньш, ровный, скорый, хтавый, незвычайный 
і некаторыя іншыя. 

1. 3 прыметнікамі блызкый, подобный, тяглый опалучаліся назоўнікі 
розных семантычных разрадаў (або на іх месцы займеннікі); канструк-
цыі гэтыя звычайна выражалі аб'ектныя адносіны: а мы есть ку тому 
блнзшіе (ЛМ, РМБ, XXVII, 156); Подобный есть любый мой кт> серне н 
кт> младому еленевн (Скор., Песнь, 4 адв.); Мнтьку Володковнчу, Внд-
бляннну, селцо Лучпно, ажь будеть не даньное, а к-ь городу не тяглое 
(ЛМ, РНБ, XXVII, 33). 

Улічваючы, што іпрыметяік тяглый з'яўляецца па ўтваірэніню аддзея-
слоўным, канструкцыя з ім гістарычна фарміравалася пад уплывам 
адпаведнай канструкцыі з дзеясловам тягнута: што нздавна кь Козлову 
н кь тымь местьцомь тягло (ЛМ, РНБ, XXVII, 67); Яну Немнровнчу се-
ло Добромысль, што ку Клецку тягло (там жа, 3); велелн есмо тымь 
людемь кь Смоленску тягнутн по давному (там жа, 47). 

2. 3 прыметнікамі годный, гожіій, погожай (у значэнні «прыгодны») 
спалучаліся неасабовыя назоўнікі розных семантычных разрадаў. Кан-
струкцыя гэта выражала адносіны прызначэння або абмежавання; ужы-
валася яна паралельна з канструкцыяй, у якой залежнае слова мела 
форму вінавальнага склону з прыназоўнікам на (тыпу годны на дрова): 
оузрель Сауль мужа... кь бою годна (Скор., Царств, I, 30 адв.); негодно 
ко прнношенню (Скор., Второзак., 28); тот вжо оного году за недостат-
комь свонмь не можеть бытн такь годнымь ку послузе земгской, яко бы 
мело быть (ЛМ, РНБ, XXX, 33); в той вежн дело на верху железное, 
ннчемное, ку стрельбе непогожое (ДМАМЮ, I, 124); ку службе военной 
суть годнн (ЛМ, РЙБ, XXX, 318). 

Калі лічыць, што прыметнікі годный, гожай, погожый з'яўляюцца ад-
дзеяслоўнымі па ўтварэнню, то можна дапусціць, што канструкцыі з імі 
фарміраваліся пад непасрэдным уплывам адпаведных канструкцый з 
галоўным кампанентам-дзеясловам годыта(ся),  параўн.: кулн большые 
зо вснмн шрыправаімн, ГОДЯТІСЯ ку обороне (ДМАМЮ, 1,92); Свнрны 
два рубленые з бервенья, пры землн, еше ся годять ку схованью, дранн-
цамн покрыты (там жа, 110). 

3. Па значэнню блізкімі да канструкцыі з прыметнікамі годный, го-
жіій, погожпй з'яўляліся канструкцыі з прыметнікамі добрый, дужый 
(недужый),  хоць у апошнім выпадку больш ярка выступае абмежаваль-
нае адценне: в тон вежн на доле дело велнкое, з спнжн лнтое, ку стрелбе 
доброе (ДМАМЮ, I, 123); а кгды будеть старь н ку служьбе земьской 
недужь, жебы на спокойный врядь быль отьменень (ЛМ, РНБ, XXX, 
167). 

