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MEMORIA ET GLORIA

MEMORIA ET GLORIA

Т ак называецца серыя, якая прысвечана выдатным дзеячам навукi, вучоным, 
знакамiтым людзям Беларускага дзяржа¢нага ¢нiверсiтэта. Гэта данiна павагi 
тым, хто праславi¢ нашу Alma mater, нашу краiну, пакiну¢ аб сабе добрую памяць 
у айчыннай i сусветнай навуцы.

В ыданне прысвечана прафесару Льву Мiхайлавiчу Шакуну – аднаму 
з заснавальнiка¢ гiстарычнага, сучаснага i пара¢нальна-тыпалагiчнага мовазна¢ства 
¢ Беларусi.

У  кнiгу ¢ключаны ¢спамiны сябро¢ i калег Льва Мiхайлавiча Шакуна, 
яго кандыдацкая дысертацыя, а таксама бiблiяграфiчны спiс публiкацый прафесара.

Б удзе карысна ¢сiм, хто цiкавiцца жыцц¸м i дзейнасцю прадста¢нiко¢ 
беларускай навукi.
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Прадмова

ПРАДМОВА

Ш аноўныя	чытачы,	перад	вамі	выданне,	прысвечанае	жыццю	і	навуко-
вай	дзейнасці	лаўрэата	Дзяржаўнай	прэміі	БССР,	заслужанага	работ-

ніка	вышэйшай	школы,	прафесара	Л.	М.	Шакуна.	Ён	уваходзіць	у	плеяду	
вы	датных	наву	коўцаў	першых	пасляваенных	дзесяцігоддзяў	XX	cт.,	ня	даў-
ніх	франтавікоў	і	партызан,	намаганнямі	якіх	адраджалася	беларуская	наву-
ка,	сталела	і	набывала	ўлас	ны	голас	гістарычнае	і	параўнальна-тыпа	лагічнае	
мовазнаўства,	аднаўляліся	даследаванні	ў	галіне	лексікалогіі	і	лексі	каграфіі,	
граматыкі	і	стылістыкі,	ана	мастыкі	і	лінгвагеаграфіі,	распа	чыналася	пра-
ца	над	буйнымі	нацыянальнымі	і	агульнаславістычнымі	пра	ек	тамі.	Прад-
стаўнікоў	гэтага	пакалення	справядліва	называюць	перша	праходцамі,	бо	яны	
не	толькі	праводзілі	ўласныя	навуковыя	пошукі,	але	і	далучалі	да	высокай	
навукі	найбольш	здольных	і	падрыхтаваных	вучняў,	ужо	вядомых	і	дасвед-
чаных	лінгвістаў,	што	працягвалі	і	працягваюць	памнажаць	набыткі	сваіх	
настаўнікаў	і	папярэднікаў.

Жыццё	Льва	Міхайлавіча	не	было	доўгім,	але	амаль	кожны	год	напоў	нены	
высокімі	памкненнямі	і	самаадданай	працай,	жаданнем	адкрыцця	новых	ста-
ронак	жыцця	роднага	слова.	Тысячы	студэнтаў,	магістрантаў	і	аспірантаў,	
выкладчыкаў	і	проста	аматараў	беларускага	слова	неаднойчы	звярталіся	да	
яго	прац	і	будуць	далей	вывучаць	творчую	спадчыну	лінгвіста.	І	хоць	у	многім	
змяніліся	навуковыя	арыенціры,	але	цяжка	знайсці	мовазнаўчыя	артыкулы,	
манаграфіі,	вучэбныя	дапаможнікі,	дзе	б	не	згад	валіся	працы	Л.	М.	Шакуна.	
Такія	выданні	прафесара,	як	«Гісторыя	беларускай	літаратурнай	мовы»	(1963;	
2-е	выд.,	перапрац.,	1984)	і	«Гісторыя	беларускага	мовазнаўства»	(1995),	за-
стаюцца	непераўзыдзенымі	да	нашага	часу.

З	арыгінальных	даследаванняў	Л.	М.	Шакуна	ў	кнізе	прыводзіцца	кан-
дыдацкая	дысертацыя	«Ужыванне	іменных	і	займенных	форм	пры	метнікаў	
у	беларускай	мове»	(1953),	якая	не	страціла	сваёй	навуковай	вартасці.	Ме-
марыяльная	праца,	падрыхтаваная	супрацоўнікамі	кафедры	гісторыі	бела-
рускай	мовы	Беларускага	дзяржаўнага	ўніверсітэта,	дзе	да	апошняга	дня	
працаваў	вучоны,	–	даніна	павагі	і	памяці	аднаму	з	самых	таленавітых	і	яркіх	
навукоўцаў	XX	cт.,	які	на	многія	дзесяцігоддзі	прадвызначыў	развіццё	мова-
знаўчай	навукі	ў	Беларусі.

М. Р. Прыгодзіч, 
	загадчык	кафедры	гісторыі	беларускай	мовы,	

доктар	філалагічных	навук,	прафесар
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УСПАМІНЫ  
ПРА ЛЬВА МІХАЙЛАВІЧА ШАКУНА

ЁН ГОДНА ПІСАЎ КНІГУ ЖЫЦЦЯ

В. П. Красней, 
кандыдат філалагічных навук, прафесар

С лавуты вучоны – заўсёды першаадкрывальнік, якому дадзена за
зірнуць у мінулае глыбей і далей за сваіх сучаснікаў. Ён першапра

ходца, што востра адчувае надзённыя запатрабаванні навукі і ўзбагачае 
яе скарбніцу новымі працамі і адкрыццямі, абуджае думку маладых 
руп ліўцаў і скіроўвае іх на правільны шлях.

Усё гэта сказана і пра Льва Міхайлавіча Шакуна. У кожнага чала
века свая дарога, наканаваная лёсам і абставінамі. Як жа пачы наўся 
жыццёвы шлях беларускага вучонага, выдатнага лінгвіста, дзе вытокі 
яго адукаванасці, духоўнай прыгажосці, мужнасці і незвычайнай 
працавітасці?

Леў Міхайлавіч Шакун нарадзіўся 14 верасня 1926 г. у вёсцы Брат
кава, што непадалёк ад Цімкавічаў (Капыльскі раён), у сям’і настаў
ні каў, дзе панавала атмасфера любові да роднага краю, павага да быту 
і звычаяў беларускага народа і дзе ён з маленства меў магчымасць ад
чуць і спазнаць багацце свету кніг. Шчодра надзелены ад прыроды вы
датнымі здоль насцямі, дапытлівы падлетак старанна вучыўся ў школе, 
рос і муж неў сярод вясковага люду – спрадвечнага захавальніка роднай 
мо вы і маральных каштоўнасцей. Сям’я, знаёмства з кнігамі, любоў 
да роднага краю і жыццё сярод працавітых людзей – вось што з мален
ства паўплывала на выхаванне Льва Міхайлавіча, фар міраванне яго ду
хоўнага свету і розуму.

Чэрвень 1941 г. прынёс на беларускую зямлю разбурэнне і смерць, 
перакрэсліў людскія надзеі на мірнае жыццё. Як толькі ў раёне разгар



6

УсПаміны Пра Льва міхайЛавіча ШакУна 

нуўся	партызанскі	рух,	чатырнаццацігадовы	Лёва	і	старэйшая	сястра	Та-
мара	сталі	сувязнымі	партызанскага	атрада	імя	Чапаева.	Праз	некаторы	
час	фашысты	пачалі	падазраваць	сям’ю	настаўніцы	Марыі	Хры	сціянаўны	
ў	сувязях	з	партызанамі,	і	юным	мсціўцам	літаральна	ў	апошні	момант	
удалося	пазбегнуць	арышту.	Яны	падаліся	ў	партызаны.

Вайна	апаліла	юнака	сваім	чорным	крылом,	на	ўсё	жыццё	пакінула	
адмеціну,	але	суровыя	нягоды	загартавалі	яго	волю	і	характар.	Адзнача-
ны	ў	1944	г.	высокай	узнагародай	–	медалём	«Партызану	Айчыннай	вай-
ны»	II	ступені,	–	юны	змагар	пасля	вызвалення	Беларусі	ад	фа	шысцкіх	
захоп	нікаў	працягваў	вучобу	ў	школе	(раненне	не	дазволіла	яму	ўліц-
ца	ў	рады	рэгулярнай	арміі).	Ён	паспяхова	закончыў	дзесяцігодку,	не-
калькі	месяцаў	працаваў	адказным	рэдактарам	Капыльскага	раённага	
аддзела	радыёвяшчання.	Але	прага	да	ведаў,	любоў	да	мовы	і	нацыя-
нальнай	культуры	прывялі	Льва	Міхайлавіча	ў	1945	г.	на	філалагічны	
факультэт	Беларускага	дзяржаўнага	ўніверсітэта.	З	таго	часу	біяграфія	
вучонага	непарыўна	звязана	з	БДУ.

Шляхі	служэння	Бацькаўшчыне	кожны	чалавек	вызначае	сама-
стойна,	у	залежнасці	ад	таго,	да	чаго	імкнуцца	яго	розум	і	сэрца.	Твор-
чыя	здольнасці	і	схільнасці	Льва	Міхайлавіча	прайшлі	выпрабаван-
не	на	трываласць	у	гады	ліхалецця	і	нягод,	стаўшы	зарукай	далейшых	
поспехаў	і	здзяйсненняў.	Гэта	праявілася	яшчэ	ў	студэнцкія	гады,	калі	
Леў	Міхайлавіч	зацікавіўся	жыццём	роднага	слова,	яго	складанымі	
пуцявінамі,	гісторыяй	беларускай	мовы,	і	вы	зна	чыла	яго	асабісты	лёс	–	
Вучонага,	Настаўніка,	Грамадзяніна.	У	1950	г.	ён	з	адзнакай	закончыў	
вучобу	ва	ўніверсітэце	і	паступіў	у	ас	пі	рантуру.	Талент	і	працавітасць,	
высокая	патрабавальнасць	да	вы	ні	каў	навуковай	працы	і	здольнасць	
да	яе	дазволілі	маладому	даслед	чыку	ў	1953	г.	датэрмінова	абараніць	
кандыдацкую	дысертацыю	па	тэме	«Ужы	ванне	іменных	і	займенных	
форм	прыметнікаў	у	беларус	кай	мове»	і	на	матэрыяле	помнікаў	бела-
рускага	пісьменства	ХV–XVII	стст.,	жы	вых	народных	гаворак	XVIII	cт.	
паказаць,	як	у	гісторыі	ста	ра	бе	ларускай	мовы	паслядоўна	звужалася	
ўжыванне	іменных	фор	маў	пры	метнікаў	і	пашыралася	выкарыстанне	
займенных	формаў	у	ат	ры	бу	тыўнай	і	прэдыкатыўнай	функцыях.	Гэ-
тае	дысертацыйнае	да	сле	да	ванне,	знаёмства	з	багатай	пісьмовай	спад-
чынай	на	ўсё	жыццё	акрэслілі	асноўнае	кола	навуковых	інтарэсаў	Льва	
Міхайлавіча.	Ён	актыўна	і	плённа	пачынае	распрацоўку	новага	наву-
ковага	напрамку	ў	беларусістыцы	–	гісторыі	беларускай	літаратурнай	
мовы.	Адчуўшы	розумам	і	сэрцам,	якую	багатую	моўную	спадчыну	мы	
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маем і як мала пра яе ведаем, малады даследчык, выкладаючы ў БДУ 
курс сучаснай беларускай мовы, з вялікім душэўным настроем аналізуе 
мову разнастайных дагавораў, грамат, актаў, статутаў, летапісаў, 
рэлігійных, мастацкіх (вершаваных і празаічных, арыгінальных і пе
ракладных), палемічных, навуковых, публіцыстычных твораў старабе
ларускага пісьменства, тво раў мастацкай і публіцыстычнай літаратуры 
ХIХ cт., тэкстаў розных стыляў ХХ cт. Ён вывучае тыя моўныя з’явы, 
што яскрава сведчаць пра ўзнікненне, фарміраванне, развіццё і функ
цыянаванне беларускай літаратурнай мовы як моўнай сістэмы, якая на 
ўсіх узроўнях выразна адрозніваецца ад іншых моў.

Паралельна з гэтым Леў Міхайлавіч знаёміцца з працамі дарэва
люцыйных лінгвістаў, якія з тых ці іншых пазіцый асвятлялі пытанні 
гісторыі беларускай мовы, апісвалі і аналізавалі асобныя помнікі бела
рускага пісьменства (Я. Ф. Карскі, П. У. Уладзіміраў, І. А. Ня дзёшаў, 
А. І. Сабалеўскі, А. А. Шахматаў і інш.); ра скры валі асаб лі васці бела
рускай мовы ў сваіх этнаграфічных працах (А. Мейер, А. К. Кіркор, 
П. М. Шпілеўскі, П. А. Бяссонаў і інш.); падавалі і разглядалі факты 
беларускай мовы ў параўнанні з рускай (А. А. Патабня, В. М. Ляпуноў, 
М. М. Дурнаво і інш.). Акрамя таго, не абмінуў ён увагай і «Словарь бе
лорусского наречия» І. І. Насовіча (1870), «Смоленский областной сло
варь» У. М. Дабравольскага (1914), адкуль чэрпаў багаты лексічны ма
тэрыял для свайго даследавання.

Прафесар, які вышэй за ўсё ставіў навуковую ісціну, аддаў належ
нае тым дарэвалюцыйным вучоным, што на аснове моўных фактаў 
з пісьмовых крыніц і жывых народных гаворак прызнавалі белару
скую мову як асобную ўсходнеславянскую і ўносілі пэўны ўклад у рас
пра цоўку праблем беларусазнаўства. Разам з тым ён звяртаў увагу на 
р усіфікатарскія канцэпцыі тых моваведаў, якія не прызнавалі са ма
стой насці беларускага народа і мовы, характарызавалі яго як велі ка
рускае племя, а беларускую мову – як дыялект (наречие) велікарускай 
мовы. Гэта прыводзіла да тэндэнцыйнага асвятлення моўных фактаў 
і адштурхоўвала ад лінгвістычнага вывучэння твораў новай беларускай 
літаратуры.

У гэты ж час Леў Міхайлавіч грунтоўна знаёміцца з навуковымі 
даследаваннямі па пытаннях гістарычнага вывучэння літаратурных 
рускай (В. У. Вінаградаў, В. І. Баркоўскі, Ф. П. Філін, Р. В. Вінакур, 
Б. А. Ла рын, А. І. Яфімаў і інш.) і ўкраінскай моў (І. К. Білодзід, Л. А. Бу
ла хоўскі, П. П. Плюшч, М. А. Жаўтобрух, Ф. Т. Жылко і інш.), пра цамі 
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па праблемах беларускай мовы І. В. ВаўкаЛевановіча, А. І. Жураўскага, 
М. Г. Булахава, Н. Т. Вайтовіч, М. І. Крукоўскага, М. А. Жыдовіч, 
Ю. Ф. Мацкевіч, В. Ф. Крыўчык і інш.

Так на трывалым навуковым грунце, праз знаёмства і вывучэнне ба
гатага і разнастайнага ў функцыянальнастылістычным аспекце моўнага 
ма тэ рыялу пісьмовых крыніц асэнсоўвалася гісторыя фарміравання 
і раз віцця пісьмовай мовы беларускага народа. Ужо ў 1956 г. Леў Міхай
лавіч падрыхтаваў праграму па новай вучэбнай дысцыпліне і ўпершыню 
ў практыцы вышэйшай школы Беларусі пачаў чытаць лекцыі па гісто
рыі беларускай літаратурнай мовы студэнтамфілолагам Беларуска
га дзяржаўнага ўніверсітэта і Мінскага дзяржаўнага педагагічнага ін
стытута.

Талент даследчыка, памножаны на мэтанакіраваную карпатлівую 
працу па вывучэнні праблем фарміравання, функцыянавання і развіцця 
беларускай літаратурнай мовы ў непарыўнай сувязі з гістарычным лё
сам беларускага народа, з яго веліччу і трагізмам, даў багаты плён: 
адна за адной зпад пяра маладога вучонага выходзяць такія фундамен
тальныя працы, як «Станаўленне і развіццё беларускай літаратурнай 
мовы» (1959), «Нарысы гісторыі беларускай літаратурнай мовы» (1960), 
«Гісторыя беларускай літаратурнай мовы» (1963). Творча асэнсаваўшы 
набыткі гісторыкаў мовы, Леў Міхайлавіч класіфікаваў і сістэматызаваў 
моўныя факты і з’явы ў адпаведнасці з жанравай сістэмай пісьмовых 
крыніц і ўпершыню паказаў, чым вызначаліся асобныя разнавіднасці 
мовы ў розныя гістарычныя эпохі пачынаючы ад старажытных часоў. 
Вучоны прасачыў шлях фарміравання і развіцця літаратурнай мовы 
з уласцівай ёй функцыянальнастылявой дыферэнцыяцыяй і адпавед
най сістэмай моўнавыяўленчых сродкаў; адзначыў, як праходзілі пра
цэсы паступовага яе ўпарадкавання, граматычнаправапіснага афарм
лення і нармалізацыі, як складваліся яе ўзаемаадносіны з мовамі іншых 
народаў; акрэсліў ролю лепшых беларускіх майстроў слова ў раз віцці 
мовы, вызначыў яго асобныя перыяды з улікам асаблі васцей гіста рыч
ных змен, развіцця розных узроўняў моўнай структуры, ступені пашы
рэння мовы ў грамадстве, аб’ёму і характару грамадскіх функцый, якія 
выконвала беларуская літаратурная мова ў розныя гіста рычныя часы.

Па выніках сваіх даследаванняў Леў Міхайлавіч, не спыняючы пра
цы, падрыхтаваў доктарскую дысертацыю «Развіццё беларускай літара
турнай мовы», якую паспяхова абараніў у 1965 г., а ў 1967 г. атрымаў 
вучонае званне прафесара.
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Разам	з	тым	Леў	Міхайлавіч	працягвае	нястомную	працу	па	асвят-
лен	ні	разнастайных	пытанняў	гісторыі	беларускай	літаратурнай	мовы:	
Францыск	Скарына	ў	гісторыі	беларускай	літаратурнай	мовы,	яе	кры-
ніцы,	узаемадзеянне	беларускай	літаратурнай	мовы	і	дыялек	таў,	дыя-
лек	тызмы	ў	крыніцах	гісторыі	беларускай	літа	ра	турнай	мовы,	мова	
як	фактар	нацыянальнай	самасвядомасці	народа,	гіста	рыч	ныя	зака-
намернасці	беларуска-рускага	двухмоўя,	тыпалогія	ўсходне	сла	вянскіх	
літаратурных	моў,	роля	пісьменнікаў	і	навукоўцаў	у	раз	віц	ці	мовы,	яе	
стылістычная	дыферэнцыяцыя,	развіццё	лексіка-семантычнай	сістэмы	
мовы	і	інш.	У	выніку	ў	1984	г.	ён	апублікаваў	другое,	перапрацаванае,	
выданне	«Гі	сто	рыі	беларускай	літаратурнай	мовы»,	у	якім	у	поўнай	
меры	праяві	ліся	глы	біня	і	шырыня	яго	лінгвістычных	погля	даў,	не-
звычайная	ўвага	і	павага	да	навуковай	і	культурнай	спадчыны	белару-
скага	народа,	навуковых	пошукаў	і	тэарэтычных	высноў	папя	рэднікаў	
і	сучаснікаў.	Новая	кніга	стала	адметнай	з’явай	у	навуцы,	культур-
ным	жыцці	рэспублікі,	і	па	праву	яе	аўтару	ў	1986	г.	была	прысуджана	
Дзяржаўная	прэмія	БССР.

Пад	кіраўніцтвам	Льва	Міхайлавіча	быў	падрыхтаваны	«Практы-
кум	па	гісторыі	беларускай	літаратурнай	мовы»	(1978;	2-е	выд.,	1986),	
распрацаваны	комплексы	падручнікаў	і	дапаможнікаў	па	ўсіх	курсах	
беларускай	мовы	для	студэнтаў-філолагаў	ВНУ	рэспублікі.

Шматгадовая	праца	над	пытаннямі	гісторыі	беларускай	літаратурнай	
мовы,	пільная	ўвага	да	развіцця	беларускай	мовазнаўчай	навукі	і	цес-
нае	знаёмства	з	дасягненнямі	беларускіх	лінгвістаў	ва	ўсіх	яе	разна-
стайных	 плынях,	 багацейшая	 ўласная	 картатэка	 навуковых	 прац,	
вы	ключная	арыентацыя	ў	бібліяграфічным	матэрыяле	не	маглі	не	пры-
вес	ці	Льва	Міхайлавіча	да	распрацоўкі	пытанняў	развіцця	беларуска-
га	мова	знаўства.	Таму	невыпадкова	ўжо	ў	1967	г.	была	апублікавана	
яго	праца	«Кароткі	агляд	беларускага	мовазнаўства»	(агляд	прац	за	
1825–1965	 гг.),	 затым	 –	 «50	 гадоў	 савецкага	 мовазнаўства»	 (1969),	
«Развіццё	мовазнаўства	ў	БДУ»	(1971),	«Мовазнаўства»	(1975)	і	інш.	
На	іх	аснове	быў	распрацаваны	спецкурс,	падчас	чытання	якога	«шлі-
фаваліся»	асобныя	тэмы	і	раздзелы,	а	ў	1995	г.	была	выдадзена	кніга	
«Гісторыя	беларускага	мовазнаўства»	–	першы	ў	беларусістыцы	летапіс	
станаўлення	і	развіцця	айчыннай	мовазнаўчай	навукі.	Яна	стала	ву-
чэбным	дапаможнікам	па	новай	дысцыпліне	для	студэнтаў-філолагаў.

Кола	навуковых	інтарэсаў	таленавітага	вучонага	было	неабсяжным.	
Будучы	ў	курсе	ўсіх	дасягненняў	беларускай	навукі,	ведаючы	змест	най-
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менш	вывучаных	раздзелаў	сучаснай	беларускай	літаратурнай	мовы,	
Леў	Міхайлавіч	уклю	чыўся	ў	распрацоўку	пытанняў	марфемікі	і	слова-
ўтварэння.	І	ў	гэ	тым	кірунку	яго	навукова-даследчую	дзейнасць	вян-
чаюць	 упершыню	 створаныя	 ў	беларусістыцы	 вучэбны	 дапаможнік	
«Сло	ва	ўтварэнне»	(1978),	у	якім	характарызуюцца	марфемныя	сродкі	
бе	ларускай	мовы,	раскрываюцца	паняцці	словаўтваральнага	тыпу	і	сло-
ва	ўтваральнай	мадэлі,	апісваюцца	асноўныя	спосабы	сучаснага	белару-
скага	словаўтварэння,	і	«Марфемны	слоўнік	беларускай	мовы»	(1975;	
2-е	выд.,	1989	(суаўтар	А.	М.	Бардовіч)),	дзе	падаецца	каля	75	тыс.	слоў	
з	падзелам	іх	на	структурна-значымыя	часткі.

У	 80–90-я	 гг.	 ХХ	cт.	 у	сваіх	 працах	 прафесар	 актыўна	 асвят	ляў	
месца	 і	ролю	 беларускіх	 навукоўцаў	 у	гісторыі	 беларускай	 літа	ра-
турнай	 мовы,	 моватворчасць	 беларускіх	 пісьменнікаў	 і	яе	 значэнне	
ў	развіцці	літаратурнай	мовы	(у	прыватнасці,	Ф.	Скарыны,	С.	Буднага,	
В.	Цяпінскага,	І.	І.	Насовіча,	Б.	Та	раш	кевіча,	Якуба	Коласа,	Янкі	Купа-
лы,	Кандрата	Крапівы),	вывучаў	бе	ларуска-польскія	і	бела	руска-рускія	
міжмоўныя	сувязі.	У	гэтыя	гады	з’яўляюцца	яго	шмат	лікія	публікацыі	
па	складаных	пытаннях	гіста	рычнага	развіцця	і	сучаснага	лёсу	белару-
скай	літаратурнай	мовы	ў	замежных	навуковых	выданнях	(найперш	
нямецкіх,	польскіх,	рускіх	навуковых	часопісах	і	зборніках).

Як	патрабавальны	і	аб’ек	тыўны	вучоны	Леў	Міхайлавіч	даследаваў	
актуальныя	праблемы	сучаснай	беларускай	літаратурнай	мовы.	Так,	
у	працы	«“Усходнія”	і	“заходнія”	кры	ніцы	папаўнення	лексічных	срод-
каў	беларускай	мовы»	(1995)	лінг	віст	засцерагаў	ад	імкнення	да	выра-
шэння	праблемы	крыніц	па	паў	нення	беларускай	мовы	іншамоўнымі	
словамі	з	прычыны	празмернай	увагі	да	геа	палітычных	інтарэсаў	асоб-
ных	груп	грамадства	і	неправамернага	ігна	равання	інтэрлінгвістычных	
фак	та	раў.	У	працы	«Карані	нашай	мовы»	(1996)	з	выключнай	навуко-
вай	эрудыцыяй	асвятляюцца	пытан	ні	прарадзігмы	славянскіх	на	ро-
даў,	іх	рассялення,	утварэння	асобных	славянскіх	груп,	пахо	джан	ня	
агульнаўсходнеславянскай	мовы,	фарміравання	асобных	усходне	сла-
вянскіх	моў.	Асэнсоўваючы	шляхі	фарміравання,	станаў	лення	і	раз-
віцця	беларускай	літаратурнай	мовы,	розныя	погляды	даследчыкаў,	
Леў	Міхайлавіч	адзначае	як	перабольшанне	кніжнага,	спе	цы	фічна	«лі-
таратурнага»	характару	старабеларускай	літаратурнай	мовы,	так	і	праз-
мернае	перабольшанне	выключнай	дасканаласці	мо	вы	старога	белару-
скага	пісьменства,	калі	некаторымі	навукоўцамі	сцвяр	джалася,	што	
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такога багацця перыфразавай сінанімікі, паўнаты лексічнага фонду і 
творчага валодання мовай пазней не давядзецца ўбачыць.

Тонка адчуваў Леў Міхайлавіч красу моў, выразнасць, унутраную 
гармонію слова, таму неаднаразова звяртаўся да разгляду мастацкага 
маўлення ў сістэме функцыянальных стыляў беларускай літаратурнай 
мовы. У сваім апошнім прыжыццёвым выступленні 17 верасня 1996 г. на 
пленарным пасяджэнні міжнароднай навуковай канферэнцыі «Пісьмен
нік – мова – стыль» ён аб’ектыўна паказаў месца і значэнне мастацка
га маўлення ў гісторыі беларускай літаратурнай мовы, падкрэсліў яго 
вядучую ролю ў агульным літаратурнамоўным працэсе пачынаючы 
з XVI cт. і да нашых дзён. Асабліва выразна гэта праявілася, адзначаў 
вучоны, у XIX cт. і ў другой палове ХХ cт., калі зза неспрыяльных гра
мадскапалітычных абставін беларуская мова не пашыралася і да ця
перашняга часу не пашыраецца ў сферы навукі, тэхнічнай творчасці, 
адмі ністрацыі і інш. (Шакун Л. М. «Мастацкае маўленне ў гісторыі бе
ларускай літаратурнай мовы»// Słowianie wschodni: Między językiem 
a kulturą. Krakow, 1997. S. 99–104).

Прафесар шчодра дзяліўся сваімі энцыклапедычнымі ведамі з ма
ладым пакаленнем даследчыкаў: ім падрыхтаваны 21 кандыдат філа
ла гічных навук, якія плённа працуюць у розных ВНУ рэспублікі і за 
мяжой. Кожнаму з іх вучоны аддаў часцінку свайго сэрца, з усімі падзя
ліўся сакрэтамі творчай працы.

Леў Міхайлавіч Шакун быў выдатным выкладчыкам, і яго ўздзеянне 
на розум і сэрца людзей было бязмежным, а для многіх – лёсавызначаль
ным. Ён абуджаў у студэнтах сілу і волю вучыць і выхоўваць саміх сябе 
ў далейшым самастойным жыцці. Яго школу мудрасці і ча ла вечнасці 
прайшлі дзясяткі тысяч выпускнікоў універсітэта – настаў нікаў бе
ларускай мовы і літаратуры, якія сеюць зерне любові да роднага слова 
ў школах Беларусі.

Знаёмы з навуковай школай Льва Міхайлавіча і вучоныя Польшчы, 
Германіі, Аўстрыі, Балгарыі, Славеніі, дзе ён выступаў з лекцыямі і пра
водзіў кансультацыі па розных праблемах беларускай літаратурнай 
мовы і беларускага мовазнаўства падчас замежных камандзі ро вак.

Выключная эрудыцыя, шырыня лінгвістычных інтарэсаў і поглядаў, 
арга ні затарскія здольнасці прафесара праявіліся ў шматграннай дзей
насці на розных адказных пасадах у шматлікіх установах: больш за 
25 гадоў ён узначальваў кафедру беларускай мовы ў БДУ, амаль 20 гадоў 
быў старшынёй спецыялізаванага савета па абароне кандыдацкіх 
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і доктарскіх дысертацый пры БДУ і членам аналагічнага савета пры 
Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, больш за 10 га
доў кіраваў секцыяй мовы і літаратуры пры навуковатэхнічным са
веце Міністэрства адукацыі БССР, быў намеснікам стар шыні секцыі 
роднай мовы і літаратуры навуковатэхнічнага савета па вышэйшай 
філалагічнай адукацыі пры Міністэрстве адукацыі СССР, з’яўляўся 
адным з аўтараў і навуковым кансультантам усіх буйнейшых нацыя
нальных энцыклапедычных выданняў, уваходзіў у склад рэдакцыйных 
саветаў і калегій.

Шматгадовая плённая навуковая, педагагічная і грамадская дзей
насць прафесара ўзнагароджана васьмю медалямі, шматлікімі гана
ровымі граматамі і знакамі. Яму было нададзена пачэснае званне заслу
жанага работніка вышэйшай школы БССР.

Леў Міхайлавіч быў таленавітым вучоным, сціплым, прынцыпо
вым, добразычлівым, спа гад лівым, далікатным чалавекам. Прафесар 
карыстаўся выключным аўта рытэтам сярод сваіх калег, студэнтаў і аспі
рантаў.

Яго ведалі як шчырага суразмоўцу, ці кавага апавядальніка, заўзя
та га спартыўнага балельшчыка, дасціпнага завадатара ў сяброў скай 
кам паніі, клапатлівага сына і бацьку, добрапрыстойнага сем’яніна, які 
ў згодзе і духоўнай еднасці з жонкай Аленай Піліпаўнай трымаў гасцін
ны, заўсёды адкрыты для калег і сяброў дом. 

Як патрыёт Леў Міхайлавіч жыў трывогамі свайго часу і годна пісаў 
уласную Кнігу жыцця. Для ўсіх, хто яго ведаў, каму па шчасціла ву
чыцца ў прафесара і працаваць разам з ім, ён быў цэлым светам, беска
рысліва адорваў ведамі, бязмежнай духоўнай красой, верай і надзеяй, 
акрыляў і вёў за сабой.

НАВУКОВАЯ ШКОЛА Л. М. ШАКУНА

Г. К. Ціванова, 
 дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ, 

кандыдат філалагічных навук 

На небасхіле беларускай лінгвістыкі нямала зорак і вялікіх планет: 
ад Я. Карскага, Б. Тарашкевіча да нашых сучаснікаў. Леў Міхайлавіч 
Шакун быў і застаецца менавіта зоркай, бо ў адрозненне ад планеты, 
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якая заўважна на небасхіле дзякуючы адлюстраванаму святлу, зорка 
выпраменьвае яго сама.

Шчодрасць яго педагагічнага таленту сагравала душы многіх вучняў, 
большасць з якіх таксама нясуць веды і выхоўваюць у любові да нашай 
роднай мовы новае пакаленне.

Леў Міхайлавіч быў выдатным педагогам. Узгадаванаму ў на стаў
ніцкай сям’і, яму перадалося ўменне спакойна  і далікатна даносіць 
веды, дапамагаць адчуць сваю моц і паверыць у здольнасці. Студэнты ах
вотна запісваліся ў яго семінарскія групы, і кожны, хто хацеў паспраба
ваць сябе ў навуцы, атрымліваў самую шчырую ўсебаковую падтрымку.

Высокакваліфікаваны філолаг, Леў Міхайлавіч мог быць навуковым  
кіраўніком самых розных прац аспірантаў. Першая, напісаная пад яго 
кіраў ніцтвам, кандыдацкая дысертацыя – даследаванне В. П. Краснея 
«Беларуская філалагічная тэрміналогія пачатку ХХ стагоддзя» (1969) – 
вызначаецца скрупулёзным аналізам лінгвістычнай і літаратуразнаўчай 
тэрмі налогіі ў плане намінацыі і дэфініцыі, характарыстыкі спосабаў 
утварэння тэрмінаў. Дакладнасць спалучаецца з шырынёй гісторыка
лінг вістычнага погляду – рысы, характэрныя для самога Льва Міхай
лавіча, – апісваюцца крыніцы, шляхі папаўнення тэрміналогіі, право
дзіцца супастаўленне з сучаснасцю. 

Таксама пад кіраўніцтвам прафесара ў 1972 г. У. Ц. Піскун абара
няе дысертацыю  «Жаночыя  асабовыя  намінацыі  ў сучаснай  белару
скай мове», у якой даследуюцца шляхі станаўлення і развіцця сістэмы 
жаночых  асабовых  спартыўных  намінацый  у савецкі  час.  У  1974 г. 
З. П. Данільчык абараняе працу «Назоўны прэдыкатыўны ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове», прысвечаную шырокаму і шматаспек
тнаму  даследаванню  ўжывання  выказніка,  выражанага  формай  імя 
ў назоўным склоне, у розных функцыянальных стылях сучаснай бела
рускай мовы. У 1975 г. ступень кандыдата навук атрымлівае Л. І. Ся
мешка за даследаванне «Агульныя нязменныя назоўнікі ў сучаснай 
беларускай мове», дзе аналізуюцца словаўтваральныя магчымасці і гра
матычныя катэгорыі іншамоўных марфалагічна нязменных назоўнікаў, 
што прыйшлі да нас праз пасрэдніцтва рускай мовы. У 1977 г. паспя
хова абаронена праца І. Р. Шкрабы «Варыянтнасць слоў у сучаснай бе
ларускай мове», у якой даследуецца варыянтнасць як моўная з’ява на 
ўзроўні фанетыкі, акцэнталогіі і словаўтварэння, распрацаваны агуль
ныя пытанні размежавання з’яў сінаніміі і варыянтнасці, узаема абумоў
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ленасці літаратурнай нормы і варыянтнасці. У гэтым жа годзе абараня
ецца і Я. Глушкоўска. У дысертацыі «Няпэўныя займен нікі ў сучаснай 
беларускай мове», упершыню скарыстаўшы метад апісан ня моўных 
адзінак шляхам дыферэнцыйных прымет, яна правяла кантэкстуаль
ны аналіз семантыкі няпэўных займеннікаў і выявіла своеасаблі выя 
семантычныя прыметы, якія выразна вылучаюць іх сярод іншых груп 
займеннікаў. 

Як чалавек інтэлігентны і вельмі далікатны, Леў Міхайлавіч уваж
ліва ставіўся да самастойных поглядаў і навуковых цікавасцей мала
дых даследчыкаў. Так, пад яго кіраўніцтвам Т. А. Мальцава падрых
тавала дысертацыю «Лексіка французскага паходжання ў беларускай 
мове: фармальнасемантычнае засваенне» (1983). Даўнімі навуковымі 
захапленнямі абумоў лены выбар тэмы І. Л. Бурак, якая ў 1988 г. па
спяхова абараніла працу па даследаванні мнагазначных злучнікаў і, а 
і аналізу асаблівасцей канкрэтызацыі іх семантыкі ў сучаснай белару
скай мове. Практычны досвед працы Г. І. Кулеш у  БЕЛТА прадвызначыў 
выбар грамадскапалітычнай лексікі ў якасці аб’ек та яе даследаван
ня. Дысертацыя, у якой апісваецца семантыка, ана лі зуюц ца шляхі 
папаўнення і спосабы ўзнікнення грамадскапалі тыч ных неала гізмаў, 
выяўленых на старонках перыядычнага друку Бела русі, была абаро
нена ў 1992 г. За ці каўленасць мовай мастацкай лі та ратуры прывяла 
В. М. Ляшук да вывучэння лексічных сродкаў беларускай паэзіі. Ды
сер та цыя, дзе праведзены дыяхранічны аналіз лексіч ных сродкаў мовы 
паэтычных твораў, выяўлены заканамернасці эстэтычнага засваення 
элементаў розных лексікасемантычных груп і дына міка функцыяна
вання традыцыйнага лексічнага пласта, вызначаны тэндэнцыі інава
цый ных працэсаў у лексіцы беларускай савецкай паэзіі, была абароне
на ў 1993 г.

Увесь час Леў Міхайлавіч вёў актыўную плённую навуковую працу 
і ўмеў зацікавіць ёю сваіх вучняў. У рэчышчы яго навуковых інтарэсаў 
палягалі многія тэмы кандыдацкіх даследаванняў, якія рабілі яго ас
пі ранты. Так, падчас працы над «Марфемным слоўнікам беларускай 
мовы» (1975; 2е выд., 1989 (суаўтар А. М. Бардовіч)) і вучэбным дапа
можнікам «Словаўтварэнне» (1978) рыхтаваліся такія кандыдацкія, як 
«Бяссуфіксныя назоўнікі, суадносныя з дзеясловамі, у сучаснай белару
скай мове» З. Б. Варановіч (1971), «Прэфіксальныя прыметнікі ў сучас
най беларускай мове» З. І. Бадзевіч (1989) і «Дзеяслоўная постфіксацыя 
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ў	сучаснай	беларускай	мове»	В.	М.	Карчагінай	(1989).	Словаўтваральны	
аналіз	 індывідуальна-аўтарскіх	 наватвораў	 праведзены	 і	ў	працы	
Г.	І.	Ба		савай	(1981),	якая,	акрамя	таго,	вывучала	і	стылістычную	функ-
цыю	неала	гізмаў.

Аднак	галоўнае	навуковае	дасягненне	прафесара	Льва	Міхайлавіча	
Шакуна	–	фар	мі	раванне	навуковай	школы	беларускага	дыяхранічнага	
мова	знаў		ства.	Грун	тоўныя	працы	«Станаўленне	і	развіццё	беларускай	
літа	ра	турнай	мовы»	(1959),	«Нарысы	гісторыі	беларускай	літара	тур-
най	мовы»	(1960)	і	«Гісто	рыя	беларускай	літаратурнай	мовы»	(1963;	
2-е	выд.,	перапрац.,	1984)	забяспечылі	выкладанне	асобнага	ўнівер-
сітэцкага	курса	«Гісторыя	бе	ларускай	літаратурнай	мовы»	і	адначасова	
сталі	падмуркам	для	рас	працоўкі	розных	пытанняў	беларускага	гіста-
рычнага	мовазнаўства.	Пад	кіраўніцтвам	Льва	Міхайлавіча	аспіран	тамі	
і	саіс	каль	нікамі	асвятляюцца	праблемы	фарміравання	розных	моўных	
узроў	няў	у	розныя	гістарычныя	перыяды.

Так,	 у	рэчышчы	 гістарычнай	 лексікалогіі	 напісана	 дысертацыя	
В.	М.	Галай	«Побытавая	лексіка	нямецкага	паходжання	ў	старабелару-
с	кай	мове	(на	матэрыяле	пісьмовых	помнікаў	XV–XVII	стагоддзяў)»	
(1977),	дзе	прасочваюцца	час,	спосабы	і	шляхі	пранікнення	320	лек-
січных	адзі	нак,	аналізуюцца	іх	семантыка	і	словаўтваральная	актыў-
насць	у	розныя	перыяды	гісторыі	мовы.	У	тым	жа	напрамку	працаваў	
І.	Ф.	Лы	сен	ка	і	падрыхтаваў	дысертацыю	«Лексіч	ныя	сінонімы	ў	бела-
рускай	літаратуры	ХІХ	стагоддзя	(на	матэрыяле	ідыя	лекту	В.	Дуніна-
Марцін	кевіча)»	(1990),	у	якой	з	дапамогай	метадаў	сінхроннага	і	ды-
стры	бу	тыў	на-статыстычнага	 аналізу	 падаецца	 сін	хроннае	 апісанне	
групы	на	зоў	нікаў	са	значэннем	‘размова’,	а	дыя	хранічныя	назіранні	
выка	ры	стоў	ваюцца	для	тлумачэння	эвалюцыйных	працэсаў	у	лексіка-
семан	тычнай	сістэме	беларускай	мовы.	

Дыяхранічнаму	словаўтварэнню	прысвечана	даследаванне	М.	М.	Кру-
та	левіча	«Іменнае	словаўтварэнне	ў	беларускай	мове	XVІ		стагоддзя	(на	
матэрыяле	 «Вотпісаў»	 В.	С.	Кміты-Чарнабыльскага)»	 (1987),	 у	якім	
характарызуецца	 дэрывацыйная	 тыпалогія	 помніка,	 а	 таксама	 вы	-
ка		ры	стоўваецца	«фонавы»	матэрыял	з	іншых	крыніц,	што	дазваляе	
выя	віць	адметнасць	старабеларускай	словаўтваральнай	сістэмы	і	адзна-
чыць	шэраг	істотных	зрухаў	у	яе	развіцці.	Лагічным	працягам	гі	сто-
рыі	субстантыўнага	слова	ўтварэння	з’яўляецца	праца	Г.	А.	Арця	мёнка	
«Ста	наў	ленне	слова	ўтва	ральнай	мікрасістэмы	назоўнікаў	у	сучаснай	
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беларускай	мове	(па	даных	лексікаграфіі	ХІХ–ХХ	стагоддзяў)»	(1988),	
дзе	даецца	падрабязнае	апісанне	словаўтваральных	тыпаў	на	сінхрон-
ных	 зрэзах	 ХІХ	 і	ХХ	стст.	 і	прасочваецца	 эвалюцыя	 ад	 дыялектнай	
разнастайнасці	да	літаратурнай	унармаванасці.

Гістарычную	пераемнасць	і	некаторыя	істотныя	зрухі	ў	слова	ўтва-
ральнай	структуры	складаных	прыметнікаў	даследаваў	М.	Р.	Пры	го-
дзіч,	які	ў	кандыдацкай	дысертацыі	«Складаныя	прыметнікі	ў	стара-
беларускай	мове»	(1981)	на	матэрыяле	старабеларускага	пісьменства	
апісаў	 структурныя	 тыпы,	 прааналізаваў	 кніжныя	 і	народна-гутар-
ковыя	словаўтваральныя	мадэлі	і	прасачыў	іх	лёс	у	мове.	Пашырана	
і	паглыблена	дадзеная	тэма	ў	яго	доктарскай	дысертацыі	«Словаскла-
данне	ў	гісторыі	беларускай	мовы»	(2000).	Тут	створана	цэльная	на-
вуковая	канцэпцыя	паходжання,	станаўлення	і	перспектыўнага	раз-
віц	ця	словаскладання	як	аднаго	з	найбольш	прадуктыўных	спосабаў	
словаўтварэння.	Кампазіты	разгледжаны	як	у	лексіка-се	ман	тычным,	
так	і	функцыянальна-стылістычным	плане	на	матэрыяле	ста	ра	беларус-
кіх	пісьмовых	помнікаў	розных	жанраў,	фальклору	і	ма	стац	кіх	твораў	
сучасных	аўтараў,	што	дазво	ліла	тэарэтычна	абгрунтаваць	гісторыю	
беларускага	 словаскладання	 як	 працэс	 узаемадзеяння	 кампа	нентаў	
кніжна-літаратурнай	і	народна-размоўнай	крыніц.

Асаблівасці	графіка-арфаграфічнай	сістэмы	старабеларускай	мовы	
плённа	даследаваў	І.	П.	Клімаў	у	кандыдацкай	дысертацыі	«Мова	пе-
ракладу	 Евангелля	 В.	Цяпінскім	 (графіка,	 арфаграфія,	 фанетыка)»	
(1997),	дзе	не	толькі	падаецца	гісторыка-філалагічная	інтэрпрэтацыя	
дадзенага	помніка,	але	і	праводзіцца	параўнальны	аналіз	з	арфаграфіяй	
выданняў	Ф.	Скарыны	і	С.	Буднага,	супастаўленне	з	тагачаснымі	цар-
коўнаславянскімі	і	польскімі	арфаграфічнымі	прыёмамі.

Фарміраванне	арфаграфічнай	сістэмы	новага	часу	даследавана	ў	пра-
цы	І.	А.	Гапоненка	«Арфаграфія	беларускіх	выданняў	пачатку	ХХ	ста-
годдзя»	(1993),	дзе	падрабязна	апісаны	прыёмы	перадачы	асаблівасцей	
беларускага	маўлення	сродкамі	розных	графічных	сістэм	у	традыцыях	
розных	беларускіх	выдавецтваў;	прааналізаваны	ўплыў	на	станаўленне	
арфаграфіі	рознадыялектных	сістэм;	вызначаны	этапы	ў	станаўленні	
арфаграфічных	нормаў.	Адзначу,	што	кандыдацкая	дысертацыя	для	
І.	А.	Гапоненка	стала	пачаткам	грунтоўнага	даследавання	праблемы	
нормаў	і	станаўлення	новай	(сучаснай)	беларускай	літаратурнай	мовы	
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XIX – пачатку XX cт., паспяхова абароненага ў 2014 г. у якасці доктар
скай дысертацыі.

Апошнім грунтоўным даследаваннем Льва Міхайлавіча была мана
графія «Гісторыя беларускага мовазнаўства» (1995), у якой прасочва
ецца развіццё лінгвістычнай думкі ад старажытнасці да сучаснасці, ад 
першых граматык і слоўнікаў да грунтоўных мовазнаўчых прац ХХ ст. 
Аднаму з аспектаў гэтай шырокай тэмы прысвечана абароненая ўжо пас
ля смерці навуковага кіраўніка дысертацыя Ж. Я. Белакурскай «Лінг
вістычная спадчына Якуба Коласа ў кантэксце станаўлення нацыяналь
най беларускай мовы», дзе раскрыта спецыфіка поглядаў Якуба Коласа 
на мову, яе ролю ў фарміраванні нацыянальнай свядомасці беларусаў, 
сфармулявана лінгвадыдактычная канцэпцыя вучэбнага дапаможніка 
«Другое чытанне для дзяцей беларусаў» і прааналізаваны адрозненні 
графікі і арфаграфіі ў яго розных выданнях.

Усе вышэйпералічаныя лінгвісты – 22 чалавекі! – выгадаваны, вы
хаваны, выведзены на навуковы шлях Львом Міхайлавічам Шакуном.

Бяссмерце чалавека – у яго працы, тым следзе, што ён пакідае на 
зямлі. Бяссмерце вучонага – у навуковых ідэях і далейшай працы яго 
вучняў.

У ПАМЯЦІ ВУЧНЯЎ І КАЛЕГ

Г. А. Арцямёнак, 
 загадчык кафедры беларускага мовазнаўства 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя П. М. Машэрава, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Маё першае знаёмства са Львом Міхайлавічам Шакуном адбылося 
ў студэнцкай аўдыторыі філалагічнага факультэта БДУ. Славуты прафе
сар чытаў на трэ цім курсе лекцыі па гістарычнай граматыцы беларускай 
мовы і пры маў экзамен па гэтай дысцыпліне, якая, праўда, здавала
ся мне тады, як і большасці студэнтаў, даволі складанай і нават сумна
ватай. У той час мы з хлопцаміаднакурснікамі ўвогуле больш ці ка віліся 
літа ра турай, нярэдка інтэрнацкімі вечарамі наладжвалі цэлыя дыскусіі 
па розных мастацкіх творах. Тым не менш у памяці застаўся вобраз Льва 
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Міхайлавіча Шакуна – надзвычай да свед чанага і эрудзіраванага лекта
ра, захопленага сваім прадметам, добра зычлівага выкладчыка.

Ужо пасля атрымання дыплома, калі я стаў працаваць у Віцебскім 
педагагічным інстытуце, выкладаючы шэраг мовазнаўчых прадметаў, 
мне давялося прачытаць вучэбны дапаможнік прафесара «Слова ўтва
рэнне», які выйшаў у 1978 г. і быў першым па гэтым кірунку мова знаў
ства ў Беларусі. Кніга пакінула моцнае ўражанне, бо, здавалася, нейкім 
незвычайным чынам сумяшчала ў сабе рысы на вуковасці і да ступ насці, 
лёгкасці ў чытанні, здзіўляла стройнасцю і бездакорнай ла гіч насцю вы
кладу, своеасаблівай навуковай займальнасцю. Менавіта пасля таго, як 
я на адным дыханні прачытаў яе, выспела цвёр дае рашэнне: далей у на
вуцы буду займацца словаўтварэннем. І гэта было другое, завочнае, зна
ёмства з Настаўнікам.

Нарэшце, пасля двух гадоў працы, я атрымаў накіраванне ў аспі
рантуру сваёй незабыўнай альмаматар. Я ехаў у Мінск з цвёрдым жа
даннем пісаць навуковую працу толькі ў Льва Міхайлавіча і толькі па 
словаўтварэнні. Мой прамы тэлефонны званок прафесару, напэўна, быў 
даволі саманадзейным і, можа, нават крыху нахабным, але я дасяг нуў 
сваёй мэты: ён адразу запрасіў мяне да сябе, пачаставаў гарбатай, му
дра, з усмешкай выслухаў мае навуковыя разважанні, прапанаваўшы 
падрыхтаваць рэферат на тэму «Гісторыя вывучэння словаўтваральнай 
сістэмы беларускай мовы». Праз месяц на пружанай працы я прывёз рэ
ферат на прачытанне і ў хуткім часе на кафедры беларускай мовы пе
рад яе пасяджэннем з вялікім хваляваннем чакаў вердыкту прафесара. 
Прадставіўшы мяне як будучага аспі ранта, ён скупа прамовіў: «Не ве
даю, як будзе далей, але пісаць ён умее». Тады гэтыя словы неверагод
на акрылілі, надалі сілы і ўпэўненасці. Забягаючы наперад, скажу, што 
такое ж адчуванне неадступна заставалася ў мяне пасля кожнай сустрэ
чы са Львом Міхайлавічам, і гэтае ўменне натхніць, настроіць чалаве
ка на працу было, напэўна, якасцю Настаўніка і галоўнай загадкай яго 
педагагічнага таленту. 

Прафесар часта любіў праводзіць кансультацыі дома, у сваім утуль
ным кабінеце, застаўленым ад падлогі да столі паліцамі з кнігамі. Ду
маю, гэта была адна з найбагацейшых бібліятэк мовазнаўчай літа ра
туры ў Мінску. Мне давялося пазнаёміцца, папрацаваць і з аўтар скай, 
сапраўды фундаментальнай, бібліяграфічнай картатэкай па лінг вісты
цы, аналага якой я пасля не бачыў нідзе. 
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Разам	з	тым	Леў	Міхайлавіч	абсалютна	не	пакідаў	уражання	«за-
шоранага»,	абмежаванага	навуковымі	інтарэсамі	чалавека.	Кожную	
хвіліну	адчувалася,	што	ён	жыве	паўнацэнна,	насычана.	Наколь	кі	
ціка	вымі	і	арыгінальнымі	былі	яго	аповеды	пра	замежныя	паездкі,	
канцэрты	 і	футбольныя	 матчы	 –	 заўсёды	 з	гумарам,	 сваім	 арыгі-
нальным	поглядам	на	палітычныя	падзеі	і	навіны	культурнага	жыц-
ця!	Сёння	я	з	добрай	усмешкай	успамінаю,	што	менавіта	ў	Льва	Міхай-
лавіча	ўпершыню	па	глядзеў	на	відэа	славутага	«Тэрмінатара».	Перад	
аспіранцкай	ка	ман	дзі	роўкай	у	«залу	дысертацый»	прафесар	настойліва	
параіў	мне	абавязкова	знайсці	час	паглядзець	Маскву,	яе	сусветна	вя-
домыя	помнікі	і	музеі.

Шчырая,	непаказная	прыязнасць,	сапраўдная	таварыскасць	і	пава-
га	да	маладых	калег	спалучаліся	ў	прафесара	Л.	М.	Шакуна	з	высокай	
патрабавальнасцю,	вострай	крытыкай	усяго	негатыўнага	і	кан’юнк-
турнага.	Такі	ж	патрабавальны	ён	быў	і	да	сябе.	Варта	пачытаць	яго	
працы,	каб	убачыць,	як	настойліва	вучоны	шліфаваў	кожны	радок,	як	
бязмежна	любіў	Слова.	Ён	абсалютна	абгрунтавана	лічыў,	што	наву	ко-
вы	мова	знаўчы	тэкст	павінен	быць	дасканалым	і	ў	стылістычна-рэдак-
тарскім	плане.

Калі	крыху	пазней	на	мовазнаўчай	канферэнцыі	ў	Гародні	пасля	
майго	выступлення	з	дакладам	адна	з	прысутных	выкладчыц	нечакана	
сказала:	«Як	жа	падобныя	маладыя	даследчыкі	да	сваіх	кіраўнікоў!»	–	
для	мяне	гэта	стала	найвышэйшай	пахвалой,	безумоўным	авансам,	сты-
мулам	і	арыенцірам	на	будучыню.	Дзякуй	табе,	Настаўнік!

ЖЫЦЦЁМ СЛУГУЮЧЫ РОДНАЙ МОВЕ

З. І. Бадзевіч, 
	загадчык	кафедры	сучаснай	беларускай	мовы	БДУ,	

кандыдат	філалагічных	навук,	дацэнт

У	гісторыі	культуры	кожнага	народа,	нацыі	ёсць	людзі,	якія	пакі-
даюць	значны	след	у	галіне	той	навукі,	дзе	найбольш	поўна	рас	крыўся	
іх	талент	і	праявіўся	патэнцыял.	Гэта	тытаны	думкі,	патрыёты	сваёй	
Радзімы.	Да	такіх	асоб	належыць	заслужаны	работнік	вышэйшай	шко-
лы,	лаўрэат	Дзяржаўнай	прэміі	БССР,	доктар	філалагічных	навук,	пра-
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фесар Леў Міхайлавіч Шакун. Калі задумваешся над непаўторнасцю 
яго асобы, то міжволі паглыбляешся ў часы, звязаныя з дзейнасцю 
прадстаўнікоў творчай навуковай інтэлігенцыі філалагічнага факуль-
тэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта XX ст.

Імя Льва Міхайлавіча Шакуна добра вядома студэнтам-філолагам, 
настаўнікам-беларусаведам. Без знаёмства з яго працамі наўрад ці змог 
бы студэнт ведаць гісторыю беларускай літаратурнай мовы і белару-
скага мовазнаўства, асновы беларускага словаўтварэння і мар фемікі. 
Многія яго навуковыя працы сталі зыходнай асновай пры рас пра цоўцы 
вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў ВНУ і школьных пад ручнікаў. 
Цяжка падлічыць, колькі пакаленняў студэнтаў ужо выву чы лася па 
дапаможніках Льва Міхайлавіча і колькі яшчэ вывучыцца, бо яго пра-
цы фундаментальныя, грунтоўныя, а таму застаюцца базавымі як для 
студэнтаў, так і для выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў агульных адука-
цыйных устаноў.

Жыццёвы шлях Льва Міхайлавіча Шакуна – слаўны шлях тыпо-
вага беларускага інтэлігента, які паходзіў з народа, і гэта спрыяла 
фар міраванню яго навуковай думкі, творчага таленту, мудрасці. Ён 
быў адным з самых шчырых рупліўцаў у гуманітарнай навуцы, якая 
заўсё ды мела патрэбу ў пашане і любові людской. Захапленне Словам, 
высокі, светлы клопат аб роднай мове сталі сэнсам жыцця. Старанна 
і дбайна засяваў Леў Міхайлавіч роднае поле філалогіі чыстым зернем, 
клапатліва песціў і гадаваў разумнае, добрае, вечнае. А таму кожнае но-
вае пакаленне і сёння спасцігае таямніцы беларускага слова па яго ву-
чэбных дапаможніках, падручніках. 

Апублікавана каля 140 навуковых прац прафесара, што складае пры-
кладна 3297 старонак, ці 184 друкаваныя аркушы. Усё гэта сведчыць 
пра тое, што ў асобе Л. М. Шакуна мы бачым руплівага працаўніка на 
ніве роднага слова, які ў глыбінях беларускай мовы тонка адчуваў сілу, 
красу і веліч родных слоў, талена ві тага і аўтарытэтнага даследчыка. 
Жывуць працы – значыць жыве іх аўтар і памяць пра яго. 

Пры сустрэчах студэнты філалагічнага факультэта 70-х гг. XX ст. 
заўсёды з удзячнасцю ўспамінаюць многіх сваіх выкладчыкаў, але най-
больш – прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна, які працаваў загадчыкам 
кафедры беларускай мовы. Гэта быў сярэдняга росту і ўжо немаладога 
веку мужчына, але вельмі прыгожы і надзвычай абаяльны, заўсёды аку-
ратна і строга апрануты, прычасаны, з выразным поглядам светлых ва-
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чэй, якія, здаецца, усё бачылі, з прыязнай, цёплай усмешкай. Ён умеў 
пагаварыць са студэнтам, уважліва выслухаць, даць, калі патрэбна, 
параду. Яму я абавязана раскрыццём схільнасцей да навуковай працы 
яшчэ ў студэнцкія гады, а затым і падчас вучобы ў аспірантуры.

З тых людзей, якія адыгралі выключную ролю ў маім станаўленні як 
чалавека, спецыяліста-моваведа, выкладчыка ВНУ, маю гонар вы дзеліць 
Льва Міхайлавіча Шакуна – навуковага кіраўніка маёй кандыдацкай 
дысертацыі. Быць вучаніцай Вялікага Настаўніка – са праўды шчасце 
і гонар. Высокі ўзровень культуры прафесара, навуковая эрудыцыя, не-
звычайная працаздольнасць, узважаная жыццёвая пазіцыя ўражвалі 
ўсіх, хто працаваў разам з ім. Заняўшы пачэснае месца на мовазнаўчым 
Парнасе, гэты На стаўнік і Чалавек заставаўся такім жа далікатным, 
уважлівым і патрабавальным да сваіх вучняў. Кожная сустрэча з ім 
акрыляла і адначасова вымагала больш сур’ёзна ставіцца да працы. 

Сярод многіх выкладчыкаў кафедры і нават факультэта прафесар 
вылучаўся выключнай інтэлігентнасцю і інтэлектуальнасцю. Ні крыў-
днага слова і хцівасці, ні зайздрасці і карыслівасці, ні знявагі ці ко-
сага погляду. Шчыры суразмоўца, удумлівы даследчык, цікавы апа-
вя дальнік, бліскучы прамоўца, клапатлівы бацька, мяккі і тактоўны 
выхавацель, узорны сем’янін – такім прафесара ведалі мы, яго вучні 
і калегі.

У сувязі з 90-годдзем з дня нараджэння Льва Міхайлавіча Шакуна 
маю магчымасць выказаць самыя шчырыя словы ўдзячнасці, аддаць 
даніну павагі свайму Настаўніку, Педагогу, Вучонаму за навуку, му-
дрыя ўрокі і ўзорны прыклад жыцця і служэння Роднай Мове і наро-
ду Беларусі.

ТАМУ, ХТО ВЫЗНАЧЫЎ МОЙ ЛЁС

Г. І. Басава, 
 дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі 

Інстытута журналістыкі БДУ, 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

У жыцці кожнага ёсць дарогі, шляхі, сцяжынкі, пуцявіны... І калі 
на сваёй дарозе сустрэнеш сапраўднага дарадцу, настаўніка, кіраўніка 
і ў навуцы, і ў жыцці – гэта вялікі і неспадзеўны падарунак Бога, Бо-
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жая ласка. Пра такіх асоб, як прафесар Леў Міхайлавіч Шакун, гаво
раць «ад Бога». Невычэрпная моц жыцця і натхненне, спагадлівае сэрца 
і сяброўскае стаўленне да людзей, дасведчанасць і высакародная ін тэ
лігентнасць, высокая духоўнасць і маральнасць сышліся ў асобе пра
фесара – арыстакрата па навуковым духу, вытанчанага ў філа ла гічным 
гусце лінгвіста. Служэнню слову ён прысвяціў жыццё, аберагаў сваіх 
сту дэн таў, калег і ўвогуле ўсіх людзей. Выхаванасць, цярплі васць, ча
лавекалюбства, уваж лівасць, валоданне неверагодным аб’ёмам ведаў, 
на дзей насць, непасрэднасць, даступнасць – усё гэта ён, і нават больш 
за тое. 

Эрудыцыя Льва Міхайлавіча, тонкае адчуванне і бачанне перспектыў 
філалагічнай навукі арганічна з’ядналіся з прафесарскай спагадлівасцю, 
ветлівасцю, добразычлівасцю, шырынёй душы, якія заўсёды стваралі 
асаблівую атмасферу зносін. У прафесара быў свой строгі акадэмічны 
стыль. Яго талент адначасова слухаць, чытаць і працаваць над вялікай 
колькасцю папер на шматлікіх нарадах і пасяджэннях, але ў той жа 
час заўсёды своечасова і да месца даваць слушныя заўвагі – унікальны. 
Як і ўнікальнае валоданне словам: як сфармулюе прафесар Шакун, так 
і будзе запісана ў канчатковым дакуменце. Без яго меркавання, заключ
нага слова па тым ці іншым пытанні не праходзіла ніводнае пасяджэн
не, нарада. 

Для мяне Леў Міхай лавіч – выдатны педагог і вучоны, чалавек шчо
драй душы, панароднаму мудры, мой навуковы кіраўнік, Богам пасла
ны, Богам падораны, апякун, дарадца, абаронца, настаўнік, мой баць
ка па жыцці і вельмівельмі родны, які, па сутнасці, сфарміраваў мяне 
як выкладчыка, даследчыка, кіраўніка і як асобу. І заўсёды я адчува
ла абароненасць, бацькоўскую падтрымку і з гонарам гаварыла і гава
ру, што мой навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар 
Леў Міхайлавіч Шакун.

...Лёсам было наканавана, каб у той год я была адзінай дыпломніцай 
у прафесара. Колькі было хваляванняў перад першай кансультацыяй, 
таму што ведала яго патрабавальнасць яшчэ з вопыту вывучэння курса 
па гістарычнай граматыцы беларускай мовы. Але нязмушанасць гэтага 
чалавека, яго добра зычлівая ўсмешка мяне вельмі ўразілі... З першых 
сустрэч Леў Міхай лавіч вучыў, як трэба ставіцца да навуковай працы. 
І дыплом я напісала і здала навуковаму кіраўніку першай сярод дзевя
носта шасці аднакурснікаў.
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Згадваецца той летні чэрвеньскі дзень, калі Леў Міхайлавіч, толь кі 
што вярнуўшыся з замежнай камандзіроўкі, прыйшоў да нас, выпуск
нікоў філалагічнага факультэта, на ўручэнне ды пло маў. Яго вочы свя
ці ліся даверам, калі ў гэты памятны дзень прафесар прапанаваў мне 
паступаць у аспірантуру. Здавалася, свет перавярнуўся і пановаму 
рас крыўся перада мной усімі сваімі незлічонымі фарбамі і адценнямі. 
Коль кі гонару, а галоўнае адказнасці, я адчула ў той момант перад 
маім настаўнікам!

Напярэдадні абароны кандыдацкай дысертацыі, калі хваляванне 
пераўзыходзіла ўсе астатнія пачуцці, прафесар пабацькоўску супакой
ваў і гаварыў: «Усё будзе добра». Гэта і ёсць Леў Міхайлавіч з яго верай 
у магчымасці чалавека, яго талентам убачыць у кожным нешта большае, 
чым часам мы самі пра сябе думаем, высока інтэ ліген тнымі адносінамі 
да кожнага з нас, высакароднай павагай і пашанай да чалавека. Такія 
прафесары служаць для нас, іх вучняў, непераўзыдзеным аўтарытэтам 
і прыкладам. Таму я заўсёды вучылася ў Льва Міхайлавіча адносінам 
да родных, калег, студэнтаў, жыцця, свету...

Я ўдзячна Льву Міхайлавічу за спагадлівасць і спачувальнасць да 
тых пакут творчасці, з якімі непазбежна звязана імкненне пранікнуць 
у таямніцы навукі. Удзячна за падтрымку і дапамогу, якія ён мне заўсё
ды аказваў не толькі як навуковы кіраўнік, загадчык кафедры, але і як 
мудры і вопытны вучоны, педагог.

Мяне ніколі не пакідае пачуццё абароненасці і ўпэўненасці ў тым, 
што наша айчынная лінгвістычная навука будзе і надалей жыць і разві
вацца, пакуль мы будзем шанаваць і памятаць (а пакуль памятаем, яны 
сярод нас) такіх таленавітых людзей, вучоных ад Бога, як  Леў Мі хай
ла віч Шакун.

Прайшоўшы ўжо большую частку свайго жыццёвага шляху, упэў
нілася, што і па сёння ні ў адной асобе я не сустрэла і не ўбачыла такога 
багацця ведаў, аддачы ўсім і заўсёды, тонкага чуцця, густу, інтэлі гент
насці, высакароднасці, якія былі ўласцівы майму навуковаму кі раў
ніку.

Заўтра 14 верасня... Дзень нараджэння прафесара... Як і штогод, іду 
да царквы, заказваю службу, запальваю свечку і гавару, гавару, гавару 
з маім незабыўным настаўнікам, маім Львом Міхайлавічам...
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І. А. Гапоненка, 
 прафесар кафедры гісторыі 

беларускай мовы БДУ, 
доктар філалагічных навук

Асоба Льва Міхайлавіча Шакуна – знакавая для беларускага гіста-
рычнага мовазнаўства. Гэта навуковец, чые дасягненні фактычна не-
магчыма пераацаніць, працы якога знайшлі сваё сталае трывалае месца 
ў падмурку сённяшняй айчыннай лінгвістыкі. Яны не толькі запоў-
ні лі даследчыя лакуны, але і паслужылі кропкай адліку многіх пер-
спектыўных навуковых напрамкаў. 

Мне пашанцавала слухаць лекцыі Льва Міхайлавіча, а таксама 
пра цаваць пад яго кіраўніцтвам над тэмай кандыдацкай дысер та цыі. 
У маёй памяці ён назаўсёды застаўся не толькі аб’ек тыўным да  след-
чыкам-мовазнаўцам, але і чалавекам энцыклапе дыч най адукава нас-
ці, шырокага кругагляду і пры гэтым надзвычай да ступ ным, да лі-
кат  ным і сціплым. Леў Міхайлавіч шчодра дзяліўся сваімі ве  да мі са 
сту дэнтамі, аспірантамі, уласныя думкі, прапановы не навя зваў, а 
цяр плі ва даводзіў праз неабвержныя факты і аргументы, пры праў-
ляю чы парады то дасціпным народным, то тонкім акадэмічным гу-
марам. Яго кіраўніцтва не было фармальным: прафесар унікліва 
ўчыт ваў ся ў кожнае слова, фразу, рэкамендацыі былі выверанымі, аб-
грунтаванымі і, самае галоўнае, адкрывалі прастору для роздуму. Ад-
даю чы яму на прагляд свой аспіранцкі тэкст, можна было безумоўна 
раз  ліч ваць, што ён будзе прачытаны ў строга агавораны час і аздоб-
лены запісанымі драбнюткім правільным почыркам заўвагамі – стры-
манымі, паважлівымі, ла ка ніч нымі і неаспрэчнымі. Вучоны быў пры-
кла дам сапраўднага пра фесія налізму, інтэлігентнасці, тактоўнасці 
і аба вязко васці. 

Леў Міхайлавіч – адзін з прадстаўнікоў беларускай мовазнаўчай 
эліты, непадуладнай часу. Яго працы не губляюць сваёй каштоўнасці, 
яны заўсёды запатрабаваныя і актуальныя. Прафесар як ніхто ўмеў 
бачыць далейшыя перспектывы развіцця беларускага гістарычнага 
мовазнаўства. Наша задача – дастойна рэалізаваць яго навуковыя ідэі.
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СЛОВА ПРА ДАРАГОГА НАСТАЎНІКА

З. П. Данільчык, 
 дацэнт кафедры беларускага 

і супастаўляльнага мовазнаўства 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы, 
кандыдат філалагічных навук

Імя Льва Міхайлавіча Шакуна, доктара філалагічных навук, прафе
сара, заслужанага работніка вышэйшай школы БССР, лаўрэата Дзяр
жаўнай прэміі БССР, вядома ва ўсім славянскім свеце і далёка за яго ме
жамі. Пра Льва Міхайлавіча як выдатнага вучонагалінгвіста, руп ліўца 
на ніве роднага слова напісана шмат, і, думаецца, яго роля ў развіцці бе
ларускага і славянскага мовазнаўства і далей будзе прадметам даследа
вання лінгвістаў.

Мне пашанцавала быць студэнткай, аспіранткай дарагога На стаў
ніка, два гады працаваць на кафедры беларускай мовы, якую ён узна
чальваў. Упершыню са Львом Міхайлавічам давялося сустрэцца на трэ
цім курсе філалагічнага факультэта БДУ, слухаць лекцыі па марфалогіі 
сучаснай беларус кай мовы. На экзамене, помніцца, трапілася пытан
не пра займеннік як часціну мовы і яго разрады. На лекцыі па гэтай 
тэме не прысутнічала, бо дзяжурыла ў інтэрнаце. Рыхтавала яе па пад
ручніках, у якіх былі разыходжанні наконт колькасці разрадаў (во
сем ці дзевяць), а экзаменатар якраз і задаў такое пытанне. Заслужа
на атрымала чацвёрку. Добра памятаю ўступную лекцыю па гісторыі 
беларускай літаратурнай мовы. З якой любоўю, цікава раскрываў лек
тар само паняцце «беларуская літаратурная мова», занатоўваў на до
шцы надпіс, зафіксаваны на чарапках карчагі, знойдзенай каля сяла 
Гняздова паблізу Смаленска. Лекцыі яго заўсёды былі даступныя для 
ўспрымання.

Відаць, лёсам было наканавана, што пасля заканчэння ўніверсітэта 
па сямейных абставінах (муж быў стажорамдаследчыкам на кафе
дры мікрабіялогіі БДУ) мяне пакінулі пры філалагічным факультэ
це і размеркавалі на пасаду сакратара факультэта журналістыкі, які 
ў 1967 г. стаў асобным пасля рэарганізацыі аддзялення журналістыкі. 
Але на гэтай пасадзе давялося папрацаваць толькі тры тыдні, бо кафе
дры беларускай мовы патрэбны быў лабарант. Якраз у гэты ж час Мі
хаіл Іванавіч Жыркевіч, які ўзначальваў да гэтага часу кафедру, «бла
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га славіў» Льва Міхайлавіча на пасаду загадчыка. Ён быў пра цавітым, 
патрабавальным, пунктуальным кіраўніком, прыкладам для ўсіх членаў 
кафедры. Побач з ім было лёгка, хацелася выконваць усё бездакорна: 
сумленне не дазваляла рабіць інакш.

За два гады працы лабаранткай я здала кандыдацкі мінімум і з ліста-
пада 1969 г. была залічана аспіранткай на кафедру беларускай мовы. 
Тэму кандыдацкай дысертацыі Леў Міхайлавіч падабраў, як ён паз-
ней пры знаўся, калі ехаў у трамваі на працу. Яна аказалася ўдалай. 
Кіраў нік дазволіў пазнаёміцца з яго асабістай картатэкай навуковых 
прац, з якой што-нішто можна было ўзяць для будучага дысертацый-
нага да следавання. На кансультацыі заўсёды ішла з вялікім хваляван-
нем, але тактоўны, добразычлівы, памяркоўны і стрыманы кіраўнік 
неяк па-свойму рабіў заўвагі і падказкі. І хваляванне праходзіла. 
Насварыўся ён на мяне толькі аднойчы, калі на першым годзе навучан-
ня ў аспірантуры моцна захварэла мая паўтарагадовая дачка (нават не 
абышлося без хірургічнага ўмяшання) і я прынесла заяву з просьбай 
адлічыць з аспірантуры па сямейных абставінах.

На жыццё і здароўе Леў Міхайлавіч ніколі не скардзіўся і пераносіў 
цяжкасці спакойна, хоць на самай справе не заўсёды ўсё было добра. 
Нярэдка ён выконваў абавязкі лабарантаў ці іншых членаў кафедры. 
Памятаю, калі ўжо працавала ў Гродзенскім педінстытуце, а тэлефона 
ў нас не было, ён асабіста даслаў тэлеграму наступнага зместу: «Гродно 
пединститут филфак Данильчик Зинаиде Петровне Ваша работа обсуж-
дается двадцатого десять утра Шакун». (Дысертацыйную працу на саве-
це павінны былі прымаць да абароны.) Часта розныя рашэнні і пастано-
вы кафедры, рэцэнзіі, водгукі друкаваў сам.

Прафесар любіў дарыць сваім вучням навуковыя працы (манаграфіі, 
вучэбныя дапамож нікі, слоўнікі) з аўтографамі. Падручнікам «Гісторыя 
беларускай літара тур най мовы» з аўтографам Льва Міхайлавіча з года 
ў год карысталіся студэнты Гродзенскага ўніверсітэта, бо ў бібліятэцы 
ён быў у абмежаванай колькасці. Свой апошні вучэбны дапаможнік 
«Гісторыя беларускага мовазнаўства» аўтар даслаў не толькі з аўто-
графам, але і з лістом наступнага зместу: «Мінск, 24. IV. 1996 г. Дара-
гая Зінаіда Пятроўна! Прашу прабачэння, што так затрымаўся з перада-
чай Вам сваёй кніжкі. Аказіі для гэтага былі, але па розных прычынах 
не атрымлівалася. Тыраж яе маленькі, і не ведаю, ці можна яе купіць 
у Гродне.

У нас асаблівых навін няма. Жывём і працуем як звычайна. Я – на 
кафедры ў М. Р. Прыгодзіча, Міша – у сваім музеі, яго жонка Таня – 
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лабаранткай у Бел. эканамічным ун-це (былы наргас). Здароўе яшчэ 
больш-менш трымаецца, грошай на першую неабходнасць хапае – вось 
так і жывём. Нядаўна Браніслаў Ал-дравіч Плотнікаў замяніў Лойку 
на пасадзе дэкана. Пакуль што якіх-небудзь перамен не адбылося, яшчэ 
не было і новага савета факультэта. Прывітанне ўсім Вашым. З павагай 
Л. Шакун». Гэта быў апошні развітальны ліст...

Пра Льва Міхайлавіча як спартыўнага балельшчыка таксама нель-
га не ўспомніць. Быў канец снежня 1967 г. Завяршалася пяцігодка. 
Тэр мі нова патрэбна было надрукаваць справаздачу аб навукова-даслед-
чай працы членаў кафедры за пяць гадоў з пералікам прац кожнага. 
Камп’ю та раў на кафедры тады не было, пішучая машынка толькі меха-
нічная. Давялося затрымацца ва ўніверсітэце позна. На дварэ, памятаю, 
быў моцны мароз і мяцеліца. Аж раптам у кабінет адчыняюцца дзверы 
і заходзіць заснежаны чалавек у доўгім паліто з футравым каўняром, 
шапцы-вушанцы. Гэта быў Леў Міхайлавіч, які ішоў на хакей і па да-
розе данёс паперы для справаздачы.

Хутка споўніцца дваццаць гадоў, як не стала дарагога Настаўніка, 
Вучонага, шчырага чалавека, які заслужыў павагу і прызнанне сваіх 
вучняў і ўсіх, хто яго ведаў. Калі бываю ў Мінску, спыняюся ў Алены 
Піліпаўны, якая заўсёды гасцінна прымае мяне і садзіць за абедзенны 
стол на месца Льва Міхайлавіча. Вялікая бібліятэка, розныя рэчы по-
быту, фотаздымкі, карціны, што дарылі юбіляру, нагадваюць пра Ча-
лавека, якога нельга забыць. Усё жыццё буду ўдзячна дарагому На-
стаўніку!

І. П. Клімаў, 
 дактарант кафедры гісторыі 

беларускай мовы БДУ, 
дацэнт, кандыдат філалагічных навук

Леў Міхайлавіч Шакун... Пры гэтых словах у памяці паўстае во-
браз выдатнага вучонага і добрага чалавека, які асабліва запомніўся мне 
сваёй выключнай далікатнасцю, тактоўнасцю і спагадай. Надзвычай 
дасціпны і мудры, прафесар бачыў рэчы і з’явы глыбей і паўней, чым 
многія яго сучаснікі. У яго было дзіўнае разуменне сутнасці спраў, хаця 
далёка не заўсёды ён гэта агучваў. Леў Міхайлавіч быў чалавекам са 
смелымі гіпотэзамі і захапляльнымі ідэямі. Як вучоны ён рэпрэзентаваў 
сабой цэлую эпоху беларускага мовазнаўства.



28

Успаміны пра Льва міхайЛавіча ШакУна 

Я пазнаёміўся са Львом Міхайлавічам Шакуном толькі ў час пасту-
плення ў ас пі рантуру, а да таго фактычна і не ведаў пра гэтага чалаве-
ка, хаця, безумоў на, шмат чуў. Імя яго было вядомым, нават гучным 
у беларус кім мовазнаўстве, бо Леў Міхайлавіч з’яўляўся буйным вучо-
ным, белару сістам сусветнага ўзроўню. Не без унутранага хвалявання 
я прыйшоў на сваю першую сустрэчу з ім. Знаёмства з такой асобай – 
ужо падзея, а тут справа ішла пра тое, што прафесар стане маім навуко-
вым кіраўніком. У БДУ на гэты час ужо склалася традыцыя, што такі 
чалавек не проста кіраваў напісаннем дысертацыйнага даследавання, 
падтрымліваў у час абароны, але і вызначаў дарогу ў навуцы, дапамагаў 
зрабіць па ёй першыя крокі.

Нашы сустрэчы і размовы адкрылі перада мной усю шырыню нату-
ры і думкі прафесара. Ён лёгка акрэсліваў галіну пошуку, падказваў 
напрамкі даследавання, вызначаў кола пытанняў для прапрацоўкі. Зай-
мацца навукай пад яго кіраўніцтвам было цікава і прыемна. Ты быў 
упэўнены, што трэба рабіць так, а не інакш, і ў выніку атрымліваў ча-
каныя набыткі. Працавалася лёгка і плённа. Высновы адной часткі пад-
мацоўвалі падагульненні іншай, матэрыял з аднаго раздзела дапамагаў 
вызначыць праблематыку наступнага, і праца над дысертацыяй шпар-
ка рухалася. Кіраўнік сачыў за тваім пошукам, падказваў, на што звяр-
нуць увагу, адзначыць, а што апусціць, ад чаго адхіліцца («Гэтае пы-
танне вы ўжо будзеце ў сваёй доктарскай працы вырашаць», – часам 
казаў ён не без іроніі). Ідэі афармляліся ў на працоўкі, якія падводзілі 
да высноў, лагічных і пераканальных, і трэба было толькі занатаваць 
гэта. І тут Леў Міхайлавіч таксама прыходзіў на дапамогу. Яго стыль 
лёгкі для ўспрымання, бездакорны – ніякіх неахайнасцей у сказе, 
усе словы на сваіх месцах, а думкі ясныя і простыя. Працы прафеса-
ра адразу пазнавальныя сярод тэкстаў іншых беларускіх філолагаў. 
Маладым навукоўцам ён падказваў, як лепш і трапней сфармуляваць 
думку, пабудаваць перыяд, сказ, зрабіць выклад кароткім, якія пада-
браць характарыстыкі. І мы з радасцю і ўдзячнасцю прымалі парады 
і рэ камендацыі.

Гэта было тое, што называлася «навуковая школа», што падрыхтоў-
вала моладзь да самастойных заняткаў і працы. У выніку малады дас-
ледчык засвойваў галоўнае – методыку пошуку, авалодваў мета далогіяй 
навукі. Але разам з тым ён пераймаў і прынцыпы навуковай этыкі, 
няўлоўныя тонкасці культуры – зносін з калегамі, выкладу матэрыя-
лу, вядзення дыскусій ці палемікі.
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Аднак на самай справе Леў Міхайлавіч рабіў значна больш: ён пера-
даваў студэнтам свой бясцэнны і каштоўны вопыт, мудрасць і дасведча-
насць. Фактычна ён падаваў прыклад маладому пакаленню, як жыць 
навукай, бескарысліва служыць чалавецтву. І яны, навукоўцы, праг-
на, з удзячнасцю засвойвалі гэтыя веды.

