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СІНТАКСІЧНЫЯ АРХАІЗМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 
НАШАНІЎСКАГА ПЕРЫЯДУ 

Вывучэнне моўнага матэрыялу газеты «Наша Ніва» (1906—1915) дазва- 
ляе выявіць цэлы шэраг адметных у параўнанні з СБЛМ моўных адзінак 
і канструкцый, якія на сённяшні дзень можна кваліфікаваць як фанетыч- 
ныя, марфалагічныя, лексіка-семантычныя або сінтаксічныя архаізмы. Ар- 
хаізацыя моўнай адзінкі – складаны і працяглы працэс, які прадугледжвае 
некалькі стадый. Спачатку ў мове назіраецца ўжыванне двух раўнапраў- 
ных варыянтаў (стадыя варыятыўнасці), паступова пашыраецца сфера фун- 
кцыянавання аднаго з варыянтаў і адначасова звужаецца функцыянальная 
сфера іншага (стадыя канкурэнцыі), які пераходзіць на перыферыйны ўзро- 
вень мовы, набываючы адзнаку ўстарэласці (стадыя выцяснення з актыўна- 
га ўжытку). Працэс архаізацыі моўных канструкцый нашаніўскага перыяду 
цесна звязаны з выпрацоўкай моўнай нормы і станаўленнем СБЛМ. 

Гаворачы пра архаізмы, мы звычайна маем на ўвазе лексіка-семантыч- 
ныя адзінкі. Але ёсць усе падставы казаць і пра сінтаксічныя архаізмы. 
П. П. Шуба ў межах граматычных архаізмаў асобна вылучае архаічныя 
словазлучэнні і канструкцыі [5, с. 297—298]. «Сінтаксічныя архаізмы – гэ- 
та былыя актыўна ўжывальныя канструкцыі (мадэлі), што былі выцеснены 
з ужытку іншымі канструкцыямі (мадэлямі)» [1, с. 37]. 

У беларускай мове нашаніўскага перыяду сустракаецца цэлы шэраг сін- 
таксічных канструкцый, якія выразна вылучаюцца на фоне СБЛМ і на сён- 
няшні дзень успрымаюцца як архаічныя мадэлі. Акрэслім некаторыя з іх, 
зыходзячы з моўнага матэрыялу газеты «Наша Ніва» за 1907 год. 

1. Параўнальныя звароты з прыназоўнікам ад: Але ж и я ня надта 
каб ад яго смялейшы (№ 10, с. 6); Лепшых ад цябе ў труну кладуць (№ 14, 
с. 6); И я напишу, як рабиць квас другога сорту, далёка даражэйшы ад 
хлебнаго (№ 20, с. 8). 

2. Ужыванне давальнага карысці/шкоды ў мадэлях дзеясловаў фізіч- 
най і інтэлектуальнай дзейнасці: Адабраць им! Ни гроша не даваць! (№ 10, 
с. 3); Трэба ж ведаць, хто им дрэнна думае (№ 10, с. 4). 

3. Ужыванне мадальных канструкцый з дзеясловам мець 
у значэнні ‘павінен’: Правицельства вызначае, кольки падаткаў мае пла- 
циць яки чалавек (№ 11, с. 5); Палата пастанавила, што ён мае сядзець 
у крэпасьци (№ 21, с. 8); Дума скасавала законы, каторые мели караць за 
пахвалу праступлений (№ 22, с. 1). 



32 М. П. Кажарновіч  

 

4. Негацыя з родным склонам: Цуду цяперака не ўбачыш (№ 10, с. 3); 
Народные социалисты не зацьвердзяць бюджэта (№ 13, с. 3); Не дадуць 
зямли (№ 20, с. 7); Сяляне не заплацяць даўгоў (№ 21, с. 2); Яшчэ не скон- 
чыла свайго дзела (№ 22, с. 3); Не выдаюць пэнсии (№ 25, с. 7). 

5. Выражэнне лакатыва праз карэляцыйную пару там – гдзе: Толь- 
ки там, гдзе мужыки болей сьведомые, яны ваююць забастоўками (№ 22, 
с. 7); Там-жэ, гдзе саюзоў саўсим не было, з сотни забастовак тольки 45 
были карыстны для рабочых (№ 27, с. 2); Там, гдзе часта сеецца збожэ, 
зямля мае яго мала (№ 27, с. 4). 

6. Ужыванне ў складаных сказах злучнікаў затым або дзеля таго 
ў значэнні ‘таму’: Прызнали, што судцы за надто лёгка судзяць, затым 
трэба разсылаць па ўсем панстви сэнатороў, каторые паддавали б судом 
строгасьци (№ 14, с. 8); Цяперака вы працуеце на багачоў-капиталистаў, 
затым вы и падневольные (№ 19, с. 5); Трэба зрабиць так, каб зямли ў яго 
было доси, и дзеля таго браць, гдзе выпадае, и прымусам ад памешчыкоў 
(№ 19, с. 2); Стараверы дружна трымалися, як адзін, и дзеля таго прашоў 
ихний кандыдат (№ 29, с. 7). 

