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ПАВЕЛ ПАЎЛАВІЧ ШУБА 

(1926–2000) 

Прафесар П.П. Шуба – яркае імя ў беларускай лінгвістычнай навуцы. Заслужаны дзеяч навукі
Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, Павел Паўлавіч з’яўляецца аўтарам каля 320 публі-
кацый, сярод якіх добра вядомыя мовазнаўцам манаграфіі «Прыслоўе ў беларускай мове: 
марфалагічны нарыс» (1962), «Прыназоўнік у беларускай мове» (1971), больш за 50 падручнікаў і
вучэбных дапаможнікаў, больш за 10 слоўнікаў (самы вядомы сярод іх – «Тлумачальны слоўнік
беларускіх прыназоўнікаў»). 

Кола навуковых інтарэсаў П.П. Шубы – аналіз і вырашэнне праблем супастаўляльна-
тыпалагічнага даследавання рускай і беларускай моў. У яго навуковых працах прадстаўлены з’явы
інтэрферэнцыі і трансферацыі на ўсіх моўных узроўнях, разглядаюцца актуальныя пытанні
семантыкі і граматыкі, білінгвізму і моўных кантактаў, прапаноўваецца нестандартнае вырашэнне
праблем выкладання рускай і беларускай моў у ВНУ і школе. Валодаючы рэдкім дарам
аб’ядноўваць вакол сябе людзей, П.П. Шуба на працягу многіх гадоў кіраваў аўтарскімі калекты-
вамі, якія займаліся распрацоўкай канцэптуальна новых вучэбных праграм і стварэннем цыклаў
падручнікаў для пачатковай і сярэдняй школы. 

Каля 40 гадоў жыццё П.П. Шубы было звязана з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, дзе ён
24 гады ўзначальваў кафедру рускай мовы. Таленавіты педагог, ён выхаваў цэлае пакаленне прафесіяналаў-русістаў: пад яго
кіраўніцтвам было падрыхтавана і абаронена больш за 30 кандыдацкіх і 8 доктарскіх дысертацый. 

Публікуемы артыкул П.П. Шубы «Разбурэнне сістэмы напрадуктыўных класаў дзеясловаў у сучаснай беларускай мове» – 
гэта адзін з фрагментаў даследавання сістэмных характарыстык беларускіх дзеясловаў – часціны мовы з універсальнымі
моўнымі магчымасцямі і надзвычайна складанай сістэмай форм, межы і характарыстыкі якой да гэтага часу неадназначна
вызначаюцца ў лінгвістыцы. 

Т.М. Валынец 

П.П. ШУБА 

РАЗБУРЭННЕ СІСТЭМЫ НЕПРАДУКТЫЎНЫХ КЛАСАЎ ДЗЕЯСЛОВАЎ
У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ* 

Непрадуктыўныя класы дзеясловаў у граматычным ладзе мовы складаюць няўстойлівую сістэму, 
якая падвяргаецца моцнаму ўздзеянню з боку дзеясловаў прадуктыўных класаў. Да непрадуктыўных
класаў адносіцца каля чатырохсот слоў, калі не лічыць розных прыставачных утварэнняў ад адных і
тых жа беспрыставачных дзеясловаў. У параўнанні з прадуктыўнымі класамі, куды ўваходзіць некалькі
тысяч дзеясловаў (акрамя таго, лік іх увесь час павялічваецца за кошт новаўтварэнняў і запазычанняў), 
група дзеясловаў непрадуктыўных класаў з’яўляецца зусім мізэрнай. Захоўваецца яна толькі дзякуючы 

* Упершыню апублікаваны ў часопісе «Працы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР», 1961, вып. 8, с. 226–247. 
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частай ужывальнасці непрадуктыўных дзеясловаў у мове: большасць дзеясловаў непрадуктыўных 
класаў адносіцца да пласта агульнаўжывальнай лексікі і іменна да найбольш актыўнай яе часткі.  

