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Аб с л о в а ў т в а р э н н і 
с к а р ы н і н с к і х в ы д а н н я ў 

. . . бо.ч1>іі нзбрал остаіііітіі в ііайце 
н т> кіііігахь вечііую слану н паметь 
своіо, нежеліі во тлеііііыхі. веліікііхі> 
царскыхі. сокровіііцах'і.. 

этыя словы ўзяты 3 скарыіпііскага выдапіія адной 
старазавотпай біб.чсйскай кііігі ііо выііадкова. Яііы 
ў ііоўііай мсры характарызуіоць ілматграііііую дзсй-
насць самога Скарыііы - яго самаадданас служэпііс 
сііравс ііавукі 1 гірагрэсу родііай краіііы, яго палы-
мяііуіо праііагаііду ідэй асвстпіцтва і гумаііізму, 

яго ііястомііыя ііопіукі піляхоў духоўііага ўздыму простага 
чалавска і абуджэпня ў ім грамадскай самасвядомасці. Болыіі 
выразііа, чым яго ііііпыя сучасііікі, Скарына адчуваў пульс па-
роднай душы, няўтольнуіо нрагу «посполптого ліоду» да всдаў 
і пазпаіііія, да авалодапня магутным сродкам развіцця куль-
туры — граматай, пісьмом. Аргаііічііая сувязь Скарыпы са 
сваім народам найбольпі выразна праявілася ў яго ліобві да 
роднага слова, у імкненні выкарыстаць простую, зразумелую 
ўсім роднуіо мову ў якасці сродку літаратуры, навукі і грамад-
скага нрагрэсу. Ідучы па гэтым ніляху, Скарыпа кінуў смслы 
для таго часу выклік традыцыйна-кананічпым прынцыпам 
царкоўна-культавай літаратуры, якая ўсё япічэ баялася па-
руіныць этыкет стзраславянпічыны, і ніырока адчыніў дзверы 
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для ўсебаковай дэмакратызацыі мовы і стылю літаратурных 
жанраў. Па вельмі архаічнай і стракатай тканіне стараславян-
скай мовы культавых твораў Скарына рассыпаў незлічоную 
колькасць дыяментаў жывога беларускага слова, і мы абавя-
заны сабраць гэтыя дыяменты, каб паказаць тую выдатную 
ролю, якую адыграў талент вялікага асветніка ў развіцці ду-
хоўнай культуры беларускага народа. 

У гэтым артыкуле нам хочацца звярнуць увагу лінгвістаў 
на скарынінскія выданні як на важную крыніцу гістарычнага 
вывучэння словаўтваральных працэсаў і звязаных з імі з 'яў 
семантычнага развіцця некаторых катэгорый лексікі. 

Першая палавіна XVI ст. была для беларускай літаратур-
най мовы перыядам значнага ўздыму, абумоўленага пашырэн-
нем разнастайных відаў пісьменнасці і літаратуры, а таксама 
актывізацыяй^грэмадскага жццця . Найбольш выразна гэтыя 
змены адбіліся на слоўнікавым саставе літаратурнай мовы, які 
інтэнсіўна стаў папаўняцца разнастайнымі неалагізмамі раз-
моўна-бытавога і тэрміналагічнага характару. Зразумела, 
утварэнне новых лексічных адзінак — гэта не прамалінейны 
нрацэс, ён залежыць ад многіх фактараў і працякае вельмі 
няроўна. Складанасць гістарычнага развіцця словаўтвараль-
най сістэмы беларускай літаратурнай мовы неабходна тлума-
чыць, па-першае, моцным уплывам на яе мясцовых гаворак, 
якім уласцівы часам супрацьлеглыя тэндэнцыі, па-другое, 
уздзеяннем на яе старарускіх і стараславянскіх пісьмовых тра-
дыцый, па-трэцяе, цеснымі кантактамі з украінскай і польскай 
мовамі. У вельмі значнай ступені складанасць і супярэчлівасць 
працэсу развіцця словаўтваральнай сістэмы беларускай мовы 
адлюстравалі скарынінскія выданні. 

Перш за ўсё неабходна падкрэсліць, што звычайна Скары-
на выкарыстоўваў прадуктыўныя беларускія ці наогул усход-
неславянскія мадэлі словаўтварэння, напаўняючы іх канкрэт-
ным лексічным матэрыялам у залежнасці ад зместу і тэматы-
кі твора. 

Спынімся спачатку на асаблівасцях выкарыстання мадэ-
лей, па якіх утвараліся назвы асоб мужчынскага полу і назвы 
прадметаў. 

У гістарычную эпоху шырокае распаўсюджанне атрымала 
праславянская мадэль назоўнікаў з суфіксам -накь (-акь). Аб 
яе высокай прадуктыўнасці ў старажытнарускай мове свед-
чыць хоць бы тое, што ў «Матэрыялах» I. I. Сразнеўскага за-
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рэгістравана каля 1000 назоўнікаў з гэтым суфіксам, якія 
складаюць некалькі самастойных тыпаў у залежнасці ад зна-
чэння (назвы асоб мужчынскага полу, прадметаў, жывёл 
і г. д.). Прыблізна ў такім жа напрамку развівалася гэта імен-
ная мадэль у старажытнай беларускай мове. Тут суфікс -нык7> 
(-пк'ь) служыў асноўным марфалагічным сродкам для ўтва-
рэння назваў асоб мужчынскага полу ў залежнасці ад сацы-
яльнага становішча, займаемай пасады або роду заняткаў. 
Напрыклад, у скарынінскіх тэкстах: служебнак-ь (КБ, 38 адв., 
39 адв., 44 адв.) ' — у значэнні праслав. і старасл. 'рабь'^, на-
салнакт) (там жа, 21 адв.); наследнык'ь (там жа , 28) — у зна-
чэнні і побач 3 дзедзачь (апошняе адпавядае сучаснаму 
нашчадак). Іншыя пісьмовыя помнікі скарынінскай і пасляска-
рынінскай эпохі даюць масу аналагічных утварэнняў: бобров-
ніікь (АВК, XVII, 36), коморнакь (АВК, VI, 99), важнакь 
(там жа, 270), шапочныкь (АВК, XX, 226), закладнакь (АВК, 
XXI, 129), осочнакь (АВАК, XVII, 224), стольнакь (АБЗС, 22, 
214), жалобнакь (ЛС 1529 г., 86) і інш. 

Побач 3 гэтым Скарына выкарыстоўваў іншыя марфала-
гічныя сродкі для ўтварэння назваў асоб мужчынскага полу па 
роду або характару дзейнасці, па сваяцкіх адносінах і г. д. 
Гэта, папрыклад, суфікс -ачь (-овычь), які паходзіць з пра-
слав. -*іііе: братаначь (КБ, 25, 26 адв.) , дедачь (там жа, 
28) — у значэнні старасл. 'насл'Ьдннкг.'. Сюды ўключаецца 
і назоўнік господачачь (КБ, 44 адв.) , які ў такой ж а форме 
прадстаўлен у стараславянскіх тэкстах «Бібліі» (параўн. у 
астрожскім выданні: то господачычь моа (КБ, гл. .кд.). Сустра-

' Пры пашпартызацыі прыкладаў тут і ў іншых артыкулах зборніка пры-
няты наступныя скарачэнні назваў скарынінскіх кніг: Ап — «Апостал», 
Дз — «Другазаконне», Д П — « К н і г а Данііла прарока», Д Ц — «Другая 
кніга Царстваў», ЕК—кніга «Еклесіяст», ІН—кніга «Ісуса Навіна», 1С— 
кніга «Ісус, сын Сірахаў», КБ—кніга «Быццё», КВ—кніга «Выхад», 
КЕ —кніга «Эсфір», КІ —кніга «Іова», КЛ — кніга «Левіт», КП — кніга 
«Прамудрасць», К Р — кніга «Руф», КС — кніга «Суддзяў», КЮ — кніга 
«Юдзіф», К Л — к н і г а «Лічбы», МПК — «Малая падарожная кніжыца», 
П—«Псалтыр», ПЕ—«Плач Ераміі», ПП—«Песня песняў», ПС— 
«Прытчы Саламонавы», ПЦ — «Першая кніга Царстваў», ТЦ — «Трэцяя 
кніга Царстваў», ЧЦ — «Чацвёртая кніга Царстваў». Іншыя скарачэнні 
ў гэтым артыкуле з'яўляюцца агульнапрынятымі ў беларускім мовазнаўст-
ін', таму спіс іх не даецца. 

^ ЦІкапа адзначыць, што ў астрожскім выданні «Бібліі» (І58І) , якое па 
моііс стаіць вельмі блізка да стараславянскіх арыгіналаў, паслядоўна 
ўжыііаоцца слова оабг: два раба, к-ь рабома своама, рече к рабв. 

3 1 7 



каюцца ў тэкстах выданняў Скарыны таксама назоўнікі от-
чіічь, ойчыч-ь (ІС, 38), дядковачь (ЛК, 73 адв.) , якія стаяць у 
адным радзе з іншымі вытворнымі ад асноў назоўнікаў, што 
абазначалі розныя ступені сваяцтва або грамадскага станові-
шча. Параўн. у помніках дзелавой пісьменнасці: сестрач-ь 
(РНБ, XXVII, 39), дЬверач-ь (АЗР, I, , деверіічычт> ( Р Н Б , 
XX, 29, XXVII, 718), прішмычь 'прымак' (АВАК, XVII, 29), 
воеводач (НЮМ, XXII, 237), судачт, (СДГА, III) , шляхтіічь 
(АЗР, II, 83), старостачь (БА, II, 53), войтовычь (АВАК, XVII, 
435) і інш. Асабліва часта суфікс -^чь (-овычь} далучаўся да 
асноў назоўнікаў або прыметнікаў патранімічнага характару. 
Такія вытворныя словы замацоўваліся спачатку як імёны па 
бацьку, а затым на базе іх фарміраваліся назоўнікі ў функцыі 
прозвішчаў асоб мужчынскага полу. Параўн. наступныя ха-
рактэрныя выпадкі: Станко Володковачь (АЛМ, I, 8), Андрей 
Саковачь (там жа, 63), Нван-ь Ходоровачь (там жа, I I ) , Мак-
сішь Водавозовычь (АВК, XXXIX, 501). 

Аб значнай словаўтваральнай актыўнасці гэтага суфікса 
можа сведчыць тое, што ён свабодна далучаўся і да асноў 
уласных імён неславянскага паходжання: Махаыль Мантов-
товіічь (АЛМ, I, 8) , Александро Монгырдовачь (там жа, 50), 
Петрь Монтагардовачь (там жа, 10). У старажытнай белару-
скай мове такія ўтварэнні функцыяніравалі таксама як назвы 
некаторай сукупнасці людзей па іх прыналежнасці пэўнаму 
землеўладальніку: люда Готковачы (АЛМ, I, I I ) , людіі Лясе-
вііча (там жа, 12). 

Нарэнше, трэба адзначыць, што з патранімічнымі імёнамі 
звязаны і шматлікія назвы на -ачь(-овачь) двароў, сёл, вёсак 
і іншых населеных пунктаў: Тасеневачь двораіца (АЛМ, I, 12), 
Добровтрнчь дворніца (там ж а ) , село Андроновачы (НЮМ, 
XXII, 247), ыменье Ваданача (там жа, 275), маетность Юрье-
вача (там жа, 473). 

Беларуская мова значна пашырыла ўжыванне назоўнікаў 
мужчынскага роду, утвораных пры дапамозе запазычанага 
яшчэ ў праславянскі перыяд суфікса -арь(<*-агіь). Такія на-
зоўнікі абазначалі асоб паводле віду іх заняткаў: золотарь, 
рымарь, седларь, ганьчарь ( Р Н Б , XXVII, 837), дегтярь 
(АВАК, XVII, 337), бондарь (ДМАМЮ, I, 445), столарь (там 
ж а ) , грабарь (РНБ , XXX, 558), млынарь (РНБ , XXVII, 180), 
мыньцарь (там жа, 825), стрехарь (АВАК, XVII, 297), арен-
дарь (АВАК, XVIII, 32), крамарь (РНБ , XXXIII, 893), дру-
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карть (АВАК, VIII , 6) і інш. Утварэнні гэтага дэрывацыйнага 
тыпу ўласцівы таксама скарынінскім выданням: лекарь, апо-
текарь (ІС, 61), льгарь (там жа, 33), корчмарг (там жа, 43 
адв.), кухарь (ПЦ, 20), шафарь (КБ, 28, 80). Характэрна, што 
ў адпаведных месцах тэкстаў на стараславянскай мове звычай-
на прадстаўлены словы, якія адносяцца да іншых суфіксаль-
ных і прэфіксальных тыпаў, прычым не заўсёды супадае 
матэрыяльна і ўтвараючая аснова. 