Са мной прафесар хутка зламаў фармальныя бар’еры, што існавалі 
паміж навуковым кіраўніком і аспірантам, і ўсталяваў амаль сяброўскія 
адно сіны. Мы маглі абмяр коўваць розныя пытанні, весці гутаркі на 
шмат лікія тэмы. Мяне асабіс та цікавіла ранейшая эпоха – пасляваен-
нае жыццё, тагачасны лад, за вя дзёнкі, погляды і думкі лю дзей таго 
часу, і Леў Міхайлавіч мог шмат расказаць. Ён ведаў асабіста буйных бе-
ларускіх мовазнаўцаў другой паловы ХХ cт. і практычна ўсе падзеі ў гі-
сто рыі беларускага мовазнаўства той эпохі – тое, што нам было вядома 
толькі з падручнікаў. Леў Міхайлавіч мог доўга распавядаць на гэтую 
тэму, а я слухаў як зачараваны...

Апавядальнік ён быў выключны. У некалькіх словах прафесар мог 
вельмі трапна абмаляваць сітуацыю і раскрыць яе сутнасць, умеў пры-
цягнуць увагу слухача, перадаць у размове драматызм падзей, але за-
тым і расквеціць свой аповед нечаканым жартам ці параўнаннем. Тут 
нельга не згадаць і іронію, якой Леў Міхайлавіч карыстаўся вельмі ас-
цярожна, але заўжды трапна. Менавіта іронія часта дазваляла выявіць 
яму іншы, прыхаваны ад многіх сэнс сітуацыі ці выказаць свае адносіны 
да яе. Слухаць яго было асалодай.

Я дагэтуль шкадую, што ўзяў так мала ад вялікага і светлага чала-
века, які жыў побач са мной, мала, бо мог нашмат больш. Аднак мне ўсё 
ж пашанцавала – я вучыўся ў яго.

Дазволю сабе падзяліцца яшчэ адным асабістым успрыманнем пра-
фесара Льва Міхайлавіча. Для мяне гэта быў прадстаўнік дзівоснага 
свету беларус кіх вучоных – беларускамоўных навукоўцаў, шчырых па-
трыё таў. У іх ася роддзі слова «беларускі народ» было не пустым гукам. 
Яны аддавалі цяпло сваіх сэрцаў і інтэлект народу, жылі і працавалі дзе-
ля яго і ў імя яго. Бадай, самае галоўнае, што мне запомнілася, – гарачая 
і шчы рая вера вучонага ў свой народ, любоў да яго. Служэнню людзям ён 
ахвя раваў жыццё, сілы і здольнасці. Навуковыя пошукі і здабыткі Льва 
Мі хай лавіча Шакуна – дзеля славы і не ўмі ру часці народа, яго існавання 
ў стагоддзях. І гэта незабыўна.
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Л. І. Сямешка, 
 прафесар кафедры моладзевай палітыкі 

і сацыякультурнай камунікацыі 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, 

кандыдат філалагічных навук

Льва Мiхайлавiча Шакуна – вялiкага вучонага, чалавека высака
роднага i выключна iнтэлiгентнага – успамiнаю заўсёды з пачуццём 
глыбокай павагi i шчырай удзячнасцi. Выдатны прадстаўнiк беларус
кай школы гiсторыкаў мовы, даследчык, Леў Мiхайлавiч меў самае 
непасрэднае дачыненне да фармiравання новай лiнгвiстычнай ды
сцы п лiны – гiсторыi беларускай лiтаратурнай мовы. З аднолькавай 
ува гай яго пранiклiвапiльны позiрк засяроджваўся на працах су
час нiкаў i глядзеў у глыб вякоў нашай мовы, ахоплiваў дзесяць ста
годдзяў яе гiсторыi. Збiраючы па крупiнках i аднаўляючы страчаныя 
на працягу стагоддзяў веды, вучоны асэнсоўваў i выбудоўваў iх як цэ
ласную гiстарычную сiстэму, распрацоўваў метадалогiю вывучэння 
асноўных этапаў гiсторыi лiтаратурнай мовы. Яго працы – фундамен
тальныя даследаваннi, прысвечаныя пытанням развiцця беларускай 
лiтаратурнай мовы. І грунтоўнае бiблiяграфiчнае выданне «Гiсторыя бе
ларускага мовазнаўства», i першыя ўнiверсiтэцкiя падручнiкi «Гiсторыя 
беларускай лiтаратурнай мовы» i «Словаўтварэнне» ўжо вытрымалi вы
прабаванне часам i выклiкаюць не проста гiстарычную цiка васць, а за
стаюцца актуальнымi i адпавядаюць сучасным навуковым iнтэнцыям.

Амаль 26 гадоў Леў Мiхайлавiч кiраваў кафедрай беларускай мовы 
БДУ i ў зносінах са сваімі калегамі не ведаў iмператываў, быў заўсёды 
высокапрафесiйным i добразычлiвым. Ад творчай энергii прафесара 
сiлкавалася не адно пакаленне яго выхаванцаў – даследчыкаў сучаснай 
беларускай мовы i яе гiсторыi. Хоць уласна выхаваннем Леў Мiхайлавiч, 
здаецца, спецыяльна нiколi не займаўся, але стыль яго паводзiн, прын
цыповы i далiкатны, падпарадкаваны строгай дысцыплiне, аказваў 
на людзей велiзарнае выхаваўчае ўздзеянне. Здзiўляючая глыбiня i 
грунтоўнасць ведаў, якiмi ён шчодра дзялiўся з iншымi, уменне выслу
хаць, даць параду, не падкрэслiўшы рознiцу ў службовым становiшчы, 
ветлiвасць i заўсёды карэктна акрэсленая дыстанцыя ў стасунках з ка
легамi – рысы класiчнага акадэмiчнага стылю кiраўнiцтва Льва Мiхай
лавiча. Ды i сам ён, заўсёды элегантны, з густам апрануты, вет лiвы i 
стро гi, быў узорам пунктуальнасцi i акуратнасцi. Дастаткова ўспомніць, 
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як уладкаваны былі рэчы на яго стале: тыя тоненька завостраныя 
алоўкi, якiмi ён бясконца правiў, даводзячы да абсалюту, усе працы, 
што траплялi на яго стол, цi тыя ўпарадкаваныя папкi, дзе кожная па
перка мела сваё месца. Так i чуецца голас Льва Мiхайлавiча: «Нiколi нi
чо га не выкiдвайце. Гэта я вам гавару. Бо як толькi выкiнеш якую па
перынку, яна тут жа спатрэбiцца». Будучы дастаткова патрабавальным 
да прафесiйных якасцей супрацоўнiкаў i разумеючы ўзровень ведаў і 
працавітасці кожнага, ён нiколi не дазваляў сабе абмяркоўваць гэты 
ўзро вень з iншымi цi выказваць свае адносiны да асабістых якасцей ча
лавека, рабiць крытычныя заўвагi прыватнага характару.

Мне пашанцавала больш за 20 гадоў працаваць пад кiраўнiцтвам 
Льва Мiхайлавiча i сёння хацелася б узгадаць прафесара праз прыз
му маiх уласных прыватнанавуковых стасункаў з iм, тым больш што 
пачыналiся яны з узаемнага сумнення i ў не зусiм уласцiвым Льву Мi
хай лавiчу ключы. Цi то жартам, цi ўсур’ёз сустрэў ён мяне словамi: 
«Наўрад цi вялiкая знаходка вы для кафедры... Вядомы сцэнарый: за
мужжа, дзецi...» Я запярэчыла, што нiякага замужжа i дзяцей не пла
ную, але ў прынцыпе была згодная з iм, бо саманадзейна думала, што 
i для мяне кафедра – «наўрад цi». Каб прасвятлiць сiтуацыю – крыху 
ўспамінаў пра падзеi паўстогадовай даўнасцi.

У 1960я гг. актуальным было далучаць студэнтаў да распрацоўкi 
грамадскагiстарычнай тэматыкi. На нашым курсе чалавек дзесяць 
уключыліся ў гэтую справу. Мая праца, прысвечаная моладзевай пра
блематыцы, заняла на Рэспублiканскiм конкурсе 1е месца, была на
друкавана ў зборнiку прац маладых вучоных, затым стала перамож
цай Усе саюзнага конкурсу студэнцкiх навуковых прац. На 3м курсе 
з новай тэмай, прысвечанай жыццю i дзейнасцi В. Харужай, аналiзу 
яе пiсьмаў зза кратаў, я зноў стала лаўрэатам Усесаюзнага конкурсу. 
Пра ца была надрукавана ў Маскве i, як нi смешна, трапiла нават на Усе
саюзную выстаўку дасягненняў народнай гаспадаркi. Навуковыя сту
дэнцкiя канферэнцыi ў Маскве, Ленiнградзе, Адэсе, Баку, Са фii, розныя 
ўзнагароды, граматы Мiнiстэрства адукацыi СССР i ЦК УЛКСМ... З бу
дучыняй усё было зразумела: мяне пакiдалi стажорам на гiст арычным 
факультэце i давалi накiраванне ў аспiрантуру. Збiралася праводзіць 
даследаванне ў галіне фi ла со фii, якой тады вельмi захаплялася. Але ды
пломную працу трэба было абара няць на фiлалагічным факультэце, кры
ху змянiўшы палiтычны пафас на лiта рату разнаўчае гучанне.
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Падчас абмеркавання з дэканам пытання, дзе будзе абараняцца пра-
ца – на кафедры беларускай цi рускай лiтаратуры, i адпаведна хто бу дзе 
кіраўніком – прафесар Д. Я. Бугаёў цi прафесар П. I. Ткачоў, – у ка бi-
нет зайшоў прафесар А. А. Лойка, тагачасны сакратар партбюро. Па-
слухаўшы размову, з далiкатнай катэгарычнасцю запярэчыў: «Нi ў якiм 
разе. Займалася лiнгвiстыкай, i абараняцца трэба ў гэтай галіне, ды i 
кафедра беларускай мовы рэкамендуе ў аспi рантуру». Апошняму я не 
надала значэння, бо лiнгвiстычнай праблематыкай займалася не так 
старанна: семiнарская праца па беларускай мове на Рэспублiканскiм 
конкурсе атрымала толькi II катэгорыю, а накiраванне ў аспiрантуру 
далi яшчэ пяцi чалавекам з курса. Але на размеркаваннi, дзе па балах я 
iшла першай, паставiла подпiс там, дзе прапанавалi. Адзiнае ў той год 
месца ў аспiрантуры дасталася мне. Як казаў Р. Барадулiн: «...лёс такi 
хiтры пан, зводзiць людзей; ты думаеш, што вырашаеш, а гэта ён». Зра-
зумела, падставы для сумненняў былi. Здавалася, для кафедры я чала-
век выпадковы.

Тым не менш даволi хутка я трапiла пад магiчны ўплыў патраба-
вальнай дабрынi Льва Мiхайлавiча, яго строгай i добразычлiвай манеры 
стасункаў. Ён параiў мне тэму дысертацыi i пагадзiўся быць навуковым 
кiраўнiком. Аднак напрыканцы першага года аспiрантуры ўсё пайшло 
так, як i прадказваў прафесар – замужжа i г. д. Як было сказаць яму, 
як засведчыць сваю неабавязковасць? Хiба што толькi пакласці на стол 
дысертацыю. На кафедры ўсе пасмейвалiся з гэтых маiх перажыванняў. 
Давялося паскоранымi тэмпамi працаваць.

Успамiнаю, з якiм хваляваннем iшла вясновым суботнiм ранкам 
па завулку Казлова, як сустрэла мяне абаяльная i гасцiнная Алена 
Пiлiпаўна. Я ўпершыню ўбачыла iншага Льва Мiхайлавiча, не стро-
га-стрыманага, як заўсёды, а прыветлiва-лагоднага, усмешлiвага. Па 
тэлебачаннi паказвалi футбол, а затым фiльм «Веселые ребята». Леў 
Мiхайлавiч каменцiраваў, жартаваў. Увогуле, ён быў дасцiпным чала-
векам, умеў па-майстэрску кiнуць рэплiку. Але ў той дзень мне, здаецца, 
было не да жартаў. Я ўжо ведала, як блiскуча Леў Мiхайлавiч праяўляў 
сябе ў стылістыцы, бачыла, як шлiфавалiся сту дэнцкiя, аспiранцкiя, 
выкладчыцкiя працы, якую крышталiзацыю яны праходзiлi. Мой жа 
рэ фератыўны артыкул – агляд лiтаратуры, канцэптуальнае бачан-
не тэмы, якi я падрыхтавала на пачатку вучобы,–  ён вярнуў без пра-
вак: «...няблага як проба пяра». Зразумела, што да правак яшчэ трэ-
ба да расцi. Таму калi, нарэшце, Леў Мiхайлавiч пачаў хутка гартаць 
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дысертацыю i я не ўбачыла заўваг – гэта была катастрофа: тры гла-
вы, больш за 100 старонак друкаванага тэксту, i ўсё «проба пяра», а не 
за гарамi дэкрэтны водпуск. Ад сэрца адлягло, калi ўсё ж заўважыла 
нейкiя праўкi. Адзiнае, што сказаў тады Леў Мiхайлавiч: «Паглядзiце 
тут, нiчога не выпраўляйце i ў панядзелак аддавайце на кафедру на 
абмеркаванне». Больш нiякага каментару. На кафедры таксама без 
усялякiх штампаў тыпу «сталы даследчык» i да т. п., а толькi карот-
кае: «Адно скажу: гэтага чалавека не трэба вадзiць за руку. Працу мож-
на рэкамендаваць да абароны», хоць яшчэ не была гатова 4-я глава, 
напiсанне якой, дарэчы, расцягнулася на ўвесь трэцi аспiранцкi год i 
ўжо з дзiцём на руках. У далейшым такая мадэль стасункаў застала-
ся: Леў Мiхайлавiч нiколi не абмяркоўваў i фактычна не правiў мае ма-
тэрыялы, а я не ведала, што ён пра iх думае, як ацэньвае iх узровень. 
Адзiнае, што магло карэкцiравацца, гэта заключэннi на дасланыя на 
кафедру працы, якiя даволi часта даводзiлася рэцэнзаваць. Калi здара-
лася, што па нейкай прычыне атрымлiвалася занадта рэзкая па змесце 
рэцэнзiя, Леў Мiхайлавiч абавязкова надаваў ёй добразычлiвую форму, 
як бы згладжваў заўвагі, каб не пакрыўдзiць аўтара. Гэта была Школа 
Л. М. Шакуна – у вышэйшай ступенi iнтэлiгентнага i мудрага вучонага. 
Праз усё жыццё я заставалася ву чанiцай яго Школы, i гэта прымуша-
ла час ад часу глядзець на сябе, на ўсё зробленае нiбы збоку i iмкнуцца 
да тых крытэрыяў iдэальнага, якiмi вымяраліся праца i жыццё Льва 
Мiхайлавiча, чалавека, што ў пэўным сэнсе быў «камертонам этыкі» 
цi, кажучы словамi светлай памяцi Нiны Іванаўны Гiлевiч, «сумлен-
нем кафедры».

Многа сiлы трацiў прафесар на штодзённую арганiзацыйную дзей-
насць кафедры. Уважлiва i руплiва размяркоўваў нагрузку, улiч ваю-
чы патрэбы кожнага. З удзячнасцю ўспамiнаю, як разумна вызначала-
ся мая вучэбная нагрузка. Вiдавочна, ёсць рацыянальнае зерне ў тым, 
што часта выкладчыкi на працягу многiх гадоў чытаюць адзiн i той 
жа курс. Мне цiкава было выкладаць розныя курсы, i, дзякуючы Льву 
Мiхайлавiчу, я мела такую магчымасць. Пачаўшы з семiнарскiх занят-
каў па дыялекталогii i граматыцы, я за некалькi га доў распрацавала 
лекцыйныя курсы па ўсiх раздзелах сучаснай беларускай мовы, паз-
ней з задавальненнем чытала курсы гiсторыi беларускай лiтаратурнай 
мовы i гiстарычнай граматыкi на завочным факультэце. Жывучы, як i 
ўсе мы, у сiстэме каардынат савецкай рэчаiснасцi, Леў Мiхайлавiч добра 
разумеў, чым пагражае «вальнадумства» выкладчыку. Калi ў сярэдзiне 
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1970-х гг. я прынесла яму праграму новага спецкурса «Сацыяльны 
аспект развiцця беларускай мовы», ён, паглядзеўшы ўважлiва, сказаў: 
«Вы ж разумееце, што не ўсё зможаце сказаць. Ну i вас будуць СЛУ-
ХАЦЬ». Я гэта разумела i была ўдзячная яму за клопат.

Немагчыма без смутку i жалю ўзгадваць восень 1996 г., 70-годдзе 
Льва Мiхайлавiча i паездку ў Польшчу на апошнюю сустрэчу ўдзель-
нiкаў мiжнароднага праекта «Najnowsze dzieje jezykow slowianskich». 
Гэта была апошняя сустрэча з прафесарам. Мы многа размаў лялi не 
толькi на лiнгвiстычныя тэмы, але i на фiла софскiя, тэалагiчныя i про-
ста жыццёвыя. Я зноў пераканалася, якiм цудоўным суразмоўцам быў 
Леў Мiхайлавiч, як глыбока ён ведаў сусветную культуру. Выдатная 
памяць яго захоўвала бясконцую колькасць фактаў. Гаварылi i пра бу-
дучую кнiгу. Ён параiў мне падрыхтаваць сваю канцэпцыю, бачанне 
структуры манаграфii. Я зрабіла i аддала тэкст лiтаральна напярэдаднi 
яго ад’езду ў Кiеў. Прафесар паглядзеў, паклаў у папку, але нiчога не 
сказаў. Я з сумам думаю, што гэтая кнiга была б зусiм iншай, калi б 
у яе падрыхтоўцы ўдзельнiчаў Леў Мiхайлавiч. Ён многае не паспеў 
сказаць...

Абаяльны, добры i шчыры чалавек, выдатны беларускi вучоны, 
настаўнiк – такiм застаўся ў памяцi Леў Мiхайлавiч Шакун.
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З ЛІНГВІСТЫЧНАЙ  
СПАДЧЫНЫ ВУЧОНАГА

УЖЫВАННЕ ІМЕННЫХ І ЗАЙМЕННЫХ ФОРМ 
ПРЫМЕТНІКАЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Дысертацыя на атрыманне вучонай ступені  
кандыдата філалагічных навук. Мінск, 19531

ЗМЕСТ
УВОДЗІНЫ
РАЗДЗЕЛ I. Ужыванне іменных і займенных форм прыметнікаў 
у славянскіх мовах
РАЗДЗЕЛ ІІ. Ужыванне іменных і займенных форм прыметнікаў 
у атрыбутыўнай функцыі ў беларускай мове
РАЗДЗЕЛ ІІІ. Ужыванне іменных і займенных форм прыметнікаў 
у прэдыкатыўнай функцыі ў беларускай мове
ЗАКЛЮЧЭННЕ
БІБЛІЯГРАФІЯ

1 Пры падрыхтоўцы рукапісу дысертацыі да друку быў захаваны арыгі наль ны пра
вапіс: 1) тэрмінаў: дзеяпрыметнік, дзеяпрыслоўе, поўзнамянальны, субстан тывіраваны 
і інш.; 2) палітыкаідэалагічных назваў: комуніст, марксізма-ленінізма, (да)рэволюцый-
ны, рэволюцыя, соцыалізм(а) і інш.; 3) прозвішчаў і імёнаў: Георгій Скарына, Потэбня, 
Пешкоўскі, Обнорскі, Одоеўскі, Е. С. Істрына (Яўгенія Самсонаўна), Т. П. Ломцеў (Ці-
мафей Пятровіч) і інш., а таксама назваў дзяржавы Вялікае княства Літоўскае і рэ
лі гійнага твора Жыцце Алексея, чалавека божага; 4) слоў, якія паводле сучасных нор
маў пішуцца інакш: (на) поўшляху, заходнерускі, суб’ектывізма і інш.; 5) слоў, якія 
ў су часнасці знаходзяцца за межамі літаратурнага выкарыстання, але на пачатку 
1950х гг. з’яўляліся літаратурнымі: выраўненне ‘выраўноўванне’, іменна ‘менавіта’, 
пабудаванне ‘будова’, падразумляванне, палажэнне ‘становішча’, пераўвялічыць ‘пера
большыць’, разгаворнасць, (не)разлажымы, родственныя (мовы), рэзультат, унечасо-
вы, функцыяніравання і інш.; 6) часціц ж, жа, б, бы праз дэфіс; 7) скарачэння: і т. п.
Падобныя напісанні адпавядаюць нормам беларускай літаратурнай мовы пачат
ку 50х гг. ХХ cт. і з’яўляюцца арганічнай часткай аўтарскага навуковага маўлення 
Л. М. Шакуна. Яны перадаюць непаўторны моўны воблік як самога даследавання, 
так і былой эпохі ў цэлым. Захаваны аўтарскія выдзяленні па тэксце, афармленне 
бібліяграфічных спасылак і спісу літаратуры.
Тэхнічнае афармленне тэксту дысертацыі выканала дацэнт М. І. Свістунова. – Заўв. 
рэдкал.
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УВОДЗІНЫ

Прыметнікам сучаснай беларускай мовы, як і іншых славянскіх моваў, 
уласцівы дзве формы: іменная (яе яшчэ называюць нячленнай, кароткай) 
і займенная (або інакш – членная, поўная). Ужываюццаж тая і другая фор
мы колькасна не ў аднолькавай меры. У той час, як ужыванне займенных 
форм у сучаснай беларускай мове самае пашыранае як у атрыбутыўнай, так 
і ў прэдыкатыўнай функцыях прыметнікаў, іменныя формы могуць высту
паць толькі ў нешматлікіх, абмежаваных у асноўным прэдыкатыўнай функ
цыяй, пэўных выпадках.

Узнікае пытанне: чым абумоўлена ў сучаснай беларускай мове такое па
шыранае ўжыванне займенных форм прыметнікаў і што падтрымлівае ў та
кім разе тут тыя нешматлікія выпадкі з іменнымі формамі? Інакш кажучы, ці 
існуе якоенебудзь функцыянальнае або стылістычнае адрозненне ў значэн
нях іменных і займенных форм прыметнікаў як у атрыбутыўнай, так і ў прэ
дыкатыўнай функцыях у сучаснай беларускай мове?

Гэтае пытанне набывае асаблівую актуальнасць у святле такіх задач, якія 
пастаўлены перад совецкімі моваведамі І. В. Сталіным у яго геніяльных пра
цах па мовазнаўству.

Вырашэнне гэтага пытання, папершае, дае магчымасць растлума чыць 
адну з асаблівасцей граматычнага ладу беларускай мовы. Да следа ван неж 
граматычнага ладу мовы і яго змяненняў на працягу гі сторыі мае надзвы
чай важнае значэнне ў справе вывучэння той ці іншай мовы, бо, як указвае 
І. В. Сталін, «...галоўнае ў мове – яе граматычны лад і ас ноў ны слоўнікавы 
фонд»1, так як «...граматычны лад мовы і асноўны слоў нікавы фонд склада
юць аснову мовы, сутнасць яе спецыфікі»2.

Падругое, асаблівасць сучаснай беларускай мовы шырока ўжываць зай
менныя формы прыметнікаў пры звужаным, абмежаваным выка рыстанні 
іменных форм паўстае як вынік дзеяння тых працэсаў, якімі характарызуюцца 
ўнутраныя законы развіцця беларускай мовы, і вырашэнне пытанняў, звяза
ных з гэтай з’явай, можа даць некаторы матэрыял для высвятлення агульнай 
праблемы аб унутраных законах развіцця беларускай мовы. А гэта зноўтакі 
мае важнейшае значэнне ў справе вывучэння беларускай мовы, бо, як ву
чыць І. В. Сталін, «...галоўнай задачай мовазнаўства з’яўляецца вывучэнне 
ўнутраных законаў развіцця мовы»3.

1 І. В. Сталін. Марксізм і пытанні мовазнаўства. ДВ БССР, Мінск, 1951, стар. 23.
2 Тамжа.
3 Тамжа, стар. 25.
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Між тым пытанне аб прынцыпах ужывання іменных і займенных форм 
прыметнікаў у беларускай мове даследчыкамі спецыяльна не закранала
ся. Тое, што маецца ў лінгвістычнай літаратуры наконт гэтага пытання, вы
значаецца сваёй разрозненасцю і несістэматычнасцю. Гэта, у асноўным, – 
толькі кароткія заўвагі і агульныя разважанні ў граматыках беларускай мовы 
і асобных даследаваннях па яе гісторыі, кінутыя мімаходам пры разглядзе 
сінтаксічнага функцыяніравання прыметнікаў у беларускай мове. Сутнасць 
гэтых заўваг і разважанняў, часта выпадковых і павярхоўных, зводзіцца ў сваёй 
большасці да канстатацыі фактаў, без глыбокага аналізу іх і тлумачэння. Яны, 
гэтыя заўвагі, далёка не вычэрпваюць круга пытанняў, звязаных з ужываннем 
іменных і займенных форм прыметнікаў у беларускай мове1.

Усё гэта і прымусіла нас спецыяльна заняцца даследаваннем пытання 
аб ужыванні іменных і займенных форм прыметнікаў у беларускай мове, як 
у атрыбутыўнай, так і ў прэдыкатыўнай функцыях.

Асаблівасці ўжывання форм прыметнікаў у беларускай мове можна зра
зумець толькі тады, калі прасачыць даную з’яву ў гістарычным развіцці, у яе 
неадрыўнай сувязі з іншымі акружаючымі з’явамі. Гэта – асноўнае патраба
ванне марксісцкаленінскай метадалогіі. Пры вывучэнні любога пытання, ву
чыць В. І. Ленін, неабходна «...не забываць асноўнай гістарычнай сувязі, гля
дзець на кожнае пытанне з пункту гледжання таго, як пэўная з’ява ў гісторыі 
ўзнікла, якія галоўныя этапы ў сваім развіцці гэтая з’ява праходзіла, і з пункту 
гледжання гэтага яе развіцця глядзець, чым даная рэч стала цяпер»2. З дру
гога боку, «...любая з’ява можа быць зразумета і абгрунтавана, калі яна раз
глядаецца ў непарыўнай сувязі з акружаючымі з’явамі, у яе абумоўленасці ад 
акружаючых яе з’яў»3.

Адсюль вынікае, што пытанне аб ужыванні іменных і займенных форм 
прыметнікаў трэба разглядаць у сувязі з гісторыяй катэгорыі прыметніка ў бе
ларускай мове, у сувязі з своеасаблівасцямі гістарычнага развіцця беларускай 
мовы наогул, у сувязі з данымі іншых родственных моваў і ў першую чаргу – 
усходнеславянскіх, з развіццём якіх цесна звязана гісторыя беларускай мовы.

Зыходзячы з усяго гэтага, у даным даследаванні намі ставіцца задача, па
першае, паказаць ва ўжыванні іменных і займенных форм прыметнікаў як тое 
агульнае для ўсіх славянскіх моваў або асобных груп славянскіх моваў, так і тое 
своеасаблівае, што характарызуе ў даных адносінах беларускую мову на пра

1 Падрабязны агляд гэтых заўваг і разважанняў, дзеля сістэматычнасці ізлажэння, да
ецца ў паасобных разд. дысертацыі.

2 В. І. Ленін. Творы. Пераклад з 4га рускага выдання, т. 29, стар. 437.
3 І. Сталін. Аб дыялектычным і гістарычным матэрыялізме. Пытанні ленінізма. Пера

клад з 11га рускага выдання, Мінск, 1948, стар. 498.
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цягу яе гісторыі аж да сучаснага моманту; падругое, прасачыць тыя асноўныя 
зрухі, якія адбываліся ў гісторыі беларускай мовы ў функцыяніраванні форм 
прыметнікаў, растлумачыць, чым абумоўліваўся і абумоўліваецца выбар той 
або другой формы прыметніка ў атрыбутыўнай і прэдыкатыўнай функцыях 
у беларускай мове.

Канкрэтныя шляхі вырашэння пастаўленай намі задачы і наогул сапраўды 
на вуковага, марксісцкага вывучэння гістарычных законамернасцей развіцця 
мовы, грунтоўнага, усебаковага аналізу яе асобных з’яў указаны ў працах 
класікаў марксізмаленінізма і асабліва ў геніяльным творы І. В. Сталіна 
«Марк сізм і пытанні мовазнаўства», у якім з здзіўляючай яснасцю і глыбінёй 
да дзены асноўныя палажэнні аб сутнасці мовы як грамадскай з’явы, яе ха
рактэрных прызнаках, аб спецыфіцы развіцця і ўдасканалення мовы павод
ле ўнутраных законаў свайго развіцця. Новыя геніяльныя ўказанні атры
мала совецкае мовазнаўства ў працы І. В. Сталіна «Эканамічныя праблемы 
соцыялізма ў СССР», сярод якіх для нашага даследавання выключна важнае 
значэнне мае выказванне І. В. Сталіна аб аб’ектыўным характары законаў 
навукі, сфармуліраванае ім наступным чынам: «Марксізм разумее законы 
навукі, – усёроўна ці ідзе гутарка аб законах прыродазнаўства ці аб зако
нах палітычнай эканоміі, – як адлюстраванне аб’ектыўных працэсаў, якія 
адбы ваюцца незалежна ад волі людзей. Людзі могуць адкрыць гэтыя зако
ны, па знаць іх, вывучыць іх, улічваць іх у сваіх дзеяннях, скарыстоўваць іх 
у інтарэсах грамадства, але яны не могуць змяніць або адмяніць іх. Тым больш 
яны не могуць сфарміраваць або стварыць новыя законы навукі»1. Гэта вы
казванне І. В. Сталіна адносіцца і да законаў развіцця мовы – спецыфічных, 
унутраных законаў мовы, законаў, агульных для ўсіх моваў, для ўсіх перыядаў 
іх развіцця, і асобных законаў, уласцівых канкрэтным мовам або групам род
ственных моваў у тыя ці іншыя перыяды іх гісторыі.

Геніяльныя ўказанні класікаў марксізмаленінізма па пытаннях мова
знаўства і ляглі ў аснову нашага даследавання аб прынцыпах ужывання імен
ных і займенных форм прыметнікаў у беларускай мове.

***
Для вывучэння пастаўленай задачы намі былі абследаваны:
а) важнейшыя помнікі старажытнай беларускай мовы, з ахватам усіх 

жанраў старажытнай беларускай пісьменнасці, ад самых старэйшых (такімі 
з’яўляюцца полацкія і смаленскія гандлёвыя дагаворы і граматы ХІІІ cт.) да 
пазнейшых (інтэрмедыі з школьных драм і камедый ХVІІІ cт., напісаныя на 
тагачаснай беларускай мове).

1 І. Сталін. Эканамічныя праблемы соцыялізма ў СССР. ДВ БССР, Мінск, 1952, стар. 4.



39

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

1. Дагаворы, граматы і іншыя юрыдычныя помнікі – па наступных выданнях:
Акты, издаваемые Виленскою Археографическою комиссиею, т. ХІ. Акты 

Главного Литовского Трибунала, Вильна, 1880, скарочана – Вілен. акты,
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 

Археографическою Комиссиею:
т. І (1340–1506), Спб., 1846, скар. – АЗР, І,
т. ІІ (1506–1544), Спб., 1848, скар. – АЗР, ІІ,
т. ІІІ (1544–1587), Спб., 1848, скар. – АЗР, ІІІ,

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и 
изданные Археографическою Комиссиею:

т. І (1361–1598), Спб., 1863, скар. – АЮЗР, І,
т. ІІ (1599–1637), Спб., 1865, скар. – АЮЗР, ІІ,

Беларускі архіў:
т. І (ХVІ–ХVІІ cт.), Менск, 1927, скар. – Бел. арх., І,
т. ІІ (ХV–ХVІ cт.), Менск, 1928, скар. – Бел. арх., ІІ,
т. ІІІ. Менскія акты, вып. І (ХV–ХVІІІ cт.), Менск, 1931, скар. – Бел. 

арх., ІІІ,
Белорусский архив древних грамот, ч. І, М., 1824 (выданне І. Грыгаровіча), 

скар. – Бел. арх. Грыг.,
Грамоты, касающиеся до сношений северозападной России с Ригою и 

ганзейскими городами, в ХІІ, ХІІІ и ХІV веке. Найдены в Рижском Архиве 
К. Э. Напьерским и изданы Археографическою Комиссиею (с 8 литографи
рованными снимками), Спб., 1857, скар. – Нап’ер., Грам. (РусскоЛивонские 
акты, собранные К. Э. Напьерским, Спб., 1868, скар. – РЛА),

Соболевский А. и Пташицкий С. Палеографические снимки с русских 
грамот, преимущественно ХІV в. Издание Петроградского Археологическо
го Института, Спб., 1903, скар. – Саб. і Пташ.,

Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государ
ственной Коллегии иностранных дел, ч. І, М., 1813, скар. – Собр. гос. гр.,

Собрание древних грамот и актов, ч. І. Вильно, 1843, скар. – Собр. др. гр.,
Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских при 

Московском университете, 1899, кн. ІV (191), скар. – Чтения,
дакументы Літоўскай Метрыкі па выданнях:
Русская Историческая Библиотека, издаваемая Археографическою Ко

миссиею:
т. ХХ, 1903, скар. – ЛМ, РИБ, ХХ,
т. ХХVII, 1910, скар. – ЛМ, РИБ, ХХVII,
т. ХХХ, 1914, скар. – ЛМ, РИБ, ХХХ,
т. ХХХІІІ, 1915, скар. – ЛМ, РИБ, ХХІІІ,
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Судоўнік караля Казіміра Ягелавіча, даны Літве, 1468 г., скар. – Суд. Каз. 
(Акты, относящиеся к истории Западной России, т. І),

Першы або стары Літоўскі Статут 1529 г., скар. – Літ. cт., 1529 г. (Времен
ник Императорского Московского общества истории и древностей россий
ских, кн. 17, М., 1853).

2. Беларускія, т. зв. заходнерускія або літоўскія, летапісы:
Віленскі спіс у зборніку Аўраамкі 1495 г., скар. – Віл. сп.,
Увараўскі спіс ХV cт., скар. – Увар. сп.,
Супрасльскі спіс 1519 г., скар. – Супр. сп.,
Акадэмічны спіс сяр. ХVІ cт., скар. – Акад. сп.,
Спіс графаў Красінскіх у Варшаве ХVІ cт., скар. – сп. Крас.,
Спіс графаў Рачынскіх у Пазнані каля 1580 г., скар. – сп. Рач.,
Спіс Археалагічнага таварыства к. ХVІІ cт., скар. – сп. Археал. тав.,
Еўрэінаўскі спіс 1690 г., скар. – Еўр. сп.,
Спіс Быхаўца к. ХVІІ cт., скар. – сп. Бых.
(Полное собрание русских летописей, т. ХVІІ. Западнорусские летопи

си, Спб., 1907),
Баркалабаўскі летапіс ХVІІ cт., скар. – Барк. лет. (Барколабовская лето

пись, Вильна, 1910).

3. Помнікі палітычнай сатыры і бытавой літаратуры:
Прамова Мялешкі, ХVІ cт., скар. – Прам. Мял.,
Ліст да Абуховіча, ХVІІ cт., скар. – Ліст да Абух. (Працы Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта, № 16, 1927 г.),
Веставыя водпісы аршанскага старасты Філона КмітыЧарнабыльскага 

польскаму каралю Генрыку і літоўскім радным панам, 1573–1574 гг., скар. – 
Водп. Кміты (Акты, относящиеся к истории Западной России, т. ІІІ),

Дзённік Навагрудскага падсудка Фёдара Еўлашэўскага, 1564–1604 гг., 
скар. – Дзён. Еўл. (Киевская Старина, том ХІV, январь 1886 г.).

4. Пераклады рыцарскіх аповесцей ХVІ cт.:
Повесть w славном рыцэры Трысчан(е), скар. – ап. аб Тр.,
Истори# w кн#жати Кгвидоне, скар. – гіст. аб Гвід.,
Истори»" w Атыли короли угоръскомъ, скар. – гіст. аб Ат.
(Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Ака

демии Наук, т. 44, № 3, Приложения, СПб., 1888).
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5. Беларускія інтэрмедыі да школьных драм і камедый:
Інтэрмедыя са зборніка 1651 г., скар. – Інтэрм. 1651 (Е. Ф. Карский. Бе

лорусы, т. ІІІ, вып. ІІ, П., 1921),
Дзве інтэрмедыі пал. ХVІІІ cт. па рукапісу з паметкай «Выписано из быв

шихъ в Смоленской семинаріи комедей», скар. – Смал. інтэрм. (В. Н. Пе
ретц. К истории польского и русского народного театра. – Известия Отделе
ния русского языка и словесности Российской Академии Наук, 1905, кн. І),

Беларуская мова ў камедыі К. Марашэўскага 1787 г., скар. – К. Мар. (там
жа, Известия Отделения русского языка и словесности..., 1911, кн. 3),

Беларуская мова ў п’есе «Doktór przymuszony» Цэцэрскага 1787 г., скар. – 
Dokt. przym. (А. Сычевская. К вопросу о Мольере в польской драматической 
литературе ХVІІІ cт. – Русский Филологическийй Вестник, т. ХІІ, 1909).

6. Публіцыстычныя і рэлігійна-палемічныя творы:
Прадмова Васіля Цяпінскага да друкаванага Евангелля, каля 1570 г., 

скар. – Прад. Цяп. (Киевская Старина, т. ХХІV, январь 1889 г., Приложение),
Унія алъбо выкладъ преднейшыхъ арътыкуловъ, ку зъодноченью Грековъ 

съ костеломъ Рымскимъ належащыхъ, Вильно, 1595 г., скар. – Унія,
Апокрисисъ албо отповhдь на книжкы о съборh берестейскомъ... черезъ 

Христофора Филялета врихлh дана, Вильно, 1597–1599 гг., скар. – Апокр.,
Вопросы и отвhты православному зъ папежникомъ, 1603 г., скар. – Пыт. 

і адк.,
Гаръмонія альбо согласіе вhры, сакраменътовъ и церемоней святое Вос

точьное церъкви съ костеломъ Рымъскимъ, Вильно, 1608, скар. – Гарм.
(Русская Историческая Библиотека, т. VІІ, Пб., 1882),
Списание против люторовъ, ХVІ cт., скар. – Спісанне (Русская Истори

ческая Библиотека, т. ХІХ, Пб., 1903),
Діаріушъ албо списокъ дhевъ правдивыхъ... іеромонаха Аfанасія Фили

повича. Року 1646 мhсяца дня, скар. – Дыяр. (Русская Историческая Библи
отека, т. ІV, Пб., 1878).

7. Пераклады рэлігійных твораў:
Выданні Георгія Скарыны 1518–1519 гг., скар. – Скар.,

Книги царьствъ, 1–4 кнігі,
ПремUдрость Божи»",
Еклесиастесъ цар"» Саломона,
Есfеръ,

Евангелле Каліста, XVII cт., скар. – Ев. Каліста.
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8. Рэлігійныя аповесці і агіяграфічная літаратура:
Аповесць аб трох караляхвалхвах ХV cт., скар. – Ап. аб карал.,
Жыцце Алексея чалавека божага, ХV cт. – скар. – Жыц. Ал.,
Повесть о трех короляхволхвах в западнорусском списке ХV века. Труд 

В. Н. Перетца // Памятники древней письменности и искусства, СПб., 1903,
Страсці Хрыстовы, ХV cт., скар. – Стр. Хр. // Страсти Христовы в за

паднорусском списке ХV века. Труд Н. М. Тупикова. – Памятники древней 
письменности и искусства. СПб., 1901,

Казанне аб Сівілепрарочыцы, ХVІ cт., скар. – Каз. аб Сів. (выдана 
Е. Ф. Кар  скім – Варшавские Университетские известия, 1898, ІІ),

Жыцце Барыса і Глеба, ХVІІ cт., скар. – Жыц. Бар. і Гл. (выдана Е. Ф. Кар
скім – Варшавские Университетские известия, 1895, VІІ),

Жыцце святой Марыны, ХVІІ cт., скар. – Жыц. Марыны (Животъ святыя 
Марины и отца ея Евгенія, списанъ отъ Метафраста. – Юбилейный сборник 
в честь В. Ф. Миллера, под редакцией Н. А. Янчука, М., 1900).

б) асноўныя зборнікі беларускай народнай творчасці, як дарэвалюцыйнай, 
так і паслякастрычніцкай:

Беларускі народ супраць папоў і рэлігіі. Зборнік фальклорных твораў. Выд. 
АН БССР, Менск, 1939, скар. – Антырэл. зб.,

Н. Бессонов. Белорусские песни. Вып. І, М., 1871, скар. – Бясс.,
Жанчына ў беларускай народнай творчасці. Выд. АН БССР, Мінск, 1940, 

скар. – Жанч.,
М. Косич. Литвиныбелорусы Черниговской губернии, их быт и песни, 

СПб., 1902, скар. – Кос.,
И. И. Носович. Сборник белорусских пословиц (Сборник Отделения 

русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. ХІІ, № 2, 
СПб., 1874), скар. – Нас.,

Е. Р. Романов. Белорусский сборник, т. І, Губерния Могилевская. Вып. ІІІ. 
Сказки. Витебск. 1887, скар. – Рам.,

А. К. Сержпутовский. Сказки и рассказы белоруссовполешуков (Ма
териалы к изучению творчества белорусов и их говора). Издание Отделения 
русского языка и словесности Императорской Академии Наук. СПб., 1911, 
скар. – Сержп.,

M. Federowski. Lud białoruski na Rusi litewskiej. Tom III. Baśnie, przypowieści 
i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy, Nowogródka i Sokółki. Część II. 
W Krakowie. 1903, скар. – Фед.,

Чырвоная Армія і абарона Радзімы ў беларускай народнай творчасці. Выд. 
АН БССР, Менск, 1938, скар. – Чырв. Арм.,
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П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения 
Северозападного края, т. ІІ, СПб., 1893, скар. – Шэйн,

Р. Р. Шырма. Беларускія народныя песні, загадкі і прыказкі, т. І, ДВ БССР, 
Мінск, 1947, скар. – Шырма.

в) наступныя творы сучаснай мастацкай літаратуры ХІХ cт. і нашага часу:
Васкрэсенне Хрыстова і сашэствіе яго ў ад, скар. – Васк. Хр.,
Дзядзька Антон, скар. – Дз. Антон,
К. Каліноўскі. Мужыцкая праўда, № 1, 7, скар. – Калін.,
В. ДунінМарцінкевіч:

Пінская шляхта, скар. – Д.-М., Пін. шл.,
Залёты, скар. – Д.-М., Зал.,

Ф. К. Багушэвіч. Дзядзіна. Палясоўшчык. Сведка, скар. – Баг.
(Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя. Зборнік тэкстаў. Выд. АН БССР, 

Мінск, 1950),
М. Багдановіч. Выбраныя творы. Вершы, апавяданні і артыкулы. ДВ БССР, 

Мінск, 1952, скар. – Багд.,
Янка Брыль. У Забалоцці днее. ДВ БССР, Мінск, 1951, скар. – Брыль, 
Змітрок Бядуля. Салавей, скар. – Бяд. (Змітрок Бядуля. Выбраныя тво

ры, Мінск, 1947),
Пятро Глебка. Выбраныя творы. Мінск, 1952, скар. – Глебка,
В. І. Казлоў. Людзі асобага складу (Літаратурны запіс Аляксея Кула коў

скага), Мінск, 1952, скар. – Казлоў,
Якуб Колас:

Вершы. І том, ДВ БССР, Мінск, 1946, скар. – К., Вершы,
У палескай глушы, скар. – К., Пал. ап.,
У глыбі Палесся, скар. – К., Пал. ап.
(Якуб Колас. Аповесці. Мінск, 1948),
На ростанях, ч. І, скар. – К., Пал. ап., Пол.
(Часопіс «Полымя», № 2, 11 за 1949 г., № 4, 8 за 1950 г. і № 6 за 1951 г.),
Дрыгва. Мінск, 1946, скар. – К., Дрыгв.,
Адшчапенец, Мінск, 1950, скар. – К., Адшч.,

Кандрат Крапіва. Выбраныя творы, Мінск, 1947, скар. – Крап.,
Янка Купала:

Збор твораў. Вершы. Т. І. Выд. АН БССР, 1951 (Вершы 1904–1907 гг.), 
скар. – Куп., Зб. тв.,

Выбраныя творы. ДВ БССР, Мінск, 1952, скар. – Куп., Выбр. тв.,
Міхась Лынькоў. Векапомныя дні. Мінск, 1951, скар. – Лыньк.,
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Янка Маўр. Вакол свету. Зборнік твораў. Мінск, 1947, скар. – Маўр,
М. Паслядовіч:

Магістральны канал. Мінск, 1951, скар. – П., Маг. кан.,
Цёплае дыханне. Мінск, 1948, скар. – П., Цёпл. дых.,

Эдуард Самуйлёнак. Будучыня, Мінск, 1947, скар. – Сам.,
Алесь Стаховіч. Пад мірным небам. Мінск, 1948, скар. – Стах.,
Тарас Хадкевіч. Вяснянка. Мінск, 1949, скар. – Хадк.,
Кузьма Чорны:

Вясна, скар. – Ч., Вяс.,
Бацькаўшчына, скар. – Ч., Бацьк.,
Трэцяе пакаленне, скар. – Ч., Тр. пак.,
Люба Лук’янская, скар. – Ч., Лук.,
Скіп’ёўскі лес, скар. – Ч., Ск. л.,
Вялікі дзень, скар. – Ч., Вял. дз.
(Кузьма Чорны. Раманы і аповесці. ДВ БССР. Мінск, 1951).

Іван Шамякін. Глыбокая плынь. Мінск, 1949, скар. – Шам.

г) адказы на пытанні праграмы па вывучэнню беларускіх гаворак і чарнавікі 
дыялектных запісаў, сабраныя Сектарам дыялекталогіі Інстытута мовазнаўства 
Акадэміі Навук БССР і Беларускім дзяржаўным універсітэтам імя В. І. Леніна 
(прычым асноўная ўвага была звернута на аналіз чарнавікоў у сувязі з тым, 
што праграма Акадэміі Навук па вывучэнню сучасных беларускіх гаворак 
не ахоплівае пытання аб ужыванні форм прыметнікаў ні ў атрыбутыўнай, ні 
ў прэдыкатыўнай функцыях).

Акрамя гэтага, для параўнання намі прыцягваліся даныя іншых славянскіх 
моваў, і ў першую чаргу рускай, пад магутным уздзеяннем якой развівалася 
і развіваецца беларуская мова. Пры гэтым трэба агаварыцца, што магчымасці 
шырокага параўнання фактаў беларускай мовы і іншых славянскіх моваў 
у адносінах ужывання іменных і займенных прыметнікаў абмяжоўваліся не
дастатковай распрацоўкай данага пытання ў славянскім мовазнаўстве (больш 
дэталёва гэтае пытанне разглядалася толькі ў рускай мове).

***
Дзеля сістэматычнасці было мэтазгодным наша даследаванне разбіць на 

тры раздзелы.
Асобны (першы) раздзел прысвечаны пытанню аб ужыванні іменных 

і займенных форм прыметнікаў у славянскіх мовах. У гэтым раздзеле даецца 
агляд тых выказванняў, якія маюцца ў літаратуры адносна ўзнікнення зай
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менных форм і далейшага функцыяніравання іменных і займенных форм 
прыметнікаў у славянскіх мовах, так як без папярэдняга азнаямлення з гэ
тым нельга гаварыць аб асаблівасцях ужывання тых і другіх форм у белару
скай мове.

Пытанню аб асаблівасцях ужывання іменных і займенных форм пры
метнікаў у беларускай мове прысвечаны другі і трэці раздзелы: другі раздзел – 
у атрыбутыўнай функцыі, трэці – у прэдыкатыўнай, прычым агляд літаратуры 
па гэтаму пытанню даецца адпаведна ў кожным з гэтых раздзелаў.

Р а з д з е л  І 
УЖЫВАННЕ ІМЕННЫХ  

І ЗАЙМЕННЫХ ФОРМ ПРЫМЕТНІКАЎ 
У СЛАВЯНСКІХ МОВАХ

У сучасных славянскіх мовах, параўнаўча з данымі старажытных пісьмен
ных помнікаў, дзе пераважалі іменныя формы прыметнікаў (асабліва ў вы
казні ку), мае месца пашыранае ўжыванне прыметнікаў у займеннай форме 
як у функцыі азначэння, так і ў функцыі выказніка.

Аднак розныя славянскія мовы даюць неаднолькавыя рэзультаты ва ўжы
ван ні іменных і займенных форм прыметнікаў. Іменныя формы пераважа
юць у паўднёваславянскіх мовах, пашыранае ўжыванне займенных форм 
адзначаецца ў заходне і ўсходнеславянскіх мовах. Так, у заходне і ўсходне
славянскіх мовах у функцыі азначэння займенныя формы поўнасцю выцес
нілі іменныя (за выключэннем пэўных склонаў у групе прыналежных прымет
нікаў). Іменныя формы сустракаюцца рэдка, у некаторых выпадках, часцей за 
ўсё ў народнай паэзіі (у асобных выразах, прыказках, песнях), як перажытак 
мінулых з’яў у мове, і ў літаратурнай мове – як сродак стылізацыі пад народ
ную паэзію. Што датычыцца ўжывання прыметнікаў у функцыі выказніка, то 
ў польскай мове тут пануюць займенныя формы. Толькі нямногія прыметнікі, 
нараду з займеннымі формамі, захавалі ў функцыі выказніка іменныя формы: 
godzien, gotów, krzyw, łaskaw, miłościw, mądr, pełen, pewien, mocen, pijan, podobien, 
rad, rowien, ślep, syt, świadom, wart, wesół, winien, zdrów, žyw і некаторыя іншыя1. 
У чэшскай мове лік такіх прыметнікаў значна большы (хаця наогул і тут для 
прэдыката характэрны займенныя формы). Сюды можна дабавіць яшчэ такія 
прыметнікі: bezpečen, blízek, bohat, bos, dalek, dlužen, dychtiv, hladov, hrd, churav, 

1 A. Krasnowolski. Systematyczna składnia języka polskiego. Warszawa, 1909, стар. 39.
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jist, mlád, mrtev, nemocen, pamétliv, pilen, poslušen, práv, prost, samoten, schopen, 
silen, slab, smuten, svoboden, št’asten, účasten, vědom, věren, znám1. Займенныя 
і іменныя формы прыметнікаў у чэшскай мове могуць адрознівацца ў сваім 
лексічным значэнні: žak jest hodny, г. зн. дзейсны, і – žak jest hodny pochvaly, 
г. зн. варты пахвалы, jsem svoboden, г. зн. я вольны, і – jsem svobodný, г. зн. не 
жанаты. У славацкай мове займенныя формы ўжываюцца яшчэ шырэй, чым 
у чэшскай, а ў сербска-лужыцкай мове іменныя формы прыметнікаў наогул 
не захаваліся ў прэдыкатыўнай функцыі.

Ва ўкраінскай мове іменныя формы прыметнікаў у сучасны момант такса-
ма належаць да катэгорыі перажытачных, бо займенныя формы выконваюць 
тут і функцыі азначэння і функцыі выказніка. Тыя нямногія прыметнікі, якія 
захавалі яшчэ іменную форму, пераважна ўжываюцца толькі ў прэдыкатыўнай 
функцыі (варт, винен, готов, дрібен, жаден, здоров, ласкав, повинен і т. п.). 
У функцыі-ж азначэння іменныя формы захаваліся толькі ў назоўным скло-
не адз. ліку прыналежных прыметнікаў мужчынскага роду: братів, Андріïв, 
сестрин, а таксама ў тыповых формулах прыказкавага і песеннага фалькло-
ру, напр., сизокрил орел, зелен сад, ясен місяц, човен води повен і інш.2 У ру-
скай мове, дзе ў функцыі азначэння ўжываюцца толькі займенныя формы 
прыметнікаў (за выключэннем адзначаных вышэй выпадкаў, уласцівых усім 
усходне- і заходнеславянскім мовам), у прэдыкатыўнай функцыі сустрака-
юцца як іменныя, так і займенныя формы прыметнікаў, і хаця ў сучаснай 
літаратурнай мове заўважаецца як-бы перавага іменных форм, даследчыкамі, 
якія займаліся высвятленнем пытання аб ужыванні форм прыметнікаў у су-
часнай рускай літаратурнай мове, устаноўлена, што займенныя формы і тут 
маюць тэндэнцыю пашырацца за кошт іменных3.

Іншая справа ў паўднёваславянскіх мовах. Так, калі ў заходне- і ўсходне-
славянскіх мовах наглядаецца выцясненне іменных форм прыметні каў зай-
меннымі формамі, то ў такіх паўднёваславянскіх мовах, як сербская, бал-
гарская і славенская, у функцыі выказніка захаваліся толькі іменныя формы 
прыметнікаў, прычым для балгарскай мовы іменныя формы наогул з’яўля-
юцца асноўнымі: тут утрачана былое займеннае скланенне прыметнікаў, 

1 Фр. Травничек. Грамматика чешского литературного языка, часть І. 1950, стар. 360.
2 Курс сучасної українскої літературної мови, за ред. Л. А. Булаховського, том І, Київ, 

1951, стар. 454; том ІІ, Cинтаксис, Київ, 1951, стар. 48.
3 А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Изд. 2-ое, Учпедгиз, 1941, стар. 190, а 

таксама праца Н. Ю. Шведавай «Полные и краткие формы имен прилагательных в 
современном русском литературном языке», Ученые записки Московского государ-
ственного университета, вып. 150, Русский язык, Издательство МУ, 1952, стар. 132.
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і як у функцыі выказніка, так і ў функцыі азначэння ўжываюцца пераважна 
іменныя формы. Займенныя формы ўласцівы толькі некаторым прыметнікам 
мужчынскага роду адзіночнага ліку, прыметнікам з суфіксамі cки і -и 
(бълга́рски, де́тски, те́лешки, о́вчи, кра́ви), прыметнікам пры ўласных на
звах (све́ти Петр, Бе́ли И́скър, Зли дол) і форме клічнага склону (дра́ги И́ване, 
бра́те ми́ли). У множнымжа ліку абедзве формы супалі ў адным канчатку -и: 
голе́ми се́ла, ми́ли къщи1. У сербскай мове ў функцыі азначэння ўжываюцца як 
іменныя, так і займенныя формы прыметнікаў (за выключэннем прыналеж
ных, якія маюць толькі адну, іменную форму: Стоjнов, царев, Маjчин, Ивањ, 
Никољ). Адрозненне паміж іменнымі і займеннымі прыметнікамі атры бу
тыўнымі асноўваецца на значэнні неакрэсленасці і акрэсленасці: пры метнікі 
першага тыпу азначаюць якасць безадносна да якоганебудзь пэўнага прад
мета, у той час як займенныя прыметнікі, абазначаючы якасць, адносяц
ца да аднаго, пэўнага, вядомага прадмета або асобы, напр., уласныя назвы 
Ц̑рн̑а Гора (Чарнагорыя), Б̑ел̑и Поток (сяло) і црна гора (чорная гара), бел по-
ток (белы ручай)2.

Да ўсяго сказанага трэба дадаць, што ў сучасны момант у славянскіх мо
вах, дзякуючы пашыранаму ўжыванню займенных форм, наогул не ад усіх 
прыметнікаў можна ўтварыць іменную форму. Так, нават у сербскай мове, дзе 
для прэдыката характэрны толькі іменныя формы прыметнікаў, прыметнікі на 
-jи, -ски, -њи (гőсподскӣ, jунāчкӣ, ви́шњӣ, средњи, дӣвљӣ, до́mаћӣ) выступаюць 
у функцыі выказніка ў займеннай форме, так як яны наогул не могуць утва
раць іменных форм (тоеж самае можна сказаць і аб балгарскіх прыметніках 
на cки і -и).

Пашыранае ўжыванне займенных прыметнікаў у славянскіх мовах – з’ява 
параўнаўча нядаўняя. У пэўны перыяд развіцця славянскіх моваў словы са 
значэннем якасці (прыметнікі) наогул мелі толькі адну форму – іменную 
і марфалагічна нічым не адрозніваліся ад слоў са значэннем прадметнасці 
(назоўнікаў). Тагачасныя прыметнікі групіраваліся, як і назоўнікі, па асно
вах на -о-, -а-, -ŭ-, -ĭ-, прычым вельмі рана, у сувязі з развіццём катэгорыі 
рода, атрымалі перавагу асновы на -о- (мужчынскі і ніякі роды; з адрозненнем 
толькі ў назоўным, вінавальным, клічным склонах) і на а- (жаночы род)3.

1 Л. Андрейчин. Грамматика болгарского языка, М., 1949, стар. 258–259.
2 Cт. Новакович. Грамматика сербского языка, СПб., 1890, стар. 130.
3 Так, ужо на агульнаславянскай глебе асновы на ĭ ператварыліся ў нязменныя словы 

тыпу особъ, испълнъ, а асновы на ŭ або зусім зніклі, або, ускладненыя далучэннем 
памяншальнага суфікса ък, перайшлі ў скланенне на о, а (параўн. літ. saldûs – 
cлав. сладъкъ).



48

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

На ранняй стадыі свайго развіцця прыметнікі супадалі з назоўнікамі ў ад
ной агульнай катэгорыі – катэгорыі імені, з якой яны ўзніклі шляхам ужыван
ня імені то як назвы прадмета, то як назвы прыметы, якасці. Даныя старажыт
нейшых індаеўрапейскіх моваў (лацінскай, грэчаскай, зендскай, санскрыта 
і інш.) могуць служыць ілюстрацыяй да гэтага палажэння: у гэтых мовах 
адсутнічала асобае скланенне для прыметнікаў – прыметнікі тут скланяліся, 
як назоўнікі. Адрозненне прыметнікаў ад назоўнікаў на старажытнейшых 
стадыях развіцця індаеўрапейскай мовы выяўлялася, такім чынам, толькі 
сінтаксічна: імя выступала як прыметнік толькі ў атрыбутыўнай функцыі. 
А. А. Патэбня, гаворачы аб гісторыі паходжання катэгорыі прыметніка, адзна
чае, што такое старажытнае імя, якое магло азначаць і прадмет і якасць, цвёр
да яшчэ не дыферэнцыравалася. Пасутнасці, яно не было яшчэ ў поўным 
сэнсе ні назоўнікам, ні прыметнікам. «Различие между существительным 
и прилагательным в языке, доступном наблюдению, в историческое вре
мя, уменьшается по направлению к прошедшему... – піша ён. – В существи
тельном в таком же направлении от нас увеличивается атрибутивность»1. 
Як прыклад гэтага Патэбня прыводзіць выпадкі ўжывання ступеняў параў
нання ад назоўнікаў, якія сустракаюцца ў помніках старажытнай рускай 
пісьменнасці: бережhе (бліжэй да берага), скотhе, звhрhе («к чему прило-
жю піянаго скотину ли і нарекu, нъ того скотhе; звhрь ли, нъ того звhрhе 
і несмысльнhе» – аглашэнні Кірыла Іерусалімскага, рукапіс ХІІ cт.), а таксама 
выпадкі ўтварэння ад назоўнікаў фактытыўных і пачынальных (начинатель
ных) дзеясловаў: звhрhть, псhть, чертhть і г. д. З другога боку, уласцівасць, 
якасць, у сваю чаргу, мысліліся больш канкрэтна, апрадмечана.

Такім чынам, сучасныя катэгорыі назоўніка і прыметніка маглі ўзнікнуць 
толькі дзякуючы таму, што пэўная частка імён пачала ўжывацца пераважна 
для абазначэння якасцей, у атрыбутыўнай функцыі, у той час як другая частка 
імён пераважна ўжывалася для абазначэння прадметаў. Гэтую думку А. А. Па
тэбня сфармуляваў наступным чынам: «Путь от существительного к прилага
тельному есть атрибутивное употребление имени существительного»2.

Каліж у той частцы імён, якія ўжываліся для абазначэння якасцей прад
метаў, выпрацаваліся асобыя граматычныя і сінтаксічныя прыметы, уласцівыя 
толькі гэтай частцы імён (да такіх адносяцца наяўнасць асобага скланення, 
спецыяльнай суфіксацыі, змяненне па родах, ступені параўнання, дапасаван
не з азначаемым назоўнікам у родзе, ліку, склоне), тады канчаткова афарм

1 А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, том ІІІ, Харьков, 1899, стар. 43. 
Цытаты з рускай і ўкраінскай моваў намі ў далейшым не перакладаюцца.

2 А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, стар. 77.
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ляецца катэгорыя прыметніка, завяршаецца размежаванне прыметнікаў і на
зоўнікаў.

Адной з важнейшых граматычных прымет, уласцівых катэгорыі пры мет
ніка ў той ці іншай меры ва ўсіх славянскіх мовах, з’яўляецца асобае, зай
меннае скланенне. Яно ўтварылася шляхам далучэння да іменнай формы 
прыметніка постпазітыўнага члена – указальнага займенніка и, я, е (аснова 
на -о-). У далейшым гэты член, дзякуючы сцяжэнню, асіміляцыі і іншым фа
нетычным працэсам, зросся з іменем, ператварыўся ў канчатак, і ў сучасных 
славянскіх мовах ён ніколі не аддзяляецца і з’яўляецца часткай адзінага цэлага.

Працэс утварэння займеннага скланення прыметнікаў і размежаван
ня займенных і іменных прыметнікаў у славянскіх мовах працякаў яшчэ 
ў дагістарычны перыяд развіцця гэтых моў. Большасць вучоных, пачынаю
чы акад. Шахматавым1 і канчаючы сучаснымі даследчыкамі, лічыць, што гэ
тая з’ява працякала яшчэ ў эпоху славянабалтыйскага адзінства2, прычым, 
як адзначае А. І. Талкачоў у сваім аўтарэфераце кандыдацкай дысертацыі 
«История членных прилагательных русского языка», займеннае скланенне 
ўзнікла ў славянскіх і балтыйскіх мовах у выніку самастойных працэсаў, якія 
працякалі паралельна ў гэтых моўных групах, а не ў адзін і тойжа час і з ад
ных і тыхжа форм, як гэта сцвярджаюць некаторыя вучоныя3.

Пагэтаму ўжо ў самых старажытных помніках славянскай пісьменнасці 
мы знаходзім ужыванне абедзвюх форм прыметнікаў – як іменных, так і зай
менных. Разам з тым даныя гэтых помнікаў ужо адлюстроўваюць і тыя зрухі, 
якія адбываліся ва ўжыванні гэтых форм. Так, калі помнікі стараславян
скай мовы ў прэдыкаце захоўваюць выключна іменныя формы прыметнікаў, 
і чым далей у мінулае, тым паслядоўней вытрымліваецца даны прынцып, то 
ў функцыі азначэння ўжо ў гэтых помніках сустракаюцца як іменныя, так 
і займенныя формы прыметнікаў, і чым бліжэй к нашаму часу, тым больш 
пераважаючымі тут з’яўляюцца займенныя формы.

Даследчыкі гісторыі славянскіх моваў ужо даўно зацікавіліся гэтай з’явай, 
аднак глыбокае вывучэнне пытання аб прынцыпах ужывання іменных і зай
менных форм прыметнікаў у старажытных славянскіх мовах, і ў прыватнасці 

1 А. Шахматов. Синтаксис русского языка, стар. 491.
2 Некаторыя даследчыкі, напр., Беліч (гл. А. Белић, Акценатске студиje, књ. І, Бео

град, 1914, стар. 1–2), аўтары граматыкі польскай мовы (T. Benni, I. Łoś, K. Nitsch, 
J. Rozwadowski, H. Ułaszyn. Gramatyka języka polskiego, 1923, стар. 248) і інш., адно
сяць гэты працэс да больш позняга часу, да перыяду агульнаславянскага адзінства.

3 А. И. Толкачев. История членных прилагательных русского языка. Часть І. Формы 
мужского рода единственного числа. Смоленск, 1952, стар. 3–4.
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ў старажытнай агульнарускай (усходнеславянскай) мове, развярнулася па
са праўднаму толькі ў наш час, у працах совецкіх моваведаў. Доўгі час у лінг
вістычнай літаратуры адносна гэтага пытання мела месца толькі канстата
цыя тых ці іншых фактаў без глыбокага іх асвятлення і закончаных вывадаў.

Так, ужо А. Х. Вастокаў у сваёй граматыцы стараславянскай мовы1, адзна
чаючы факт наяўнасці іменных і займенных форм прыметнікаў у атры бу
тыўнай функцыі ў помніках стараславянскай мовы, звязвае ўжыванне зай
менных форм у гэтых помніках з членам у грэчаскіх тэкстах і гаворыць, што 
іменныя формы прыметнікаў (па яго тэрміналогіі, «окончание неопределен
ное») ужываюцца там, дзе ў грэчаскай мове няма члена, а займенныя формы 
(«окончание определенное») выражаюць член, уласцівы для грэчаскай мовы. 
Аднак факты стараславянскай мовы не заўсёды адпавядалі гэтаму прынцыпу, 
і Вастокаву прыходзіцца адзначыць, што займенныя формы часам сустрака
юцца і там, дзе ў грэчаскай мове няма члена.

Гэтую думку Вастокава адносна прынцыпаў ужывання іменных і зай
менных форм прыметнікаў атрыбутыўных у славянскай мове падтрымлівае 
і Ф. Буслаеў у сваёй «Исторической грамматике русского языка». Штож да
тычыцца рускай мовы, то ён гаворыць наступнае: «Различие в значении меж
ду формами краткими и полными (г. зн. паміж іменнымі і займеннымі. – 
Л. Ш.) уже затерялось как в старинном, так и в народном языке русском: так 
что употребление той или другой формы по большей части зависит от благо
звучия и склада речи»2.

Больш грунтоўна падыйшоў да гэтага пытання Ф. Міклошыч. Ён такса
ма звязвае ўжыванне займенных і іменных форм прыметнікаў атрыбутыўных 
у стараславянскай мове з катэгорыяй акрэсленасці і неакрэсленасці, якая 
ў грэчаскай мове выражалася праз ужыванне члена пры прыметніку ці, у про
цілеглым выпадку, яго (члена) адсутнасць. Аднак гэтае палажэнне атрымоўвае 
ў яго працы больш дэталёвую распрацоўку. Ён сцвярджае, што займенныя 
формы ўказваюць на абазначаны прыметнікам і назоўнікам прадмет як на 
ўжо ўпамянуты або вядомы раней, указваюць, што злучэнне займеннага 
прыметніка з даным назоўнікам не ўпершыню вытвараецца ў акце гутаркі. 
Іменныяж формы ўказваюць на выражаны прыметнікам і назоўнікам стан 
як на невядомы да гэтага моманту. Іменныя формы, такім чынам, азначаюць, 
што ў процілегласць займенным прыметнікам злучэнне іменнага прыметніка 

1 А. Х. Востоков. Грамматика церковнославянского языка, изложенная по древней
шим оного письменным памятникам, СПб., 1863, стар. 35.

2 Ф. Буслаев. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис, изд. 3е, М., 1869, 
стар. 205.
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з назоўнікам адбываецца ўпершыню ў гутарцы данай асобы1. Такоеж значэн
не, на думку Міклошыча, маюць займенныя формы прыметнікаў у літоўскай 
і латышскай мовах. Адначасова Міклошыч заўважае, што ў далейшым у сла
вянскіх мовах развілося ў той ці іншай меры пашырэнне займенных форм за 
лік іменных і ўжыванне іменных форм пачало ўжо абумоўлівацца пэўнымі 
сінтаксічнымі ўмовамі, якія ён і намячае ў сваёй працы, пакідаючы без увагі 
выказанае імжа раней палажэнне аб сутнасці адрознення форм прыметнікаў 
на аснове катэгорыі акрэсленасцінеакрэсленасці.

Меркавання, што займенныя прыметнікі (па тэрміналогіі розных аўтараў 
«поўныя», «складаныя», «акрэсленыя») у помніках стараславянскай мовы 
ўзніклі ў сувязі з патрэбнасцю адрозніць азначэнне прадмета ўжо вядома га, 
пэўнага ад невядомага, упершыню ўпамянутага, прытрымліваюцца мно гія 
пазнейшыя даследчыкі стараславянскай мовы, напр., В. Вондрак2, А. Мейе3, 
аўтары граматыкі сучаснай украінскай літаратурнай мовы, калі сцвярджа
юць, што займенныя прыметнікі «вживалися на означення певної осо
би чи речі, і в них займенник, власне, виконував функцію постпозитивно
го ар тикля»4, аўтары падручнікаў па стараславяскай мове А. М. Селішчаў5 
і С. Д. Нікіфараў6, якія да гэтага яшчэ дадаюць, што займенная форма пры
метніка з’яўлялася таксама сродкам падкрэсліць, выдзеліць уласцівасць або 
якасць прадмета.

Аднак гэты пункт гледжання на пытанне аб прынцыпах ужывання імен
ных і займенных форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі, высуну
ты Ф. Міклошычам у адносінах да старэйшых славянскіх помнікаў, часта не 
адпавядаў даным помнікаў пазнейшага перыяду развіцця славянскіх моваў, 
у прыватнасці, усходнеславянскай (агульнарускай) мовы. На гэта звярнула 
ўвагу Е. С. Істрына ў сваёй рабоце «Употребление именных и местоименных 
форм прилагательных в Синодальном списке І Новгородской летописи»7. Пад
вяргаючы крытычнаму разгляду палажэнне Міклошыча аб ужыванні іменных 

1 F. Miklosich. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Band 4. Vergleichende 
Syntax der slavischen Sprachen. Wien, 1868–1874, стар. 132 і наступн.

2 В. Вондрак. Древнецерковнославянский синтаксис, перев. Н. Кудрявского, Казань, 
1915, стар. 8.

3 А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стар. 357–358.
4 Курс сучасної українскої літературної мови, т. І, Київ, 1951, стар. 453.
5 А. М. Селищев. Старославянский язык, часть ІІ, Учпедгиз, 1952, стар. 127.
6 С. Д. Никифоров. Старославянский язык, Учпедгиз, 1952, стар. 66.
7 Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук, 

т. ХХІІІ, кн. І, Петрд, 1919.
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і займенных прыметнікаў у стараславянскай мове, Істрына адзначае адсутнасць 
адзінства прынцыпу ў Міклошыча і заўважае, што хаця Міклошыч да некато
рай ступені і праў (у прыватнасці, правільнымі будуць яго думкі адносна таго, 
што займенныя формы прыметнікаўазначэнняў ужываліся ў тым выпадку, 
калі прыметнік з назоўнікам утваралі ўжо вядомае, гатовае злучэнне, а такса
ма яго заўвагі аб ужыванні іменных форм прыметнікаў у пэўных сінтаксічных 
умовах), аднак вывады Міклошыча патрабуюць папраўкі, бо іншы раз цяжка ці 
наогул нельга вызначыць пярвічнасць або паўторнасць (вторичность) злучэння 
данай прыметы з назоўнікам. На аснове аналізу з’яў Сінадальнага спіска 1га 
Ноўгарадскага летапісу, яна прыходзіць да наступных вывадаў:

«1. Местоименная форма употребляется в тех случаях, когда определе
ниеприлагательное называет признак предмета известный, обычный, само 
собой вытекающий для данного случая и вообще не отражающийся ярко в 
сознании; так называемый признак не имеет существенного значения в об
щем смысле предложения, не проявляется энергично и не привлекает к себе 
внимания...

2. Именная форма употребляется в тех случаях, когда определениеприла
гательное означает признак, применяющийся к предмету, как результат акта 
мысли, результат умозаключения; в силу этого, она означает всегда признак, 
энергично проявляющийся, существенный для данного предложения, пре
вышающий значение существительногоопределяемого. Значение именной 
формы прилагательного может быть определено, как значение предикатив
ное» (стар. 51–52).

Такогаж самага погляду (г. зн. сцвярджэнне прэдыкатыўнасці іменных 
форм, энергічнасці і праяўлення прыметы, якая выражаецца іменным пры
метнікам) Істрына прытрымліваецца і ў сваёй пазнейшай рабоце «Cин так
сические явления Синодального списка I Новгородской летописи»1.

Некаторыя даследчыкі гісторыі рускай мовы ў той ці іншай меры пацвяр
джаюць гэтыя вывады Істрынай на аснове аналізу пэўных старажытных рускіх 
помнікаў. Так, Л. А. Булахоўскі ў сваім «Историческом комментарии»2 зга
джаецца з тым, што займенныя формы прыметнікаў указваюць на прымету 
не істотную, праяўляемую не энергічна, а іменныя формы, наадварот, указва
юць на прымету, якая прымяняецца к прадмету як вынік акта мыслі, як «ре
зультат умозаключения», як прымета з прэдыкатыўным значэннем.

1 Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук, 
т. XXIV, кн. 2, Петрд, 1923, стар. 139.

2 Л. А. Булаховский. Курс русского литературного языка. Том ІІ. Исторический ком
ментарий. 4е, испр. и дополн. издание, Киев, 1953, стар. 228 і наступн.
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Тое, што азначэнне, выражанае іменнай формай прыметніка, адроз ні
ваецца ад азначэння, выражанага займеннай формай, сваёю прэды ка тыў
насцю, якая звязана з яркасцю, энергічнасцю праяўлення прыметы, пад
крэслівае і В. І. Баркоўскі, аналізуючы сінтаксіс старажытных рускіх грамат1.

Аднак і яны, і сама Істрына заўважаюць, што ў старажытных помніках су
стракаецца многа выключэнняў з гэтага правіла.

А. А. Шахматаў таксама знаходзіў асноўнае адрозненне ў старажытнай 
мове азначэння, выражанага іменнай формай прыметніка, ад азначэння, вы
ражанага займеннай формай, у прэдыкатыўнасці першага: «зълъ человhк» аз
начае «зълъ сы человhк» (будучы злым), прычым апушчэнне дзеяпрыметніка 
адбывалася, па яго думцы, яшчэ ў даўнюю эпоху2.

У самы апошні час думку аб прэдыкатыўнасці іменных форм прыметнікаў 
выказвала і В. Л. Георгіева, якая прааналізавала выпадкі ўжывання іменных 
і займенных форм прыметнікаў у розных групах азначэнняў у старажытнай 
рускай мове і прышла да вываду, што погляд Міклошыча аб залежнасці фор
мы прыметніка ў атрыбутыўнай функцыі ад «акрэсленасці» і «неакрэсленасці» 
прадмета з’яўляецца няправільным, так як ён не пацвярджаецца данымі ста
ражытных рускіх помнікаў. Яна прыходзіць к заключэнню, блізкаму да за
ключэння, высунутага Істрынай: «Анализ текстов убеждает в том, что в эпо
ху, непосредственно предшествующую времени более или менее широкого 
распространения на Руси письменности, разграничение именной и место
именной форм прилагательных в функции определения шло по линии на
личия или отсутствия в этом определении предикативности»3. Тут жа яна 
заўважае, што акрэсленасць і неакрэсленасць прыметы і адсутнасць або 
наяўнасць прэдыкатыўнасці – гэта зусім розныя планы, хаця і судатыкальныя 
практычна. Апошнім і тлумачыць яна з’яву змяшэння прынцыпу размежаван
ня дзвюх форм прыметніка, пасля таго, як указальны займеннік, стаўшы кан
чаткам, згубіў у свядомасці гаворачых сваё самастойнае значэнне. Разам з тым 
Георгіева адзначае, што помнікі старажытнай рускай пісьменнасці, у тым ліку 
і помнікі старэйшай пары, ужо выяўляюць працэс замены іменнай формы 
прыметніка атрыбутыўнага формай займеннаю, як больш выразнай, нават 

1 Гл.: В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот (Простое предложение), 
изд. Львовского государственного университета, 1949, стар. 223, а таксама рэцэн
зію В. І. Баркоўскага і П. С. Кузняцова на 3е выданне «Исторического коммен
тария» Л. А. Булахоўскага ў часопісе «Русский язык в школе», № 2, 1951, стар. 74.

2 А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, стар. 492.
3 В. Л. Георгиева. Синтаксические функции прилагательных в древнерусском языке. 

Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1952, стар. 5.
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у тых выпадках, калі выражаемае прыметнікам азначэнне дае повад лічыць 
яго прэдыкатыўным. Гэтае прэдыкатыўнае значэнне прыметніка выражаец
ца ўжо часам іншымі, сінтаксічнымі сродкамі. Што датычыцца працэсу вы
цяснення іменнай формы прыметнікаў формаю займеннаю ў атрыбутыўнай 
функцыі, то працэс гэты ішоў нераўнамернымі шляхамі, у залежнасці ад 
марфалагічных, лексічных і стылістычных умоў.

З іншых даследчыкаў гісторыі рускай мовы пытанне аб прынцыпах ужы
вання іменных і займенных форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі 
ў старажытнай рускай мове закранаў у сваіх працах С. П. Обнорскі, аднак 
прынцыпіяльна новага па данаму пытанню ён нічога не дае. Обнорскі пры
знае заключэнне Е. С. Істрынай аб тым, што ўжыванне той ці іншай фор
мы прыметніка выклікалася істотнасцю або неістотнасцю прыметы, чы
ста суб’ектыўным1. У сваю чаргу ён высоўвае два прынцыпы размежавання 
іменных і займенных форм прыметнікаў. Першы прынцып асноўваецца на се
мантыцы прыметніка: прыметы, якія ўяўляліся неакрэсленымі, перадаваліся 
праз іменныя формы прыметнікаў, а прыметы, якія ўяўляліся акрэсленымі, 
вядомымі, – праз займенныя формы2.

Другі прынцып высоўваецца Обнорскім ва ўжо названым вышэй яго 
даследаванні «Русская правда как памятник русского литературного язы
ка». Гэты прынцып асноўваецца на сінтаксічных функцыях прыметнікаў: 
у атрыбутыўнай функцыі, – гаворыць ён, – ужываюцца займенныя формы 
прыметнікаў, выключна ў займеннай форме ўжываюцца субстантывіраваныя 
прыметнікі; у іменнайжа форме ўжываюцца прыметнікі ў прэдыкатыўнай 
і поўпрэдыкатыўнай (г. зн. калі прыметнік уваходзіць у канструкцыю двай
ных склонавых форм) функцыях (стар. 760). Выпадкі змяшчэння займен
ных і іменных форм прыметнікаў аўтар тлумачыць уплывам тэндэнцыі да 
ўтварэння займенных форм.

Як бачна, сінтаксічны прынцып акад. Обнорскага – толькі канстатацыя 
фактаў, таму што ён абыходзіць маўчаннем выпадкі ўжывання іменных форм 
прыметнікаў у функцыі азначэння і займенных – у функцыі выказніка, якія 
мелі месца ўжо ў старажытных рускіх помніках. Што датычыцца першага яго 
прынцыпу, семантычнага, то ён блізкі да палажэння, высунутага ў свой час 
Міклошычам.

1 С. П. Обнорский. Русская Правда как памятник русского литературного языка. Из
вестия Академии Наук СССР, Отделение общественных наук, № 10, 1934, стар. 762.

