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ПРАДМОВА

Вучэбны дапаможнік «Гістарычная марфалогія беларускай мовы», 
як і раней падрыхтаваная гэтымі ж аўтарамі кніга «Гістарычная фа-
нетыка беларускай мовы» (Мінск : БДУ, 2016. 159 с.), адрасаваны 
студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі, у праграму якіх уваходзіць 
курс гістарычнай граматыкі беларускай мовы. Мяркуецца, што ком-
плекс гэтых выданняў будзе спрыяць тэарэтычнай і практычнай пад-
рыхтоўцы будучых філолагаў.

Уменне аналізаваць асобныя граматычныя з’явы, якое выпра-
цоўваецца ў працэсе засваення гістарычнай марфалогіі, неабход-
на для далейшага вывучэння наступнага курса – гісторыі белару-
скай літаратурнай мовы, які сярод іншага прадугледжвае аналіз 
старажытных тэкстаў.

Матэрыял выдання падзяляецца на тэмы ў адпаведнасці з коль-
касцю адведзеных на марфалогію практычных заняткаў. Паколькі 
аўтары вучэбнага дапаможніка не маюць на мэце выкласці ў ім увесь 
лекцыйны курс, у кнігу не ўключаны наступныя тэмы: «Характары-
стыка марфалагічнага ладу старажытных ўсходнеславянскіх гаво-
рак» (тэма аглядная); «Гісторыя лічэбніка» (прадугледжвае агульную 
характарыстыку ўтварэння гэтай часціны мовы, а марфалагічныя 
змены ў ёй аналагічныя зменам у сістэме назоўніка і прыметніка); 
«Прыслоўе» (часткова раскрывалася пры разглядзе гісторыі іншых 
чацін мовы); «Службовыя словы і выклічнікі» (больш мэтазгодна раз-
глядаць іх як складнікі сінтаксічных адзінак).

У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу і прыкладаў для аналізу 
выкарыстаны ўрыўкі з тэкстаў пісьмовых помнікаў, часткі ілюстра-
цый да слоўнікавых артыкулаў «Гістарычнага слоўніка беларускай 
мовы», таму ў адпаведных выпадках пашпартызацыя крыніц даецца 
ў скарачэннях па правілах, прынятых у гэтым лексікаграфічным вы-



данні. Акрамя таго, прыводзяцца прыклады з твораў сучаснай бела-
рускай мастацкай літаратуры, фальклору і дыялектных запісаў, якія 
па каз ваюць студэнтам непарыўнасць гісторыі беларускай мовы і эва-
люцыйныя змены ў ёй. Адначасова гэта забяспечвае міжпрадметныя 
сувязі з курсамі дыялекталогіі і сучаснай беларускай мовы.

Практычная частка вучэбнага дапаможніка ў межах кожнай тэмы 
прадстаўлена падборкай заданняў для выканання студэнтамі ра зам з 
выкладчыкам або індывідуальна, і тэстам для самастойнай праверкі 
трываласці ведаў. Для зручнасці ўспрыняцця зместу асобных  слоў і 
выразаў  іх тлумачэнні прыводзяцца непасрэдна пасля тэксту задан-
ня. Адказы на тэставыя заданні змешчаны ў канцы кнігі.

У асобным раздзеле выдання прапануюцца тэксты для комплекс-
нага аналізу. Да некаторых з іх даюцца заданні на выяўленне тых ці 
іншых граматычных рыс (адпаведна іх прадстаўленасці ў тэкстах). 
Тэксты для назірання выбраны зыходзячы з іх жанрава-стылістычнай 
разнастайнасці. Мяркуецца, што выкладчык сам вырашыць, які тэкст 
прапанаваць і якія задачы паставіць перад студэнтамі.

Аўтары спадзяюцца, што вучэбны дапаможнік паспрыяе аргані-
зацыі працэсу навучання і фарміраванню ў студэнтаў трывалых ве-
даў і неабходных кампетэнцый.

Выказваем словы ўдзячнасці шаноўным рэцэнзентам за слушныя 
заўвагі і рэкамендацыі: дацэнту кафедры беларускага мовазнаўства 
Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава кандыдату 
філалагічных навук В. Э. Зіманскаму і калектыву кафедры белару-
скага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўнівер-
сітэта імя Максіма Танка.
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Т э м а  1

ГРАМАТЫЧНЫЯ КАТЭГОРЫІ 
НАЗОЎНІКА

Граматычная катэгорыя – параметр, які ляжыць у аснове падзе-
лу аднародных моўных адзінак на класы, ці, па-іншаму, сукуп насць 
формаў з пэўнымі граматычнымі значэннямі.

Гісторыя граматычных катэгорый – гэта эвалюцыя іх паняццева-
га і фармальнага бакоў, інакш кажучы, змяненне таго, што абазна-
чае граматычная катэгорыя, і таго, як яна гэта абазначае.

Граматычныя катэгорыі падзяляюцца на ўніверсальныя і прыват-
ныя. Універсальныя катэгорыі ахопліваюць усе словаформы пэўнай 
часціны мовы ў поўным аб’ёме; прыватныя з’яўляюцца лексічна аб-
межаванымі, выражаюцца толькі ў некаторых формах.

Універсальныя граматычныя катэгорыі назоўніка – гэта катэго-
рыі роду, ліку, склону. Прыкладамі прыватных граматычных катэ-
горый назоўніка з’яўляюцца катэгорыі зборнасці, адушаўлёнасці, 
рэчыўнасці, абстрактнасці.

Катэгорыя роду – найбольш агульная граматычная катэгорыя 
назоўнікаў. Родавая прыналежнасць назоўнікаў грунтуецца на спрад-
вечнай, гістарычна замацаванай абстрактна-граматычнай класіфіка-
цыі, якая не мела прамой сувязі з лексічным значэннем: нельга 
абгрунтаваць, чаму словы дарога, галава – жаночага роду, горад, 
нос – мужчынскага, а неба, вока – ніякага. Сувязь роду з семантыкай 
прасочваецца толькі ў невялікай часткі адушаўлёных назоўнікаў, 
граматычны род якіх супадае з біялагічным полам, а да ніякага роду 
адносяцца назвы маладых істот: мужчына – жанчына – дзіця, бык – 
карова – цяля, певень – курыца – кураня.
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Для большасці назоўнікаў род – катэгорыя фармальна-грама-
тычная, якая выражаецца ў канчатках дапасаванага да назоўніка 
азначэння: прамая дарога, мая галава – жаночы род; вялікі горад, доў-
гі нос – мужчынскі род; сіняе неба, чыстае вока – ніякі род.

Значэнне роду асобных назоўнікаў вагалася ў розныя гістарыч-
ныя перыяды, што звязана з перабудовай старажытнай сістэмы скла-
нення, узаемадзеяннем розных дыялектаў, засваеннем запазычанняў.

На марфалагічным узроўні катэгорыя роду назоўнікаў афарм-
лялася толькі факультатыўна, пры дапамозе некаторых словаўтва-
ральных афіксаў і асобных склонавых канчаткаў. Так, напрыклад, 
назоўнікі з суфіксамі -èö- (молодèöа, волчèöа) і -ост’-/-ест’- (жа-
лость, т#жесть) – жаночага роду, з суфіксамі -èк-/-н-èк- (старèкъ, 
бортнèкъ), -ан-èн- (полочанèнъ, сел"нèнъ), -èч’- (крèвèчь, русèчь), 
-тел’- (се"тель, учèтель), -ар’- (пахарь, знахарь) – мужчынскага, 
а з суфіксам -ьств- (лукавьство, родьство), -(е)нè(j)- (спасенèе, ста-
ранèе) – ніякага; назоўнікі з індаеўрапейскімі (і.-е.) асновамі на *ĭ 
ў творным склоне адзіночнага ліку мелі канчаткі, дэтэрмінава-
ныя родавай прыналежнасцю: ж. р. костèю, ночèю – м. р. гостьмь, 
 звhрьмь.

У старажытны перыяд развіцця беларускай мовы кожны назоўнік 
праяўляў родавую прыналежнасць ва ўсіх сваіх формах. Род на-
зоўніка можна было вызначыць і ў множным ліку: назоўнікі розных 
родаў мелі розныя канчаткі. Напрыклад, у назоўным склоне множ-
нага ліку (параўнайце з адпаведнымі сучаснымі формамі):

мужчынскі род: городè, кън#зè – гарады, князі,
жаночы род: головы, землh – галовы, землі,
ніякі род: гнезда, пол" – гнёзды, палі.
Катэгорыя ліку ўласціва не толькі назоўніку, але і ўсім змен-

ным часцінам мовы. Аднак толькі ў назоўнікаў (і ў асабовых займен-
нікаў) лік – гэта незалежная, самастойная катэгорыя. У праславян-
скай мове існавала тры лікі: адзіночны, множны і парны. У працэсе 
гістарычнага развіцця парны лік знік, а множны – спрасціўся: на-
зоўнікі набылі ўніфікаваныя склонавыя канчаткі, незалежныя ад 
роду і тыпу скланення.

Катэгорыя зборнасці была лексіка-граматычнай і праяўлялася 
ў канкрэтных (прадметных) назоўнікаў: сукупнасць асоб абазначала-
ся назоўнікамі жаночага роду (брать", кн#зь", д"дь"), сукуп насць 
прадметаў – ніякага (голь~, камень~, березь~). Зборныя назоўнікі 
першапачаткова змяняліся па ліках: адзіночны лік – брать", парны – 
братьè, множны – братьh.
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Сучасныя адзіночналікавыя (singularia tantum) і множналікавыя 
(pluralia tantum) назоўнікі гістарычна ўзніклі ў моўнай практыцы 
на падставе асаблівасцей семантыкі кожнага асобнага назоўніка. 
Зборныя і рэчыўныя назоўнікі калісьці мелі формы ліку, пры гэтым 
яны набывалі адрозненні ў значэнні: ч ͠лвкъ посh"въ жèто [‘зерне’] 
è пшенèöю... молèлс" (Чэцця, 118б); жытъ, "рынъ [‘палеткі, пасе-
вы’] uмысльне травèтè, анè топтатè не маютъ (Ст. 1588, 59); сучас-
ныя словы жыта, ярына з’яўляюцца адзіночналікавымі назоўнікамі.

Катэгорыя склону фармалізуецца ў сістэме сінтаксічных значэн-
няў, замацаваных за формамі словазмянення назоўнікаў. Сінтак-
січныя значэнні склону выражаюцца канчаткамі словаформы або 
спалучэннем словаформы з прыназоўнікам. У сучаснай беларускай 
мове назоўны склон ніколі не ўжываецца з прыназоўнікам, а мес-
ны – без прыназоўніка. У старажытнасці ўсе склоны маглі ўжывацца 
без прыназоўніка. Напрыклад, родны склон са значэннем мяжы пры 
дзеясловах з прыстаўкай до-: Игорь же, дошедъ Дуная, созва дружè-
ну (Лаўр. лет., 34); давальны склон у значэнні кірунку: Прèде Олегъ 
èзъ Грекъ Тмутороканю (Лаўр. лет., 68), месны склон: И затворèс# 
кèевh с людмè своèмè (Лаўр. лет., 250).

На працягу гісторыі канчаткі асобных груп назоўнікаў мянялі-
ся разам з развіццём усёй сістэмы скланення. Акрамя таго, адсут-
насць строгай арфаграфічнай нормы ў старабеларускім пісьменстве 
спрыяла з’яўленню розных графічных варыянтаў канчаткаў. Усё гэта 
ўскладняе вызначэнне граматычнай формы, таму неабходна ўдум-
ліва аналізаваць кантэкст і ставіць склонавыя пытанні, напрыклад: 
Самсонъ... затр#се моöьне тымè столпы (Скар. КС, 36б–37) – затр#се 
чым? столпы – гэта форма творнага склону множнага ліку (фор-
ма дапасаванага займенніка тымè гэта пацвярджае); чèнèмы мèръ 
твердый èс королемь казèмèромъ польскымъ è сомовèтомъ è съ его 
братомъ казèмèромъ мазовъскымъ (АЗР, І, 1, 1340): чèнèмы з кім? 
съ братомъ – форма творнага склону адзіночнага ліку; она по смер-
тè своей тое èменье Понèзье братьè è братанкомъ своèмъ... запè-
сала (АСД, ІІІ, 90, 1617): запèсала каму? братанкомъ своèмъ – фор-
ма давальнага склону множнага ліку. Адзін і той жа канчатак -омъ 
у апошніх прыкладах утварае формы розных склонаў.

Клічны склон займаў асаблівае месца ў сістэме склонавых формаў. 
Ён абазначаў асобу ці прадмет, да якіх звярталіся з гаворкай. Гэта 
форма ўтваралася толькі ў адзіночным ліку ад назоўнікаў мужчынска-
га і жаночага роду пэўных тыпаў скланення (на *ŏ/*jŏ, *ŭ, *ā/*jā, *ĭ). 
У іншых выпадках зваротак перадаваўся формай назоўнага склону.
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Адно і тое ж склонавае значэнне ў розных групах назоўнікаў (пры 
супадзенні роду і ліку) выражалася рознымі канчаткамі. Напрыклад, 
родны склон адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду: стола, 
дому, гостè, камене. Такія канчаткі называюцца сінанімічнымі.

З другога боку, адзін і той жа канчатак у адной і той жа групе на-
зоўнікаў мог служыць паказчыкам розных склонаў. Напрыклад, ко-
стè, ночè, гостè, голубè – родны, давальны і месны склоны адзіноч-
нага ліку. Такія канчаткі – аманімічныя.

Катэгорыя адушаўлёнасці – прыватная граматычная катэгорыя, 
якая фармалізуецца толькі ў форме вінавальнага склону. Вытокі яе 
палягаюць у лексіка-сінтаксічных адносінах у канструкцыях тыпу 
«прэдыкат – суб’ект – прамы аб’ект»: патрэба ў граматычных срод-
ках размежавання прамога дапаўнення і дзейніка спрыяла развіц-
цю адметных формаў вінавальнага склону для адушаўлёных на-
зоўнікаў (першапачаткова формы назоўнага і вінавальнага склонаў 
назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду мелі аднолькавыя канчат-
кі: назоўны (хто?, што?) кън#зь, гол@бь, мечь, домъ; вінавальны 
(каго?, што?) кън#зь, гол@бь, мечь, домъ. Толькі ў назоўнікаў, якія 
ва ўсходнеславянскі перыяд мелі канчатак -а (вода, земл", воевода, 
судi"), форма вінавальнага склону адзіночнага ліку (воду, землю, 
воеводу, судiю) адрознівалася ад формы назоўнага склону, г. зн. вы-
ражэнне суб’екта і аб’екта не было аманімічным. Далейшае развіц-
цё мовы было накіравана на ліквідацыю аманіміі формаў назоўнага 
і вінавальнага склонаў для назоўнікаў мужчынскага роду, а таксама 
ў формах множнага ліку1.

ЗАДАННІ

З а д а н н е  1. Вызначыце род падкрэсленых назоўнікаў. Патлумачце, 
на падставе чаго вызначаецца род гэтых назоўнікаў.

1) Которыè сèрота лета зуполные маючè... повèнен воèну служè-
тè (Ст. 1529);

2) ^ вhка #зs wка"нна# калhка (Зб. 107, 111);
3) wн же "ко гнèлеöь стелеть "ко портъ èже зьhлъ его моль 

(Зб. 262, 17б);
4) еще одну гусь отъ селянкè зъ Пашкова (ИЮМ, XXV, 47, 1715).

1  Больш падрабязна пра развіццё катэгорыі адушаўлёнасці, змены ва 
ўжыванні формаў клічнага склону і парнага ліку гл. у тэме 5.
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З а д а н н е  2. Што паказвае на род падкрэсленых назоўнікаў?
1) въ велèкой частè свhта монархою зосталъ (Апокр., 47);
2) uдарèлè на нèх аж свhт затмèл з пылu (Скар. КБ, 34б);
3) плачs сèротъ, вдовs болю неоуèмuютъ (Лям., 4);
4) èдè кs мuравьè ленèвче вèдь пuтè ее è оумдрhè èже нhтъ оу 

нее пана анè прèстава (Зб. 262, 95б).

З а д а н н е  3. Вызначыце род падкрэсленых назоўнікаў і запішыце для 
кожнага назоўніка з пары пачатковую форму.

1) За отвезенье öекглы è вапны сажоной до лазнè на тынкова-
нье камèна за два возы заплатèлè (ИЮМ, 1698). – Тот èх вкèнуть 
в  вапно негашеное казал (Зб. 82);

2) За вырезыванье погонè на ветренèкъ1 è за посеребрене è зло-
öене... заплатèлè (ИЮМ, 1681). – Юрку Котляру за ветренèöу до ра-
туша золот. одèн è полъ (ИЮМ, 1689);

3) Я возный вèделъ есмè того Игната въ вhзенью мескомъ под 
ратушою (АВК, 1582). – за грабежè wныхъ людей шèею на ратушъ 
выдатè (КСД, 127, 1514);

4) Пребыване наше есть выспа, которuю wгорнула река 
(Алекс., 26). – wнъ естъ высопъ на томъ вода велмè горuча èжъ 
рuка не стерпèтъ (Царств., 79).

1ветренèкъ, ветренèöа – ‘флюгер’ (ГСБМ. Вып. 3. С. 157).

З а д а н н е  4. У «Гістарычным слоўніку беларускай мовы» знайдзіце сло-
вы гортань (вып. 7), жаль (вып. 10), запèсъ і запèсь (вып. 11), мочъ, мочь І 
(вып. 18). Звярніце ўвагу на ілюстрацыйныя прыклады да гэтых слоў і вы-
кажыце меркаванне адносна граматычнага роду гэтых назоўнікаў.

З а д а н н е  5. Прааналізуйце лікавыя формы падкрэсленых слоў. 
 Адзначце выпадкі адрозненняў ад формаў сучаснай беларускай літаратур-
най мовы.

1) птаство нехаs се множèт на землè (Бельск., 2б);
2) есть тежъ земл# на повhтрu, по которой ход#ть è жèвuтъ 

птаства (Мак., 121);
3) гды бы птаха, "ка# wдно крыло мhла, не могла бы лhтатè 

(Мак., 298);
4) там м# два птаха ч ͠лкооб(ра)зна стретèлè è ко мнh говорèлè 

(Алекс., 1);
5) не две ль птахè öен#тsс# за одèнъ пен#зь (Цяп., 13б).
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З а д а н н е  6. Прачытайце наступныя прыклады. Растлумачце, чаму 
ў апошнім з іх назоўнік медъ ужыты ў множным ліку.

1) Мещаномъ Полоöкèмъ въставъ1 меду пресного а бочъка меду 
кèслого2 съ ключа3 тамъ жо (КЗ, 297, 1488);

2) за бочку меду пèтного4 золотыхъ полосма5 (АЗР, ІІІ, 236, 1578);
3) въ дому своемъ браöкомъ тотъ медъ розсычоный6 мhтè è за 

пhнезè выдаватè (АЗР, IV, 53, 1592);
4) меды è так велèкèе достаткè на славное веселèе зготовалè 

(Стрыйк., 441).
1 въставъ, уставъ ІІ – ‘мера мёду’ (ГСБМ. Вып. 35. С. 195).
2 медъ кèслый – ‘хмельны напітак ніжэйшага гатунку з мёду, вырабле-

ны шляхам яго заквашвання з вадой і хмелем’ (Там жа. Вып. 17. С. 307).
3 ключъ – ‘зямельнае ўладанне, якое складалася з пэўнай колькасці вё-

сак, фальваркаў і ўгоддзяў’ (Там жа. Вып. 15. С. 130–131).
4 медъ пèтный – ‘хмельны напітак з мёду, вады, хмелю і вострых пры-

праў’ (Там жа. Вып. 17. С. 307).
5 полосма – ‘сем з палавінай’ (Там жа. Вып. 26. С. 195).
6 медъ розсычоный – ‘мядовы хмельны напітак, прыгатаваны шляхам за-

квашвання і варкі (перагонкі) мёду’ (Там жа. Вып. 17. С. 307).

З а д а н н е  7. Прачытайце наступныя прыклады. Растлумачце, чым 
адрозніваецца семантыка падкрэсленых назоўнікаў у розных формах ліку.

1) "денье его было... толко г ̃ зерна бобоу соухаго (Чэцця, 105);
2) wтеö... uпровадèл его за собою до огорода в котором было полно 

насh#но маку (Рым., 79б);
3) того много статкамè на весне самè господарè свое збоже тра-

вèлè, макè, горохè, бобы проса, репа то все згола погèнуло, а которые 
молотèлè "рь, зерн" толко знакъ (Барк., 164);

4) макè, горохè, "чмень "рèöа, то все морозъ побèлъ (Барк., 165б);
5) горохu копа десеть грошеs (Ст. 1588, 514).

З а д а н н е  8. У кожнай пары сказаў знайдзіце і выпішыце зборныя на-
зоўнікі. Што адрознівае іх у плане словазмянення? Запішыце пачатковыя 
формы назоўнікаў, ужытых у множным ліку, а таксама зборных назоўнікаў.

1) uгрелè рыбu на вугл"х, èсус èхъ возвалъ на обед (Зб. 255, 47). – 
поèдет лè ч͠лкъ по оуголью а ногè его не wжьглè бы с# (Зб. 262, 96);

2) навязка1 на волы è коровы è èншое быдло (Ст. 1529, 96). – ко-
торое быдля здохнеть, èно за скуру воловую пять грошей, а за коро-
вью г ̃ грошы (КПД, 558, 1557);
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3) тотъ двореöъ2... с... дубровамè, пароснèкамè3, кустовьем è за-
рослямè... продалè есмо (АВК, XXXVI, 49, 1582). – кусты балсамове 
è розгè посохлè (Валх., 60).

1навязка – ‘штраф’ (ГСБМ. Вып. 18. С. 344).
2двореöъ – ‘маёнтак, фальварак, хутар’ (Там жа. Вып. 7. С. 247).
3пароснèкъ – ‘пералесак, малады лес’ (Там жа. Вып. 24. С. 16).

З а д а н н е  9. Выпішыце з ніжэйпрыведзеных сказаў адзіночналікавыя 
і множналікавыя назоўнікі.

1) шестьдесятъ золотыхъ мають намъ дать на Громнèöы (КЗ, 
213, 1486);

2) Золотарè, которые золото срэбро fалшують è межè того меша-
ют медь або öын1 або wлов2... мають бытè wгнемъ караны (Ст. 1566, 
12);

3) головн# оуголью а дрыва wгню а мuж сварлèвый тому хто задè-
раеть свар (Зб. 262, 107);

4) в малых днех èж с# ему дèвоватè почалè, èгралъ в шахы 
è в варöабы3 лепшей надъ èныхъ (Трыст., 13);

5) Брунор былъ раненъ у персè велмè глубоко (Трыст., 73).
6) прèкажè сыном èзраsлевым, абы прèнеслè до тебе wлèвы4 зъ 

wлèвного дерева (Біблія, 143);
7) на харчъ è на дрожджè далè пèвоваромъ осмак. двадöать 

(ИЮМ, ІХ, 17, 1692).
1öынъ, öына – ‘волава’ (пол. cyna).
2оловъ – ‘свінец’ (ГСБМ. Вып. 22. С. 195).
3варöабы – ‘шашкі’ (Там жа. Вып. 3. С. 11).
4олèва – ‘алей з пладоў аліўкавага дрэва’ (Там жа. Вып. 22. С. 192).

З а д а н н е  10. Зрабіце марфалагічны разбор падкрэсленых слоў і звяр-
ніце ўвагу на адрозненні ў іх значэнні. Якую граматычную асаблівасць мае 
адпаведны назоўнік у сучаснай беларускай мове?

1) Начèнье ковальское – клещè, молоты è топоровъ пять, то всh 
за трè копы коштовало (АВК, ХХХVІ, 327, 1582);

2) звычаs былъ... wных до певъныхъ ремеснèковъ è варстатовъ 
è начèн ремеснèчèхъ водèтè (Зб. 259, 584б).

З а д а н н е  11. Зыходзячы з кантэксту, вызначыце семантыку падкрэс-
леных назоўнікаў. Зрабіце іх марфалагічны разбор.

1) тотъ Янъ молодшèй выехалъ а старшèе братья дома (ПВЛ, 
561, 1567);
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2) ^öа твоего è матку è братèю è всю твою родèну зберешъ до 
дому своего (Біблія, 234);

3) готовъ есмè того довестè1 è дядькамè моèмè... которыè на ро-
дèнахъ è на хрèстèнахъ былè (АВК, ХХІ, 266, 1556).

1довестè – ‘прадставіць доказы, даказаць, засведчыць, паказаць’ 
(ГСБМ. Вып. 8. С. 171).

З а д а н н е  12. У прыведзеных ніжэй сказах знайдзіце назоўнікі, ужы-
тыя ў клічным склоне. Запішыце іх пачатковую форму.

1) Самъ же того, княже, посмотрè, гораздо ль то ся дhеть (АЗР, 
І, 129, 1493);

2) Вс# та# навальность страшлèвым вhтромъ взрuшоныхs водъ, 
не могла тебе, w граде б ͠жiй, затопèтè (Карп., 47);

3) а потом колè с# воротèла до свекровè своей, uслышала ^ ней: 
дочко мо" пошукаю тобh ^почèнен" (Біблія, 139);

4) Егèпт"не... напèсалè лèст до фèлèппа, такъ w велèкiй лhкарu фè-
лèппе, колè бы есè Алеkандра uморèл "довèтым зелiемъ... (Алекс., 28);

5) Алèмпè"да... казала до себе возват вhщка1 è рекла ему: мuдръ-
че, жèвот мой велèкèмè болестьмè есть дрuчонъ2 (Алекс., 3б).

1вещокъ – ‘вяшчун, чараўнік’ (ГСБМ. Вып. 3. С. 7).
2дручоный – ‘змучаны’ (Там жа. Вып. 9. С. 88).

З а д а н н е  13. У кожнай групе сказаў размяжуйце аманімічныя формы 
назоўнага і вінавальнага склонаў назоўнікаў на падставе кантэксту (звярні-
це ўвагу на тое, што абазначаюць такія формы – суб’ект ці аб’ект дзеяння). 
З развіццём якой граматычнай катэгорыі ліквідуецца гэта аманімічнасць?

1) оже кто въс#деть на чюжь конь... (Руск. пр., 1282); кмет жа-
ловал на своè с@седы èжь емu вночè конь украден (Вісл., 22б); естлè 
бы подводъный конь усталъ альбо здох (КПД, 598, 1558);

2) хто... хочет своè свèньè гнатè оу тот лhс черес чюжое èмhнiе, 
тогды не может тог оучèнèт wдно пuтемь правымъ (Вісл., 38); ходè-
лè моè свèннè две на полè (ИЮМ, ХХХІІ, 219, 1578);

3) панè Спыткова" wвдовела, а детè малы (Увар., 101); был èwв 
жèвъ после сего р ͠м лhтъ è оувèдел дhтè своè è дhтè детеè своèх 
чотырè роды (Зб. 262, 30б); чè могуть прèчащатè с# дhтè малы#? 
(Зб. вып., 25);

4) wбапол езера людè жiвuть (Вісл., 10б); много зла оучèнèлè Мо-
сковèчамъ è в полонъ повелè многèа людè (Увар., 109).
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ТЭСТ
1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Граматычная катэгорыя роду назоўнікаў – гэта катэгорыя:
1) універсальная;
2) лексіка-граматычная;
3) фармальна-граматычная;

4) формаўтваральная;
5) лексічна абмежаваная.

2. Адзначце ўсе правільныя выказванні.
1) Катэгорыя роду заўсёды звязана з семантыкай назоўніка.
2) Катэгорыя роду абумоўлена семантыкай для ўсіх адушаўлё-

ных назоўнікаў.
3) Першапачаткова адрозненні ў родзе праяўляліся ва ўсіх ліка-

вых формах.
4) Значэнне граматычнага роду аднолькавае для адпаведных на-

зоўнікаў ва ўсіх славянскіх мовах.
5) Значэнне граматычнага роду назоўніка выражаецца ў канчат-

ках дапасаваных да яго слоў.

3. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3, 4, 5, 6) падкрэсленае слова – назоўнік... (а, б, 

в) роду.
1) Русèн... ударèл печенèга в толстое брухо головою (Стрыйк., 448);
2) як... может праздноватè той, который брух свой мает собе за 

Бога (Каліст., І, 103б);
3) Им поможетъ мура каменная è зброя железная (Арыст., 148);
4) двор был огорожен вельмè твердым муром (Трыст., 70);
5) Много людей зъ стюденè померло по селам è по городомъ бо 

велмè велèка# стюдень (Рач., 273);
6) вложоно в тую комягу... крошоное рыбы тèсечè две è сто, кожды 

тèсеч рахуючè по петдесят грошей (АВК, ХХХІХ, 227, 1579);
а) мужчынскага;
б) ніякага;
в) жаночага.

4. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3) падкрэсленае слова... (а, б, в).
1) вèдехs сh древо сто#ше посsредè землè, è вышèн# его преве-

лèка бh. И ветèе его велèко вельмè è моösно (Скар. ДП, 16);
2) тогды всè uт#ша1 по вhтè вhлèкой è несоша за Авèмелехомъ 

(Скар. КС, 24);
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3) со вhтьмè è вон̃"мè2 въ ö͠рковъ с ͠тuю подьмо (Чэцця, 314б);
1утятè – ‘ссячы’ (ГСБМ. Вып. 35. С. 306).
2воня – ‘пах, духмянасць’ (Там жа. Вып. 4. С. 181).
а) з’яўляеццца зборным назоўнікам;
б) ужыта ў форме адзіночнага ліку;
в) ужыта ў форме множнага ліку.

5. Прачытайце вершаваныя радкі.
А пад паветкаю прылады:
Вазок, калёсы, панарады,
Старыя сані, восі, колы
І вулляў некалькі на пчолы.

(Я. Колас. «Новая зямля»)
Дапоўніце сказы прапанаванымі ніжэй словамі так, каб атрымалі-

ся правільныя выказванні.
1. Змяняюцца па ліках назоўнікі... (а, б, в, г, д, е, ё, ж).
2. З’яўляюцца множналікавымі назоўнікі... (а, б, в, г, д, е, ё, ж).
а) прылады;
б) калёсы;
в) панарады (‘каркас, аснова 

калёс’, ‘калёсы без драбін’);
г) сані;

д) восі;
е) колы;
ё) вулляў (некалькі);
ж) (на) пчолы.

6. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Множналікавыя назоўнікі ёсць у сказах:
1) в калèте дей было копъ тры грошей готовых (АВК, XXXVI, 295, 

1582);
2) мають братè за за праöu свою пересудu ^ копы лèтовъское 

по два грошы лèтовскèхъ (Ст. 1588, 128–129);
3) полугрошокъ Польскèй маеть отмhненъ бытè за чотырè пhня-

зè Лèтовскèхъ (АЗР, ІІ, 36, 1508);
4) онъ... пенязè его мèлостè серебщèзные, корчомные, подяколь-

ные è жèтные... побралъ (АВК, XVII, 36, 1539);
5) тогды онъ бен"шъ ждановèчъ тое сuмы тысеча копъ грошеs 

емu колонътаю не wтъдалъ (КЛС, 1б, 1596);
6) позычèлъ ему два рублè денегъ московскèхъ (АВК, XXXIX, 55, 

1578);
7) взялъ съ каждого коня è з жеребятè è съ клячè по денъзе (КЗ, 

473, 1448).



7. Адзначце ўсе правільныя адказы.
У прыведзеным ніжэй сказе зборнымі з’яўляюцца назоўнікі:
1) uлеs;
2) (з) бортью;
3) веръховъе;

4) корене;
5) (в) пuщы.

вольно èмъ uлеs з бортью выпuстèтè1 è вывестè а веръховъе è ко-
рене wставèтè в пuщы (Ст. 1588, 381).

1 выпuстèтè – ‘аддаць’ (ГСБМ. Вып. 6. С. 49).
8. Адзначце характарыстыкі катэгорыі адушаўлёнасці.
1) з’яўляецца ўніверсальнай;
2) з’яўляецца лексічна абмежаванай;
3) для назоўнікаў усіх трох родаў выражаецца формамі вінаваль-

нага склону ва ўсіх ліках;
4) для назоўнікаў мужчынскага роду праяўляецца ў вінаваль-

ным склоне;
5) для назоўнікаў жаночага і ніякага роду выражаецца ў вінаваль-

ным склоне адзіночнага ліку;
6) для назоўнікаў жаночага і ніякага роду выражаецца ў вінаваль-

ным склоне множнага ліку.
9. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Формы клічнага склону прадстаўлены ў сказах:
1) Квhте моè èдè до домu (Зб. 752, 16);
2) Колè жèто в самомъ квете было (АВК, XVIII, 263, 1633);
3) государу wтче, выслухаè мене (Бава, 145);
4) прèход"че поклон"ютс# славному гдрю (Увар., 102).
10. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Катэгорыя адушаўлёнасці фармальна выражана ў наступных пры-

кладах з «Рускай праўды» па спісе 1282 г.:
1) Ажь оубь~ть моужь моужа, то мьстèтè братоу;
2) Аже кто оубè~ть кн#ж# моужа въ разбоè а головнèка не 

èщють;
3) Аже чел#дèнъ съкры~тьс#. а заклèчють è1 на търгоу... а по-

зна~тè è... тъ своè чел#дèнъ по"тè;
4) Оже прèдеть кръвавъ моуже на дворъ èлè сèнь то вèдока2 ~моу 

не èскатè;
5) Илè не боудеть на немь знаменè"3, то прèвестè ~моу вèдок.
1è – тут форма вінавальнага склону ўказальнага займенніка «яго».
2вèдокъ – ‘сведка’ (Хрэстаматыя... С. 460).
3знаменèе – ‘знак, метка’ (Там жа. С. 470).
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Т э м а  2

ТЫПАЛОГІЯ СТАРАЖЫТНАГА СКЛАНЕННЯ. 
ЭВАЛЮЦЫЯ СКЛАНЕННЯ НАЗОЎНІКАЎ 
МУЖЧЫНСКАГА І НІЯКАГА РОДУ 
АДЗІНОЧНАГА ЛІКУ

Скланенне – гэта змяненне па склонах і ліках. Вядомы дзве 
сістэмы старажытнага скланення: іменная (для назоўнікаў, кароткіх 
прыметнікаў і дзеепрыметнікаў) і займенная (для неасабовых зай-
меннікаў, поўных прыметнікаў і дзеепрыметнікаў, а таксама парад-
кавых лічэбнікаў).

Тыпалагічнае даследаванне гісторыі скланення прадугледжвае 
выяўленне падабенстваў. Так, назоўнікі, якія маюць аднолькавыя се-
рыі склонава-лікавых флексій, аб’ядноўваюцца ў адзін тып скланення.

Славянскія мовы атрымалі ў спадчыну ад індаеўрапейскай шас-
цітыпную сістэму скланення назоўнікаў. Па тыпах скланення на-
зоўнікі размяркоўваліся ў залежнасці ад апошняга гука і.-е. асновы:

yy *ā/*jā: *vodā-, *zemjā-;
yy *ŏ/*jŏ: *gordŏ-s, *konjŏ-s; *selŏ-d, *poljŏ-d;
yy *ŭ: *sūnŭ-s;
yy *ĭ: *gostĭ-s, *kostĭ-s;
yy *на зычны: *imen-, *kamōn > *kamy, *telent-, *slovos-, *mater-;
yy *ū: *svekrū-s.

Фанетычныя працэсы, што адбыліся ў старажытнасці1, істотна 
змянілі гукавую форму слова: *zemjā > ... зямля, *gordŏ-s > ... горад, 

1 На канцы адкрытага склада спрасціліся зычныя; j-палаталізацыі пры-
вялі да ўзнікнення мяккіх зычных; утварыліся спецыфічныя славянскія га-
лосныя: *ŏ, *ŭ > [ъ], *ĭ > [ь], *ū, *y > [ы], з’явіліся насавыя галосныя на мес-
цы спалучэнняў галосны + санорны *m, *n і іншыя змены.
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*imen > ... імя і г. д. Акрамя таго, змянілася і марфалагічная будова: 
адбылося перараскладанне – аснова слова скарацілася на карысць 
канчатка (напрыклад, у формах назоўнага склону адзіночнага ліку: 
*vodā-ø > вод-а > вад-а, *gordŏ-s > город-ъ > горад-ø). Рэшткі і.-е. асно-
вы выяўляюцца і ў формах іншых склонаў (напрыклад, у адзіночным 
ліку ў давальным склоне: *vodā-i > *vod-a͡i > *vod-ĕ (вод-h) > вадз-е, 
у вінавальным склоне: *vodā-m > *vod-ǫ (вод-@) > вад-у і г. д.).

Супаставім і.-е. тыпы асноў з іх сучаснымі адпаведнікамі. Так, ас-
новы на *ā/*jā мелі назоўнікі жаночага роду, якія сёння выступаюць 
з канчаткам -а/-я (вада, рука, зямля), а таксама некаторыя асабовыя 
назоўнікі мужчынскага роду (тыпу стараста, ваявода, суддзя); гэты 
тып скланення меў дзве разнавіднасці: цвёрдую – з асновай на цвёр-
ды зычны (вада, галава, дарога) і мяккую – з асновай на мяккі зыч-
ны (на спрадвечна мяккі зычны – земл", сбру", межа, каша, круча).

Тып скланення на *ŏ/*jŏ аб’ядноўваў чатыры словазмяняльныя 
парадыгмы: назоўнікі мужчынскага роду цвёрдай разнавіднасці (го-
родъ, хлhбъ, порогъ) і мяккай (на спрадвечна мяккі зычны – край, 
кн#зь, мечь, мужь), ніякага роду цвёрдай разнавіднасці (окно, боло-
то, озеро) і мяккай (поле, море, плече).

Тып скланення на *ŭ належаў назоўнікам мужчынскага роду (да 
страты рэдукаваных – двухскладовыя). У пачатку пісьмовай пары па 
гэтым тыпе паслядоўна змяняліся толькі некалькі з іх: сынъ, домъ, 
волъ, медъ, вьрхъ, полъ ‘палова’. Верагодна, раней колькасць на-
зоўнікаў, якія скланяліся такім чынам, была большай (бобръ, боръ, 
даръ, ледъ, мèръ, нèзъ, пèръ, плодъ, чèнъ і інш.).

Па тыпе скланення на *ĭ змяняліся назоўнікі мужчынскага роду 
на другасна памякчоны зычны (голубь, з#ть, медвhдь) і назоўнікі 
жаночага роду на спрадвечна мяккі (ночь, пhчь, мышь) і другасна 
памякчоны (осень, гр"зь, медь ‘медзь’, радость). Да страты рэдука-
ваных гэтыя назоўнікі мелі канчатак -ь.

Да тыпу скланення на зычны адносіліся словы ўсіх трох родаў. 
Адметнай асаблівасцю гэтага скланення было ўзнікненне ўстаўкі 
(з рэшткаў старажытнай асновы) перад канчаткам. Так змяняліся на-
зоўнікі ніякага роду на *en (*imen- – èм#, èмене, èменè, èменемь...; 
берем#, вым#, плем#, полъм#, сем#, стрем#, тем#), на *es (*slovos- – 
слово, словесе, словесè...; коло, колесе...; око, ухо, небо, тhло і да т. п.), 
на *ent (> ęt > ’at) – назвы маладых істот (*telent- > тел#, тел#те, 
тел#тè...; дèт#, жереб#, "гн# і да т. п.). Назоўнікі мужчынскага роду 
ў выніку фанетычных змен у назоўным склоне набылі форму на -ы: 
*kamōn > *kamy – камы, камене, каменè, каменьмь...; корень, кремень, 
ремень, "чмень і да т. п.). Назоўнікаў жаночага роду, што скланялі-
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ся па гэтым тыпе, было ўсяго два: *mater- > матè, матере, матерè, 
матерью... і *dъčer- > дъчè, дъчере... .

З дабаўленнем устаўкі (суфікса) *-ъv- скланяліся і назоўнікі з ас-
новай на *ū (таму некаторыя даследчыкі аб’ядноўваюць іх з папярэд-
нім тыпам), аднак іх суфікс не быў часткай і.-е. асновы формы назоў-
нага склону адзіночнага ліку: *svekrū-s > свекры, свекръве, свекръвè, 
свекръвèю...; кры, кръве, кръвè..., любы, любъве...,  мъркы,  мъркъве..., 
öьркы, öьркъве... . Назоўнікі гэтага тыпу ў форме назоўнага склону 
захавалі старажытную ўстаўку -ъв- > -ов-/-оў- ці -в-:  свякроў або свя-
крова, кроў, любоў, морква, царква.

Каб зразумець эвалюцыю сістэмы скланення, найперш трэба 
навучыцца вызначаць зыходны тып скланення, пры гэтым зручна 
прытрымлівацца наступнага алгарытму (схема 1):

1) высветліць, ці з’яўляецца пры скланенні ўстаўка: калі яна ёсць, 
то па ёй вызначаем тып скланення – на зычны (*-en-; *-ent-; *-es-; 
*-er-) або на *ū;

2) вызначыць род назоўніка:
– калі ніякі, то гэта скланенне на *ŏ/*jŏ;
– калі жаночы, то звяртаем увагу на канчатак: -а/-я – скланенне 

на *ā/*jā; -ь (ці нулявы) – скланенне на*ĭ;
– калі мужчынскі, то глядзім на якасць апошняга зычнага: а) зыч-

ны цвёрды і назоўнік неаднаскладовы – тып скланення на *ŏ, на-
зоўнік аднаскладовы – магчыма, тып скланення на *ŭ; б) зычны мяк-
кі – высвятляем паходжанне мяккасці: спрадвечная – тып скланення 
на *jŏ, другасная – тып скланення на *ĭ.

Схема 1. Алгарытм вызначэння старажытнага тыпу скланення
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Сучасная сістэма скланення ўзнікла ў выніку ўзаемадзеян-
ня назоўнікаў розных тыпаў і.-е. асноў і перагрупоўкі тыпаў скла-
нення на падставе граматычнага роду. Пры гэтым спрыяльным 
фактарам было супадзенне канчаткаў у форме назоўнага склону: 
*gordŏ-s >  город-ъ і *sūnŭ-s > сын-ъ. У формах ускосных склонаў 
або перамагаў адзін з тыпаў скланення, або заставаліся варыян-
ты (табл. 1).

Калі ў сучаснай беларускай мове захаваліся абодва варыянты 
канчаткаў таго ці іншага назоўніка мужчынскага роду, то іх ужы-
ванне залежыць не ад характару і.-е. асновы, а звязана з семантыкай 
слова і з якасцю апошняга зычнага сучаснай асновы.

Важнай перадумовай аб’яднання ў адзін тып скланення назоў-
нікаў мужчынскага роду з мяккай асновай (гэта маглі быць назоў-
нікі з асновамі на *jŏ і на *ĭ) было другаснае памякчэнне зычных 
(*konjŏ-s > [кон’-ь] і *ognĭs > [огн·-ь] > [огон’-ь]) і наступнае супа-
дзенне формаў назоўнага склону (табл. 2).

Некаторыя назоўнікі мужчынскага роду адносіліся да тыпу скла-
нення на зычны. Ва ўскосных склонах яны мелі ўстаўку -мен-. Ста-
ражытная форма назоўнага склону адзіночнага ліку заканчвалася на -ы,  
і менавіта яна найперш зведала змены па граматычнай аналогіі: су-
пала з формай вінавальнага склону (В. скл.: камень, ремень, корень; 
Н. скл.: камы, ремы, коры > камень, ремень, корень) і стала заканч-
вацца на памякчоны [н·], як і назоўнікі мужчынскага роду скланен-
ня на *ĭ. Пасля другаснага памякчэння зычных гэтыя назоўнікі, як 
і назоўнікі скланення на *ĭ, аб’ядналіся з тыпам скланення на *jŏ 
(табл. 3).

Аналагічна скланяўся назоўнік дьнь (Р. скл.: дьне, Д. скл.: дьнè, 
Т. скл.: дьньмь, М. скл.: дьне).

Такім чынам, усе назоўнікі мужчынскага роду аб’ядналіся ў ад-
ным тыпе скланення.

У старабеларускіх пісьмовых помніках адлюстраваліся розныя 
прамежкавыя этапы перабудовы старажытнай сістэмы скланення. На-
прыклад, у сказе закон подобныs замковè wбточоному мuрамè (Зб. 261, 
133б) назоўнік замъкъ ужыты з канчаткам скланення на *ŭ (як сы-
новè), аднак першапачаткова ён скланяўся па тыпе асноў на *ŏ і вы-
ступаў з канчаткам -у.

Назоўнікі мужчынскага роду з суфіксамі -тел’-, -ар’-, -ан-èн- (тыпу 
чèтатель, знахарь, полочанèнъ) былі рознаскланяльнымі: у формах 
адзіночнага і парнага ліку яны скланяліся па тыпе асноў на *ŏ/*jŏ, 
а ў форме множнага – як назоўнікі з асновамі на зычны.



20

Та
бл

іц
а 

1
Вы

ні
кі

 ў
за

ем
ад

зе
ян

ня
 т

ы
па

ў 
ск

ла
не

нн
я 

на
 *

ŏ 
і н

а 
*ŭ

Склон
Ф

ор
м

ы
 с

тр
аж

ы
тн

аг
а 

ск
ла

не
нн

я
Ф

ор
м

ы
 с

уч
ас

на
га

 с
кл

ан
ен

ня
на

 *
ŏ

на
 *

ŭ
з 

ка
нч

ат
ка

м
Р.

-а
-у

-а
-у

Б
ог

а,
 б

ра
т
а,

 г
ор

од
а,

 
h
ль

нè
ка

, з
ам

ъ
ка

, 
кв

ас
а,

 т
оп

ор
а,

 с
м
h
ха

ве
рх

у,
 в

ол
у,

до
м
у,

 м
ед

у,
сы

ну

ад
уш

аў
лё

ны
я:

 Б
ог

а,
 б

ра
т

а,
 с

ын
а,

 в
ал

а;
ка

нк
рэ

тн
ы

я:
 г

ор
ад

а,
 д

ом
а,

 з
ам

ка
, т

ап
ар

а
аб

ст
ра

кт
ны

я:
 с

м
ех

у;
рэ

чы
ўн

ы
я:

 к
ва

су
, м

ёд
у;

зб
ор

ны
я:

 е
ль

ні
ку

Д
.

-у
-о

ви
-у

Б
ог

у,
 б

ра
т
у,

 г
ор

од
у,

 
за

м
ъ
ку

, т
оп

ор
у

до
м
ов

è,
 с

ы
но

вè
Бо

гу
, б

ра
т

у,
 г

ор
ад

у,
 д

ом
у,

 е
ль

ні
ку

, з
ам

ку
, т

ап
ар

у,
 с

м
ех

у,
 с

ын
у

Т.
-о

м
ь

-ъ
м

ь
-о

м
/-

ам

бр
ат

ом
ь,

го
ро

до
м
ь,

во
лъ

м
ь,

сы
нъ

м
ь

бр
ат

ам
, в

ал
ом

, г
ор

ад
ам

, с
ын

ам

М
.

-h
-у

-е
-у

-ы

Б
оз

h
, б

ра
т
h
, 

го
ро

дh
, з

ам
ъ
öh

, 
т
оп

ор
h

, с
м
h
сh

ве
рх

у,
 д

ом
у,

 
сы

ну
з 

цв
ёр

ды
м

 з
ы

чн
ы

м
 н

а 
ка

нц
ы

 
ас

но
вы

 ў
 Н

. с
кл

.:
(у

) г
ор

ад
зе

, (
пр

ы)
 б

ра
це

,
(а

б)
 с

ын
е,

 (у
) д

ом
е;

не
ас

аб
ов

ы
я 

на
 з

ад
не

яз
ы

чн
ы

(з
 ч

ар
га

ва
нн

ем
): 

(н
а)

 в
ер

се

ас
аб

ов
ыя

 н
а 

за
дн

ея
зы

чн
ы

  
і з

ац
вя

рд
зе

лы
:

(п
а)

 Б
ог

у,
 (п

ры
) с

т
ор

аж
у;

не
ас

аб
ов

ы
я 

на
 з

ад
не

-
яз

ы
ч н

ы
 (б

ез
 ч

ар
га

ва
нн

я)
:

(п
а)

 с
м

ех
у,

 (п
а)

 в
ер

ху

не
ас

аб
ов

ы
я 

на
 з

ац
вя

р-
дз

ел
ы

:
(н

а)
 т

ап
ар

ы,
 

(п
а)

 м
яч

ы
-и

 (*
jŏ

)

м
еч

è,
 с

т
ор

ож
è

З
а

ў
в

а
га

. Ф
ор

м
ы

 в
ін

ав
ал

ьн
аг

а 
ск

ло
ну

 т
ут

 н
е 

ра
зг

ля
да

ю
цц

а 
– 

ян
ы

 з
м

ян
ял

іс
я 

з 
ра

зв
іц

цё
м

 к
ат

эг
ор

ы
і а

ду
ш

аў
-

лё
на

сц
і (

вè
де

лъ
 б

ра
т
ъ

 >
 в

èд
ел

ъ
 б

ра
т
а)

.



21

Табліца 2
Вынікі ўзаемадзеяння тыпаў скланення  

на *jŏ і на *ĭ

Ск
ло

н Формы стражытнага скланення Формы сучаснага скланення

на *jŏ на *ĭ аналогія са скланеннем на *jŏ

з канчаткам

Р. -я -и -я

кън#з", кон" гостè, огнè князя, каня, госця, агня

Д. -ю -и -ю

кън#зю, коню гостè, огнè князю, каню, госцю, агню

Т. -емь -ьмь -ем/-ём

кън#земь, конемь гостьмь, огньмь князем, канём, госцем, агнём

М. -и -и -і

кън#зè, конè гостè, огнè (на) кані, (у) агні

асабовыя
-ю (па аналогіі з *ŭ-скланеннем)

(пры) князю, (аб) госцю

Табліца 3
Трансфармацыя назоўнікаў мужчынскага роду  

з і.-е. асновамі на зычны

Ск
ло

н Формы стражытнага скланення Формы 
сучаснага скланення

на зычны аналогія 
са скланеннем на *ĭ

аналогія 
са скланеннем на *jŏ

Н. камы, ремы камень, ремень камень, рэмень

Р. камене, ремене каменè, ременè каменя, рэменя

Д. каменè, ременè каменè, ременè каменю, рэменю

В. камень, ремень камень, ремень камень, рэмень

Т. каменьмь, ременьмь каменьмь, ременьмь каменем, рэменем

М. камене, ремене каменè, ременè на камені, рэмені
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Склонавыя формы назоўнікаў ніякага роду з асновамі на *ŏ/*jŏ 
ў працэсе гістарычнага развіцця зведалі толькі фанетычныя змены: 
страту рэдукаваных галосных і зацвярдзенне губных зычных (напры-
клад, у творным склоне адзіночнага ліку: польмь > полем), пераход 
[е] > [o] (напрыклад, у творным склоне адзіночнага ліку:  плечьмь > 
плечем > плячом), дэфаналагізацыю <ĕ> (напрыклад, у месным скло-
не адзіночнага ліку: окнh > окне > акне) і інш. Назоўнікі ніякага роду 
з і.-е. асновамі на зычны або перасталі далучаць устаўку і супалі 
ў скланенні з іншымі назоўнікамі ніякага роду (слова, вуха, вока 
сталі змяняцца як акно, сяло, возера), або захавалі варыянты і сталі 
рознаскланяльнымі (напрыклад, у родным склоне адзіночнага ліку: 
імя//імені, цяля//цяляці; у давальным склоне адзіночнага ліку імю//
імені, цялю//цяляці і г. д.).

Такім чынам сфарміравалася І скланенне1 назоўнікаў. Пры гэтым 
колькасць рознаскланяльных назоўнікаў павялічылася.

ЗАДАННІ
З а д а н н е  1. Вызначыце тып старажытнага скланення (паводле і.-е. ас-

новы) прапанаваных назоўнікаў.
Абруч, бабёр, верх, вецер, востраў, вуж, гарох, дзень, дом, ка-

мень, корань, лекар, мудрэц, парог, пень, прарок, рубель, рэмень, 
стэп, сын, хлеб, хрысціянін, ячмень.

З а д а н н е  2. Ці па аднолькавай мадэлі ўтвораны словы дурань і корань, 
крэмень, прамень і вязень; ёлупень, струмень і студзень. Аднавіце праформы 
і вызначыце тып старажытнага скланення гэтых назоўнікаў. Пры неабходна-
сці звяртайцеся да «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы».

З а д а н н е  3. Падумайце і адкажыце, да якога тыпу скланення адносілі-
ся словы звер, вугаль, улічыўшы, што ў літоўскай мове ім адпавядаюць žveris, 
anglis?

З а д а н н е  4. Размяжуйце ніжэйпрыведзеныя назоўнікі ніякага роду па-
водле тыпу старажытнага скланення. Для выканання задання вызначыце, 
якія з іх адносіліся да скланення на *ŏ/*jŏ, а якія – да скланення з асновай 
на зычны (для апошніх укажыце ўстаўку).

Акно, бервяно, вясло, вуха, гняздо, жарабя, зерне, зубраня, калос-
се, кола, лязо, племя, полымя, слова, стрэмя, сяло, цела, цемя, шчаня.

1 І скланенне называем тут у адпаведнасці з акадэмічнай традыцыяй. Па 
школьнай традыцыі гэта скланенне называюць ІІ (другім). Часам, каб па-
збегнуць непаразумення, ужываюць назву «мужчынскае» скланенне.
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З а д а н н е  5. Вызначыце тып скланення, род, лік і склон назоўнікаў 
у прапанаваных сказах.

1) продалъ ему домъ свой у мhстh Каменеöкомъ è со огородом, ко-
торый лежèтъ... по малую улочку, што к рhöh èдеть (РПП, 166, 1528);

2) uсuнuлосе сsтадо по берегу вs море... è тонулè в морè (Цяп., 49);
3) вs пuщахъ è вs горах волкè, медведh, è лвы, звhръ есть барзо 

срокгiй (Каліст, II, 192б);
4) къ тому, завелè è подалè есмо владыöh его мèлостè на тые 

трè волокè у селh Паршевèöкомъ трè прèселенья у-въ одномъ мhст-
öу (АЗР, V, 16, 1633).

З а д а н н е  6. Прааналізуйце падкрэсленыя назоўнікі ў форме роднага 
склону адзіночнага ліку: выявіце тып старажытнай асновы, адзначце іх пер-
шасныя (традыцыйныя) і новыя склонавыя канчаткі.

1) Алексан ̃ре öр ̃ю далеè краю не ходè (Алекс., 1);
2) срдöе страшлèвое протèву громоту1 бо"знè не постоèть (Скар. 

ІС, 35б);
3) мы нè одного гроша на жадъные2 потребы нашè тыхъ пенязей 

не хочемъ оборочатè (КПД, 6, 1538);
4) кл"чu... кuпèлъ есмè wдèн на wдèнъ в гост"3 не знаю его 

(КВЗС, 111б, 1539);
5) нèжлè до верху è початку того фалшывого декрету (АВК, ХХХII, 

12, 1596);
6) Подлh того дому стайня непокрытая, безъ верха (АВК, VIII, 

490, 1601);
7) слуга замковый... торбу взялъ, è, вглянувшè внутру, черво-

ные золотые обачèвшè... отнесъ ее до замку, до вряду (АЗР, IV, 216, 
1600–1605);

8) нèчог власног wпроч лuка, шаблè è wщепu4 не мhлè (Стрыйк., 429);
9) голос грома твоего был на wкрuгу (Пс. ХVII, 63б);

10) тогды люде страшлèвыè, того громu è гuкu бuèнаго не слыха-
лè (Алекс., 59б);

11) Ст̃a# Kенè#... въсевъшы до карабл" прèплынuла до Алеkан-
дрыè (Зб. 752, 496б);

12) тая меду лубочка важыла пудъ одèнъ (ИЮМ, IV, 286, 1688);
13) былъ нh"къ раненъ wт медьвед# дèкого (Трыст., 71);
14) За направованье котелка è ковша далè... (ИЮМ, ХI, 40, 1697).

1громотъ – ‘грукатанне, грымоты’ (ГСБМ. Вып. 7. С. 174).
2жадный – займеннік ‘ніякі’ (Там жа. Вып. 9. С. 245).
3гость – ‘купец, іншаземец’ (Там жа. Вып. 7. С. 116).
4ощепъ – ‘кап’ё’ (Там жа. Вып. 23. С. 375).



24

З а д а н н е  7. Сярод падкрэсленых выявіце новыя (нетрадыцыйныя, дру-
гасныя) формы давальнага склону назоўнікаў і растлумачце, па аналогіі 
з якім тыпам скланення яны ўзніклі.

1) Даемъ слузh нашему Юрковè Козенятè на своемъ селh на Хво-
товöехъ ·н̃· копъ (АЗР, І, 45, 1424);

2) дьяку на проскуры давать зъ двора нашого будемъ (АВК, ІІ, 2, 
1431);

3) данèеловè межè грозных львовъ сед#чомоу wбед прèнеслъ 
(Валх., 49);

4) мы прèказалè Стhöкu, абы томu сынu своемu Станèславу ве-
лелъ передъ намè въ четвергъ статè (КСД, 14, 1510);

5) кождый олейнèкъ не маетъ продовать гостю безъ ведомостè 
старостèной (ИЮМ, VII, 340, 1582);

6) [öарь] лèсты ко всhмъ земл#м ö ͠рскым кождоè землè по пèсмu 
е# è каждомu людu по "зыкu его (Зб. 262, 127б);

7) подобне wнè... птаховè которыs колè зплутаеть ногè в сетè юж 
летатè не может (Зб. 262, 133б);

8) Авèмелехъ... вернулs авраамовè Сарsру жену его (АВК, ХVII, 
232, 1540);

9) прèшодшè которèе въ одèннадöатую годèну, вз#лè по грошу 
(Цяп., 27б);

10) бhда народu грешномu (Бельск., 137б);
11) ^правèвшè трèзнu мuжевè своемu, казала на wном мhстöu вы-

сокuю могèлu uсыпат (Стрыйк., 441);
12) по апостолскомu словu Бг ̃а боèтsс#, Цр ̃# чтèтъ, Братство лю-

бèтъ (Карп., 10–10б);
13) бегучы по пескu а вèд"чы èжь слhдомъ нас доsтè може, uзрh-

лè "мu wднu (Зб. 82, 47б).

З а д а н н е  8. У наступных сказах знайдзіце назоўнікі, якія мелі і.-е. ас-
новы на зычны. Выпішыце новыя (другасныя) формы, супастаўце іх з тра-
дыцыйнымі.

1) протèву èмъ нèкгды не бытèè нè однымъ веремянемъ безо лh-
стè è безъ хèтростè (АЮЗР, II, 104, 1393);

2) ö͠рь... повелhл нèкèтоу св#затè ременем сырымъ (Чэцця, 32б);
3) добрèмъ ласкавымъ окомъ посмотрè (КЗ, 350, 1484);
4) розмаèте немоöè è многiе болестè wдным словом оуздоровл#л 

(Валх., 60б);
5) статокъ побралъ коровy с тел"темъ (КВЗС, 14, 1537);
6) Богданъ Кошчèчъ, прèшедшè на мой домъ è волы два а корову 

с телемъ у мене пограбèлъ (АВК, ХХI, 26, 1555);
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7) за вухом левым другая рана тятая ж (АВК, ХХХVI, 98, 1582);
8) Сребролюбiе, бжственый Апслъ Павелъ, коренемъ всемоу злоу 

называетъ (Каліст, ІІ, 11б);
9) вèделъ есмè... с правого боку надъ темемъ рану (АВК, ХХ, 273, 

1621).

З а д а н н е  9. Сярод падкрэсленых вызначыце першасныя (трады-
цыйныя) і другасныя (новыя) формы меснага склону адзіночнага ліку на-
зоўнікаў. Растлумачце, па аналогіі з формамі якога тыпу скланення ўзніклі 
новыя формы назоўнікаў у гэтай граматычнай пазіцыі.

1) Кто порушèть... лè прè моемъ жèвотh, èлè по моемъ жèвотh 
розсудèтся со мною (АЗР, I, 22, 1386);

2) Велhлъ его подн#тè на крèжоу (Пак. Хр., 21б);
3) увèдел èж бусел на верху нhкоторое высокое вежы гнездо мhл 

(Атыла, 223);
4) В котором дей доме1 згорело напрод èзба è з сенъмè, хлевъ 

на быдло рубленый, пуня рубъленная (АВК, XXXVI, 167, 1582);
5) в чыемъ кгрuнте зерем"2 будеть, томu тежъ è ловенье бо-

бровъ належатè маеть (Ст. 1588, 387);
6) не позвавшè3 èхъ, хочетъ права перевестè у двору, жебы è де-

кретъ вашей мèлостè шiю ломалъ4 (АЗР, IV, 82, 1595);
7) бuр# велèка#... на борu на лесе è по лuгомъ со пчеламè дерева 

бортное... поламала (Барк., 152);
8) потомъ зась Iраклi#... в огнè згорhвшè згèнuлъ (Варл., 244б);
9) ^ поранкu ажь до сегw часu стоèть на полю, анè на малuю хвè-

лю не воротèлас# до домu (Хран., 194);
10) купèлè на рынку лотоковъ5 пять до накрèваня öекавзу6 (ИЮМ, 

VIII, 156, 1691).
1домъ – тут ‘двор, сядзіба, гаспадарка’ (ГСБМ. Вып. 8. С. 287).
2зеремя – ‘месца, дзе вядуцца бабры’ (Там жа. Вып. 12. С. 227).
3позватè –‘выклікаць (у суд)’ (Там жа. Вып. 25. С. 408).
4ломатè шèю – ‘парушацца, губляць сілу (пра закон)’ (Там жа. Вып. 17. 

С. 114).
5лотокъ – ‘выдзеўбанае бервяно для сцёку вады’ (Там жа. Вып. 17. С. 121).
6öекавзъ – ‘цэйхгаус’ (Там жа. Вып. 36. С. 214).

З а д а н н е  10. Назоўнік агонь меў праформу *ognĭs. Па якім тыпе скла-
нення ён змяняўся першапачаткова? Растлумачце паходжанне яго канчат-
каў у формах, выкарыстаных у наступных сказах.

1) ^ огню много намъ è вамъ щкоты1 стало (ПГ, І, 163, 1447);
2) wн его слuхат не хотhлъ, але се до wгн" пекелного поквапèл 

(Зб. 752, 538);
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3) вhчные добра за дочасные ^мhнèлè, è всhхs себе вhчномu огню 
^далè (Варл., 124б–125);

4) самъ себе wгневè вhчномu предалъ (Зб. 107, 124б);
5) тыè в вhчном wгню пекелном бuдuт во вhкè (Стрыйк., 448б);
6) наказаломъ былъ палей два передъ упустомъ вбèвшè у водh 

петна2 гербу моего потоль, поколь вода залèваетъ, роспалèвшè въ 
огнè, выпалèтè (АВК, VI, 234, 1699).