Нягледзячы на гэта, пад уздзеяннем жывых прадуктыўных класаў сістэма непрадуктыўных класаў 
паступова разбураецца. Працэс разбурэння яе адбываецца шляхам паяўлення ў мове дублетных 
форм у словазмяненні аднаго і таго ж дзеяслова: адна з форм дзеяслова застаецца ў сферы непра-
дуктыўнага класа, а другая, паралельна існуючая, ужо ў сферы пэўнага прадуктыўнага класа. Такое 
суіснаванне дублетных форм звычайна дыферэнцыруецца па стылях. Як правіла, дублеты са сло-
вазмяненнем па тыпу прадуктыўных класаў бытуюць у гутарковых стылях мовы, а формы з трады-
цыйным словазмяненнем (па аднаму з непрадуктыўных класаў) – у кніжнай мове. Аднак разбурэнне 
непрадуктыўных класаў іншы раз заходзіць настолькі далёка, што захаванне традыцыйных форм 
успрымаецца як архаізм, уласцівы толькі пэўным гаворкам, а новая форма, утвораная па аналогіі, 
становіцца літаратурнай нормай.  

З а ў в а г а  1. Пры фарміраванні ў свядомасці дзіцяці граматычнай сістэмы перш за ўсё засвой-
ваецца словазмяненне прадуктыўных класаў і амаль усе непрадуктыўныя дзеясловы падганяюцца 
пад узор прадуктыўных. Так, дзеці гавораць плакаюць (замест плачуць), казаеш (замест кажаш), бур-
чаеш (замест бурчыш) і інш. I толькі ў далейшым яны запамінаюць спражэнне непрадуктыўных дзея-
словаў – гэтых выключэнняў з агульных парадыгм.  

З а ў в а г а  2 . У беларускай лінгвістычнай літаратуры пакуль што няма цвёрда ўстаноўленага 
падзелу дзеясловаў на класы. Маючы гэта на ўвазе, аўтар прапануе наступную схему класіфікацыі, 
якая ў пэўнай меры адрозніваецца ад прыведзенай схемы падзелу на класы ў падручніку «Беларуская 
мова» М.I. Гурскага, М.Г. Булахава і М.Ц. Марчанкі (1-е выд., Мінск, 1956; 2-е выд., Мінск, 1958).  

а) да першага прадуктыўнага класа адносяцца дзеясловы з інфінітывам на -аць (-яць) і формай 3-й 
асобы множнага ліку цяперашняга часу на -аюць (-яюць) тыпу ўладаць – уладаюць, раўняць –  
раўняюць (падклас А), а таксама з інфінітывам на -эць (-ець) і формай 3-й асобы множнага ліку цяпе-
рашняга часу на -эюць (-еюць) тыпу грэць – грэюць, калець – калеюць (падклас Б); 

б) да другога прадуктыўнага класа – дзеясловы з суфіксам -ну- ў інфінітыве і з захаваннем гэтага 
суфікса ў формах прошлага часу: гарнуць – гарнуў; 

в) да трэцяга прадуктыўнага класа – дзеясловы з інфінітывам на -аваць (-яваць) і формай 3-й 
асобы множнага ліку цяперашняга часу на -уюць (-ююць); будаваць – будуюць; 

г) да чацвёртага прадуктыўнага класа – дзеясловы з інфінітывам на -іць (-ыць) і формай 3-й асобы 
множнага ліку цяперашняга часу на -аць (-яць): касіць – косяць, варыць – вараць; 

д) да першага непрадуктыўнага класа – з асновай інфінітыва на галосны гук (а) і асновай 
цяперашняга часу на зычны тыпу пісаць – пішуць, сеяць – сеюць; 

е) да другога непрадуктыўнага класса – з інфінітывам на -аць (-яць) і асновай цяперашняга часу на 
зычны: ляжаць – ляжу, стаяць – стаю (падклас А), а таксама з інфінітывам на -ець (-эць) і асновай 
цяперашняга часу на зычны: імжэць – імжыць, звінець – звініць (падклас Б); 

ж) да трэцяга непрадуктыўнага класса – дзеясловы з суфіксам -ну- ў інфінітыве, якія захоўваюць 
суфіксальнае -н- у аснове цяперашняга часу і трацяць суфікс -ну- ў формах прошлага часу: пахнуць – 
пахнеш, пах, пахла; 