7. Адметныя выпадкі лексічнай спалучальнасці тыпу закончыць мо- 
вы, зрабіць страту, прыстаць на варунак, скончыць навукі, дастаць наву- 
кі, браць разлуку: Сягодня закончыли мовы аб зямельнай справе (№ 20, 
с. 2); А за гэта ешчэ гораду зрабиць на 20 руб. страты (№ 24, с. 5); Рабо- 
чые на таки варунак не прыстаюць (№ 24, с. 5); Каля паловы дэпутатоў 
скончыли высшее науки (№ 24, с. 7); Сцёпка навуки не дастаў (№ 12, с. 2); 
Як расейские министры бяруць разлуку с сваими жонками (№ 29, с. 7). 

8. Адметныя мадэлі выражэння часавага значэння. 
1) Творны склон назоўніка без прыназоўніка ў значэнні ‘ў пэўны час’: 

Будуць працаваць и сьвятами яшчэ (№ 15, с. 2); Вяликим днём у кольких 
вёсках была гутарка аб тым, каб выйсьци з шахаўницы (№ 19, с. 7); 
Без навуки цяжка жыць гэтым трудным векам (№ 27, с. 1). 

2) Прыназоўнік праз у значэнні ‘на працягу’: Праз сем тыднёў цягнула- 
ся забастоўка (№ 18, с. 7); Так сама Дума скасавала закон, што праз доўгие 
годы не даваў у нашым краю свабодна шырыць навуку и сьвет меж наро- 
дам (№ 20, с. 1); Усе яны працуюць праз усё жыцце свае (№ 22, с. 5); Тады 
яму будзе праз увесь час хваробы безплатная помач доктарская (№ 23, с. 4). 

3) Прыназоўнік за ў значэнні ‘праз пэўны час’ або ў значэнні ‘ў час, 
падчас’: За год идзи з хаты да войска (№ 14, с. 4); За месяц, кажуць, ужо 
пазволяць ездзиць па гэтай новай выгоднай дарози (№ 24, с. 5); За паншчы- 
най и мужыкі личылися ўласнасьцю памешчыкоў (№ 13, с. 4); Кались, за 
айцом цяперашняго лорда, рабочые забаставали (№ 18, с. 6). 

4) Прыназоўнік па ў значэнні ‘пасля’: Сабраўшыся на сходку першы раз 
па адкрыццю Думы, шлем гарачае витанне народным збранником (№ 10, 
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с. 3); Квас па двох днях набярэ силы (№ 20, с. 8); Па цяжким трудзе вол ва- 
локся дамоў на аддуху (№ 27, с. 4). 

9. Адрозныя мадэлі дзеяслоўнага кіравання. 
V + Ngen Даваць: І Давали даходу (№ 11, с. 6); Даваць часу на абед 

(№ 24, с. 6); патрабаваць: Сам народ заўсягды трэбоваў и трэбуе школы 
(№ 18, с. 4); Трэбуе духоўнаго суда и кары (№ 26, с. 2); вучыць: У гэтай 
школе будуць вучыць расейскай мовы, арытмэтыки, геометрыи и для пра- 
васлаўных славянскай мовы (№ 28, с. 7); здрадзіць: Здрадзяць сыноў (№ 6, 
с. 8); Санюкевич трымаўся з мужыками и ня здрадзиў братоў сваих (№ 28, 
с. 7); пільнаваць: Праз вас чалавек як сабака мусиць на полю начаваць, каб 
сваёй крывавай працы пильнаваць (№ 11, с. 4); Самы яны пилнуюць парад- 
ку (№ 24, с. 5); слухаць: Народ слухаў гэтае рады (№ 19, с. 5); Паслухаць 
рады (№ 7, с. 7); спытацца: Каб гэта выйшоў на сьвет божы, да каб кож- 
наго спытаўся (№ 10, с. 4); Запытаўся такога – што яму бракуець (№ 10, 
с. 4); Запытайся яго тут такога бедака (№ 10, с. 3); ужываць: Такіх спо- 
сабаў ужываюць чорные сотні (№ 24, с. 2); шукаць: Шукай сабе лепшай 
службы (№ 18, с. 6); Ишли на гару шукаць Жывой вады (№ 26, с. 4); пазай- 
здросціць: Поп мясцовы пазайздросьциў ксяндзу добраго даходу (№ 22, 
с. 7); адрачыся: Адракуся я ўсих, але мужыка не пакину (№ 29, с. 3). 

