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Н.Ю. ПЕРАВАЛАВА

ПРЫМЕТНІК У “АРЫСТОЦЕЛЕВЫХ ВАРОТАХ” (XVI ст.)

Анализируется прилагательное в памят
нике древнебелорусской письменности 
XVI в. "Аристотелевы врата". Рассматрива
ются краткие и полные его формы, которые 
не были традиционными для древнебело
русского языка.

Adjectives from the old Belarusian literary 
monument called “Aristotel’s gates” are ana
lysed. There is a view of short and long forms 
of adjective. Short and long forms of adjectives 
untypical of the ancient Belarusian language 
are investigated.

“Арыстоцелевы вароты” -  перакладны рукапісны помнік старабеларуска- 
га пісьменства XVI ст. Арыгінал твора ўзнік у арабскай літаратуры пры- 
кладна ў X-Xl ст. і не мае ніякага дачынення да вядомага антычнага фі- 
лосафа Арыстоцеля. Каля Xlll ст. твор быў перакладзены на лацінскую мову 
і пад назвай “Secreta secretorum” распаўсюджваўся ў краінах Заходняй 
Еўропы. Лацінскі варыянт шматразова перакладаўся на мясцовыя мовы: 
чэшскую, харвацкую, французскую, англійскую і г. д. У навуковай літаратуры 
помнік вядомы яшчэ і пад назвай “Тайна тайных”.

Дакладных звестак пра час узнікнення беларускага спіса няма. Аднак 
тыповае паўустаўное пісьмо, некаторыя архаічныя арфаграфічныя прыёмы і 
іншыя моўныя асаблівасці даюць падставу адносіць помнік да першай па- 
ловы XVI ст. Твор належыць да жанру навуковай літаратуры, і гэтым у знач- 
най меры тлумачацца яго моўныя асаблівасці. У “Арыстоцелевых варотах” 
царкоўнаславянскія граматычныя і лексічныя сродкі займаюць значнае мес- 
ца. Аднак наяўнасць чыста беларускіх моўных асаблівасцей дае падставу 
разглядаць твор менавіта як помнік старабеларускага пісьменства.

Прыметнік у “Арыстоцелевых варотах” -  надзвычай ужывальная часціна 
мовы. У творы зафіксаваны кароткія і поўныя формы прыметнікаў.

Кароткія прыметнікі
Як вядома, прыметнік у праславянскай мове першапачаткова меў карот- 

кую форму. У агульнаўсходнеславянскай мове існавалі як кароткая, так і 
поўная формы прыметніка. Поўная форма з’яўляецца вытворнай, бо перша
пачаткова прыметнікі мелі толькі кароткую форму (гл. Янкоўскі 1989, 184).

У “Арыстоцелевых варотах” кароткія формы прыметнікаў ужываюцца да- 
волі часта. У помніку зафіксаваны прыметнікі ў форме И. склону адзіночнага 
ліку мужчынскага, жаночага і ніякага роду, а таксама ў форме И. склону 
множнага ліку. Скпонавыя канчаткі кароткіх прыметнікаў у И. склоне -  адпа- 
ведна нулявы, -а, -о, -ы/-й -  гавораць аб іменным паходжанні кароткіх пры- 
метнікаў. Яны маюць тыя самыя склонавыя канчаткі, што і назоўнікі з асно- 
вай на галосны. У “Арыстоцелевых варотах” кароткія (іменныя) прыметнікі ў 
мужчынскім і ніякім родзе маюць аднолькавыя канчаткі з назоўнікамі з ас- 
новай на *o/jo, а ў жаночым родзе -  як назоўнікі з асновай на *a/ja\ цвет 
желты и горко во устех и живот сух велми и жажа велика (31 адв.), 
видели живот его чистъ а желудокъ его бел (54), кожа живота того 
тонка (30 адв.), мне ес борма бела дана и зелена (68), дитя то будет 
мдро и остроумно (8 адв.), а слияние мозгу головного студено и 
сыростно а кости стюдены и сухи (30 адв.), волосы толсты у него 
(66), а будуть ему голени долги (72 адв.).

У Р. I В. склоне кароткія прыметнікі мужчынскага роду ўжываюцца з 
канчаткам -а: изъ языка греческа на рапьскый (1), александръ выбери 
собе на моршальство воина храбра и добровидна ( 13).