з) да чацвёртага непрадуктыўнага класа – бяссуфіксныя дзеясловы з інфінітывам на -ці, -сці: 
грызці – грызуць, класці – кладуць; 

і) да пятага непрадуктыўнага класа – дзеясловы з інфінітывам на -чы і асновай цяперашняга і 
прошлага часу на заднеязычныя г ці к, якія чаргуюцца з ж, ч: валачы – валачэш, валакуць, валок; 

к) да шостага непрадуктыўнага класа – дзеясловы з асновай інфінітыва на -а- (-я-) і асновай цяпе-
рашняга часу на -н- (-м-): пачаць – пачну, узняць – узніму; 

л) да сёмага непрадуктыўнага класа – дзеясловы бароць, калоць, малоць, палоць; 
м) да восьмага непрадуктыўнага класа – дзеясловы тыпу даваць – даю, раставаць – растаю; 
н) да дзевятага непрадуктыўнага класа – дзеясловы біць, віць, ліць, піць; 
о) да дзесятага непрадуктыўнага класа – дзеясловы брыць, выць, крыць, мыць, ныць, рыць, шыць, 

гніць; 
п) да адзінаццатага непрадуктыўнага класа – дзеясловы дуць, чуць, абуць (падклас А), жыць, 

плыць, слыць (падклас Б), вяць, стаць, растаць, надзець (падклас В).  
Акрамя гэтага, па-за межамі прадуктыўных і непрадуктыўных класаў знаходзяцца адзіночныя дзея-

словы, якія маюць індывідуальныя асаблівасці ў формаўтварэнні: ехаць, ісці, быць, даць, есці, пець, 
хацець, бегчы.  

Кожны з чатырох прадуктыўных класаў мае сваю сферу ўплыву на дзеясловы непрадуктыўных кла-
саў. Гэта абумоўліваецца падабенствам адной з дзеяслоўных асноў (інфінітыва або цяперашняга ча-
су) таго або іншага непрадуктыўнага класа да адпаведнай асновы дзеясловаў пэўнага прадуктыўнага 
класа. Так, дзеясловы першага прадуктыўнага класа аказваюць уплыў на формаўтварэнне дзеясло-
ваў першага і восьмага непрадуктыўных класаў, дзеясловы другога прадуктыўнага класа – на фор-
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маўтварэнне дзеясловаў трэцяга і адзінаццатага В непрадуктыўных класаў, трэцяга прадуктыўнага – на 
адзінаццаты А непрадуктыўны, чацвёртага прадуктыўнага – на першы, другі і сёмы непрадуктыўныя.  

Прадпасылкай уплыву п е р ш а г а  прадуктыўнага класа на формаўтварэнне дзеясловаў першага і 
восьмага непрадуктыўных класаў з’яўляецца падабенства асновы інфінітыва: усе гэтыя дзеясловы 
заканчваюцца на -аць (-яць). Такое падабенства выклікае ўтварэнне форм цяперашняга часу па ана-
логіі – па узору першага прадуктыўнага класа. Утвараюцца дублетныя формы: казытаюць – казы-
чуць, калыхаюць – калышуць, адставаюць – адстаюць і інш. Пры пэўных умовах за такімі дублетамі 
ў гаворках могуць замацоўвацца нават розныя лексічныя значэнні.  

Рад дзеясловаў першага непрадуктыўнага класа (дыхаць, кляпаць, курлыкаць, лузаць, махаць, 
шчыпаць, целяпаць) падпаў пад такі моцны ўплыў першага прадуктыўнага класа, што формы дыхаю, 
кляпаю, курлыкаюць, лузаюць, махаеш, целяпаюць і іншыя (г. зн. па першаму прадуктыўнаму класу) 
сталі замацоўвацца ў якасці літаратурнай нормы. Напрыклад: Вольна дыхае зямля! (А. Звонак. 
Слаўлю жыццё); Курлыкаюць недзе, крычаць журавы (М. Танк. Ля вогнішча); Важна ходзіць па 
мястэчку ўраднік, пакручваючы рыжыя вусы. Пры баку ў яго целяпаецца трапло-шабля, чырва-
неюць шнуры і наплечнікі, і блішчаць на сонцы наваксаваныя боты (Я. Колас. Соцкі падвёў).  

