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А.М.КЕНЬКА

ЛЕС БЕЗАСАБОВЫХ СКАЗАЎ 3 ЗАЛЕЖНЫМ ДЗЕЕПРЫМЕТНІКАМ 
(тылу ст.-бел. приставовъ выслано) BA ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ

MOBAX

Сінтаксіс сучасных беларускай, рускай і ўкраінскай моў часцей за ўсё 
мае адзінае ці падобнае выяўленне сінтаксічных катэгорый. Індывідуаль- 
ныя, уласцівыя толькі адной з трох моў, структурныя схемы словазлучэнняў 
і асабліва сказаў лёгка пералічыць. Аднак гэтыя індывідуальныя сінтаксіч- 
ныя мадэлі маюць істотны для супастаўляльнай граматыкі характар, бо 
звязаны са змяненнем тыпалагічных прымет сказа ці словазлучэння. Час
цей за ўсё такія разыходжанні абумоўлены рознымі арэальнымі і гістарыч- 
нымі ўмовамі развіцця моў.

У сучаснай у.краінскай мове адной з адметных сінтаксічных канструкцый, 
якая захавала рэшткі старажытнага ўжывання і цяпер адыгрывае прымет- 
ную ролю ў сінтаксісе безасабовых сказаў, з’яўляецца канструкцыя з дзе- 
епрыметнікамі на -но, -mo. Hanp., За Вкра'і'ну замучено Степана. Галоўны 
член такіх сказаў выражаны прэдыкатыўнай нязменнай формай на -но, -то, 
якая ўзыходзіць да кароткай формы дзеепрыметніка залежнага стану ся- 
рэдняга роду, прошлага часу. Безасабовыя канструкцыі з дзеепрыметнікамі 
залежнага стану на -но, -то маюць месца ва ўсіх сучасных ўсходнесла
вянское мовах. Разам з тым ва ўжыванні гэтых сказаў маюцца пэўныя разы- 
ходжанні. Звернемся да гістарычных звестак аб існаванні гэтай канструкцыі 
ў старажы’тных усходнеславянскіх мовах.

Безасабовыя сказы з дзеепрыметнікамі залежнага стану на -но, -то ва 
ўсходнеславянскіх мовах шырока ўжываліся ў XV-XVII стст. Асабліва часта 
яны сустракаюцца ў старажытнабеларускіх і старажытнаўкраінскіх помніках.

У помніках ўсходнеславянскіх моў прэдыкатыў на -но, -то мог ўжывацца 
з родным ці вінавальным склонам. В.І.Баркоўскг вызначае заканамернасць 
у выбары пэўнага склону: родны склон выкарыстоўваецца, як правіла, у ска
зах, якія змяшчаюць у сабе элемент колькасці: сЪна побрато возов зо два; 
вінавальны склон характерны для канструкцый, якія не маюць значэння 
колькасці; Оддано нам грамоту од тебе. Канструкцыі з дзеепрыметнікамі 
прошлага часу залежнага стану з родным і вінавальным склонам фарміра- 
валіся дзякуючы таму, што пры дзеепрыметніку стала магчымай пастаноў- 
ка прамога дапаўнення. Суб’ект стану паступова пачаў мысліцца як аб’ект, 
на які гэтае дзеянне накіравана і які захоўвае вынік гэтага дзеяння.

Фарміраванне канструкцый з дзеепрыметнікамі на -но, -то і акузатывам 
ці генітывам праходзіла па-рознаму ва ўсходнеславянскіх мовах. Асабліва 
вялікі рост падобньіх сказаў назіраўся ў старажытнабеларускай і старажыт- 
наўкраінскай мовах. У гэтых мовах былі шырока прадстаўленыя безасабо
выя сказы- з дзеепрыметнікамі, пры якіх маецца прамое дапаўненне: Ст.- 
укр. Hß Мерле. пасеку выбито i пасечника выгнано (Укр. Гр.| У старажыт- 
нарускай море канструкцыі з прэдыкатывамі на -но, -то і прамым дапаўнен- 
нем не/былі шырока ўжывальнымі. Сустракаліся канструкцыі з генітывам:
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На ВологдЪ куплено рыбы, меду, икры на три рубли (РИБ). Канструкцыі з 
акузатывам мелі абмежаванае ўжыванне, а ў далейшым страціліся: А еже 
пишеши, ани бы царицу твою очаровано и тебя съ нею разлучено (Пис. 
Курбск.).