У катэгорыі пазоўнікаў, якія абазначалі асоб мужчынскага 
полу, 3 праславянскага перыяду вядомы ўтварэнні з суфік-
сам дзеяча -тель(<*-іеІ+іе<*-іо). Галоўнай сферай іх выка-
рыстання былі царкоўна-культавыя жанры літаратуры, адкуль 
яны, бясспрэчна, пранікалі і ў іншыя віды пісьменнасці, а так-
сама ў размоўныя стылі. Скарына аддаў пэўную даніну гэтай 
даволі трывалай для ўсіх славян традыцыі і захаваў некато-
рую колькасць назоўнікаў на -тель, прычым часам яны ўжыты 
ў кантэкстах, якія не поўнасцю адпавядаюць па словаўтва-
ральных прыметах кантэкстам іншых выданняў «Бібліі»: 
сьтворателю неба ы земла (КБ, 27 адв.) , азТ) заіцататель твоп 
(там жа, 28). Параўн. у астрожскім выданні: аже сьзда нбо а 
землю (гл. .ді.), азь зацыіцН тл (там ж а ) . Іншы раз, наадва-
рот, Скарына, імкнучыся да папулярнасці выкладання тэксту 
і звязанай з гэтым перабудовы фразы па сучасных яму нормах 
беларускай літаратурнай мовы, пазбягаў ужывання назоўні-
каў на -тель. Так, напрыклад, у скарынінскай фразе ы начо 
Ное мужь ората іі делата землю (КБ, 21) адсутнічае назоўнік 
на -тель ад асновы дЬла-, а ў адпаведным месцы астрожскага 
выдання такі назоўнік ёсць, прычым ён выступае ў канструк-
цыі 3 назоўным прэдыкатыўным: а начать Ное члвкь дЬлатель 
быта (гл. .6 . ) . 

Сярод назоўнікаў мужчынскага роду, якія абазначалі асоб 
істот і прадметы, значнай словаўтваральнай актыўнасцю ха-
рактарызаваліся назоўнікі з суфіксам -ець ( < п р а с л а в . * -ьсь) 
тьшу купець, творець, старець, агнець. У сваіх выданнях Ска-
рына шырока выкарыстоўвае гэту прадуктыўную мадэль для 
ўтварэння агульных асабовых і неасабовых назоўнікаў: бра-
танецг (КБ, 27 адв.) , молодець, стрелець (там жа, 37 адв.) , 
псрвенець 'першанароджаны' (там жа , 48), самец-ь (там жа , 
18, 57), прышелец-ь (там жа , 37 адв., 38, 51). Цікава, што ў 
іістрожскім выданні замест слова самець паслядоўна ўжыва-
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ецца тэрмін мНжескіа пол'ь, а замест слова прітелець — 
обнталныкь (часам таксама ў адпаведных фразах выступае 
дзеяслоў обытатіі). 

3 ліку малсіпрадуктыўных і непрадуктыўных тыпаў, прад-
стаўленых у выданнях Скарыны адзінкавымі ўтварэннямі, 
трэба адзначыць іменныя тыпы з суфіксамі -іш-ь, -ырь, -тай, 
-унт>, -ень, -яга, -ухт), -ач: господішь (КБ, 32, 40, 50), пастырь 
(там жа, 13 адв., 52 адв.), ратай (там жа, 13 адв.), клакунь 
О Ш , 181), студень 'холад' (КБ, 58), роботяга (ІС, 56; ПЦ, 
148), послухачь (Ал., 1525 г.), пастухь (КБ, 47 адв.)-. Назоўні-
кі пастырь і пастухь ужываліся як паралельна-сінанімічныя 
ўтварэнні пе толькі ў тэкстах Скарыны, але і ў тэкстах, піса-
ных царкоўнаславянскаіі мовай. Параўн. у Скарыны: Быль 
оке пакь Авель пастырь овець, а Каынь ратай земла (КБ, 13 
адв.); а ту сварь был есть межн пастыра герарскамы н пас-
тухіі Ісааковыма (там жа, 47 адв.); у астрожскім выданні 
«Бібліі»: / бысть Авель пастырь овцам Каіш же бЬ дЬлал 
эемлю (гл. .д.); Н прлхНсл паствса герарсгЬіі сь пастухы Ісаа-
ковыма (гл. . К 5 . ) . 

Парэшце, коратка скажам аб непрадуктыўным у пісьмовы 
перыяд іменным тыпе на -оть(<*-іо). 3 ліку назоўнікаў муж-
чынскага роду сюды адносіцца адцягнены па значэнню назоў-
нік жіівоть, сінонімамі якога ў кніжных стылях былі словы 
жпзнь і жатіе. Заўважаецца, што Скарына аддаваў перавагу 
псршаму 3 іх — слову жывоть, якое звычайна выступае ў яго 
ў значэнні 'існаванне, перыяд існавання': лЬта жывота Ізмаіі-
лова (КБ, 45 адв.); всл дніі жіівота твоего (там жа, 12 адв.); 
водхнул в лйце его дыханые жывота ' (там жа, 11); длл соб-
люденыл Ьбо жнвотовь вашах (там жа, 83 адв.); колыко есть 
лЬть жывота твоего (там жа, 87); Н былы с8т вса дны жывота 
его сто четыредеслть н седмь лЬт (там жа, 88); Н вмре Імсафь 
выполныв лЬть сто II десеть жавота своего (там жа, 93 адв.); 
жавоть нашь в р8цЬ твоей есть (там жа, 88); іі пра жіівоте 
сохраналь людей многахь (там жа, 93); жывота збавыты (ЕК, 
24 адв.). Паслядоўна ўжывае Скарына гэты назоўнік у фра-
зеалагічным выразе древо жавота: дабы сохранен быль путь 
дрЬва жавота; возмет от древа жавота ы сне''ть (КБ, 13)^. 

' Параўн. у астрожскім выданні «Бібліі»: а вдЬнН вь .шце его дыханае 
жазны. 

' Параўн. у астрожскім выданні «Бібліі»: храната пвть древа жазны; 
вьзметт) от древа жазші а снЬсть. 

3 2 0 



Назоўнік жывог'5 мае ў Скарыны і другое значэнне — 
'частка цела чалавека або жывёл' , 'чэрава' : ыжв азыйдеть з 
жывота твоего, того будЬша амета дедачем-ь (КБ, 28); згне-
талнс». вкупе в жавоте елдетыіца (там жа, 45 адв.); тошннть 
ма сл в жавоте моемь дш,ерь дел.е хеттеовыхь (там жа, 51). 

Зрэдку ў скарынінскіх тэкстах сустракаецца таксама на-
зоўнік ніякага роду жытые ў першым значэнні, уласцівым на-
зоўніку жывогь: жатыл Ноева (КБ, 19 адв.); жнтае свое (там 
жа, 45 адв.) . Часам жа Скарына перабудоўвае фразу такім 
чынам, што слова жатае стараславянскіх тэкстаў замяняецца 
апісальным зваротам. Параўн. у астрожскім выданні: Бысть 
же жііт'іе Саррыно лЬ'' .ркі^. (гл. .кг.); у скарынінскім выданні: 
Жнва пакь была Сарра сто іі двадесеть ы седмь лЬть (КБ, 
39 адв.) . 

Прадуктыўны тып праславянскай мовы складалі назоўнікі 
жаночага роду, якія афармляліся з дапамогай суфікса -пна 
{астііна, глубана і інш.). Гэты суфікс быў полісемантычным: 
у спалучэнні з аднымі асновамі ён выражаў абстрактныя па-
няцці, у спалучэнні з другімі — прадметы з канкрэтнымі зна-
чэннямі. У сваіх перакладах біблейскіх тэкстаў Скарына вы-
карыстоўвае назоўнікі на -ына не толькі агульнаславянскага 
паходжання, але і больш познія ўсходнеславянскія і заходне-
славянскія: дружана 'вайсковая адзінка' (КБ, 27; ДП, 13; 
ПС, 29 адв.; ПП, 2); двслтіта 'адна дзесятая частка' (КБ, 27 
адв., 52); отчана 'спадчыпная зямля ' (КБ, 87 адв.); храмана 
'дом для жылля ' (там жа, 31 адв., 33 адв., 62); ровнына (там 
жа, 26 адв.); пошлана (там жа, 88); кравана 'нечыстасардэч-
насць' (там жа, 93); мертвечына (1С, 56; КЛ, 3 адв.; Д З , 31; 
КІ, 40) і інш. 

На некаторых утварэннях з суфіксам -ана трэба спыніцца 
больш падрабязна. Слова долііна, утворанае, напэўна, яшчэ ў 
агульнаславянскі перыяд, у скарынінскіх тэкстах выступае на 
месцы слоў доліша, юдоліл, дНбь, дебрь, якія ўжыты ў адпа-
і і с д н Е л х канструкцыях стараслазянскіх тэкстаў. Параўн. у 
( .карыны: до места сахемска ы даже до долііны славное (КБ, 
'.'-1 ііл».); у астрожскім выданні: до места сахемска, кь двбв 
ііі>іг(ік()м8 (гл. .ві.). У Скарыны: до долыны лесное (КБ, 26 
ііліі ), у асірожскім выданні: на дебрь лш'ію (гл. .ді.). У Ска-
|>і.міі.і (I долнне Маврыне (КБ, 26 адв.) ; у астрожскім выданні: 
ііц іІНГчі ма^^вріяі (гл. .ні.) і г. д. Такая уніфікацыя можа быць 
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вытлумачана прынцыпам вольнага перакладу (не захоўваецца 
ні словаўтваральная, ні лексічная ідэнтычнасць) і імкненнем 
пазбегнуць дэталізацыі ў абазначэнні месц, дзе адбываліся 
падзеі. 

Назоўнік родіша ўжываецца Скарынай як сінонім назоў-
нікаў родт), наслЬдае, племл, домь ( 'сям'я, сваякі, кроўныя') , 
•шіазі, рокоІепі}е, оісгугпа, роіотзішо, гоё, якія сустракаюцца 
ў адпаведных месцах тэкстаў на стараславянскай, чэшскай і 
польскай мовах ызыйдіі от земла своеіе п от родііны своен^. а 
от дому отца своего (КБ, 24) ; у астрожскім выданні: отрода 
своего (гл. .ві.); поймеша жену сыну моему от родііны моем-. 
ы от дому отца моего (КБ, 43); от племена моего (гл. .кд.); 
поіімате оттолЬ отца своего а всю родану а праедьте ко мне 
(КБ, 84); едеть Іаковь з роданою своею до егітта (там жа, 
84 адв.); праеде до егапьта со всамь племенемь своымг сы-
новт> его п внЯчета діцеры п всл родына вкНпе (там жа, 85); 
Нзыйдц от земла своел, ы от роднны твоел, а от дому отца 
твоего ( ІН, 2); М сЬ всл родііна вьстала суть на рабу твою 
(ДІД, 91); гл. таксама КС, 37; ЕК, 6, 24 адв.; КЮ, 22 адв. і інш. 
Як вядома, у гэтых значэннях слова родііна не ўласціва ні бе-
ларускай, ні рускай мове, але яно замацавалася гістарычна ў 
заходнеславянскіх (польскай, чэшскай, славацкай) і ўкраін-
скай мовах. Трэба думаць, што Скарына ўжываў яго пад уплы-
вам або польскай, або чэшскай мовы. Менш верагодна дапу-
шчэнне аб тым, што гэта слова было перанесена непасрэдна 
3 беларускай пісьменнасці XVI ст. (дарэчы, тут яно было не-
сістэмнай з 'явай) . 

