
Што да сучаснай беларускай літаратурнай мовы, то прыслоўе мала 
выступае толькі ў трох уніфікаваных значэннях: 1. У невялікай, недастатковай 
колькасці, ступені; нямнога (Калодзеж быў неглыбокі, і вады ў ім было мала. 
Колас); 2. Недастаткова; менш, чым патрэбна (У пакоі мала святла, толькі пад 
столлю – маленькая цьмяная лямпачка. Шамякін); 3. У спалучэнні з 
займеннікамі і прыслоўямі ‘хто’, ‘што’, ‘дзе’, ‘калі’ азначае: нямногія, 
нямногае; у нямногіх месцах, рэдка і г.д. (А вось і возера-акно, Якога мала дзе 
пабачыш. Колас) (ТСБМ, III, 88). 

Старажытныя кніжныя формы тыпу вмале, намале, малечко ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове не замацаваліся. Як параўнальная ступень да 
мала ў літаратурнай мове функцыянуе суплетыўная словаформа менш. 
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Л.М. Навіцкая 

Царкоўнаславянізмы ў старабеларускай агіяграфічнай літаратуры 

Сярод славянскіх моў царкоўнаславянская займае асобае месца. На 
працягу стагоддзяў яна абслугоўвала рэлігійныя і шмат якія культурныя 
запатрабаванні большасці жыхароў ВКЛ. Адметнай мову кніжнай пісьменнасці 
робіць немажлівасць яе існавання самой па сабе, ізалявана ад іншых славянскіх 
моў: царкоўнаславянская мова заўсёды знаходзілася ў пэўных сістэмных 
стасунках з дзяржаўнымі мовамі. Найбольш яскрава гэтае ўзаемадзеянне 
праявілася на этапе станаўлення літаратурных моў (у тым ліку 
старабеларускай), калі ўзнікла патрэба ў творах (перапісаных і перакладзеных) 
на мове, зразумелай большасці насельніцтва. Прыдатнай глебай у гэтым 
рэчышчы сталі помнікі рэлігійнага пісьменства, якія лічыліся найбольш 
каштоўнымі з пукту гледжання культурнай спадчыны. Як адзначае Я. Карскі, у 
канцы XV ст. немцы, чэхі, палякі ўжо мелі пераклады Святога Пісання на 
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народную мову (lingua vernacula) [8, с. 8]. У гэты ж час вядзецца актыўная 
скрыптарская дзейнасць і ў старабеларускім рэлігійным пісьменстве – 
перапісваюцца тэксты як з царкоўнаславянскіх, так і з неславянскіх пратографаў. 
Некаторыя з гэтых твораў сталі аб’ектам дадзенага даследавання. Сярод іх: 

1. “Жыціе Еўфрасінні Полацкай” (далей у тэксце ЖЕП – Л. Н.), спіс 
XV ст. – адносіцца да так званай зборнікавай рэдакцыі і мае, натуральна, 
усходнеславянскую моўную аснову (збор Пагодзіна № 869, НРБ); 

2. “Жыціе Аляксея, чалавека божага” (далей у тэксце ЖАЧБ – Л. Н.), спіс 
XV ст. – тэкст жыція наследуе рэдакцыі агіяграфічнага зборніка ХІІІ ст. 
Legenda Aurea [7, с. 965] і мае адзнакі чэшскага ўплыву (Q.I.391, РНБ); 

3. “Жыціе Феадоры Александрыйскай”, два спісы сяр. XVІІ ст. 
(Сінад. №752, Дзяржаўны гістарычны музей РФ – далей ЖФА М ; RKF-82, 
Бібліятэка Акадэміі навук Літвы – далей ЖФА В – Л. Н.) – па моўных 
характарыстыках спіс ЖФА М можна аднесці да тэрыторыі брэсцка-пінскіх 
гаворак, спіс ЖФА В ствараўся ў Куцеінскім манастыры (Аршанскі раён). 