2 С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего пери
ода. Изд. АН СССР, М.–Л., 1946, стар. 169 і наступн.
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Паіншаму, у мараўскім духу, падыходзіць да вырашэння пытання аб 
прынцыпах узнікнення займенных форм прыметнікаў і адрозненні паміж 
імен нымі і займеннымі формамі прыметнікаў у гісторыі рускай мовы 
А. Г. Руд неў у сваім артыкуле «К вопросу о принципах употребления имен
ных и местоименных прилагательных в древнерусском языке»1. Ён не зга
джаецца з прынцыпамі абазначэння акрэсленасцінеакрэсленасці прыметы 
праз ужыванне займенных і іменных форм прыметнікаў. У помніках стара
жытнай рускай мовы, сцвярджае ён, для іменных форм прыметнікаў адвеч
ным з’яўляецца ўжыванне іх у ролі прэдыката (іменнай яго часткі). У атры
бутыўнай функцыі традыцыйна выкарыстоўваюцца займенныя прыметнікі. 
У гэтай функцыі маглі ўжывацца толькі тыя іменныя прыметнікі, якія мелі 
аслабленае канкрэтнае рэчыўнае значэнне або ўжываліся ў пераносным 
значэнні (стар. 152). Аднак факты мовы ў многіх выпадках не адпавядаюць 
гэтаму сцвярджэнню. Падыходзячы да пытання аб прычынах узнікнення 
ў прыметнікаў займеннай формы з пазіцый так званага «новага вучэння аб 
мове», ён разглядае факт паяўлення займенных форм прыметнікаў як сро
дак выражэння новай граматычнай катэгорыі ў мове, якая развівалася на 
аснове «понятийной категории прилагательного» і для фармальнага выра
жэння гэтай паняційнай катэгорыі. Пагэтаму іменныя і займенныя формы 
прыметнікаў пэўны час заставаліся стылістычна і семантычна нейтральнымі, 
дзякуючы чаму і было магчымым іх змяшэнне. З такім пунктам погляду на 
паходжанне займеннай формы прыметніка таксама згадзіцца нельга. Адной 
гэтай прычыны было недастаткова, так як у мове вядома нямала граматыч
ных катэгорый, якія маюць аднолькавае марфалагічнае афармленне, і гэта, 
тым не менш, не перашкаджае іх абасабленню, дыферэнцыяцыі як пэўных 
граматычных катэгорый.

Такім чынам, даследчыкі, якія займаліся пытаннем аб ужыванні займен
ных і іменных форм прыметнікаў у функцыі азначэння ў старажытнай ру
скай (і наогул стараславянскай) мове, выказалі два асноўныя пункты гле
джання: адны лічаць, што размежаванне гэтых форм зыходзіла з прынцыпу 
перадачы акрэсленасці, вядомасці і неакрэсленасці, невядомасці таго сло
вазлучэння, якое выражаецца прыметнікам і назоўнікам; другія лічаць, што 
прычынай ужывання іменных і займенных прыметнікаў з’яўлялася большая 
прэдыкатыўнасць першых у супрацьлегласць апошнім.

Не гледзячы на тое, што тымі ці іншымі даследчыкамі прыцягваліся для 
пацвярджэння сваіх вывадаў даныя помнікаў, неаднолькавых у храналагічным 

1 Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института име
ни А. И. Герцена, т. 69, Л., 1948, стар. 143.
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плане (так, Міклошыч пацвярджаў свае вывады данымі стараславянскіх 
помнікаў, а Істрына – данымі больш позніх помнікаў старажытнай агульнару
скай пісьменнасці), гэтыя два пункты гледжання ў лінгвістычнай літаратуры 
высоўваюцца як выключаючыя адзін другога. І ў гэтым заключаецца іх недахоп.

Гэтую акалічнасць улічыў Л. П. Якубінскі1. Утварэнне займенных пры
метнікаў Якубінскі звязвае, услед за многімі даследчыкамі, з фармі ра ваннем 
катэгорый акрэсленасці і неакрэсленасці ў славянскіх мовах. Ён адзначае, 
што тлумачэнне займеннай формы прыметніка як членнай (г. зн. формы з ар
тыклем, указваючы на акрэсленасць прадмета), якое ідзе ад Міклошыча, 
з’яўляецца ў сваёй аснове зусім справядлівым. Першапачаткова займеннік 
и, я, е, які далучаўся да прыметніка, захоўваў сваю поўную значымасць. Гэты 
займеннік адносіўся да азначаемага прадмета і ўказваў на прадмет, як на 
акрэслены, вядомы ўпамянуты. Якубінскі прыводзіць для пацвярджэння 
свайго палажэння прыклады з Зографскага евангелля: принесош# ему осла-
бленъ жилами, на одрh леж#шть... и рече ослабленуму (– этому) – у апошнім 
выпадку ўжыта займенная форма, паколькі гутарка ідзе ўжо аб вядомым рас
слабленым, и сърhтосте и дhва бhсъна ў процілегласць ужо вядомаму – из-
вестиш# всh о Бhсъную і інш. Такім чынам, ужыванне іменнай і займеннай 
формы прыметніка ў старажытнейшых славянскіх помніках выклікалася ка
тэгорыяй акрэсленасці і неакрэсленасці ў прымяненні да назоўнікаў, азна
чаных прыметнікам.

Але ўжо ў старажытнейшых славянскіх помніках наглядаецца змяшэнне 
гэтых форм. Катэгорыя акрэсленасці і неакрэсленасці, толькі што ўзнікшая 
ў мове, якбы распадаецца. Іменныя формы пераважна замацоўваюцца за 
прэдыкатыўнай функцыяй.

Гэта тлумачыцца той акалічнасцю, што ў самым спосабе ўтварэння ка
тэгорыі акрэсленасці і неакрэсленасці ў славянскіх мовах караніліся прычы
ны яе слабасці. Справа ў тым, што граматычна афармлялася толькі паняцце 
акрэсленасці (шляхам пастаноўкі артыклязайменніка и, я, е). Адсутнасць
жа члена выражала як паняцце неакрэсленасці, так і такія выпадкі, якія былі 
нейтральнымі ў адносінах да катэгорыі акрэсленасці і неакрэсленасці (сюды 
адносіліся ў вобласці лексікі ўласныя імёны, назвы агульнавядомых мясцо
васцей, гарадоў, свят і т. п., якія выступалі як акрэсленыя, незалежна ад таго, 
упаміналіся яны да гэтага ў кантэксце ці не, так як паняцце акрэсленасці 
дано ў самім лексічным значэнні гэтых слоў). Дваякая функцыя іменных 

1 Л. П. Якубинский. Из истории имени прилагательного, Доклады и сообщения Ин
ститута языкознания Академии Наук СССР, № 1, 1951 г., тоеж самае гл.: Л. П. Яку
бинский. История древнерусского языка, М., 1953, стар. 209–219.
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форм прыметніка (неакрэсленасць і нейтральнасць) аслабляла сістэму выра
жэння акрэсленасці і неакрэсленасці. Далей, катэгорыя акрэсленасці ў ста
ражытнай агульнарускай мове выражалася пастаноўкай члена не пры на
зоўніку, а пры прыметніку, дзякуючы чаму прыметнік і станавіўся займенным. 
Гэта зноўтакі стварыла непаслядоўнасць ва ўжыванні іменных і займенных 
прыметнікаў, г. зн. аслабляла выражэнне акрэсленасці і неакрэсленасці, так як 
часта прыметнікі самі па сабе, па свайму значэнню, без члена азначалі прад
мет як пэўны, акрэслены, напрыклад, прыналежныя прыметнікі і блізкія па 
значэнню да іх адносныя прыметнікі на ьскъ, якія, аднак, маглі ўжывацца і з 
членам, г. зн. у займеннай форме (сын Ярославль і Всеволожая – жонка Усе
валада, Миндовговая, Борисовую; чудьска земля і чудьская (пераважна) земля).

Але галоўная прычына распаду катэгорыі акрэсленасці і неакрэсленасці за
ключаецца ў тым, што займеннік и, я, е далучаўся да прыметніка толькі тады, 
калі прыметнік стаяў у функцыі азначэння, і ніколі не далучаўся да прыметніка 
ў функцыі выказніка, таму што ў выказніку прыметнік выступае сам па сабе як 
прымета, характэрная для прадмета вядомага, пэўнага, акрэсленага (раз якая
небудзь прымета прыпісваецца ў іменным выказніку якомусьці прадмету, то 
гэты прадмет з’яўляецца ўжо вядомым). Член у такім выпадку лішні, і ён не 
ставіўся. У выказніку выступалі толькі іменныя формы прыметніка.

Такім чынам, унутры прыметнікаў з самага пачатку займенныя і іменныя 
прыметнікі супрацьпастаўляліся як акрэсленыя і неакрэсленыя, з аднаго 
боку, і як атрыбутыўныя і прэдыкатыўныя – з другога. Процілегласць атры
бутыўнасці і прэдыкатыўнасці, дзякуючы надзвычайнай сіле катэгорыі прэ
ды катыўнасці ў мове, паступова пераважала процілегласць акрэсленасці і не
акрэсленасці. Паступова функцыя прыметнікаўазначэнняў замацавалася за 
займеннымі прыметнікамі, а функцыя прыметнікаўвыказнікаў засталася за 
іменнымі формамі.

Так прадстаўляе сабе Якубінскі працэс утварэння займенных форм пры
метнікаў і іх размежавання з іменнымі формамі. Разглядаючы гэты пра
цэс у непасрэднай сувязі з развіццём катэгорыі прыметніка, Якубінскі, та
кім чынам, указвае, што як прынцып выражэння катэгорыі акрэсленасці 
і не акрэсленасці ў прымяненні да назоўніка, які азначаўся прыметнікам, 
так і прынцып выражэння прэдыкатыўнасці і атрыбутыўнасці прыметніка 
адкладвалі свой адбітак на ўжыванне іменных і займенных форм прыметнікаў 
у старажытных помніках славянскага пісьменства.

Штож датычыцца выпадкаў змяшэння гэтых прынцыпаў, якія маюць 
месца ва ўжыванні іменных і займенных прыметнікаў ужо ў ранніх стара
жытных славянскіх помніках, то яны, зыходзячы з меркавання Якубінскага, 
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тлумачацца распадам катэгорыі акрэсленасці і неакрэсленасці і перавагай 
катэгорыі прэдыкатыўнасці ўнутры прыметнікаў.

Гэтыя разважанні Л. П. Якубінскага, увогуле пераканаўчыя, даюць падста
ву гаварыць аб пэўных агульных прынцыпах ужывання іменных і займенных 
форм прыметнікаў у функцыі азначэння ў помніках старажытных славянскіх 
моваў і ў прыватнасці ў помніках старажытнай агульнарускай пісьменнасці. 
Вызначэнне такіх прынцыпаў неабходна для разумення наступных змяненняў 
ва ўжыванні форм прыметнікаў у гісторыі славянскіх моваў і ў прыватнасці – 
у гісторыі беларускай мовы.

У лінгвістычнай літаратуры маюцца, акрамя гэтага, пэўныя ўказанні на 
канкрэтныя выпадкі ўжывання тых і другіх форм прыметніка ў помніках ста
ражытнай агульнарускай мовы і ў меншай меры – стараславянскай мовы.

Папершае, адносна колькасных суадносін ва ўжыванні іменных і зай
менных форм у пэўных групах прыметнікаў у функцыі азначэння.

Як адзначаюць даследчыкі, у помніках рускай мовы якасныя прыметнікі 
ў функцыі азначэння ўжываліся пераважна ўжо як займенныя па форме. Для 
іменных прыметнікаў атрыбутыўных характэрна ў асноўным постпазітыўнае 
ўжыванне. У параўнанні з займеннымі такія прыметнікі вызначаюцца нека
торай ступенню прэдыкатыўнасці.

Адносныя прыметнікі таксама маглі ўжывацца ў дзвюх формах, у адроз
нен не ад сучасных (у сучаснай рускай мове, і наогул ва ўсходне і заходне
славянскіх мовах, яны выступаюць толькі ў адной, займеннай форме). Пры
чым, адносныя прыметнікі, азначаючыя матэрыял, з якога зроблен прадмет, 
у сярэднім, даюць невялікую перавагу іменнай формы; прыметнікіж, аз
начаючыя ўсе іншыя адносіны прадмета, ужываюцца, за адзінкавымі вы
ключэннямі, у займеннай форме. Для іменных прыметнікаў і тут характэрна 
постпазітыўнасць. Прыметнікі на -ьскъ амаль заўсёды ўжываюцца ў займен
най форме (выпадкі з іменнай формай гэтых прыметнікаў сустракаюцца вельмі 
рэдка і назіраюцца, у асноўным, у летапісах у злучэннях з назоўнікамі земля, 
род, племя, дети, сын, язык, прычым, самі прыметнікі прадстаўляюць утварэнні 
ад назваў плямён і народнасцей: словенска земля, хананеиско племя і інш.).

Прыналежныя прыметнікі, наадварот, ужываліся, за надзвычай рэдкім 
выключэннем, у іменнай форме, таму што яны, падобна імёнам уласным, не 
патрабуюць дадатковага падкрэслівання іх аднесенасці да пэўнай асобы, іх 
акрэсленасці: задачай гэтых прыметнікаў было не азначэнне якасці прадмета, 
акрэсленага ці неакрэсленага, а ўказанне на прыналежнасць прадмета пэўнай 
асобе або жывёле. Прыналежныя прыметнікі пагэтаму не патрабавалі, падобна 
якасным, асобай характарыстыкі, сцверджання быцця якасці ў часавым плане. 
Акрамя гэтага, захаванню іменнай формы ў групе прыналежных прыметнікаў, 
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як заўважае В. І. Баркоўскі, спрыяла і тая акалічнасць, што ў прыналежнасці 
ёсць пэўная ступень прэдыкатыўнасці, так як паняццем прыналежнасці 
ўстанаўліваюцца і сцвярджаюцца адносіны валодання, прыналежнасці прадме
та да асобы1. Прыметнікі гэтай групы сустракаюцца ў асноўным у прэпазіцыі, – 
значна часцей, у параўнанні з іншымі групамі прыметнікаў.

Субстантываваныя прыметнікі ў помніках рускай мовы ўжываліся звы
чайна ў займеннай форме. Выключэннем з’яўляюцца прыметнікі виновать, 
богатъ, нищъ, убогъ, старъ, якія сустракаюцца і ў іменнай форме, і такія слова
злучэнні, якія стаяць на шляху да поўнага пераўтварэння ў прыслоўе (от мала 
до велика і т. п.).

Падругое, адзначаецца, што працэс выцяснення займеннымі формамі 
іменных форм прыметнікаў, які праследжваецца ўжо ў ранніх славянскіх 
пісьменных помніках, залежаў ад пэўных марфалагічных, лексічных і стылі
стычных умоў. Так, на выбар той ці другой формы ў функцыі азначэння 
аказвалі ўплыў: склон, таму што ў розных склонах парознаму працякаў пра
цэс выцяснення іменных форм (напрыклад, ужо ў граматах XIII–XIV cт. 
у творным склоне прыметнікі мужчынскага і ніякага родаў у асноўным су
стракаюцца ў займеннай форме); далей, лік (прыметнікі ў множным ліку, за 
выключэннем назоўнагавінавальнага склона, рана таксама страцілі іменныя 
формы); значэнне самога прыметніка і азначаемага назоўніка; акружаючы 
кантэкст; жанравая своеасаблівасць помніка і інш. Выпрацоўваліся асобныя 
сінтаксічныя канструкцыі, у якіх і ў функцыі азначэння доўгі час захоўваліся 
іменныя формы прыметнікаў, накшталт наступных:

1) калі прыметнік выступаў у якасці азначэння да назоўніка, які ўваходзіць 
у састаўны выказнік, г. зн. да ІІга назоўнага: и б#ше град твердъ юрьевъ2 (г. зн. 
і быў Юр’еў цвёрды горад), дивно оружие млтва и постъ (г. зн. малітва і пост – 
дзіўная зброя) і інш.;

2) у якасці азначэння да назоўніка ва ўскосным склоне, г. зн. к дапаў
ненню: оубиша добра кнз# полотьского товтила; быс сhчи злh і інш.;

3) калі прыметнік выступае ў ролі прэдыкатыўнага атрыбута: а сам при-
де сдравъ;

4) у якасці адасобленага азначэння: Его же англи не могоутъ зрhти и мно-
гочити крылы закрываютьс (усе прыклады з рускіх летапісаў);

5) у другім прыметніку пры наяўнасці двух азначэнняў, злучаных паміж 
сабой злучнікам и, пры адным і тымжа азначаемым (прычым першы пры

1 В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот, стар. 283.
2 Прыклады з помнікаў старажытнага пісьменства даюцца намі з некаторым спраш

чэннем графікі: апускаюцца цітлы і вынесеныя з радка літары зноў уносяцца ў ра
док. – Заўв. рэдкал.
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метнік ужываецца ў займеннай форме): вhрный рабъ и м@дръ; род л@кавый и 
любодhинъ (прыклады з св. пісання). Гэтае правіла вытрымліваецца ў помніках 
старэйшай пары, асабліва стараславянскіх;

6) калі прыметнік знаходзіцца ў палажэнні пасля займенніка: сквозh вся-
ко страшно место (прыклад з дагавора рускіх з грэкамі);

7) калі прыметнік і назоўнік азначаюць адно паняцце: велик дhнь; з Нова-
городка; и приде Бhлугороду Всеславъ;

8) у некаторых выразах стандартнага пабудавання, якія былі характэрны 
для летапісаў і, дзякуючы свайму традыцыйнаму ўжыванню, захаваліся аж да 
XVII cт.: быс пожаръ великъ і інш.

Разам з тым даследчыкамі адзначаецца, што нават у гэтых выпадках ужо 
ў старэйшых рускіх помніках іменныя формы маглі выцясняцца займеннымі 
формамі, якія станавіліся характэрнай асаблівасцю прыметнікаў у функцыі 
азначэння і, дзякуючы сваёй большай марфалагічнай выразнасці, катэгорыі 
прыметніка наогул. Пагэтаму ў помніках рускай мовы іменныя і займенныя 
формы часта сустракаюцца ў аднолькавых, паралельных сінтаксічных умовах.

Працэс выцяснення іменных форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функ
цыі займеннымі формамі прыводзіць да таго, што ў старажытных рускіх (вя
лі ка рускіх) граматах ужо XV cт. адносныя прыметнікі, як адзначаюць да
следчыкі, выступаюць звычайна ў займеннай форме, падобна як і ў сучаснай 
рускай мове, а якасныя прыметнікі хаця і сустракаюцца ў іменнай форме, але 
надзвычай рэдка1. Старыя суадносіны паміж значэннямі тых і другіх форм 
прметнікаў у функцыях азначэння, такім чынам, знікаюць, аднак, рэшткі 
іменных форм якасных і нават адносных прыметнікаў яшчэ доўгі час су
стракаюцца ў старажытных рускіх пісьменных помніках (напр., у маскоўскіх 
помніках дзелавога пісьменства нават XVII cт. у такіх словазлучэннях, як – 
пришелъ Чернец молодъ, прислали ковшъ золотъ; пры пералічэнні: да шуба оста-
лась синь... да сапоги сафьяны червлены; у складаных геаграфічных назвах: 
в Новh городh, з Бhла озера2.

А ў паэтычных творах, як заўважае Л. А. Булахоўскі ў сваім даследаванні 
аб рускай літаратурнай мове першай палавіны XIX cт., толькі прыблізна 
к  40ым гадам XIX стагоддзя канчаткова замірае ранейшае вольнае ўжыванне 
ў функцыі азначэння, нараду з займеннымі, форм іменных прыметнікаў3.

1 В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот, стар. 256.
2 П. Я. Черных. Историческая грамматика русского языка. Краткий очерк. М., 1952, 

стар. 178–179.
3 Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. Том ІІ. 

«Радянська школа», Киев, 1948, стр. 326–327.
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Займенныя формы прыметнікаў, як больш выразныя марфалагічна, змаглі 
стаць паўсямеснымі ў функцыі азначэння толькі тады, калі, дзякуючы раз
віццю сінтаксічнага ладу мовы, выпрацаваліся асобныя, больш дасканалыя 
граматычныя сродкі выражэння праз адзін і тойжа марфалагічны тып пры
метнікаў разнастайных сэнсавых і стылістычных адценняў, якія раней частко
ва выражаліся праз ужыванне іменных або займенных форм (такімі сродкамі 
з’явіліся, напрыклад, інверсія, незвычайны парадак слоў у сказе, адасабленне 
прыметнікаў з мэтай падкрэсліць якасць прадмета, выдзеліць прэдыкатыўнае 
адценне якасці і т. п.).

*	*	*
У старажытных славянскіх мовах, як ужо ўпаміналася вышэй, для выказ

ніка былі характэрнымі іменныя формы прыметнікаў.
Гэтая асаблівасць наглядаецца ў той ці іншай меры як ва ўсходне сла

вянскіх, так і заходнеславянскіх мовах старэйшай пары. Так, у старажытнай 
рускай мове прыметнікі ў функцыі выказніка выступалі толькі ў іменнай фор
ме. Старэйшыя помнікі чэшскай і польскай моваў таксама багаты іменнымі 
формамі прыметнікаў, прычым у старажытнай польскай мове яны сустрака
юцца значна радзей, чым у чэшскай.

Але ўжо вельмі рана ў помніках заходнеславянскіх моваў пачалося выцяс
ненне іменных форм прыметнікаў у функцыі выказніка займеннымі формамі. 
Даследчыкі гісторыі польскай мовы адзначаюць, што ўжо ў XVI cт. ужыван
не пісцамі ў помніках старажытнай польскай пісьменнасці прыметнікаў прэ
ды катыўных у іменнай форме стварае ўражанне наўмыснага архаізавання1. 
Прэдыкатыўнае ўжыванне займенных прыметнікаў развівалася і ва ўсходне
сла вян скіх мовах. Н. Ю. Шведава, якая ўпершыню ў рускай лінгвістыцы за
ня лася даследаваннем пытанняў аб часе і ўмовах узнікнення і развіцця прэ
ды ка тыўнага ўжывання займенных форм прыметнікаў у старажытнай рускай 
літаратурнай мове2, сцвярджае, што першыя даставерныя сляды паяў лення 
займен ных форм прыметнікаў у выказніку адносяцца да помні каў ары гі
нальнай рускай прозы ўжо XV cт. (стар. 106), а В. Л. Георгіева ў сваім аўта
рэфераце «Синтаксические функции прилагательных в древнерусском язы
ке» заўважае, што гэтую з’яву ў помніках рускай мовы трэба аднесці да яшчэ 

1 Гл.: Jan Łoś. Gramatyka polska. Część III. Odmienia (fleksja) historyczna. Lwów – War
szawa – Kraków, 1927, стар. 141.

2 Н. Ю. Шведова. Возникновение и распространение предикативного употребления 
членных прилагательных в русском литературном языке XV–XVIII вв. (Авторефе
рат), Доклады и сообщения Института русского языка Академии Наук СССР, вып. I, 
изд. АН СССР, М.–Л., 1948.
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больш ранняга часу, так як ужо ў «Повести временных лет» па Лаўрэн цьеў
скаму спіску ёю было адзначана 13 прыкладаў ужывання займеннай формы 
прыметнікаў са звязкай быть і дзеясловамі рэчыўнага значэння1. Шведава 
паказвае, што прэдыкатыўнае ўжыванне займенных прыметнікаў развівалася 
ў пэўны час на рускай глебе самастойнымі шляхамі, на аснове народных га
ворак, а не пад уздзеяннем уплыву польскай мовы канца XVII – пачатку 
XVIII стагоддзяў, як гэта выказвалася ў свой час некаторымі даследчыкамі2, 
таму што працэс узнік нення займенных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай 
функцыі ў ста ра жытнай рускай мове працякаў значна раней таго часу, калі 
можна га варыць аб некаторым уплыве польскай і ўкраінскай кніжнасці на 
рускую пісьменнасць (і мову наогул), ды і самыя раннія рускія канструкцыі 
з зай меннымі прыметнікамі ў прэдыкаце адзначаліся сваёю арыгінальнасцю, 
самабытнасцю і караніліся ў глыбінях народнай гаворкі3.

Неабходна адзначыць, што пытанне аб функцыяніраванні займенных 
прыметнікаў у прэдыкаце доўгі час няправільна вырашалася ў рускай гра
матычнай навуцы. Нават выдатнейшыя рускія граматысты першай палавіны 
ХІХ cт. у гэтым пытанні дапускаюць пэўныя хібы. Так, многія навукоўцы 
і школьныя граматыкі з пачатку ХІХ стагоддзя і аж да пачатку ХХ cт., у сілу 
кніжнай традыцыі, лічаць займенныя формы прыметнікаў у функцыі выказ
ніка нелітаратурнымі і не прызнаюць за імі права грамадзянства. Такую дум
ку праводзіць і Вастокаў у сваёй граматыцы рускай мовы4, калі сцвярджае, 
што толькі іменныя, па яго тэрміналогіі – «спрягаемые», прыметнікі могуць 
ужывацца пры дзеяслове, г. зн. у выказніку.

Іншыя граматыкі хаця і ўказваюць на магчымасць ужывання займен
ных прыметнікаў у выказніку, але толькі канстатуюць такую магчымасць і не 
імкнуцца ўстанавіць стылістычных або функцыянальных адценняў у выпад
ках з займеннымі і іменнымі формамі прыметнікаў у выказніку. Тут можна 
ўказаць на граматыку І. Цімкоўскага5, школьную граматыку Грэча6, грама

1 В. Л. Георгиева. Синтаксические функции прилагательных в древнерусском языке. 
Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1952, стар. 13.

2 Напр., гл.: Gunnar Gunnarsson. Recherches syntaxiques sur la décadence de l’adjectif no
minal dans les langues slaves et particulierement dans le russe. Paris, 1931.

3 Гэты вывад Шведавай аб негрунтоўнасці думкі аб польскім паходжанні канструкцый 
з данай формай пацвярджае і Георгіева (гл. указаную вышэй працу, стар. 13).

4 А. Х. Востоков. Русская грамматика, изд. 6е, СПб., 1844, стар. 41.
5 Илья Тимковский. Опытный способ к философскому познанию российского язы

ка, Харьков, 1811, стар. 33–34.
6 Греч. Практическая русская грамматика, изд. 2е, СПб, 1834, стар. 305–306.
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тыку І. Давыдава1 і нават на граматыку буйнейшага рускага моваведа ХІХ cт. 
Ф. Буслаева, які ўслед за Давыдавым пісаў, што калі ў некаторых выпадках 
і сустракаецца ў прэдыкаце займенная форма прыметніка, то яна мае сэнс 
прыметніка азначальнага, пры якім апушчаны назоўнік: эти дома новые 
ўжываецца замест эти дома суть дома новые2.

Пазней некаторымі даследчыкамі было заўважана, што займенныя 
і імен ныя формы прыметнікаў у выказніку не выступаюць адназначнымі, 
што ва ўжыванні іх важную ролю адыгрывае перадача пэўных семантычных 
і сты лістычных адценняў. На першую з указаных асаблівасцей, семантыч
ную, бадай што ўпершыню ўказаў В. Стаюнін, які адзначыў, што «краткие» 
формы (захоўваецца яго тэрміналогія) указваюць на прымету часовую, а 
«долгие» – на прымету пастаянную, падтрыманую3. На стылістычнуюж ды
ферэнцыяцыю займенных і іменных прыметнікаў асаблівую ўвагу звярнуў, 
між іншым, А. М. Пешкоўскі4, які пісаў: «Краткая форма в ее исключи
тельно предикативном значении есть явление чисто литературное. Народ
ный язык не знает такого употребления этой формы... Это придает кра
ткой форме оттенок большей книжности, отвлеченности, сухости, иногда 
категоричности, чем это свойственно полной форме» (стар. 222), што, 
як адзначаецца і пазнейшымі даследчыкамі, з’яўляецца правільным, але 
тады, калі параўноўваюць у сучаснай рускай прозе такія выпадкі ўжывання 
прыметнікаў у прэдыкаце, у якіх займенныя і іменныя формы поўнасцю су
падаюць па сваіх лексічных значэннях. Каліж абедзве гэтыя формы семан
тычна разарваны і лексічна адасоблены, то адценне кніжнасці для іменнай 
формы зусім не абавязкова5.

Такім чынам, даследчыкі рускай мовы звярнулі ўвагу на дзве асаблівасці 
ў размежаванні іменных і займенных прыметнікаў у выказніку: з аднаго боку, 
для займенных прыметнікаў характэрна выражэнне прыметы пастаяннай, 
істотнай, выключнай, а для іменных – часовай, пераходнай; з другога боку, 
займенныя прыметнікі характарызуюцца «прастамоўнасцю», прыналежнас
цю да «жывой гаворкі», у адрозненне ад кніжнасці іменных форм.

1 Опыт общесравнительной грамматики русского языка, изд. ІІ отделением Импера
торской Академии Наук, СПб., § 394.

2 Ф. Буслаев. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис, § 221, стар. 203.
3 В. Стоюнин. Русский синтаксис, СПб., 1871, стар. 13–14.
4 А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, изд. 6е, М., 1938.
5 Гл. заўвагі на гэтае сцверджанне Пешкоўскага ў працы В. В. Вінаградава «Русский 

язык. Грамматическое учение о слове», Учпедгиз, М., 1947, стар. 264–265.
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Ці былі гэтыя адзначаныя асаблівасці ва ўжыванні іменных і займенных 
форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі характэрнымі і для помнікаў 
рускай мовы? Або, інакш кажучы, якія прычыны выклікалі распаўсюджванне 
займенных прыметнікаў і ў выказніку?

У рускай лінгвістыцы маюцца пэўныя думкі і наконт гэтага. Меркаванне 
некаторых замежных вучоных аб польскім паходжанні канструкцый з зай
меннай формай прыметніка ў выказніку, як ужо было вышэй адзначана, не 
вытрымлівае ніякай крытыкі.

Не была падтрымана пазнейшымі даследчыкамі і гіпотэза А. А. Шахмата
ва аб ролі ў даным працэсе марфалагічнай аналогіі, сфармуляваная ім у чар
навых накідах да «Синтаксиса русского языка» прыблізна так: узнікненне 
прэдыкатыўнага ўжывання займенных прыметнікаў з’явілася рэзультатам 
уплыву прыметнікаўзайменнікаў, марфалагічна блізкіх да займенных пры
метнікаў, перадаўшых ім паступова свае канчаткі1.

На гэта Н. Ю. Шведава слушна заўважае, што наўрад ці можна растлума
чыць шпаркае і энергічнае развіццё якойнебудзь сінтаксічнай канструкцыі 
ўплывам адных марфалагічных форм на другія2.

У сваю чаргу на аснове ўсебаковага аналізу фактаў старажытнай рускай 
мовы Шведава прыходзіць да вываду, што займенныя формы прыметнікаў 
у функцыі выказніка ўзніклі як сродак для выражэння спецыфічнага значэн
ня пастаянства і характэрнасці прыметы, якое не выражалася ніякай іншай 
формай ад’ектыўных сказаў. Гэтая акалічнасць, з аднаго боку, а з другога – 
іх разгаворнасць, сувязь з жывой народнай гаворкай і абумовілі іх шпаркае 
развіццё і пранікненне ў шырокія сферы рускай пісьменнай мовы3.

З гэтым вывадам Шведавай згаджаецца і В. Л. Георгіева, якая таксама 
лічыць, што імкненне да семантычнай дыферэнцыяцыі ў адносінах паста
янства і часовасці прыметы, выражанай у выказніку, паслужыла прычынай 
узнікнення займенных прыметнікаў прэдыкатыўных4.

Разам з тым і Шведава, і Георгіева адзначаюць, што такую дыферэнцыя
цыю можна сцвярджаць толькі для пачатковага перыяду існавання канструк
цый з займеннымі прыметнікамі ў прэдыкаце, так як ужо вельмі рана гэты 
прынцып дыферэнцыяцыі мог парушацца.

1 Гл. яго «Синтаксис», стар. 498.
2 Гл. названую вышэй яе работу «Возникновение и распространение предикатив

ного употребления членных прилагательных в русском литературном языке XV–
XVIII вв.», стар. 105.

3 Тамжа, стар 126.
4 Гл. яе «Синтаксические функции прилагательных в древнерусском языке», стар. 13.
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Якжа працякаў працэс выцяснення іменных форм прыметнікаў у прэ
дыкатыўнай функцыі займеннымі формамі ў гісторыі рускай мовы, дзе ён 
насіў асабліва складаны характар?

Вышэй ужо адзначалася, што ўпершыню займенныя прыметнікі ў вы
казніку паяўляюцца ў помніках рускай арыгінальнай прозы XV cт. (у помніках 
XIII–XIV cт. такія выпадкі адзінкавыя). Спачатку гэта былі такія прыметнікі, 
якія ўжо раней замацаваліся пры даным назоўніку як пастаяннае азначэнне: на 
суб’ект і прэдыкат распадаецца адно складанае паняцце, устойлівае злучэнне 
займеннага прыметніка з назоўнікам (тыпу – та вода святая, наша вhра пра-
вая і т. п.). Тут прыметнік яшчэ цесна звязан са сваёю звычайнай функцыяй – 
атрыбутыўнай, і зачастую наогул вельмі цяжка ўстанавіць, якую функцыю ён 
выконвае – атрыбутыўную ці прэдыкатыўную. Палажэнне такіх прыметнікаў 
постпазітыўнае: а все черныя (Хаджэнне Афанасія Нікіціна), а сладость бы воль-
на# (Зборнік XV cт.). Выпадкі займеннага ўжывання пры метнікаў у прэдыкаце 
яшчэ рэдкія і адзначаюцца сваёй сувяззю з вуснай традыцыяй.

У XVІ cт. ужыванне займенных прыметнікаў прэдыкатыўных становіцца 
звычайным. Такія прыметнікі, як ужо ўказвалася, абазначаюць пастаянства 
і істотнасць прыметы, выражанай у выказніку. Паяўляюцца яны ўжо не толькі 
ў злучэнні са службовай звязкай, але і са знамянальнымі і поўзнамянальнымі 
дзеясловамі, толькі заўсёды са значэннем пастаянства (вода в нихъ горячая те-
чет, Хаджэнне купца Трыфана Карабейнікава, 1593–1594 гг.). Ад’ектыўныя 
сказы з займеннай формай прыметніка ў прэдыкаце, як правіла, з’яўляюцца 
кароткімі: складаюцца з дзейніка і выказніка – займеннага прыметніка, пры
чым звязка ў цяперашнім часе часцей за ўсё адсутнічае; прыметнік заўсёды 
стаіць у постпазітыўным палажэнні і не дапускае пры сабе дапаўненняў і ака
лічнасных слоў: ихъ же ризы свhтлыя, Слова Данііла Заточніка, асноўная рэ
дакцыя ХІІ cт., спіс ХVІІ cт.

Паколькі для займенных прыметнікаў у выказніку характэрным было вы
ражэнне пастаянства прыметы, то там, дзе моцна адчуваецца часовасць, не
пастаянства прыметы, займенныя формы прыметнікаў не ўжываліся (у бу
дучым часе; у загадным ладзе; пры наяўнасці ў сказе акалічнасных слоў, якія 
ўказваюць на час; пры дзеясловах, якія абазначаюць пераход з аднаго стану 
ў другі і т. п.). Не сустракаюцца займенныя формы і тады, калі ад’ектыўны 
выказнік падкрэсліваецца, выдзяляецца, канцэнтрыруе на сабе ўвагу (пагэта
му займенны прыметнік у рускіх помніках сустракаецца толькі ў постпазіцыі), 
а таксама тады, калі маецца супрацьпастаўленне або супастаўленне дзвюх 
прымет.

Што датычыцца распаўсюджвання прэдыкатыўных займенных пры мет
нікаў у розных жанрах старажытнай рускай пісьменнасці, то заўважаецца, 
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што гэты працэс асабліва інтэнсіўна працякаў у помніках арыгінальнай апа
вядальнай і бытавой рускай літаратуры і ўжо пазней пашырыўся на творы 
публіцыстычнага характару, якія захоўвалі традыцыі славянскай кніжнасці 
з яе стылістычнымі асаблівасцямі. Марудна працякаў гэты працэс і ў дзелавой 
рускай мове ў сілу тых моўных шаблонаў і формул, якія тут выпрацаваліся. 
Тым не менш, як адзначае В. І. Баркоўскі, у юрыдычных граматах і актах за
йменныя прыметнікі ў выказніку сустракаюцца даволі рана, ужо ў XVІ cт.1

Значна часцей сустракаюцца займенныя прыметнікі ў прэдыкатыўнай 
функцыі ў помніках XVІІ cт. Расце колькаснае іх распаўсюджанне, пашы
раецца сфера пранікнення гэтых прыметнікаў у розныя тагачасныя жан
ры (у той ці іншай меры займенныя прыметнікі прэдыкатыўныя сустрака
юцца ва ўсіх стылях старажытнай рускай мовы), пашыраюцца сінтаксічныя 
ўмовы іх ужывання. Так, у помніках XVІІ cт. займенныя формы прыметнікаў 
прэдыкатыўных сустракаюцца і пры наяўнасці паясняльных слоў пры пры
метніку (часцей за ўсё такімі паясняльнымі словамі з’яўляліся займеннікі весь, 
такой, какой, самый, якія дапасоўваліся да прыметніка: дорога вся ровная, 
Вандраванне стольніка П. А. Талстога, 1697–1699 гг.); а таксама дапаўненні 
да прыметніка: лицем ты сухій, а душею и сердцемъ лихій. Пры падаўляючым 
ужыванні займенных прыметнікаў у постпазітыўным становішчы сустрака
юцца ўжо выпадкі прэпазіцыі прыметніка з мэтай выдзеліць, падкрэсліць 
прымету: трудная мне переправа была, Вандраванне стольніка П. А. Талстога 
1697–1699 гг. Займенныя прыметнікі пранікаюць у звароты з так званым да
вальным прэдыкатыўным (у безасабовых сказах з неазначальным ладам дзе
яслова быти: быти тобh убитому, акаянный дьявол, Лячэбнік XVІІ cт.); су
стракаюцца ў злучэнні з дзеяпрыслоўямі залежнага стану: ворота в том доме 
сделаны высокие, Вандраванне стольніка П. А. Талстога 1697–1699 гг.; і – знач
на шырэй, чым у помніках XVІ cт., – у злучэнні з поўзнамянальнымі і нават 
знамянальнымі дзеясловамі: тыпу – вышла босая, лежит больной. Аднак для 
ўсіх гэтых выпадкаў, за рэдкім выключэннем, было характэрным выражэнне 
пастаяннай, істотнай прыметы.

Апошнім можна тлумачыць і той факт, што ўжо ў першай палавіне XVІІ cт. 
вы цясненне іменных форм адносных прыметнікаў у функцыі выказніка (ды 
і наогул і ў функцыі азначэння) займеннаю формаю амаль што закончылася. 
Як вядома, пастаянства прыметы заключаецца ўжо ў самім лексічным зна чэнні 
адносных прыметнікаў. Адносныя прыметнікі абазначаюць такую прымету 
або ўласцівасць прадмета, якая з’яўляецца якбы нерухомай у часавым пла
не (пры адносных прыметніках не можа быць ні будучага, ні прошлага часу: 

1 В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот, стар. 234.
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нельга сказаць стол будзе (быў) драўляным, у той час, калі можна сказаць стол 
быў чорным, а цяпер стаў іншага колеру). Так як адрознення паміж тымі і другімі 
формамі з боку значэння не было ў гэтай групе прыметнікаў, то яны і ўтрацілі 
іменную форму ў прэдыкаце вельмі хутка, на працягу аднаго-двух стагоддзяў.

У канцы XVІІ – пачатку XVІІІ cт., пад пэўным уплывам польскай 
і ўкраін скай кніжнасці, у рускіх помніках паяўляюцца новыя сінтаксічныя 
канструкцыі з займеннай формай прыметнікаў у прэдыкаце. Неабходна ад-
значыць, што дзякуючы распаўсюджванню гэтых канструкцый, старая сістэма 
выражэння пастаянства і часовасці прыметы праз ужыванне займенных або 
іменных форм прыметнікаў у выказніку пачынае парушацца. Так, займенныя 
прыметнікі пачынаюць шырока ўжывацца пры звязцы ў будучым часе і ў за-
гадным ладзе, распаўсюджваецца творны прэдыкатыўны ва ўсіх часах і ладах1, 
займенныя формы прыметнікаў злучаюцца з дзеясловамі знамянальнымі са 
значэннем руху або часовага прабывання ў стане (пришел нагий, Рускія дра-
матычныя творы 1672–1725 гг. і т. п.). Ва ўсіх гэтых выпадках займенным 
прыметнікам прэдыкатыўным выражаецца прымета часовая, нехарактэрная, 
выпадковая. Такім чынам, прыметнік прэдыкатыўны ў займеннай форме па-
чынае ўжо адыходзіць ад свайго першапачатковага значэння.

Разам з тым у гэты час ідзе далейшае няўхільнае развіццё рускіх канструк-
цый з назоўным склонам займеннага прыметніка ў выказніку. Гэтыя кан-
струк цыі канчаткова замацоўваюцца ва ўсіх жанрах і стылях рускай мовы 
і атрымоўваюць права на літаратурнасць. Характэрнай іх асаблівасцю па-
ранейшаму застаецца выражэнне асноўнай прыметы, пастаянна ўласцівай 
прадмету.

З усяго сказанага вынікае, што ўжо ў помніках рускай мовы XVІІІ cт. назі-
раец ца працэс распадзення старой сістэмы выражэння пастаянства, істотнасці 
прыметы займеннымі прыметнікамі ў выказніку. Хаця старыя прынцыпы 
ўжывання іменных і займенных форм прэдыкатыўных прыметнікаў яшчэ 
праяўляюцца ў мове, але ўсё больш і больш пашыраюцца такія выпадкі, калі 
займенныя прыметнікі прэдыкатыўныя ўжо выражаюць часовую, пераход-
ную прымету, нехарактэрную для данага прадмета (ужыванне займенных 
прыметнікаў прэдыкатыўных пры знамянальным дзеяслове са значэннем 
рэчыўнага руху і прабывання ў стане, ужыванне гэтых прыметнікаў у буду-
чым часе і загадным ладзе, распаўсюджанне ва ўсіх жанрах і стылях твор-

1 Як вядома, творным прэдыкатыўным прыметніка выражаецца прымета непаста-
янная, нехарактэрная, зменлівая, часовая, выпадковая (аб значэнні канструкцый 
з творным прэдыкатыўным прыметніка. Гл.: Д. Н. Овсянико-Куликовский. Синтак-
сис русского языка, 1912, стар. 166–167).
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нага прэдыкатыўнага, які, між іншым, будучы падтрыманы, з аднаго боку, 
спрадвечна рускай формай творнага назоўніка, з другога – агульным упадкам 
іменных форм і скарачэннем вобласці іх ужывання, у хуткім часе выцесніў 
канструкцыі з давальным прэдыкатыўным, дзе к гэтаму часу, з XVІІ cт., так
сама пачалі сустракацца займенныя формы прыметнікаў).

Адыход займенных прыметнікаў прэдыкатыўных ад свайго першапа
чатковага значэння – выражаць пастаянную прымету – у некаторых выпад
ках наглядаўся ў помніках яшчэ раней XVІІІ cт. Ужо ў помніках XVІ–XVІІ cт. 
сустра  каліся такія выпадкі, калі ў канструкцыях з двума прыметнікамі прэ ды
катыў нымі пры адным дзейніку часам адзін прыметнік выступае ў імен най фор
ме, а другі – у займеннай, прычым лексічнае значэнне абодвух пры метнікаў 
якбы аднолькавае. Цяпержа такая з’ява становіцца даволі пашы ранай. Усе
баковы аналіз такіх выпадкаў у помніках рускай мовы даў бы дадатковы матэ
рыял для ўяснення сінтаксічных, семантычных і сты ліс тычных асаблівасцей 
ужывання іменных і займенных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі. 
Аб гэтым застаецца толькі пашкадаваць, так як Н. Ю. Шведава ў сваёй рабо
це цікавілася толькі высвятленнем пытання аб узнікненні і распаўсюджванні 
ў прэдыкатыўнай функцыі займенных форм прыметнікаў, пакідаючы без 
увагі выпадкі ўжывання іменных форм прыметнікаў у тойжа функцыі і на
ват у паралельных канструкцыях. В. Л. Георгіева, якая займалася пытаннем 
аб сінтаксічных функцыях прыметнікаў у старажытнай рускай мове, закранае 
выпадкі прэдыкатыўнага функцыяніравання іменных і займенных прыметнікаў 
толькі ў рускіх помні ках старажытнейшай пары і ў сваім аўтарэфераце амаль 
нічога не гаворыць аб той пары ў гісторыі рускай мовы, калі стары прын
цып выражэння пастаянства прыметы праз займенныя формы прыметнікаў 
прэдыкатыўных пачаў парушацца. Яна толькі адзначае, што меркаванне аб 
выражэнні займеннымі формамі прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі па
стаянства прыметы «будет справедливым только для начального периода суще
ствования новой конструкции (г. зн. канструкцыі з займеннымі прыметнікамі 
ў прэдыкаце. – Л. Ш.), так как с общим вытеснением в русском языке именной 
формы прилагательных происходили в истории языка различные семантиче
ские смещения и усложнения в употреблении той и другой формы в функциях 
сказуемого»1. Аб характэрнасці і заканамернасцях гэтых семантычных і сты ліс
тычных змяшчэнняў і ўскладненняў ва ўжыванні іменных і займенных форм 
прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі ў аўтарэфераце Георгіевай мы нічога 
не знаходзім.

1 В. Л. Георгиева. Синтаксические функции прилагательных в древнерусском язы
ке, стар. 13.
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Тым не менш можна канстатаваць, што ўжо ў помніках рускай пісьмен
насці пазнейшай пары прынцып выражэння пастаянства, істот насці, харак
тэрнасці прыметы праз займенныя формы прыметнікаў у прэ дыкатыўнай 
функцыі паслядоўна не вытрымліваўся. Сцвярджэннеж гэтай з’явы ўжо для 
помнікаў рускай мовы мае важнае значэнне для ўразумення прынцыпаў ужы
вання іменных і займенных прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі ў су
часнай рускай мове (а таксама і ў беларускай), дзе абедзве гэтыя формы 
суіснуюць. Справа ў тым, што факты сучаснай рускай мовы не пацвярджа
юць ва ўсіх выпадках традыцыйнага ўказання навуковых і школьных грама
тык на размежаванне ва ўжыванні іменных і займенных форм прыметнікаў 
у функцыі выказніка ў сучаснай рускай літаратурнай мове па прынцыпу аз
начэння часовасці і пастаянства прыметы. Ужо А. А. Шахматаў у сваім «Син
таксисе» заўважае, што адзначанае адрозненне паміж іменнымі і займеннымі 
прыметнікамі ў прэдыкаце паслядоўна не вытрымліваецца, займенныя фор
мы атрымоўваюць перавагу, распаўсюджанне за кошт іменных (стар. 190).

Хаця большасць буйнейшых рускіх моваведаў (у тым ліку і А. А. Шахматаў) 
згаджаецца з тым, што для займенных прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі 
характэрным з’яўляецца выражэнне пастаянства прыметы, яны, аднак, уліч
ваючы жывыя факты мовы, вымушаны абмяжоўваць праяўленне гэтага 
прынцыпу рознымі іншымі акалічнасцямі. Так, Ягіч адзначаў, што ў сучас
най рускай мове ўжыванне займеннай формы прыметніка ў прэдыкатыўнай 
функ цыі часта залежыць ад таго, што той ці іншы прыметнік наогул не можа 
выступаць у іменнай форме, напрыклад, мужик был рослый – інакш сказаць 
нельга, так як прыметнік рослый не ўтварае іменнай формы1.

А. А. Пешкоўскі, не адыходзячы ад устанавіўшагася ў рускай лінгвістыч
най літаратуры меркавання адносна прынцыпаў ужывання іменных і зай
мен ных форм прыметнікаў у выказніку, дапаўняе яго яшчэ адной асаблі
васцю – стылістычнай: для займенных форм, лічыць ён, характэрна большая 
прастамоўнасць, так як народная гаворка наогул не ведае іменных прымет
нікаў прэдыкатыўных; іменныяж формы характарызуюцца кніжнасцю і ўжы
ваюц ца ў літаратурнай мове2.

Л. А. Булахоўскі, адзначаючы, што прынцып ужывання іменных і зай
менных прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі ў залежнасці ад выражэн
ня імі значэння часовасці або пастаянства прыметы ў сучаснай рускай мове 
не вытрымліваецца вельмі часта, заўважае, што выбар той ці другой фор
мы прыметніка ў выказніку вызначаецца «адноснай адвольнасцю, выпад

1 Гл.: Beiträge zur slavischen Syntax, von Vatroslav Jagić, Wien, 1899, стар. 46.
2 А. А. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, стар. 221–222.
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ковасцю»1. Характэрна, што ў далейшым Булахоўскі адказаўся ад гэтага 
сцвер джання, апусціўшы яго ў 5м выданні свайго «Курса русского литера
турного языка»2. Прыблізна такой думкі прытрымліваецца, хаця і больш асця
рожна, А. Н. Гвоздзеў у сваім артыкуле «Стилистическое использование име
ни прилагательного»3, калі гаворыць, што ў некаторых выпадках адрозненне 
ў значэнні іменных і займенных форм прыметнікаў у функцыі выказніка аказ
ваецца мала прыкметным і нават неўлавімым (стар. 22).

Больш грунтоўна падыйшоў да гэтага пытання В. В. Вінаградаў4. У пы
танні аб семантычным адрозненні паміж канструкцыямі з іменнай і займен
най формай адных і тыхжа прыметнікаў прэдыкатыўных ён следуе трады
цыйнаму погляду: іменныя формы прыметнікаў прэдыкатыўных, сцвярджае 
Вінаградаў, абазначаюць якасны стан, які працякае ў часе; займенныя – пры
мету, якая мысліцца ўне часу, але ў даным кантэксце адносіцца к пэўнаму часу 
(стар. 263). Як бачна, тут перад намі – сцвярджэнне тагож самага прынцыпу 
выражэння часовасці і пастаянства прыметы.

Аднак Вінаградаў сваімі каштоўнымі заўвагамі адносна ўжывання імен
ных (ён іх называе «краткими», «нечленными») форм прыметнікаў у сучас
най рускай мове дапаўняе і ўдакладняе гэты прынцып. У сучасны момант, ад
значае ён, наглядаецца абмежаванне ва ўжыванні іменных форм прыметнікаў 
і ў прэдыкаце. Іменныя формы ў выказніку ўласцівы толькі тым якасным 
прыметнікам, якія дапускаюць відазмяненне якасці і ператварэнне яе ў якас
ны стан, працякаючы ў часе і прыпісваемы асобе або прадмету. Тыяж якасці, 
якія з’яўляюцца нерухомымі, пастаяннымі, унечасовымі ўласцівасцямі прад
метаў ці асоб або служаць тэрміналагічнымі абазначэннямі прымет, не мо
гуць выражацца іменнай формай прыметніка. Так, прыметнік глухой у спе
цыяльным тэрміналагічным значэнні: закрыты наглуха, наскрозь, без адтулін 
і шчылін (глухой ворот рубашки, глухая стена, глухие – т. е. решетчатые – во-
рота, глухое окно) не мае іменнай формы. Па гэтайжа прычыне ў сучаснай 
рускай мове адносныя прыметнікі і ў прэдыкатыўнай функцыі поўнасцю 
страцілі іменныя формы, так як адносныя прыметнікі абазначаюць паста
янную, нерухомую ўласцівасць, якая выцякае з самой прыроды прадмета.

У сучаснай рускай мове на гэтай аснове ўнутры класа якасных пры
метнікаў адбываецца працэс разыходжання лексічных адценняў дзвюх форм 

1 Л. А. Булаховский. Курс русского литературного языка, изд. 4е, Киев, 1949, стар. 251.
2 Л. А. Булаховский. То же, изд. 5е, переработанное, т. 1, Киев, 1952, стар. 278–282.
3 Часопіс «Русский язык в школе», № 4, 1950.
4 В. В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове, стар. 262–271.
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аднаго і тагож прыметніка. У адным і тымжа прыметніку могуць быць ды
ферэнцыраваны лексічныя значэнні займенных і іменных форм; напрыклад, 
не суадносны, маюць свае асобыя значэнні формы прыметніка подобный (по-
добное нарушение правил порядка нетерпимо) і подобен; он мертвый і он мертв; 
хороший і хорош собой і інш. Лексічная цэльнасць прыметніка, які раней 
аб’ядноўваў і займенныя і іменныя формы, у многіх выпадках парушаецца: за 
займеннай формай замацоўваецца адно або некалькі значэнняў, за іменнай – 
толькі адно якоенебудзь значэнне, так як разыходжанне ў лексічных значэн
нях тых і другіх форм прыметнікаў ідзе па шляху ўзбагачэння значэнняў зай
менных форм і звужэння, абмежаванасці значэнняў форм іменных. Замена 
адной формы другою ў такіх выпадках ні ў якім разе немагчыма без парушэн
ня ўсяго сэнса выказвання.

Гэтае разыходжанне іменных і займенных форм прыметнікаў, прадаўжае 
В. В. Вінаградаў, выклікае граматычнае адасабленне іменных форм: у іменнай 
форме прыметніка значэнне якасці, пры наяўнасці пэўных умоў, пераходзіць 
у значэнне якаснага стану. Іменныя прыметнікі ў такім сваім значэнні адры
ваюцца ад займенных прыметнікаў і прымыкаюць да другой граматычнай 
катэгорыі – да т. зв. катэгорыі стану, напрыклад, рад, горазд і т. п.

Разыходжанне займенных і іменных форм прыметнікаў узмацняецца так
сама дзякуючы і стылістычным адрозненням паміж гэтымі формамі, на што 
ўказвалася Пешкоўскім (гл. вышэй).

Само сабою разумеецца, што ўсё гэта накладвае свой адбітак на магчы
масці паралельнага ўжывання адной і другой форм прыметнікаў у прэ ды ка
тыўнай функцыі. У сучаснай рускай мове, дзякуючы лексічнаму і граматычна
му адасабленню іменных форм прыметнікаў, стварылася такое становішча, калі 
ў пэўных выпадках стала немагчыма замена адной формы якаснага прыметніка 
другою формаю ў саставе выказніка. Таму трэба сказаць, што ў такіх выпад
ках – яны разглядаюцца вышэй – якасныя прымет нікі ў выказніку ў сучасны 
момант выступаюць або ў адной якойнебудзь форме (пераважна займеннай), 
або ў дзвюх формах, але ў розных значэннях. Зразумела, што выбар іменнай 
або займеннай формы прыметнікаў у прэ ды катыўнай функцыі ў гэтых выпад
ках вызначаецца вышэйадзначанымі прычынамі.

Да гэтага неабходна дадаць, што ў сучаснай рускай мове не ўсе якасныя 
прыметнікі наогул могуць утвараць іменныя формы (напр., рослый, дохлый, 
карий, продувной, дружеский і многія іншыя), а некаторыя ўтвараюць не ад 
усіх трох радоў і абодвух лікаў (часта такая форма магчыма толькі ад адна
го якоганебудзь рода або ліку, напр., ярый утварае іменную форму толькі 
ў мужчынскім родзе – яр; разный – толькі ў множным ліку – разны і г. д.).
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Аднак у сучаснай рускай літаратурнай мове якасныя прыметнікі знач
на часцей могуць ужывацца ў прэдыкатыўнай функцыі ў дзвюх формах – 
іменнай і займеннай з адным і тымжа лексічным значэннем. Што ляжыць 
у такім выпадку ў аснове выбару іменнай або займеннай формы прыметніка, 
калі ўжо ў помніках старажытнай рускай мовы прынцып выражэння часовасці 
і пастаянства прыметы праз іменныя і займенныя формы прыметнікаў ня
рэдка парушаўся?

Адказу на гэтае пытанне прысвечана праца Н. Ю Шведавай «Полные и 
краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном 
русском литературном языке».

Шведава ўстанаўлівае, што ў сучаснай рускай мове ўжыванне іменнай 
або займеннай формы прыметніка прэдыкатыўнага ў паралельным, суад
носным значэнні з’яўляецца невыпадковым, адвольным, а выклікаецца 
пэўнымі ўмовамі. Тым не менш яго нельга выводзіць, як гэта робяць агуль
ныя граматыкі сучаснай рускай мовы, з таго, быццам займенныя формы 
прыметнікаў выражаюць прымету пастаянную, характарызуючую прадмет 
на працягу ўсяго яго існавання, а іменныя формы – прымету часовую, выпад
ковую. Такія значэнні іменных і займенных форм прыметнікаў з’яўляюцца 
першапачатковымі, але ў сучаснай мове займеннымі формамі зачастую вы
ражаецца часовая, выпадковая прымета, а іменныя формы выражаюць паста
янную прымету бадай што часцей, чым прымету часовую.

Нельга, прадаўжае яна, згадзіцца з указаннем многіх даследчыкаў на 
большую літаратурнасць іменных форм у выказніку параўнаўча з формамі 
займеннымі. Калі яшчэ ў літаратурнай мове XVІІІ–ХІХ cт. гэтае адрознен
не выступала даволі ясна і чотка, то ў сучасны момант яно безумоўна гу
бляецца1. Стылістычнае ўжыванне той або другой формы ў сучаснай рускай 
літаратурнай мове часта можа тлумачыцца індывідуальнай манерай таго ці 
іншага пісьменніка.

Такім чынам, старыя суадносіны паміж іменнымі і займеннымі форма
мі прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі мяняюцца. Аднак яны прадаў

1 Іншыя даследчыкі сучаснай рускай мовы адзначаюць, што ў даным выпадку Шве
дава пераўвялічыла стылістычную нейтральнасць займенных форм у выказніку, 
так як некаторыя лексічныя катэгорыі займенных прыметнікаў, напр., абазнача
ючы працэс станаўлення якасці; або ад’ектывіраваныя дзеяпрыметнікі, у функцыі 
выказніка з’яўляюцца, несумненна, прыналежнасцю прастамоўнасці і захоўваюць 
асобы стылістычны каларыт у складзе літаратурнай мовы (гл. рэцэнзію С. І. Ожэга
ва на зборнік Маскоўскага універсітэта «Русский язык. Ученые записки, вып. 150», 
у часопісе «Советская книга», № 10 за 1952 г., у якой разглядаецца і прыведзеная пра
ца Н. Ю. Шведавай, стар. 107).
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жаюць яшчэ сказвацца і ў сучаснай рускай літаратурнай мове, пераплятаючыся 
з новымі, жывымі працэсамі, якія заключаюцца ў энергічным распаў сюджванні 
займенных форм прыметнікаў у выказніку за кошт форм іменных.

Лічачы, што ўжыванне займеннай і іменнай форм прыметніка ў прэды
катыўнай функцыі нельга тлумачыць на аснове семантычнага (пастаян
ства або часовасць прыметы) або стылістычнага (кніжнасць іменных форм 
і прастамоўнасць займенных) адрознення, Шведава прыходзіць да вываду, 
што ў сучаснай рускай літаратурнай мове «основное различие между кратки
ми и полными прилагательными в сказуемом заключается не в постоянстве 
или временности называемого признака, а в самом характере признака и в 
характере его сочетания с субъектом: мыслится ли данный признак как из
вестная отвлеченная категория качества, под которую подводятся, которой 
характеризуются те или другие конкретные предметы или явления – на всем 
протяжении их существования или лишь в определенный отрезок времени; 
или признак мыслится как заложенный в самом предмете, в акте предици
рования не приписываемый предмету, а отвлекаемый от него и потому неиз
бежно воспринимаемый, как отнесенный к определенному периоду време
ни, – периоду, охватывающему или все время существования предмета, или 
только какойто отрезок этого времени» (стар. 86).

У першым выпадку ў выказніку ўжываюцца займенныя формы прымет
нікаў, якія адказваюць на пытанне які? У другім выпадку ўжываюцца іменныя 
формы прыметнікаў, якія адказваюць на пытанне якавы?

Гэтым вось і тлумачыцца той факт, што ў сучаснай рускай мове сустра
каюцца такія выпадкі, калі займенная форма прэдыкатыўнага прыметніка 
выражае параўнаўча новае для яго значэнне – прымету непастаянную, ча
совую, напр., И город походить стал на горный хребет, весь завален снегом, 
дома темные, как скалы (Н. Тихонов). У такіх выпадках захоўваецца другое 
спецыфічнае значэнне гэтай формы – яна выражае прымету, якая з’яўляецца 
характэрнай, цэнтральнай для прадмета.

Такім чынам, у сучаснай рускай літаратурнай мове першаступенную ролю 
пры выбары займеннай або іменнай формы прыметніка ў прэдыкатыўнай 
функцыі адыгрывае працэс разыходжання лексічных і граматычных зна
чэнняў гэтых форм. Гэты працэс з’яўляецца жывым і актыўным. Акрамя гэ
тага, на выбар той або другой формы яшчэ ўздзейнічае да некаторай ступені 
старая, але яшчэ сістэма суадносін дзвюх форм прыметнікаў у выказніку, ас
нованая на семантычным і стылістычным адрозненні паміж гэтымі формамі. 
Паколькі новыя суадносіны яшчэ толькі развіваюцца ў мове, наглядаюцца ча



74

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

стыя выпадкі змяшэння гэтых суадносін, адступлення ад новых прынцыпаў 
ужывання іменных і зай менных форм прыметнікаў у ад’ектыўных сказах, 
непаслядоўнага вытрымлівання новых прынцыпаў. Характэрным тут, аднак, 
з’яўляецца тое, што факты сучаснай рускай літаратурнай мовы даюць падста
ву, у параўнанні з фактамі старажытных помнікаў і літаратурнай рускай мовы 
ХVІІІ–ХІХ cт., сцвярджаць аб няўхільным распаўсюджванні займенных форм 
і выцясненні форм іменных прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі і ў тых 
выпадках, дзе яшчэ параўнаўча нядаўна ўжываліся толькі іменныя формы.

Пытанне аб прынцыпах ужывання іменных і займенных форм прыметні
каў у прэдыкатыўнай функцыі з усіх усходне і заходнеславянскіх моваў са
мым складаным выступае ў сучаснай рускай мове. Несумненна, што ад
люстраванне тых прынцыпаў, на якіх асноўваецца ўжыванне той і другой 
форм прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай рускай літаратурнай мове, 
павінна так ці інакш сказацца ў сілу вядомых прычын і ў іншых сучасных 
усходнеславянскіх мовах (калі ўлічваць гістарычную блізкасць гэтых моваў 
і паўсядзённае магутнае ўздзеянне рускай літаратурнай мовы на развіццё 
ўкраінскай і беларускай моваў). Аднак граматыкі ўкраінскай літаратурнай 
мовы адзначаюць толькі той факт, што пры пераважаючым ужыванні зай
менных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі ў сучаснай украін скай 
літаратурнай мове іменныя формы ўжываюцца толькі як рэшткі, у пэў ных 
прыметніках (напр., певен, ладен, патрібен, варт і інш.) і з пэўнай стыліс
тычнай мэтай: А світ навколо повен дзвону (Рыльскі), Дзівочий спів стає бла-
жен і снажнокровен (Бажан) і інш.1

Што датычыцца заходнеславянскіх моваў, то ўжо ўказвалася на боль
шую паслядоўнасць працэсу выцяснення тут іменных форм прыметнікаў 
у выказніку формамі займенніка. Цікава адзначыць той факт, што ў сучас
най чэшскай мове, як указваюць даследчыкі, у выпадках з паралельным ужы
ваннем іменнай і займеннай формы аднаго і таго ж прыметніка ў прэдыкаце 
іншы раз адрозненне паміж той і другой формай таксама заключаецца ў тым, 
што іменная форма выражае часовую прымету, а займенная форма – паста
янную, напрыклад, můj dědeček je živ a zdrav – můj dědeček je živy a zdravy, matka 
jest zdráva – matka jest zdravá2.

Такія вось прынцыпы ўжывання іменных і займенных форм прыметнікаў 
у атрыбутыўнай і прэдыкатыўнай функцыях у сучасных славянскіх мовах.

1 Курс сучасної украінської літературної мови, т. 1, стар. 454.
2 Гл.: Beiträge zur slavischen Sprache von Vatroslav Jagić, стар. 45, а таксама А. Широко

ва. Очерк грамматики чешского языка, М., 1952, стар. 86–87.
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Р а з д з е л  ІІ 
УЖЫВАННЕ ІМЕННЫХ  

І ЗАЙМЕННЫХ ФОРМ ПРЫМЕТНІКАЎ 
У АТРЫБУТЫЎНАЙ ФУНКЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Пытанне аб атрыбутыўным ужыванні форм прыметнікаў у гісторыі бе
ларускай мовы прадстаўляецца даследчыкам вельмі простым. Як вынікае 
з іх разважанняў, на працягу ўсёй гісторыі беларускай мовы прыметнікі 
ў атрыбутыўнай функцыі выступалі і выступаюць толькі ў займеннай форме. 
Каліж у помніках старажытнай беларускай мовы і сустракаюцца іменныя 
формы прыметнікаў у функцыі азначэння, то такія выпадкі трэба разумець 
як рэшткі былога, вядомага старажытным славянскім мовам і ўтрачанага ў да
лейшым іменнага тыпу скланення прыметнікаў.

З такога пункту гледжання зыходзіць і буйнейшы даследчык беларускай 
мовы акад. Е. Ф. Карскі, разглядаючы ўжыванне прыметнікаў у шматлікіх 
помніках старажытнай беларускай мовы. Паколькі пытанне аб ужыванні 
іменных і займенных форм прыметнікаў атрыбутыўных у старажытнай бе
ларускай мове прадстаўлялася акад. Карскаму вырашаным такім чынам, то 
ён і не імкнецца прааналізаваць канкрэтныя выпадкі з іменнай або з зай
меннай формай прыметніка ў помніках беларускай мовы, вызначыць тыя 
адценні, якія маглі быць уласцівымі той ці другой форме прыметніка. Ад
значаючы атрыбутыўныя прыметнікі з іменнай формай як перажытачныя, 
Карскі пры аналізе моўных асаблівасцей якоганебудзь беларускага помніка 
толькі пералічвае выпадкі ўжывання такіх прыметнікаў.

Дарэчы трэба сказаць, што Карскі, як і іншыя дарэвалюцыйныя мо
ваведы, пры аналізе моўных з’яў старажытных помнікаў асноўную ўвагу 
звяртаў на іх фанетычныя і марфалагічныя асаблівасці і ў меншай меры – на 
сінтаксічныя. У выніку гэтага ў яго даследаваннях і абыходзіцца пытанне аб 
прынцыпах сінтаксічнага ўжывання іменных і займенных форм прыметнікаў.

Іншыя даследчыкі старажытнай беларускай мовы і таго менш спыняліся 
на пытаннях аб асаблівасцях ужывання іменных і займенных форм прымет
нікаў у атрыбутыўнай функцыі. Для прыкладу тут можна ўказаць на ра
боты Х. Станга па гісторыі беларускай мовы, у якіх разглядаюцца моўныя 
асаблівасці полацкіх грамат і дзелавых і юрыдычных актаў Вялікага Літоўскага 
княства1. Так, адносна сінтаксічнага ўжывання форм прыметнікаў у полацкіх 

1 Chr. S. Stang. Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo, 1939 і ягож Die 
westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935.
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граматах XV і пазнейшых стагоддзяў Станг адзначае толькі, што іменныя 
формы тут сустракаюцца ў прэдыкаце, далей, у пэўных склонах прыналеж
ных прыметнікаў на -овъ, -ии, -инъ, у пэўных адвербіяльных выразах, тыпу 
на новh, і ў некаторых фразеалагічных зваротах, напр., ^ вhлика и до мала1. 
Ніякіх тлумачэнняў па гэтаму пытанню Стангам не даецца. Не разглядаюцца 
ім іншыя выпадкі ўжывання іменных форм прыметнікаў, якія сустракаюцца 
ў тагачасных граматах2.

Адносна ўжывання іменных і займенных форм прыметнікаў у атрыбу
тыўнай функцыі ў сучаснай беларускай мове навуковыя беларускія граматыкі 
сцвярджаюць наступнае.

Хаця ў сучаснай беларускай мове і адрозніваюцца два тыпы скланення 
прыметнікаў – іменны (або кароткі) і займенны (або поўны), аднак, у функ
цыі азначэння ўжываюцца толькі прыметнікі займеннага тыпу скланення. 
Формы іменнага тыпу скланення захавалі прыналежныя прыметнікі на -ов-,  
-ин- у пэўных склонах: у назоўным і вінавальным усіх родаў і лікаў (краўц-
оў, матч-ын дом; краўц-ов-а, матч-ын-а хата, поле; краўц-ов-ы, матч-ын-ы 
дамы, хаты, палі), у родным і давальным склонах мужчынскага і ніякага 
родаў адз. ліку (краўц-ов-а, матч-ын-а дома, поля; краўц-ов-у, матч-ын-у 
дому, полю), прычым у гэтых склонах, апрача назоўнага, прыметнікаў муж
чынскага роду, можа ўжывацца і займенная форма (краўц-ов-ая, матч-ын-ая 
хата, краўц-ов-ую, матч-ын-ую хату, краўц-ов-ае, матч-ын-ае поле; краўц-ов-
ага, матч-ын-ага дома, поля; краўц-ов-аму, матч-ын-аму дому, полю). Ва ўсіх 
астатніх склонах адзіночнага і множнага ліку гэтыя прыметнікі ўжываюцца 
ў займеннай форме. У беларускай літаратурнай мове ў іменнай форме можа 
ўжывацца толькі прыметнік повен і то будучы ў назоўным і вінавальным скло
нах: Усадзіўшы лыч свой у карыта, (свіння) хапае на повен рот (М. Лынькоў. На 
чырвоных лядах, стар. 88). Іменныя формы якасных прыметнікаў у функцыі 
азначэння (адносныя прыметнікі наогул страцілі гэтую форму) захаваліся 
ў вуснай народнай творчасці, часцей за ўсё ў старых песнях, а адтуль яны 
часам пранікаюць і на старонкі мастацкай літаратуры як песенны народны 
 элемент.

1 Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk, стар. 74 (таксама і на cтар. 119).
2 У другім яго даследаванні – аб мове юрыдычных актаў Літоўскага княства аб ужы

ванні форм прыметнікаў гаворыцца яшчэ менш (Die westrussische Kanzleis prache..., 
стар. 98 і інш.). Аналагічную кароткую заўвагу пa гэтаму пытанню кідае і А. Брукнер 
у сваім апісанні асаблівасцей беларускіх перакладных свецкіх аповесцей ХVІ cт. (гл.: 
A. Brückner. Ein weissrussische Codex miscellaneus der GräflichRaczyński’schen Biblithek 
in Posen. Archiv für slavische Philologie. Neuter Band. Drittes Heft. Berlin, 1886, стар. 367).
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Разам з тым ужо акад. Карскі, пачынаючы з сваёй першай працы па бе
ларускаму мовазнаўству – «Обзор звуков и форм белорусской речи»1, а ўслед 
за ім аўтары іншых навуковых граматык беларускай мовы ўказваюць на не
абходнасць адрознення рэштак форм старажытнага іменнага скланення 
прыметнікаў ад форм, сцягненых з займенных, якія ўтварыліся ў прыметніках 
жаночага роду ў назоўным і вінавальным склонах з займенных форм (зялё-
ная, добрая; зялёную, добрую) у выніку выпадзення ў канчатку j паміж дву
ма аднолькавымі галоснымі не пад націскам, а затым сцяжэння гэтых га
лосных: зялён-ая – зялён-аа – зялён-а; добр-ую – добр-уу – добр-у. Аб тым, 
што ў выпадках зялён-а, добр-а перад намі – сцягненыя формы займенных 
прыметнікаў, а не рэшткі іменнага скланення прыметнікаў, гаворыць тое, што 
націск у такіх прыметніках падае на аснову, а не на канчатак (зялёна – зелянá), 
як гэта мае месца ў іменных прыметніках, а таксама і тое, што ў гаворках мож
на часам чуць займенны прыметнік, у якім j паміж двума галоснымі ў канчат
ку выпаў, але галосныя не сцягнуліся: бел-аа, чырвон-аа, чорн-аа. Сцягненыя 
займенныя прыметнікі ў атрыбутыўнай функцыі, як сцвярджаюць навуко
выя беларускія граматыкі, даволі шырока сустракаюцца ў жывых гаворках 
Мінскай, Баранавіцкай і Гродзенскай абласцей2.

Вось усё тое, што можна знайсці ў лінгвістычнай літаратуры адносна пы
тання аб ужыванні іменных і займенных форм прыметнікаў у атрыбутыўнай 
функцыі ў беларускай мове.

Каліж звярнуцца да фактаў беларускай мовы, то заўважаецца, што ў ста
ра жытнай беларускай мове ўжыванне іменных форм прыметнікаў у атры
бутыўнай функцыі – з’ява хаця параўнаўча і рэдкая, але магчымая. Су
стра каюц ца іменныя прыметнікі атрыбутыўныя таксама і ў фальклорных 
і дыя лектных запісах сучасных жывых беларускіх гаворак, але магчымасці 
ўжы ван ня іх тут значна звужаны ў параўнанні з данымі помнікаў старажытнай 
бе ларус кай мовы. Можна напаткаць часам атрыбутыўныя прыметнікі ў імен
най форме і ў сучаснай беларускай літаратурнай мове, пераважна ў паэзіі.

Паколькі ўжо ў старэйшых беларускіх пісьменных помніках прыметнікі 
ў атрыбутыўнай функцыі выступаюць у асноўным у займеннай форме, то за
стаецца няясным, штó выклікала тут ужыванне іменных форм і чым абумоў
лі валася захаванне гэтых форм у пэўных выпадках атрыбутыўнага функ
цыя ніравання прыметнікаў аж да нашага часу, калі вядома, што працэс 
вы цяс нення іменных форм прыметнікаў займеннымі формамі пачаўся рана 
ў гі сто рыі славянскіх моваў і нават у старэйшых помніках агульнарускай (ус

1 Е. Ф. Карский. Обзор звуков и форм белорусской речи, М., 1885, стар. 116–118.
2 Гл.: Беларуская граматыка. Марфалогія. Выд. АН БССР, Менск, 1936, стар. 77–79.
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ходнеславянскай) пісьменнасці для прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі 
былі характэрнымі займенныя формы. Чым тлумачыцца ўжыванне іменных 
форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі ў беларускай мове: механічным 
перанясеннем у беларускія пісьменныя помнікі асаблівасцей старажытнай 
славянскай кніжнасці і захаваннем іх у далейшым па традыцыі ці, магчыма, 
той акалічнасцю, што ў беларускай мове за іменнымі формамі атрыбутыўных 
прыметнікаў былі замацаваны асобныя, уласцівыя толькі гэтым формам 
значэнні, якія і падтрымлівалі іх ужыванне?

Адказ на гэтае пытанне трэба шукаць у своеасаблівасцях гістарычнага 
развіцця беларускай мовы.

Беларуская мова ўтварылася на аснове мясцовых гаворак агульнарускай 
мовы, якая не паспела яшчэ перамалоцца ў адзінай агульнарускай (усходне
славянскай) мове ў выніку распаду Кіеўскай Русі. Адбылося гэта таму, што тэ
рыторыя сучаснай Беларусі трапіла ў склад Вялікага Літоўскага княства і была 
адарвана ад астатніх рускіх зямель. У гэтых умовах і склалася адзіная белару
ская народнасць, сфарміравалася адзіная агульнанародная беларуская мова, 
якая, па слушнаму сцверджанню акад. Карскага, у большасці асаблівасцей 
з’явілася «прямым носителем общерусских черт»1.

Атрымаўшы ў спадчыну ад агульнарускай мовы большасць сваіх рыс, 
сфарміраваўшаяся беларуская мова разам з імі атрымала і цэлы шэраг тых 
жывых працэсаў, якія развіваліся і дзейнічалі ў агульнарускай мове, і сярод 
іх – працэс выцясненне іменных прыметнікаў атрыбутыўнымі займеннымі 
прыметнікамі. І гэта зразумела: беларуская мова ўзнікла як якасна новае на 
базе старой агульнарускай мовы, а «пераход мовы ад старой якасці да новай, 
як вучыць тав. Сталін, адбываецца не шляхам узрыву, не шляхам знішчэння 
існуючай мовы і стварэння новай, а шляхам паступовага накаплення новай 
якасці, значыцца, шляхам паступовага адмірання элементаў старой якасці»2. 
Пагэтаму ў мове могуць суіснаваць пэўны час старое, што ўжо аджывае, і но
вае, што мае тэндэнцыю развівацца, што выцясняе гэтае старое, як гэта і мела 
месца ў помніках агульнарускай мовы адносна ўжывання іменных і займен
ных форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі. Хаця іменныя прыметнікі 
ў гэтай функцыі страчвалі тут свае, уласцівыя ім значэнні (гэтыя значэнні 
пераходзілі да займенных прыметнікаў, якія ў сілу сваёй марфалагічнай выраз
насці станавіліся прадстаўнікамі катэгорыі прыметніка наогул з яго асноўнай 
функцыяй – функцыяй азначэння), страта гэтых значэнняў іменнымі пры
мет нікамі працякала паступова, і яшчэ не рэдка звярталіся да іменных форм 

1 Е. Ф. Карский. Белорусы, т. 1, Вильно, 1904, стар. 105.
2 І. В. Сталін. Марксізм і пытанні мовазнаўства, стар. 24.
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прыметнікаў, каб перадаць пэўнае адценне прыметы. Частаж іменная фор
ма прыметніка ўжывалася па традыцыі, у значэнні, паралельным значэн
ню займеннай формы. Такое становішча прадаўжалася доўгі час. Яно мела 
месца і ў ранні перыяд фарміравання беларускай мовы. Гэтым і тлумачыцца 
факт ужывання, нараду з займеннымі прыметнікамі, іменных прыметнікаў 
у атрыбутыўнай функцыі ў помніках старажытнай беларускай мовы.

Старажытнейшыя помнікі беларускай пісьменнасці ў адносінах ужыван
ня форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі нічым асаблівым не адрозні
валіся ад іншых усходнеславянскіх помнікаў. Для прыкладу можна спаслацца 
на адзін з найбольш старэйшых помнікаў, маючых дачыненне да гісторыі бе
ларускай мовы, – Дагаворную грамату Смаленскага князя Мсціслава Давы
давіча з Рыгаю і Гоцкім берагам ад 1229 г.1 У гэтай грамаце, як і ў іншых тага
часных усходнеславянскіх юрыдычных помніках, у атрыбутыўнай функцыі 
якасныя і адносныя прыметнікі ў іменнай форме сустракаліся вельмі рэдка 
ў параўнанні з займеннай формай, а ў тых выпадках, дзе такія формы ўжы
ваюцца, яны захоўваюць сваё асноўнае значэнне – выражаць прэдыкатыўнае 
адценне якасці.

Так, у спісе А гэтай граматы на 110 выпадкаў ужывання атрыбутыўных 
і субстантывіраваных прыметнікаў у займеннай форме прыпадае толькі 8 вы
падкаў з іменнай формай, што складае толькі каля 7 % ад агульнага ліку ўсіх 
прыметнікаў у гэтых функцыях. З гэтых васьмі выпадкаў ужывання іменных 
форм прыметнікаў 4 прыпадае на якасныя прыметнікі (у той час як якасных 
прыметнікаў займенных у грамаце налічана 13 выпадкаў). Гэта наступныя: 
прислал въ Ригоу сво~го лоучьшего попа IEрьме » и съ нимъ оумьна моужа Пан-
тель », 420; аже Латининъ дасть кн#жю хълопоу въ за~мъ, или инъмоу доброу 
(у іншых спісах – боярьскоу) члвкоу, а оумрете не заплативъ, а кто ~мльть ~го 
wстатъкъ, томоу платити Немчиноу, 426; аже латинескый члвкъ оучинить на-
сили~ свободнь (тут змяшэнне h з ü; у іншых спісах – свободьнh, над волною) 
жене, а боудhть пьреже на неи не былъ сорома, за то платити гривьнъ 5 сере-
бра, 429; І – калі лічыць даны прыметнік атрыбутыўным – вс#комоу лати-
нескому члвкоу свободhнъ путе из Гочкого берега до Смольнеска без мыта, 436.