1 щкота – тое, што і шкода, ‘пашкоджанне, урон’ (ГСБМ. Вып. 37. С. 127).
2 петно – тут ‘знак, прымета’ (Там жа. Вып. 29. С. 419).
З а д а н н е  11. У прыкладах з Лаўрэнцьеўскага летапісу (1377) знайдзі-

це доказы ўзаемадзеяння розных тыпаў скланення назоўнікаў.
1) wбрè... не дад#ша въпр#чè кон#... нè вола... (4 адв.);
2) Азъ мьстèла оуже wбèду мужа своего... когда творèхъ трызну 

мужевè своему (16 адв.);
3) копье летh сквозh оушè коневè... оударè в ногè коневè (16);
4) волга же разда" воемъ по голубè комуждо а другèмъ по воро-

бьевè (16 адв.);
5) [Вольга] просвhщена же бывшè... радовашес# д͠шею è тhломъ 

(17 адв.).
З а д а н н е  12. Прааналізуйце склонавыя формы назоўнікаў з і.-е. ас-

новай на зычны. Адкажыце на пытанні: традыцыйны ці новы канчатак яны 
мелі; калі новы, то па аналогіі з чым ён узнік; якія з гэтых формаў сталі нор-
май у сучаснай беларускай мове?

1) послалъ èссъ ^ оуч ͠нкъ своèхъ два... оувèдèта wсл# прèв#зано, 
è жрhб# с нèмъ младо (Чэцця, 313);

2) въ тую землю бортную Мутèшèнскую не вступатèся, а нè на-
шему роду племенè, а нè нашèмъ блèзкèмъ (АЮЗР, І, 56, 1516);

3) сh г ͠сда бога твоего есть небо è небеса небес1 (Скар. ДЗ, 24б);
4) оголè ему седмъ плетенèöь власъ на теменè его (Скар. КС, 36);
5) бh#ше пророчèöа sвhздарька èменем сèвèлла (Сівіла, 2);
6) росказ его огнь во поломенè, абовhм огнем гсднèм wсудèтс# вс# 

земл# (Каз. Кір., 12);
7) на wсл"тè по колку рокъ ездèлè (Барк., 152б);
8) wсажчès того села на èм" феwдор драгомèр сто"л над дорогою 

шапку зн"вшè (Дыяр., 151б);
9) с" не годèло на wнъ часъ з èншого племен" собh жону прèво-

дèтè (Пралог, 543б);
10) Реклъ Адамъ: то тепер# кость з костей моèхъ. è тhло зs тhла 

моего: тyю будутъ звать женою, бо з мужа вз#та есть (Хран. 7б).
1небеса небесъ – ‘рай’ (ГСБМ. Вып. 19. С. 389).
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ТЭСТ

1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
З адпаведнікаў прыведзеных сучасных назоўнікаў у Х ст. па тыпе 

скланення на *ŭ паслядоўна скланяліся:
1) бор;
2) вар;
3) верх;
4) вол;

5) кол;
6) лес;
7) мёд;
8) пар;

9) сын;
10) сыр.

2. Адзначце ўсе правільныя адказы.
З прадстаўленага шэрагу сучасных назоўнікаў і.-е. аснову на *jŏ 

мелі:
1) гай;
2) голуб
3) заяц;
4) зяць;

5) карэц;
6) лось;
7) палаш;
8) пастух;

9) стораж;
10) дом.

3. Адзначце ўсе правільныя адказы.
З прыведзеных сучасных назоўнікаў і.-е. аснову на *ĭ мелі:
1) грош;
2) гусь;
3) карабель;
4) князь;

5) кош;
6) лён;
7) мазь;
8) медзь;

9) меч;
10) соль.

4. Адзначце ўсе правільныя адказы.
З пералічаных сучасных назоўнікаў і.-е. аснову на зычны мелі:
назоўнікі ніякага роду: назоўнікі мужчынскага роду:
1) вока;
2) вядро;
3) вясло;
4) дзіця;
5) кола;

6) мора;
7) семя;
8) сцягно;
9) цела;

10) ягня;

11) агонь;
12) вязень;
13) дурань;
14) конь;
15) корань;

16) крэмень;
17) пень;
18) прамень;
19) студзень;
20) ячмень.

5. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Рознаскланяльнымі ў Х ст. былі назоўнікі:
1) богатырь;
2) владыка;
3) кън#зь;
4) пèсарь;
5) полочанèнъ;

6) се"тель;
7) судè";
8) ученèкъ;
9) учèтель;

10) холопъ.
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6. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Падкрэслены назоўнік выступае ў традыцыйнай склонавай фор-

ме ў сказах:
1) стоèть береза безъ верху стара (АСД, І, 104, 1546);
2) шол до греческого wбозu (Тр. гіст., 71);
3) прèвелè вас ку грhшеню протèв гсдu (Біблія, 211);
4) того грабежu которыs wнè èменuють не бралè (КВЗС, 49б, 1538);
5) w роженоè братiè... што сестры выдають замuж èз домu ^ч͠чè-

ног (Вісл., 36).

7. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Падкрэслены назоўнік выступае ў традыцыйнай склонавай фор-

ме ў сказах:
1) нèже оус# сторона свhта wколо морскоую выпèсуеть (Валх., 63);
2) до огн# оного негасèмого... пошлеть èхъ (Каліст І, 23);
3) потом его... поховано на долèне кэазо недалеко wт столъпа ка-

менног (Атыла, 222);
4) хочемъ з кремен" wгонь выкресатè (Зб. 259, 69б);
5) выбегла кошуба1 с кра" луга через поле (Бава, 161).
1кошуба – ‘лань’ (ГСБМ. Вып. 16. С. 77).

8. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Традыцыйныя формы давальнага склону маюць падкрэсленыя 

назоўнікі ў сказах:
1) Треба еднакъ завше даватè дhт#тè èм# того с͠тго, который 

прèпадаетъ въ день рожденi# его (Зб. вып., 12);
2) клан#тèс# ^öu, è с ͠нu, è с ͠томu д͠хu (Кин., 61б);
3) дверè моеè гостю ^ворю (Зб. 262, 25);
4) Конь не даетс# нè wдному чоловhку повестè, кром# мнh 

(Бава, 152);
5) Тые словы... выпèсатè, абыс тым снаднhй постuпковè его... прè-

гл#дhтèс# могъ (Апокр., 96–96 адв.).

9. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Згодна з пісьмовай традыцыяй Х ст. канчатак -h ў месным скло-

не адзіночнага ліку мелі назоўнікі:
1) братъ;
2) волъ;
3) гнhздо;
4) городъ;

5) корабль;
6) лhсъ;
7) мечь;
8) плече;

9) поле;
10) слово.



10. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Канчатак падкрэсленага назоўніка адпавядае пісьмовай трады-

цыі Х ст. у сказах:
1) Ступèлъ есть с небесè огнь на п#ть местъ (Скар. ПБ, 15б);
2) збожъя готового взялè... . семеня льненого бочъка (АВК, XXXVI, 

42, 1582);
3) за бочкu семенè льн"ного сорокъ грошеs (Ст. 1588, 514);
4) è загамовалèс" дожчè з неба (Бельск., 9).
5) то былè два поколhн" wдног "зыка è плем", то ест россè 

è  ал"ны (Стрыйк., 426);
6) с" не годèло на wнъ часъ з èншого племен" собh жонu прèво-

дèтè (Пралог, 543б).
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Т э м а  3

ГІСТОРЫЯ СКЛАНЕННЯ НАЗОЎНІКАЎ 
ЖАНОЧАГА РОДУ. ФАРМІРАВАННЕ 
ПАРАДЫГМЫ МНОЖНАГА ЛІКУ 
СКЛАНЕННЯ НАЗОЎНІКАЎ

У праславянскі перыяд жаночы род мелі назоўнікі з і.-е. асновамі 
на *ā/*jā (*vodā-ø > вод-а, *zemjā-ø > земл-"), на *ĭ (*kostĭ-s > кост-ь, 
*noktĭ-s > ноч-ь), на *ū (*svekrū-s > свекр-ы) і невялікая колькасць на-
зоўнікаў з асновамі на зычны (*mater-ø > мат-è і *dŏčer-ø > дъч-è).

Скланенне назоўнікаў жаночага роду з асновамі на *ā/*jā ў адзі-
ночным ліку на працягу гісторыі амаль не змянілася (табл. 4).

Табліца 4
Скланенне назоўнікаў жаночага роду (*ā/*jā)  

у адзіночным ліку

Склон Цвёрдая разнавіднасць Мяккая разнавіднасць

Н. вода голова земл" межа

Р. воды головы землh межh

Д. водh головh землè межè

В. воду голову землю межу

Т. водою головою землею межею

М. водh головh землè межè

Няцяжка заўважыць, што ад сучасных прынцыпова адрозніва-
ецца толькі форма роднага склону мяккай разнавіднасці: земл-h, 
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меж-h > зямл-і, мяж-ы (пра гісторыю гэтых змен гл. тэму 4). Астат-
нія формы вылучаюцца толькі фанетычна – у іх праявілася аканне, 
зацвярдзенне шыпячых, дэфаналагізацыя <ĕ> (яць). Формы творнага 
склону набылі варыянт з усечаным канчаткам -ой (< -ою): вадой, га-
лавой, зямлёй, мяжой. Гэта парадыгма адзіночнага ліку стала асно-
вай для сучаснага ІІ (жаночага) скланення.

Як відаць з табл. 5, скланенне назоўнікаў жаночага роду з ас-
новамі на *ĭ зведала толькі фанетычныя змены: другаснае памяк-
чэнне зычных, страту рэдукаваных, утварэнне падоўжаных зычных, 
зацвярдзенне шыпячых і г. д. На аснове скланення назоўнікаў жа-
ночага роду на *ĭ ўтварылася парадыгма адзіночнага ліку сучасна-
га ІІІ скланення.

Табліца 5
Скланенне назоўнікаў жаночага роду з і.-е. асновамі  

на *ĭ ў адзіночным ліку

Склон Аснова на спрадвечна мяккі зычны Аснова на памякчоны зычны

Н. ночь мышь кость медь

Р. ночè мышè костè медè

Д. ночè мышè костè медè

В. ночь мышь кость медь

Т. ночью мышью костью медью

М. ночè мышè костè медè

Назоўнікі з асновамі на *ū (*svekrū-s > свекры) ва ўскосных скло-
нах набывалі суфікс -ъв- (табл. 6).

Табліца 6
Скланенне назоўнікаў жаночага роду  

з і.-е. асновамі на *ū ў адзіночным ліку

Склон Формы назоўнікаў

Н. свекры кры любы мъркы öьркы

Р. свекръве кръве любъве мъркъве öьркъве

Д. свекръвè кръвè любъвè мъркъвè öьркъвè

В. свекръвь кръвь любъвь мъркъвь öьркъвь

Т. свекръвью кръвью любъвью мъркъвью öьркъвью

М. свекръве кръве любъве мъркъве öьркъве



32

Найперш зведалі змену формы назоўнага склону асноў на *ū па 
аналогіі з вінавальным склонам: свекры > свекръвь, кры > кръвь, 
любы > любъвь, мъркы > мъркъвь, öьркы > öьркъвь. У выніку адбы-
лося выраўноўванне асновы – ва ўсіх склонах яна стала аднастай-
най. Формы назоўнага склону супалі з формамі скланення на *ĭ. 
Пасля гэтага формы роднага і меснага склонаў таксама набылі 
канчаткі, характэрныя для *ĭ-скланення: Р. скл. – свекрыві, крыві...; 
М. скл. – (у) свекрыві, (па) крыві. Такім чынам, назоўнікі тыпу све-
кръвь, кръвь, любъвь пачалі скланяцца як кость, медь і ўвайшлі 
ў ІІІ скланенне.

Некаторыя назоўнікі з і.-е. асновамі на *ū далучыліся да больш 
прадуктыўнага тыпу скланення на *ā/*jā: мъркы > (мър къвь) 
мъркъва, öьркы > (öьркъвь) öьркъва, а таксама букы > букъва, 
смокы > смокъва (‘інжыр’), тыкы > тыкъва. Так назоўнікі тыпу морк-
ва, царква ўвайшлі ў ІІ скланенне, а назоўнік свякроў займеў вары-
янт свякрова.

Назоўнікі з асновамі на зычны пры скланенні набывалі ўстаўку 
*-er-, калі мелі значэнне роднасці. Наша мова захавала толькі два 
з іх: *mater-ø > мат-è > маці і *dŏc̆er-ø > дъч-è > дач-к-а. Назоўнік 
матè скланяўся гэтаксама, як і назоўнікі з асновамі на *ū.

У старабеларускі перыяд ужывальныя былі абедзве формы: матер 
его даст тè жèвот вечныs (Дыяр., 169б); матè мо" богатымъ жонам 
кошулè мыет (Бава, 135). Форма матè выяўлена толькі ў назоўным 
і вінавальным склонах. У сучаснай беларускай мове назоўнік маці 
стаў нескланяльным. У дыялектнай мове прысутнічае варыянт маце-
ра, які скланяецца як назоўнік жаночага роду ІІ скланення.

Што ж да назоўніка дъчè, то ён у старабеларускім пісьменстве 
выяўлены ў царкоўнаславянскім фанетычным афармленні – дщè, 
а таксама больш ужывальных варыянтах дщеръ, дщера.

Разам з тым больш пашыранымі былі дэрываты з суфіксам -к- – 
матка і дочка.

Такім чынам, у адзіночным ліку старажытная шасцітыпная (па-
водле і.-е. асноў) сістэма іменнага скланення трансфармавалася 
ў трохтыпную (паводле граматычнага роду).

Першапачаткова ў кожнага з шасці тыпаў старажытнага скла-
нення існавала ўласная парадыгма парнага і множнага лікаў. Гісто-
рыя формаў парнага ліку будзе прадстаўлена далей. Змены ў пара-
дыгме множнага ліку назоўнікаў звязаны з працэсам уніфікацыі 
тыпаў скланення.
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Неабходна звярнуць увагу на тое, што ў назоўнікаў:
жаночага роду: а) адрозніваюцца канчаткі цвёрдай і мяккай 

разнавіднасцей; б) у формах назоўнага і вінавальнага склонаў кан-
чаткі супадаюць;

мужчынскага роду: а) з асновамі на *ŏ/*jŏ ў назоўным склоне 
выступае канчатак -и, а ў вінавальным – -ы/-и (у залежнасці ад цвёр-
дасці/мяккасці зычнага асновы); б) з асновамі на *ŭ адрозніваюцца 
канчаткі назоўнага (-ове) і вінавальнага (-ы) склонаў;

ніякага роду: а) канчатак -а выступае ва ўсіх тыпах скланення; 
б) формы назоўнага і вінавальнага склонаў супадаюць.

Найперш гістарычныя змены закранулі формы множнага ліку 
назоўнікаў мужчынскага роду ў назоўным склоне: яны змяніліся па 
аналогіі з формамі вінавальнага склону – усе назоўнікі мужчынска-
га роду незалежна ад тыпу скланення ў назоўным склоне множна-
га ліку набылі канчатак -ы/-и (табл. 7). Такі ж канчатак быў і ў на-
зоўнікаў жаночага роду з асновамі на *ā. Па аналогіі з пералічанымі 
назоўнікі ніякага роду таксама набылі канчатак -ы/-и (вокны, палі; 
словы1, імёны/імі, дзеці, цяляты). Такім чынам, намецілася тэндэн-
цыя да ўніфікацыі скланення.

Табліца 7
Формы назоўнага і вінавальнага склонаў  

множнага ліку назоўнікаў розных тыпаў скланення

Склон
Тып скланення

на *ā/*jā на *ŏ/*jŏ на *ŭ на *ĭ на зычны на *ū
Н. головы

землh
городè
кън"зè
окна
пол"

сынове
домове

гостèе
костè

каменe
èмена
небеса
телята
матерè

кръвè
öьркъвè

В. = Н. скл. городы
кън"зè
н. р. = 
Н. скл.

сыны
домы

= Н. скл. каменè
= Н. скл.

= Н. скл.

Толькі тры назоўнікі, якія мелі асновы на *ŏ: калена, сусед і чорт, 
захавалі ў назоўным склоне множнага ліку даўні канчатак -и (кален-і, 
суседз-і, чэрц-і), таму яны і трапілі ў разрад рознаскланяльных.

1 Большасць назоўнікаў гэтага тыпу страціла ўстаўку: целы, вочы, вушы. 
Назоўнікі колы і калёсы адрозніваюцца па семантыцы. Назоўнік нябёсы – 
рознаскланяльны.
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Што ж да формы роднага склону множнага ліку, то старажытныя 
канчаткі яе для назоўнікаў розных тыпаў скланення (табл. 8) так ці 
інакш прадстаўлены ў сучаснай мове.

Табліца 8
Формы роднага склону множнага ліку назоўнікаў  

розных тыпаў скланення

Тып скланення

на *ā/*jā на *ŏ/*jŏ на *ŭ на *ĭ на зычны на *ū

головъ
земль

городъ
кън"зь
окнъ
поль

сыновъ
домовъ

гостèй
костèй

èменъ
небесъ
телятъ
матеръ

кръвèй
öьркъвèй

Канчатак -ъ/-ь пасля страты рэдукаваных стаў нулявым: галоў, 
зямель (устаўны [е]), азёр, імён, нябёс, цялят.

Для назоўнікаў мужчынскага роду гэты канчатак (-ъ/-ь) аказаў-
ся семантычна невыразным: не адрозніваў формы роднага скло-
ну множнага ліку ад формаў назоўнага склону адзіночнага ліку. 
Таму канчатак -овъ роднага склону множнага ліку непрадуктыўна-
га скланення на *ŭ пашырыўся на ўсе назоўнікі мужчынскага роду 
іншых тыпаў скланення: городъ > городовъ – гарадоў, каменъ > ка-
меневъ – камянёў, а таксама на назоўнікі ніякага роду окнъ > вок-
наў, поль > палёў, небесъ > нябёсаў, телятъ > цялятаў і нават на не-
каторыя назоўнікі жаночага роду: соснъ > соснаў, земль > земляў, 
 öьркъвèй > цэркваў. У сучаснай беларускай мове існуе варыянт насць 
канчаткаў (зямель – земляў, імяў – імён і г. д.), пры якой часам улі-
чваецца колькасць складоў: назоўнікі з аднаскладовымі асновамі 
ўжываюцца з канчаткамі, якія паходзяць з -овъ (пол-е – палёў, мор-а – 
мораў), а назоўнікі са шматскладовымі асновамі – з нулявым канчат-
кам (возер-а – азёр, балот-а – балот).

Канчатак -ий/-ьй [ирй] > -ей стаў асноўным для назоўнікаў 
ІІІ скланення (аповесцей, касцей, мышэй, начэй). Зрэдку гэты канчатак 
сустракаецца і ў назоўніках іншых скланенняў: коней, свіней, дзяцей.

Як бачна з табл. 9, формы творнага склону назоўнікаў з асно-
вамі на *ŏ/*jŏ, а таксама ніякага роду з асновамі на зычны супа-
далі з формамі вінавальнага склону. Астатнія формы мелі падоб-
ныя фіналі.
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Табліца 9
Формы давальнага, творнага і меснага склонаў  

множнага ліку назоўнікаў розных тыпаў скланення

Склон
Тып скланення

на *ā/*jā на *ŏ/*jŏ на *ŭ на *ĭ на зычны на *ū

Д. головамъ
земл"мъ

городомъ
кън"земъ
окномъ
полемъ

сынъмъ
домъмъ

гостьмъ
костьмъ

каменьмъ
èменьмъ
небесьмъ
телятьмъ
матерьмъ

кръвьмъ
öьркъвьмъ

Т. головамè
земл"мè

городы
кън"зè
окны
полè

сынъмè
домъмè

гостьмè
костьмè

каменьмè
èмены
небесы
теляты
матерьмè

кръвьмè
öьркъвьмè

М. головахъ
земль"хъ

городhхъ
кън"зèхъ
окнhхъ
полèхъ

сынъхъ
домъхъ

гостьхъ
костьхъ

каменьхъ
èменьхъ
небесьхъ
телятьхъ
матерьхъ

кръвьхъ
öьркъвьхъ

Менавіта ў формах давальнага, творнага і меснага склонаў множ-
нага ліку наймацней праявілася тэндэнцыя да ўніфікацыі сістэмы 
скланення – у выніку назоўнікі ўсіх тыпаў скланення пачалі ўжывац-
ца ў гэтых формах з канчаткамі былога скланення на *ā/*jā.

ЗАДАННІ

З а д а н н е  1. Аднавіце праформы падкрэсленых назоўнікаў і адзначце 
іх старажытныя тыпы скланення.

1) кн#зю Кест@тю велèкоую нелюбовь è жалость вдhлалъ, што 
братанну его а сестру свою за холопа дал (Віл., 1);

2) занеж быс за к ͠нземь Юрьемь д ͠щè старшье сестры Скèргаèла-
вы (Увар., 91);

3) сèлна есть "ко смерть любовь (Скар. ПП, 10б);
4) въ злоблèвую душу не внèдеть мудрость (Скар. ПБ, 13);
5) мужъ прè#злèвый ко дружбе лепшèй è большèй прè#тель бу-

деть нежелè братъ (Скар. Пс., 29);
6) Пр³èдох разлучèтè, человhка на ^öа своего, è дъщере на ма-

терs свою (Будны, 55);
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7) абы дей часу тыхъ ярмарковъ мененыхъ торговъ собh тамъ 
передъ его öерковью... не ужèвалè (АВК, III, 11, 1582);

8) абы... брат за брата wтеöъ è матка за дочку дочка за матку, 
або ^öа... не был каранъ (Ст. 1588, 24);

9) робак1 подгрыз тыкву (Зб. 259, 101б);
10) матерè" каменна" лепша" нèжъ деревена# (Зб. 259, 604);
11) еще гусъ одну отъ селянкè зъ Пашкова (ИЮМ, V, 129, 1688).

1 робакъ – ‘чарвяк; насякомае’ (ГСБМ. Вып. 30. С. 116).

З а д а н н е  2. Ахарактарызуйце формы назоўнікаў у прыведзеных ска-
зах: вызначыце тып і.-е. асновы, род, склон, лік, канчатак (традыцыйны ці 
новы).

1) онъ князя Семена на рынку лаялъ ажъ до матерè1 (КЗ, 693, 
1498);

2) ухвалу духовенства обычая Восточъное öерквè, нашымъ лè-
стомъ потвердèлè (КЗ, 831, 1502);

3) бhдъ своèх позабудешè è "ко полуденна# лучь повъстанеть 
тобh на вечеръ (Скар. КІ, 16б);

4) кнèга судеè... выдана è выложена повhленèемъ è праöею уче-
наго мужа франöèска Скорèны (Скар. КС, 48);

5) Фèлèпъ аптекаръ... пастернакъ, петрушку, морковь покопалъ, 
побралъ (АВК, ХХ, 76, 1592);

6) Былъ wдèнъ мнèх молодыs на sме ³оанъ простыs покорныs ве-
лèкое любвh è прè"знè ко всеs брат³è (Зб. 107, 164б);

7) стоèт на всеs дорозh недоброs è не брèдèт с# злостю (Пс. XVII, 4б);
8) другès раз нашол есмè велмè хорошую жону на пущè, котора# 

мè се давала в неволю, мовечè ведè мене где хочеш (Зб. 82, 199);
9) в городе... рhкè крèвавые теклè, македон"не у крèвè бродèлè 

(Алекс., 14–14б);
10) купèлè мяса... морквы, петрушкè (ИЮМ, XVII, 30, 1710).

1лаятè до матерè – ‘мацюкаць’ (ГСБМ. Вып. 17. С. 283).

З а д а н н е  3. Назоўнік ятроўка ‘жонка мужава брата’ меў праформу 
"тры. Растлумачце марфалагічныя і словаўтваральныя змены, якія адбылі-
ся ў гэтым слове. Запішыце праформу назоўніка залоўка ‘сястра мужа’.

З а д а н н е  4. У Іпацьеўскім (створаны ў канцы ХІІІ – пачатку XIV ст., 
вядомы ў пазнейшых спісах) і Лаўрэнцьеўскім (1377) летапісах сустрака-
юцца формы Московь (В. скл.), èзъ Москве, до Москвh (Р. скл.), на Москвè 
(М. скл.). Устанавіце тып старажытнага скланення гэтага назоўніка і запішы-
це адпаведную форму назоўнага склону.
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З а д а н н е  5. Утварыце формы назоўнага склону множнага ліку на-
зоўнікаў у адпаведнасці з правіламі Х ст.

Береза, букы, волъ, гнhздо, голубь, домъ, знам", кора, коры, лось, 
море, мышь, носъ, походъ, ремы, рыöарь, слово, соколъ, сторона, су-
седъ, чудо, "гн".

З а д а н н е  6. У наступных прыкладах прааналізуйце ўсе формы назоў-
нага склону множнага ліку назоўнікаў. Якія з іх традыцыйныя, а якія новыя? 
Па аналогіі з чым узніклі новыя канчаткі?

1) Зубы твое "ко стада овеöъ пострыженыхъ, еже выступèлè èзъ 
купала1 (Скар. ПП, 6);

2) чèнèлè суть зла# дела сынове ³зsраèлевы, è разsгневèлè èмè 
гсда бога (Скар. ЧЦ, 22–22б);

3) маеть кождый з своего поля проробкè чèнèтè, а от леса нè одèн 
одного не мает заходèтè, а как соткнутся топоры тут будет  гранèöа 
(Ст. 1529, 70);

4) сталас# ноч, в котороè преход#т всè звер#та доубровные, è львен#та  
рыкаючè абы оухватèтè è выпросèтè ^ б͠га покармъ собе (Пс. XVI, 104);

5) послове земскèе è вота2 свое мают метè водле пор"дку нèжэs 
пèсаного (Ст. 1566, 29);

6) dарысееве... твары своè высушалè абы люде выдечы зрозuме-
валè же wнè пост#т (Зб. 261, 124б);

7) дес"тог м͠öа первог д ͠н" wказалèс" верхè гор (Бельск., 29);
8) рыболове выволоклè дhт" сhтью з воды (Стрыйк., 460б);
9) öерквè домы Бож³è попустошены (АЗР, IV, 440, 1615).
1купало – ‘месца для купання’ (ГСБМ. Вып. 16. С. 225).
2вота, вотумъ – ‘думка і права прымаць удзел у галасаванні’ (Там жа. 

Вып. 4. С. 215).
З а д а н н е  7. Вызначыце склон падкрэсленых словаформаў і растлумач-

це іх гістарычны лёс. З развіццём якой граматычнай катэгорыі гэтыя формы 
пачалі змяняцца ў пэўнай групы слоў?

1) хто... хочет своè свèньè гнатè оу тот лhс черес чюжое èмhн³е, 
тогды не может тог оучèнèт wдно путемь правымъ (Вісл., 38);

2) Речè своè рухомые, шаты1, конè, грошè готовые2, öынъ, мhдь... 
ей жонh своей на вhчность даровалъ è запèсалъ (РПП, 186, 1556);

3) збудовал èм домы, то есть потомство èх розмножèл (Біблія, 106);
4) панства своè крол болеслав еще за жèвота сыном своèм роздh-

лèлъ (Хр. польск., 8б);
5) кудыкольвекъ ехала, стречала рыöеры è юнакè (Трыст., 75).
1шата – ‘плашч, верхняя вопратка’ (ГСБМ. Вып. 37. С. 59).
2(грошè) готовые – ‘наяўныя грошы, гатоўка’ (Там жа. Вып. 7. С. 122).
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З а д а н н е  8. Дайце каментарыі пра паходжанне і семантыку сучасных 
пар назоўнікаў: дзіва – дзівосы, кола – калёсы, неба – нябёсы.

З а д а н н е  9. У наступных прыкладах выявіце ўсе новыя формы родна-
га склону множнага ліку і растлумачце паходжанне іх канчаткаў.

1) Отъ бочокъ, отъ кадей, отъ ушатковъ... по два пенязè беруть 
(АВК, VIII, 250, 1550);

2) был середнего росту... плечеè шèрокèх (Атыла, 178);
3) надъ то еще черезъ колко ночеè вèдено комэту (Атыла, 191);
4) котора# сторона за собою доводовъ è артыкуловъ правныхъ 

большъ метè будеть (Трыб., 3б);
5) маеть его мèлость пятьдесятъ коней тамъ отправèтè (АСД, 

І, 151, 1573);
6) Статутъ правъ велèкого князства Лèтовского теперъ новоправ-

леный... змоöняемъ è до ужèванья даемъ (АЗР, IV, 4, 1598);
7) велèкое множество мужеs жон детеs но еще болшè тых было, 

которые на нèзу померлè (Барк., 167);
8) звhрат розмоèтог рожаю тuров, зuбров, лосès, еленès, сарнъ, 

 рèсеs, кuнèö, лèсов, бhлок, горностаев è èншого рожаю, также è в рèбах 
велèка" wквèтност1 (Стрыйк., 513б–514);

9) збавенна" реч есть детем ^ пелен еще прèучатèсе добрым учèн-
ком (Зб. 255, 131);

10) в том колодеsю велмè было полно гаду аспèдов ехèдновъ змèевъ 
è скоропhè (Зб. 752, 2б–3);

11) Купèлè лубовъ десять до покрытя вежы отъ дожджовъ (ИЮМ, 
XII, 120, 1698).

1оквèтьность – ‘багацце’ (ГСБМ. Вып. 22. С. 131).

З а д а н н е  10. Зыходзячы з кантэксту, вызначыце пачатковую форму 
і тып скланення падкрэсленых назоўнікаў.

1) толко седмъ тыс#ч грековъ валку держалè напротèвку сто 
тыс#чов тро"нов (Троя, 21);

2) чèню мèлосерьдèе надъ многèмè тèсhчьмè люб#щèмè м# 
è хран#щèмè заповhдè мо# (Будны, 9);

3) нехаè зберет своèх людеè пятнадöать тысечеè доброго люду 
зброèного (Бава, 130);

4) которые з волох выехалè "ко десет тыс#щъ (Барк., 166б).
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З а д а н н е  11. Дайце гістарычнае тлумачэнне падкрэсленым граматыч-
ным формам ва ўрыўках з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» (вызначыце 
старажытны тып скланення і паходжанне канчатка формы ў тэксце).

І вецер жудасна засвішча,
Як на дудзе ці на кларнеце
На нейкім злыдневым банкеце, –
Ды ўсё ж святлеюць даляў вочкі
І іх бялюткія сарочкі.

(раздз. «Каляды»)

Не раз яна [хваля], зрабіўшысь парам,
На крыллях сонца дойдзе к хмарам
Ды йзноў дажджом на рэчку сыдзе –
Ніхто з граніц сваіх не выйдзе,
З законаў, жыццем напісаных...

(раздз. «Леснікова пасада»)

З а д а н н е  12. Наступныя назоўнікі, запісаныя ў адпаведнасці з пісьмо-
вай традыцыяй Х ст., пастаўце ў давальным, творным і месным склонах 
множнага ліку, супастаўце з сучаснымі адпаведнікамі і растлумачце, чым 
выкліканы гістарычныя змены.

Войско, воронъ, горе, долонь, жереб", ковшь, коло, лhто, медвhдь, 
мечь, мужь, отроча, плече, плем", тело, ухо, шеломъ.

З а д а н н е  13. У наступных сказах прааналізуйце ўсе формы назоўнікаў 
множнага ліку. Вызначыце, першасны ці другасны канчатак ужыты.

1) далè есмо ему... у Ольшахъ Руднèöа землю со всèмè прыходы 
(РПП, 327, 1392);

2) тотъ двореöъ... с полямè, гаè, дубровамè, пароснèкамè, кусто-
вьемъ è зарослямè... продалè есмо (АВК, ХХХVI, 49, 1582);

3) старостове... мыто торговое... в местехъ на селах, на дорогах 
на мостехъ, è торговое на торгохъ вымышл"лè è бралè (Ст. 1588, 20);

4) просèл умоöованый стороны жалоблèвое пан Саковèч, абымъ 
еще прè такèхъ лèстовныхъ доводехъ светковъ è доводовъ ее слухал 
(АВК, ХХХ, 48, 1590);

5) èwсèфъ... умерлъ è помазаныè воннымè маст"мè вложоный 
есть до трунны во егèптh (Біблія, 105–105б);

6) прèбрал грубую землю травою... рожаsнымè деревè, высокèмè 
га"мè веселымè дубровамè (Бельск., 2);

7) венкгром з тылу заехавшè ^кул не сподhвалèс" на нèх ударèл 
(Стрыйк., 489б);

8) ехалè з велèкèмè дарè до папежа (Хр. польск., 6б);
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9) "кгейловè с пол"кè не барзо рано преч ехат (Стрыйк., 560б);
10) велhлè есмо ему бытè въ оружной казнh нашой на Москвh 

è завhдатè всякèмъ оружнымъ дhломъ нашèмъ господарскèмъ è вся-
кèмè оружнымè мастеры (АЗР, IV, 374, 1610);

11) которèе в постехъ молèтвахъ è во вс"кèхъ добрèхъ è с͠тых 
учèнкахъ угожаючè г ͠ду б ͠гу по вс" д ͠нè пребывалè (Пралог, 532).

З а д а н н е  14. У страбеларускім пісьменстве самым пашыраным канчат-
кам меснага склону множнага ліку назоўнікаў (за выключэннем назоўнікаў 
з асновамі на *ā/*jā) быў канчатак -ехъ1. Прааналізуйце падкрэсленыя сло-
ваформы ў прыведзеных прыкладах і скажыце, які тут быў першасны (ста-
ражытны) канчатак.

1) Злодеè оу своèхъ домехъ ховают (Вісл., 28б);
2) корол мhлъ теж èного сн͠а... которыè wвшекè1 пèлату в летех ро-

вен был (Пак. Хр., 22б);
3) тогды w телех è релèкв³ахъ тых королев... почала твердо мъ-

стèтè (Валх., 74б);
4) в малых часехъ поехалъ после того к ͠нзь велèкèè Кгèдèмèн 

в ловы (Рач., 313);
5) позовъ такès выданыs маеть бытè прèбèванъ, у брамъ замъ-

ковых è местъскèх, è пры костелехъ (Ст. 1588, 12);
6) звhр#т которèх в лhсех хватаемъ а тым се жèвèмы (Алекс., 

30б).
1овшекè – ‘цалкам’ (ГСБМ. Вып. 21. С. 341).

З а д а н н е  15. Дайце гістарычныя каментарыі падкрэсленым формам, 
ужытым Якубам Коласам у паэме «Новая зямля».

Перш-наперш, жыў бы там асобна,
А не ў галдзе, страшэнным сціску,
І лбоў не білі б там за міску,
Як гэта водзіццца ў народзе;
Там зможаш быць з суседзьмі ў згодзе.

(раздз. «За сталом»)

Ідзе – сам гнеў і сама бура,
Са лба на бровы збегла скура,
А губы шчыльна-шчыльна сцяты,
Дзвярмі ён грукнуў, выйшаў з хаты.

(раздз. «Сесія»)

1 Гл.: Булыка А. М., Жураўскі А. І., Крамко І. І. Гістарычная марфалогія 
беларускай мовы. Мінск : Навука і тэхніка, 1979. С. 86, 88–89.
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Пазбыўшы важнае пытанне,
Чакалі першага спаткання
З гасцьмі, якіх сюды наедзе,
Мо ўжо хто клыгае з іх недзе.

(раздз. «Падгляд пчол»)

Быў дзядзька ў пушчах, у барох
І расчытаць іх голас мог,
І з старасвецкімі дубамі
Каротка знаўся, як з сябрамі.

(раздз. «Дзядзька ў Вільні»)

ТЭСТ
1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Да скланення на *ĭ адносіліся назоўнікі:
1) вhсть;
2) кръвь;
3) матерь;

4) мèлость;
5) тèшь.

2. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Ад праформы з асновай на *ū ўтварыліся словы:
1) залоўка;
2) карова;
3) любоў;

4) морква;
5) трава.

3. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3, 4, 5) падкрэсленае слова мела і.-е. аснову... 

(а, б, в).
1) ахèлес кровю побèтых со всèх сторон укровавлен (Троя, 28);
2) сосуды... былè суть с медè красное (Скар. ТЦ, 141);
3) öерsковъ ест събранье... вhрных людеè èх де богъ презрелъ 

(Будны, 156);
4) пèшу сей мой достаментъ öелымъ своèмъ умомъ è доброю па-

метю (ИЮМ, XXXII, 205, 1578);
5) ласкаве прèн"лъ ее wтеö небесныs "ко дщер (Зб. 259, 560);
а) на *ĭ; б) на зычны; в) на *ū.
4. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Традыцыйныя канчаткі маюць падкрэсленыя словаформы ў сказах:
1) Андрhè оуродèвыè посмотрhлъ оу верхъ ö͠рквè (Чэцця, 46);
2) Евга матè всехъ людей с костè сп#щего адама сотворhна есть 

(Скар. ПБ, 11);
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3) скоро се древ"не всè упèлè, зараз без вhстè казала èх кè"ном 
своèм è бо"ром стèнат (Стрыйк., 441);

4) рекла свекровè своей... гдеколвек ты пойдеш è " пойду (Каліст, 
II, 255б);

5) руфа зостала прè свекровè своей (Хран., 193).

5. Адзначце правільны адказ.
Падкрэслены назоўнік ужыты ў спрадвечнай форме ў сказе:
1) Таковыхъ речей воеводове, старостове, è державöы нашè кож-

дый в державе своей маютъ досмотратè (Ст. 1588, 38);
2) Послове зъ розныхъ краевъ былè (Апокр., 9);
3) дhтè которых wныè сынове божèè з wнымè женамè людскè-

мè з поколhн" каèнового родèлè еще далеко былè горшè (Біблія, 23);
4) Колè... болгарове на öесара прèшлè, волhл ся з нèмè угажат да-

ючè èм дорочныè доходы (Бельск., 343б).

6. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3, 4, 5) падкрэслены назоўнік... (а, б, в).
1) до актъ подалъ певъныè документъ (АВК, XXIV, 96, 1540);
2) посмотрыш... Трыщану межы плеч (Трыст., 94);
3) он... упросèлъсе, абы его до дальшèхъ èзбъ упустèлè (АВК, ХХ, 

134, 1598);
4) словъ моèх покорне послухаsте (Алекс., 24);
5) добрую науку до ушей его податè моглъ (Варл., 36);
а) мае спрадвечную форму;
б) мае новую форму па аналогіі з *ŏ-скланеннем;
в) мае новую форму па аналогіі з *ĭ-скланеннем.

7. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
Назоўнік... (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) у форме давальнага склону 

множнага ліку меў спрадвечны канчатак... (а, б, в, г).
1) домъ;
2) дуброва;
3) дубъ;

4) дупло;
5) голубь;
6) голуб";

7) плем";
8) плеть;
9) сынъ;

а) -амъ; б) -омъ; в) -ъмъ; г) -ьмъ.

8. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3, 4, 5, 6) падкрэсленае слова ўжыта ў форме... 

(а, б, в).
1) кто кому с³лою волы возмет (Вісл., 8);
2) закрèл мене под крèлы своèмè (Пак. Хр., 37);
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4) на зброèныè конè всседалè (Троя, 18б);
5) былè до нас донесены прозбы (Трыб., 1);
6) вèтовтъ то услышавшè учèнèт собе раду со кн"змè своèмè è с 

паны лèтовскèмè (Патр. К, 51б);
а) назоўнага склону множнага ліку;
б) вінавальнага склону множнага ліку;
в) творнага склону множнага ліку.

9. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Падкрэсленае слова ўжыта ў спрадвечнай для яго форме твор-

нага склону множнага ліку ў сказах:
1) продалъ есмè третюю часть èмhнейöа... съ коньмè рабочèмè 

(РПП, 98, 1566);
2) Всè èхъ права è прèвèлья... потвержаем è вмоöуемъ сказуючè 

èх метè моöны вечнымè часы (Ст. 1529, 1);
3) Грекè wточèлè трою wколо кораблямè (Тр. гіст., 69б);
4) небесныs корол... дл" злостè фарèсеsскоè сhтмè наукè своеè 

мало што грешъныхъ уловèлъ (Зб. 259, 52);
5) не толко пенезмè але è грошмè è золотом много з твоеs маетно-

стè è мèлостынè давал (Зб. 752, 578б).

10. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3, 4) канчатак -ехъ у падкрэсленай форме на-

зоўніка ўжыты на месцы спрадвечнага канчатка... (а, б, в).
1) Еслèбы тесна# дорога была "ко на мостехъ è в ыншыхъ злыхъ 

разехъ... (Ст. 1588, 378);
2) еще на дверех прèступèвшè... реклè просèмо тебе пане 

(Біблія, 95);
3) тыè людè втеклè... статкè въ домехъ своèхъ wставèвшè (КСД, 

245, 1515);
4) Вèделъ Трыщан у тыхъ склепехъ много вс#кого добра (Трыст., 

108);
а) -hхъ; б) -ъхъ; в) -ьхъ.
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Т э м а  4

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ ЦВЁРДАЙ І МЯККАЙ 
РАЗНАВІДНАСЦЕЙ СКЛАНЕННЯ. 
ЗМЕНЫ Ў СКЛАНЕННІ АСНОЎ 
НА ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЯ

Цвёрдая і мяккая разнавіднасці выступалі ў скланеннях на *ā/*jā 
(трава/земл") і *ŏ/*jŏ (городъ/конь; село/поле). У склонавых канчат-
ках цвёрдай і мяккай разнавіднасцей назіраліся заканамерныя адпа-
веднасці (табл. 10, 11).

Табліца 10
Адпаведнасці галосных у канчатках  

цвёрдай і мяккай разнавіднасцей скланення

Разнавіднасць скланення Галосны канчатка

Цвёрдая ъ о ы h

Мяккая ь е h è

Большасць склонавых канчаткаў зведала фанетычныя змены, 
звязаныя са стратай рэдукаваных ([ъ] > [o]/ø, [ь] > [e]/ø), дэфана-
лагізацыяй фанемы [ĕ] (яць), пераходам [e] > [o], аканнем. Пара-
дыгма множнага ліку сфарміравалася па аналогіі з парадыгмай на-
зоўнікаў з асновамі на *ā/*jā. Так нівеліраваліся адрозненні паміж 
цвёрдай і мяккай разнавіднасцямі ў скланенні назоўнікаў з асно-
вамі на *ŏ/*jŏ.

У скланенні на *ā/*jā змены закранулі толькі формы роднага 
склону адзіночнага ліку і назоўнага склону множнага ліку. Тут па 
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аналогіі з канчаткам -ы цвёрдай разнавіднасці ў мяккай замест кан-
чатка -h пачаў ужывацца канчатак -è. У старабеларускім пісьменстве 
формы з канчаткам -е (на месцы -h) вельмі рэдкія і сустракаюцца пе-
раважна ў рэлігійных творах. Такім чынам, у беларускай мове ўплыў 
цвёрдай разнавіднасці на мяккую адбыўся толькі ў формах роднага 
склону адзіночнага ліку, а таксама назоўнага і вінавальнага склонаў 
множнага ліку назоўнікаў ІІ (жаночага) скланення.

Табліца 11
Узоры цвёрдай і мяккай разнавіднасцей скланення назоўнікаў1

Склон
Тып скланення

на *ā на *jā на *ŏ на *jŏ на *ŏ на *jŏ
Адзіночны лік

Н. трава земл" городъ конь село поле

Р. травы землh города кон" села пол"

Д. травh землè городу коню селу полю

В. траву землю городъ конъ село поле

Т. травою землею городомь конемь селомь полемь

М. травh землè городh конè селh полè

Множны лік

Н. травы землh городè конè села пол"

Р. травъ земль городъ конь селъ поль

Д. травамъ землямъ городомъ конемъ селомъ полемъ

В. травы землh городы конh села пол"

Т. травамè земл"мè городы конè селы полè

М. травахъ земл"хъ городhхъ конèхъ селhхъ полèхъ

Асновы на зацвярдзелы зычны ў месным склоне адзіночнага ліку 
захавалі старажытны канчатак мяккай разнавіднасці (-è > -ы): (на) 
мяж-ы, (да) куч-ы, (у) каш́-ы, (па) буквар-ы, (на) даждж-ы, (на) мор-ы, 
(у) вядр-ы, (па) сэрц-ы.

У старабеларускім пісьменстве знаходзім факты непаслядоўнай 
перадачы фанетычных з’яў (зацвярдзення зычных): мhсто на конöè 
тое горы оубоудовалè (Валх., 65) – тамъ же подле воротъ у конöы тое 

1 Формы клічнага склону і парадыгма парнага ліку будуць разгледжа-
ны пазней (гл. тэму 5).
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клунè коморъка (АВК, ХIV, 202, 1580), а таксама ўзаемаўплыву роз-
ных тыпаў скланення: в конöу тока верея новая лежèтъ (АВК, VIII, 
418, 1586). Апошні прыклад ілюструе ўзаемадзеянне скланенняў 
на *jŏ пасля зацвярдзення [ц] і скланення на *ŭ.

Працэс фарміравання сістэмы іменнага скланення праходзіў доў-
га і складана. Узаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей скла-
нення часам прадстаўлена прыкладамі, якія супярэчаць агульнаму 
напрамку станаўлення граматычнай нормы: на слuпh зас том wбразs  
пречстоè бдöè (Дыяр., 172б) – казалè wбразs на ег гробъ на стлuпè 
завhстèт (Бельск., 12). Другі прыклад паказвае ў цэлым нехарактэр-
ны ўплыў мяккай разнавіднасці на цвёрдую. Аднак такія формы існу-
юць у дыялектах.

Аналагічнае ўзаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей 
скланення ў парадыгме множнага ліку назіраем у ранніх прыжыццёв-
ых выданнях Якуба Коласа. Чытаем: О край родны, край прыгожы, дзе 
барэ, лясэ гудуць – назоўнікі бор, лес некалі мелі асновы на *ŏ, фор-
ма назоўнага склону множнага ліку ў іх была борè, лhсè; па аналогіі 
са скланеннем на *ā (як воды, дhвы) стала бары, лясы; дыялектная 
форма накшталт барэ, лясэ ўзнікла па аналогіі з мяккай разнавідна-
сцю (*jā тыпу землh, пhснh).

Фанетычныя працэсы і граматычныя аналогіі паўплывалі і на 
фарміраванне скланення назоўнікаў з асновамі на заднеязычныя 
[г], [к], [х]. Вядома, што першапачаткова заднеязычныя спалучалі-
ся толькі з галоснымі непярэдняй зоны ўтварэння. Таму назоўнікі 
скланення на *ā ў родным склоне адзіночнага ліку і ў назоўным 
і вінавальным склонах множнага ліку мелі нязменную аснову пе-
рад канчаткам -ы (ногы, рукы, свахы), гэта слушна і для назоўнікаў 
скланення на *ŏ ў форме вінавальнага склону множнага ліку (плу-
гы, роботнèкы, пастухы). Толькі пасля другаснага памякчэння зычных 
з’явіліся спалучэнні [г’и], [к’и], [х’и]. Адбылося гэта ў назоўнікаў:

1) з асновамі на *ā ў формах: а) роднага склону адзіночнага ліку: 
ногы ́, рукы ́, стрехы ́ > ногè ́, рукè ́, стрехè ́; б) назоўнага і вінавальнага 
склонаў множнага ліку: но́гы, ру ́кы, стре ́хы > но́гè, ру ́кè, стре ́хè;

2) з асновамі на *ŏ ў формах вінавальнага склону множнага ліку: 
плугы, роботнèкы, пастухы > плугè, роботнèкè, пастухè.

У асновах на заднеязычныя ў становішчы перад галоснымі -h 
і -è, якія з’яўляліся канчаткамі, узнікла II палаталізацыя – чаргаван-
ні [г]//[з], [к]//[ц], [х]//[с] у формах назоўнікаў:

1) з асновамі на *ā ў давальным і месным склонах адзіночнага 
ліку: нозh, руöh, свасh;
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2) з асновамі на *ŏ:
yy у месным склоне адзіночнага ліку: плузh, роботнèöh, пастусh;
yy назоўным склоне множнага ліку: плузè, роботнèöè, пастусè;
yy месным склоне множнага ліку: плузhхъ, роботнèöhхъ, па-

стусhхъ.
Назоўнікі жаночага роду захавалі ў давальным і месным склонах 

адзіночнага ліку старажытныя канчаткі ([ĕ] > [э]): руцэ, рацэ, муцэ́, 
назе, свасе. Толькі назоўнікі з асновамі на [к] дапускаюць канчатак 
мяккай разнавіднасці, калі націск на аснове: (у) ру ́чцы, (на) рэ ́чцы, 
(у) му́цы.

Што ж да назоўнікаў мужчынскага роду, то ў іх адбывалася ўза-
емадзеянне скланенняў на *ŏ і *ŭ. Таму неадушаўлёныя назоўнікі 
ў месным склоне адзіночнага ліку могуць захоўваць старажытныя 
канчаткі як варыянтныя: на лузе і на лугу, у кажусе і ў кажуху, у га-
росе і ў гароху (канчатак -е паходзіць са скланення на *ŏ, канчатак -у 
спрадвечны для і.-е. асноў на *ŭ). Словы, што прыйшлі ў беларускую 
мову пазней, калі працэс перагрупоўкі тыпаў скланення завяршыўся, 
такіх варыянтаў не маюць: на мітынгу, па парку, у цэху, як і назвы га-
радоў мужчынскага роду: (у) Пецярбургу, Гамбургу, Квебеку, Цюрыху.

Толькі з канчаткам -у(-ю) ужываюцца адушаўлёныя назоўнікі 
мужчынскага роду з асновамі на заднеязычныя ((пры) геолагу, су-
працоўніку, пастуху), мяккія ((пры) кавалю, герою) і зацвярдзелыя 
((пры) мужу, слесару) зычныя.

Часам генетычна розныя канчаткі размяжоўваюць семантыку: 
на рагу вуліцы – на розе каровы, салдат стаяў на пасту – дні прахо-
дзілі ў малітве і посце, на дварэ ідзе дождж – на двары скасілі траву.

ЗАДАННІ

З а д а н н е  1. Якія з прыведзеных ніжэй назоўнікаў у старажытнасці 
скланяліся па мяккай разнавіднасці (*jā, *jŏ)?

Брат, вежа, вецер, град, гусь, даліна, дождж, доля, дуб, жонка, 
касец, каша, князь, край, куча, леў, ільвіца, ільвяня, меч, муж, мяжа, 
нож, студня, стужа, сястра, сястрыца, хваля.

З а д а н н е  2. Дапоўніце табліцу 11 (гл. с. 45) сучаснымі адпаведнікамі 
і прасачыце эвалюцыю канчаткаў у тыпах скланення на *ā/*jā, *ŏ/*jŏ. 
 Адзначце, у канчатках якіх склонаў адбыліся: зацвярдзенне губных зыч-
ных, пераход [e]>[o], аканне.
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З а д а н н е  3. Супастаўце канчаткі падкрэсленых назоўнікаў з трады-
цыйнымі і сучаснымі. Растлумачце фанетычныя і граматычныя змены ў іх.

1) было на конöè тое оулèöе, кде неколè сто#л è был дом дв͠двъ 
(Валх., 43);

2) оттоль тою жъ дорогою мèмо войта Матhшского Мèколая 
 улèöою, а того войта дворъ поправу (АСД, І, 19, 1536);

3) на тое с͠то трубèлè по улèöы в рог (Бельск., 57);
4) выжабрал хлhба на улèöè (Зб. 262, 149).

З а д а н н е  4. Сярод падкрэсленых формаў назоўнікаў выберыце тыя, 
якія маюць спрадвечныя (першасныя, архаічныя для старабеларускай мовы) 
канчаткі.

1) рèж#ном оу Полочку нèкакое малое торговле не торговатè 
(Гр. 1407);

2) вышлè проч èз божнèöе (Пак. Хр., 33б);
3) пшенèöы полъшанка1, рахуючы по торговому за золотыхъ два 

(АВК, ХVIII, 325, 1631);
4) погледè на чотырè священные патрvярхè è пастырè èстèнные... 

яко... анè вhры, анè сукöесс³е2 порядное не стратèлè (Пыт., 8);
5) вèдèмо презрочèстое водъ жèвыхъ жродло... зs сухой è безвод-

ноè землh вынèкаючее (Каліст, іі, 208);
6) wнè... б͠га хвал"т è нèколè такой пhснè не перестают (Пралог, 

547);
7) Иуара... пустèлс# в сторону незнаемую до астатнеs франкеsскоs 

гранèöы (Зб. 82, 50б).
1полъшанка – ‘палова шанка – старажытнай меры сыпкіх рэчываў’ (ГСБМ. 

Вып. 26. С. 229).
2сукöессèя – ‘спадчына, пераемнасць’ (Там жа. Вып. 33. С. 68).

З а д а н н е  5. Ахарактарызуйце форму падкрэсленага назоўніка і пра-
сачыце яе гістарычны лёс.

Аще с# въвадèть волкъ в овöh, то выносèть все стадо, аще 
не оубьють его; тако è се, аще не оубьемъ его, то все ны погубèть 
(Лаўр. лет., 14 адв.).

З а д а н н е  6. Формы назоўнага склону множнага ліку ў ніжэйпрыве-
дзеных прыкладах размяркуйце на першасныя (спрадвечныя) і другасныя 
(новыя).

1) гранèöы межè намè въ докончалныхъ грамотахъ запèсаны 
на обh сторонh (АЗР, і, 162, 1496);

2) оусè земле è королевства вèдевше таке дèвы wстерегалèсе 
(Валх., 39б);
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3) срдöе ч ͠лчее мыслèт путь его а г ͠ь направèт ступнè его (Зб. 262, 
101);

4) мног³е пèсьма è гèсторыè, але тежъ вашè правèла è каноны 
ясне è явнh опèсують è посвhдчають (АЗР, IV, 86. 1595);

5) "скèнh è пропастè моèмъ зданьемъбезпечнейш³е (Апокр., 84б);
6) спевал потом дв͠дъ жалоблèвые пhснè wплакуючè смерть сауло-

ву (Бельск., 102б);
7) бурh, ветры... розрухwв чèнèтè не переставаютъ (Каліст, 52б).

З а д а н н е  7. Прааналізуйце падкрэсленыя назоўнікі: вызначыце па-
чатковую форму, тып скланення, род, лік, склон, першаснай ці другаснай 
з’яўляецца флексія.

1) какъ вèхоръ страхъ вашь беда ваша как бур# пр³èдеть оу прè-
èденè³è1 на васъ тузh è тошнèöè2 (Зб. 262, 93б);

2) èмъ по такоs розлуöе волно будеть в ыншое малъженъство 
^даватèсе (Ст. 1588, 289);

3) оныхs по правоè руöh сажають которèх собh ровнымè бытè зна-
ють (Будны, 148);

4) утекъ зъ Старынокъ до èменья княжны Зофèè Юрьевны Слуö-
кое, до Тоновское слободкè (АВК, XVIII, 131, 1595);

5) тревèк албо бот зн"л з ногè (Бельск., 77б);
6) кнèгè всякèе старого è нового закону такъ въ науöе школной 

яко è öерквè потребные... друковатè позволяемо (СДГВ, 19б, 1615).
1прèèденèе – ‘прыход, з’яўленне’ (ГСБМ. Вып. 28. С. 280).
2тошнèöа – ‘стан млоснасці, моташнасць’ (Там жа. Вып. 33. С. 407).

З а д а н н е  8. Запісаныя ў дужках словы пастаўце ў патрэбнай грама-
тычнай форме.

1) Пред снегом è перед èнымè грознымè речамè на тоую гороу (до-
рога) нет... (Валх., 80б);

2) вèненъ мè осталъ каменèй воску (вага) Городенское (АВК, ХVII, 
62, 1539);

3) ежь роскрышèвъ хлhба во (юха) с маслом многèм èзворèвъ 
(Арыст., 20б);

4) на (ласка) его мèлостè, еслè мè того не позволèтъ, я тымъ нè-
якое переказы... чынèтè не буду (АВК, ХХ, 60, 1588);

5) Дèвно есть всhмъ... Потhй епèскопъ, пèшучè, крыеть свое 
èмя... чому на (свешнèкъ1) не стоèть, абы всh вèделè свhтлость его 
(АЗР, IV, 225, 1600–1605);
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6) за мал³оване образа Пресвятой Богородèöы на (бляха) жестè бе-
лой меской, пану Мèрону Пèгареèвчу заплатèла (ИЮМ, Х, 105, 1695);

7) купèлè до бубна скурку è (палка) точоныя (ИЮМ, ХIII, 119, 1699).
1свешнèкъ – тут перан. ‘падсвечнік’ (ГСБМ. Вып. 31. С. 119).

З а д а н н е  9. Прааналізуйце формы вінавальнага склону множнага ліку 
падкрэсленых назоўнікаў і вызначыце, якая з іх першасная, якія змены ад-
быліся ў другасных формах.

1) сопогы è набедsрне è наплечнèкъ возложèлъ есть на него (Скар. 
IС, 72–72б);

2) сапозè èмеèте на ногахъ вашèхs (Скар. КІ, І, 23);
3) зъзуs сапогè з ног твоèх (Зб. 261, 133б).

З а д а н н е  10. Прааналізуйце формы назоўнага і вінавальнага склонаў 
множнага ліку назоўнікаў: вызначыце тып скланення, род, лік, склон, пер-
шаснай ці другаснай з’яўляецца флексія.

1) друзè его по оныхъ шкодах è многèх страст"х даровалè по гро-
шу (Будны, 92);

2) конь всталъ на заднèе ногè, а переднèе ногè положыл Бову 
на плечы (Бава, 153);

3) оные свhт#тс# "къ свhтèлнèöè1 кругwв небесных (Каз. Кір., 
144б);

4) вs пущахъ è вs горах волкè, медведh, è лвы, звhръ есть барзо 
срокг³й (Каліст, II, 192б);

5) смhхè è жарты зs ö͠рквè выженемо2 (Каліст, ІІ, 321б);
6) ланöужкè сребреные..., сергè, чепöы золотые è перстенкè то все 

маеть зостать пры малжонöе моей (ИЮМ, ХХІ, 422, 1625);
7) Сошлèс" преднеsш³è спhваöы è музыкове...кu выспhваню è вы-

слав"ню звыт"зтвъ3 è трèuмфов твоèх (Выкл., 131б);
8) бhгалъ èграючè è смехы строечы спросные4 песнè спhваючы 

(Зб. 107, 124).
1светèлнèкъ – ‘нябеснае свяціла’ (ГСБМ. Вып. 31. С. 96).
2выженутè –‘выгнаць’ (Там жа. Вып. 5. С. 181).
3звèтязство – ‘перамога’ (Там жа. Вып. 12. С. 95).
4спросный – ‘непрыстойны, ганебны’ (Там жа. Вып. 32. С. 249).

З а д а н н е  11. Назоўнікі ў дужках пастаўце ў першаснай форме месна-
га склону множнага ліку.

1) въстану è обыèду градъ, по (торгъ) по улèöахъ гледатè буду 
егоже мèлуеть душа мо# (Скар. ПП, 5);
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2) по потопh самs б͠ъ далъ ноевè таèну è всhму его потомству се 
ест дугу на (облако) (Будны, 219б);

3) въ (грhхъ) родè м# матè мо# (Будны, 232б);
4) да сотворèшè wтмщен³е въ ("зыкъ) невhрныхъ è wблèчен³е вs 

людех ^ступных è развращенныхъ (Дыяр., 169).

З а д а н н е  12. Прааналізуйце канчаткі меснага склону множнага ліку 
назоўнікаў у наступным сказе. Якія з іх першасныя, а якія – другасныя? Па-
тлумачце паходжанне другасных канчаткаў.

Мають мhщане на своè потребы братè дерево около мhста, въ 
нашèхъ борhхъ è лhсhхъ è дубровахъ è гаhхъ... (АЗР, III, 68, 1587).

З а д а н н е  13. Пракаменціруйце значэнні фразеалагізмаў прытча ва 
языцах, цямна вада ва облацэх, а таксама формы выдзеленых назоўнікаў. 
Пры неабходнасці звярніцеся да «Этымалагічнага слоўніка фразеалагізмаў» 
І. Я. Лепешава (Мінск, 2004. С. 317, 406). Якое значэнне ў першым фразеа-
лагізме мае назоўнік язык?

ТЭСТ

1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Падкрэслены назоўнік выступае ў першаснай форме роднага 

склону ў сказе:
1) уряднèкè нашè отробèвшèся отъ пашнè, въ осень è на веснh, 

ставы è сажавкè подданнымè будоваè мають (АЗР, ІІІ, 78, 1557);
2) абы... собh è конемъ своèмъ за пенезè торгомъ а не уставою 

жèвность куповалè, кроме пашè волное часу летнего на сеножатех 
è пол"хъ простыхъ (Ст. 1588, 51);

3) "къ оумыселs wрача до пашнh, мысль мужа до жоны, а купöа 
до гандлю (Мак., 133);

4) рекè высхлè è быдло пашы не мhло (Зб. 752, 344б).

2. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
Падкрэсленая словаформа ў сказе... (1, 2, 3, 4) выступае ў фор-

ме... (а, б) ліку і ... (в, г, д, е) склону.
1) мощныs ахèлес съ своèмè кораблè з мèрмèдоны к землè прè-

плынулè (Троя, 27б);
2) гсдь богъ далъ èмъ мèръ на землè (Скар. IН, 39);
3) прèшла с конöа землè слышеть мудрость саломонову (Цяп., 

16б);
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4) кгрунты всè до того двора Деревенского належач³е... то есть за 
двором землè погною на трохъ мhстöахъ (АВК, XIV, 346, 1586);

а) адзіночнага;
б) множнага;

в) назоўнага;
г) роднага;

д) давальнага;
е) меснага.

3. Адзначце правільны адказ.
Архаічная для старабеларускага пісьменства склонавая форма 

назоўніка вежа прадстаўлена ў сказе:
1) Стражъ èже былъ на вежè (Скар. ДЦ, 90б);
2) Учèнèлè двh высокèè вежы (Біблія, 21);
3) Поръ... маючы слонè на которых былè вежè дерев"ныè ку  ношеню 

потребъ (Бельск., 175б–176);
4) wна" работа wколо вавèлонскоè вежh недокончона зостала 

(Стрыйк., 416б).

4. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Падкрэслены назоўнік выступае ў архаічнай для старабеларуска-

га пісьменства склонавай форме ў сказе:
1) Мhрла взялъ съ своее рукè судьею пана Стеöка Саковèча, 

а Fедко – пана Мèхна Вышегородского (КСД, 23, 1510);
2) тепер зовут прèс#гы вжèватè (Будны, 22б);
3) ... досв"тчоного в öноте мужа, которому мают верèт без  прèсегè 

(Наб. тур., 23);
4) wкупèт т# ^ смертè è в войнh ^ рукы меча (Зб.262, 14);
5) на уголъ отъ п. Озарынского, што былъ обрушылъ се отъ  стрехè, 

заплатèлè (ИЮМ, Х, 161, 1695).

5. Адзначце правільны адказ.
вs духовномъ веселю è оутhсh спеваючè (Карп., 1).
Падкрэсленае слова – гэта форма меснага склону адзіночнага 

ліку назоўніка:
1) оутесъ;
2) утèöа;

3) оутеха;
4) оутèскъ.

6. Адзначце правільны адказ.
"ко перsвороженsного тельöа́ краса его, è "ко рогъ едèнороговs 

________ его (Скар. ДЗ, 64б).
Замест пропуску ў сказе трэба паставіць наступную першасную 

(старажытную) форму множнага ліку назоўніка рогъ:
1) рога;
2) розè;

3) рогы;
4) рогè.



