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Ужо ў мове старажытнарускіх помнікаў XII–XIV ст. прыслоўі на 

-ьски складалі выразны марфалагічны клас. У прыдзеяслоўным ужы-

ванні яны выступалі ў якасці акалічнасцей спосабу дзеяння і ўтва-

ралі некалькі семантычных тыпаў, Найбольш выразнае значэнне – 

‘спосаб перадачы інфармацыі ў адпаведнасці з этнічнай характа-

рыстыкай дзеючай асобы’ набывалі прыслоўі на -ьски ў спалучэнні з 

дзеясловамі маўлення, чытання або пісання, утвораныя ад пры-

метнікаў, якія абазначаюць этнічны прызнак, напрыклад: Сима же 
пришодьшема начаста съставливати писмена азъбуковьная сло-

в2нськи и преложиста апостоль н еуангелье и ради быша слов2ни 

яко слышиша виличья божья своимь языкомь (ПВЛ, 898, 22); 

...ристаше сквоз2 печен2ги глаголя не видя ли коня никтоже б2 бо 

ум2я печен2жьскы и мняхуть и своего (Там жа, 968); параўн. у 

другім спісе летапісу: ...б2 бо ум2я велми печен2жьскымъ 

языкомъ… (КНЛ, 968, л. 37 аб); ...съ же единъ хранити обычаи да 

на мъши пьрвее чьтоуть апслъ и еванглие римьскы... (Усп. зб. XII–

XIII, 106 б); ...слоужбоу црквьноую латиньскы а грьчьскы а 

слов2ньскы сьтр2биша... (Там жа, 109 б) і інш. 

Усе прыслоўі такога тыпу ўтварэння мелі ў старажытнарускай 

мове аднолькавыя семантычна-сінтаксічныя паказчыкі. Яны ўказвалі 

на моўную характарьістыку дзеясловаў маўлення, пісання, выканан-

ня рэлігійных служб і г. д. Прымаючы пад увагу тое, што ў стара-

жытнарускай мове такія дзеясловы кіравалі творным склонам назоў-

нікаў тыпу языкь, письмо, слово і вызначаліся ў адносінах моўнай 

характарыстыкі выключна прыслоўямі на -ьски, прадстаўляецца маг-

чымым звязаць узнікненне апошніх з перадачай у старажытнарускай 

мове паняцця ‘гаварыць, чытаць, пісаць на якой-небудзь мове’ пры 

дапамозе прыдзеяслоўнай сінтаксічнай канструкцыі творнага склону 

імя тыпу слово, письмо, языкъ і дапасаванага адпаведнага кароткага 

прыметпіка ў форме множнага ліку. Наяўнасць суфікса -ьск- у 

прыслоўным фарманпе -ьски, бясспрэчна, сведчыць пра тое, што 



 

вытваральнай асновай .такіх прыслоўяў былі прыметнікі, фармальна 

дыферэнцыраваныя ад назоўнікаў. Па словах жа Л. В. Шчэрбы, без 

назоўніка, яўнага або мяркуемага, няма прыметніка
1
. Характэрна, 

што ў мове помникаў розных гістарычных перыядаў назіраецца су-

адноснасць прыслоўяў на -ьски і атрыбутыўна-іменных словаспа-

лучэнняў указанага тыпу ў ролі акалічнасцей спосабу дзеяння: 

...число же л2томь зд2 не писахомъ в задняя впишемъ... Грьцкыми 

же численнцами Римьскы же висикостомъ якоже Евьсевии с 
Памъфильво иннии хронографи списаша... (ІЛ, 1254, л. 275), а такса-