Аднак у мове мастацкай літаратуры яшчэ сустракаюцца і формы дышуць, машуць, лужуць, 
курлычуць, цялеплюць і інш. Напрыклад: Ветрык краскі чуць калыша, травы шалясцяць, луг зялёны 
жыццём дыша, конікі трашчаць (Я. Колас. На лузе); Хто рыдлёўкай маша ўдала, хто карчы з-пад 
багны рые... (П. Броўка. На Палессі гоман, гоман...); Шчупак – жывучая, брат, юха! Такі жывучы – 
дзяржы вуха! Ён пяць кручкоў глыне – й не знайся; ты ў Янчура пра іх спытайся: Янчур іх лужа, як 
арэхі, іх знае прожары-прарэхі (Я. Колас. Новая зямля).  

Праўда, гэтыя формы ўжо выходзяць з шырокага ўжывання і паступова пачынаюць замяняцца 
адпаведнымі формамі першага прадуктыўнага класа.  

Такія ж дзеясловы, як казытаць, калыхаць, клікаць, паласкаць, храбустаць, смыкаць, яшчэ моцна 
ўтрымліваюцца ў кругу першага непрадуктыўнага класа, хоць зрэдку і ўтвараюць формы па першаму 
прадуктыўнаму класу (казытаюць, калыхаюць, клікаюць і інш.). <…> 

Ёсць і такія дзеясловы, якія ўтвараюць амаль раўнапраўныя дублетныя формы як па першаму 
прадуктыўнаму, так і па першаму непрадуктыўнаму класу: сукаюць – сучуць, мыкаюць – мычуць, хны-
каюць – хнычуць, чмыхаюць – чмышуць. I ўсё ж формы сукаюць, мыкаюць, хныкаюць, чмыхаюць па-
куль што ўтрымліваюцца ў межах гутарковага стылю.  

Падпадаюць пад уплыў першага прадуктыўнага класа і некаторыя дзеясловы восьмага непра-
дуктыўнага класа: адзяюць – адзяваюць, раздзяюць – раздзяваюць, спадзяюцца – спадзяваюцца. 
Формы без суфікса -ва- (адзяюся, спадзейся і інш.) пачынаюць ужо выходзіць за межы літаратурнай 
нормы, хоць яшчэ і ўжываюцца ў мове мастацкай літаратуры. Напрыклад: Спяшаючы, яны [людзі] 
адзяюцца (К. Чорны. Бяздонне); Не спадзейся на помач сына – ён ужо далёка ад цябе з сваімі дум-
камі і не скора к табе з імі вернецца (Я. Купала. Раскіданае гняздо).  

Адначасова з гэтым у сучаснай беларускай мове адзначаецца адваротная з'ява – уплыў дзеясло-
ваў восьмага непрадуктыўнага класа на формаўтварэнне дзеясловаў першага прадуктыўнага класа. 
Дзякуючы гэтаму ўплыву ў гутарковым стылі паяўляюцца формы засяюць (засяеш, засяе...), абагра-
юць, прыграюць і інш.  

Уплыў д р у г о г а  прадуктыўнага класа на формаўтварэнне дзеясловаў трэцяга непрадуктыўнага 
класа тлумачыцца падабенствам інфінітываў, асабовых форм цяперашняга часу абвеснага ладу і 
форм загаднага ладу. Розніца існуе толькі ў формах прошлага часу, а таму многія дзеясловы трэцяга 
непрадуктыўнага класа пачынаюць набываць пад уплывам другога прадуктыўнага класа ў формах 
прошлага часу суфікс -ну-.  