Далейшы лес канструкцыі з прэдыкатывам на -но, -то i акузатывам ака- 
заўся розным ва ўсходнеславянскіх мовах. У рускай мове яна была выцес- 
нена з літаратурнай мовы і захавалася толькі ў асобных дыялектах. Нягле- 
дзячы на тое, што ў старажытнабеларускіх помніках гэтая канструкцыя бы
ла шырока распаўсюджана, у далейшым яна перастала ўжывацца ў літара- 
турнай беларускай мове. Яна захавалася толькі ў гаворках, але i тут пасту- 
пова, хоць і менш інтэнсіўна, чым у рускіх гаворках, страчваецца. Пёс канст- 
рукцыі з дзеепрыметнікам залежнага стану і прамым дапаўненнем ва ўкра- 
інскай мове аказаўся іншым: яна захавалася i стала нормаю літаратурнай 
мовы.

Ba ўсходнеславянскіх помніках дзеючая асоба разам з дзеепрыметнікам 
звычайна не называлася. У сказе суб’ект дзеяння, які абумовіў пэуны стан, 
мог заставацца нявызначаным. Hanp., Татар много побито (Восс. Укр. с 
Рос). Калі ж дзеючая асоба называлася, то яна магла выражацца ці фор- 
май творнага склону, ці формам роднага склону з прыназоўнікам отъ. Пры 
гэтым трэба падкрэсліць, што ў старажытных усходнеславянскіх мовах кан- 
струкцыі з прыназоўнікам отъ пераважаюць над канструкцыямі з творным 
склонам. Hanp., ст-бел. А къ тому тежъ дано намъ отъ старость нашихъ 
украинъныхъ знати (Зап-рус.гр.). У сучасных літаратурных усходнеславян- 
скіх мовах безасабовыя канструкцыі з прыназоўнікам отъ не ўжываюцца.

Разгледзім канструкцыі з прэдыкатывам на -но, -то ў сучаснай украін- 
скай мове. У мовазнаўчай літаратуры ўкраінскім канструкцыям гэтага тылу 
прысвечана шмат прац. Назіранні за ix прыродай не аднойчы выклікалі дыс- 
кусіі, а часам i вострую палеміку. Розны погляд на іх спецыфіку часцей за 
ўсё абумоўліваецца тым, што тут уласная сінтаксічная праблематыка скры- 
жоўвалася з марфалагічнаю і лексіка-семантычнаю.

Пра цяжкасці ў тлумачэнні гэтых канструкцый сведчыць ужо факт разна- 
бою ў тэрмінах, якія выкарыстоўваюцца аўтарамі для найменавання гэтых 
сказаў: безасабовыя сказы на -но, то, безасабовыя сказы, галоўны член 
якіх выражаны нязменнаю прэдыкатыўнаю формаю на -но, -то, безасабо
выя сказы з дзеепрыметнікамі прошлага часу залежнага стану, безасабо
выя прэдыкатыўныя формы на -но, -то, пасіўныя выказнікі на -но, -то, дзе- 
епрыметнікавыя прэдыкатывы на -но, -то, немадальныя прэдыкатывы 
(Сол. иссл.), двукампанентныя безасабовыя квазіпасівы і інш.2

Асаблівасцю ўкраінскай літаратурнай мовы з'яўляецца нарматыўнасць 
безасабовых канструкцый з дзеепрыметнікамі залежнага стану на -но, -то i 
прамым дапаўненнем: Сади твоі вйшневі порубано, побито (гэтыя ж кан- 
струкцыі з являюцца нарматыўнымі і ў польскай мове: ponownie przystąpiono 
do dyskusji, ogłoszono wyniki).

Канструкцыі з прэдыкатывам на -но, -то i прамым дапаўненнем маюць 
сваю семантыку. Яны абазначаюць “наяўнасць безсуб'ектнага ці аднесенага 
да суб'екта стану як выніка дзеяння, якое звернута да аб'екта, што захоўвае 
ў сабе вынік гэтага дзеяння’’.3 Гэтыя сказы адносяцца да аднаядравых дву- 
кампанентных, аналагічных двуядравым. Вінавальны склон у ix выражае 
сінкрэтычнае значэнне -  суб’екта стану i аб’екта дзеі. Дзеепрыметнік залеж
нага стану ў гэтых сказах выяўляе “наяўнасць прызнаку, канчатковае яго 
праяўленне з пункту гледжання цяперашняга, прошлага ці будучага часу”4.