Найбольш значныя марфалагічныя формы – маркёры царкоўнаславянскага 
ўплыву на мову жыцій – былі абраны прадметам даследавання. За асноўныя 
пункты параўнання ў марфалагічнай сістэме былі ўзяты крытэрыі, якія 
з’яўляюцца адметнымі ў колькасным і якасным (статусным) плане: 

 -аго, -#го(-"го) у займенным тыпе скланення: м.р., н.р. адз.л. Р.скл; 
 -е#(-е"), -ы#(-ы") у займенным тыпе скланення: ж.р. адз.л. Р.скл.; 
 -h (-е) у іменным тыпе скланення: ж.р. адз.л. Р.скл.; 
 -еви (-ови) у іменным тыпе скланення: м.р. адз.л. Д.скл.; 
 -ы ў іменным скланенненні: мн.л. Т.скл.; 
 -ет(ъ) у дзеясловах 3 асобы адз. л. ц.ч. абв.л.; 
 % ужывання формаў парнага ліку; 
 % формаў Кл.скл. назоўнікаў у клічных канструкцыях; 
 % кароткіх прыметнікаў у азначальнай функцыі; 
 % ужывання двухчленнай формы перфекта; 
 колькасць імперфектных формаў. 
Вынікі статыстычнага аналізу (гл. малюнак 1) паказалі, што найбольш 

кансерватыўным з’яўляецца рукапіс ЖЕП XV ст. – частка марфалагічных 
царкоўнаславянізмаў у ім складае 43 %. Найбольш ярка ўплыў кніжнай мовы 
праявіўся ва ўжыванні канчаткаў -аго, -#го(-"го) і -е#(е"), -ы# (-ы") у 
генетывах займеннага скланення: црСтва нбСнаго, старости нше# (с. 329) і 
інш. – 80 % і 84 % адпаведна. Варта адзначыць, што хутчэй за ўсё формы на -
аго, -#го(-"го) у XV ст. успрымаліся чытачамі як варыянт нормы, у той час як 
тыя ж самыя формы ў XVІІ ст., калі ствараліся копіі ЖФА М і В, успрымаліся 
як праявы царкоўнаславянскага ўплыву на мову твора: не ^речеШ(с¤) 
раСп"таго (М:15, В:19б) і інш. 
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Малюнак 1. Марфалагічныя царкоўнаславянізмы. 
 

Кансерватыўнасць тэксту ЖЕП праявілася таксама ў афармленні творнага 
склона назоўнікаў множнага ліку – у 7 з 16 выпадкаў скрыптар жыція аддае 
перавагу старажытным формам на -ы: сі»аетъ преД агглы бжіими (с. 323) і інш. 
Гэтыя формы ўжываюцца як альтэрнатыўныя побач з формамі на -ами і не 
маюць такой ярка выражанай стылістычнай канатыцыі, як у спісах ЖФА 
сяр. XVІІ ст.: з веРблюды шла [4 вып.] (М:14, В:19б). 

Колькасна важкай з’яўляецца сістэма дзеяслова рукапіса ЖЕП. У 67 % 
ужыванняў формы 3 асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу абвеснага ладу 
афармляюцца скрыптарам з дапамогай канчатка -тъ (пры альтэрнатыўных 
формах на -ть, -е/-э/-а тыпу идеть, нясе, бярэ, кажа): сі»аетъ (с. 323), взываетъ 
(с. 326) і інш. Формы перфекта, прадстаўленыя ў тэксце, маюць пераважна (8:6) 
двухчленную структуру: еСми восхотела, еси даЛ (с. 326) і інш. Але варта 
адзначыць, што пазначаныя формы ў XV ст., калі перапісваўся жыційны тэкст, 
хутчэй выступалі ў ролі нормы, чым з’яўляліся ідэнтыфікатарамі кніжнага 
характару помніка. Так, тэкст ЖЕП мае разгалінаваную сістэму прошлых часоў, 
характэрную для царкоўнаславянскай мовы: перфектныя формы нешматлікія 
(усяго 14 выпадкаў), у тэксце шырока ўжываюцца імперфект (47 выпадкаў) і 
аорыст. Імперфектныя формы яскрава ўказваюць на царкоўнаславянскую 
аснову твора, таму што яны не былі ўласцівы старабеларускай марфалагічнай 
сістэме [9, с. 224]. У ЖФА М і В XVІІ ст. сустрэўся толькі адзін выпадак 
ужывання імперфекта: cта" спевала wбышеДше wбыSдоша м" и именеМ гСдниМ 
противил"Х с" иМ (М:16б, В:20б). Граматычная форма перадае значэнне 
шматкратнасці дзеяння. Адзінкавасць прыкладаў імперфекта сведчыць пра 
невыпадковае і мэтанакіраванае выкарыстанне дадзенай формы скрыптарамі 
ЖФА – яно мае стылістычную задачу архаізацыі, адпаведна сакралізацыі тэксту. 