Найбольш ярка гэты ўплыў праяўляецца пры ўтварэнні форм мужчынскага роду адзіночнага ліку 
а д  б е с п р ы с т а в а ч н ы х  дзеясловаў трэцяга непрадуктыўнага класа. Так, у якасці літаратурнай 
нормы ўжываюцца дзеясловы блякнуў, віснуў, вязнуў, гінуў, горкнуў, гразнуў, грузнуў, дохнуў, 
жоўкнуў, жухнуў, зябнуў, мокнуў, моўкнуў, нікнуў, прагнуў, сіпнуў, слепнуў, смагнуў, тхнуў, хрыпнуў, 
ціснуў. Дзеясловы вянуць, глухнуць, ліпнуць, пахнуць, тухнуць, цягнуць, чахнуць у форме муж-
чынскага роду адзіночнага ліку прошлага часу ўжываюцца пераважна з суфіксам -ну-, аднак могуць 
мець у якасці гутарковых паралелей і формы без гэтага суфікса (вяў, глух, ліп, пах, тух, цяг, чах). А 
такія формы прошлага часу, як кіс, мок, стыў, уваскрэс, сох, гас, пух, мёрз, ужываюцца яшчэ ў якасці 
нормы, хоць у мове мастацкай літаратуры сустракаюцца і формы з -ну- (кіснуў, мокнуў, стынуў і інш.): 
І там, дзе разам мы прайшлі, вясенні гул не моўкнуў, газоны пышна расцвілі, зазіхацелі вокны 
(М. Танк. Майскі дождж); Пан жа, ведама, жыў: багацеў з кожным днём, смачна еў, смачна піў. А я 
чахнуў, бядак, галадаў, мёрз, як воўк, і служыў верна так, а цяпер... (Я. Купала. Не кляніце мяне...).  

У формах жаночага роду адзіночнага ліку і ў формах множнага ліку прошлага часу ўплыў другога 
прадуктыўнага класа некалькі меншы. Тут у якасці нормы з суфіксам -ну- ўжываецца толькі некалькі 
дзеясловаў (і тыя гутарковага стылю): гуснула (гуснулі), зызнула (зызнулі). Некалькі большая коль-
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касць дзеясловаў мае дублетныя формы – як з суфіксам -ну- (блякнула, віснула, ціхнула, цягнула), так 
і без яго (блякла, вісла, ціхла, цягла). Формы без -ну- кваліфікуюцца як гутарковыя або дыялектныя.  

Значна больш дзеясловаў у формах жаночага роду адзіночнага і множнага ліку прошлага часу не 
маюць суфікса -ну-, г. зн. не падпадаюць пад уплыў другога прадуктыўнага класа (вялі, гаслі, гіблі, 
горклі, глухлі, жоўклі, зяблі, кіслі, ліплі, мерзлі, мерклі, пахлі, праглі, слеплі, уваскрэслі). Напрыклад: 
Пахлі з купчастых імшар галабоні, блізка на выпасе фыркалі коні... (П. Броўка. Пятро Глебку); Жывая 
істота прагла жыць! (К. Чорны. Семнаццаць год). Праўда, у мове мастацкай літаратуры могуць 
зрэдку сустракацца і дублеты з суфіксам -ну-; напрыклад: Я падпоўз да сяла, калі гаснулі зоркі 
(П. Панчанка. Кожны з нас зберагае радзімы куток...); А моладасць прагнула ласкі, а моладасць ласкі 
не знала (Я. Купала. Паклон мой народу за песні).  

Затое ў дзеясловах вязнуць, гразнуць, дохнуць, жухнуць, мокнуць, мякнуць, нікнуць, пухнуць, сіп-
нуць, смагнуць, сохнуць, стынуць, тухнуць, чахнуць адзінай літаратурнай нормай для жаночага роду 
адзіночнага ліку і для множнага ліку прошлага часу будуць формы без суфікса -ну-.  