Кароткія прыметнікі жаночага роду ў В. склоне маюць канчатак -у: 
привязал ся... во плоть чювъствену (7 адв.), власы грубые указаніе 
на крепость мозгову (21 адв.); у М. склоне -  канчатак -а: во истинну 
знаменовахом тайны разверзне у мала книга нша сія в руку 
недостойных (1 адв.).
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У Д. склоне прыметнікі ніякага роду ўжываюцца з канчаткам -у: к по- 
слушеству александрову (1), у В. склоне яны маюць канчатак -о: влас 
мяккый указуеть мягко срдцо и стюдень мозгову (21 адв.).

Працэс страты кароткімі прыметнікамі скпанення ў старажытнай беларус- 
кай мове праходзіў інтэнсіўна. Ca стратай скпанення яны гублялі здоль- 
насць ужывацца ў атрыбутыўнай функцыі. У “Арыстоцелевых варотах” ка- 
роткія прыметнікі ўжываюцца як у атрыбутыўнай, так і ў прэдыкатыўнай 
функцыі: а был бы тот зьбирать твой искусен и недрачливъ... 
добронравенъ и смиренъ, негневливъ (13 адв.).

У старажытнасці прыналежныя прыметнікі мелі толькі кароткую форму 
(гэта датычыцца таксама адносных і якасных прыметнікаў). Трэба адзна- 
чыць, што ў аналізуемым творы прыналежныя прыметнікі ўтвараюцца пры 
дапамозе суфіксаў -oe-, -ев- і ўжываюцца выкпючна ў кароткай форме: и 
приступили персове к послушеству александрову ( 1), мнози лекари 
не ведают того слова аристотелева (51 адв.).

Тэндэнцыя да выцяснення кароткіх прыметнікаў поўнымі яскрава прасоч- 
ваецца і ў “Арыстоцелевых варотах’’. Колькасны склад поўных прыметнікаў 
значна больш вялікі, чым кароткіх (71 % да 29 %).

Поўныя прыметнікі
Яшчэ ў праславянскай мове побач з кароткімі ўжываліся і поўныя пры- 

метнікі, якія паступова набылі ўласную парадыгму скланення і змяніліся пад 
уздзеяннем розных фанетычных працэсаў.

Адносна механізму ўтварэння поўных прыметнікаў існуе некалькі мерка- 
ванняў, аднак мы прытрымліваемся традыцыйнага і найбольш пашыранага 
погляду.

Поўныя прыметнікі ўтварыліся ад кароткіх, да якіх далучыліся ўказаль- 
ныя займеннікі -и (м. р.), -я (ж. р.), -е (н. р.) з наступным прыпадабненнем і 
сцяжэннем галосных гукаў пасля страты асновы займенніка -/-. Утвораныя 
поўныя прыметнікі перажылі змену пад уплывам займеннікаў цвёрдай раз- 
навіднасці тылу того, ового, тому, овому. Гэтым тлумачыцца ўзнікненне 
канчаткаў Р. і Д. склону (гл. Янкоўскі 1989, 184). Менавіта таму поўныя 
прыметнікі называюць яшчэ і займеннікавымі.

Сістэма скланення поўных прыметнікаў, зафіксаваная ў “Арыстоцелевых 
варотах”, прадстаўлена ў табліцы.

Канчаткі поўных прыметнікаў
Скл. М . D. Ж р. Н. в. Мн. п
н. - Й Й / - Ы Й / - ІЙ .  -ы -а я , -е я 6 CD (Ь - in .  -ы я .  -ы е . -ы и . -и и
р . -О Г О /-Э Г О / -Я Г О - ІЯ ,  -о е -ого/-аго -ое. -ая -Ы Х / -И Х .  - ІЯ .  -И Я

д. - O M v / - e M v -о й -OMV -ы м . -и м
в. - Ы Й / - Й Й / - ІЙ .  -aro -у ю , -о й , -а я - о е . - а г о -ые/-ый/-ій -ии, -ых -ыя/-ія
т. -Ы М /- И М -ою/-ею -И М / - Ы М -Ы М И /-И М И
м. -ом/-ем -ой/-ей -OM -Ы Х / -И Х .  - И М .  -O M

Амаль усе поўныя прыметнікі ў аналізуемым помніку маюць варыянтныя 
канчаткі. Толькі ў Д. склоне адзіночнага ліку жаночага роду i М. склоне адзі- 
ночнага ліку ніякага роду варыянтнасць не адзначана. Прыметнікі ўжыва- 
юцца з канчаткамі адпаведна -ой і -ом\ супостатной справедливости 
кривда а правде лож (7), учился мдростем и философи светьской (8 
адв.), во смирен/и великом (17 адв.), пересмотри всю плот его в 
месте светлом противу слнца (32 адв.).