У словаўтваральны тып на -ана Скарына ўключыў індыві-
дуальнае запазычанне з чэшскай мовы, дакладней, з чэшскага 
выдання «Бібліі» — слова мокрына 'мокры луг': [коровы] па-
слх8сл по мокрынах-ь (КБ, 74); пасНіцесл по мокранах-ь (там 
жа, 74 адв.) . Параўн. сучаснае чэшск. токгіпа, ' т о к г ё т і з і о ' 
(Іоыка, роіе...) 

П а д уплывам чэшскага тэксту Скарына ўжывае часам на-
зоўнік седана ў асаблівым гукавым афармленні: шедыны мос^ 
' Гл. спасылкі на гэтыя адпаведнікі ў кн.: П. В. В л а д н м н р о в . Доктор 

Францнск Скорнна. Его переводы, печатные нздання н язык. СПб, 1888, 
стар. 313. 

' Р. Т г а у п і с е к . Зіоупік іагука сезкёЬо. РгаКа, 1952, стар. 945. 
^ Параўн. сучаснае чэшск. зейіпа 'сівыя валасы'; гл. Р. Т г а V п і й е к. 81ОУ-

пік іагука сезкёКо, стар. 1491. 
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(КБ, 78 адв.); параўн. у другім месцы: прежде часН седыну 
праводлть мышленал (ІС, 4 9 а д в . ) . 

Бясспрэчна, што тыповым для старабеларускай пісьмен-
насці было параўнальна позняе новаўтварэнне жавотана 
(Іова, 23 адв.) , якое Скарына ўжывае як адпаведнік чэшскага 
Іібхюасіа і рускага четвероножныя. Матэрыялы дзелавой бела-
рускай дакументацыі паказваюць, што назоўнік жавотана быў 
агульнаўжывальным абазначэннем рагатай і наогул хатняй 
жывёлы ў XVI ст. 

Усе прыведзеныя факты сведчаць, што Скарына, апрацоў-
ваючы і перакладаючы біблейскія тэксты, шырока выкары-
стоўваў прадуктыўную іменную мадэль з суфіксам -ана, пры-
чым ён уключаў сюды і запазычанні з іншых славянскіх моў, 
а гэта яшчэ больш актывізавала ў старажытнай беларускай 
мове разглядаемы спосаб словаўтварэння. Жывы працэс па-
паўнення лексікі новатворамі на -ана(-ована, -іцана, -овіцана) 
можна праілюстраваць шматлікімі прыкладамі з пісьмовых 
помнікаў XV—XVII стст.: данана (ЛС 1529 г., 33, 40; АВК, 
XIII, 24; АЗР , III, 17), купленана (АЗР, III, 16; РНБ , XX, 162), 
сырына 'мокры, неапрацаваны ўчастак зямлі ' (АВК, XXI, 79), 
лохчнна (АВК, XIII, 301), лоіцана, лашчына (АВК, XIII, 301; 
НЮМ, XVII, 219), поточына 'ручай' (НЮМ, XXII, 452, 455, 
459), шатына 'адзенне' (БА, II, 163; Псалт. XVI ст., 101 адв.; 
ЕК, 1,192; Хрон. XVII ст., 179), згребнана ' зрэбная тканіна' 
(АВАК, XVII, 254, 345), мгшарына, ымшарана, омшарына 
(АМГС, 50; ЙЮМ, XXII, 289, 475; АВК, XIII, 301), шматана 
' кавалак ' (Варл., 154 адв.), можьчалнна, мождчалына (БА, II, 
07; НЮМ, XXII, 453, 475), мачавына 'мокрае месца' (НЮМ, 
XXII, 498), пустовына (АВАК, XI, 78), пустошына (АВК, I. 
114; АВАК, XI, 79), пустоттана (НЮМ, XXII, 254), пустовіцы-
ііа ( Р Н Б , XX, 565; АЗР , II, 183), рутовына (НЮМ, XXII, 496), 
потокована (там жа, 480, 498), болоцана (АВК, XIII, 301), 
чрнна, ярына (ЛС 1529 г., 47; АЗР , II, 103, 195), скотана (БА, 
II, 290), клыковш,ына (АЗР, III, 21), дубаш,ана (АЗР, II, 367: 
ІМІІІ, XXVII, 727), потяглына (БА, I, 110), мЬсячша (АЗР, II, 
II I, 195), осмына (АБЗС, 2; БА, II, 21), спадчана (БА, I, 3) . 

ЛАова скарынінскіх выданняў адлюстравала таксама тьшо-
ііуні для беларускай мовы з 'яву памякчэння зычнага н у скла-
мі' і'у(|)ікса -ына абстрактных назоўнікаў са значэннем пра-

I ііі|іііііага вымярэння: должынл гуна (КВ, 48 адв.); траста 
ііімічі Пудеть должыняі ковчегу ы плтьдес.лть локтеа шаранл 
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а трыдесета локтеа выішшл его ' (КБ, 16 адв.); пл.тьнадеслта 
локтевг на вышішю была есть вода над горамн ых же а пра-
крііла (там жа, 18); в шараню (КВ, 70); глубыня (ПС, 36; 
КП, 29 адв.). Параўн. у іншых беларускіх помніках XVI ст.: 
вь шарь а вь должаню (АВАК, IX, 147); теперь должыню 
пуш,ено по шнуровь чотырнадцата (АВАК, VI, 177). Новы ва-
рыянт словаўтваральнай марфемы -ыня(-ыня) мог развіцца ў 
беларускіх назоўніках разглядаемай лексічнай катэгорыі пад 
уплывам суфікса -ына(-ана), -ыня(-ішя) такіх сл^ў, як свлты-
ніі(я), рабыны(я), пустына(я), кгнлгына(я), ' ынокыніі(я), 
боярыня, господарыня, господыня, своякыня, а таксама слоў 
3 суфіксам -ня тыпу стайня, челядня, сукня, стопня, скрыня, 
пральня, пашня, лазня, пекарня, пудовня, городня, овчарня, 
кузня, пострнгальня, мыльня, друкарня, якія адлюстроўваюць 
прадуктыўпыя дэрывацыйныя працэсы, што адбываліся ў XV— 
XVII стст. 

Мспш характэрпа для мовы скарынінскіх выданпяў ужы-
ванпе назоўнікаў жаночага роду з суфіксам -іізна, паходжанпе 
якога ў славяпскіх мовах недастаткова высветлена вкорнзна 
ь" 6 нась (КБ, 63); днесь есмь отнлль вкорызну егітетскую 
бт вась (ІН, 12); во главызне о8 кнажной пнсано есть о 
мн-ё (КЛ, 4); длл высвобоженал отчазны (КБ, 5); человек 
е^'тьла же умреть без сына, дш^ере его достанетсл отчызна (ЛК, 
58); мужчазна (ІС, 58 адв.). Два першыя словы (укоріізна, 
главпзна) з 'яўляюцца, бясспрэчна, кніжнымі па паходжанню. 
11ІТО ж датычыць слова отчазна, то яно ў скарынінскіх тэкстах 
адпавядае нормам беларускай літаратурнай мовы таго часу. 
Побач 3 назоўпікам отчана яго дублет отчазна (ойчазна) па-
чынаючы 3 XV ст. знаходзіўся ў шырокім ужытку на тэрыто-
рыі Вялікага княства Літоўскага як афіцыяльны тэрмін для 
абазначэння спадчыннай па бацьку ўласнасці: даемь п дала 
есмо вь Луцкомь повЬтЬ Сенно, село данное, со всымь, што кь 
нему слушаеть здавна... сама отчазна у граны Хобовш^ына 
(АЛМ, I, 7); Нехай она намь по тому служать, какь ызь своее 
отчазны, доспЬхомь (там жа, 8); третюю часть того ыменія 
отчазны моее Кольнятачь (там ж а ) ; Колы бы хто об отчазну 

' Параўн. у астрожскім выданні «Бібліі» іншы словаўтвара^ны тып назоў-
нікаў ад тых жа асноў: т. лакоть вь долготН ковчегЬ, .н. вг шцротіі,.л. 
высотН емН (гл. .5.). 

^ К 1 е т е п 5 і е \ у і с 2 , Т. Ь е Ь г - 8 р і а \ ^ і п 5 І < і , 5. І і г Ь а п с г у к . Сга-
' та1уі<а Ьізіогусгпа роізі^іе^о. ^ а г з г а ш а , 1955, стар. 209. 
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свою або о спадок, або о властность которую дедачную первым 
II другым позвом был позван... (ЛС 1529 г., раздз. VI, 77) 
есть мое набытое, а не отчызна (АВК, XXII, 391). 

3 гэтага значэння ( 'спадчынная ўласнасць на землі') гіс 
тарычна развівалася больш шырокае значэнне слова отчаз 
на — 'родная зямля, радзіма' , якое больш ці менш выразна 
выступае ў наступных кантэкстах з помнікаў рознага зместу 
бачача потребу речы посполытое, самы есте готова а охотна 
протнвко непрыятелева отгчызгны его кролевьскей малоспі 
(1559 г., РНБ , XXX, 273); Н вьшюл'ь шттЬле а прішол в отчізну 
свою, а за німь шлі Яченака его (ЕК, 50) кождый шляхтычт>... 
на войну ехата маеть, не смотрета чергь своах-ь звыклыхь, 
кгды Ж7> всіімь іідеть (о) оборону малое отчазны а вольностей 
хрестііанскпхь (ДМАМЮ, I, 452); мене оузрашь во отчазне 
твоей воюючого (Алекс., М., 400); шный мв"' з палацН вышол, 
та^ сл радвюча іі веселлчы, іакь кгды хто з далекого ы долгого 
выгна^л до отчіізны своеа адеть (Варл., 334—334 адв.) . 

У царкоўна-рэлігійнай літаратуры XV—XVII стст. слова 
отчіізна ўжывалася пераносна, у значэнні 'царства нябеснае': 
указуеть іімь отчазну ііхь небесную (РЙБ , VII, 10); в нб'^ной 
отчызнЬ (ЕК, II, 90); Кто з вась, еслы есть в чНжомь краю, не 
кваті'^са, абы могль лко нарыхлЬй до свое прійты отчазны: а 
вЬдаемо добре, же отчызна наша есть не ыншал только нбо 
(ССЖ, 122). 

Назоўнік отчіізна быў не адзіным словам, утвораным з да-
намогай суфікса -ызна. Па гэтап мадэлі ў беларускай пісьмо-
вай мове ўтвараліся таксама іншыя назоўнікі для абазначэн-
ня розных відаў спадчынных уладанняў, напрыклад: матерыз-
на (АЛМ, I, 20, 58, 71, 136, 164; АВК, XXI, 238; Р Н Б , XX, 286, 
502; АМГС, \2,1), дьдызна (АЛМ, I, 10; АЗР, II, 341; Л С 
1529 г., 57, 97, 107; Псалт. XVI ст., 48; ЙЮМ, X, 293), праде-
дазна (БА, II, 153). 

Асобныя семантычныя групы складалі назоўнікі на -азна, 
якія абазначалі адцягненыя якасці і паняцці, і назоўнікі з 
канкрэтным значэннем: ыстызна (АБЗС, 287; АЗР, III, 8; 
ЛМГС, 63; АВК, XXXIX, 143; ЛС 1588 г., 233; АВАК, XV, 93; 
ЛГЛТ, 455; ПЮМ, XXII, 246), потребызна (АЗР, I, 25, 40, 48; 
ЛЛМ, I, 30; Р Н Б , XXVII, 411), даровазна 'падараванае ' 
(ДМЛМЮ, I, 479; Р Н Б , XXX, 475; АБЗС, 212; Л С 1588 г., 

' I І;і|іііуіі. царкоўнаславяпскую частку евангелля: во отечествые свое. 
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223; АВК, XX, 86, XIII, 62; ЙЮМ, IX, 214; АЗР , V, 71; АВК, 
III, 94), роботызна (АВАК, VIII, 141) і інш. 