ма выражэнне акалічнаснага значэння такога тыпу пры дапамозе 

адпаведных атрыбутыўна-іменных канструкцый, якія маюць у сваім 

складзе формы поўных прыметнікаў: ...и на том м2сте видит три 

слова какъ по семъ описаны Латынскими словами (В-К, I, 1963, 

165). У выніку устойлівага акалічнаснага прыдзеяслоўнага ўжыван-

ня атрыбутыўна-іменных канструкцый з апорнымі словамі тыпу 

слово, письмо ў творным склоне множнага ліку і дапасаваных да іх 

кароткіх прыметнікаў з суфіксам -ьск-, якія абазначалі этнічную 

прыналежнасць асобы, відавочна, адбывалася лексіка-семантычная 

кандэнсацыя такіх словаспалучэнняў, што выяўлялася як субстанты-

вацыя прыметнікаў і іх паслядоўная адвербіялізацыя
2
. Гэта прывяло 

да пераасэнсавання марфалагічпага складу форм прыметнікаў, у нра-

цэсе якога фармант -ьски атрымаў зиачэние паказчыка марфала-

гічнага класа прыслоўяў, і абумовіла магчымасць спалучэння яго з 

іншымі асновамі, што абазначалі асобу або жывѐлу, а пры далейшым 

пашырэнні сукупнасці ўтваральных асноў, – і з асновамі, якія аба-

значалі прадмет. Зразумела, што пры гэтым змянялася і значэнне вы-

творных прыслоўяў. У сувязі са спецыфікай граматычнага значэння 

творнага склону, залежнасць ад якога ў марфалагічнай структуры 

такіх прыслоўяў яшчэ відавочна адчувалася, вытворныя прыслоўі на 

-ьски выражаюць прызнак дзеяння шляхам параўнання з дзеяннямі 

або прызнакамі асоб, жывѐл, названых утваральнай асновай. 

Так, у спалучэнні з дзеясловамі маўлення прыслоўі на -ьски ад 

асноў, якія абазначаюць асобу, маюць знячэнне ‘такі спосаб пера-

дачы інфармацыі, які ўласцівы пэўным асобам’, напрыклад: ...пры 
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апостол2хъ бо бысть Симонъ волхвъ иже творяше волъшьствомъ 

псомь глаголати челов2чьски... (ПВЛ, 1071, 120); И рещи бяше да-

выдски: азъ знаю гр2хъ мои... (Там же, 1096, 164); Алексеи же мит-
рополитъ умоленъ бывъ и принуженъ и ни тако посули быти про-

шению его но изв2стуя святительски и старьческы, паче же про-

рочьскы рече: азъ не доволенъ благословити его... (МЛС, 1237, 

л. 268). Блізкасць значэнняў прыслоўяў на -ьски двух тыпаў – ад 

асноў са значением асобы пэўнай этнічнай прыналежнасці і асобы 

наогул – пацвярджаецца наступным кантэкстам: По сихъ же начну 

глаголати и толмачи от них глаголать, глаголюще треми языкы, 

гречьскы, фрязскы и философскы... (МЛС, 1347, л. 355). 

Акалічнасныя словы такога тыпу ўтварэння пры спалучэнні з 

дзеясловамі іншых семантычных класаў набываюць другое значэн-

не – ‘такі спосаб дзеяння, які ўласцівы пэўным асобам у залежнасці 

ад этнічнай прыналежнасці, ідэалагічнай характарыстыкі і інш.’, на-

прыклад: ...слезами смывающе вся прегрешенья наша, не словомъ 
нарицяющеся хрестьяни, поганьскы живуще... (ПВЛ, 1068, 113-114); 

...нечьстивыи анастасии нечьстивьно нача дьрьжати сщеньство 

воиньскы а не по числоу б~жию бл~гочьстия... (Усп. зб., 145); ...бо-

рисъ... св2тяся цс~рьскы кр2пъкъ т2лъмъ акы цвът цвътыи въ оуно-

сти своей (Там жа, 18 а); прилежааше исц2л2выи мч~ньчьскы, по-

страдавъ на оубителя обр2те же его потомь г~ь и г~ла емоу... (Там 

жа, 254 г,); ...и мужи отчи похвалу ему даша велику, зане мужьскы 
створи, паче вс2х бывших ту... (МЛС, 1149, л. 56 аб); Изяславъ же 

крстьянскы оучини прия брата своего и отцину има оузвороти (ІЛ, 

1151, л. 160 аб); Тако же и сии Темиръ Аксакъ мучительскы хваля-
шеся, хотя въздвигнути гонение велико на християне... (МЛС, 1395, 

л. 311). Ужыванне прыслоўяў на -ьски з гэтым значэннем вядома і ў 

больш позні перыяд гісторыі рускай мовы: ...раб племянничишко 

твои Федка Бородин рабски челом бью... (Гр-кі XVII, 10); ...а в цр~ков 

де Николая чюдотворца ...воровски ночю не хаживал (МДБП, 1677, 

288) і інш. 