У Н. склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду прыметнікі маюць як 
традыцыйныя для старажытнай беларускай мовы канчаткі -ый, -ий, так i но
вы канчатак -ы без кацавога [й]: цвет желты и горко во устех и живот 
сух велми (31 адв.), глас четы и сладкий знаменуеть малоумие (36). 
Як паказваюць прыкпады, формы на -ий і -ы ўжываюцца паралельна.
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Старабеларуская літаратурна-пісьмовая мова развівапася не адасобле- 
на ад іншых моўных стыхій. Таму ў ёй адбіваўся ўплыў граматычных асаб- 
лівасцей іншых моўных сістэм, перш за ўсё царкоўнаславянскай (Булыка 
1979, 149). Паралельнае ўжыванне канчаткаў -огоі-аго ў Р. склоне адзіноч- 
нага ліку мужчынскага роду гаворыць пра царкоўнаславянскі ўплыў на мову 
аналізуемага помніка. Тая ж тэндэнцыя назіраецца і ў Р. склоне ніякага 
роду: видех листъ сей честнаго и любимаго и мдрого цря александра 
справедливого (1), варуися тружанія великого и мужества многаго (57).

Канчатак Р. склону мужчынскага роду -яго (з малым юсам) з’яўляецца 
нетыповым для мовы “Арыстоцелевых варот”, адзначаны ён толькі ў адным 
выпадку: изо всего света нижняго а сотвореніе лепшаго (11).

У Р. склоне адзіночнага ліку жаночага роду ў агульнаўсходнеславянскай 
мове тыловым з’яўляўся канчатак -ое. У мове анапізуемага помніка, акрамя 
традыцыйнага, адзначаны канчаткі Р. склону -/я (з канцавым юсам малым) i 
-ой: избави тя ереси плотьскія (1), поможеть от болести Желуд
ковой  (40 адв.).

Канчаткі Д. склону адзіночнага ліку ўсіх трох родаў адпавядаюць скпо- 
навым канчаткам поўных прыметнікаў, якія ўжываліся ў часы існавання 
агульнаўсходнеславянскай мовы, акрамя канчатка -ему, які адзначаны ў 
мужчынскім родзе: а будет ли подоблятися образу соромяжему бу- 
деть соромяжь (35 адв.).

Канчатак -ая В. склону жаночага роду з’яўляецца нехарактэрным i 
адзначаны ў аналізуемым творы ў адзіночным выпадку: кровъ пустити 
жилная (66).

У М. склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду, акрамя канчатка -ом, 
ужываецца i канчатак -ым: над новым городом и над Москвою и над 
лит вою  (61 адв.).

У множным ліку канчаткі поўных прыметнікаў надзвычай разнастайныя. 
Звернем увагу на некаторыя з іх.

У агульнаўсходнеславянскай мове прыметнікі скланяліся па цвёрдаму і 
мяккаму тылам скланення. У мове “Арыстоцелевых варот” назіраецца тэн
дэнцыя да уніфікацыі скпонавых канчаткаў. Тэта тлумачыцца найперш тым, 
што ў пачатку XVI ст. не былі яшчэ выпрацаваны нормы беларускай мовы, i 
перакладчык проста пераносіў на паперу жывую народную гаворку (з за- 
хаваннем шматлікіх царкоўнаславянскіх рыс).

Канчатак Н. склону множнага ліку -ыя не адпавядае агульнапрынятай 
сістэме склонавых канчаткаў поўных прыметнікаў, якая была характэрна 
для агульнаўсходнеславянскай мовы. У мове “Арыстоцелевых варот” тэты 
канчатак ужываецца даволі часта: знаменіе крававыя си суть яко пре- 
полненія (31 адв.), ядра шишечныя и ореха индеискаго ядро... столчи 
во едино место (45).

Канчаткі -ия, -ія Р. склону множнага піку не адпавядаюць ні цвёрдаму, ні 
мяккаму тылу скланення, аднак у аналізуемым помніку яны ўжываюцца да- 
волі паслядоўна: от непрйятельскія земли (12 адв.), поидуть из дале- 
кия земли (15), пытаеть на делы королевския (71).