7. Адзначце правільны адказ.
ночуючè у рынконтах ___________ мало былè не забèлè (Еўл., 33).

рынконты – населены пункт з назвай Рынконты.
Замест пропуску ў сказе трэба паставіць наступную першасную 

(старажытную) форму множнага ліку назоўніка розбоsнèкъ:
1) розбоsнèкы; 2) розбоsнèкè; 3) розбоsнèöè.

8. Адзначце правільны адказ.
... древ#н# же ^ словhнъ же • и нарекошас# древл#не • радими-

чи бо и в#тичи ^ л#ховъ • б#ста бо •в ̃• брата в л#сhх • радимъ • 
а другому в#тко... (Лаўр. лет., 4 адв.).

Падкрэсленая ва ўрыўку з Лаўрэнцьеўскага летапісу словафор-
ма (на асаблівасці арфаграфіі ўвагі не звяртайце) мае пачатковую 
форму:

1) лhсъ; 2) лось; 3) л"хъ.

9. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У падкрэсленай словаформе... (1, 2, 3, 4) канчатак... (а, б, в).
1) шклянка вады;
2) лісце вішні;

3) дамешкі ў муцэ;́
4) жылі ў муц́ы;

а) спрадвечны;
б) узнік па аналогіі з цвёрдай разнавіднасцю скланення;
в) узнік па аналогіі з мяккай разнавіднасцю скланення.

10. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сучаснай форме назоўніка... (1, 2, 3, 4) канчатак... (а, б, в).
1) у бары;
2) у гаі;

3) на моху;
4) на лузе;

а) спрадвечны;
б) узнік па аналогіі з асновамі на *jŏ;
в) узнік па аналогіі з асновамі на *ŭ.
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Т э м а  5

РАЗВІЦЦЁ КАТЭГОРЫІ АДУШАЎЛЁНАСЦІ. 
КЛІЧНЫ СКЛОН У ГІСТОРЫІ МОВЫ. 
ГІСТОРЫЯ ПАРНАГА ЛІКУ

Патрэба ў размежаванні адушаўлёных/неадушаўлёных назоў-
нікаў вынікае з неабходнасці адрознення суб’екта і аб’екта (дзей-
ніка і прамога дапаўнення). У старажытнабеларускі (агульнаўсход-
няславянскі) перыяд у назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду формы 
назоўнага і вінавальнага склонаў адзі ночнага ліку былі аманіміч-
нымі: Н. склон прасл. *bogŏs, *sūnŭs, *hostĭs → *bogъ, *sуnъ, *hostь 
і В. склон прасл. *bogŏm, *sūnum, *hostĭm → *bogъ, *sуnъ, *hostь 
(напр.: побhдè "рославъ бр"чèславъ – толькі парадак слоў дазваляе 
вызначыць утваральніка дзеяння). У выніку адрознівальным срод-
кам адушаўлёнасці пры выражэнні прамога дапаўнення стала фор-
ма роднага склону адушаўлёнага назоўніка. Верагодна, у маўлен-
чай практыцы перавагу гэта форма атрымала таму, што вінавальны 
і родны склоны ўжываліся ў аналагічных канструкцыях з дзеясловам 
і адмаўленнем (есці хлеб/не есці хлеба). 

Канчатковае фарміраванне катэгорыі адушаўлёнасці назоўнікаў 
прыпадае на старабеларускі перыяд. Выкарыстанне формаў роднага 
склону ў значэнні вінавальнага распаўсюджвалася паступова: спачат-
ку гэта былі толькі назоўнікі, якія абазначалі ўласныя імёны і назвы 
сацыяльна значных асоб мужчынскага полу (Вьсеславъ, кън#зь, оть-
öь), потым – назвы ўсіх асоб мужчынскага полу, і нарэшце – назвы 
звяроў, птушак і г. д., а таксама назвы асоб жаночага полу. Для на-
зоўнікаў жаночага роду катэгорыя адушаўлёнасці фармалізавалася 
пазней таму, што яны ў адзіночным ліку мелі адрозныя формы на-
зоўнага і вінавальнага склонаў ( кън#гын" –  кън#гыню); для іх катэ-
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горыя адушаўлёнасці выражана толькі ў множным ліку ( кън#гынh – 
кън#гынь).

Формай клічнага склону назоўніка абазначаўся адрасат маўлен-
ня. На раннім этапе фарміравання мовы клічны склон, або вакатыў, 
быў абмежаваны ва ўтварэнні: у гэтай форме маглі выступаць толькі 
назоўнікі мужчынскага і жаночага роду адзіночнага ліку скланенняў 
на *ā/*jā, *ŏ/*jŏ, *ŭ, *ĭ (табл. 12). Не ўтвараліся вакатывы ні ад на-
зоўнікаў ніякага роду, ні ў тыпах скланення на зычны і *ū, ні ў пар-
ным і множным ліках. Ва ўсіх гэтых выпадках зваротак перадаваўся 
формай назоўнага склону.

У асновах на заднеязычныя перад канчаткам -е адбывалася І па-
латалізацыя: Боже!, роботнèче!, пастуше!, кън"же!, отче!. Такое 
афармленне клічнага склону ўтварылася храналагічна раней, чым 
форма назоўнага склону набыла звыклы фанетычны воблік у выніку 
ІІІ палаталізацыі (тыпу *kъnęgъ > кън"зь, *otьkъ > отьöь).

Табліца 12
Формы клічнага склону назоўнікаў

Тып скланення

на *ā на *jā на *ŏ на *jŏ на *ŭ на *ĭ

жено!
дhво!

кън"гыне!
судè~!

господèне!
брате!

коню!
мужу!

сыну! господè!

У пэўных кантэкстах у форме клічнага склону сустракаюцца не 
толькі асабовыя назоўнікі, але і неадушаўлёныя: поèд³ к д ͠шевному 
городоу. штожь дх͠омъ ст͠ымъ проркъ реклъ. преславна" речтс# w тобh 
граде б͠жèè (Чэцця, 159).

Клічная форма для назоўнікаў скланення на *ĭ ў старабеларускім 
пісьменстве прадстаўлена толькі адным назоўнікам господè!. Відавоч-
на, што яго захаванню спрыяла пашыранасць у рэлігійных тэкстах.

Агульнамоўныя працэсы перагрупоўкі сістэмы скланення закра-
нулі і вакатывы, у якіх адзначаецца:

1) ужыванне з канчаткам іншага тыпу скланення пры супадзен-
ні граматычнага роду: пане намеснèку на насъ перевозу èщеш (КВЗС, 
8б, 1533) – тут канчатак -у са скланення на *ŭ, першапачаткова было 
наместьнèче;

2) узаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей: спèшъ д ͠шо 
на ложъку мене не шукаешъ (Зб. 259, 635). Шыпячы [ш] у назоўніку 
душа быў спрадвечна мяккім, таму першасная форма клічнага скло-
ну – душе!.
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У старабеларускі перыяд клічная форма пачала выходзіць з ужыт-
ку і замяняцца формай назоўнага склону: зs высокостè голосъ забр-
мhлs, мов#ч³й ему: Макар³й, прèступè до баволèöы, è п³й молоко еè 
(Мак., 16) (Макарiй замест традыцыйнага Макарiю).

У сучаснай беларускай мове клічныя формы захаваліся ў некато-
рых гаворках, найперш у паўднёва-заходніх1. З пэўнымі стылістыч-
нымі мэтамі ўжываюцца такія формы і ў творах мастацкай літаратуры.

Верагодна, яшчэ ў праславянскай мове-аснове з’явілася разу-
менне множнасці як сукупнасці канкрэтных адзінак. Значэнне пар-
нага ліку аказалася прыватным выпадкам множнага. Таму парадыг-
ма парнага ліку ва ўсходнеславянскі перыяд была дэфектнай: толькі 
тры віды канчаткаў перадавалі шэсць склонавых значэнняў, прычым 
у формах ускосных склонаў нівеліраваліся адрозненні старажытных 
тыпаў скланення (табл. 13).

Табліца 13
Скланенне назоўнікаў у парным ліку

Склон
Тып скланення

на *ā/*jā на *ŏ/*jŏ на *ŭ на *ĭ на зычны

Н.-В. руöh
волè

стола
коня

селh
плечè

сыны гостè
ночè

èмене

Р.-М. руку
волю

столу
коню

селу
плечу

сынову гостèю
ночèю

èмену

Д.-Т. рукама
воляма

столома
конема

селома
плечема

сынома гостьма
ночьма

èменьма

У большасці славянскіх моў парны лік знік (выключэнне склада-
юць славенская і лужыцкая мовы, якія захавалі формы назоўна-віна-
вальнага і родна-меснага склонаў).

Працэс страты парнага ліку супаў па часе з фарміраваннем 
старабеларускай літаратурнай мовы, таму выразна прасочваецца 
ў помніках. Першапачаткова страціліся формы, якія мелі менш адроз-
ненняў: родна-меснага і давальна-творнага склонаў. У гэты ж час 
у назоўным і вінавальным склонах назоўнікі ніякага роду пачалі змя-
няцца як і назоўнікі мужчынскага роду, паступова яны аб’ядналіся 
ў адзін тып скланення: дъвh селh → дъва села, параўн.: дъва стола.

Паколькі працэс разбурэння парнага ліку быў даволі працяглым, 
можна прасачыць па пісьмовых крыніцах, як праходзіў адбор магчы-

1 Гл.: Дыялекталагічны атлас беларускай мовы / АН Беларус. ССР, Ин-т 
мовазнаўства імя Якуба Коласа ; Р. І. Аванесаў [і інш.]. Мінск, 1963. Кар-
ты 93, 94.



57

мых формаў. Супадзенне семантыкі множнасці і парнасці прывяло 
да таго, што:

1) формы назоўна-вінавальнага склону пачалі ўжывацца і з лічэб-
нікамі тры, чатыры, паўтара, прычым паралельна маглі выкарыстоў-
вацца і формы множнага ліку: трè коня – тры конè; полтора ведра – 
полтора ведры; четыре дочöh – четыре дачкè; назоўнікі жаночага 
роду даўжэй захоўвалі формы парнага ліку;

2) ва ўскосных склонах у пераважнай большасці выпадкаў парны 
лік прадстаўлены двюма формамі назоўнікаў, якія скланяюцца ўжо 
без устаўкі -ес-: очью, очèма; ушью, ушèма.

Напамінам пра парны лік у сучаснай беларускай мове засталіся 
ў якасці дапушчальных варыянтаў формы меснага склону множнага 
ліку у ваччу, у вушшу (асноўны варыянт – у вачах, у вушах) і творнага 
склону множнага ліку вачыма, вушыма, плячыма, дзвярыма, грашы-
ма (асноўны варыянт – вачамі, вушамі, плячамі, дзвярамі, грашамі).

У паўднёва-заходніх, а таксама ў некаторых цэнтральных бела-
рускіх гаворках можна сустрэць формы назоўнага склону з канчат-
кам -е, які ўзыходзіць да былога канчатка парнага ліку -h (яць): дзве 
назе, абедзве руцэ, тры сястрэ, дзяўке, хустке.

ЗАДАННІ

З а д а н н е  1. Прааналізуйце спосабы выражэння катэгорыі адушаўлё-
насці ў падкрэсленых назоўніках (звярніце ўвагу, што прыклады размешча-
ны ў храналагічным парадку).

1) людè твоè... въ нашой земьлè звhръ бъють, а пьчолы деруть, 
а по рhкамъ бобры бьють (АЗР, І, 71, 1456);

2) абы... брат за брата wтеöъ è матка за дочку дочка за матку, 
або ^öа... не был каранъ (Ст. 1588, 24);

3) тые èмене... нè на кого èного спадыватè не мают, только 
на детè моè... (АВК, ХХХІІ, 235, 1596);

4) мещанъ бо"ръ, людеs uчтèвыхъ такъ мuжеs "ко è жонъ детеs 
малыхъ побèлè порубалè попоганèлè (Барк., 153б).

З а д а н н е  2. Вядома, што катэгорыя адушаўлёнасці набыла граматыч-
нае выражэнне не адразу для ўсіх назоўнікаў, якія абазначаюць асоб. Па-
тлумачце, як яна выражана ў падкрэсленых словаформах у прыкладах з «Ру-
скай праўды» 1282 г.

1) аще кто оубè~ть кн#ж# моужа въ разбоè а головнèка1 не 
èщють то вèрьвноую платèтè...;
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2) боудеть лè сталъ на розбоè без вс#ко" свады2 то за разбоèнè-
ка людь~ не плат#ть;

3) оже прèдеть кръвавъ моуже на дворъ èлè сèнь то вèдока ~моу 
не èскатè...;

4) èлè не боудеть на немь знаменè", то прèвестè ~моу вèдок. сло-
во протèву слова3...

1головнèкъ – ‘забойца’ (Хрэстаматыя... С. 464).
2свада – ‘спрэчка, сварка’ (Там жа. С. 498).
3слово протèву слова – ‘сведчанні пацярпелага і сведкі павінны супа даць’ 

(Там жа. С. 71).

З а д а н н е  3. Вызначыце склонава-лікавую форму падкрэсленага на-
зоўніка і растлумачце адметнасць яе ўжывання.

Рыбак быў дзядзька наш Антоні,
Як і работнік, адмысловы;
А Ўладзік пасвіў дзесь каровы,
Травіў чужыя сенажаці.

(Я. Колас. «Новая зямля»)

З а д а н н е  4. Патлумачце форму назоўніка ва ўстойлівых выразах вы-
ходзіць у людзі, выбіцца ў начальнікі, ісці ў госці, а таксама паходжанне пры-
слоўя замуж.

З а д а н н е  5. У прыкладах са старабеларускіх тэкстаў знайдзіце формы 
клічнага склону назоўнікаў, вызначыце пачатковую форму назоўнікаў і тып 
старажытнага скланення.

1) радуèс#... чèста" д͠во, свеще невгасèма" (Чэцця, 47б);
2) èные панны мовечè сме"лè с# еè: w глупа" девко, "къ може не 

wбронèвшы вернутè тот öудныè венеöъ (Трыст., 122);
3) мовèлè так матухно зезулюхно утухно панюшко, сподарèèн# 

 сл ͠нöе мсöъ звездухно, даs крошку хлеба (Барк., 165б);
4) мовèл есмè "зыком моèм, скажè мнh г͠дè докончене мое è лèчбу 

днеs моèх (Пс. XVIІ, 11б–12);
5) Алеkандер... радуючèс# к нему рекъ прèшол есè не в час свè-

тèлнèче моè, è казателю разуму моему фèл³озофе велèк³й, всемудрыè 
Арèстотелю (Алекс., 92б–93).

З а д а н н е  6. Словы ў дужках пастаўце ў традыцыйныя формы клічна-
га склону.

1) Рек король: (Дочка), еслè ты въсхочеш, ты будешъ ему жона 
(Трыст., 16);

2) Бово... нашол панъну Дружненну è рече еè: (Панна), твоего ^öа 
поèмано (Бава, 140);
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3) прото чhляднèкъ тотъ, клан#ючèсе ему мовèлъ. (панъ), потер-
пè мне, а всh тобе ^дамъ (Цяп., 25б);

4) w бл ͠гословенныs (учнь), которыs есь на такого учытел" тра-
фèлъ (Зб. 752, 8б);

5) рече ко ^öу своему востанè (^öь) мой мèлый è станs на горлè 
врагу своему (Алекс., 4б);

6) дар³й... вз"л öорку1 свою роkанну за руку... è рече w (душа, свhтъ) 
мèлый оч³й моèхs вsселюбезна" öорка мо" роkанна (Алекс., 51б).

1öорка – ‘дачка’ (ГСБМ. Вып. 36. С. 248).
З а д а н н е  7. Прааналізуйце формы клічнага склону ў прыкладах і вы-

значыце, першасная ці другасная ў іх флексія; калі другасная, то па анало-
гіі з чым узнік новы канчатак.

1) èсповедахус# ему г ͠люще о ͠че с ͠не (Чэцця, 9);
2) радуèс# госпоже б͠öе м͠рèе (Чэцця, 47б);
3) Мерлèн рекъ госпожо правду тобh поведам (Трыст., 5);
4) прошу тебе рыöеру поведаè мè ^куль есè (Трыст., 24);
5) дщеро кн#зева (Скар. ПП, 9);
6) wстатнее мое мовене w с͠ну до тебе чèню... (Варл., 302б).

З а д а н н е  8. Прачытайце ўрыўкі з паэмы Я. Коласа «Новая зямля» 
і скажыце, ці ўсе клічныя формы маюць канчаткі, адпаведныя першасным.

– Здалёк мы, пане гаспадару:
Чатыры мілі за Нясвіжам
(Міхал лічыў Нясвіж Парыжам,
Усім вядомым на ўсім свеце)...
<...>
Глядзіць прыветна, як на брата.
– Заходзьце ж, браціку, да хаты...
Дык вы з канём? Дык заязджайце,
Вот тут пад клуняю стаўляйце...

(раздз. «Агляд зямлі»)

З а д а н н е  9. Прааналізуйце выражэнне зваротка ў сучасных прыкладах.
1) Дзе ты, хмелю, зіму зімаваў, што не развіваўся. Дзе ты, сынку, 

ночку начаваў, што не разуваўся? (нар.);
2) Гуслям, княжа, не пішуць законаў (Я. Купала);
3) Спявай ты, Беларусь, у радасці спявай (Я. Купала);
4) Ну, чалавеча, збірай манаткі і ў Парэчча за добры час пера-

бірайся! (Я. Колас);
5) Хлопчык, родны ты мой, мілы! Як жа граеш ты, браток! (Я. Ко-

лас);
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6) Дзень добры, суседзе, у новую хату (М. Танк);
7) Ты чаму, цымбаліст, сакалочку шэранькі, выцінаеш так, быц-

цам не вячэраўшы (М. Лужанін).

З а д а н н е  10. У падкрэсленых прыкладах з помнікаў старажытнага 
пісьменства вызначыце склон назоўнікаў у формах парнага ліку.

1) В лhт • ≠¾•͠у͠• н͠д • wльга съ сыномъ своимъ ст͠ославомъ • собра 
вои много и храбры • и иде на дерьвьску землю • изидоша деревл#не 
противу • съмъшемъс# wбhма полкома на скупь • (Ап. мін. гадоў);

2) или пьхнеть моужь моужа • любо к собh любо ^ себе • любо 
по лицю оудариить • или жердью оударить • а вèдока два выведоуть 
• то •г͠• гр ͠вны продаже (Руск. пр., 1282).

З а д а н н е  11. Вядома, што лічыльнае слова съто скланялася як на-
зоўнікі ніякага роду з асновамі на *ŏ. Растлумачце ўтварэнне сучаснага 
лічэбніка дзвесце.

З а д а н н е  12. Прааналізуйце формы парнага ліку назоўнікаў у прыкла-
дах са старабеларускіх тэкстаў.

1) маеть старостh нашому заплатèтè два фунта перöу (АЗР, I, 
24, 1388);

2) высвобод м# з рукоу непр#телè моèх (Пс. XVI, 31);
3) напомèнанья незвыклые до ушъю его кролевъское мèлостè не 

прыходèлè (КПД, 168, 1551);
4) На правой руöе на той же костè у плеöу две ране стреленыхъ 

зъ лука (АВК, XVII, 429, 1552);
5) wна" мар"мка... чаровные поганскèе слова говорèла, проклèнала 

wбема рукама назадъ кèдала (Барк., 151б);
6) пребывал в частом а густом лhсе, ч ͠лвка жадного wчèма не вè-

дhлъ анè с кèм мовèл (Біблія, 39); нашлè двh дорозh (Алекс., 37);
7) она другую трè кнèзе спалèла (Рым., 79б);
8) далè тры пустовщèзны въ окрузh Ясвоньскомъ (АЮЗР, І, 7, 

1415);
9) робота тяглымъ людемъ съ кождое волокè по два днè на неде-

лю, а толокè чотыре лете (КПД, 551, 1557);
10) за трè або чатырè стрелбèща натыхмест прèженут князè è бо"ре 

(Патр. К, 46б).

З а д а н н е  13. Адзначце выпадкі замены парнага ліку на множны ў сло-
вазлучэннях з лічэбнікамі два, двh, оба, обh:

1) ^ обою сторону бывають недостаткы вел³кыè (Вісл., 28);
2) а хто дву лhт жереб# забьеть то шесть грèвенъ маеть пла-

тèть (Вісл., 36б);



61

3) по велèкоè дорозh по wбh стороны земл# с͠тго нèколы (Гр. Сем.);
4) прèвелся передъ мене Петръ... зъ лèдöомъ – зъ двема ногамè 

дèкой свèнè (АВК, XVII, 223, 1540);
5) речè бы сhделè тые дъва сыны моè, одèнъ по правèöы тебе, 

а одèнъ полевèöы тебе, вs королевъстве твоемъ (Цяп., 27б–28);
6) Прынесла èмъ естè двh птèöы, wдну печоную, а другую варо-

ную (Трыст., 120);
7) теды обадва кн͠зè Олгердовèчè, браты, прèшлè в Сhверу (Мам., 

179);
8) ч ͠лвкъ на выображенsе Б ͠жее створеный двh оöh маеть, двh 

ноздрh, двh рукè, двh ногè (Мак., 298);
9) а конè два з возом з рhчамè на кèлка сут золотых заграбèл 

(Дыяр., 162б);
10) голос плакатè мовечè увы мнh госпоже мо# èжъ уже wбh 

свhтèлh вашè погасèло ест море (Зб. 82, 350–351);
11) нанялè огнянèковъ1 двохъ Веремея è Артема (ИЮМ, XI, 70, 

1697).
1огнянèкъ – ‘пажарнік’ (ГСБМ. Вып. 21. С. 360).

З а д а н н е  14. Растлумачце паходжанне канчаткаў падкрэсленых слова-
формаў у сказах з твораў сучаснай беларускай мастацкай літаратуры. Чым 
абумоўлена іх варыянтнасць?

І. 1. У вёску, калі вярнуліся нашы, ён [Юрка] бег ужо з лесу сам, 
несучы за плячыма ў торбачцы разам з сухарамі і падарункі парты-
зан – выразаныя з кары лодачкі, караблікі, скрыначкі... (Б. Сачанка).

2. А вось сяду на свайго службовага буланчыка ды паеду – на-
ват плячамі адчуваю, што моцна сяджу! (М. Ракітны).

3. Так шчыра з ёю ўзяліся дарэчы мы;
Яна ўсё тчэ, а я сучу,
І ўкрадкаю любуюсь яе плечамі,
За белымі грудзьмі сачу.

(Я. Купала)
ІІ. 1. Алена аднімае далонь ад вачэй і гарачымі бяссоннымі 

вачыма пазірае ў прарэз дзвярэй на заліты святлом месяца шчарба-
ты плот, на бярозу пры веснічках (І. Мележ).

2. Жоны заплакалі рускія ў жальбах нябылых:
«Ўжо нам ні мысляй памысліць мужоў сваіх мілых,
Ані падумаць думай, ні вочмі сваімі
Іх азіраць на пуховай пасцелі жывымі...»

(Я. Купала)
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3. Чырвонае карзно-плашч, пераломленае складкамі, здавалася 
на Войшалку чорным манаскім уборам, глыбокія цені ляжалі пад ва-
чамі – цяпер тужлівымі, пакутнымі, але адначасна і прыязнымі да яе 
(В. Іпатава).

ТЭСТ
1. Адзначце правільны адказ.
Катэгорыя адушаўлёнасці набыла граматычнае выражэнне спа-

чатку ў назоўнікаў, якія абазначаюць сацыяльна значных асоб муж-
чынскага полу, потым у назоўнікаў, якія абазначаюць:

1) асоб жаночага полу;
2) усіх асоб мужчынскага полу;
3) звяроў, птушак, рыб.

2. Адзначце правільны адказ.
Формы вінавальнага склону супалі з формамі роднага склону 

найперш у назоўнікаў групы:
1) бобръ, волъ, голубь;
2) сынъ, зять, дроугъ;
3) жена, сестра, дhвèöа;

4) Вьсеславъ, кън#зь, мужь;
5) холопъ, смердъ, тать.

3. Адзначце ўсе правільныя адказы.
У традыцыйнай форме клічнага склону выступаюць назоўнікі:
1) враче;
2) вhтре;
3) жено;

4) Глhбу;
5) доме;
6) дhвèöо;

7) ковалю;
8) Марè~;
9) молодьче;

10) орлу.

4. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У прыкладзе... (1, 2, 3, 4, 5, 6) клічная форма назоўніка мае дру-

гасны канчатак, які ўзнік у выніку... (а, б).
1) Беда мне... свечо wчью моèх (Жыц. Ал., 99);
2) Выслоухаè прошу т# с͠ну мèлыè (Пак. Хр., 11б);
3) Вс# сè красна подруго мо# (Зб. 262, 654б);
4) пахолку даè мè щыт (Трыст., 44);
5) моè намèлшèè антèwху (Алекс., 40);
6) " тебе w тот грhх прèмушат не буду wдно квете моs èдè до-

дому (Зб. 82, 20);
а) узаемадзеянне са скланеннем на *ŭ;
б) аналогіі з цвёрдай разнавіднасцю.
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5. Адзначце правільны адказ.
Граматычная катэгорыя ліку выражала значэнні адзінкавасці, 

парнасці і множнасці:
1) у індаеўрапейскай мове-аснове, праславянскай і агульнаўс-

ходнеславянскай мовах;
2) праславянскай, агульнаўсходнеславянскай і старабеларускай 

мовах;
3) агульнаўсходнеславянскай, старабеларускай і сучаснай бела-

рускай мовах.

6. Адзначце правільны адказ.
wсадèлè теж два быкè wкрутные, которым теж wгон з губы шол 

(Бельск., 78).
У прапанаваным сказе падкрэслены назоўнік выступае ў форме:
1) адзіночнага ліку;
2) парнага ліку;
3) множнага ліку.

7. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Традыцыйная форма назоўна-вінавальнага склону парнага ліку 

прадстаўлена ў прыкладах:
1) трè дорозh;
2) обh рукè;
3) два раза;
4) два вола;

5) обадва браты;
6) двh звhздh;
7) оба кън"з".

8. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У прыкладзе... (1, 2, 3, 4, 5, 6) прадстаўлена старабеларуская фор-

ма... (а, б) склону парнага ліку.
1) не ^дал#è его ^ своèх wчеè (Арыст., 166);
2) каралè wбърезанемъ носа ушу è губы (Ст. 1588, 550);
3) поставèл è столъ в наметh... спор"дèвшè на wчах хлhбы 

(Біблія, 157);
4) забрèмèт в ушъю его (Бельск., 133);
5) wчу не смелъ поднестè вгору (Зб. 255, 94б);
6) сталос сее ест дèвно оув очю н ͠шèх (Пс. XVII, 118);
а) роднага;
б) меснага.



9. Адзначце ўсе традыцыйныя формы давальна-творнага склону пар-
нага ліку.

1) войскамè;
2) волъма;
3) голубьмь;
4) звhрьма;
5) сестрамè;

6) стрельбама;
7) сторонама;
8) сынамè;
9) сыномъ;

10) языкома.

10. Адзначце ўрывак, у якім падкрэсленая форма назоўніка паходзіць 
са старажытнай формы парнага ліку.

1. Астравок з дарослымі і дзецьмі падобны быў на Ноеў каўчэг: 
усялякай пачвары па пары – кошкі, сабакі, пеўні, куры (В. Казько. 
« Неруш»).

2. Але вось нейкае далёкае храбусценне, занадта яшчэ далёкае, каб 
быць небяспекай, насцярожыла ласіху. Вось яна стрыганула  вушамі, 
вось наставіла прыгожую морду (У. Караткевіч. «Лясная гісторыя»).

3. Не прыстаць,
Не здарожыцца,
Не звярнуць на пярэдых, спачын,
Не пакінуць абурана,
За сабою не ляпнуць дзвярыма, як векам.
Песня помніць:
Адступіся яна ад людское душы –
І ўжо не ўберагчы
Анічым
Чалавека.

(Н. Мацяш. «Песня»)
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Т э м а  6

ЗАЙМЕННІК ЯК ЧАСЦІНА МОВЫ. 
СКЛАНЕННЕ АСАБОВЫХ 
І ЗВАРОТНАГА ЗАЙМЕННІКАЎ. 
УТВАРЭННЕ І СКЛАНЕННЕ 
ЗАЙМЕННІКА ТРЭЦЯЙ АСОБЫ

Асаблівасцю займенніка як часціны мовы з’яўляецца  адсутнасць 
уласнага прадметна-лексічнага зместу, што забяспечыла гэтаму лек-
сіка- граматычнаму класу слоў адносную ўстойлівасць на працягу 
гісторыі. Большасць трансфармацый, што адбыліся з ім, датычацца 
плана выражэння (фанетычнага і арфаграфічнага аблічча), аднак 
можна прывесці прыклады змен і ў плане зместу (семантыкі) асоб-
ных займеннікаў (напрыклад, указальных займеннікаў онъ, она, оно; 
è, ", ~). Некаторыя займеннікі цалкам выйшлі з ужытку і сучаснай 
беларускай мове невядомыя (напрыклад, сей, овый, оный, вшèсткèй, 
жаденъ, займеннікі з часткамі леда- і -колвекъ).

Займеннік як клас слоў з агульным указальным значэннем быў 
вядомы ўжо індаеўрапейскай мове-аснове. З часоў старажытнасці 
выразна проціпастаўляюцца дзве групы займеннікаў:

1) асабовыя (першай і другой асобы) і зваротны займеннікі наблі-
жаліся да субстантываў: валодалі катэгорыямі ліку і склону (зварот-
ны займеннік па ліках не змяняўся і ў форме назоўнага склону не 
існаваў), аднак не мелі катэгорыі роду; у выказванні выступалі як 
дзейнік або дапаўненне;

2) неасабовыя займеннікі розных разрадаў (указальныя, азначаль-
ныя, прыналежныя, пытальныя, адносныя, адмоўныя, няпэўныя) на-
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бліжаліся да ад’ектываў: валодалі катэгорыямі склону, ліку і роду 
(выключэнне – пытальныя займеннікі къто, чьто, сколько і вытвор-
ныя ад іх); у выказванні выступалі пераважна як азначэнні, часам – 
як дзейнік або дапаўненне.

Асабовыя займеннікі старажытнай пары ўтваралі спецыфічную 
сістэму, у якую ўваходзілі толькі формы першай і другой асобы. 
У цэлым, напрыклад, у праславянскай мове асабовыя займеннікі вы-
карыстоўваліся абмежавана, таму што функцыю ўказання на асобу 
выконвалі пераважна асабовыя формы дзеясловаў.

Для ўказання на першую асобу адзіночнага ліку ў назоўным 
склоне маглі выкарыстоўвацца займеннікі азъ, "зъ, " (графічныя 
варыянты – #, >), выбар якіх быў абумоўлены жанрава-стылявой 
прыналежнасцю маўлення і з часам змяняўся. Найбольш старажыт-
ныя помнікі агульнаўсходнеславянскага пісьменства фіксуюць усе 
названыя формы.

Форма азъ з’яўляецца царкоўнаславянскай (г. зн. стараславян-
скай) па паходжанні і сустракаецца пераважна ў помніках рэлігій-
нага зместу, летапісах, афіцыйна-справавых тэкстах у складзе тра-
дыцыйных формул.

Пазней паралельна стала ўжывацца і форма "зъ, адносна пахо-
джання якой існуюць вельмі розныя погляды, згодна з найбольш па-
пулярным варыянт "зъ развіўся ў выніку кантамінацыі стараславян-
скага займенніка азъ і агульнаўсходнеславянскага " (я).

Форма " (#, >) пашырылася ва ўсходнеславянскай мове не паз-
ней за ХІ–ХІІ стст. і паступова стала адзінай ва ўсіх літаратурна-пісь-
мовых жанрах і ў жывой народнай гаворцы. Адносна яе паходжання 
таксама выказваліся розныя меркаванні: яе трактавалі то як змене-
ны займеннік "зъ, то як асобную праславянскую дыялектную форму.

Формы назоўнага склону іншых асабовых займеннікаў адзіноч-
нага і множнага ліку (мы, ты, вы) захаваліся без змен (табл. 14).

Асабовыя займеннікі пры ўказанні на два аб’екты выступалі 
ў формах парнага ліку, пры гэтым склонавыя формы роднага і мес-
нага, а таксама давальнага і творнага склонаў супадалі. Формы пар-
нага ліку паступова аказаліся замененымі на формы множнага.

Пры скланенні асабовых займеннікаў першай і другой асобы пра-
яўляўся суплетывізм асноў (г. зн. утварэнне склонавых формаў ад 
розных асноў: " – мен-, мън-; мы- – нас-, нам-; ты – теб-, тоб-; вы- – 
вас-, вам-), які быў вядомы яшчэ з часоў і.-е. моўнага адзінства, пра 
што сведчыць пашыранасць гэтай адметнасці скланення ў славянскіх 
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і неславянскіх і.-е. мовах (параўн.: польск. ja, mnie, mną, (о)  mnie; 
лац. ego, mei, mihi, me; ням. ich, meiner, mir, mich і г. д.).

Табліца 14
Скланенне займеннікаў першай і другой асобы

Склон
Адзіночны лік Множны лік Парны лік

1-я асоба 2-я асоба 1-я асоба 2-я асоба 1-я асоба 2-я асоба

Н. " ты мы вы вh ва

Р. мене тебе насъ васъ наю ваю

Д. мънh
мè

тобh
тè

намъ
ны

вамъ
вы

нама вама

В. мене
м"

тебе
т"

насъ
ны

васъ
вы

на ва

Т. мъною тобою намè вамè нама вама

М. мънh тобh насъ васъ наю ваю

Адметнасцю скланення асабовых займеннікаў старажытнай 
пары з’яўляецца наяўнасць у іх кароткіх формаў у давальным і віна-
вальным склонах адзіночнага і множнага ліку: Д. скл. – мè, тè; ны, 
вы; В. скл. – м#, т#; ны, вы. Такія аднаскладовыя формы супраць-
пастаўлены двухскладовым поўным формам (мъ-нh, ме-не і інш.) 
і атрымалі назву энклітычных (грэч. enklitikos – ‘які схіляецца на-
зад’), таму што, не маючы ўласнага слоўнага націску, у маўленні 
яны далучаліся да папярэдняга націскнога слова, утвараючы разам 
з ім фанетычнае слова.

Зваротны займеннік себе спрадвеку не валодаў катэгорыямі 
роду і ліку, а таксама не меў формы назоўнага склону; як і асабо-
выя займеннікі, мог выступаць у кароткіх формах: у давальным скло-
не – сè, у вінавальным – с# (табл. 15). У сказе зваротны займеннік 
з’яўляўся дапаўненнем: Всè речè себе дел# самого соделалъ естъ го-
сподь (Скар. ПС, 25б); мужь да не надевает на с# одежè женsское 
(Скар. ДЗ, 42б).

Табліца 15
Скланенне зваротнага займенніка

Склон Р. Д. В. Т. М.

Форма себе собh, сè себе, с# собою собh
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Пытанне пра пашырэнне кароткіх, ці энклітычных, формаў зай-
меннікаў у жывой народнай мове старажытнасці застаецца спрэч-
ным, аднак у помніках пісьменства такія формы адзначаюцца дастат-
кова часта.

Паступова ўсе кароткія формы займеннікаў страціліся, за выклю-
чэннем формы вінавальнага склону зваротнага займенніка с# ("), 
якая мела свабоднае размяшчэнне ў выказванні і ў маўленні магла 
далучацца да любога папярэдняга слова: (знятися, снятися – ‘сыс-
ціся, сустрэцца’) еще с# воèска не сн#лè межы себе за тры або за 
чотыры стрельбèща (Рач., 320); онè пановъ комèсаровъ потыкалè 
на гранèöы, гдh с" зъ Жомойтскою гранèöою Лèтовская сн"ла (АЗР, 
II, 387, 1542). З цягам часу склонавая форма займенніка с# замаца-
валася ў постпазіцыі да зваротнага дзеяслова ці дзеепрыслоўя і ста-
ла формаўтваральным постфіксам дзеяслоўнай формы: колè сн#лèс# 
конъмè вместо, Геушъ полетелъ на wдну сторону, а конь его на дру-
гую (Трыст., 95).

Займеннік трэцяй асобы сярод асабовых найбольш позні па часе 
ўтварэння. Першапачаткова для трэцяй асобы не існавала спецыяль-
нага займенніка, аднак у праславянскай мове працавала цэлая сістэ-
ма ўказальных займеннікаў: на самы блізкі да гаворачага ці толькі 
што згаданы прадмет гаворкі паказвалі формы сь (м. р.), с" (ж. р.), 
с~ (н. р.), на аддалены – тъ, та, то, на самы далёкі – онъ, она, оно. 
Для безадноснага ўказання на прадмет ці асобу ўжываліся формы 
ўказальнага займенніка è, ", ~, якія ва ўскосных склонах паступова 
сталі выконваць ролю займенніка трэцяй асобы. З-за невыразнасці, 
а таксама аманімічнасці са злучнікам è ўнутры парадыгмы самога 
займенніка формы назоўнага склону былі выцеснены формамі ін-
шага семантычна блізкага ўказальнага займенніка онъ, она, оно, ад-
нак ва ўскосных склонах захавалася былая аснова [j]: онъ – ~го, ~му, 
~го, èмь, ~мь і г. д. Так развіўся суплетывізм асноў займенніка трэ-
цяй асобы, які менш старажытны, чым суплетывізм асноў займен-
нікаў першай і другой асобы. Узоры скланення займеннікаў è, ", ~ 
і онъ, она, оно гл. у табл. 16.

Пазней формы займенніка онъ, она, оно зведалі фанетычныя зме-
ны: у назоўным склоне замацаваўся пратэтычны [j], які ўзнік для 
выраўноўвання асновы на ўзор ускосных склонаў: онъ – ён [jон], 
она – яна [jана], оно – яно [jано], оны – [jаны]; развілося аканне, ад-
быўся перанос націску (о́на, о́но – яна,́ яно́); формы парнага ліку стра-
ціліся; з трох формаў назоўнага склону множнага ліку онè (м. р.), 
оны (ж. р.), она (н. р.) захавалася адна – былога жаночага роду – яны.
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Табліца 16
Скланенне займеннікаў è, ", ~ і онъ, она, оно

Склон
Адзіночны лік

м. р. н. р. ж. р м. р. н. р. ж. р.

Н. è ~ " онъ о́но о́на

Р. ~го ~h оного оноh

Д. ~му ~è оному оноè

В. è ~ ю онъ о́но ону

Т. èмь ~ю онhмь оною

М. ~мь ~è ономь оноè

Множны лік

Н. è " h о́нè о́на о́ны

Р. èхъ онhхъ

Д. èмъ онhмъ

В. è " h о́нè о́на о́ны

Т. èмè онhмè

М. èхъ онhхъ

Парны лік

Н.-В. " è è она онh онh

Р.-М. ю оною

Д.-Т. èма онhма

Развіццё катэгорыі адушаўлёнасці паўплывала на формы віна-
вальнага склону займеннікаў трэцяй асобы: замест былой формы, 
аманімічнай форме назоўнага склону, стала выступаць форма, ад-
нолькавая з формай роднага склону.

Формы займенніка трэцяй асобы ў становішчы пасля прына-
зоўнікаў набылі прыстаўны [н], які першапачаткова з’яўляўся кан-
цавым гукам прыназоўнікаў *vъn, *kъn, *sъn. Па законе адкрытага 
склада [н] адышоў да займенніка: вън ~мь > въ немь, кън + ~му > къ 
нему, сън + èмь > съ нèмь і інш. Прыстаўны гук [н]  узнік і пры спа-
лучэнні займенніка трэцяй асобы з прыназоўнікамі до, за, на, у: до 
него, за нèмь, на немь, у него. Нягледзячы на тое што ў агульнаўсход-
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неславянскай і старабеларускай пісьмовых мовах формы з [н] былі 
пашыраны, у беларускай мове яны не замацаваліся.

Займеннік трэцяй асобы і ў сучаснай беларускай мове не з’яўля-
ецца ўласна асабовым, бо можа замяняць у сказе не толькі асобу, 
але і прадмет. Напрыклад: калі шануеш тую мову, якую продкі збе-
раглі, скажы на ёй такія словы, каб у вяках яны жылі (Ю. Свірка). 
Падкрэсленыя формы займенніка трэцяй асобы ўжыты замест на-
зваў мова і словы.

ЗАДАННІ
З а д а н н е  1. Складзіце тры суадносныя пары: займеннік (1, 2, 3) – яго 

апісанне (а, б, в).
1) ";  2) азъ;  3) "зъ;
а) гэтую форму займенніка першай асобы можна разглядаць 

як вынік кантамінацыі спрадвечнай усходнеславянскай і царкоў-
наславянскай (стараславянскай) формаў займеннікаў. Ужывалася 
ў пісьмо вай мове, не была ўласціва жывой народнай гаворцы;

б) дадзеная форма займенніка першай асобы можа лічыцца за-
канамерным вынікам развіцця адпаведнай індаеўрапейскай формы 
на ўсходнеславянскай моўнай глебе. Яна сведчыць аб агульнасці 
працэсаў станаўлення ўсходне- і заходнеславянскіх моў. Была пашы-
рана як у жывой народнай гаворцы, так і ў пісьмовай мове;

в) гэта форма займенніка першай асобы трапіла да ўсходніх сла-
вян з першымі творамі пісьменства. Ужывалася пераважна ў рэлігій-
ных тэкстах, летапісах, ва ўстойлівых выразах у справавых і юры-
дычных помніках.

З а д а н н е  2. Ахарактарызуйце падкрэсленую форму асабовага займен-
ніка – вызначыце граматычныя катэгорыі асобы, ліку, склону.

да дасть г ͠ь б ͠ъ вама обрhстè покой (Астр. Бiбл., 1).

З а д а н н е  3. Замест шматкроп’я ўстаўце займеннік першай асобы адзі-
ночнага ліку ў энклітычнай форме. Вызначыце разрад, лік, склон гэтага 
займен ніка. Якая поўная форма адпавядае ўстаўленай?

è ты èгоумене èсаè~. è вы братèh. дон~лh же с# мèръ състо-
èть. молèте б ̃а за м# è за моh дhтè. кто с# èзоwстанеть въ мана-
стырè. то вы тhмь дължьнè ~сте молèтè за... б͠а è прè жèвотh è въ 
 съмьртè (Мсцісл. грам., 1130).
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З а д а н н е  4. Вызначыце сінтаксічную ролю падкрэсленай формы 
займен ніка. Ахарактарызуйце гэтую форму.

сi# Слuжба не можетs с# назватè Слuжбою совершенною, дл# прè-
чèны, котора# нèжей положèтsс# (Зб. вып., 27б).

З а д а н н е  5. Выпішыце з дадзенага ўрыўка ўсе энклітычныя формы 
і ахарактарызуйце іх.

Король рече: " тè повhмъ: прышол Бово èз Антонè", wтвелъ мè 
Дружненну è кон#; а еслè мè èх ты можеш прывестè, Бова хочу повh-
сèтè, а Дружненну зъжечы, а тебе хочу wсвободèтè è дамъ тобh 
четвертую часть Момбарда è тèсечу коннèковъ, абы тобе служылè, 
è хочу тè датè одну панъну за жону. И Пулканъ тому с# узрадовал 
(Бава, 149–160).

З а д а н н е  6. Ахарактарызуйце падкрэсленую форму займенніка.
по д ͠нhх тhх повелhста ю крестèтè крс ̃тèша ю во èм# ^öа è с ͠на 

è с͠тго д ͠ха (Жыц. Ефрас., 1).

З а д а н н е  7. Дапоўніце выказванне так, каб яно было правільным.
Пратэтычны [j] у формах назоўнага склону адзіночнага і множ-

нага ліку займеннікаў трэцяй асобы (ён, яна, яно, яны) узнік па ана-
логіі з пачатковым [j]... (1, 2):

1) займенніка першай асобы адзіночнага ліку назоўнага склону 
(параўн.: [онъ] – [jонъ] і інш., як і [азъ] – [jазъ]);

2) формаў указальных займеннікаў è [jь], "[jа], ~ [jэ] (адзіноч-
ны лік), è [jь], h [jьэ], "[jа] (множны лік).

З а д а н н е  8. Ахарактарызуйце падкрэсленую форму займенніка, 
раскажыце пра адметнасць яе ўтварэння.

а дл# тых колодезев wгород есть нер#дне поставлен а не есть моу-
рованыè а оу нем ростет а плывет балсам как бы с коуста (Валхв., 59).

З а д а н н е  9. Якая з дзвюх падкрэсленых формаў займенніка трэцяй 
асобы множнага ліку ўзыходзіць да былой формы жаночага роду?

1) на то ставèлъ шапку до бояръ Репънèöкèхъ, хотечè с того 
справèтè è вывестè, èжъ есть такъ добрый, яко è оны (АВК, ХХII, 
149, 1565);

2) мають онè сторожю мhтè ... тамъ, гдh передъ тымъ стерегè-
валè (АЮЗР, II, 128, 1511).
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З а д а н н е  10. Ахарактарызуйце падкрэсленыя формы займенніка. Якая 
з іх з’яўляецца найбольш старажытнай? Якая ўзнікла ў сувязі з развіццём 
катэгорыі адушаўлёнасці?

По образу божèю сътворèлъ è, мужа è жену сsтворèлъ èхъ И бла-
гословè е1 богъ è рече ростèтежъ è множèтес# è наполsнèте землю 
è владеèте ею... (Скар. КБ, 10).

1Замест графемы h тут ужыта е.

ТЭСТ
1. Адзначце правільны адказ.
Якога тыпу суплетывізм асноў займеннікаў больш старажытны?
1) мы – насъ, намъ...;
2) онè, оны, она – èхъ, èмъ... .
2. Адзначце ўсе граматычныя характарыстыкі падкрэсленай формы зай-

менніка.
"зъ прошу спèска того дhля, не èззабылъ бы государевыхъ  рhчей 

велèкого князя è сполна бы до господаря своего èхъ донесъ (АЗР, ІІ, 
257, 1533–1538).

 асоба:  лік:  cклон:
1) першая;
2) другая;
3) трэцяя;

4) адзіночны;
5) множны;
6) парны;

7) назоўны;
8) родны;
9) давальны;

10) вінавальны;
11) творны;
12) месны.

3. Адзначце правільны адказ.
У якім сказе падкрэслена спрадвечная форма адзіночнага ліку 

давальнага склону займенніка другой асобы?
1) прèказуемъ тобе èжъбы есè тые всè новèны èмъ отъложылъ 

è далъ бы есè èмъ въ томъ спокой (ИЮМ, II, 231, 1630);
2) мы спèсокъ тоh грамоты, какъ была напèсана, къ тобh есмо 

послалè (АЗР, I, 139, 1494);
3) wна рекла: " тобе не могу порадèтè, навчыть тебh тот, кото-

рыè небо è землю сотворыл (Трыст., 22);
4) на он час не могучы тебе спостèгнуть, мèмо себе то пустèт му-

сел (АВК, ХХХI, 312, 1619).
4. Адзначце правільны адказ.
У якім сказе падкрэслена спрадвечная форма множнага ліку да-

вальнага склону займенніка трэцяй асобы?
1) брат" зо всего èмень" мають èмъ веселье справèтè (КВС, 468, 

1552);
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2) wнжъ сполчèвь воè сво". è поèдh протèвоу èмь (Увар., 91);
3) на которой дей я частè землè посполу з нèмъ ставокъ засыпалъ 

(АВК, ХХI, 284, 1558);
4) самъ первеè наклонèл его былъ собh è на воèну с# з нèм сто-

варышыл (Атыла, 187).

5. Адзначце ўсе граматычныя характарыстыкі падкрэсленага  займенніка.
Нè едèного послуха1 ныне межè наю нету кроме бога онsже все вè-

дèтъ (Скар. КБ, 59).
1послухъ – ‘сведка’ (ГСБМ. Вып. 27. С. 128).

 асоба: лік: cклон:
1) першая;
2) другая;
3) трэцяя;

4) адзіночны;
5) множны;
6) парны;

7) назоўны;
8) родны;
9) давальны;

10) вінавальны;
11) творны;
12) месны.

6. Складзіце дзве суадносныя пары сказаў (напр., 1 – а, 2 – б), у якіх 
падкрэсленыя асабовыя займеннікі выступаюць у аднолькавай, але карот-
кай і поўнай граматычнай форме.

1) онъ... збèлъ мя обухомъ безвèннh (АВК, XVII, 125, 1539–1540);
2) кн"зь дмèтреs... казалъ мè в него мед сторговатè è до корчмы 

датè (КВЗС, 67, 1538);
а) тот небощыкъ нèкому прычыны того постреленя не давал è на 

споведè передъ духовнèком вызнал è повhдèлъ, èжъ дей Богъ мне 
смерть такую дал (АВК, XXXVI, 161, 1582);

б) панъ Каръловèчъ... ревно плачучы спомèналъ, же дей мене пев-
не маютъ забèть (АВК, ХVIII, 207, 1607).

7. Адзначце правільны адказ.
Зваротны займеннік падкрэслены ў сказе:
1) кто с# èзоwстанеть въ манастырè. то вы тhмь дължьнè ~сте 

молèтè за ны б͠а è прè жèвотh è въ съмьртè (Мсцісл. грам., 1130);
2) даже кто запъртèть èлè тоу дань è се блюдо. да соудèть ~моу 

б͠ъ въ дн͠ь прèшьствè" сво~го è тъ ст͠ыè геwргèè (Мсцісл. грам., 1130).

8. Адзначце правільны адказ.
З трох агульнаўсходнеславянскіх формаў назоўнага склону 

множнага ліку займенніка трэцяй асобы (онè, оны, она) у гісторыі 
беларускай мовы замацавалася ўніфікаваная форма:

1) мужчынскага роду;
2) жаночага роду;
3) ніякага роду.



9. Адзначце правільны адказ.
wно мhстöе маеть моöь. èжь балсамъ оу нем ростет. èже панна 

мар¿а èс своèм дèт#тком сем лhтъ на том мhстöè мhшкала (Валхв., 60).
У падкрэсленай форме займенніка [н] па паходжанні з’яўляецца:
1) спрадвечным пачатковым гукам асновы займенніка, які ў бе-

ларускай мове пазней страціўся;
2) часткай папярэдняга прыназоўніка вън, якая прымкнула да 

наступнага займенніка.

10. Адзначце правільны адказ.
Самая «маладая» форма займенніка падкрэслена ў сказе:
1) вèдhхъ банè древены. è пережьгуть е1 рам#но. совлокуть с# 

è будуть назè (Лаўр. лет., 3 адв.);
2) въшедъ на горы сè" бл ͠вè "2. поставè кр ͠стъ è помолèлъ с# б͠у 

(Лаўр. лет., 3 адв.);
3) è реч ̃̃ блудъ "рополку. вèдèшè колько воèн у брат твоего. нама 

èхъ не переборотè (Лаўр. лет., 24 адв.);
4) половöè же, оузрhвше полкъ володèмерь, крhпко èдущь на нèх ̃̃, 

побhгоша, гонèмè гнhвомъ б͠жьèмъ è с͠тое б͠öè (Лаўр. лет., 24 адв.).
1Замест графемы h тут выкарыстана e.
2Замест графемы h тут ужыта ".
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Т э м а  7

СКЛАНЕННЕ НЕАСАБОВЫХ ЗАЙМЕННІКАЎ. 
ЗМЕНЫ Ў ЗАЙМЕННЫМ ТЫПЕ СКЛАНЕННЯ

Неасабовыя займеннікі старажытнай пары паводле семантыкі 
размяркоўваліся на ўказальныя, азначальныя, прыналежныя, пы-
тальныя, адносныя, няпэўныя, адмоўныя.

Паводле граматычных характарыстык большасць неасабовых зай-
меннікаў набліжалася да ад’ектываў – яны валодалі катэгорыямі роду, 
ліку і склону, а ў выказванні выступалі як азначэнне. Некаторыя не-
асабовыя займеннікі (къто, чьто і вытворныя ад іх) былі падобнымі 
да субстантываў і ў сказе маглі выступаць як дзейнік або дапаўненне.

Скланенне неасабовых займеннікаў адбывалася па займенным 
тыпе, які пачаў фарміравацца яшчэ ў і.-е. мове-аснове. Падобным 
чынам скланяліся ўласна неасабовыя займеннікі, поўныя прымет-
нікі і дзеепрыметнікі, а таксама парадкавыя лічэбнікі. Аснова змен-
нага слова магла заканчвацца на цвёрды або мяккі зычны, у сувязі 
з чым вылучаліся цвёрды і мяккі варыянты займеннага скланення, 
канчаткі якіх адрозніваліся толькі першым галосным. Так, напры-
клад, па цвёрдым варыянце скланяліся займеннікі: указальныя – овъ 
(овыè), онъ (оныè), тъ (тотъ), азначальныя – èнъ (èноè), самъ (са-
мыè), такъ (такыè), пытальна-адносныя – жаденъ (жадныè), къто, 
которъ (которыè) і інш. Па мяккім варыянце змяняліся займеннікі: 
указальныя – вьсь, сь (сеè), пытальна-адносныя – чьто, чьè, прына-
лежныя – моè, твоè, нашь, вашь, своè і інш. Многія займеннікі ўтва-
рылі формы назоўнага склону шляхам словаскладання з указальным 
займеннікам è (", ~):

овъ + è = овыè, ова + "= ова", ово + ~ = ово~;
такъ + è = такыè і г. д.
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У парадыгме неасабовых займеннікаў былі прадстаўлены фор-
мы адзіночнага, множнага і парнага лікаў, якія толькі ў назоўным 
і вінавальным склонах адрозніваліся па родах. Ва ўскосных склонах 
адзіночнага ліку формы мужчынскага і ніякага роду супадалі і былі 
проціпастаўлены формам жаночага роду. Формы парнага ліку па-
ступова страціліся. Узор скланення неасабовых займеннікаў прад-
стаўлены ў табл. 17.

Табліца 17
Скланенне неасабовых займеннікаў

Склон
Адзіночны лік

м. р. н. р. ж. р м. р. н. р. ж. р.

Н. тъ то та моè мо~ мо"

Р. того тоh мо~го мо~h

Д. тому тоè мо~му мо~è

В. тъ то ту моè мо~ мою

Т. тhмь тою моèмь мо~ю

М. томь тоè мо~мь мо~è

Множны лік

Н. тè та ты моè мо" моh

Р. тhхъ моèхъ

Д. тhмъ моèмъ

В. ты та ты моh мо" моh

Т. тhмè моèмè

М. тhхъ моèхъ

Парны лік

Н.-В. та тh тh мо" моè моè

Р.-М. тою моею

Д.-Т. тhма моèма

Характэрнай асаблівасцю беларускай мовы з’яўляецца ўніфікацыя 
формаў творнага і меснага склонаў адзіночнага ліку мужчынскага 
і ніякага роду ў займенным тыпе скланення. Калі агульнаўсходнесла-
вянскай мове былі вядомы асобныя склонавыя формы: Т. скл. – тhмь, 
моèмь, М. скл. – томь, мо~мь, то ў старабеларускай для абодвух скло-
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наў пачынаюць адзначацца ўніфікаваныя формы з канчаткам -ымь па 
аналогіі з канчаткам -èмь творнага склону мяккага варыянта; у такіх 
уніфікаваных формах губны зычны на канцы зацвярдзеў: Т. і М. скл. – 
тымъ, моèмъ. Гэта асаблівасць прадстаўлена не толькі ў парадыгме 
неасабовых займеннікаў, але і ўсіх іншых часцін мовы, што скланя-
юцца па займенным (ад’ектыўным) тыпе.

Фіналі склонавых формаў неасабовых займеннікаў жаночага 
роду ўтвараліся трыма гукамі: Н. скл. – та("), наша("), Р. скл. – тоh, 
нашеh, В. скл. – тую, нашую, Т. скл. – тою, нашею, М. скл. – тоè, на-
шеè і г. д. Пазней адбыліся рэдукцыя канцавога галоснага і іншыя 
фанетычныя змены, у выніку чаго ў беларускай мове такія фор-
мы набылі сучасны выгляд: Н. скл. – тая, наша, Р. скл. – тое і той, 
Д. скл. – нашае і нашай, В. скл. – тую, нашу, Т. скл. – тою і той, на-
шаю і нашай, М. скл. – той, нашай і г. д.

З трох былых формаў назоўнага склону множнага ліку неасабо-
вых займеннікаў паступова замацавалася адна – былога жаночага 
роду, напрыклад: цвёрды варыянт – тè (м. р.), та (н. р.), ты (ж. р.); 
мяккі варыянт – моè (м. р.), мо" (н. р.), моh (ж. р.). Да ўніфікаванай 
формы ты ў старабеларускай мове далучыліся формы ўказальна- 
асабовага займенніка è (м. р.) і h (ж. р.), у выніку чаго ўтварыліся 
двухскладовыя формы назоўнага склону тыè і тыh. У фанетычна 
змененым выглядзе ў беларускай мове замацавалася форма былога 
жаночага роду тыh → тыя.

У сувязі з разіццём катэгорыі адушаўлёнасці ў вінавальным скло-
не адзіночнага і множнага ліку сталі выкарыстоўвацца формы род-
нага склону (выключэннем былі формы займеннікаў жаночага роду 
адзіночнага ліку).

Формы іншых ускосных склонаў множнага ліку неасабовых зай-
меннікаў уніфікаваліся па аналогіі з мяккім варыянтам скланення, 
напрыклад: Р. скл. – тhхъ, моèхъ → тых, маіх; Д. скл. – тhмъ, мо-
èмъ → тым, маім; Т. скл. – тhмè, моèмè → тымі, маімі; М. скл. – 
тhхъ, моèхъ → тых, маіх. У формах цвёрдага варыянта гук [ы] 
на месцы h (яць) узнік не фанетычным шляхам (як вядома, у бела-
рускай мове рэфлексам h выступае пераважна гук [э]), а з’явіўся як 
адпаведны гуку [і] канчаткаў мяккага варыянта скланення.

Па змешаным тыпе скланяўся займеннік вьсь (табл. 18), корань 
якога ўзыходзіць да і.-е. *vьx-(*viх-). Спрадвечна цвёрды задне-
язычны *х у ім паводле ІІІ палаталізацыі чаргуецца з [с’]. Наяўнасць 
у розныя часы то цвёрдага, то мяккага зычнага ў аснове займенніка 
абумовіла тое, што ў яго парадыгме ў адзіночным ліку выступаюць, 
як правіла, формы з канчаткамі мяккага варыянта, а ў множным – 
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з канчаткамі цвёрдага варыянта; формы парнага ліку таксама змеша-
ныя. У той жа час на парадыгму множнага ліку аказаў уплыў і мяккі 
варыянт скланення, у выніку чаго канчаткі ўскосных склонаў набылі 
галосны і замест спрадвечнага h (яць). У старабеларускай мове ад-
значаюцца формы гэтага займенніка з пачатковым у, u або оу, што 
адлюстроўвае пераход [вь] → [ў] пры адсутнасці спецыяльнай гра-
фемы для гука [ў] і захоўванні правапісных традыцый.

Табліца 18
Скланенне займенніка вьсь

Склон
Адзіночны лік Множны лік

м. р. н. р. ж. р м. р. н. р. ж. р.

Н. вьсь вьсе вьс" вьсè вьс" вьсh

Р. вьсего вьсеh вьсhхъ

Д. вьсему вьсеè вьсhмъ

В. вьсь вьсе вьсю вьсh вьс" вьсh

Т. вьсhмь вьсею вьсhмè

М. вьсемь вьсеè вьсhхъ

Парадыгмы некаторых неасабовых займеннікаў вызначаліся 
пэўнай спецыфікай, абумоўленай пераважна фанетычнымі зменамі. 
Так, ІІ палаталізацыя адбывалася ў займенных асновах на заднеязыч-
ны (вьсь < *vьx-, вьс"къ, къто, такъ). Напрыклад, у формах займен-
ніка такъ: адз. л. – Т. скл. таöhмь; мн. л. – Р. скл. таöhхъ, Д. скл. 
таöhмъ, Т. скл. таöhмè, М. скл. таöhхъ; парны л. – Н.-В. скл. (н. р., 
ж. р.): таöh, Д.-Т. скл. (м. р., н. р., ж. р.): таöhма і інш. У далейшым 
у такіх формах адбылося выраўноўванне асноў і заднеязычны ад-
навіўся.

Займеннікі къто і чьто, а таксама вытворныя ад іх паводле 
ролі ў выказванні суадносіліся не з ад’ектывамі, як пераважная 
 большасць неасабовых займеннікаў, а з субстантывамі, аднак яны 
не валодалі катэгорыямі роду і ліку. Па марфемнай будове займен-
нік къто па дзяляўся на корань *kъ- і часціцу *to, якая ва ўскосных 
склонах адпадала, – і канчаткі далучаліся непасрэдна да займен-
най асновы. У творным склоне заднеязычны [к] асновы палаталі-
заваўся: öhмь. У агульнаўсходнеславянскай мове пад уплывам ас-
ноў ускосных склонаў заднеязычны ў гэтай форме аднавіўся (кhмь), 
губны [м’] на канцы зацвярдзеў (кhмъ), адбыўся пераход h → [э] 
(кемъ). У гісторыі беларускай мовы пад уплывам мяккага варыян-



79

та скланення ў форме творнага склону стаў выступаць канчатак -ім: 
кім, а таксама  адбылася ўніфікацыя формаў творнага і меснага скло-
наў: Т. скл. – кім, М. скл. – (аб) кім. У форме назоўнага склону зай-
менніка къто быў страчаны слабы рэдукаваны галосны і здзейсніла-
ся дысіміляцыя ў групе зычных: [кто] → [хто].

Указальны займеннік тъ (м. р.) з-за невыразнасці ў форме на-
зоўнага склону адзіночнага ліку рэдуплікаваўся – стаў выступаць 
у падвоеным выглядзе: тътъ. Такая форма адзначаецца ў агульнаўс-
ходнеславянскім і старабеларускім пісьменстве. Аднак разам з ёй 
ужывалася і іншая форма, якая і замацавалася ў беларускай мове, – 
да займенніка тъ, та, то далучыліся адпаведныя формы ўказальна-
га займенніка è, ", ~: тоè (<тъè), та", то~; у форме тоè [тоjь] адбы-
лася рэдукцыя канцавога галоснага: той.

Формы іншага ўказальнага займенніка гэты, гэтая, гэтае ўзніклі 
ў выніку складання ўказальнай часціцы гэ < *he і формаў тоè, та", 
то~. У форме [гэтъjь] адбылася рэдукцыя канцавога галоснага, а на 
месцы спалучэння [ъj] развіўся рэдукаваны [ыр], які стаў гукам поў-
нага ўтварэння – [ы]. Фанетычныя змены адбыліся і ў іншых фор-
мах дадзенага займенніка. Народна-гутарковай мове вядомы розныя 
формы ўказальных займеннікаў з былой часціцай гэ: гет́ы, гэ́той, 
гэ́тат (заходнія гаворкі), гэ́ны (паўночна-заходнія гаворкі), гэ́дакі, 
гэ́дыкі1.