Яшчэ большае пашырэнне атрымалі ў старабеларускай 
пісьмовай мове разнастайныя назоўнікі, утвораныя з дапамо-
гай ускладненых суфіксаў -чызна, -сцызна, -овіціізна. Яны аба-
значалі спадчынныя ўладанні, зямельныя ўчасткі, віды павін-
пасцсй і падаткаў і г. д. Большая частка гэтых назоўнікаў 
з 'яўлясцца словаўтваральнымі дублетамі назоўнікаў на -чіта: 
отцова^азна (НЮМ, XXX, 29, 64, 122, XXXII, ч. 2, 99, 119, 213, 
IX, 305, 306), дядковіцызна (АВАК, XVII, 103; АВК, XXII, 16, 
XXIV, 94), стрысвіцызна (РІ1Б, XXXIII, 983), пустовіцызна 
(ДМАМЮ, I, 130; АВК, XXIV, 238; АВАК, IX, 7, XIV, 17, 494, 
499; РНБ , XXX, 589; АМГС, 31; АЗР , V, 40), спорчызна (АЗР, 
II, 197), капчызна, катцазна 'падатак ад продажу спіртных 
напіткаў' (СДГА, 15; АВАК, XIV, 439; АВК, XIII, 43), сереб-
іцазна (АЛМ, I, 15; ЙЮМ, XXX, 9), бобровіцазна (АВК, XIII, 
239, 240), бобылыцызна (АВК, XXXVIII, 336), паніцазна 
(АВК, III, 24; АВАК, XIV, 229) і інш. 

Значная колькасць назоўнікаў, утвораных па гэтай мадэлі, 
замацавалася ў якасці назваў беларускіх населеных пунктаў: 
Ленковчазна (АВАК, IX, 167), Жудейковіцнзна (АВАК, XIV, 
8), Грагоровіцызна (там жа, 23), Сверавіцнзна (НЮМ, XXII, 
481), Гуторова^нзна (там жа , 259), Костюковіцызна (там жа, 
290), Дзяковіцазна (там жа, 375). 

Шырокае ўжыванне ў старабеларускай пісьменнасці (а 
магчыма, і ў жывых беларускіх гаворках пэўнан тэрыторыі) 
назоўнікаў, утвораных з дапамогай суфікса -нзна(-чіізна, 
-а^іізна, -овіцызна), з 'яўляецца вынікам уплыву старажытна-
польскай мовы, а ў асобных вьшадках і царкоўнаславянскай. 
Разам 3 тым трэба падкрэсліць, што не ўсе ўтварэнні гэтага 
тыпу, адлюстраваныя беларускімі пісьмовымі помнікамі, былі 
ўласцівы лексічнай сістэме польскай або царкоўнаславянскай 
мовы. Значная частка разгледжаных слоў, а таксама слоў, 
якія, бясспрэчна, ёсць у не даследаваных намі крыніцах, маг-
ла быць утворана ў самой беларускай мове ў адпаведнасці з 
прадуктыўнай мадэллю Толькі пры ўліку гэтых асаблівас-
цей словаўтваральнага працэсу беларускай літаратурнай мо-
вы XV—XVII стст. можна правільна інтэрпрэтаваць факты 
выкарыстання Скарынай асобных назоўнікаў з суфіксам -ызна. 

• Гл. падрабязней у кн.: Працы Інстытута мовазнаЎства АН БССР. 
вып. УПІ. Мінск, 1961, стар. 117—123. 
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С т а р о н к і 3 « М а л о й п а д а р о ж н а й к н і ж ы ц ы » Ф. С к а р ы н ы 

Выданні Скарыны адлюстроўваюць, з аднаго боку, традыцый-
нае кніжнае словаўжыванне, а з другога — магчымасці самой 
беларускай мовы ў папаўненні лексічнага складу новымі на-
мінатыўнымі адзінкамі. 

Сярод словаўтваральных тыпаў старабеларускай мовы 
адно 3 важнейшых па прадуктыўнасці месц займала мадэль 
назоўнікаў жаночага роду з агульнаславянскім суфіксам -ыца 
(<-і- + *-ка), які спалучаўся звычайна з іменнымі і дзеяслоў-
ііымі асноваыі. Вытворныя з гэтым суфіксам абазначалі асоб 
жапочага полу, самак жывёл, звяроў і птушак, расліны, прад-
мі'ты і інш. Скарынінскія выданні даюць нам дастаткова поў-
ІІІ1І матэрыял на ўсе пералічаныя значэнні, прычым, як і ў 
рлзгледжаных вышэй вьшадках, адны лексемы адлюстроўва-
кіціі кніжнаславянскую мову з яе традыцыйным словаўжы-
ііпіінсм у пэўных кантэкстах, а другія — жывую беларускую 
моііу ў яе ўзаемадзеянні з суседнімі славянскімі мовамі: 
(Іічіііца (КБ, 41 адв., 62 адв.) , отроковнца (ПП, 2), кормалаца 
(КІ), '14, 64 адв.), блудныца (там жа, 64, 71), вдовпца (КЮ, 13; 
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Г1Е, 11), агнаца (КБ, 38), лвііца (там жа, 90 адв.), ослаца 
(там жа, 60, 66 адв., 84 адв., 90 адв.), велбвднца (там жа, 60), 
птыца (там жа, 28 адв., 73 адв.), горлнца (там жа, 28 адв.), 
блошнце, плошаце (КВ, 16), сулыца, 'дзіда кап'с' (ЛК, 54), 
бойнііца (ЧЦ, 238 адв.), колеснііца (КБ, 75 адв.), ложнаца 
'адпачывальня' (там жа, 80 адв.), ножнііце (МПК), Ьмывал-
ныца 'таз, міска' (ЧЦ, 239 адв.), лестваца (КБ, 51), маковаце 
(КВ, 71 адв.), пшеныца (там жа, 54 адв., 76 адв.), рукавііца 
(Царстваў, , сочеваца (КБ, 46), лгол«говн«г^а (КВ, 70) 
десныца 'правая рука' (КБ, 65; КВ, 29 адв.), пословпца (КБ 
21 адв.), зорлнсіца (там жа, 60 адв.), младыца (ПП, 8 адв.) 

Патрабуюць дадатковых тлумачэнняў наступныя вытвор 
ныя 3 суфіксам -аца. Назоўнік меншііца (КБ, 39 адв., 60 адв. 
61, 65; КС, 2; ЕК, бадв.; ПП, 8 адв.) адпавядае слову заложны 
ца 'наложннца' астрожскага выдання (гл. .кв.), назоўнік са 
мнца (КБ, 17 адв., 5 7 ) — с л о в у (выразу) женьскій поль 
(гл. .8.), назоўнік мераца (КБ, 31 адв.) —слову спЯдь (гл. 
.пі.), назоўнік темнаца (Ап., 1525 г., 20; КБ, 71 адв., 72 адв.) — 
слову оузнлаш,е царкоўнаславянскага тэксту Аб тым, што 
пазоўнік темннца быў уласцівы лексічнаГі сістэме беларускай 
мовы (па кранняй меры да ХУП ст., калі стала пашырацца 
запазычанае слова турма, тюрма), сведчаць іншыя пісьмовыя 
помнікі: его збавшп у везенью у Руденцу черезь два дніі а двЬ 
ночіі держалн, ледве се сь темнііцы н того везенья выгребль 
(1589 г., АВАК, VI, 73); а вь темнацахь затворяюіце гладомь 
уморіішя (1588 г., РПБ, VII, 855). Словаўтваральная сістэм-
насць гэтага назоўніка ў складзе тыпу на -ііца падтрымліва-
лася ў першую чаргу антанімічным да яго словам светлаца 
('светлы дом, светлае, прасторнае памяшканне жылога пры-
значэння'), якое здаўна вядома беларускай мове: дня сегодь-
нешнего у волторокь купыль есма светлпцу на подклете 
(1558 г., АВК, XXI, 315); за светлнцу даль полторы копы гро-
шей (1562 г., АВК, XXII, 142); сь тое свЬтлыцы зь боку свЬт-
ліічка, вь ней печь полаваный (1594 г., АВАК, XIV, 499). 

У разглядаемы словаўтваральны тып Скарына ўключыў 
назоўнік лагвыца (взлль хлЬбь ы лагвацу воды КБ, 37; 
наполнала лагвацу там жа, 37 адв.), якому ў астрожскім вы-
данні адпавядае назоўнік мЬхь (п взл хлЬбы ы мЬхь воды 

' Гл. П. В. В л а д н м н р о в. Доктор Францнск Скорнна. Его переводы, 
печатные нздання н язык, стар. 186. 
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гл. .ка.). Параўнальна-гістарычнае вывучэпне скарынінскі.ч 
тэкстаў і лексічных матэрыялаў розных славянскіх моў дазва-
ляе сцвярджаць, што Скарына запазычыў гэта слова ў заход-
ніх славян, у прыватнасці з чэшскай пісьмовай або вуснай 
крыніцы; параўн. сучаснае чэшск. Іакеь 'шкляная пасудзіна', 
'пляшка', ІаНічска памянш. да *ІаНьісе (<ІаНеа) 

У самой чэшскан, а таксама ў іншых славянскіх мовах сло-
вы ІаНеу, Іа§е^ Іа§іеш ^ з 'яўляюцца даўнімі запазычаннямі 
3 гермапскіх моў (у апошніх жа форма і а ^ а < лац. 1а^епа< 
грэч. іа§упой). Ад кораня лаг- у рускіх гаворках захаваліся 
ўтварэн)іі 3 іншымі суфіксамі ^ аб наяўпасці ж слоў з гэтым 
коранем у старабеларускан пісьмовай мове і сучасных бела-
рускіх гаворках дакладных звестак няма. 

Калі слова лагвііца з большай ці меншай верагоднасцю 
можна лічыць чэхізмам, то слова шабеннца трэба, напэўна 
адносці да ранніх паланізмаў, засвоеных старажытнай бела 
рускай мовай. Відаць, Скарына карыстаўся ім як ужо звычай 
ным для пісьменнасці першай палавіны XVI ст.: Не став Ама 
не Мардохею шнбеныце са^^ повыснеш на ней (ЕК, 2 адв.) 
обудвЬ повесаліі суть на шнбеныцы (там жа, 7); Амань по 
ставпл шыбенііцу Мардохеовн (там жа, 10). Часта гэты назоў 
нік сустракаецца ў дзелавых афіцыяльных дакументах Вялі 
кага княства Літоўскага (гл., напрыклад, ЛС 1529 г., 124 
АЗР, II, 65; АМГС, 233; НЮМ, XXII, 350 і інш.), але пара 
лельна з ім ужывалася і слова васелаца (гл. у адным з даку 
ментаў за 1507 г.: высЬлііца, АЗР, II, 34). Гэты паралелізм 
ужывання двух сінонімаў быў характэрны таксама для Ска-
рыны: возміі всех кнлзей людсках-ь ы повешай ыхь на васел-
ны'цехь протаву солнецу (ЛК, 53 адв.). 

Прыведзеныя матэрыялы толькі часткова раскрываюць 
складанасць шляхоў развіцця іменных словаўтваральных ты-
паў 3 суфіксам -ііца. А між тым заўважаецца, што гэта вельмі 
прадуктыўная мадэль паступова ўцягвала ў сферу свайго 
' I". Т г а у п і с е к . Зіоушк іагука сезкёЬо, стар. 813. 

Гл. V. Л\ а с Ь е к. ЕІупю1о§іскў зіоупік іагука сезкёііо а зіоуепзкёЬо. 
Ргаііа, 1957, стар. 256. 

' Гл. А. В г й с к п е г . Зіолпік еіутоіо^ісгпу ]§2ука роІ5кіе§о. \ \ 'аг52а^а, 
1957, стар. 305. 

* У. Даль прыводзіць наступныя словы: лаговка, лагушка 'дуплянка, дуп-
ляк, стойка для молока', лагуна, лагун, лагунка, лагунец, лагунок, лагун-
чнк 'бочкч, боченок' (Толковый словарь жнвого велнкорусского языка, 
т. II. СПб - М . , 1881, стар. 232). 
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дзеяння ўсё большую колькасць розных па значэнню ўтвараю-
чых асноў, дзякуючы чаму расшыраліся магчымасці лексічна-
га папаўнення і разам з тым семантычнага ўзбагачэння дэры-
вацыйных тыпаў і падтыпаў. Зразумела, тэматычная абмежава-
насць выдадзеных Скарынай кніг не дазваляла яму поўнасцю 
выкарыстаць багацці беларускай і інаславяпскай лексікі. 
Гэты недахоп адразу выяўляецца, як толькі мы пачынаем 
даследаваць скарынінскія тэксты на шырокім фоне развіцця 
беларускай пісьменпасці і жывых мясцовых гаворак. Сапраў-
ды, мы знаходзім у гэтых крыніцах многа фактаў, якія дапа-
магаюць высветліць структурныя і лексіка-семантьічныя асаб-
лівасці кожнага словаўтваральнага тыпу на -ііца. 