4. Прыметнікі са значэннем стану або ўнутранай якасці (готовый, 
леніівый, кыслый, ползшй, поспешный, прііхальный, склонный, радетель-
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ный, скорый, хтивый і пад.) утваралі словазлучэнні, у якіх форма да-
вальнага склону з прыназоўнікам къ выражала аб'ектна-абмежавальныя 
адносіны; з гэтымі прьшетніікамі спалучаліся назоўнікі разнастайных 
семантычных груп: А коли тотъ рокъ пришолъ, тогды Ермола ку прися-
ге готовъ былъ (АВАК, XVII, 296); теже и ноги ихъ ленивы къ хожению 
(Скор., Премудр., 24); а охотнымъ и ку служъбе нашой поспешнымъ 
ласкою нашою господарскою паметовати хочомъ (ЛМ, РИБ, XXX, 262); 
плоды ихъ непотребны и кислы къ ядению (Скор., Премудр., 7); вЪдыйже 
обаче оудобъ ползкое естество его къ гріху (ОКХ, 2 адв.); онъ ко все-
моу терпеливый велми был (Житие, 109); и видячи ку собе склонную и 
во всемъ поволыную... (АВК, XXI, 326); мы, гооподаръ, івйдячй быти при-
хилныхъ ку поровнанью въ в-Ьр-Ь святой епиакопавъ ірел'Ьй Греческой... 
(Апокрисис, РИБ, VII, 1134); наконець собою самымъ къ воли его ко-
ролевской милости былъ рад-Ьтеленъ (ДОИЗРК, 184); Не бывай скорый 
к розгневанию (Скор., Е-ккл., 11); войтомъ по одъной волоце давати на 
его служъбу войтовъскую, отъ платовъ и повинностей вольные, абы 
тымъ хтивъшые ку порадку были (ЛМ, РИБ, XXX, 587—588). 

Улічваючы, што прыметнікі прихильный, склонный утвораны ад асноў 
дзеясловаў, ад'ектыўныя канструкцыі з імі сфарміраваліся гістарычна 
пад уплывам адпаведных дзеяслоўных канструкцый: Въсходить слнце и 
заходит... и хилится к полунощи (Скор., Еккл., 3); людие сие наклонены 
суть ко злому (Скор., Исх., 61 адв.). Параўн. таксама ўплыў дзеяслоў-
ных словазлучэнняў на субстантыўныя з назоўнікамі склонность, при-
хильность: тогды не мней таковое захованье служебныхъ естъ переказою 
склонности и прихилности ку намъ людей тое земли (ЛМ, РИБ, XXX, 
649, 650) ; за такою къ тому духовенству нашою склонностью (АЗР, 
V, 196). 

5. 3 адыменным прыметнікам незвычайны (у значэнні «нязвычны», 
«непрывычны», «без глыбокага ведання») спалучаліся некаторыя агуль-
иыя назоўнікі. Канструкцыя гэта выражала аб'ектыўна-абмежавальныя 
адносіны: а звлаща, украинныхъ городовъ воеводы и старосты к Русько-
му письму не звычайны: бо украинные городы даваны людемъ рыцар-
скимъ, которые... письма Руського не учились (АЗР, V, 28). 

* » * 

Разгледжаныя ў гэтым артыкуле матэрыялы дазваляюць сцвяр-
джаць, што ў старой беларускай пісьменнасці ад'ектыўныя беопрына-
зоўнікавыя канструкцыі з давальным склонам былі ў структурных адно-
сінах шматлікімі і шырока ўжывальнымі, аднак яны не адрозніваліся 
высокай прадуктыўнасцю. Прычыну гэтага можна бачыць у тым, што 
з разгледжанымі прыметнікамі маглі спалучацца пераважна асабовыя 
назоўніікі, іншыя ж лексічныя разрады імён уступалі ў сэнсава-сінтак-
січную сувязь з імі толькі ў некаторых выпадках. 

Параўнальна невялікую колькасць структурных тыпаў складалі ад'-
ектыўныя прыназоўнікавыя канструкцыі з давальным склонам, але ў гэ-
тых тыпах не было значных лексічных абмежаванняў з боку залежных 
слоў, таму яны (тыпы) мелі 'большую прадуктыўнасць у параўнанні 
з беспрыназоўнікавымі канструкцыямі. Шырэй быў і круг семантыка-
сінтаксічных адносін, якія выражаліся словазлучэннямі з давальным 
прыназоўнікавым. 
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