Усе гэтыя прыведзеныя вышэй выпадкі ўжывання іменных форм прымет
ні каў якасных у атрыбутыўнай функцыі ў параўнанні з тымі выпадкамі, дзе 
ўжыта займенная форма, вызначаюцца, як правільна ўказвае праф. В. І. Бар
коўскі, сваёю прэдыкатыўнасцю – ва ўсіх гэтых выпадках мае месца сцвер
джанне, падкрэсліванне, што якасць, прымета належыць, прыпісваецца данай 

1 Гл.: Руссколивонские акты, Приложение № 1, стар. 405–447, дзе гэтая грамата вы
дана ў сямі спісах, з якіх спісы А і В адносяцца да часу напісання граматы.
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асобе або прадмету1. Што датычыцца чатырох астатніх выпадкаў, то тры з іх 
адносяцца на долю прыналежных прыметнікаў (з агульнага ліку шасці пры
належных прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі): у uздоумалъ кн#зh смоль-
нескыи Мьстиславъ, Двдвъ снъ..., 420; аже латининъ дасть кн#жю хълопоу въ 
за~мъ, или инъмоу доброу члвкоу..., 426; коли с# грамота псана ишлъ былъ ^ 
ржства гсн# до сего лhта, 447; і адзін выпадак ужывання іменнай формы – на 
долю субстантывіраваных прыметнікаў (з агульнага ліку 29 выпадкаў ужыван
ня субстантывіраваных прыметнікаў у даным спісе граматы): Аже мьжю Ро-
усиномь и Латинескъмь св#жеть дроугъ дроуга без вины, за то платити 3 грив-
ны сербра, 4282, што можна тлумачыць уплывам скланення назоўніка, з якім 
даны прыметнік ужыты поруч, так як у астатніх 23 выпадках ужывання гэ
тага прыметніка ў спісе А ён выступае заўсёды, у розных склонах, у займен
най форме: аже Латинескии придhть къ городоу, свободно ~моу продавати, а 
противоу того не молвити никомоу же, 432; Роусиноу не ставити на Латине-
ского дhтьского, 434; Латинескомоу не ~хати на въиноу съ кн#земь, ни съ Ро-
усию; аже самъ хъчьть, тоть ~дhть, 438; Тако Роусиноу не ~хати съ Лати-
нескымь на въиноу, ни оу Ризh, ни на Гочкомь березh, аже хочеть самъ, тъть 
~дhть, 438; і г. д. Характэрна, што ў спісе В у гэтымжа становішчы ўжыта 
займенная форма данага прыметніка: аже мьжь Роусиномь и Латинскимь. 
А наогулжа атрыбутыўныя прыметнікі ў іменнай форме ва ўсіх прыведзе
ных К. Э. Нап’ерскім спісах граматы сустракаюцца ў адных і тыхжа выпад
ках, што сцвярджае аб пэўнай паслядоўнасці ва ўжыванні тут гэтых форм.

Аднак паколькі ўжо ў старэйшых помніках агульнарускай мовы семан
тычнае адрозненне паміж іменнымі і займеннымі формамі прыметнікаў атры
бу тыўных паступова сціралася і функцыя азначэння замацоўвалася выключ
на за займеннымі формамі, то трэба чакаць, што ў старажытнай беларускай 
мове, фарміраванне якой прыпадае на больш позні час (у асноўным на ХІV–
ХVІ стагоддзі), выцясненне іменных форм прыметнікаў у функцыі азначэння 
займеннымі формамі павінна было адлюстравацца з большай паслядоўнасцю. 
А гэта, у сваю чаргу, павінна было пэўным чынам сказацца на самім характа
ры ўжывання іменных форм атрыбутыўных прыметнікаў у старажытнай бе
ларускай мове.

1 В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот, стар. 224.
2 В. І. Баркоўскі лічыць, што ў гэтым выпадку слова Латиньский, ужываючыся без на

зоўніка, з’яўляецца не прыметнікам, а назоўнікам са значэннем, якое супадае са зна
чэннем назоўніка Латининъ (гл. яго «Синтаксис древнерусских грамот», стар. 273), 
хаця, уліч ваючы ўсе выпадкі ўжывання гэтага прыметніка без азначаемага на зоў ніка ў 
даным помніку, няма падстаў выдзяляць яго з раду субстантывіраваных пры метнікаў.
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У сувязі з гэтым узнікае пытанне аб асаблівасцях ужывання іменных форм 
пры метнікаў у атрыбутыўнай функцыі і аб асаблівасцях працэсу далейшага 
выцяснення іменных форм займеннымі ў гэтай функцыі ў гісторыі белару
скай мовы.

Адказу на гэтае пытанне і прысвечан даны раздзел нашай дысертацыі.
Пачнем з якасных прыметнікаў, так як правільным будзе разглядаць гэ

тае пытанне паасобна ў кожнай групе прыметніка, бо помнікі беларускай 
пісьменнасці паказваюць, што і ў беларускай мове, як і ў іншых славянскіх 
мовах, у сілу пэўных прычын іменныя формы азначэння парознаму выка
рыстоўваліся ў розных групах прыметніка.

Пры аналізе фактаў старажытнай беларускай мовы неабходна таксама 
ўлічваць і жанравую своеасаблівасць таго ці іншага помніка, таму што стара
жытныя помнікі не аднолькава адлюстроўваюць асаблівасці жывой мовы. У тых 
помніках беларускай пісьменнасці, якія былі больш звязаны з тагачаснай жы
вой гаворкай, працэс выцяснення іменных форм прыметнікаў атрыбутыўных 
займеннымі формамі працякаў інтэнсіўней і адлюстроўваўся паслядоўней.

Такімі помнікамі, мова якіх, за выключэннем асобных традыцыйных фор
мул і штампаў, менш падвяргалася ўплыву старажытнай кніжнасці і ў большай 
меры, у па раўнанні з помнікамі іншых жанраў старажытнай пісьменнасці, 
адлю строў вала факты жывых гаворак, з’яўляюцца старажытныя граматы, 
акты, гандлёвыя дагаворы і іншая дзелавая перапіска.

Як вядома, старэйшымі з дайшоўшых да нас помнікаў гэтага жанру ды 
і наогул найбольш старажытнымі помнікамі, маючымі дачыненне да гісторыі 
беларускай мовы, з’яўляюцца дагаворныя граматы Смаленскіх і Полацкіх 
князёў і іншыя смаленскія, полацкія і віцебскія акты ХІІІ–ХV cт. У мове гэтых 
помнікаў у той ці іншай меры захаваліся тыя асаблівасці, якія былі ўласцівы 
тым тэрытарыяльным дыялектам Кіеўскай Русі, што пазней леглі ў аснову 
фарміраваўшайся мовы беларускай народнасці.

І вось у гэтых граматах іменныя формы прыметнікаў у атрыбутыўнай 
функцыі ўжываюцца выключна рэдка. Займенныя формы прыметнікаў тут 
з’яўляюцца звычайнымі.

Чымжа абумоўлена ўжыванне, хаця і рэдкае, іменных прыметнікаў у гэ
тых помніках?

Вышэй ужо аналізаваліся выпадкі ўжывання іменных прыметнікаў атры 
бу тыўных у Смаленскай грамаце 1229 г. Было адзначана, што іменныя пры
метнікі якасныя ў атрыбутыўнай функцыі вызначаюцца тут, у параўнанні 
з займеннымі прыметнікамі ў гэтайжа функцыі, некаторай ступенню прэды
катыўнасці. Да разгледжаных выпадкаў ужывання іменных прыметнікаў 
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атры бутыўных у Смаленскай грамаце 1229 г. трэба аднесці яшчэ наступныя 
з рэдакцыі D: а никто же иметь имъ пакости зане... в тои пакости велика 
пагоуба бываеть от погани Смолняном и Немцомъ, 231, дзе іменная форма 
прыметніка выклікана імкненнем падкрэсліць, выдзеліць якасць назоўніка: 
у даным выпадку канстатуецца і зварочваецца ўвага на тое, што страта смаль
нянам і немцам бывае істотная. І ў даным выпадку, такім чынам, іменны пры
метнік захоўвае некаторае адценне прэдыкатыўнасці.

Яшчэ больш відавочна значэнне прэдыкатыўнасці іменных форм пры
метнікаў атрыбутыўных у наступных выпадках, узятых з іншых старажытней
шых беларускіх грамат: аже будеть межи мештеремь Задвиньскимь, или кото-
рыми опослh будетъ, межи земли и людеи, ино купцюви чистъ путь, его товару 
на обh сторонh, и его животу, Дагавор Полацка з Рыгаю, 14 мая 1407 г., РЛА, 
131; и тогды Рижене Полоцькыи товары выдали и слюбили тыи послы Полоць-
кыи и руку дали на томъ, што купцьцомъ чистъ путь на обе стороне по старымъ 
записомъ, Дагаворная грамата палачан з Рыгаю, 22 ліпеня 1478 г., тамжа, 233; 
а ведь же, панове, вhдаете вы и мы, што мhжи насъ и васъ есть старые записи, 
што же нашимъ мимо Ригу чистъ путь, и водою и землею, а вашимъ мимо Пол-
тескь чистъ путь, и водою и землею, кудh хто хочетъ; ино, коли нас постите 
(апіска, замест – пустите) по старымъ записемъ, водою и землею, мимо Ригу, 
ино вашимъ чистъ путь мимо Полтескъ, и водою и землею, кудh хто хочетъ, 
Грамата палачан у Рыгу, другая палавіна ХV cт., тамжа, 242.

У прыведзеных прыкладах прэдыкатыўнае значэнне адзначаных атрыбу
тыўных прыметнікаў настолькі адчувальнае, што гэтыя прыметнікі можна 
былоб палічыць нават за іменную частку састаўнога выказніка бяззвязачнага, 
каліб не ўлічваць спецыфічнага месца прыметніка прэдыкатыўнага ў старэй
шых помніках старажытнай беларускай (як і агульнарускай) мовы: тут, як вя
дома, іменны прыметнік у прэдыкаце знаходзіўся ў постпазіцыі да азначаемага 
назоўніка, у той час, як адзначаныя прыметнікі ўжыты ў прэпазіцыі. Семан
тычнае значэнне гэтых прыметнікаў лёгка вызначаецца: праз гэтыя прыметнікі 
выражаецца часовасць прыметы. Пісцы адзначаюць, што шлях свабодны для 
купцоў не заўсёды, а толькі з пэўнага моманту, з часу ўстанаўлення дагавора. 
Тамжа, дзе трэба выразіць пастаянства прыметы, ужываецца займенная фор
ма прыметніка, напр., у Гандлёвым дагаворы невядомага Смаленскага князя 
з Рыгаю і Гоцкім берагам, каля 1230 г.: а от Смолhньска чистый путь до Риги, 
а не надобь имь ни вощець ни мыто, тамжа, 452.

Адценне прэдыкатыўнасці ў выпадках ужывання іменных форм прымет
нікаў у атрыбутыўнай функцыі захоўваецца нават у больш позніх граматах, 
напр., у граматах аж ХVІ cт.: ажъ бы с тыхъ земелъ была служъба гдръская и 
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подачъки водле стародавна wбычая, Справа Грыгорыя Скабеева з некоторымі 
баярамі полацкімі, напісана ў Полацку, 1533 г., Бел. арх, ІІ, 191, дзе іменная 
форма прыметніка ўказвае на часавую характарыстыку азначаемага назоўніка: 
падкрэсліваецца, што звычай браць налогі і прызываць на гасударскую служ
бу з даных зямель вядзецца яшчэ са старадаўніх часоў. Або ў такіх выпадках: 
а wнъ едетъ самъ другъ, под wднымъ конь рыжъ, а под другимъ воронъ, Полацкая 
грамата ад 1534 г., тамжа, 203; и вкрали есмо в нихъ двое коней, конь серъ а дру-
гий рижъ, Справа аб крадзежы коней, 1538 г., напісана ў Полацку, тамжа, 287, 
дзе іменныя прыметнікі выражаюць істотную, характэрную для азначаемых 
назоўнікаў (у даным выпадку – коні) прымету, прычым дзякуючы ўжыванню 
іменнай формы наяўнасць прыметы не проста ўказваецца, а сцвярджаецца 
для даных прадметаў (тут прыметнікі ўжыты пагэтаму ў постпазіцыі).

Часамжа іменная форма прыметніка можа ўжывацца ў граматах як спе
цы фічны для гэтага жанру пісьменства штамп, тыпу: Станислав Щасновичъ 
пешъ з рогати..., Пописъ войска Литовского, 1567, ЛМ, РИБ, ХХХІІІ, 309, дзе 
таксама адчуваецца прэдыкатыўнае значэнне якасці.

Звяртаючыся да фактаў старажытнай рускай мовы, неабходна адзна
чыць, што гэтыміж самымі асаблівасцямі вызначаюцца і выпадкі ўжывання 
іменных форм якасных прыметнікаў атрыбутыўных у старажытных рускіх гра
матах гэтага часу, напр., у ноўгарадскіх, пскоўскіх, дзвінскіх1.

Прыведзеныя прыклады паказваюць, што ў тых нешматлікіх выпад
ках з іменнай формай прыметнікаў якасных у атрыбутыўнай функцыі ў ста
ражытнейшых помніках беларускага дзелавога пісьменства (ХІІІ–ХV cт.) 
яшчэ прадаўжаў праяўляцца той агульны прынцып адносна ўжывання імен
ных і займенных форм прыметнікаў атрыбутыўных, які дзейнічаў у сістэ ме 
катэгорыі прыметніка ў агульнарускай мове к часу фарміравання мовы бе
ларускай народнасці. У даным выпадку гэты прынцып заключаўся ў асаб
лі васці іменных форм прыметнікаў якасных у атрыбутыўнай функцыі вы
ражаць у той ці іншай меры прэдыкатыўнае значэнне якасці, прыметы, 
дзя кую чы чаму сцвярджалася быццё прыметы ў яе аднесенасці да прадме
та, сама прымета падкрэслівалася, магла атрымоўваць пэўную характарыс
тыку ў часавым плане. Паколькі выпадкі ўжывання ў атрыбутыўнай функцыі 
імен ных форм прыметнікаў якасных з прэдыкатыўным значэннем сустрака
юцца ў старэйшых беларускіх граматах, г. зн. у тых арыгінальных беларускіх 
помніках, якія па сваіх жанравых асаблівасцях былі параўнаўча цесна звяза
ны з жывымі народнымі гаворкамі, то можна зрабіць дапушчэнне, што тут пе
рад намі – не простае перайманне прыёмаў агульнарускага пісьма, не нанос

1 Гл.: В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот, стар. 218 і наступн.
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ная, павярхоўная з’ява, а адлюстраванне пэўнай асаблівасці фарміраваўшайся 
мовы беларускай народнасці. Уласцівасць іменных прыметнікаў атрыбу тыў
ных перадаваць прэдыкатыўнае значэнне якасці на першых парах развіцця 
беларускай мовы яшчэ адчувалася як жывая асаблівасць тых гаворак, на ас
нове якіх развівалася агульнанародная літаратурная беларуская мова. Гэтая 
акалічнасць і падтрымлівала ўжыванне іменных форм якасных прыметнікаў 
атрыбутыўных у беларускіх граматах нямалы час, аж да ХVІ cт. уключна.

Тым не менш трэба думаць, што гэтая ўласцівасць іменных форм пры
метнікаў якасных у атрыбутыўнай функцыі і ў гэты час, г. зн. у ХІV–ХV cт., 
выступала ў жывой народнай гаворцы як адна з такіх з’яў у мове, якія з’яўля
юцца адміраючымі, перажытачнымі, якія яшчэ адчуваюцца, але не маюць 
ужо тэндэнцыі развівацца і якія пагэтаму могуць і не адлюстроўвацца ў тым 
ці іншым выпадку. Жывым працэсам, які развіваўся, тут быў працэс стра
ты іменнымі формамі прыметнікаў атрыбутыўных уласцівых ім семантыч
ных значэнняў і выцяснення гэтых форм займеннымі формамі. У помніках 
тых жанраў, якія былі блізкімі да жывой народнай гаворкі, гэты працэс 
і адлюстроўваўся з большай паслядоўнасцю.

Вось чаму ў беларускіх дзелавых помніках іменныя прыметнікі якас
ныя ў атрыбутыўнай функцыі сустракаюцца так рэдка, а ў далейшым зусім 
знікаюць. Ужо ў старэйшых беларускіх граматах сустракаюцца такія выпадкі, 
дзе тыя семантычныя адценні, што звычайна перадаваліся праз ужыванне 
іменных форм прыметнікаў атрыбутыўных (г. зн. адценне прэдыкатыўнасці 
і звязанае з ёю падкрэсліванне якасці), перадаюцца праз займенныя формы 
прыметнікаў атрыбутыўных, якія выступаюць у своеасаблівых сінтаксічных 
канструкцыях, напр., праз постпазіцыйнае ўжыванне займеннага прыметніка 
(тыпу: чинимы мир твердыи ис королемъ казимиромъ польским, Грамата каля 
1340 г., АЗР, І; а впоминку подалъ ему от царя ножъ голыи – у значэнні сімвала 
непакорнасці і барацьбы, 1573–1574 гг., Водп. Кміты, 167); або параўн. такія 
сказы з беларускіх летапісаў: быс же коралю «"каилоу велика жалость w томь, 
ХV cт., Увар. сп., 94; і – была ж королю >кгаилu жалость вhлика# w том, 
ХVІ cт., сп. Крас., 167); праз адасабленне займеннага прыметніка (Видев есмо 
знаменитую службу намъ верную, Николи не омешканую нашого верного пана 
Ильи Вячковича, и мы порадили..., Грамата князя Вітаўта на імя Ільі Вячкавіча, 
1407, Чтения, 2); праз пастаноўку займеннага прыметніка ў незвычайным для 
групы назоўніка і азначаючага яго прыметніка месцы (Миколаи жаловать на 
Матhе, ижъ ему, яко приятелю коня позычилъ здорового на дорогу, а коли же 
ему зася вернулъ, и тот конь хромалъ, Вісліцкі статут, пач. ХV cт., АЗР, І, 2); 
праз супастаўленне якасцей (а естли пошлетъ, ино посполу маетъ быти покой 
взятъ вhчный, або подъ часом, Грамата 1503 г., тамжа, 350) і інш.
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У беларускіх старажытных помніках іншых жанраў, якія былі цясней звя
заны са стараславянскай кніжнай традыцыяй, працэс выцяснення іменных 
форм прыметнікаў якасных у функцыі азначэння займеннымі формамі насіў 
больш складаны характар і адлюстраваўся з меншай паслядоўнасцю, чым 
у помніках беларускага дзелавога пісьменства. Тут можна спаслацца на да
ныя помнікаў беларускага летапісання.

Беларускія летапісы (у дарэвалюцыйнай навуковай літаратуры яны час
цей за ўсё завуцца заходнерускімі або – па імені той дзяржавы, жыццё якой 
у іх апісваецца, – літоўскімі) з’яўляюцца самымі старажытнымі помні ка мі 
беларускай літаратуры. Для даследчыка гісторыі беларускай мовы яны прад
стаўляюць надзвычай вялікую каштоўнасць, таму што ў гэтых лета пісах, 
напісаных у розных мясцінах Літоўскай дзяржавы, так ці інакш адлю стра
валіся шматлікія асаблівасці старажытнай беларускай мовы на працягу даволі 
значнага перыяду яе развіцця, так як час складання першых ле тапісаў літоўскіх 
адносіцца да другой чвэрці ХV cт., а пазнейшыя ўрыўкі з гэтых летапісаў су
стракаюцца ў рукапісах аж ХVІІІ cт. Акрамя гэтага, у мове беларускіх летапісаў 
захаваўся і цэлы шэраг такіх асаблівасцей, якія трэба аднесці да больш ранніх 
перыядаў развіцця славянскіх моў. Гэтая з’ява тлумачыцца тым, што беларускія 
летапісы ўзніклі пад уплывам старэйшага, агульнарускага летапісання. Раннія 
беларускія летапісы, якія прадстаўлены спісамі т. зв. кароткай рэдакцыі (спісы 
Увараўскі і Нікіфараўскі ад ХV cт., Супрасльскі 1519 г., Акадэмічны ХVІ cт.), 
уключалі ў свой склад, нараду з ары гінальным, беларускім матэрыялам 
(у летапісах такія часткі называюцца літоўскімі), і цэлыя ўрыўкі з агульнарускіх 
летапісных зводаў. Зразумела, што мова такіх твораў далёка не аднолькавая. 
Арыгінальныя і запазычаныя часткі такіх спісаў прыкметна розняцца ў моўных 
адносінах. Інакш і не магло атрымацца, так як пры перапісцы ўрыўкаў 
з агульнарускіх летапісных зводаў беларускія пісцы імкнуліся паслядоўна пе
радаваць не толькі змест гэтых летапісаў, але і іх форму. Пагэтаму мова такіх 
урыўкаў значна архаічней у параўнанні з мовай помнікаў тагачаснай белару
скай дзелавой пісьменнасці. Яна перапоўнена царкоўнаславянізмамі і іншымі 
моўнымі асаблівасцямі, якія былі ўжо не характэрны жывой беларускай га
ворцы і захоўваліся ў помніках пісьменнасці як традыцыйны кніжны элемент. 
Больш блізкая да тагачаснай беларускай народнай гаворкі мова тых частак гэ
тых летапісных спісаў, якія складзены на ўласным беларускім (літоўскім) матэ
рыяле. Але і тут адчуваецца моцны ўплыў стылістычных і моўных асаблівасцей 
агульнарускіх летапісных зводаў, у якіх былі выпрацаваны спецыфічныя 
моўныя прыёмы: своеасаблівыя сінтаксічныя канструкцыі, выразы, моўныя 
штампы, захаванне архаічных форм і т. п. Гэты ўплыў сказваецца і на мове 
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нават пазнейшых беларускіх летапісных зводаў, якія поўнасцю складзены на 
мясцовым матэрыяле, хаця тут гэты ўплыў ужо значна слабейшы (да апошніх 
адносяцца спісы т. зв. поўнай рэдакцыі: спіс графаў Рачынскіх каля 1580 г., Па
трыяршы спіс пачатку ХVІІ cт., Румянцаўскі канца ХVІІ cт., Еўрэінаўскі 1690 г., 
спіс Быхаўца ХVІІ cт.). К часу складання летапісных спісаў поўнай рэдакцыі 
ў беларускім летапісанні выпрацаваліся свае моўныя і стылістычныя прыёмы. 
Мова гэтых спісаў месцамі зусім набліжаецца да народнай. Так, Е. Ф. Карскі 
адносна мовы спіса Археалагічнага таварыства не без падставы гаворыць, што 
яна з’яўляецца «очень чистым западнорусским (г. зн. беларускім. – Л. Ш.) язы
ком времени ХV–ХVІ столетий»1. Пазней, з палавіны ХVІ cт., у беларускіх 
летапісах пачынаюць часам сустракацца некаторыя асаблівасці, звязаныя 
з польскай мовай. Але апошнія носяць выпадковы характар. Яны сустрака
юцца рэдка і датычацца ў асноўным слоўнікавага састава беларускіх летапісаў. 
Можна сказаць, што на граматычны бок беларускіх летапісаў яны амаль што 
не аказалі аніякага ўздзеяння.

Зразумела, што ўсе гэтыя акалічнасці павінны былі пэўным чынам сказац
ца на ўжыванні іменных і займенных прыметнікаў якасных у атрыбутыўнай 
функцыі ў мове беларускіх летапісаў.

І сапраўды, у параўнанні з помнікамі старажытнага беларускага дзела
вога пісьменства, іменныя прыметнікі якасныя ў атрыбутыўнай функцыі 
ў бе ларускіх летапісах сустракаюцца значна часцей. Пераважная колькасць 
іх прыпадае на тыя часткі беларускіх летапісаў, якія з’яўляюцца спісанымі 
з агульнарускіх летапісных зводаў. Значна радзей сустракаюцца іменныя пры
мет нікі атрыбутыўныя ў тых летапісных частках, якія напісаны на ары гі
нальным беларускім матэрыяле, нават у самых старэйшых беларускіх спісах.

Аднак ужо і ў тых частках беларускіх летапісаў, якія па свайму пахо
джанню прадстаўляюць перапіску ўрыўкаў з агульнарускіх летапісных зводаў, 
іменныя прыметнікі якасныя ў функцыі азначэння звычайна сустракаюцца 
ў такіх канструкцыях, дзе ўжыванне іменнай формы прыметніка мае даволі 
даўнюю традыцыю. Гэта, напрыклад, такія выпадкі, як ужыванне прыметніка 
ў іменнай форме:

1) у якасці азначэння да ІІга назоўнага: и приде ко Кременьцю видеж Кре-
менець град тверъд, Увар. сп., 124; видель же Кременець город тверъдь, Супр. 
сп., 26;

2) у якасці азначэння к назоўніку ва ўскосным склоне, г. зн. к дапаўненню 
прамому і ўскоснаму: вhземь тhло его мртва принесе во Ростовъ, тамжа 20; 

1 Е. Ф. Карский. О языке так называемых литовских летописей. Варшавские универ
ситетские известия, 1894, І–ІІ, стар. 6.
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кнзь великыи Дмитреи Ивановичь не восхоти видети разорение град емьлеть 
мирь глоубокь, там-жа, 39; а н#ша его невинно не доход# Лоукомьл# за милю в 
озерех, там-жа, 63; wни же слышавши безьконечноу его силоу послаша ко Иго-
роу не ходи на них, там-жа, 7; и поиде во свою землю и собра wстаночьноу свою 
силоу, там-жа, 42; им#хоу дань Вар#ги... и на В#тичех по бhле векше ^ дыма, 
там-жа, 3; и много многжество хстоименитых людеи. безь числа ^ wстра меча 
падоша, там-жа, 41;

3) у шматлікіх выразах стандартнага пабудавання тыпу и быс сhча люта: 
быс сhча люта черес весь днь сент#б, там-жа, 41; и бh плачь великь во всемь рыда-
ние невтолимо, там-жа, 20; быс моръ силень u Москвh на людеи, там-жа, 37; і інш.

А наогул-жа большая частка выпадкаў ужывання якасных прыметнікаў 
атрыбутыўных у іменнай форме, якія абазначаюць якасць прадмета з боку 
яго меры: великъ, малъ, многъ, тяжекъ і т. п. Гэтыя прыметнікі амаль заўсёды 
ў перапісаных частках з агульнарускіх летапісных зводаў сустракаюцца толькі 
ў іменнай форме, незалежна ад склону, ліку, роду і месца ў сказе: и быс нощь не 
видети за ними гонити за рекu а оутро мгла велика, Супр. сп., 40; повели изьсы-
пати могилоу великоу над нимь, там-жа, 8; Wльга же рече имь. Дадhте ми дань 
невеликоу из двора по три голоуби и по три воробsи, там-жа, 8; име»ше великоу 
вhроу ко Борисоу и Глhбоу, там-жа, 23; wкроужи град и wстоупи. сила Татар-
ская и быс во wбдержани велице, там-жа, 25; Игорь ходи на Грекы. и не wдоли 
их, но ^бежа в мале дроужине, там-жа, 7, і наогул вельмі часта; того жь лhта 
быша знамени»" многа и мгла велика за два сажени не видити, там-жа, 38; по-
сла IAрославъ сна своего. Владимера на Грекы. даль емоу во»" многа, там-жа, 17; 
аще оубию брата своего, имhти т# въ ^ца имоу мhсто. и многоу честь возме-
ши ^ мене, там-жа, 10; и посла рать на Резанского кнз# Wлга кнз# Дмитре»" 
Волынского и с нимь силоу многоу, там-жа, 38; по многи нощи быша знамени»" по 
небоу «"ко стольпы, там-жа, 38; выехавъ во силе т#жьце, там-жа, 28; и падоша 
множество безьчислено, там-жа, 41; і інш.

Як бачна, якасныя прыметнікі атрыбутыўныя ў іменнай форме сустрака-
юцца тут у асноўным у стандартных выразах або ў такім становішчы, дзе прэ-
дыкатыўнасць гэтых прыметнікаў дае сябе даволі выразна адчуць. У іншых-жа 
палажэннях колькасць выпадкаў з іменнымі формамі якасных пры мет нікаў 
у атрыбутыўнай функцыі нават і ў частках, спісаных з агульнарускіх летапісаў, 
акажацца вельмі нязначнай, што гаворыць аб параўнаўча вузкім ужыванні 
іменных прыметнікаў атрыбутыўных ужо ў тых агульнарускіх летапісных зво-
дах, з якіх рабіліся беларускія спісы.

Яшчэ вузей ужыванне іменных прыметнікаў якасных у атрыбутыўнай 
функцыі ў тых частках беларускіх летапісных спісаў, якія былі складзены на 
арыгінальным матэрыяле.
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З гэтых нешматлікіх выпадкаў і тут, нават у самых ранніх летапісных 
спісах, іменныя формы якасных прыметнікаў атрыбутыўных у асноўнай сваёй 
масе сустракаюцца ў традыцыйных летапісных формулах і штампах, напры
клад, и вчинили бои лют ^ поранка. аж до вечера (паўтараецца тры разы ў спісе 
графаў Красінскіх), и вчинил з ними бои лют и билис межи собою велми креп-
ко почонши ^ поранку оуж до вечера, сп. Археал. тав., 250; и вчинит бои лют с 
кнзем великим Кгидимоном, тамжа, 258; и учинили бои лют от утраж и до вече-
ра (паўтараецца два разы ў Еўр. сп., 365); и вчинили бои и сhчu великu, сп. Ар
хеал. тав., 259; велик бои и сhчю промежи собою учинили, Еўр. сп., 362; тогож 
быс годu моръ силен оу Смоленьскu, Увар. сп., 110; тогож году в Новhгородh был 
мор силен велми, дапаўненне да сп. Археал. тав., 282; і інш.

І ў гэтых частках, асабліва ў ранніх спісах, вельмі часта ў іменнай фор
ме ўжываюцца прыметнікі великъ, малъ, многъ (яны наогул і тут складаюць 
асноўную масу выпадкаў з іменнымі формамі прыметнікаў у атрыбутыўнай 
функцыі). Аднак, у параўнанні з тымі часткамі, якія былі перапісаны з агуль
нарускіх летапісных зводаў, магчымасць ужывання гэтых прыметнікаў у імен
най форме сінтаксічна звужана. Так, прыметнік великъ ужываецца толькі 
ў назоўным і вінавальным склонах адзіночнага ліку і як выключэнне – у род
ным склоне адзіночнага ліку: слышалъ есми и что промежи вас ни единачество. 
и недроужба велика, Увар. сп., 96; тогож лета Москва выгорела весь городъ. 
имени»" ихь погореша. и людhи множство. и быс на Москве скорбь велика в людех, 
тамжа, 110; и бжиим повеление паде на землю моча велика, Супр. сп., 63; ^толе 
в них оутвердис# велика любов, тамжа, 65; быст знамение на бси̃ на западнеи 
стране превелика лuча кривав, сп. Крас., 188 (тут тэкст носіць характар устаўкі 
з рускага летапіснага звода); в рекии цри сеи быст жона детещъ роди wчию 
без рuки, во чресле емu рыбныи хвост велик на всих (таксама ўстаўка з рускага 
летапіса, сп. Крас., 189); тои бо Wлгердъ вина не пи»ще вhлик разuмъ имh»ше, 
Радаслоўе вялікіх князёў Літоўскага княства, 415; wниж великu чсть въздаша 
им, Віл. сп., 201; таиноу таити црвu добро есть а дела велика гсдр# поведати 
добро жь ес, Супр. сп., 65. Прыметнік малъ сустракаецца толькі ў назоўным 
і месным склонах адзіночнага ліку: бжиею силою тоу не мало чюдо сотворис#, 
Супр. сп., 78; и был межи ними бои и сhча не мала зрадна# (у іншых спісах – 
з ран#) аж до вечера, сп. Археал. тав., 256; и был межи ими бои врем не мало от 
оутра даже и до вечера, Еўр. сп., 370; исправляючи урядно гсдрьство свое не мало 
время гсдрствовал, тамжа, 377; и попусти бгъ татаромъ кнзьж великии побе-
же оу малh дроужине, Увар. сп., 97; и wн тоуда кочюеть по мале времени, там
жа, 104; Wлегь оубhжа во малh дрuжини, Акад. сп., 131; и по малh врhмени и 
томоу минувщюс, тамжа, 138; поразит кнзь Скирмонтъ кн#з# Лuцкого и Пин-
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ского на головu. и всю радu рuскuю. только кнзь Мстислав в мале дрuжине лед-
ва сам оутечет в город Лuцкои, сп. Археал. тав., 247; цр# Кирдас# и все воиско 
на головu побили. ледва сам црь оу мале дрuжине оутек, тамжа, 249; и в мале 
дрuжине Станислав Киевскии з Романом Бр#нским оутекuт, тамжа, 259; и по 
мале времени тот црь..., Еўр. сп., 395; и в малh времени – але – и в малых лhтех 
послh тог поhхал, тамжа, 374. Прыметнік многъ сустракаецца ў іменнай фор
ме ў такіх выпадках, як, напрыклад, а инии крепко слоужахuть емоу и чсть ве-
ликоу и дары великиі. и дани многи приношахu емu. не только во вс# лета. но 
и во вс# дни, Увар. сп., 103; и на тuю же wсень собра силu многu кнзь великии 
Швитригаило, Акад. сп., 134; кнзь Юреи Светославович Смоленскии поехал ко 
кнзю Василью Московскому не въ мнозе дружыне, сп. Рач., 332; поhхалъ... не во 
мнозh дрuжинh, Еўр. сп., 392; и выехалъ к немоу кнзь Глебъ Стославичь. не во 
мнозh, Увар. сп., 96; соущuж емоу оу немцах оу Мрьине городh оу мистра при-
ехавша к немu мнози кнзи и бо»"ре Литовьскии, тамжа, 89; онъж беза вс#кого 
wслушани# оускоре приехаль к нему и своею королицею и честь великоу. и дары 
многы подаваша имъ, тамжа, 102; и честь великоу и дары многи подаваше емоу, 
4 разы ў Супрасльскім спісе; и чсть великu и дары многи и дани приношахu емu; 
Акад. сп., 138; и прииде ко Меньскu и возме град Мhнескъ и сожже а людеи мно-
гы во полонъ поведоша мuжи и жены, тамжа, 134.

Ужыванне іменнай формы ва ўсіх гэтых выпадках, узятых з арыгінальных 
частак беларускіх летапісных спісаў, абумоўлена ў першую чаргу не столькі 
семантычнымі прычынамі, колькі стылістычнымі, хаця прэдыкатыўнае зна
чэнне іменных форм і адчуваецца тут вельмі часта. Іменныя формы ўжыты 
тут у такіх выразах, якія выпрацаваліся ў агульнарускім летапісанні як адна 
з спецыфічных асаблівасцей яго стылю (бh скорбь велика, в малh дрuжинh, 
дары многы і т. п. выразы). Ужываючы гэтыя традыцыйныя для агульнаруска
га летапісання выразы, саставіцелі беларускіх летапісных спісаў імкнуліся 
наблізіць беларускія летапісы да агульнарускіх і з боку іх формы, стылю. 
Таму невыпадкова, поруч з адзначанымі выразамі, у беларускіх летапісах 
скрозь і ўсюду сустракаюцца і іншыя лексічныя, фанетычныя і граматыч
ныя асаблівасці, якія к моманту складання беларускіх летапісных спісаў 
з’яў ляліся ўжо архаічнымі для беларускай мовы, але шырока ўжываліся ў сі
лу традыцыі ў розных спісах агульнарускіх летапісных зводаў. Сярод такіх 
асаблі васцей у беларускіх летапісах асабліва вызначаюцца непоўнагалосныя 
формы, устарэўшыя злучэнні заднеязычных г, к, х з галосным ы, такія фор
мы палаталізацыі заднеязычных, як велици, мнози, дроузи, пэўныя архаічныя 
склонавыя канчаткі назоўнікаў і займенных прыметнікаў, дзеяслоўныя фор
мы аорыста і імперфекта і т. п. Ужыванне такіх асаблівасцей у беларускіх ле
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тапі сах – рэзультат магутнага ўздзеяння агульнарускага летапісання з яго 
тра дыцыйнымі стылістычнымі прыёмамі на развіваўшаеся беларускае ле
тапісанне.

Характэрна, што калі з цягам часу агульнаруская летапісная традыцыя па
ступова слабела, у пазнейшых беларускіх летапісных спісах гэтыя асаблівасці 
знікаюць. Так, у Супрасльскім спісе мы знаходзім іменную форму прыметніка 
великъ у сказе: Таиноу таити црвu добро есть а дела велика гсдр# поведати до-
бро жь ес, 65, а ў Акадэмічным спісе ў гэтымжа сказе – займенную форму: 
Таиноу црву таити добро ес а дела великого wспдр# повhдати добро же есть, 
136. Падобных гэтаму выпадку ў беларускіх летапісных спісах сустракаецца 
даволі шмат: wниж великu чсть въздаша им, Віл. сп., 201 – вhликоу честь им 
дали, сп. Крас., 166; кн#з Мьстислав в мале дрuжине ледво сам втечет в город 
Лоуческъ, сп. Крас., 233 – толко кнзъ Мстислав в малои дружыне ледве самъ 
uтекъ u город Луцко, сп. Рач., 301; и тuт не мало оучинилос# диво оубито мно-
жество кнзеи и бо#р и самого кнз# Светослава оубили, сп. Археал. тав., 273 – 
не малое – у Патрыяршым спісе; и честь великu и дары многи подаваше емоу, 
Супр. сп., 65 – и честь великую и дары многие приносили ему не толке по вся 
лhта но и на всяк днь, Еўр. сп., 395; на летож собра силu многu рускоую и меш-
тера лиfл»"ньски со всею силою своею. прииде к Швитригаилоу на помочь, Увар. 
сп., 105, а таксама: на лhто же собра силu рuскuю многоу – на тоеж лhто кнзь 
Швитригаило собрал многuю силu рускую, Еўр. сп., 395; і інш.

Часам у такіх стандартных зваротах у спісах аднаго і тагож стагоддзя на
глядаецца разнабой ва ўжыванні форм прыметніка, напр., и кнзъ велики Ви-
товтъ побежит оу малои дрuжинh, Дапаўненне да сп. Археал. тав., 281 – и 
кнзь вhликыи Витовтъ победит оу малои дрuжинh, сп. Крас., 173. Сустрака
юцца нават і такія выпадкі, калі беларускія летапісныя спісы адлюстроўваюць 
адваротную з’яву: у адным і тымжа сказе ўжо раннія спісы адзначаюць зай
менную форму прыметніка, а пазнейшыя – іменную. Так, у старэйшым бе
ларускім летапісным спісе – Увараўскім – знаходзім: а великомu кнзю IAкаилоу 
Скиргаилu. невозможно оуже стати противu емоу. занеж оубо u него сила ве-
лика# собралас#, 89; таксамаж і ў другім спісе – Віленскім: а великомu кнзю 
#гаилоу и Скиргаилu невъзможно имъ стати. противоу емu. занеже бо в него 
събралас велика# сила, 198; а ў пазнейшым, Акадэмічным спісе: а великомоу 
кнзю >гаилu и Скиргаилu не возможно оуже стати противu емоу занюже бо оу 
него сила велика»" собралас#, 148. Такія выпадкі, аднак, рэдкія, і гавораць яны 
зноўтакі аб сіле стылістычных і моўных традыцый у беларускім летапісанні.

Асобныя беларускія летапісныя спісы не аднолькава выкарыстоўвалі 
гэтыя традыцыйныя летапісныя словазлучэнні. Тым не менш адзначаныя 
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прыметнікі ў іменнай форме сустракаюцца і ў даволі позніх спісах. У спісе 
графаў Красінскіх, напісанне якога прыпадае на даволі ранні час, на ХVІ cт., 
прыметнікі великъ, многъ, як правіла, у атрыбутыўнай функцыі сустракаюц
ца толькі ў займеннай форме. Іншыя беларускія летапісныя спісы больш шы
рока ўжываюць іменныя формы адзначаных прыметнікаў, аднак, калі ў тых 
частках, якія па свайму паходжанню з’яўляюцца перапіскай з агульнарускіх 
летапісных зводаў, гэтыя прыметнікі часцей ужываюцца ў іменнай форме, 
то ў арыгінальных частках беларускіх летапісных спісаў, ужо ў самых ранніх, 
наадварот, пераважае займенная форма, а ў пазнейшых, напрыклад, у спісе 
Быхаўца або ў т. зв. Баркалабаўскім летапісе, які менш за іншыя беларускія 
летапісы быў звязан з агульнарускай летапіснай традыцыяй, іменныя формы 
гэтых прыметнікаў наогул адсутнічаюць.

Аб тым, што стандартныя выразы з іменнай формай якаснага прыметніка 
атрыбутыўнага (тыпу бh сhча зла, быс моръ силенъ) і іменныя формы прымет
нікаў, абазначаючых якасць прадмета з боку яго меры (великъ, малъ, многъ, 
тяжькъ і т. п.) у пэўных выразах (тыпу великъ страхъ, в малh дроужинh і т. п.) 
з’яўляюцца спецыфічнымі для беларускіх летапісаў і не атрымалі шырокага 
бытавання ў беларускай мове ХV–XVI cт., гавораць даныя помнікаў іншых 
жанраў беларускага пісьменства гэтай пары. У гэтых помніках прыметнікі 
ў адзначаным становішчы ўжываюцца ў займеннай форме. Толькі ў такіх жан
рах старажытнага беларускага пісьменства, якія былі блізкімі да агульнару
скай мастацкай і воінскай гістарычнай аповесці, у прыватнасці, у пераклад
ным рыцарскім рамане XVI cт., сустракаюцца іменныя формы прыметнікаў 
у выразах, па свайму характару падобных да выразаў тыпу бh сhча зла. Так, 
у беларускім перакладзе з сербскай мовы аповесці аб Трыстане знаходзім: и 
была битва велми густа и велми моцна, 29; и тут была битва силна, 62; и по-
чала с# битва велми моцна, 63; будет на м# моцна битва, 93; і г. д., або – а то 
нас зла година загнала, 69; wни рекли: зла година, 56 (але – то быхъ был злыи 
чоловhк, коли бых рекъ то своим езиком, 74); і інш.

З прыметнікаў великъ, малъ, многъ, тяжькъ у помніках іншых жанраў бе
ларускага пісьменства ў іменнай форме сустракаецца толькі прыметнік ве-
ликъ, і то ў нямногіх і ў пэўных умовах: толькі ў адзіночным ліку прыметнікаў 
жаночага роду – у назоўным і вінавальным склонах, а таксама мужчынскага 
і ніякага родаў – у назоўным склоне, напр., и вз#ли мечы и почали с# рубати 
велми моцно великъ часъ удара»" wдин другого, 21 (але – король Ленъвиз виделъ с 
палацу и приступил ближеи и слухал великий часъ, 24); и король мелъ великъ страх 
иж Трыщан прыидеть на великую (!) доброту, 52; рек: так ест, «"къ ты говориш, 
але тут великъ страх и велика погибель, 79, (усе прыклады – з аповесці аб Тры
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стане); Панно, не добре мовиши и велик грhх маеш, гіст. аб Гвід., 138; и был велик 
бои межы wбоими, тамжа, 142; узрели судно велико идеть к нимъ до пристани-
ща, ап. аб Тр., 56; текач. оувидевши Ісса бо#знь велика пала на него, Стр. Хр., 37; 
Сивилла рече. боудuть въ врhмена его. замоутокъ а псота велика, Каз. аб Сів., 6; 
у аповесці аб Трыстане: рек король: то ест велика реч, але инакъ не може быти, 
45; А так была велика шкода, иж у тые часы не было большого витез# над него, 
63; Рек король: Девко, «" того велми жэдамъ, бо есми видел велику доброть его 
моима wчыма, 37; велику честь будеш мhти иж добылъ набольшого рыцэра, 99; 
у гісторыі аб Гвідоне: и мела велику жалость и пала на колена, 156; і інш.

Значыць, можна гаварыць, што ў мове беларускіх летапісаў і некаторых 
іншых помнікаў ХV–XVI cт., блізкіх па свайму жанраваму характару да ма
стацкай і гістарычнай воінскай аповесці (напр., у мове перакладных ры
царскіх раманаў), іменная форма якасных прыметнікаў атрыбутыўных у сілу 
сты лістычных асаблівасцей гэтых жанраў была распаўсюджана ў спе цы фічных 
выразах стандартнага пабудавання і ў злучэннях назоўнікаў з пры метнікам 
великъ і г. д.

У многіх з такіх палажэнняў злучэнне прыметніка з тым ці іншым назоў
нікам носіць даўнюю традыцыю, дзякуючы чаму прыметнік тут замацаваўся 
за даным назоўнікам як яго пастаянны эпітэт.

Ужыванне іменнай формы прыметнікаў у адзначаных палажэннях абумоў
лівалася, такім чынам, уплывам стылю агульнарускай мастацкай літаратуры, 
у прыватнасці такіх яе жанраў, як мастацкая і гістарычная воінская аповесць. 
Такія выпадкі ўжывання іменнай формы – ні што іншае, як стылістычная 
асаблівасць даных жанраў.

Параўнаўча шырокаму распаўсюджанню ў беларускіх летапісах іменнай 
формы прыметнікаў у адзначаных палажэннях спрыяла і тое, што, апроч 
стылістычнай функцыі, іменная форма тут яшчэ часта адыгрывала да некато
рай ступені і пэўную семантычную функцыю: у такіх выпадках праз іменную 
форму якасных прыметнікаў атрыбутыўных тут перадавалася прэдыкатыўнае 
значэнне якасці. Ёсць нават такія выпадкі, асабліва ў ранніх помніках, дзе 
наогул цяжка вызначыць, у якой функцыі ўжыт тут прыметнік: у функцыі 
азначэння ці ў функцыі выказніка (напр., а оутро мгла велика і т. п.). Дзяку
ючы сваёй прэдыкатыўнасці, такія прыметнікі, між іншым, падкрэслівалі, 
выдзялялі ў кантэксце якасць, канцэнтравалі на ёй увагу.

Аднак ужо ў мове пералічаных помнікаў ХV–XVI cт. гэты прынцып ча
ста парушаўся. Прэдыкатыўнае значэнне іменных форм якасных прымет ні
каў атрыбутыўных, як адзначалася вышэй, часта не адчувалася ўжо ў бе ларус
кіх помніках ХІІІ–ХІV cт., а тым больш – у помніках пазнейшых ста год дзяў. 
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Іменная і займенная формы прыметнікаў маглі ўжывацца тут у адноль кавым, 
паралельным значэнні і нават у адных і тыхжа выразах. Для пад крэслівання 
якасці ўжо недастаткова было ўжыць іменную форму пры метніка; пісцы 
звярталіся да іншых сродкаў, напр., інверсіі, часта дабаў лялі прыслоўе вель-
ми і інш. Іменныя формы якасных прыметнікаў атры бутыўных, трацячы сваё 
асноўнае значэнне выражаць прэдыкатыўнае адценне якасці, не змаглі су
працьстаяць агульнай тэндэнцыі да выцяснення іх займеннымі формамі на
ват і ў тых палажэннях, дзе ў іх развілося дастатковае стылістычнае адцен
не. Апошняй асаблівасці іменных форм аказалася мала, каб захавацца ім 
у атрыбутыўнай функцыі. Сюды трэба дадаць яшчэ і тое, што гэтая асаблівасць 
іменных форм з самага пачатку была жанрава абмежавана і не атрымала 
распаўсюджання ва ўсіх жанрах старажытнай беларускай пісьменнасці.

Усё гэта прывяло да таго, што к канцу ХVІІ cт. іменныя прыметнікі ў ад
значаных палажэннях знікаюць і ў беларускіх летапісах па прыкладу іншых 
жанраў, дзе гэтая з’ява адбылася значна раней.

Іншыя выпадкі ўжывання іменных форм якасных прыметнікаў атрыбу
тыўных у беларускіх летапісах вызначаюцца меншай колькасцю і сваёй раз
настайнасцю. Гэта, перш за ўсё, – у пэўных сінтаксічных канструкцыях, у якіх 
іменная форма прыметнікаў была ўласціва і агульнарускім летапісным зво
дам. Характэрна, што часта ўжыванне іменнай формы прыметнікаў у той 
ці іншай канструкцыі не з’яўляецца жанрава абмежаваным: у такімжа па
лажэнні іменная форма прыметніка можа сустрэцца і ў мове іншага помніка 
ХV–XVI cт., па свайму жанраваму характару далёкага ад летапісаў. Пагэтаму 
можна гаварыць аб некаторай традыцыі ва ўжыванні іменнай формы якасных 
прыметнікаў атрыбутыўных у пэўных сінтаксічных канструкцыях у помніках 
беларускай мовы ХV–XVI cт. І зноўтакі неабходна падкрэсліць, што ў параў
нанні з беларускімі летапісамі помнікі іншых жанраў ХV–XVI cт. даюць знач
на менш прыкладаў з іменнай формай якаснага прыметніка ў функ цыі азна
чэн ня нават і ў традыцыйных сінтаксічных канструкцыях, а ў некаторых 
з гэтых канструкцый наогул не захавалі іменных форм прыметнікаў.

Вось тыя сінтаксічныя канструкцыі, у якіх у беларускіх летапісах і помні
ках іншых жанраў беларускай пісьменнасці ХV–XVI cт. часта яшчэ сустрака
юцца іменныя формы якасных прыметнікаў атрыбутыўных:

1) калі прыметнік выступае ў якасці азначэння да назоўніка ў складзе 
выказніка, г. зн. да ІІга назоўнага: сеиж речнныи Гегименникъ бh муж храбръ 
зhло и велика разuма, Радаслоўе вялікіх князёў Літоўскага княства, 414;

2) у якасці азначэння да назоўніка, які з’яўляецца прамым дапаўненнем: 
и сътвори брак чстнъ. и вhнчает великог кнз# Василь# Дмитреевич#, Віл. сп., 
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201; и црь Тuрецкии давал чсть велкuю и дары многоцhнны часто. присылывалъ 
к силномu гсдрю, Дапаўненне да сп. Археал. тав., 283; того жъ року архиепи-
скопъ Fеофанъ, владыка полоцкий, господинъ благоверный, у Полоцку преста-
вился; там же погребено тело его честно, Барк. лет., 18;

3) пры адасобленым азначэнні: з летапісаў – и вбачил wное дит# wбличем 
хорошо и возростu подобног и взял его к собе, сп. Археал. тав., 256; и вбачылъ 
wное дит# wбличемъ велми хорошо и възросту цудного, сп. Рач., 309; у іншых 
помніках – у Страсцях Хрыстовых: милостива » панна Маріа пала на землю. 
к ногам своего милого сна. роуце рост#гноувши на полы мертва... коли ж оуже 
по долгем часе. верноуласе сама к собе. как бы оуже мало wсвежала, 10; естли ^ 
початка свhта знаидена така# матка ровна мне котора# бы так немилости-
ве дит#тка своего wстрадала, 10; Некоторыи моуж именем Езоп печалоуючися 
моуж добръ и праведен тот не призволил был воли их, 50; у аповесці аб Трыста
не – и была в нее служебница именемъ Брагин#, красна и мудра, wна с# домыс-
лила..., 30; и wную ноч сто »"л он на мhсте в одное старое вдовицы земл#нки, 
та мhла wдного сына молода и храбра, 50; wни отказали жалостны: Мы маемъ 
так учинити, 73; wна вышла и стала близко тое «"блони велми весела w мило-
сти Трыщановой, 85;

4) пры паясненні, раскрыцці якасці прадмета: и видели двh звездh в тотъ 
же часъ на заходъ ^ солнца wдна бhла, а друга# черлена, сп. Рач., 352; ...гречи-
хи, хотя жъ недоросла, але добра, Барк. л., 28;

5) калі прыметнік выступае ў якасці прэдыкатыўнага атрыбута, дапасоў
ваючыся да назоўніка, які ў сказе ўжываецца ў значэнні прамога дапаўнення: 
прыклады з летапісаў – самого великого кн#з# Св#тослава оубиша. сына ж его 
кнз# Юрь# кнзь великый Скиргаило wбретh u троупехъ мног ранена толко жив и 
вз#т его, Віл. сп., 200; и мuжи Псковичи видевши его мuжа честна и разuмна и 
оуз»"ли ег. собе гсдрем и назвали его великим кнзем Псковским, сп. Археал. тав., 
255 (так самаж і ў Еўр. сп., 369); ино мужы Пьсковские видечы его мужа до-
бра и честна и разумна и вз#ли его собh господарэмъ, сп. Рач., 308; мужи Пско-
вичи видhвша его мужа чесна и разумна взяли его гсдаремъ, Еўр. сп., 369. Гэтая 
група даволі распаўсюджана і ў мове перакладнога рыцарскага рамана. Так, 
у аповесці аб Трыстане знаходзім: и видhвшы дhвка вино у фл#шы свhтло, 
вз#вшы напоила дит#, 10; кгды королева»" прышла на wный гук и видhла сына 
своего мертва, пала на землю, 10; wна рекла: Пане, вижу т# велми весела, те-
пер с# могу пофалити, што есми видела лhпшого рыцэра надо вси рыцэры, 33; и 
нашла его велми смутна: wнъ тужылъ о своеи прыгоде, 34; и кгды Трыщанъ ви-
дел Аудрета крывава, было ему велми жаль, 48; рек еи: Поведано ми на Трыща-
на, але самъ знаю вhрна его к собh, 87; у гісторыі аб Гвідоне – а своего сына ве-
ликого Лукапера мертва wставил, 145; и вдарылъ его трыкроть ножомъ и кинул 
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его мертва, 160; и нашолъ Пулкана мертва и два лвы мертвых (!), 164; у жыцці 
Барыса і Глеба, ХVІІ cт. – вид»"чи ж слуги гдна своег смутна рекли ему. любимы 
наш гдрю, 4; г. зн. у канструкцыях з другім ускосным склонам, дзе прыметнік 
ужыт з поўпрэдыкатыўным значэннем, і інш.

З прыведзеных прыкладаў, узятых з беларускіх летапісаў, перакладных 
рыцарскіх раманаў і некаторых іншых помнікаў, бачна, што ў мове белару
скай мастацкай прозы ХV–XVI cт. і нават пазнейшых часоў іменная форма 
якасных прыметнікаў атрыбутыўных магла ўжывацца ў пэўных сінтаксічных 
канструкцыях, дзе яўна адчуваецца прэдыкатыўнае значэнне іменных форм 
прыметнікаў (асабліва гэта датычыцца апошняй групы прыкладаў). Але 
і ў гэ тых выпадках, як і ў папярэдніх, ужыванне іменных форм прыметнікаў 
абумоў лівалася больш стылістычнымі прычынамі, чым семантычнымі. Ужы
ванне традыцыйных іменных форм прыметнікаў у пералічаных канструкцыях 
па він на было, па думцы пісцоў, адцяніць узнёсласць апавядання, наблізіць яго 
да лепшых узораў агульнарускага апавядання з яго стылістычнымі прыёмамі, 
паказаць начытанасць пісца. Невыпадкова, што ў Баркалабаўскім летапісе, 
які наогул не ведае іменных форм якасных прыметнікаў атрыбутыўных, пры 
апісан ні смерці Полацкага архіепіскапа ўжыта іменная форма прыметніка – 
для ўрачыстасці запіса: того жъ року архиепископъ Fеофанъ, владыка полоц-
кий, господинъ благоверный, у Полоцку преставился; там же погребено тело его 
честно, 18. Такіж характар носіць і другі сказ з іменнай формай прыметніка 
атрыбутыўнага ў Баркалабаўскім летапісе: того же дня было читано козане 
от владыки володимерского Патея о ржствh Иоанове душеполезно, 50 (пры 
апісанні Берасцейскага сабора). Такія канструкцыі з’яўляліся адной з асаблі
васцей стылістычных кампанентаў беларускай мастацкай прозы. У тага
часнай жывой беларускай гаворцы наўрад ці ўжо бытавала іменная форма 
прыметнікаў у пералічаных канструкцыях. Прэдыкатыўнае значэнне іменных 
форм тут ужо сцерлася. Каліб яно яшчэ давала сябе большменш ясна ад
чуць, то іменныя формы прыметнікаў у адзначаных канструкцыях павінны 
быліб сустрэцца ў самых разнастайных па сваіх жанравых асаблівасцях 
помніках, чаго, аднак, не заўважаецца. Больш таго, ужо ў летапісных спісах 
ХVІ cт. прыметнікі ў пералічаных канструкцыях, нараду з іменнай формай, 
сустракаюцца і ў займеннай форме. Ды гэта і зразумела, так як у асобных вы
падках займенная форма прыметніка ў некаторых з гэтых канструкцый магла 
сустрэцца нават у помніках агульнарускага пісьменства, напр., у Сінадальным 
спісе Іага Ноўгарадскага летапіса: Тог(о) же Лhт(а) привезоша Дмитра Ми-
рошкиниця мьрътвого, 149; у Лаўрэнцьеўскім спісе летапіса: на заутрье же 
налезоша Тугоркана мертвого, 77; толко Семцю яша одиного живого, 81 ад.; 



96

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

і інш. Тым паслядоўней гэтая з’ява павінна была адлюстравацца ў пазнейшых 
беларускіх помніках. З цягам часу ў гэтых канструкцыях тут займенная форма 
наогул выцясняе іменную. Так, у спісе графаў Красінскіх мы знаходзім зай
менную форму прыметніка ў той ці іншай з пералічаных канструкцый: кото-
рыиж Неронъ был пан wкрuтныи а невъставичныи, 227; и положон кнзь Скирга-
ило чудныи и добрыи подлh гроба. стго Fеодось#, 169 (так самаж у сп. Археал. 
тав., 277, і ў сп. Рач., 327); и послали его к Витебскu. и там его велел оутопити 
под Витебскъ оу Двинh, а ин#ли его невинног, 180; у спісе Археалагічнага тава
рыства: И просил сна своего Скирмонта абы на том месцы было жглищо оучине-
но где бы его мертвого сожгли, 251; а воли гсдр# своего прирожоног сна великог 
кнз# Троиден#ва вчинили так видечи мuжа мuдрог а годного Витен#, 256; і інш.

У помніках іншых жанраў старажытнага беларускага пісьменства пра
цэс выцяснення іменных форм прыметнікаў займеннымі формамі ў атрыбу
тыўнай функцыі адлюстраваўся яшчэ шырэй і паслядоўней. Так, у пераклад
ных рыцарскіх раманах, якія па разнастайнасці сінтаксічных канструкцый 
з іменнымі формамі прыметнікаў атрыбутыўных ідуць на другім месцы за 
летапісамі, ва ўсіх гэтых канструкцыях можна сустрэць і займенную фор
му прыметнікаў, прычым колькасць апошніх пераважае колькасць выпадкаў 
з іменнай формай прыметніка. Аналагічная з’ява назіраецца і ў іншых пом
ніках XVI cт., а ў помніках XVIІ cт. наогул сустракаюцца ўжо толькі займен
ныя формы прыметнікаў атрыбутыўных.

Ды і самі летапісы часта ўжо не захоўваюць іменныя формы якасных 
прыметнікаў атрыбутыўных у многіх выпадках. Ужо ў тых частках беларускіх 
летапісаў, якія былі спісаны з агульнарускіх летапісных зводаў, у розных спісах 
нават у аднолькавых выразах можна сустрэць то іменную, то займенную форму 
аднаго і тагож якаснага прыметніка атрыбутыўнага, напр., и многы ины стра-
ны. прит#гноу ко Роуси и принуд к собh. и Древл#ны. и возложи дань по чернои ко-
уници – у Супрасльскім спісе, 5, у той час як у Нікіфараўскім спісе ў гэтымжа 
сказе – іменная форма прыметніка: по чрьнh кунh; або ў Супрасльскім спісе: 
и быс сhча зла, 15, а ва Увараўскім – и быс сеча зла, 118; і інш.

Апошняе гаворыць аб тым, што перакладчыкі ўрыўкаў з агульнарускіх 
ле тапіс ных зводаў на тагачасную беларускую мову ў пэўных выпадках ужо 
не ўлаўлівалі семантычнага адрознення паміж іменнай і займеннай форма
мі тагож самага атрыбутыўнага прыметніка. Каліж перапісчыкі ўрыў каў 
з агульнарускіх летапісаў і захоўвалі ў такіх выпадках іменныя формы пры
метнікаў, то яны кіраваліся імкненнем дакладней перадаць форму арыгінала.

Той факт, што выпадкі разыходжання ва ўжыванні іменнай або займеннай 
формы прыметніка атрыбутыўнага з’яўляюцца ўсёж параўнаўча нешматлікімі 
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ў гэтых спісах, тлумачыцца як паслядоўнасцю перапісчыкаў у перадачы фор
мы і зместу арыгінала, так і тым, што прынцыпы, якія дзейнічалі ў агуль
нарускай мове адносна ўжывання іменнай і займеннай форм прыметнікаў 
атрыбутыўных, да некаторай ступені былі яшчэ адчувальнымі і ў беларускай 
літаратурнай мове ХІV–XV cт. і нават пазнейшых часоў, у прыватнасці, у тых 
жанрах, якія былі ў сілу пэўных прычын больш цесна звязаны з агульнару
скай кніжнай традыцыяй. Гэтая акалічнасць і падтрымлівала традыцыйнае 
напісанне іменных форм прыметнікаў атрыбутыўных у беларускіх летапісах 
і іншых помніках, блізкіх да іх па свайму жанраваму зместу, у тых выпадках, 
дзе семантычнае адценне гэтых форм ужо сціралася.

У жывой беларускай гаворцы ХІV–XV cт., можна думаць, працэс стра
ты іменных форм атрыбутыўнымі прыметнікамі зайшоў значна далей. Гра
маты ХІV–XV cт. ужо амаль не ведаюць іменных форм прыметнікаў якасных 
у функцыі азначэння.

Калі адкінуць пералічаныя выпадкі ўжывання якасных прыметнікаў атры
бу тыўных у іменнай форме, то акажацца, што ў іншых палажэннях у розных 
помніках беларускага пісьменства, пачынаючы ад самых ранніх, іменная фор
ма атрыбутыўнага прыметніка – з’ява даволі рэдкая.

Тут, напрыклад, выдзяляецца група з іменнай формай якаснага прымет
ніка атрыбутыўнага ў злучэннях старадаўняга ўтварэння, якія па свай
му характару прадстаўляюць фразеалагічныя звароты і іменна ў такімжа 
зна чэн ні ўжываюцца і ў помніках беларускага пісьменства: обиды не ство-
рити ни малу ни велику, грамата рыжскіх купцоў Віцебскаму князю Міхаілу 
Канстанцінавічу, каля 1300 г., РЛА, 26, отъ намhсника Полочького и от всехъ 
мужъ Полочанъ, от мала и до велика, поклонъ ратьманомъ болшимъ и всемъ ме-
стицемъ Рижаномъ, малу и велику, Грамата палачан у Рыгу, к. ХV cт., тамжа, 
41; Если wсвободилъ всю Корновалю wт мала и велика, ап. аб Тр., 86; і інш. (але 
ў множным ліку – у займеннай форме, напр., у Супрасльскім спісе летапісаў: 
плениша немлстивна ^ великых и до меньших ^ моужеска полоу и до женска, 43). 
У су часнай рускай мове такія злучэнні, захаваўшы іменную форму прыметніка 
ад роднага склону, страцілі ўласцівыя катэгорыі прыметніка прыметы і па 
сутнасці ператварыліся ў прыслоўі, ужываючыся як фразеалагічны зварот. 
У беларускайжа мове ўжо ў даўнюю пару і ў гэтых злучэннях іменная фор
ма прыметнікаў была выцеснена займеннай формай. Так, у тойжа аповесці 
аб Трыстане знаходзім: wсвободил Корновалю wт великого и до малого, 87; 
у аповесці аб трох караляхвалхвах: которые в оныхъ сторонах живоуть да не 
могоут доити до Іорда(на) тые ^ малого до великого..., 90.

Па свайму характару да злучэнняў тыпу от мала и до велика блізкі і такі 
выраз, як – и не был ни старъ ни молодъ, хто бы не игралъ, ап. аб Тр., 126, які 
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ў сучаснай беларускай мове ўжываецца толькі ў займеннай форме, у той час 
як у рускай мове, дзякуючы традыцыйнаму ўжыванню, ён захаваўся ў сваёй 
старадаўняй форме стар и млад1. У беларускіх помніках рэлігійных жанраў 
гэты зварот таксама можна сустрэць у традыцыйнай, царкоўнаславянскай 
форме, напр., у Скарыны: ^ мала и до велика ^ млада и до стара, Эсфирь, 8б.

Уплывам гэтага зварота тлумачыцца і ўжыванне іменнага прыметніка 
ў наступным сказе з Еўрэінаўскага спіса беларускіх летапісаў: корол Жикги-
монтъ стар и снъ его корол..., 407, хаця тутжа ніжэй: король Жикгимонтъ ста-
рыи и молодыи послали...

Ва ўсіх гэтых выпадках гаварыць аб семантычным значэнні іменных форм 
адзначаных прыметнікаў не прыходзіцца. Такія прыметнікі ўжыты тут з ярка 
выражаным стылістычным адценнем.

І наогул ужыванне іменных прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі ў пом
ні ках розных жанраў беларускага пісьменства ХV і пазнейшых стагоддзяў 
носіць выпадковы характар і абумоўлена часцей за ўсё стылістычнымі прычы
намі. Гэтым тлумачыцца, напрыклад, частае ўжыванне іменных форм якасных 
пры мет нікаў атрыбутыўных у адным з помнікаў рэлігійнабытавой літаратуры 
ХVІ cт. – казанні аб Сівілепрарочыцы, між іншым, наогул архаічным у моў
ных адносінах, калі аўтар пачынае прадракаць грэшнікам страшныя спаку
сы антыхрыста: и боудет wнъ оучити оуставне»" нова, 4; а боудоут знаходити 
нахоженіа нова, 7; також настаноут и wбuви дивны, 7; а люди боудоут носи-
ти wдежu предивнu господоу бгu невгоднu, 7. Ужываннем гэтых форм пісец 
пераймаў стылістычныя асаблівасці старадаўніх рэлігійных твораў, ад чаго 
самі прадраканні, па думцы аўтара, павінны былі прадстаўляцца чытачу 
больш важкімі, аўтарытэтнымі.

Іншымі прычынамі выклікана ўжыванне іменнай формы тых якасных 
прыметнікаў, якія з’яўляюцца састаўной часткай аднаго паняцця, выражана
га складаным словам у выглядзе злучэння назоўніка з прыметнікам. У гэтую 
групу ўваходзяць геаграфічныя назвы і іншыя застыўшыя словазлучэнні. Тут 
іменная форма прыметніка доўгі час захоўвалася ў гісторыі беларускай мовы. 
Так, у беларускіх граматах нават даволі позняга часу і асабліва ў летапісах (аж 
у спісах ХVІІ cт. уключна) назва горада Навагрудка (таксама і Ноўгарада) 
амаль заўсёды ва ўсіх склонах перадаецца з захаваннем іменнай формы пры

1 У сучаснай беларускай паэзіі можна сустрэць падобны да гэтага зварот стар і мал: 
Гэта свята ўсім вядома, знае стар і знае мал, Жанч., 300; І дружна, дружна мал і стар 
Скубець вільготную траву, Куп., Зб. тв., 313; Прывет вам, вольныя паэты, Вітае вас 
і мал і стар, Куп., Выбр. тв., 524; Выйдзе з хаты стар і мал Гаманліва дружным тлумам, 
Кол., Вер., 20; і інш.
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метніка новъ, які скланяецца паралельна з назоўнікам: Новъгородъ (пазней 
Новогородокъ), Новагорода (або Новагородка), Новоугородкоу, Новhгородцh 
(так самаж скланяўся і прыналежны прыметнік у складзе назвы горада Ма-
рьинъградъ). Выключэннем ужо ў ранніх помніках беларускага пісьменства 
з’яўляўся творны склон, дзе прыметнік новъ змяняўся па займеннаму тыпу 
скланення: со всимъ Великим Новым Городомъ, грамата 1431 г., Собр. гос. гр., 
24; y bywszy pod Słuckom y pod Nowym horodkom, сп. Бых., 566. Нават у паз
нейшых беларускіх летапісах ХVІІ cт., якія наогул ужо не ведаюць іменнай 
формы якасных прыметнікаў атрыбутыўных, гэтая назва сустракаецца яшчэ 
з іменнай формай прыметніка ва ўскосных склонах: до Менска, до Новаго-
рода и до Вилны, Барк. лет., 30; у спісе Быхаўца: a druhi wyszereczenny syn ieho 
Erdiwił kniażyty na Nowehorodcy, 478; yduczy k Nowuhorodku, poyde k Sewerskomu 
Nowuhorodku, 503; k Nowuhorodku, 570; w Nowehorodce, 570; і інш. Аднак у гэ
тых помніках прыметнік новъ, уваходзячы ў састаў складанага слова, часцей 
ужо не змяняецца, захоўваючы ва ўсіх ускосных склонах форму назоўнага 
склону і злучаючыся з азначаным назоўнікам праз злучальны галосны о, як 
і ў сучаснай беларускай мове. Гэтая ўніфікацыя форм прыметніка ў даным 
слове выяўляецца вельмі рана, ужо ў помніках ХV cт., абазначаючы адно 
геаграфічнае паняцце, гэтае слова рана пачало ўсведамляцца пісцамі як адно 
цэлае, неразлажымае на свае састаўныя часткі. Невыпадкова, напрыклад, 
у спісе Быхаўца мы знаходзім такую форму гэтага слова: y kniażaczy Woyszwiłku 
na Nowihorodcy..., 485, дзе значэнне ўскоснага склону прыметніка яўна ўжо не 
асазнавалася пісцом. Тое, што іменныя формы гэтага прыметніка сустрака
юцца ў такіх позніх помніках, як летапісны спіс Быхаўца або Баркалабаўскі 
летапіс, тлумачыцца ўздзеяннем традыцыі, якая ў групе слоў, абазначаю
чых уласныя назвы, была наогул адчувальнай. У іншых помніках ХVІІ cт., 
больш вольных ад кніжнай традыцыі, напрыклад, у дзённіку Еўлашэўскага, 
архаічныя формы гэтага прыметніка адсутнічаюць.

Аналагічным чынам утрачваліся ўскосныя склоны прыметніка ў такім 
словазлучэнні, як великъ день, якое ў сучаснай беларускай мове захавала ня
зменную форму назоўнага склону прыметніка для ўсіх ускосных склонаў са 
злучальным галосным о (вялікадня, вялікадню і т. д.) і таксама ўспрымаецца 
ў сучасны момант як неразлажымае цэлае, у якім па склонах змяняецца толькі 
апошняя частка – назоўнік (ужо ў старажытных граматах знаходзім: А рок ему 
почати тая корчма варити от сего великодня, што прийдеть, грамата 1511 г., 
Бел. арх., ІІІ, 13).

Прыметнік у такой формуле прывітання, як добро оутро, часам у віна
вальным склоне сустракаўся ў помніках у іменнай форме (напр., толко и оуви-
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дел на тых мhсть емоу добро утро дал, Стр. Хр., 54–55). У далейшым і тут у бе
ларускай мове пераважала займенная форма.

Што датычыцца субстантывіраваных прыметнікаў, то незалежна ад таго, 
якаснымі ці адноснымі па свайму характару яны з’яўляюцца, выступаюць гэ
тыя прыметнікі ў займеннай форме. Гэтая асаблівасць, як ужо адзначалася вы
шэй, была ўласціва ўжо раннім агульнарускім помнікам. Субстантывіраваныя 
прыметнікі ў іменнай форме – з’ява надзвычай рэдкая ў беларускіх помніках 
любых жанраў і носіць характар выключэння з агульнага правіла, якое тут 
вытрымлівалася ў строгай паслядоўнасці. Каліж такія прыметнікі і сустра
каюцца, то ўжыванне іх у іменнай форме тлумачыцца ўздзеяннем якойне
будзь пабочнай прычыны, як гэта і было бачна на прыметніку латинескъмь 
са Смаленскай граматы 1229 г., дзе іменная форма прыметніка выклікана 
тым, што ён ужыт як самастойны назоўнік, без падразумявання на апушча
ны азначаемы прадмет (напр., языкъ, гость і т. п.). Таксама, скажам, і ў такім 
выпадку з Судоўніка Казіміра 1468 г.: што съ лицомъ приведуть татя, бу-
деть ли мочи чимъ платити, ино заплатити истинну, 80, дзе іменная форма 
субстантывіраванага прыметніка тлумачыцца тым, што гэты прыметнік у гра
матах гэтага часу звычайна ўжываўся ў прэдыкаце (зразумела, у іменнай фор
ме) і, выступаючы зрэдку як субстантывіраваны, ён і ў гэтай функцыі мог па 
аналогіі захаваць сваю прывычную, іменную форму.

Прыведзены вышэй матэрыял у асноўным вычэрпвае ўсе тыя магчымыя 
палажэнні, у якіх у помніках беларускай пісьменнасці, пачынаючы ад са
мых ранніх і канчаючы ХVІІ cт., якасныя прыметнікі атрыбутыўныя маглі 
выступаць у іменнай форме. Гэтыя палажэнні не вызначаюцца сваёй разна
стайнасцю. Гэта – своеасаблівыя традыцыйныя для агульнарускай пісьмен
насці сінтаксічныя канструкцыі і выразы стандартнага пабудавання. Яны не 
шматлікія ў беларускіх помніках. Больш таго, нават унутры іх маюць мес
ца пэўныя абмежаванні ва ўжыванні іменнай формы прыметніка. Ужо ста
рэйшыя беларускія помнікі даюць шмат прыкладаў паралельнага функ
цыяніравання як іменных, так і займенных форм прыметнікаў у аднолькавым 
значэнні амаль у кожнай з гэтых канструкцый і выразаў, а ў далейшым зай
менныя формы і тут канчаткова выцясняюць іменныя.

Неабходна адзначыць, што працэс выцяснення займеннымі формамі 
іменных форм якасных прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі, які, як ужо ад
значалася вышэй, пачаўся яшчэ на глебе агульнаславянскай мовы і быў успры
нят фарміраваўшайся мовай беларускай народнасці разам з іншымі жывымі 
працэсамі агульнарускай мовы, тут, у помніках беларускай пісьмен насці, 
адлюстраваўся з большай паслядоўнасцю і працякаў значна шпарчэй, чым 
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у помніках старажытнай рускай (вялікарускай) пісьменнасці. Галоў ная прычы
на гэтага заключаецца ў тым, што беларуская літаратурная мова фарміравалася 
на аснове жывых народных гаворак, дзе іменныя формы атрыбутыўных 
прыметнікаў вельмі рана пачалі губляць сваё спецыфічнае значэнне – выра
жаць некаторае адценне прэдыкатыўнасці – у сілу тэндэнцыі да ўніфікацыі 
форм у сістэме катэгорыі прыметніка. Помнікіж беларускай пісьменнасці 
больш апіраліся на тагачасную жывую гаворку з яе асаблівасцямі і ў значна мен
шай меры, чым рускія, былі звязаны са стараславянскай кніж най традыцыяй 
у сувязі з тым, што беларускія землі ў хуткім часе пасля распаду Кіеўскай дзяр
жавы аказаліся адарванымі ад цэнтраў агульнарускай культуры і пісьменнасці1. 
Гэта асабліва прыкметна, калі параўнаць мову пом ні каў старажытнай ру
скай (вялікарускай) і беларускай пісьменнасці, адноль кавых у храналагічных 
і жанравых адносінах, напр., грамат, перакладных адных і тыхжа рэлігійных 
твораў, гістарычных і рыцарскіх аповесцей і летапісаў. З такіх помнікаў рускія, 
у параўнанні з беларускімі, вызначаюцца шырокім распаўсюджаннем у мове 
архаічных форм, у прыватнасці іменных прыметнікаў якасных у атрыбутыўнай 
функцыі, што можна аднесці ва многім да ўздзеяння традыцый стараславян
скай кніжнасці з яе стылістычнымі і моў нымі асаблівасцямі. У арыгінальных
жа помніках беларускай мовы, нават самай ранняй пары (ХІV–XV cт.), якас
ныя прыметнікі атрыбутыўныя ў іменнай форме сустракаюцца вельмі рэдка. 
У большасці выпадкаў тут яшчэ адчуваецца да некаторай ступені выражае
мае імі падкрэсленне, выдзяленне якасці, прыметы, так як страта іменнымі 
формамі прыметнікаў атрыбутыўных сваіх першапачатковых значэнняў ад
бывалася ў мове паступова, не адразу. Аднак чым бліжэй па свайму характару 
помнік быў звернуты да народнай мовы, тым менш адчувальна ў ім першапа
чатковае (старое) значэнне іменных форм атрыбутыўных прыметнікаў і тым 
часцей пагэтаму ў ім выпадкі паралельнага ўжывання іменных і займенных 
форм прыметніка ў аднолькавым значэнні і тым радзей наогул ужываюцца ў ім 
іменныя формы якасных прыметнікаў атрыбутыўных.

Старая сістэма выражэння адцення прэдыкатыўнасці якасці праз ужыван
не іменных форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі, якая дзейні чала на 

1 Аб гэтымжа гавораць таксама іншыя даследчыкі гісторыі беларускай мовы, напр., 
Т. П. Ломцеў: «Русские памятники несли в себе более прочные старые восточно
славянские книжные традиции, чем белорусские, и, следовательно, менее полно от
ражали особенности живого языка, чем белорусские» (Т. П. Ломтев. Исследования 
в области истории белорусского синтаксиса. Составное сказуемое и его изменения 
в истории белорусского языка. Ученые записки Бел. госуд. университета. Серия фи
лологическая, вып. ІІ, Минск, 1941, стар. 157).
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ранняй пары развіцця славянскіх моваў, цяпер, такім чынам, канчаткова раз
бураецца. Выцясненне іменных форм прыметнікаў атрыбу тыўных займеннымі 
формамі закранае ўсе жанры старажытнага беларускага пісьмен ства ХІV–
XV cт. Займенныя формы якасных прыметнікаў атрыбутыў ных у беларус кіх 
помніках гэтага часу, можна сказаць, становяцца не толькі паную чымі, але 
і наогул спецыфічнымі для якасных прыметнікаў у функцыі азначэння.

У XVІ cт. толькі ў помніках пэўных жанраў (летапісы і воінская апо
весць) і ў пэўных палажэннях (асобныя сінтаксічныя канструкцыі і выра
зы стандартнага пабудавання) яшчэ сустракаюцца іменныя формы якасных 
прыметнікаў атрыбутыўных. Ужыванне іх у гэтых помніках выклікаецца ўжо 
не столькі семантычнымі, колькі стылістычнымі прычынамі: пісцы, аддаю
чы даніну традыцыйным стылістычным прыёмам агульнарускага мастацка
га пісьма, узбагачалі сваё апавяданне элементамі ўзнёсласці і высокага сты
лю, імкнуліся паставіць яго ў адзін рад з узорамі агульнарускай літаратуры. 
Семантычнаеж значэнне іменных форм атрыбутыўных прыметнікаў імі ўжо 
амаль не ўлаўлівалася, так як ва ўсіх адзначаных палажэннях з іменнай фор
май у гэтых помніках сустракаюцца і займенныя формы, прычым апошнія на
ват пераважаюць, а ў іншых палажэннях, дзе ў ранніх агульнарускіх помніках 
звычайна ўжываліся іменныя формы якасных прыметнікаў, тут выяўлены 
толькі займенныя формы прыметнікаў.

К XVІІ cт. і ў гэтых палажэннях былі канчаткова выцеснены іменныя фор
мы, так і не замацаваўшы за сабою ўноў узнікшага стылістычнага значэння. 
У сваім першапачатковым выглядзе іменныя формы якасных прыметнікаў 
у функцыі азначэння к канцу XVІІ cт. ужываюцца ў беларускіх помніках 
толькі ў цытатах або ўстаўках са старых царкоўнаславянскіх і агульнарускіх 
твораў (у пазнейшых беларускіх летапісных спісах, у рэлігійных і палемічных 
творах). Займенная форма, такім чынам, канчаткова, без якіх там ні было 
адхіленняў у бок пэўных семантычных ці стылістычных значэнняў, стала 
адзінай формай для якасных прыметнікаў у функцыі азначэння і ў помніках 
беларускай пісьменнасці.

Калі яшчэ можна было гаварыць, што ўжыванне іменных форм пры мет
ні каў якасных у атрыбутыўнай функцыі выклікалася ў старэйшых помні ках 
беларускай пісьменнасці ў пэўных выпадках імкненнем выразіць прэды ка
тыўнае адценне якасці і што ў такіх выпадках выяўлялася сваё, спецыфічнае 
значэнне іменных форм, то гэтага нельга сказаць аб адносных прыметніках 
у гэтай функцыі.