Пры больш поўным ахопе наяўных матэрыялаў высвятля-
ецца, напрыклад, што падтып, які ўключае асабовыя назвы 
на -аца, нягледзячы на шырокія структурна-марфалагічныя 
магчымасці, слаба папаўняўся новатворамі. Гэты працэс за-
маруджваўся перш за ўсё прычынамі нелінгвістычнага ха-
рактару (жанчына ў эпоху феадальна-прыгонніцкіх адносін 
не магла прымаць актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці, 
жаночыя прафесіі былі вельмі абмежаваны) . Аб гэтым свед-
чыць сам склад агульных назваў жанчын: владычыца (БА, I, 
183), королііца (СГЧА, I, 6) , царыца (Алекс., Л., 3 адв.), не-
вольныца (АВАК, XVII, 420), челядныца (АМГС, 244), слу-
жебнпца (там жа, 119, 259), работныца (АВК, XXII, 78; 
АМГС, 20), ковертіца (ЛС 1529 г., 114), ключшіца (РНБ, XX, 
16), шапочнаца (АВК, XX, 295), чернаца, белыца (НЮМ, VIII, 
416), небожчыца (АЗР, П, 103; БА, П, 50; НЮМ, ХХП, 211), 
сыноваца (РПБ, ХХХІП, 1033), сестренііца (СДГА, 180), 
золвыца (РНБ, XX, М),молодаца (АВК, XXXIX, 299, 371, 389), 
поплечнаца (АМГС, 332), танечшіца (ЕК, ПІ, 331 адв.), ходо-
таыца (ССЖ, 307) і інш. 

Больш адчувальны рост лексікі наглядаецца ў падтыпах, 
якія аб'ядноўвалі неасабовыя назоўнікі жаночага роду на 
-ыца. 

Пісьмовы перыяд развіцця славянскіх моў характарызуец-
ца прыкметным пашырэннем словаўтваральных тыпаў назоў-
нікаў жаночага роду, якія афармляліся з дапамоган суфікса 
-ка. На аснове матэрыялаў скарынінскіх выданняў і іншых 
пісьмовых помнікаў можна аднавіць у асноўных рысах гісто-
рыю гэтай мадэлі ў беларускай мове XVI—Х^П стст. Аналіз 
паказвае, што сярод утварэнняў на -ка найбольш прадуктыў-
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ны тып складалі асабовыя назоўнікі, якія абазначалі жанчын 
паводле іх грамадзянскага стану, сямейных адносін, пахо-
д ж а н н я (з пэўнай мясцовасці або населенага пункта, краіны, 
народнасці і г. д . ) , характару выконваемай работы, пасады 
мужа і па многіх іншых прыкметах: невестка (КБ. 24, 69 адв., 
70 адв.; Р Н Б , XXVII, 300, XXXIII, 726, XX, 58; БА, II, 231), 
няінька (ЧЦ, 208), хананеан'ька (КБ , 69 адв. ) , цыганка (БА, 
II, 221), егаптлнка, егыптенка (КБ, 29, 36 адв., 45) матка 
(АЗР, II, 120, 333; Р І І Б , XXVII, 419, 533, XXX, 100, XXXIII, 
939), отчачка (БА, II, 17; Р Н Б , XX, 616, XXVII, 134), дедачка 
(БА, II, 244; АМГС, 401), братанка (АБЗС, 241; АМГС, 149; 
Н ЮМ , XXII, 215); жонка (БА, II, 50; Р Н Б , XX, 187; Супр. л., 
76), тетка (РІ1Б, XXVII, 181, 437, XX, 526, XXX, 24), бабка 
( Р Н Б , XX, 462; БА, II, 137; НЮМ, IX, 373), девка (АБЗС, 211; 
Р І І Б , XX, 17, 627, XXXIII, 937), дочка ( Р Н Б , XX, 595, XXVII, 
57, 427), внучка^ (АБЗС, 44; АВАК, XV, 240; Хрон. XVII ст., 
122) і інш. 

Асобна трэба адзначыць запазычанні з заходнеславянскіх 
моў: малжонка (АМГС, 95; Дыяр. , 125), мнашка ( Р Н Б , XX, 
526), цурка (АБЗС, 44) . 

ГІадтып назоўнікаў, якія абазначаюць жывёл, птушак і ін-
шых істот, параўнальна з разгледжанымі асабовымі назоўні-
камі быў, напэўна, менш прадуктыўным, што выяўляецца пры 
аналізе х а р а к т а р у ўтвараючых асноў (некаторыя з іх маглі 
далучаць таксама суфікс -нца): бЬлка (СДГА, 4; Д М А М Ю , 
I, 118; Р Н Б , XX, 71, XXVII, 465, 703, 741), норка (СДГА, 4) , 
лоніцачка (АБЗС, 264), третячка (там жа , 263), четвертачка 
(там жа , 265, 286), яловка (там жа , 263), іцайка 'від паляўні-
чага сабакі ' (ЛС 1629 г., 123), утка ( Л С 1529 г., 122; АВАК, 
XVII, 415; АМГС, 21, 316). П а р а л е л ь н а з назоўнікам утка ў 
беларускіх гаворках пэўнай тэрыторыі ўжываўся таксама на-
:юўнік качка, засведчаны з пачатку XVI ст. пісьмовымі пом-
ііікамі (АЗР, II, 36; АВАК, VIII , 486). 

Лексічна вельмі багатыя падтыпы складалі назоўнікі ж а -
ііочага роду на -ка. якія абазначалі прадметы быту, прылады, 
прыстасаванні, пабудовы і дэталі да іх, віды харчу і г. д.: 
тапка (ДП, 11 адв.; А Б З С , 266; Р Н Б , XX, 280), наметка 'від 

' У адпавелььім месцы астрожскага выдання «Бібліі» ўжыта старая фор-
ма—егг//г7 ^ ныніі (тл. .і\.) . 

• ІІараўн. паралельны несуфіксальны назоўнік внука (АБЗС, 44). 
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жаночага галаўіюга ўбору' (БЛ, II, 21; АМГС, 59, 68; АВК, 
XXXIX, 532), тканка (РНБ , XX, 344; АМГС, 42, 328), камка 
(РНБ, XXVII, 243; Супр. л., 81), сорочка (БА, II, 21; АБЗС, 
266; АВК, XXII, 206), лодка (Алекс., Л., 1), бочка 'пасудзіна', 
'мера зямлі ' (АЛМ, I, 9, 14; Л С 1529 г., 37; АЗР, III, 11), 
клепка (АБЗС, 46; НЮМ, XXII, 484), барылка (НЮМ, XII, 
149), лыповка 'пасудзіна, зробленая з ліпы' (АВАК, XIV, 201), 
солянка 'мера або пасудзіна для сыпучых рэчываў, зерпя' 
(СДГА, 153; АВАК, XVII, 61, 240, 250). 

Прыведзеныя ў двух папярэдніх падтыпах назоўнікі ўтва-
раліся пераважііа ад іменных асноў. Побач з гэтым вылучаец-
ца прадуктыўная група назоўнікаў на -ка (галоўным чыпам з 
адцягненымі значэннямі), якія ўтвараліся ад беспрыставач-
пых і іірыставачных асноў дзеясловаў даўняга і больш позня-
га паходжапня. Асабліва часта яны сустракаюцца ў дзелавых 
дакументах: дачка (БА, II, 71, 215; Р Н Б , XXVII, 707), дЬлка 
(АБЗС, 213), сварка (там жа, 62), явка (БА, II, 85), вязка: 
дров-ь вязку (НЮМ, XXII, 22), выбойка (СДГА, 34), вымовка 
(БА, I, 56), выдерка (там жа, 43), выішка (РНБ , XX, 107), 
высадка (АМГС, 43), довЬдка (АБЗС, 62), завывка (АМГС, 
373), замятка (БА, II, 57), затмФшло 'мяцеж' (АЗР, 11,22), 
засадка (АБЗС, 313), заставка (РПБ , XX, 578), засылка (КП, 
II, 239), зачепка (АЗР, II, 98, 108, 274; Р Н Б , XXVII, 848; КП, 
П, 37),заіцепка (СДГА, 118; БА, II, 232; АМГС, 42, 67), обсыл-
ка (БА, П, 58), подачка (РПБ , XX, 573) і інш. 

Пісьмовыя помнікі, у тым ліку выданні Скарыны, вельмі 
шырока адлюстроўваюць актыўны працэс утварэння з дапа-
могаГі суфікса -ка ласкальна-памяншальных форм назоўнікаў 
жаночага роду: ветька (КБ, 19), пупышка (там жа, 73), кож-
к-а (там жа, 49), скурка (НЮМ, XII, 24, XXII, 10), 
(АМГС, 43, 322), дубровка (РПБ, XXVII, 858), волостка (там 
жа, 30, 281, 781), стежка (АВАК, XIV, 351), дорожка (АМГС, 
234), полянка (ПЮМ, XXII, 453), поженка (БА, П, 106), сено-
жатка (там жа, 107), навка (АЗР, II, 388), пашенка (РПБ, 
XXVII, 32), барылка (НЮМ, ХП, 32), халупка (НЮМ, ХХХП, 
ч. 2, 59), кошулька (АМГС, 42), рЬчка (РПБ, ХХ^П, 606), 
секерка (АМГС, 149), корчомка (АВК, I, 312), перннка 
(АМГС, 373; АБЗС, 266), лысіінка (АВАК, Х ^ П І , 57), шубка 
(РПБ, XX, 416) і інш. 

Пекаторыя з такіх назоўнікаў з 'яўляюцца паланізмамі ў 
беларускіх пісьмовых помніках: кулька (АМГС, 74), гафтка 
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(там жа, 152, 222), кватерка (НЮМ, 18), пунчошка^ (АБЗС, 
230; АВК, II, 230), фляжка, фляшка (Апов. аб тр. кар., 88; 
ДМАМО, I, 443; НЮМ, VII, 333). 

На базе ласкалыіа-памяіішальнага суфікса -ка ў старабе-
ларускай мове ішоў пргцэс фарміравання складаных суфіксаў 
у гэтаіі жа функцыі (з рознымі варыянтамі сэнсава-стылістыч-
ных адценняў), але ў пісьменнасці XVI—XVII стст. вынікі гэ-
тага працэсу адлюстраваны недастаткова поўна: дЬвочка 
(РПБ, XX, 30, 450; КІІС, II, 205), телочка (АБЗС, 263), яло-
вочка (там жа, 285), светлочка (БА, II, 178; АБЗС, 220; 
СДГА, 35), стежечка (РНБ, XX, 20), торбочка (СДГА, 180), 
улочка (АМГС, 294; НЮМ, XXII, 243), форточка (ДБМ, 338), 
телушка (АБЗС, 263, 285; АМГС, 263), іігрушка (КП, II, 189). 

Тэматыка скарыіііііскіх выданняў патрабавала шырокага 
выкарыстання назоўнікаў жаночага роду, якія абазначаюць 
адцягненыя субстантывіраваныя якасці і ўласцівасці. Часцей 
за ўсё ў скарынінскіх тэкстах сустракаюцца адыменныя на-
зоўнікі на -ость традыцыйна-кніжнага характару: смелость 
(КБ, 84), крепость (там жа, 90), достойность (там жа, 90 
адв.), лшлость (там жа, 61 адв., 73 адв.), жалость (там жа, 
69 адв., 79, 83), радость (там жа, 88), многость (там жа, 76), 
хытрость (там жа, 50), зрелость (там жа, 73), тучность (там 
жа, 49 адв., 50 адв.), сытость (там жа, 74, 74 адв.), лыбнвость 
'нясытасць' (там жа, 74 адв.), плодность (там жа, 75), бе-
лость (там жа, 55 адв.), старость (там жа, 28 адв., 36 адв., 
42 адв., 68, 82, 82 адв.), ярость (там жа, 50 адв., 90 адв.), 
корысть (там жа, 90 адв., 91 адв.), болесть (там жа, 44 адв., 
62 адв., 63 адв., 65) і інш. 