Актуальнасць такога тыпу акалічнаснага значэння і прадуктыў-

насць адпаведнай словаўтваральнай прыслоўнай мадэлі былі віда-

вочна высокія ўжо для старажытнага перыяду гісторыі рускай мовы, 

таму што даволі рана да словаўгваральнай базы гэтых прыслоўяў 

далучаліся імѐны, якія абазначалі жывѐл, напрыклад: ...и вставъ 

Бонякъ отъ2ха от вои и поча выти волчьскы и волк отвыся ему и 

почаша волци выти мнози... (ПВЛ, 1097, 179); параўн. прыведзеныя 

ў слоўніку I. I. Сразнеўскага прыслоўі пьсьскы ‘па-сабачаму’, пъть-



 

скы ‘па-птушынаму’ і г. д. Значэнні прыслоўяў гэтага тыпу 

ўтварэния вельмі блізкія да значэнняў параўнальных зваротаў, 

напрыклад, у наступным кантэксце: Егда жизни скорое съконьчание 
розоум2ю, и л2тъ коньскы текущь кроугъ и мъного троудьное чело-

веческое житие... (Усп. зб., 190 б) – ‘як конь’. 

Прыслоўі на -ьски словаўтваральна маглі быць звязаны таксама з 

займеннікавымі асновамі, тады яны абазначалі прызнак дзеяння, 

уласцівы неакрэсленай сукупнасці асоб або прадметаў, напрыклад: 

...изиде богъ воплощенъ.., всячьски, разв2 гр2ха, намъ подобенъ 

бывъ... (ПВЛ, 988, 78); ...прп~бьне о~че моли о мън2 въсячьски 

б~любьзне о х~2 ис~2 г~и нашемь (Усп. зб., 175 б). Неакрэсленасць і ра-

зам з тым усеагульнасць той сукупнасці асоб, якім уласцівы абазна-

чаны такім чънам прызнак дзеяння, прыводзяць да развіцця новага 

значэння гэтага прыслоўя – агульнай якаснай ацэнкі характара дзе-

яння без сувязі яе з признакам асобы, як гэта мае месца ў наступным 

выпадку: ...другая земля есть которую нарицают всячески опари-

стою. (Назір. XVI, л. 125), – дзе прыслоўе всячески ўжыта ў значэнні 

‘звычайна’. 

Прыслоўі з суфіксам -ьски ад прыметнікавых асноў побач са 

спецыфічным своеасаблівым адценнем акалічнаснага значэння спо-

сабу дзеяння, блізкім да параўнальнага, развівалі таксама і агульнае 

значэнне адвербіяльнасці – здольнасці вызначаць прызнак дзеяння 

ўвогуле. Такое ўжыванне назіраецца ў цэлым радзе выпадкаў, калі 

прыслоўі на -ьски словаўтваральна звязаны з асновамі адносных 

прыметнікаў, утвораных ад назоўнікаў прадметнага, а не асабовага 

значэння. Падобна прыслоўям з суфіксамі -о, -2 ад асноў адносных 

прыметнікаў разглядаемыя прыслоўі ў прыдзеяслоўным ужыванні 

мелі прадметна-акалічнасныя функцыі, напрыклад: Того же л2та 

родися Олгу сынъ Борисъ мирьскы же прозванъ бысть Свято-

славъ... (МЛС, 1166, л. 89 б) – ‘у міру’: Преставися бл~говърная кня-

гини Ольга... нареченая черн2чскы Офросинья... (1Л, 1181, л. 219); 

...ан~гла ли ва нарекоу имь же въскор2 обр2таета ся близъ скърбя-

щихъ нъ плътьскы на земли пожила еста въ члов2ъчьств2 (Усп. 

зб., 16 г) –‘у плоці’; ...аще хощете и послоушаете мене бл~гая 

земьная сън2сте аще же не хощете ни послоушаете мене мечь васъ 

из2сть ельма оубо самовластьною животьно чл~вкъ д~шьскы же 

ослабленыи б2аше раслабленъ (Там жа, 253 а) – ‘душой’. 

Разнастайнасць семантычных тыпаў прыслоўяў з суфіксам -ьски, 

магчыма, залежыць ад пераўтварэния былога склонавага канчатка 

прыметніка ў прыслоўны суфікс і звязана з пашырэннем яго сло-
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ваўтваральных сувязей. Але гэта датычыць не ўсіх тыпаў адноль-