Зусім іншы малюнак наглядаецца ў п р ы с т а в а ч н ы х  дзеясловах трэцяга непрадуктыўнага 
класа. Уплыў другога прадуктыўнага класа на ўтварэнне форм прошлага часу ад такіх дзеясловаў 
вельмі нязначны, і нормай, як правіла, з’яўляецца ўжыванне форм заграз, аслеп, размяк, пагас, 
паніклі, завяла, абмоклі і інш. (выключэнне складаюць прыставачныя дзеясловы, утвораныя ад гінуць 
і цягнуць, якія ў формах прошлага часу ўжываюцца з суфіскам -ну-: загінуў, прыцягнуў, зацягнула, 
выцягнулі і інш.). Наяўнасць гутарковых дублетаў у мове мастацкай літаратуры тыпу знікнула 
(М. Багдановіч), заціхнула (У. Нядзведскі), сціхнуў (П. Броўка, Я. Колас), сціхнулі (М. Чарот), змеркну-
ла, знікнуў, пасохнулі (Я. Купала), замоўкнуў (М. Машара), выцяг (М. Лынькоў, П. Галавач) не парушае 
правіла. I толькі ў дзеясловах са звязанай асновай, дзе беспрыставачны дзеяслоў з пункту гледжання 
сучаснай мовы як самастойнае слова не існуе, формы мужчынскага роду адзіночнага ліку прошлага 
часу маюць тэндэнцыю ўжывацца з суфіксам ну-: дасягнуў, уракнуў, прасякнуў, абвергнуў, пазбегнуў, 
абрыднуў, абрызгнуў, заскарузнуў і некаторыя іншыя (за выключэннем дзеясловаў абвык, прывык, ад-
вык, захрас, якія яшчэ даволі часта ўжываюцца без суфікса -ну-). <…> 

Выпадкі адваротнага ўплыву – трэцяга непрадуктыўнага класа на формаўтварэнне дзеясловаў 
другога прадуктыўнага класа – надзвычай рэдкія. Такое ўжыванне дзеяслова без суфікса -ну- ў 
прошлым часе адзначана, напрыклад, у М. Лынькова: А мо’ дзе дрэва камлём прыцісла і не дыхнуў 
мо’ нават... (На чырв. ляд.).  

3 прычыны агульнасці асновы цяперашняга (будучага простага) часу ў дзеясловах другога прадук-
тыўнага і адзінаццатага В непрадуктыўнага класаў наглядаецца ўзаемадзеянне і паміж гэтымі марфа-
лагічнымі групамі. Пад уплывам дзеясловаў другога прадуктыўнага класа пачынаюць ужывацца дзея-
словы сустрэнуць (інфінітыў, замест сустрэць), стануў (замест стаў) і некаторыя іншыя. Такое ўжы-
ванне аднак не лічыцца нормай, хоць прыклады яго можна сустрэць у мове мастацкай літаратуры. 
Напрыклад: Ды толькі я веру, што дзень вызвалення на Нарачы бераг прыду я сустрэнуць 
(М. Танк. Нарач); З-пад прысад агароду бледны ўбег ваявода ў палац свой са злосцю й трывогай; 
дзе ў бакоўку ўход – стануў, у пасцель жонкі глянуў, глянуў там і не ўбачыў – нікога (Я. Купала. 
Уздагонку).  

Уплыў т р э ц я г а  прадуктыўнага класа на формаўтварэнне дзеясловаў адзінаццатага А непрадук-
тыўнага класа па сваёй глыбіні і па ахопу лексікі значна слабейшы. 3 прычыны падабенства форм 
цяперашняга часу (будую – чую) адзначаюцца ваганні пры ўжыванні інфінітыва чуць: замест яго часта 
ўжываецца чуваць (не ў мнагакратным значэнні). Напрыклад: У тым гудзе чуваць скруха ці то жаль 
зямлі (Я. Колас. У сухмень); параўн.: І балазе пад смех і шум банкету не чуць было яго малітву гэту 
(3. Астап. Эдэм).  

Адначасова ў гаворках сустракаюцца адзіночныя выпадкі ўжывання форм дзеясловаў трэцяга 
прадуктыўнага класа, утвораных па тыпу адзінаццатага А непрадуктыўнага класа: куць (куў, кула), 
жуць (жуў, жулі), псуў (псула, псулі) замест каваць (каваў, кавáлі), псаваць (псаваў, псавалі), жаваў 
(жавала, жавалі). Такія формы зрэдку трапляюць і ў мову мастацкай літаратуры. Напрыклад: Пэўна, з 
адменнага крэмня, з граніту усе мы, бо не схіліўшыся йшлі праз нягоды і цемень, вынеслі снежныя 
буры, завеі і колад, першыя выкулі серп пераможны і молат (М. Танк. Пэўна, з адменнага крэмня...); 
параўн.: Чаму нямоцную булаву выкавалі ўдовінаму сыну? (А. Якіменка. Бацькаў дар).  