Назоўнік младость звычайна выступае ў Скарыны як сіно-
нім другога кніжнаславянскага слова — юность (КБ, 19 адв., 
81, 86 адв.). Цікава яшчэ супаставіць наступныя пары: у Ска-
рыны: справедлывость (КБ, 32), у астрожскім выданні: прав-
да (гл. .ні.); у Скарыны: злость (КБ, 16), у астрожскім выдан-
пі: злоба (гл. .3~.); у Скарыны: чуйность (КБ, 19 адв.), у 
;істрожскім выданні: помышленіе (гл. .н.); у Скарыны: зеле-
ность землы (КБ, 34 адв.), у астрожскім выданні: все прозяіб-
шее от землл{тл. .61.); у Скарыны: во простоста серца (КП, 

' У польскую мову назоўнік рогісгосНа запазычан з чэшскай, а ў чэшскую — 
;і нямецкай; гл.: А. В г й с к п е г . 8Іо%'пік еіутоіо^ісгпу і^гука роізкіецо, 
стар. 686. 
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35 адв.), у астрожскім выданні: чнстымь ср'^-цемь (гл. .к.). 
Гэтыя і падобныя да іх «розначытанні» паказваюць, што ска-
рынінскае словаўжыванне стаіць бліжэй да сістэмы жывой бе-
ларускай мовы першай палавіны XVI ст. 

Малапрадуктыўныя і непрадуктыўныя тыпы складаюць ад-
цягненыя назоўнікі жаночага роду, утвораныя: 

а) Пры дапамозе суфікса -ота: работа (КБ, 80, 87 адв.), 
дремота^ (там жа, 11 адв., 28 адв.), красота (там жа, 91), 
слепота (там жа, 34), темнота (там жа, 28 адв.), нагота (там 
жа, 21, 49), срамота (там жа, 21, 62 адв.), наіцета (там жа, 
76 адв.), празнота (КП, 21, 23). Назоўнікам долгота, шарота 
(КБ, 26) у іншых скарынінскіх кантэкстах, як мы адзначалі 
вышэй, адпавядаюць назоўнікі должаня, шараня ў тыпова бе-
ларускім афармленні. Назоўнік лахота (ІС, 23), па назіран-
нях П. У. Уладзімірава, ужыт Скарынай на месцы назоўніка 
злоба адпаведнага кантэксту ў рускім рукапісу «Бібліі» 
1499 г., праўда, і апошні (злоба) таксама сустракаецца ў ска-
рынінскіх выданнях (гл. пункт «в»). У чэшскім выданні «Біб-
ліі» 1506 г. назоўніку лахота адпавядае слова гіозі. Скарынін-
скі выраз в частоте руку моахь (КБ, 35 адв.) адпавядае выра-
зу праведною рёкою астрожскага выдання «Бібліі» 1581 г., 
так што сэнсавая эквівалентнасць у гэтых паралельных тэкс-
тах перадаецца рознымі часцінамі мовы — назоўнікам час-
тота і прыметнікам праведный. 

б) Пры дапамозе суфікса -знь; тып гэты па сутнасці прад-
стаўлен у Скарыны адзінкавым словам —боазнь (КБ, 32, 36, 
59, 59 адв.). 

в) Пры дапамозе суфікса -ба(-оба): татба 'зладзейства', 
'крадзеж' (КБ, 57 адв., 73 адв.), прозба (там жа, 34 адв., 54 
адв.), служба (там жа, 53 адв., 55, 73), свадба 'вяселле' (там 
жа, 40 адв., 53 адв.), злоба (там жа, 93). Яшчэ ў дапісьмовы 
перыяд развіцця славянскіх моў па гэтай жа іменнай мадэлі 
было ўтворана слова Нтроба (<*д(гоЬа), якое Скарына ўжы-
вае як сінонім слова жывоть у яго канкрэтным значэнні — 
'частка цела чалавека' (КБ, 45 адв., 53 адв., 71). Назоўнік 
гудба 'музыка' (КБ, 57 адв.) кваліфікуецца звычайна як чэ-
хізм у мове выданняў Скарыны, але трэба мець на ўвазе і тое, 
што беларускім народным гаворкам вядома ўжыванне дзея-

' У астрожскім выданіі «Бібліі» слову дремота скарынінскага тэксту ў ад-
ным выпадку адпавядае назоўнік сон-ь, а ў другім выпадку — ог/жась. 
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слова гудзець у значэнні 'выконваць музычны твор', 'спя-
ваць' (параўн. у народнай песні: чаму ж мне ня пець, чаму ж 
не гудэець...). 

Завяршаючы беглы разгляд спосабаў утварэння назоўнікаў 
жаночага роду, неабходна адзначыць яшчэ назоўнік челлдь 
(КБ, 24 адв., 47, 59 адв., 66, 88) з ужо непрадуктыўным у пісь-
мовы перыяд суфіксам -лдь(-ядь). Скарына ўжывае гэты на-
зоўнік звычайна як сінонім слоў рабт», слуга, падданы. 

Разгледзім коратка спосабы ўтварэння назоўнікаў ніякага 
роду. Як паказваюць матэрыялы, Скарына часцей выкары-
стоўваў суфіксальныя мадэлі ўтварэння гэтых назоўнікаў. Ся-
род найбольш прадуктыўных тыпаў вылучаюцца зборныя і 
адцягненыя па значэнню назоўнікі на -ае, -ье: людае (КБ, 
23, 49 адв., 63, 64 адв.), былые (там жа, 20), прутае (там жа, 
56), грозновае (там жа, 73), гЬрнае (там жа, 39), каменые 
(там жа, 51 адв., 58 адв., 59), оружае (там жа, 48 адв., 57 
адв.), Ьстае (там жа, 52 адв., 78), шбалце (там жа, 49 адв.) , 
достоанае (там жа, 89). Параўн. прэфіксальна-суфіксальныя 
назоўнікі: роспутые (там жа, 70 адв.) , поколЬнае (там жа , 
28 адв.) , подворье (там жа , 42 адв.) . Сюды ж адносяцца: 
іцастье (там жа, 54 адв.) , жытые, 'жыццё', 'уладанне, зямля ' 
(там жа, 45 адв.), впатыб, ' захмяленне' (там жа, 20), дмытае 
(там жа, 22 адв., 25), закл.лтне (там жа, 43), початае (там 
жа, 42 адв.) . Назоўнік выштые 'выйсце' (КБ, 25) з 'яўляецца 
запазычаннем з польскай мовы, якое распаўсюджана было ў 
старабеларускай пісьменнасці ў розных фанетыка-марфала-
гічных варыянтах. Асобна ў гэтай групе слоў стаяць назоўнікі 
господьствае (ЕК, 17 адв.), прашествае (КБ, 30, 46) з суфік-
сам кніжнага паходжання -ствне, які ў беларускай літаратур-
най мове не замацаваўся ў сувязі з абагульненнем такіх на-
зоўнікаў па мадэлі на -ство. 

Надзвычай прадуктыўны тып у выданнях Скарыны, як і 
наогул у старажытнай літаратурнай мове, складаюць назоўні-
кі ніякага роду, утвораныя пры дапамозе суфікса -нае 
(-енае, -аные) ад розных дзеяслоўных асноў. Амаль усе такія 
назоўнікі маюць адцягненае значэнне: Скаженае (КБ, 20), 
смешенае (там жа, 23), ставленые (там жа, 21 адв.), розделе-
нне (там ж а ) , роженае (там жа, 23 адв.), нароженае (там 
жа) , мышленае (там жа, 23), розлученые (там жа, 25), стре-
п'нае (там жа, 27 адв.), выденые (там жа, 28), обр-Ьзованае 
(там жа, 30), спаные (там жа, 35 адв.) , заслоненне (там ж а , 

3 3 5 



36 адв.) , потеіаенііе (там жа, 37), оставленые (там ж а ) , све-
денае (там жа, 38), глаголанае {там жа, 38), повеленые (там 
жа, 38 адв.), купленіі (там жа, 39 адв.) , погребенае (там 
ж а ) , плаканае (там ж а ) , держанпе (там жа, 40 адв.), отпо-
чыненае (там жа, 42), стоаные (там ж а ) , розшнреные (там 
жа, 47 адв.), благославенае (там жа, 49адв . ) , позреные (там 
жа, 53), смыренач (там жа, 53 адв.), оплаканые (там жа, 70), 
отміценые (там жа, 63 адв.) , выкладанае (там жа, 72 адв.) , 
Ьтверженне (там жа, 75), скорбленае (там жа, 77 адв.), мед-
ленае (там жа, 79), вчыненые (там жа, 91 адв.) , жаданііе 
(там ж а ) , спасеные (там жа, 91), чаюшіе (там жа, 90 адв.), 

пырованые (там жа, 81), хоженпе (там жа, 87), пребываные 
(там ж а ) , кормленче (там жа, 86 адв.), прнхоженые (ДП, 3), 
охлаженые (КП, 15 адв.) , сітенпе (ЕК, 18 адв.) . Апошні на-
зоўнік, ма назіраннях П. У. Уладзімірава, Скарына ўжывае 
ў адпаведнасці з словамі вьпль (у рускім рукапісу 1499 г.), 
ггхшапі йгакаохю (чэшскага выдання 1506 г.), кггук (польскага 
псракладу 1561 г.). 

Некаторыя назоўнікі на -енае выступаюць з канкрэтна-
прадметным значэннем: Н сваріі ыковь варешіе (КБ, 46); 
варенне ы сочевнца (там ж а ) . 

Большасць пералічаных назоўнікаў ніякага роду мае кніж-
ны характар як па фанетыка-марфалагічнай будове суфікса, 
так і па ўтвараючай аснове і па значэнню. Але ёсць сярод іх 
і такія назоўнікі, якія маюць характэрныя ўсходнеславянскія 
і ўласнабеларускія рысы гукавога, структурнага або семантыч-
пага парадку, нанрыклад: роженае, нарожешіе, жаданае, 
хоженые, прыхоженпе, охлаженые, сыпенііе, выкладатіе 
(сновь) і інш. 

У сувязі 3 разглядам гэтай словаўтваральнай мадэлі неаб-
ходна звярнуць увагу на тое, што ў старабеларускай пісьмен-
насці аддзеяслоўныя назоўнікі ніякага роду разгледжанай 
мадэлі ўжываліся ў некалькіх структурных в а р ы я н т а х ' : 1) у 
кніжна-стараславянскім на -ные-(-енае, -анае), галоўным чы-
нам у царкоўна-рэлігійных творах; 2) у размоўна-ўсходнесла-
вянскім на -нье (-енье, -анье); 3) у беларускім на -нне, які 
ўтварыўся ў выніку асіміляцыі /, што калісьці знаходзіўся ў 
інтэрвакальным становішчы («зычны + ёр + / + галосны»); 

' Параўн. царкоўнаславянскую частку гэтага помніка: не оболчЬна во 
одеанае брачьное (30 адв"). 
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4) у польскім і дыялектным беларускім на -не (без фанетыч-
нага падаўжэння зычнага). 

Скарына ў гэтым выпадку прытрымліваўся пераважна 
кніжных словаўтваральных норм, у той час як іншыя аўтары і 
пісцы шырэй адлюстроўвалі з'явы жывой літаратурнай і на-
роднай мовы як усходніх славян у цэлым, так і беларускай у 
прыватнасці. Параўп. у Скарыны: Н рече к намь царь акое 

поставы п оденнл мужь той, ыже стретіілсл с вама (ЧЦ, 
184 адв.); Сь йковымь оденпемь прышоль с таковымь да 
адеть (КВ, 39), у іншых помніках XVI—XVII стст.: Явыдель 
тамь чоловека необолочоного вь оденье свадебьное (ЕТ, 30 
адв.); а Нжота убрала се велміі в коштовное ь^дЬнье (Апов. 
аб Трыст., 72); во одЬнью бЬломь (Алекс., М., 405 адв.); 
в одЬнью поповскомь ходыла (там жа, 412); в скЬрлномь 
одЬнью ходлчіі (там жа, 452); а казаль ю з одЬньл зволочн 
(там жа, 452 адв.); о мдЬнье печаловата не маемо (ЕК, II, 15 
адв.); одЬнье свЬтлоста нб'^ноп (ДБМ, 13); вь содЬнье 
бЬлое кажіі мболочіі (ССЖ, 96); оболочоны во одЬнье старое 
(Хрон. XVII ст., 165 адв.); ростлгна одЬнье твое (там жа, 195). 