Іншым прычынамі тлумачыцца адсутнасць імперфектных формаў у 
тэксце ЖАЧБ XV ст. Скрыптар XV ст., верагодна, проста перапісаў 
дзеяслоўныя словаформы з чэшскага спісу альбо замяніў імперфектныя формы 
характэрнымі для жывой гаворкі адначленнымі перфектнымі (75 ужыванняў): 
искали, не нашли, се замоутиЛ и зл#клъ с# (с. 98) і інш. Двухчленныя 
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перфектныя канструкцыі складаюць у ЖАЧБ 23 % (17 прыкладаў) і абумоўлены, 
відаць, кніжнай традыцыяй: изр#диЛ еси (c. 97), есмо ведали (с. 98) і інш. 

Па граматычных крытэрыях тэкст ЖАЧБ вылучаецца сярод аналізуемых 
помнікаў – у ім марфалагічных царкоўнаславянізмаў 15 %. Нягледзячы на тое, 
што спіс узнік у канцы XV ст., у ім не прадстаўлены ўжывальныя на той час 
формы на -аго, -#го(-"го) і -е#(е"), -ы# (-ы"), адсутнічаюць варыятыўныя для 
назоўнікаў мужчынскага роду адзіночнага ліку давальнага склону флексіі на -
ови (-еви). Астатнія кніжныя элементы прадстаўленны нешматлікімі 
напісаннямі. Адзінкавымі з’яўляюцца дзеяслоўныя ўжыванні з канчаткам -етъ 
для дзеясловаў 3-яй асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу – прот#гнетсе 
(с. 98), а таксама форма творнага склону назоўнікаў множнага лікуз канчаткам -
ы: тело свое посты соушиЛ (с. 98). Толькі ў 2 з 13 выпадкаў генетыў назоўнікаў 
з мяккай асновай жаночага роду адзіночнага ліку афармляецца скрыптарам 
згодна з кніжнай традыцыяй – пры дапамозе канчатка -h(-е): без доуше, 
потешенїе дш̃е моее (с. 98-99). 3 прыкладамі прадстаўлены ў спісе ЖАЧБ 
парны лік: wчью моиХ, wчима моима, плечима протhгнетсе (с. 99). Іх 
ужыванне ў рукапісе, перш-наперш, было звязана з дэнататам назоўніка, які 
абазначаў парны прадмет, і адпавядала жывой размоўнай норме. Адзінкавымі 
парнымі формамі характарызуюцца тэксты ЖФА М і В: меШкала две(h) 
лете(h) (М:17, В:21), два мужа (В:21б), дзе перапісчык хутчэй за ўсе ўжыў іх 
са стылістычнымі мэтамі – для архаізацыі тэксту. У свядомасці чалавека 
XVІІ ст. ужо адбыўся пераход ад абстрактнай множнасці (адзін – два – шмат) да 
канкрэтнага абазначэння любой колькасці, што ў граматычнай сістэме 
рэалізавалася праз проціпастаўленне парадыгмаў адзіночнага і множнага ліку.  

Рукапіс ЖЕП XV ст. месціць 20 выпадкаў ужывання формаў парнага ліку, 
не толькі ў найбольш ужывальным назоўна-вінавальным (кнз# wба (с. 324), 
воздевши рuцh (с. 328)), але і ў іншых склонах:, изливала ^ очію своею (с. 325), 
положивши нар#д wбhма манастырема (с. 329), родителема наречено (с. 320) 
і інш. Значная колькасць формаў парнага ліку сведчыць пра царкоўна-
славянізаваную аснову спіса і набліжае тэкст ЖЕП да сістэмы 
старажытнарускай мовы, дзе склонавыя формы парнага ліку мелі вялікае 
пашырэнне і выступалі ў большай разнастайнасці ў параўнанні са 
старабеларускай мовай [3, с. 184]. 

Каментарыяў патрабуе паслядоўнае выкарыстанне перапісчыкамі жыцій 
граматычных формаў клічнага склону. Скрыптар ЖАЧБ актыўна выкарыстоўвае 
пазначаныя формы і ў адрозненне ад іншых перапісчыкаў (ЖЕП і ЖФА) у 
клічных канструкцыяхх ужывае толькі іх: сн̃оу мои свhчо wчью моиХ (с. 99) і 
інш. У ЖЕП і ЖФА такія напісанні не абсалютныя – у клічных канструкцыях 
альтэрнатывай выступае назоўны склон (2, 5 і 1 напісанняў адпаведна): бгъ мои 
еси ты (ЖЕП: с. 323), ты спросница а прелюбодеSца (М:15, В:19). Разам з тым, 
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варта адзначыць, што вялікі працэнт ужывання клічнага склону ў ЖЕП, ЖАЧБ, 
ЖФА М і В можа быць абумоўлены прыналежнасцю спісаў да старабеларускай 
моўнай сістэмы, якая – у адрозненне ад старажытнарускай мовы, што страціла 
формы клічнага склону ў XIV – XV стст., – заўсёды актыўна выкарыстоўвала 
такія граматычныя формы ў жывым маўленні [6, с. 247]. 