Большая частка неасабовых займеннікаў старажытнай пары, зве-
даўшы пэўныя марфаналагічныя змены, захавалася ў беларускай 
мове. Некаторыя ж займеннікі былі страчаны. Так, напрыклад, пе-
расталі ўжывацца ўказальныя займеннікі сь, с", се; овъ, ова, ово; онъ, 
она, оно; займеннікі з часткамі польскамоўнага паходжання леда- 
і -колвекъ, якія надавалі значэнне няпэўнасці: ледакъто, ледачьто, 
кътоколвекъ, чьтоколвекъ і іншыя ў розных графічных варыянтах; ад-
моўны займеннік жаденъ, жадна("), жадно(е) ‘ніхто, ніякі, ніводзін’.

ЗАДАННІ

З а д а н н е  1. Ахарактарызуйце падкрэсленыя займеннікі: вызначыце 
разрад, граматычныя катэгорыі, сінтаксічную ролю.

1) солодsкостè медu нèхто лепhй не знаетъ, едно хто его скошsто-
валъ (Карп., 14б);

1  Беларуская дыялекталогія ў табліцах і схемах : у 2 ч. / аўт.-склад.: 
І. А. Гапоненка, В. П. Трайкоўская. Мінск : БДУ, 2008. Ч. 2 : Марфалогія. С. 18.
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2) король èншыхъ пан#тъ на дворе своемъ не ставèлъ нè за што 
напротèвку ему (Трыст., 14);

3) всему посполству è èх подданым а тубылöомъ земль велèкого 
к ͠нзьства нашог лèтовского которого бы колвекъ стадла1 а стану былè 
всè èх права è правèл#... метè мають (Ст. 1529–Ф, 1).

1стадло – ‘стан, становішча’ (ГСБМ. Вып. 32. С. 307).

З а д а н н е  2. Патлумачце граматычныя адрозненні паміж формай ука-
зальнага займенніка онъ і формай асабовага займенніка трэцяй асобы онъ.

1) То естъ öудъ надъ öуды велèкèй, èжъ... греöкèй народъ онъ 
велèкèй è страшлèвый, è мудрый, славныè è моöный, который (всему) 
свhту пановалъ, за помъстою Боскою, отъ дèкèхъ людеè въ неволю 
пойманный естъ (Скарга, Сабор Бер., 48);

2) тыè судьè нашè сказалè мне на третèй день съ пятма свhткè 
моèмè прèсягнутè на томъ, èжь тая земля мо" wтчèнна"; è колè есмè 
шолъ прèсягатè, è wнъ мя, немшè за грuдè, съсоромотèлъ è змордо-
валъ, è не хотелъ мè датè прèсягатè (КСД, 141, 1514).

З а д а н н е  3. Патлумачце існаванне варыянтных канчаткаў займенніка 
она(") у адной і той жа граматычнай форме.

1) до оное славы i щаслèвостè вhчsное, не èначей, едно презъ кре-
стъ è страданiе прèходèтè каждый маетъ (Карп., 11);

2) аfанасèè... вышол з оноè темнiöы, è подземного мешкан", wт 
панны, i указалс" спрuдка людем в öр ̃̃квè (Жыц. св., 106б).

З а д а н н е  4. Замест пропускаў устаўце патрэбныя граматычныя фор-
мы ўказальнага займенніка тъ, та, то.

1) вшедшè дочка ____ Иродiады, è пл#савшè, сподобалас# Иродовè 
è сполсед#чèмъ зs нèмъ (Каліст, II, 328);

2) далè есмо _____ села... с озеры, з рекамè è с крèнèöамè, с потокè, 
ставы è со въсèмè пожèтъкè (Арх. ЮЗР, VIII-4, 1, 1407);

3) того лhт̃ колè алъбрахтъ. вл ͠дка рèзкèè оумьрлъ. uздоумалъ 
кн#зh смольнескыè. мьстèславъ. двд͠въ сн͠ъ. прèслалъ въ рèгоу сво~го 
лоучьшего попа. ~рьме". è съ нèмь оумьна моужа пантель". è сво~го 
горда смольнеска ____ два была послъмь оу рèзh (Грам. 1229).

З а д а н н е  5. Якая з падкрэсленых формаў узнікла: а) у выніку рэду-
плікацыі; б) спалучэння двух розных указальных займеннікаў; в) рэдукцыі 
канцавога галоснага?

1) тоè Пèлатъ былъ на онъ часъ èгемономs, то естъ старостою 
Iерслèмскèмъ (Будны, 128б);
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2) той который оучuетъ блèзко сто#чè грhхъ... не повhнhн так-
же нhкомu того грhхu вы#вл#тè (Зб. вып., 44);

3) маю тотъ городъ Лучоскъ держатè веръно на короля его мè-
лость... а не маю его нèкому спускатè (КЗ, 371, 1484).

З а д а н н е  6. Ахарактарызуйце падкрэсленую форму займенніка. Вы-
значыце, з’яўляецца яна спрадвечнай ці новай. Патлумачце ўсе фанетычныя 
змены, што адбыліся ў гэтай форме займенніка.

гостю торговатè во Пьсковh, безъ пакостè, по старой пошлèнh, со 
вс"кèмъ гостемъ (АЗР, I, 51, 1440).

З а д а н н е  7. Якая з трох падкрэсленых формаў займенніка которъ (ко-
торъè) узыходзіць да формы множнага ліку былога жаночага роду?

1) которыè статкè èхъ u дому его найдуть, то маеть тымъ лю-
демъ wтдано бытè (КСД, 128, 1514);

2) жаловалъ... панъ Мèколай... è èнъшые купöы... которые статкè 
è вèтèны своè маютъ на реöе è порте рекè Вельè (АВК, ХХ, 173, 1601);

3) сторожè которèè замку стереглè èн"лè его, è прèвелè перед пто-
ломе" (Алекс., 39б).

З а д а н н е  8. У якіх сказах падкрэсленая форма творнага склону адзі-
ночнага ліку займенніка вьсь: а) выступае са спрадвечным канчаткам; б) мае 
канчатак мяккага варыянта скланення; в) завяршаецца на зацвярдзелы губ-
ны; г) адлюстроўвае пераход [вь] → [ў]?

1) Потомь въ тыхъ же уберахъ, è зъ онымъ всèмъ веръныхъ 
събраньемъ, пошлè до костела Панъны Марèè Латèнъского Рымско-
го, è тамъ... Богу Хрèсту оную светую едèность поручèлè (Саб. Бер., 
17 адв.);

2) Иншiе тежъ öесарè а потымъ зась папежове Рèмскiе, зо всhмъ 
хрèстiанствомъ, въ томъ календару отмhны не чèнèлè, окромh што 
св#тамъ (празднèкомъ) часы певные назначèваны бывалè (Апокр., 
47 адв.);

3) а wва папа лèст̃̃ èз роукè его оуз#л ̃̃. а wнъ емоу на тых ̃̃ мhстъ 
поустèл ̃̃ è велhлъ è росчестè пред ̃̃ оусèм̃̃ людом̃̃. è пред ̃̃ ^ö̃̃ем его (Жыц. 
Ал., 98б);

4) тымь оусемъ володетè к͠нзю скèрèкгаèлу брату н͠шму так жь 
волость свèслочь è с данью è с землею è с людмè è со всhмь доходомъ 
(Гр. кар. Уладзісл. кн. Скірг., 1387).

З а д а н н е  9. Вызначыце разрад падкрэсленага займенніка, падбярыце 
сучасныя адпаведнікі з тым жа лексічным значэннем. Перакладзіце сказы 
на сучасную беларускую мову.

1) есмъ богатый, è маю всего досытъ, а жадное рhчè недостатку 
не терплю (Пасланне да лацін, 29);
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2) жаден поöтèвыs не хотhл жон дат, аж есте èх накралè è кгвал-
том набралè (Бельск., 147б);

3) Жадного несть онъжебы всегда жèвъ былъ, è нè того онжебы 
в таковоè речè недежду моглъ èметè (Скар. Екл., 14).

З а д а н н е  10. Суаднясіце старажытныя (1–12) і сучасныя (а–к) неаса-
бовыя займеннікі розных разрадаў паводле іх лексічнага значэння.

1)yоныè
2)yвьсь
3)yнèкъто
4)yкътоколвекъ
5)yкоторыè
6)yнhкъто
7)yледачьто
8)yовыè
9)yсей

10)yжаденъ
11)yнhчьто
12)yвшèстокъ

а) гэты
б) той
в) ніхто
г) нішто
д) нехта
е) нешта
ё) увесь
ж) які
з) хто-небудзь
і) што-небудзь
к) які-небудзь

ТЭСТ
1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Па мяккай разнавіднасці скланяліся займеннікі:
1) которъ, котора, которо;
2) вашь, ваш", вашe;
3) сь, с", сe;
4) тъ, та, то;
5) чьè, чь", чь~;

6) чьто;
7) овъ, ова, ово;
8) è, ", ~;
9) своè, сво", сво~;

10) онъ, она, оно.

2. Адзначце правільны адказ.
Указальны займеннік падкрэслены ў сказе:
1) Въ день добрыè пожèваè добрыхъ речеè, è ^ злого дн# высте-

регаèс#. Понhже "ко тоè день тако è онъ богъ сотворèлъ естъ: Абы 
незнашолъ человhкъ протèвъ ему справедлèвых жалобъ (Скар. Екл., 
11 адв.);

2) И возва гс ̃дь богъ Адама è рече ему èгде есь. Wнsже ^веmа 
гласъ твоè гсд̃è слышахъ в pаè è uбо"хsс# "ко нагъ есмъ è сsкрèхsс#: 
(Скар. КБ, 12 адв.).
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3. Адзначце ўсе правільныя адказы.
потреба абы завше злоучены былè тh двh öнотh (Каліст, II, 29).
Падкрэсленая ў сказе форма:
1) выступае ў адзіночным ліку;
2) выступае ў множным ліку;
3) выступае ў парным ліку;
4) не мае катэгорыі ліку;

5) мае мужчынскі род;
6) мае жаночы род;
7) мае ніякі род;
8) не мае катэгорыі роду.

4. Адзначце правільны адказ.
смотрете вгору, а о чомколвекъ хочете ведат, в сердъöах своèх 

розмышляйте (Алекс., 38);
взглядомъ нарушенья сего лèсту фундаöыйного, еслè бы якое- 

кольвекъ отъ насъ дhятèся мhло, закладаемъ на себе зарукè копъ 
семъ сотъ грошей лèчбы лèтовской (АЗР, IV, 523, 1631);

Слышè, чоловече добрый хтожъкольвекъ! (Бо èжесь машкараю1 
лèöе свое закрылъ, трудно тебе познатè) (Пацей, Адказ клірыку 
Астр., 482).

1машкара – ‘маска’ (ГСБМ. Вып. 17. С. 292).

Падкрэсленыя займеннікі паводле разраду з’яўляюцца:
1) адмоўнымі;
2) адноснымі;
3) азначальнымі;

4) няпэўнымі;
5) прыналежнымі;
6) пытальнымі;

7) указальнымі.

5. Адзначце правільны адказ.
Толькі азначальныя займеннікі прадстаўлены ў групе:
1) каждыè, овыè, своè;
2) вьсь, èнъ, самъ, такъ;
3) вьс"къ, которъ, твоè.

6. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Падкрэсленыя займеннікі выступаюць з найбольш старажытнай 

флексіяй роднага склону адзіночнага ліку жаночага роду ў сказах:
1) ведле... слоушностè вс#кой (Апокр., 58);
2) да тые звер#та èх же такъ наèмоуют. знають оусè дорогè. да 

частократ самè врачают черес далекую дорогоу. безъ оус#кое напастè 
зверев злодеев альбо лотров (Валхвы, р. 53–56);

3) да на том мhстьöè èж было на конöè тое оулèöе. кде неколè 
сто#л è был дом дв ͠двъ ¿ èсаè ^тöа его был (Валхвы, р. 22–24);

4) то так о пор#дку è сумh тоè першеè частè ^повhдè вкоротöh 
ткноувшè, до речè самоè юж прèступоую (Апокр., 10 адв.).



7. Адзначце правільны адказ.
Спрадвечнай формай творнага склону адзіночнага ліку азначаль-

нага займенніка мужчынскага роду вьс"къ з’яўляецца:
1) вьс"кемь;
2) вьс"кемъ;
3) вьс"кhмь;

4) вьс"кhмъ;
5) вьс"öемь;
6) вьс"öемъ;

7) вьс"öhмь;
8) вьс"öhмъ.

8. Складзіце суадносныя пары: форма назоўнага склону множнага ліку 
займенніка èнъ, èна, èно (1, 2, 3) – род, у якім выступае гэта форма (а, б, в).

1) èна";
2) èныh;
3) èнèè.

а) жаночы род;
б) мужчынскі род;
в) ніякі род.

9. Адзначце правільны адказ.
Форма займенніка вьсь, што ўзнікла пад уплывам мяккага вары-

янта скланення, падкрэслена ў сказе:
1) Антонès... барзо с" людскèм, розмовъным è лагодным всèм гостем 

ставèл (Зб. 752, 487б);
2) Поглhдьте èже есмъ самъ собh не трудèлс#, но всемъ соглhда-

ющèмs наказанè# (Скар. IС, 54);
3) Тако бо повелhваеть г͠ь гдh къ Апслом се естъ всhмъ uчèте-

лемъ рече, Вы есте соль землè, аще же соль обу"еть чèмъ осолèтс#. 
нè в что же будеть к тому, точiю да è ссыпана будеть вонъ è попè-
раема ч ͠лкы (Будны, 7б).

10. Адзначце правільны адказ.
Займеннік нашь выступае са спрадвечнай флексіяй у сказе:
1) абы тые пèсары нашè, которые по дворомъ нашèмъ объезжа-

ютъ, споломъ зъ державöамè, зъ гуменъ нашèхъ нè то только збо-
жья спродалè, колько бы потреба вказывала на тые замкè украèнные 
(АЗР, II, 347, 1538);

2) хто держiть оу закладh дедèчство... прi нашемь соèмu намнеs 
рок wднова èмаеть wсветченiе оучèнèт (Вiсл., 20б);

3) мы... въ безаконèè нашемъ сотлhлè есмо (Скар. ПБ, 8).
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Т э м а  8

ПРЫМЕТНІК ЯК ЧАСЦІНА МОВЫ. 
УТВАРЭННЕ І СКЛАНЕННЕ 
КАРОТКІХ ПРЫМЕТНІКАЎ

Прыметнікі як словы з атрыбутыўным значэннем вядомы яшчэ 
і.-е. мове-аснове. Спрадвеку яны называюць унутраную прымету 
прадмета – яго характарыстыку паводле ўласцівасці, прыналежнас-
ці, колькасці, месцазнаходжання, формы і інш., у адпаведнасці з чым 
падзяляюцца на якасныя, адносныя і прыналежныя. У праславян-
скай мове вылучаліся кароткія формы якасных, адносных і прына-
лежных прыметнікаў, якія ў розных славянскіх мовах зведалі шэраг 
змен у сваім наступным развіцці.

Генетычна прыметнік – гэта былы назоўнік, што выступаў як 
азначэнне пры іншым назоўніку, ад якога залежалі катэгорыі роду, 
ліку і склону будучага прыметніка. З цягам часу такія словы афор-
міліся ў асобны ад назоўнікаў лексіка-граматычны клас. Так утва-
рыліся кароткія прыметнікі трох разрадаў – якасныя, адносныя 
і прыналежныя. Іх генетычнае падабенства з назоўнікамі праяўля-
лася ў тым, што ім было ўласціва іменнае (субстантыўнае) скланен-
не – кароткія прыметнікі мужчынскага і ніякага роду скланяліся як 
назоўнікі з былой асновай на *ŏ/*jŏ, а кароткія прыметнікі жаноча-
га роду – як назоўнікі з былой асновай на *ā/*jā (табл. 19).

У сказе кароткія прыметнікі выступалі як азначэнні або як част-
кі састаўнога іменнага выказніка (прэдыката)1.

1  У сучаснай беларускай мове кароткі прыметнік у ролі выказніка ў 
 безасабовым сказе з’яўляецца новай часцінай мовы – катэгорыяй стану, на-
прыклад: Зірні, прыслухайся наўкола: Як ціхамірна, як вясёла (Я. Колас).
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Табліца 19
Скланенне кароткіх прыметнікаў

Склон

Цвёрдая аснова Мяккая аснова

Адзіночны лік

м. р. н. р. ж. р м. р. н. р. ж. р.

Н. добръ добро добра сèнь сèне сèн"

Р. добра добры сèн" сèнh

Д. добру добрh сèню сèнè

В. добръ добро добру сèнь сèне сèню

Т. добръмь доброю сèньмь сèнею

М. добрh добрh сèнè сèнè

Множны лік

Н. добрè добра добры сèнè сèн" сèнh

Р. добръ добръ сèнь сèнь

Д. добромъ добрамъ сèнемъ сèн"мь

В. добры добра добры сèнh сèн" сèнh

Т. добры добрамè сèнè сèн"мè

М. добрhхъ добрахъ сèнèхъ сèн"хъ

Парны лік

Н.-В. добра добрh добрh сèн" сèнè сèнè

Р.-М. добру добру сèню сèню

Д.-Т. доброма добрама сèнема сèн"ма

Прыкладна з ХІІІ–XIV стст. кароткія прыметнікі пачынаюць стра-
чваць адметнасці ўласнага скланення і выцясняцца поўнымі1. Аднос-
на трывала захоўваліся толькі формы назоўнага склону адзіночнага 
і множнага ліку ў прэдыкатыўнай функцыі: (с") згода (есть) добра, 
(сè) мужè (суть) славнè.

Напамінам пра існаванне ў мінулым кароткіх формаў прымет-
нікаў у назоўным склоне выступаюць суфіксы адпрыметнікавых 
паводле паходжання прыслоўяў накшталт далёка, лёгка, смешна 
і інш., якія ўзыходзяць да формаў прыметнікаў адзіночнага ліку 

1 Булыка А. М., Жураўскі А. І., Крамко І. І. Гістарычная марфалогія бела-
рускай мовы. Мінск : Навука і тэхніка, 1979. С. 139.
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ніякага роду – далеко, легко, смhшно і інш. Дзве гэтыя часціны мовы 
адрозніваюцца сінтаксічнай роляй у выказванні і сінтагматычнымі 
сувязямі: мы хочемь... жебы сuдь" свèдечство èх прiн#л а èхъ свè-
дечство моöно (Вісл., 20) – кароткі прыметнік у складзе састаўно-
га іменнага выказніка; кто бuдет до конöа терплèвыè è моöно сто#-
чè не поклонèтс# в таковых бhдах (Каз. Кір., 76б) – прыслоўе ў ролі 
акалічнасці.

У адпаведнасці з іменным тыпам скланення кароткія прыметнікі 
выступалі ў адзіночным, множным і парным ліках. Формы парнага 
ліку страціліся. Формы множнага ліку ў назоўным склоне ўніфіка-
валіся – замест трох асобных формаў мужчынскага, жаночага і ніяка-
га роду стала выступаць адзіная форма былога жаночага роду з кан-
чаткам -ы для асноў на цвёрдыя зычныя: добрè (м. р.), добры (ж. р.), 
добра (н. р.) → добры, канчатак -è для асноў на мяккія зычныя: сèнè, 
хорошè.

Пры скланенні прыметнікаў, аснова якіх заканчвалася на [к], ад-
бывалася чаргаванне заднеязычнага са свісцячым гукам: высокъ – 
(о) высоöh, глубокъ – (о) глубоöh і інш. Адпаведныя чаргаванні зве-
далі і прыметнікі з асновай на [г] і [х], якія сустракаліся радзей 
(убогъ – убозh; лèхъ – лèсh). Перажылі кароткія прыметнікі і іншыя 
фанетычныя змены.

Развіццём катэгорыі адушаўлёнасці абумоўлены змены ў пера-
дачы формаў вінавальнага склону тых кароткіх прыметнікаў, якія 
адносіліся да адушаўлёных назоўнікаў мужчынскага роду. Калі пер-
шапачаткова такія прыметнікі выступалі ў вінавальным склоне адзі-
ночнага ліку ў форме, аднолькавай з формай назоўнага склону, то 
пазней яны сталі выступаць у форме, якая супадала з формай род-
нага склону: Н. скл.: богатъ (гость); В.=Н. скл.: богатъ (гость) → 
В.=Р. скл. богата (гост").

Якасныя кароткія прыметнікі валодалі катэгорыяй ступені па-
раўнання – выступалі ў простай, вышэйшай і найвышэйшай формах: 
красенъ, красна, красно – краснhè, краснhèш", краснhèше – прекрасенъ, 
прекрасна, прекрасно і інш.

ЗАДАННІ
З а д а н н е  1. Размяркуйце кароткія прыметнікі па разрадах: 1) якасныя, 

2) адносныя, 3) прыналежныя.
Богатъ, владычьнъ, дужь, за#чь, красенъ, св#тъ, сестрèнъ, сухъ, 

хоробръ, шелкъвъ.
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З а д а н н е  2. Выпішыце з дадзенага ўрыўка ўсе кароткія прыметнікі 
і вызначыце, да якога разраду яны належаць.

а протож стережèс# вс#кого èмuщè wко зерко. а сам презлèшь бел ̃.̃ 
а боудет лè еще к семu еще шèрокочел ̃ ̃è скоулобород, è влас ̃ ̃главы его 
гоустъ. стережèс# его "ко скорпeевъ èндеèскых. забèвающèх позрен¿ем 
своèм̃̃ (Тайна тайных, α).

З а д а н н е  3. Вызначыце сінтаксічную ролю падкрэсленых прыметнікаў. 
Якія з іх выступаюць у кароткай форме, а якія – у поўнай? У форме якога 
ліку прадстаўлены прыметнік свhтлыма?

тhломъ быс ̃ ̃красенъ. оузрастомъ высокъ. кроуглымъ лèöемъ. wчè-
ма свhтлыма. брада мала. веселъ оумомъ млад оубо быс ̃̃. свhтел ̃̃ кра-
сотою. на ратехъ храбръ. оумомъ премудръ (Чэцця 1489, 279–289).

З а д а н н е  4. Праскланяйце наступныя агульнаўсходнеславянскія сло-
вазлучэнні: умьнъ сынъ, нова öеркъвь, велèко село. Вызначыце, па якім тыпе 
скланяецца кожнае слова ў іх складзе.

З а д а н н е  5. Пастаўце агульнаўсходнеславянскае словазлучэнне ве-
лèкъ кън#зь у абазначаныя ніжэй граматычныя пазіцыі. Запішыце атрыма-
ныя словаформы, патлумачце фанетычныя змены ў іх складзе і далейшы лёс.

1) адзіночны лік, месны склон;
2) адзіночны лік, клічны склон;
3) множны лік, назоўны склон;
4) множны лік, месны склон.

З а д а н н е  6. Вызначыце, выступае падкрэслены кароткі прыметнік 
у спрадвечнай форме ці не? Знайдзіце ва ўрыўку поўныя прыметнікі, ад-
навіце іх кароткія формы ў адпаведных граматычных пазіцыях. Звярніце 
ўвагу на аманімічнасць некаторых з гэтых формаў.

поклонъ è бла͠словлhнье ^ #кова епèскупа полотьского. бровстовè1. 
намhстьнèку пèскуплю è дhтемъ моèмъ ратманомъ2 былъ есмь не 
дома. во отьöа своего мèтрополèта. а нынh есмь на своемь мhстh. оу 
св#тоh соfьh. а нынh есмь оувhдалъ любовь ваша права# съ с ͠номь 
моèмь с вèтенемь. тако же дhтè была любовь ваша перва# с полоча-
ны съ дhтмè моèмè (Гр. полацк. еп. Якава, 1309 г.).

1Бровстъ – уласнае імя.
2ратманъ – ‘член магістрата ў Рызе ў XIII–XV стст.’ (ГСБМ. Вып. 30. С. 25).

З а д а н н е  7. Дапасуйце кароткі прыметнік да прыведзеных назоўнікаў 
у форме назоўнага і вінавальнага склонаў множнага ліку: зеленъ – д@бъ, 
д@брава, вèно і красьнъ – молодьöь, дhвèö", солньöе. Патлумачце, што ста-
ла з гэтымі формамі ў далейшым.
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З а д а н н е  8. У якім сказе падкрэсленае слова з’яўляецца кароткім 
прыметнікам, назоўнікам? Чым тлумачыцца аманімічнасць гэтых слова-
формаў?

1) тот вèтез не на зло создан, але ку вытежству1 створен (Трыст., 
106);

2) а зъло дрhво плоды зълы творèтъ (Астр. Ев., Матф., 7:17);
3) двèжèма соут. wвенъ. Ракъ Ерем. Козеèрог. а сто#телна соут. 

скорпi#. левъ. телеöь... лоуна... аще пребываеть на двèжèмом зодеè2 
то ес добро, аще на сто#телном. то ес зло (Неба, 78б–79).

1вытежство – звытежство – ‘перамога, трыумф, поспех у спаборніцтве, 
у пераадольванні цяжкасцей, пачуццяў, жаданняў’ (ГСБМ. Вып. 12. С. 119).

2зодеè – ‘кожнае з сузор’яў задыяка, якое мае свой знак і назву’ (Там жа. 
Вып. 13. С. 133).

З а д а н н е  9. Ахарактарызуйце падкрэсленую словаформу прыметніка: 
поўная ці кароткая форма, разрад, род, лік, склон, сінтаксічная роля.

1) выпустèша печенhзè мужь своè. бh бо превелèкъ зhло. è стра-
шенъ (Лаўр. лет., 42 адв.);

2) въшьдъ же öр͠ь. вèдhтъ възлеж#щèèхъ вèдh тоу чл͠ка необлъ-
чена въ одhнè~ брачьнo~ è г͠ла ~моу др@же како вънèде сhмо. не èмы 
одhнè" брачьна (Астр. Ев., 81 адв.);

3) wбрuчèлè емu невhстu ö͠рва родu (Чэцця, 147б).
З а д а н н е  10. Ідэнтыфікуйце падкрэсленыя словаформы паводле час-

цінамоўнай прыналежнасці і вызначыце іх граматычныя характарыстыкі 
ў прапанаваных сказах.

1) а се " всеволодъ далъ ~смь блюдо серебрьно въ  ͠л  гр͠внъ сере-
бра (Мсцісл. гр., 1130);

2) чьстьно~ дрhво бесöhньно ~сть а ковань~ его злото è сере-
бро è камhнь~ è жьнчюгъ въ  р͠ грèвнъ а да  м͠ грèвнъ (Надпіс на кр. 
Ефр., 1161);

3) Тогда сотрhна суть посполу железо глèна медь сребро è злато 
(Скар. ДП, 8б);

4) по тобh повстанет öарство èншое мнhйшое нèжлè ты сребреное, 
è третее öарство èншое мhд#ное (Біблія, 533).

ТЭСТ
1. Адзначце правільны адказ.
Па паходжанні кароткі прыметнік – гэта назоўнік у функцыі:
1) выказніка;
2) дзейніка;

3) азначэння;
4) дапаўнення;

5) акалічнасці.
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2. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Кароткія прыметнікі старажытнай пары скланяліся:
1) па іменным тыпе;
2) па займенным тыпе;
3) як назоўнікі з асновай на *ū і *ā/*jā;
4) як назоўнікі з асновай на зычны;
5) як назоўнікі з асновамі на *ŏ/*jŏ і *ā/*jā.
3. Адзначце правільны адказ.
Не бысь ту брата Бр"ч"слава, нè другагo Всеволода; едèнъ же 

èзронè жемчюжну душу èзъ храбра тhла, чресъ злато ожерелiе (Сло-
ва, р. 147).

Падкрэслены кароткі прыметнік скланяўся як назоўнікі з асно-
вай:

1) на *jŏ;
2) *ŏ;

3) *jā;
4) *ā;

5) *ū;
6) *ŭ;

7) *ĭ;
8) зычны.

4. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Кароткія прыметнікі першапачаткова маглі выступаць у сказе 

ў сінтаксічнай ролі:
1) азначэння;
2) дапаўнення;
3) акалічнасці;

4) часткі дзейніка;
5) часткі выказніка.

5. Адзначце правільны адказ.
è быс ̃̃ бур# велèка è разбè кораблè русè. è кн#жь корабль разбè 

вhтръ (Лаўр. лет., 52).
Падкрэслены кароткі прыметнік выконвае ў дадзеным сказе 

функцыю:
1) атрыбутыўную;  2) прэдыкатыўную.
6. Адзначце правільны адказ.
Падкрэсленае слова з’яўляецца кароткім прыметнікам у сказе:
1) вèно вароное гuстое, ед"т, öuкрованое è хлhбъ теж солодко прè-

правuют (Бельск., 410б);
2) колè мuку жèтнuю u хлебе спекут, то тесто печеное солодко 

(Барк., 164–164б).
7. Адзначце правільны адказ.
А оже кто въс#деть на чюжь конь не прашавъ то  г͠ грèвны. аче 

кто конь погоубiть (Руск. пр., 1282, 617 г.).
Падкрэслены кароткі прыметнік ужыты ў сказе са спрадвечнай 

флексіяй:
1) так;  2) не.



8. Адзначце ўсе правільныя адказы.
У форме давальнага склону адзіночнага ліку адбываецца чарга-

ванне заднеязычных і свісцячых у кароткіх прыметніках:
1) глубокъ;
2) глубока;
3) глубоко;

4) нагъ;
5) нага;
6) наго;

7) сухъ;
8) суха;
9) сухо.

9. Складзіце суадносныя пары: форма назоўнага склону множнага ліку 
кароткага прыметніка (1, 2, 3) – назоўнік, да якога гэта форма дапасуец-
ца (а, б, в).

1) мудра;
2) мудрè;
3) мудры.

а) речè;
б) учèтеле;
в) словеса.

10. Адзначце ўсе граматычныя характарыстыкі падкрэсленага каротка-
га прыметніка.

è възьрhвъш# вèдеш#. "ко отъваленъ бh камень бh бо велèкъ 
зhло è вълhзъш" въ гробъ. вèдhш# \нош@ сhд#mь одесн@\ èхъ. 
одhнъ въ одежд@ бhл@. è ужасош#с# (Астрам. ев., 18).

 разрад: род: лік: склон:
1) якасны; 4) мужчынскі; 7) адзіночны; 10) назоўны;
2) адносны; 5) жаночы; 8) парны; 11) родны;
3) прыналежны; 6) ніякі; 9) множны; 12) давальны;
   13) вінавальны;
   14) творны;
   15) месны.



92

Т э м а  9

УТВАРЭННЕ І СКЛАНЕННЕ 
ПОЎНЫХ ПРЫМЕТНІКАЎ

Яшчэ ў праславянскай мове на базе кароткіх прыметнікаў пачалі 
складвацца поўныя формы, якія мелі на мэце паказваць на прыме-
ту пэўнага (вядомага, бачнага гаворачым, нядаўна згаданага і пад.) 
прадмета. У генетычных адносінах поўныя прыметнікі – гэта скла-
даныя словы: да склонавых формаў кароткага прыметніка (называў 
прымету) далучаліся ў постпазіцыі склонавыя формы ўказальнага 
займенніка (надаваў значэнне пэўнасці, вядомасці) è (*jь), " (*jа), 
~ (*jе) у трох ліках. У выніку кароткі прыметнік і ўказальны займен-
нік зліліся ў адно слова – поўны прыметнік, прычым на стыку двух 
слоў адбыліся фанетычныя і марфаналагічныя змены.

Адзіночны лік
Н. скл.: (м. р.) добр-ъ + è → добръè → добрыè

(н. р.) добр-о + ~ → добро~
Р. скл.: добр-а + ~го → добра~го → доброго
Д. скл.: добр-у + ~му → добру~му → доброму і г. д.
Н. скл.: (ж. р.) добр-а + "→ добра"
Р. скл.: добр-ы + ~h → добры~h → доброh
Д. скл.: добр-h + ~è → добрh~è → доброè і г. д.
Множны лік
Н. скл.: (м. р.) добр-è + è → добрèè → добрыè

(ж. р.) добр-ы + h → добрыh
(н. р.) добр-а + "→ добра"

Р. скл.: добр-ъ + èхъ → добръèхъ → добрыхъ
Д. скл.: добр-омъ + èмъ → доброèмъ → добрымъ і г. д.
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Парны лік
Н.-В. скл.: (м. р.) добр-а + "→ добра"

(ж. р.) добр-h + è → добрhè
(н. р.) добр-о + è → доброè

Р.-М. скл.: добр-у + ю → добрую
Д.-Т. скл.: добр-ома + èма → доброма і г. д.
Указальны займеннік скланяўся па займенным тыпе, таму і поў-

ныя прыметнікі, у складзе якіх ён ператварыўся ў канчатак, у адроз-
ненне ад кароткіх, сталі змяняцца не па іменным, а па займенным 
тыпе. Яны выступалі з цвёрдай або мяккай асновай і перажылі ўсе 
тыя фанетычныя змены, што і іншыя часціны мовы займеннага тыпу 
скланення (табл. 20).

Табліца 20
Скланенне поўных прыметнікаў

Склон

Цвёрдая аснова Мяккая аснова

Адзіночны лік

м. р. н. р. ж. р м. р. н. р. ж. р.

Н. добрыè добро~ добра" сèнèè сèне~ сèн""

Р. доброго доброh сèнего сèнhh

Д. доброму доброè сèнему сèнеè

В. добры~ добро~ добрую сèнèè сèне~ сèнюю

Т. добрымь доброю сèнèмь сèнею

М. добромь доброè сèнемь сèнеè

Множны лік

Н. добрèè добра" добрыh сèнèè сèн"" сèнhh

Р. добрыхъ сèнèхъ

Д. добрымъ сèнèмъ

В. добрыh добра" добрыh сèнhh сèн"" сèнhh

Т. добрымè сèнèмè

М. добрыхъ сèнèхъ

Парны лік

Н.-В. добра" добрhè добрhè сèн"" сèнèè сèнèè

Р.-М. добрую сèнюю

Д.-Т. добрыма сèнèма
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У сказе поўныя прыметнікі выконвалі сінтаксічную функцыю 
азначэння. У сувязі з выцясненнем імі формаў кароткіх прымет-
нікаў у назоўным склоне яны набылі магчымасць выступаць як часткі 
прэдыката: с" река есть глубока і (с") река (есть) глубока". Некато-
рыя поўныя прыметнікі субстантываваліся і перайшлі ў разрад на-
зоўнікаў, параўн.: хворыè человhкъ – хворого лечèтè.

Адзначым некаторыя асаблівасці ў старажытнай тыпалогіі скла-
нення поўных якасных і адносных прыметнікаў.

1. Поўныя прыметнікі мужчынскага роду адзіночнага ліку ў фор-
ме назоўнага склону зведалі шэраг трансфармацый:

yy цвёрдая аснова:
добр-ъ + è [jь] → добр-[ъjь] → добр-[ырjь] → добрыè;

yy мяккая аснова:
сèн-ь + è [jь] → сèн-[ьjь] → сèн-[ирjь] → сèнèè.

У канчатках -ыè/-èè адбылася рэдукцыя канцавога галоснага, 
і ў выніку формы набылі сучасны выгляд: добры, сіні і інш.

2. У формах творнага і меснага склонаў поўных прыметнікаў адзі-
ночнага ліку мужчынскага і ніякага роду першапачаткова ўжываліся 
розныя канчаткі: у творным склоне -ымь/-èмь, у месным – -омь/-емь. 
У беларускай мове ў гэтых граматычных пазіцыях адбылася ўніфіка-
цыя і пачала выкарыстоўвацца адзіная флексія -ымь/-èмь. Пазней губ-
ны [м’] на канцы зацвярдзеў і флексія набыла сучасны выгляд -ым/-ім.  
Аналагічныя змены назіраліся ва ўсіх часцінах мовы займеннага тыпу 
скланення.

3. Самы старажытны канчатак поўных прыметнікаў жаночага роду 
ў граматычнай форме адзіночнага ліку роднага склону – -оh/-еh.  
У старабеларускай мове ён быў найбольш пашыраным у творах 
розных жанраў і стыляў. У зыходнай двух скла до вай флексіі ад-
былася рэдукцыя канцавога галоснага [э]: -оh [оjэ] → -ой [оj]; 
-еh [jэjэ] → -ей [jэj]. Пачатак адлюстравання гэтай асаблівасці ад-
носіцца да канца XV ст. Аднаскладовыя формы замацаваліся ў якас-
ці асноўнай нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы; двух-
складовыя формы таксама з’яўляюцца нарматыўнымі, аднак менш 
пашыраны і выкарыстоўваюцца пераважна ў мове мастацкай літара-
туры. Архаічныя двухскладовыя канчаткі ў азначанай граматычнай 
пазіцыі вядомы паўднёва-заходнім беларускім гаворкам.

4. У флексіі творнага склону адзіночнага ліку поўных прымет-
нікаў жаночага роду -ою/-ею адбылася рэдукцыя канцавога галос-
нага [у]: -ою [оjу] → -ой [оj] – -ой; -ею [jэjу] → -ей [jэj] – -ей. У ста-
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рабеларускім пісьменстве з-за традыцыйнасці правапісу засведчана 
толькі двухскладовая форма. У сучаснай беларускай літаратурнай 
мове і скарочаны варыянт -ой/-ей, і поўны -ою/-ею з’яўляюцца нар-
матыўнымі.

5. У залежнасці ад роду поўныя прыметнікі множнага ліку маглі 
выступаць у назоўным склоне з адным з трох канчаткаў: -èè (м. р.), 
-ыh (ж. р.), -а" (н. р.). Аднак у сувязі з працэсам уніфікацыі ў гэтай 
граматычнай пазіцыі ў займенным тыпе скланення паступова зама-
цоўваўся канчатак, што ўзыходзіў да формаў жаночага роду: -ые для 
цвёрдага варыянта скланення, -èе – для мяккага. У беларускай мове 
з развіццём якання гэтыя флексіі набылі выгляд -ыя/-ія.

6. Уніфікацыя канчаткаў назоўнага склону множнага ліку адпа-
ведным чынам адбілася і на формах вінавальнага склону, якія пер-
шапачаткова былі аднолькавымі з формамі назоўнага. Пры адушаў-
лёных назоўніках поўныя прыметнікі ў гэтай граматычнай пазіцыі 
сталі выступаць у форме, аднолькавай з формай роднага склону.

Утварэнне і скланенне прыналежных прыметнікаў мелі свае 
асаблівасці ў параўнанні з утварэннем і скланеннем якасных і ад-
носных. Прыналежныя прыметнікі паказвалі на тое, што прадмет, 
да якога яны адносяцца, некаму належыць. Верагодна, такая семан-
тыка прыналежных прыметнікаў паспрыяла захаванню ў іх кароткіх 
формаў – указальны займеннік, што ўдзельнічаў ва ўтварэнні поўных 
формаў прыметнікаў, якраз і падкрэсліваў пэўнасць асобы.

Напачатку ад асноў адушаўлёных назоўнікаў утвараліся карот-
кія формы прыналежных прыметнікаў, якія пазней саступілі поўным 
формам. Пры гэтым словаўтваральнымі сродкамі выступалі суфіксы:

1)y-ов-/-ев- – утваралі прыметнікі ад асноў назоўнікаў мужчын-
скага роду: Иван-ъ – èвановъ, öар-ь – öаревъ;

2)y-èн- – ад асноў назоўнікаў жаночага роду і мужчынскага з кан-
чаткам -а/-": кън#гын-" + -èн- → кн#гèнèнъ, сестр-a + èн → се-
стрèнъ, Сапег-a + èн- → сапежèнъ;

3)y[j] – ад асноў некаторых назоўнікаў: кън#з-ь + [j] →  кън#жь. На-
зва горада Заслаўе паходзіць ад прыналежнага прыметніка Из"славль,  
утворанага ад асновы ўласнага імя Из"славъ пры дапамозе суфік-
са [j]; у спалучэнні губнога [в] асновы з ётам узнік эпентычны [л].

Першапачаткова прыналежныя прыметнікі выступалі ў кароткай 
форме і змяняліся па іменным (субстантыўным) тыпе скланення. Ва 
ўскосных склонах іх выціснулі поўныя, якія змяняліся па займенным 
тыпе. Кароткія формы прыналежных прыметнікаў захаваліся толь-
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кі ў назоўным і вінавальным склонах (калі апошні супадае з назоў-
ным) адзіночнага і множнага ліку: Васілёў падручнік, бабуліна каз-
ка, братава дзіця; Васілёвы падручнікі, бабуліны казкі, братавы дзеці.

Адметнасцю старабеларускай мовы з’яўляецца ўжыванне ў на-
зоўным склоне поўных формаў субстантываваных прыналежных 
прыметнікаў жаночага роду, якія абазначалі жонак або дачок пэў-
ных службовых асоб: се " кнгèн# wльгкèрдова" (Гр. 1377); старостè-
на" роска" (КВЗС, 63б); воеводèна" новгородска" (КВС, 677б) і інш.

Разіццё формаў ускосных склонаў адзіночнага і множнага ліку 
прыналежных прыметнікаў, а таксама змены ў іх цалкам супада юць 
з развіццём формаў іншых (якасных і адносных) поўных прымет-
нікаў. У сучаснай беларускай мове прыналежныя прыметнікі ўтва-
раюць асобны тып скланення – так званае змешанае скланенне.

Формы парнага ліку поўных прыметнікаў усіх трох лексіка-се-
мантычных разрадаў – якасных, адносных і прыналежных – стра-
ціліся.

Акрамя кароткіх і поўных формаў прыметнікаў, у беларускай 
мове вядома яшчэ і сцягнутая (усечаная). Знешне яна падобна 
да кароткай формы, аднак прынцыпова адрозніваецца ад апош-
няй. Сцягнутыя формы прыметнікаў утвараюцца ў выніку сцяжэн-
ня канчаткаў у поўных формах прыметнікаў: сьвhтла + " → сьвhт-
ла" → сьвhтлаа → сьвhтла – сцягнутая форма; сьвhтла́ – кароткая 
форма. Націск у сцягнутых формах прыпадае на той самы склад, 
што і ў поўных прыметніках. Такія формы могуць набываць якасныя 
і адносныя прыметнікі. Яны маюць месца толькі ў назоўным і віна-
вальным склонах жаночага і ніякага роду адзіночнага ліку, а такса-
ма ў гэтых жа склонах множнага ліку. У сказе сцягнутыя формы вы-
конваюць ролю азначэння. Часцей за ўсё сустракаюцца ў гаворках, 
фальклоры або творах мастацкай літаратуры з моцным уплывам на-
роднай творчасці: Песню стварыці ясну, як неба (Я. Купала).

ЗАДАННІ

З а д а н н е  1. З кароткіх утварыце формы поўных прыметнікаў трох ро-
даў. Запішыце атрыманыя словаформы.

Богатъ, владычьнъ, дужь, за#чь, красьнъ, св#тъ, сестрèнъ, хоробръ,  
шелкъвъ.
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З а д а н н е  2. Праскланяйце ў множным і парным ліках прапанаваныя 
словазлучэнні.

Дужèè молодьöь, красьна" дhвèöа, сухо~ лhто.

З а д а н н е  3. Вызначыце сінтаксічную ролю падкрэсленых слоў. У якім 
сказе падкрэслены кароткі прыметнік? У якім сказе прыметнік выступае 
ў сінтаксічнай ролі азначэння, (часткі) выказніка, як субстантыў?

1) в томъ wзерè вода солодка" "къ сахар (Алекс., 63);
2) древа оного кресного... лèствiе зеленое è овощь солодкiй будеть 

родèтè (АЮЗР, I, 283, 1598);
3) "ко же "блонь въ деревhхъ лесных... а wвощь его солодокъ неб-

öu моемu (Зб. 262, 83);
4) бhда вамъ, мов#чèмs зломu доброе, а добромu злое, кладuчè гор-

кое вs солодкое, а солодкое вs горкое (Варл., 78);
5) на его рuкè з неба роса падала, è наполнèвшè горсть его, спекла-

се на солодкès мед (Пралог, 676б);
6) вèно вароное гuстое ед"т öuкрованое хлебъ салод"т насене 

 едным солодкèм (Наб. тур., 24).

З а д а н н е  4. Патлумачце адрозненне флексій у падкрэсленых слова-
формах.

1) так ̃ж̃е нhмеöкèè купеöь што проступèть оу полоöку èно его по-
слат̃̃ к рèзh èно его тамъ wсуд#т̃̃ по рèзькому праву (Дагавор Полац-
ка з Рыгай, 1407, р. 23–25);

2) нын̃̃ ж бы кн#з̃̃ велèкыè вèтовтъ wспд͠рь наш, а любо его послhд-
кове кто колè будет̃̃ wсп͠дарь полоöкè оу полоöку èсклад ̃ ̃вчèнèлè, а любо 
мештерь задвèньскèè в рèзh, а тотъ èсклад ̃̃ держ#т̃̃ на wбh сторонh 
(Дагавор Полацка з Рыгай, 1407, р. 14–17).

З а д а н н е  5. Дапасуйце прыметнік, пададзены ў квадратных дужках, 
да падкрэсленага назоўніка. Запішыце атрыманую словаформу.

"öко Угольнèковèчъ... а шурèнъ его Болтромей Черемшèчъ hхалè 
на день Светого Духа зъ "рмарку [Кузнèöкiй, -а", -ое] (АВАК, т. 17, 
с. 109).

З а д а н н е  6. Пастаўце ўсе словы падкрэсленага словазлучэння ў фор-
мы, якія адпавядаюць пісьмовай традыцыі Х ст.

продал за сто è пят грошей лèтовскèхъ коня своего власного шер-
стью рыжого не прыскованого, грèва в него на левую сторону лежèт 
è волкоторжèна1 на левом стегне есть (ИЮМ, ХХХII, 64, 1578).

1волкоторжèна – ‘шрам ад укусу воўка’ (ГСБМ. Вып. 4. С. 135).
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З а д а н н е  7. Патлумачце, як узніклі варыянтныя канчаткі ў адной і той 
жа граматычнай пазіцыі падкрэсленага поўнага прыметніка.

1) треба не завсегды дховныхъ преложоных слухатè, але въ тотъ 
часъ, кды правды б͠жей оучат (Апокр., 68);

2) не èхъ, але б͠жее (навукi) через моvсе# даное (Апокр., 66 адв.).

З а д а н н е  8. Дапасуйце поўныя прыметнікі да назоўнікаў у форме на-
зоўнага склону множнага ліку.

(шèрокèй) дворы
(хорошèй) волове
(дèкèй) гусè

(родна") матерè
(права") рукы
(суха") трава

(сèне~) мор"
(далеко~) села
(мало~) тел#та

З а д а н н е  9. Пастаўце падкрэслены прыметнік у спрадвечную форму 
назоўнага склону множнага ліку. Запішыце атрыманую словаформу і па-
раўнайце з падкрэсленай. Патлумачце адрозненні.

а потомъ на четвертоè ндлè по св"те в ночè былè немèлостèвые 
страхè велèкèе дожды кгвалтовные домы подрывалè, верхè позносèлè, 
"ко черезъ всю тую ночъ не засыпалè люде (Баркалаб., р. 115–119).

З а д а н н е  10. Растлумачце паходжанне тапонімаў.
Барысаў, Браслаў, Койданава, Мар’іна Горка, Мсціслаўль, Петры-

каў, Рагачоў, Тураў.

З а д а н н е  11. Выявіце ўсе сцягнутыя формы прыметнікаў у радках 
з верша Кастуся Каліноўскага «Марыська чарнаброва, галубка мая...».

Марыська чарнаброва, галубка мая,
Дзе ж падзелася шчасце і ясна доля твая?
Усё прайшло, як бы не бывала,
Адна страшна горыч у грудзях застала.

З а д а н н е  12. Ахарактарызуйце прыметнікі ў сказах з фальклорных 
твораў.

1. Зялёна дуброва без ветру шуміць. 2. Ой, красна-ясна каліна 
ў лузе. 3. Ой, у полі бяроза, да ў полі кудрава. 4. Адбілася ад роду, 
як бел камень у воду. 5. Там жнуць жнейкі маладзенькі, у іх сярпоч-
кі залаценькі.

ТЭСТ
1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Поўныя прыметнікі называюць займеннымі, таму што яны:
1) скланяліся па займенным тыпе;
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2) утвараліся ад займенніка;
3) утвараліся пры дапамозе займенніка;
4) у выказванні выступалі толькі ў постпазіцыі – за імем (на-

зоўнікам, займеннікам).

2. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Ва ўтварэнні формы поўнага прыметніка былі задзейнічаны:
1) азначальны займеннік;
2) указальны займеннік;
3) прыналежны займеннік;
4) кароткі прыметнік;
5) назоўнік.

3. Адзначце правільны адказ.
Падкрэсленае слова з’яўляецца поўным прыметнікам у атрыбу-

тыўнай функцыі ў сказе:
1) блèзъ столбы моее поставте емоу хèжèöоу малоу (Чэцця, 149б);
2) колè дhт# малое к ͠щаемъ, не очекèваемъ волè его, кгды жъ 

wное нèчого не смыслèть (Навука, 9);
3) малого è велèкого онъ створèл, è однако о всhхъ промышл#етъ 

(Каліст, 1, 48б).

4. Адзначце правільны адказ.
Рэдукцыю канцавога галоснага перадае прыметнік, падкрэсле-

ны ў сказе:
1) Владèсла б ͠ье млс ̃̃тè. король полскèè. лèтовскè è рускè. èных 

земль гс ̃̃дарь (Грам. кар. Уладзісл., 1387);
2) а прè томъ былè чс ̃̃ные людè. панъ хр ̃̃щнъко зегловьскèè è док-

торъ сто̃̃славъ (Грам. кар. Уладзісл., 1387).

5. Адзначце правільны адказ.
uтеклè вs ночè дорогою брамы котора# есть межè двоèстымъ 

мuромъ а wгородомъ öрскèмъ (Хран., 351б).
Падкрэсленыя ў сказе прыметнікі выступаюць са спрадвечнай, 

фанетычна не змененай, флексіяй творнага склону адзіночнага ліку:
1) так;
2) не.

6. Адзначце правільны адказ.
Падкрэслены ў сказе прыметнік мае больш старажытны для да-

дзенай граматычнай пазіцыі канчатак у сказе:
1) вывел wтöè нашè èз землè егоупетское. è черес здоровье öесар-

ское теж прèс#гаем тобе... (Пак. Хр., 18б);
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2) реклъ есмъ вывестè вас зъ бhды зъ егèпетскоè до землè wплы-
ваючоè молоком è медом (Бібл., 110).

7. Адзначце правільны адказ.
И обон# гс ̃̃дь воню1 ___________ è рече Ноевè не прèложу к тому прк-

лèнатè землè, за дела человhческа# (Скар. КБ, 19 адв.).
1 воня – ‘пах, духмянасць’ (ГСБМ. Вып. 4. С. 181).

Замест пропуску ў сказ трэба ўставіць наступную форму прымет-
ніка добрыè (-а", -ое):

1) добра";
2) доброh;

3) добрую;
4) добрыè.

8. Адзначце правільны адказ.
старостове судовые гдh кнèгè лежать, будuть мочè лèсты заруч-

ные подъ печатьмè своèмè шл"хте даватè (Ст. 1588, 33).
Канчатак падкрэсленага ў сказе поўнага прыметніка множнага 

ліку назоўнага склону ўзыходзіць да былога канчатка:
1) мужчынскага роду;
2) жаночага роду;
3) ніякага роду.

9. Складзіце суадносныя пары: форма назоўнага склону множнага ліку 
поўнага прыметніка (1, 2, 3) – назоўнік (а, б, в), да якога гэта форма дапа-
суецца.

1) мудрыh;
2) мудрèè;
3) мудра";

а) учèтеле;
б) словеса;
в) речè.

10. Складзіце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3) падкрэсленае слова – гэта... (а, б, в).
1. Як ты дорага мне, мая родная мова –

Песні-долі маёй векавая аснова!
(Н. Гілевіч)

2. За лепшу долю роднага краю,
За сваіх браццяў у святой барацьбе –
Гэтакай толькі смерці жадаю,
Памяткі гэткай чакаю сабе.

(Я. Купала)



3. А там – прапахлы лекамі апошні прыпынак чалавечае даро-
гі, якая са скрыжавання юнацтва бачыцца бясконцай і прывабна-та-
ямнічай, і нельга нават падумаць, што калісьці давядзецца апынуц-
ца на такім сумным прыпынку (Л. Рублеўская).

а) кароткі прыметнік;
б) сцягнутая форма прыметніка;
в) поўны прыметнік.



102

Т э м а  10

СТУПЕНІ ПАРАЎНАННЯ ПРЫМЕТНІКАЎ

Граматычная катэгорыя ступеней параўнання прыметнікаў вы-
ражае меру якасці, уласцівую дадзенаму прадмету. Адрозніваюць 
звычайную, вышэйшую (кампаратыў) і найвышэйшую формы па-
раўнання прыметнікаў. Звычайная форма выступае як базавая пры 
параўнанні і роўная зыходнай форме якаснага прыметніка.

У праславянскай мове існавалі формы толькі вышэйшай сту-
пені параўнання прыметнікаў, якія супрацьпастаўляліся звычай-
ным формам.

Паколькі генетычна кароткія формы прыметнікаў з’яўляюцца пер-
шаснымі, то напачатку функцыянавалі толькі кароткія формы вышэй-
шай ступені параўнання. Яны ўтвараліся шляхам далучэння да асно-
вы прыметніка спецыяльных суфіксаў *-jьs- (-*jes-) ці *-ĕjьs- (-*ĕjes-).

Такія формы змяняліся па родах, ліках і склонах, як і кароткія 
прыметнікі, па іменным тыпе (таму іх часам называюць іменнымі 
формамі вышэйшай ступені параўнання). Пры скланенні канцавы ас-
новы *s аказваўся перад *j, з якога пачыналася флексія, і таму на мес-
цы іх спалучэння ўзнік гук *s’̆. Выключэннем сталі формы назоўнага 
і вінавальнага склонаў адзіночнага ліку кароткіх прыметнікаў муж-
чынскага і ніякага роду, у якіх чаргаванне *sj//*s’̆ не адбывалася, 
таму што канцавы *s у іх па законе адкрытага склада страціўся.
Н. *krasьn-ĕjes-[ø] – красьнhè *krasьn-ĕjes-ja – красьнhèша
Р. *krasьn-ĕjes-ja – красьнhèша *krasьn-ĕjes-jĕ – красьнhèшh
Д. *krasьn-ĕjes-ju – красьнhèшу *krasьn-ĕjes-jь – красьнhèшè
В. *krasьn-ĕjes-[ø] – красьнhè *krasьn-ĕjes-ju – красьнhèшю
Т. *krasьn-ĕjes-jьmь – красьнhèшьмь *krasьn-ĕjes-jьju – красьнhèшею
М. *krasьn-ĕjes-jь – красьнhèшè *krasьn-ĕjes-jь – красьнhèшè
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Некаторыя прыметнікі ўтваралі суплетыўныя формы параўнання: 
велèкъ – большhè, малъ – меньшhè, хорошь – лhпшhè і інш.

Акрамя сінтэтычных формаў вышэйшай ступені параўнання ка-
роткіх прыметнікаў, у якіх лексічнае і граматычнае значэнне выража-
ецца ў адной і той жа словаформе, яшчэ з часоў праславянскай мовы 
існуе апісальны спосаб перадачы значэння кампаратыву – свабодныя 
сінтаксічныя канструкцыі, у якіх лексічнае значэнне і граматычныя 
катэгорыі роду і ліку выражаюцца якасным прыметнікам у звычай-
най форме, а значэнне кампаратыву перадаецца прыслоўем: менhе 
добръ, болhе крèвъ і інш.

Лёс формаў вышэйшай ступені параўнання кароткіх прыметнікаў 
непасрэдна звязаны з лёсам саміх кароткіх прыметнікаў (паколькі 
апошнія былі заменены формамі поўных прыметнікаў, то, адпавед-
на, выйшлі з выкарыстання і кароткія формы вышэйшай ступені па-
раўнання). Выключэннем сталі толькі формы назоўнага склону адзі-
ночнага ліку ніякага роду тыпу умнhе, добрhе, краснhе, сèльнhе. 
Аднак яны змянілі сваю сінтаксічную функцыю і перасталі высту-
паць як азначэнні, паступова пераўтварыліся ў нязменныя формы 
вышэйшай ступені параўнання прыслоўяў. У старабеларускай мове 
ў такіх формах адбылася рэдукцыя канцавога галоснага [э] і шэраг 
іншых фанетычных змен, у выніку чаго і ўзніклі сучасныя формы 
накшталт вальней, мацней, хутчэй, якія з’яўляюцца формамі кампа-
ратыву прыслоўяў.

У агульнаўсходнеславянскай мове пераважалі поўныя формы 
вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў, якія выступалі ў выка-
званні як азначэнні і ўтвараліся пры далучэнні да адпаведных ка-
роткіх формаў указальных займеннікаў è (м. р.), " (ж. р.), ~ (н. р.). 
Поўныя формы кампаратыву змяняліся па родах, ліках і склонах так-
сама, як і іншыя часціны мовы займеннага тыпу скланення (таму іх 
называюць займеннымі формамі). Такія формы зведалі тыя ж самыя 
фанетычныя і марфаналагічныя змены.

У старабеларускай мове найбольш пашыраным пры  ўтварэнні 
зай менных формаў кампаратыву быў суфікс -ейш-: чèè светъкè 
бuдuть годнейшèè (КВЗС, 25).

Значна шырэй, чым у сучаснай беларускай мове, выкарыстоўва-
лася форма вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў з суфіксам 
-ш-: в глuбшuю пuшъчu (Зб. 259, 183). Гэты ж суфікс афармляў і су-
плетыўныя формы кампаратыву: лhпшèè шаты (Біблія, 57);  мhньшiè 
брат (Вісл., 23).
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Дадатковыя ўзмацняльныя адценні надаваліся кампаратыву 
ў скла дзе разнастайных свабодных сінтаксічных канструкцый:

yy са словам еще: еще болшыè крèвды... сталèся (АЗР, I, 205, 
1500 г.);

yy з прыслоўямі мало, троха, трохè: два ланöухè троха большèхъ 
(АВК, ХХII, 155, 1565 г.);

yy з прыслоўямі много, многèмъ, многокроть: нынешнее [поколенèе] 
многокроть горшее (РИБ, VII, 929, 1588 г.);

yy з прыслоўем далеко (вельмі пашыраная канструкцыя): далеко 
значнейшую честь (ССЖ, 346)1.

У агульнаўсходнеславянскай мове існавалі сінтэтычныя формы 
найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў са стараславянскім 
прэфіксам пре-, які далучаўся да прыметніка ў форме звычайнай сту-
пені: предèвныè, премудрыè, а таксама з агульнаславянскім па пахо-
джанні прэфіксам наè-, які далучаўся да прыметніка ў форме кам-
паратыву: наèмудрhèшèè, наèславнhèшèè.

У старабеларускай мове самым пашыраным прэфіксам пры ўтва-
рэнні формаў найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў з’яў-
ляў ся прэфікс най-, які ўзнік у выніку рэдукцыі другога галоснага 
ў пры стаўцы наè- [najь]: наймоöнhèшèй, найкоштовнhйшèй.

Пад уплывам польскай мовы пэўнае пашырэнне атрымаў і прэфікс 
на-: навышъшèй, намèлhйшèй.

Існаваў і апісальны спосаб для выражэння найвышэйшай ступені 
параўнання прыметнікаў пры дапамозе:

yy займенніка самыè: презъ самuю досконалuю любовъ (Карп., 13б);
yy займенніка вьсь: славнейшèй всехъ (Скар. КБ, 12);
yy прыслоўяў вельмè, надто, надзвычаè, наèбольш: сталсе велмè 

велèкès гнhвъ (Кн. Мак., 49б);
yy прыслоўяў мало, маленько, немного, намней: а тако дорога была 

маленко долга (Тры Валх., 13);
yy азначальнага прыслоўя "къ: "къ набольшее старанье (Варл., 

173);
yy займенніка што: што лепшого кон" (АВАК, XVIII, 57, 1584 г.)2.

Як паказваюць шматлікія прыклады з твораў старабеларускага 
пісьменства, для выражэння значэння найвышэйшай ступені параўнан-

1 Паводле звестак з манаграфіі М. Г. Булахава «Гісторыя прыметнікаў бе-
ларускай мовы» (Ч. 2 : Сінтаксічны нарыс. Мінск : БДУ, 1971. С. 249–273).

2 Там жа.
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ня прыметнікаў існавалі і іншыя прыназоўнікавыя і беспрыназоўніка-
выя свабодныя сінтаксічныя канструкцыі. Не ўсе яны захаваліся і вя-
домы ў сучаснай беларускай мове.

ЗАДАННІ
З а д а н н е  1. Утварыце ўсе магчымыя іменныя формы вышэйшай сту-

пені параўнання прыведзеных прыметнікаў. Выкарыстоўваючы іх, складзі-
це тры словазлучэнні з назоўнікамі плодъ, дhло, дорога. Праскланяце іх 
у трох ліках.

Бедьнъ, горькъ, каменьнъ, крèвъ, круглъ, лèхъ, молодъ, поздьнъ, 
полонъ, простыè, розумьнъ, светьлъ, солодъкъ, тверезъ, öелъ.

З а д а н н е  2. Дайце граматычную характарыстыку падкрэсленай сло-
ваформы.

В сè же времена бысть знаменье на западе: звезда превелèка, 
луче èмущè акы кровавы, въсходящè с вечера по заходе солнечнемь, 
è пребысть за z̃ днèй (Лаўр. лет., 55 адв.).

З а д а н н е  3. Вызначыце сінтаксічную ролю падкрэсленых словафор-
маў і патлумачце іх утварэнне.

Въ любвè пребывающе, меншè è покаряющеся старейшèмъ, è не 
смеюще пред нèмè глаголатè, но все с покореньемь è с послушаньем 
велèкымъ. Тако же è старейшèè èмя[ху] любовь к меншèмъ, наказа-
ху, утешающе яко чада възлюбленая (Лаўр. лет., 63 адв.).

З а д а н н е  4. Прачытайце ўрывак з Прамовы Льва Сапегі. Падкрэсле-
ныя словаформы з’яўляюцца субстантываванымі прыметнікамі. Аднавіце 
формы звычайнай ступені параўнання гэтых прыметнікаў. Якім спосабам 
яны ўтварыліся і ад якіх асноў?

абы се бо"чы права ^ кожъдого кгвалтu, è збыткu погамовалъ, 
а надъ слабшèмъ è худъшèмъ не паствèльсе, è uтèскатè его не могъ 
бо дл# того права сuть постановлены, абы можномu è потuжномu, не 
все было вольно чынèтè (Ст. 1588, 1).

З а д а н н е  5. Знайдзіце ўсе сказы, у якіх ёсць прыметнікі ў форме най-
вышэйшай ступені параўнання.

1) послалъ к ͠нзь Андрhй кь брату своему меншему родному Дмè-
трèю буквèöу (Мам., 178);

2) есмъ азъ... человhкъ недужèы вè è краткаго временè, è малыè 
къ разуменèю судовъ è правовъ (Скар. ПБ, 13б);

3) в том мамка намнhsшого сына его скрèла а своег подкèнула 
(Бельск., 334б);
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4) на пагубу сластолюбèвымъ è невhждамъ, възлюбèвшымъ сей 
прелестный погèбающiй вhкъ (Аб адзінай веры, 8);

5) льстèвiè же уловлены будуть льстямè своèмè (Скар. ПС, 18б).