Адносныя прыметнікі, у адрозненне ад якасных, маюць уласцівасць, як 
вядома, выражаць прымету пастаянную, без указання на характарыстыку 
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яе ў часавым плане, без сцверджання быцця прыметы ў яе аднесенасці да 
прадмета і часу. Значыць, у групе адносных прыметнікаў не магло існа ваць 
пэўнай дыферэнцыяцыі ў значэннях іменных і займенных форм. Даслед
чыкі агульнарускіх пісьменных помнікаў адзначаюць выпадкі паралель нага 
ўжывання іменных і займенных форм адносных прыметнікаў атрыбутыўных 
без якоганебудзь пэўнага семантычнага адрознення1. Агульная тэндэнцыя 
к вы цясненню іменных форм прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі ўжо ў гэ
тых помніках праявілася ў данай групе прыметнікаў з найбольшай пасля доў
насцю. Так, Істрына заўважае, што ў Сінадальным спісе Іга Ноўга радскага 
летапіса адносныя прыметнікі знаходзяцца ўжо на шляху да страты іменных 
форм і што шматлікія прыметнікі ў эпоху напісання Сінадальнага спіса мелі 
ўжо толькі адну займенную форму2.

Яшчэ энергічней і паслядоўней працякаў працэс выцяснення іменных 
форм адносных прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі займеннымі формамі 
ў помніках беларускай пісьменнасці.

Даныя беларускіх помнікаў даюць падставу зрабіць вывад, што ў бе
ларускай мове, нават на самых ранніх часах яе фарміравання, адносныя 
прыметнікі ў функцыі азначэння выступалі ўжо ў займеннай форме, так як 
старэйшыя арыгінальныя помнікі беларускай пісьменнасці ў самых рэдкіх 
выпадках ужываюць у гэтай функцыі іменныя формы.

З выяўленых у беларускіх помніках адносных прыметнікаў атрыбутыўных 
у іменнай форме большасць прыпадае на беларускія летапісныя спісы і ў ас
ноў ным – на тыя іх часткі, якія з’яўляюцца перапіскай з агульнарускіх ле
тапісных зводаў: и постави коумhри на холми. вне двора теремьного. Перо-
уна дрhвена а главоу емоу сребр#ноу и uсь златъ, Супр. сп., 11; таксамаж 
і ў Віленскім спісе, толькі – uсь золоть, 114–115; и «"вис# слнце крываво. и ло-
уча испоуща»" мсца wкбри, Супр. сп., 49; и wсыпа спомь каменоу црквъ. и Золоты 
Врата доспh, тамжа, 1; и wни поустиша противъ на град и на Золоты ворота 
(але ў іншых склонах – займенная форма: приехавши ко Золотымъ воротамь, 
тамжа, 18; ^ Золотых вороть, тамжа, 18; Увар. сп., 120; оу Златых Врать, 
Супр. сп., 1; сто ста на Золотых воротех, тамжа, 18); і інш.

Часцей за ўсё іменная форма прыметніка сустракаецца ў трафарэтных вы
разах тыпу и постави црквъ каменноу або дрhв#ноу, прычым ужо нават у пе
рапісаных частках беларускіх летапісаў сустракаецца бессістэмнае ўжыванне 
то адной, то другой формы без якіхнебудзь адчувальных адрозненняў у зна
чэн ні, напр. у Супрасльскім летапісе: и постави црковъ каменоу стго Спса оу 

1 Напр., у граматах. Гл.: В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот, стар. 256.
2 Е. С. Истрина. Употребление именных и местоименных форм…, стар. 59.
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Златых Врать. ...и заложи стоую Бцю съборноую црквъ каменоу... и постави 
црковъ стго Юр»". каменоую (!) и поеха во Киевъ... постави црковъ каменоу сто-
ую Бцю..., постави црковъ стоую Бцю сборноую в Сюиждали. а дроугоую въ Во-
лодимери каменоу црковъ w три верхи, 1–2; заложена быс камена цркви, 27; и 
постави и зборноую црквь стоую Бцю древ#ноую, І. У далейшым у такіх выпад
ках пераважае займенная форма адноснага прыметніка: того же лhта Алексеи 
митрополить заложи црквь каменuю на Москве Михаилово чюдо. Того же лhта 
заложи црквь каменu кнзь Андреи Конст#нтинович в Новhгородh стого Михаи-
ла (між іншым, прыведзеныя прыклады з Акадэмічнага спіса пераклікаюцца 
з тэкстамі агульнарускіх летапісных зводаў, 129–130); и бuд@чи емоу Рuсином 
был велми набоженъ. и вчинил црквъ каменuю, сп. Крас., 232; и учинил црквь 
каменuю в Полоцкu стuю Соfhю. дрuгuю стого Спса двич мнстрь в верхъ реки 
Полоты ^ города в полuмили, сп. Археал. тав., 245; і інш.

Часам іменная форма адноснага прыметніка атрыбутыўнага абумоўлена 
тымі ці іншымі пабочнымі прычынамі, але ва ўсякім разе не семантычнага па
радку. Так, у такім прыкладзе з Вісліцкага статута 1347 г., як – а боудеть ли си-
ньевая рана, а кровава, за мечевую рану судимъ, АЗР, І, 15, – ужыванне іменнай 
формы выклікана тым, што ў даным выпадку адносны прыметнік наогул вы
ступае ў функцыі, блізкай да прэдыкатыўнай, а ў прэдыкатыўнай функцыі, як 
гэта будзе відна ніжэй, выцясненне іменнай формы адносных прыметнікаў 
адбывалася больш працяглы час, чым у атрыбутыўнай.

У такімжа прыкладзе, як – але единu ногu къ подобеньствu гоусинu ногu 
мhла, – узятым з казання аб Сівілепрарочыцы ХVI cт. (стар. 2), іменная фор
ма адноснага прыметніка гоусина»" ўжыта пад уплывам аналогіі форм пры
належных прыметнікаў, дзе іменныя формы ў пэўных склонах захаваліся аж 
да сучаснага часу, так як сам па сабе гэты прыметнік вельмі блізкі да групы 
прыналежных прыметнікаў.

Наогулжа, паўтараем, адносныя прыметнікі атрыбутыўныя, у параўнанні 
з якаснымі, у помніках беларускай пісьменнасці даюць яшчэ менш прыкладаў 
з іменнай формай. Помнікіж ХVI cт. ужо наогул не ведаюць іменных прымет
нікаў адносных у атрыбутыўнай функцыі.

Адносныя прыметнікі на -ьск у беларускіх помніках, уключаючы са
мыя раннія, будучы ўжытымі ў атрыбутыўнай функцыі, таксама вельмі рэд
ка сустракаюцца ў іменнай форме. Выяўленыя выпадкі з іменнай формай 
адносных прыметнікаў атрыбутыўных на -ьск таксама прыпадаюць у сва
ёй большасці на беларускія летапісы і таксама канчаюцца помнікамі ХVI cт. 
Гэта – у асноўным такія прыметнікі, якія ўтвораны ад назваў народнасцей 
і зямель. І зноўтакі тыя часткі беларускіх летапісаў, якія былі перапісаны 
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з агульнарускіх летапісных зводаў, часцей за ўсякія іншыя беларускія помнікі 
ўжываюць іменныя прыметнікі на -ьск, напр., и елико зла сотвориша. и не мощи 
«зыкоу члвческоу изрещи, Супр. сп., 6; и не можаще терпhти. на единомь мhсте 
прибежаль Л#дскоу землю, тамжа, 15; при»"ть цра за вhроу хрест#ньскоу, там
жа, 32; але – тамо женивъс# и крстивъся в Латыньскоую (!) вhроу ^толе на-
чаша Литва крсис# в Латыньскоу вhроу, тамжа, 44; і інш. Іменная форма 
прыметнікаў у адзначаных выпадках тлумачыцца імкненнем перапісчыкаў за
хаваць асаблівасці арыгіналаў. Поруч з іменнымі формамі тут ужыты і іншыя 
архаічныя для беларускай мовы ХV cт. асаблівасці. Больш таго, часам можна 
сустрэць наогул устарэўшыя, стараславянскія формы і самаго прыметніка на 
-ьск, формы, якіх ні ў якім разе нельга было чакаць у беларускай мове гэтай 
пары, напр., а Мамаевы полци погансти (!) побегоша, Супр. сп., 41. Значыць, 
перад намі ў адзначаных прыкладах з іменнай формай прыметнікаў на -ьск – 
рэзультат перадачы на пісьме старажытных з’яў у мове.

Арыгінальныя часткі беларускіх летапісаў ужываюць іменныя формы 
пры метнікаў на -ьск за рэдкім выключэннем (часцей за ўсё ў самастойных 
частках Супрасльскага і Увараўскага спісаў, г. зн. у старэйшых беларускіх ле
тапісных спісах, прычым іменная форма і тут пераважна замяняецца зай
меннаю: в Роускu вhру – пры пераважным ужыванні – в Рuскuю вhрu, Ли-
товскоу землю – і на Литовскоую і т. п.). З помнікаў іншых жанраў іменную 
форму адносных прыметнікаў на -ьск часам ужываюць рэлігійнабытавыя 
творы, напр., у казанні аб Сівілепрарочыцы: а которыи боудоут хрстианъскu 
вhрu дръжати добре. боудоут блжни, 4; носит ли господинъ wдежu бол#рьскu. 
и сел#нинъ хошет имети таковоуж, 7 (але – носит ли господинъ клобоукъ 
бол#рьскіи. и сел#нинъ хошет мети таковыи же, тамжа), у аповесці аб трох ка
раляхвалхвах: на дроугои стороне слова калдеиска, 45; і значна радзей у іншых 
помніках. Спецыфічнага значэння іменныя формы адносных прыметнікаў 
на -ьск у адзначаных і ім падобных выпадках не маюць і ўжываюцца тут або 
з стылістычным адценнем або проста па традыцыі.

Некаторы час у беларускіх помніках мастацкіх жанраў, асабліва ранніх, 
сустракаецца іменная форма адносных прыметнікаў на -ьск у словазлучэнні 
^ моужьска пола и до женьска. Ужыванне яе тут абумоўлена тым, што гэтае 
словазлучэнне па свайму характару нагадвала фразеалагічны зварот, у якім 
прыметнік стаяў на шляху да пераўтварэння ў прыслоўе і губляў уласцівасць 
азначаць прымету, а разам з тым і асаблівасць змянення па склонах. Так, 
у беларускіх летапісах сустракаецца: плениша немлстивно ^ великых и до мен-
ших. ^ моужеска полоу и до женьска, Супр. сп., 43; и с#коша вс# wрuжиемь. ^ 
старых и до малых ^ моужска пола и до жньска и ерескии чинъ весь, Увар. сп., 
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121; (але – женьскомu полu, тамжа). Аднак, паколькі гэтае словазлучэнне 
адначасова магло ўжывацца і ў сваіх разлажымых частках (моужьскии полъ, 
женьскии полъ), прычым кожная з гэтых частак захоўвала сваё самастойнае 
значэнне і змянялася па склонах адпаведна з азначаемым назоўнікам, то 
ў хуткім часе і ў гэтым словазлучэнні займенная форма прыметнікаў выцес
ніла іменную.

Іменная форма адноснага прыметніка на -ьск захавалася аж да нашых дзён 
у другім словазлучэнні, якое прадстаўляе сабою злучэнне прыназоўніка по і да
вальнага склону іменнага прыметніка: 70 коней збройно – по усарску, Рэестр 
попісу войска Літоўскага, 1565, ЛМ, РИБ, ХХХІІІ, 245; было по-руску читано, 
Барк. лет., 25; поведал му по грецку, тамжа, 26; мовилъ пополску, тамжа, 29; а 
я реклемъ: «Дмитровичъ и сам о себh не вhдаетъ, хто естъ, по-готову жаденъ, 
аже не подписуется царевичомъ», тамжа, 98; і інш. Адбылося гэта таму, што 
прыметнік у даным словазлучэнні ўжываўся з пастаянным, адным і тымжа 
значэннем, без азначаемага назоўніка і вельмі хутка ператварыўся ў прыслоўе. 
У тых выпадках, дзе прыметнік выступаў поруч з азначаемым назоўнікам, 
ён, гэты прыметнік, перажываў тыяж змяненні, як і астатнія прыметнікі 
ў атрыбутыўнай функцыі, г. зн. ён таксама мог змяняцца па займеннаму скла
ненню. Так, у Акадэмічным спісе беларускіх летапісаў пры наяўнасці азна
чаемага назоўніка пры адносным прыметніку мы знаходзім як іменную, так 
і займенную форму гэтага прыметніка: в та"» же лhта брать его « «"гаилоу 
преддръжащю стол Краковъского королевъства по л#дскu же ««"зыкu зовемu томu 
Владиславоу, 137; і – гсдрь земли Молдавьскіа и Басарменьскіа по Власкомu «"зыкu 
зовемии..., тамжа. Аднак назоўнік у даным словазлучэнні звычайна апускаўся 
яшчэ ў старадаўнія часы, дзякуючы чаму і адбываўся канчатковы пераход злу
чэння прыметніка адноснага на -ьск у сваёй першапачатковай, г. зн. іменнай, 
форме з прыназоўнікам по ў разрад нязменных часцін мовы – у прыслоўі.

Што датычыцца склону прыметніка ў даным злучэнні, то ў адрозненне 
ад рускай мовы, дзе мае месца вінавальны склон прыметніка (без назоўніка 
або і з назоўнікам, як гэта наглядалася ў гісторыі адзначанай мовы), у бела
рускай мове вельмі рана пераважыў тут давальны склон. Форма вінавальнага 
склону ў гэтым злучэнні стала наогул чужой для беларускай мовы. Так, у спісе 
Археалагічнага таварыства ёсць такі выраз: кн#з Андреи оу Литвu а Свето-
слав къ Wрше и зехавшыс многа лиха христи#ном оучинили не по хрсти#нскии 
а ни по человhческии мuчили людеи, 271. Ужыванне адзначаных прыметнікаў 
у такой незвычайнай форме можна тлумачыць тым, што для пісца ўжо было 
непрывычным бачыць тут вінавальны склон іменнага прыметніка, у выніку 
чаго ён наогул блытана перадаў на пісьме гэтыя прыслоўі. Прычынаж выцяс



107

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

нення вінавальнага склону прыметніка давальным склонам у даным злучэнні 
крыецца, магчыма, у тэндэнцыі прыназоўніка па кіраваць у падобных вы
падках давальным склонам, так як маецца шэраг старажытных прыслоўяў, 
утвораных ад злучэння гэтага прыназоўніка таксама з давальным склонам 
іменнага прыметніка (па дабру па здарову, мала-па-малу і г. д.). Ды і больш 
познія прыслоўі гэтага тыпу ўтвараліся таксамаж такім шляхам (па-новаму, 
па-старому, па-добраму і г. д.). Значыць, у такім разе можна гаварыць аб 
выраўненні форм у прыслоўях тыпу па-руску, па-хрысціянску і т. п. адпавед
на з іншымі аднатыпнымі прыслоўямі. Такое выраўненне, відавочна, магло 
адбыцца толькі таму, што даныя злучэнні страцілі свае старыя, ад’ектыўныя 
і развілі новыя, адвербіяльныя значэнні.

Рэшткі іменных форм адносных прыметнікаў на -ьск у сучаснай белару
скай мове захаваліся, акрамя гэтага, у такіх геаграфічных назвах, як Мінск, 
Пінск, Полацк, Слуцк, Клецк і т. п.

Такім чынам, прыведзены вышэй матэрыял паказвае, што ў беларускіх 
помніках, самых разнастайных па жанру і часу напісання, адносныя прымет
нікі атрыбутыўныя калі яшчэ і ўжываліся – у рэдкіх выпадках – у іменнай 
форме, то абмежавана пэўнымі склонамі. Звычайна іменная форма адносных 
прыметнікаў атрыбутыўных тут сустракаецца толькі ў назоўнымвінавальным 
склонах адзіночнага і, у некаторых выпадках, множнага ліку і часцей за ўсё – 
у прыметніках жаночага роду, г. зн. у асноўным у тых палажэннях, у якіх так
сама больш працяглы час у помніках беларускай мовы захоўвалі іменныя 
формы і якасныя прыметнікі атрыбутыўныя. Прычына гэтага стане зразу
мелай тады, калі параўнаць тыя палажэнні, у якіх адзначана іменная форма 
адносных прыметнікаў атрыбутыўных, з падобныміж выпадкамі ўжывання 
іменных форм у групе прыметнікаў якасных. Аказваецца, большасць такіх 
прыметнікаў у адзначаных склонах сустракаецца ў беларускіх помніках у ад
нолькавых, падобных па свайму характару ці, лепш сказаць, трафарэтных вы
разах, напр., бои лютъ, сhча зла, бракъ честенъ, моужъ добръ и праведенъ, цер-
ковъ каменноу, вhроу хрести#нскоу, дары многи і г. д. Своеасаблівасць такіх 
выразаў заключаецца ў тым, што назоўнік з дапасаваным да яго прыметнікам
азначэннем складалі тут якбы адзінае цэлае, якбы гатовае словазлучэн
не, выпрацаванае ў мове працяглым яго ўжываннем іменна ў такім злучэнні 
назоўніка з прыметнікам і іменна ў такім афармленні прыметніка. Дзякуючы 
гэтаму, першапачатковае семантычнае значэнне іменных форм прыметнікаў 
(гэта датычыцца, зразумела, групы якасных прыметнікаў) у такіх выразах 
зацямнялася. Бралі перавагу новыя, стылістычныя значэнні гэтых форм: 
прыметніказначэнне тут ужо часта выступаў як пастаянны эпітэт, накшталт 
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сучасных фальклорных буен вецер, чорны бровы і т. п. Трэба адзначыць, што не 
заўсёды ў старажытных пісьменных помніках такія словазлучэнні ўжываліся 
з ярка выражанай стылістычнай афарбоўкай, як гэта мае месца зараз у су
часнай літаратурнай мове пры ўжыванні пастаянных фальклорных эпітэтаў. 
Стылістычная асаблівасць такіх словазлучэнняў у помніках часта магла і не 
адчувацца, калі ўлічваць той факт, што параўнаўча яшчэ нядаўна, на глебе 
агульнарускай мовы, праз іменныя формы прыметнікаў таксама і ў даных сло
вазлучэннях выражаліся пэўныя семантычныя значэнні (прэдыкатыўнае зна
чэнне якасці) і значэнні гэтыя яшчэ не страціліся канчаткова нават і ў белару
скай мове на ранніх парах яе развіцця, а ў помніках беларускай пісьменнасці 
яны адчуваліся яшчэ ў значнай меры. Зрэшты, справа не ў гэтым. Для нас тут 
важна тое, што ў адзначаных выпадках іменныя формы якасных прыметнікаў 
атрыбутыўных атрымоўвалі новае функцыянальнае значэнне – уласцівасць 
выражаць пэўныя стылістычныя адценні замест страчаных семантычных. 
Гэтым вось і тлумачыцца большменш працяглае ўжыванне іменных форм 
якасных прыметнікаў атрыбутыўных у адзначаных палажэннях, у той час як 
у іншых палажэннях гэтыя формы ўжо не сустракаліся.

Гэтая акалічнасць, у сваю чаргу, падтрымлівала ў большасці выпадкаў1 за
хаванне аж да ХVI cт. іменных форм у групе адносных прыметнікаў, якія нао
гул не зналі адрознення з боку прэдыкатыўнасці прыметы і пагэтаму так ра
шуча страчвалі іменныя формы. І зноўтакі, тое, што адносныя прыметнікі 
атрыбутыўныя, як і якасныя, усёж не захавалі іменных форм нават у гэтых 
палажэннях, тлумачыцца слабасцю, неакрэсленасцю стылістычнай афар
боў кі іменных прыметнікаў у вышэйадзначаных словазлучэннях. Тут ска
за ліся рэзультаты агульнай тэндэнцыі да выцяснення іменных форм пры
мет нікаў у атрыбутыўнай функцыі. Пры наяўнасці такой акалічнасці адной 
стылістычнай асаблівасці гэтых словазлучэнняў, к тамуж не заўсёды ярка 
выражанай, было недастаткова для таго, каб захаваць тут іменныя формы 
ў прыметніках.

Вельмі магчыма, што з працэсам распаду старой сістэмы выражэння 
прэдыкатыўнага адцення якасці праз ужыванне іменных форм прыметнікаў 
атрыбутыўных і захаванне гэтых форм па традыцыі ў тых выпадках, дзе пры
метнік азначэнне ператвараўся якбы ў пастаянны эпітэт, трэба звязваць і но
вую з’яву для беларускай мовы XV–XVI cт. – працэс сцяжэння займенных 
канчаткаў атрыбутыўных прыметнікаў у назоўным і вінавальным склонах 

1 У некаторых выпадках ужыванне іменнай формы адносных прыметнікаў выклікалася 
і іншымі прычынамі. Але гэтыя прычыны насілі вузкі, прыватны для кожнага выпад
ку характар, што дае нам падставу спецыяльна не затрымоўвацца на выясненні іх.
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жаночага і ніякага родаў адзіночнага ліку і ўсіх трох родаў – у множным ліку 
(тыпу добра дорóга, милоу жhноу, бhло знаме, сине море, новы дома).

Беларуская мова папярэдніх вякоў, як ужо адзначалася, ведала толькі два 
тыпы скланення прыметнікаў якасных і адносных у атрыбутыўнай функ
цыі – іменны тып і займенны. Апошні вельмі рана ў гісторыі беларускай 
мовы выцесніў у гэтай функцыі іменны тып, так што ў беларускіх пісьмен
ных помніках XV cт. іменныя формы адзначаных прыметнікаў сустрака
юцца як рэдкая з’ява ў пэўных традыцыйных сінтаксічных канструкцыях, 
у выразах стандартнага пабудавання, асабліва ў такіх трафарэтных выразах, 
дзе прыметніказначэнне па свайму характару з’яўляўся якбы пастаянным 
эпітэтам да назоўніка. Прычым нават у гэтых палажэннях ужыванне іменных 
форм часта абмяжоўвалася жанрава.

Тым не менш, пачынаючы з XV cт. і чым бліжэй да нашага часу, тым 
усё шырэй і шырэй, у помніках беларускай мовы пачынаюць сустракац
ца такія формы якасных і адносных прыметнікаў, якія можно былоб палі
чыць і іменнымі, каб не наступныя акалічнасці: папершае, гэтыя формы 
атрымоўваюць сваё пашыранае распаўсюджанне якраз у той момант, калі 
іменныя формы якасных і адносных прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі 
амаль знікаюць у помніках беларускай мовы; падругое, яны пашыраюцца на 
ўсе жанры старажытнай беларускай пісьменнасці, у тым ліку і на беларускія 
граматы, дзе нават у самыя раннія часы фарміравання беларускай мовы імен
ныя формы якасных і адносных прыметнікаў атрыбутыўных ужываліся ў вы
ключных выпадках, гл., напр., у Вісліцкім статуце, пач. XV cт.: Уставляем пра-
ва: коли нhкоторыи сынъ держитъ отца здорового и матерь здорову, а найграетъ 
на себе нhкоторую собину пhнезей, тогды отецъ. и матка не повинны за него 
платити тых пhнезей; которыи частокроть находятъ на пьяны люди, ведутъ 
ся к игрh, а берутъ. пhнезю на заклады; абы землянинъ. наш не игралъ зъ жад-
нымъ такимъ чужоземцемъ, а любо костыремъ, ани на жадным заклады, ани на 
поруки, вынявши готовы пhнези, АЗР, І, № 2; у Літоўскім статуце 1529 г.: а ест-
ли хто застрелилъ звер у своей земли, а тот звер вышол бы въ чужу (у Слуцкай 
рэдакцыі статута – чужи, у рэдакцыі Дзялынскага – чужую. – Л. Ш.) землю, 
тогды за своимъ застреломъ мает ити в чужу землю, Літ. cт., 1529 г., 77; і інш.; 
патрэцяе, ужыванне іх пашыраецца ў помніках у напрамку да сучаснасці, 
у той час як іменныя формы прыметнікаў атрыбутыўных у любых жанрах бе
ларускай пісьменнасці становяцца ўсё больш і больш рэдкімі; учацвертых, 
гэтых форм не пазбаўлены ў помніках беларускай пісьменнасці больш позняга 
часу і адносныя прыметнікі, якія ў гэты час наогул ужо не выступалі ў іменнай 
форме (напр., Золота uлочка была ^ворена лhта Бож народ..., Дапаўненне да 
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сп. Археал. тав., 291; да прощу т#, панно, если вз#та Бол#ча стража?, ап. аб 
Тр., 34; ...которыи вз#л Бол#чу стражу, тамжа, 35; Рече Трыщан: ни што такъ 
не wмыл#еть, «к парсуна чоловеческа, тамжа, 108; самому пану Богу мому... нехъ 
зостава вечна честь и хвала, Дзён. Еўл., 128; і інш. (і нават субстантывіраваныя 
прыметнікі (однаго толка лиха недамыслить, што па беламu чорна есць, дру
гая Смал. інтэрм., 60); упятых, гэтыя формы сустракаюцца выключна ў ад
ных і тыхжа сінтаксічных умовах: толькі ў назоўным і вінавальным скло
нах усіх трох родаў множнага ліку і жаночага і ніякага родаў адзіночнага ліку, 
што гаворыць аб іх своеасаблівым ужыванні, так як у іншых склонах гэтыя 
прыметнікі змяняюцца толькі па займеннаму тыпу скланення. Да гэтага 
трэба дадаць і даныя сучаснай беларускай мовы, дзе таксама сустракаюцца 
такія формы, у той час як іменныя формы якасных і адносных прыметнікаў 
у атрыбутыўнай функцыі наогул не бытуюць (гэта асабліва датычыцца аднос
ных прыметнікаў і субстантывіраваных, якія ў сучаснай мове ўжо ні пры якіх 
абставінах не могуць выступаць у іменнай форме).

Значыць, ёсць цэлы шэраг падстаў такія формы якасных і адносных 
прыметнікаў атрыбутыўных не лічыць іменнымі формамі. У такім разе за
стаецца меркаваць, што гэтыя формы – па свайму паходжанню займенныя, 
але перацярпеўшыя пэўныя фанетычныя працэсы: сцяжэнне канцовых га
лосных. На гэтую акалічнасць і звярнуў увагу акад. Я. Ф. Карскі ў сваіх да
следаваннях па гісторыі беларускай мовы1, які праводзіў адрозненне паміж 
адзначанымі формамі прыметнікаў і іменнымі формамі на аснове націска. 
Для параўнання прыметнікаў з тымі і другімі формамі ён звярнуўся да да
ных рускай мовы, дзе іменныя прыметнікі, улічваючы іх больш шырокае 
ўжыванне ў прэдыкатыўнай функцыі, значна часцей сустракаюцца, чым у бе
ларускай мове. Між тым, у рускай лінгвістычнай літаратуры таксама меліся 
ўказанні на адрозненне прыметнікаў атрыбутыўных у іменнай форме ад сцяг
неных форм займенных прыметнікаў. Так, яшчэ А. Вастокаў адзначаў, што 
ў рускай мове не павінна змешваць усечаных, па яго тэрміналогіі, канчаткаў 
прыметнікаў якасных з уласцівымі для прэдыката спрагаемымі прыметнікамі 
(г. зн. іменнымі), якія па большай частцы адрозніваюцца паміж сабою націс
кам, напр., спрагаемы краснó – усечаны крáсно солнце, синé – сúне море, белы – 
бéлы руки, сы ру – сыру  землю2. Я. Грот удакладніў, што такое ўсячэнне, або 
сцяжэнне (па тэрміналогіі Патэбні), адносіцца, уласна, толькі да народнай 
і асабліва старажытнай мовы і ў сучаснай яму рускай мове дапушчаецца хіба 

1 Гл. яго «Обзор звуков и форм белорусской речи», стар. 118, «Белорусы», т. І, стар. 119, 
т. ІІ, вып. І, стар. 323–324, т. ІІ, вып. ІІ, стар. 296 і наступн.

2 А. Востоков. Русская грамматика, изд. 6е, СПб., 1844, стар. 62.
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толькі ў вершах, пры гэтым не больш як у назоўным і вінавальным склонах 
жаночага і ніякага родаў і ў назоўнымжа і вінавальным склонах множнага 
ліку ўсіх трох родаў. У такіх сцягненых формах націск заўсёды захоўваецца 
там, дзе ён знаходзіцца і ў займенных формах, у той час як іменныя формы 
вельмі часта мяняюць яго1.

Трэба адзначыць, што Грот у асноўным правільна намеціў адрозненне 
ў націску паміж іменнымі прыметнікамі і сцягненымі формамі займенных 
прыметнікаў. Гэта пацвярджаюць і вывады пазнейшых даследчыкаў рускай 
мовы, спецыяльна займаўшыхся пытаннем аб націску ў сістэме іменных 
прыметнікаў. На аснове аналізу шматлікіх фактаў сучаснай рускай мовы яны 
ўстанавілі, што якраз у тых палажэннях, дзе магло адбывацца сцяжэнне зай
менных форм прыметнікаў (г. зн. у адзіночным ліку прыметнікаў жаночага 
і ніякага родаў і ў множным ліку прыметнікаў усіх трох родаў), у іменных фор
мах націск падае часцей за ўсё на канчатак або мае тэндэнцыю пераносіцца 
сюды з асновы – пад уплывам шматлікай групы іменных прыметнікаў жано
чага роду з іх амаль пастаянным націскам на канчатку (гэтая з’ява нагляда
ецца ў тых выпадках, калі ў іменных прыметніках ніякага роду і ў множным 
ліку прыметнікаў усіх трох родаў, асабліва з аднаскладовай асновай, націск 
яшчэ часам падае на аснову). А сцягненыяж формы, як ужо адзначалася, 
захоўваюць націск там, дзе ён мае месца і ў займенных формах, г. зн. пераваж
на на аснове. Зразумела, такім чынам, што гэтая акалічнасць і можа служыць 
падставай для адрознення іменных прыметнікаў ад сцягненых у рускай мове2.

Характэрна, што і Патэбня для адрознення ў жаночым родзе сцягненых 
форм займенных прыметнікаў ад іменных форм прыметнікаў у ўкраінскай 
мове адным з крытэрыяў высоўваў таксама націск3.

Улічваючы ўсё гэтае і той факт, што ў беларускай мове націск у адзначаных 
формах паслядоўна захоўваецца на аснове, акадэмік Карскі і разглядае такія 
формы як складаныя (г. зн. займенныя), толькі ўпрошчаныя шляхам сцяжэн
ня. Больш таго, звяртаючыся да даных помнікаў беларускага пісьменства, ён 

1 Я. Грот. Заметка о некоторых формах именных флексий. Филологические записки, 
вып. І, 1879, стар. 4–5.

2 Гл.: Я. А. Спринчак. Ударение в прилагательных литературного русского языка // На
учные записки Днепропетровского государственного университета, т. XXXVI. Сбор
ник работ филологического факультета, вып. V, 1950, стар. 204; А. Б. Шапиро. Уда
рение в кратких прилагательных // Доклады и сообщения Института Языкознания 
АН СССР, № 1, 1951, стар. 92 і наступн., а таксама Грамматика русского языка, т. І, 
Фонетика и морфология. Изд. АН СССР, М., 1952, стар. 289.

3 А. Потебня. Из записок по русской грамматике, ч. ІІ, Харьков, 1874, стар. 66–67. 
Гэтай думкі прытрымліваецца і Ягіч у сваім Beiträge zur slavischen Sprachen, стар. 47.
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адзначае, што «в виду всего сказанного и многие формы, встречающиеся в 
старинных произведениях, если на них ударение не обозначено, или если 
проставлено на тех слогах, на каких его мы находим и в полных формах ве
ликорусских, придётся считать за стянутые сложные формы; напр.: держит 
тво"» наимилеша матоухна, 14 б, Сб. XV в. Публ. б. № 391; братія жеброуча 
90 І; дит#тко повите а положене 43; чиста была Ев. 1616»1.

Працэс утварэння такіх форм прадстаўляўся Карскаму наступным чынам: 
у такім прыметніку, як, скажам, красную, у канцовым йатованым галосным 
у спачатку выпадаў j, гэты галосны у заставаўся нескладовым і ў рэзультаце 
сцяжэння зліваўся з папярэднім галосным. Атрымоўвалася красну. Запісы 
беларускіх фальклорных матэрыялаў (асабліва Е. Раманава) даюць нямала 
прыкладаў такіх форм прыметнікаў, якія стаяць на поўшляху да пераўтварэння 
іх у сцягненыя формы, напр., даў дуобруў награду (Малевіч), харошаа дзіеўка, 
добраа свацця (Раманаў) і інш.2

З гэтай думкай Я. Ф. Карскага адносна працэсу сцяжэння займенных 
форм прыметнікаў нельга не згадзіцца, тым больш што ў помніках белару
скага пісьменства таксама часам сустракаюцца такія формы, якія поўнасцю 
не ператварыліся ў сцягненыя, напр., а добрыхъ людей было стороннихъ: пани 
Волковаа... (далей ідзе пералік сведак), Два запісы на імення Лаўрашаву ма
настыру, XVI cт., АЮЗР, ІІ, 103; преставис# кнгни великаа Wлкгирдоваа, Віл. 
сп., 202; і інш. Бачыць у такіх прыкладах палеаграфічную асаблівасць не да
зваляе нам тое, што падобныя формы сустракаюцца вельмі рэдка і поруч з імі 
помнікі фіксіруюць звычайныя формы канчаткаў падобных прыметнікаў. Па
гэтаму можна меркаваць, што тут перад намі – адлюстраванне на пісьме фа
нетычнай з’явы жывой тагачаснай гаворкі.

Аднак ні ў Карскага, ні ў іншых даследчыкаў усходнеславянскіх моваў 
нельга знайсці адказу на пытанне аб тым, чым абумоўлена так пашыранае 
ўжыванне сцягненых форм прыметнікаў у беларускай мове. Такое пытанне 
і не ставілася імі, хаця вырашэнне яго дае дадатковы матэрыял для разумення 
гісторыі скланення прыметнікаў у беларускай мове і тых праблем, якія звяза
ны з вывучэннем унутраных законаў развіцця беларускай мовы.

Зразумела, што грунтоўны адказ на гэтае пытанне можа даць толькі спе
цыяльнае даследаванне. Тут, гаворачы аб прынцыпах ужывання іменных і зай
менных форм прыметнікаў у беларускай мове, можна толькі выказаць нека
торыя меркаванні наконт гэтага.

1 Е. Ф. Карский. Белорусы, т. ІІ, вып. ІІ, стар. 300–301.
2 Тамжа, стар. 300.
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Папершае, трэба ўлічваць тую акалічнасць, што ў гісторыі славянскіх 
моваў на пэўных парах іх развіцця ў адзначаных палажэннях адбываўся пра
цэс сцяжэння займенных форм прыметнікаў. Гэты працэс быў настоль
кі ўсеабдымным і паслядоўным, што ў заходнеславянскіх і ў тых паўднёва
славян скіх мовах, дзе ў сучасны момант існуе займенны тып скланення, 
у адзначаных палажэннях, як у народнай, так і ў літаратурнай мовах, ужыва
юцца толькі сцягненыя формы. Падобнае наглядаецца і ў такой усходнесла
вянскай мове, як украінская, дзе несцягненыя займенныя формы калі ча
сам і ўжываюцца ў мастацкай літаратуры ў назоўным і вінавальным склонах 
адзіночнага ліку прыметнікаў жаночага – значна радзей – ніякага родаў 
і ў назоўным склоне множнага ліку, то з мэтай стылізацыі пад жывую народ
ную мову або для прыдання апісанню адцення ўрачыстасці, напр., Ти зем-
ле наша, рідная, святая! Ти батьківщино люба, золотая! (Тычина); Я добрую 
вам раду дам (Катлярэўскі); Боже небо голубее і те помарніло (Шэўчэнка); 
І слово уста мої німїї оживило (Л. Украінка) і інш.1 У рускай паэтычнай мове 
XVIІІ cт. і першай трэці XIX cт. таксама адрозніваліся сцягненыя і займен
ныя ва ўласным сэнсе формы прыметнікаў, напр., у Пушкіна: версты полоса-
ты («Зимняя дорога»), коварны очи («Талисман»), объявили царску волю, тонку 
тросточку сломил (у казках) і інш., прычым націск у такіх сцягненых формах 
падае на аснову. У далейшым у рускай літаратурнай мове сцягненыя формы 
прыметнікаў не ўтрымаліся, але яны і ў сучасны момант бытуюць у многіх 
народных гаворках.

Значыць, распаўсюджанне сцягненых форм прыметнікаў у помніках бела
рускай пісьменнасці XV–XVI cт. у нейкай меры, можна лічыць, было звязана 
з тымі працэсамі, якія працякалі ў гісторыі скланення прыметнікаў славянскіх 
моваў і якія, безумоўна, закраналі і жывыя беларускія гаворкі.

Але растлумачыць з’яву пашыранага ўжывання сцягненых форм займен
ных прыметнікаў у пэўных палажэннях толькі ўплывам тых ці іншых працэсаў, 
якія працякалі ў родственных мовах, будзе, само сабою зразумела, недастат
ковым. Трэба чакаць, што тут галоўную ролю адыгрывалі не знешнія прычы
ны, а пэўныя асаблівасці, уласцівыя ўнутраным законам беларускай мовы.

І сапраўды, даныя помнікаў беларускага пісьменства да некаторай сту
пе ні пацвярджаюць такое меркаванне. Так, напрыклад, у той час, калі ў мо
ве беларускіх летапісных спісаў, складзеных на арыгінальным матэрыяле, 
іменныя прыметнікі якасныя і адносныя ў функцыі азначэння сустрака
юцца спарадычна і вельмі рэдка – як рэшткі старога, утрачанага развіццём 
мовы тыпу скланення прыметнікаў, тут у пэўных выпадках са здзіўляючай 

1 Гл.: Курс сучасної української літературної мови, т. І, стар. 453.
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паслядоўнасцю ўжываюцца формы, якія можна лічыць сцягненымі формамі 
займенных прыметнікаў. Яны строга захоўваюцца амаль ва ўсіх беларускіх 
летапісных спісах, нават самых пазнейшых, дзе ўжо не толькі адносныя, 
але і якасныя прыметнікі атрыбутыўныя не сустракаюцца ў іменнай фор
ме. Калі сюды дабавіць яшчэ тое, што гэтыя формы ўжыты ў аднолькавых 
сінтаксічных умовах (маецца на ўвазе склон і род гэтых прыметнікаў), а так
сама ў падобных па зместу словазлучэннях, то можна будзе з упэўненасцю 
сказаць, што тут перад намі – сцягненыя формы займенных прыметнікаў. 
Дык вось, гэтыя сцягненыя формы ўжываюцца тады, калі пісец хоча падкрэс
ліць, выдзеліць пэўную якасць прадмета, вызначыць яе першараднае зна
чэнне ў апавяданні. Так, каб ахарактарызаваць тыя мясцовасці, якія, дзяку
ючы сваёй прывабнасці, паслужылі месцам для адбудовы сталічных гарадоў 
літоўскіх князёў, пісцы паслядоўна ўжываюць сцягненыя формы займенных 
прыметнікаў амаль ва ўсіх спісах беларускіх летапісаў: перешед рек Велю. и на-
шол гору краснu межи горами, сп. Крас., 236; и наидеть горu краснu и з ровни-
нами великими wблеглоую. и wбьfитост#ми наполненую, тамжа; наидеть горu 
краснu и хорошu над рекою Боброю, тамжа, 237; и нашли въ четырех милех ^ 
реки Немна горu краснu и сподобалося им и учинили на неи город и назвали его 
Новьгородок, сп. Археал. тав., 244; за дес#т мил ^ того города своего наидет 
горu краснu, тамжа, 253; и наиде в пuщи. горu краснu дубровами и ровнинами 
wбл#глuю и сподобалос емu велми, тамжа, 261; и наиде горu краснu над рекою 
Вилнею, тамжа; нашли в чотырох мил#хъ ^ реки Немна гору Красну и сподо-
балос# имъ, сп. Рач., 299; (але тутжа, на стар. 306 і 307 – нашол гору красную 
межы горами над рекою Вилнею); и нашли в чотырех милях от реки Немна горu 
краснu, пяць разоў у Еўрэінаўскім спісе, 361; і нават у спісе Быхаўца – у kniaž 
weliki Troyden, nayde horu krasny nad rekoiu Bebroju, y spodobałosia jemu tam welmi, 
487; наиде гору высоку, Еўр. сп., 374; и прошод рекu свтuю выше. и нашолъ место 
велми хорошо, два разы ў сп. Крас., 229; и нашел мhстцо велми хорошо и спо-
добалося емu то мhстцо велми и он там поселил сна своего Кернuса, сп. Архе
ал. тав., 242; и оберет собе велики кн#з Швинторог месцо на пuщи велми хорошо 
подле реки Вели, тамжа, 251; изобрал собе великіи кнзь Швинторог мhстеицо 
на лhсу велми хорошо, Еўр. сп., 366; y naszoł meysce welmi choroszo y horoduszczu 
podobnaho, сп. Бых., 476; и ездечи кнзю Кестuтю ^ Троков за милю и сподоба-
лос емu месцо велми подобно межи озер и wн там поселилс#, сп. Археал. тав., 
263; и сподобалос# ему мhстцо велми подобно межы wзер, сп. Рач., 315; и по-
любилос ему мhсто велми угодно меж озеръ, Еўр. сп., 376.

Падобныя выпадкі ўжывання сцягненых форм займенных прыметнікаў 
сустракаюцца і ў іншых беларускіх помніках мастацкай прозы: да на тои горе 
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стоит wдна велми красна капличка котороую тыи три короли..., ап. аб трох ка
рал., 8; милует wдну панию велми высоку у сеи земли, ап. аб Тр., 59; племенида 
Дружненна... мhла твар хорошу, гіст. аб Гвід., 169; і інш.

Ва ўсіх гэтых прыкладах, як ужо адзначалася, сцягненыя формы займен
ных прыметнікаў выражаюць падкрэсленую, выдзеленую з агульнага апавя
дання якасць. Аб тым, што якасць у такіх выпадках падкрэслівалася, выдзяля
лася, гаворыць, між іншым, і тое, што прыметнік тут ужываецца ў постпазіцыі 
і поруч з ім для ўзмацнення значэння якасці часта выкарыстоўваецца пры
слоўе велми. Пагэтаму можна дапусціць, што першапачаткова сцягненыя 
формы займенных прыметнікаў маглі ўжывацца з мэтай падкрэсліць якасць, 
звярнуць на яе ўвагу.

Такое дапушчэнне стане яшчэ больш верагодным, калі прыпомніць тую 
акалічнасць, што к моманту паяўлення ў беларускіх пісьменных помніках 
сцягненых форм займенных прыметнікаў атрыбутыўных іменныя формы, 
страціўшы ўласцівае ім значэнне выражаць прэдыкатыўнае адценне якасці 
і такім чынам падкрэсліваць, выдзяляць гэтую якасць, былі, за рэдкім выклю
чэннем, ужо амаль поўнасцю выцеснены займеннымі формамі прыметнікаў 
у функцыі азначэння. Уноў узнікшыя ў беларускай мове сцягненыя формы 
займенных прыметнікаў былі вельмі блізкімі да іменных форм як па сва
ёй пабудове (яны розніліся толькі па месцу націска), так і па свайму зна
чэнню (тут яны прымыкалі да тых іменных прыметнікаў, якія мелі характар 
пастаянных эпітэтаў, – само сабою разумеецца, з падкрэсленай, выдзеле
най якасцю, прыметай азначаемага прадмета ў даным словазлучэнні). Ін шы 
раз наогул вельмі цяжка правесці граніцу паміж іменнымі формамі атры  бу
тыўных прыметнікаў, выступаючых у функцыі пастаянных эпітэтаў, і сцягне
нымі формамі займенных прыметнікаў (напр., которыи носит знаме бело и 
зброю без другого знамени, ап. аб Тр., 35, дзе словазлучэнне знаме бело мож
на разумець і ў сэнсе знака незалежнасці рыцара). Больш таго, калі мець 
на ўвазе тую паслядоўнасць, з якою працякаў працэс выцяснення іменных 
форм прыметнікаў атрыбутыўных займеннымі ў помніках беларускай мовы, 
то зусім магчыма, што ў многіх тых выпадках з помнікаў XVI і нават раней
шых стагоддзяў, дзе прыметнікіазначэнні выступалі ў функцыі пастаянных 
эпітэтаў, яны, гэтыя прыметнікі, ужыты не ў іменнай, а іменна ў сцягненай 
форме, і толькі адсутнасць больш грунтоўных доказаў не дае падставы ра
шуча аднесці такія прыметнікі да сцягненых. Паколькі ў такіх выпадках аз
начэнне, выражанае прыметнікам, падкрэслівалася, канцэнтравала на сабе 
ўвагу, то гэта яшчэ раз пацвярджае наш вывад аб тым, што сцягненыя фор
мы займенных прыметнікаў на першых парах свайго ўзнікнення ў белару
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скай мове маглі выражаць пэўныя функцыянальныя значэнні – праз ужы
ванне іх падкрэслівалася якасць, прымета прадмета, г. зн. сцягненыя формы 
прыметнікаў атрымоўвалі некаторыя з тых функцый, якія яшчэ нядаўна выра
жаліся іменнымі формамі.

Аднак гэтае значэнне сцягненых форм займенных прыметнікаў ужо 
з самага пачатку іх узнікнення ў беларускай мове магло не адчувацца. Усё
такі сцягненыя формы прадстаўляліся ў тагачаснай мове як займенныя з іх 
асноўнай функцыяй – служыць азначэннем прадмета наогул без пэўных 
функцыянальных адценняў. Таму невыпадкова поруч з прыметнікамі ў сцяг
ненай форме – для ўзмацнення, падкрэслівання прыметы – ужывалася 
прыслоўе велми і самі прыметнікі ставіліся постпазітыўна. Значыць, зусім не 
абавязковым было для сцягненых форм выражаць падкрэсленую прымету, 
і ў помніках самых разнастайных жанраў беларускага пісьменства XV і паз
нейшых стагоддзяў сцягненыя формы значна часцей ужываюцца нейтраль
на ў адносінах да прынцыпу падкрэслівання, выдзялення прыметы, напр., 
у агіяграфічнай літаратуры: w наимилостивша панно марія, Стр. Хр., 4; на ко-
ленехъ тебе держить тво"» наимилеша матоухна, 33; про тож нине брать# 
наимилеиша тое чтение которое чоули есте никодем писмом жидовским по-
писал, 83; у рэлігійнай літаратуры: у творах Скарыны – прекрасны жены, ба-
рани кожи і г. д.; у мастацкай літаратуры: мир не можа быти если ми не до-
идеть дань готова, ап. аб Тр., 20; руса Ижота рэчэ..., 98; коли будет перва 
стража ночы, 113; была тэгды быстра и велика# битва и поражка з обhюх 
сторон, гіст. аб Ат., 175; у мове беларускіх сялян з інтэрмедый: tak mnie iaie 
chwaroba horka daieła, iak nażom pa horle, Dokt. przym., 89; асабліва ў верша
ваных тэкстах: Vniał kazu za iey chwost; kaza, kak szalona, A znać iego rohami 
była postraszona, Інтэрм. 1651, 216; непорочной въ милы лhта / Страшные дни 
въ конецъ света, Дыяр., песня, 107–108; О, матко моя, Церкви Православ-
на, въ которой правдиве мhшкаеть Богъ здавна, тамжа, верш «Надгоробокъ 
отцу Аfанасію Филиповичу», 153–154; у палемічнай літаратуры: здаламися 
то слушна речь, абы Каликіанъ самъ зъ десетма епископы... до Риму поплылъ, 
Апокр., 1520; у пазнейшых летапісах: по семъ Львовяне и Виленско братство 
право свое братское тужъ покладали, Барк. лет., 51; у мемуарнай літаратуры: 
затымъ невеста стара шляхтянка..., Дзён. Еўл., 130; згинула ми была ручни-
ца коротка..., тамжа; милемъ зъ нее добру жону, тамжа, 138; весь коштов-
на от Гнезна, тамжа, 151; ижъ то они зашли и новы тесы на дереве простымъ 
трибомъ положили, тамжа, 151; сынова (субстантывіраваны прыметнік) моя 
Ярошова уродила сына, тамжа, 158 (наогул у дзённіку Еўлашэўскага сцягне
ныя формы вельмі распаўсюджаны); і інш.
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Наогул у пазнейшых беларускіх пісьменных помніках сцягненыя формы 
сустракаюцца ва ўсё ўзрастаючай колькасці, і ў гэтым трэба бачыць рэзультат 
пашырэння гэтых форм у жывых гаворках беларускай мовы.

Аднак тое, што такія формы не мелі пэўна акрэсленых уласцівых ім 
значэнняў, не дало ім магчымасці паўсямесна распаўсюдзіцца ў жывой белару-
скай мове. Даныя запісаў сучасных беларускіх гаворак сведчаць, што сцягне-
ныя формы займенных прыметнікаў якасных і адносных сустракаюцца далёка 
не ўсюды1. Так, сцягненыя формы амаль не выяўляюцца ў запісах паўночна-
ўсходніх беларускіх гаворак. Калі-ж у гэтых запісах часам і можна напаткаць 
такія формы, то хіба толькі ў прыметніках жаночага роду адзіночнага ліку 
ў палажэнні не пад націскам, напр., у гаворках Віцебскай вобласці: с’и́н’а 
л’е́нта, л’е́тн’а № 547, в. Казловічы Камароўскага с/с, Суражскага раёна; 
суко́нна шын’е́л’ це́ла, кра́сна ц’о́лка, жаро́бна кабы ла № 578, в. Лядзінкі За-
мастоцкага с/с, Багушэвіцкага раёна; Гомельскай вобласці: малада́ z’аўчына 
№ 289, в. Сукачоўка Новабеліцкага раёна; Полацкай вобласці: чо́рна шубачка, 
й скаварада́ шо́ста, в. Гарадзец Ушацкага раёна і інш., прычым такія выпадкі 
з’яўляюцца тут як-бы выключэннем з агульнай для ўсіх гэтых гаворак тэн-
дэнцыі ўжываць толькі звычайныя займенныя формы якасных і адносных 
прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі.

У запісах паэтычных жанраў народнай творчасці паўночна-ўсходніх 
абласцей БССР сцягненыя формы якасных і адносных прыметнікаў жано-
чага і ніякага родаў у назоўным і вінавальным склонах адзіночнага ліку і ўсіх 
трох родаў у назоўным склоне множнага ліку – справа даволі пашыраная. 
Прыклады на сцягненыя формы займенных прыметнікаў у адзначаных па-
лажэннях скрозь і ўсюды трапляюцца ў любых фальклорных зборніках паэ-
тычнай творчасці, уключаючых матэрыялы з гэтых абласцей.

Шырока бытуюць сцягненыя формы займенных прыметнікаў, як якасных, 
так і адносных, як з цвёрдай, так і з мяккай асновамі, ужытых у адзначаных 
палажэннях, у паўднёва-заходніх беларускіх гаворках, асабліва ў суседніх да 
ўкраінскіх гаворак. Тут трэба дапоўніць сцверджанне аўтараў «Курса сучаснай 
беларускай мовы», быццам сцягненыя формы займенных прыметнікаў шыро-
ка ўжываюцца толькі ў жывых гаворках Мінскай, Баранавіцкай і Беластоцкай 
(цяпер Гродзенскай) абласцей2. Працэс сцяжэння займенных прыметнікаў 
у беларускай мове ахапіў значна большы круг сучасных беларускіх гаворак, 

1 Намі былі абследаваны матэрыялы дыялектных запісаў гаворак усіх абласцей БССР, 
сабраныя сектарам дыялекталогіі Інстытута мовазнаўства АН БССР. Пры прыкладах 
намі захоўваецца парадкавы № матэрыяла па каталогу сектара.

2 Гл.: Курс сучаснай беларускай мовы, стар. 90.
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чым гэта адзначана аўтарамі падручніка беларускай мовы. Не гаворачы ўжо 
аб паўднёвазаходніх беларускіх гаворках, сцягненыя формы можна сустрэць 
і ў некаторых гаворках паўночнаўсходніх абласцей БССР.

Аднак і ў паўднёвазаходніх гаворках, дзе сцягненыя формы вельмі па
шыраны, поруч сустракаюцца і звычайныя займенныя формы прыметнікаў, 
прычым прыметнікі множнага ліку ў сцягненай форме ўжываюцца наогул 
надзвычай рэдка, а прыметнікі ніякага роду ў назоўным і вінавальным скло
нах адзіночнага ліку ўсёж часцей выступаюць у звычайнай займеннай форме, 
чым у сцягненай. Больш паслядоўней адлюстроўваюцца ў запісах вынікі сця
жэння форм у прыметнікаў жаночага роду, ужытых у назоўным і вінавальным 
склонах адзіночнага ліку. Дыялектныя матэрыялы Брэсцкай і Пінскай аблас
цей прадстаўляюць гэтыя прыметнікі амаль заўсёды ў сцягненай форме.

Трэба адзначыць, што не правы аўтары вышэйназванага падручніка 
і ў сваім сцверджанні аб тым, быццам сцяжэнне канчаткаў займенных пры
мет нікаў можа адбывацца толькі пры ўмове, калі націск падае на аснову1. 
На самайжа справе працэс сцяжэння займенных форм прыметнікаў у бе
ларускай мове пашырыўся і на прыметнікі, у якіх націск падае на канча
так. Многія запісы гаворак Мінскай, Бабруйскай, Палескай, Баранавіцкай, 
Брэсцкай і Пінскай абласцей даюць шмат прыкладаў са сцягненымі формамі 
займенных прыметнікаў жаночага і ніякага родаў у назоўным і вінавальным 
склонах адзіночнага ліку і ў тым выпадку, калі націск у такіх прыметніках па
дае на канчатак (тыпу сыра́ ба́пка, малада́ йа́блын’а, суха́ трава’, γусту траву, 
в’еснаву с’аўбу, дараγу с’астру, маладо́ хлапачан’а́, дараγо́ ц’ал’а́, старо́ γумно́ 
і інш.).

Дарэчы, у некаторых гаворках гэтых абласцей канчатак прыметнікаў 
ніякага роду з цвёрдай асновай на -ое, -ае можа сцягвацца, акрамя на -о, -а 
(маладо́ с’в’инчо́, харо́ша абарудаван’йа, свабо́дна уре́м’а), таксама і на -е: м’е́ста 
харо́ше, γов’е́до б’есхво́сте, чысте акно́, йа́сне н’е́бо, но́ве в’ядро́ і г. д., прычым 
у прыметнікаў з асновай на заднеязычныя -е змякчаецца: шыро́к’е по́л’а, 
дал’о́к’е с’ало́, сух’е́н’ечк’е про́со, сло́ва беларуск’е, сух’е́ ламачо́ (прыметнікі з ас
новай на г у абследаваных запісах у сцягненай форме наогул не прадстаўлены).

Улічваючы асаблівасці некаторых паўднёвазаходніх беларускіх гаво
рак сцягваць канчаткі займенных прыметнікаў ніякага роду ў назоўным
вінавальным склоне адзіночнага ліку на -е, можна зрабіць дапушчэнне, што 
ў наступных прыкладах: тот слепе глоухе хроме горбате... оуздоровл#ет, «"ски-
не поделъне, в роубе шолкове wблочилис#, узятых акад. Карскім з старажытна
га беларускага рукапіснага зборніка XV cт., адзначаныя прыметнікі, магчы

1 Гл.: Курс сучаснай беларускай мовы, стар. 90.
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ма, прадстаўляюць сабою не паланізмы, як гэта лічыў акад. Карскі1, а іменна 
сцягненыя формы займенных прыметнікаў, якія бытавалі ўжо ў тагачас
най жывой гаворцы і маглі адлюстроўвацца ў помніках беларускай пісьмен
насці. Упэўнена выказацца за гэтае дапушчэнне нам не дазваляе той факт, 
што ў гэтымжа зборніку, які складаецца з апавядання аб страсцях Хрыста, 
аповесці аб трох караляхвалхвах, апісання нораваў грэкаў і жыцця Алексея, 
чалавека божага, часам і на іншых склонавых формах прыметнікаў заўва
жаецца ўплыў польскай мовы, напр., зосталс# был домок малыи перед wдною 
хоронкою. на подобенство малего погреба оучиненыи, Ап. аб карал., 10; чирво-
него мор#, тамжа, 16; в одении королевскем, тамжа, 57; а іwсепъ зостал оу ни-
кодемовем, Стр. Хр., 81; выбирите из вас моуже силне и дuже да wны нехаи дер-
жат хорви, тамжа, 39; тогды папа ис церьми оуложили тело на т#жке мары, 
Жыц. Ал., 111; і інш.

Падсумоўваючы сказанае аб сцяжэнні займенных форм якасных і аднос
ных прыметнікаў у пэўных палажэннях, неабходна адзначыць, што, узнікшае 
ў гаворках старажытнай беларускай мовы ў даволі ранні час яе развіцця 
(прыблізна ў XV cт. і нават ранейшых стагоддзях, калі ўлічыць такі выпадак, 
як – аже побhгнеть русинъ а любо руска во львов, или холопъ чии, или роба, вы-
дать его – з угоднай граматы літоўскіх князёў з польскім каралём Казімірам 
ад 1347 г., АЗР, І, 2; і т. п.), яно ў далейшым не змагло распаўсюдзіцца на 
ўсе беларускія гаворкі, так як сцягненыя формы з самага пачатку свайго 
паяўлення ў беларускай мове не мелі пэўных дастаткова выражаных функ
цыянальных значэнняў. Гэта прывяло да таго, што такія формы не здолелі 
замацавацца ў беларускай літаратурнай мове як норма. Пачынаючы з твораў 
XIX cт. у беларускай літаратурнай мове ў празаічных тэкстах ва ўсіх выпадках 
атрыбутыўнага функцыяніравання якасных і адносных прыметнікаў гэтыя 
формы не ўжываюцца. Яны могуць быць ужытымі пісьменнікамі толькі ў мове 
дзеючых асоб як сродак індывідуалізацыі гаворкі персанажа, і то ў вельмі 
рэдкіх выпадках, або ў такіх творах, змест і форма якіх мае ярка выражаны 
народны характар, напр., Ой, не будзем мы цэла жыццё так маўчаць, не будзем 
працаваць на пана..., Дз. Антон, 59; Падмануў-жа нас цар, а яго служкі-паны, 
чыноўнікі ды маскалі – падвялі нас як чорт добру душу, Калін., № 7, 242; а мы, 
іх бацькі, ды жонкі нашы сцерагчы будзем да ўведамляць, адкуль на іх цягне ня-
чыста сіла, да ад душы памагаць усялякімі спосабамі дзецюкам нашым, што за 
нас пойдуць біцца, тамжа, 245; Куторга: ... А там чутна і бойка! Добра прыпа-

1 Гл.: Е. Ф. Карский. Западнорусский сборник XV века, принадлежащий Император
ской публичной библиотеке № 391 (Сборник Отделения русского языка и словесно
сти Императорской Академии Наук, т. XV, № 8, СПб., 1897, стар. 54–55).
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весць кажа: пінска шляхта як нап’ецца, то напэўна падзярэцца, Д.М., Пін. 
шл., 203; – На адной прызьбе нехта з марухаю з сваёю яшчэ ціскаецца, але не 
даждалі яны сядзець цэлу ноч, Крап., 120; (параўн. Думаў, думаў цhлу ноч соба-
ка: якое-бъ тут выбраць собh войско? Шэйн, 21); і інш.

У паэзііж, пачынаючы ад ананімных паэм пач. XIX cт. («Энеіда навыва
рат», «Тарас на Парнасе») і канчаючы творамі сучасных паэтаў, сцягненыя 
формы якасных і адносных прыметнікаў ужываюцца шырока і даволі свабод
на, часцей за ўсё будучы абумоўлены патрабаваннем рыфмы або рытму вер
ша, а не якіміб там ні было функцыянальнымі значэннямі.

Такім чынам, мы падыйшлі да пытання аб ужыванні іменных і займен
ных форм прыметнікаў атрыбутыўных у сучаснай беларускай мове ці, даклад
ней, да пытання аб ужыванні іменных форм якасных прыметнікаў у атрыбу
тыўнай функцыі, таму што, як вядома, у сучаснай беларускай мове адносныя 
прыметнікі наогул выступаюць толькі ў займеннай форме ды і для якасных 
прыметнікаў атрыбутыўных звычайнай формай таксама з’яўляецца займенная.

Тут трэба адзначыць наступнае. Калі яшчэ можна сцвярджаць, што ў ста
ражытнай беларускай мове, у раннюю пару яе развіцця, іменныя формы 
якасных прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі маглі да некаторай ступені 
выражаць, паміма стылістычных, і пэўныя семантычныя адценні, то гэ
тага ні ў якім разе ўжо нельга сказаць адносна сучаснай беларускай мовы. 
У сучаснай беларускай мове тыя рэдкія выпадкі, дзе яшчэ можна сустрэць 
іменную форму якаснага прыметніка атрыбутыўнага, абумоўлены выключна 
стылістычнымі прычынамі. Пагэтаму зразумела, што такія формы ўжываюцца 
толькі ў мастацкіх жанрах, як правіла, у вусных народных і літаратурных па
этычных творах, і зусім не сустракаюцца ў бытавой размове.

Часцей за ўсё іменныя формы сустракаюцца ў тых выпадках, калі пры
метніказначэнне з’яўляецца пастаянным традыцыйным эпітэтам, уласці
вым народным песням. Прыклады на пастаянныя эпітэты з іменнай формай 
прыметніка ў запісах народнай паэзіі шматлікія: А на том дубу чорян орел Чорян 
орел гнездечко вьет1, Бясс.; Павей, павей, буйен вицяр, З зялёнага гаю, Кос., 49; 
Крапи, крапи, дробин дожджык, На майо бела лицо, тамжа, 50; Свяциў, свяциў 
ясен месячка Да-й прымерькаць стаў, тамжа, 51; Узышоў свецел месячык Яс-
ная зара, Жанч., 329; Зелян лес, дубровачка биз ветру шумиць, Кос., 72; Ни ля-
тай ты, сыз галубчык, На майо светла вакно, тамжа, 90; – Перавязі ты, бел-
малойчык, на той бераг ракі, Жанч., 102; міл дружок ад’язджаець, Шырма, 
109; Да паслалі сіротачку У шчыр бор па вадзіцу, Жанч., 108 (далей сустрака

1 Прыклады з дарэволюцыйных фальклорных зборнікаў даюцца з некаторым спраш
чэннем арфаграфіі: ъ апушчаецца, а h замяняецца е.
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ецца – шчыры бор, 183); Бел кужаль ткала – драмала, тамжа, 193; Одному я 
дам Шоўкову хустку, Другому я Золот перстень, Бясс., 19; Я-ж малайца даўно 
ўжо любіла, За вароты скрыпкай правадзіла, Яго следам злот-персцень каціла; 
Я старога даўно не любіла, За вароты кіем правадзіла, Яго следам шэр-камень 
каціла, Шырма, 15; Ой, заблудзілася красна дзеўка у густым бары, Жанч., 102; 
Там дзяўчына гуляла, Русу косу часала, Шырма, 106; Разлучила нас ни месяц, 
ни заря, Разлучила чужа дальня старана, Кос., 65; Ой, шуміць, гудзе, Нагаеч-
ка ідзе, То на маё бела цела, Жанч., 219; Несла золата ў прыполе, Шчыра срэ-
бра ў рукаве, Шырма, 40; Адзін ручаёчак – салодкі мядочак, А другі ручаёчак – 
зеляно віно, тамжа, 36; у празаічных тэкстах (казкі, легенды і т. п.): – Дзеўка 
русица, чорна косица! Чаго ты плачаш? Шэйн, 97; Дзевка-дзявица, руса коси-
ца, ци жыва ты? Рам., 364; Тогды Настася-Прекрася яго перщатку пыдняла и 
яму у белы руки пыдала, тамжа, 107; видзиць быстру реку, а на реце калиновый 
мост, тамжа, 112; Ишов, ишов, увыйшов у пущу драмущу, тамжа, 42; і інш.

Такія прыметнікі могуць не толькі выступаць у назоўным і вінавальным 
склонах, але і змяняцца па склонах па іменнаму тыпу скланення: У панядзелак 
рана да Синя моря играла, Кос., 24; Як пайду я к сіню мору..., Жанч., 172; и с кы-
рабля на сине море поехыв, Рам., 109; Аж коля тэй избушки засеяна яра пшани-
ца, тамжа, 104; Гони, сынку, тольки не полумай яры пшаницы, тамжа, 105; пой-
дзем пяшком, а наши добры лошадзи нехай остарца (так у тэксце), нехай ядуць 
яру пшаницу!, тамжа, 102; Дождались яны вясны красны, тамжа, 271; Дзед бабы 
послухав и посеяв пшана по вясне красне, тамжа; У дуброву атвяду, к сыру дубу 
привяжу, Кос., 45; Гаршчок боршчу наварыла, Ліха мужа накарміла, Жанч., 173; 
А мой садзік зеляненькі, На ім цвету мала нету, Шырма, 19; Симонька кажа: 
«Ганулька, Скушай майго зелена вина», Бясс., 23; – Селі радышкам за стол, ім 
падалі хлеб і соль, – і па чарцы красна піва, Васк. Хр., 25; і інш. Гэта гаворыць аб 
тым, што гэтыя прыметнікі не перасталі яшчэ ўсведамляцца як іменныя, хаця 
ў іншых выпадках яны ўжо адчуваюцца як застыўшыя, традыцыйныя эпітэты 
і ўжываюцца нязменна ў назоўным склоне, напр., Выпраўляець бел-пасцелю 
слаць, Шырма, 146; Посадзили душеньку на бел-пелене, Шэйн, 584; і інш.

Дзякуючы свайму шырокаму распаўсюджанню ў народных песнях і вер
шах з ярка выражанай стылістычнай афарбоўкай, такія прыметнікіэпітэты 
пранікаюць і ў літаратурную мову, дакладней, у паэзію, як своеасаблівы ма
стацкі элемент. 

Акрамя гэтага, іменныя прыметнікі якасныя ў атрыбутыўнай функцыі ча
сам сустракаюцца ў літаратурнай і народнай мове, будучы ўжытымі і ў іншым 
становішчы. Часта такі прыметнік выкліканы рыфмай у прыказцы або ў ін
шым народным выразе, напр., Семь дзён молодзёнъ, Нас., 148; Ци вином зеля-
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ном, Ци солодким мядом, Шэйн, № 6, або – А старый гавора: не, мясо смердзь, 
а нам будзе смерць!, Рам, 139, дзе пад уплывам рыфмы захавалася выключна 
рэдкая ў сучаснай беларускай мове форма іменнага прыметніка з асновай на 
-ĭ-1, якая была не ўласціва ўжо старэйшым помнікам беларускага пісьменства.

Іншы раз іменны прыметнік сустракаецца ў своеасаблівым выразе, уласці-
вым для народнай творчасці: Не ровен час, не ровен случай, Нас., 102; У чистом 
поли да велик овёс, Бясс., 72; бачаць ены, што уже велик вырос бобок под са-
мый пол, Шэйн, 284; подыходзиць к яму стар-старичок, там-жа, 118; я уже 
стар чаловек, Рам., 120; Здрастуй, млад-юнуш, там-жа, 167; Глынуў маскаль 
и не лыс, Сержп., 2; у літаратурнай мове: камендант не стаў чакаць расстрэ-
лу і, спадзяючыся, відаць, неяк выратавацца, кінуўся як дуж услед за Сіпаком, 
Лыньк., 259; і інш., або ў такіх застыўшых формулах, як: сярод бела дня, Дыя-
лектны запіс № ІІІ, в. Вялікі Быкаў Слуцкага раёна Бабр. вобл.; – Ну, няхай 
здарова спіць, Ч., Тр. пак., 305; А сёння што?.. Самі здаровы бачыце, якія шаты 
на мне..., Брыль, 11; – Мне блізка. Дабранач. Хадк., 56; і т. п. Стылістычная 
накіраванасць такіх зваротаў выразна адчуваецца. Недарма ў літаратурнай 
мове такія звароты ўжываюцца пісьменнікамі часцей за ўсё ў мове дзеючых 
асоб – каб наблізіць іх мову да жывой гаворкі. 

Некалькі слоў аб ужыванні прыметніка поўны ў іменнай форме (повен). 
Прыметнік гэты ў сучаснай беларускай мове, як народнай, так і ў літара-
турнай, нярэдка можа ўжывацца ў атрыбутыўнай функцыі ў іменнай фор-
ме, прычым без якіх-бы там ні было стылістычных і іншых адценняў. У ма-
стацкай прозе выбар той ці другой формы гэтага прыметніка залежыць ад 
індывідуальнай манеры пісьменніка. Аднак у таго-ж самага пісьменніка 
гэты прыметнік можа сустракацца ў адной і другой форме, напр., у К. Чор-
нага: – Што, браце, турбот поўны рот стала?, Вяс., 39; і – Ён не таіўся: калі 
выпівалі па другім разе, ён сабе нацурболіў повен кубак і пусціў «жарцік», там-
жа, 33; поўны трывогі, ён меў патрэбу вывернуць перад кім сваю душу, Тр. пак., 
283; і – У гэтым месцы, сказаў ён, я заўтра закапаю золата. Повен гаршчок, 
там-жа, 360; і г. д.

У іменнай форме ў сучаснай беларускай паэзіі часта ўжываецца прыметнік 
малады ў жаночым родзе адзіночнага ліку: малада: От ветру я молода валюся, 
Бясс., 21; Як пайду я, малада, У зелен сад гуляці, Жанч., 185; Воўк пришоў, Дзи-

1 Акад. Карскі адзначае, што ад старажытных асноў на -ŭ-, ды і на -ĭ-, якія не пакінулі 
ніякага следу ў іменным скланенні прыметнікаў у беларускай мове, можа быць, 
захаваліся толькі такія нязменныя словы, як неплодзь (кобыла неплодзь, Слов. Нос., 
334), повесель (ib., 426). Гл.: Е. Ф. Карский. Белорусы, т. ІІ, вып. ІІ, стар. 297.
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ця украў, А я малада ня чула, На припячку заснула, Кос., 40; (часам ён можа су
стрэцца і ў мужчынскім родзе: Коник будзе гарцоваци, Я сам молод пановаци, 
з Карскага, Белорусы, т. ІІ, вып. ІІ, 297). Гэты прыметнік, будучы ўжыты ў жа
ночым родзе, можа змяняцца і ва ўскосных склонах па іменнаму тыпу скла
нення, хаця і абмежавана (у запісах фальклорных паэтычных тэкстаў гэты 
прыметнік выяўлен толькі ў давальным і вінавальным склонах: Яшчэ дома дзве 
(дачкі. – Л. Ш.). А не давай такой волі, Як мне маладзе, Шырма, 135; Мне, ма-
ладзе, долі нету, тамжа, 19; Ясна сонца за лес коціцца, А мне, маладзе, дамоў хо-
чыцца, Жанч., 216; Адкуль узяўся Іванька..., Ручкамі разабраў вяночак, Ды мяне, 
маладу, к сабе ўзяў, тамжа, 150; У лютаго свекра сядуць вечеряць, А цябе маладу 
пашлюць па ваду, Кос., 26; і інш.). Захаванне форм іменнага тыпу скланення 
ў прыметніку малада тлумачыцца тым, што гэты прыметнік вельмі блізкі да 
субстантывіраваных прыметнікаў і часам наогул выступае як назоўнік1, хаця 
тут ён і ўжываецца як адасобленае азначэнне да асабовага займенніка, параўн. 
такія субстантывіраваныя прыметнікі, як мілы, любы, стары, з якіх прыметнік 
любы часам можа выступаць у іменнай форме нават і ва ўскосных склонах: 
Я не маю прыязнасці Ад свайго нялюба (родны склон), Шырма, 123; – А не пра-
дам, купчу, а не прадам, любчу, Ані водненькага! (клічны склон), тамжа, 165.

Адзначанымі палажэннямі ў асноўным вычэрпваюцца ўсе магчымасці 
ўжывання якасных прыметнікаў атрыбутыўных у іменнай форме ў сучас
най беларускай народнай гаворцы і літаратурнай мове. Як бачна, гэтыя 
магчы масці вельмі абмежаваныя – яны датычацца народнай паэзіі і нека
торых іншых мастацкіх жанраў (прыказкі, казкі), дзе яны ўжываюцца як 
своеасаблівы мастацкі элемент і адкуль яны пранікаюць у літаратурную мову, 
часцей за ўсё ў паэтычныя жанры, як адзін з кампанентаў стылю народнай 
паэзіі. А наогулжа ў сучаснай беларускай мове якасныя прыметнікі, як і ад
носныя, у атрыбутыўнай функцыі ўжываюцца звычайна ў займеннай форме.

Застаецца яшчэ разгледзець пытанне аб ужыванні іменных і займенных 
форм у групе прыналежных прыметнікаў. 

Гэтая група прыметнікаў у беларускай мове, як і ў іншых славянскіх мо
вах, аказалася найбольш устойліваю ў адносінах захавання іменных форм не 
толькі ў функцыі прэдыката, але і ў функцыі атрыбута. 

1 У Слоўніку Насовіча, напрыклад, слова малада памечана ў двух значэннях: як пры
метнік і як назоўнік жаночага роду, з канчаткам у родным склоне ы, з націскам на 
першым складзе: молада – у значэнні нявеста, ужываецца ў песнях: По циху бояре ид-
зице, шубы паненце не оботрице; Не тут-то купляна, не тут-то справляна: Купляна в 
Царь-горадзе, прислана молодзе; Шили кравцы немцы, прислали паненце (Словарь бело
русского наречия, составленный И. И. Носовичем, СПб., 1870, стар. 288).
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У старажытнейшых помніках славянскай пісьменнасці прыналежныя 
прыметнікі паслядоўна змяняліся па іменнаму тыпу скланення нават і тады, 
калі іншыя прыметнікі ў атрыбутыўнай функцыі выступалі ўжо ў асноўным 
у займеннай форме. На прычыну гэтага ўказвалася вышэй: прыналежныя 
прыметнікі, у адрозненне ад якасных прыметнікаў, не азначалі якасць або 
прыметы прадмета, а ўказвалі на прыналежнасць прадмета адной, пэўнай асо
бе або жывёле, сцвярджаючы гэтыя адносіны прыналежнасці, адносіны вало
дання прадметам з боку асобы або жывёлы. Усе гэтыя значэнні прыналежных 
прыметнікаў выражаліся праз іменныя формы. Займенныяж формы ў ста
рэйшых помніках сустракаюцца толькі ў творным склоне адзіночнага ліку 
мужчынскага і ніякага родаў і ва ўсіх склонах і родах множнага ліку, за выклю
чэннем назоўнагавінавальнага, г. зн. у тых палажэннях, дзе іменныя формы 
прыметнікаў наогул вельмі рана аказаліся выцесненымі займеннымі формамі. 

Старэйшыя беларускія помнікі ва ўжыванні іменных або займенных форм 
прыналежных прыметнікаў увогуле не адрозніваюцца ад помнікаў агульнару
скай пісьменнасці. І гэта адносіцца да ўсіх прыналежных прыметнікаў, якія 
бытавалі ў старажытнай беларускай мове: з суфіксамі овъ (-евъ): тыпу давы-
довъ, герденевъ; инъ: тыпу старостинъ; ь са старажытнага суфікса jь): тыпу 
авраамль, княжь; ии (са старажытнага суфікса ьjь): тыпу божии. Можна 
толькі адзначыць, што ў беларускіх помніках, нават самых старэйшых, яшчэ 
з большай паслядоўнасцю ўжываюцца займенныя формы ў тых палажэннях, 
дзе яны былі магчымы і ў помніках агульнарускай пісьменнасці, хаця часам 
і ў даволі позніх беларускіх помніках можна сустрэць іменную форму прына
лежнага прыметніка, напр., у творным склоне адзіночнага ліку ніякага роду: 
Жаловалъ нам... Некрашъ на Миклаша з Гавъшта..., а на Wршулю, а Барбару, а 
Дороту и на инъшихъ цыганокъ, которые суть подъ тым Миклашомъ послушен-
ством, Жалоба мещинина Полоцкого Некраша, 1533, Бел. арх, ІІ, 221; і інш.

Іменныя формы прыналежных прыметнікаў ва ўскосных склонах адзі
ночнага ліку (за выключэннем творнага склону) захоўваліся ў беларускай 
мове досыць працяглы час. Нават у арыгінальных помніках XVI–XVII cт. 
яшчэ часта можна сустрэць гэтыя формы ў месным склоне адзіночнага ліку 
мужчынскага і ніякага родаў і ва ўскосных склонах (акрамя вінавальнага) 
жаночага роду, г. зн. у тых палажэннях, дзе ў сучаснай беларускай мове ні 
ў якім разе немагчымы іменныя формы: ажь было и по wбhде на цареве дво-
ре, Каз. аб Сів., 3; был наидень в орлове гнhзде, Еўр. сп., 375; того же дня было 
читано козане от владыки володимерского Патея о ржствh Иоанове душепо-
лезно, Дапаўненне да Барк. лет., 59; просто съ Александровы слободы отъ князя 
великого съ товары своими выhхали, Водп. Кміты, 169; и hхали дей с ними ажъ 
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до ночлегу, до околицы Богдановы, за Смоленскомъ семь верст, тамжа, 175; рек 
сам къ собh: нет тут Трыщановы вины, ап. аб Тр., 86; коли довhдала с# Ижо-
та вhры и правды Брагинины, wна еи дала ласку большую нижъ первеи, тамжа, 
126; не ждучи wтповеди Валентын#новы w малъженство Гонорыи, пон#лъ Ми-
кольту, гіст. аб Ат., 232; не противилс»" брату своемu любве ради Хвы, Жыц. Бар. 
і Гл., 4; А так лежалъ тотъ снегъ 2 недели ажъ до Дмитровы суботы, Барк. лет., 
38; и заразомъ с Поповы горы оный Дмитръ Нагий..., тамжа, 48; Христосъ при-
нялъ чловhченство наше, то есть тhло и з душею, противъ ереси Аполинарыевы, 
Гарм., 201; (у запісах беларускай народнай творчасці часам нават у наш час су
стракаецца іменная форма данага склону: Мишка пришоў и пуспытоў дзидувы 
каши, Рам., 27, Рагач. рн; Ён заплакав, и пощов домов к баби и гавориць: послав 
мяне брат чортовы мацери искаць!, тамжа, 320), и прижен@т кнзи и бо#ре ^ 
кнз# великого >гаила. до кн#з# великого рати Кестоутевh, Віл. сп., 196; бысть 
за кнземъ Юрьемъ. дщи старhишои и сестры Скиригаиловh, Литовскому роду 
починок, 215; сказываетъ, что Мстиславьци и Кричевци и Чечеряне приходили 
во-первые на Страстной недhлh, а въ-друг~ о Юрьевh дни, а въ-третьи послъ 
Николина дни (тут у назвах свят), акт пач. XVI cт., АЗР, І, 309; самъ князь вели-
кий и з сынми своими есть въ Олександровh слободh, Водп. Кміты, 164; Сивил-
ла оуслышавши w моудрости саломоновh, и w красе его двора въсхотhла своима 
wчима видhти его, Каз. аб Сів., 2; і інш.

Тым не менш і гэтая група прыметнікаў не засталася ў баку ад дзеяння 
працэсу выцяснення іменных форм займеннымі формамі. І прыналежныя 
прыметнікі ў старажытнай беларускай мове хутка пачалі страчваць, асабліва 
ва ўскосных склонах, іменныя формы.

Як вядома, страта прыналежнымі прыметнікамі іменных форм у твор
ным склоне адзіночнага ліку мужчынскага і ніякага родаў і ва ўскосных скло
нах (акрамя вінавальнага) множнага ліку ўсіх трох родаў адзначаецца яшчэ 
ў помніках агульнарускай мовы. Помнікі беларускай пісьменнасці, нават самыя 
старажытныя, у гэтых палажэннях прадстаўляюць прыналежныя прыметнікі, 
за надзвычай рэдкім выключэннем, паслядоўна ў займеннай форме.

Акрамя гэтага, у арыгінальных беларускіх помніках ужо канца XIV–XV cт. 
і ў іншых палажэннях сустракаюцца прыналежныя прыметнікі ў займеннай 
форме, напр., от ко (апіска, трэба: ото) княгини андреевое и от е детеи. ото 
князя семона ото князя. ивана. ко всимъ ратъманомъ. и ко всимъ купцом, грамата 
ўдавы Полацкага князя Андрэя ў Рыгу аб вавёрцы, к. XIV cт., Сабал. і Пташ., 
зд. № 43 а; гроуда в обею оушеи ^ бить»" киевого, Стр. Хр., 27; і інш.