кава. Калі ўзнікненне прыслоўяў на -ьски ад прыметнікаў са значэн-

нем этнічнага прызнаку, як гаварылася вышэй, прадстаўляе сабой 

вынік працэсу адвербіялізацыі, то іншыя прыслоўныя тыпы з гэтым 

суфіксам узнікалі, відавочна, шляхам марфалагічнага словаўтварэн-

ня ў выніку пераасэнсавання марфалагічнай структуры фарманта  

-ьски. Справа ў тым, што ўсе тыпы старажытнарускіх прыслоўяў на  

-ьски, апрача ўтвораных ад прыметнікаў са значэнпем этнічнай пры-

належнасці, выяўляюць здольнасць узаемадзеянпя з найбольш стара-

жытным прыслоўным тыпам на -о, -2. Гэта ўзаемадзеянне адбы-

валася і ў семантыцы, што ўжо было адзначана ў выпадку ўжывання 

прыслоўяў тыпу плотьскы, душьскы. У плане словаўтваральным 

такое ўзаемадзеянне назіраецца на ўсім працягу гісторыі рускай 

мовы як утварэнне прыслоўяў на -о ад прыметнікаў і займеннікаў, 

якія не ўказвалі на этнічны прызнак: проважаахоу …плачюще ся 

добра оучителя и пастыря…малии и велиции богатии и оубозии… 
вьси бывъшаго вьсячьско вьс2мъ да бы вься приобр2лъ (Усп. зб., 

109 б); ...по сем рабско челом бию зятишко твои... (Гр-кі, XVII, 46). 

Прыслоўі ж на -ьски тыпу грьчьскы, словеньскы (ад прыметнікаў са 

значэннем этнічнай прыналежнасці) ў такое ўзаемадзеянне не 

ўваходзілі
1
. 

У блізкім да разгледжанага прыслоўнага значэння ‘спосаб дзеян-

ня ў адпаведнасці з пэўнымі прызнакамі асоб або прадметаў’ азна-

чальна-абмежавальным значэнні старажытнарускай мове была шы-

рока вядома акалічнасная канструкцыя давальнага склону з прына-

зоўнікам по-. На яе базе шляхам лексіка-семантычнага сцягвання 

атрыбутыўна-іменных кансгрукцый фарміраваліся тыпы прыслоўяў 

з прыстаўкай по- і суфіксамі -у, -ому ў адпаведнасці з канчаткамі 

давальнага склону прыметнікаў у кароткай і поўнай формах. 

Наш матэрыял сведчыць пра тое, што ў межах акалічнасных кан-

струкцый з азначальна-абмежавальным значэннем назіраецца перш 

за ўсѐ фармальная і сэнсавая суадноснасць прыслоўяў на -ьски і 

гюўных форм прыметнікаў з прыназоўнікам по. Так, напрыклад, 

прыслоўе помирьскоуоумоу адзначана ўжо ў XII ст: ...зовомъ же бя-
ше жьданъ помирьскоуоумоу а въ хрьщении никола (Усп. зб., 21 б). 
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Тая ж суадноснасць пацвярджаецца ўжываннем атрыбутыўна-імен-

най прыназоўнікавай канструкцыі ў форме давальнага склона ў ролі 

акалічнасці спосабу дзсяння з азначальна-абмежавальным значэн-

нем: и тогда мнози въструбятъ въ трубы и въ арганы и гусльми и со 

вс2ми играми по Фрязскому праву... (МЛС, 1347, л Л59). З цягам 

часу такія атрыбутыўна-іменныя канструкцыі паслужылі базай фар-

міравання прыслоўнага тыпу з прыстаўкай по- і суфіксам -ому ад 

прыметнікавых асноў іншага ўтварэння, без суфікса -ьск-. Напры-

клад: ...и об2щашася Н2мцы паки попрежнему не приходити на 

Русь... (ПЛ-І, 1588, с. 695 аб, Спіс. Абал.); ...нива лежитъ в покою до 

л2та или болши по котором времени отнавляет опять с2яние по 

прежнему... (Назір. XVI, л. 188); параўн. ужыванне аднаведных 

словаспалучэнняў: управишяся по прежнему миру (МЛС, 1220, 

л. 145 аб); ...их пропустит по прежнему обычю (В К, 1, 1631, 156); 

послан по прежнему г~сдреву указу (Гр-кі, XVII, 133); взят... по 

прежнему окладу (МДБП, XVII, 38) і г. д. 

Што ж датычыць прыметнікаў на -ьск-, то на базе такіх асноў 

ужо ў старажытнарускіх гюмніках складаўся новы прыслоўны тып 

як вынік кантамінацыі беспрыставачных утварэнняў на -ьски і 

прыставачных на -ому (або -у). Напрыклад: служившю мшю свою а 
преже молебенъ поющи по Фрязки, а Сидоръ з Греки своими по 

Гречьскы (МЛС, 1347, л. 359); И тои изряди свои полкъ с копии по 

Литовскы, тако же и вси прочии полци князя великого изрядишася 
по своему обычаю въскор2 (Там жа, 1436, л. 352), Пры гэтым сфера 

функцыяніравання прыслоўяў новага тыпу ў семантычных адносінах 

аказваецца даволі шырокай. Так, у прыведзеных раней кантэкстах 

назіраецца рэалізацыя значэння ‘спосаб перадачы інфармацыі ў 

адпаведнасш з этнічнай характарыстыкай’, а таксама і значэння ‘спо-

саб дзеяння ў адпаведнаеці з пэўным устанаўленнем, звычаем’. 