З а д а н н е  6. Патлумачце адрозненні ў формах прэфіксаў падкрэсленых 
прыметнікаў. Значэнне якой ступені параўнання яны выражаюць? Як утво-
раны падкрэсленыя словаформы?

1) Коль красна есè, è яко велмè лhпа есь наèмèлеèшая въ коханè-
яхъ (Скар. ПП, 9б);

2) Еслè пущу Трыщана, будеть королю жаль Мèлèенöа, еслè пущу 
Мèлèенöа, тогда моему намèлеèшому Трыщану вмеретè (Трышч., 
р. 286–288);

3) w сн͠оу мой наймèлейшèй оузнаè бедноую маткоу свою а выслu-
хай молèтвы моее (Пак. Хр., 11б);

4) мuдреö поведаеть, èж жèвот человечыs наsдолжшès естъ сто 
лhтъ (Зб. 255, 424б).

З а д а н н е  7. Як трэба ідэнтыфікаваць падкрэсленую форму ступені па-
раўнання? Патлумачце яе ўтварэнне.

выпустèша печенhзè мужь своè. бh бо превелèкъ зhло. è стра-
шенъ. è выступè мужь володèмерь. è оузрh è печенhзèнъ è по-
смh"с#. бh бо середнèè тhломь (Лаўр. лет., 42 адв.).

З а д а н н е  8. Вызначыце часцінамоўную прыналежнасць і сінтаксіч-
ную ролю падкрэсленых словаформаў. Ідэнтыфікуйце формы ступеней па-
раўнання прыметнікаў (іменная, займенная, вышэйшай ступені, найвышэй-
шай ступені).

1) венеöь... важèлъ естъ талантъ злата съ драгымъ каменèемъ 
(Скар. ДЦ, 87б);

2) Дражшая естъ паче всехъ скарбовъ мудрость (Скар. ПС, 8б);
3) есè драго важèлъ собh жèвотъ моè предъ очèма своèма (Скар. 

ПЦ, 57б);
4) поучèся разуму яко дражшè естъ сребра (Скар. ПС, 26).

З а д а н н е  9. Знайдзіце ў сказах апісальныя канструкцыі са значэннем 
ступені параўнання. Як яны ўтвораны? Значэнне якой ступені выражаюць?

1) былъ моужь wныè болеè всèх с͠новъ востwчныхъ (Зб. 262, 12);
2) "къ оловъ естъ подлhйшiй надъ злото, такъ станъ кождого ко-

рол# естъ подлhйшiй надъ станъ капланскiй (Зб. вып., 52);
3) но è то за велмè велèкую суету сужу (Скар. КЕ, 13 адв.);
4) панна Мар¿а была маленко велèка (Тры Валх., 61);
5) всехъ зверовъ, птаховъ è бест¿й, волковъ, гадовъ è вороновъ 

драпежнейшèмè будучè (ЕК, ІІ, 66 адв.).
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З а д а н н е  10. Ва ўрыўках з твора «Пакуты Хрыста» (канец XV ст.) знай-
дзіце прыметнікі ў формах усіх трох ступеней параўнання. Як выражана  
форма кампаратыву?

то оужо колè оучоула пресмутная матка. бегом̃̃ как ̃̃ болшèм̃̃ могла 
до него плачоучè прèшла (Пак. Хр., с. 10);

да wна вèдèт̃̃ мèлост¿ве. преwкроутнымè è преwстрымè гвоздъ-
мè на крèсте есть прèбèт̃̃. è с крèжом̃̃ от земле есть поднесонъ (Пак. 
Хр., с. 10 адв.);

протож ̃̃ моукè которые мèлост¿ва" матка премèлого с ͠на своего 
род#чè не чоула. а далеко большую моуку мhла. на моукоу с͠на своего 
смотр#чè (Пак. Хр., с. 11).

ТЭСТ
1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Вядома, што ў старажытнасці ўсе іменныя формы вышэйшай сту-

пені параўнання прыметнікаў утвараліся пры дапамозе суфікса -hèш- 
ці -ьш-. У назоўным склоне адзіночнага ліку [ш] адсутнічаў у фор-
мах:

1) мужчынскага роду;
2) ніякага роду;
3) жаночага роду.

2. Адзначце правільны адказ.
У беларускай мове форма вышэйшай ступені параўнання прыс-

лоўя тыпу грамчэй, цішэй па паходжанні з’яўляецца застылай фор-
май вышэйшай ступені параўнання кароткага прыметніка назоўна-
га склону:

1) адзіночнага ліку мужчынскага роду;
2) множнага ліку мужчынскага роду;
3) адзіночнага ліку жаночага роду;
4) множнага ліку жаночага роду;
5) адзіночнага ліку ніякага роду;
6) множнага ліку ніякага роду.

3. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Многы же öерквè созда по властè своей, èбо созда öерковь пре-

красну на дворе своем святаго мученèка Дмèтрèя è украсè ю дèвно 
èконамè è пèсаньем (Лаўр. лет., 148 адв.).
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Падкрэслены прыметнік валодае наступнымі граматычнымі ха-
рактарыстыкамі:

ступень параўнання: род: склон:
1) звычайная; 6) мужчынскі; 12) назоўны;
2) вышэйшая; 7) жаночы; 13) родны;
3) найвышэйшая; 8) ніякі; 14) давальны;
  15) вінавальны;
форма: лік: 16) творны;
4) іменная; 9) адзіночны; 17) месны.
5) займенная; 10) множны;
 11) парны;

4. Адзначце правільны адказ.
кн"з Игор на древ"ны, дан... незноснuю взложèл, болшuю нèж wлег 

wпекун его (Стрыйк., 439б).
Падкрэсленае слова выступае ў форме вышэйшай ступені па-

раўнання і суадносіцца з прыметнікам:
1) велèкèè;
2) дорогèè;
3) многèè.

5. Адзначце правільны адказ.
што сее хuлы горшее што сее злостè лютhе, што сего  лèходhèства 

горьшее (Чэцця, 41б).
Падкрэсленае слова выступае ў форме вышэйшай ступені па-

раўнання і суадносіцца з прыметнікам:
1) горькèè;
2) зълыè;
3) плохъè.

6. Адзначце правільны адказ.
Падкрэсленае слова з’яўляецца прыметнікам у форме кампара-

тыву ў сказе:
1) Лучшеè абы каждый кто не хочеть згèнутè èншого собh ле-

карства за часу èскалъ, а таковымъ пастырwмъ покоè далъ (Будны. 
Прадмова, 7б);

2) Лuчшèè ест овощъ моè нежелè злато è каменèе драгое (Скар. 
ПС, 15).
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7. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Прыметнікі ў форме найвышэйшай ступені параўнання ёсць 

у сказах:
1) влдко гсдè преблагès творче вс"кое тварè не презрè созданè" 

своего (Зб. 752, 503б);
2) а Пулкан не спал с кон#, è конь шол под нèм у наèгущыè луг 

è содралъ ему всю парcуну è не мог скèнутè... (Трышч., р. 203–206);
3) а рhка wгнèста# течè бuдет пробuючè ч͠лкwв̃̃. еслè кто золотыè 

оучèн̃̃кè мает, свhтлhèш¿è бuдuт, а кто солом#ныè оучèн̃̃кè мhтè бu-
дет è не трваючè, пойман̃̃ бuдет wгнем (Казанне Кірыла, 152);

4) се во èстèнноу, наразuмнhèш¿è. что сотворèл ̃̃ б͠гь с#кого. èлè 
блèзка к семоу èщè да б@дешь поспешенъ (Тайна тайных, ν);

5) людè боудоут носèтè wдежu предèвнu господоу бгu невгоднu 
(Сівіла, 174б);

6) надъ высокèмъ еще естъ вышшèè, è надъ тымè также еще 
суть èные вышшèе (Скар. КЕ, 9).

8. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У сказе... (1, 2, 3) прэфікс у падкрэсленым слове... (а, б, в).
1) Бо è лекаръство найкоштовнейшее одному [хорому] даетъ здо-

ровье, а другому... смерть прèносèтъ (Адказ І. Пацея, 530);
2) много тежъ з вашèхъ рèöерев намоöнейшèхъ è наславней-

шèхъ... прèлучèлèсе ку войску александровому (Алекс., 16б);
3) не даетs лè гласу своего на высокыхъ è на наèвышшèх горахъ 

(Скар. ПС, 14б);
а) мае агульнаславянскае паходжанне;
б) паходзіць з польскай мовы;
в) утвораны ў старабеларускай мове.

9. Адзначце правільны адказ.
Дражшая естъ паче всехъ скарбовъ мудрость (Скар. ПС, 8б).
Падкрэсленая форма прыметніка выступае ў сінтаксічнай функ-

цыі:
1) азначэння;
2) дапаўнення;
3) акалічнасці;
4) дзейніка;
5) (часткі) выказніка.



10. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Значэнне найвышэйшай ступені параўнання перадаюць апісаль-

ныя канструкцыі ў сказах:
1) Ты пакъ учèнèлъ есè злеè всèхъ èже былè суть предъ тобою 

è наделалъ есè собh боговъ чужèхъ слèтыхъ (Скар. ТЦ, 160б);
2) мне гсдь бог wб"вèл жес ты над мене подлеsшыs не естъ (Зб. 752, 

581);
3) свhдhöства знакомèтшыхъ у Грековъ велмè славныхъ отöовъ 

тутъ выпèсалемъ (Унія, 8 адв.);
4) Змèя же бе хèтрейшè всехъ зверей землè (Скар. КБ, 12).
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Т э м а  11

ГРАМАТЫЧНЫЯ КАТЭГОРЫІ ДЗЕЯСЛОВА. 
АСНОВЫ І КЛАСЫ ДЗЕЯСЛОВА. 
ТЭМАТЫЧНАЕ І НЕТЭМАТЫЧНАЕ 
СПРАЖЭННЕ: ФОРМЫ ЦЯПЕРАШНЕ-
БУДУЧАГА ЧАСУ

Дзеяслоў ва ўсіх формах абазначае дзеянне або стан: бегчы – бе-
гаць – бягу – бяжы, стаміцца – стамляцца – стамляюся – стомле-
ны. Дзеянне і стан можа называць і імя (бег, беганне, стома, стомле-
насць), але дзеяслоў паказвае дзеянне як працэс, ахарактарызаваны 
адносна рэальнасці, часу і спосабу яго ажыццяўлення. Гэтыя харак-
тарыстыкі дзеяслова выяўляюцца праз спецыфічныя катэгорыі ладу, 
часу і трывання. Як граматычны цэнтр паведамлення дзеяслоў су-
адносіцца з прадметам выказвання, што забяспечваецца дапасаваль-
нымі катэгорыямі ліку і асобы, якія звязаны з сінтаксічнымі асабліва-
сцямі дзеяслоўнай словаформы.

Лексіка-граматычнай з’яўляецца спецыфічная дзеяслоўная катэ-
горыя стану. Яна цесна звязана з семантыкай дзеяслоўнай лексемы, 
але афармляецца ў сінтаксічных сувязях дзеяслоўнай словаформы 
і толькі ў неспрагальных (іменных) формах (напрыклад, кіруемы 
працэс – дзеепрыметнік залежнага стану і супрацоўнік, кіруючы пра-
цэсам, – дзеепрыметнік незалежнага стану).

Усе пералічаныя катэгорыі спрадвеку ўласцівы славянскаму дзея-
слову. Аднак формы іх выражэння, значнасць у сістэме дзеяслоўных 
катэгорый і формаў у старажытнасці былі іншымі.

Так, у сучаснай сістэме мовы ўказанне на спосаб працякання 
дзеяння забяспечвае катэгорыя трывання. Першапачаткова ж гэта 
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ўказанне заключалася ў семантыцы дзеяслоўнай асновы. Пра і.-е. 
трывальныя проціпастаўленні ў славянскіх мовах нагадваюць пары 
аднакарэнных дзеясловаў аднолькавага трывання: везці, сядзець (са-
мому) – вазіць, садзіць (каго- або што-небудзь); несці, лезці (адной-
чы) – насіць, лазіць (шматкратна). Семантычныя адрозненні паводле 
спосабу працякання дзеяння прасочваюцца і ў ранніх усходнеславян-
скіх помніках. Напрыклад, у сказе з Лаўрэнцьеўскага летапісу: а Двè-
на èс того же лhса потечет а èдеть на полунощье è внèдеть в море 
Вар#жское1 – паводле семантыкі першы і трэці дзеясловы называюць 
дзеянні, якія адбываюцца заўсёды: потечеть ‘выцякае, бярэ пачатак’ 
(а не возьме) і внèдеть ‘упадае, канчаецца’ (а не кончыööа). Іх асновы 
маюць значэнне закончанага трывання (ёсць указанне на пачатак і ка-
нец). Дзеяслоў èдеть, які называе дзеянне непарыўнае, безад носнае 
да часавага моманту, – незакончанага трывання. Аднак усе тры дзея-
словы ўтвараюць рад аднародных выказнікаў, а паводле часавага пла-
ну потечет а èдеть è внèдеть аднесены да цяперашняга часу. Інакш 
кажучы, у семантыцы трывальныя адрозненні ёсць, а марфалагічна-
га проціпастаўлення дзеясловаў рознага трывання няма.

Развіццё сэнсавага боку катэгорыі трывання прывяло да про-
ціпастаўленасці дзеяння ўвогуле («нейтральнага») і дзеяння з указан-
нем на спосаб працякання (пачатак: спяваць – заспяваць, завершанас-
ць: пісаць – напісаць, браць – узяць, аднаразовасць: кры чаць – крыкнуць, 
шматкратнасць: прайсціся – прахаджвацца і г. д.). Спосабы ўтварэння 
такіх трывальных пар стабілізаваліся толькі ў старабеларускі перы-
яд. Сярод іншых самым прадуктыўным аказаўся спосаб прэфіксацыі.

Паколькі першапачаткова не было замацаваных марфалагічных 
прыёмаў афармлення трывальных значэнняў, указанні на спосабы 
працякання дзеяння перадаваліся рознымі формамі часу. Менавіта 
формы часу адрознівалі:

yy мінулыя дзеянні:
– цэльныя або паэтапныя (аорыст і імперфект);
– з вынікам ў момант гутаркі або папярэднія іншаму мінуламу 

дзеянню (перфект і плюсквамперфект);
yy дзеянні, якія супадаюць з момантам гутаркі або пачнуцца пас-

ля яго (цяперашні і будучы просты);
yy будучыя дзеянні: абсалютныя і адносныя да іншага будучага 

дзеяння (будучы складаны І і будучы складаны ІІ).
1 Пераклад: Дзвіна з таго лесу выцякае (бярэ пачатак), ідзе на поўнач і 

ўпадае ў Балтыйскае мора.
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З развіццём катэгорыі трывання адбывалася перабудова сістэ-
мы часоў дзеяслова. Эвалюцыя ішла ў напрамку эканоміі граматыч-
ных сродкаў, пры гэтым павінна была захоўвацца дакладнасць пера-
дачы значэння: скарачалася колькасць формаў часу, сталі выразна 
размяжоўвацца цяперашні і будучы просты, некаторыя семантыч-
ныя адценні пачалі перадавацца з дапамогай мадальнасці і сінтак-
січных канструкцый.

Катэгорыі асобы і ліку звязаны з сінтаксічнай функцыяй дзея-
слоўнай формы. Катэгорыя асобы ўласціва толькі спрагальным 
формам, якія функцыянуюць у якасці самастойнага выказніка або 
звязкі пры іменным выказніку. Катэгорыя ліку ахоплівае ўсе змен-
ныя дзеяслоўныя формы (уключаючы іменныя) і забяспечвае іх сін-
таксічную сувязь з імем (дзейнікам). З дапамогай гэтых катэгорый 
дзеянне суадносіцца з гаворачай асобай (аўтарам)/асобамі або су-
бяседнікам/субяседнікамі; удзельнікам дыялогу проціпастаўлена 
3-я асоба/ асобы.

Катэгорыя ладу характарызуе ўстаноўленыя аўтарам (гаво-
рачым) адносіны дзеяння (стану) да рэчаіснасці. Супастаўляльны 
аналіз славянскіх моў паказвае, што зыходная сістэма праславян-
скай мовы мела больш складаны набор формаў для дэталёвага вы-
ражэння гэтых адносін.

Марфалагічная сістэма ўсходнеславянскіх моў паказвае двухсту-
пеньчатую градацыю сродкаў выражэння катэгорыі ладу: рэальнаму 
ладу (абвеснаму) проціпастаўлены ірэальныя (загадны і ўмоўны), 
кожны з якіх мае свае сродкі выражэння. Такім чынам, лад, як і час, 
з’яўляецца граматычным значэннем дзеяслоўнай формы.

Абвесны лад выражае рэальнае дзеянне, якое адбывалася, адбы-
ваецца ці будзе адбывацца. З марфалагічнага боку гэта ўсе формы 
часу дзеяслова.

Загадны лад абазначае пабуджэнне да дзеяння, а не рэальнае дзе-
янне. Умоўны лад перадае дзеянне, магчымае пры пэўных умовах. 
Ірэальныя лады формаў часу мець не могуць.

Катэгорыя стану звязана з проціпастаўленнем дзеяння як ак-
тыўнай функцыі суб’екта (незалежны стан) і яго прыметы, што не 
выцякае з яго актыўнасці, або з’яўляецца вынікам знешняга ўздзе-
яння (залежны стан): Студэнт піша канспект. – Канспект пішацца 
студэнтам. Такім чынам, паняцце стану дзеяслова цесна звязана 
з яго семантыкай і выражаецца не толькі (і не заўсёды) марфалагіч-
на, але і ў сінтаксічных адносінах. Таму стан з’яўляецца катэгоры-
яй лексіка-граматычнай.
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На марфалагічным жа ўзроўні вылучаецца толькі апазіцыя не-
залежнага і залежнага станаў, дзе незалежны аформлены праз пе-
раходнасць як адсутнасць залежнасці (інакш кажучы: усе пераход-
ныя дзеясловы – незалежныя), а залежнасць рэгулярна выражаецца 
толькі ў форме залежнага дзеепрыметніка пры дапамозе пэўных фор-
маўтваральных суфіксаў (напісаны, вымыты, высахлы).

Асновы, ад якіх пры дапамозе розных марфалагічных сродкаў ут-
вараюцца дзеяслоўныя формы, называюцца асновамі дзеяслова (не 
блытаць з асновамі слова!). Існуюць два віды асноў:

1) асновы інфінітыва – інфінітыў без фіналі -тè: чèта-тè, пèса-тè, 
носè-тè, нес-тè;

2) асновы цяперашняга часу – асабовыя формы цяперашняга часу 
без канчатка: чèта(j)-ешè, пèш-ешè, нос-èшè, нес-ешè. Ад асновы ця-
перашняга часу ўтвараліся формы цяперашне-будучага1 часу, загад-
нага ладу, дзеепрыметнікі цяперашняга часу; ад асновы інфініты-
ва – формы аорыста, імперфекта, перфекта, плюсквамперфекта, 
формы ўмоўнага ладу, дзеепрыметнікі прошлага часу. Акрамя таго, 
інфінітыў ужываўся пры ўтварэнні будучага складанага І.

Па спосабе далучэння канчатка ўсе дзеясловы падзяляліся на тэ-
матычныя (канчатак далучаўся з дапамогай тэматычнай галоснай 
*-е-/*-о-, *-і-) і нетэматычныя (канчатак далучаўся непасрэдна да 
асновы). Тэматычная галосная асобнага марфемнага статусу не мае 
і з’яўляецца часткай канчатка або суфікса.

Паводле структурных асаблівасцей асноў цяперашняга часу буду-
ецца класіфікацыя, якая паказвае заканамернасці арганізацыі і функ-
цыянавання сістэмы праславянскага дзеяслова.

І клас – аснова на *-е-/*-о-:
 1-я асоба адз. л.: *mogǫ (mog-o-m), *nesǫ,*pekǫ (pek-o-m);
 2-я асоба адз. л.: *mož-e-ši, *nes-e-ši, *peč-e-ši;
ІІ клас – аснова на *-nе-/*-nо-:
 1-я асоба адз. л.: *kinǫ (kid-no-m), *stanǫ (sta-no-m);
 2-я асоба адз. л.: *ki-ne-ši, *sta-ne-ši;
ІІІ клас – аснова на *-jе-/*-jо-:
 1-я асоба адз. л.: *myjǫ (my-jo-m), *xočǫ (xot-jo-m);
 2-я асоба адз. л.: *my-je-ši, *xoč-je-ši;
1 Формы цяперашняга і будучага простага часу разглядаюцца разам, па-

колькі мелі аднолькавыя канчаткі.
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ІV клас – аснова на *-i-:
 1-я асоба адз. л.: *vid-i-om > vidjom > *vidžǫ, *xval-i-om > *xvaljǫ;
 2-я асоба адз. л.: *vid-i-ši, *xval-i-ši;
V клас – нетэматычныя дзеясловы: *byti, *dadti, *ĕdti, *vĕdeti, 

*imati – бытè, датè, hстè, вhдетè, èматè.
Пакуль катэгорыя трывання не набыла выразнага марфалагіч-

нага выражэння, формы цяперашняга і будучага простага часу не 
адрозніваліся (табл. 21, 22).

Табліца 21
Спражэнне нетэматычных дзеясловаў  

у цяперашнім часе

Дзеяслоў

Асоба

бытè датè hстè вhдетè èматè

Адзіночны лік

1-я есмь дамь hмь вhмь èмамь

2-я есè дасè hсè вhсè èмашè

3-я есть дасть hсть вhсть èмать

Множны лік

1-я есмъ дамъ hмъ вhмъ èмамъ

2-я есте дасте hсте вhсте èмате

3-я суть дад"ть hд"ть вhд"ть èмуть

Парны лік

1-я есвh давh hсвh вhвh èмавh

2–3-я еста даста hста вhста èмата

У працэсе развіцця сістэмы спражэння ад дзеяслова бытè заста-
лася толькі форма трэцяй асобы адзіночнага ліку – есть > ёсць, якая 
стала выконваць функцыю ўніверсальнай звязкі.

Дзеясловы датè і hстè сталі рознаспрагальнымі, таму што ў пер-
шай асобе множнага ліку набылі аналагічныя ІІ спражэнню фор-
мы дадзім, ядзім, а ў трэцяй асобе множнага ліку – аналагічныя 
І спражэнню дадуць, ядуць.

Дзеясловы вhдетè і èматè вельмі рана былі заменены блізкімі 
па значэнні тэматычнымі дзеясловамі ведатè і èметè.
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Табліца 22
Спражэнне тэматычных дзеясловаў  

у цяперашнім часе

Дзеяслоў

Асоба

нестè печè чèтатè ходèтè

Адзіночны лік

1-я несу пеку чèтаю хожу

2-я несешè печешè чèтаешè ходèшè

3-я несе(ть) пече(ть) чèтае(ть) ходè(ть)

Дзеяслоў

Асоба

нестè печè чèтатè ходèтè

Множны лік

2-я несете печете чèтаете ходèте

3-я несуть пекуть чèтають ходять

Парны лік

1-я несевh печевh чèтаевh ходèвh

2–3-я несета печета чèтаета ходèта

Акрамя заканамерных фанетычных змен, формы цяперашняга 
часу зведалі скарачэнне апошняга галоснага ў другой асобе адзі-
ночнага ліку: несешè > нясеш. Формы трэцяй асобы адзіночнага ліку 
з канцавым -ть [ц’] і без яго адпавядаюць асаблівасцям вымаўлення 
гэтай формы ў розных гаворках. Гутарковага паходжання былі і ва-
рыянты першай асобы множнага ліку тыпу несемо, ходèмо.

У старабеларускім пісьменстве адзначаны марфалагічныя ва-
рыянты, выкліканыя іншамоўнымі ўплывамі: польскім – тыпу вере 
‘веру’, се бое ‘баюся’, несемы ‘нясём’ і інш.; царкоўнаславянскім – не-
сетъ ‘нясе’, ходèтъ ‘ходзіць’. Акрамя таго, адзначаюцца яшчэ і шмат-
лікія арфаграфічныя варыянты, тыпу нес@, чèта\, несешы, несешъ, 
несет.

ЗАДАННІ

З а д а н н е  1. Прачытайце ўрывак з Віленскага летапісу. Вызначыце тры-
ванне дзеясловаў і спосабы яго выражэння.

зъжалèвс# велèкыè кнзь скèрsгаèло. поèде1 з братею своею с ве-
лèкым кн#земь вèтовтомъ. è с кост#нтèномъ корбутомъ. è съ се-
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меном. è съ локвенем è пом#ну1 слово бож¿е. èже рече в ню же мhру 
мhрèте ^мhрèтс# в немъ2, а што сhете то è пожнете.

1поèде, пом#нu – формы аорыста перадаюць цэльнае дзеянне, законча-
нае ў мінулым.

2в немъ – апіска, замест вамъ.
З а д а н н е  2. Прачытайце ўрывак з Граматы палачан у Рыгу (1465). Пра-

аналізуйце формы асобы, ліку і ладу.
А н͠нh оуже дал б͠гъ тое повhтрèе1 оун#лос# ^ б͠жь# нарожень# 

è до сèх мhстъ оу нас того нет б ͠гъ помèловал • протож што бы ваша 
 млстъ• наших полочанъ къ собh пускалè быхмо промеж себе торгова-
лè, как прежь было è сусhдьство è прè"знь мhлè

1 поветрèе – ‘пошасць, мор, эпідэмія’ (ГСБМ. Вып. 25. С. 40).
З а д а н н е  3. Запішыце рэканструяваныя праславянскія формы наступ-

ных інфінітываў і назавіце гістарычныя фанетычныя чаргаванні, якія ад-
быліся ў іх.

Бегчы, берегчè, вестè, дышатè, гл"детè, крастè, могчè, мочèтè, 
пр"стè, печè, слушатè, тèснутè.

З а д а н н е  4. Супастаўце дзеяслоўныя формы маю і займею. Вызначы-
це іх марфалагічную будову і ўтваральныя асновы.

З а д а н н е  5. Адзначце тэматычныя галосныя (дзе яны ёсць) у дзея-
слоўных асабовых формах.

Бросаемъ, бросèшè, водèмъ, глянеть, говорèте, гонèшè, дамъ, 
двèнемъ, дhлаемъ, есè, желаемъ, зрèте, èмамь, кèдаеть, можете, 
мокнемъ, просèшè, шèеть, hсте.

З а д а н н е  6. Для прапанаваных дзеясловаў вызначыце асновы інфініты-
ва і цяперашняга часу. Ці заўсёды гэтыя асновы супадаюць?

Бьратè, везтè, нестè, носèтè, даватè, дунутè, дутè, èстè, кластè, 
лезтè, местè, растè, садèтè, сажатè, ходèтè, хотетè.

З а д а н н е  7. Вызначыце клас паводле асновы цяперашняга часу пры-
ведзеных дзеясловаў.

Бегатè, бèтè, бытè, важèтè, вèдетè, водèтè, вhдатè, вhдетè, 
в’язатè, глянутè, даватè, датè, èматè, èметè, лèтè, крèкнутè, крè-
чатè, мокнутè, носèтè.

З а д а н н е  8. Прааналізуйце падкрэсленыя формы нетэматычных дзея-
словаў у прыкладах са старабеларускіх помнікаў:

1) ты весè стезю èх (Чэцця, 187б);
2) у пеленкахъ оускормленъ есмъ, è въ печалехъ велèкèхъ (Скар. 

ПБ, 11);



118

3) естълè суть правы слова его (Скар. ПБ, 4б);
4) не вhмы для которыхъ прèчèнъ то теперъ обводять (АСД, І, 

113, 1546);
5) кто вhсть вhр@ твою è дръжèть wбычаè закона твоего 

(Арыст., 159);
6) Што прото учèнèть панъ вèннèöы, прèèдеть è погубèть ратаè 

è дасьть вèннèöу èнымъ (Цяп., 60б);
7) который дей с того постреленя не вем, еслè жèв буде (АВК, 

XXXVI, 59, 1582);
8) кто щепèтъ вèннèöу, а зs овоöу еè не "сть (Апокр., 201б);
9) потравы1 èх солодко чèн"т а посполèте холодное ед"т (Наб. 

тур., 24);
10) всю землю которую вèдèшь тобh дам è насhню твоему навhкè 

(Біблія, 35);
11) Мешок без грошеs нèчого не ест, але дотол его ховают покè в нèм 

грошè сут (Зб. 261, 205);
12) частè естественныè кождого Сакраменту сутs двh; то есть: ма-

теры# è форма (Зб. вып., 3).
1потрава – ‘страва’ (ГСБМ. Вып. 27. С. 311).

З а д а н н е  9. Перакладзіце на сучасную мову. Растлумачце асаблівасці 
ўтварэння падкрэсленай дзеяслоўнай формы.

въставъ. èд@ къ о͠öоу мо~моу. è рек@ ~моу оч͠е. съгрhшèхъ на нб̃о 
è прhдъ тобо\. оуже нhсмь достоèнъ нарештèс# сынъ твоè. (Астр. 
Ев., л. 118).

З а д а н н е  10. У наступных прыкладах прааналізуйце падкрэсленыя 
формы і размяжуйце дзеясловы датè і даватè.

1) маетъ мыто платèтè черезъ всè мыта положоные, какъ è èн-
шые дають мыто (АЗР, І, 24, 1388);

2) не зараз ед"т "к дадут, ажъ въсhм роздадут (Зб. 261, 91б);
3) На томъ каменè збудую öерковъ мою, è ворота пекельные не 

здолеють ее. И дамъ тобе ключè королевства небесного (Цяп., 22б);
4) wчè всhх на т# уповают è ты даешь пèщу èм во бл͠го врема 

(Зб. 261, 97б);
5) еслè онъ даетъ: хтож èмs ^н#тè ее можеть (Карп., 27б);
6) хтоколвекъ дасть напèтèс# wдному зs тыхъ меншèх кубок зèм-

ноè воды, толко под èмhнsем оученèка, не згубèтъ заплаты своеè 
(Варл., 73).
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З а д а н н е  11. Прааналізуйце старабеларускія формы дзеясловаў цяпе-
рашняга і будучага простага часу і адзначце змены ў афармленні іх канчат-
каў; па магчымасці растлумачце з’яўленне варыянтаў.

1) О всемъ о томъ хочомъ помыслèтè съ паны радою нашою è сво-
èмъ посломъ откажомъ (КЗ, 344, 1480);

2) внегда ^èдешs ^туду è далей пойдешъ è прèдешs къ дубу 
(Скар. ПЦ, 20б);

3) Которому Атыл# ^казалъ: " естэмъ король угорскèè (Аты-
ла, 199);

4) А тую вольность которю се тешèмо в öелостè нам заховатè 
(Ст. 1588, прадм.);

5) простый а чèстый жèвот ведемы, грhхов не полнèмо, анè хоче-
мы èх назбыт мhтè (Бельск., 178);

6) колè даемо, тогды прiймuемо, а колè роздаемо, тогды збèрае-
мо (Каліст, 160б).

З а д а н н е  12. У наступных прыкладах са старабеларускіх пісьмовых 
помнікаў прааналізуйце дзеясловы: вызначыце пачатковую форму, трыван-
не, лад, час, асобу, лік.

1) берутъ въ тоs пушчы Сверженьскоs è за Немномъ... лубъе, 
лыка, вязье на потребу (КСД, 853, 1514);

2) вèдèшь сучокs, которèè въ оöе брата твоего, а бервена которое 
ест въ оку твоемъ не чуешъ (Цяп., 8б);

3) по доброй волè своей, улюбèвшè початокъ справы доброе... сèмъ 
нашèмъ... лèстомъ запèсуемъ (АВК, XI, 56, 1594);

4) алеkандер колè хоче с кèм валчèт, не шле панов анè кн"жат  своèх, 
але самъ wблèчне прèступуе ку бèтвh (Алекс., 13б);

5) колè языкъ мовèтъ то, што хочетъ, не къ дhлу, то тежъ ушè 
мусять услышатè то, што èмъ невдячно è нелюбо бываетъ (АЗР, V, 
32, 1637).

ТЭСТ
1. Адзначце правільны адказ.
Адносіны дзеяння да спосабу працякання ў часе паказвае грама-

тычныя катэгорыя:
1) часу;
2) ладу;
3) стану;

4) трывання;
5) асобы.
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2. Адзначце правільны адказ.
Адносіны дзеяння або стану да рэчаіснасці паказвае граматыч-

ная катэгорыя:
1) часу;
2) ладу;
3) стану;

4) трывання;
5) асобы.

3. Адзначце правільны адказ.
Удзельнікам дыялогу проціпастаўлена дзеяслоўная форма адзі-

ночнага і множнага ліку:
1) першай асобы;
2) другой асобы;
3) трэцяй асобы.

4. Адзначце правільны адказ.
Проціпастаўленне актыўнай функцыі суб’екта і яго прыметы, 

якая з’яўляецца вынікам знешняга ўздзеяння, выражае дзеяслоўная 
катэгорыя:

1) часу;
2) ладу;
3) стану;

4) трывання;
5) асобы.

5. Адзначце ўсе нетэматычныя дзеясловы.
1) везтè;
2) hстè;
3) речè;
4) датè;

5) бèтè;
6) бытè;
7) èматè;
8) èметè;

9) вhдатè;
10) вhдhтè.

6. Адзначце ўсе дзеясловы, у якіх аснова інфінітыва і аснова цяпераш-
няга часу супадаюць.

1) дунутè;
2) èдтè;
3) мытè;

4) лhзтè;
5) бьратè.

7. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
У прыведзеным прыкладзе дзеяслову (1) адпавядае інфінітыў... 

(а, б, в), а дзеяслову (2) – інфінітыў... (г, д, е).
онъ же рече. не плачèтес#. нhстъ (1) оумръла дв͠öа нъ съпèть (2) 

(Астр. Ев., л. 111 адв.).
а) нестè;
б) бытè;
в) hстè;

г) сопетè;
д) съпèтè;
е) съпатè.



8. Адзначце правільны адказ.
Ямо хлеб траякі: чорны, белы і ніякі (нар.).
Падкрэслены граматычны дыялектызм паходзіць са старажыт-

най формы:
1) hмъ;
2) hмь;
3) hдèмъ;

4) èмамъ;
5) маемъ.

9. Адзначце правільны адказ.
Маю, маю сто рублёў грошы.
Недзе размяніць (нар.).

Падкрэсленая форма першай асобы адзіночнага ліку ўтворана 
ад старажытнага дзеяслова:

1) маятè;
2) èматè;
3) мятè;

4) снèматè;
5) манèтè.

10. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Дзеяслоў èматè ўжыты ў першаснай (традыцыйнай) форме 

(як нетэматычны) у сказах:
1) Рукоесть, где рукою èмаемо è держèмо (Бяр., 141);
2) Которого то сунклèта нè wгон анè желhзо не èмает (Кн. 

Мак., 46);
3) Главизна •а͠• имать врата четвера (Арыст., 140);
4) Того зелèа чего èмаешь пожèватè (Арыст., 151);
5) ^ устъ твоèхъ жадное слово порожное не вышло, которое èмам 

заховатè (Зб. 752, 13б).
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Т э м а  12

СІСТЭМА ФОРМАЎ ПРОШЛАГА ЧАСУ 
І ЯЕ ГІСТОРЫЯ

Паколькі ў старажытнасці не было дакладнага фармальнага вы-
ражэння катэгорыі трывання, формы часу дзеяслова паказвалі не 
толькі на суаднесенасць дзеяння з момантам гутаркі (апавядання), 
але і на спосабы яго працякання. У прыватнасці, прошлы час выра-
жаўся чатырма формамі. Кожная з іх паказвала на дзеянне, якое па-
пярэднічала моманту гутаркі, але адрознівалася спецыфічнымі ад-
ценнямі значэння і мела свае спосабы выражэння. Паводле ўтварэння 
формы прошлага часу падзяляліся на простыя (аорыст, імперфект) 
і складаныя (перфект, плюсквамперфект). Складаныя формы ў сва-
ёй структуры мелі дапаможны дзеяслоў.

Самай распаўсюджанай формай прошлага часу быў аорыст (ад 
грэч. αοριςτος – ‘няпэўны, неабмежаваны’). Як вядома, у старасла-
вянскай мове існавалі сігматычны і несігматычны аорысты (з суфік-
сам *-s- і без яго). Ва ўсходнеславянскіх старажытных пісьмовых 
помніках адлюстраваны толькі сігматычны аорыст, аднак ад про-
стага (несігматычнага) ён узяў формы другой і трэцяй асобы адзі-
ночнага ліку.

Утвараўся аорыст ад праславянскай асновы інфінітыва: * pek-ti >
пекохъ, *beg-ti > бегохъ.

Дзеяслоў бытè меў два варыянты: адзін паходзіў ад асновы ін-
фінітыва (быхъ, бы, быхомъ...), другі – ад асновы імперфекта бh- 
(бhхъ, бh, бhхомъ...). Апошні варыянт удзельнічаў ва ўтварэнні скла-
даных формаў часу. Яшчэ ў праславянскі перыяд у пэўных формах 
узніклі чаргаванні суфікса *-s-/*-х-/*-š-. Узоры спражэння нетэма-
тычнага і тэматычнага дзеясловаў прадстаўлены ў табл. 23.
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Табліца 23
Спражэнне ў аорысце дзеясловаў  

бытè і нестè

Асоба Адзіночны лік Множны лік Парны лік

1-я быхъ
несохъ

быхомъ
несохомъ

быховh
несоховh

2-я бh, бы
несе 

бысте несосте быста
несоста3-я быша несоша

Тэматычныя дзеясловы ў аорысце адрозніваліся наяўнасцю тэма-
тычнага галоснага: пекохъ, чèтахъ, ходèхъ; пече, чèта, ходè; пекохомъ, 
чèтахомъ, ходèхомъ і г. д.

Імперфект (ад лац. іmperfectum – ‘незакончаны’) утвараўся ад ас-
новы інфінітыва з дапамогай суфікса *-ĕах-. У праславянскі перыяд 
у ім узнікла чаргаванне *х//*š. Ва ўсходнеславянскіх помніках адлю-
страваліся сцягнутыя формы суфікса імперфекта: -hахъ- (асіміля-
цыя) > -аахъ- (сцяжэнне) > -ахъ-. Асабова-лікавая парадыгма імпер-
фекта прадстаўлена ў табл. 24.

Табліца 24
Спражэнне ў імперфекце дзеясловаў  

бытè і нестè

Асоба Адзіночны лік Множны лік Парны лік

1-я б"хъ
несахъ

б"хомъ
несахомъ

б"ховh
несаховh

2-я
б"ше
несаше

б"сте
несасте б"ста

несаста3-я б"ху(ть)
несаху(ть)

Перад суфіксальным [ĕ] (яць) (> [а]) адбывалася І палаталіза-
цыя: печахъ, бежахъ.

Праяўленнем кніжна-славянскай традыцыі ў старабеларускім 
пісьменстве з’яўляюцца варыянты тыпу несhахъ і несаахъ.

І аорыст, і імперфект абазначалі дзеянне, здзейсненае ў мінулым. 
Адрозніваліся гэтыя формы характарыстыкай працякання дзеяння:

1) аорыст называў цэльнае непарыўнае дзеянне, якое мысліла-
ся як адзін акт: Дроуöкыè кн͠зè стретоша его è оударèша емоу челомъ 
оу слоужбоу (Увар., 94) – ‘аднойчы сустрэлі... і пакляліся служыць’;
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2) імперфект перадаваў дзеянне складанае, працяглае, паўта-
ральнае, паэтапнае: ему млстнè даваху людèе è wнъ то все нèщèм 
раздаваше (Чэцця, 148) – ‘шмат разоў давалі і ён заўсёды раздаваў’.

Аорыст і імперфект паступова перасталі выкарыстоўвацца. Най-
часцей яны сустракаліся ў рэлігійных і летапісных помніках.

Працэс выхаду з ужытку аорыста адзначыўся цікавымі фак-
тамі ў пазнейшых спісах беларускіх летапісаў: кн#з велèкыè  #гаèло 
 поведет его оу велмè высокых è дасть за него сестру свою (Віл., 439) – 
тут паводле значэння – прошлы час, а паводле формы – цяпераш-
не-будучы (параўн. аорысты поведе, да). Падабенства з гутарковымі 
павядзе, нясе падштурхнула перапісчыка дапісаць ім -ть, каб было 
падобна на літаратурны канчатак. Такія змененыя формы сустрака-
юцца толькі ў трэцяй асобе адзіночнага ліку, дзе аорыст заканчваў-
ся на галосны.

У сучаснай мове напамінкам пра аорыст з’яўляецца формаўтва-
ральная часціца бы (раней умоўны лад утвараўся з дапаможным 
дзея словам бытè ў форме аорыста). Рускі лінгвіст А. А.  Шахматаў 
звязваў з аорыстам аддзеяслоўныя выклічнікі, якія выступаюць у ро-
лі выказніка (бац, гоп, плюх, скок, хлоп, шмыг).

Імперфект не пакінуў ніякіх слядоў у сучаснай беларускай мове.
У складаных формах прошлага часу асноўнае лексічнае значэн-

не перадаваў дзеепрыметнік з суфіксам -л- (элавы дзеепрыметнік), 
ён жа паказваў на род і лік. Дзеяслоўныя катэгорыі асобы і ліку вы-
ражаліся праз дапаможны деяслоў бытè.

Перфект абазначаў мінулае дзеянне, звязанае з цяперашнім мо-
мантам (дзеянне, якое закончылася ў момант гутаркі), дапаможны 
дзеяслоў пры гэтым стаяў у форме цяперашняга часу (табл. 25). Ад-
паведна дзеяслоў бытè ў перфекце меў формы: есмь былъ, -а, -о; есè 
былъ, -а, -о і г. д.

Табліца 25
Спражэнне дзеяслова нестè ў перфекце

Асоба Адзіночны лік Множны лік Парны лік

1-я есмь неслъ, -а, -о есмъ неслè есвh несла, -h

2-я есè неслъ, -а, -о есте неслè еста несла, -h

3-я есть неслъ, -а, -о суть неслè

Плюсквамперфект паказваў мінулае дзеянне, якое папярэдні-
чала іншаму мінуламу дзеянню. Ён утвараўся аналагічна перфекту, 
толькі дапаможны дзеяслоў ставіўся ў форме прошлага часу. Гісто-
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рыя ведае два віды плюсквамперфекта: ранейшы і пазнейшы. У ра-
нейшым плюсквамперфекце дапаможны дзеяслоў стаяў у форме ад-
наго з простых прошлых часоў: аорысце (бh неслъ, -а, -о і г. д.) або 
імперфекце (б"хъ неслъ, -а, -о і г. д.). Пазнейшы плюсквамперфект 
утварыўся ў той час, калі аорыст і імперфект выйшлі з ужытку і былі 
замененены перфектам. Такім чынам, пазнейшы плюсквамперфект – 
трохчленны: есмь былъ неслъ, есè былъ неслъ, есть былъ неслъ, есмъ 
былè неслè і г. д. Двучленны плюсквамперфект ў старабеларускім 
пісьменстве не сустракаецца.

Наступнае змяненне ў формах перфекта і плюсквамперфекта ад-
нолькавае – спрашчэнне формы цяперашняга часу дапаможнага дзе-
ясловае. Самым раннім пацвярджэннем гэтаму з’яўляецца надпіс 
на Тмутараканскім камені 1068 г.: Глhбъ кн#зь мhрèлъ море по леду 
^ тъмуторокан# до кърчева •҂³•͠ и •҂д•͠ саже (нъ) – звязкі есть пры эла-
вым дзеепрыметніку мhрèлъ няма, на асобу паказваць не трэба, бо яна 
ў сказе названа – гэта дзейнік Глhбъ кн#зь. У далейшым страта звязкі 
прывяла да павышэння частотнасці ўжывання асабовых зай меннікаў.

Адпаведна спрашчаецца звязка і ў плюсквамперфекце: кн#з ве-
лèкыè #гаèло дал былъ полтескъ брату своему кн#зю скèрèкгаèлоу (Віл., 
439) – традыцыйная форма выказніка была б тут есть былъ далъ.

Фанетычныя змены адлюстраваны ў формах элавага дзеепрымет-
ніка: у старажытных усходнеславянскіх гаворках спрасціліся *d, *t 
на канцы асноў перад суфіксам *-l- (*šedlъ > шелъ, *pletlъ > плелъ); 
пасля страты рэдукаваных у асновах на зычны спрасціўся -л- 
(неслъ > нёс, везлъ > вёз), у асновах на галосны ўтварыўся [ў] (но-
сèлъ > насіў, ходèлъ > хадзіў).

Развіццё формаў прошлага часу ў старабеларускай мове мае свае 
асаблівасці:

1) пад уплывам гутарковай мовы змянілася форма звязкі: для 
першай асобы адзіночнага ліку – есмь > есмè; множнага ліку – 
есмъ > есмы, есмо; для другой асобы адзіночнга ліку – есè > естесь 
(параўн. польск. jesteś) і скарочаная есь;

2) звязка магла злівацца з дзеепрыметнікам, утвараючы так зва-
ную сінтэтычную форму: есè чèталъ > чèталесь, есмо вèделè > вè-
делèсмо;

3) звязка магла далучацца як постфікс да любога (часцей пер-
шага) знамянальнага слова фразы, у якой гаварылася пра мінулае 
дзеян не: Ледвосмы ушлè рукъ непрè"тельскèхъ (Алекс., 23б).

Старабеларускія кніжнікі выпрацоўвалі і свае індывідуальныя 
граматычныя прыёмы. Так, у Скарыны адзначаны кантамінаваныя 
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(гібрыдныя) формы аорыста і перфекта: Истèнна суть словеса еже 
слышалахъ в землè моей (Скар. ТЦ, 149б) – ‘праўдзівыя словы, якія 
я чула ў зямлі маёй’ (слышалахъ < перфект есмь слышала і аорыст 
"зъ слышахъ).

На працягу гістарычнага развіцця перфект і плюсквамперфект 
відазмяніліся. У граматыках сучаснай беларускай мовы прынята на-
зываць перфект прошлым часам, а плюсквамперфект – складанай 
формай прошлага часу. Пры гэтым адзначаецца, што складаныя фор-
мы прошлага часу з’яўляюцца рэдкаўжывальнымі з-за спецыфічнас-
ці кантэкстаў, дзе яны да месца.

ЗАДАННІ
З а д а н н е  1. Выкарыстоўваючы прапанаваныя дзеясловы, утварыце ад-

паведныя формы аорыста і імперфекта, праспрагайце іх.
Дhлатè, вестè, водèтè, коупèтè, мочè, початè, речè.

З а д а н н е  2. Прачытайце прыклад з Бібліі ў перакладзе Фрацыска Ска-
рыны. Вызначыце пачатковую форму, час, асобу і лік дзеясловаў у сказах. 
Патлумачце адрозненні ў семантыцы формаў аорыста і імперфекта.

1) Вз#въ же давыдъ рèзы сво# разsдра е на собh (ДЦ, 66б–67);
2) моèсе# нароженого хран#ху родèтелè его (КВ, 12б);
3) всè слузè öаревè тешèху его (КЕ, 23б);
4) Царь не можаше спатè (КЕ, 11б);
5) Азъ вèдехъ безумнаго (КІ, 9);
6) Не молвèсте предо мною правды (Кі, 50б);
7) èже1 бh шостыè по öарè Навходоносоре (КЮ, 1);
8) И жив#ху ту летъ десеть • И умроста оба Маалонъ и  Хелионъ 

(КР, 1б);
9) дщерè его "даху è пè"ху вèно (КІ, 5).
1èже – ‘які, каторы’ (ГСМБ. Вып. 14. С. 22).

З а д а н н е  3. Прааналізуйце спрагальныя формы дзеясловаў ва ўрыўку 
з Супрасльскага летапісу XV ст.

прèдоша послы èзь города Москвы ^ велèкого кнз͠# Васèлè" Дмè-
трèевèча. прос# дьщерè кн ͠з# Вèтовтовы за велèкого кн ͠з# Васè-
лè" Дмèтрèевèча. кн ͠зь велèкыè Вèтовтъ дасть дщеръ свою кн ͠жь-
ню Соfèю, ^поустè е" èз Марèна города. а с нею посла кн ͠з# Ивана 
Wлèгèмонтовèча. èз град Данска. è поèдоша к граду Псковоу. wнè же 
велèкы чтè воздаша èмь. è проводèша èх со честèю до град Москвы 
к велèкомоу Васèлèю Дмèтрèевèчь (Хрэстам. С. 125–126).
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З а д а н н е  4. Прааналізуйце простыя формы прошлага часу ва ўрыўку 
з Жыція Ефрасінні Полацкай па спісе XV ст.

быс кнssь в полотсцh градh • именем всеславъ è тъè èмh#ше с͠ны 
многы • и бhаше у него с͠нъ именем геwрг¿и • ^ него же родис# си 
блж͠на" wтроковица • родèтел# же е# возрадоваста с# w ржствh е# • 
со всhм домом своèм • по д ͠нhх тhх повелhста ю крестèтè крстèша ю 
во èм# ^öа è сн͠а è ст͠го д͠ха è пèтома бhаше доèлèöею1 своею д͠нь ^ 
д ͠ни • раст#ше wтроковица • тhло млеком питаемо раст#ше • а д ͠ша 
с ͠тго д ͠ха наполн#шес# (Хрэстам. С. 72).

1доèлèöа – ‘карміцелька’ (ГСБМ. Вып. 8. С. 212).
З а д а н н е  5. Вядома, што ў летапісах апісваюцца мінулыя падзеі. Рас-

тлумачце ўтварэнне формаў часу ў прыведзеным урыўку з Віленскага спі-
су летапісу.

кн#з великыи пакъ кестутеи • събравсъ съ всими вои своими • 
è вженеть1 оу вилню • и иметь2 велèког кн#з# #гаила • и с матерью 
его è зъ братьею, è грамоты наèдеть, што с нhмъöè запèсалèс#3 • 
къ с ͠ноу своемоу гонца пошлеть•

1вженутè – ‘увагнаць; уварвацца’ (ГСБМ. Вып. 3. С. 173).
2èметè – тут у значэнні ‘ўзяць, паланіць’.
3запèсатèся –‘даць пісьмовае абавязацельства, заключыць дамову’ (Там 

жа. Вып. 11. С. 78–79).
З а д а н н е  6. Растлумачце паходжанне формы дзеяслова ў прыведзе-

ным фразеалагізме.
Адным махам семярых пабівахам (нар.).
З а д а н н е  7. Утварыце формы перфекта і плюсквамперфекта ад пра-

панаваных дзея словаў.
Дhлатè, вестè, водèтè, коупèтè, мочè, початè, речè.

З а д а н н е  8. Евангелле Васіля Цяпінскага мае паралельныя тэксты: 
царкоўнаславянскі і старабеларускі. Супастаўце ў прыведзеных урыўках 
ужыванне формаў прошлага часу.

Царкоўнаславянскі тэкст Старабеларускі тэкст

Человекъ некèй бh домовèть. Иже 
насадè вèноградъ, è оплотомъ 
оградè его. И èскопа в нhмъ точèло; 
è созъда столъпъ. è въдасьть его 
делателемъ, è ^èде

ч ͠лвекъ некоторèè былъ домовыè. ко-
торèè насадèлъ вèннèöу. è огородèлъ 
ее. è выкопалъ в неè тèскъ1. è збудо-
валъ свèренъ. è поруч¿лъ его роботнè-
комъ è отышолъ

1тèскъ – ‘прыстасаванне для выціскання соку з вінаграду’ (ГСБМ. 
Вып. 33. С. 38).
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З а д а н н е  9. Дайце тлумачэнні формам перфекта ва ўрыўку з «Дыя-
рыуша» Афанасія Філіповіча. Звярніце ўвагу на абазначэнне ўтваральніка 
дзеяння.

А гды взышло солнöе, заразъ за солнöемъ, обачèлемъ на небh 
крестъ, è въ немъ образъ Пречèстоè Богородèöè зъ Дèтяткомъ, 
на кшталтъ Купятèöкого, променямè слонечнымè вырèтый è обточо-
ный. И гдымъ на него не мало смотрhлъ здумhваючèся, хотhлемъ 
указатè тотъ чудъ Бож¿й è послушнèковè моему Онèсèму. Онъ, зо сну 
порвавшèся, почалъ коня бèтè, а въ томъ образъ на небh невèдèмъ 
зосталъ... (Хрэстам. С. 423).

З а д а н н е  10. У прыкладах з пісьмовых помнікаў прааналізуйце фор-
мы перфекта (адзначце пачатковую форму, асобу, род, лік) і патлумачце 
асаблівасці ў іх выкарыстанні, характэрныя для старабеларускага перыяду.

1) те всè речè... розсказалè есмо по торгомъ è мhстамъ нашèмъ 
явнh выволатè (СДГВ, 68, 1539);

2) добылъ есè землè подольское (Рач., 130);
3) ^повhдаючè Сèмонъ реклъ ему, оучèтелю, öалую ночъ праöо-

вавшè нhчогосмо не уловèлè (Каліст, іі, 103б);
4) Былем вs wковахъ през рок è болшъ (Дыяр., 158б);
5) слышалесь, што мè баламутs тотъ правèл, хот#чè м# хèтрымè 

словамè своèмè оуловèтè (Варл., 181);
6) дèт" wное нhмо было è не моглъ мовèт през лhтъ  ͠е. А потомъ 

мовèло мама, мама (Зб. 752, 6).

З а д а н н е  11. У прыведзеных прыкладах знайдзіце формы плюсквам-
перфекта, вызначыце, ад якога дзеяслова яны ўтвораны.

1) ажъ говорèтè не могъла... занюж "зык пред сèлною жалост¿ю 
оуже был стратèл оусю сèлоу говорен¿а (Пак. Хр., 11);

2) было тое, èж есмè в тебе тыè трè копы грошей былъ позычèлъ, 
але есмè тобе èхъ заплатèлъ (КВЗС, 47б);

3) оусе што èс собою был прèнеслъ оубогèм роздал (Жыц. Ал., 97б);
4) самs впалъ в тую "му, которую былs выкопалs è в сhть оув#зъ, 

которую былъ скрèте наготовалъ (Варл., 234).

З а д а н н е  12. Прааналізуйце формы прошлага часу ва ўрыўках з лета-
пісу другой паловы XVI cт. па спісу Сангушкаў з Вавельскага архіва.

1. Петрь Кгаштолт прèвел èншых мнèхов1 франöышков, è не смел 
вже на том местöы кляштора èм будоватè, где первеè покажено2, è 
 вчèнèл èм кляштор3 на том местöы, где был собе дом збудовал на пе-
скох над Вèнкром, где тепер кляштор Маткè Бозскèè стоèт, è ^ тых ча-
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сов стал першèè кляштор хрестèянскèè рымского закону у Вèлнè мнèшè 
Маткè Божскèè... (С. 299).

1мнèхъ франöышекъ – тут у значэнні ‘манах-францысканец’.
2показèтè – ‘знішчыць, папсаваць’; тут – ‘скалечыць’ (ГСБМ. Вып. 26. 

С. 42).
3кляштор – ‘манастыр (звычайна каталіцкі)’ (Там жа. Вып. 15. С. 137).

2. кнзь велèкè "кгоèло д"дю своего, кнз" велèког Кестут", 
 wковавшè к Креву послал è всадèл у вежу, а кнз" велèкого Вèтолта 
wставèл был еще у Вèлнè, è там п"тое ночè у Креве велèкого кнзя Ке-
стут" удавèлè коморнèкè1 кнзя велèкого "кгоèловы, на èм" Прокша, 
што воду ему давал, а былè èные: Мостол брат, а Кучук, а Лèсèöа 
жèбент"è2. Таков конеö сталс" велèкому кнзю Кестутю (С. 313–314).

1каморнèкъ – ‘княжацкі пакаёвы слуга’ (ГСБМ. Вып. 15. С. 245).
2жèбент"й – ‘асоба, якая забяспечвала двор палівам і асвятленнем’ (Там 

жа. Вып. 10. С. 11).

З а д а н н е  13. Растлумачце ўтварэнне падкрэсленай формы прошла-
га часу.

До желhза прèровнялèхмо срдöе дл# невhдомостè реч³й (Мак., 320).

З а д а н н е  14. Ахарактарызуйце формы дзеясловаў прошлага часу 
ў вершы Кандрата Крапівы.

Хто сустрэўся быў са мною,
Дакрануўся раз ці два,
Дык той ведае ўжо, хто я:
Я – пякучка-крапіва.

З а д а н н е  15. Многія народныя казкі пачынаюцца словамі жылі-былі. 
Як утварыўся гэты выраз?

ТЭСТ
1. Складзіце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.
Форма прошлага часу – ... (1, 2, 3, 4) – па структуры... (а, б) 

і абазначае дзеянне... (в, г, д, е).
1) аорыст;
2) імперфект;
3) перфект;
4) плюсквамперфект;

а) простая;
б) складаная;
в) мінулае паэтапнае;
г) папярэднемінулае;
д) мінулае цэльнае, непарыўнае;
е) мінулае з вынікам у сучасным.
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2. Складзіце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні 
пра лёс розных формаў прошлага часу.

... (1, 2, 3, 4) у сучаснай беларускай мове... (а, б, в, г).
1) аорыст;
2) імперфект;
3) перфект;
4) плюсквамперфект;
а) не пакінуў ніякіх слядоў;
б) стаў абазначаць мінулае ўвогуле дзеянне;
в) рэдкаўжывальны з-за спецыфічнасці кантэкстаў;
г) утварае формы аднаго з ірэальных ладоў.

3. Адзначце правільны адказ.
Ходèхомъ по путехъ т#жкèх, пут# же гсдньн# не познахомъ 

(Скар. ПБ, 8).
У прыведзеным сказе дзеясловы ўжыты ў форме:
1) інфінітыва;
2) аорыста;
3) імперфекта;
4) перфекта;
5) плюсквамперфекта.

4. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Гдh сокрыю множество грhховъ моèхъ è што преwбретоша w͠öа 

мо³~го брать". è н ͠нh о͠öь моè гдh есть (Чэцця, 238б).
У прыведзеным тэксце ўжыты дзеяслоўныя формы:
1) цяперашне-будучага часу;
2) аорыста;
3) імперфекта;
4) перфекта;
5) плюсквамперфекта.

5. Складзіце адпаведнасці так, каб атрымалася правільнае выказванне.
И посъла рабы сво\ призъвати зъваныя на бракъ • и не хот#ах@ 

прèтè (Астр. Ев., л. 80 адв.).
У прыведзеным сказе ў форме імперфекта ўжыты дзеяслоў... (1, 

2, 3, 4, 5). Гэта форма імперфекта з’яўляецца... (а, б, в).
1) посълатè;
2) прèзъватè;
3) зватè;
4) хотетè;
5) прèтè;

а) размоўнай;
б) кніжна-славянскай;
в) старабеларускай.
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6. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Перфект выступае ў традыцыйнай форме ў сказах:
1) Во мнозhхъ же врем#нhх  •  сhли  суть  словени  по Дунаеви 

(Лаўр. лет., л. 2 адв.);
2) Того лет колè альбрахтъ в ͠лдка рèзскèè оумьрлъ (Гр. 1229);
3) А се " всеволодъ далъ ~смь блюдо серебрьно (Гр. 1300);
4) Горожанèнъ фредерèкъ продалъ ч ͠лвку мехъ солè (Гр. 1300);
5) И ныне прèшлè предъ насъ нашè горожане è то намъ поведа-

лè (Гр. 1300).

7. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Дапаможны дзеяслоў у форме перфекта паказвае на першую асо-

бу ў сказах:
1) Та два была послъмъ оу рèзh (Гр. 1229);
2) Вhдомо будè какъ мèръ есмы створèлè (Гр. 1264);
3) ныне новую правду ставишь • как то есме не чювали ^ wтчи-

човъ • ни ^ дhдовъ • ни ^ прадhдовъ (Гр. 1300);
4) богъ вh нè с кèмъ с# есмè не радèлъ (Трыст., 11);
5) быдло... забралъ есè на пашы (АВК, ХХХI, 378, 1669).

8. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Формы перфекта ўжыты ў прыкладах:
1) Нèкакъ собе èнакъ въ мыслè не мысльте (КЗ, 339, 1481);
2) нè wдное речè "зыкъ не может вымолвèтè (Пак. Хр., 11);
3) Умывах следы моè маслом è скала èже со мною wблèвалас# ре-

камè wлеèнымè (Зб. 262, 24);
4) былъ голод в землè (Зб. 262, 31);
5) муку пшенèчную, олhй, медъ hла есè (Мак., 126).

9. Адзначце правільны адказ.
Понеже грады èх казèлъ è храмы боговъ èх роскопалъ. "ко же 

былъ прèказалъ ему Навходоносоръ Царь... (Скар. КЮ, 6).
У прыведзеным прыкладзе выступае плюсквамперфект дзеясло-

ва, які мае форму інфінітыва:
1) казèтè;
2) роскопатè;
3) бытè;
4) прèказатè.



10. Адзначце правільны адказ.
Я нават спусціўся быў уніз прыступак на пятнаццаць, але дзверы 

за спінаю жаласна заспявалі, я пабег да іх і якраз своечасова паспеў 
прытрымаць іх нагою, каб яны не захлопнуліся (У. Караткевіч. «Дзікае 
паляванне караля Стаха»).

У прыведзеным сказе ўжыта адпаведная плюсквамперфекту фор-
ма дзеяслова:

1) спусціцца;
2) заспяваць

3) пабегчы;
4) паспець;

5) прытрымаць;
6) захлопнуцца.
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Т э м а  13

ФОРМЫ БУДУЧАГА ЧАСУ. 
ІРЭАЛЬНЫЯ ЛАДЫ

Будучы просты ў плане выражэння не адрозніваўся ад цяпераш-
няга: меў тыя ж самыя канчаткі. Сёння аднесенасць дзеяння да бу-
дучага часу абумоўлена наяўнасцю ў дзеяслова закончанага трыван-
ня. Марфалагічнае выражэнне трыванне набыло параўнальна позна, 
але ўжо к XIV–XV стст. усе прыставачныя дзеясловы набылі значэнне 
дзеяння, якое адбудзецца. Параўн.: тоè стоèть за стеною смотрèть 
про окно (Скар. ПП, 4б); слышу, èжь wнъ того ч͠лвка вывелъ на гра-
нèöу (КСД. 7, 1510) – дзеясловы беспрыставачныя, маюць значэнне 
цяперашняга часу; чèнèмъ знаменто с³мъ нашèм лèстомъ, хто на нь 
посмотрèт èлè чтучè услышèт (Судз. Каз. 1468) – прыставачныя дзе-
ясловы, абазначаюць будучы час. У старабеларускім пісьменстве 
пры выражэнні будучага часу дзеясловы набывалі тыя ж варыянт-
ныя канчаткі, што выкарыстоўваліся ў формах цяперашняга часу: 
для другой асобы адзіночнага ліку – -шè/-шь/-шъ, першай асобы 
множнага ліку – -мъ/-мо/-мы, трэцяй асобы множнага ліку – -уть(-
ють)/-утъ(-ютъ) і г. д.