Іменна ў гэты час адбываецца інтэнсіўны пераход прыналежных пры
метнікаў з суфіксам ии- ў займенны тып скланення, напр., двум царицамъ, 
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по шуб h куньей, самарханьками крыты, грамата 1496 г., АЗР, I, 165; А псана 
бысть грамота ся у Могилеве по Божьемь нароженьи..., грамата ўдавы Полац
кага князя Андрэя ў Рыгу, к. XIV cт., в лето после Божьего нарождениа..., да
гаворная грамата палачан з Рыгаю, 22 ліпеня 1478 г., РЛА, CCLXV; избави-
теля рода члвчего, Стр. Хр., 64; свhщенники з діяконы службу Божую за душу 
родичовъ наших спhвать маютъ, грамата князя Мсціслаўскага Івана Юр’евіча, 
1463 г., Бел. арх. Грыг., 3; і інш. (параўн. з данымі помнікаў ХІІІ cт., маючых 
дачыненне да гісторыі беларускай мовы, дзе паслядоўна ўжываецца іменная 
форма гэтых прыметнікаў: аже иметь жялобитися васъ кто на рижяны. или 
гелмико или кто. и вышлите к намъ. а мы правду дамы по бжьи правде, Смален
ская грамата, рэд. Е; Полотескъ. витьбескъ одно есть. а воли есми бжии, грама
та полацкага князя Ізяслава лівонскаму гермайстру і рыжанам, каля 1265 г., 
Нап’ер., Грам., літаграф. зд., табл. ІІ; і г. д.)1. 

К к. XV – п. XVІ cт. знікаюць з ужытку ў беларускай мове, так і не развіў
шы займенных форм, прыналежныя прыметнікі з суфіксам ь (са старажыт
нага jь-), які аказаўся непрадуктыўным у беларускай мове, будучы выцес
ненымі аднакарэннымі ўтварэннямі з іншымі прадуктыўнымі суфіксамі 
пры належных прыметнікаў (-ов-, -ин-). Захаваліся такія прыметнікі аж да 
сучас нага моманту хіба толькі ў некаторых геаграфічных назвах: Заслаўль – 
ад уласнага імені Изяславъ, Мсціслаўль – ад уласнага імені Мстиславъ і інш. 
Працэс выцяснення іменных форм займеннымі формамі закранае і прына
лежныя прыметнікі з прадуктыўнымі суфіксамі -ов-, -ин-.

Асаблівасць гэтага працэсу ў групе прыналежных прыметнікаў заключа
лася ў тым, што займенныя формы, узнікшыя тут пад уплывам іншых груп 
прыметніка, ужо з самага пачатку не мелі сваіх, асобых значэнняў, адрозных 
ад значэнняў іменных форм. Іменныя і займенныя формы прыналежных 
прыметнікаў, такім чынам, ужываліся ў аднолькавым, паралельным значэнні. 
Гэта і падтрымлівала страту прыналежнымі прыметнікамі іменных форм ва 
ўскосных склонах у той час, калі займенныя формы наогул пачыналі перава
жаць у прыметніках атрыбутыўных. У арыгінальных старажытных беларускіх 
помніках наступных стагоддзяў магчымасці ўжывання займенных форм у гру
пе прыналежных прыметнікаў значна пашыраюцца. Адбываецца выраўненне 
склонавых форм прыналежных прыметнікаў з склонавымі формамі астатніх 
груп прыметніка. Цяпер ужо ва ўсіх ускосных склонах, нават і ў такіх, дзе 

1 Іменная форма прыналежных прыметнікаў на ии- ў сучаснай беларускай мове – з’ява 
надзвычай рэдкая. Сустракаюцца такія прыметнікі ў народнай мове ў своеасаблівых 
застыўшых выразах: вспомнила бабка дзевичь вечер, да й заплакала, Нас., 18; плаче, як 
у дзевичь вечер, тамжа, 127.
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ў сучаснай беларускай літаратурнай мове шырока распаўсюджаны іменныя 
формы (родны і давальны склоны адзіночнага ліку мужчынскага і ніякага 
родаў), прыналежныя прыметнікі сустракаюцца, нараду з іменнай формай, 
і ў займеннай форме. Так, мы знаходзім у родным склоне: Реестръ Абрагимо-
вого стягу, Ухвала на вялікім сойме Віленскім, 1528, ЛМ, РИБ, ХХХІІІ, 5; то 
wжэненью королевскому панове и вс# шл#хта рыцэръство: прочъ дому Радиви-
лового: не были ради, сп. Рач., 356; За тым декретъ от того наместника патри-
архового оферованъ, Барк. лет., 25; угрове в каждои потребе военнои ужывали 
ажъ до часу Кгеиси сына Торонового..., гіст. аб Ат., 180 (наогул амаль заўсёды 
так у гэтым творы: имен# Атылевого, 184; wбозу Атылевого, 202; за жывота 
ещэ Гонорыусового, 185; за намовою Аэцыусового, 186, wт нарожен"» Хрысту-
сового, 233; і інш.); сплендровалъ маетности пана Калиновского, мстечи се за 
обешене некгдысь отца его Наливайкового, Дзён. Еўл., 153; а иж козаки Нали-
вайкиного войска почали творити шкоду великую, Барк. лет., 399; колко недель 
днепровое рыбы не ядали, Барк. лет., 12; у давальным склоне: А как Гарманъ 
вашь намъ слюбилъ и руку далъ, што нашимъ купцомъ Полочаномъ за море путь 
чистъ торговати и мы по тому слюбенью по Гармоновому, ваших есмо купцовъ 
пропустили к Витебьску и Смоленску, Ліст аднаго полацкага зверхніка рыж-
скаму магістрату (без даты, каля другой пал. XV cт.), РЛА, ССLXVI; а влады-
чиному слузh и боярскому потомужъ дhцкованье, грамата ад 1503 г., АЗР, І, 352; 
а чересъ тое частокроть бывають порожни отъ казни, а то есть противъ при-
казанью Божьему и против праву царскому, Статут Казіміра ІІІ, 1347 г., АЗР, І, 
5; и привез его к городu Смоленскu и к мтри его кнгне Св#тославовои, сп. Архе-
ал. тав., 273; у вінавальным склоне жаночага роду: христовую вhрu, Катэхізіс 
1562 г., 31б; зачалемъ пhснь спhвати Пречистои Богородици акаfистовую овую, 
Дыяр., 57; у творным склоне: онъ же у Смоленьсце услышавъ, аже ты его товаръ 
со розбоиниковымъ товаръмъ узялъ, и он уборзh на конь въсhдъ, грамата рыжскіх 
купцоў Віцебскаму князю Міхаілу Канстанцінавічу, каля 1300 г., РЛА, 26; от 
наместника Полочького от Монтигирда и ото всехъ мужъ от Полочанъ князя 
великого Витолътовым повеленьем къ ратманомъ, Полацкая грамата ў Рыгу, 
1400 (?), РЛА, 104; Швитригаило ^толh събравшис# с приказанемъ Витов-
товым шодши оу в uгорскuю землю, сп. Рач., 176; и приказали имъ штобы моц-
не держали хороугви. зо всее толпы жидовское перед wбличьем старостиным, 
Стр. Хр., 39; гдh есть имъ потребизна, абы отцевою печатью печатали, Ста-
тут Казіміра ІІІ, 1347 г., АЗР, І, 3; у месным склоне: бо писано есть оу законе 
Моiсеwвом, Стр. Хр., 71; на Иванымъ полю за рекою Улою, Дзён. Еўл., 128; w 
Жикгимонтовой смрти, сп. Крас., 183; wна вышла и стала близко тое «"блони 
велми весела w милости Трыщановой, ап. аб Тр., 85; і інш.
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Больш таго, у арыгінальных беларускіх помніках гэтага часу пачынаюць 
сустракацца прыналежныя прыметнікі ў займеннай форме і нават у назоў
нымвінавальным склоне ўсіх родаў і лікаў. Тут трэба, папершае, выдзеліць 
буйную групу такіх прыналежных прыметнікаў (асабліва жаночага роду), якія 
абазначалі ўласныя назвы – прозвішчы асоб і некаторыя геаграфічныя назвы, 
напр., а то есть не дяди ншего не Сенькова дочка а нам не сестра. И Сенько-
вая (г. зн. дочка вышэйпамянутага Сенькі) рекла..., Віцебская грамата 1532 г., 
Бел. арх., ІІ, 64; жаловала нам бо »"рыня гдръская Мартиновая Зелепужиная 
Федя, Віцебская грамата 1530 г., тамжа, 8; теща моя Солътановая з нимъ ся 
тегала и зостала ему винъна, Віцебская грамата 1530 г., тамжа, 17; а ещо Бы-
ковая жыла на Быковъщине, Віцебская грамата 1532 г., тамжа, 92; и пани Ми-
хайловая мовила..., Полацкая грамата 1533 г., тамжа, 143; ему Миколаевая по-
ведила быти стародавною, Справа Мікалая Цяпінскага, 1534 г., тамжа, 248; 
гдыжъ пани Богушовая..., Адказы Сігізмунда, 1538 г., ЛМ, РИБ, ХХХ, 46; На-
стазыя Остыловая выслала слугу, Рэестр попісу войска літоўскага, 1565, ЛМ, 
РИБ, ХХХІІІ, 308; пани Жикгимонтовая Fанеллевая Влоховая Пани Ярошовая 
Корицкая, попіс войска..., 1567, тамжа, 457; приставис# кнгина Семенова"» 
Настась»", Супр. сп., 32; и кнгн# вhлика# Витовтова# слышала ^ людеи, сп. 
Крас., 161, потом пошли Немном оу верхъ. аж в море зовемое Малое которое 
назыветс# море Немновое (тры разы ў спісе Крас.), а с тое причины етое морh 
Немновое называется. иж в то море Немон впадает, сп. Археал. тав., 241; і інш.

Ужыванне займенных форм у гэтых прыналежных прыметніках можна 
тлумачыць як рэзультат імкнення акрэсліць уласную назву, падкрэсліць яе 
індывідуальнасць, адзінкавасць шляхам выдзялення данага прыналежнага 
прыметніка як асноўнага кампанента, характарызуючага іменна гэтую на
зву, з раду іншых прыналежных прыметнікаў, якія ўжываліся ў звычайным 
значэнні выражаць адносіны прадмета да пэўнай асобы1.

Будучы выдзеленымі такім чынам з раду іншых прыналежных прымет
нікаў, такія прыметнікі захоўвалі займенную форму і ва ўскосных склонах: 
крестилъ кнгню «"нушовоую дщерь его, Супр. сп., 73; не маючы въ себе дhтей и 
никого иного бли(з)шихъ кровныхъ своих, толко близшую сестру кровную свою 
паню Якубовую Гордыниную Филицыю, продал есми, Права продажнае ад Міхаіла 
Якавіча, Вільна, 1470, АЮЗР, ІІ, 108; маючи певным правомъ з малъжонъкою 
своею учтивою Кгертрудою Летнеровною, бывшою Генърыховою Молеровою, 
Менскі акт 1595 г., Бел. арх., ІІІ, 80; і г. д.

1 Тут яшчэ скарыстан, між іншым, і такі прыём падкрэслівання прыметніка, як яго 
постпазітыўнае ўжыванне.
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У займеннай форме сустракаюцца ў беларускіх помніках і такія прына
лежныя прыметнікі (па свайму паходжанню), якія ўжываліся ў тэкстах без аз
начаемых назоўнікаў і мелі значэнне субстантывіраваных прыметнікаў, напр., 
преставилас великая королевая Олжбета, Дапаўн. да сп. Археал. тав., 392;  
u Вилни uмерла королева# молода#, королева# Эльжбhта, сп. Рач., 353; добыл 
королевую Веливеру в опецэ Кенишовой, ап. аб. Тр., 84; кгдыжъ пани Богушо-
вая, подскаръбиная земъская..., адказы Сігізмунда, 1538 г., ЛМ, РИБ, ХХХ, 46; 
і інш. Займенная форма ў адзначаных прыметніках тлумачыцца ўжываннем 
іх у субстантывіраваным значэнні.

Акрамя гэтага, вельмі рана ў помніках беларускай пісьменнасці (нават 
ХV–ХVI cт.) выступаць у займеннай форме ў назоўнымвінавальным скло
не, не гаворачы ўжо аб ускосных склонах, маглі і іншыя, самыя разнастай
ныя па свайму значэнню прыналежныя прыметнікі. Прычына гэтай з’явы ля
жала ў самой прыродзе прыналежных прыметнікаў, якія, па слушнай заўвазе 
акад. Вінаградава, наогул пазбаўлены адцення якаснасці і сама ад’ектыўнасць 
якіх умоўная, але якія могуць развіваць у сабе якаснасць, трацячы пры гэтым 
адценне асабовай, адзінкавай прыметы і пераходзячы ў разрад займенных 
прыметнікаў1. Сапраўды, у такіх прыкладах, як: так пишетъ «образъ отцовый 
есть Сынъ, а Сыновъ – Дух Светый», Унія, 128; имя ей не таковое есть яко от-
цовое написали, Акты галоўнага Літоўскага трыбунала, 1697 г., 156; естли бы 
хто лебединое гнездо сказилъ..., Літ. cт., 1529 г., 81; почал ему говорити: Курвый 
сыну..., гіст. аб Гвід., 130; а коли выдадут жону, а любо дhти татиныи..., Суд. 
Каз., 81; а естлибы они не всхотели местца нашого послушни быти в наших де-
лех, и в тыи вряды в наместничии, и в пошлины, и в доходы городские вступал-
ся..., Мінская грамата 1499 г., Бел. арх., ІІІ, 6; і інш., прыналежныя прыметнікі 
губляюць сваё значэнне адзінкавай прыметы і па сутнасці выражаюць адцяг
неную ў самым шырокім сэнсе прымету, а не ўказваюць на адносіны прадмета 
да асобы. Па свайму значэнню гэтыя прыметнікі вельмі блізкія да адносных.

Іменна такім шляхам, шляхам страты значэння адзінкавай прыметы, і ідзе 
ў мове ператварэнне прыналежных прыметнікаў у адносныя (тыпу кітовы, 
янотавы, галубіны, у адносінах да цэлай пароды, а не да адной пэўнай жы
вёлы, і т. п.). Цэлы шэраг прыналежных прыметнікаў у сучаснай беларускай 
мове стаіць на шляху да пераходу ў адносныя прыметнікі, так што часам на
огул цяжка вызначыць, да якой групы прыметнікаў, прыналежных ці аднос
ных, адносіцца той ці іншы прыметнік. Ужываюцца такія прыметнікі, зразу
мела, у займеннай форме: фалькл.: Бача, стоиты дуб, на тым дубу дятлиное 

1 Аб прыродзе прыналежных прыметнікаў гл.: В. В. Виноградов. Русский язык. Грам
матическое учение о слове,  стар. 191–193.
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гняздо, Рам., 24; Яна кажець: «а я сама ёсь чортавая маць!», тамжа, 320; літ.: 
Але Астапа турбавалі і другія думкі, і відаць, што яны рупілі яму яшчэ болей, 
чымся ўсе гэтыя бабровыя прыгоды, Лыньк., 15; Ён бачыў толькі, як гойдалася 
з боку ў бок бабровая хата, П., Маг. кан., 127; і інш.

Ужыванне займенных форм у прыналежных прыметніках, якія страчва
юць значэнне адзінкавай, індывідуальнай прыметы (а такія прыметнікі ў су
часнай беларускай мове даволі пашыраны), стварае магчымасці выступаць 
у займеннай форме і такім прыметнікам, прыналежнасць якіх выразна адчу
ваецца, г. зн. такім прыметнікам, якія выражаюць адзінкавую, індывідуальную 
прымету: Дзве гушкавыя дзесяціны былі па той бок вёскі, Ч., Бацьк., 114; Ён 
нічога не адказаў, толькі неяк збянтэжана засмяяўся, ад чаго старшынёвыя бро-
вы яшчэ больш збегліся на пераноссі, Крап., 183; і інш.

Наогул жа тыя прыналежныя прыметнікі, якія выражаюць адзінкавую, 
індывідуальную прымету ў яе аднесенасці да адной, пэўнай асобы, не могуць 
выступаць у займеннай форме (маецца на ўвазе назоўнывінавальны склон), 
так як у такім разе прыметнік атрымоўваўбы зусім іншае, новае для яго зна
чэнне: ён выражаўбы значэнне безадноснай да якоганебудзь пэўнага прад
мета, адцягненай прыметы, а гэта супярэчылаб асноўнаму значэнню такіх 
прыметнікаў з іх індывідуальным, адзінкавым значэннем прыметы. Гэ
тая акалічнасць, напрыклад, у сучаснай беларускай мове прывяла да страты 
ўласнымі назвамі, якія па свайму паходжанню з’яўляюцца прыналежнымі 
прыметнікамі, магчымасці выступаць у займеннай форме. У помніках стара
жытнай беларускай мовы такія ўласныя назвы, як ужо адзначалася вышэй, ча
ста сустракаліся і ў займеннай форме (тыпу пани Спитковая, море Немновое), 
прычым дзякуючы ўжыванню гэтай формы ўласная назва акрэслівалася, выдзя
лялася з раду іншых прыналежных прыметнікаў. Аднак ва ўжыванні займенных 
форм у гэтых прыметнікахназвах крыліся свайго роду супярэчнасці: з аднаго 
боку, займенная форма акрэслівала, выдзяляла, адасоблівала даны прыметнік 
як уласную назву ад іншых прыналежных прыметнікаў; а з другога боку, гэтаяж 
форма з яе ўласцівасцю надаваць прыметніку значэнне безадноснай да пэўнай 
асобы, адцягненай прыметы, парушала гэтае адасабленне, выдзяленне данага 
прыметніка як індывідуальнай уласнай назвы. Займенная форма ў такіх пры
належных прыметніках не адпавядала свайму асноўнаму значэнню. Яна і была 
тут у далейшым страчана. Адбылося выраўненне форм па аналогіі з іншымі 
прыналежнымі прыметнікамі, выражаючымі адносіны прадмета да адной, 
пэўнай асобы або жывёлы. У сучаснай беларускай мове такія ўласныя назвы
прыметнікі і іншыя тэрміны, складзеныя з прыналежных прыметнікаў і азна
чаемых імі назоўнікаў, ужываюцца ў іменнай форме (Іванова, Малініна, Баран-
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цава мора, кесарава сячэнне і т. п.) і вельмі рэдка – у займеннай форме, прычым 
зноўтакі са значэннем акрэсленасці, выдзялення назвыпрыметніка, напр., 
фалькл.: Ён и питая няма тут Чарнышоваго?.. «Я сам Чарнышов», Шэйн, 162; 
літ.: Цёмны лес сцяной зялёнай Цесна бераг абступаў і на нёмнавае лона Цікаваўся, 
заглядаў, К., Вершы, 209, дзе займенная форма прыналежнага прыметніка нём-
навае знарок ужыта паэтам, а не патрабаваннем рытма верша, так як тут уклад
валася ў рытм звычайная форма гэтага прыметніка нёманава; і інш.

Такім чынам, аналіз ужывання прыналежных прыметнікаў паказвае, 
што ўжо ў помніках старажытнай беларускай мовы гэтыя прыметнікі, услед 
за іншымі, паступова пераходзілі ў займенны тып скланення прыметнікаў. 
І ў гэтай групе прыметнікаў наглядаецца агульная для ўсіх атрыбутыўных 
прыметнікаў тэндэнцыя да выцяснення іменных форм займеннымі формамі. 
Гэтая тэндэнцыя знаходзіла тут апору між іншым і ў самой асаблівасці пры
належных прыметнікаў, якія маюць уласцівасць пераходзіць у групу аднос
ных прыметнікаў, у тую групу прыметнікаў, якія наогул выступаюць толькі 
ў займеннай форме.

Усё гэта прывяло да таго, што ў сучаснай беларускай мове прыналежныя 
прыметнікі ў асноўным змяняюцца па займеннаму тыпу скланення. Даныя 
сучаснай беларускай мастацкай прозы і сучасных народных гаворак сведчаць, 
што і ў родным, і давальным склонах адзіночнага ліку мужчынскага і ніякага 
родаў, не гаворачы ўжо аб астатніх ускосных склонах адзіночнага і множна
га лікаў, прыналежныя прыметнікі часцей выступаюць у займеннай форме. 
Ужываюцца займенныя формы гэтых прыметнікаў і ў назоўнымвінавальным 
склонах усіх родаў і лікаў, хаця і больш абмежавана, чым у астатніх склонах. 

Параўнанне даных помнікаў беларускай пісьменнасці з данымі сучасных 
беларускіх народных гаворак і літаратурнай мовы паказвае, што тэндэнцыя 
да выцяснення іменных форм займеннымі формамі ў групе прыналежных 
прыметнікаў, асабліва ва ўскосных склонах, з’яўляецца жывой, дзейнічаючай 
і прагрэсіруючай у напрамку да сучаснасці.

Падсумоўваючы ўсё сказанае адносна ўжывання іменных і займенных 
форм прыметнікаў атрыбутыўных у беларускай мове, можна зрабіць наступ
ныя вывады:

1. Помнікі беларускага (або інакш, па дарэволюцыйнай тэрміналогіі, – 
заходнерускага) пісьменства, на падставе даных якіх мы мяркуем аб асаблі
васцях старажытнай беларускай мовы, паказваюць, што ўжо ў самыя раннія 
часы фарміравання мовы беларускай народнасці (ХІІІ–ХV cт.) якасныя пры
мет нікі ў атрыбутыўнай функцыі ўжываліся, як правіла, у займеннай форме. 
У самых старажытных помніках, маючых дачыненне да гісторыі беларускай 
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мовы, – смаленскіх, полацкіх і віцебскіх гандлёвых дагаворах і граматах, – 
якасныя прыметнікі атрыбутыўныя ў іменнай форме сустракаюцца вель мі 
рэдка, як выключэнне з паслядоўна вытрымліваемага старажытнымі помні
камі беларускай дзелавой пісьменнасці правіла ўжываць у атрыбутыўнай 
функ цыі займенныя формы прыметнікаў.

2. Такое рэдкае ўжыванне іменных форм якасных прыметнікаў атрыбу
тыўных у старажытных арыгінальных помніках беларускай пісьменнасці – 
вынік дзеяння працэсу выцяснення іменных форм прыметнікаў займен
наю формаю ў атрыбутыўнай функцыі, які пачаўся даволі рана ў гісторыі 
славянскіх моваў і характарызаваўся тым, што іменныя формы прыметнікаў 
атрыбутыўных трацілі сваё спрадвечнае значэнне – выражаць прэдыкатыўнае 
адценне якасці. К часу фарміравання мовы беларускай народнасці ў дыялек
тах агульнарускай (усходнеславянскай) пары мовы займенная форма якас
ных прыметнікаў ужо выступала як спецыфічная форма прыметніка ў атры
бутыўнай функцыі, што ў той ці іншай меры і адлюстравалася ў помні ках 
агульнарускага пісьменства. Тым паслядоўней павінна была адлюстравац
ца гэтая асаблівасць у арыгінальных помніках беларускай мовы, пазнейшых 
па часу напісання, так як працэс выцяснення іменных форм прыметнікаў 
атрыбутыўных займеннымі формамі і ў фарміраваўшайся мове мове белару
скай народнасці вызначаўся як жывая, дзейнічаючая з’ява.

3. Адносныя прыметнікі, у тым ліку і прыметнікі з суфіксам ьск-, у пом
ні ках беларускай дзелавой пісьменнасці сустракаюцца ў іменнай форме яшчэ 
радзей, чым якасныя. Гэта гаворыць аб тым, што працэс выцяснення імен ных 
форм займеннымі ў атрыбутыўнай функцыі ў групе адносных прыметнікаў 
працякаў яшчэ з большай паслядоўнасцю і яшчэ інтэнсіўней, чым у астатніх 
групах прыметніка.

4. Тыяж нешматлікія выпадкі ўжывання іменных форм якасных прымет
нікаў атрыбутыўных у старажытнейшых помніках беларускай дзелавой 
пісьмен насці ХІІІ–ХV cт. характарызуюцца асаблівасцю гэтых форм выра
жаць прэдыкатыўнае значэнне якасці, падкрэсліваць, выдзяляць пры гэтым 
даную якасць, што было ўласціва іменным формам якасных прыметнікаў 
атры бутыўных і ў помніках агульнарускай пісьменнасці. Адсюль можна ду
маць, што такое значэнне іменных форм якасных прыметнікаў атрыбутыўных 
было яшчэ адчувальным да некаторай ступені і ў тагачаснай жывой белару
скай гаворцы, да якой блізкай была мова помнікаў дзелавога пісьменства.

5. Аднак гэтае значэнне іменных форм якасных прыметнікаў атрыбу тыў
ных не адчувалася чотка ўжо нават у раннюю пару фарміравання беларускай 
мовы. Гэта і зразумела. Страта іменнымі формамі атрыбутыўных прыметнікаў 
сваіх спрадвечных значэнняў пачалася яшчэ на глебе агульнаславянскай 
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мовы. Гэтая з’ява аказалася прагрэсіруючай у славянскіх мовах у напрамку 
далейшага іх развіцця. Яна праявілася і ў помніках агульнарускай мовы і яшчэ 
ў большай меры – старажытнай беларускай мовы. Ужо ў старэйшых помніках 
беларускай дзелавой пісьменнасці часта сустракаюцца такія выпадкі, калі 
значэнні іменных форм якасных прыметнікаў атрыбутыўных перадаюцца 
праз займенныя формы прыметнікаў, ужытых у своеасаблівых сінтаксічных 
канструкцыях, а ў далейшым гэта становіцца звычайным.

6. Так як у групе адносных прыметнікаў не мелася дыферэнцыяцыі ў азна
чэннях іменных і займенных форм, паколькі тут не было супрацьпастаўлення 
прыметнікаў з боку іх прэдыкатыўнасці або адсутнасці яе, то і прыметнікі гэ
тыя, закранутыя агульным працэсам выцяснення іменных форм займеннымі 
ў атрыбутыўнай функцыі, вельмі хутка, параўнаўча з якаснымі прыметнікамі, 
страцілі іменныя формы. Вось чаму ўжо ў старэйшых беларускіх пісьменных 
помніках адносныя прыметнікі ўжываюцца ў іменнай форме значна радзей 
якасных, а ў помніках ХVІ cт. яны наогул у гэтай форме ўжо не сустракаюцца.

7. Больш працяглы час у беларускай старажытнай мове і яе помніках імен
ная форма захоўвалася ў прыналежных прыметніках (за выключэннем твор
нага склону адзіночнага ліку і ўскосных склонаў множнага ліку, дзе ў сла
вянскіх мовах іменныя формы даволі рана былі выцеснены займеннымі). 
Але і ў гэтай групе прыметнікаў ужо з ХІV–ХV cт. ва ўсіх родах, ліках і скло
нах сталі магчымымі займенныя формы нават і там, дзе ў сучаснай беларускай 
мове частымі з’яўляюцца іменныя формы (у назоўнымвінавальным склоне 
ўсіх лікаў і родаў, у родным і давальным склонах адзіночнага ліку прыметнікаў 
мужчынскага і ніякага родаў). Чым бліжэй да нашага часу, тым часцей выпадкі 
ўжывання ў помніках беларускай пісьменнасці прыналежных прыметнікаў 
у займенных формах.

8. Такім чынам, працэс выцяснення іменных форм прыметнікаў атрыбу
тыўных займеннымі формамі працякаў у гісторыі беларускай мовы з неад
нолькавай паслядоўнасцю ў розных групах прыметнікаў у сілу асаблівасці 
гэтых прыметнікаў. Не ў аднолькавай меры адлюстроўваўся гэты пра
цэс і ў роз ных па жанру помніках старажытнай беларускай пісьменнасці. 
З боль шай паслядоўнасцю адлюстроўваўся ён у старажытных беларускіх дзе
лавых помніках, у тых помніках, мова якіх была параўнаўча блізкай да та га
часнай жывой гаворкі. З меншай паслядоўнасцю адлюстраваўся гэты працэс 
у помніках іншых жанраў старажытнага беларускага пісьменства, асаблі ва 
мастацкіх жанраў, – атрыбутыўныя прыметнікі тут, асабліва ў ранніх помні
ках, не так ужо рэдка сустракаюцца ў іменнай форме.

9. Аднак ужыванне іменных форм якасных і адносных прыметнікаў атры
бутыўных у беларускіх помніках мастацкіх жанраў ХV і пазнейшых ста год
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дзяў (летапісах, воінскай аповесці, перакладным рыцарскім рамане, рэ
лі гійнабытавых творах) носіць некалькі іншы характар. Іменныя формы 
пры метнікаў тут у асноўным ужываюцца ў аднолькавых, традыцыйных для 
мастацкай прозы агульнарускай пісьменнасці моўных канструкцыях і выра
зах, у словазлучэннях, дзе прыметнікі выступаюць як пастаянныя эпітэты да 
таго ці іншага назоўніка. Імкненнем пісцоў выкарыстаць стылістычныя пры
ёмы агульнарускага мастацкага пісьма і абумоўлена ўжыванне іменных форм 
атрыбутыўных прыметнікаў у беларускіх помніках старажытных мастацкіх 
жанраў, тым больш што ў многіх выпадках тут яшчэ да некаторай ступені ад
чувалася прэдыкатыўнае значэнне гэтых форм.

10. Калі ўлічыць той факт, што такія традыцыйныя кніжныя канструкцыі 
і выразы з якаснымі і адноснымі прыметнікамі атрыбутыўнымі ў іменнай фор
ме складаюць асноўную масу выпадкаў з іменнымі прыметнікамі атрыбу
тыўнымі ў помніках ХV і пазнейшых стагоддзяў, то можна будзе сказаць, што 
ў гэты час у беларускай пісьменнай мове ўжыванне іменных форм якасных 
і адносных прыметнікаў у функцыі азначэння было абумоўлена ўжо пераваж
на іншымі прычынамі, а іменна стылістычнымі: іменныя прыметнікі атры
бутыў ныя ў своеасаблівых выразах і сінтаксічных канструкцыях выступа
юць як стылістычная асаблівасць мастацкіх жанраў старажытнай беларускай 
пісьменнасці.

11. Параўнанне даных помнікаў беларускай літаратурнай мовы з данымі 
помнікаў старажытнай рускай (вялікарускай) пісьменнасці, аднолькавых 
у хра налагічных і жанравых адносінах (напр., грамат, летапісаў, перакладаў ад
ных і тых жа рэлігійных твораў, гістарычных і рыцарскіх аповесцей і т. п.), па
казвае, што іменныя формы якасных і адносных прыметнікаў атрыбутыўных 
у рускіх помніках сустракаюцца значна часцей. І гэта зноўтакі вынік уплыву 
стараславянскай кніжнай традыцыі з яе стылістычнымі асаблівасцямі, якая 
ў помніках старажытнай рускай пісьменнасці была значна мацнейшай, чым 
у помніках старажытнай беларускай пісьменнасці, цясней звязаны з тагачас
най жывой гаворкай.

12. У помніках беларускай пісьменнасці, менш падвергнутых уплыву тра
дыцый старажытнага пісьма, асаблівасці іменных форм якасных і адносных 
прыметнікаў атрыбутыўных выражаць пэўныя стылістычныя значэнні аказала
ся недастатковым, каб затрымаць працэс выцяснення гэтых форм займеннымі 
формамі. К тамуж ужыванне іменных форм прыметнікаў з ярка выражаным 
стылістычным значэннем у помніках беларускай пісьменнасці было жан
рава абмежаваным: такія прыметнікі ўжываліся ў асноўным у летапі сах, пе
ракладных рыцарскіх раманах, радзей – у рэлігійнабытавых творах і амаль 
адсутнічалі ў беларускіх дзелавых помніках. Пагэтаму невыпадкова, што з ця
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гам часу, у сувязі з далейшым паслабленнем стылістычных традыцый агульна
рускай кніжнасці, іменныя формы і тут уступалі сваё месца займенным, так што 
ў беларускіх помніках ХVІІ cт. якасныя і адносныя прыметнікі ў атрыбутыўнай 
функцыі выступаюць, як правіла, наогул ужо ў займеннай форме.

13. Ёсць падставы працэс сцяжэння займенных форм якасных і аднос
ных прыметнікаў у назоўным і вінавальным склонах адзіночнага ліку жано
чага і ніякага родаў і ў назоўнымвінавальным склоне множнага ліку ўсіх трох 
родаў, працэс, які закрануў прыметнікі займеннага тыпу скланення ва ўсіх 
славянскіх мовах і рэзультаты якога сустракаюцца ў помніках самых разна
стайных жанраў старажытнай беларускай пісьменнасці ўжо ХV cт., звязваць 
з працэсам распаду старой сістэмы выражэння прэдыкатыўнага значэння 
атрыбутыўнай прыметы праз ужыванне іменных форм прыметнікаў і заха
вання гэтых форм на некаторы час у традыцыйных выразах і словазлучэн
нях. Папершае, т. зв. сцягненыя формы якасных і адносных прыметнікаў 
атрыбутыўных ужываюцца ў помніках беларускай пісьменнасці, калі прыме
та, выражаемая прыметнікам, мае істотнае значэнне ў апавяданні; яна такім 
чынам падкрэсліваецца, выдзяляецца. Падругое, прыметнікі са сцягненай 
формай па свайму характару ў помніках блізкія да пастаянных эпітэтаў, за 
якімі часта захоўваліся іменныя формы прыметнікаўазначэнняў. Значыць, 
сцягненыя формы маглі выражаць і стылістычныя адценні.

14. Але паколькі сцягненыя формы займенных прыметнікаў з самага па
чатку свайго паяўлення ў беларускай мове не мелі пэўных ярка выражаных 
значэнняў, яны не здолелі ў далейшым распаўсюдзіцца ва ўсіх беларускіх гавор
ках (у паўночнаўсходніх гаворках яны сустракаюцца ў рэдкіх выпадках) і стаць 
літаратурнай нормай. У сучаснай беларускай мастацкай прозе іх можна су
стрэць толькі ў мове дзеючых асоб – як сродак стылізацыі пад народную гавор
ку; у паэзііж яны сустракаюцца часта, але без якіх бы там ні было значэнняў, 
а проста будучы выкліканы патрабаваннем рытму або рыфмы верша.

15. У сучаснай беларускай мове іменныя формы якасных прыметнікаў 
атрыбутыўных (адносныя прыметнікі наогул не захавалі гэтых форм) ужы
ваюцца надзвычай рэдка, у пэўных выпадках, і таксама з ярка выражаным 
стылістычным адценнем – як адзін з шматлікіх кампанентаў стылістычных 
сродкаў мовы. Пагэтаму яны выкарыстоўваюцца толькі ў мастацкіх жанрах: 
у вусных народных і літаратурных паэтычных творах і зусім не ўжываюцца 
ў бытавой размове. Часцей за ўсё такія формы сустракаюцца ў прыметніках
азначэннях, якія па свайму характару з’яўляюцца традыцыйнымі для фаль
клора, пастаяннымі эпітэтамі. У такіх выпадках іменныя прыметнікіэпітэты 
могуць нават змяняцца па склонах. Захаваліся іменныя формы прыметнікаў 
атрыбутыўных таксама ў прыказках і пагаворках, дзе часта гэтаму садзейнічалі 



136

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

патрабаванні рыфмы, а таксама ў некаторых спецыфічных для народнай 
паэзіі выразах. Ва ўсіх астатніх выпадках у сучаснай беларускай народнай 
і літаратурнай мове, безадносна да жанраў апошняй, прыметнікі якасныя 
ў атрыбутыўнай функцыі паслядоўна ўжываюцца ў займеннай форме.

16. Прыналежныя прыметнікі таксама стаяць на шляху да канчатко
вай страты іменных форм у атрыбутыўнай функцыі. Гэтыя формы яшчэ 
захоўваюцца ў назоўным і вінавальным склонах абодвух лікаў; у давальным
жа і асабліва ў родным склонах адзіночнага ліку прыметнікі мужчынскага 
і ніякага родаў, не гаворачы ўжо аб жаночым родзе, у літаратурных творах 
часцей сустракаюцца ў займеннай форме. Працэс выцяснення іменных форм 
прыналежных прыметнікаў займеннымі формамі ў назоўнымвінавальным 
склоне затрымліваецца тым, што такія прыметнікі, атрымоўваючы займен
ныя формы, трацяць сваё значэнне адзінкавай, індывідуальнай прыметы і пе
раходзяць у групу адносных прыметнікаў; аднак і ў гэтых склонах у сучаснай 
беларускай мове магчымы займенныя формы.

Р а з д з е л  ІІІ 
УЖЫВАННЕ ІМЕННЫХ  

І ЗАЙМЕННЫХ ФОРМ ПРЫМЕТНІКАЎ 
У ПРЭДЫКАТЫЎНАЙ ФУНКЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Адной з асаблівасцей сучаснай беларускай жывой гаворкі і літаратурнай 
мовы, параўнаўча з рускай мовай, як гэта адзначаецца даследчыкамі, з’яўляец
ца ўжыванне прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі звычайна ў займеннай 
форме або ў сцягнутай з займеннай. Магчымы тут, асабліва ў паэтычных жан
рах, і іменныя формы, але сустракаюцца яны значна радзей займенных1.

1 Гл.: Е. Ф. Карский. Обзор звуков и форм белорусской речи, стар. 118, т. II, вып. 3. 
Очерки синтаксиса белорусского наречия, Варшава, 1912, стар. 71.
П. А. Расторгуев. Белорусская речь в ее современном и прошлом состоянии (Курс 
белорусоведения, М., 1918–1920).
Сінтаксіс беларускай мовы, выд. АН БССР, Менск, 1939, стар. 33 і 44.
Т. П. Ломтев. Выражение главных членов предложения в белорусском языке (Уче
ные записки Белорусского государственного университета, Серия филологическая, 
вып. I, Минск, 1940, стар. 43); Исследования в области истории белорусского синтак
сиса. Составное сказуемое и его изменения в истории белорусского языка (Ученые 
записки Белгосуниверситета, Серия филологическая, вып. 2, Минск, 1941, стар. 176–
177); Белорусский язык, М., 1952, стар. 118 і інш.



137

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

Якіміж прычынамі трэба тлумачыць такое пашыранае ўжыванне ў прэ
дыкаце займенных форм прыметнікаў у сучаснай беларускай мове і чым 
выклікаюцца тут тыя нешматлікія выпадкі з іменнымі формамі прыметнікаў? 
Ці існуюць якіянебудзь адрозненні паміж сінтаксічнымі канструкцыямі 
з займеннымі і іменнымі формамі прыметнікаў у прэдыкаце ў тых выпадках, 
калі прыметнікі могуць выступаць як у той, так і ў другой формах?

Наконт усяго гэтага ў беларускай лінгвістычнай літаратуры маюцца не
каторыя меркаванні.

Папершае, даследчыкамі беларускай мовы ўказваецца, што семантычнае 
значэнне займенных прыметнікаў і іменных прыметнікаў у прэдыкатыўнай 
функцыі не аднолькавае. Адрозненне паміж такімі прыметнікамі, канстату
юць яны, заключаецца ў тым, што ўласцівасцю іменных форм прыметнікаў 
прэдыкатыўных у сучаснай беларускай мове, як і ў рускай, з’яўляецца выра
жэнне часовай, абмежаванай пэўнымі акалічнасцямі прыметы, у той час як 
прыметнікі прэдыкатыўныя ў займеннай форме выражаюць прымету як ха
рактэрную для суб’екта наогул1.

Калі згадзіцца з гэтым і дапусціць, што адрозненне ў значэнні займенных 
і іменных прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай беларускай мове грунту
ецца на ўласцівасці першых выражаць пастаянную, істотную для суб’екта 
прымету, а другіх – прымету часовую, нехарактэрную, абмежаваную пэўнымі 
акалічнасцямі, то тады стане зразумелым, чаму ў сучаснай беларускай мове 
ўжываюцца ў прэдыкаце як адна, так і другая форма прыметніка.

Факты сучаснай беларускай літаратурнай мовы якбы пацвярджаюць 
такое дапушчэнне. Сапраўды, праз іменныя формы прыметнікаў у прэды
катыўнай функцыі часцей за ўсё выражаецца часовая, неістотная прымета, 
напр., Прашчаючыся пасля вячэры, панна Ядвіся была сур’ёзна і не прасіла сусе-
да заходзіць да іх вечарамі, К., Пал. ап., 58; Яна была рада і шчасліва. Ёй была 
радасць якраз з яго рук браць у свае рукі дзіця свае Ганны, Ч., Ск. л., 516; і інш. 
Ужыванне іменных прыметнікаў прэдыкатыўных іменна з такім значэннем 
можна сустрэць у любога сучаснага беларускага пісьменніка; прыклады такога 
ўжывання шматлікія. З другога боку, у творах сучаснай беларускай мастацкай 
літаратуры праз займенныя прыметнікі прэдыкатыўныя нярэдка выражаецца 
пастаянная, характэрная для суб’екта прымета: Яна зноў падымае руку і асця-
рожненька бярэ за самы вяршок і ломіць яго. Нашто яна гэтак зрабіла? Яна про-

1 Гл.: Сінтаксіс беларускай мовы, стар. 33, а таксама Т. П. Ломтев. Выражение глав
ных членов предложения в белорусском языке, стар. 43 (гэтая думка паўтараецца ім 
і ў другім яго даследаванні – Исследования в области истории белорусского синтак
сиса, стар. 176).
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ста хоча сказаць гэтым, што яна злая і нядобрая, К., Пал. ап., 151; Дваццаць 
рублёў грошы для іх (дарэволюцыйных сялян. – Л. Ш.) не малыя, тамжа, 201; 
Французскія педагогі між сабою не раз гаварылі, што гэтыя простыя людзі – усе 
здольныя, Бяд., 63; Сэрца ў яго гарачае, Сам., 107; – Не падабаецца мне гэты 
ваш доктар! Дзёрзкі, Лыньк., 305; і інш.

Аднак вельмі часта ў творах сучасных беларускіх пісьменнікаў гэтыя 
суадносіны паміж значэннямі іменных і займенных прыметнікаў у прэды
катыўнай функцыі не вытрымліваюцца. Атрымоўваецца наадварот: іменныя 
формы могуць выражаць прымету пастаянную, характэрную для суб’екта (Ад-
ным словам, мястэчка вельмі выдатна, К., Пал. ап., 165; Прырода – бязвінна, 
чыста і ніколі не здрадзіць, як чалавек, – разважанні  пана Вашамірскага пас
ля няўдачнага балю, Бяд., 112; – У войску ўсе хлопцы. А каторы дома, то той, 
братачка, няўдалы, што ў войска нягодзен, Ч., Тр. пак., 254), а займенныя фор
мы – прымету часовую, нехарактэрную (Маці доўгі час была хворая, К., Пал. 
ап., Пол. № 2, 1949 г., 28; Ён працверазеў, стаў важны і маўклівы, Сам., 97; 
Гэты быў шчаслівы з малога. Калі на дзень было хлеба – гэтага даволі, каб не 
ныць лішне душой, Ч., Вял. дз, 589; – А калі п’яны, ён тады і смелы, ён тады га-
товы і на ражон паперці, Лыньк., 252; і інш.).

Такім чынам, у сучаснай беларускай мове наглядаецца як бы непасля
доўнасць ва ўжыванні займеннай і іменнай форм прыметнікаў прэдыкатыўных 
у залежнасці ад пастаянства і часовасці, істотнасці і неістотнасці абазначае
май прыметнікам прыметы. Гэтая непаслядоўнасць робіцца асабліва прык
метнай тады, калі параўнаць такія выпадкі, дзе адзін і той жа прыметнік вы
ражае адно і тое ж значэнне, але ўжываецца ў розных формах (Зборная была 
прасторна, як абора, К., Пал. ап., 32; і – Лазня была прасторная і выразная, 
К., Адшч., 50 – тут прыметнік прасторны ў абодвух сказах ужыт як пастаян
ная, характэрная прымета, аднак у розных формах; Пан падлоўчы хадзіў пера-
вальваючыся, і здавалася, што яму вельмі было цяжка падымаць свае ногі. Але ён 
быў незвычайна вясёлы і, павярнуўшыся да панны Людмілы, заспяваў..., К., Пал. 
ап., 138–139; і: Што, брат, нявесел? – Не вяселіцца штось, К., Дрыгв., 157 – 
прыметнік вясёлы ў абодвух выпадках, не гледзячы на рознасць форм, вы
ражае часовую, нехарактэрную прымету асобы, дакладней, яе стан), або дзе 
праз адну якуюнебудзь форму аднаго і тагож прыметніка прэдыкатыўнага 
выражаюцца прыметы, не аднолькавыя па свайму значэнню ў часавым пла
не і з боку іх істотнасці і неістотнасці ў аднесенасці да суб’екта (параўн., на
прыклад, значэнні прыметніка добры ў першым і другім выпадку ў такім 
разважанні: А можа заўтра не ехаць? Ад яе залежыць. Татка-ж не гоніць яе. 
Ён цяпер такі добры з ёю! «Пагуляй ты, кажа, Ядвіська: не гарыць-жа там 
у цябе!» Яе татка добры, але чагось яна баіцца яго. Ёй страшна, калі ён прыедзе 
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дадому, а вочы яго пазіраюць кудысь далёка-далёка, як-бы яны зышлі з яго тва-
ру... К., Пал. ап., 148).

Значыць, сказаць, што ў сучаснай беларускай мове, як і ў рускай, ужы
ванне іменнай або займеннай формы прыметніка ў прэдыкатыўнай функцыі 
выклікаецца ўласцівасцю іменных форм выражаць часовую, абмежаваную 
пэўнымі акалічнасцямі прымету, а займенных форм – выражаць прымету па
стаянную, характэрную для суб’екта наогул, будзе недастатковым, бо факты 
сучаснай мовы вельмі часта супярэчаць такому меркаванню. Ды і ў сучаснай 
рускай мове, як ужо адзначалася вышэй (гл. Ішы раздзел), такі прынцып ужы
вання прыметнікаў прэдыкатыўных у іменнай або займеннай форме таксама на 
самай справе вельмі часта не пацвярджаецца ў празаічных творах пісьменнікаў.

Далей. У беларускай лінгвістычнай літаратуры маюцца пэўныя думкі і ад
носна прычын пранікнення займенных форм прыметнікаў у ролі выказніка 
і выцяснення адсюль іменных форм. Так, аўтары «Сінтаксіса беларускай 
мовы», адзначаючы больш шырокае распаўсюджанне займенных форм пры
мет нікаў прэдыкатыўных за кошт іменных форм у сучаснай беларускай літа
ра турнай мове, спасылаюцца на ўказанне Пешкоўскага аб кніжнасці імен ных 
прыметнікаў і прастарэччы займенных форм у прэдыкаце ў сучаснай рускай 
мове і робяць наступны вывад: «У беларускай літаратурнай мове, якая не мае 
такой вялікай кніжнай традыцыі, як руская, у аснове ляжыць жывая народ
ная мова; гэта паслужыла прычынай большага распаўсюджання тут поўнай 
формы за кошт кароткай у прэдыкатыўным ужыванні»1.

Прызнаючы такое тлумачэнне ў адносінах да літаратурнай мовы справяд лі
вым, неабходна разам з тым указаць, што яно, гэтае тлумачэнне, закранае толькі 
адзін бок агульнай для сучаснай беларускай мовы з’явы: яно ўскрывае прычы
ны пашыранага ўжывання займенных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай 
функцыі толькі ў літаратурнай мове, на якую аказваюць уплыў асаблівасці на
родных гаворак, і не закранае пытання аб прычынах выцяснення іменных форм 
прыметнікаў прэдыкатыўных займеннымі формамі ў апошніх. Інакш кажучы, 
перад намі тут – тлумачэнне не самой з’явы, а толькі яе выніку.

Спробу даць адказ на пытанне, чаму ў сучаснай беларускай народнай мове 
атрымалі перавагу ў прэдыкатыўнай функцыі займенныя формы прымет
нікаў над іменнымі формамі, знаходзім у акад. Е. Ф. Карскага. Акрамя пры
чын, агульных з рускай мовай, і дзеяння аналогіі большасці складаных або 
злітных форм на назоўныя склоны, асноўнае, як лічыць Карскі, заключа
ецца ў тым, што народная мова больш даражыла самой прыметай, заклю
чанай у прыметніку, чым дзеяслоўнасцю выказніка, пазбаўленага ўдабавак 

1 Сінтаксіс беларускай мовы, стар. 44.
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у цяперашнім часе  і звязкі. Для параўнання ён напамінае аб выказніках, 
у склад якіх уваходзілі розныя дзеяпрыметнікі: дзеяслоўнасць гэтых форм 
яшчэ жыва адчуваецца, дзякуючы чаму, як выказнік, яны і не ўжываюцца 
ў займенных формах, а толькі ў іменных1.

З гэтымі разважаннямі акад. Карскага адносна прычын пашырэння зай
менных форм прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай беларускай мове не 
згаджаецца ў сваіх даследаваннях па гісторыі беларускага сінтаксісу Т. П. Лом
цеў. «Весь вопрос в том и состоит, – піша ён, – чтобы объяснить, почему “на
родная речь дорожила” признаком как таковым, а не глагольностью. Ста
новиться при объяснении фактов языка на точку зрения, что народная речь 
чемто дорожила, значит отказываться от объяснения этих фактов и стано
виться на позицию идеализма»2.

У сваю чаргу Т. П. Ломцеў дае іншае тлумачэнне гэтай з’явы, сутнасць 
якога зводзіцца да наступнага. З выпрацоўкай і афармленнем у мове функцыі 
атрыбута і субстанцыі паяўляюцца і так званыя членныя (займенныя) фор
мы прыметнікаў, якія атрымалі спецыфічную функцыю быць атрыбутам. Не 
зніклі ў сувязі з гэтым і нячленныя (іменныя) формы прыметнікаў. Пагэта
му як у функцыі азначэння, так і ў функцыі выказніка атрымоўваюць маг
чымасць  выступаць  дзве  формы  прыметнікаў:  членныя  і нячленныя,  што 
і прыводзіць да семантычнага разыходжання гэтых форм. Нячленныя формы 
прыметнікаў прэдыкатыўных пачынаюць збліжацца з дзеяпрыметнікавымі 
формамі ў прэдыкатыўнай функцыі (тыпу ён напісан), г. зн. з нячленнага раду 
недзеяслоўнага тыпу (ён добр у сэнсе ён дабрак) пераходзяць у новы рад адносін. 
У такой сваёй форме прыметнікі становяцца спецыфічнай формай выказніка, 
які стаіць у адным радзе з дзеяпрыметнікавымі нячленнымі формамі выказніка. 
Членныяж формы прыметнікаў, якія з’яўляюцца спе цы фічнымі формамі атры
бута, застаюцца і ў функцыі выказніка без змянення ў старым радзе адносін. Усё 
гэта мела сваім вынікам тое, што адбываецца дыферэнцыяцыя прэдыкатыўнага 
ўжывання прыметнікаў: выказнік, выражаны нячленнай формай прыметніка 
зблізіўся з дзеяпрыметнікавым выказнікам; выказнік, выражаны членнай фор
май прыметніка, зблізіўся з іменем у выказніку. Ён добр граматычна бліжэй да 
ён усемагуч, ён добры – да ён дабрак3.

1 Е. Ф. Карский. Белорусы, т. 2, вып. 3, стар. 72.
2 Т. П. Ломтев. Исследования в области истории белорусского синтаксиса. Составное 

сказуемое..., стар.177.
3 Т. П. Ломтев.  Выражение  главных  членов  предложения  в  белорусском  языке, 

стар. 44–45 (тое ж самае паўтараецца і ў другой яго рабоце – Исследование в обла
сти истории белорусского синтаксиса. Составное сказуемое..., стар. 177–178).
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Правільна адзначаючы нахіл Е. Ф. Карскага да псіхалагічнага суб’екты
візма ў тлумачэнні прычын пашыранага ўжывання займенных форм пры мет
нікаў прэдыкатыўных у сучаснай беларускай мове, Т. П. Ломцеў супраць па
стаўляе разважанню Карскага свае вывады, якія ўсётакі не могуць па служыць 
канчатковым адказам на пытанне, чаму ў сучаснай беларускай мове пры
метнікі ў прэдыкаце звычайна ўжываюцца ў займеннай форме. Бліз касць 
іменных форм прыметнікаў прэдыкатыўных да дзеяпрыметнікаў прэ дыка
тыўных можна былоб разглядаць хіба толькі як адну з тых з’яў у мове, якія 
падтрымліваюць захаванне, хаця параўнаўча і абмежаванае, імен ных форм 
прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай беларускай мове. Але і пры такім 
дапушчэнні трэба ўлічыць тую акалічнасць, што ў сучаснай беларускай літа
ратурнай мове, не гаворачы ўжо аб народных гаворках, самі дзеяпры мет нікі 
ўсё часцей сустракаюцца, будучы ўжытымі ў выказніку, у займеннай форме.

Разгледжаным вышэй і вычэрпваюцца ў асноўным усе тыя меркаванні, 
якія маюцца ў беларускай лінгвістычнай літаратуры адносна прынцыпаў ужы
вання іменных і займенных форм прыметнікаў прэдыкатыўных і прычын па
шыранага распаўсюджання апошніх у сучаснай беларускай мове. Лічыць, што 
гэтыя меркаванні даюць грунтоўны адказ на пастаўленыя вышэй пытанні, 
ні ў якім разе нельга. А між тым, не прыходзіцца асабліва гаварыць пра тое, 
наколькі вялікую цікавасць у справе вывучэння ўнутраных законаў белару
скай мовы, яе спецыфікі прадстаўляе пытанне аб ужыванні ў ёй форм пры
метнікаў прэдыкатыўных.

Пагэтаму зусім правамерным былоб заняцца высвятленнем данай з’явы, 
прычым у яе гістарычным развіцці, бо на матэрыяле фактаў толькі сучас
най мовы многія асаблівасці гэтай з’явы не могуць быць у дастатковай меры 
зразумелымі.

Ітак, пачнем з пытання аб ужыванні форм прыметнікаў прэдыкатыўных 
у помніках старажытнай беларускай мовы.

Як вядома, у старэйшых помніках славянскіх моваў прыметнікі ў прэды
катыў най функцыі паслядоўна ўжываліся ў іменнай форме. Даследчыкі гі
сто рыі беларускай мовы адзначаюць такое ж ужыванне прыметнікаў прэ
дыкатыўных і ў помніках старажытнай беларускай пісьменнасці, асабліва 
ран ніх, хаця і агаворваюцца, што ў пазнейшых помніках ужо магчымы і зай
менныя формы.

Некаторыя даследчыкі асаблівасць старажытных беларускіх помнікаў 
ужываць у прэдыкатыўнай функцыі часцей іменныя формы прыметнікаў звяз
ваюць з літаратурным уплывам стараславянскай мовы. Разумеецца, поўнасцю 
згадзіцца з гэтым нельга: кніжная традыцыя стараславянскай пісьменнасці 
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магла толькі падтрымліваць выкарыстанне ў пісьменных помніках у пэўных 
выпадках той ці іншай устарэўшай формы, як гэта і было бачна, напрыклад, 
на ўжыванні іменных прыметнікаў атрыбутыўных у помніках беларускай 
мовы. Але ўплыву толькі адной кніжнай традыцыі былоб недастаткова для 
таго, каб якаянебудзь моўная з’ява паслядоўна адлюстравалася ў шматлікіх 
помніках розных жанраў старажытнай пісьменнасці. Асноўную прычыну та
кога пашыранага ўжывання ў выказніку іменных форм прыметнікаў, бяс
спрэчна, трэба шукаць у асаблівасцях тагачаснай жывой беларускай гаворкі.

Чымжа ў такім разе было выклікана паяўленне ў старажытнай белару
скай мове прыметнікаў прэдыкатыўных у займеннай форме і калі ў гісторыі 
беларускай літаратурнай мовы пачаўся працэс пранікнення займенных форм 
прыметнікаў у функцыі выказніка?

Ні адно з гэтых пытанняў не атрымала свайго вырашэння ў беларускай 
лінгвістычнай літаратуры. Пастараемся даць адказ на гэтыя пытанні.

Вышэй адзначалася, што згодна даных даследаванняў па гісторыі рускай 
мовы, прыметнікі прэдыкатыўныя ў займеннай форме паяўляюцца ўпершы
ню ў помніках старажытнай рускай (вялікарускай) пісьменнасці ў даволі позні 
час – прыблізна ў ХV cт. ці крыху раней, прычым першапачаткова ўжыванне 
займенных прыметнікаў у выказніку абмяжоўвалася выключна жанрамі ары
гінальнай бытавой прозы. У помніках дзелавой рускай мовы гэтага часу (ста
ражытных граматах, дагаворах, актах) такія прыметнікі не сустракаюцца.

Іншая справа наглядаецца ў старажытнейшых помніках, маючых дачы
ненне да гісторыі беларускай мовы. Калі ў юрыдычных помніках старажыт
най рускай мовы прыметнікі прэдыкатыўныя ў займеннай форме пачынаюць 
выступаць па крайняй меры з ХVІ cт., то ўжо ў самых старэйшых полацкіх 
і смаленскіх граматах, якія дайшлі да нас у спісах ХІІІ–ХІV cт., можна напат
каць, пры пераважным ужыванні іменных форм, і займенныя формы. Так, 
у граматах ХІІІ cт. знаходзім: како то боудhте всемъ вhдом. или кто посль жи-
выи wстанhть с#, Смал. гр. 1229 г., РЛА, 420 (так у рэдакцыях А, В і С); А р#дъ 
мои съ Немьци таковъ: Аже боудоуть мои Смолн#не в Ризh, вольное търгова-
ние имъ в Ризh...; Аже боудоуть Немьци в моемь Смольскh вольное имъ търго-
вание въ моемь Смоленьскh. А мhста на корабли вольная, како Немhчичю, тако 
и Смолн#нину, Дагавор невядомага Смаленскага князя з Рыгаю і Гоцкім бе
рагам, каля 1230 г., РЛА, Дадатак II, 51; а нынh есмь оувhдалъ, любовь ваша 
правая съ сыномъ моимъ, с Витенемъ; такоеже, дhти, была любовь ваша пер-
вая с Полочаны, съ дhтми моими, Грамата полацкага епіскапа да рыжан, каля 
1300 г., Нап’ер., Грам., табл. VI, у граматах ХІV cт.: аже самъ не можеть за-
платити тотъ истиньний. што же оуложать его оу вину хочеть ли самъ ко-
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роль заплатити за нь, Угодная грамата Літоўскіх князёў з польскім каралём 
Казімірам, 1347 г., АЗР, І, 2; А лhсъ вольный, как монастыру, так же и князя 
великого людемъ, Абмежаванне спрэчных зямель Лаўрышаўскага манастыра, 
1398 г., Вілен. Акты, IV; і інш.

У некаторых з прыведзеных прыкладаў ужыванне прыметнікаў прэды
катыўных у займеннай форме можна тлумачыць уздзеяннем пэўных пабоч
ных прычын. Так, В. І. Баркоўскі, аналізуючы выраз или кто посль живый 
wстанhть с# з Смаленскай граматы 1229 г., выказвае думку, што займенная 
форма прыметніка живыи абумоўлена ўжываннем гэтага прыметніка ў значэнні 
субстантывіраванага, а субстантывіраваныя прыметнікі, як вядома, у старажыт
ных агульнарускіх помніках звычайна выступалі ў займеннай форме1. Да гэта
га прыметніка (живый) па свайму ўжыванню падобны і прыметнік истиньний 
з угоднай граматы літоўскіх князёў ад 1347 г., і займенная форма ў ім можа тлу
мачыцца гэтай жа самай прычынай. У дагаворы невядомага Смаленскага князя, 
каля 1230 г., у выразе а мhста на корабли вольная займенная форма прыметніка 
прэдыкатыўнага вольная магла быць выклікана і той акалічнасцю, што даны 
прыметнік ужыт у такім сказе, дзе поруч прыметнік вольное (вольное търгова-
ние, вольное им торгование), будучы атрыбутыўным, выступае двойчы ў зай
меннай форме, а гэтая акалічнасць магла аказаць пэўны ўплыў на ўжыванне 
прыметніка і ў прэдыкатыўнай функцыі таксама ў займеннай форме.

У іншыхжа прыкладах нават такія знешнія пабочныя прычыны, якімі 
можна былоб растлумачыць ужыванне займенных форм у прыметнікаў прэ
ды катыўных, не выяўляюцца. Значыць, можна смела сказаць, што тут пе
рад намі – адлюстраванне ў пісьменных помніках асаблівасці старажытных 
усходне славянскіх дыялектаў, лёгшых у аснову беларускай мовы, ужо ХІІІ–
ХІV cт. ужываць прыметнікі ў прэдыкатыўнай функцыі ў пэўных выпадках 
у займеннай форме.

Характэрна, што прыметнікі гэтыя, ужытыя ў выказніку ў займен
най форме (любовь ваша правая; а лhсъ вольный) і тут, як і ў помніках стара
жытнай рускай арыгінальнай прозы ХV cт., складаюць устойлівыя злучэнні 
з на зоў нікамі; месца іх – постпазітыўнае, хаця, у адрозненне ад падоб
ных стара жытных рускіх канструкцый, пры такіх прыметніках магчымы 
да паў ненні: а лhсъ вольный, как монастыру, такъ же и князя великого лю-
демъ. Выражаюцьжа такія прыметнікі, як і іншыя з прыведзеных вышэй 
(напр., а мhста на корабли вольная), значэнне істотнай для суб’екта прыме
ты, пастаяннай, без якогаб там ні было ўказання на абмежаванне яе ў часа
вым плане, – так, як і ў помніках старажытнай рускай мовы. У такім сваім 

1 В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот, стар. 197.
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значэнні гэтыя прыметнікі прэдыкатыўныя блізкія да атрыбутыўных, так, 
што ў іншых выпадках наогул цяжка сказаць, у якой функцыі выступае той ці 
іншы прыметнік. А гэта, зразумела, не магло не аказаць свайго ўздзеяння на 
ўжыванне займеннай формы даных прыметнікаў і ў прэдыкатыўнай функцыі.

У помніках беларускай дзелавой мовы ХV cт. прыметнікі прэдыкатыўныя 
ў займеннай форме – з’ява даволі ўжо не рэдкая: такежъ есьмо тые искуп-
ни Круповичом повыдавали, бо они ихъ извhчные неотхож~, Судовыя рашэнні 
аб справе паміж Круповічамі і Бастунямі, 1444 г., АЮЗР, І, 15; а поведалъ 
намъ, што жъ тое имhнье изъ вhка боярьское, а не тяглое (двойчы так), гра
мата ад 1456 ці 1471 г., АЗР, І, 72; А коли тать дасться на муку, а зhл~ знаа, а 
знатникы будуть добрыи на него, сокъ усочить..., Суд. Каз., 82; и воитъ и бурь-
мистрове и радъцы передъ нами мовили, ижъ то речъ давная (значэнне гэтага 
прыметніка можа быць і не прэдыкатыўнае), а деялася ещо за войтовъства 
Биралова, 1468 г., ЛМ, РИБ, XXVII, 414 (126); ...то речъ естъ давная, 1496 г., 
тамжа, 408 (124); просилъ в насъ окольничий Смоленъский, князь Олехно Глазы-
ничъ, села, на имя Букина, што держалъ Шемяка з братомъ, а поведалъ намъ, 
штожь то село служебное, а не тяглое, а ни данъное, 1486 г., тамжа, 402 (122); 
ино если будеть такъ, как онъ намъ поведалъ, будуть ли тые селица не тяглые, а 
ни данъные, и мы ему тые селица дали, 1486 г., тамжа, 403 (122); ...село не данъ-
ное, а ни тяглое, 1486 г., тамжа, 402; ино если тое сельце будеть панъцерное, а 
не данъное, а ни тяглое, а намъ будеть не шкодно, и мы ему тое сельцо произво-
лили купить, 1487 г., тамжа, 413; і інш.

Як бачна з прыведзеных прыкладаў, у беларускіх юрыдычных дакумен
тах ХV cт. у прэдыкатыўнай функцыі могуць ужывацца прыметнікі як якас
ныя, так і адносныя, як у бяззвязачных канструкцыях цяперашняга часу, так 
і ў звязачных (пры звязцы есть), і больш таго – у будучым часе пры звязцы 
будеть. Сустракаюцца займенныя прыметнікі прэдыкатыўныя і пры су праць
пастаўленні або супастаўленні прымет. Магчымасці займеннага ўжыван ня 
прыметнікаў прэдыкатыўных, такім чынам, значна пашыраюцца. Паяў
ляюцца займенныя прыметнікі прэдыкатыўныя ў іншых сінтаксічных кан
струкцыях, дзе да гэтага часу займенная форма прыметніка была немагчы
май, напр., у злучэнні з поўзнамянальнымі і нават са знамянальнымі дзеясловамі, 
прычым з такімі дзеясловамі, якія маюць значэнне не толькі пастаяннага 
прабывання ў стане, а і рэчыўнога руху і часовага прабывання ў стане: И мы, 
подлугъ того свhтка свhдецтства, нашли въ томъ Круповичовъ правыхъ, а Ба-
стунцовъ виноватыхъ, Судовая справа паміж Круповічамі і Бастунямі, 1444, 
АЮЗР, І, 16; и стругы наши По(ло)цькыи пошли на гору порожьнии, Дагавор
ная грамата палачан з Рыгаю, 22 ліпеня 1478 г., РЛА, CCLXV; у канструкцыях 
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з т. зв. давальным прэдыкатыўным: а с кимъ мы не мирны, ино и имъ с тымъ не-
мирнымъ быти, Дагаворная грамата караля Казіміра з князямі Варатынскімі, 
Одоеўскімі і інш., 1482 г., АЗР, І, 100; служити имъ намъ вhрнh... и во всемъ имъ 
намъ послушнымъ быти (у другім месцы – мирнымъ быти), грамата 1483 г., там
жа, 100; з т. зв. творным прэдыкатыўным: и маеть онъ намъ вернымъ быти, гра
мата 1438 г., тамжа, 49; бо тогды потомъ къ намъ и къ нашимъ службамъ найде-
ны будутъ рыхлейшими, коли себе узрять такими ласками утhшоны, Прывілей 
вялікага князя Казіміра, 1457 г., тамжа, 73; і інш.

У рускіхжа помніках арыгінальнай апавядальнай і бытавой мовы, не га
ворачы ўжо аб юрыдычных дакументах, прыметнікі прэдыкатыўныя ў зай
меннай форме ў такіх палажэннях паяўляюцца значна пазней, з пач. XVII cт.

Ад XV cт. да нашага часу дайшлі і іншыя па свайму жанру арыгінальныя 
помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці. Тут маецца на ўвазе т. зв. 
заходнерускія (беларускія) рэдакцыі апакрыфічных твораў – «Страсці Хры
стовы», «Аповесць аб трох караляхвалхвах», агіяграфічнага твора «Жыцце 
Алексея чалавека божага» – з рукапіснага зборніка XV cт., а таксама старэй
шыя спісы беларускіх (т. зв. літоўскіх) летапісаў, час напісання якіх прыпа
дае на XV cт. І ў гэтых помніках, хаця і ў нераўнамернай колькасці (у старэй
шых летапісных спісах, напрыклад, вельмі рэдка), сустракаюцца прыметнікі 
прэдыкатыўныя ў займеннай форме, прычым таксама ў самых разнастайных 
сінтаксічных канструкцыях, а іменна: у цяперашнім часе: и почали слоуги межи 
собою говорити. великіи тот есть члвкъ, Стр. Хр., 40; у прошлым часе пры звяз-
цы былъ: тогды Пила розгневалс# и реклъ к ним. оусегды люд ваш свадливыи был, 
тамжа, 47; правыи королевскій снъ. как жь был и в рожаи шлехетнеишии так-
же на вс#ком мhстци над Пилатом был смелшій и моцнеишіи и во всих валечных 
хитрост#х подобнеишии, тамжа, 51; тот теж был горбатыи. а кривыи, там
жа, 54; про тож цесарь татарскии тым виденьемъ во сне престрашоныи хот# 
был поганыи и без закону, Ап. аб карал., 97; иже безъ оус#кого оутнен"» были ко-
ролеве силныи а славныи. а с королевъствъ и змль велми моцныи. Іако wныхъ ихъ 
королевства и люди хрест»"не оу ихъ змл#х мешкаючи и нароженыи и ещо сведь-
чать, тамжа, 36; а тот евjими#нъ былъ велми милосердныи, Жыц. Ал., 107; а 
помые горячіе на головоу его часто проливали. але wнъ ко всемоу терпеливыи вел-
ми был, тамжа, 109; у будучым часе пры звязцы быти: иже хот# подлоуг тела 
подаваюсе смрти а оумроу. але подлоуг божства есми боудоу несмертельныи. а не 
терпьливыи, Стр. Хр., 28; у своеасаблівай сінтаксічнай канструкцыі, якая скла
даецца з інфінітыва дзеяслоўнай звязкі быти плюс родны склон прыметніка 
прэдыкатыўнага, у канструкцыі, блізкай па значэнню да канструкцыі з т. зв. 
творным прэдыкатыўным: которые вси соуд~ посполоу сказали его смрти быти 
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винного, Стр. Хр., 51; у канструкцыі з давальным прэдыкатыўным прыметніка: и 
мене бедную оуложите ис ним. иже лихо мнh после его живои быти, тамжа, 34; 
брати своеи послuшным быти великого кн#з# Wлкгирда, Віл. сп., 192; з творным 
прэдыкатыўным: иже тыи пhн#зи оу еваньеліи серебреными зовоут, Ап. аб ка
рал., 44; у канструкцыі з апазітыўным прыметнікам: Wлга же бы в Киеве съ сномъ 
Стославлемь малым соущимь, Супр. сп., 8; у злучэнні з поўзнамянальнымі і са 
знамянальнымі дзеясловамі: пhн#зи колко тысеции летъ оу скарбехъ ихъ лежали 
замкнутые, Стр. Хр., 1; которые ее межи себе идоучи как бы мертвоую держа-
ли, тамжа, 24; страх оуз#л ихъ всех. бо печати не пороушоные нашли, тамжа, 
76; але «"блока албо иных wвощь... соут оуноутрь порох да попел... хот# поверхоу 
вид#тсе велми красна»" и любезна>, Ап. аб карал., 89; иже вижоу тебе сторожа 
старости моее. на марах лежачого неговор#чого со мною, Жыц. Ал., 110; і інш.

У беларускіх юрыдычных дакументах XVI cт. прыметнікі прэдыкатыўныя 
ў займеннай форме сустракаюцца вельмі часта і ў самых шырокіх магчымасцях 
іх ужывання. Тут яны – ужо звычайная з’ява. Інтэнсіўна распаў сю джва юцца яны 
ў гэты час і на помнікі іншых жанраў беларускага старажытнага пісьменства, 
у тым ліку і на такія, дзе ўплыў царкоўнаславянскай і агульнарускай кніжнай 
традыцыі быў параўнаўча моцны. Так, прыметнікі прэдыкатыўныя ў займен
най форме сустракаюцца ў перакладных псалтырах XVI cт.1, у творах Скарыны, 
у Катэхізісе С. Буднага 1562 г. і Евангеллі В. Цяпінскага 1570 г.2, у беларускіх 
летапісных зводах, напісаных у XVI cт., і т. п. помніках.

Аднак ужо прыведзены вышэй матэрыял дае падставы зрабіць наступ
ныя вывады.

Трэба думаць, што ў тых дыялектах Кіеўскай Русі, якія леглі ў аснову 
фарміраваўшайся мовы беларускай народнасці, вельмі рана паявіліся ў пры
метніках у прэдыкатыўнай функцыі займенныя формы. За гэта гаворыць 
хацяб той факт, што ўжо ў самых старэйшых помніках, маючых дачынен
не да гісторыі беларускай мовы (у смаленскіх і полацкіх гандлёвых дагаворах 
і гра матах XIII–XIV cт.), часам можна напаткаць прыметнікі прэдыкатыўныя 
ў займеннай форме. Значыць, к XIII–XIV cт. у жывых гаворках займенныя 
пры метнікі ў прэдыкатыўнай функцыі былі даволі распаўсюджаны, раз яны 
адлюстраваліся і ў помніках старажытнага дзелавога пісьменства, дзе пра нік
ненню займенных форм маглі перашкаджаць стылістычныя асаблівасці гэ
тых помнікаў з іх выпрацаванымі моўнымі формуламі і шаблонамі (параўн., 

1 Гл.: Е. Ф. Карский. Западнорусские переводы псалтыри в XV–XVII веках, Варша
ва, 1896, стар. 224.

2 Гл.: Ягож. Два памятника старого западнорусского наречия (Журнал Министерства 
Народного Просвещения, июль 1893 г., стар. 421).
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напрыклад, старажытныя рускія юрыдычныя дакументы, у якіх займенныя 
прыметнікі прэдыкатыўныя паяўляюцца значна пазней, чым у помніках ары
гі нальнай рускай апавядальнай і бытавой прозы, па крайняй меры з XIV cт.). 
Іменна ўплывам кніжнай традыцыі і тлумачыцца тая акалічнасць, што ў ста
рэйшых помніках беларускага пісьменства так рэдка сустракаюцца пры мет
нікі прэдыкатыўныя ў займеннай форме.

Тыяж, першапачаткова нешматлікія ў пісьменных помніках, прыклады 
з займеннымі формамі прыметнікаў у выказніку паказваюць, што праз такія 
формы прыметнікаў выражаецца прымета, характэрная для суб’екта нао
гул, без абмежавання яе аднесенасці да суб’екта ў часавым плане, прыме
та, якая складае якбы выпрацаванае пастаяннае злучэнне з назоўнікам, так 
што ў частых выпадках функцыя прыметніка наогул якбы вагаецца паміж 
прэдыкатыўнай і атрыбутыўнай. Займенным прыметнікам прэдыкатыўным 
у старэйшых помніках беларускай мовы (XIII–XIV cт.) не ўласцівы іншыя, 
акрамя гэтых, значэнні.

Пагэтаму можна згадзіцца з думкай даследчыкаў гісторыі рускай мовы, 
што канструкцыі з займеннымі формамі прыметнікаў у прэдыкатыўнай 
функ цыі першапачаткова ўзніклі ў мове як сродак для выражэння прыме
ты з істотным, пастаянным для суб’екта значэннем. Тут перад намі, такім 
чынам, – з’ява, якая пачалася яшчэ на глебе агульнарускай (усходнеславян
скай) мовы і атрымала сваё адлюстраванне ў пісьменных помніках больш 
позняй пары. Тая акалічнасць, што ў помніках старажытнай рускай (вялі
карускай) пісьменнасці прыметнікі прэдыкатыўныя ў займеннай фор
ме па яў ляюцца некалькі пазней, чым у помніках беларускай мовы (толькі 
з XV cт.), тлумачыцца наступнымі прычынамі. Першае – гэта неаднолька
васць сілы ўздзеяння стараславянскай кніжнай традыцыі на старажытныя 
помнікі рускай і беларускай пісьменнасці: гэты ўплыў быў куды больш мац
нейшым у рускіх і значна слабейшым у беларускіх помніках, у сувязі з тым, 
што беларускія землі ў хуткім часе пасля распаду Кіеўскай Русі аказаліся 
адарванымі ад цэнтраў агульнарускай культуры і пісьменнасці (на супраць
дзеянне кніжнай традыцыі пранікненню ў пісьменныя помнікі канструкцый 
з займеннымі формамі прыметнікаў у выказніку ўказваюць, напрыклад, да
ныя старэйшых беларускіх летапісных спісаў XV cт., моцна падвергнутых 
у моўных і стылістычных адносінах уплыву кніжнай традыцыі агульнарускай 
пісьменнасці: у гэтых помніках адзначаныя канструкцыі сустракаюцца вельмі 
рэдка ў параўнанні з тагачаснымі беларускімі помнікамі іншых жанраў). Дру
гое – і гэта галоўнае – працэс распаўсюджання займенных форм прыметнікаў 
у прэдыкатыўнай функцыі, думаецца, у жывых гаворках старажытнай ру
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скай мовы працякаў некалькі марудней, чым у гаворках тагачаснай белару
скай мовы, інакш вынікі яго ўсётакі павінны быліб шырэй адлюстравацца 
ў рускіх пісьменных помніках, асабліва ў такіх, якія былі бліжэй да народнай 
мовы (дзелавая перапіска, прыватныя запісы і т. п.).

У помніках старажытнай беларускай мовы XV cт., асабліва ў тых, мова 
якіх была блізкай да народнай гаворкі, канструкцыі з займеннымі формамі 
прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі сустракаюцца значна шырэй. Зай
менныя прыметнікі прэдыкатыўныя, такім чынам, якбы атрымоўваюць пра
ва на бытаванне ў пісьменнай мове.

І тут у большасці выпадкаў займенныя прыметнікі прэдыкатыўныя выра
жаюць, у адрозненне ад іншых, пастаянную, істотную для суб’екта прымету.

Але разам з колькасным павелічэннем выпадкаў з займеннымі прымет
нікамі прэдыкатыўнымі ў арыгінальных беларускіх помніках XV cт. пашы
раюцца і сінтаксічныя магчымасці іх ужывання. Займенныя формы прымет
нікаў прэдыкатыўных пранікаюць у такія сінтаксічныя канструкцыі, у якіх да 
гэтага ўжываліся выключна іменныя формы, напр., у будучым часе, у т. зв. да
вальным і творным прэдыкатыўных, у злучэнні з поўзнамянальнымі і знамя
нальнымі дзеясловамі, пры наяўнасці акалічнасных слоў і дапаўненняў, 
якія ўказваюць на час, пры супрацьпастаўленні або супастаўленні прымет. 
У пом ніках беларускага пісьменства ранейшых стагоддзяў гэтага не нагля
далася, так як у многіх з такіх сінтаксічных канструкцый (напр., у злучэнні 
са знамянальнымі дзеясловамі, якія маюць значэнне рэчыўнога руху і часо
вага прабывання ў стане, у будучым часе, у канструкцыях з творным прэ ды
катыўным, пры наяўнасці акалічнасных слоў і дапаўненняў, указваючых на час, 
а таксама пры супрацьпастаўленні прымет) праз прыметнікі прэдыкатыўныя 
выражаецца прымета неістотная, часовая для суб’екта. І тое, што ў такіх кан
струкцыях пачынаюць сустракацца займенныя формы пры метнікаў, гаво
рыць аб пашырэнні значэнняў гэтых форм за кошт значэнняў іменных форм. 
Заўважаецца змяшэнне ў помніках значэнняў іменных і займенных форм 
прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі. Гэтае змяшэнне асабліва праяўляецца 
ў беларускіх помніках наступных часоў, аб чым гутарка будзе ісці ніжэй.

Для нас важна цяпер падкрэсліць, што адначасова са сваім колькасным 
пашырэннем у помніках беларускага пісьменства ўжо ў XV cт. займенныя 
формы прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі, яшчэ ў дастатковай меры не 
выкрышталізаваўшы свайго першапачатковага значэння, атрымоўваюць но
вую ўласцівасць – акрамя прыметы пастаяннай, характэрнай для суб’екта на
огул, выражаюць прымету неістотную, часовую, абмежаваную з боку пэўных 
акалічнасцей. У рускайжа мове, як адзначаюць даследчыкі, толькі з канца 
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XVІІ cт. намецілася агульная тэндэнцыя да ўнясення ў прэдыкатыўны зай
менны прыметнік часовага значэння1.

Значыць, у гісторыі беларускай мовы ўжо вельмі рана, з XV cт., быў па
рушан прынцып ужывання прэдыкатыўных прыметнікаў у займеннай або 
ў іменнай форме ў адпаведнасці з тым, якую прымету суб’екта неабходна было 
выразіць: істотную, пастаянную, ці неістотную, часовую.