Можна япічэ параўнаць наступныя тыповыя прыклады: у 
Скарыны: скоро без мешканыл іімать вбыть бытп (ЕК, 9 адв.); 
абы шоль без мешканнл на парь сь царем (там жа, 12); что 
тамь Яделаю по тому жь ы вы 8делайте без мешканые (КС, 
17 адв.); К^пець не просто сл азбавыт замешканнл своего 
(ІС, 43 адв.); без замешканіш а нудьі далей адеть (ДЦ, 99); 
у дзелавых беларускіх помніках XVI—XVII стст.: пасаль ч 
жедаль нась, абыхмо того его посла безь мЬшканья кь тобЬ 
отпустала (АЗР, II, 19); державцы нашіі мають тую сереб-
іцызну выбырата безь всякого умЬшканья (там жа, 18); н вы 
бы безь всякого вмЬшканья свою опасную грамоту... кь намь 
прііслала (там жа, 46); ныкоторое переказы ы мешканья у до-
му его не чіінііла (АВАК, XVII, 406); іі вь замЬшканью дорога 
.чЬналь собЬ шкоды оть нііхь (АВАК, V, 14); зачіімь се дей 
омешканье тыхь справь стало (АВАК, VIII, 496). 

У адрозненне ад Скарыны дзелавыя беларускія помнікі 
даволі шырока адлюстроўваюць жывую з'яву падаўжэння су-
(|)іксальнага зычнага ў назоўніках ніякага роду. Асабліва гэта 
Діітычыцца ўсходнебеларускіх дакументаў XVII—пачатку 
XVIII ст. Напрыклад, у XXII томе (выпуску) «Гісторыка-юры-
іііічпых матэрыялаў» ёсць такія характэрныя вьшадкі: з рос-

ыплання пана войта (1), зо пасанне картокь (4), за оправлянне 
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коня (6), до сушення збозжа (7), на окованне колясы (9), 
за выданне лыстов-ь {\0), за зберанне дола (11), за подковання 
коня (17), на потканне почты (22), на поховання сына (27), 
ведлугь постановення (33) і інш. 

Значна пашыран быў у дзелавой пісьменнасці, а таксама 
ў некаторых жанрах мастацкай і публіцыстычнай літаратуры 
спосаб утварэння назоўнікаў з дапамогай польскага (дыя-
лектнага беларускага) варыянта суфікса -не {-ене, -ане); 
напр., у Літоўскім статуде 1529 г. (спіс Дзялынскага ) : пове-
дане (31), розмышлене (там ж а ) , осочене {32) ,-забране (33), 
дозволене (37), молчане (38), вызволене (39), плачене (там 
ж а ) , кошене (там ж а ) , падымоване (40), будоване (там ж а ) , 
пріізволене (42), страчене (43), роспуш^ене (44), прыказане 
(45), заховане (49), выкупане (62), держане (110), вжыване 
(112), выправлене (там ж а ) ; у іншых помніках: будоване 
(ДМАМЮ, 1, 266), от кошеня а спратаня сеножатей (там жа, 
329), бляшковане (там жа, 443), за почекане тых пенезей 
(НЮМ, XXXII, ч. 2, 53), фарбованя сукон (там жа, 69), заме-
шане (Алекс., Л., 73 адв.), шНкане (ДБМ, 68), прыарештоване 
(АВК, I, 84), зруановане (там жа, 361), квыть созьнаня 
(НЮМ, XXII, 218), праслухане (там жа, 222), розсыпане 
(АМГС, 306), актнковане (Дыяр., 122). Мове скарынінскіх 
выданняў такія формы зусім не ўласцівы. Не замацаваліся 
яны і ў беларускай літаратурнай мове новага перыяду, хоць 
да гэтага часу падобнае вымаўленне мае месца ў радзе паўд-
нёва-заходніх гаворак 

Выданні Скарыны даюць даволі багаты матэрыял па дру 
гой прадуктыўнай мадэлі назоўнікаў ніякага роду — з суфік 
сам -ство, які надаваў значэнне абстрактнасці або зборнасці 
Утвараючымі асновамі гэтых назоўнікаў з 'яўляюцца пераваж 
на асновы іменныя і радзей дзеяслоўныя: богатество^ (КБ 
28 адв.; ІС, 19; КЕ, 9), оубожьство (ІС, 30), ленавство (тал 
ж а ) , царство 'дзяржава ' , 'царстваванне' (КБ, 21 адв., 36, 37) 
первенецьство 'спадчыннае права першанароджанага ' (тал 
жа, 50), посолство (там жа, 59 адв.), товарііство; амеаше жс 
Іосііфь в товарастве возы а конныка, ы быль естть ы полкь ве 
лыкь (там жа, 92 адв.), подобенство (1С, 75 адв.; КБ, 49 адв.) 

' Гл. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы (карта Л^ 64), Л^інск, 196 
^ У астрожскім выданні «Бібліі» сінонімам слова богатество ў адпаведным 

кантэксце выступае назоўнік амЬніе. 

3 3 8 



мастерство (ІС, 62 адв.; КП, 20, 21 адв.; КВ, 72; ПП, 1; ПЦ, 
136), веліічество 'вялікая колькасць', 'велічыня', 'боская моц' 
(КІ, 43 адв.; ПЦ, 33 адв.; ЕК, 21, 23 адв.; ІС, 16, 29), множе-
ство (КВ, 29; ІН, 16 адв.; КП, 30; КБ, 25 адв., 27, 48, 60, 66, 
89), послушество (КБ, 59), рожество 'нараджэнне' (там жа, 
73 адв.), отечество 'родная краіна ' (ПЦ, 21 адв.; КБ, 22 адв.). 

Д л я ўтварэння некаторых назоўнікаў ніякага роду Скары-
на карыстаўся ўскладненым суфіксам -овство, які першапа-
чаткова меў месца ў словах з утвараючай асновай на -ов, а 
затым пашырыўся і на іншыя выпадкі (асабліва пры непажа-
даным збегу зычных на мяжы асновы і суфікса): скуповьство 
'скупасць' (ІС, 20), глуповьство 'неразумнасць, 'глупства' 
(КЕ, 4, 5). Падобныя ўтварэнні неаднаразова адзначаюцца ў 
беларускіх помніках як да Скарыны, так і пасля Скарыны, 
параўн.: лотровство (НЮМ, VIII, 244, 426; КП, II, 195), сы-
новство (РІ ІБ , VII, 714), войтовство (АБЗС, 132; АЗР, II, 76: 
АВАК, VI, 27; РНБ , XX, 539, XXVII, 145, 180; АВК, XXXIX, 
140). Напэўна, да гэтага тыпу неабходна аднесці назоўнік 
домовство (СДГА, 177; АМГС, 123; НЮМ, XXII, 285), які, 
магчыма, з 'яўляецца запазычаннем. Параўн. сучаснае польск. 
сіопіо5Іто 'дом з прыбудовамі да яго'. 

Многае з таго, што сустракаецца ў скарынінскіх выдапнях, 
было характэрна для старажытнай беларускай пісьмовай мо-
вы наогул, а гэта азначае, што словаўтваральная мадэль на 
-ство, -овство была жывой, дзеючай, прадуктыўнай і, бясспрэч-
на, шырокаўжывальнай; прычым адны ўтварэнні з гэтымі су-
фіксамі адлюстроўваюць кніжныя стылі, а другія — мову 
адміністрацыйна-дзелавой, публіцыстычнай і мастацкай раз-
навіднасцей пісьмовых помнікаў. Розніца паміж імі выяўляец-
па пры супастаўленні характару ўтвараючых асноў і семан-
тычных прыкмет, уласцівых словам адной і другой груп. Па-
раўн. наступныя прыклады: 

а) суіцество (СДГА, 110), сходытельство (КП, II, 138), 
дебелство (РПБ , XIX, 160), ненстовство (РНБ, VII, 765, 789), 
равенство (там жа , 686), суровство (там жа, 1648), лакомство 
(СДГА, 69; Кат. Будн., 5), старНйшынство ^ Н Б , VII, 1374), 
(піцепенство 'адыход ад афіцыяльнай рэлігіі' (ОСБ, 18; ЕК, 
II. 4; Р Н Б , XIX, 389), разньство (РНБ , VII, 767), лукавство 
(там жа , 933), послушенство (Дыяр., 126); 

б) господарство (РПБ, XXVI , 456; АЗР, II, 52, 57; Л С 
ІГ)29 г., 63), земство (БА, I, I I I ) , староство (НЮМ, XXII, 236), 
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воеводство (ЛС 1529 г., 48), клыкунство 'пасада клікуна', 'вы-
кананне абавязкаў на пасадзе клікуна' (АВК, XXXIX, 45), 
сведецство (ЛС 1529 г.; Дз., 80, 95; АЗР, II, 75), опекунство 
(ЛС 1529 г., 64), нятство 'арышт' ( Р Н Б , XX, 555, ХХУГі, 448; 
АЗР, III, 15), забойство (АБЗС, 301; АМГС, 289), розбойство 
(КПс, II, 192), унастныцтво (АВК, XXIV, 419), детанство 
(АВАК, XVII, 352; Р Й Б , VII, 196). 

Д л я мовы скарынінскіх выданняў характэрны галоўным 
чынам утварэнні першага тыпу, але ў значнай меры адлюст-
раваны і тыя неалагізмы на -ство, -овство, якія ўвніклі на жы-
вой моўнай аснове ў XV—XVI стст. Рэдка Скарына выкарыс-
тоўваў і паланізмы гэтан словаўтваральнан мадэлі, хо'ць у 
іншых відах беларускіх пісьмовых помнікаў яны былі даволі 
паніыранай з 'явай: шляхетство (ЛС 1529 г., 52; БА, II, 33; 
АВАК, VI, 173), панство (РНБ , XX, 557, 629; КПс, II, 39), 
драпежство, драпезство (АЗР, II, 99; Р Н Б , XX, 390), кролев-
ство (ЛС 1529 г., 48; НЮМ, XXII, 239; Дыяр. , 100), лупежство, 
лупество (АЗР, II, 198; Кат. Будн., 185), окрутенство (КПс, 
П, 192, 200; АЗР, ПІ, 2), зватяжство, звіітежство (Алекс., Л., 
3, 73, 74; КПс, II, 199), зуфальство (НЮМ, ХХП, 357), охендо-
жство, охандожство, охендоство (АБЗС, 43, 45, 213; АВАК. 
XVIII, 44; КПс, II, 199; Хрон. XVII ст., ІІО адв.) , посполнтство 
(Дыяр., 105) і інш. Большая частка гэтых запазычанняў не 
захавалася ў беларускай мове да нашага часу. 

У скарынінскіх тэкстах меншую ўдзельную вагу, чым ін-
шыя прадуктыўныя іменныя тыпы, займаюць назоўнікі ніяка-
га роду, утвораныя пры дапамозе суфікса -іші,е (-овінце) 
кніжнага паходжання. 3 ліку гэтых назоўнікаў адны з 'яўляюц-
ца традыцыйнымі, вельмі даўнімі па ўжыванню, а другія — 
больш познімі: врЬтыіце: облечесл во врЬтыіце плача сына 
своего (КБ, 69 адв.); прастаншце: на прастанаа^іг лодей (там 
жа, 90 адв); становшце (ПП,, 50); требыце 'месца прынясення 
ахвяр' (ЛК, 50; КВ, 65; Д З , 27). 