Дзеясловы незакончанага трывання ўтваралі аналітычныя фор-
мы будучага часу – будучага складанага І (або будучага абсалют-
нага) – шляхам спалучэння формы цяперашне-будучага часу дапа-
можнага дзеяслова з інфінітывам асноўнага дзеяслова. Пры гэтым 
у старажытны перыяд шэраг дапаможных дзеясловаў быў даўжэй-
шы за сучасны: буду, èмамь (èму), хочу, начьну, учьну, почьну, зачь-
ну і інш. Дапаможныя дзеясловы мелі дадатковае мадальнае адцен-
не. Напрыклад: азъ хочю èнъ законъ прè"тè едèнъ, а дружèна сему 
смh"тèс# начнуть (Лаўр. лет., 19б) – хочу ‘волевыяўленне’, начнуть 
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‘пачатак дзеяння’. Да таго ж спалучаліся яны як з дзеясловамі неза-
кончанага, так і закончанага трывання. У адрозненне ад састаўнога 
дзеяслоўнага выказніка мадальная семантыка ў дапаможных дзеяс-
ловаў будучага складанага І паслаблена. Напрыклад: èж дей я, пане 
возный, тую суму пенязей высказаную хочу платèтè (АВК, XXXVI, 208, 
1582) – тут хочу абазначае не ‘жадаю’, а ‘буду, маю намер’. У стара-
беларускі перыяд будучы складаны І часцей за ўсё ўжываўся з дапа-
можнымі дзеясловамі буду і èму (ад #тè), èмамь (ад èматè). Форма 
èмамъ з цягам часу зведала фанетыка-марфалагічныя змены і ста-
ла вымаўляцца як маю.

У старабеларускіх помніках зафіксавана яшчэ адна цікавая фор-
ма будучага складанага І – сінтэтычная: еслè дей не позычèшъ мне 
грошей, я дей тебе бèтèму (АЗР, 1556) – дапаможны дзеяслоў далу-
чаецца да інфінітыва (< иму бити); пры спражэнні мяняецца далуча-
ная частка: бèтèмешь, бèтèме(ть), бèтèмемъ, бèтèмете, бèтèмуть. 
Формы такога тыпу існуюць і сёння ў гаворках поўдня Беларусі.

Будучы складаны ІІ (адносны будучы), у адрозненне ад будучага 
складанага І, мае асноўны дзеяслоў у форме элавага дзеепрыметніка 
і дапаможны буду. Абазначае папярэднебудучае дзеян не – дзеян не, 
якое адбудзецца раней за іншае будучае дзеянне. Напрыклад: Бу-
деть лè сталъ на розбоè без вс#ко" свады, то за розбоèнèка людье 
не плат#ть (Руск. пр., 1282, 616) – ‘калі паб’ецца з кім-небудзь без 
прычыны, то за яго абшчына штраф не павінна плаціць (сам за сябе 
будзе адказваць)’. Такое спецыфічнае значэнне рабіла будучы скла-
даны ІІ рэдкаўжывальным: гэта форма выкарыстоўвалася пераваж-
на ў складаных сказах з даданымі акалічнаснымі ўмовы, дапаўняль-
нымі, азначальнымі.

Аналіз ужывання формаў будучага складанага ІІ у помніках ста-
рабеларускага пісьменства выявіў шэраг асаблівасцей, а менавіта 
ўжыванне замест іншых формаў часу:

1) у значэнні, блізкім да плюсквамперфекта: " того не ведаю, 
естьлè будеть муж мой в нее того кон" бралъ (КВЗС) – ‘я не ведаю, 
ці браў мой муж у яе таго каня’ (перадача мінулага дзеяння ў дада-
ным дапаўняльным сказе);

2) у значэнні будучага абсалютнага ў простым сказе ці галоўнай 
частцы складанага сказа: какое потешене потом боудоу моглъ èме-
тè (Жыц. Ал., 90) – ‘якую ўцеху потым змагу мець’ (‘буду магчы’ 
(< польск. będę mogł)).

Паланізацыя беларускай мовы ў XVII ст. праявілася, апроч інша-
га, і ў пашырэнні формаў будучага складанага ІІ у значэнні будуча-
га складанага І.
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Ірэальныя лады (ад лац. irrealis – ‘нерэальны’) выражаюць дзе-
янні, якія ў часе не працякаюць, а толькі ўсведамляюцца як пажада-
ныя або магчымыя пры пэўных умовах. Ірэальныя лады – загадны 
і ўмоўны – не мелі часавых формаў і ўтваралі свае адметныя асабо-
ва-лікавыя парадыгмы.

Загадны лад абазначае пабуджэнне да дзеяння, просьбу або пра-
панову выконваць дзеянне, г. зн. ён паводле значэння мадальны і ад-
несены ў план будучага. Формы загаднага ладу ўтвараліся ад асноў 
цяперашняга часу далучэннем суфіксаў -h- (для асноў І і ІІ класаў) 
і -³- (для асноў ІІІ і ІV класаў).

Форма другой асобы адзіночнага ліку для ўсіх тэматычных дзея-
словаў утваралася далучэннем канчатка -è да асновы цяперашняга 
часу: несè, пèè, будè (ад бытè). Прычым канчатак гэты быў дыфтан-
гічнага паходжання – у асновах на заднеязычны адбывалася ІІ пала-
талізацыя (*beg- – безè, *pek- – пеöè). Нетэматычныя дзеясловы (датè, 
hстè і вhдhтè) у старажытны перыяд утваралі своеасаблівыя формы: 
датè – дажь (*dadjĭs), hстè – hжь (<*ĕdjĭs), вhдhтè – вhжь (<*vĕdjĭs).

Старажытная форма трэцяй асобы адзіночнага ліку першапа-
чаткова супадала з формай другой асобы адзіночнага ліку: а темь 
кто на после прèèдуть. тhмь вhдомо будè какъ мèръ есмы створèл 
(Гр. Гердэня, 1264).

Як відаць з табл. 26, формы множнага і парнага ліку мелі тыя ж 
канчаткі пасля формаўтваральнага суфікса (-h-, -è-), што і ў цяпе-
рашне-будучым часе.

Табліца 26
Старажытнае спражэнне дзеясловаў у загадным ладзе

Асоба Адзіночны лік Множны лік Парны лік

1-я – несhмъ, крèкнhмъ, 
мыèмъ,  хвалèмъ, 
будhмъ, дадèмъ

несhвh, крèкнhвh, 
мыèвh,  хвалèвh, 
будhвh, дадèвh

2-я несè, крèкнè, мыè, 
хвалè, будè, дажь

несhте, крèкнhте, 
мыèте, хвалèте, 
будhте, дадèте

несhта, крèкнhта, 
мыèта, хвалèта, 
будhта, дадèта

Па фанетычных прычынах змены адбыліся:
1) у формах 2-й асобы адзіночнага ліку з націскам на аснове – 

скарачэнне канчатка (станè > стань, будè > будзь, чèтаè > чытай);
2) у асновах з [ир] – сцяжэнне галоснага (бèè > би, лèè > ли); 

з [ыр] – рэдукцыя канчатка (мыè > мый, рыè > рый);
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3) у формах множнага ліку на месцы [ĕ] (яць) стала вымаўляцца 
[э] (нясем, крыкнем, ідзем, бярэм).

Марфалагічнымі прычынамі тлумачыцца:
1) выраўноўванне асноў па аналогіі з формамі цяперашне-буду-

чага часу (безè > бяжы, пеöè > пячы);
2) замена формы дажь на ўтвораную ад асновы незакончанага 

трывання (даватè, да-ешè: даè >дай);
3) уніфікацыя формаў 2-й асобы множнага ліку дзеясловаў І, ІІ 

і ІІІ, ІV класаў (несhте > нясіце, крèкнhте > крыкніце).
У старабеларускім пісьменстве адзначаны варыянты: несhмъ – 

несhмо, несhмы; будhмъ – будьмо; несhте – несите. Аднак і сёння 
ў паўднёва-заходніх гаворках формы на -еце (<-hте) з’яўляюцца ас-
ноўным варыянтам: несеце, вазьмеце, баранеце, ідзеце.

Формы трэцяй асобы адзіночнага і множнага ліку ўтвараліся 
шляхам далучэння часціц да, дажь, ать: да будеть отлученъ от öерк-
ве (Лаўр. лет., 22); дажь поговорят про вhру (Лаўр. лет., 18); ать 
Всеслава блюдуть (Лаўр. лет., 18).

Ужыванне часціцы нехай адзначаецца толькі з XIV ст.: нехай онъ 
тыè всè вышепèсаныè землè... держèтъ (УГ XIV, 25).

Умоўны лад у старажытных помніках прадстаўлены спалучэннем 
элавага дзеепрыметніка асноўнага дзеяслова і дапаможнага дзея-
слова бытè ў форме аорыста. Канчаткі дзеепрыметніка першапа-
чаткова паказвалі на род не толькі ў адзіночным, але і ў множным 
ліку (табл. 27).

Табліца 27
Спражэнне дзеяслова нестè ва ўмоўным ладзе

Асоба Адзіночны лік Множны лік

1-я неслъ (-а, -о) быхъ неслè (-ы, -а) быхомъ

2-я
неслъ (-а, -о) бы

неслè (-ы, -а) бысте

3-я неслè (-ы, -а) быша

Далейшыя змены ў формах умоўнага ладу супадаюць з іншымі 
зменамі ў гісторыіі марфалагічнай сістэмы:

1) элавы дзеепрыметнік мяняўся так, як і ў формах прошлага 
часу (неслъ > нёс, носèлъ > насіў);

2) з выхадам з ужытку аорыста ва ўсіх асабова-лікавых формах 
умоўнага ладу стала ўжывацца звязка 2–3-й асобы адз. л. (бы); з дапа-
можнага дзеяслова яна пераўтвараецца ў формаўтваральную часціцу.
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У XV–XVI стст. звязка ў форме аорыста сустракаецца пераваж-
на ў рэлігійных тэкстах: што хочешъ, быхъ учèнèлъ тобе (Цяп., 59).

У старабеларускіх помніках адзначана зліццё дзеяслоўнай звязкі 
са злучнікам а – абыхъ, абы, абыхомъ (абыхмо), абысте: хочеть  абыхмо 
о его законе èначеè розумелè (Будны, 102б); аналагічныя спалучэнні 
са злучнікамі же і што: штож хочешъ жебых тобh учèнèл (Біблія, 461); 
на свhт прèшол есмè штобых волю ^öа моего оучèнèл (Пак. Хр., 2б).

Часціца бы не паказвае на асобу. Паколькі перфект спрасціўся паз-
ней, чым знік аорыст, то ў формах умоўнага ладу элавы дзеепрымет-
нік пачынае ўжывацца з асабовымі формамі цяперашняга часу дзея-
слова бытè, якія выконваюць функцыю ўказання на асобу: поведал 
бы есè нам оö͠а своег (Чэцця, 3б) – другая асоба адзіночнага ліку; колè 
бы есмо молъчалè грех бы есмо èмелè (Пак. Хр., 36) – першая асоба 
множнага ліку. Акрамя таго, пад уплывам польскай мовы ўзніклі кан-
тамінаваныя спалучэнні часціцы бы з часткай звязкі цяперашняга часу: 
бымъ (бы + есмь), бысь (бы + есь), бысмо (бы + есмо) і г. д.

Разам з тым спрашчэнне дапаможных дзеясловаў, якія паказвалі 
на асобу ў складаных формах, прывяло да пашырэння ўжывання зай-
мен нікаў: вчèнèлъ бысь мèр межы вамè (Трыст., 20) ‘ты б нала дзіў 
мір паміж вамі’ – ты бы прèехалъ до брата своего (Патр. К., 47).

ЗАДАННІ
З а д а н н е  1. Размяжуйце формы цяперашняга і будучага простага часу. 

Адзначце традыцыйныя канчаткі і варыянты, якія ўтварыліся пад уплывам 
жывога маўлення.

1) велмè далеко жèвемы ^ васъ (Скар. ІН, 20б);
2) гсдь... возметь щèтъ непобhдèмыè правду (Скар. ПБ, 9);
3) внегда ^èдешs ^туду è далей пойдешъ è прèдешs къ дубу 

(Скар. ПЦ, 20б);
4) напастè è голодоу посмhесс# è ^ звhр# земского не оубоèсс# 

(Зб. 262, 14);
5) терплèвость оубогых не загыне навекы (Пс. XVI, 13);
6) не учèнèшь нèкакова дhла нè ты, нè сынъ твоè, нè дочъка 

тво#, нè паробокъ твоè, нè неволнèöа тво# (Будны, 2б–3);
7) крадуть ремеснèкè еслè непобожне свою роботу продають (Буд-

ны, 90);
8) напервеè лупъ1 непры#тельскèè намъ с# достане, к тому тэж 

королевство франöуское велмè богатое è wбфèтное2 нам прыбудеть 
(Атыла, 193);
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9) öырымонеè è wбрадкè öерквè светое восточное нашое вöале 
è нè в чомъ ненарушенне зостанутъ (Унія, 6б);

10) так мног нендзныè богè хвалèш... а не дапущаешъ людем жèтè 
въ èх свободностè (Бельск., 179б);

11) смыслу чл ͠вчому неналежныè речè справуемо (Каліст, І, 152б);
12) до враду замкового, яко неналежного собе права, не повèннè è не 

хочемъ до прèзнанья è свядеöтва èтè (ИЮМ, VIII, 392, 1623);
13) некогда преткнешè w камен ногè твое" (Дыяр., 174).

1лупъ – ‘ваенны трафей’ (ГСБМ. Вып. 17. С. 141).
2обфèтный – ‘багаты, шчодры; у вялікай колькасці’ (Там жа. Вып. 21. 

С. 197).

З а д а н н е  2. У тэме 6 («<...> Утварэнне і скланенне займеннікаў трэцяй 
асобы») ішла гаворка пра першасныя прыназоўнікі тыпу сън, кън, вън (скло-
навыя формы: съ нèмь, къ нему, въ немь). Многія прыстаўкі і прыназоўнікі 
маюць адно паходжанне. Супастаўце іфінітывы вън"тè, дон"тè, зан"тè, 
обън"тè, перен"тè, подън"тè, прèн"тè, сън"тè, ун"тè з іх формамі буду-
чага простага часу і скажыце, дзе гук [н] узнік паводле аналогіі. Ад якога 
беспрыставачнага дзеяслова ўтвораны гэты рад аднакарэнных? Што можна 
сказаць адносна трывання і формаў часу гэтых дзеясловаў?

З а д а н н е  3. Ахарактарызуйце падкрэслены дзеяслоў: вызначыце яго 
зыходную форму – інфінітыў, трыванне, лад, час, асобу, лік, а таксама 
высветліце марфалагічную будову і паходжанне.

злыè д ͠хве... теперъ wп#т на поветре воздоèмоуть (Пак. Хр., 25).

З а д а н н е  4. Прааналізуйце ўтварэнне формаў будучага часу ў прапа-
наваных сказах.

1) что ся не по тому ваше дhло почнеть дhлатè, а мне того жаль 
(АЗР, І, 161, 1496);

2) потомъ боудешь се радоватè è веселèтèсе (Пак. Хр., 3б);
3) Полонея... мешкаючè1 вдовою а прèймèча за мужа собh на тое 

èменье для утраты дому è того èменья прèймоватè не маетъ (АВК, 
XXI, 7, 1563);

4) Свещеннèкъ за то въ öерквè èмhтè маеть вèно, ладонъ, прос-
фурè è свhчè (АВК, ІІІ, 19, 1586);

5) В мамърамехъ2 дата то есть, рокъ è месеöè è день, колè èхъ 
хто береть маеть бытè напèсаныs (Ст. 1588, 149);

6) еслè же сам не розуметèмешь è не умеешъ "ко до того прèй-
тè пытай же се старшыхъ (Унія, 27б);

7) потомъ по малоs хвèле прèслалè èх мèлост, же самè хочутъ 
бытè у кн"жатè (Барк., 148б);
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8) колè кольвекъ хворый потребоватèметъ, è безъ епèскопа свя-
щеннèöы то могуть отправоватè (Гарм., 209);

9) которая кровь новая съ того во хрèст³янствh учнеть лèтèся, 
è тоh кровè богъ зыщеть на васъ (АЗР, IV, 435, 1615).

1мешкатè – ‘існаваць’ (ГСБМ. Вып. 18. С. 30).
2мамърамъ – ‘дакумент на пергаменце’ (Там жа. Вып. 17. С. 319).
З а д а н н е  5. Прааналізуйце кантэксты ў прыведзеных прыкладах і вы-

значыце, які план дзеяння перадае ў іх форма будучага складанага ІІ.
1) прèвестè ~моу вèдокъ1 слово протèвоу слова. а кто боудеть на-

чалъ. томмоу платити •k͠• коунъ. аче же и кръвавъ придетъ. или боу
деть самъ почалъ. а высоуп#ть послусè2. то то ~моу за платежь wже 
è бèлè (Руск. пр., 1282, 617–617б);

2) Мы прèказалè Стhöку, абы тому сыну своему Станèславу ве-
лелъ передъ намè въ четвергъ статè: мы хочомъ ^ него выслухатè, 
што wнъ къ тому будеть хотелъ мовèтè (КСД, 14, 1510);

3) не ведаю еслè будеть ему кн"з тыè пенезè заплатèлъ (КВЗС, 67);
4) Мають мhщане на своè потребы братè дерево около мhста, въ 

нашèхъ борhхъ è лhсhхъ è дубровахъ è гаhхъ, гдh здавна будуть 
бèралè (АЗР, ІІІ, 68, 1587);

5) жес сыновè своему едèному не препустèл3 дл" мене, буду тобh 
добре речèл4, розмножу рожаs твоs "ко звhзды на небh (Бельск., 19);

6) еслè бы è хотелъ датè не будешъ моглъ (Зб. 81, 203).
1вèдокъ – ‘відавочца, сведка’ (Хрестоматия... С. 448).
2послухъ – ‘сведка’ (ГСБМ. Вып. 27. С. 128).
3препустèтè – ‘зрабіць выключэнне; дараваць’ (Там жа. Вып. 28. С. 109–110).
4добре речèтè – ‘ухваляць, падтрымліваць’ (Там жа. Вып. 30. С. 89).
З а д а н н е  6. Растлумачце граматычнае значэнне і ўтварэнне падкрэс-

леных дзеяслоўных формаў.
1) Прыйдзе лета – та да жніва седжма сядзецьмеш (Ц. Гартны. 

«Сокі цаліны»);
2) Многа нітак спрадзецца, вёснаў шмат разаўецца, – усё ж ча-

каціме дружка мілага дзеўкі вернае сэрца (Л. Геніюш. «Было свята»);
3) – Будзеш, дзеўчына, будзеш паняю, са мной жыцьмеш у месце 

каменным... (Л. Геніюш. «Дзяўчына»).
З а д а н н е  7. Прааналізуйце формы загаднага ладу ў прыкладах і вы-

значыце, ад якіх дзеясловаў яны ўтвораны, у якой асабова-лікавай форме 
ўжыты.

1) г ͠è помзè рабу своему борèсоу (Надпіс на камені);
2) да не будè ~моу помощьнèкъ чьстныè кр͠стъ (Надпіс на крыжы 

Ефр. Пол.);
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3) да падоут èдолè вашè на землю (Чэцця, 64б);
4) плачте со мною оусè (Жыц. Ал., 99);
5) è завповhдалъ боазъ молодöомъ своèм рекучè тhжь межè сно-

пы нехаè збèраеть а не соромотèте ее (Зб. 262, 32);
6) пане не забè трышчана але забè мене (Трыст., 17);
7) дл# покоры на том мhймо досыт (Каз. Кір., 140б);
8) не чèнhте неправостè в суде (Навука, 108);
9) не розлè кровè (Зб. 82, 46б).
З а д а н н е  8. Ва ўрыўку са «Слова на вербніцу» Кірылы Тураўскага 

(ХІІ ст.) знайдзіце і ахарактарызуйце ўсе формы загаднага ладу.
Тhмже, братè~, подобаеть намъ, "ко Бè͠èмъ суще людемъ, въз-

любèвшаго насъ Хса прославèтè. Пр³дhте, поклонèмс# ~му; прè-
падhмъ ~му, "ко блуднèöа, мысльно прчстhè того лобызающе нозh; 
wстанhмс#, "ко же è wна, ^ злыхъ дhлъ; èзлhèмы, "ко мюро1, 
на главу ~го вhру è любовь нашю; èзèдемъ с любовью, "ко è народè, 
въ стрhтенè~ ему; сломèмъ гнhводержанè~, "ко è вhтвè; постелемъ 
~му, "ко è рèзы добродhтелè, въсклèкнемъ мл͠твамè è безлобè~мъ, 
"ко младенöè, преèдемъ млстèмè къ нèщèмъ; въслhдуèмъ смèре-
нè~мь, постомъ è млт͠вою, бдhнè~мъ, бжстèмь2 пока"нè~мь è не по-
губèмъ поста четверодес#тнаго, в н#же подвèзахомс#, wчèстèмс# ^ 
вс#кыхъ скверных дhлъ, да в нашь И~рслмь внèдеть Хсъ.

1мюро – тое, што і мèро, ‘раслінны алей, які ўжываецца ў царкоўных аб-
радах’ (ГСБМ. Вып. 18. С. 61).

2божьстèè – тое, што і божьскèè.

З а д а н н е  9. Ад дзеясловаў вhдатè, двèгатè, двèнутè, hстè, èстè, лèтè, 
резатè, речè, стеречè, течè, ходèтè ўтварыце старажытныя формы другой 
асобы адзіночнага ліку загаднага ладу, супастаўце з сучаснымі і раскажы-
це, якія змены адбыліся ў іх.

З а д а н н е  10. Растлумачце паходжанне падкрэсленай дзеяслоўнай фор-
мы ва ўрыўку з верша Якуба Коласа 1904 г.:

Не пытайце, не прасеце
Светлых песень у мяне,
Бо, як песню заспяваю,
Жаль вам душу скалыхне.

З а д а н н е  11. Патлумачце паходжанне падкрэсленых слоў і кампа-
нентаў у ніжэйпрыведзеных устойлівых выразах, прадоўжыце гэты спіс са-
мастойна.

Дай Божа, вынь да палож, гары яно гарам, не дай Бог, перакаці- 
поле, прышый кабыле хвост, сарві-галава, хоць вока выкалі, хоць 
іголкі збірай, хоць рэпу сей, хоць святых вынасі.



141

З а д а н н е  12. Ахарактарызуйце формы ўмоўнага ладу ў Дагаворнай 
грамаце смаленскага князя Мсіцслава Давыдавіча з Рыгай і Гоцкім бера-
гам (1229).

На томь мèроу ажбы мèръ твьрдъ былъ. тако былъ кн#зю любо. 
è рèжаномъ всемъ. è всемоу латèнескомоу "зыкоу1. И всемь темь 
кто то на оустоко мор# ходèть | ажбы нальзлъ2 правдоу3. то напèса-
тè. како то держатè роусè. съ латèнескымь "зыкомh. è латèнескомоу 
"зыкоу съ роусèю. то дhржатè Аж быхомъ что тако оучèнèлè. того 
б͠ъ не даè. ажбы промьжю намè боè былъ. а любо чл ͠вка оубèють до 
см͠ртè. како чл ͠вка то ^платèтè. ажбы мèръ не ръздроушенъ былъ | 
такъ платèтè. како то бы wбоèмъ любо былы | Зде почèна~тьс# прав-
да | Аже боудhть свободhныè чл͠вкъ оубèть | •³͠• гривенъ серебра. 
за голъвоу Аже боудhте холъпъ оубèтъ | •а͠• гривна серьбра запла-
тèтè | оу смольнhскъ таок платèè. è оу рèзе. è на готскомъ берьзh |

1 "зыкъ – тут ‘народ’ (ГСБМ. Вып. 37. С. 304).
2 налезтè – ‘знайсці’ (Там жа. Вып. 19. С. 120).
3 правьда – ‘закон’ (Там жа. Вып. 27. С. 439).
З а д а н н е  13. Прааналізуйце формы ўмоўнага ладу ў прыкладах са ста-

рабеларускіх пісьмовых помнікаў.
1) Потехо д͠ше моее оучèн то што бых " оумерла с тобою (Пак. 

Хр., 11б);
2) мукамè èспытаемо его, абыхомs позналè почлèвость1 его (Скар. 

ПБ, 45);
3) еслè быхмо не вèделè, то быхмо не вhрылè (Трыст., 33б);
4) уставуемъ хто бы чые ловы2 кгвалтомъ половèлъ тогды тому 

в чые пущè будеть половèлъ маеть кгвалту заплатèтè дванадöать 
рублеs грошеs (Ст. 1588, 379);

5) "м тут на то вышол абым до горла ̂ чèзны своеè боронèл (Стрыйк., 626);
6) колè бы тобh был wб"влен муж которès тебе мае з жèвотом роз-

лучèт, тогды быс его забèлъ (Алекс., 38б).
1почлèвость – тое, што і почтèвость – ‘пашана, павага’ (ГСБМ. Вып. 27. 

С. 415).
2ловы – тут ‘паляўнічыя ўгоддзі’ (Там жа. Вып. 17. С. 100–101).

ТЭСТ
1. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Размежаванне формаў цяперашняга і будучага простага часу звя-

зана з развіццём катэгорыі:
1) часу;
2) стану;

3) трывання;
4) ладу;

5) асобы і ліку.
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2. Адзначце правільны адказ.
Асноўнае дзеянне ў формах будучага складанага ІІ выражае:
1) інфінітыў;
2) аддзеяслоўны назоўнік;
3) форма прошлага часу;

4) элавы дзеепрыметнік;
5) дзеепрыслоўе.

3. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Формы будучага складанага І прадстаўлены ў сказах:
1) ^ кого будеть кака# обèда нашему монастырю (Гр. 1399);
2) судь" тое землè èмееть судèтè пр³ нашомъ дворе (Вісл., 12б);
3) мы оу нем захован³е держатè будемо (Пак. Хр., 33б);
4) еслè же самъ не разуметèмешъ... пытай се же старшèхъ 

(Унія, 27б);
5) земл" есè è в землю wп"ть поèдешè (Зб. 82, 267б).

4. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Формы будучага складанага ІІ прадстаўлены ў прыкладах:
1) Которыè пhрвое оукрадhт а дотуль будеть не крадывалъ èно за 

первоую татбу в³ною егw казнèтè (Судз. Каз., 203–204);
2) кн#з велèкыè вèтовтъ проводèть его до Крева (Віл., 441);
3) кн#з скèркгаèло усхочеть ехатè у ловы (Патр. Б, 103б);
4) кто èмать седетè на прhстоле твоемъ по тобh (Скар. ТЦ, 

121б);
5) той што спèт не буде моглъ повстатè (Пс. XVII, 16б).

5. Адзначце правільны адказ.
Хай будзе пекла зачынена для вас, і хай мецьмеце рай на зямлі 

(У. Караткевіч. «Хрыстос прызямліўся ў Гародні»).
Вылучанае слова з’яўляецца формай:
1) інфінітыва;
2) цяперашняга часу;
3) будучага простага;

4) будучага складанага І;
5) будучага складанага ІІ.

6. Адзначце ўсе правільныя адказы.
р ͠е же ему вар#жько не ходи кн#же оубьють т# • побhгни в пе-

ченhги • и приведеши ми... (Лаўр. лет., 24 адв.).
У вышэйпрыведзеным сказе ўжыты формы загаднага ладу ад на-

ступных інфінітываў:
1) ходèтè;
2) оубèтè;
3) побhжатè;

4) побhгнутè;
5) прèвестè.
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7. Складзіце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказванні.

У прыкладзе... (1, 2, 3, 4, 5, 6) ужыта форма загаднага ладу... 
(а, б, в) асобы і ... (г, д, е) ліку.

1) Просèте, è дастьсе вамs (Цяп., 9);
2) пнъ нашъ казалъ тебе до себе на учту просèтè (Пралог, 490);
3) просèлем кèлèма wбèт ему над лужком (Дыяр., 164б);
4) Матер его да даст тè жèвот вhчныs (Дыяр., 169б);
5) сподарèн#... даs ложечку дèт"тку варèвöа (Барк., 165б);
6) всо што мает чл͠къ дасть за д ͠шю свою (Зб. 262, 12б).
а) першай;
б) другой;
в) трэцяй;

г) адзіночнага;
д) множнага;
е) парнага.

8. Прачытайце радкі з верша.
Плюньце, хлопцы! Заспявайма,
Каб аж вокны задрыжалі!
Ва ўсе грудзі загукайма,
Каб і думкі паўцякалі!

(Я. Колас. «Кіньце смутак»)

Складзіце адпаведнасці так, каб атрымаліся правільныя выказ-
ванні.

Дзеяслоў... (1, 2, 3, 4, 5) ужыты ў форме загаднага ладу... (а, б, в) 
асобы і ... (г, д, е) ліку.

1) плюнуць;
2) заспяваць;
3) задрыжаць;
4) загукаць;
5) паўцякаць.

а) першай;
б) другой;
в) трэцяй;

г) адзіночнага;
д) множнага;
е) парнага.

9. Састаўце адпаведнасці так, каб атрымалася правільнае выказ ванне.
То было тобе достоино • у кого купишь томоу заплати • то бышь 

на т# не жаловалè (Гр. 1300).
У прыведзеным сказе форма ўмоўнага ладу выступае ў ... (1, 2, 

3) асобе і ... (а, б, в) ліку.
1) першай;
2) другой;
3) трэцяй;

а) адзіночным;
б) множным;
в) парным.



10. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Формы ўмоўнага ладу прадстаўлены ў сказах:
1) пол#номъ же жèвшèмъ wсобh по горамъ сèмъ бh путь èзъ 

вар#гъ въ грекè (Лаўр. лет., 5);
2) бы тот не был лèходеè не подалè бы есмо его тобе (Пак. Хр., 8б);
3) тогда слышавшè предèслава, тако бо б#ше еè наречено èм# ро-

дèтелемам своèма преже с ͠тго кр ͠щн¿а (Жыц. Ефр. Пол., 320);
4) по чемъ быхомъ ведалè, "ко гсдь уступовалъ на небо. намъ 

путь за собою указу# (Скар., Апост., прадм.);
5) взывалесмъ вас абысте мнh помочъ далè (Біблія, 129б).
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Т э м а  14

ЈМЕННЫЯ ФОРМЫ ДЗЕЯСЛОВА

Акрамя спрагальных формаў, у сістэму старажытнага дзеясло-
ва ўваходзілі і так званыя іменныя формы: супін, інфінітыў і дзее-
прыметнік. Іменнымі іх называюць таму, што па наборы ўласцівых 
ім граматычных катэгорый, а таксама паводле паходжання яны звя-
заны з імёнамі – назоўнікам, прыметнікам і займеннікам.

Супін – дзеяслоўная форма іменнага паходжання, якая генетыч-
на з’яўляецца назоўнікам з былой асновай на *ŭ, што застыў у форме 
вінавальнага склону адзіночнага ліку (як сынъ, волъ, медъ, вьрхъ). 
Супін утвараўся пры далучэнні да асновы інфінітыва фіналі -тъ: по-
гоубèтъ, твердèтъ і меў спецыяльнае прызначэнне – называць мэту 
дзеяння пры дзеясловах руху (таму яго часам называюць дасягаль-
ным ладам, інфінітывам мэты). Вельмі часта ўжываўся з дапаўненнем 
у форме вінавальнага склону: èд#ше ö͠срь погоубèтъ града (Усп. зб.).

Формы супіна перайшлі ў агульнаўсходнеславянскую мову як 
спадчына ад праславянскага перыяду, аднак пачынаючы з ХІ ст. яны 
ўжо выцясняюцца формамі інфінітыва, паколькі іх значэнні былі 
вельмі блізкімі: посъла прèзватè (Астр. Ев.) замест посъла прèзватъ.

Супін лічыцца дзеяслоўнай формай, што мела кніжны характар, 
выкарыстоўвалася пераважна ў літаратурнай мове і не была ўлас-
ціва жывой гаворцы. На карысць гэтага меркавання сведчыць і той 
факт, што формы супіна зніклі цалкам, не пакінуўшы пасля сябе нія-
кіх рэфлексаў у мове наступных перыядаў.

Інфінітыў – пачатковая, або зыходная, форма дзеяслова, аднак 
па паходжанні гэта назоўнік з былой асновай на *ĭ, які застыў у фор-
ме давальна-меснага склону адзіночнага ліку, параўн.: вèдhтè, хо-
дèтè як татè, з#тè, рысè, звhрè. Пра генетычную сувязь інфінітыва 
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з назоўнікам сведчаць, напрыклад, сучасныя аманімічныя формы ін-
фінітыва і назоўніка накшталт руск. мощь, печь, сечь, течь, бел.  знаць; 
у гісторыі беларускай мовы агульнаўсходнеславянскія формы або за-
хаваліся (пячы, сячы, цячы), або атрымалі іншае фанетычнае абліч-
ча (магчы, секчы).

Інфінітыў існаваў яшчэ ў праславянскай мове, дзе ўсе дзеясловы 
ў форме інфінітыва заканчваліся на *-ti. У гістарычным мовазнаўстве 
гэты афікс называюць па-рознаму: постфікс, суфікс, фіналь.

Такім чынам, да праславянскіх формаў інфінітыва з асновай 
на галосны проста далучалася фіналь *-ti: *bi-ti, *vodi-ti, *ima-ti, 
*sudi-ti і інш. Калі ж аснова інфінітыва заканчвалася на заднеязыч-
ны *g або *k, то пры далучэнні *-ti на месцы *gt або *kt узнікаў [ч’]: 
*tekti > течè, *sekti > сечè, *bergti > беречè, *mogti > мочè. У асновах 
на пярэднеязычны *d або *t пры спалучэнні з *t фіналі адбывалася 
дысіміляцыя: *dt → [ст’]: *kladti > кластè; *tt → [ст’]: *metti > местè1.

Яшчэ ў праславянскі перыяд у складзе інфінітыўнай фіналі *-ti 
пачалася рэдукцыя канцавога [і], але ў розных групах старажытных 
славянскіх моў гэты працэс здзяйсняўся па-рознаму. Напрыклад, 
у польскай мове на месцы *-ti стаў выступаць сярэднянёбны гук, па-
добны на [ч]: cenić, tłumaczyć, wziąć, zobaczyć, żyć. У гісторыі рускай 
мовы рэдукцыя такога тыпу адбылася ў  інфінітывах, у якіх націск 
прыпадаў на апошні галосны асновы: говорè́тè – говори́ть, носè́тè – 
носи́ть, платè́тè – плати́ть, але брести́, грести́, мести́, плести́ і інш.

У гісторыі беларускай мовы рэдукцыя канцавога [і] ў складзе 
інфінітыўнай фіналі мела месца толькі ў тых выпадках, калі асно-
ва заканчвалася на галосны: боронè́тè – бараніць, коха ́тè – кахаць, 
стрhл" ́тè – страляць і інш. Калі старажытная аснова інфінітыва за-
канчвалася на зычны (акрамя заднеязычных), то іх сучасныя адпа-
веднікі выступаюць з -ці: ростè – расці, плестè – плесці, вестè – весці.

Інфінітывы, аснова якіх заканчвалася на заднеязычны [г] або [к], 
яшчэ ў агульнаўсходнеславянскі перыяд набылі фіналь -чè: беречè, 
волочè, жечè, лечè, мочè, печè, речè, сечè, стеречè, стрèчè, течè. Аднак 
пад уплывам іншых дзеяслоўных формаў, у аснове якіх не назіралася 
чаргавання заднеязычнага з шыпячым, адбылося аднаўленне [г] або 
[к] і ў асновах інфінітыва. Працэс гэты працякаў у розных групах ус-
ходнеславянскіх моў неаднолькава. Найбольш шырока і пасля доўна 
аднаўленне прайшло ва ўкраінскай мове: берегти, пекти, текти 

1 Больш падрабязна пра гэтыя фанетычныя змены гл.: Свістунова М. І., 
Ціванова Г. К. Гістарычная фанетыка беларускай мовы. Мінск : БДУ, 2016. 
С. 11–13.
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і інш. У рускай мове старажытная інфінітыўная фіналь -чè пераўтва-
рылася ў -чь: беречь, лечь, мочь, стеречь, стричь, а заднеязычны ас-
новы не аднавіўся. У працэсе далейшага развіцця беларускай мовы 
ў такіх формах адбылося зацвярдзенне шыпячага і развілося аканне. 
Разам з тым у частцы інфінітываў пад уплывам іншых формаў пара-
дыгмы, у якіх [г] прыстунічаў, гэты заднеязычны аднавіўся: бегчы, 
берагчы, легчы, магчы, стрыгчы, сцерагчы, аднак заднеязычны [к] у 
інфінітывах не быў адноўлены: валачы, пячы, сячы, цячы. У выніку 
ўсіх гэтых марфаналагічных змен узнік спецыфічна беларускі пост-
фікс -чы. Такім чынам, у адносінах да аднаўлення былога заднеязыч-
нага інфінітыўнай асновы беларуская мова займае як бы прамежка-
вае становішча паміж рускай і ўкраінскай мовамі.

Інфінітыву належала вельмі важнае месца ў сістэме дзеяслоўных 
формаў – ад яго асновы ў старажытнасці ўтвараліся, акрамя фор-
маў самога інфінітыва, таксама формы супіна, аорыста, імперфекта 
і дзее прыметнікаў прошлага часу.

Дзеепрыметнік – дзеяслоўная форма, якая захавала найбольш 
цесную фармальную і сэнсавую сувязь з імем: з фармальнага боку, 
структурна дзеепрыметнікі падобныя да прыметнікаў, яны такім жа 
чынам змяняюцца па родах, ліках і склонах, у сэнсавых адносінах 
дзее прыметнікі, як і прыметнікі, называюць прымету прадмета, толь-
кі не любую, а звязаную з дзеяннем, працэсам. Значэнне працэсуаль-
насці выражаецца ў дзеепрыметнікаў праз катэгорыі стану (залежнага 
і незалежнага), трывання (закончанага і незакончанага) і часу (цяпе-
рашняга і прошлага). Валодае гэта форма дзеяслова і граматычнымі 
катэгорыямі, уласцівымі імёнам, – катэгорыямі роду, ліку і склону.

Старажытны дзеепрыметнік першапачаткова выступаў  толькі ў ка-
роткай (іменнай) форме і меў наступныя словаўтваральныя су фіксы 
-уч-/-юч-, -ач-/-"ч-, -въш-/-ъш-, -м-1, -н-2, -т-. Дзеепрыметнікі прошла-
га часу ўтвараліся ад асновы інфінітыва, а цяперашняга часу – адпа-
ведна, ад асновы цяперашняга часу (схема 2). Скланяліся такія дзее-
прыметнікі таксама, як і кароткія прыметнікі: у мужчынскім і ніякім 
родзе – на ўзор назоўнікаў з былой асновай на *ŏ/*jŏ, у жаночым – 
на ўзор назоўнікаў з былой асновай на *ā/*jā. Выступалі ў формах 
адзіночнага, множнага і парнага ліку. У сказе выконвалі сінтаксіч-
ную функцыю азначэння або часткі састаўнога іменнага выказніка.

1 Суфікс -м- далучаўся да розных асноў цяперашняга часу пры дапамозе 
тэматычных галосных -о-, -е-, -è-.

2 Суфікс -н- прыядноўваўся да асноў некаторых інфінітываў з дапамогай 
тэматычнага галоснага -е-.
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Схема 2. Утварэнне дзеепрыметнікаў

Пры далучэнні да кароткіх формаў дзеепрыметнікаў адпаведных 
формаў указальнага займенніка è, ", ~ ўтварыліся поўныя (займен-
ныя) дзеепрыметнікі. Яны паступова цалкам выціснулі кароткія і пе-
ражылі тыя ж самыя фанетычныя змены, што і іншыя часціны мовы, 
якія змяняліся па займенным тыпе.

У агульнаўсходнеславянскай мове кароткія дзеепрыметнікі не-
залежнага стану мужчынскага і ніякага роду ў формах назоўнага 
склону адзіночнага ліку і ў цяперашнім, і ў прошлым часе высту-
палі без формаўтваральных суфіксаў, што было абумоўлена фане-
тычнымі ўмовамі, актуальнымі на той час: хвалèтè (інфінітыў) → 
хвалè (м. р. і н. р.), хвалèвъшè (ж. р.); хвалèшè (форма цяперашняга 
часу) → хвал" (м. р. і н. р.), хвал"чè (ж. р.).

Пазней формы мужчынскага і ніякага роду адзіночнага ліку пад 
уплывам іншых склонавых формаў сталі ўжывацца з суфіксамі.

Формы былога жаночага роду накшталт хвалèвъшè, хвал"чè 
страцілі сувязь з назоўнікам, да якога дапасоўваліся, і, адпаведна, 
здольнасць скланяцца. У той жа час яны пачалі паясняць дзеяслоў, 
выконваючы функцыю акалічнасці, і паступова пераўтварыліся ў бе-
ларускай мове ў дзеепрыслоўі. Усе іншыя кароткія формы старажыт-
ных дзеепрыметнікаў незалежнага і залежнага стану выйшлі з выка-
рыстання і былі заменены поўнымі формамі.

У гісторыі беларускай мовы лёс поўных формаў дзеепрыметнікаў 
аказаўся зменлівым. Так, калі ў агульнаўсходнеславянскай і стара-
беларускай мове дзеепрыметнікі са стараславянскімі паводле пахо-
джання суфіксамі -ущ-/-ющ-, -ащ-/-#щ- былі шырокавядомыя, то 
ў новай беларускай літаратурнай мове яны не ўжываюцца.

Актыўнаўжывальныя некалі дзеепрыметнікі з суфіксамі -уч-/-юч-, 
-ач-/-яч і -ўш-(<-вш-)/-ш- у сучаснай беларускай мове выкарыстоўва-
юцца абмежавана паводле шэрагу прычын, і ў тым ліку з-за аманіміч-
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насці з дзеепрыслоўямі, параўн.: Прыйшоўшы са школы  вучань  убачыць 
сябра. – Вучань убачыць сябра, прышоўшы са школы.

Частка дзеепрыметнікаў перайшла ў клас прыметнікаў: вядомы, 
знаёмы, любімы, былы, гаючы, заслужаны, паранены, умелы і інш.

Найчасцей сёння ўжываюцца дзеепрыметнікі залежнага стану 
прошлага часу з суфіксамі -ан-/-ян-, -ен-, -т- накшталт вывучаны, 
зроблены, напісаны, пасеяны, прышыты і інш.

Асобна трэба разглядаць так званыя элавыя дзеепрыметнікі – 
дзее прыметнікі прошлага часу незалежнага стану, якія існавалі яшчэ 
ў праславянскай мове і ўтвараліся ад асновы інфінітыва пры да-
памозе суфікса *-l-. Як і ў іншых дзеепрыметнікаў, першаснымі па 
часе ўзнікнення з’яўляюцца кароткія (іменныя) формы элавых дзее-
прыметнікаў. Яны былі часткай такіх формаў дзеяслова, як перфект, 
плюсквамперфект, будучы складаны II, умоўны лад, у складзе якіх 
змяняліся па ліках і родах. Агульная семантыка, а таксама частае 
выкарыстанне гэтых формаў абумовілі ўстойлівае ўжыванне і само-
га элавага дзеепрыметніка, які іншым разам называюць актыўным 
дзее прыметнікам прошлага часу. Пасля спрашчэння складаных дзея-
слоўных формаў (страты дапаможных дзеясловаў у складзе перфекта 
і плюсквамперфекта) элавы дзеепрыметнік набывае здольнасць вы-
ражаць працэсуальную катэгорыю часу і фактычна пераўтвараецца 
ў простую форму прошлага часу – перфект: ~смь неслъ, несла, нес-
ло... – нёс, несла, несла...; а таксама ў рэдкаўжывальную ў сучаснай 
мове форму плюсквамперфекта: ~смь былъ неслъ, была несла, было 
несло... – быў нёс, была несла, было несла... Адпаведна фанетычным 
асаблівасцям беларускай мовы фіналь -лъ у пэўных умовах перай-
шла ў [ў] (у нескладовае).

Яшчэ ў агульнаўсходнеславянскі перыяд пачала мяняцца сінтак-
січная функцыя дзеепрыметніка: акрамя характарыстыкі дзейніка, ён 
пачаў абазначаць дадатковае дзеянне і такім чынам функцыяналь-
на наблізіўся да дзеепрыслоўя. Напрыклад, у Лаўрэнцьеўскім ле-
тапісе (1377): è прèшедъша сhдоста радèмъ на съжè... прозвашас" 
радèмèчè а в#тъко сhде съ родомъ своèмъ по wöh ^ него же про-
звашас# в#тèчè (Лаўр. лет., 5). прèшедъша (якія?) ‘тыя, што прый-
шлі’ – прымета; прèшедъша (пасля чаго?) ‘пасля таго, як прыйшлі’ – 
дадатковае дзеянне.

Многія поўныя (займенныя) формы элавых дзеепрыметнікаў, ут-
вораныя ад беспрыставачных дзеясловаў, сталі прыметнікамі ў ролі 
азначэння: бег лы, кіслы, рослы, спелы і інш. Адпрыставачныя ж ут-
варэнні больш выразна захоўваюць сувязь з дзеясловам: збялелы, 
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збяднелы, падрослы, пачарнелы, прыліплы. Яны могуць выступаць і як 
азначэнні, і як часткі састаўнога іменнага выказніка, з’яўляюцца ак-
тыўнаўжывальнымі ў сучаснай беларускай мове.

Дзеепрыслоўе ў беларускай мове – самая маладая форма дзея-
слова, якая генетычна ўзыходзіць да дзеепрыметнікаў незалежнага 
стану цяперашняга і прошлага часу, якія перасталі выступаць у ролі 
азначэння і змяняцца – страцілі катэгорыі роду, ліку і склону. Яны 
застылі ў форме назоўнага склону адзіночнага ліку жаночага роду: 
хваліўшы < хвалèвъшè, хвалячы < хвал"чè. Гэты працэс прыпадае 
на ўласнабеларускі перыяд. Так, у прыкладзе оусè людè wколо  сто"чè 
мужове è жоны засмоутèлèсе (Пак. Хр., 22) дзеепрыметнік павінен 
дапасоўвацца да назоўніка людè ў форме множнага ліку, аднак сто"-
чè – форма жаночага роду адзіночнага ліку. Такім чынам, адсутнасць 
дапасавання, акалічнаснае сінтаксічнае значэнне, семантыка дадат-
ковага дзеяння (‘засмуціліся, калі стаялі побач’) – усё гэта прыме-
ты дзеепрыслоўя.

Ужо ў канцы XIV ст. дзеепрыслоўе выступала як асобная дзея-
слоўная форма. У старабеларускай мове маглі выкарыстоўвацца роз-
ныя формы дзеепрыслоўяў, аднак паступова пачынаюць пераважаць 
уніфікаваныя для ўсіх трох родаў і лікаў формы з суфіксамі -въш-/-ъш-,  
-уч-/-юч-, -ач-/-"ч, якія ў далейшым зведалі шэраг фанетычных змен 
і сталі нарматыўнымі ў беларускай мове.

ЗАДАННІ
З а д а н н е  1. Вызначыце, у якіх сказах падкрэслены супін, а ў якіх – ін-

фінітыў. Патлумачце асаблівасці ўтварэння і выкарыстання супіна. Звярні-
це ўвагу на крыніцу, з якой узяты прыклады, – гэта Лаўрэнцьеўскі летапіс 
(1377) – і зрабіце вывады пра асаблівасці выкарыстання ў ёй формаў супі-
на і інфінітыва.

1) В лето • s͠•ф ͠•k͠e •. Прèдоша половöè первое на Русьскую зем-
лю воеватъ (Лаўр. лет., 55);

2) слышавше же се, половöè почаша воеватè (Лаўр. лет., 72 адв.);
3) è въшедъ Ярополкъ в градъ Ольговъ, перея власть его, è посла 

èскатъ брата своего, èскавъше его, не обретоша (Лаўр. лет., 23 адв.);
4) è повеле èскатè меду (Лаўр. лет., 44 адв.).

З а д а н н е  2. Патлумачце, якія фанетычныя змены адбыліся з прасла-
вянскімі формамі *vedti, *pletti на стыку асновы інфінітыва і фіналі. Пры-
гадайце, чым былі выкліканы гэтыя змены?
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З а д а н н е  3. Якая форма развілася ў агульнаўсходнеславянскай мове 
з праславянскага інфінітыва *legti? Падбярыце адпаведнік з прапанаваных 
ніжэй словаформаў і патлумачце фанетычныя змены ў праформе.

1) легтè;
2) легчè;
3) легè;

4) лежè;
5) лечè.

З а д а н н е  4. Пастаўце падкрэсленыя дзеясловы ў пачатковую форму.
1) Тогда рече Царь мужу божèему, внèèдè въ домъ моè è обедуè 

со мною, è дамъ тè дары (Скар. ТЦ, 158);
2) реч[е] къ нèмъ Исусъ доколе влачèтеся è ленуетеся (Скар. IН, 

34б);
3) Не г[лаго]лè того онъ мя омылèлъ, понеже не суть ему потреб-

нè грешнèöè (Скар. IС, 25б).
Заўвага. Значэнне незразумелых слоў можна даведацца ў «Слоўніку 

мовы Скарыны» (уклад. У. В. Анічэнка. Т. 1–2. Мінск, 1977) або ў «Гістарыч-
ным слоўніку беларускай мовы».

З а д а н н е  5. Ад дзеясловаў *mogti, *biti, *minuti, *visĕti, *хvaliti ўтва-
рыце кароткія формы дзеепрыметнікаў незалежнага стану прошлага і цяпе-
рашняга часу. Ад якіх асноў яны ўтвараліся, пры дапамозе якіх формаўтва-
ральных сродкаў? Якія фанетычныя асаблівасці пры гэтым мелі месца? Як 
змяняліся такія формы? Праскланяйце ўтвораныя формы ў адзіночным, 
множным і парным ліках.

З а д а н н е  6. Праскланяйце кароткія формы дзеепрыметнікаў у адзі-
ночным, множным і парным ліках.

1) дзеепрыметнікі залежнага стану цяперашняга часу: вèдèмъ 
(-а, -о), знаемъ (-а, -о), несомъ (-а, -о);

2) дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу: бèтъ (-а, -о), 
несенъ (-а, -о), слышанъ (-а, -о).

З а д а н н е  7. Знайдзіце ў ніжэйпрыведзеных прыкладах і ахарактары-
зуйце дзеепрыметнікі (стан, час, кароткая ці поўная форма, род, лік, склон, 
сінтаксічная роля).

1) è блèзъбе Пасха Июдеèскаè вънèде Исусъ въ Иерусалèмъ. 
è обрете въ öерквè. продающяя волы. è овьöя è голубè. è пеняжьнèкы 
седящя (Астр. Ев., 8 адв.);

2) с# грамота ~сть выдана. на гочкомь берьзh пьрьдъ роускèмь 
посломь. è пьрьдъ всемè латèнскèмè коупьöè (Смал. гр., 1229 г.);

3) Аже кто позна~ть сво~ что боудеть погоубèлъ. èлè оукраде-
но оу него что. èлè конь. èлè портъ. èлè скотèна. то не рьöè се мо~. 
нъ поèдè на сводъ къдh ~сè въз#лъ (Руск. пр., 1282, 617г – 618б);
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4) Колèж ̃ ̃оуже по пèлатовом̃̃ прèсоуженèè млс ̃т̃¿выè гс ̃ь̃ на см̃рть з ра-
тоуша всюды св#зан̃̃ ланöюхè на ш¿ю заложèвшè т#гнен̃̃. какъ бы wдèн̃̃ 
злодеè. стало се збежан¿е людеè за нèм̃̃. èдоущèх ̃ ̃(Стр. Хр., к. XV ст.);

5) И егда со обудву странs врагè бèты былè, такs èже з велèкого 
множества нè едèнъ не осталs жèвъ... И было естъ тыхъ èже в тоè 
день побèты суть ^ мужа è до жены, дванадесеть тысеmъ головъ 
всè жèвуmèè во граде Гаè (Скар., ІН, 18);

6) Многèе бо суть возваные, лечъ мало выбраныхъ (Цяп., 31).

З а д а н н е  8. Знайдзіце ў прыкладах усе элавыя дзеепрыметнікі. Вы-
значыце іх сінтаксічную ролю.

1) а èно все "ко же "рославъ соудèлъ. тако же è с ͠нве ~го оуста-
вèша (Руск. пр., 1282, 615б);

2) а нèнечè б͠ъ намъ далъ. городъ полтескъ. а брать нашь к͠нзь 
скèрèкгаèло. б͠ьею помочью è нашею. оуз#лъ свое место оу своè рукè. 
што еще w͠öь ему оуделèлъ. також ̃ ̃è мы ему даемъ è далè есмы. тотъ 
городъ полтескъ (Гр. Уладз., 1387 г.);

3) кн#з же велèкыè #гаèло перестuпèвъ своè слюбъ è правдq. мо-
вèт. поедь к вèлнè. è тамо докончаемь (Віл. лет.);

4) ведаете лè вы где поле iоавово подлh поля моего, èмеюmее яч-
мень дозрелыè къ жатве (Скар. ДЦ, 93);

5) вèделъ... на руöе... раны две кровью накèпелые, спухлые (ИЮМ, 
ХХVIII, 123, 1666).

З а д а н н е  9. Знайдзіце ў прыкладах дзеепрыслоўі. Вызначыце спосаб 
іх утварэння і сінтаксічную ролю.

1) wнъ же [Барыс] è з радостèю пошол ̃̃ протèвоу èх [печанегаў] 
а èдоучè реклъ w͠öоу своемоу се готовъ ес ̃̃мъ пред wчèма твоèма со-
творèтè се (Чэцця, 1489 г.);

2) а мы потом с тых чотырэхъ wдного которыs нам вèдетè è подо-
батè будеть выбрав̃̃шы на местöе тог ̃̃ змерлого судè або подсудка або 
пèсара которого с тых тог ̃̃ часу потрэбоватè будеть не^волоч ̃̃не uста-
вèтè маемъ (Ст., 1566);

3) è мовèлъ ему, друже, "ко вошолось сюды не маючè одень" сва-
дебного, а онъ замолкъ. Тогды рек король слугам зв#завшè ему рукè 
è ногè возьмèте его, è вкèньте в темность внутренюю (Цяп., 31).

З а д а н н е  10. У прыкладах з надпісу на крыжы Ефрасінні Полацкай 
(1161) вызначыце, якімі дзеяслоўнымі формамі з’яўляюцца падкрэсленыя 
словы. Патлумачце іх утварэнне і сінтаксічную ролю.

1) è да боудеть прокл#тъ стою жèвотвор#щею троицею•и стыми 
wтци• •т•и•иi•семию съборъ стыхъ отць •;
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2) wфросèнь" же раба хва сът#жавъшè  крстъ  сии•прииметь 
 вhчнuю жèзнь съ всhмè стымè;

3) гè помозè рабоу сво~мu лазорю нареченемоу богъшè съдhлавъше-
моу крьстъ сии црькви стаго спаса и wфросиньи•.

ТЭСТ
1. Складзіце дзве суадносныя пары (напр., 1 – а, 2 – б).
Паводле паходжання... (1, 2) – гэта застылы назоўнік з былой ас-

новай на... (а, б, в, г, д, е).
1) супін; а) *ā; в) *ĭ; д) *ū;
2) інфінітыў; б) *ŏ; г) *ŭ; е) зычны.

2. Адзначце правільны адказ.
У гісторыі беларускай мовы формы супіна:
1) захаваліся, перажыўшы фанетычныя змены;
2) захаваліся толькі ў гаворках;
3) былі заменены формамі інфінітыва;
4) былі заменены формамі цяперашняга часу.

3. Адзначце правільны адказ.
се прèехаша послы öесар" сажатъ "рослава (Наўг. гр., 1270).
Падкрэсленае слова – гэта форма:
1) аорыста;
2) будучага простага часу;
3) імперфекта;

4) інфінітыва;
5) супіна;
6) цяперашняга часу.

4. Адзначце правільны адказ.
а Володèмеру посадèтè сынъ свой в Володèмерè (Лаўр. лет., 93).
Падкрэсленае слова – гэта форма:
1) аорыста;
2) будучага простага часу;
3) імперфекта;

4) інфінітыва;
5) супіна;
6) цяперашняга часу.

5. Адзначце правільны адказ.
Агульнаўсходнеславянскім адпаведнікам праславянскай формы 

інфінітыва *velkti выступае слова:
1) велетè;
2) волèтè;
3) волочè;

4) влечè;
5) вестè.
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6. Адзначце ўсе правільныя адказы.
перепuстèл пан б͠гъ сон на адама, è uчèнèл з ребра его невhстu, ко-

тора" èж была з тhла его вз"та (Бельск., 4).
Падкрэсленая форма дзеепрыметніка мае наступныя характа-

рыстыкі:
форма:
1) іменная;
2) займенная;

стан:
3) незалежны;
4) залежны;

час:
5) цяперашні;
6) прошлы;

утворана ад асновы:
7) інфінітыва;
8) цяперашняга часу;

выступае ў ролі:
9) атрыбутыўнай;

10) прэдыкатыўнай.
7. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Падкрэсленыя дзеепрыметнікі выступаюць са стараславянскімі 

паводле паходжання суфіксамі ў сказах:
1) будеть лè прèтуплено железо, а то не "ко первеè, но èзточено 

будеть (Скар. КЕ, 15б);
2) знаèде его сед#щего подъ древомъ смырsковымъ1 (Скар. ТЦ, 

158);
3) Богатество скоро собраное потомs uменsшено бuдеть (Скар. ПС, 

21б);
4) кнгè рекомые по греческè jалsтèром... èмають в собh каfèзsмъ 

двадесеть, jалsмовъ полsтораста, стèшsковъ èлè прèпеловъ две ты-
сещè (Скар. КБ, 5);

5) где же сuть мнозè совhтuющèè uкрепsл#етс# совhтъ (Скар. ПС, 
24б);

6) Далè суть Давыдовè... ечменя крупъ бобу è сочевèöе, è молотое 
гречèхè (Скар. ДЦ, 100).

1смырковыè – прым. ад смыркъ ‘елка’ (ГСБМ. Вып. 32. С. 3).
8. Адзначце ўсе правільныя адказы.
къ тому гоны бобровые въ тыхъ волостехъ на манастыръ же го-

нèваны бывалè (АЗА, ІІІ, 245, 1579).
Падкрэсленая форма старабеларускага дзеепрыметніка мае на-

ступныя характарыстыкі:
форма:
1) поўная;
2) кароткая;

стан:
3) незалежны;
4) залежны;

час:
5) прошлы;
6) цяперашні;

утворана ад асновы:
7) гнатè;
8) гонèтè;

9) гонèватè;
10) гонèшè;

11) гонèваешè.



9. Адзначце ўсе правільныя адказы.
Па паходжанні дзеепрыслоўе ў беларускай мове – гэта застылая 

форма дзеепрыметніка:
1) залежнага стану;
2) незалежнага стану;
3) прошлага часу;
4) цяперашняга часу;
5) адзіночнага ліку;
6) множнага ліку;
7) парнага ліку;
8) мужчынскага роду;
9) жаночага роду;

10) ніякага роду;

11) назоўнага склону;
12) роднага склону;
13) давальнага склону;
14) вінавальнага склону;
15) творнага склону;
16) меснага склону;
17) клічнага склону.

10. Складзіце чатыры суадносныя пары (напр., 1 – а, 2 – б).
1) со обудву странъ врагè бèты былè (Скар. ІН, 18);
2) Да положать его è предъ собою повелять бèтè (Скар. ДЗ, 47);
3) Моèсеè... узрелъ беду èхъ, è мужа Егèптянèна бèюща некоего 

отъ евреè братèè его (Скар. КВ, 7);
4) будеш лè безумнаго опèхатè въ ступе яко крупы ячьменные 

звhрху бèя è толкачемъ, не будет отнято отъ него безумèе его (Скар. 
ПС, 41б–42).

Падкрэсленае слова ў сказе... (1, 2, 3, 4) – гэта... (а, б, в, г):
а) інфінітыў;
б) дзеепрыслоўе;
в) дзеепрыметнік незалежнага стану цяперашняга часу;
г) дзеепрыметнік залежнага стану прошлага часу.
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ТЭКСТЫ ДЛЯ АНАЛІЗУ

Тэксты для аналізу былі выбраны як з арыгінальных рукапісных 
і старадрукаваных крыніц, так і з пазнейшых перавыданняў. Каб за-
хаваць іх аднастайную перадачу, прыняты наступныя правілы:

yy у шэрагу выпадкаў праведзены падзел на словы (датычыцца ру-
капісных і старадрукаваных крыніц);

yy разбіўка на радкі не захавана;
yy дыякрытычныя знакі, акрамя знакаў націску ( )́, цітла (~), пае-

рыка (s), знака   ̏([й]), не перадаюцца;
yy вынасныя літары захоўваюцца;
yy надпісы на маргіналіях (палях) паказаны толькі ў тых выпад-

ках, калі яны з’яўляюцца глосамі;
yy у квадратных дужках пададзены адноўленыя часткі cлоў;
yy даты і лікі падаюцца ў фармаце, адпаведным прынятаму ў кры-

ніцы, з якой узяты тэкст для аналізу;
yy правапіс вялікай і малой літар захаваны;
yy пасля ўрыўкаў указваюцца нумары старонак паводле крыніцы, 

з якой узяты тэкст.

АГУЛЬНЫЯ ЗАДАННІ ДА ТЭКСТАЎ

1. Прачытаць тэкст і перакласці на сучасную беларускую мову.
2. Зрабіць марфалагічны разбор розных часцін мовы па прапа-

наваных схемах.
Назоўнік: пачатковая форма, тып старажытнага скланення, род, 

лік, склон, адушаўлёнасць, зборнасць і рэчыўнасць (калі ёсць), тра-
дыцыйная ці новая флексія (калі новая, то пад уплывам чаго з’явіла-
ся), сінтаксічная роля ў сказе.
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Прыметнік: пачатковая форма, разрад паводле значэння, поўная 
ці кароткая форма, род, лік, склон, традыцыйная ці новая флексія, 
ступень параўнання (калі ёсць), сінтаксічная роля.

Займеннік: пачатковая форма, разрад паводле значэння, род 
і лік (калі ёсць), склон, традыцыйная ці новая флексія, сінтаксіч-
ная роля.

Дзеяслоў: пачатковая форма, трыванне, для спрагальных фор-
маў – лад, стан, час (калі ёсць), асоба; для іменных формаў – ад якой 
асновы ўтвораны; для дзеепрыметнікаў – поўная ці кароткая форма, 
стан, час, род, лік, склон.

АСТРАМІРАВА ЕВАНГЕЛЛЕ 
(1056–1057)

Самая старажытная дакладна датаваная ўсходнеславянская рукапіс-
ная кніга. Перапісвалася з 21 кастрычніка 1056 г. па 12 мая 1057 г. дзякам 
Грыгорыем для наўгародскага пасадніка Астраміра з царкоўнаславянска-
га пратографа. Астрамірава Евангелле – áпракас, г. зн. тэкст у ім падаецца 
не ў кананічным парадку, а каляндарна, адпаведна царкоўным чытанням 
пачынаючы з Пасхальнага тыдня. Арыгінал рукапісу захоўваецца ў Расій-
скай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу.

Урыўкі прыводзяцца паводле лічбавых копій, размешчаных на партале 
бібліятэкі (URL: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel/).