V + да Ngen Брацца: Навучаў дэпутатаў, як брацца да працы (№ 12, 
с. 6); Як грамадаю людзи бяруцца да справы, то и бяда не страшна (№ 21, 
с. 7); выбіраць: Да камисии выбраць трэба 19 дэпутатоў (№ 12, с. 5); 
Да новай Думы выбираць дэпутатоў будуць (№ 22, с. 4); гаварыць, пісаць: 
Ён да их гаварыў па-арабску (№ 15, с. 5); Таварышка з суседняго набою 
пациху да яе гаворыць (№ 29, с. 3); Писали жалобы да ўсих духоўных началь- 
никоў (№ 11, с. 8); Прыстаў пишэ да вурадника (№ 20, с. 3); дапускаць: 
Знайшли спосабы недапушчаць да нешчасных выпадкоў (№ 25, с. 2); Але яш- 
чэ трэба ведаць, як можна лягчэй да пажару не дапусциць (№ 21, с. 7); 
ісці, ехаць: Уся кампания пашла да цэрквы малицца Богу (№ 22, с. 7); 
Што-год многа маладых людзей едзе да вяликих гарадоў (№ 28, с. 1); нес- 
ці: Зноў пачали яны наймаць людзей насиць ваду да кадушки, каб на- 
поўниць яе (№ 18, с. 4); Людзи нясуць свае саракоўки да манапольки (№ 25, 
с. 6); належаць: Адабраць лесы, вазёра и земли, што належаць цяпер да 
казны (№ 12, с. 6); Земля раней належала да адных мужыкоў (№ 14, с. 3); 
датычыцца: Нашэ витанне не датычэ да Кришэвана и яго супольникоў 
(№ 10, с. 3). 

V + для Ngen Зрабіць: Правицельства шмат зрабило для народа злога 
(№ 20, с. 2). 

V + над Ninstr Здзекавацца, глуміцца: Остэн-Сакен здзекуецца над «не- 
прыкосновенными» дэпутатами, як и тут над нами кожны палицэйски 
кручок (№ 10, с. 2); Народ даведаецца таки, як глумицца правицельства 
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над народными прэдставицелями (№ 19, с. 2); смяяцца, насміхацца: Шуль- 
гин (правы) сьмеяўся над левыми (№ 13, с. 4); Хлопцы пачали падсьмехвац- 
ца над стражниками (№ 21, с. 8). 

V + за Ninstr Прысудзіць: Адзин суд прысудзиць зямлю за мужыками, 
други – за памешчыком (№ 11, с. 8). 

V + на Nacc Ісці: З ранку вучыцель пайшоў на вёску (№ 20, с. 4); Як вы- 
шли яны на мястэчка, их акружыла грамада мужыкоў (№ 22, с. 7). 

V + а Nloс Гаварыць: А праектах министэрских законаў яшчэ пагаво- 
рым пазьней (№ 10, с. 2); Першы пачаў гаварыць а безработных дэпутат 
(№ 12, с. 3); Травы и кветки шаптали ветру а сваёй нядоли (№ 26, с. 4). 

V + аб Nloс Клапаціцца, рупіцца, дбаць: Парупицца крышку сам аб спра- 
вах мужыцких (№ 19, с. 7); Нихто не паклапоцицца аб им (№ 22, с. 5); Там 
папраўдзи аб рабочых дбаюць (№ 23, с. 5). 

V + на Nloc Ажаніцца: Як расейские министры бяруць разлуку с сваими 
жонками и жэняцца на других (№ 29, с. 7); Ажанилися так сама на разве- 
дзяных (№ 29, с. 7). 

V + у Nloc Вучыцца: Учыцца ў роднай мове (№ 7, с. 3); Трэба, каб дзеци 
вучылися не ў чужой, а ў панятнай им, роднай мове (№ 18, с. 4). 

10. Мужчынска-персанальная разнавіднасць транзітыўнай мадэлі, 
якая прадугледжвае супадзенне вінавальнага склону асабовых назоўнікаў, 
што абазначаюць жанчын, з назоўным: Бязчэсьцили жоны и дочки (№ 5, с. 7). 

Разгледжаныя вышэй сінтаксічныя канструкцыі на сённяшні дзень ус- 
прымаюцца як устарэлыя моўныя мадэлі, якія, безумоўна, адыгралі важ- 
ную ролю ў працэсе выпрацоўкі сінтаксічнай нормы СБЛМ. У навуковай 
літаратуры адзначаецца, што працэс пераходу актыўна ўжывальнай моўнай 
канструкцыі ў шэраг архаізмаў прадугледжвае не забыццё яе, а «кансерва- 
цыю». У кожнай устарэлай моўнай мадэлі ёсць жыццёвы патэнцыял: «ёсць 
шанс вярнуцца да жыцця праз шмат гадоў і нават стагоддзяў» [4, с. 22]. Не- 
каторыя сінтаксічныя канструкцыі беларускай мовы нашаніўскага перыяду 
на сённяшні дзень з’яўляюцца выразнымі ўстарэлымі мадэлямі, іншыя – 
паступова вяртаюцца ў актыўны ўжытак. Такія «страчаныя» і «вернутыя» 
сінтаксічныя канструкцыі варта разглядаць як адметныя тыпы моўных іна- 
вацый у СБЛМ [1, с. 37], вывучэнне якіх з’яўляецца істотным для апісання 
дынамікі сінтаксічнай нормы і выяўлення спецыфікі нацыянальнай сінтак- 
січнай ідыяматыкі. 
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