
СТАРАБЕЛАРУСКІЯ КРАСНЫЙ, ОЗДОБНЫЙ, ПРНГОЖНЙ 

У гісторыі слоўнікавага складу беларускай мовы на^Баныя прымет 
нікі доўгі час былі блізкімі сінонімамі, паміж якімі існавалі, аднак, пэу 
ныя семантычныя і стылістычныя адрозненні, абумоўленыя як іх пахі 
джаннем, так і ўжываннем у тых ці іншых кантэкстах. 

Прыметнік красны(й) ( < п р а с л а Б . асновы кгазьп'ь), як і ў іншы. 
славянскіх мовах, у тым ліку ў старажытнарускай, захоўваў першапа-
чатковыя зпачэнні «краснвый», «праздннчный», «торжественный» • 
Погледн на дугу небесную... вельмн красна есть во блнстаннн своемі-
<Скар., КНС, 69 адв.) ; Саулг. н Енафа.. . красна в ь жнвоте своем-ь (Скар., 
К Ц , II, 67 адв.); Рахнль же б^ красна лнцемь (Скар., КБ, 53); Былт. 
пак-ь ест Іоснф-ь красёнь лнцемь (там жа, 71 адв.) ; той 6% черьмный я 
красень лнцемь (Скар., КЦ, I, 34); есть убо она краснейшая нежелн 

слнце (Скар., КП, 12 адв.); Краснёйшае суть перьсн твое надь внно 
(Скар., ПП, 6 адв.); быхь... красен-ь теломь (РНБ, XIX, 162); (овошы) 
зверьху бы'вають красньш, а вьнутрь польны смроду н черьвей (там жа. 
609); на него мель гневлнвое сэрцэ н мыслнль ему зло на сэрцу, што вн-
дел его так красного рыцэра (Трыст., 30); которын з нась годненшын 
мнловатн красную Нжоту (там жа, 32); І -акь барзо красны ногн тыхь. 

N 
которьш оповедають намь покой (ЕК, I, 17); нзведе гсдь богь от землн 
всяко древо красно к позьренню н добро ко укушенню (Скар., КБ, 11); 
Была бо есть Есферь вельмн красна (Скар., КЕ, 6 адв.) ; нашовь соб'Ь 
жону в Перской землн, которая была краснЬйшая о гь всехь на св'Ьтн 

(ССЖ, 18); (вбразь зась красен'ь Д Л А ТОГО, НЖЬ ВЬ веселТн в^сть о Х^ 
д а л ь (там жа , 171). 

Паказаныя значэнні беларуская народная мова данесла а ж да на-
шага часу як у прыметніку красны(й). так і ў іншых утварэннях, па-
раўн.: красная субота «субота напярэдадні вялікадня» (Мат. для сл. 
Мінска-Маладз. гав., 1970,68); красуля «краснвая» — клічка каровы 

' См., напр., Г. П. Т о р с у е в . Обученне англнйскому пронзношенню, стр 
• Аб развіцці значэнннў слова красный у рускай мове гл.: Е Л\. Н с с е р . • і 

Нсторня слова красный. «Русскнй язык в шкале», 1951, № 3; А. А. Б р а г н к а А 
ный. «Русская речь», 1970, № 2. . 
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(Янк., ДС-1959, 101); красіць «аздабляць вышыўкай» (Бяльк., КСУМ, 
232); красаваць «цвісці» — аб злакавых культурах (Янк., ДС, II, 1960, 
91); красавацца чгжыць у дастатку», «жыць прыгожа» (Бяльк., КСУМ, 
232; Янк., ДС, II, 1960, 91); красуха «красавнца» (Бяльк., КСУМ, 232). 
Параўн. таксама тапонімы тыпу Краснае сяло, Краснаселле, Красны 
бераг, Краснополле і г. д . ' 

Звычайнымі ў старабеларускай мове былі і словы краса, окраса, якія 
ўжываліся ў значэннях «красота», «украшенне»: ДЛА превелнкое красы 
была всемт) люба н вддчна (Скар., КЕ, 6 адв.); ее красе нет ровнн на 
свете (Трыст., 53); Гд-Ь ест тад нев-Ьста, котораі-а, ровно естг. нашон панен 
красою? (там жа , 72); дабы делано было дело храма сведення елнко ж е 
ко окрасе его н ко рнзам-ь святымь потреба ест (Скар., КНсх., 67) ;про-
стнрн н нне окрасы дочце одва можеть на постыкь н коу свадбе потребне 
(Апов. аб трох каралях-валхвах, 61). 

3 першапачатковым значэннем асновы крас- звязан і новаўтвораны ў 
беларускай мове таго часу назоўнік краска «цветок», «кветка»: непрнров-
наеться скропленым-ь ін-ьднйскымь краскам-ь (Скар., КН, 33 адв.) . Але 
магчыма, што значэнне гэтага назоўніка змяшчае і колерны семантычны 
прызнак, які асабліва актыўна праявіўся ў рускім прыметніку красный 
«чырвоны». Далейшыя лексікалагічныя даследаванні пакажуць, наколь-
кі характэрным быў колерны прызнак у старабеларускім прыметніку 
красны(й) і ў адпаведных назоўніках і дзеясловах з той жа карэннай 
марфемай крас- або асновай красн-\ факты народных гаворак даюць пад-
ставу сцвярджаць, што і гэты прызнак у пэўнай меры быў састаўным 
кампанентам семантычнай структуры разглядаемых беларускіх лексем, 
параўн.: красёй «вол чырвонай масці» (Янк., ДС-1959, 101); краськд 
«чырванашчокі здаровы чалавек» (Сцяцко, ДС-1970, 82); красіва «фар-
ба» (Бяльк., КСУМ, 231). 