Въ ~диныи же суботы • мари" магдалыни • приде заqтра • еmе с@
mè тьмh на гробъ • и видh камень • въз#тъ отъ гроба • тече же • 
è прèде къ сèмонq петрq • и къ дрqгqqмq qченикq • ~гоже лю-
бл"аше è͠³с • и г͠ла èма • въз#ш# г̃а отъ гроба • и не вhмь къде по-
ложèш# è èзèде же

С. 207

петръ è дрqгыè qченèкъ • идhаста къ гробq • течааста же оба 
въкупh è дрqгыè qченèкъ тече скорh~ петра • и приде прhжде 
къ гробq è прèнèкъ • видh ризы леж#m# • обаче не въниде при-
де же è сèмонъ петръ • въслhдъ ~го • и въниде прhжде въ гробъ 
è вèдh рèзы леж#m# • и сударь • иже бh на главh iего • не съ риза-
мè леж#mь нъ особь • съвитъ на ~диномь мhстh • тогда же въниде 
è дрqгыè qченèкъ • пришъдъи прhжде къ гробq • и видh и вhрова 
не qбо вhдhах@ кънèгъ • "ко подоба~ть iему • отъ мръ

С. 207 адв.
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твыхъ въскрьсн@тè • идоста же пакы къ себh qченика • ❙ [...]
Въ врhм# оно • мари" сто"аше q гроба • вънh плач@mис# • "коже 
плакаашес# • приниче въ гробъ • и видh дъва ан ͠гла въ бhлахъ • 
сhд#mа • ~диного q главы • и ~диного q ногq • идеже бh лежало • 
тhло è͠iсово • и г͠ласта ~è она • жено • чьто плачешис# • г͠ла èма "ко 
въз#ш# г ͠а мо~го • и не вhмь къде положиш# и и си рекъши • обра-
тèс# въсп#ть • и видh и͠iса сто>mа • и не вhдhаше "ко и͠с ~сть гл͠а 
~è ͠èiс жено • чьто плачешис# кого и

С. 208

штешè она же мьн#mè "ко вьртоградарь ~сть • г ͠ла ~мq г ͠è аmе ты 
въз#лъ ~сè ~го • повhждь мънh • къде ~си положилъ ~го • и азъ 
възьм@ è • гл͠а ~è èi͠с марè~ • обраmьши же с# она • гл͠а ~мq раввq-
нè ~же нарèöа~тьс# qчèтелю г ͠ла ~è è ͠iс не прèкасаèс# мънh не 
qбо възèдохъ къ о͠öq мо~мq èдè же къ братèè мо~è • и рьци имъ 
 въсхожд@ къ о ͠öq мо~мq • и о͠öq вашемq • и богq мо~мq • и б͠оу 
вашемq прèде марè" магдалынè • повhда\mи qченикомъ • "ко 
вèдh г͠а • и си рече ~и • ❙

С. 208 адв.

слава тебh гè͠ ö͠рю нб͠сьныè • "ко съподоби м# написати еyг ̃л̃èе се • по-
чахъ же е пèсатè • въ лhт̃ • s•͠ф•͠k͠д • а оконьчахъ е въ лhт̃̃ •s͠•ф•͠k͠e •  
напèсахъ же еyг ̃̃лèе се • рабу бжию нареченq с@щq въ кр ͠mенèè  
èосèфъ • а мирьскы остромиръ • близокq с@mq из#славq кън#

С. 294

зq • из#славq же кън#зq тогда прhдрьж#mq обh властè è от̃̃öа 
своего "рослава • и брата своего володимира • самъ же из#славъ къ-
н#зь • правлааше столъ от̃̃öа своего "рослава кыевh • а брата свое-
го столъ пор@чè правèтè блèзокq своемq остромèрq новhгородh • 
мънога же лhт̃̃ • дарqи б ͠ъ сът#жавъшqмq еyг ̃̃лèе се • на утhше-
нèе мъногамъ д ͠шамъ кр ͠стè"ньскамъ • даи емq г͠ь б͠ъ б͠лнèе с͠тыхъ 
• еванг͠лèстъ • и¿оана • матfеа • лqкы • марк ̃̃ • и с͠тыхъ прао͠öь • 
авраама • и¿саака • и¿"кова • самомоу è подрqжèю его • fеофанh • 
è ч#домъ ею • и подрqжиемь ч#дъ ею • съдравьствqите же мъно-
га лhт̃̃ • съдрьж#mе порqчение свое • ❙ амèнъ ❙
❙ азъ грèгорèè дè"кон̃̃ • написахъ еyг ̃̃лèе е • да иже горазнеh сего 
напèше • то не мози зазьрhти мьнh грhшьникq • почахъ же писати 
• мс ̃ö̃а • окт#б̃̃ •ка͠ • на пам#ть • илариона • а оконьчах мс ̃ö̃а • маи" • 
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въ •в͠i • на пт епèфана • ❙ молю же вьсhхъ почèта\mèхъ не мозh-
те кл#тè • нъ исправльше • почитаите • тако бо и с͠ты ап͠лъ паvлъ 
г ͠летъ • б͠лте • а не кльнhте • аминъ •

С. 294 адв.

Заданні

1. Адзначце прыклады выражэння катэгорыі адушаўлёнасці назоўнікаў.
2. Знайдзіце звароткі, выражаныя назоўнікамі, і ахарактарызуйце іх. 

У форме якога склону яны выступаюць? Ці адпавядаюць кніжнай традыцыі?
3. Ахарактарызуйце спрагальныя формы дзеясловаў (час, лік, асоба).
4. Выявіце ў тэксце формы загаднага ладу і прааналізуйце іх выражэнне.
5. Ахарактарызуйце іменныя формы дзеяслова (стан, час, лік, склон).

ДАГАВОРНАЯ ГРАМАТА 
СМАЛЕНСКАГА КНЯЗЯ МСЦІСЛАВА ДАВЫДАВІЧА 
З РЫГАЙ І ГОЦКІМ БЕРАГАМ (1229)

Паводле зместу грамата з’яўляецца гандлёвым і палітычным пагаднен-
нем паміж Смаленскім, Віцебскім, Полацкім княствамі з аднаго боку і Ры-
гай, Готландам – з другога. У дакуменце замацоўваюцца прававыя нормы, 
якія гарантуюць развіццё гандлёвых адносін на падставе ўзаемнасці і раўна-
праўя.

Урывак з тэксту прыводзіцца паводле «Хрэстаматыі па гісторыі белару-
скай мовы» (Мінск, 1961. С. 34–35).

Что с# дh~тh по вhремьнемь • то ^идето по вhрьмьнемь • приказа-
но бqдhте добрымъ людhмъ • а любо грамотою qтвhрд#ть • како 
то бqдhте всемъ вhдомъ • или кто посль живыи wстанhтьс# • того 
лhт̃̃ коли алъбрахтъ • влд͠ка ризкии qмьрлъ • uздqмалъ кн#зh смоль-
нескыи • мьстиславъ • дв͠двъ с͠нъ • прислалъ въ ригq сво~го лqчь-
шего попа • ~рьме" • и съ нимь qмьна мqжа пантель" • и сво~-
го горда смольнеска • та два была послъмъ q ризh • из ригы ~хали 
на гочкыи берьго • тамо твердити миръ ❙ ~ qтвьрдèлè мèръ что 
былъ немирно • промьжю смольньска • и ригы • готскымь берьгомь • 
всемъ кqпчемъ • Пре сей миръ трqдилис# дъбрии люди~ • Ролфо 
• ис кашел# биж ̃̃ двор#нèнъ тqмаше смолн#нèнъ ажбы мèро былъ 
и дъ вhка • qр#дили пакъ миръ • како было͠ любо рuси • и всhмq ла-
тинескомq "зыкq • кто то q рqсе гостить ❙ На томъ мèрq ажбы 
миръ твьрдъ былъ • тако былъ кн#зю любо • и рижанъмъ всемъ 
• и всемq латинескомq "зыкq • И всемь темь кто то на qстоко 



160

мор# ходèть ❙ ажбы нальзлъ правдq • то напсати • како то дер-
жати рqси • съ латинескымь "зыкомh • и латинескомq "зыкq съ 
рqсию • то дhржати Ажбыхъмъ что тако qчинили • того бъ͠ не даè 
• ажбы промьжю нами бои былъ • а любо ч ͠лвка qбèють до см ͠рти • 
како чл͠вка то ^платити • ажбы миръ не ръздроушенъ былъ ❙ такъ 
платити • како то бы wбоимъ любо былы ❙ Зде почèна~тьс# правда 
❙ Аже бqдhть свободhныè чл͠вкъ qбèтъ ❙ •³•̃ гривенъ серебра • за 
голъвq Аже бqдhте холъпъ qбèтъ ❙ •а ̃• гривна серьбра заплати-
тè ❙ q смольнhскь тако платити • и q ризе • и на готскомь берь-
зh ❙ Око • рqка • нъга • или инъ что любо • по п#ти гривьнъ серь-
бра • ^ вс#кого • платити за wкъ •е•̃ серьбра • за рqкq •е•̃ серьбра 
• за нъгq •е̃• серьбра ❙ и за вс#кыи сqставъ • п#тъ грèвьнъ се-
ребра. За зубъ •г̃ грèвнъ серебра ❙ и смольньскь • и оу ризh • и на 
гочкомъ березh • Кто би~ть дроуга • дhревъмь • а боудhте синь • 
любо кровавъ ❙ полоуторы • тривны серебра платити ~моу ❙ по оу-
хоу оударите •г•̃ четвhрти серебра ❙ послоу è поп̃̃у • что оучин#ть • 
за дво~ того оуз#ти • два платеж# ❙ Аже кого оуран#ть • полуторы 
гривны серебра • аже боудhте без вhка ❙ Тако платити • оу смолh-
неске • и оу ризh • и на гочкомь берьзh ❙ Аже èзвèнèтьс# роусèнъ 
• оу ризе • или на гочкъмь березе • оу дыбоу ~го не сажати ❙ Аже 
извинитьс# латининъ • оу смольнhскh • не мьтати ~го оу погрhбъ 
❙ Аже не боудhтh порукы то оу жельза оусадèть ❙ Аже латèтèнъ 
дасть • роусиноу товаръ свои оу дълго • оу смольнске • заплатити 
немчиноу пьрвh~ • хот# бы инъмоу комоу виноватъ • былъ рооиноу 
❙ Тако оуз#тè роусè̃̃ноу • оу ризh и на готскомь березh ❙ Аже роз-
гнhва~ться кн#зh на сво~го ч ͠лвка • а боудhте винъватъ немчицю 
роусинъ • а ^имьть кн#зh все женоу и дhти ❙ оу холъпство • пhр-
во~ платèтè ~моу ❙ латинину • а потомъ кн#зю какъ любо съ сво-
èмь чл͠вкмь ❙ Такоу правдоу въз#ти • роусиноу • оу ризh • и на гоч-
къмь березh ❙

Заданні

1. Зрабіце марфалагічны разбор формаў займеннікаў з прыведзенага 
ўрыўка.

2. Знайдзіце прыметнікі ў тэксце і зрабіце іх марфалагічны разбор.
3. Прааналізуйце формы дзеясловаў будучага часу.
4. Знайдзіце формы ўмоўнага ладу дзеясловаў.
5. Ахарактарызуйце формы дзеепрыметнікаў.
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ЛАЎРЭНЦЬЕЎСКІ ЛЕТАПІС 
(1377)

Найбольш старажытны (з вядомых) усходнеславянскі рукапіс, які да-
кладна датаваны самім пісцом: на апошніх лістах манах Лаўрэнцій паве-
даміў, што перапісваў летапіс для вялікага князя Дзмітрыя Канстанцінавіча з 
14 студзеня па 20 сакавіка 1377 г. У склад Лаўрэнцьеўскага летапісу, акрамя 
аповеду пра падзеі да 1305 г., уваходзіць спіс «Аповесці мінулых часоў», які 
з’яўляецца найбольш старажытным летапісным зводам усходніх славян. Ру-
капіс захоўваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу.

Урыўкі прыводзяцца паводле лічбавых копій, размешчаных на пар-
тале Расійскай нацыянальнай бібліятэкі (URL: http://expositions.nlr.ru/
LaurentianCodex/).

❙ В лhт̃̃ ‡s ͠•ф ͠•o͠e ❙ заратèс# всеславъ с ͠нъ бр#чèславль, полочь-
скh и за" новъгородъ • "рославичи же трие • из#славъ • с ͠тославъ 
• всеволодъ • совокупивше вои идоша на всеслава • зимh суmи ве-
лицh • и придоша ко мhньску • и мhн#не затворишас# в градh • си 
же брат" вз#ша мhнескъ и сhкоша мужh • а жены и дhти вдаша 
на mиты • и поидоша к немизh • и всеславъ поиде противу • и сово-
купишас# wбои на немизh • м͠ца марта • въ •г ̃• д ͠нь • И б#ше

С. 56

снhгъ великъ • поидоша противу собh • и быс ̃̃ сhча зла è мнозè па-
доша • и wдолhша • из#славъ • ст͠ославъ • всеволодъ • всеславъ же 
бhжа • посемь же • м͠ца • иоул# • въ ĩ д ͠нь Из#славъ • с͠тославъ • 
всеволодъ • цhловавше крс ̃т̃ъ чс ̃т̃ныи • къ всеславу рекше ~му • приди 
к намъ "ко не створимъ ти зла • wн же надh"въс# цhлованьи крс ̃т̃а 
• и приhхавъ в лодьи чересъ днhпръ • из#славу же в шатеръ предъ-
идуmю • и тако "ша всеслава • на рши оу смолиньска • и преступив-
ше крс ̃̃тъ • из#славъ же приведъ всеслава кыеву • всади и в порубъ 
• съ двhма с ͠нома ❙ в лhт̃•‡s ͠•ф ͠•o͠s ❙ Придоша иноплеменьници • 
на русьску землю • половьци мнози • из#славъ же и ст͠ославъ • и все-
володъ • изидоша противу имъ на льто • и бывши ноmи подъидоша 
противу собh • грhх же ради нашихъ попусти б ͠ъ на ны поганы" • 
и побhгоша русьскыи кн#зи • и побhдиша половьци • наводить бо бъ͠ 
по гнhву своему • иноплеменьникы на землю • и тако скрушенымъ 
èмъ въспом#нутс# къ бу͠ • qсобна" же рать бываеть ^ соблажнень" 
дь"вол# • бъ͠ бо не хоmеть зла чл͠вкмъ но бл͠га • и дь"волъ радуетс# 
злому qбииству • и крови пролитью • подвиза" свары • и зависти • 
братоненавидhнье • клеветы • земли же согрhшивше которhи любо 
• казнить б͠ъ с͠мртью ли гладомъ • ли наведенье поганыхъ • ли ве-
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дромъ • ли гусhницею • ли инhми казньми • аmе ли пока"вшес# бу-
демъ • в немже ны б͠ъ велить жити • гл͠еть бо пр͠ркмъ намъ • wбра-
тèтес# ко мнh всhмъ срд ̃̃цмь вашимъ • постомъ • и плачемъ • да 
аmе сице створимъ • всhхъ грhхъ проmени будемъ •

С. 56 адв.

Заданні

1. Ахакратызуйце падкрэсленыя формы назоўніка ў сказе: Прèдоша 
èноплеменьнèöè на русьску землю; наводèть б ͠ъ èноплеменьнèкы на землю. 
З’яўляюцца яны традыцыйнымі ці не?

2. У наступным сказе знайдзіце і прааналізуйце займеннік: èз#славъ же 
приведъ всеслава кыеву • всади и в порубъ • съ двhма с͠нома. У якой форме 
выступае тут назоўнік сынъ?

3. Ахарактарызуйце падкрэсленае слова як часціну мовы: заратèс# все-
славъ с ͠нъ бр#чèславль.

4. Прааналізуйце граматычныя характарыстыкі падкрэсленых слоў: 
бысть сеча зла; не створèмъ тè зла.

5. Аднавіце праславянскі корань падкрэсленых дзеясловаў: за" новъго-
родъ; è тако "ша всеслава на ршè.

ДРУЦКАЕ ЕВАНГЕЛЛЕ 
(1400–1401)

Помнік усходнеславянскага пісьменства, над якім працавалі восем 
чалавек, напісаны на пергаменце ўставам у два слупкі. Рукапіс налічвае 
188 лістоў, упрыгожаны застаўкамі і ініцыяламі, з’яўляецца поўным ап́ра-
касам, утрымлівае евангельскія чытанні і месяцаслоў.

Евангелле было пакладзена князем Васілём Міхайлавічам і княгіняй Ва-
сілісай у царкве Багародзіцы ў Друцку, што і паслужыла ў далейшым пад-
ставай для назвы помніка. З прыпіскі вядома, што ў 1441 г. віленскі меш-
чанін Конан паклаў Друцкае Евангелле ў Васкрасенскую царкву ў Вільні.

Сёння помнік знаходзіцца ў Дзяржаўнай публічнай навукова-тэхнічнай 
бібліятэцы Сібірскага аддзялення Расійскай акадэміі навук у Новасібірску.

Тэкст прыведзены паводле факсімільнага выдання ў зборніку «Друцк ле-
тапісны. Друцкае Евангелле» (Мінск : Беларус. Энцыкл., 2001. 286 с.), зро-
бленага з фотакопіі, што захоўваецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

в понед ̃̃ •z̃• нед ̃̃ • еv ͠ае• ^ iwана • Р ̃е г͠ь своèмъ оуч͠нкомъ да не 
смуmа~тс# с ͠рце ваше ни оустраша~тс# • слышасте "ко аzъ рhхъ 
вамъ èду è прèду к вамъ аmе бысте оубо любèлè м# въzрадова-
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лèс# бысте "ко èду къ о͠öю "ко о͠öь болèè мене ~сть è нынh рhхъ 
вамъ преже даже не будеть да ~гда будеть вhру èмете è "ко аzъ 
рhхъ вамъ. è оуже много г͠лю вамъ гр#деть сего мèра к ͠н#zь è въ 
мнh не имать ничтоже • но да раzумh~ть всь миръ "ко любьлю о ͠öа 
è "коже zаповhда мнh о͠ць тако творю въстанете идемъ ^сюду • 
Аzъ ~смь лоzа èстèны" " è оö͠ь моè дhлатель ~сть вс#ку роzгу о мнh 
не твор#mю плода èzъмеmеть ю è вс#ку твор#mю плодъ отребèть 
ю да плодъ болèè створèть оуже вычтè ~сте zа слово ~же гл͠хъ вамъ 
• будете въ мнh и аzъ въ васъ "ко бо роzга не можеть плода тво-
рèтè о себh аmе не будеть на лоzh тако è вы аmе въ мнh не прèбу-
дете аzъ ~смь лоzа а вы рожди~ иже будеть въ мнh и аzъ в немь • 
створитъ плодъ многъ "ко беz мене не можеть ти ничтоже • аmе во 
мнh кто не прèбудеть èzвержетс# вонъ "коже роzга èсъшеть è сбè-
рають ю è въ огнь влагають è

С. 21 адв.

сгора~ть аще пребудеть въ мнh è г͠лè моè въ васъ пребудуть ~муже 
колиждо хоmете просите и будеть вамъ •
вт̇рнкъ •z ̃• не ͠д • ^ iwа • Р ̃͠е г ͠ь своè оуч͠нкмъ вс# ~лèко èмать о ͠öь 
мо" суть • сего ради рhхъ "ко ^ мо~го и прииметь и въzвhстить 
вамъ вмалh к тому не вèдèте менеè пакы вмалh оуzрèте м# "ко 
èду къ оö̃ю • рhша же ^ оуч ͠нкъ ~го къ себh что ~сть се ~же г ͠лть 
намъ • вмалhи не видите мене и пакы вмалh оуzрите м# и "ко иду 
къ оöю̃ • гл͠ху же что ~сть се ~же è г͠лть • вмалh не вhмъ что гл͠ть • 
раzумhвъ же iс͠ъ "ко хот#ху è въпрашатè è реч èмъ о сем лè ст#zа~-
тес# межю собою "ко рhхъ вмалh è не вèдèте мене è пакы вмалh 
оуzрете м# • аминъ аминъ г͠лю вамъ "ко въсплачетес ̃ ̃è въzрыда~те 
вы а весь мèръ въzрадуетс# вы же печальнè будете но печаль ваша 
в радость будеть • жена ~гда ража~ть печаль имать "ко приде годъ 
~" • ~гда же родить отроч# ктому не помнить скорбь zа радость "ко 
родèс# чл͠вкъ въ весь миръ вы же оубо и нынh печални будете • пакы 
же оуzрю вы è въzрадуетс# ср͠дöе ваше è радостè ваше" нèкто же не 
въzметь ^ васъ è во тъ дн͠ь мене не помолèте нèчтоже амèнъ амèнъ

С. 22

в п͠# •г ̃• нед • еyгае ^ мат [Р ̃͠]е г ͠ь своèмъ оуч͠нкомъ • всь оубо иже 
èсповhсть м# предъ ч͠лвкы • исповhмь и и аzъ предъ о ͠öмь моèмъ 
èже ~сть на н͠бhхъ • не мните "ко придохъ въвреmи мира на zем-
лè нè прèдохъ положèтè мèра но мечь прèдохъ бо раzдрушèтè ч͠лв-
ка на оö̃а сво~го è дmерь на м ͠трь свою и невhсту на свекровь свою • 



164

è враzè ч͠лвку домашнèè ~го è быс ~гда сверьшè iс ͠ъ zаповhда" обh-
ма на •i•ть оученикома своима • преиде ^туду оучитъ и проповhдать 
въ градhхъ èхъ ❙

С. 31

Заданні

1. Знайдзіце назоўнік з былой асновай на *ū і вызначыце, у спрадвеч-
най форме ён выступае ці не.

2. Ахарактарызуйце займеннікі ў выразах: хот#ху è въпрашатè; во тъ 
дн̃ь, оуzрете м#, будеть въ мнh è аzъ в немь, печаль ваша в радость будеть.

4. Якой часцінай мовы з’яўляецца слова домашнèè генетычна і ў кантэкс-
це?

5. Знайдзіце ў тэксце форму супіна.
6. Ахарактарызуйце формы дзеяслова речè, ужытыя ў прыведзеных 

урыўках.

ПРЫВІЛЕЙ ПОЛАЦКУ 
НА МАГДЭБУРГСКАЕ ПРАВА 
(1498)

Устаўная грамата вялікага князя літоўскага Аляксандра Полацку на 
магдэбургскае права выдана 7 кастрычніка 1498 г.

Урывак з граматы прыведзены тут паводле копіі канца XVI ст., якая за-
хоўваецца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве старажытных актаў у Маскве.

ПРИВИЛЕs МЕСТУ ПОЛОЦКОМУ  
НА ПРАВО МАsДЕБОРСКОЕ И ИНШИЕ ВОЛНОСТИ

Во sм# боже амèн.
Сказèла бы вс#кèе речè с часом старость, колè бы uчèнкè людскèе, 

которые ж с прèрожень# своего конеö мають, через лèсты не былè 
uвечнены è годным сведеöством ку прèшлоs вhдомостè не былè прè-
ведены.

Про тож ку векуèстоs1 тое то рhчè паметè мы, Александр, божю 
 млстью велèкès кнзь лèтовскès, рускès, жомоsтскèй è èных, пан è дедèч, 
чèнèм знаменèто тым нашым лèстом каждому, кому, будет потреба его 
ведатè, нèнешнèм è напотом будучым, èже, маючы uзгл#д ку посполè-
того2 доброго розмножен# è хот#чы положень# места нашого Полоöко-
го в мере лепшоs поставèтè, штобы людè нашы, тамъ жèвучыè, через 

1 векуèстый – ‘вечны, спрадвечны’ (ГСБМ. Вып. 3. С. 72).
2 посполèтый – тут ‘агульны, усеагульны’ (Там жа. Вып. 27. С. 156).
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р#д1 добрыs а справедлèвыs былè розмножоны, тое место нашо с пра-
ва лèтовского è руского è, которое колè будет там держано, в право не-
меöкое  маsдеборское перемен#ем на вhчные часы, подлуг того то права 
маsдеборского зuполного wбычаю è всее uставы wтдал"ючè там же всè 
права, uставы è wбычаè, перво держаные, которые ж тое право маsде-
борское нагабают2 або перекажают3.

Ино, подлуг тогож права маsдеборского, в месте вышереченом 
воsтовство знову uставл"ем è через тот лèст тое воsтовство полоö-
кое надаваем, запèсуючè вwsтовè нèнешнему è всèм, потом на его 
местöу будuчым, третès пен#з ото всèх судов è поплатков è вèн судо-
вых è èных речеs, которыеж колвек буд, как же u Вèлнè, теж через предкè 
нашè есть uставлено è в ыных местех, которые ж тоеж право ховают.

Тежъ прèдаем к тому воsтовству половèöу4 клетокъ5 м"сных 
è платы èхъ, а другую половèöу на ратушу è заказуем, абы от тых 
часов нèхто в Полоöку, такъ бо"рèн, как мещанèнъ, клеток м#сных 
не мел ку своему пожытку. Теж прèдаем в моö воsтовскую всè горелого 
вèна дhлателè, теж продавöы.

Хотèм таке ж, жебы всè, в мhсте первореченном мешкаючы, на ко-
торомъ колве мhстöu, права того маsдеборского пожывалè è ему во 
всèх речах ку послушенству вèнных, è так людè тые, которые жèвут за 
Двèною, такъ è тые, которые з другое стороны рекè Двèны è на остро-
ве мешкают, теж всè людè влд͠чнè è èгуменèны è теж чернеöкèè è по-
повскèе, è бо#рскèе, è мещанскèе, è всèхъ èных, которые там же жèвут 
è wколо мhста в селех мещанскèх, è поселскèè è слугè путныè, которые 
ж завсегды з мещаны на выправу военную звыклè ходèтè è всè поплат-
кè нашы посполу с нèмè нам даватè, тые всè людè верхупèсаныè мают 
того права маsдеборского во всèх речах бытè послушнè è тые всè людè 
выsмуем ^ права городского è бо"рского, перед которымè ж на праве не 
будут повèннè сто#т. А естлè кому в чом будуть вèноватè, тогды ма-
еть èм справедлèвость статèс" перед воsтом èх è бурмèстры.

Нèжлè часу непоко#, або которое èншое земское потребы, а набо-
леs с полеöань#6 н͠шго, повèннè мают бытè на прèказан" намhснèка, 
на тот час будuчого на замку нашом, бытè послушнè ку wбороне, так 
долго, покè будеть потреба.

1 р"дъ – ‘парадак, лад’ (ГСБМ. Вып. 31. С. 27).
2 нагабатè – ‘уціскаць’ (Там жа. Вып. 18. С. 345).
3 перекажатè – ‘парушаць, скажац́ь’ (Там жа. Вып. 24. С. 152).
4 половèöа – ‘палавіна’ (Там жа. Вып. 26. С. 171).
5 клетъка – ‘ятка, латок, гандлёвая палатка’ (Там жа. Вып. 15. С. 114).
6 полеöанье – ‘даручэнне, прадпісанне’ (Там жа. Вып. 26. С. 137).
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Теж вызвол"ем èх ^ подвод, которые ж переж посполèто даèвалè; èно 
вжо напотом на потребу нашу земскую подводы мают даватè, колè uвè-
д"т подводныè лèстъ, сыкгнетом нашым запечатованыs.

Теж вызвол"ем èх ^ сторожы, которую ж к нашоs потребе толко 
мают даватè.

Дозвол#ем теж тому месту первореченному трожды до годu "рма-
рок держатè ку пожèтку èх, подлуг èншых мест wбыча": первыs "рмарок 
на Светого "куба ден, а другès – на Крещене, а третès по Велèöеднè 
u тыsден; а каждыs "рмарок маеть сто#тè двh недhлè. [...]

Uставл#ем також на вhчные часы, штобы место первореченное 
каждым годом чотырèста копъ грошеs до скарбу нашого на ден Свето-
го Мèхаsла давало без вс#кое вымовы.

Wтдал#ем також è вhчне вызвол"емъ тымъ нашым лèстом всè 
того места людè ^ судов è моöеs всèх воеводъ è пановъ, è старостъ, 
судеs è подсудков, è èных наместнèковъ, è èншых заказнèковъ кн#же-
ства нашого так, èж перед нèмè которых колвекъ речах будут позванè, 
не будuть повèннè ^поведатè.

А естлè воsтъ албо бурмèстры, будuть вèдетèс# несправедлèвы, 
тогды, перед нас позванè, мают в том ^поведатè; которых тым же пра-
вом судèтè маем. А над то все болшее право собе зоставл#ем.

И на тых всèх речах сведеöства è лhпшую моöност печать наша 
тому то лèсту есть завешона. 

Дh"лос" è дано u Троöех в четвер ден Светого Франтèшка, в лhто 
вчеловеченèе Исус Хрыстова тèс"ча чотырèста девет дес#т wсмого. 

И былè прè том велебныè, велможныè, вроженыè è шл#хетные: 
кн"з Воsтех, бèскупъ вèленскès; "н Забереза, воевода è пан троöкès 
è Велèкого кн"жества маршалок навышшыs; Грèгореs Wстèковèч, мар-
шалок нашъ дворныs è наместнèк мереöкès; "н Петровèч, маршалок наш.

Заданні

1. Традыцыйны ці новы канчатак назоўнікаў у выразах; калі новы, то па 
аналогіі з чым узнік: запèсуючè вwsтовè нèнешнему; на его местöу будuчым, 
прèдаем в моö воsтовскую всè горелого вèна дhлателè, теж продавöы, маеть 
èм справедлèвость статèс" перед воsтом èх è бурмèстры?

2. Ахарактарызуйце ўжытыя ў тэксце формы займеннікаў вьсь і нашь.
3. Якую асаблівасць ва ўжыванні формаў множнага ліку дзеясловаў вы 

заўважылі?
4. На прыкладах з тэксту пакажыце асаблівасці ўтварэння формаў буду-

чага складанага І (абсалютнага) часу.
5. Ахарактарызуйце дзеясловы ў выразах wт подвод, которые ж переж по-

сполèто даèвалè; на потрэбу нашу земскую подводы мают даватè.
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БІБЛІЯ Ў ВЫДАННІ 
ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

Тэкст урыўкаў з прадмовы да кнігі «Еклесіаст» друкуецца па выданні 
«Біблія: факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю 
ў 1517–1519 гадах» (у 3-х т. Т. 3. Мінск : БелСЭ, 1991. С. 385–419).

ПРЕДОСЛОВИЕ ДОКТОРА ФРАНЪЦИСКА СКОРИНЫ 
ВЪ КНИГU ПРЕМUДРАГО ЦАР" САЛОМОНА 

РЕКОМUЮ ЕКЛЕСИАСТЕСЪ

Трое Кнèгè Напèсалъ естъ Премuдрыè Саломонъ Царь Израè-
левъ • Первые рекомые Евреискым "зыкомъ Маслотгъ: По грhче-
скыè Параболе, По латèне Провербèа А по рускыè Прèтчè Саломоно-
вы • Вторые Книгы написал естъ Еже зовутс# Евреискым "зыкомъ 
Коелеfъ, По грhческыè Екклесèастъ, ПоЛатèне Конöèонаторъ, А по 
рускыи Соборникъ • Третии же Книгы Цар# Саломоновы нарицаютьс# 
Сира сирим, По латине Кантикумъ Кантыкорум • Еже по рускыи ис-
казуетс# Пhснь пhсн#мъ •

U первыхъ кнèгахъ своèх, еже словuть Прèтчè пèшеть о наоуöе 
людеи младыхъ • "кобы отеöь сына наuчаючè едèнаго каждого особно 
• "ко о семъ напèсалъ есмè шèреè въ предословèè еже ест Въ кнèгu 
Притчеи Цар# Саломона • В сеи же Книзе рекомои Екклесиастъ или 
Соборнèк, пèшет W наuöе всехъ людеè посполèте сущèх в летехъ муж

С. 386

ства. Привод#чи имъ на памет Сuету Беду И працу сего света • По-
неже въ розмаèтыхъ речахъ людè на свете покладают мыслè è коха-
ни# сво# • Едины въ ц ͠рствахъ è в панованèè, Дрuзèè в богатестве 
è въ скарбохъ, Инèè в мuдростè è в наоуöе, А èнèè Въ здравèè в кра-
соте è въ крhпостè телесноè, Неöèè же во множестве èменè# è стат-
ку, А неöèè в роскошном "денèè è пèтèè è в любоде#нèè, Инèè теже 
Въ детех въ прè#телехъ во слугахъ è во èных разлèчныхъ многыхъ 
речах • А тако единыи каждыи человhкъ имат некоторую речь предъ 
собою в неè же с# наболеè кохает и о неи мыслит • Разуме" же си# 
речè премудрыè Саломонъ, краткèмè е словамè в сеè кнèзе "кобы во 
зерöале намъ напèсалъ г͠л# • Сuета над сuетами и все сuетно и uтис-
нение духово • А с сее книгы можемы досконале поразумети иже Царь 
Саломон о мысл#хъ и о кохани#хъ людьскыхъ говорить • На некоемъ 
бо месте пèшеть, èже несть лепшего толèко "стè è пèтè è чèнèтè 
добро души своеи • А на другомъ месте пишеть, лепеи естъ поити 
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в домъ плачю нежели в домъ пированiа • Такежъ на иномъ месте ка-
жеть, Нèчтоже èмат злèшку мудрыè надъ

С. 387

глупаго, Понеже едèнаковыè естъ конеöь обою èх: Во èном же месте 
кажет гл͠#, "ко светъ превышает надъ темностè, тако è мудрыè надъ 
глупаго • Мuдрыи имать очи во главе своеи, А глупыи во тме ходить 
• Такежь и о иныхъ речахъ в сеи книзе пишет они же вид#тс# собh 
быти противны • "ко è людска# коханè# è мыслè сuть собh протèв-
на, едèнъ бо в том с# кохаеть тое хвалèть è о томъ мыслèт, А дру-
гыè дрuгое А èныè èное, И во всèх тыхъ коханèахъ è мысл#хъ людь-
скыхъ знашолъ естъ Царь Саломонъ Сuету И оутиснение души • 
На конöè же Кнèгè се# "вèлъ естъ разумъ мыслè свое# г͠л# • Ко-
неöь молвенè# всè вкупе послухаèте, бога боèс# è заповедè его со-
блюди, тои естъ воистинну совершеныи человhкъ • Нарицаетс# же 
сè# Кнèга Соборнèкъ, понеже не ко едèному человhку в неè пèшеть, 
но ко всему собору людеи• А не единаго человhка мысль и кохание 
"вл#еть но всего собора, И того радè зовhтс# сè# Кнèга Соборнèкъ: 
Конеöь Прhдословè#:

С. 388

Заданні

1. Вызначыце пачатковую форму назоўніка (въ) скарбохъ і тып яго скла-
нення. Прыведзеная форма з’яўляецца спрадвечнай ці новай?

2. Запішыце пачатковую форму падкрэсленага займенніка і ахаракта-
рызуйце форму, ужытую ў тэксце: èнèè Въ здравèè в красоте è въ крhпостè 
телесноè, Неöèè же во множестве èменè# è статку.

3. Знайдзіце кароткія прыметнікі і вызначыце іх сінтаксічную функцыю.
4. Прааналізуйце склонава-лікавыя формы поўных прыметнікаў. Адзнач-

це марфалагічныя царкоўнаславянізмы.
5. У форме якой ступені параўнання выступае прыметнік премудрыè?
6. Якая форма часу дзеяслова ў выразе: можемы досконале поразуметè? 

У чым асаблівасць яе выражэння?
7. Якія асабова-лікавыя формы загаднага ладу прадстаўлены ў тэксце?

З АКТАЎ ГРОДЗЕНСКАГА ЗЕМСКАГА СУДА (1541–1542)

Выпіска судовай справы з кнігі актаў, датаваных 1541–1542 гг. Друкуец-
ца па выданні «Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею 
для разбора древних актов» (т. 17. Вильна, 1882. С. 321–322).

Захавана шрыфтавое афармленне, выкарыстанае ў цытуемай крыніцы.



169

№ 812. Решеніе по дѣлу объ оскорбленіи дѣйствіемъ

Панасъ на Марину

Тогожъ дня. При томъ былъ Левицкий – староста Бельский. Жа-
ловалъ мне конюхъ господарьский Городенский, на имя Панасъ Ива-
шевичъ, на подданную господарьскую Пашковую Марыну – конюш-
ую жъ, штожъ дей седячи намъ съ нею въ корчме на Индуре1 и она 
дей вспивла до мене пивомъ и спивши до мене, въ тотъ куфель на-
плевавши и наливши пивомъ, залила ми очи, нет ведома въ кото-
рый обычай. И Пашковая Марына2 отпоръ чинила тымъ обычаемъ: 
такъ и очей ему не заливала и въ куфель есми не плевала, нижли 
дей онъ, якомъ до него вспила, принявши отъ мене съ пивомъ ку-
фель и очи ми самъ залилъ и збилъ мя безвинне. И Панасъ къ тому 
ся незналъ. И ямъ, водлугъ першое жалобы и поводу Панасова, пы-
талемъ его: естли-ли бы онъ на то который доводъ на початокъ ее 
первший мелъ, которые бы люди на тотъ часъ при нихъ были и того 
сведомы. И онъ далъ на то быти светки на початокъ ее первший, же 
она наплевавши въ куфель и наливши на то пива, очи ему залила, 
Лавреновую Жуковую, Лавреновой невестку, подданную пана Вилен-
ского его милости славное памяти, а Войтковую, Стасеву невестку, 
подданную тежъ пана Виленского, а корчмита, олтаристы Индур-
ского. И Орина Пашкова поведила: ижъ дей онъ светковъ на то роз-
ныхъ пановъ даетъ, але дей я мамъ на то светки королевскии, ижъ 
онъ мене збилъ и очи мне залилъ. Выдала на то бытии светки одного 
конюха господарьского Городенского Сенка Миненчича, а Скидель-
ского чоловика Федка Максимовича, а олтариста, Индурскаго чело-
века, на име Шимъка Миселевича. И ямъ водлугъ отпору Орины, об-
мовивши въ томъ съ паномъ Левицкимъ, виделося намъ то: ижъ съ 
обеюхъ сторонъ росказалъ есми имъ ихъ светковъ передъ собою ста-
вити на рокъ3 зложоный въ середу. А такъ року зложоного въ середу 
тотъ Панасъ порану самъ ся былъ появилъ, нижли светковъ своихъ 
непоставилъ, а поведилъ, ижъ, поведа, розныхъ пановъ люди, собра-
ти ихъ немогу, и просилъ мя, абыхъ далъ ему детского слугу свое-
го, ижъ бы имъ заказалъ, абы они ку розознанью сведецтва передъ 
мною стали. Ино ся справа мне то невидело, абыхъ мялъ светковъ 
ку розознанью свдецтва чимъ припужати, або детскихъ по нихъ по-

1 У цяперашні час – назва вёскі ў Гродзенскім раёне.
2 Далей у тэксце яна называецца Орина. Відаць, памылка пісара.
3 Рокъ – ‘прызначаны тэрмін судовага паседжання’ (ГСБМ. Вып. 30. 

С. 354–356).
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сылати, предъсямъ ему розказалъ тыхъ светковъ его вышше мене-
ныхъ всихъ передъ собою водлугъ поднятья его дисейшего1 дня въ 
середу ставити. И Орина со всими светки (стала). А такъ кгды вжо 
было добре по нешпоре2, вжо поздно увечери, по вечере и видячи 
тежъ, ижъ Опанасъ тамъ не сталъ, ани светковъ непоставилъ, опы-
тывалемъ светковъ ее, которымъ бы обычаемъ они той речи сведомы 
были. Ино напервей Сенко Мененчичъ сознанье чинилъ: ижъ дей се-
дели есмо посполъ съ ними у одной беседе въ корчме на Индуре, ино 
дей виделъ есми, ижъ Пашковая Орина успила до Максима3, и вы-
пивши дей сама, налила ему пива въ тотъ куфель, съ которога сама 
пила и подала дей ему и онъ дей, принявши отъ нее тотъ куфель съ 
пивомъ, очи ее залилъ, а больше дей есми того ничего не виделъ. 
Шимко тежъ Моселевичъ поведилъ: ижъ дей ничого есми промежъ 
нихъ не виделъ, ани слышалъ, якъ бою жадного, такъ и очи залива-
нья невиделъ. А Федко Максимовичъ поведелъ, ижъ дей на тотъ часъ 
есми не былъ, съ чого ся начало, нижли дей яко пришолъ до нихъ, 
ино вжо засталъ, ижъ вжо Панас Орину наливачомъ4 бьетъ и бью-
чи ее наливачъ зламалъ. И ямъ водлугъ тыхъ светковъ сознанья5... 
и далъ то собе въ книги замковые записати.

Заданні

1. Знайдзіце і ахарактарызуйце энклітычныя формы займеннікаў у тэксце.
2. Пакажыце асаблівасці ўжывання прыналежных прыметнікаў пры 

абазначэнні асоб жаночага роду.
3. Прааналізуйце формы прошлага часу ў тэксце і пакажыце рэшткі пер-

фекта: змены звязкі, кантамінаваныя формы.
4. Зрабіце марфалагічны разбор дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў.
5. Знайдзіце ў тэксце граматычныя паланізмы.

ВАВЕЛЬСКІ СПІС ЛЕТАПІСУ ХУІ ст.

Адзіны кірылічны спіс поўнага зводу агульнадзяржаўнага летапісу 
Вялікага Княства Літоўскага. Паводле палеаграфічнага аналізу датуецца 
70–90-мі гг. XVI ст. Знаходзіцца ў фондах Нацыянальнага архіва ў Крака-
ве. Расчытаны тэкст часткова апублікаваны ў выданні «Białoruskie Zeszyty 

1 Дисейший – ‘сённяшні’ (ГСБМ. Вып. 8. С. 100).
2 Нешпоръ – ‘вячэрня (у каталікоў)’ (Там жа. Вып. 20. С. 377).
3 Так у тэксце. Зноў зблытана імя. Павінна быць (до) Панаса.
4 Наливачъ – ‘чарпак’ (Там жа. Вып. 19. С. 121).
5 Пропуск у тэксце публікацыі.
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Historyczne – Беларускі гістарычны зборнік» (Міхальчук Г. Новы спіс агуль-
надзяржаўнага летапісання Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жа-
мойцкага і яго суадносіны з «Хронікай Быхаўца» // Białoruskie Zeszyty 
Historyczne – Беларускі гістарычны зборнік. Беласток, 2016. С. 190–225). 
Урывак прыводзіцца паводле гэтай публікацыі.

Кн[я]зю велèкому Вèтолту, будучè в Немöох в мèстра в Марèне го-
роде, вчèнèт змову з немöы, з лèфлянты è с прусы, è всèх èх  подо èметь 
è заставèт

С. 333

èм землю Жомоèтскую у трех сот тèс"ч золоты[х], è поèде со всèмè 
тымè вышереченымè немöы, è со всèмè сèламè èх немеöкèмè è теж 
своèмè, è с пушкамè, è з ыншè многèмè прèправамè про[с]то к Вèлнè, 
города Вèлнè добыватè è Велèког[о] Кн[я]зьста1.

И кн[я]зь велèкèè Скèркгаèло, слышачè велèког[о] кн[я]з"  Вèтолта 
èдучè з воèскè, è собрал сèлу свою велèкую лèт[о]вскую è рускую, 
è  поèде протèв велèкому кн[я]зю Вèтолту, è станет Скèркгаèло з воèс-
ком своèм wполчèвшèс", è перешед Велю, станет на полè на Шешкèна-
нах2, а кн[я]зь велèкèè Вèтолтъ з сèламè немеöкèмè wбозом è з делы3 
з горы прèшол на Скèркгаèла, è почалè немöы с пушок4 бèтè на воèско 
Скèркгаèлово, è многèх у воèску Скèркгаèловом побèлè. И невтертелè5 
воèска Скèркгаèловы пушок немеöкèх, è почалè бегатè, è воèско Вèтолто-
во за нèмè гонèлè è бèлè, è многое множество èх вбèлè, а èныè самè

С. 334

[в] реöе Велè потонулè.
А кн[я]зь велèкèèè Скèркгаèло сам переплыв реку, è втечет на Крè-

выè город бе бо деревеныè, è радèлè немöы кн[я]зю велèкому Вèтол-
ту, абы в город з дел не бèл, бо деè нèчого не вчèнèш городу деревено-
му, è лепеè кажèте бèт с пушок в гору, è кн[я]зь велèкèè Вèтолт дела 
закопал на горе Турее, на котороè кн[я]зь велèкèè Кгèдèмèн тура за-
бèл, è для того тую гору Турею зовут. И казал бèт в гору Крывую, где 
ж немало тое горы Крывое è з городнямè6 ^бèл, è люде на городе стра-

1 Памылка ў рукапісе, трэба Князьства.
2 У адпаведным месцы ў «Хроніцы Быхаўца» – na Szeszkinach.
3 Дело – ‘гармата’ (ГСБМ. Вып. 8. С. 35).
4 Пушка –‘гармата, якая мае насцільную траекторыю стральбы і прызна-

чаецца для паражэння далёкіх адкрытых цэляў’ (Там жа. Вып. 29. С. 382).
5 Памылка ў рукапісе, трэба невтерпелè.
6 Городня – ‘частка замкавай сцяны’ (Там жа. Вып. 7. С. 89).
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хом wдержèмè бяху, а в тот час кн[я]зь велèкèè Вèтолт штурмъ прèпу-
стèл è wстаток города вз"лъ, è кн[я]з" Скèркгаèла поèмал è в  везене 
вз"л, è город Крèвыè зжог, è сам сел на Вèлнè è на Велèком Кн[я]зь-
стве Лèтовском.

И корол Якгоèло послал до него послов своèх

С. 335

мов"чè тым wбычаем: «Не тераè <болшè тоè землè>1 Лèтовское, ^чèз-
ны своеè è нашоè. <Поèдè, брате, к нам> в мèр è в велèкую любов 
 братскую <è возьмè собе Велè>кое Кн"жене у Вèлнè, стол д"дè сво-
его велèког[о] <кн[я]з"> Wлкгèрда, è ^öа своего, велèкого кн[я]з" 
 Кестут"». А кн[я]зь велèкèè Вèтолть вже wсел Вèлню è Кн[я]зьство 
Лèт[о]вское, è прè нем был кн[я]зь Юрè Нарèмонтовèч Белскèè а кн[я]зь 
Иван Wлк гèмонтовèч. И колè сел на столöы д"дè своего Wлкгèрда è ^öа 
своего Кестут", è рада была ему вс" земл" Лèт[о]вска" è Руска".

С. 336

Заданні

1. Знайдзіце ў тэксце архаічныя і новыя формы творнага склону множ-
нага ліку назоўнікаў.

2. Выпішыце з тэксту прыналежныя і адносныя прыметнікі разам з па-
яснёнымі назоўнікамі. Адзначце іх род, лік, склон.

3. Ахарактарызуйце дзеяслоўныя формы ў выразах: город бе... деревеныè; 
люде на городе страхом wдержèмè бяху.

4. Які часавы план паказваюць дзеясловы ў аднародным радзе: [Вітаўт] 
вчèнèт змову з немöы, з лèфлянты è с прусы, è всèх èх подоèметь è заста-
вèт èм землю Жомоèтскую у трех сот тèс"ч золоты(х), è поèде со всèмè тымè 
вышереченымè немöы...? Патлумачце адрозненні ў афармленні канчаткаў.

5. Раскажыце пра змены ў формах перфекта на прыкладах з тэксту.
6. Знайдзіце ў тэксце прыклады ірэальных ладоў дзеяслова.
7. Ахарактарызуйце дзеепрыметнікі, якія прысутнічаюць у тэксце.

КАЗАННЕ СВЯТОГА КІРЫЛА 
(1596)

«Казанне святога Кірыла» (поўная назва – «Казанне святого Кірыла, па-
трыярха Іерусалімскага, пра антыхрыста і знакі яго, з пашырэннем навукі су-
праць ерасей розных»), як мяркуюць, напісана Стэфанам Зізаніем і прызна-

1 Часткі тэксту, змешчанныя ў <  >, узноўлены па адпаведным месцы з 
«Хронікі Быхаўца».
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чалася праваслаўным чытачам у дапамогу іх палеміцы з іншаверцамі. Кніга 
была надрукавана ў Вільні ў 1596 г. на старабеларускай і польскай мовах.

Тэкст урыўка прыводзіцца паводле старадруку з фондаў Цэнтральнай 
бібліятэкі Акадэміі навук Літвы (Вільнюс). У прапанаваным тэксце вынас-
ны знак ч адпавядае графеме ъ, знак ‶ – графеме й.

РОЗДhЛ ТРЕТIИ

wповhда́eтъ èжъ па́нъ нe могuчè̀ зло́сте‶ бо́лшe тeрпhтè прiйдeтъ, 
è всю сплюгав́лeнuю wздо́бu wбновèтъ. a гeрeтèкẃвъ qпомèна́eт, aбы 
нe бо́лчшe над сло́во бж͠¿е, сл͠нöe è мс ̃ö̃ь, è всe нéбо зчвhзда́мè собh по-
важа ́лè. понeва́жъ о ́но е́стъ вhчно, а то́е не пе ́вно.

C. 17 адв.

Пр¿йдeт заèс́тe пн͠ъ наш ̃ ̃èzбавèтeль хс͠ъ z нeб́а. а прíйдe на скон̃̃ча-́
н¿ю того̀ свhта, съ сла́вою въ wста́тн¿й д͠нь. бuдeт бовhм конéöъ томu 
свhт́u, è все ̀ се ́e створhн ́# zа ́сь wбновè́тс#. понeва́жъ мuжeбо ́йство. 
è чuжeло ́жство, è zлодhйство, è вс#́к¿й грhхъ попо ́лнèл ̃̃с# на zeмлè 
И кровъ на кровъ zмhша́лас# на́ свhтh, абы бо́лше не было стра́шъноe 
таково́e ме ́шкан̃̃e нeсправeдлè ́востè наполне́ное.

Пeрeмèнuт́è ма́eтъ та́# оздо́ба абы́с# лhп́ша# покаzа́ла. è еслè 
хо́чeшъ слы́шатè qка ́zы ^ пèс ̃̃ма ̀; слuх́а‶ жe Iса́èю кото́ры‶, мо́вèт; 
И zов#́тс# "къ öèдuл́а н ͠бо, a всh sвhз́ды спа ́дuт "къ лè ́ст# фè́кго-
воe. è еvг ̃̃л¿e мо ́вèт,

С. 18

сл ͠нöе затмè́тчс#, а мhс́#öъ не да́сть свhта сво́его, è звhzды спа́дuт 
з не ́ба. не жалuймож же самè qмèра ́ем, гдыж è звhzды "къ слы ́шèм 
qмèра́ют але зас ̃̃ вста́нuт.

Зо́вчет тед́ы н͠бса гь͠, не дл# тоѓо абы ̀èх затрат́èлъ, ал́е абыж еmе ̀ 
öuднhйшèмè èх поста́вèл ̃̃.

Слuха̏ дв͠да про̃рка мо́в#чого. на початкu землю ты п͠не оуфuнчдова́л 
ес ̃̃, è спра́вы рuк ̃̃ твоèх сuт н͠бса, тые згè́нuтъ, а ты тръва ́ешъ. тu ре-
чет кто̀, о́то "в́но мо́вèт, погè́бнuт. Слuха́й же "́ко мае́шъ роzuмhт́è з 
дрuгèх слwв̃̃ "́къ то погè́бчнuт, всh "́къ шата зветша ́ют. ¿ "́къ wде ́жu 
зовъешъ èх è ^мhн#тс#. што ́с# в посло́вèöè мо́вèт, èх до чоловhка. 
вè ́дèте о ́то невèн̃̃ны‶ згè́нuл ̃̃. а нhкто̀ так ̃̃ не дер ̃̃жèт на се ́рчöè абы 
згè́нuл ̃̃. а бо́ вhм так ̃̃

С. 18 адв.

воскрс ̃̃н¿# " ́къ è небе ́съ wбновле ́н¿# wчекèва ́ем. Сл ͠нöе перемhнèтс# 
в тем́чность, а мс ̃ö̃ь въ кров́ъ. Неха‶ же с# наuчат котор́¿е ^ ман³хей́-
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ское е ́ресè навер ̃̃нuл ́èс#. è юж бол ̃̃ше тых свhтèл ̃̃ бога ́мè нехаè‶ не 
чè́н#т, а нh померка ́ючого потемнhва́юmагос# сего̀ сл ͠нöа, вмhсто х͠а 
неuчтè́ве неха ́й не мнhма́ют. è зас ̃̃ слuхай п͠на мо́в#чого; н͠бо è земл# 
перемèнет, а слова ̀моè̀ не мèмо по́йдuтъ. не ес́тъ бовhмъ ро́вноè го́д-
чностè створhн# z сло́вомъ па́нчскèм.

н а u к а
И кро ́въ на кровъ змhша ́лас# на свhтh. " ́ко пе ́рчше прè но ́è, дл# 

zедноче́н¿# с# è свhта того̀ вшетече ́нчства згла ́дèл ̃̃ б͠ъ вчве́сь

С. 19

свhт потоп́ом. таќчже è тепер ̃,̃ гды ́с# всh на едèно ̀вшетеч ̃н̃ое, è свhта 
того̀ беzпеч ̃̃ное своевол ̃̃ное мешчкан# зго́д#т, свhт тот èz нè́мè б͠ъ за-
трат́èт. роскаzал ̃ ̃або ́вhм б͠ъ сном своèм на о́нъ часъ, абы ́с# не съвокu-
пл# ́лè зч сын̃̃мè̀ лю́дчскèмè, è жадноè сполеч ̃̃ностè z нèмè не мhл́è але 
wнè̀ нhчо ́го дuхо ́вного в со́бh не ма ́ючè, ро ́скошам свhта того ̀ да ́лèс# 
qвестè. è поча́лè нa wzдобu дочас ̃̃нuю. è mа ́ст# люде ́й свовол ̃̃ных вzè-
ра ́тè, è w со ́бh любова́тè. а́но "ко Давыд мо́вèтъ; с ͠нове èх "ко но́во 
сажо ́ные лhторос ̃̃лè в мо ́лодостè свое‶, öор ̃̃кè èх qродè ́вые преuкра-
шен̃̃ные, "ко wzдо ́ба ö͠ркве. спhжар ̃̃нh è́хъ а ́лбо ска ́рчбнèöh наполчне ́-
ны, è ^ збыткu напол ̃̃н#ю ́чè, зч тоè в дрuгuю.

С. 19 адв.

wвчö# ̀èх мнwго пло́дчны, è мнẃжатс# на пас́тчвèсках свèх. воло́ве èх́ъ 
то́лсты. мhста èх споко‶ны, мешчкан̃̃е è́хъ беzч трво́гè, тых те́ды лю-
дей собh qхвалèлè, "ко пèшет: И wба ́чèлè с ͠нwве бо́ж¿è öо ́рчкè с ͠нwвъ 
лю ́дскèх èж сuт крас ̃̃ные, è zабы́лè ро ́скаzu бо́жего. è едно ́чèлèс# èzмh-
ша ́лèс# з нèмè. А б͠ъ зас ̃̃ ре́клъ; Не пребuдет дuх мо‶ в тых ч͠лкwх, по-
неваж тhло сuтъ. то̀ естъ; è́жъ ве́дле тhла, а ве́дле того̀ доча́сного 
свhта жèвuт. è та́къ гды ́ с# с͠нове бо́ж¿è з сын̃̃мè люде‶ свhта того̀ 
зедно́чèлè вчвес ̃̃ свhтъ б͠ъ затопèл пото́пом.

То́еж вла ́сне è тепе ́ръ qже ̀ на кон̃̃öè свhта дhе́тс#, èж ö ͠ркве х ͠вы 
с ͠нwве, так ̃̃ свhтск¿è " ́къ è дuхов̃̃ныè всh о́ныè доча́сныè ре́чè,

С. 20

è жèвот беzкло ́потны‶ q ^mепен̃̃öwвъ è еретèкwвъ вè́д#i ̃̃, кото́р¿е самè̀ 
прелчстèвъшèс#, è èм "ко теле́сным нево́лю свhта того̀ è тер ̃̃плè́вость 
х ͠вu è qбоzство за прокл#тство è вhч́ные мuќè поклада́ют, а вол ̃̃нос ̃̃ 
пан̃̃ство è роспuс́тность за благослове́нчство è öрс ̃̃тво нбс ̃̃ное бы́тè 
повhда́ют, про́тож не хот#чè̀ в долеглè ́востè è вч терчпе́н¿è х͠ром бы́тè 
до нèхс# зчедноча ́ют. è з нè ́мè в жèт¿è свово́лчном свhта того ̀ поспо-
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лèт́uют запо́мнhвъшè што ̀èм ре́чено. еретèка ̀ч͠лка. по пер́чвом è вто́ром 
нaпомèна́ню оудал#́йс# вhд́аючèжс# таковы‶ росвоево́лèл ̃̃ è грhшèт, 
è е́стъ само wсuже́нъ И па́вел ̃̃ с͠тый мо́вèт. теле́сное мuдрова́н¿е воро-
гuет на б͠а, è zа́конu бо́жемu не покар# ́етс# а нhмо́жет.

С. 20 адв.

Заданні

1. Якімі граматычнымі катэгорыямі валодае падкрэслены назоўнік у вы-
разе всh sвhз́ды спа ́дuт "къ лè ́ст# фè ́кговоe?

2. Вызначыце разрад займенніка ў выразе што́с# в посло́вèöè мо́вèт.
3. Пастаўце прыметнікі ў пачатковую форму: оздо́ба с# лhп́ша# покаzал́а, 

н͠бса еmе ̀ öuднhйшèмè поста́вèл ̃̃.
4. У спрадвечнай ці новай форме выступаюць падкрэсленыя назоўнікі 

ў выразах с ͠нове èх "ко но́во сажо́ные лhторос ̃̃лè; воло́ве è́хъ то́лсты?
5. Ахарактарызуйце ўсе дзеяслоўныя формы ў выразе на початкu  землю 

ты п ͠не оуфuнчдова ́л ес ̃̃, è спра ́вы рuк ̃̃ твоèх сuт н ͠бса; не жалuймож же самè 
 оумèраеш.

СПРАВЯДЛІВАЕ АПІСАННЕ (1597)

Праўніяцкі твор, які пабачыў свет у Вільні ў 1597 г., амаль адразу пасля 
Берасцейскай царкоўнай уніі, і падрабязна апісваў яе. У хуткім часе ледзь 
не ўсе экзэмпляры кнігі былі знішчаны, з-за чаго пэўны час нават лічыла-
ся, што яна наогул не захавалася. Сучасныя даследчыкі лічаць, што аўта-
рам ананімна выдадзенага «Справядлівага апісання» з’яўляўся Іпацій Пацей.

Тэкст прыводзіцца паводле мікраформы з фондаў Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, зробленай з арыгінала, які захоўваецца ў Бібліятэцы 
Расійскай акадэміі навук у Санкт-Пецярбургу.

Не сподевалемъсе абы та# справа зъгоды è мèлостè хрèстè#н-
ское, котора# недавно межы öеръковью рымъскою а греческою в пань-
стве Его Королевъское мèлостè Пана нашего мèлостèвого сконъчыласе, 
залеöань# альбо wбороны "к[ое] потребовала. поневажъ кождый хрè-
стè#нъскè‶ ч ͠лкъ ведаетъ добре "ко èсусъ хрèстосъ збавèтел ̃̃ нашъ

С. 3

згодu è мèлость въ еванъгелèè свое‶ светоè залеöатè рачылъ, за wсо-
блèвы‶ знакъ, почымъ бы его верные познаванè бытè мелè. нешто 
èнъшого толко то, колè межы собою згодu è мèлость хрèстè#нъскuю 
заховают uказалъ, zачèмъ è то èдетъ хто се в неè кохаетъ è wное 
прагнетъ, тоть з бога естъ è èстèнънымъ uченèкомъ èсусъ хрысто-
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вымъ зватèсе можетъ. А хто зас ̃ ̃згоды è мèлостè хрèстè#нъское бе-
гаетъ è поретъ ее, таковы‶ кожды‶ сыномъ дъ#вольскèмъ è геретè-
комъ назватè се можетъ. А èжъ не машъ такъ доброе речы на свете 
которое бы дъ#волъ нерадъ переверьнулъ стараючысе "ко бы ее лю-
демъ wмерзèль, певнеè тuю справu згоды è едностè светое, котора# 
се теперъ докончыла межы öеръковью рымъскою, è греческою, на сы-
ноде u берестè черезъ начèнь# свое люде злостèвые èначе‶ анèжлè се 
што де#ло, не мнеè до люде‶ хрыстè#нъскèхъ uдаватè не занехает,

С. 4

"кобы ее zакèнувъшè потварамè розъмаèтымè людемъ wгèдèлъ, 
"кож вже значне кламъства свое розъсеватè почаль

[...] Здало мè се на то за речъ слuшнuю дл# ведомостè  певъне‶шое 
всèмъ тuю справu котороемъ добре ведомъ è на штомъ wчèма своè-
ма гледелъ. Дл# престрогè людемъ што накоротше‶ на пèсме выда-
тè. абы люде неведомые правдu mèрuю вèдечы, кламствu большеè не 
верèлè, è плетекъ не слuхалè а межы себе розъсеватè "вного fаль-
шu не допуmалè, што есть è з wбразою божею, è wславеньемъ непрè-
сто‶нымъ светоблèвого а праве ласкавого ^öевского пановань# его Кор 
мèлость. "кобы се подъ панованьемъ его вольност#мъ хрèстè#нскèм 
кгвалтъ "кè‶ мелъ де#тè,

С. 6

[...] Поèдем же до постuпковъ è справъ èхъ, власне "ко посполèте 
мов#тъ, прыехавъшè до места è zа печъ. Такъ же è wнè uчèнèлè, 
зъехавшèс# до бересть# на тотъ сынодъ, вместо öеръквè соборное 
где с# перъвеè сыноды ^правовалè, влеzлè в домъ геретèческè‶ где 
соборыmа геретыческèе uставèчне бываютъ. öеръковью Божею воzъ-
горьдèлè, на молèтвы zвыклые ^ которыхъ с# сыноды почèнають не 
ставèлè. старъшèмъ своèмъ мèтрополèтомъ zа которого лèсты è сы-
нодъ былъ наzначонъ згрuмhчалè, а правèло дев#тое сынодu анъ-
тèwхè‶ского

С. 58

безъ мèтрополèта власного, не повелеваеть епèскопомъ нèчого чынè-
тè, пословъ его Королевъское мèлостè Пана своего, è поселством Го-
сподаръскèмъ которые èхъ мèлость на тотъ сынодъ мелè zанèзашто 
полèчèлè, братьею своею Паны рымл#ны которымъ тотъ сынодъ такъ 
"ко è èмъ належалъ вzгоръдèлè.