Асаблівасць гэтых канструкцый у тым, што яны змяшчаюць у сабе эле
менты актыўнасці і пасіўнасці адначасова. Носьбіт стану можа ў той жа час 
з'яўляцца і аб'ектам дзеі, якая абумоўлівае тэты стан. Hanp., сказ У Фёдора 
хату спалено абазначае, што "у Фёдара спалілі хату” i што “Фёдар страціў 
хату”. У гэтым сказе Фёдар з'яўляецца адначасова суб'ектам стану i аб'ек
там дзеі, а стан выражаецца цэлым сказам (хату спалено). Суб'ект стану
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можа прысутнічаць у сказе (мне поле поливало) ці адсутнічаць (моста за- 
хоплено). Акрамя суб'екта стану ў сказе можа прысутнічаць суб'ект дзеяння 
(агенс), які абумоўлівае сабою абазначаны ў сказе стан. Hanp., Нас стар
шиною побито. Тэты сказ змяшчае суб'ект дзеяння (старшина), аб'ект, на 
які накіравана дзеянне (мы), і вынік дзеяння. Дзеючая асоба (суб'ект дзеян
ня) можа быць вызначана (це мальовано художником) ці не вызначана (па
секу выбито).

Ba ўкраінскам мовазнаўстве да спрэчных ці яшчэ не да канца выраша- 
ных пытанняў, звязаных з канструкцыямі на -но, -то, адносяцца наступныя: 
прынцыпы класіфікацыі канструкцыі, магчымасць уключэння ў ix склад да- 
паможных дзеясловаў було, буде (часавая характарыстыка), ужыванне ін- 
струментатыва дзеючай асобы, ступень пасіўнасці ў семантыцы канструк- 
цыі, абумоўленасць дзеепрыметнікаў відам, выражэнне імі не толькі выніку 
чалавечай дзейнасці, але таксама і з’яў прыроды.

Існуюць розныя класіфікацыі безасабовых сказаў з дзеепрыметнікамі на 
-но, -то. Так, напрыклад, Б.Гавранек выдзяляе чатыры структурный тылы 
гэтых канструкцый у залежнасці ад аб'ектнасці (пераходнасці) ці суб’ектнас- 
ці (непераходнасці) дзеясловаў і прысутнасці ці адсутнасці аб’екта. І.І.Пят- 
лічны дае іншую класіфікацыю тыпаў сказаў: з прыладным дзеючай асобы, 
з непрамым кіраваннем, з неназваным аб’ектам, з выяўленнем выніку дзеі і 
інш. Адну з найбольш дакладных сінтаксічных класіфікацый гэтых канструк
цый прапануе М.Затовканюк, дзе выдзяляюцца 7 тыпаў сказаў: тып A: Part+ 
+ Nacc; тыл Б: Part + Ngen; тып В: Part + прыназоўнікавая канструкцыя, тып Г: 
Part + Inf; тып Д: Part + Adv; тып E: Part + злучнікавая канструкцыя, тып Ж: 
Part + 0 .5

У сучаснай украінскай мове асноўнае значэнне канструкцыі з дзеепры- 
метнікам на -но, -то -  гэта паказ мінулай дзеі ў яе існуючым выніку (пер- 
фектнае). Таму, што гэтыя канструкцыі абазначаюць выніковасць, стан, у ix 
наступав “заняпад часавасці”. Калі ж з’яўляецца патрэба паказаць мінулы ці 
будучы час, з прэдыкатывамі пачынаюць ужывацца дапаможныя дзеясловы 
було, буде. Раней пра пытанне аб ужыванні гэтых дапаможных дзеясловаў 
ішлі спрэчкі. Так, М.Ф.Суліма сцвярджаў, што «украінскай мове ніяк не 
ўласцівы такія фразы, дзе з выказнікамі на -но, -то выкарыстоўваюцца 
дадатковыя формы дапаможнага дзеяслова “було" i “бубзе”». Л.А.Булахоў- 
скі пісаў, што “забарона ўжывання пры прэдыкатывах на -но, -то дапамож
нага дзеяслова було або буде ... у корані супярэчыла тэндэнцыям развіцця 
гэтага тылу сказу”.7 Мовазнаўцамі адзначалася, што формы з дапаможным 
дзеясловам було абазначаюць перадмінулы час, абсалютна мінулы час, 
мінулы выніковы час і інш. Зараз праблему часавага значэння вырашаюць 
шляхам адрознення марфалагічнага і семангыка-сінтаксічнага часу адпа- 
ведных форм. Канструкцыі з було, будзе трэба разглядаць не як слова- 
злучэнні, а як аналітычныя марфалагічныя формы. Так, з марфалагічнага 
погляду прэдыкатывы на -но, -то абазначаюць мінулы перфектны час, з 
дапаможным дзеясловам було -  мінулы аорыстычны, з буде -  будучы. 3 
сінтаксічнага пункту гледжання выдзяляюцца тры формы часу -  цяперашні 
(Хату спалено), прошлы (Хату було спалено) i будучы (Хату буде 
спалено).