Прыналежнасць аналізуемых спісаў да твораў рэлігійнага пісьменства, 
якія ў значнай ступені афармляліся згодна з кніжнай традыцыяй, абумовіла 
ўжыванне ў агіяграфічных спісах кароткіх ад’ектыўных формаў у ролі 
азначэння. Гэты крытэрый з’яўляецца храналагічным маркёрам для трох 
тэкстаў, бо ілюструе гісторыю развіцця кароткіх прыметнікаў. Так, найбольшы 
працэнт кароткіх прыметнікаў у азначальнай функцыі (59 %) мае рукапіс ЖЕП 
XV ст., калі кароткія формы з’яўляліся варыянтам нормы побач з поўнымі 
прыметнікамі і мелі разгалінаваную склонавую парадыгму: подвигъ 
постническы воспріимати (с. 322) і інш. У іншым ключы вартра разглядаць 
такія ж напісанні (параўнальна нязначныя – 21 % і 26 %) у спісах ЖФА М і В 
сярэдзіны XVІІ ст., калі ўжо адбылося застыванне формаў кароткіх 
прыметнікаў у назоўным склоне ў функцыі часткі састаўнога выказніка: меРтвu 
зоСтавили (М:18, В:20б). У гэты час кароткі прыметнік у функцыі азначэння 
выкарыстоўваўся у рэлігійнай сферы пераважна як стылістычны сродак.  

Як запазычанні з царкоўнаславянскай мовы могуць быць разгледжаны 
канчаткі давальнага склону адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага і ніякага 
роду -ови (-еви) у рукапісах ЖЕП і ЖФА М і В (ЖАЧБ такіх форм не мае). Як 
адзначае Я. Карскі, датыў на -ови ўласцівы шматлікім старабеларускім 
помнікам і некаторым гаворкам, але формы на -еви надзвычай рэдкія, таму 
менавіта іх, паводле даследчыка, варта лічыць маркёрамі царкоўнаславянскага 
тэксту [8, с. 170], агульная моўная накіраванасць якога мае кніжны характар. 
Менавіта ў ЖЕП XV ст. перапісчык давальны склон назоўнікаў з мяккай 
асновай афармляе пры дапамозе канчатка -еви: причтати мuжеви, предаша 
глвы мечеви (с. 320), ерhеви wгласивши (с. 325). Ужыванне формы 
неадушаўленага назоўніка мечеви (с. 320) ілюструе, відавочна, працэс 
пераразмеркавання склонавых канчаткаў назоўнікаў з рознымі тыпамі былой 
індаеўрапейскай асновы. У спісах ЖФА М і В сяр.XVІІ ст. словаформы на -ови 
(-еви) маглі б быць вытлумачаны другім паўднёваславянскім уплывам, калі б 
яны мелі паслядоўную рэалізацыю. У спісах жа гэтыя напісанні адзінкавыя і 
з’яўляюцца, хутчэй за ўсе, ў мове помніка маўленчымі ўкрапваннямі: wЗнаSмили 
монаСтыреви (В:21), гдСви слuгою зостала (М:14б, В:18б), товаришови милому 
(М:13б). Флексія -ови давальнага склону назоўнікаў адзіночнага ліку 
мужчынскага роду выразна адрознівае зборнікі, выступаючы маркёрам іх 
тэрытарыяльнай прыналежнасці. Адметныя праявы на іншых узроўнях 
дазваляюць суадносіць формы на -ови са спісу ЖФА М з паўднёвай тэрыторыяй 
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Беларусі, а менавіта паўднёва-заходнімі раёнамі Брэсцкай вобласці [1, с. 4; 3, 
с. 4]. Той жа канчатак у сістэме ЖФА В абумоўлены, відавочна, іншымі 
прычынамі. ДАБМ [4, с. 79] і сведчыць, што ў гаворках Аршанскага раёну, дзе 
ў Куцеінскім манастыры перапісвалася жыціе, у давальным склоне адпаведных 
назоўнікаў флексія -ови не ўжываецца. Дадзены канчатак мог быць ужыты 
скрыптарам спісу ЖФА В па аналогіі з канчаткамі назоўнікаў з асновай на -*ŭ, 
для якіх такое напісанне было традыцыйным, ці па аналогіі з канчаткамі 
назоўнікаў польскай мовы, у старажытнай сістэме якой у адрозненне ад 
беларускай назоўнікі на -*ǒ/-*jǒ (-u) актыўна ўжываліся з канчаткамі назоўнікаў 
на -*ŭ (-owi) [10, с. 167]. 