Сукупнасць утваральных асноў таксама пашыралася за лік займен-

нікавых асноў, напрыклад: ... токмо и головн2 ти псы течюще по 
городищоу тоужахоу же и плевахоу по своискы рекуще янда 

взывающе б~гы своя Андая (1Л, 1256, л. 280 аб). Але гэты кантамі-

ніраваны прыслоўны тып стаў пераважаючым у рускай мове ў сферы 

выражэння акалічнаснага значэння ‘спосаб маўлення або дзеяння ў 

адпаведнасці з этнічнай або іншай характарыстыкай дзеючай асобы’. 
Так, у рускай мове XVII ст.такія прыслоўныя ўтварэнні атрымалі 

выразную перавагу пры абазначэнні этнічнага прызнака дзеяння: 

Перевод с вестеі што деялос во АХ~К м году а по руски в РК~И м году 

в Ческоі земл2 (В-К, I, 1620, 41); ...новой пророкъ являлся и сказы-
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вался что Мисеев сын а поруски Хр~стов сын... (МДБП, XVII, 271); 

...отдала ему... сына своего... для учения нотного п2ния и писать по 

белорусски (Там жа, 289) і інш. 

У гісторыі беларускай мовы лѐс разглядаемых прыслоўных ты-

паў склаўся па-іншаму. Беспрыставачныя ўтварэнні на -ьски перша-

пачаткова ў спалучэнні з дзеясловамі маўлення, чытання або пісання 

захаваліся ў старабеларускай мове толькі ў складзе тых пісьмовых 

помнікаў, якія характарызуюцца прыкметнай кніжнаславянскай 

традыцыяй. Напрыклад: Кивот пакъ Гречески или скриня завета со 

двема херувимы (Скар., КВ, 46); Секратъ... Словенски мается ся 

писати... Секраты (Бяр., 146) і г. д. У іншых жанрах старабелару-

скай пісьменнасці, якія ў болъшай меры адлюстроўваюць народна-

гутарковыя моўныя сродкі, асноўнымі канкурыруючымі тыпамі 

прыслоўных утварэнняў ад прыметнікавых асноў з суфіксам -ьск- 

з’яўляюцца прыставачныя формы на -ску і на -ски: А писаръ 

земъскии маеть по руску литерами и слова рускими вси листы вы-

писы... писати (Ст. 1588, 122), обыватели таможныи по кгрецку по 

турецку и по словенску... мовят (Стрыйк., 422– 422 б) і паралельна: 

У того листу... справа и подписъ руки писарское тыми слова по рус-

ки: Миколаи Ясинскии писаръ (АВАК, I, 1596, 15); от тых часов з 

которых другие р2дко по литовски ум2ют (Стрыйк., 518) і г. л. 

Пры гэтым відавочна і тое, што прыслоўі першага тыпу маюцъ знач-

ны семантычны аб’ѐм, параўн., напрыклад, вышэй прыведзеныя 

прыклады ужыванпя такіх прыслоўяў з наступным: ...важит то ~д 

драхмы по Грецку, а драхма важит пол ~е гроша... (Бельск., 19 б). 

Разам з тым такія прыслоўі маюць шырокія тэкстаўтваральныя 

магчымасці: ...зъ ними ночные схажки убираючися иначей по му-

жицку м2валъ (Арх. зб., VI, І608, 123); и вывел их из земли их и нав-

чивъ по человечески быт... и навчивъ якъ мечовъ носит при боку... 

(Алекс., 1697, 59 б); ...учинили огромныи и страшливыи окрыкъ 

бъючы по своиску въ бубны, стреляючы здалека (Атыла, 1580, 177), 

Побрали еи вси скарбы и жити ей не по панску але яко простои 

черницы (Бельск., 371, 177) і г. д. Гэта і прывяло да бясспрэчнай пе-

равагі іменна такога прыслоўнага тыпу ў сучаснай беларускай мове
1
. 

Ёй вядомы толькі некаторыя прыслоўі на -скі, -цкі ў выніку ўплыву 

сучаснай рускай літаратурнай мовы, у сістэме якой яны 
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лрадстаўляюць прадуктыўны словаўтваральны тып як спадчына ста-

ражытнарускай эпохі
1
. 
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