Ba ўкраінскай мове прысутнасць агенса (рэальнага суб'екта дзеі) у ска
зах з дзеепрыметнікамі на -но, -то з’яўляецца ненарматыўнай. Мовазнаўцы 
адзначаюць рэдкае ўжыванне творнага суб'ектнага з гэтымі канструкцыямі. 
М.Затаўканюк з 609 прыкладаў канструкцый на -но, -то вызначае толькі 15 
выпадкаў творнага суб'екта, што складае два працэнты8. У рускай i бела- 
рускай мове творны суб'екта з'яўляеца нарматыўным: рус. Хозяевами наго
товлено припасов на всю зиму. Пра ўжыванне агенса ў трохкампанентных 
канструкцыях (Ninstr + Part + Nacc) вэ ўкраінскім мовазнаўстве ішлі спрэчкі 
яшчэ з 20-х гадоў XX ст. Тады М.Ф.Суліма выступаў супраць іх ўжывання ў 
літаратурнай мове. У 70-х гадах А.А.Бурячок адзначаў, што “непрыродным
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для ўкраінскай мовы есць з’яднанне безасабовых форм на -но, -то з інстру- 
ментатывам дзеяча”9. У 50-х гадах Л.А.Булахоўскі выступаў за выкарыс- 
танне Ninstr. Пытанне аб ужыванні агенса з прэдыкатывамі на -но, -то i на 
сённяшні час не вызначана да канца. Большасць мовазнаўцаў сцвярджае, 
што творны суб’екта рэдка, але сустракаецца пры дзеепрыметніках на -но, 
-то. Часцей за ўсё тэта можна назіраць у дзелавым, навукова-публіцыстыч- 
ным стылях, творах украінскіх пісьменікаў. Тэта пацвярждаецца назірання- 
мі над мовай часопісаў, газет. Hanp., Для учаснйків семінару було прочи
тано лекціі лекторами з Kuiea (газ.). Але нягледзячы на тое, што творны 
суб'екта падтрымліваецца моўнай кадыфікацыяй, сказы з Ninstr знаходзяцца 
на перыферыі гэтай разнавіднасці канструкцый.

М.Затовканюк абумоўлівае ўжыванне творнага суб'екта ва ўкраінскіх бе
засабовых сказах на -но, -то працэсамі ўнутрымоўнай (трохкампанентная 
канструкцыя хату пабудовано господарем можа кантамінавацца з украін- 
скай пасіўнай канструкцыяй хата пабудована господарем) і міжмоўнай ін- 
тэрферэнцыі (гэты ж зварот можа кантамінавацца з рускай канструкцыяй 
дом построен хозяином ці беларускай хата пабудавана гаспадаром).

Часта пры знешняй нявыражанасці агенса творным склонам рэальны 
суб'ект дзеяння ўсё жтакі можа быць вызначаны. Ананімнасць агенса можа 
раскрывацца экспліцытна і імпліцытна. Пры экспліцытным выражэнні суб'
екта гаворка ідзе пра найменшую меру ананімнасці агенса, калі ён названы 
ў найбліжэйшым кантэксце. Hanp., B народі давно вже помічено (народам 
помічено). Дівне місто протй сонця. Bci озолочено віконця (віконця взоло- 
чено сонцем). Агенс у гэтых выпадках не з'яўляецца часткаю трохкампа- 
нентнай мадэлі пасіва, а граматычна выступав ў функцыі іншых членаў ска
за (дапаўнення, акалічнасці, зваротка і інш.). Пры гэтым агенс можа быць 
лакалізаваны ў найбліжэйшым абзацы ці можа быць зразуметы са зместу 
ўсяго твору. Пры імпліцытным выражэнні агенса ён “кампенсуецца” яго лек- 
січным значэннем або лексічным значэннем іншых членаў сказа. Hanp., 
Хату спалено, а старога Деміда нещадно побито (спалено окупантами). 
Так нас дома виховано (виховано батьками). Між гэтымі з’явамі адносіны 
прама прапарцыянальныя: чым больш мера дэананімізацыі, тым больш 
вызначаны агенс. Але бываюць выпадкі, калі вызначанасць агенса 
з’яўляецца нулявой. Тады дзеепрыметнікі ў такіх канструкцыях выяўляюць 
толькі асноўнае значэнне выніковасці, стану10.