Вялікі ўплыў на формаўтварэнне першага, другога і сёмага непрадуктыўных класаў аказвае 
ч а ц в ё р т ы  прадуктыўны клас. Прадпасылкай уплыву з’яўляецца агульнасць форм загаднага ладу і 
некаторых форм цяперашняга часу. Уплыў гэты, аднак, наглядаецца толькі ў паўночных і паўночна-
ўсходніх беларускіх гаворках, і формы дзеясловаў першага, другога і сёмага непрадуктыўных класаў, 
утвораныя па ўзору чацвёртага прадуктыўнага класа, застаюцца па-за межамі літаратурнай нормы.  

У мову ж мастацкай літаратуры такія формы, безумоўна, пранікаюць. Так, дзеясловы першага 
непрадуктыўнага класа баяць, браць, драмаць, друзгатаць, паласкаць, слаць (сцялю), сыпаць, тап-
таць і некаторыя іншыя (для зручнасці ў спіску прыводзяцца толькі беспрыставачныя дзеясловы; 
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формаўтварэнне ўсіх магчымых прыставачных дзеясловаў, утвораных ад гэтых беспрыставачных, у
дадзеным выпадку нічым не адрозніваецца ад формаўтварэння адпаведных беспрыставачных дзея-
словаў) могуць сустракацца ў формах баіць (3-я асоба адз. ліку, замест бае), збераць, паберыш, 
адберыш (замест збяруць, пабярэш, адбярэш), задрэміць, падрэмім (замест задрэмле, падрэмлем), 
сыпляцца, пасыпяць (замест сыплюцца, пасыплюць), палошчацца (замест палошчуцца), засцеліць, 
пасцеліць (замест засцеле, пасцеле) і інш. Напрыклад: І доўга цягнулася гэта, як баіць народная
весць, на згубу бунтарскіх паэтаў, на цэнзарскі гонар і чэсць (Я. Купала. Паэт і цэнзар); Топчуць
вельмі малое зерне каму толькі ахвота і час. А назад гэта зерне не збераць: гэтага не прычакаць 
(У. Дубоўка. Неба сіняе, сіняе вельмі); Прыслухаўся і задрэміў. Бачыў сны салодкія (М. Лынькоў. На
чырв. ляд.); Трэці раз запытала: – Дуб, наш волат магутны, хто мне ложак пасцеліць адзінокай, 
пакутнай? (П. Броўка. Паланянка).  

Дзеясловы другога непрадуктыўнага класа маўчаць, ляжаць, глядзець і некаторыя іншыя сустра-
каюцца ў формах змоўчыў (замест змоўчаў), пралёжыў (замест пралёжаў), угледзіўся (замест
угледзеўся) і інш. Напрыклад: Нават вецер над імі усхвалёваны змоўчыў, толькі сэрцы спявалі
(П. Броўка. Паланянка); Што было, і сам не помню, год пралежыў у бальніцы... (Я. Купала. Калека); 
Зноў угледзіўся з тою, з той, што жыта ляшыла (П. Броўка. Хлеб).  

Дзеясловы сёмага непрадуктыўнага класа калоць, малоць, палоць сустракаюцца ў формах коліць, 
коляць (замест коле, колюць), меляць (замест мелюць), поліць (замест поле) і інш. Напрыклад: 
Сорамна яму перад таварышамі, якія коляць вочы гэтымі багамі (3. Бядуля. Год за годам); За-
радзіўся лён багаты, ён здалёку ўсім відзён. Поліць Даша. 3 ёй дзяўчаты прачышчаюць дбайна лён
(П. Броўка. Добры друг). 

Прыведзены моўны матэрыял паказвае, што сістэма непрадуктыўных класаў дзеясловаў у су-
часнай беларускай мове пад уздзеяннем моцных і ўстойлівых тыпаў формазмянення прадуктыўных
класаў паступова разбураецца. Дзеясловы непрадуктыўных класаў выбіваюцца са старой сістэмы і
пераходзяць у новую сістэму, падпарадкоўваючыся жывым мадэлям формаўтварэння.  

Публікацыю падрыхтавала Т.М. Валынец,  
кафедра рускай мовы 