Больш прадуктыўным было ўтварэнне назоўнікаў гэтага 
тыпу ў дзелавой беларускай пісьменнасці XV—XVII стст., у 
чым можна пераканацца пры аналізе наступных прыкладаў: 
дворыіце (РНБ, XXVII, 107; АЛМ, I, 9; БА, П, 20), речыіце 
(ЛС 1529 г., 97; АМГС, 16), ставаіце (АЛМ, I, 7; РПБ, XXVII, 
7; ПЮМ, ХХП, 470), озерыіце (АМГС, 178), лядтце (НЮМ, 
XXII, 383, 460), глітшце (там жа, 300), -Ьзовіш^е (АЗР, II, 
168), ключаш^е (там жа, 379), млыныш^е (СДГА, 85; АЗР, П, 

3 4 0 



т ) , прудаіце {ЬК 83), могалыіце {РНБ, XXVII, 738), 
мостіце (БА, II, 252; НЮМ, XXII, 465), займыіце ( Р Н Б , 
XXVII, 712; НЮМ, XXII, 462), дорожаіце (БА, I, 51, 53), путп-
іцо (АМГС, 234), гаевніце (РЙБ , XX, 38, XXVII, 738) і інш. 

Д л я высвятлення таго, у якой меры Скарына карыстаўся 
традыцыйна-кніжнымі і жывымі для яго часу мадэлямі слова-
ўтварэння, неабходна хоць бы ў агульных рысах ахарактары-
заваць асаблівасці словаскладання (асноваскладання) у раз-
радзе назоўнікаў. 

Усходнеславянскія мовы, у тым ліку і беларуская, развіва-
лі галоўным чынам тыя спосабы асноваскладання, якія былі 
выпрацаваны яшчэ ў агульнаславянскі перыяд, але прадук-
тыўнасць іх залежала ад нацыянальных асаблівасцей лексіч-
нага складу, фанетычнай сістэмы і граматычнага ладу кожнай 
3 гэтых моў. 

Вельмі старажытны тын у выданнях Скарыны і ў белару-
скай пісьменнасці наогул складаюць назоўнікі, утвораныя 
шляхам аб'яднання асновы назоўніка і дзеяслоўнай асновы, 
прычым апошняя аформлена або з дапамогай нулявога фар-
манта, або з дапамогай фарманта -а, або з дапамогай іншых 
вядомых суфіксаў-фармантаў. 

Да першай падгрупы гэтых утварэнняў неабходна аднесці 
назоўнікі тыпу леторасль (КБ, 73), леторасть ' (там ж а ) , Бо-
гухвалт, (імя ўласнае) (АЗР, II, 121), добродЬй (РЛА, 381; 
АЗР, II, 93, 337; Дыяр. , 123, 125), злодЬй (ЛС 1529 г., 89, 125; 
АБЗС, 235; Р й Б , XX, 38, XXVII, 846), боброгонть (НЮМ, XXII, 
457, 460), боброедь (там жа, 494), коловороть (ДМАМЮ, I, 
269), бороноволок-ь (РНБ, XX, 22), рыболовт, (БА, I, 38; 
АВАК, XVII, 5; АЗР, II, 196; РНБ , XX, 164,-ХХ^ІІ, 392), паво-
вар-ь (РНБ , XXVII, 816, 837; АМГС, 356), шаповаль (СДГА, 
35), водонось (КП, II, 31), водатечь (АМГС, 50) і інш. 

Другую падгрупу гэтага тыпу складаюць назоўнікі, якія не 
[)азвілі прадуктыўнасці ў беларускай мове; тут налічваюцца 
адзінкавыя ўтварэнні: воевода (КБ, 37 адв., 71 адв.); у іншых 
помніках сустракаецца яшчэ слова кожемяка (СДГА, 35; РЙБ , 
XXVII, 13, 589). 

У трэцяй падгрупе гэтага тыпу вылучаецца некалькі раз-

' У такім афармленні назоўнік леторасть адпавядае чэшскаму іеіогозі 
(старачэшск. таксама гаіоіезі гл.: V. М а с Н е !<. Еіутоіо^'іскў віоупік 
іагука сезкёЬо а зІоуепзкёНо, стар. 265). 
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навіднасцен складаных назоўнікаў у залежнасці ад характару 
суфіксацыі другоіі асновы, у прыватнасці: 

а) другая аснова аформлена пры дапамозе суфікса -ьца 
або -ець (-ець); у Скарыны: млатобііец (КБ, 14 адв.) , сновіі-
дець (там жа, 68 адв.) , летопысець ' (ПЦ, 108; ЕК, 7, 11 адв.), 
параўн. у іншых беларускіх помніках: рукоемца (ЛС 1529 г., 
63; АМГС, 270), грывострыжца (АЗР, II, 89, III, П), мужобой-
ца (ЛС 1529 г., 86; АМГС, 269, 289), злочанца (АБЗС, 229; 
Л С 1529 г., 36; АМГС, 44), чудотворець (КП, II, 180), боголю-
бец-ь (Дыяр., 111), человЬколюбець (там жа, 106), з^отворець 
(там жа, 112), богомолець (СДГА, 15; АБЗС, 14; Дыяр. , 109), 
конокормець (РНБ, XXVII, 74; АЗР , II, 147), звЬздочетець 
( Р Н Б , VII, 890); 

б) другая аснова аформлена пры дапамозе суфікса -ннкь: 
чародейнакь (Ап. 1525 г., 39 адв.). Гэта слова Скарына ўжы-
вае ў адпаведнасці са стараславянскім волхвь і старачэшскім 
сіагоЛіеіпік; 

в) другая аснова аформлена пры дапамозе суфікса -тель: 
добродетель (КБ, 88), адолохвалатель (КП, 23); сюды ж 
можна аднесці назоўнік вседержытель (КБ, 88 адв., 91), у яка-
сці першай асновы якога выступаў займеннік з субстантыўным 
значэннем. Усе словы гэтай разнавіднасці кніжна-традыцын-
нага ўжывання, і Скарына ў даным выпадку не парушыў 
шматвяковай традыцыі выкарыстання гэтых лексем-кампазі-
таў, хоць у беларускай літаратурнай мове к та.чу часу ўжо на-
мецілася тэндэнцыя да некаторых замен сярод слоў разгле-
джанай катэгорыі. Так, напрыклад, у царкоўна-палемічнан 
літаратуры XVI—XVII стст. замест старога назоўніка н(9оло-
хвалатель звычайна ўжываецца назоўнік балвохвальца, які 
суадносіцца з польскім ЬаШосНхшаІса як па форме, так і па 
значэнню (параўн. таксама марнохвалца): мвжебо'цп ч ба^-
вохва^ца (ККН, 42 адв.); нась такнміі жь ба'^вофальцаміі... 
зовуть (Унія, 28—29); бальвохвальцама крестыла (РНБ , XIX, 
939); наЬзь его не толко протавь хр^^т'іан але іі протыв балво-
хвалцов а протав всего свЬта розпостнраетсл (ДБМ, 231); 
товарыство^^ бо^вохва^цовь мазала (ССЖ, 155); з д'ілволскы-
мы балвохвалцамп (там жа, 345). Трэба думаць, што назоўнік 
' Па ііазірання.х П. У. Уладзімірава, гэтаму назоўніку адпавядаюць: у рус-

кі.м рукапісу «Бібліі» 1499 г.—выраз кніігы памЛ тныЛ, у чэшскай «Ёі6ліі> 
1506 г.—слова кгопуку; гл.: П. В. В л а д іі м н р о в. Доктор Францііск 
Скорнна. Ьго переводы, печатные нздання н язык, стар. 307. 
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гэты быў утворан на базе дзеяслоўнага словазлучэння хвала-
та балвановь шляхам перастаноўкі кампанентаў-асноў; па-
раўн. у наступным кантэксце: нехай завстыдаю'^ сл всы. которе 
кланяіЮ'' СА стоуканы^'. а которые хвалл'' сл со болване^ своа^ 
(Псалт. XVI ст., 98). 

Акрамя разгледжаных тыпаў складаных назоўнікаў, мове 
скарынінскіх выданняў уласцівы многія іншыя разнавіднасці 
імён-кампазітаў, якія часткова адлюстроўваюць кніжныя спо-
сабы словаўтварэння, а часткова — спосабы, характэрныя для 
тагачаснай беларускай літаратурна-пісьмовай мовы наогул. 
Не маючы магчымасці зрабіць падрабязны аналіз гэтых струк-
турных тыпаў складаных назоўнікаў, абмяжуемся агульным 
пералікам іх: 

а) у складаным слове абедзве асновы назоўнікавыя: домо-
чадець (КБ, 30 адв., 31), малосердііе ' (там жа, 34 адв., 36, 
41 адв., 42, 50 адв., 59 адв., 88 адв.), землемерне (МПК) , зем-
лемеренае (КБ, 3); апошнія два назоўнікі з 'яўляюцца сіноні-
мамі-калькамі да слова грэчаскай мовы геометрая (там 
жа, 3); 

б) у складаным назоўніку першая аснова прыметнікавая, 
другая — назоўнікавая: долготерпеные (КБ, 4 адв.; КІ, Ю), 
сладкословые (ІС, 12 адв.) , краснословіів (КЮ, 15 адв.), доб-
родеанііе (ІС, 21 адв.) , велакоможность (КІ, 13 адв.; ЕК, 6 
адв.) , &Ьлеможность (ДЗ, 65), велможа (КБ, 92); 

в) у складаным назоўніку першая аснова лічэбнікавая, 
другая — назоўнікавая або дзеяслоўная: первороженые (КБ, 
46, 81), первороженство (там жа, 44 адв.); 

г) у складаным назоўніку першая аснова займеннікавая, 
другая — назоўнікавая або дзеяслоўная: всесозженае^ (Быт., 
38 адв., 39); 

д) у складаным назоўніку першая аснова полу-, другая — 
назоўнікавая: полудень (КБ, 24 адв., 25 адв., 80), полуноіць 
(там жа, 51 адв.). 

Асобна ад гэтых разнавіднасцей кампазітаў стаяць такія 
ўтварэнні, як благославенііе (КБ, 48. 49), благославенство 
(там жа, 48), добровонность (ПП, 3 ідв.), доброволенство 
(ІС, 25). 

' V' адпаведны.х кантэкстах астрожскага выдання «Бібліі» гэтаму назоўкі-
ку звычайна адпавядаюць словы лшлость, правоа. 

' Гітііму мазоўніку ў астрожскім выданні «Бібліі» звычайна адпавядае сло-
іііі треба. 
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Прыведзсныя вышэй матэрыялы даюць падставу сцвяр-
джаць, што Скарына ў сваіх выданнях адлюстраваў тыповыя 
рысы словаўтваральнай сістэмы беларускай літаратурна-
пісьмовай мовы першай палавіны XVI ст. Разам з тым ён вы-
карыстаў у неабходных выпадках традыцьійна-кніжныя сродкі 
стараславянскай, старажытнарускай, старажытнапольскан і 
старажытначэшскай моў, якія давалі магчымасць значна рас-
шырыць межы сінаніміі і паспяхова вырашаць задачу агуль-
надаступнага тлумачэння і перакладу царкоўнаславянскіх 
тэкстаў. П. У. Уладзіміраў адзначаў, што мове Скарынінскіх 
выданняў пе хапае сістэмнасці, што ў яго кнігах многа інша-
славянскіх элементаў. Але гэты «недахоп» уласцівы ўсён та-
гачаснай беларускай пісьмовай мове, так што папрок гэты 
неабходна аднесці за кошт асаблівасцей гістарычных шляхоў 
развіцця беларускай пісьменнасці і пэўных жанраў літарату-
ры. Сабраныя намі факты (а яны могуць быць павялічаны ў 
многа разоў) паказалі , што ўсе словаўтваральныя сродкі і сно-
сабы, якія выкарыстаў Скарына, складаюць адзіную стройную 
сістэму, у якой знаходзяць адпаведнае месца не толькі свае 
ў.часныя, але і інаславянскія элементы. Калі б Скарьніа 
арыентаваўся толькі на ўнутраныя нацыянальныя рэсурсы 
(што наогул немагчыма), ён наўрад ці справіўся б з пастаўле-
най задачай. Зразумела, тагачасны ўзровень славянскай філа-
логіі быў яшчэ не такі высокі, каб можна было беспамылкова 
адрозніць надзвычай блізкія катэгорыі ў роднасных мовах. 
А між тым Скарына выразна адчуваў асаблівасці сістэмы бе-
ларускай мовы і валодаў ёю надзвычай дасканала. 