Прэдыкатыўныя формы на -но, -то ўтвараюцца часцей за ўсё ад дзея- 
словаў закончанага трывання (План було виконано досроково). Аднак яны 
магчымы i ад дзеясловаў незакончанага трывання, хоць даследчыкі і пад- 
крэсліваюць, што тэта даволі рэдкая з'ява. М.Затовканюк налічвае 19 форм 
дзеепрыметнікаў ад дзеясловаў незакончанага трывання на 50 прыкла- 
даў11. Незакончанае трыванне надае прэдыкатывам на -но, -то значэнне 
трывалай ці паўторнай дзеі (Там переказувано останні новини).

Ba ўкраінскай мове дзеепрыметнікі на -но, -то паступова страчваюць 
пярвічнае значэнне безасабовых сказаў, паказваць вынікі чалавечай дзей- 
насці. Таму яны сінанімічныя няпэўна-асабовым сказам, у якіх суб’ект не 
вызначаны: Епископа закинуто в темницю. -  Епископа закинули в темни- 
цю. Разам з тым у сучаснай украінскай мове пачалі шырока ўжывацца сказы 
з прэдыкатывамі на -но, -то, у якіх паказваюцца з'явы прыроды і дзеянні не 
абумоўліваюцца воляй людзей (Глибоко водопш занесено. Небо захмаре- 
но, осінню віе). Л.А.Булахоўскі тлумачыць гэтую з'яву тым, што “пэўна ў гэ
тым змешванні выяўляецца непатрэбнасць для сучаснага мыслення размя- 
жоўваць сінтаксічна з’явы прыроды і ўчынкі людзей, а з іншага боку, гэтаму 
спрыяе і адсутнасць выразна-выніковай формы выказніка ў іншых безаса
бовых сказах”12.

Канструкцыі з безасабовым прэдыкатывам на -но, -то былі прадметам 
даследавання, а часам i спрэчак не толькі ва ўкраінскай мове, але і ў іншых 
славянскіх мовах і таксама разглядаліся ў супастаўляльным аспекце. У
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рускай і беларускай мовах звароты з дзеепрыметнікамі на -но, -то з'яўля- 
юцца менш ўжывальнымі, чым ва ўкраінскай мове. Для ix не характерный 
безасабовыя сказы з вінавальным склонам назоўніка (займенніка). Гэтым 
аднасастаўным канструкцыям украінскай мовы адпавядаюць двусастаўныя 
сказы (асабовыя канструкцыі з выказнікам -  дзеепрыметнікам залежнага 
стану) у рускай i беларускай мовах: укр. Цю роботу тількй розпочато. -  
рус. Эта работа только начата. -  бел. Гэтая работа толькі пачата. 
Двусастаўныя асабовыя канструкцыі ва ўкраінскай мове сустракаюцца ред
ка і набываюць адценне кніжнасці: Bid сврця понапйсані лйстівкй (Мал.). 
Таксама безасабовыя канструкцыі ва ўкраінскай мове могуць пазітыўна за- 
знаваць няпеўна-асабовую трансфармацыю ў рускай i беларускай мовах: 
укр. Бригадира викликано до мікрофона. -  рус. Бригадира вызвали к микро
фону.

Для рускай i беларускай моў больш характерныя канструкцыі з родным 
склонам і адмоўныя канструкцыі. Суадноснасць асабовых і безасабовых 
сказаў зрушваецца пры наяўнасці адмаўлення. У рускай i беларускай мовах 
двусастаўныя канструкцыі з адмаўленнем сінанімічныя безасабовым ад- 
моўным канструкцыям V + не + Ngen: Заказ не принят. -  Заказа не приня
то. Ba ўкраінскай мове адмоўная канструкцыя з акузатывам з'яўляецца на- 
рматыўнай (Книгу не прочитано), канструкцыі з родным склонам маюць 
адценне размоўнасці (Книги не прочитано).

Такім чынам, з канструкцыямі на -но, -то звязаны наступныя адрозненні 
паміж усходнеславянскімі мовамі: 1) ва ўкраінскай мове з дзеепрыметнікамі 
на -но, -то шырока ўжываюцца назоўнікі ці займеннікі ў вінавальным скло
не, у той час, як у рускай i беларускай мовах яны не ўжываюцца, хоць і былі 
характерныя для старажытнай мовы; 2) для ўкраінскай мовы не характер
нее ўжыванне творнага суб’екта, у той час, як у рускай i беларускай мовах 
ён ужываецца; 3) для рускай i беларускай моў больш характерныя предыка- 
тывы на -но, -то з родным склонам, але i тут часам паміж гэтымі і ўкраін- 
скай мовамі назіраюцца несупадзенні.

Канструкцыя з предыкатывам на -но, -то была характерней для ўсіх ста- 
ражытных усходнеславянскіх моў, але усталявалася прыярытэтнай толькі 
ва ўкраінскай мове.
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