Гэтая асаблівасць старажытнай беларускай мовы, параўнаўча з рускай 
мовай, яшчэ ў большай меры адлюстравалася ў пісьменных помніках XVІ–
XVІІ cт. Даныя гэтых помнікаў гавораць, што далейшае ўжыванне прымет
нікаў у выказніку развівалася тут у напрамку пашырэння займенных форм 
за кошт іменных. Справа ў тым, што яшчэ нядаўна ў іменных формах, адзі
на магчымых для прэдыкатыўнага функцыяніравання прыметнікаў, су па да лі 
значэнні прыметы часовай, нехарактэрнай для суб’екта, і прыметы пастаян
най, істотнай: гэтыя значэнні наогул не атрымоўвалі фармальнай дыферэн
цыяцыі ў самім прыметніку. Каліж у мове ўзніклі і пашырыліся займенныя 
формы прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі са значэннем пастаяннай, ха
рактэрнай, галоўнай для суб’екта прыметы, функцыі іменных форм звужаюц
ца: іменныя формы паступова губляюць сваю першапачатковую ўласцівасць 
сумяшчаць у сабе абое з гэтых значэнняў і пачынаюць ужывацца пераважна 
з адным значэннем, процілеглым значэнню займенных форм, а іменна са зна
чэннем часовай, неістотнай, абмежаванай пэўнымі акалічнасцямі прыметы. 
Іменныя формы прэдыкатыўных прыметнікаў па сутнасці атрымоўваюць но
вую функцыю, прычым накапленне новай якасці адбываецца тут такім чы
нам, што «старое не проста адмяняецца начыста, а мяняе сваю прыроду пры
стасавальна да новага, захоўваючы толькі сваю форму»2.

Такое ўжыванне іменных форм прыметнікаў прэдыкатыўных асабліва 
наглядаецца ў пазнейшых помніках беларускага пісьменства XVІ–XVІІ cт., 
прычым з большай паслядоўнасцю ў напрамку да нашага часу. Вось некалькі 
прыкладаў: отецъ нашъ, коли ихъ потны кони были, до великого князя Витовта, 
до Литовское земли въ гостиное поhхали, великую ласку и честь видали, Ліст ад 
цара татарскага МендліГірэя да паноў рад Вялікага княства Літоўскага, 1506–
1507 гг., АЗР, ІІ, 4; а господарь его милость въ тотъ часъ ешче былъ не велми хоръ, 
1507 г., ЛМ, РИБ, ХХ, 570; ...тую серебщизну брати у въосень, олижъ как хлебъ 
новыи будетъ, на день Матки Божhи послhднеh, для тоh причины, што жъ 
тыми часы жыто вельми дорого, Устава сойму Віленскага, ЛМ, РИБ, XVIII, 

1 Гл.: Н. Ю. Шведова. Возникновение и распространение предикативного употребле
ния членных прилагательных в русском литературном языке XV–XVIII вв., стар. 115.

2 І. Сталін. Эканамічныя праблемы соцыялізма ў СССР, стар. 52.
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265; wтецъ ихъ имъ далъ служити, кому wни з нихъ всхотятъ который до нихъ 
добръ будет, Полацкая грамата № 164, 1533 г., Бел. арх., ІІ, 121; бо есми и самъ 
не ведалъ, естли тая земля была коли пуста, Полацкая грамата № 175, тамжа, 
129; всякиис подданныи его дл# великого wкрутинства и неuставичности его не 
был нихто пhвенъ а ни безпечонъ не толко именеи або скарбовъ але и здоров# сво-
его1, сп. Археал. тав., 240; и был в тот часъ король гнhвен на панов Литовских, 
сп. Рач., 343; а княз Швидригаило тогды еще млад был, Еўр. сп., 387; а коли уви-
дела королевна, што Трыщанъ едет проч, wна была збытне смутна, ап. аб Тр., 
101; Агулин скрылъ колдру с него, аж Бово нагъ «"къ wт матери рожен, гіст. аб 
Гвід., 143; а коли Бово виделъ Додона, иступилъ з лица а вчынил с# блhд, «"к пу-
пава, тамжа, 166; Miew by szto y bolsz do WMsci pisał, zleniwsia. Da uże y star, y 
nie mohu, Ліст да Абух., 199; а естли ест в чом блuдна оны то поправ#т, Прад. 
Цяп., 1; Господь Богъ видимый знакъ, ижъ у восень о Покрове на дереве листъ не 
опал, и был зеленъ у восень такъ, якъ на весне, Барк. лет., 28; з ласки Божей осень 
была погодлива и вдячно глядhти – было зелено, тамжа, 40; і інш.

Зразумела, што ў помніках XVI–XVII cт. трапляюцца і такія выпадкі, дзе 
прыметнікі прэдыкатыўныя, будучы ўжытымі ў іменнай форме, па традыцыі 
выражаюць значэнне пастаяннай, характэрнай для суб’екта прыметы, напр., 
дей съ королевства Англійского привезена князю великому коруна, вельми кош-
товная. а есть дей так высока, мало не локоть..., Водп. Кміты, 169; «" не буду 
такъ знакомит «"къ есми добръ, ап. аб Тр., 50; а градъ красенъ и вси wбычаи до-
брые мелъ, тамжа, 108; а збро# была добра, ап. аб Гвід., 159; тако несмыслен-
ни суть люторы, Спісанне, 48; бессмертна бо есть память его, тамжа, 111; 
Владыцство а бискупство, владыка а бискуп – хотяй словы розны, ре́чу однакъ 
одно суть, Апокр., 1074; меновите до становенья о вhрh, которая есть собор-
на и сполечна всhмъ..., тамжа, 1228; Владимеръ же хоромъ будuчы, послал про-
тив печенига сна своего Борыса, Жыц. Бар. і Гл., 4; его фамилия старожитна, не 
новотна, Барк. лет., 26; дuша каждого члвка подобна есть албо воскu... або бо-
лоту, Ев. Каліста, jді̃; молен~ ихъ зhло честно и благоугодно и любезно, Дыяр., 
65; бо смертелны естесмо, тамжа, 110; і інш.

Такая з’ява тут – невыпадковая, таму што працэс замацавання за іменнымі 
формамі прыметнікаў прэдыкатыўных выключна аднаго значэння – выража
юць прымету часовую, неістотную – працякаў у беларускай мове паступова 
і не заўсёды паслядоўна. Гэтаму перашкаджаў шэраг пэўных прычын семан
тычнага і стылістычнага парадку, і ў першую чаргу – невыпадковая выраз

1 Таксамаж і ў польскім перакладзе: Każdi poddani iego і dla vielkiego okrutienstva i nievsta-
vicznosci iego bil nigd pieven ani bezpieczen, Ольшэўскі спіс беларускіх летапісаў, Полное 
собрание русских летописей, т. XVII, 422.
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насць сэнсавага значэння таго ці іншага прыметніка ў даным сказе (асабліва 
якасных прыметнікаў, так як адносныя прыметнікі па свайму характару вы
ражаюць пастаянную ўласцівасць прадмета), з аднаго боку, і з другога боку – 
сіла кніжнай традыцыі ў даным жанры старажытнага пісьменства.

Тым не менш, не гледзячы на гэтыя прычыны, з цягам часу колькасць 
такіх выпадкаў памяншаецца. У адрозненне ад старэйшых помнікаў бела
рускай мовы, тут, у помніках XVI і асабліва XVII cт., гэтая з’ява ўжо не магла 
лічыцца тыпічнай.

Аднак, страта іменнымі формамі першапачатковай уласцівасці выра
жаць прэдыкатыўную прымету незалежна ад яе характару ў аднесенасці да 
суб’екта і замацаванне значэння пастаяннай, істотнай прыметы за займеннымі 
форма мі – толькі адзін з момантаў, вызначыўшых працэс шпаркага пашырэн
ня займенных форм прыметнікаў за кошт іменных у прэдыкатыўнай функ
цыі ў помніках беларускага пісьменства XVI і наступных стагоддзях. Слоў 
няма, адзначанай акалічнасці абавязаны займенныя формы прыметнікаў 
прэдыкатыўных у многіх выпадках свайго ўжывання. Скрозь і ўсюды ў пом
ні ках XVI і пазнейшых стагоддзяў сустракаюцца займенныя формы імен на 
са значэннем пастаяннай, характэрнай для суб’екта прыметы (напр., у ця
перашнім часе з дзеяслоўнай звязкай і без яе: тотъ тастоментъ справhдливый, 
маю на то свhтки люди добрыи, 1514 г., ЛМ, РИБ, ХХ, 177; И мы, въгленувши въ 
листъ wтца нашого, вбачили есмо, ижъ листъ fальшивый, печать wтца нашого 
до него не слушне приложена, Віцебская грамата ад 1531 г., Бел. арх., ІІ, 47; не 
единыи uбо человhкъ собе ровнаго uчинити бога, понеже смертелный естъ, Скар., 
Премuдрость Божи»", кд̃ адв.; рекла такъ: Трыщане, велми есми тебе рада ви-
дела и миловала, але коли-с так лихии што м# еси допустил одному рыцэру чу-
жому повести з двора, ап. аб Тр., 51; Mudrost wielikaia, każzu̇t ludzie: swinia, koli 
mnogo chto ieie zażywaiet..., Ліст да Абух., 196; Добри то наш годинник – петух, 
Прам. Мял., 204; если же вже пришолъ антихристъ, он головный, Унія, 118; ед-
ность а многость – речи суть собh противныи, Апокр., 1462; Там Турокъ – од-
леглый, о Татаринh – ледво слыхати, тамжа, 1802; непорочной въ милы лhта / 
страшные дни въ конецъ свhта, Дыяр., у песні, 107–108; свhтъ духовный – 
вhчный, а свhтъ свhтский – дочасный. Въ свhтh теды невидимымъ – владза 
вhчная, в свhтh зась видимомъ – владза дочасная, тамжа, 135; у прошлым часе: 
Панове Глебовичи, ачъ кольвекъ были близъкие а того дитяти братанича свое-
го и именье небожъчика брата своего у в опеку взяти не хотели, Полацкая гра
мата ад 1533 г., Бел. арх., ІІ, 140; вышэй wписuет оу рuской кроинице иж горшии 
был тым землям и wкрuтнеишии на них нижли Антиwх Сирскии. и Ирод Ерслим-
скии и Нерон Римскии так был wкрuтныи и валечныи, сп. Археал. тав., 254 (так 
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і ў іншых пазнейшых летапісных спісах); и кнежыл кнзь великии Кгидимин много 
лhт на кн#зстве Литовском Рuском и Жомоитскомъ. и был справедливыи и мно-
го валькъ мевалъ, сп. Рач., 314 (так і ў астатніх пазнейшых летапісных спісах); 
и вбачилъ Мерлинъ одного младенца, которыи был королевства селушского, име-
немъ Говорнаръ, которыи был побег з дому..., а былъ велми добрыи и мудрыи, ап. 
аб Тр., 7; зъ uбогое своее маетности народоу моему uслuгую. на которои и теж 
при неи и на именечкоу хот#ж то было невеликое, Прад. Цяп., І; ведлугъ зданья 
ихъ, добрій былъ христіанинъ, добрій каfоликъ, святобливый человhкъ! Апокр., 
1748; і інш. – прыклады шматлікія). Але, паўтараем, пашырэнне займенных 
форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі за кошт форм іменных, якое, 
параўнаўча са старэйшымі помнікамі беларускай пісьменнасці, становіцца 
так прыкметным у помніках XVI і пазнейшых стагоддзяў, не можа быць вы
тлумачана толькі той прычынай, што ў пазнейшых помніках беларускай мовы 
прыметнікі прэдыкатыўныя са значэннем пастаяннай, істотнай для суб’екта 
прыметы ўсё больш паслядоўней ужываліся ў займеннай форме, ад чаго коль
касныя суадносіны іменных і займенных форм прыметнікаў прэдыкатыўных 
у гэтых помніках і змяняліся ў карысць апошніх.

Пашырэнне займенных форм за кошт іменных у помніках старажытнай 
беларускай пісьменнасці XVI–XVII cт. у значнай меры вызначалася яшчэ 
і тым, што ў гэтых помніках, прычым самых разнастайных жанраў, усё шырэй 
і шырэй ужываліся ў займеннай форме прэдыкатыўныя прыметнікі таксама 
і са значэннем часовай, нехарактэрнай прыметы, напр., не доведu ль того въ 
праве, естли тая пuща Ливинъты не звечная предковъ моихъ, каля 1511 г., ЛМ, 
РИБ, ХХ, 747; «" члвкъ молодый, робливалъ есми при старыхъ дойлидах, Справа 
падданых Сітненскіх, 1535 г., Бел. арх., ІІ, 262; кгды wна на всемъ именьи была, 
а еще именье было неделеное, тогъды wна повинъна была долги мужа своего пла-
тити, Полацкая грамата ад 1533 г., тамжа, 197; завъжды вольный вступъ бы-
валъ, а тепер дей wни того вступу в тую реку ему самому и людемъ его боронять, 
Полацкая грамата ад 1533 г., тамжа, 214; вода была велми великая в Смоленскu, 
Дапаўненне да сп. Археал. тав., 288; Рек Трыщанъ: Мистро, если сут wни вы-
бранные, то лhпеи, иж не будут wба вмhстh бити с#, ап. аб Тр., 28; принялъ 
его до манастыра, мовячи: «Досыт его смирения, ижъ всимъ грhхъ его явный и 
покута ест» (у значэнні – стаў яўным), Жыц. Марыны, 366; и што мовлю «на-
емников»? кгдыжъ и наемникъ часом бываетъ добры, Унія, 117; чи передъ пасхою 
Жыдовскою, коли еще хлhбъ кислый былъ, чыли того часу, коли..., Гарм., 202; Пы-
таемъ теды васъ: чы прhсный хлеб былъ, которого Христосъ роздавалъ?, тамжа, 
203; По томъ теды я престрашеню, барзо слабый былемъ пять дней, Дыяр., 99; 
але по первимъ привитаню жалосный былемъ, розумеючи о ей недолгомъ живо-
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те, Дзён. Еўл., 132; Того-жъ року былъ съемъ валный у Варшаве, але король, его 
милость, Августъ южъ был хорый, там-жа, 133; і інш.

Часцей сустракаюцца ў помніках XVI–XVII cт. такія канструкцыі з зай-
мен нымі формамі прыметнікаў у выказніку, дзе ў супрацьпастаўленні з прэ-
ды катыўнай прыметай у часовым, нехарактэрным значэнні даказваецца па-
стаянства і істотнасць прыметы для данага суб’екта або дзе прыметы наогул 
супрацьпастаўляюцца, напр., бо то не ест речъ рухомая, але при именьи лежа-
чое, Літ. стат., 1529 г., 25; а Юрко рекъ: та»" земл»" не пустовъская, нижли еще 
прадедъ мой тую землю купилъ, Віцебская грамата 1530 г., Бел. арх., І, 28; то 
есть земля наша властъная wтчызная и дедизная, а не церковная, Полацкая 
грамата 1534 г., Бел. арх., ІІ, 252; И wна рекла: «" того не вhдаю, вольна»" ль то 
была челядь, чиль невольна»"?, 1510 г., ЛМ, РИБ, ХХ, 17; не ведають, если есть 
оселый, альбо не, грамата 1595 г., Бел. арх., ІІІ, 78; Ото попросту хлhбомъ на-
зываетъ Лука, а не докладываетъ, чы кислый, чы прhсный?, Гарм., 204; а ямъ не 
толко не слалъ никого, але ани ведилъ о ничиемъ еханю и о свете: живлимъ былъ, 
або не? Дзён. Еўл., 155; і інш.

Усё большае распаўсюджанне атрымоўваюць займенныя формы прымет-
нікаў прэдыкатыўных у злучэннях з поўзнамянальнымі дзеясловамі ў значэнні 
пераўтварэння, выяўлення (стаць, называцца і т. п.) і рэчыўнога руху і прабы-
вання ў стане (хадзіць, ляжаць, сядзець, урадзіцца і т. п.), у такіх выпадках, 
дзе прыметнік азначае прымету не наогул характэрную для данага прадме-
та, а прыпісваемую гэтаму прадмету з пэўнага моманту, прычым прыметнік 
тут можа выступаць у т. зв. канструкцыі з другім назоўным (в чом дей всем иж 
се нам, правом и волностям нашым кгвалт великий стал, грамата 1606 г., Бел. 
арх., І, 82; маемъ послати которого добърого, веръного, которыи нам будеть ся 
на то годъныи видети, Устаўная грамата зямлі Жамойцкай, 1529 г., ЛМ, РИБ, 
ХХХ, 75; естлибы которыи человек неволный албо волный або челединъ неволный 
за кого зашолъ за оного, а поведалъ ся волный..., Літ. стат., 1529 г., 90; а на котрые 
земли сидел, тая земля пустая не лежитъ, грамата 1533 г., Бел. арх., ІІ, 174; и мы 
за се Некраша пытали: естли тые замъки у коморы и у скрынь целые знашолъ? 
Скарга мешчаніна полацкага Некраша, 1533 г., там-жа, 222; так великіи урослъ 
и долго не былъ караный, Дыяр., 118; і інш.), або ў т. зв. канструкцыі з другім 
вінавальным (што есмо первhй сего писали до васъ, ажьбы есте были поготову 
на службу нашу, на войну, и держали кони сытыи и зброи чистыи, Каралеўская 
грамата ад 1564 г., АЗР, ІІ; и кого найдуть суди близшого ку доводу, тогды з кож-
дого стану..., Літ. стат., 1529 г., 66; и мы водлугъ сведецтва его знашли есмо Под-
винского въ томъ жите правого, Віцебская грамата 1530 г., Бел. арх., ІІ, 29; 
мешчанъ Менскихъ, на сесъ часъ толко от позву и року симъ вырокомъ нашимъ 
волныхъ учинили есмо, грамата 1597 г., Бел. арх., ІІІ, 89; и коли король изо стома 
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витезми видел себе побитого, wн былъ такъ жалостенъ, ап. аб Тр., 29; а предсе 
Господь Богъ тыхъ в целости здравых заховалъ, Барк. лет., 42; і інш.).

Займенныя формы прыметнікаў сустракаюцца таксама і ў такіх ад’ектыў-
ных сказах, у якіх састаўны выказнік выражан злучэннем дапаможнага дзея-
слова ў асабовай форме (часцей за ўсё мадальнага характару) і інфінітыва 
звязкі быти з прыметнікам, – у канструкцыі, параўнаўча новай для пісьмен-
най беларускай мовы XVI cт.: рокъ сторонам ку граниченью судом положоным 
мает быти завитый, Літ. стат., 1529 г., 67; а всякого порядку налепшые скутки 
сподеваютсе быти добрые, грамата Стэфана Баторыя, 1578 г., Бел. арх. Грыг., 
28; а хто бы тому противный быти мелъ, позваляем сим листом нашим, грама-
та 1604 г., Бел. арх., І, 71; противъ имъ тамъ же въ Берестю декретъ чиненый 
быти не могъ, Апокр., 1200; поступки насъ, старожитной вhры Греческой лю-
дей, на соборh Берестійскомъ и зъ жадное мhры слушне ганеные быти не могутъ, 
там-жа, 1792; хворалемъ и не можемъ быть на рокахъ обраный, Дзён. Еўл., 158; 
і інш. Значэнне прыметнікаў у такіх выпадках – нехарактэрнае для суб’екта, 
сувязь яго з прадметам абмежавана пэўнымі прычынамі.

Такое-ж значэнне маюць прыметнікі прэдыкатыўныя ў злучэннях 
з адасобленымі дзеяпрыслоўямі видечи, бачечи і інфінітывам звязкі быти. 
Такія сін так січныя канструкцыі складаюць спецыфічны для канцыляр-
скай мовы зварот, які ўпершыню выяўляецца ў беларускай дзелавой мове 
пач. XVI cт. як гатовы моўны трафарэт. Прыметнік у гэтым адасобленым 
дзеяпрыслоўным слова злучэнні звычайна выступае ў вінавальным склоне 
і, не гледзячы на сваю ўласцівасць выражаць нехарактэрную прымету прад-
мета, – як правіла, у займеннай форме, што яшчэ раз указвае на параўнаўча 
позняе паяўленне такой канструкцыі ў беларускіх помніках: в чом мы, госпо-
дарь, видечи быть чоломъбитье их слушъное, то все водълугъ прозбы их есмо по-
зволили, грамата 1592 г., Бел. арх., ІІІ, 65; бачечы въ томъ жедливость пановъ 
радъ ихъ милости и вашу быти слушную..., Адказы вялікага князя Сігізмунда, 
1547 г., ЛМ, РИБ, ХХХ, 134; ижъ мы господарь видячи быти прихильныхъ ку 
поровнаню у вере святой архиепископовъ реліи греческое..., Барк. лет., выпіска 
з каралеўскай граматы, 20; і інш. Трэба адзначыць, што такія канструкцыі, 
абцяжаныя інфінітывам звязкі быти, узнікшыя ў беларускіх юрыдычных 
помніках, магчыма, не без уплыву іншамоўнай (у першую чаргу – польскай) 
кніжнасці1, не атрымалі свайго пашырэння на іншыя жанры старажыт-
най беларускай пісьменнасці і ў далейшым зусім зніклі. Апошняму, акра-

1 Падобныя звароты, толькі з творным прэдыкатыўным прыметнікам, адзначае 
Н. Ю. Шве дава ў рускай літаратурнай мове XVIII cт. (гл. яе працу «Возникновение и 
рас пространение…», cт. 116–118).
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мя грамоздкасці і штучнасці такіх канструкцый, спрыяла і тая акалічнасць, 
што ў помніках беларускай мовы XVI і пазнейшых стагоддзяў былі шырока 
распаўсюджаны спрадвечна рускія дзеяпрыслоўныя злучэнні з прыметнікамі 
тыпу: «"щоръ на землю пал, и видечи с# сколотъ, скончылъ и вз#л мечъ, ап. аб 
Тр., 55; у якіх таксама развіліся займенныя формы, з чым мы і сустракаем
ся нярэдка ў помніках XVI–XVIІ cт.: и wни бачечи тую реч слушную и спра-
ведливую в томъ знайшли Савичовъ правых, Справа Івана Юшкавіча, 1533 г., 
Бел. арх., ІІ, 221; а огледавъшы того привилею продъка нашого, видечы слушъ-
ный и ни в чом ненарушоный..., велели..., грамата 1591 г., тамжа, 90; зачым мы 
об’ехавшы тые вси границы и урочища с подданными волостными и з мещаны, 
бачечи меские доводы яснейшие, и до того ижэ моркгов..., грамата 1605 г., Бел. 
арх., І, 76; і інш.

З пашырэннем займенных форм прыметнікаў у такіх дзеяпрыслоўных 
зваротах звязана развіццё займеннага ўжывання прыметнікаў у параўнаўча 
новай для беларускіх помнікаў XVI cт. сінтаксічнай канструкцыі з адасобле
ным злучэннем дзеяпрыслоўя будучи, якое тут выступае ў функцыі звязкі, 
і прэдыкатыўнага прыметніка (дзеяпрыметніка), дапасаванага да назоўніка 
ў назоўным склоне, – канструкцыі, дзе звязка будучи развілася на месцы 
спрадвечнаславянскай дзеяпрыметнікавай звязкі бы, напр., а естли бы хто..., 
будучы самъ светъски, а смел бы другого..., Адказы вялікага князя Сігізмунда, 
1551 г., ЛМ, РИБ, ХХХ, 177; «"щоръ, будучы молодшыи, не хотhлъ перед ним по-
передити, ап. аб Тр., 54; будучы звит#жоны кревкостью чоловhчою..., гіст. аб 
Ат., 208; Воитехъ Пруссии мистръ, будучи ^ корол# Жыкгимонта перво валькою 
uтиснены, того дн#..., сп. Рач., 349; і інш. У некаторых выпадках прыметнік 
(дзеяпрыметнік) выступае ў такіх злучэннях у творным склоне (напр., Венцлав 
Миколаевич будучи засланым до места господарьского Менского для ревизования 
кгрунътов, Менская грамата 1557 г., Бел. арх., ІІІ, 19; такъ тежъ они, ниж-
ними будучи, вышшего митрополита и владыковъ судити а поготову выклина-
ти не могли, Апокр., 12621, і вельмі рэдка – у давальным склоне (напр., В тот 
час будучы князю Станиславлю Киевскому u Бранску выгнаному ^ великого кнз# 
Кгидимина, и прислал..., сп. Рач., 313), прычым тут, магчыма, не без уплыву 
старадаўніх канструкцый з т. зв. давальным самастойным, які і падтрымліваў 
у такіх выпадках пераважнае ўжыванне прыметніка ў традыцыйнай іменнай 
форме (напр., а кнзю Швитригайлu тогды молодu бuдоучи, сп. Крас., 167; так
сама і ў Віл. сп., 202).

1 Ужо ў помніках XV cт. сустракаецца: ижъ я будучи порушоною ку хвалh Божой..., 
Фундушовы запіс ад 1433 г., Вілен. акты, 6.
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Трэба адзначыць, што наогул ва ўсіх прыведзеных вышэй канструкцыях 
з займеннай формай прыметнікаў у функцыі выказніка ў помніках беларускай 
пісьменнасці XVI–XVII cт. (асабліва палемічнай літаратуры) прыметнік можа 
выступаць і ў т. зв. творным прэдыкатыўным. Прымета ў такім выпадку, як вя
дома, сцвярджаецца, прыпісваецца суб’екту ў рамках пэўнага моманту. Пры
клады шматлікія. Так, у цяперашнім часе – звычайна пры дзеяслоўнай звяз
цы ест: Теды призволилъ игуменъ, мовячи: «Хотяи вправде для того грhха не ест 
годнымъ, жебы межи насъ жилъ, онакожъ... приймую его», Жыц. Марыны, 366; 
не суть такъ грубыми, абы вhдати не мhли, же Христу Богу тое власне нале-
житъ, Апокр., 1604; патріархіи и церкви Греческіи отъ всякой змазы еретиче-
ской теперъ суть чистыми, тамжа, 1662; Вhдаютъ притомъ, же свобода, зац-
ность и поволанье ихъ духовное не есть неограничоною..., тамжа, 1726; они суть 
старшими, ведлугъ статечности своеи въ вhрh правславнои каfолицкой, Дыяр., 
117; і інш.; у прошлым часе пры дзеяслоўнай звязцы былъ: и подданымъ его 
кролевъской милости обътяжливымъ былъ, Адказы вялікага князя Сігізмунда, 
1555 г., ЛМ, РИБ, ХХХ, 167; великий кн »зь IAкгейло слово правдивое споведалъ 
кнзю великомu Кестuтю и снu его Вилтолтu ижъ есми николи не был против-
ным противу вас, сп. Археал. тав., 266; и так ми ся видит иже бы к тому до-
стоиным был Витенъ, Еўр. сп., 371; не такъ бы въ той мhрh, яко предкове ихъ, 
щодрыми были! Апокр., 1724; зъ ласкою Божою зе вшистскимъ здоровымъ бы-
лемъ, Дзён. Еўл., 131; и товарищи не были му незычливыми, тамжа, 139; і інш.; 
у цяперашнім, прошлым і будучым часе пры знамянальных і поўзнамянальных 
дзеясловах (асабліва такіх, як звать, называть, меновать, учинить, знаходить 
і т. п.): ее тепер угоръскою зовуть, гіст. аб Ат., 178; на Кривой горh которuю ннh 
зовuт Лысою, сп. Археал. тав., 261; хотя то тыхъ таковыхъ прикрыхъ скарбовъ, 
которихъ спасителными зоветъ, не тылко съ хутью не пріймуемо, але и жалос-
не..., Апокр., 1788; але наша Русь тотъ соборъ светый листрыкейскимъ назы-
ваютъ, Гарм., 179; позваны господарскими або воеводиными, Літ. cт., 1529 г., 43; 
которыи Костелъ онъ наболшимъ на тотъ часъ и во всемъ найзначнhйшимъ мену-
етъ, Апокр., 1418; а отъ того початку тыхъ трохъ сотъ копъ грошей ихъ волны-
ми учинили, грамата 1585 г., Собр. др. гр., 104; тамъ того теды брата, который 
зъ нимъ былъ, волнымъ учинили, а его..., Дыяр., 149; рек: «Одну дочку маю, с ко-
торой на старост мою радости сподевался, – чи видиш, што учинилъ Маринъ не-
празною на мою невымовную жалост?», Жыц. Марыны, 365; и нашли его мерт-
вымъ, а дитя оное надъ намъ плачетъ, тамжа, 366; и водле чиненья на то тыхъ 
людей доводу знашли ихъ wтъ нее правыми, грамата 1533 г., Бел. арх., ІІ, 166; ко-
торые личбы не вчинять, альбо в которых поветах шляхта окажутьсе недбалы-
ми..., Інструкцыя камісарам, 1570 г., Бел. арх., І, 222; што ся милости слушною 
будеть видети, Адказы Сігізмунда, 1544 г., ЛМ, РИБ, 121; і інш.; у канструк-
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цыях з інфінітывам і асабовай формай дзеяслова ў выказніку: таковые вжо не 
мают быти неволными але волными, Літ. cт., 1529 г., 91, тому постановленю ре-
визорскому и ограниченю ни в чом противным быти не хочу, Магілёўская грама
та 1603 г., Бел. арх., І, 61; а сторона, которая се менила быть жалобливою, выш 
помененые бурмистры, райцы..., грамата 1606, тамжа, 83; в приповhсть и на 
приклад людемъ которыh себе справедливыми быти чинятъ, Ев. Каліста, s;̃ Ижъ 
прото тые постановенья тому позволенью церемонhй – самъ же заразь, при по-
зволенью ихъ, противнымъ быти признаваетъ, Апокр., 1162; не укажешъ быти 
досконалымъ и твердымъ въ вhри, абы мhлъ на всякое богоугодное дhло, гдыжъ 
возванъ будетъ, готовымъ ся ставити, Пыт. і адк., 108; много подъ розными ти-
тулами такихъ речій наплетено, которыхъ бачный каждый самъ черезъ себе фал-
шивыми осудити можетъ, Апокр., 1552; і інш.; у злучэнні з дзеяпрыметнікамі 
і дзеяпрыслоўямі: >кожъ в томъ справа виноватыми знайдены, Полацкая гра
мата 1533 г., Бел. арх., ІІ, 197; тогды мы войта и мещан меньских от того все-
го обжалованья Мартина Тишковича вольными чынечы..., грамата 1595 г., Бел. 
арх., ІІІ, 77; і інш.

Між іншым, пад уплывам творнага прэдыкатыўнага ў беларускіх помніках 
XVI–XVII cт. займенныя формы прыметнікаў пранікаюць і ў канструкцыі 
з давальным прэдыкатыўным, напр., а на войну быти имъ съ нами посполу го-
товымъ, Прывілей усім баярам і мяшчанам Віцебскім, 1503 г., АЗР, І, 352, а 
мене вам быти послушным до того часу поки кнзь великии на Литве с#деть на 
Вилни и на Троцэхъ, сп. Рач., 399; таксама ў Еўр. сп., 399; і інш. Аднак у да
лейшым гэтыя канструкцыі не атрымалі пашырэння ў беларускай мове, бу
дучы выцесненымі канструкцыямі з творным прэдыкатыўным, якія шпарка 
развіваліся ў XVI і наогул наступных стагоддзях1.

Акрамя гэтых адзначаных выпадкаў, дзе займенныя формы прыметнікаў 
прэдыкатыўных выражаюць значэнне часовай, нехарактэрнай для суб’екта 
прыметы, у беларускіх помніках XVI і пазнейшых стагоддзяў шырэй пачы
наюць ужывацца займенныя прыметнікі з такімжа значэннем і ў іншых па

1 У сучаснай беларускай мове давальны прэдыкатыўны сустракаецца рэдка, значна 
радзей, чым у рускай мове, і, як правіла, – у займеннай форме прыметніка: фальк.: 
Хвост поднявся, пьяному быць, Нас., 171; – Ну, як-жа мне не женатому быть?, Рам., І, 
ІІІ, 74; хту гэтый муст ня параидзя у пяць минут, туму живуму ня быць, тамжа, 89; Ці 
харашо было Прывязанаму быці, Жанч., 174; у літаратурнай мове: Важна адно – быць 
жывому, жыць і змагацца, К., Пал. ап., Пол. № 6, 1951 г., 48; Каменнаму трэба быць, 
каб жыць у сям’і Верамейчыкаў, Крап., 147; – Гэта-ж трэба гэткаму шалёнаму быць, 
каб свінню сваю забіць!, тамжа, 181; Іменнаяж форма сустракаецца як самае рэдкае 
выключэнне: – Тольки глядзи! никому ни кажи, бо пан як доведаецца, дык ня быць мне 
живу (Барыс. пав.), Шэйн, 241.
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лажэннях: у будучым часе: а ктож будет сталыи оу вере тот боудет спасенъ, 
Каз. аб Сів., 9; Его же не знаю ани ведаю будеть ли мuдрый или безумный по мнh, 
Скар., Еклесиастесъ цар»" Саломона, е ̃адв.; тотъ нехай будетъ проклятый от 
Отца и Сына и Святого Духа, Дыяр., 101; і інш.; у злучэннях з умоўным ладам 
дзеяслова, – гэта датычыцца асабліва помнікаў дзелавога пісьменства: ест-
либы отецъ втекъ отъ детей до земли неприятельское, а дети оставилъ по собh 
и не были бы делные... (г. зн. раздзеленыя. – Л. Ш.), Літ. cт., 1529 г., 3; а светки 
бы на то были годные, тамжа, 8; а естли бы тые долги або некоторыи платеж 
с права зысканый малый был, тогды брат старши... мает тые малые долги вы-
платити, тамжа, 35; а естлибы дети дорослые были, тогды и з детми дорос-
лыми и слугами..., тамжа, 56; мы пытали тивуна: чимъ бы то перевелъ, ижъ бы 
тая земля къ двору Лужосенъскому была тяглая, Віцебская грамата 1530 г., Бел. 
арх., ІІ, 12; і інш. Тут адносіны паміж суб’ектам і яго прыметай узнікаюць пры 
пэўных акалічнасцях і з пэўнага моманту. Сама прымета ўяўляецца тут не як 
пастаянна ўласцівая суб’екту, а як маючая праявіцца ў якійсьці адрэзак часу.

Усё часцей і часцей у помніках XVI і асабліва пазнейшых стагоддзяў 
(XVIІ–XVIІІ) сустракаюцца займенныя формы прэдыкатыўных прыметнікаў, 
ужытых у пачатку сказа. Як вядома, у старэйшых помніках беларускай 
пісьмен насці прыметнікі прэдыкатыўныя звычайна ўжываліся ў постпазіцыі 
да суб’екта. Гэтае правіла вельмі рэдка парушалася ў помніках – хіба толькі 
дзеля асобага падкрэслівання, выдзялення з кантэкста прыпісваемай суб’екту 
прыметы, і прыметнік у такім разе паслядоўна выступаў у іменнай форме. 
Цяпер жа, з XVI cт., і тут сталі магчымымі, нараду з іменнымі, і займенныя 
формы, прычым у далейшым колькасныя суадносіны паміж тымі і другімі 
формамі змяняюцца ў карысць апошніх. Так, у самых разнастайных па жанру 
помніках гэтага часу знаходзім: злобливый есть народъ их и прирожена# злость 
их, Скар., Премuдрость Божи»", иі̃; «"ко добрыи и «"ко сладкии духъ твой господи 
во всехъ, тамжа, адв.; уфамъ: короткие то будуть муки, которые от того гру-
бого люду будем терпhти, гіст аб Ат., 209; О, якожъ то, милые непевные посло-
ве, великая и безпечная бездушность вашя! Апокр., 1180; Малые ся то кому рhчи 
видятъ, тамжа, 1786; И далhй мовить: «неподобная то речъ, абы межы префал-
ными лицами Троицы Светое мhл быти...», Унія, 124; мовитъ (св. пісанне. – 
Л. Ш.): «абовhмъ единослушный естъ Духъ Сынови, бовhмъ походитъ через него», 
тамжа, 127; Проклятая естъ теперешнея унея ваша, Дыяр., 149; кгдыж ясная 
ест деклярация через привилее кор. их млтии, грамата 1606 г., Бел. арх., І, 85; 
Staraia wiera nasza – prawdo to, – da y czort że nie mołody, празаічны тэкст, словы 
Rusticus’a, Інтэрм. 1651, 217; Rusticus: Dobryi ia cyrulnik, umiu leczyci; Wiedaiu, 
iak lekarstwa dobraho zażyci, тамжа, 220; і інш. (але: Дивны суть судьбы Божіи!, 
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Водп. Кміты, 174; рек корол: Велика ласка, повhм ти, ап. аб Тр., 57; сие правди-
во и не зазорно есть сказание, Спісанне, 127; неледа ласка, Апокр., 1162; і інш.).

У помніках беларускай старажытнай пісьменнасці гэтага часу вельмі часта 
ў функцыі іменнай часткі састаўнога выказніка ўжываюцца прыметнікі ў вы
шэйшай і найвышэйшай ступенях параўнання. Такія прыметнікі выяўлены 
паслядоўна ў займеннай форме; прыклады шматлікія, для ілюстрацыі пры
вядзем толькі некаторыя з іх: ^ложили были до насъ, для того, чии бы светки 
годнейшии были, 1517 г., ЛМ, РИБ, ХХ, 967; тогды мает вести до двора госпо-
дарского з лицом, который будет ближшы, Літ. cт., 1529 г., 104; пильнейшая, по-
добъно, имъ была речъ, Пасольства да вялікага князя Сігізмунда, 1538 г., ЛМ, 
РИБ, ХХХ, 30; а для того, ижъ бы къ тымъ прывильемъ латвейшый вамъ пры-
ступъ былъ, Адказы Сігізмунда, 1547 г., ЛМ, РИБ, ХХХ, 137; неразумное бо 
створение приложеное к людемъ горшее ихъ естъ, Скар., Премuдрость Божи"», 
кд̃ адв.; и мало або ничтоже полепшеніе в людех боудеть. Чим старшій а тым 
горшій. а чим богатшій а тымъ скuпейшій, Каз. аб Сів., 7; и wна девка была наи-
смутнеиша на всем свhте, ап. аб Тр., 75; был цесарю Нерону ближний в родстве, 
Еўр. сп., 358; пришло... до внутрной войны, которая межи всhми злыми рhчами 
на свhтh есть найгоршею, Апокр., 1798; і г. д.

Зразумела, ва ўсіх тых выпадках, дзе прэдыкатыўны прыметнік выра
жае часовую, нехарактэрную для суб’екта прымету, у помніках беларуска
га пісьменства XVI і пазнейшых стагоддзяў ужываюцца і іменныя формы, 
асабліва ў больш ранніх помніках і ў больш падвергнутых уплыву царкоўна
славянскай кніжнасці, у якіх прыметнікі ў складзе састаўнога выказніка на
огул значна часцей выступаюць у іменнай форме, чым у займеннай.

З цягам часу, аднак, іменныя формы ў прэдыкаце ўсё больш і больш уступалі 
сваё месца займенным формам, так што ў помніках беларускай пісьмен насці 
другой паловы XVII і XVIIІ стагоддзяў (у беларускіх інтэрмедыях да шка лярскіх 
камедый і палемічнай літаратуры гэтага часу) якасныя і адносныя прыметнікі 
ў прэдыкатыўнай функцыі пераважна выступаюць у займеннай форме. Мож
на сказаць, што ў беларускай літаратурнай мове ўжо ў XVI cт., не гаворачы аб 
пазнейшым часе, па сутнасці, не існавала такога абмежавання семантычна
га парадку, якое не давалаб магчымасці якасным і адносным прыметнікам 
прэдыкатыўным ужывацца ў займеннай форме. У пісьменных помніках гэтага 
і асабліва пазнейшага часу амаль што любы з якасных і адносных прыметнікаў 
мог у патэнцыі выступаць у займеннай форме: адносныя прыметнікі – не пару
шаючы пры гэтым першапачатковага значэння займенных форм прыметнікаў 
прэдыкатыўных, бо гэтаму значэнню адпавядала лексічнае значэнне такіх 
прыметнікаў (адносныя прыметнікі, як вядома, выражаюць пастаянную, не
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рухомую ў часавым плане прымету і дзякуючы гэтай сваёй уласцівасці хут
ка канчаткова страчваюць іменную форму); якасныя прыметнікі – парушаю
чы старыя прынцыпы дыферэнцыяцыі значэнняў іменных і займенных форм 
у адпаведнасці з тым, якая прымета выражалася прэдыкатыўным прыметнікам: 
часовая ці пастаянная, нехарактэрная ці характэрная для суб’екта.

Трэба думаць, што ў тагачаснай жывой беларускай гаворцы семантыч
нае адрозненне паміж іменнымі і займеннымі формамі прыметнікаў прэды
катыўных яшчэ больш сціралася, калі нават у літаратурнай мове, дзе мела 
месца пэўная тэндэнцыя да нармалізацыі тых ці іншых моўных асаблі ва сцей, 
прынцыпы дыферэнцыяцыі значэнняў іменных і займенных форм пры мет
ні каў у прэдыкатыўнай функцыі так і не выкрысталізаваліся ў дастатковай 
меры і вельмі часта парушаліся.

Паколькі суадносіны паміж гэтымі формамі ў жывой гаворцы станавіліся 
не адчувальнымі і паколькі прыметнікі наогул страчвалі іменныя формы, то 
гэта прыводзіць да таго, што і для прэдыкатыўнай функцыі характэрнымі 
становяцца займенныя формы прыметнікаў. Аб гэтым, напрыклад, гаво
раць даныя беларускіх інтэрмедый да школьных камедый XVIII cт. У гэтых 
інтэрмедыях, дзеючымі асобамі якіх з’яўляюцца беларускія сяляне, адлюстра
ваны многія асаблівасці тагачаснай жывой беларускай гаворкі. Прыметнікіж 
тут, ужытыя ў прэдыкатыўнай функцыі, выступаюць, за рэдкім выключэн
нем, у займеннай форме, безадносна да таго, якую прымету яны выражаюць 
у сэнсе істотнасці ці неістотнасці, пастаянства ці часовасці яе. Толькі ў дзвюх 
інтэрмедыях пал. XVIII cт. па рукапісу з паметкай «Выписано из бывшихъ в 
смоленской семинаріи комедей»1, невялікіх па свайму аб’ёму, паслядоўна 
захоўваюцца іменныя формы прыметнікаў прэдыкатыўных, што можа быць 
растлумачана ўплывам рускай мовы, так як гэтыя інтэрмедыі былі напісаны 
ў Смаленску. У іншых арыгінальных беларускіх пісьменных помніках гэта
га часу (маюцца на ўвазе ў асноўным творы палемічнай літаратуры) у ад’ек
тыўных сказах таксама з’яўляюцца пераважаючымі ўжо займенныя формы.

Характэрна, што новыя прыметнікі, якія ў гэты час паяўляюцца ў белару
скай мове і яе помніках, наогул, і ў атрыбутыўнай і ў прэдыкатыўнай функ
цыях, ужо не ведаюць іменных форм, напр., аселы (не ведають, если есть осе-
лый, альбо не, грамата 1595 г., Бел. арх., ІІІ, 78), дасціпны (был люд довстипныи, 
Прад. Цяп., 3), маркотны (ja znaju szto ty dużo markotny, К. Мар., 293), падле-
глы (упатруючы же каждыи человекъ смерти ест подлеглы, грамата 1644 г., Бел. 
арх., ІІІ, 165), пачцівы (Może Waszeć adzin tak patściwy, a inszyje nietakije, К. Мар., 

1 Надрукаваны ў працы – В. Н. Перетц. К истории польского и русского народного те
атра. Изв. Отд. русского языка и словесности Академии Наук, кн. І, 1905 г.



161

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

292; таксамаж і на стар. 295, 308), прыкры (тое жолнеров нарекане ачъколвекъ 
Атыли было велми прыкрое, гіст. аб Ат., 222), слушны – у значэнні справядлівы 
(то есть тестаментъ не слuшны, грамата 1509 г., ЛМ, РИБ, ХХ, 606).

У літаратурнайжа мове гэтага часу працэс выцяснення іменных форм 
прыметнікаў прэдыкатыўных займеннымі формамі насіў больш складаны ха
рактар і працякаў не з такой паслядоўнасцю, як у жывой гаворцы. Захаванню 
іменных форм прыметнікаў у функцыі выказніка тут спрыялі сіла кніжнай 
традыцыі агульнарускага пісьменства, дзе прыметнікі прэдыкатыўныя па сля
доўна выступалі ў іменнай форме, а таксама ўплыў тагачаснай рускай (вялі
карускай) літаратурнай мовы, дзе семантычнае адрозненне паміж іменнымі 
і займеннымі формамі прыметнікаў прэдыкатыўных было больш ярка выра
жана. Гэтая акалічнасць садзейнічала пэўнай дыферэнцыяцыі се мантычных 
значэнняў іменных і займенных форм прыметнікаў прэдыка тыўных у бе
ларускай літаратурнай мове XVI і пазнейшых стагоддзяў, асабліва ў тых яе 
помніках, якія ў большай меры былі падвергнуты ўплыву рускай літаратурнай 
мовы і моўных традыцый агульнарускай пісьменнасці (напр., летапісы, рэлі
гійныя творы і т. п.).

Пагэтаму, не гледзячы на тое, што, як у атрыбутыўнай, так і ў прэды ка
тыўнай функцыях, іменныя формы прыметнікаў выцясняліся займеннымі 
формамі, яны, тым не менш, маглі захоўвацца ў прэдыкатыўнай функцыі 
ў старажытнай беларускай літаратурнай мове, папершае, у тых выпадках, 
дзе прыметнік прэдыкатыўны выражаў часовую, неістотную, абмежаваную 
пэўнымі акалічнасцямі прымету; падругое, у тых выпадках, дзе перад намі 
такія прыметнікі, ужыванне якіх у старажытных пісьменных помніках, час
цей за ўсё юрыдычнага характару, звычайна абмяжоўвалася наогул толькі 
прэдыкатыўнай функцыяй, у выніку чаго за данымі прыметнікамі і замаца
валася спецыфічная для гэтай функцыі іменная форма, якая тут ужо высту
пае нейтральна ў адносінах да дзейнічаўшага ў старажытнай мове прынцыпу 
дыферэнцыяцыі іменных і займенных форм прыметнікаў прэдыкатыўных. 
Гэта датычыцца такіх прыметнікаў, як веренъ (маеть во всемъ веренъ быти и 
на нашу сторону Литовъскую а не Московъскую спри »"ти, Полацкая грамата 
1533 г., Бел. арх., ІІ, 123), виноватъ, виненъ, повиненъ (Кажучи правду, не так 
виноват король, як тыя радныя баламуты, што пры ним сидят, Прам. Мял., 
202; tahdyż ja sabie statku nakuplaju, Panu szto winien addam, К. Мар., 287; теды 
повинен за грабежом совите заплатит, рэестр упісаных брацій прасолаў у мес
це Магілёве, 1694 г., Бел. арх., I, 190), воленъ (а лес намъ из вековъ волен, дань 
падданых каралеўскіх, 1539 г., Бел. арх., ІІ, 286), годенъ (дивлю с# «"къ смеешъ 
wбцовати з людми добрыми, бо еси не годен з рыцэры wбъцовати, ап. аб Тр., 46), 
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готовъ (ja hatou sabie hubu na kałutku zamknuć, К. Мар., 288), живъ (над надею 
всихъ насъ, люди тамъ будучихъ, живъ зосталъ, Дзён. Еўл., 137), здоровъ (выехав-
ши з дому, богу ся помолилъ, штоб к вам здоров приехал, да и вашу милость здо-
ровых (!) огледал, Прам. Мял., 200), ласкавъ (jon taho choczyć, Pane Djable, kab ty 
byu łaskau, К. Мар., 318), любъ (тот црь кнземъ ордынскимъ не люб был, Еўр. сп., 
395; таксама-ж і ў сп. Рач., 334), мертвъ (wнъ мертвъ пал на землю, гіст. аб Гвід., 
145), моценъ, моцонъ (и потом в ловhх разболелся и приhхал в Киев и немощен 
был седмъ днеи и умер, Еўр. сп., 388), мудръ (бh#ше пророчица звhздарька име-
нем сивилла, а та бh#ше велми моудра, Каз. аб Сів., 2), подобенъ (занюж подоб-
ны соут собе оу виденьи, Стр. Хр.), послушенъ (а вжды однакъ апостолове онымъ 
не были послушни, Пыт. і адк., 103), потребенъ (а добре бы тые гроши на церковъ 
тамтую обернути, але жесте ихъ привезли и тутъ суть потребны, Дыяр., 52), 
радъ (Рад покажу мою вhру которγю маю, Прад. Цяп.), слhпъ (хиба хто слhпъ и 
безъ розуму былъ, Унія, 132) і т. п., якія часта сустракаюцца ў розных помніках 
старажытнай беларускай пісьменнасці, як правіла, у іменнай форме.

Захаванню іменнай формы тут спрыяла тая акалічнасць, што многія 
з такіх прыметнікаў, напр., виноватъ, воленъ, годенъ, готовъ, ласкавъ, подо-
бенъ, послушенъ, потребенъ, радъ і т. п., называючы не якасць прадмета, а яго 
якасны стан, часцей за ўсё часовы, з’яўляюцца, па сутнасці, «прэдыкатыўнымі 
характарыстыкамі»1 прадмета, а не абазначэннем яго прыметы, і іменна 
ў такім значэнні граматычна адасабляюцца ад астатніх прыметнікаў у сваёй 
першапачатковай, іменнай форме.

Аднак у пазнейшых помніках можна напаткаць часам і займенныя формы 
гэтых прыметнікаў: Рече же Самuилъ к людемъ, воистину видите его же избралъ 
ес гсдъ «"ко несть подобные ему межи всеми людми, Скар., Книги царьствъ, 
кн. I, кв̃; а естли гетманъ познаетъ ижъ тот немоцны для хоробы своее ку служ-
бе земской не ест годный, маетъ его..., Літ. cт., 1529 г., 15; мой зась сынъ, хоть 
тамъ иншихъ зъ моря мыто брало, здоровый былъ, Дзён. Еўл., 158; Da hetasz usie 
wiedaiuć, szto waspanskaia łaska mudraia, Dokt. przym., 95; хто папhжовой зверх-
ности не подлегаетъ и не естъ послушный, Апокр., 1150; такіе я права маючи 
на паргаменахъ и видячи, же суть потребные, актиковалемъ ихъ..., Дыяр., 71; 
і г. д. – асабліва калі той ці іншы з указаных прыметнікаў выступаў у якасці 
прыметы, а не прэдыкатыўнай характарыстыкі прадмета. З цягам часу выпадкі 
ўжывання займенных форм у гэтай групе прэдыкатыўных прыметнікаў усё 
больш пашыраюцца.

Сюды-ж, да традыцыйных выпадкаў ужывання іменных форм прыметні-
каў у выказніку, трэба аднесці і пэўныя пагаворкі і фразеалагічныя зваро-

1 Тэрмін узят у В. В. Вінаградава, гл. яго «Русский язык», стар. 104.
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ты з прыметнікамі і прэдыкатыўнымі ў сваім складзе, напр., учыните его 
або жыва або мертва, гіст. аб. Гвід., 138; умолот был средний – ни лихъ, ни 
добръ, Барк. лет., 18; і т. п., дзе іменныя формы атрымоўваюць ужо новае, 
стылістычнае значэнне.

Тут гутарка ідзе, зразумела, аб якасных прыметніках. Адносныя прымет
нікі паслядоўна страчвалі іменныя формы і ў прэдыкатыўнай функцыі, а пры
належныя прыметнікі, ужываючыся ў выказніку ў назоўным склоне, не маглі 
выступаць у займеннай форме па той прычыне, што яны наогул не развілі 
ў назоўнымвінавальным склоне гэтых форм, аб чым гаварылася вышэй, 
у ІІм раздзеле.

Гаворачы аб ужыванні іменных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай 
функ цыі ў беларускіх пісьменных помніках гэтага часу, трэба мець на ўвазе 
магчымасць сцяжэння займенных форм, якое ў беларускай мове ХVІ і асаблі
ва пазнейшых стагоддзяў набыло даволі шырокія памеры. У пэўных выпад
ках (у жаночым і ніякім родах адзіночнага ліку і ва ўсіх родах множнага) 
прыметнік на самай справе ў прэдыкатыўнай функцыі, як і ў атрыбутыўнай, 
выступае не ў іменнай форме, як гэта здаецца на першы погляд, а ў сцягне
най з займеннай формы. На жаль, пэўным чынам нельга адрозніць іменныя 
формы ад сцягненых форм займенных прыметнікаў прэдыкатыўных, так як 
у помніках такія формы знешне нічым не розняцца паміж сабою.

Значыць, у пазнейшых помніках старажытнага беларускага пісьменства на 
ўжыванне іменных і займенных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функ
цыі ўплывалі, з аднаго боку, агульная тэндэнцыя да страты катэгорыяй пры
метнікаў іменных форм, а з другога боку – уздзеянне кніжнай тра ды цыі агуль
нарускай пісьменнасці і моўных асаблівасцей тагачаснай рус кай (вялі карускай) 
літаратурнай мовы, што і падтрымлівала першапачатковае семантычнае адроз
ненне іменных і займенных форм прыметнікаў прэ ды катыўных. Калі першая 
з указаных акалічнасцей выклікала за сабою імклівае пашырэнне ў выказніку 
займенных форм прыметнікаў за кошт імен ных форм, то другая з указаных 
акалічнасцей, наадварот, спрыяла захаванню тут іменных форм у тых выпад
ках, калі праз прэдыкатыўныя прыметнікі выражалася часовая, нехарактэрная 
для суб’екта прымета, а таксама ў іншых, традыцыйных выпадках. Інакш ка
жучы, ужыванне прыметніка прэдыкатыўнага ў імен най або займеннай форме 
ў беларускіх пісьменных помніках ХVІ і па зней шых стагоддзяў абумоўлівалася 
семантычнымі і стылістычнымі пры чы намі, якія, аднак, вельмі часта ўжо былі 
недастатковымі для выбару формы пры метніка ў сілу тэндэнцыі да выцяснен
ня іменных форм займен нымі фор мамі і ў прэдыкатыўнай функцыі па аналогіі 
з асноўнай функцыяй пры мет нікаў – атрыбутыўнай.
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Усё гэта прыводзіла да таго, што ў беларускай літаратурнай мове гэта
га часу не было цвёрда акрэсленых прынцыпаў ужывання іменных і зай
менных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі. У помніках, асабліва 
ў блізкіх да жывой народнай гаворкі, вельмі часта сустракаюцца выпадкі 
непаслядоўнага, выпадковага ўжывання форм прыметнікаў прэдыкатыўных, 
накшталт коли одинъ государь всихъ есть, тогды одна монета имhеть быти. 
которая монета имhеть быти вhчна, добрая и годяча, абы была любоприимна 
всhмъ людемъ, Вісліцкі статут, пач. ХV cт., АЗР, І, 17; правда есть, ижъ и мы 
передъ тымъ тое дороги николи не теребили, бо была дорога передъ замятъки ва-
лечъными чиста и широкая, Віцебская грамата 1531 г., Бел. арх., ІІ, 57; то зем-
ля не твоя wтчызная, але з вековъ моя wтчизна, Полацкая грамата 1533 г., там
жа, 212; и была естъ девица красна велми – Былъ бо естъ и тои вельми красный, 
вторый сын Появесаломе, Скар., Книги царьствъ, кн. ІІІ, рк̃ адв.; так велика# 
з wбу сторон была поражка, так срокга и крывава, иж не вhдаю, бы которыи 
вhкъ срожщую паметати могъ, гіст. аб Ат., 197; видял сонъ что на горh кото-
рую звали Кривая а ннh Лыса..., Еўр. сп., 374; тот рокъ, з ласки Божей былъ здо-
ровъ, на всемъ добрый, нижли рокъ мокрый; жито, яри плохи были, Барк. лет., 45; 
не естъ тая мудрость зъ высокости зступуючи, але земна, душевная, бhсовска, 
Пыт і адк., 106; и зъ козаками война внутрная непотребна о том была, 114 – и 
зъ козаками внутрняя война непотребная о тое жъ была, 128, Дыяр.; і інш. Тут 
пісцы яўна вагаліся ў выбары формы прыметніка прэдыкатыўнага, аддаючы 
даніну адчувальнай для іх тэндэнцыі ў мове да пашырэння займенных форм 
прыметнікаў у састаўным выказніку і адначасова імкнучыся захаваць старыя, 
традыцыйныя прынцыпы ўжывання форм прыметнікаў прэдыкатыўных, якія 
маглі яшчэ праяўляцца ў літаратурнай мове, але не маглі ўжо быць рашаючымі 
пры выбары той ці другой формы.

Атрымоўвалася так, што пры паўсямесным ужыванні займенных форм 
іменныя формы якасных прыметнікаў прэдыкатыўных усё часцей і часцей 
выклікаліся ўжо кніжнай традыцыяй, патрабаваннямі стылістычнага парадку.

Такімі вось асаблівасцямі адзначалася ўжыванне іменных і займенных 
форм прыметнікаў у функцыі выказніка ў старажытнай беларускай мове.

У далейшым выцясненне займеннымі формамі іменных форм якасных 
прыметнікаў прэдыкатыўных (адносныя прыметнікі, як вядома, страцілі гэтыя 
формы даволі рана ў гісторыі беларускай мовы) прадаўжаецца яшчэ з боль
шай інтэнсіўнасцю. Гэтаму тут спрыяў цэлы шэраг акалічнасцей: папершае, 
канчатковая страта іменных форм якаснымі і адноснымі прыметнікамі ў іх 
асноўнай функцыі – атрыбутыўнай, а адноснымі прыметнікамі, акрамя гэта
га, – таксама і ў прэдыкатыўнай функцыі, у выніку чаго займенныя канчаткі 
наогул сталі спецыфічнай формай катэгорыі прыметніка, так што ўзнікшыя 
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ў пазнейшыя часы развіцця беларускай мовы якасныя прыметнікі ўжо ні 
пры якіх умовах не ўтвараюць іменных форм; далей, сціранне семантыч
ных адрозненняў паміж тымі і другімі формамі прэдыкатыўных прыметнікаў, 
дзякуючы чаму ў беларускай мове займенныя формы і пашыраліся так ін
тэн сіўна за кошт іменных, пашыраліся ў такой меры, што ў пазнейшых 
пом ні ках старажытнай беларускай пісьменнасці захаванне іменных форм 
якасных прыметнікаў у выказніку часцей ужо абумоўлівалася стылістычнымі 
прычынамі; і, нарэшце, спыненне далейшага развіцця беларускай пісьмен
насці ў сувязі з забаронай польскім сеймам у 1697 годзе пісаць пабеларуску, 
што прывяло ў далейшым да паслаблення ў беларускай мове традыцый ста
ражытнай кніжнасці, а разам з гэтым – і да значнага паслаблення, а ва многіх 
выпадках нават і да страты тых стылістычных асаблівасцей, якімі ў ранейшыя 
часы развіцця беларускай мовы часта падтрымлівалася ўжыванне іменных 
форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі.

Працэс выцяснення іменных форм прыметнікаў прэдыкатыўных займен
нымі формамі ў беларускай мове зайшоў так далёка і прывёў да таго, што боль
шасць сучасных беларускіх гаворак у рэдкіх выпадках ужывае прэдыкатыўныя 
прыметнікі ў іменных формах. Гэта асабліва датычыцца паўднёвазаходніх 
беларускіх гаворак. Ды і ў паўночнаўсходніх гаворках, згодна даных фаль
клорных зборнікаў і ў асаблівасці – чарнавых запісаў і звязных тэкстаў су
часных дыялектных матэрыялаў, займенныя формы прыметнікаў у функцыі 
выказніка, хаця і не ў такой меры, як у паўднёвазаходніх гаворках, таксама 
з’яўляюцца пануючымі1.

Несумненна, што гэтая асаблівасць жывых беларускіх гаворак павінна 
была пэўным чынам адлюстравацца і ў сучаснай беларускай літаратурнай 
мове, фарміраванне якой пачалося ў ХІХ cт. і свайго сапраўднага росквіту 
якая дасягнула толькі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, калі беларускі народ 
упершыню за ўсю гісторыю атрымаў сваю дзяржаўнасць і самыя неабмежава
ныя магчымасці для развіцця сваіх духоўных і фізічных сіл. З часу спынення 
развіцця беларускай пісьменнасці і да пачатку фарміравання новай белару
скай літаратуры і літаратурнай мовы прайшло каля двух стагоддзяў. Стара
жытная беларуская літаратурная мова цяпер ні ў якім разе не магла ўжо паслу
жыць базай для развіцця новай літаратурнай мовы. Такой базай з’явілася для 
яе жывая гаворка беларускага народа і ў прыватнасці – цэнтральная, мінская 

1 Нельга згадзіцца са сцверджаннем некаторых даследчыкаў беларускай мовы, быццам 
у зоне сучасных гаворак з дысімілятыўным аканнем, г. зн. у паўночнаўсходніх гавор
ках, пераважаюць іменныя формы ў выказніку, а ў зоне гаворак з недысімілятыўным 
аканнем, г. зн. у паўднёвазаходніх, – займенныя.
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гаворка, якая належыць да паўднёвазаходняга дыялекту, але знаходзіцца на 
мяжы з паўночнаўсходнім дыялектам1.

Адной з асаблівасцей цэнтральнай мінскай гаворкі, як гэта было правільна 
падмечана Т. П. Ломцевым2, з’яўляецца пераважнае ўжыванне займенных 
форм прыметнікаў у функцыі выказніка. І гэтая асаблівасць цэнтральнай 
гаворкі ў поўнай меры адлюстравалася ў сучаснай беларускай літаратурнай 
мове як норма, тым больш што гэтаму тут не маглі перашкаджаць кніжныя 
стылістычныя традыцыі.

Паколькі ў сучаснай беларускай мове пераважнымі формамі для прымет
нікаў прэдыкатыўных з’яўляюцца займенныя формы, то адзін час паявіліся 
было выказванні, быццам іменныя формы прыметнікаў у выказніку нао
гул не ўласцівы беларускай мове. У канцы 30х гадоў, напрыклад, папрокі за 
ўжыванне іменных форм прыметнікаў у выказніку былі выказаны народна
му паэту БССР Якубу Коласу ў сувязі з перакладам ім на беларускую мову 
паэмы А. Пушкіна «Палтава». Народны паэт не згадзіўся са сцверджаннем 
некаторых аб неўласцівасці беларускай мове іменных форм прыметнікаў 
у прэдыкатыўнай функцыі і ўказаў на тое, што «кароткімі (г. зн. іменнымі. – 
Л. Ш.) формамі беларуская мова багатая. Прывяду прыклады. Вось, ёсць 
дзіцячая пабаюшка: «Сарокаварона кашку варыла, гэтаму дала, а гэтаму не 
дала, гэты мал». Не малы. А мал. Ёсць такая пагаворка: «І сама малада і дзя
цей чарада...», «Калі міл, то і харош...». Уводзячы гэтыя кароткія формы ў бе
ларускую літаратурную мову, я проста меў на ўвазе рассунуць межы нашай 
літаратурнай мовы – няхай мова расце, развіваецца. І гэта на законнай пад
ставе, паколькі аб гэтым кажуць тысячы прыкладаў народнага фальклору»3.

На самай справе, як сучасныя беларускія народныя гаворкі, так і літара
турная мова нярэдка ўжываюць прыметнікі прэдыкатыўныя ў іменнай фор
ме. Разам з тым, гаворачы аб літаратурнай мове, неабходна адзначыць, што 
ў творах пісьменнікаў старэйшага пакалення (напр., у Я. Купалы, Я. Коласа) 
іменныя формы сустракаюцца часцей і магчымасці іх ужывання больш раз
настайныя, чым у творах пісьменнікаў малодшага пакалення.

Якіміж асаблівасцямі ў такім выпадку характарызуецца ўжыванне імен
ных і займенных форм прыметнікаў у функцыі выказніка ў сучаснай белару
скай мове?

1 Аб фарміраванні сучаснай беларускай літаратурнай мовы падрабязней гл.: К. К. Кра
піва. Працы І. В. Сталіна ў галіне мовазнаўства і задачы беларускай совецкай літа
ратуры, Выд. АН БССР, Мінск, 1951, стар. 14–15.

2 Т. П. Ломтев. Выражение главных членов предложения в белорусском языке, стар. 51.
3 Якуб Колас. Выйсці на прасторы жыцця. Газета «Літаратура і мастацтва», № 19, 1937 г.



167

З лінгвістычнай спадчыны вучонага 

З самага пачатку трэба агаварыцца, што, па-першае, гэтае пытанне да-
ты чыцца толькі якасных прыметнікаў, так як адносныя прыметнікі ў прэ-
дыкатыўнай функцыі, як і ў атрыбутыўнай, паслядоўна ўжываюцца ў займен-
най форме, а прыналежныя – у іменнай. Па-другое, гэтае пытанне не можа 
быць пастаўлена ў адносінах да мовы народных і літаратурных вершаваных 
жанраў, так як ужыванне тут той ці другой формы прыметніка ў большасці 
залежыць ад спецыфікі даных жанраў. Іменная форма тут часта тлумачыцца 
патрабаваннем рыфмы або складу верша. Для прыкладу можна спаслацца на 
1-шы том Збору твораў народнага паэта БССР Янкі Купалы, у які ўвайшлі 
вершы 1904–1907 гг.1 У той час як у творах беларускай мастацкай прозы імен-
ныя прыметнікі ў прэдыкатыўнай функцыі складаюць невялікую частку ў па-
раўнанні з займеннымі прыметнікамі, тут, у вершах Я. Купалы, яны, разам 
з сцягненымі прыметнікамі, складаюць, наадварот, большую палавіну ўсіх 
выпадкаў ужывання прыметнікаў у гэтай функцыі. Такія суадносіны паміж 
тымі і другімі формамі прэдыкатыўных прыметнікаў ні ў якім разе нельга 
лічыць за сапраўднае адлюстраванне асаблівасцей ужывання ў сучаснай бе-
ларускай мове прыметнікаў у функцыі выказніка.

Значыць, даныя паэтычных твораў не могуць быць з поўнай даставернас-
цю прыняты пад увагу пры высвятленні пастаўленага вышэй пытання. Ад-
сюль зразумела, што асноўны матэрыял для вырашэння пытання аб прын-
цыпах ужывання форм прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай беларускай 
мове чэрпаўся намі з аналізу празаічных тэкстаў як літаратурнай мовы, так 
і народных гаворак.

Яшчэ адна заўвага адносна асаблівасцей ужывання іменных і займенных 
форм прыметнікаў прэдыкатыўных у розных жанрах сучаснай беларускай 
мовы. Як ужо адзначалася вышэй, даныя сучаснай літаратурнай мовы па-
казваюць, што толькі ў мастацкіх яе жанрах выяўляецца ўся шматграннасць 
стылістычных і сэнсавых адценняў у значэнні тых і другіх форм прыметнікаў. 
Іншыя-ж літаратурныя жанры ў гэтых адносінах даюць небагаты і аднабако-
вы матэрыял.

Адсюль вынікае, што іменна на мастацкія жанры павінна звяртацца 
асноў ная ўвага ў вырашэнні данага пытання, што і рабілася намі пры аналізе 
фактаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

І апошняе. Гаворачы аб ужыванні іменных форм якасных прыметнікаў 
у прэдыкатыўнай функцыі, трэба мець на ўвазе, што і ў сучаснай беларускай 
мове, як і ў старажытнай, займенныя канчаткі прыметнікаў прэдыкатыўных, 
як і атрыбутыўных, у жаночым і ніякім родах адзіночнага ліку і ва ўсіх ро-

1 Янка Купала. Збор твораў. Вершы, т. І, Выд. АН БССР, 1951 г.
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дах множнага ліку могуць сцягвацца (параўн., напрыклад, – Ды чаго, касец, 
плачаш? Ці твая каса тупа, Ці твая жонка скупа? – Мая каса не тупая, Мая 
жонка скупая, Шырма, 54, дзе першая пара адзначаных прыметнікаў вы
ступае ў сцягненай форме). Асабліваж датычыцца гэта вершаваных народ
ных ды і літаратурных твораў, у якіх сцягненыя формы прыметнікаў прэды
катыўных, у сілу патрабаванняў рыфмы і рытму верша, сустракаюцца скрозь 
і ўсюды, без якіх там ні было адценняў, утвараючы часта механічнае змя
шэнне з займеннымі формамі, ужытымі поруч, напр., Скажы мне, дарожка, 
чаму ты крывая, і вузка, і цесна, Як доля людская, К., Вершы, 69; Кожна рэч 
тут незнаёма і яму чужая, тамжа, 141; і інш. У некаторых выпадках сцяг
неныя формы можна адрозніць ад іменных форм па месцу націска, напр., 
Дзяўчына гэта была незвычайна прыгожа, К., Пал. ап., 46 (параўн. фальклор
ны запіс: Яна як з’ела, – дак то была пригожаа, а то ще у пяць радзей попри-
гожела!, Рам., 186, дзе канчатак у прэдыкатыўным прыметніку прыгожая 
стаіць на поўшляху да сцяжэння); Адзін за адным пайшлі гады. Усе яны былі 
гэтак-жа бе дны падзеямі, як беднай была Арцёмава хата дастаткамі, Сам., 
42 (іменная форма адзначанага прыметніка былаб: бядны); – Мінулася яму, 
кароткі рукі цяперака, Крап., 177 (іменная форма былаб: караткі); у жывых 
гаворках: Як добра свякроў, то добра і нявестка, Шырма, 207 (іменная форма 
былаб: дабра); Йары на хароша. Л’он харошы, γарох, дыялектны запіс, в. Да
равое, Дунілавіцкага раёна, Полацкай вобл. (іменная форма былаб: хараша) 
і інш. У іншых выпадках цяжка знайсці якоенебудзь знешняе адрозненне 
паміж іменнымі формамі і формамі, сцягненымі з займенных. Тым не менш 
на асаблівасць сучаснай беларускай мовы ў пэўных палажэннях сцягваць зай
менныя канчаткі прыметнікаў прэдыкатыўных ніяк нельга забываць.

Ітак, аб асаблівасцях ужывання іменных і займенных форм прыметнікаў 
у функцыі выказніка ў сучаснай беларускай мове.

Вышэй адзначалася, што ўжо ў старажытнай беларускай мове ХVІ і паз
нейшых стагоддзяў, па сутнасці, не існавала такіх абмежаванняў семантыч
нага парадку, якія не даваліб магчымасці прыметнікам прэдыкатыўным вы
ступаць у займеннай форме. Толькі некаторая колькасць прыметнікаў са 
значэннем якаснага стану (виненъ, воленъ, годенъ, готовъ, потребенъ, правъ 
і т. п.) ды прыметнікі ў пэўных фразеалагічных зваротах і ідыёмах звычайна 
ўжываліся ў іменнай форме. Ясна, што сучасная беларуская мова, пры такім 
пашыраным ужыванні займенных форм прыметнікаў у выказніку, амаль што 
не ведае нават тых нешматлікіх абмежаванняў ва ўжыванні гэтых форм, якія 
былі ўласцівы старажытнай мове, і мы часта ў мастацкай літаратуры можам 
напаткаць займенныя формы прэдыкатыўных прыметнікаў там, дзе ў стара
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жытнай мове звычайна ўжываліся іменныя формы тыпу: – Я спадзяваўся, што 
вы здольны разабрацца, хто правы, хто вінаваты, Лыньк. 578; – Фіць! – свіснуў 
Храпковіч. – Кароткія рукі!, Шам., 103; або: Ён гатовы хоць усю ноч спрачацца, 
каб толькі дамагчыся свайго, Казлоў, 231; Гогіберыдзе правы ад першага свайго 
слова да апошняга, Сам., 248; і інш.

Можна сказаць, што ў сучаснай беларускай мове займенныя формы маг
чымы ва ўсіх выпадках прэдыкатыўнага функцыяніравання якасных (і аднос
ных, зразумела) прыметнікаў.

Магчымасціж ужывання іменных форм прыметнікаў прэдыкатыўных 
у сучаснай беларускай мове абмяжоўваюцца цэлым радам акалічнасцей. Сут
насць гэтага абмежавання заключаецца ў тым, што вялікая колькасць пры
метнікаў наогул не ўтварае іменных форм. Паколькі са значэннем іменнай 
формы звычайна звязана ўказанне на пэўны часовы момант у праяўленні 
якасці, то тыя прыметнікі, якія абазначаюць прымету як пастаянную, асноў
ную, характэрную ўласцівасць прадмета, звычайна не ўтвараюць такіх форм. 
Скажам, у такім сказе, як – Хлопцы ў нас вясёлыя, нават насмешнікі ёсць, 
Брыль, 79, – прыметнік вясёлыя ні ў якім разе не можа быць ужытым у імен
най форме без парушэння сэнсу выказвання.

Па гэтайжа прычыне не ўтвараецца іменная форма ад такіх прыметнікаў, 
якія ўваходзяць у склад фразеалагічных зрашчэнняў – ідыём і тэрмінаў (глухая 
пара, праліўны дождж, ударная брыгада, мёртвая пятля, халодная апрацоўка 
метала і т. п.); ад прыметнікаў, якія абазначаюць масці жывёл (вараны, гне-
ды, сівы і г. д.); ад некаторых прыметнікаў, якія абазначаюць колер (блакітны, 
вішнёвы, руды, чырвоны, жоўты і г. д.).

Не ўтвараюць іменных форм і такія якасныя прыметнікі, якія па свай
му паходжанню з’яўляюцца адноснымі (з суфіксам н: асобны, гаспадар-
ны, кроўны, людны, пагодны, патайны, сакаўны, салёны, таемны; з суфіксам 
ск: брацкі, таварыскі; з суфіксам ов: баявы, дамавы і інш.). Наогул тыя 
прыметнікі, якія паявіліся ў беларускай мове ў пазнейшы час яе развіцця, 
у празаічных тэкстах, як правіла, не сустракаюцца ў іменнай форме, і мож
на думаць, што яны не могуць утвараць гэтай формы. На асаблівасці гэтых 
прыметнікаў выступаць толькі ў адной, займеннай форме сказалася тая тэн
дэнцыя да пераважнага ўжывання прыметнікаў прэдыкатыўных у займеннай 
форме, якая рана намецілася ў гісторыі беларускай мовы. У беларускай мове 
такія прыметнікі складаюць даволі буйную групу. Гэта – прыметнікі, утвора
ныя пры дапамозе разнастайнай суфіксацыі і без яе: выносісты, пакладзісты, 
працавіты, хваравіты, малажавы, млявы, дарослы, дохлы, застыглы, заядлы, 
звыклы, змыслы, нядошлы, нямоглы, агідны, вабны, дзейсны, дойны, дрэнны, лад-
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ны, марны, разбітны, паважаны, паважны, хмурны, ціхманы, чароўны, брыдкі, 
гаваркі, хісткі, хрусткі, калючы, злючы, спрыяючы, аднакі, дасціпны, кемны, 
пануры, стракаты, тутэйшы, хцівы і многія іншыя1.

Апрача гэтага, многія прыметнікі, агульныя ўсім усходнеславянскім мо
вам, у выніку свайго пераважнага ўжывання ў займеннай форме, паступо
ва страцілі ўласцівасць утвараць іменныя формы і ў сучаснай беларускай 
мове, у літаратурных творах і бытавой народнай гаворцы, будучы ўжытымі 
і ў выказніку, ужо не сустракаюцца ў іменнай форме, напр., благі (са значэн
нем дрэнны), бледны, босы, востры, гарачы, глыбокі, горкі, доўгі, дурны, круглы, 
лішні, мокры, моцны, мяккі, новы, ранні, розны, рэзвы, тонкі, удалы, цёплы, ціхі, 
чужы і інш. Іншыяж з такіх прыметнікаў выяўлены ў іменнай форме толькі 
ў тым ці іншым родзе або ліку (напр., блізак, вялік, дуж, лыс, хіцер, цяжак, ясен 
і г. д.), прычым у асноўным – у народных і літаратурных паэтычных творах, 
дзе ўжыванне іх часта абумоўлена жанравай спецыфікай.

Адсюль зразумела і тая рэдкаснасць выпадкаў ужывання ў сучаснай бе
ларускай мове іменных форм прыметнікаў прэдыкатыўных у параўнанні 
з займен нымі формамі, што адрознівае беларускую мову ад рускай, дзе імен
ныя прыметнікі ў выказніку ўжываюцца вельмі пашырана.

Паколькі ў сучаснай беларускай мове магчымасці для ўжывання займен
ных форм прыметнікаў у выказніку самыя неабмежаваныя і паколькі іменныя 
формы тут сустракаюцца параўнаўча рэдка, то пытанне аб прынцыпах ужы
вання тых і другіх форм прыметнікаў прэдыкатыўных, па сутнасці, зводзіцца 
да наступнага: у якіх выпадках у сучаснай беларускай мове могуць сустракац
ца іменныя формы гэтых прыметнікаў?

Адказваем на гэтае пытанне.
Большая доля выпадкаў ужывання прэдыкатыўных прыметнікаў у імен

най форме як у літаратурнай, так і народнай мове прыпадае на такія пры
метнікі, якія, абазначаючы не якасць асобы або прадмета, а якасны стан, гра

1 Часта тут іменная форма немагчыма і таму, што яна прывялаб да граматычнай 
аманіміі прыметнікаў з іншымі часцінамі мовы (напр., у групе прыметнікаў, утво
раных ад дзеяпрыметнікаў, так як іменная форма прыдавалаб слову значэнне дзея
прыметніка: арандаваны, забіты, крадзены, нявымерны і т. п.; або ў шматлікай групе 
аддзеяслоўных прыметнікаў з суфіксам ав: кульгавы, рухавы і інш., дзе атрымаласяб 
супадзенне прыметнікаў з формай той ці іншай асобы дзеясловаў прошлага часу), 
выклікалаб немагчымасць дыферэнцыяцыі асобных форм унутры самой катэгорыі 
прыметніка (атрымаласяб змяшэнне іменных прыметнікаў жаночага роду і ніякага 
не пад націскам, займенных прыметнікаў мужчынскага роду ў адзіночным ліку і 
іменных прыметнікаў – у множным), стваралаб нязручнае для вымаўлення слова 
(напр., кепскі, лядашты, пахітры, хлёсткі, шустры і інш.).
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матычна адасобіліся ад астатніх займенных прыметнікаў. Гэтае адасаб ленне 
пэўнай групы прыметнікаў у іменнай форме, як ужо адзначалася, намецілася 
яшчэ ў старажытнай беларускай мове дзякуючы таму, што такія прыметнікі 
звычайна ўжываліся ў значэнні прэдыкатыўных характарыстык прадмета. Да 
такіх прыметнікаў адносяцца наступныя: ахвоч (ахвоцен): – Вы чытаць умее-
це? Пачытайце, я і сам ахвоч яшчэ раз паслухаць, Ч., Тр. пак., 306; Сын і раней 
не ахвоцен быў браць Маньку, а цяпер – не сілаю-ж яго прымушаць, Крап., 229; 
варт: Маршалак пазелянеў ад злосці, даведаўшыся, што яго прыяцель, каторы 
хваліцца, што адразу пазнае чалавека і чаго ён варт, так страшэнна абмыліўся, 
Д.М., Зал., 231; вінават (вінен, віновен, павінен): Хто вінават, што мужык не-
ачэсан, што мужык цёмен і жыве па-свінску, К., Пал. ап., 38; Хто тут вінен, 
разгадайце?.., Куп., Зб. тв., 293; Ён надумаўся зрабіць нешта такое, што павінна 
даць моцнае ўражанне, К., Пал. ап., 53; – А віноўны мы з табою, камісар, Шам., 
146; відзён (бачны – у множным ліку): Відзён быў апусцелы Скуратовічаў хутар, 
Ч., Тр. пак., 241; – Гэта надзейней. Са школы бачны сосны каля ручая, Шам., 
265; волен: Кожын волен жыць, як знаходзіць лепей, К., Пал. ап., 243; вядома 
(акрамя мужчынскага роду): Саўка зразумеў, што следчым ужо вядома тая 
роля, на якую нанялі яго войт і яго прыяцелі, К., Дрыгв., 202; гатоў: Вусцішна 
Зосі адной паміж лесу. Гатоў яшчэ воўк высунуцца ці ліхі чалавек, Крап., 156; 
годзен: – Значыцца, нягодзен? – пакрыўджаным голасам прадаўжаў Сініцкі, 
Казлоў, 270; дастоен (фальклорны): – недастоен, пан Канеўскі, Гуляці са мною, 
Жанч., 127; Я пэўны: дружкі ўсе цябе не дастойны, Куп., Зб. тв., 116; жадзен: 
Да рэволюцыі тут людзі кавалку хлеба былі жадны, Казлоў, 5; задаволен (зда-
волен): Клебер па вачах свайго новага начальніка бачыў, што той ім задаволен, 
Ч., Вял. дз., 656; – Я магу дакласці вам, таварышы, што знаёмствам з вашым 
калгасам мы здаволены, Хадк., 64; згодзен: Відаць было, што ён не зусім зго-
дзен з развагамі ксяндза-крытыка аб пекле Дантэ і аб пекле ксяндза Марцэвіча, 
Бяд., 94; здацен: Гэты Прыбыткоўшчык вельмі здацен на слова, Ч., Ск. л., 509; 
здолен: Разгарні крылле, рушся з месца, ляці на прастор, жыві, як толькі ты 
здолен жыць, К., Пал. ап., 209; знаём: мала хто з любанскіх комуністаў быў 
знаём з такімі метадамі, Казлоў, 53; знадабен (фальклорны): – Дай, каець, 
человечек: на злую годзину я табе знадобен буду, Рам., 251; падобен: Ён нават 
і падобен да старавера, К., Пал. ап., 269; патрэбен: «Салавей» быў патрэбен 
ёй, Бяд., 102; повен: Павятовы «камісарж» чуць-чуць кіўнуў галавою, і гэты 
ківок быў повен велічнасці і паважнасці, К., Дрыгв., 24; праў: – Наогул, Вася, 
ты праў. Капіталісты ў любых абставінах застаюцца капіталістамі, Шам., 
243; пэвен (упэўнен): Яна была пэўна, што гэтая змова паможа, Бяд., 76; Кан-
драт Назарэўскі быў упэўнен у тым, што Тварыцкі тут штосьці ведае, Ч., Тр. 
пак., 311; рад: Як мы рады, якія мы шчаслівыя-б былі, каб зноў убачыць вас! 
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Лыньк., 288; схілен: Было відно, што хлопец вельмі схілен да гэтага, Ч., Лук., 
464; удзячан: Ён стаў навек удзячан фюрэру і за тое, што ён цяпер ужо меў, і за 
прывабныя перспектывы на далейшае, Ч., Вял. дз., 653; уласцівы (у множным 
ліку): Усё гэта гаварыла аб тым, што характару гэтага чалавека не ўласцівы 
мітуслівасць, таропкасць, Лыньк., 216; чуцён: Грукат іхніх машын не мог быць 
чуцён тут, Ч., Ск. л., 523; шчасліў: Я шчасліў, што дажыў да той пары, калі мая 
Беларусь разам з усімі рэспублікамі Совецкага Саюза творыць новае шчаслівае 
жыццё, Куп., Выбр. тв., 909.