Дзякуючы пераразмеркаванню функцый лексем у разглядаемым сі-
нанімічным радзе якасны прыметнік красны(й) паступова страчваў ролю 
асноўнага слова для выражэння паказаных вышэн значэнняў, у выніку 
чаго сучаснай беларускай літаратурнай мове ён ужо не ўласцівы. 

Другі прыметнік — оздобны(й) — паходзіць ад назоўнікавай асновы 
оздоб-а, якая ў сваю чаргу з 'яўляецца прэфіксальным утварэннем ад пра-
славянскай карэннай марфемы -сІоЬ- (параўн. доб-р-ый, по-доб-н-ый, 
у-доб-н-ый, доб-а «час» і інш.). Сінанімічнасць прыметніка оздобный да 
прыметніка красный пацвярджаецца такімі кантэкстамі, як: Речь пост-
полнтая (так!—М. Б.) ннчнм-ь оздобна бытн не можеть, яко выставе-
немь людей заслужоныхь (АВК, XXXVI, 168, кан. XVI ст.); Вывел... 
дерево оздобное ко внденню (Хран. XVII ст., 6 адв.) ; Вндела овочь нжь 
был оздобень н добрь ку яденью (там жа, 9 адв.) ; птаства з перьемь... 
велмн оздобнымь (там жа, 8); бралн оть ннхь дочкн што наоздобн-Ьйшш 

N 
(там жа, 14 адв.) ; слнце надь темную ночь есть оздобнЬйшее н ясніійшее 
(Варл., 214 адв., 1637 г.); Вся красна есн н порока несть в ь тебе, вся 

естесь оздобная прчнстая паньно (ССЖ, 216). 
Параўн. яшчэ кантэкст, у якім побач ужыты назоўнік оздоба н пры-

метнік красный: Не такь свЬта тпго оздобы всЬ, І-акь цнота красным чн-
ннть кролі- (Лек., 133, 1607 г.). 

У адным семантычным плане з назоўнікам оздоба і прыметнікам 
оздобный ужываліся таксама вытворныя ад той жа асновы дзеясловы, 

N 

параўн.: птахн нбсные жнвнть н лнлен полные такою слнчностю праоз-
добляет-ь (Варл., 92 адв., 1637 г.). 

' У святле гістарычных фактаў дзіўнымі і лагічна беспадстаўнымі з'яўляюцца 
пазнейшыя замены такіх назваў на назвы з асновай чырвон- (Чырвонае сяло, Чырво-
наполле, Чырвоны бераг, Чырвонаселле і г. д.), якая змяшчае зусім іншы, к о л е р н ы 
прызнак. 
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Трэба заўважыць, што да нашага часу амаль ўсе словы гэтага гнял-
да не толькі захавалі свае з'ыходныя значэнні, але ў асобных в ы п а д к а і 
набылі і новыя адценні. Так, напр., у БРС-1962 знаходзім: аздоба «укра-
шенне», «отделка»; аздобіцца «украснться», «убраться»; аздобіць «укра-
снть», «убрать», <котд,елать»\аздоблены «украшенный», «•<убранный»,'<отде-
ланный»; аздобны «отделочный» (79). Слова ж аздобіна (напэўна, дыя-
лектнае або прастамоўнае) пададзена са значэннем «уроднна», якое 
з 'яўляецца супрацьлеглым зыходнаму значэнню. 

Нягледзячы на недастатковасць дыялектных матэрыялаў, усё ж 
можна меркаваць, што страта ранейшага значэння «краснвый» назіраец-
ца ў прыметніку оздобны{й)>аздобны. ІПа гэтай прычыне ён таксама 
выйшаў к нашаму часу з ранейшага сінанімічнага раду. 

Больш устойлівым аказаўся трэці сінонім — прыметнік прагожа(й) 
(у беларускіх цвёрдаэрых гаворках — прыгожы), які звязан сваім пахо-
джаннем са старажытнарускім прагожай «прнгодный», «должный», «прн-
лнчный» (Н. Н. Срезневскнй, М Д С Д Р Я , II, 1393—1394). Значэнне бела-
рускага прыметніка прагожп(й)>прыгожы «краснвый» развівалася 
напэўна, на базе значэнняў «прнлнчный», «прнгодный», што, між іншым. 
прасочваецца па кантэкстах рознага зместу (традыцыйна-кніжных, дзе-
лавых і г. д.). Вось адзін з такіх кантэкстаў: яко надар-ьмо нмать хоро-
шне лысты хромый, тако не есгь прагожа во устех-ь безумнаго прнпо-
весть (Скар., КПрС, 39 адв.) . 

Факты пісьменнасці паказваюць, што якаснае значэнне развівалася 
не толькі ў прыметніку прагожы(й), а'ле і ў некаторых іншых утварэннях 
3 коранем год- (гожай, згожай, погожый, непогожай, угодный і г. д . ) . 
Параўн. сінанімічна збл іжанае ўжыванне словаформ красно і вгодно у 
наступным-прыкладзе: егда вндела жена нже добро бе древо ко в-ькуше-
нню н красно к-ь погледенню н вгодьно очнма вндетн (Скар., КБ, 11). 

Такім чынам, прыметнік прагожа(й) яшчэ ў старабеларускай мове 
перайшоў у разрад якасных ад'ектываў, страціўшы першапачатковае 
адноснае значэнне «прыдатны» («годный») і заняўшы галоўнае месца ся-
род семантычна блізкіх слоў. Дзякуючы гэтаму сталі магчымымі нова-
творы прпгожьство, прагожесть, упрыгожыть (сучасныя прыгажосць, 
упрыгожыць), прагожун, прагожуня (сучасныя прыгажун, прыгажуня). 

М. Г. БУЛАХА^ 