Такім чынам, значная колькасць царкоўнаславянізмаў у прааналізаваных 
агіяграфічных творах магла быць спрычынена патрабаваннямі моўнай і 
зместавай кансерватыўнасці і нязменнасці да помнікаў рэлігійнага пісьменства, 
а таксама другім паўдневаславянскім уплывам на мову тэалагічных твораў, які 
праяўвіўся ў XVІІ ст. Акрамя таго, сярод прычын пашырэння 
царкоўнаславянскіх запазычанняў можна назваць імкненне перапісчыка да 
стылізацыі моўнага матэрыялу – найперш для ЖФА XVІІ ст., калі 
прадстаўленыя ў тэксце формы царкоўнаславянізмаў не былі ўласцівы жывой 
мове. Меншая ў параўнанні з тэкстам ЖЕП колькасць кніжных элементаў у 
мове ЖФА М і В можа тлумачыцца часам перапісвання помніка: у XVІІ ст. 
кансерватыўныя, незразумелыя, напісанні замяняліся элементамі жывой 
гаворкі. Пэўны адбітак на царкоўнаславянскую частку твора аказала і 
белетрызаванасць аповеду, якая мела на мэце папулярызацыю рэлігійнай 
літаратуры сярод шырокіх колаў насельніцтва. 

Моцны кніжны элемент у мове ЖЕП (асабліва ў генетывах адзіночнага 
ліку займеннага скланення) спрычыніўся, відаць, сталымі пазіцыямі 
царкоўнаславянскай мовы як асновы рэлігійных твораў XV ст. і моцным 
уплывам пратографа, які, хутчэй за ўсе, быў напісаны на царкоўнаславянскай 
мове. Агульная накіраванасць спіса дазваляе разглядаць яго ў культурна-
моўнай прасторы Slavia Orthodoxa. У іншым ракурсе (у рэчышчы твораў Slavia 
Latina) можа разглядацца ЖАЧБ у спісе XV ст., якое па часе супадае з ЖЕП, 
але характарызуецца значна больш рэдкім ужыванняў кніжных запазычанняў у 
мове твора (15 % у марфалогіі). Як вядома, скрыптар ЖАЧБ меў перад сабой 
лацінскі і, магчыма, чэшскі варыянт жыція, таму традыцыйныя 
паўднёваславянскія запазычанні не ўласцівыя мове твора. На параўнальна 
невялікую колькасць кніжнаславянскіх элементаў у ЖАЧБ магла паўплываць і 
моўная сітуацыя ў XV ст., якая характарызавалася дэмакратызацыяй кніжнай 
мовы: па-першае, народная мова садзейнічае большаму разуменню святых 
твораў; па-другое, у XV ст. на Захадзе адбываецца росквіт рацыяналізму – 
вызваленне ад сярэдневяковага (у тым ліку і рэлігійнага) гнету, водгукі якога з 
першымі пратэстанцкімі і гусісцкімі ідэямі пранікаюць на беларускія землі, 
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ставячы народную мову у аснове рэлігійнага пісьменства, робячы рэлігійныя 
творы больш зразумелымі [8, с. 7]. Калі ў XV ст. гэтыя працэсы толькі 
распачыналіся, то ў XVІІ ст., калі рабіліся рукапісныя копіі ЖФА М і В, 
дэмакратызацыя (праз белетрызацыю ў плане зместу і ўвядзення маўленчых 
рыс ў плане выражэння) свяшчэнных тэкстаў была цалкам натуральнай з’явай. 
Гэта тлумачыць вынікі параўнання тэкстаў па ступені праяўлення 
царкоўнаславянізмаў у марфалагічнай сістэме твора (15 %), якія збліжаюць 
ЖАЧБ XV ст. больш з ЖФА М і В сярэдзіны XVІІ ст. (15 % і 16 % адпаведна), 
чым з ЖЕП таго ж XV ст (43 %). 
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