Абсалютна нетыповымі з’яўпяюцца канчаткі -им, -ом М. склону множнага 
ліку. Хутчэй за ўсё яны ўзніклі па аналоги з канчаткамі М. склону муж
чынскага і ніякага роду адзіночнага ліку: бывал по чюжим землям 
(12 адв.), о образех полковом  (17).

Ступені параўнання якасных прыметнікаў
Якасныя прыметнікі з’яўляюцца найбольш ужывальнымі ў мове “Арысто

целевых варот”. Яны маюць як кароткую, так і поўную форму ў адрозненне 
ад прыналежных, якія ўжываюцца выкпючна ў кароткай форме.

У старабеларускай мове поўныя формы вышэйшай ступені параўнання 
якасных прыметнікаў утвараліся шляхам далучэння да асноў суфіксаў -ш-,
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-ейш-. У мове аналізуемага твора ўжываюцца і формы вышэйшай ступені 
параўнання, якія ўтвараюцца пры дапамозе суфікса -н- і бяссуфіксным спо- 
сабам -  пры дапамозе канчаткаў. Формы з суфіксамі -ш-, -ейш- колькасна 
пераважаюць -  пяць з дзевяці зафіксаваных (55 %). Выяўлены дзве формы 
з суфіксам -н- і дзве, якія ўтвораны бяссуфіксным спосабам: живот же их 
изверху суше (29 адв.), место которое хворейшее (18 адв.), ино той 
налепший и тайна твоя беспечалней (12 адв.), печен же теплотою под 
сим тут же велми студеней мяса (30 адв.), теплота же детиная болши 
теплоты молодцовыя теплота ж молодцовая острей теплоты детиныя 
(29), един студенее другаго или теплей (31).

Адзначаны і суплетыўныя формы вышэйшай ступені параўнання, утво- 
раныя пры дапамозе суфікса -ш-: изо всего света нижняго а сотвореніе 
лепшаго (11), сии же животы его горши всих иных животов (24).

Традыцыйным для старабеларускай пісьмовай мовы было ўтварэнне 
найвышэйшай ступені параўнання якасных прыметнікаў пры дапамозе пры- 
стаўкі агульнаславянскага паходжання най-. Ужывалася таксама i сцягнутая 
форма прыстаўкі на-. У “Арыстоцелевых варотах" ужываюцца формы вы- 
ключна з прэфіксам на-: налепший црь подобенъ орлу... налущи црь 
подобен ко стерву (3 адв.), александръ водися з наменшим врагом 
своим яко з наболшим (5), а нагорши очи что походило на зеркость 
ферзину (21).

Апісальныя формы, утвораныя шляхам далучэння слоў тылу вельмі, са- 
мы да прыметнікаў, у “Арыстоцелевых варотах" не адзначаны. Тэты спосаб 
перадачы найвышэйшай ступені параўнання некаторымі даследчыкамі ўво- 
гуле выкпючаецца (гл. Юргелевйч 1974, 202).

Аналіз прыметнікаў у “Арыстоцелевых варотах” сведчыць аб зменах, якія 
адбываліся з гэтай катэгорыяй мовы ў старабеларускі перыяд. Гэтыя змены 
былі найперш звязаны з пашырэннем поўнай формы прыметнікаў, з агуль- 
най тэндэнцыяй да уніфікацыі флексій. Сістэма скланення прыметнікаў, як і 
ступені параўнання якасных прыметнікаў разглядаемага тэксту, у большасці 
падпарадкоўваецца традыцыям старабеларускай мовы.
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СІСТЭМНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ ФІЛАСОФСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

На основе анализа дефиниций и струк
туры терминов, которые входят в те или дру
гие классификационные микрогруппы, уста
навливается, насколько характерна фило
софским терминам системность в плане со
держания и в плане выражения.

On the basis of the analysis of definitions 
and the structure of the terms contained in 
different classification microgroups, the system 
degree of structural and semantic organization 
of philosophical terms is established.

Сучаснае мовазнаўства разглядае мову як адзіную знакавую сістэму. 
Пад сістэмай разумеюць “сукупнасць узаемазвязаных або пэўным чынам 
упарадкаваных элементаў, якія ўтвараюць некаторае адзінства. Важнейшай
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