С. 59
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[...] А васъ дрuгèхъ людеè простыхъ которые с# мешкаете межè за-
öьнымè è шл#хеöъкèмè

С. 76

станы, покèнuвшы ремесло свое, шèло è дратьвu, на што васъ панъ 
Богъ поволалъ, è хочете теж öерьквамè è дuховенъствомъ радèтè, 
втрuчаючèс# не въ свое речы. ^сылаю васъ до варъстатов̃̃ вашèхъ, 
пèльнuè кождыè своего поволань# абыс ̃̃ ремесла не zaбылъ, а еслèть 
èдеть w спасенèе, Слuхаè же старьшèхъ своèхъ дома седечы, не бе-
гаючы по свету è не бuньтuючè людеè хрестè#ньскèхъ, бо лепеè ве-
даеть пастыръ што wвьöы здорово, а не ^стuпuè пастыра бо певне 
бuдешъ u волка в zuбехъ, аèжъ снать межè вамè некоторые наè-
дuютс# такъ неzбожные è zапаметалые же смеють в голосъ блюzнè-
тè, А пана Бога w свою zгèбель просèтè, жебыс# досталè подъ моöъ 
тuреöькuю, толко жебы вамè не папежъ але Патры#рхове р#дèлè. w 
проклетое zапаметалое серьöе, w вшетечъна# гuбо, не ведаешъ чого 
просèшь. роzъгневавъшèсе на блохè кожuхъ

С. 77

хочешъ спалèтè, альбо докuчèлъ вамъ покоè, докuчèла вольность хре-
стè#ньска#, же з роскошè è зъ своее волè не ведаешь што плетешъ, 
zатuлè uста злоречèвые è неzбожные, uтънè радъше‶ zuбамè тотъ 
спросныè езыкъ своè, èжъ колè смелъ такъ брыдлèвое слово выры-
гнuтè, але вèдèмъ то добре же на то давно Богu заробл#ете своèмè 
неzбожнымè справамè.

С. 78

Заданні

1. Вызначыце лік назоўніка і займенніка ў выразе wчèма своèма гледелъ.
2. Ахарактарызуце формы назоўнікаў у выразе w проклетое zапаметалое 

серьöе, w вшетечъна# гuбо, не ведаешъ чого просèшь.
3. Знайдзіце ў тэксце іншыя прыклады выкарыстання прыметнікаў жа-

ночага роду з найбольш даўнім па паходжанні канчаткам роднага склону 
адзіночнага ліку.

4. Патлумачце, якое значэнне маюць устойлівыя выразы прыехавъшè до 
места è zа печъ, роzъгневавъшèсе на блохè кожuхъ хочешъ спалèтè. Ахарак-
тарызуйце формы дзеепрыслоўяў у іх складзе, а таксама форму назоўніка 
блохè.
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«АПОКРЫСІС» ХРЫСТАФОРА ФІЛАЛЕТА 
(1598)

Антыўніяцкае палемічнае сачыненне было выдадзена пад псеўданімам 
Хрыстафора Філалета (перакладаецца з грэч. як Хрыстаносец Праўдалюб) 
спачатку па-польску (Вільня, 1597), а потым у перакладзе на старабелару-
скую мову (Астрог, 1598). Мяркуюць, што аўтарам польскага тэксту быў 
пратэстант з Валыні Марцін Бранеўскі; пераклад, верагодна, выканалі ча-
тыры розныя асобы. «Апокрысіс» стаў першым грунтоўным адказам пра-
ціўнікаў уніі на літаратурныя выпады ў іх бок, і найперш на кнігу Пятра 
Скаргі «Synod Brzeski» (Вільня, 1596).

Урывак з твора прыведзены тут паводле старадрука з фондаў Нацыя-
нальнай бібліятэкі Беларусі.

Вто́роè̀̀ час ́тè ^повhдè,

Роздhлъ .д ̃.

Еслèж́ъ берестей́скèмъ дх͠ẃвныхъ è свhтскèх старожè́тноè ̀релhè ̀ 
гре ́ческоè̀ wсо ́бъ, спра ́вамъ слq ́шне сèно́довый дhепèсъ прèган# ́етъ 
с тоè̀ мhры; же ̀ не вч ö͠рквè, але вч каменèöы. к томu жѐ не прè мè-
трополè́тh, кото́рый сèнод зложèл ̃̃, але прè премы ́скомъ è лво́вчскомъ 
влады кахъ, котẃрые влас́ного подпè́сu рqќъ своè́хъ ^стuпè́лè, è прè нè-
кè́форе, кото́рый о шпèкгè́рство естъ обчвèненый è прèрuчо́ный, è прè 
еретèка ́хъ з марша ́лкомъ еретè ́öкèмъ сq́ть ^право́ваны.

В пре́шлыхъ трох то́еè̀ второè̀ ча́стè роздhлех вы́велас# слqш́ность 
i пова́га сèно́ду бересте ́èского, череzъ старожè ́тноè̀ релhè ̀ греческоè ́ 
лю ́дè ^право ́ваного. а покаzа́лос#, же ̀ на нè́мъ былè̀ wсо ́бы вла ́сне до 
него̀ належа́ч¿е, пра́во до розчсq́дкu о наq́öе è вhр́е ма́ючее, è выс́тuп-
ныхъ преложе ́ныхъ д ͠хw ́вныхъ сuдè ́тè è зч qр# ́дu склада ́тè могuч¿е, 
è за́раз на zаданче протèвъ томq̀ дhепè́сово

С. 83

та́кчс# ^повhдèло, жѐ ба́чный ч͠лкъ подо́бно южъ жа́дноè̀ вонтчплè́во-
стè о то́мъ мhтè не мо́жетъ. дл# ты́хъ одна́къ, котẃрые не та́къ са-
мы́й кгрq ́нтъ "́ко бо́лше леда прèса ́ды в ре ́чах qсмо́троватè zвы́клè, 
еmе емq тq́тъ в том роздh́лh è на ты́е прèга́ны ^повhмъ, кото́рые 
вчзгл# ́домъ околè́чностè мhстъöа è iншèхъ ты ́хъ подо ́бных дhепè ́съ 
протè́въ помене́номu сèно́довè прèточа́етъ. напередъ то́е за велè ́к¿й 
вы́стuпокъ è прèчèнu до нага ́ны кладе ́тъ, жѐ не вч ö͠рквè албо вч ко-
сте́лh сèнẃдъ с# ^правова́лъ, алъ вч каменè́öы албо вч домu, а што̀ 
бо́лше, вч домq̀, вч кото́ромъ за ста́ростъ еретè́öкèхъ блюzнhрчства 
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протèв́ъ бг͠а меш́калè. на тqю́ прèган́q поќол# влас́не ^повhмъ, è по-́
кол# да ́мъ спра́вq дл# чо ́го с# то́е стало што га ́нèт; Пыта́ю дhепè́-
са што роzuмhетъ тепе́ръ вч но́вомъ за́конh, чè̀ мhсöе ^ люд¿й è ^ 
спра́въ, чè лю ́де è спра́вы ^ мhсöа свою̀ св#тоблè́вость оздо́бu по-
ва ́гu è заволан̃̃е берq ́тъ; еслè́жъ мhсöе ^ людей è ^ спрач ̃̃ св#то-
блè ́вoсть è оздо ́бu бере ́тъ; чомq ́жъ вчзгл# ́домч околè ́чностè мhсöа 
люде ́мъ побо́жнымъ дл# до ́брыхъ ре ́чей згромажо́нымъ, è спра ́вамъ 
èх св#тоблè́вымъ прèган#́тè смhетъ; а еслè̀ люд́[е] è спра́вы ^ мhс-
öа св#тоблè́вость è поваѓu берqт, è еслè́жъ заты́мъ до ^правова́нь# 
св#тоблè́[в]ых

С. 83 адв.

спра ́въ не ка ́ждое мhсöе есть спосо́бно; Пыта́ю чомq̀ х ͠с не то̀лко вч 
костѐлh, але на гора ́хъ вч пq́mахъ на вода ́хъ è è́ншèхъ ты́мъ подо́б-
ных леда мh́сöахъ, на́ветъ è вч божнè́öахъ безчбо́жныхъ жèдẃвъ наq-
ча́лъ, è è́нш¿е св#тоблè́вые ре́чè ^правова́лъ; Пыта́ю чомu онuю сама-
ранè ́нq хвалu ̀ б ͠жuю так ̃̃же до по ́длого мhсöа прèв# ́zuючuю зга ́нèлъ; 
Пыта́ю [чомu] на вс#́комъ мhсöu вhрнымъ своè́мъ х ͠с прèто̀мность 
свою обhöалъ, где ̀ тол ̃̃ко два èлè трè ̀ во èм# его згрома ̀д#тс#. Дрq́-
гое пыта ́ю w апс ̃̃hхъ, чомq до сèно ́дu свое ́го, чомq ̀ до мл ̃твъ, чом̀u 
до наqче́нь# люд¿й è до è́ншèхъ св#тоблè́выхъ спра ́въ мhстъ соб̀h 
з домнhма́ноè̀ "коè ̀св#т́остè è поважностè не qсмо́тровалè è не обè-
ра ́лè, è чом̀u èмè не бракова́лè але г ̃q б͠гu è хвалh его qслq ́говалè, 
на вс#́комъ мhсöu то́лко спосо ́бномъ, хо́ть è на тако ́мъ на кото́ромч 
è è́нш¿е посполè́тые свhöк¿е спра́вы ^право́ваны быва́лè; Пытаю̀ ẃные 
жèдо ́вчск¿е èере ́wч ̃̃ на мhсöахъ св#тоблè́выхъ ^право ́ваные сèнw ́ды 
è набоженчства, чè мhлè што пред сèно ́дом è набожен̃̃ством череzъ 
вhрные гс ̃д̃нè в леда вечер́нèкu ^правов́аном; Пытаю́ wн́ые фалшèв́ые 
через фарèсе ́wч ̃̃ вч косте ́лh èерс ̃̃лè ́мскомъ подава́ные наq́кè, чè мhлè 
што̀ перед наq́кою кото́рuю па́велъ с̃ты́й во аfè́нехъ пе́рше вч божнè́-
öè жèдо́вской, пото́мъ на ры ́нкq
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а на оста ́токъ è вч ареопа ́гu1 люде ́мъ подавал ̃̃. еслèж с# не ка ́ждое 
мhсöе до св#тоблè́вых спра́въ zы́йдет, чомu то́тъ же с̃тый па́велъ 
мо́вèтъ, же ̀хо́четч абы мq́ж¿е молè́лèс# на вс#́комъ мhсöu, подно́с#-
чè рqö́h чè́стыè̀ безч гнhвu è сва́рu". чомù тот же пав́елъ è стефа́нъ 
ст̃ый а к томq̀ q iса¿́а пророка сам́ъ г͠ь б͠гъ га́нèтъ ты́хъ, кото́рые его ̀ 

1 На палях: пл#öъ.
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до косте́лwвъ è св#тоблè ́вость до мhстъ прèв# ́zовалè; чомu малах¿а 
прор̃къ w час́hхъ нов́ого закон́u пророкuючè мовèлъ, же ̀на вс#ќом мhс-
öu велè́ко естъ èм# б͠ж¿е, è на вс#́комъ мhсöq быва́етъ емu wфhро-
вана офhра чè ́ста

С. 84 адв.

Заданні

1. Ахарактарызуйце формы назоўнікаў у словазлучэнні подно́с#чè рq́öh 
чè́стыè̀ безч гнhвu è сва ́рu і вызначыце, з’яўляюцца яны традыцыйнымі ці 
зведалі ўплыў іншых тыпаў скланення.

2. Праскланяйце назоўнік розчсоудъкъ.
3. Прааналізуйце канчаткі меснага склону множнага ліку назоўнікаў: 

в роздhлех, w апс ̃h̃хъ – вч божнèö́ахъ, вч пq́mахъ. Патлумачце іх узнікненне 
і асаблівасці выкарыстання.

4. Ахарактарызуйце падкрэслены займенник: бач́ный ч͠лкъ подоб́но южъ 
жа ́дноè̀ вонтчплè́востè о то́мъ мhтè не мо́жетъ.

5. Вызначыце для дзеепрыметнікаў стан, час, ад якой асновы і пры дапа-
мозе якіх суфіксаў утвораны, выступаюць у іменнай або займеннай форме, 
якім членам сказа з’яўляюцца: пра ́во до розчсq́дкu о наq́öе è вhре ма ́ючее; 
подава́ные наq́кè; [справы] сq́ть ^право́ваны; протè́въ помене́номu сèно́довè.

КНІЖЫЦА Ў 10 РАЗДЗЕЛАХ 
(1598)

Выдадзены ў Астрогу (сучасная Украіна) праваслаўны рэлігійна-па-
лемічны зборнік змяшчае дзесяць самастойных твораў, дзевяць з якіх – ад-
крытыя лісты (сем лістоў Александрыйскага патрыярха Мялеція, адзін – кня-
зя Астрожскага, адзін – ад імя манахаў з Афона), а таксама разважанні «Пра 
паходжанне Cвятога Духа». У бібліяграфічнай літаратуры зборнік часам 
носіць назву «Мялеція патрыярха Александрыйскага пасланне да неўнітаў». 
Урыўкі з ліста князя Канстанціна Астрожскага прыведзены тут паводле ары-
гінальнага выдання «Кніжыцы» з фондаў Цэнтральнай бібліятэкі Акадэміі 
навук Літвы (Вільнюс).

Дев#́тое

Лè́стъ до о́бmе всhхъ правосла́вных хрс ̃̃т¿а́нъ, ^ б͠лгочестè́ваго 
 кн͠жат́è костантè́на острозског ̃ ̃пè́саны‶, еmе въ вре́м# то внегда  скр³т́е 
ты́е б͠гопротèв̃̃ные ^стuпнèöы лuкав̃̃ство свое составл# ́тè начèна́хu, ³ 
тот зде вsпèса́хом. [...]

С. 1
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Констант³нъ б͠ж¿ю млс ̃̃т¿ю к ͠нжа острозское воево́да к¿евск¿й, мар-
ша ́локъ землè Волы́нское, ста ́роста Володè́мерск¿й.

Всhмъ бл͠гочестèв́ымъ хрс ̃т̃оèменè́тымъ людем́ъ, едè́ны# прав́ы# 
вhры сопрèча́стнèкwм, с͠ты́# Восточ ̃̃ны# ö͠ркве è ́стèн̃̃ным ма́тере с ͠нwм. 
вs zдhшней о́бластè коро́ны по ́лское è велè́каго кн#zтва лèтов̃̃ского 
обыват́елем è повсюд́u вs пан́стве корол# ег ̃ ̃мл ̃,̃ пан́а наш́его млс ̃т̃èвого 
пребыва́юmèмъ, ^ на ́болшаго è до на ́мен̃̃шаго ста ́нu, такъ д ͠хо ́внымъ 
"ко è свhöкèмъ, правовhрным хрс ̃̃т¿а ́нwмъ, въzлюбленымъ еже о х ͠h 
бра ́т³è моей, здравsствоу́юmе о г ͠h ра ́доватèс#.

С. 1 адв.

Понеж́е ^ преèменèт́ыхъ блг͠очестèв́ыхъ своèх́ъ родè́телей з мла-́
достè моеè вs накаzа́н¿è è́стèны# вhры въспèтан̃̃ бых, вs не́йже è до 
днес́ь бж͠¿ею пом́оm¿ю оукрhпл#е́мъ пребываю́, оуповаю́mе на mhдроты 
бжс ̃т̃венаго млс ̃р̃д¿а его, "ќо è до конöа непоколебèм́а вs ней съхранè́тъ 
м#. ³zвhст³́хъ бо с# бж̃¿ею блгдт¿ю è оупе́внèхsс# в томъ. èжъ "ко 
кро ́мh едè ́наго бжс ̃̃тва въ тро̃̃öè сла ́вèмаго è поклан#е́маго, то естъ, 
^ ͠öа è с ͠на è с͠таго д͠ха, въ его́же èм# è крс ̃̃тè́хwмс#, è на г ̃̃ нhсть б͠га. 
та́ко è кро ́мh едè́ны# è́стèн̃̃ы# вhры зs ³ерс ̃̃лè ́ма насажде ́ное, è ^то-
у́дu "ко зs жерела прè́сно текumаго сло́ва б͠жестве ́наго напое́ны#, не 
естъ è́ны# вhры, по пè́саномu. ^ с¿о ́на

С. 2

èzы́де за ́конъ, è сло ́во гн ̃е зs ³ерс ̃̃лè ́ма. Но поне ́же н ͠нhшн#г врhме-
нè злохè ́трою ко ́zн¿ю все лuка ́ваго д¿а ́вола, вра ́га è сuпоста́та нарw ́дu 
 хрс ̃̃т¿а́нского. са́мые главнhйш¿е è́стèн̃̃ны# вhры на́шеа нача́лнèöы 
сла ́вою свhта сего прел ̃̃стèв̃̃шèс# ³ тмо ́ю сластолю ́б¿а помрачè́вшèс#, 
мнè́мые па́стырè на́шè, мèтрополèт съ епè́скопы въ вwлкы претво-
рèш́#с#. ³ едèн́ы# èс́тèны# вhры ст͠ы́а восточ́ны# öер́sквè ^вер́гшес#, 
стh̃шыхъ патр¿ар́хъ пас́тырей наш́èх è оучèт́елей вселен́скыхъ ^стuпè-́
лè, è къ zа́паднымъ прèложè́ш#с#, то́лко еmе лsжею́ лèöемhр¿а свое́го 
"ко овчè́ною закрыва ́юmе вs собh вноу́трнаго во́лка, не обs"вл# ́ютс# 
с ты́мъ.

С. 2 адв.

потае́мне съгласè́вшèс# зs собо́ю wка# ́нн¿è, "ко хрс ̃̃топрода́вöа ³ю ́да 
съ жèдова ́мè. оумы́слèлè всhхs бл ̃агочестè́вых вs zдhшней о ́бастè хр-
с ̃т̃¿ан́ъ беźвhстè ^тор́sгнuвшè, зs собою́ вs погыб́ель врèн́uтè. "ко са-́
маа па ́гоубна# скрè ́та# èх пèса́н¿а wбs"вл# ́ют.

С. 3
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С ты́хъ прèчèн́ъ обав#ючèс# абыхъ г̃u б͠гu "ќо съzда́телю всhхъ, 
è ва́шей млс ̃̃тè въzлю́бленной бра ́т¿è моей " ́ко è ́стèн̃̃ное ма ́тере с ͠тое 
восточ ̃̃ное ö͠рквè с ͠нẃмъ, вè ́ненъ не zоста ́лъ. тогды вz# ́вшè тепе ́ръ 
пе́внuю вhдомость о тако ́выхъ подстоу́пö#хъ, è "́вныхъ преда ́телей 
всего тла ö ͠рквè х ͠вы, ва ́шèмs млс ̃̃т#мъ оzнаймuю. è стымс# всhмъ 
вобеöъ è каждомu зособ̃̃на ва ́шей млс ̃̃тè пра ́вовhрuюmым, еже о х ͠h 
въzлю́бленой бра́т¿è моей оповеда́мъ. протè́въ такẃвыхъ па́гоубныхъ 
сп͠се ́н¿а на́шего сuпоста́тwвъ. хотечè поспол ̃̃ съ всhмè ваш‶ млс ̃̃т#мè 
за едно сто# ́тè, такъ " ́ко бы за по ́мочью б ͠ж¿ею è ва́шèмъ пè ́лнымъ 
стара ́ньм, вs ты́е сhтè

С. 4

èхъ котор́ые лsстè́ве è скрыт́е на нас ̃ ̃зготова́лè, сам́è вsпа́лè, по пèс́а-
номu. вs сhтè сей ю́же съкрыш́#, оув#́zенога èх. зна́емsестъ г͠ь сuд-
бы твор#, вs дhлехs роу́къ своè́хъ оув#zе грhшнèк ̃.̃ Што́ бы è́матъ 
бы́тè па́чеже сег ̃ ̃безsстuднhйшè è беzаконнhйшè, "́ко еже шестè ³лè 
 седмè злонрав́нымъ чл͠кwмъ злодhйскè съèзво́лèвшèс#, è па́стырей сво-
è́хъ с͠тhйшèхъ патр¿а́рхъ ^ нè́хs же поста́вленè сuть ^ве́рsгшес#. нас ̃̃ 
всhхъ правовhрных влас́не "ќо безsсловес́ныхъ собh вмhн#ю́mе, по сво-
ей во́лè смhюmе ^ èс́тèны ^рhва́тè, èз собо́ю вs паѓuбu съ^водè́тè.

С. 4 адв.

[...] А еслè тата́рwмъ ма́ло знаю́mèмъ бг͠а, è невhрным жèдẃмъ сuпо-
ста́томъ б͠ж¿èмs. та́кsже армен́wмъ, è прwч́èмъ èн́ымъ вs пан̃̃стве его 
королев́ское млс ̃т̃è пан́а наш́его, закwн́ы èхъ без вс#ќог ̃ ̃нарuшен́ь# хра-
нè́мè сuть. чè не бо́лшъ на́мъ è ́стèн̃̃ныа вhры хрс ̃̃т¿а ́wм хранè́мè бы́тè 
ма́ют; еслè то́лко всh коу ́пно зs собо́ю съедèнè ́вшèс# за едно оусе ́рд-
нw сто#тè боу́демъ. А # "комъ преzъ ве́сь ча́съ жèвота мое́го, è до 
дне ́сь с повè́нностè свое

С. 5

хрèст¿а ́нское, вs помноже ́нью непоро ́чного за ́конu едè́ны# è ́стèн̃̃ныа 
вhры с ͠тое восто́чное ö ͠рквè, " ́ко въ с ͠ты́хъ пèса ́н¿èх роzмноже ́нs# кнè ́-
гъ, та́къ è вs прẃчых блг̃очестè́выхъ ве́mах, еже вs похва́лоу с͠того 
è́менè  бжс ̃̃тве́наго, трuдом è накла ́домъ своè́мъ слuжè́лъ, è до конö# 
бгũ поспhшествоу́юmu мè, водлuгъ наб́олшего преможен́ь# мое́го всh-
мè сè́ламè своèмè еже къ поле́zномu блèжнèх всhхъ правовhрныхъ 
 хрс ̃̃т¿а ́нъ бра ́т¿й моè́хъ, слоужè ́тè обеöоу́ю. è коу́пно з ва ́шею млс ̃̃т¿ю 
всhмè правовhрнымè сто#́тè прè б ͠лочс ̃̃т¿è хочоу по ́кè м# става ́тè бо-
у́де. Не въzдоу́хъ бо, èлè вhтръ по соу́ше гw ́нèмъ, 

C. 5 адв.
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[...] ^ сего бо ³ правовhр ̃н̃¿è ³меноу́емс#, "́ко не ^ ч͠лческых оумыш-
лен́¿й свhта сего моуд́рост¿ю състав́леныхъ рwźныхъ вhръ, но ^ самоѓо 
г ͠а на́шего ³ ͠с х͠а преда ́ны# нам едè́ны# è ́стèны# вhры всею с³ ́лою дер-
жèмос́#. прèлhжно мол#ḿес# емu, "ко да не попuстèт нам́ъ вы́ше сè́лы 
на ́шеа èскuс³ ́тèс#, но обыч ̃̃ною блгдт¿ю ч ͠лколю ́б¿а свое́го пода́стs на́мъ 
роу́кu по́моmè своеа. è сподо ́бèтъ по́двèгомъ до́брымъ подвèzа́тèс#, 
тече́н¿е сконча ́тè, è вhроу невредè ́мо съблюстè, è вhчныхъ бл̃гъ на-
слhднèкамè бы́тè, амè́нь В лhто ^ соzда ́н¿а мè ́ра, ‡з̃рд ̃. а ^ по ́ плотè 
рожества х ͠ва, ‡ а͠ф ч͠s . мс ̃̃öа ³ю ́л#, к ͠д, напèса ́с#.

С. 11

Заданні

1. Знайдзіце ў тэксце формы назоўніка маці і адзначце, з устаўкай або 
без яны ўжыты, з традыцыйнымі канчаткамі ці не.

2. Раскажыце пра паходжанне канчаткаў множнага ліку ў формах на-
зоўнікаў тата́рwмъ, вs дhлехs.

3. Патлумачце канчаткі прыметнікаў у словазлучэннях велè́каго кн#zтва, 
едè ́ны# è́стèн̃̃ныа вhры с͠тое восто́чное ö͠рквè.

4. Ахарактарызуйце формы прыметнікаў у выразах: ^ на́болшаго è до 
на ́мен̃̃шаго ста́нu; ^ преèменè́тыхъ родè́телей; што́ бы è ́матъ бы́тè па́чеже 
сег ̃ безsстuднhйшè è беzаконнhйшè, самые главнhйш¿е началнèöы.

5. Знайдзіце ў тэксце і дайце граматычную характарыстыку дзеяслоў-
ным словаформам оповеда́мъ, вè́ненъ не zоста́лъ, сконча ́тè, въспèтан̃̃ бых, 
крс ̃̃тèхwмс#.

ХРОНІКА МАЦЕЯ СТРЫЙКОЎСКАГА  
(1575–1578)

Мацей Стрыйкоўскі – першы гістарыёграф Вялікага Княства Літоўска-
га. Яго «Хроніка», напісаная ў 1575–1578 гг., распавядае пра палітычную 
гісторыю Польшчы, Вялікага Княства Літоўскага і Русі. Аўтар арыента-
ваўся на творы антычных літаратараў, летапісы, працы іншых гісторыкаў. 
«Хроніка» была надрукавана ў 1582 г. на польскай мове, а на старабелару-
скай захавалася ў рукапісных крыніцах.

Раздзел «О шалберах в Польшчы» быў выкарыстаны Уладзімірам Карат-
кевічам пры напісанні рамана «Хрыстос прызямліўся ў Гародні».

Тэкст друкуецца па рукапісе пачатку XVII ст., які захоўваецца ў Расій-
скай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу.

W шалбhрах1 в полщè. Мартèн бhлскès пол#к, è матеs  стрèковскès 
канонèк жмоèтскès, è александер кгвакгнèн на лèсте рк ͠г кроsнèкаре 

1 Шалберъ – ‘махляр’ (ГСБМ. Вып. 37. С. 47).



184

 полскèе wпèсuют, èж на початкu панован# тог жèкгèмонта першог Был 
нhvкès шл#хтèч коронныs на èм# #кuбъ мелштèнскès воsскès мhста 
брезèна, которès з легкостè #коèс uмыслu або рачеs1 з роспачè, è èм# 
è зверхност х ͠та г ͠да собh прèпèсал è прèвлащал, è петра заторског ме-
щанèна краковског, è дрuгèх собh подобных в͠³ ведлуг лèчбы Апостолскоè 
выбрал è всèм èмена Апостолскèе роздал, А сам се хт͠ом назвал, которès 
всюды по селах ход#чè дèвы чары è гuслè2 #кèес справовалè, накштал-

тъ чарнокнèжнèков, è wблuды. #кèес лотровскèе. наткшталт uмерлых вос-
крешалè, рèбы пuщаючè до калюж болотных где èх #к жèво перед тым 
невèдано è неподобна абы се там мhлè ховат во sм# х͠та рuкамè своè-
мè хваталè: хлhбъ с печè выбèралè, которог там нèхто не сажал, што 
многèм людем вs велèком подывеню было. wдног часu шлè до частохо-
ва до кл#штора прес͠тоè д͠вöы марèè wбразом славног, там преречоныs 
х ͠тос з своèмè Ап ͠тлы где его еще не знано, прèшедшè è кèлка днès 
там змешкавшè wдног з своèх #кобы wпентаным ^ дè#вола, uчèнèл, 
за которог старанем жèвностè3 собh всè набывалè, бо своеè кuхнè не 
мhлè. wн теды там #кобы шаленыs по господах è рèнках бhгаючè, м#со 
з гарнöов è мèс шарпал, è на своè товарèшè метал, а wнè èх хватаючè 
è елè, è была там на wн час велèка# велèкост людеs на wтпuст схожа-
ючèхс# кu wбразовè прч ͠тоè д ͠вöы, которыs в тамтом краю такъ слав-
ныs ест чuдамè. Потом тыè шалбhрове wблuдныè wног своего wблuдног 
до wлтара Прч ͠тоè б͠городèöы прèвелè: где был wбраз wныs чuдовныs. 
А мhл тоs шаленыs двоèстuю сuкню, на то uмыслне uробленuю, где 
межè роспорок моглъ вложèт што хотhл. А камыков 4 емu межè сuкню 
è кошuлю, наклалè, ^ тhла, è кгды был до wлтара прèведеныs з рuкъ 
èх вырвавшèс# #ко шаленыs прèпал до wлтара. на котором было полно 
п͠нзеs на wфhрu зложоных, è хватаючè п͠нзè клал èх собh в роспор за-
надра5. мнèх каплан которыs на тоs час мшu справовал ^ страхu uтек 
а по нем дрuгèе мнèшè здuмhвшèс# прèпадuт, по#с на нем wборвuт, 
мнèмаючè бы пн͠зè клал, за кошuлю в занадра, але ^тамтол# толко ка-
мèкè, повыпадалè, а пhн#зè с# в роспорh за подшевкою сuкнè зосталè, 
мнèхè, здuмhвшèс# фрасuнлèвы6 мнèмаючè бы пн͠зè в камене се wбер-
нuлè, справою дè#волскою, почалè заклèнат камене, è млтвы над нèмè 
мовèт, è псалмè спhват, абы с# зновu в першuю формu свою  wбернuлè, 

1 рачей – ‘хутчэй, лепш’ (ГСБМ. Вып. 30. С. 36).
2 гуслè, гусла – ‘варажба, заклінанні; магічныя прадметы’ (Там жа. Вып. 7. 

С. 201).
3 жèвность – ‘харчаванне, правіянт’ (Там жа. Вып. 10. С. 14).
4 камыкъ – ‘каменьчык’ (Там жа. Вып. 14. С. 255).
5 занадра – ‘пазуха, запазуха’ (Там жа. Вып. 11. С. 41).
6 фрасунлèвый – ‘засмучаны, журботны’ (Там жа. Вып. 36. С. 22).
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але колè то камhню нèчог не помогло, мнèх кнèгè своè заклèналныè роз-

гнhвавшèс# кèнул w землю, мовечè, ещесмè таког дè#вола нè вèдhлè, 
поsдhте там з нèм до всhх дè#волов, тог франтовства1 wныè дè#волè 
доказавшè зs wнымè п ͠нзмè просто c# до слензска wбернuлè простыs 
люд своèм махл#р (своèмè махл#рствы) звод#чè, где до wдноè шл#х-

т#нкè прèшедшè вs wдном селh реклè еs х ͠с тебе w невhсто з своèмè 
апостолы навежает. Прето емu с# wферus а бuде збавена д͠ша тво#. 
wна ^повhдèла, èж дома мuжа не маем, не могu тог без волè его uчè-
нèтè хот# бым хотhла, wнè реклè: маеш #кое полотно або лен кu по-
св#ченю; невhста èм подала штuкu полотна, wнè повhдèлè, то з собою 
возмем а х ͠с тобh бuдет бл ͠гвèл абы тобh кuдhл скоро пр#ла, а кажè 
дрuгое полотно uтканое еслè маеш, а мы тобh бuдем посв#чат, кото-
ра# èм uказавшè хотhла ^ нèх вз#тè, wнè то постерегшè, вернuлè еs 
полотно uвèнuвшè сuптелне жакгвы кавалек, зs wгнем в середèнu wног 
полотна ^ которог полотна скрèнка, а ^ скрèнкè дом зан#вшèсе згорhл, 
бо wна# невhста нèчог не сподhваючèс#, до скрèнкè тое полотно вло-
жèла, была, а мuж прèехавшè wбачèт дом спаленыs спытает прèчèны. 
жона ^повhдèла. жем зле в домu х͠рта зs апстолы честовала, Прето 
на наш дом помстu зослал, муж розгнhвавшèс# реклъ дл# б͠га шалбhр 
то #кèsсъ а не х ͠тос был, нu з дрuгèмè сuседы по нèх: которых кгды 
достèгалè, вs wдном селh. wн злыs хрèстос. постерегшè. то реклъ до 
петра. петре uже с# моs келèх прèблèжает которыs маю пèт, (бо вè-
дhл же uже мhл вз#тè кèем) которомu петръ ^повhдèл: пане вèжu же 
è # се не выбhгаю, хрèстос реклъ, петре # мuкè не u sдu wдно мuшu 
wкном ^сел# вымкнут, которомu петръ ^повhдèл, è # пане покèм жèв 
не wпuщu тебе, але где ты бuдеш è # за тобою поsдu, è так хстос з 
петром wкном uтеклè, а дрuгès где хто моглъ uходèл, которых хлопè 
^всюл наган#ючè кропèлом èм кèwвèм з сел своèх выкuрèлè, треплю-
чè èх тыè слова мовèлè, пророöы пророкуsте в котором лhсе тыè кèè 
рослè: а wнè нèчог не ^повhдаючè #ко напрuжеs зs wног села uходè-
лè, è так по тоs покuте жèвота своег поправèлè, повтараючè частокрот 
тыè слова: трuдно намъ мuкu панскuю è апостолскèе дрuчен#2 на своем 
тhлè поносèт, волhмо так в своеs скuрè ходèт, а просто жèтè на свhте 
без вымèслов фèкгл#рскèх бо се нам першое кuкгл#рство3 заплатèло, бо 
нам зас не казано дрuгès раз пророковат, è так жèлè в покою.

С. 620–621б

1 франтовство – ‘махлярства’ (ГСБМ. Вып. 36. С. 18).
2 друченье – ‘прыгнёт, засмучэнне’ (Там жа. Вып. 9. С. 87).
3 кукглярство – ‘чараўніцтва, шарлатанства, падман, ашуканства’ (Там жа.  

Вып. 16. С. 213).
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Заданні

1. Прааналізуйце склонавыя канчаткі назоўнікаў: вылучыце новыя 
і растлумачце, па аналогіі з чым яны ўзніклі: [образъ] в тамтом краю такъ 
славныs ест чuдамè, тыè шалбърове.

2. Прывядзіце прыклады якасных, адносных і прыналежных прымет-
нікаў.

3. Як вы разумееце выраз кропèло кèовое? Ад якога слова ўтвораны 
прыметнік? Да якога разраду паводле значэння ён адносіцца?

4. Знайдзіце ў тэксце формы ступеней параўнання прыметнікаў.
5. Адзначце ў формах дзеясловаў цяперашняга часу канчаткі гутарко-

вага паходжання.
6. Якой формай перадаецца значэнне прошлага часу ў дадзеным помніку?
7. З якім дапаможным дзеясловам пераважна ўтвараюцца формы буду-

чага складанага І часу ў гэтым тэксце?

ПРЫГОДЫ ЦАРА АЛЯКСАНДРА МАКЕДОНСКАГА

Рыцарскія раманы, прысвечаныя жыццю і ваенным перамогам Аляксан-
дра Македонскага, былі папулярнымі ў сярэднявечнай Еўропе. «Прыгоды 
цара Аляксандра Македонскага», або «Александрыя», на старабеларускай 
мове – пераклад з польскай мовы лацінскай рэдакцыі гэтай аповесці. Існуе 
некалькі спісаў.

Ніжэй прыводзіцца ўрывак з «Александрыі» пачатку XVII ст., рукапіс 
якой захоўваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы (Санкт-Пецярбург).

[Т]ыхъ часов̃̃ кн"жа з кап̃̃падокhè прèвело wдного кон" неuсмèре-
ного, велмè wкрuтного1, невымовно велèкого, а велмè wздобного uв"-
завшè зо всhхъ сторон̃̃ лан̃̃öuхè желhзнымè. абовhмъ тоs конь дл" 
wкрuтного воsзрен" людеs жер ̃л̃ъ. дuчепал м"нован̃̃ есть, або дл" зна-
мен", èжъ головu мhлъ накшталтъ телöа неuка2. або дл" того èжъ 
нh"кèè рощкè3 походèлè зъ его чола. Колè вèдhл öаръ фèлèп̃̃ öuдность 
wного кон", реклъ чел#дè своей: прèкажèте кратè желhзныè справèт, 
абы лотрове4, которèè з права бывают wсуженè на смерть, былè пот-
лумленè ^ него. 

Потом wных днès мhлъ ^повhд öаръ фèлèпъ ^ бога своего през 
сонъ, èжъбы тоs по смертè его öарствоват мhлъ, хтобы на том wкрuт-

1окрутный – ‘жорсткі, бязлітасны, бесчалавечны’ (ГСБМ. Вып. 22. С. 172).
2 неукъ – ‘маладая жывёліна, не прывучаная да працы’ (Там жа. Вып. 20. 

С. 344).
3 рощка – тут ‘выраст, рог’ (Там жа. Вып. 30. С. 337).
4 лотръ – ‘разбойнік, бандыт; грабежнік, рабаўнік’ (Там жа. Вып. 17. 

С. 122).
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ном коню ездèл. алеkандер теды во в ͠i лhтех сталсе моöныs, смhлыs, 
мудрыs, è ростропныs: бо се uже был наuчèл зuполне1 всhхъ наuкъ вы-
зволенных през uчытел" своего арèстотел" è кастора. Нhкоторого 
дн" колè се прохожалъ през wное мhстöа где сто"л wн конь несмèро-
ныs, колè на него смотрhл през желhзныè краты, а перед нèм рuкè è èн-

шèе члонкè людскèè туды è сюды роскèданы дèвовалсе велмè: è ст"-
гнул  натыхмhст, рuкu свою през крату до него, кон тежъ ст"гнул до 
него шèю, è почал его рuкu лèзат, а потом склонèвшè ногè своè палъ 
на землю перед нèм, а поднемшè головu свою почал wстро смотрhт 
на  алеkандра. Порозuмhвшè алеkандер поволност wного кон", wтворèл 
краты, а вшедшè до wного кон", почал его легко а лагодно по хребтh 
гладèт, а кон тежъ заразом èн"лсе перед нèм такъ покорне ласèт, "ко 
колè песъ перед паном своèмъ, такъ теж конь перед алеkандром. Потом 
алеkандер всhдшè на него почал выежчать з краты. Колè его uзрhлъ 
öаръ фèлèпъ реклъ до него: Сынu алеkандре, всè ^повhдè божскèè вы-
полнены сут в тобh, абовhм по смертè моеs öарство мое бuде ^ тебе 
р"жоно. Которому алеkандер рекъ, ^че еслè може быт, допuстè мнh 
абых в возh öарском седhл. ^повhдал ему фèлèп, радъ то uчèню: воз-
мè собh сто рèöерев а семдес"т тèсечъ золотых, едь же такъ моö-
ным рèöерством wздобленыs: è сталосе такъ. Колè проежчалъ алеkан-

дер сполечне зъ ефесом фèлософом прè"телем своèм è зъ дванадöатью 
пан"т, которèè wнъ собh выбрал, на свою волю наuчалъ, а мhлъ з со-
бою коштовныè uбèрè è золота досыт. прèказал тежъ рèöером своèм, 
абы w конехъ мhлè праöu пèлнuю. потом колè се прèблèжал до полепон-

ту мhста забhжал ему мèколай öар тоèж краèны з воsском своèм абы 
з нèм валку2 мhлъ. Прèблèжèвшèсе до него реклъ ему: Хтос ты есть 
повhдаs мнh, которому алеkандер ^повhдалъ: " есмъ алеkандеръ сын 
öар" Фèлèппа македонского. öар мèколаs реклъ: а которого мене мнèма-
ешъ3 быт: алеkандеръ ^повhдалъ: ты естес öар аррèдèsскès: а вс"кож 
нехаs твое сердъöе в пыхu не подносèт, èжем тобh öарскую почестност 
прèдалъ: абовhм высокèè речè звыклè uпадат на нèскость, а зас нè-
скост бывает подвышона. Мèколаs öаръ ^повhдал, чèсте мовèшъ, бач 
толко сам себе. Алеkндер реклъ: w ч͠лвче ^ступè ^ мене, бо нèчого не 
маешъ протèв мене мовèт, анè " протèв тобh зъ "кèм uволоченемъ4 
чтè. Слышачè тыè слова öаръ мèколаs велмè се розгнhвал è реклъ 

1 зуполне – ‘цалкам, поўнасцю; грунтоўна’ (ГСБМ. Вып. 13. С. 224).
2 валка – ‘бой; вайна’ (Там жа. Вып. 2. С. 311–312).
3 мнèматè – ‘думаць, меркаваць, лічыць’ (Там жа. Вып. 18. С. 85).
4 уволочнье – ‘зневажанне’ (Там жа. Вып. 34. С. 194).
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ему: бачъ то што тобh повhдаю, прèсегаю през здорове ^öа мое-
го, еслè на тебе намнhй плюнu uмрешъ: А мовечè то, плюнuл на него 
è рек: возмè што на тебе належèт счен" а соромеsсе того. Але алеkан-

дер водлугъ лhтъ своèх поход"чè, è теж наuк своèх uчèтелевъ, реклъ 
ему: Мèколаю, èжес взгордhлъ малост мою, прèсегаю тобh през ласку 
^öовскую è през жèвот маткè моеè, в котором есмъ был ^ бога поча-
тыs, èжъ uзрèшъ во ^чèзне твоеs воюючого, а öарство твое под мое 
панство подбè"ючого: А wнъ замолчал. è uставèл межè собою ден вал-

кè: потом се розехалè.
[В]оротèвшèсе алеkандер до öар" фèлèппа, а зобравшè там воsско 

людu дн" uстановленого, зъехалèсе wбадва ку бèтвh. А такъ колè 
трuбы военныè трuбèлè, wбадва uфы1 непрè"телскèм се wбычаем пот-
калè, а велмè wкрuтне се з собою воевалè: але алеkандер наwстаток 
звèтежство2 wдержал, а шèю uт"л3 мèколаевè öаревè мечем своèм. 
[Т]ого дн" алеkандеръ велèкое звèтежство wдержалъ, подбèваючè под 
свою моöъ öарство мèкола" öар": И дл" велèкого весел" рèöерè его 
взложèлè на него коронu è на кон": А такъ з звèтежством до ^öа сво-
его ехал.

С. 5–6.

Заданні

1. Знайдзіце ў тэксце назоўнікі ў форме клічнага склону.
2. Растлумачце паходжанне канчаткаў склонавых формаў назоўнікаў 

(першасныя або другасныя; калі другасныя, то па аналогіі з чым узніклі): 
ув"завшè... ланöухè желhзнымè; абы лотрове... былè потлумленè; сто рèöе-
рев; абы w конехъ мhлè праöu пèлнuю; мèколаевè öаревè на том коню ездèч.

3. Ахарактарызуйце займеннікі ў сказе Нhкаторого дн" колè се прохо-
жалъ през wное мhстöа где сто"л wн конь несмèроныs, колè на него смотрhл... 
дèвовалс" велмè...

4. Як перадаюцца зваротныя дзеясловы ў тэксце?
5. Ахарактарызуйце форму дзеяслова ў сказе ты естес öар аррèдèsскès.
6. Знайдзіце ў тэксце дзеяслоў, ужыты ў плюсквамперфекце.
7. Якая форма прошлага часу ўжыта ў выразе èжем тобh öарскую почест-

ност прèдалъ? Што паказвае на асобу?
8. Ахарактарызуйце формы дзеепрыметнікаў.
9. Прааналізуйце дзеепрыслоўі ў тэксце; патлумачце, чым яны адрозні-

ваюцца ад аманімічных дзеепрыметнікаў.

1 уфъ, гуфъ – ‘вайсковае падраздзяленне (атрад, полк, легіён), частка 
войска’ (ГСБМ. Вып. 7. С. 204).

2 звèтежство – ‘перамога, трыумф’ (Там жа. Вып. 12. С. 119).
3 утятè – ‘адсячы’ (Там жа. Вып. 35. С. 306).
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ВЫПІСКА З ПРЫХОДНА-РАСХОДНАЙ КНІГІ 
г. МАГІЛЁВА (1683 г.)

Друкуецца па выданні «Историко-юридические матеріалы, извлеченные 
изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ цен-
тральномъ архивh въ Витебскh, и изданные подъ редакціею архивариуса 
сего архива Созонова» (Вып. 2. Віцебск, 1871. С. 14–15).

Захавана шрыфтавое афармленне, выкарыстанае ў цытуемай крыніцы.

РЕЕСТРЪ РОСХОДОВЪ МЕСКИХЪ. 
Его Королевской милости Могилева.

За розказанемъ его милости пана войта и ихъ милостей пановъ 
маистратовыхъ а за ведыванемъ шляхетного пана Отрофима Ле-
ошковича, райцы скарбового а за шафованя1 презъ насъ, Марти-
на Криворотка и Сазона Лизунова, посполитыхъ и шафаровъ2 ме-
скихъ, на рокъ теперешній тысеча шесть сотъ осемдесятъ третій, 
справленный.

Мца Декабра двадцать четвертого дня.
Пляцовымъ3 дали на человекъ семъ, за две недели дали золо-

тыхъ чотырнадцать.
Того жъ дня слугамъ мескимъ на свято Рождества Христова дали 

золотыхъ три и асмаковъ пятнадцать.
Iвану4 десятнику асмаковъ двадцать.
Fедору дворнику асмак. пятнадцать.
Мца Генвара першого дня.
За розсказанем пана войта, дали Салышу, пляцовому, на похо-

ване жоны, золотыхъ три.
Купили дровъ до ратуша, возъ три дали золотый одинъ.
в͠д. За вожене сена до ратушы, возъ три, дали золотый одинъ.
е ͠д. За вожене дровъ до провару меского въ ратушъ, возъ трид-

цать шесть, отъ воза по асмаки три, дали фурманомъ золотыхъ три 
и асмак. осмнадцать.

е ͠д. Купили овса у Васки Сермяжника. Чвертникъ, дали золот. 
одинъ.

1 шафованье – ‘распараджэнне’ (ГСБМ. Вып. 37. С. 66).
2 шафар – ‘эканом, кіраўнік маёмаснымі і фінансавымі справамі’ (Там жа. 

Вып. 37. С. 64).
3 пляцовый – ‘той, хто збіраў плату за месца на рынку, вуліцах і г. д.’ 

(Там жа. Вып. 24. С. 391).
4 Так у выданні.
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За сечене дровъ у ратушы дали чоловекомъ двумъ золотыхъ два.
Коледу отнесли пану городничему въ замокъ розного кореня:
 ͠в фувтовъ1 цукру Канару, дали золот. два и асмак. двадцать два 

и полъ.
 а͠  фунтъ перцу, золотый одинъ.
а  фунтъ инберу, асмак. шеснадцать.
 в͠ фунты розынекъ малыхъ и великихъ, золот. одинъ и асмак. 

десять.
 а͠  фунтъ микгдалъ, золотый одинъ.
 а͠  фунтъ кмину, асмак. двадцать.
а  фунтъ рыжу, асмак. пятнадцать.
 а͠  фунтъ шапрану, золотый одинъ и асмак. пятнадцать.
 д͠  лоты2 гвоздикъ, золотый одинъ и асмакъ шестнадцать.
 а͠ гарнецъ вина и за две фляши полгарцовых, золот. чотыри 

и асмак. десять.
Самому п. городничому, приговореню3, дали золот. десять, чи-

нить золотыхъ десять и асмаковъ пять.
Самой пани городничей дали штучку рубку4, золотых десять.
Того ж часу выпили панове вина на ратуши гарнецъ, золотыхъ 

чотыри.
Зь поклономъ якъ ходили панове маистратовые до пана Зембоц-

кого, посла на сеймъ обраного зъ воеводства Мстиславского, зъ роз-
нымъ коренемъ, на первей

 в͠ фунта цукру канару, дали золот. два и асмак. двадцать два 
и полъ.

 а͠  фунтъ перцу, золотый одинъ.
 а͠  фунтъ инберу, асмак. шеснадцать.
 в͠ фунты розынекъ малыхъ и великихъ, золотый одинъ и асмак. 

десять.
 а͠  фунтъ рыжу, асмак. пятнадцать.
 а͠  фунтъ микгдалъ, золотый одинъ.
 а͠  фунтъ кмину, асмак. двадцать.

1 Так у выданні.
2 лотъ – ‘адзінка вагі’ (ГСБМ. Вып. 17. С. 123).
3 приговорене – ‘дамова, рашэнне’ (Там жа. Вып. 28. С. 237).
4 рубокъ – ‘тонкая паркалёвая або батыставая хусцінка’ (Там жа. Вып. 30. 

С. 463).



Заданні

1. Прааналізуйце склонава-лікавыя формы назоўнікаў. Адзначце пер-
шасныя (традыцыйныя) або другасныя канчаткі (калі другасныя, то раст-
лумачце іх паходжанне).

2. Які назоўнік у прыведзеным урыўку ілюструе ваганне формаў роду?
3. Якія лічэбнікі паводле разраду па значэнні прадстаўлены ў тэксце?
4. Прааналізуйце дзеясловы ў тэксце і скажыце, як змяніліся формы 

перфекта.
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АДКАЗЫ ДА ТЭСТАЎ

Тэма 1. Граматычныя катэгорыі назоўніка
1)y1, 3; 6)y4, 6;
2)y3, 5; 7)y3, 4;
3)y1 – б, 2 – а, 3 – в, 4 – а, 5 – в, 6 – а; 8)y2, 4, 6;
4)y1 – а, б, 2 – б, 3 – в; 9)y1, 3;
5)y1 – а, в, д, е, ё, ж; 2 – б, г; 10)y1, 2, 4.

Тэма 2. Тыпалогія старажытнага скланення.  
Эвалюцыя скланення назоўнікаў  

мужчынскага і ніякага роду адзіночнага ліку
1)y3, 4, 7, 9;
2)y1, 3, 5, 7, 9;
3)y2, 7, 8, 10;
4)y1, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 20;
5)y4, 5, 6, 9;

6)y1, 5;
7)y1, 3, 5;
8)y1, 4;
9)y1, 3, 4, 6;

10)y1, 3.

Тэма 3. Гісторыя скланення назоўнікаў жаночага роду.  
Фарміраванне парадыгмы множнага ліку  

скланення назоўнікаў
1)y1, 4, 5;
2)y1, 3, 4;
3)y1 – в, 2 – а, 3 – в, 4 – а, 5 – б;
4)y2, 3, 4;
5)y3;
6)y1 – а, 2 – а, 3 – а, 4 – б, 5 – в;
7)y1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – б, 5 – г, 6 – г, 7 – г, 8 – г, 9 – в;
8)y1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – б, 5 – а, 6 – в;
9)y2, 4;

10)y1 – а, 2 – в, 3 – б, 4 – а.
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Тэма 4. Узаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей скланення. 
Змены ў скланенні асноў на заднеязычныя

1)y3;
2)y1 – а, д, 2 – а, е, 3 – а, г, 4 – б, в;
3)y4;
4)y2, 4;
5)y3;

6)y2;
7)y3;
8)y3;
9)y1 – а, 2 – б, 3 – а, 4 – в;

10)y1 – б, 2 – а, 3 – в, 4 – а.

Тэма 5. Развіццё катэгорыі адушаўлёнасці.  
Клічны склон у гісторыі мовы. Гісторыя парнага ліку

1)y2;
2)y4;
3)y2, 3, 7, 8, 9;
4)y1 – б, 4 – а, 5 – а;
5)y1;

6)y3;
7)y1, 3, 6, 7;
8)y2 – а, 4 – б, 5 – а, 6 – б;
9)y2, 4, 6, 7, 10;

10)y3.

Тэма 6. Займеннік як часціна мовы.  
Скланенне асабовых і зваротнага займеннікаў.  

Утварэнне і скланенне займенніка трэцяй асобы

1) 1; 3) 2; 5) 1, 6, 11; 7) 1; 9) 2;
2) 1, 4, 7; 4) 1; 6) 1 – б, 2 – а; 8) 2;  10) 4.

Тэма 7. Скланенне неасабовых займеннікаў.  
Змены ў займенным тыпе скланення

1)y2, 3, 5, 6, 8, 9;
2)y1;
3)y3, 6;
4)y4;

5)y2;
6)y2, 3;
7)y7;
8)y1 – в, 2 – а, 3 – б;

9)y1;
10)y2.

Тэма 8. Прыметнік як часціна мовы.  
Утварэнне і скланенне кароткіх прыметнікаў

1) 3;
2) 1, 5;
3) 2;
4) 1, 5;

5) 1;
6) 2;
7) 1;
8) 2, 5, 8; 

9) 1 – в, 2 – б, 3 – а;
10) 1, 5, 7, 13.

Тэма 9. Утварэнне і скланенне поўных прыметнікаў

1) 1, 3;
2) 2, 4;
3) 2;
4) 1;

5) 2;
6) 1;
7) 3;
8) 2; 

9) 1 – в, 2 – а, 3 – б;
10) 1 – а, 2 – б, 3 – в.



Тэма 10. Ступені параўнання прыметнікаў
1)y1, 2;
2)y5;
3)y3, 4, 7, 9, 15;
4)y1;

5)y2;
6)y2;
7)y1, 2, 4, 5;
8)y1 – в, 2 – б, 3 – а;

9)y5;
10)y1, 3, 4.

Тэма 11. Граматычныя ктэгорыі дзеяслова.  
Асновы і класы дзеяслова. Тэматычнае і нетэматычнае спражэнне: 

формы цяперашне-будучага часу
1) 4;
2) 2;
3) 3;
4) 3;

5) 2, 4, 6, 7, 10;
6) 2, 4;
7) 1 – б, 2 – е;
8) 1;

9) 2;
10) 3, 5.

Тэма 12. Сістэма формаў прошлага часу і яе гісторыя
1)y1 – а, д, 2 – а, в, 3 – б, е, 4 – б, г;
2)y1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – в;
3)y2;
4)y1, 2;
5)y4 – б;

6)y1, 3;
7)y2, 3, 4;
8)y3, 4, 5;
9)y4;

10)y1.

Тэма 13. Формы будучага часу. Ірэальныя лады
1)y3; 6)y1, 4;
2)y4; 7)y1 – б, д, 4 – в, г, 5 – б, г;
3)y2, 3, 4; 8)y1 – б, д, 2 – а, д, 3 – б, 4 – а, д;
4)y1, 5; 9)y3 – б;
5)y4; 10)y2, 4, 5.

Тэма 14. Іменныя формы дзеяслова
1)y1 – г, 2 – в;
2)y3;
3)y5;
4)y4;
5)y3;

6)y1, 4, 6, 7, 10;
7)y2, 5;
8)y2, 4, 5, 9;
9)y2, 3, 4, 5, 9, 11;

10)y1 – г, 2 – а, 3 – в, 4 – б.



СПІС СКАРАЧЭННЯЎ 
ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

1. ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы / АН БССР, Ін-т мо-
вазнаўства імя Якуба Коласа / пад рэд. А. М. Булыкі, А. І. Жураўскага. – 
Мінск : Навука і тэхніка : Беларус. навука, 1982–2017. – Вып. 1–37.

2. СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) : в 10 т. / АН СССР ; 
Ин-т рус. яз. ; гл. ред. Р. И. Аванесов. – М. : Рус. яз., 1988–2013.

3. Хрэстам. – Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы : у 2-х ч. / Акад. 
навук БССР ; Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; склад.: У. В. Анічэнка 
[і інш.] ; пад рэд. Р. І. Аванэсава. – Мінск : Выд-ва АН БССР, 1961. – Ч. 1. – 
539 с.

4. Хрестом. – Хрестоматия по истории русского языка / авт.-сост.: 
В. В. Иванов, Т. А. Сумникова, Н. П. Панкратова. – М. : Просвещение, 1990. – 
496 с.



196

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

Асноўны

Анічэнка, У. В. Гістарычная граматыка беларускай мовы : зб. практ. / 
У. В. Анічэнка, М. Р. Прыгодзіч. – Мінск : БДУ, 1999. – 219 с.

Беларуская мова : энцыклапедыя / пад рэд. А. Я. Міхневіча ; рэдкал.: 
Б. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1994. – 655 с.

Булыка, А. М. Гістарычная марфалогія беларускай мовы / А. М. Булыка, 
А. І. Жураўскі, І. І. Крамко. – Мінск : Навука і тэхніка, 1979. – 328 с.

Булахаў, М. Г. Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы XIV–XVII стагод-
дзяў / М. Г. Булахаў. – Мінск : БДУ, 1970–1973. – Ч. 2 : Сінтаксічны нарыс. – 
1971. – 294 с. ; Ч. 3 : Агульнаславянская лексіка. – 1973. – 256 с.

Жыдовіч, М. А. Назоўнік у беларускай мове / М. А. Жыдовіч. – Мінск : 
БДУ, 1969. – Ч. 1 : Адзіночны лік. – 230 с.

Мова беларускай пісьменнасці ХІV–ХVІІІ стст. / пад рэд. А. І. Жураўска-
га. – Мінск : Навука і тэхніка, 1988. – 319 с.

Янкоўскі, Ф. М. Гістарычная граматыка беларускай мовы / Ф. М. Ян-
коўскі. – 3-е выд. – Мінск : Выш. шк., 1989. – 301 с.

Дадатковы

Анічэнка, У. В. Мовы ўсходніх славян / У. В. Анічэнка. – Мінск : Універ-
сітэцкае, 1989. – 319 с.

Беларуская мова : энцыклапедыя / Беларус. Энцыкл. ; пад рэд. А. Я. Міх-
невіча ; рэдкал.: Б. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1994. – 655 с.

Карский, Е. Ф. Белорусы : в 3 т. / Е. Ф. Карский. – Минск : БелЭн, 2006. – 
Т. 2, кн. 1 : Язык белорусского народа. – 456 с.

Слоўнікі

Гістарычны слоўнік беларускай мовы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства 
імя Якуба Коласа. – Мінск : Навука і тэхніка : Беларус. навука, 1982–2017. – 
Вып. 1–37.



Лепешаў, І. Я. Слоўнік фразеалагізмаў беларускай мовы / І. Я. Лепе-
шаў. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2008. – Т. 1. – 669 с. ; Т. 2. – 702 с.

Лепешаў, І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў / І. Я. Лепешаў. – 
Мінск : Беларус. Энцыкл., 2004. – 443 с.

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі : у 2 т. / Нац. акад. 
навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовы 
і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы ; склад.: І. У. Будзько [і інш.] ; пад рэд. 
А. М. Булыкі. – Мінск : Беларус. навука, 2013.

Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) : в 10 т. / АН СССР, Ин-т рус. 
яз. ; гл. ред. Р. И. Аванесов. – М. : Рус. яз., 1988–2013.

Слоўнік мовы Скарыны : у 2 т. / уклад. У. В. Анічэнка. – Мінск : 
Выш. шк., 1977.

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка = Russisches 
etymologisches Wörterbuch : в 4 т. : пер. с нем. / М. Фасмер ; пер. и доп. 
О. Н. Трубачёва. – 4-е изд., стереотип. – М. : Астрель, 2004.

Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка : 
в 2 т. / П. Я. Черных. – М. : Рус. яз., 1993.

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / АН БССР, Ін-т мовазнаўства 
імя Якуба Коласа. – Мінск : Навука і тэхніка : Беларус. навука, 1978– . – 
Т. 1– .



198

ЗМЕСТ

Прадмова ..........................................................................................  3
Т э м а 1. Граматычныя катэгорыі назоўніка .................................  5
Т э м а 2. Тыпалогія старажытнага скланення. Эвалюцыя  
скланення назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду  
адзіночнага ліку ...............................................................................  16
Т э м а 3. Гісторыя скланення назоўнікаў жаночага роду. 
Фарміраванне парадыгмы множнага ліку скланення  
назоўнікаў ........................................................................................  30
Т э м а 4. Узаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей  
скланення. Змены ў скланенні асноў на заднеязычныя ...............  44
Т э м а 5. Развіццё катэгорыі адушаўлёнасці. Клічны склон  
у гісторыі мовы. Гісторыя парнага ліку .........................................  54
Т э м а 6. Займеннік як часціна мовы. Скланенне асабовых 
і зваротнага займеннікаў. Утварэнне і скланенне займенніка 
трэцяй асобы ....................................................................................  65
Т э м а 7. Скланенне неасабовых займеннікаў. Змены  
ў займенным тыпе скланення .........................................................  75
Т э м а 8. Прыметнік як часціна мовы. Утварэнне і скланенне 
кароткіх прыметнікаў ......................................................................  85
Т э м а 9. Утварэнне і скланенне поўных прыметнікаў ................  92
Т э м а 10. Ступені параўнання прыметнікаў ................................  102
Т э м а 11. Граматычныя катэгорыі дзеяслова. Асновы і класы 
дзеяслова. Тэматычнае і нетэматычнае спражэнне: формы  
цяперашне-будучага часу ................................................................  111



Т э м а 12. Сістэма формаў прошлага часу і яе гісторыя ..............  122
Т э м а 13. Формы будучага часу. Ірэальныя лады ........................  133
Т э м а 14. Іменныя формы дзеяслова ............................................  145
Тэксты для аналізу ..........................................................................  156
Адказы да тэстаў ..............................................................................  192
Спіс скарачэнняў выкарыстаных крыніц ........................................  195
Спіс літаратуры ................................................................................  196



Вучэбнае выданне

Свістунова Марына Іосіфаўна 
Ціванова Галіна Кузьмінічна

ГІСТАРЫЧНАЯ МАРФАЛОГІЯ  
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Вучэбны дапаможнік

Рэдактар С. П. Грынкевіч 
Мастак вокладкі Т. Ю. Таран 

Тэхнічны рэдактар Л. У. Жабароўская 
Камп’ютарная вёрстка С. М. Ягоравай 

Карэктар А. В. Дзямідава

Падпісана да друку 10.07.2018. Фармат 60×84/16. Папера афсетная.  
Рызаграфія. Ум. друк. арк. 11,62. Ул.-выд. арк. 11,2. Тыраж 100 экз. Заказ 375

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  

распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/270 ад 03.04.2014. 
Пр. Незалежнасці, 4, 220030, Мінск.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства  
«Выдавецкі цэнтр Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта».  

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 2/63 ад 19.03.2014.  

Вул. Чырвонаармейская, 6, 220030, Мінск.


	Прадмова
	Тэма 1
	Граматычныя катэгорыі назоўніка
	Тэма 2
	Тыпалогія старажытнага скланення. Эвалюцыя скланення назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду адзіночнага ліку
	Тэма 3
	Гісторыя скланення назоўнікаў жаночага роду. Фарміраванне парадыгмы множнага ліку скланення назоўнікаў
	Тэма 4
	Узаемадзеянне цвёрдай і мяккай разнавіднасцей скланення. Змены ў скланенні асноў на заднеязычныя
	Тэма 5
	Развіццё катэгорыі адушаўлёнасці. Клічны склон у гісторыі мовы. Гісторыя парнага ліку
	ТЭМА 6
	Займеннік як часціна мовы. Скланенне асабовых і зваротнага займеннікаў. Утварэнне і скланенне займенніка трэцяй асобы
	Тэма 7
	Скланенне неасабовых займеннікаў. Змены ў займенным тыпе скланення
	Тэма 8
	Прыметнік як часціна мовы. Утварэнне і скланенне кароткіх прыметнікаў
	Тэма 9
	Утварэнне і скланенне поўных прыметнікаў
	Тэма 10
	Ступені параўнання прыметнікаў
	Тэма 11
	Граматычныя катэгорыі дзеяслова. Асновы і класы дзеяслова. Тэматычнае і нетэматычнае спражэнне: формы цяперашне-будучага часу
	Тэма 12
	Сістэма формаў прошлага часу і яе гісторыя
	Тэма 13
	Формы будучага часу. ірэальныя лады
	Тэма 14
	Јменныя формы дзеяслова
	Тэксты для аналізу
	АДКАЗЫ ДА ТЭСТАЎ
	Спіс скарачэнняў выкарыстаных крыніц
	Спіс літаратуры