У творах беларускіх совецкіх пісьменнікаў малодшага пакалення гэтымі 
прыметнікамі амаль што і вычэрпваюцца ўсе выпадкі ўжывання іменных 
форм у выказніку.

Аднак у іх, ды і ў пісьменнікаў старэйшага пакалення, гэтыя прыметнікі 
могуць выступаць і ў займенных формах, прычым у адным і тымжа значэн
ні – у значэнні якаснага стану. Прыклады шматлікія, прывядзем для ілюстра
цыі некаторыя з іх: Юрка наогул быў маўклівым і таксама не вельмі быў ахвочы 
дзяліцца сваімі мыслямі, нават з бацькам, К., Адшч., 143; Чалавек, які сло-
ва не трымае – сабакі не варты, Сам., 303; Спрабавала яна пераканаць сябе, 
што дзеці не вінаватыя і не могуць адказваць за бацьку-здрадніка, але гэта 
мала дапамагала, Шам., 75; Яны нявінныя, як божыя ягняткі, К., Пал. ап., 
Пол., № 8, 1950 г., 61;– Павел Сцяпанавіч... галубчык, родны. Богам клянуся, 
дзіцямі сваімі. Не віноўны я, Шам., 141; Гаўрыла Сцешыц, комуніст, быў вя-
домы тут і як партызан грамадзянскай вайны, Казлоў, 56; Усе малайцы даўно 
ўжо вядомыя, як здольныя спрактыкаваныя маракі, Маўр, 262; Стань-жа, 
выпрастаўшы плечы..., Будзь гатовы да сустрэчы, Глебка, 243; – Кава ўжо га-
товая, Буд., 312; Паляжаўшы вечарам, ён садзіўся к сталу, вячэраў і выпіваў бу-
тэльку піва, часамі яшчэ заглянуўшы перад гэтым у свае рахункі, каб яны былі 
гатовыя да заўтрашняга дня, Ч., Вял. дз., 612; – Я не згодны, – сказаў Андрэй 
Міхайлавіч, Сам., 348; Ён моцна быў нездаволены сабою, бо вёў сябе, як які-
небудзь школьнік у прысутнасці дзяўчыны, якая хоць і незнаёма з ім, але добра 
ведае яго, К., Пал. ап., 106; – Ты майго, браце, рамяства не чапай. Не кожны 
да яго здатны, Лыньк., 73; Цяпер яна пачала разбіраць, што голас як-бы зна-
ёмы, Ч., Лук., 408; Раней увесь час яны былі нават мала знаёмыя, Ч., Вял. дз., 
630; Ён мала падобны да грузіна, Сам., 138; Ён быў цяпер нікому не патрэбны, 
Стах., 109; Ці работа патрэбная, ці не, – яму ўсёроўна, Бяд., 50; Поўны жальбы 
і нуды, К., Вершы, 53; Салдат была поўная вёска, Ч., Бацьк., 137; У студыі маглі 
заўважыць яго адсутнасць, хаця ён быў пэўны, што ў часе такой суматохі мала 
хто там аб ім думае і дбае, Бяд., 78; Я, чамусьці, увесь час быў глыбока ўпэўнены, 
што мы праскочым, Казлоў, 26; Ён думаў, што Тапурыя будзе вельмі рады та-
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кому ходу ягоных гаспадарскіх спраў, Сам., 54; – У душы ён быў удзячны Алён-
цы, Хацк., 106; Ён быў-бы шчаслівы, каб меў у сабе сілу адкінуць усё гэта, Сам., 
280; і інш. У рускайжа мове ўжыванне займенных форм такіх прыметнікаў 
носіць нелітаратурны характар.

Некаторыя з гэтых прыметнікаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове 
не ва ўсіх родах і ліках прадстаўлены ў займенных формах. Не заўсёды яшчэ 
будзе прывычным ужыванне тут займенных форм, хаця з цягам часу яны ўсё 
больш і больш пашыраюцца тут, што відно асабліва на аналізе мовы паслява
еннай мастацкай прозы. Ужыванне той ці другой формы даных прыметнікаў 
залежыць таксама ад індывідуальнай манеры пісьменніка. Тым не менш ёсць 
падставы сказаць, што ў сучаснай беларускай мове гэтыя прыметнікі маюць 
тэндэнцыю страчваць іменныя формы ў прэдыкатыўнай функцыі.

Гэтая тэндэнцыя прывялаб да яшчэ больш прыкметных рэзультатаў, 
каліб ёй не супрацьстаяла ў частых выпадках наяўнасць лексічнага разы
ходжання паміж значэннямі іменнай і займеннай формы таго ці іншага з ад
значаных прыметнікаў.

Справа ў тым, што ў сучаснай беларускай мове многія з адзначаных пры
метнікаў могуць называць не толькі якасны стан і выступаюць у значэнні 
прэдыкатыўных характарыстык прадмета. Часта такія прыметнікі высту
паюць у зусім іншым лексічным значэнні, абазначаючы характэрную, пад
крэсленую прымету або ўласцівасць прадмета, напр., – Ваша праца нікуды 
не вартая, Лыньк., 190 (у значэнні – дарэмная); Яму ўручылі запіску, жэстамі 
паказалі яму, што вольны, што ён можа ісці ў горад, тамжа, 227; – Ну што 
партфель? Трымай яго заўсёды ў руках, а тут – раменьчык перакінуў праз пля-
чо, і рукі вольныя, Стах., 123; – І людзі-ж у вас здольныя, К., Адшч., 62; Усе 
адзін аднаго ведалі з маленства, чалавек-жа і хлопец, што начавалі ў вёсцы, 
былі ўсё-ж такі невядомыя, Ч., Лук., 465 (у значэнні – чужыя); А Петрык ня-
годны такі (у значэнні – дрэнны) – не хоча гуляць з цацкамі, а ўсё плача ды на 
рукі лезе, Крап., 103; – Дык што-ж? Не спрачаюся, вашы мужыкі нікуды нягод-
ныя, К., Пал. ап., 38; – Ну, ну, справа патрэбная, – важна прамовіў пісар, там
жа (у сэнсе – карысная, неабходная); Але справа не зусім пэўная, можа лопнуць, 
Сам., 279 (у сэнсе – ненадзейная); Ці шчаслівыя яны тут і як мысляць яны сваё 
шчасце? К., Адшч., 56; і інш.

Прыметнікі з такім значэннем выступаюць толькі ў займеннай форме; 
іменная форма тут немагчыма, бо ў такім разе няясным былоб лексічнае зна
чэнне таго ці іншага прыметніка: выступае даны прыметнік як назва якасці 
прадмета ці з’яўляецца яго прэдыкатыўнай характарыстыкай?
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Гэтая вось неабходнасць адрознення лексічных значэнняў таго ці іншага 
з адзначаных прыметнікаў іменна з боку яго формы і абмяжоўвае пашырэнне 
займенных форм у групе прыметнікаў, абазначаючых якасны стан прадмета.

Ітак, мы разгледзелі адну з магчымасцей ужывання прэдыкатыўных 
прыметнікаў у іменнай форме ў сучаснай беларускай мове.

З іншых выпадкаў вялікую частку складаюць такія, дзе іменная форма 
прэдыкатыўнага прыметніка выклікана прычынамі стылістычнага парад
ку. Гэта – у асноўным такія прыметнікі, якія ўваходзяць у склад народных 
прыказак, загадак, усякага роду прымавак і сентэнцый народнай мудрасці, 
спецыфічных фальклорных параўнанняў і іншых моўных мастацкіх элементаў, 
якімі так багата беларуская народная творчасць і якія вельмі часта пранікаюць 
адсюль у мастацкую літаратуру. Запісы народнай творчасці, як паэтычных, 
так і празаічных жанраў, перапоўнены такімі выразамі, прычым захаванню 
іменнай формы прыметніка ў многіх з іх садзейнічала рыфмаванне гэтага 
прыметніка з іншым словам або рытмамеладычная пабудова выраза. Вось не
каторыя з такіх выразаў: Бывши в водзе, став сух, Нас., 9; Мой хвор мужичок, 
да красен, як бурачок, а я здорава, да жовта, як моркова, тамжа, 78; Ни лижи 
товкача, лыс будзешь, тамжа, 100; Не плюй на кривого, сам будзеш горбат, там
жа, 101; Не такое еще диво, што молоко сиво, тамжа, 103; Не так чорт стра-
шен, як его малююць, тамжа, 104; Одзин хлеб приедлив, тамжа, 118; Пригожи 
на шубе и латки от роднага татки, тамжа, 137; Спасибо за полудзень, а й без 
яго не голодзен, тамжа, 154; Велик дуб, да дуплянатый, Шэйн, 474; У восинь и 
виробей богат, тамжа, 482; Карман сух, дык і поп глух, Антырэл. зб., 136; Бог 
та бог, ды і сам не будзь плох, тамжа, 133; Бяз мужа цягні жылы, пакуль жыва, 
Жанч., 246; Славен бубен за гарами, Шырма, 206; Хоць гол, ды вясёл, тамжа; 
загадкі: Гаршочак вумён, Сем дырочок у ём, Шэйн, 488; Сам худ, а галава з пуд, 
Шырма, 209; параўнанні і іншыя спецыфічныя выразы, у якіх прыметнік 
часта называе фізічны або псіхічны стан асобы або жывёлы: С того часу як 
тольки воўк почуе гдзе есть весельле, то як жиў уцекае, Шэйн, 22; спалохаўся, 
чуць жыў, Сержп., 141; але жывуч гад, як кот, тамжа, 62; Дробен мак, а Ко-
щея ящо дробней порвало! Рам., 73; Вот ён и думыиць: куды мне их дзиваць? 
Я стар, скоро помру и гроши мое разьбяруць быдлы, Шэйн, 146; Ён сам сабе по-
думав и засмеявся: «у целе я дуж!», Рам., 95; Астаўся той чалавек адзин, як кол 
и гол, як маци радзила, Сержп., 35; Иван-жа Златвус сыт быў духом божим, 
а матка есци хоцела, Рам., 68; сам скачэ з купины на купину й не лыс, Сержп., 
59; А хто у нас на зайцы лас?, Шырма, 87; А γаспадар ужо кажа: эй, чуднайа, 
ц’и скац’ина ў скац’ину н’и ўдасца, чалав’ек на чалав’ека и то пахош, дыялек
тны запіс, в. Слабада, Смалявіцкага раёна, Мінскай вобласці; і г. д. Асабліва 
багатая фразеалагічнымі зваротамі з іменнымі прыметнікамі народная паэ
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тычная мова, што і дае магчымасць шырока ўжываць, у самых разнастайных 
выпадках, гэтыя прыметнікі ў літаратурных паэтычных жанрах.

Ва ўсіх гэтых выразах іменныя формы прыметнікаў ужываюцца здаўна. 
Захавалісяж яны аж да сучаснага моманту дзякуючы таму, што такія выразы, 
з’яўляючыся састаўной часткай сістэмы вобразаў жывой народнай гаворкі, 
выкарыстоўваліся ў моватворчай практыцы як гатовы славесны матэрыял, 
без змянення яго фармальных асаблівасцей.

У тых выпадках, калі такія выразы сустракаюцца на старонках мастац
кай літаратуры, прычыны іх ужывання відавочныя. Гэта – ні што іншае, як 
адзін з сродкаў «речевой выразительности»1, як адзін з сродкаў абагачэн
ня мовы пісьменніка невычарпальнымі багаццямі моўных вобразаў народ
най славеснасці. Зразумела, што гэтыя фальклорныя выразы часта падаюц
ца пісьменнікамі ў пераапрацаваным выглядзе. Прыклады, дзе пісьменнікамі 
скарыстаны выразы з іменнымі прыметнікамі прэдыкатыўнымі, уласцівыя 
вуснай народнай творчасці, у мастацкай літаратуры шматлікія; для ілюстрацыі 
прывядзем некаторыя з іх: – Чым хата, як той казаў, багата, – тым і рада, 
Брыль, 74; – Свая сярмяжка, як кажуць, не цяжка, тамжа, 114; Хоць пагарду 
цярплю, – Мушу быць глух і нем, Куп., Зб. тв., 278; (параўн. фальклорны запіс: 
Ой, упала дзяўчыначка і нема і глуха, Шырма, 179); І сена будзе цэла, і козы бу-
дуць сыты, К., Дрыгв., 46; (параўн. фальклорны запіс: И вовк сыт и козы целы, 
Нас., 53); – Вярнуўся твой Васіль, застаўся, богу міламу дзякаваць, жыў да 
здароў – і няхай-бы сабе ціханька сядзеў, пакуль сядзіцца, Брыль, 38; ...далажыў 
яму, што просьбу яго ён выканаў, дзяцей яго наведаў, што яны жывы і здаровы 
і што ніякай небяспекі ў той глухой вёсцы для іх няма, Казлоў, (параўн. фаль
клорны запіс: Як тульки яны пришли до дому, то бацьки вельми радовалися, што 
ўсе живы и здоровы, Шэйн, 91); Хаця-б адно ведаць: ці жывы? А то ніякай весткі 
з самага пачатку вайны. Свет вялік. Ні часці яго не ведаю, нічога..., Казлоў, 201; 
Што я мужык, усе тут знаюць, І, як ёсць гэты свет вялік, З мяне смяюцца, па-
гарджаюць, Куп., Зб. тв., 59; (параўн. фальклорны запіс: Свет вялик, – можа 
быць праўда, – каже пан, Шэйн, 244); таксамаж падобныя да гэтага выразы: 
Але хоць колькі жыць тут буду, як будзе век тут мой вялік, Ніколі, браткі, не 
забуду, Што чалавек я, хоць мужык, Куп., Зб. тв., 60; Гаруй, бядуй, як год вялік, 
Куп., Зб. тв., 199; – Што-ж, хрэсніца, віншую... Молада-зелена на выгляд, а бач, 
чаго дабілася, папрацаваўшы, як след, Хадк., 130; – Ды яно не ў спеху справа. Але 
і ты ўжо не маладзён, глядзі, глядзі, пад трыццаць табе падбіраецца, Лыньк., 

1 Тэрмін запазычан у акад. В. В. Вінаградава з яго артыкула «Значение работ И. В. Ста
лина для развития советского языкознания» ў зборніку «Вопросы языкознания в све
те трудов И. В. Сталина», выд. МУ, 1952, стар. 25.
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2861; – Стой! Ты, брат, хіцёр, Саханючок..., К., Пал. ап., 119; (параўн. фаль
клорны запіс: Трэба ведаць, што гэты коваль быў дужо хицяр, Шэйн, 153, або: 
Мужик глядзиць, як ворона, а хицер, як чорт, Нас., 80); – З бабамі ваяваць па 
вёсках спрыцён, ведае, дзе куры нясуцца! – дадаў нехта з боку, Лыньк., 713; і г. д.

Само сабою разумеецца, што ўжыванне іменных форм прэдыкатыўных 
прыметнікаў у прыведзеных выразах абумоўлена чыста стылістычнымі пры
чынамі.

Тоеж самае можна сказаць і аб ужыванні іменных прыметнікаў, якія 
ўваходзяць у склад гатовых, традыцыйных моўных формул., напр., прыві
тання: От, той купец і гавора: «здоров, хлопчик!» – Здоров, дедка!, Рам., 73; Той, 
расчулены такой раптоўнай хлапецкай пашанай, забубніў узрушана: «Здарове-
нек, хлопчык, здаровенек», П., Маг. кан., 158; – Бывай здароў, Мішка!, П., Цёпл. 
дых., 44; – Здарова, Аўгінька! К., Дрыгв., 250; – Бывайце здаровы, суседзі, Сам., 
68; – Ну, дык бывайце здаровенькі, таварыш камісар! Я хутка вярнуся..., Лыньк., 
40; – Здаровенькі былі! – гукае ён, Брыль, 36; (у пераносным значэнні: – Вы-
дадуць цябе паліцаі і... здароў будзь, Чмаруцька!, Лыньк., 320); пажадання: – Ле-
начка, каб здарова была, наша настаўніца, так зробіць, так зробіць усё, што 
сядзіш, як у горадзе..., Брыль, 21; – Ну, што-ж, няхай здаровенькі жывуць, там
жа, 35; – Чаго ты млееш, няхай сабе яна едзе куды ёй трэба, а ты сабе жыві 
здароў, Ч., Лук., 431; – Ну, малаціце здаровы, Крап., 251; ветлівасці: Будзь ласкаў, 
змілуйся над горам маім, Куп., Зб. тв., 357, Добры дзень! Просив батька и матка, 
штоб вы ласковы были, к нам на обед пришли! Рам., 342; прымаўкі за сталом: – Ну, 
Зоська, будзем жывы, Крап., 212; гасцінных запытанняў: – Як самі здаровенькі? 
Крап., 179; падбадзёрванняў: – Будзь смел. Я цябе буду аберагаць, Адамка, Ч., 
Вял. дз., 619; – Смела будзь. Я-ж можа не маленькая, Крап., 172; – Будзь спа-
коен... Адам, Ч., Вял. дз., 618; а таксама ў іншых выпадках, звязаных з ужыван
нем іменных прыметнікаў у адзначаных формулах: – Сам здароў ведаеш, што 
ім трэба. Старое адрыгваецца, Брыль, 37; Стах ад раны ўмірае, А кароль здароў 
вяртае, Куп., Зб. тв. (пераклад з М. Канапніцкай), 396; і г. д.

1 У ДунінаМарцінкевіча («Сялянка», 82) слова маладзён сустракаецца як назоўнік: 
Дабровіч. Сумняваюся, каб ты не праіграла (гутарка ідзе аб жаніху. – Л. Ш.). Мала-
дзён, што марыць толькі аб загранічных прыемнасцях. У Слоўніку Насовіча, стар. 288, 
гэтае слова абазначана: 1) як назоўнік – у значэнні малакасос: Тобе молодзёну еще не 
пора знаць о том. Сем дзён молодзён, Прыказ., І; 2) як прыметнік: Молодзён ты еще на 
гету работу. Магчыма, што на ўжыванні данага прыметніка ў іменнай форме магла 
сказацца форма назоўніка.

2 У такім выпадку, як: Чаму ён такі ласкавы? Маўр, 415, – іменная форма адзначанага 
прыметніка ні ў якім разе немагчыма, таму што тут гэты прыметнік называе харак
тэрную, істотную прымету.
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Паколькі ва ўсіх гэтых выпадках ужыванне іменнай формы прыметнікаў 
выклікана не семантычнымі прычынамі, а чыста стылістычнымі, то там, дзе 
не ставілася мэта стылістычна афарбаваць той ці іншы выраз, прыметнік 
прэдыкатыўны выступае не абавязкова ў іменнай форме: ён можа выступаць 
і ў займеннай форме, так як выкарыстанне ў кантэксце такога выраза само 
па сабе ўжо носіць пэўную стылістычную функцыю. І гэта датычыцца як 
жывой гаворкі, так і мовы літаратурных твораў, напр., Мачульскі быў з намі, 
мы бачылі, што ён жывы-здаровы, нічога нядобрага з ім не здарылася, Казлоў, 
98; З усяе вёскі нейкім цудам засталася толькі школа, а то ўсё спалілі пракля-
тыя карнікі. Ды нічога, усё адбудуецца, былі-б толькі ўсе жывыя, ды здаровыя, 
Шам., 283; Выходзиць воўк и пытаецца у ёй: «Чаго ты сегодня такая сытая?», 
Шэйн, 20; А пан быў рабый, не пригожий, али-ж надто ласый да дзевак, там
жа, 393; і ён зрабіў тое самае, што зрабіў ноччу з тым дурнем Гансам, які быў 
завельмі ласы на сабалёныя скуры, Лыньк., 181; Сеў Марка на коня, и тольки 
сказаў: «бывайце здаровые!», Шэйн, 379; – Ну, Якуб, бывай, брат, здаровы, К., 
Пал. ап., 214; – Дык няхай пан будзе ласкавы дазволіць мне пабудаваць хатку на 
тэй панскай камяніцы, што ляжыць аблогам, Ч., Бацьк., 66; – Спіце, гаспадынь-
ка, здаровенькія, Ч., Тр. пак., 307; і інш. У некаторыхжа выпадках магчыма 
проста механічнае змяшэнне той і другой формы прыметніка, напр., у Шэй
на – поруч на адной і тойжа старонцы аб адным і тымжа: Поп моўчиць..., а 
того не ведаиць, што мальчик еты быў дужо цяжек – Мальчик дужо быў цяж-
ки, што аж конь стаў пот пеной, 38; аналагічна ў Раманава: А сяредний спраши-
ець: «ци смашан, брат, мёд?..» – А меньший кажець сяредняму: ци смашный мёд? 
И той кажець: смашный!, 404; або ў мастацкай літаратуры: Грышка: ...вось як 
яны, людзі судовыя, умеюць: і воўк будзе сыты (займенная форма), і козы цэлы 
(іменная), Д.М., Пін. шл., 199; і інш.

Да выпадкаў, дзе ўжыванне іменных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай 
функцыі выклікана стылістычнымі прычынамі, адносяцца яшчэ і такія, ад
розненне якіх ад папярэдніх заключаецца ў тым, што калі першыя непасрэд
на звязаны з народнай фразеалогіяй, то гэтыя вызначаюцца сваім кніж ным 
характарам і з’яўляюцца асаблівасцю літаратурнай мовы. Сюды ўва хо
дзіць, папершае, група ад’ектыўных сказаў, у якіх іменная форма пры мет
ніка прэдыкатыўнага ўжыта з мэтай прыдаць усяму выказванню адценне 
ўзнёсласці, элемент высокага, урачыстага стылю, напр., Час вызвалення блізак! 
Блізак час, калі зноў мы збярэмся ў шчасці і радасці вялікай сваёй сям’ёй на род-
най зямлі. Узнімайся, народзе мой, на вялікую расплату! Куп., Выбр. тв., 931; Су-
ровыя складкі на ілбе разгладзіліся, і строгі былі яго самкнёныя губы і выгнутыя 



178

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

чорнымі дужкамі вусы на іх (гутарка ідзе аб забітым у баі Мартыне), К., Дрыгв., 
290; Як прыгожы былі раніцы да ўсходу і на ўсходзе сонца!, К., Пал. ап., Пол., 
№ 11, 1949 г., 48; і інш.; падругое, такія ад’ектыўныя сказы, якія па свай
му зместу з’яўляюцца глыбокімі разважаннямі, падчас філасофскага парад
ку, напр., у празаічных творах М. Багдановіча: Зямля наша сувора, жорстка, 
невясёла, і так нацвёрда на ёй існаванне чалавека, апавяданне «Шаман», 347; 
Але нядоўгавечна на свеце краса, апавяданне «Марына», 351; у палескіх апо
весцях Я. Коласа: Бо ніколі не страціць для нас цікавасці чалавек, бо праяўленне 
яго розуму бязмежна, бо дарогі яго не вызначаны, бо формы яго жыцця і яго 
ўзаемаадносін да другіх людзей бясконца размаіты, аканчальна не выяўлены 
і ніколі не могуць стаць аканчальнымі, 23; А горай за ўсё гэта тое, што перад 
смерцю мы бяспомачны і слабы, 25; Часамі настаўніку здавалася, што яго школа 
адстае, што дасягнутыя вынікі нязначны і што, наогул, ён няважны настаўнік, 
55; Гаспадару часта шкода разлучацца з канём ці з кароўкаю, або з сабакам не 
затым, што яны для яго карысны, а проста па прывычцы, 72; А між тым усе гэ-
тыя сляпыя агульныя выразы вельмі шкадлівы, бо яны звязваюць уніклівую дум-
ку чалавека, заспакойваюць і закалыхваюць яе..., 73; Усе-ж дарогі, якія маглі-б 
прывесці іх да выйсця з гэтага зачарованага кругу, для іх былі няясны, 163; – ...для 
мяне няясны дзве сілы ў дзяржаве, ад якіх і будзе залежаць усё: сялянства і вой-
ска, 287; ...рабіць арганізавана і дружна, каб вашы паступкі сапраўды былі рэво-
люцыйны і свядомы, 303; у «Дрыгве»: Стройная бландынка, забіўшыся ў куток, 
з сардэчным болем і смуткам думала аб тым, як коратка і няпэўна шчасце на 
свеце..., 90; і інш., дзе значэнне формы цяперашняга часу – унечасовае, а пры
меты – абсалютна пастаяннае, без якогаб там ні было ўказання на адносіны 
яе да моманту гутаркі.

Сюдыж трэба аднесці і некаторыя іншыя ад’ектыўныя сказы з іменнай 
формай прыметніка, часта ўтвараючага якбы фразеалагічнае адзінства з ін
шымі, звязанымі з ім, словамі. Сфера ўжывання гэтых сказаў таксама абмя
жоў ваецца выключна літаратурнымі жанрамі, прычым можна думаць, што 
імен ныя формы тут знаходзяцца ў пэўнай сувязі з аналагічнымі кан струк
цыямі рускай мовы, дзе ў такіх выпадках іменная форма прыметніка абавязко
ва, напр., у палескіх аповесцях Я. Коласа: – Дык трэба, бабка, карыстацца ёю 
і ўзяць ад яе ўсё, чым яна міла і люба?, 1261; ...здаецца нейкім прыкрым архаізмам, 
варожым да ўсяго, што свежа і молада, 245 (у адзначанай пары сказаў іменныя 

1 Тут, магчыма, і не без уплыву народнай фразеалогіі, параўн. фальклорныя запі
сы: – Пан мне мил, пан мне люб, я пана й узяла, Шэйн, 199; Міла, люба мне тая ста-
рана, дзе п’ець, гуляець радзінка мая, Шырма, 19; і інш.
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пары выступаюць, як гатовы фразеалагічны зварот); І тут-жа прыгадаліся 
словы Антаніны Міхайлаўны, што Ліда не абыякава да свайго настаўніка, Пол., 
№ 8, 1950 г., 47; у Бядулі: Яе захапленне катамі пераходзіць усялякія межы, ды 
іначай і быць не можа, іначай пані была-б недастойна іх, 53; (у двух апошніх 
выпадках іменныя прыметнікі, як і ў рускай мове, развілі сістэму склонава
га кіравання, і ўжыванне іх магчыма толькі з дапаўненнем, але ў беларускай 
мове і ў такім разе могуць ужывацца займенныя формы прыметнікаў, напр., 
Хто не дзівіцца з дужае велічы, хто не горды яе (радзімы. – Л. Ш.) хараством, 
гл. верш «Нашы дні» 1939 г., 156); і інш.

Менш выражана адценне кніжнасці ў такіх выразах, як: Іллюк з радасцю 
падумаў, што яна не гаварыла-б так, каб ён не быў ёй дораг, Вясн., 19 (іменная 
форма гэтага прыметніка ўжываецца і ў іншых родах: Станіслаў. Адэля, – вы-
бачайце, – панна Адэля, – ці-ж з маіх паступкаў, з маіх вачэй ты не вычытала 
таго, як ты дорага майму сэрцу?, Д.М., Зал., 228; –...будзьце асцярожнымі. 
Нам вельмі дорага зараз жыццё кожнага нашага байца, Шам., 134; і г. д.); Хіба 
гэтыя весці не будуць цікавы для камандзіра войска? К., Дрыгв., 60–61; – Не, 
сланы мне нецікавы, Лыньк., 155; – Галетніцкая драбяза, я-ж кажу, нам не 
страшна, Ч., Бацьк., 73; (або ў множным ліку: Яго заклятыя ворагі, Талаш 
і Мартын Рыль, напэўна, пайшлі разам з чырвонымі і сюды наўрад ці вернуцца, а 
калі і вернуцца, то Васілю цяпер яны не так і страшны, К., Дрыгв., 249); і т. п., 
так як такія выразы часцей можна сустрэць у народных гаворках (параўн. 
у Насовіча: Пьяному и капля дорога, 142; Ленивому коню и дубина не страш-
на, 74). Аднак у такіх выразах, як, скажам, – Нам, беларусам, асабліва род-
на і дорага гэта неўміручае імя (Т. Г. Шэўчэнкі. – Л. Ш.), Куп., Выбр. тв., 912; 
Светлае імя Гарбачова памятна і дорага ўсяму беларускаму народу, Казлоў, 
216 – іменныя формы адзначаных прыметнікаў выкліканы зноўтакі агуль
ным урачыстым гучаннем выказванняў, а сам характар такіх выказванняў – 
спецыфічна літаратурны.

Чым тлумачыцца магчымасць ужывання ў гэтых выразах прэдыкатыўных 
прыметнікаў у іменнай форме пры паўсямесным распаўсюджанні ў сучаснай 
беларускай мове займенных форм?

У некаторых з такіх выказванняў магчымасць ужывання іменнай фор
мы прэдыкатыўнага прыметніка асноўваецца на стылістычных традыцы
ях беларускай пісьменнасці, у помніках якой у падобных выразах нярэдка 
выкарыстоўваліся аналагічныя канструкцыі ад’ектыўных сказаў – таксама 
часта з пэўнай стылістычнай афарбоўкай накшталт а коли тоть имь не бу-
детъ милъ и любъ то инного оберутъ, Фундушовы запіс ад 1517 г., Вілен. акты, 
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10; учините его або жыва або мертва, гіст. аб Гвід., 138; і т. п.1 У іншыхжа вы
разах ужыванне іменнай формы падтрымліваецца ўплывам сучаснай рускай 
літаратурнай мовы з яе багацейшай сістэмай стылістычных сродкаў, адным 
з кампанентаў якой і з’яўляецца спецыфічнае выкарыстанне іменных форм 
прэдыкатыўных прыметнікаў у пэўных выпадках.

У сучаснай беларускай мове амаль ва ўсіх гэтых выпадках магчыма за
мена іменнай формы прыметніка займеннаю, прычым без істотнага пару
шэння сэнсу выказвання (параўн., напрыклад, такія сказы: Час вызвален-
ня блізак! Куп., Выбр. тв., 931 – Час вызвалення блізкі!; Гладкая дарога ўсім 
даступна, Казлоў, 89 – Гладкая дарога ўсім даступная; і г. д.). Іменна гэтым 
і тлумачыцца той факт, што пры ўсіх тых магчымасцях, якія маюцца ў су
часнай беларускай літаратурнай мове ў адносінах ужывання іменных форм 
прыметнікаў прэдыкатыўных у падобных выразах, усёж такі такія выразы 
параўнаўча рэдкія. Пры пашыраным ужыванні ў сучаснай беларускай мове 
прэдыкатыўных прыметнікаў у займеннай форме такія выразы з іменнымі 
формамі прыметнікаў выдаюцца сугуба літаратурнымі, кніжнымі; яны мала 
распаўсюджаны ў жывой народнай гаворцы, а калі часам і пранікаюць сюды, 
то кніжныя вытокі іх выразна адчуваюцца. А гэта, у сваю чаргу, не можа не 
абмяжоўваць ужыванне такіх выразаў і ў мастацкай літаратуры.

Такім чынам, у выпадках з ярка выражаным стылістычным значэннем 
іменных форм прэдыкатыўных прыметнікаў увасобіліся, з аднаго боку, тыя 
ці іншыя асаблівасці народнай фразеалогіі, а з другога боку – традыцыйныя 
магчымасці выражэння праз гэтыя формы пэўных стылістычных адценняў 
выказвання, звязаных з яго жанравым ужываннем, прычым тут іменная фор
ма прыметніка часта падтрымліваецца ўплывам рускай літаратурнай мовы.

Разгледжаным амаль што і вычэрпваюцца ўсе тыя выпадкі, дзе ў сучаснай 
беларускай мове магчыма ўжыванне прэдыкатыўных прыметнікаў у іменнай 
форме. Застаецца незакранутай яшчэ такая група ад’ектыўных сказаў, у якіх 
іменнымі прыметнікамі выражаецца фізічны стан, перажыванне ці настрой 
асобы ў даны момант – як часовая прымета суб’екта, а не яго прэдыкатыўная 

1 Гэтую асаблівасць старажытнай беларускай мовы, напрыклад, трапна выкарыстоўвае 
М. Багдановіч у сваім невялікім празаічным творы «Апавяданне аб іконніку і залата
ру, людзях мудрых і красамоўных, кнігалюбцам нейкім дзеля славы божай ды размна
жэння дабра паспалітага выдадзенае», дзе даецца спроба стылізацыі пад старажыт
ную беларускую пісьменнасць. Так, мы сустракаем тут: Малюнкі тыя, што Сальватор 
Роза з іконнікамі полацкімі робіць, там скрозь звыклы і нікога ўжо яны не дзівуюць, лю-
дзям усім, дзеля красы сваёй, у спадобе стаўшы, а майстрам здольным славы і гонару 
прыдаючы, Багд., 343.



181

З Лінгвістычнай сПадчыны вУчонага 

характарыстыка. Іменна гэтай асаблівасцю даныя прыметнікі з’яўляюцца 
блізкімі да групы прыметнікаў са значэннем катэгорыі стану (тыпу: гатоў, 
рад, павінен і т. п.) і адначасова адрозніваюцца ад іх.

Выпадкі з адзначаным значэннем іменных прыметнікаў прэдыкатыўных 
у беларускай мове нешматлікія. Прывядзем некалькі прыкладаў з жывой, на
роднай гаворкі і з твораў мастацкай літаратуры: – Не, чалавеча, ня пусьцим! 
пан наш хвор, Шэйн, 161; Йа́ ўжо́ н’адужа кас’и́ц’, дыялектны запіс, в. Сла
бада, Докшыцкага раёна, Полацкай вобл.; Ядвіся была сур’ёзна і як-бы крыху 
чымся заклапочана, К., Пал. ап., 141; Тамара Алексееўна была зусім спакойна, 
тамжа, 182; – Што не весел, галаву павесіў? К., Адшч., 8 (тут, акрамя ўсяго, 
якбы фразеалагічны зварот, скрэплены рыфмай); У гэтым быў грэшан і сам 
старшыня, тамжа, 105; (параўн. фальклорны запіс: там вельми ўсе светое, а 
чалавек грешны, Сержп., 2; літаратурны: Усе мы людзі, усе грэшныя, Бяд., 94, дзе 
ўжыта займенная форма прыметніка, паколькі тут гэты прыметнік выражае 
ўнечасовую ўласцівасць, а не стан асобы); Ён не далёк быў ад таго, каб шукаць 
сабе якой-небудзь новай мары, Ч., Вял. дз., 584 (тут іменная форма прыметніка 
далёк магла быць выклікана яшчэ і тым, што ў адным выпадку прыметнік вы
ступае як своеасаблівае, граматычна адасобленае фразеалагічнае зрашчэнне 
з дапаўненнем: далёк ад...); – Пакінь ты свае жарты. Мне свет не міл, а табе 
дурэць на ўме, Крап., 158; То скардзіцца бывае, што нядуж стаў, рукі млеюць, 
тамжа, 187; – А пра коней не турбуйцеся, сыты будуць, Лыньк., 145.

Іменная форма ў данай групе ад’ектыўных сказаў у пэўных выпадках 
выклікаецца лексічным разыходжаннем у значэннях форм таго ці іншага 
прыметніка. Тут паказальным будзе параўнанне выпадкаў з ужываннем той ці 
другой формы прыметніка жывы ў прэдыкатыўнай функцыі. Гэты прыметнік 
у сучаснай беларускай мове ўжываецца ў некалькіх значэннях. Але заўсёды, калі 
прыметнік жывы абазначае якасць, уласцівасць прадмета або асобы, ён высту
пае паслядоўна ў займеннай форме, і замена гэтай формы іменнаю тут амаль 
што ва ўсіх выпадках не дапусціма. Так, прыметнік жывы выступае ў зай меннай 
форме, будучы ўжытым у значэннях: 1) поўны жыццёвай энергіі, напр., А Кірыл, 
як замеціў настаўнік, нейк асунуўся, толькі вочы былі яшчэ больш жывыя, больш 
неспакойныя, К., Пал. ап., 111; – Ты, бабка, так плачаш па мне, нібы я – нябож-
чык, а я жывы і жывучы, К., Пал. ап., Пол., № 6, 1951 г., 60; 2) адушаўлёны: Дом 
толькі тады жывы, калі ў ім жыве гаспадар, бо гаспадар – душа свайго дома, 
тамжа, 148; 3) пераносна – цэлы, некрануты, незагінуўшы: – Жывы застаўся 
ваш транспарт?, П., Цёпл. дых., 70; 4) такі, у якім ёсць жыццё, які характары
зуецца сваёй жыццёвай сілай: Тут ужо дзед догадаўся, што гэта лисичка была 
живая, да нечего уже робиць, Шэйн, 19; Ляжыць ён няживый, Рам., 62; A treci 
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każa: – «Ja dastanu z haławy mozag i potym ułazu, a czaławiek budzie żywy i razumny», 
Фед., 115; Ён – жывы і вольны, перад ім той самы вялікі і шырокі прастор, якога 
ён не заўважаў раней, К., Дрыгв., 238; Усю любоў, накопленую за гады ростані, 
аддавала яна яму і адчувала сябе на вяршыні шчасця: сын жывы, у пашане і зноў 
знаходзіцца разам з ёю, Хадк., 10; і г. д.

Каліж прыметнік жывы ўжываецца ў значэнні толькі канстатацыі фак
та фізічнага існавання асобы ці якоганебудзь прадмета ў даны момант, то 
тут ён часцей выступае ў іменнай форме: Ещё тёща жива, Нас., 41; Покуль 
жив буду – не забуду, тамжа, 132; Тогды мужик шапку положиў пот голову и 
тут же захрапеў. А цар усё слухае: ци жыў ён, што выпиў целый грахвин горэл-
ки, Шэйн, 202; Угнали мы пранцузоў у тыи ключи. Ци осталися яны там живы, 
ци не, хто их там ведаиць, тамжа, 456; Тольки ён приходзиць, а царевна жива, 
Рам., 55; – Paladziecia, szto za hadzinku budzia żywa, Фед., 105; в’ицаро́м γаво́р’иц’ 
цуйу γо́лъс: ц’и жи́ва ты, дыялектны запіс, в. Навасёлкі, Пудацкага с/с, Су
ражскага раёна, Віцебскай вобл., № 550; у літаратурнай мове: Якая шчаслівая 
хвіліна! Каб жыва была яна, нябожчыца, гэтая радасць навек глынула-б яе гора 
на той карчакаватай зямлі!, Ч., Вял. дз., 590; – Пакуль ён быў жыў і пры мне 
заўсёды – ну, быў у мяне сын, тамжа, 666; – Адраблю два, тры дні, колькі ска-
жа, а шчанюка дастану. Жыў не буду, калі не дастану, Крап., 127; Думкі ўсё 
пра адно штодзень: ці жыў Юзік? тамжа, 156; Вось каб жыва была маці, не 
нацешылася-б, Лыньк., 9; Зямля ўздрыгвае з такой сілай, што Мішку адкідвае на 
другі бок ямкі і ён ад страху зажмурвае вочы, прыслухоўваецца да сябе, а ці жыў, 
тамжа, 548; – І піша, каб толькі глядзелі сябе, каб жывы толькі засталіся, а ён 
вернецца – будзе ўсім... Брыль, 39; – А потым, – гаварыў ён, – хто будзе жыў, 
дык мы і вёску перанясём вышэй, каб не мясіць гразі, тамжа, 106; і інш., хаця, 
зразумела, пры неабмежаваным ужыванні займенных форм прэдыкатыўных 
прыметнікаў у беларускай мове і тут магчыма займенная форма: Не. Настачка 
яшчэ жывая. Дзеля яе трэба жыць, Ч., Вял. дз., 692; – Які тут мір? Яшчэ дзя-
каваць вось, жывыя мы засталіся, Лыньк., 289; Ці жывыя яны там. Насця, Па-
вел Сцяпанавіч, Пецька?.. Толькі-б былі яны жывыя. Шам., 262; – А дзед Шчукар 
які? Каб яму там лёганька ікнулася, калі жывы!.. Брыль, 28; Калі-б Зося была 
жывая, яна-б даўно дабралася дадому, Стах., 31; Калі жывыя байцы, то яны 
павінны хутка заўважыць, што мяне няма, Казлоў, 101; і інш.

Такоеж ужыванне той ці другой формы прэдыкатыўнага прыметніка 
(г. зн. у залежнасці ад лексічнага значэння самаго прыметніка) у сучаснай бе
ларускай мове можна сустрэць і адносна іншых прыметнікаў з розным лексіч
ным значэннем форм, напр., здаровы: – А бог яго ведае. Смелы. Ды здаровы, 
як дуб, К., Пал. ап., 27; Ён быў сухі і худы на выгляд і здаваўся здаровы сілай 
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і здароўем, Ч., Вял. дз., 638; – і: Соўсим, каже, быў нездароў и цяпер чуць ды-
хаю, Шэйн, 104; Стала яна няздарова, бытцом-то захворела, Рам., 64; – Мусіць 
нездароў я, што праспаў пору, Ч., Тр. пак., 233; У таго «сані лядаштыя», у дру-
гога «конь малады», а той «сам нездароў», Крап., 234. У першым выпадку 
прыметнік здаровы абазначае якасць, уласцівасць асобы, і пагэтаму ён ужыт 
у займеннай форме; у другімжа выпадку – фізічны стан асобы, і пагэтаму ён 
ужыт у іменнай форме (хаця і тут магчыма займенная форма: – Я ўжо здаро-
вы! Сам., 311; а часам пад уплывам той ці іншай прычыны прыметнік і ў пер
шым значэнні можа сустрэцца ў іменнай форме: Али ён, якъ мякнуў одного бра-
та поўху – дыкъ другіе и не полhзли. Здороў быў дурень, Шэйн, 230, – у даным 
выпадку пад уплывам народнай фразеалогіі) і інш.

Наогул, амаль ва ўсіх тых выпадках, дзе прэдыкатыўныя прыметнікі вы
ражаюць стан асобы ці прадмета як яго часовую прымету, іменную форму 
можна свабодна замяніць займеннаю формаю без істотнага парушэння сэнсу 
выказвання, з чым і прыходзіцца часта сустракацца пры аналізе фактаў мовы 
(выключэнні тут нешматлікія, напр., у становішчы, калі іменны прыметнік 
складае з іншымі словамі фразеалагічнае зрашчэнне, і ў некаторых іншых).

Пагэтаму можа ўзнікнуць дапушчэнне, што ў даных выпадках выбар 
імен най формы прыметніка калі і не зусім адвольны, то ва ўсякім разе ён 
абумоўліваецца чыста стылістычнымі прычынамі, г. зн. залежыць ад агуль
най стылістычнай устаноўкі гаворачай асобы на выказваемае. Гэта тым больш 
верагодна, што нават у тых выпадках, дзе мае месца лексічнае разыходжанне 
значэнняў форм таго ці іншага прыметніка, магчымасці для ўжывання зай
меннай формы таксама застаюцца неабмежаванымі. Стылістычнаяж свое
асаблівасць іменных прыметнікаў у многіх з прыведзеных прыкладаў дае сябе 
адчуць нават і ўне кантэксту.

З такім дапушчэннем можна згадзіцца толькі часткова. Справа ў тым, што 
тут іменныя формы прыметнікаў прэдыкатыўных, акрамя стылістычнага зна
чэння, паслядоўна захоўваюць і пэўнае семантычнае значэнне: гэтыя пры
метнікі, як ужо адзначалася, выражаюць часовы стан асобы ці прадмета, мы
слімы як прымета.

Трэба думаць, што іменна гэтая прычына разам са стылістычнай асаблі
васцю іменных форм прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай беларускай 
мове і стварае магчымасць выступаць даным прыметнікам у іменнай фор
ме пры наяўнасці неабмежаванага ўжывання займенных форм прыметнікаў 
у функцыі выказніка.

І, нарэшце, неабходна спыніцца яшчэ на такім моманце. У сучаснай бела
рускай жывой гаворцы (дакладней, у творах народнай славеснасці), а такса
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ма і літаратурнай мове часам сустракаюцца выпадкі, калі праз іменную фор
му некаторых прэдыкатыўных прыметнікаў выражаецца значэнне большай 
ступені выражаемай гэтымі прыметнікамі якасці, напр., фальклорныя запісы: 
Коли нам женицьца, тогды й ночь коротка, Нас., 64; Посидзеў, посидзеў, хвост 
дужа цяжек, ажну выцягнуць ня можно, а хвост тот прымерз, Шэйн, 9; Ма-
чихины дочки стали мерыць тыя башмачки, одной – малы, другой – велики, 
тамжа, 96; Одзин кажець: дужо крепок двор! Рам., 315; у літаратурнай мове: 
Пятрук. Палацы амаль усе каменныя, вуліцы так вузкі, што нельга размінуцца, 
Д.М., Зал., 208; Пятрук. Але не была-б заморская штука – хоць стары, ды рукі 
меў трохі прыдоўгі: як стаяў гдзесь на кватэры, то падхваціў певуна ды схаваў 
у шапку, тамжа, 209 (у даным выпадку ўжыванне іменнай формы прыметніка 
прыдоўгі можа знаходзіцца ў сувязі з такімі фразеалагічнымі зваротамі, як рукі 
караткі, – таксама з іменнай формай прыметніка); Як ні важан інспектар, 
як ні вяліка яго начальніцтва, але пры слове «Грот» ён перастае спрачацца, К., 
Пал. ап., 147; (падобны да гэтага і такі выраз: ...з першага погляду адгадаў, што 
для пісарскага дома карысць ад новага настаўніка невяліка, тамжа, 33); Вейс, 
убачыўшы яго, спачатку крыху расчараваўся: завельмі стар чалавек, якая там 
з яго карысць, Лыньк., 116; і інш.

Аналагічныя канструкцыі ўласцівы і рускай мове, пераважна жывой га
ворцы, прычым ужыванне іх тут даволі шырокае, неабмежаванае, – зразу
мела, у рамках данага свайго семантычнага значэння. Гэтым канструкцыям 
у рускай мове, як заўважае акад. В. В. Вінаградаў, сінанімічна канструкцыя 
«слишком (іменная форма прыметніка) плюс чтобы» ў злучэнні з інфінітывам: 
слишком мал, чтобы...1 У беларускайжа мове канструкцыі з іменнай фор
май прыметніка прэдыкатыўнага ў значэнні празмернай ступені валодання 
якоюнебудзь якасцю ўжываюцца значна радзей, чым у рускай мове, можна 
сказаць, наогул рэдка. Ужыванне такіх канструкцый тут адбываецца, магчы
ма, не без уздзеяння рускай мовы і носіць характар пэўнага роду стылізацыі.

Наогул, параўноўваючы факты сучасных рускай і беларускай моваў, 
заўва жаецца, што ў рускай мове магчымасці ўжывання іменных форм пры
мет нікаў у прэдыкатыўнай функцыі значна шырэйшыя, чым у беларускай 
мове. Адсюль і колькасныя суадносіны паміж выпадкамі з іменнымі формамі 
прэдыкатыўных прыметнікаў у той і другой мовах, само сабою разумеецца, бу
дуць на карысць рускай мовы, прычым з вельмі вялікай перавагай. Гэта асабліва 
яскрава відна з таго, калі зверыць адэкватныя выпадкі ўжывання прыметнікаў 
у прэдыкатыўнай функцыі ў рускай і беларускай мовах, скажам, пераклады 
адных і тыхжа ад’ектыўных сказаў з рускай мовы на беларускую і наадва

1 В. В. Виноградов. Русский язык.  Грамматическое учение о слове, стар. 403.
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рот. Вельмі часта атрымоўваецца так, што ў рускай мове прыметнік выступае 
ў іменнай форме, а ў беларускай мове – у займеннай, пры гэтым не гледзячы на
ват на тое, што ў беларускай мове такое пашыранае ўжыванне прэдыкатыўных 
прыметнікаў у займеннай форме ў некаторых выпадках прыводзіць да ахвяра
вання тымі ці іншымі адценнямі, спецыфічнымі для іменных форм у рускай 
мове. Прыклады тут шматлікія. Дастаткова ўзяць пераклад любога твора з ру
скай мовы на беларускую і з беларускай мовы – на рускую.

Такія вось асаблівасці ўжывання прыметнікаў прэдыкатыўных у іменнай 
форме ў сучаснай беларускай мове.

Тут трэба агаварыцца, што пры аналізе выпадкаў з іменнымі формамі 
прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі паза ўвагай заставаліся прыметнікі, 
якія нельга лічыць уласцівымі сучаснай беларускай мове. Гэта – прыметнікі 
з рускай мовы, а то і з царкоўнаславянскіх кніг, ужытыя часам у размове. 
Круг ужывання абмяжоўваецца выключна жывой гаворкай. Зрэдку мож
на сустрэць іх у запісах твораў народнай славеснасці, дзе яны адыгрываюць 
вузка стылістычную ролю: у агульным кантэксце яны выступаюць як эле
менты «образованной речи», напр., Яко благ, яко наг, яко нема ничого, Нас., 
194; Ён яму отвещаець: ён яще млад!, Рам., 166; От нашего татки плохи взят-
ки, Нас., 122; Я остаўся неўредзим, Шэйн, 55; – Гавораць, там хлеб дзешев, 
тамжа, 366; Што бы я ни сказав, дак вы довжны слухаць, Рам., 95; Ну, ци 
доволян ты, мой сын, етой наградой?, тамжа, 182; Спробы ўсіх папоў – на-
прасны: Замест цэрквы – клуб калгасны, Антырэл. зб., 161; Абра́шын уз’а́ў 
у йих дакум’е́нты и па дакум’е́нтах йон быў саγла́с’ен на то, што йаны будуц’ 
шп’ийо́н’иць на йаγо́ старану, дыялектны запіс, в. Сапраны, Суражскага раё
на, Віцебскай вобл., № 551; и йон папыта́ў у м’а’н’е́: чы соγла́сна ты за м’а’н’е́ 
йиц’и́, в. Ніжнія Жары, Камарынскага раёна, Палескай вобласці, № 446; і інш. 
Каліж такія прыметнікі часам і пранікаюць у літаратурную мову, то толькі бу
дучы выкарыстанымі пісьменнікамі для індывідуалізацыі гаворкі персанажаў 
мастацкіх твораў, і толькі ў такім разе могуць яны ўжывацца ў беларускай 
літаратурнай мове, дзе пагэтаму, як і ў жывой народнай гаворцы, стаяць асоб
на, ізаліравана сярод іншых стылістычных сродкаў мовы. Зразумела, што па
драбязна аналізаваць ужыванне такіх прыметнікаў у беларускай мове не ме
лася ніякай патрэбы.

Разгледжаны ў даным раздзеле матэрыял дае падставы гаварыць аб прын
цыпах ужывання іменных і займенных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай 
функцыі ў беларускай мове. Сутнасць гэтых прынцыпаў зводзіцца да наступ
нага:

1. У сучаснай беларускай мове, як у літаратурнай, так і жывых гавор
ках, якасным прыметнікам у прэдыкатыўнай функцыі ўласцівы дзве фор
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мы: іменная і займенная, у той час, калі ў атрыбутыўнай функцыі якасныя 
прыметнікі звычайна выступаюць у адной – займеннай форме. Гэтым самым 
якасныя прыметнікі прэдыкатыўныя адрозніваюцца ад адносных прымет
нікаў, якія ўжываюцца толькі ў займеннай форме, і ад прыналежных пры
метнікаў, якія ў выказванні ўжываюцца паслядоўна ў іменнай форме. Аднак 
выбар іменнай і займеннай формы якаснага прыметніка, ужытага ў выказніку, 
не вызначаецца прычынамі семантычнага парадку. Несправядлівым будзе 
сцверджанне некаторых беларускіх граматыстаў, быццам адрозненне паміж 
канструкцыямі з іменнымі і займеннымі формамі ў выказніку заключаецца 
ў тым, што прыметнікі ў займеннай форме ўжываюцца тады, калі яны на
зываюць характэрную, істотную прымету, пастаянна ўласцівую прадмету, а 
ў іменнай форме тады, калі яны абазначаюць неістотную, нехарактэрную 
прымету, якая прыпісваецца прадмету з пэўнага моманту і сувязь якой з прад
метам абмежавана пэўнымі акалічнасцямі.

2. Своеасаблівасць ужывання іменных і займенных форм прыметнікаў 
прэдыкатыўных у беларускай мове з’яўляецца вынікам развіцця катэгорыі 
прыметніка ў яе гісторыі. Прэдыкатыўныя прыметнікі, незалежна ад таго, 
да якой групы яны адносіліся, у старэйшых помніках агульнарускай мовы 
паслядоўна ўжываліся ў іменнай форме. Толькі ў пазнейшыя часы развіцця 
славянскіх моў, з пашырэннем займенных форм у асноўнай функцыі пры
метнікаў – атрыбутыўнай, і ў прэдыкатыўнай функцыі паяўляюцца гэтыя 
формы прыметнікаў, першапачаткова ў тых выпадках, калі функцыя прымет
ніка якбы вагаецца паміж атрыбутыўнай і прэдыкатыўнай (напр., то речъ 
давная і т. п.). Даставерныя сляды ўжывання прыметнікаў прэдыкатыўных 
у займеннай форме сустракаюцца ўжо ў старэйшых помніках беларускага 
пісьменства – полацкіх і смаленскіх актах і гандлёвых дагаворах ХІІІ–ХІV cт., 
у тых жанрах старажытнай пісьменнасці, мова якіх цясней усяго была звяза
на з асаблівасцямі жывой тагачаснай народнай гаворкі.

3. Паяўленне займенных форм прыметнікаў прэдыкатыўных у гэтых 
помніках было выклікана імкненнем дыферэнцыраваць значэнне прымет
нікаў адносна таго, якая прымета абазначалася імі: істотная, характэрная, 
пастаянная для прадмета, ці нехарактэрная, часовая, абмежаваная пэўнымі 
акалічнасцямі. Для выражэння прыметы істотнай, пастаяннай і пачалі ўжы
вац ца займенныя формы прыметнікаў, функцыя якіх такім чынам рас паў
сю дзілася і на выказнік. Значэннеж іменных форм, як спецыфічных форм 
прыметнікаў у выказніку, звузілася: з пашырэннем займенных форм у вы
каз ніку за іменнымі формамі замацоўвалася толькі значэнне часовай, неха
рактэрнай для суб’екта прыметы.Тым не менш у сілу таго, што ўноў узнік шае 
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семантычнае адрозненне паміж іменнымі і займеннымі формамі прымет
нікаў прэдыкатыўных толькі станавілася ў мове, іменныя формы доўгі час 
пераважалі ў выказніку, па традыцыі сумяшчаючы ў сабе як другое, так і пер
шае з гэтых значэнняў. Іменна такім характарам і вызначаецца ўжыванне 
іменных і займенных форм у ранніх помніках беларускай пісьменнасці.

4. Асаблівасцю далейшага развіцця прыметнікаў у беларускай мове, у па
раўнанні з рускай мовай, з’явілася выключна шпаркае пашырэнне займенных 
форм прыметнікаў за кошт іменных форм і ў прэдыкатыўнай функ цыі. Гэтае 
пашырэнне займенных форм было настолькі ўсебаковым, што ўжо ў помніках 
беларускай пісьменнасці ХV–XVI cт. займенныя формы пры метнікаў сустрака
юцца амаль ва ўсіх магчымых канструкцыях ад’ектыўных сказаў, незалежна ад 
таго, якую прымету выражаў прыметнік: істотную, пастаянную, ці неістотную, 
часовую. Такім чынам, былі парушаны старыя, перша пачатковыя прынцыпы 
ўжывання тых і другіх форм прыметнікаў прэды катыўных. Адбыліся новыя 
зрухі ў значэнні іменных і займенных форм. Гэтыя зрухі характарызаваліся 
пашырэннем значэнняў займенных форм і далейшым звужэннем значэнняў 
іменных форм. Стваралася пэўная нячоткасць семантычных адрозненняў 
паміж значэннямі іменных і займенных форм – гэтыя адрозненні ў дастат
ковай меры так і не выкрысталізаваліся ў старажытнай беларускай мове. Пры 
агульнай тэндэнцыі да страты прыметнікамі іменных форм (што асабліва 
сказалася ў асноўнай функцыі прыметнікаў – атрыбутыўнай) такая ня
чоткасць у адрозненні значэнняў іменных і займенных форм прыметнікаў 
прэдыкатыўных магла толькі спрыяць пашырэнню займенных форм.

5. І ўсёж, не гледзячы на тое, што займенныя формы прыметнікаў у бе
ларускай мове ўжо XV–XVI cт. атрымалі неабмежаваную магчымасць высту
паць у выказніку, у пісьменных помніках гэтага часу прэдыкатыўныя пры
мет нікі часцей сустракаюцца ў іменнай форме. І гэта таму, што тагачасныя 
пісьменныя помнікі, хаця і разнастайныя ў жанравых адносінах, а значыць, 
і па ступені адлюстравання асаблівасцей жывой гаворкі з яе самым пашы
раным ужываннем займенных форм, аддавалі перавагу іменным формам як 
спецыфічнай форме прыметнікаў у выказніку, як норме літаратурнай мовы 
(калі можна гаварыць аб існаванні такой у старажытнай мове). Тут сказала
ся сіла кніжнай традыцыі, і ў тых помніках, дзе яна была слабей (у дзелавой 
перапісцы, у арыгінальнай бытавой літаратуры), выпадкі з займеннай фор
май прэдыкатыўных прыметнікаў сустракаюцца значна часцей. Акрамя гэ
тага, само сціранне семантычных адрозненняў паміж іменнымі і займен нымі 
формамі, як і іншыя з’явы ў мове, адбывалася не адразу, паступова. Там, дзе 
значэнне часовасці, нехарактэрнасці прыметы асабліва яскрава адчувалася 
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і наўмысна выдзялялася ў кантэксце, прыметнікі паслядоўна сустракаюц
ца ў іменнай форме, і займенныя формы ў такіх выпадках ужываюцца рэд
ка, як выключэнне (гэта датычыцца групы прыметнікаў, абазначаючых не 
якасць прадмета, а яго стан у даны момант, выступаючых у значэнні прэды
ка тыўных характарыстык прадмета, – прыметнікаў, якія дзякуючы свайму 
ўжыванню іменна ў такім значэнні адасабляліся ў іменнай форме ад астатніх 
прыметнікаў і лексічна, і граматычна – у катэгорыю стану). І наадварот, там, 
дзе прыметнікі ўжо па сваёй прыродзе называлі такую прымету, якая мысліцца 
як пастаянная, характэрная ўласцівасць прадмета, іменныя формы былі хутка 
канчаткова выцеснены займеннымі формамі (у групе адносных прыметнікаў).

6. Параўнаўчая нячоткасць семантычных адрозненняў паміж значэннямі 
іменных і займенных форм прыметнікаў прэдыкатыўных, паслабленне стылі
стычных і моўных традыцый старажытнай пісьменнасці ў далейшым развіцці 
беларускай мовы, паслядоўнае ўжыванне ў пазнейшых беларускіх помніках 
прыметнікаў у атрыбутыўнай функцыі ў займеннай форме і нават цэлай групы 
прыметнікаў, адносных, у прэдыкатыўнай функцыі, – усё гэта падтрымлівала 
працэс пашырэння займенных форм прыметнікаў у выказніку за кошт імен
ных у старажытнай беларускай мове. Вынікам гэтага працэсу з’явілася тое, 
што ў помніках беларускай пісьменнасці XVII cт., і асабліва ў такіх, у якіх 
зафіксіравана жывая беларуская гаворка XVIIІ cт. (інтэрмедыі да школьных 
камедый), прыметнікі ў выказніку ў асноўным ужо выступаюць у займенных 
формах, і новыя якасныя прыметнікі, якія паяўляюцца ў беларускай мове 
ў гэты і пазнейшы часы, ужо наогул ведаюць толькі адну, займенную форму. 
Тамжа, дзе прыметнік ужыт у іменнай форме, адчуваецца імкненне пісцоў да 
пэўнай стылізацыі (разумеецца, за выключэннем асобных выпадкаў).

7. З 1697 года, з часу выдання сеймам Рэчы Паспалітай дэкрэта аб за
бароне пісаць пабеларуску, у сувязі з рэпрэсіямі польскіх улад, далейшае 
развіццё беларускага пісьменства спыняецца аж да ХІХ cт., да ўзнікнення но
вай беларускай літаратуры. Аднак беларуская мова не пераставала развівацца 
і ўдасканальвацца па ўнутраных законах свайго развіцця ў русле жывых народ
ных гаворак. Трэба думаць, што ў беларускіх гаворках прадаўжалася далейшае 
выцясненне іменных форм прыметнікаў у выказніку займеннымі формамі, 
так як сучасныя беларускія гаворкі ўжываюць тут ужо ў асноўным займенныя 
формы, прычым паўднёвазаходнія з большай паслядоўнасцю. Пры такім па
шыраным ужыванні займенных форм прыметнікаў у выказніку іменныя фор
мы ў сучасных беларускіх народных гаворках магчымы ў наступных выпадках:

1) калі прыметнік абазначае не якасць прадмета, а якасны стан, выступае 
як прэдыкатыўная характарыстыка прадмета, лексічна і граматычна адасабля
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ючыся ад астатніх прыметнікаў у катэгорыю стану, напр., вінават, праў, рад 
і т. п.; 2) калі прыметнік называе фізічны або псіхічны стан суб’екта як яго ча
совую ўласцівасць, якасць і па свайму значэнню блізкі да групы прыметнікаў 
са значэннем катэгорыі стану, напр., весел, дуж, жыў, здароў, смуцен, сыт 
і т. п. – іменная форма тут часта служыць для дыферэнцыяцыі лексічных 
значэнняў аднаго і тагож прыметніка, напр., ён сёння не здароў – ён вельмі 
здаровы; 3) у творах народнай славеснасці (загадках, прыказках, прымаўках, 
пабаюшках, песнях, розных сентэнцыях народнай мудрасці, своеасаблівых 
параўнаннях і г. д.), ва ўласцівых для народнай гаворкі фразеалагічных зва
ротах, формулах ветлівасці, прывітання, пажадання і т. п. Ужыванне прэды
катыўных прыметнікаў у іменнай форме ў сучасных беларускіх народных 
гаворках – традыцыйнае і ў сваёй большасці, асабліва ў апошняй групе вы
падкаў, носіць ярка выражаны стылістычны характар – гэта адзін з кампа
нентаў шматбаковых, разнастайных стылістычных сродкаў мовы. Але ва ўсіх 
выпадках, калі толькі іменная форма не выражае адасобленага, уласцівага 
толькі ёй лексічнага значэння, яна лёгка замяняецца займеннаю, бо іменныя 
формы не маюць сваіх чотка акрэсленых семантычных значэнняў. Часамжа 
імен ныя формы замяняюцца нават і тады, калі за іменнай формай прыметніка 
прэдыкатыўнага замацавана асобае, уласцівае толькі гэтай форме, значэнне.

8. Гэтая ўласцівасць беларускіх народных гаворак неабмежавана ўжываць 
займенныя формы прыметнікаў у выказніку павінна была пэўным чынам ад
люстравацца ў сучаснай літаратурнай мове. Тут трэба ўлічыць своеасаблівасць 
фарміравання сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Калі ў ХІХ cт. бела
руская літаратурная мова, пасля двухсотгадовага перапынку ў сваім развіц
ці, пачала зноў фарміравацца, яна не магла ўжо з’явіцца працягам старой 
літаратурнай мовы XVII cт., так як прайшло занадта многа часу і старая мова 
былаб мала зразумелай народу. Сучасная беларуская літаратурная мова фар
мі равалася на базе жывой гаворкі беларускага народа. Традыцыі старажыт
най пісьменнасці ў ёй, такім чынам, былі ў значнай меры страчаны. Пагэтаму 
ў аснову ўжывання форм прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай белару
скай літаратурнай мове ляглі прынцыпы, якія дзейнічаюць у жывых народ
ных гаворках. Акрамя гэтага, тут у нейкай ступені знайшлі сваё адлюстра
ванне і некаторыя традыцыйныя асаблівасці ўжывання іменных і займенных 
форм прыметнікаў у выказніку, вытокамі якіх з’яўляецца старажытная белару
ская пісьменнасць, дзе ўжо рана склаліся асобыя, стылістычныя магчымасці 
выкарыстання іменных форм прыметнікаў. Сказаўся тут таксама ўплыў ру
скай літаратурнай мовы з яе шматбакова разгалінаванай сістэмай ужывання 
іменных форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі. Іменна ўздзеяннем 
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кніжнай традыцыі і асабліва рускай літаратурнай мовы і тлумачыцца ў частых 
выпадках ужыванне іменных форм якасных прыметнікаў прэдыкатыўных 
у сучаснай беларускай літаратурнай мове.

9. Усё гэта і прывяло да таго, што ў сучаснай беларускай літаратурнай 
мове якасныя прыметнікі прэдыкатыўныя атрымалі самыя неабмежаваныя 
магчымасці выступаць у займеннай форме і ў іменнай форме – толькі ў пэў
ных выпадках. Пры паўсямесным ужыванні займенных форм іменныя фор
мы тут, як і ў жывых народных гаворках, сустракаюцца, папершае, тады, 
калі лексічныя значэнні іменнай і займеннай форм прыметніка разыходзяц
ца, і за іменнай формай замацоўваецца асобае, уласцівае толькі гэтай фор
ме, значэнне, а іменна, калі прыметнік выступае ў значэнні катэгорыі стану 
і такім чынам лексічна і граматычна адасабляецца ад астатніх прыметнікаў, 
або калі прыметнік называе фізічны ці псіхічны стан суб’екта як яго часо
вую ўласцівасць, як яго якасць у даны момант, г. зн. па свайму значэнню 
з’яўляецца блізкім да групы прыметнікаў са значэннем катэгорыі стану. На 
ад’ектыўныя сказы з адзначанымі прыметнікамі і прыпадае ў сучаснай бела
рускай літаратурнай мове асноўная маса выпадкаў з іменнымі формамі. Па
другое, іменныя формы якасных прыметнікаў прэдыкатыўных у сучаснай 
беларускай літаратурнай мове ўжываюцца з ярка выражанай стылістычнай 
функцыяй – як адзін з шматлікіх сродкаў экспрэсіўнага ўздзеяння мовы. Час
цей за ўсё – гэта выпадкі выкарыстання майстрамі слова невычарпальных 
багаццяў народнай фразеалогіі, у якой нярэдка выступаюць іменныя фор
мы з пэўнай стылістычнай афарбоўкай. Іншыяж выпадкі характарызуюцца 
сваім кніжным, літаратурным паходжаннем; яны пераважна звязаны з уплы
вам рускай літаратурнай мовы.

10. І ўсёж ва ўсіх гэтых нешматлікіх, абмежаваных выпадках з іменнай 
формай, нават і тады, калі лексічныя значэнні тых і другіх форм разыходзяцца, 
якасныя прыметнікі прэдыкатыўныя могуць выступаць і ў займеннай форме, як 
гэта мае месца і ў сучасных беларускіх народных гаворках. Памеры ўжывання 
іменных форм прэдыкатыўных прыметнікаў і замены іх займеннымі формамі 
ў традыцыйных выпадках залежаць у літаратурнай мове ад індывідуальнай ма
неры пісьменніка, паколькі ў сучаснай беларускай мове іменныя формы вы
конваюць у асноўным стылістычную функцыю. Тым не менш, параўноўваючы 
мову твораў беларускіх пісьменнікаў старэйшага і малодшага пакаленняў, 
можна зрабіць вывад, што ў сучаснай беларускай літаратурнай мове нагля
даецца тэндэнцыя да больш шырокага ўжывання займенных форм якасных 
прыметнікаў прэдыкатыўных нават і ў тых выпадках, дзе яшчэ дапускаюцца 
іменныя формы (гэта асабліва відаць ва ўжыванні прыметнікаў са значэннем 
катэгорыі стану і ў некаторых фразеалагічных зваротах).
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ЗАКЛЮЧЭННЕ

Як вынікае з усяго вышэйразгледжанага, той факт, што ў сучаснай бе
ларускай мове прыметнікам уласцівы дзве формы – іменная і займенная, 
сваімі карэннямі ўходзіць у далёкае мінулае. У ім адлюстраваліся вынікі тых 
працэсаў у сістэме катэгорыі прыметніка, якія абумоўліваліся ўнутранымі 
законамі развіцця беларускай мовы і пачаткі якіх адшукваюцца яшчэ на агуль
наславянскай глебе.

І сапраўды, ужо самыя раннія помнікі старажытных славянскіх моваў 
прадстаўляюць прыметнікі ў функцыі азначэння як у той, так і ў другой фор
ме, прычым з асобным, спецыфічным значэннем для кожнай з іх: пры мет
нікі ў займеннай форме, утвораныя шляхам далучэння да імені ўка заль нага 
займенніка, ужываліся тады, калі яны азначалі акрэслены, вядомы, ужо 
ўпамянуты прадмет; прыметнікі ў іменнай форме, знешне нічым не адроз
ніваючыся ад назоўнікаў, ужываліся тады, калі азначалі прадмет неакрэс
лены, упершыню ўпамянуты ў гутарцы. У функцыіж выказніка, дзе пры
метнік выступае як прымета, характэрная для прадмета пэўнага, акрэсленага, 
захоўвалася спрадвечная іменная форма – займенныя формы сюды перша
пачаткова не пранікалі, бо тут не патрабавалася дыферэнцыраваць прыме
ту з боку акрэсленасці і неакрэсленасці азначаемага прыметнікам прадмета.

Далейшае развіццё прыметнікаў у славянскіх мовах працякала ў тым на
прамку, што займенныя формы, дзякуючы сваёй марфалагічнай выразнасці 
і недастатковай чоткасці ў многіх выпадках катэгорыі акрэсленасці і не
акрэсленасці ў мове, паступова выцяснялі іменныя формы ў функцыі азна
чэння. Апошнія замацоўваліся за прэдыкатыўнай функцыяй, дзе прыметнікі 
выступалі толькі ў назоўным і зрэдку ў некаторых іншых ускосных склонах, 
становячыся тут спецыфічнай формай прыметнікаў і збліжаючыся ў такім 
сваім значэнні з дзеясловамі, якія ў сказе звычайна выражалі прэдыкат.

Зразумела, што гэтыя зрухі ва ўжыванні іменных і займенных форм 
пры метнікаў вызначаліся змяненнем у значэннях тых і другіх форм. Пры 
самым пашыраным ужыванні ў атрыбутыўнай функцыі займенных форм 
імен ныя формы ў пазнейшых помніках агульнарускай пісьменнасці яшчэ 
за хоў валіся ў тых выпадках, калі праз атрыбутыўны прыметнік выражалася 
прымета з прэдыкатыўным значэннем. Але нават і ў такіх выпадках усё час
цей і часцей аддавалася перавага займенным формам, якія ў асноўнай функ
цыі прыметнікаў – атрыбутыўнай – паслядоўна выцяснялі іменныя формы 
і станавіліся наогул спецыфічнай формай катэгорыі прыметнікаў.
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Такія суадносіны паміж іменнымі і займеннымі формамі прыметнікаў 
(праўда, з пэўным парушэннем іх у бок пашырэння магчымасцей ужывання 
займенных форм) і былі характэрнымі для ранніх помнікаў старажытнай бе
ларускай пісьменнасці.

Гэтыя суадносіны налажылі свой адбітак на асаблівасці ўсяго далейшага 
ўжывання іменных і займенных форм прыметнікаў у старажытнай беларускай 
мове, падтрымліваючы ў пазнейшыя часы традыцыйнае ўжыванне іменных 
форм там, дзе яны свабодна маглі быць замененымі займеннымі. А такія 
магчымасці ў старажытнай беларускай мове ўвесь час пашыраюцца. Справа 
ў тым, што тут у суадносінах паміж тымі і другімі формамі прыметнікаў ад
бываюцца новыя зрухі, сутнасць якіх заключаецца ў пранікненні займенных 
форм у выказнік. Становіцца магчымым прэдыкатыўнае функцыяніраванне 
прыметнікаў у займеннай форме ў такіх выпадках, калі прыметнік у выказніку 
абазначае пастаянную, характэрную, галоўную для суб’екта прымету, калі 
функцыя яго блізкая да атрыбутыўнай, – дзеля адрознення ад тых выпадкаў, 
дзе прыметнік абазначае часовую, зменлівую, нехарактэрную прымету, абме
жаваную ў сваім праяўленні з боку пэўных акалічнасцей.

Адбываюцца, такім чынам, далейшыя змяненні ў значэннях форм пры
мет нікаў: значэнні займенных форм пашыраюцца, а значэнні іменных форм 
звужаюцца. Іменныя формы канчаткова выцясняюцца ў атрыбутыўнай функ
цыі займеннымі формамі, а ў прэдыкатыўнай функцыі за імі замацоў ваецца 
толькі значэнне часовай, неістотнай для суб’екта прыметы.

Хаця гэтыя змяненні ў суадносінах паміж значэннямі іменных і займен
ных форм прыметнікаў намеціліся яшчэ на агульнарускай (старажытнай ус
ходнеславянскай) глебе, працэс пашырэння займенных форм у выказніку 
цалкам адносіцца да перыяду фарміравання асобных усходнеславянскіх (вялі
карускай, украінскай і беларускай) моваў, прычым гэты працэс меў месца 
і ў іншых славянскіх мовах (у прыватнасці, у заходнеславянскіх). Асаблі
васць гэтага працэсу заключалася ў неаднолькавай паслядоўнасці і ў роз
ных тэмпах яго працякання ў асобных славянскіх мовах. У тых мовах, дзе 
старажытнаславянскія моўныя традыцыі аказваліся ў сілу пэўных прычын 
па раўнаўча слабымі (у беларускай, украінскай, польскай, чэшскай мовах), 
ён працякаў даволі шпарка і паслядоўна. Тут займенныя формы хутка па
шырыліся і на такія выпадкі, дзе прэдыкатыўны прыметнік выражаў часовую, 
нехарактэрную для суб’екта прымету. Адбывалася, такім чынам, вы раўненне 
форм прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі па аналогіі з асноўнай функ
цыяй прыметнікаў – атрыбутыўнай. Пры гэтым, разумеецца, адбывалася да
лейшая страта і звужэнне іменнымі формамі прыметнікаў пэўных значэнняў, 
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уласцівых гэтым формам. У сучаснай беларускай мове, напрыклад, іменныя 
формы прыметнікаў могуць ужывацца ў абмежаваных выпадках: вельмі рэд
ка ў атрыбутыўнай функцыі – з ярка выражанай стылістычнай афарбоўкай 
(пераважна ў паэзіі), часцей – у прэдыкатыўнай функцыі, а іменна: калі мае 
месца лексічнае разыходжанне значэнняў той і другой форм прыметніка; 
калі прэдыкатыўны прыметнік выражае фізічны або псіхічны стан суб’екта 
(у асноўным – асобы) як яго часовую, зменлівую ўласцівасць або калі ён 
наогул выступае як прэдыкатыўная характарыстыка прадмета, адасабля
ючыся пры гэтым ад астатніх прыметнікаў у катэгорыю стану. Акрамя гэ
тага іменныя формы прыметнікаў ужываюцца тут і як адзін з кампанентаў 
шматлікіх стылістычных сродкаў мовы: часам у старажытных моўных зва
ротах і значна шырэй – будучы выкліканымі ўплывам рускай літаратурнай 
мовы, пад магутным жыватворчым уздзеяннем якой развіваліся і развіваюцца 
ўсе ўсходнеславянскія мовы.

Але нават у тых нешматлікіх, абмежаваных выпадках, дзе ў сучаснай бе
ларускай мове яшчэ ўжываюцца іменныя формы прыметнікаў, свабодна маг
чымы і займенныя формы, і як у літаратурнай мове, так і ў народных гаворках 
(асабліва паўднёвазаходніх) назіраецца тэндэнцыя да паслядоўнага выцяс
нення іменных форм займеннымі.

Усе гэтыя зрухі ў значэннях іменных і займенных форм прыметнікаў, 
што адбываліся ў гісторыі беларускай мовы і якія прывялі да сучаснага не
абмежаванага ўжывання займенных форм, працякалі не раптоўна, не адразу, 
а «шляхам паступовага і працяглага накаплення элементаў новай якасці..., 
шляхам паступовага адмірання элементаў старой якасці»1. Сам працэс зву
жэння значэнняў іменных форм і пашырэння значэнняў форм займенных, 
пранікнення апошніх у сферу ўжывання іменных форм і, нарэшце, выцяснен
ня іменных форм займеннымі, працэс, што адбываўся на працягу стагоддзяў 
у развіцці беларускай мовы, паўстае перад намі як такое змяненне ў мове, 
«калі старое не проста адмяняецца начыста, а мяняе сваю прыроду прыста
савальна да новага, захоўваючы толькі сваю форму, а новае не проста знішчае 
старое, а пранікае ў старое, мяняе яго прыроду, яго функцыі, не ламаючы яго 
форму, а скарыстоўваючы яе для развіцця новага»2.

Увогулеж гісторыя ўжывання форм прыметнікаў у беларускай мове яшчэ 
раз сведчыць аб устойлівасці граматычнага ладу мовы і яго паступовым, па
вольным змяненні і ўдасканальванні паводле ўнутраных законаў развіцця 
мовы на працягу раду эпох.

1 І. Сталін. Марксізм і пытанні мовазнаўства, стар. 23.
2 Тамжа, стар. 52.
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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.



П15
Памяць і слава: Леў Міхайлавіч Шакун. Да 90-годдзя з дня на-

раджэння / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
БДУ, 2016. – 214 с. : іл. – (Memoria et Gloria).

ISBN 978-985-566-278-6.

Выданне прысвечана навуковай і педагагічнай дзейнасці лаўрэата 
Дзяр жаўнай прэміі БССР, заслужанага работніка вышэйшай школы 
БССР, сла вутага мовазнаўца Л. М. Шакуна, працы якога застаюцца за-
па тра баванымі і актуальнымі і ў наш час. У кнігу ўвайшлі ўспаміны ся б-
роў і калег, кан дыдацкая ды сер тацыя вучонага. Прыведзены спісы пуб-
лікацый прафесара і прысвечанай яму літа ра туры.

УДК 81(476)(092)Шакун Л.М. 
ББК 81(4Беи)дШакун Л.М.


