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І.У. Сацута
ПРЫСЛОЎЕ Ў СТАРАБЕЛАРУСКІМ ПЕРАКЛАДЗЕ
ВОІНСКАЙ АПОВЕСЦІ «ГІСТОРЫЯ АБ АТЫЛЕ»
У артыкуле даследуюцца асноўныя семантычныя групы прыслоўяў, зафіксаваных у
старабеларускім рукапісным перакладзе аповесці «Гісторыя аб Атыле”, аналізуюцца асаблівасці
ўтварэння прыслоўяў у помніку. Паводле паходжання асноўную групу складаюць прыслоўі, характэрныя
агульнаславянскай і агульнаўсходнеславянскай мовам. Даволі шырока прадстаўлены таксама паланізмы і
іх беларускія варыянты ў адпаведным фанетычным і граматычным афармленні.

Граматычная катэгорыя прыслоўяў надзвычай старажытная. Ужо ў пачатковы
перыяд гістарычнага развіцця ўсходніх славян прыслоўі складалі самастойную часціну
мовы, вылучаліся з астатніх часцін мовы сваімі марфалагічнымі адзнакамі і
сінтаксічнымі функцыямі. Асноўнымі марфалагічнымі прыметамі прыслоўяў былі
адсутнасць форм скланення і спражэння і словаўтваральная суадноснасць з усімі
знамянальнымі часцінамі мовы. Напэўна, у той далёкі ад нас час марфалагічная будова
некаторых прыслоўяў была больш выразнай, бо тады маглі яшчэ існаваць і тыя
зменныя словы, на базе якіх утварыліся гэтыя прыслоўі. Важнай марфалагічнай адзнакай
прыслоўяў з’яўлялася наяўнасць формазмянення, якое ўласціва вялікай колькасці
адпрыметнікавых прыслоўяў. Самай тыповай сінтаксічнай рысай прыслоўяў было
ўжыванне іх у ролі акалічнасцей. Акрамя таго, прыслоўі ў сказе маглі выступаць у
функцыі азначэння, калі адносіліся да назоўніка, і іменнай часткай састаўнога выказніка.
Калі прыслоўе выконвала функцыю выказніка ў безасабовым сказе, яно пераходзіла ў
разрад безасабова-прэдыкатыўных слоў. Пры ўмове субстантывацыі прыслоўі маглі быць у
сказе дзейнікам або дапаўненнем.
Старабеларуская літаратурная мова ХІV–ХVІІ стст. захоўвала асноўную масу
прыслоўяў, якія характэрны былі агульнаўсходнеславянскай мове. Дадзены граматычны
разрад слоў прадаўжаў развівацца на беларускай глебе ў напрамку замацавання
прыслоўяў як самастойнай часціны мовы, што выразна прасочваецца пры аналізе
старабеларускага перакладу «Гісторыі аб Атыле».
Воінская аповесць «Исторыя о Атыли короли угоръскомъ» паявілася ў
старабеларускай літаратуры каля 1580 г. у складзе так званага Пазнанскага зборніка і ўяўляе
сабой ананімны старабеларускі рукапісны пераклад з польскага выдання гэтай аповесці,
друкаванага перакладу Ц. Базыліка з лацінамоўнага твора «Athila» венгерскага гуманіста
М. Олаха, напісанага ў 1538 г. у Нідэрландах і ўпершыню надрукаванага ў 1568 г. у
Швейцарыі ў якасці ўстаўкі ў даследаванне па венгерскай гісторыі А. Банфіні [1].
Па значэнні прыслоўі старабеларускай мовы падзяляліся на акалічнасныя,
якасныя і якасна-акалічнасныя.
Да акалічнасных адносіліся прыслоўі са значэннем месца, часу, прычыны і мэты.
У адпаведнасці з прыватнымі значэннямі прыслоўі часу ў старабеларускім
перакладзе «Гісторыі аб Атыле» можна падзяліць на наступныя падгрупы:
1. Прыслоўі, якія паказваюць, калі адбываецца дзеянне або як доўга яно
працягваецца: тогды в тот часъ в Панънонhи … мешкали розные народы [1, c. 107];
то есть в том краю которыς теперъ uгорскимъ зовемо [1, c. 107]; коли ему его люд
дал справу [1, c. 107]; Назавтрэе uгрове ... будучы спрацованы wтпочынули
[1, c. 109]; Потомъ …всю дольную uгорскую землю … подъ свою моцц подъбили [1,
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c. 113]; часом справного гетмана повиности досыть чынечы [1, c. 117]; што ден Атыли
прибывало и силы и богатествъ [1, c. 127]; с которым вже был давно великую воςну
зачал [1, c. 131]; не вжо зараз мужность тво" и панство твое з рук твоихъ wтыςдет
[1, c. 135]; пустыник молъчавшы долго, а потом … wтказал королю [1, c. 135] ; не
завжды лhпшым звыкло зычливо быти …[1, c. 151]; вчора против тым грубым людем ...
wказалэсь [1, c. 153]; што былъ вжо давно uмыслил [1, c. 181]; то прышло з розного,
а никгды не wднакого повожен# [1, c. 185].
2. Прыслоўі, якія паказваюць на час, з якога пачынаецца дзеянне: wт поранку ...
битва с# точыла [1, c. 111]; Которые еще спочатку uгром завжды непры#телми
бывали [1, c. 131]; тот здавна зобравшы великие богатства …uчынил был дванадцать
бискупов тое жъ сэкъты вызнавцовъ [1, c. 195]; uгрове с татарское земли знову
вышедшы повторе землю uгорскую были посhли [1, c. 209].
3. Прыслоўі, якія паказваюць на час, да якога працягваецца дзеянне: аж до
вечора битва с# точыла [1, c. 111]; волное битвы искал которую uмыслне wтвлочал
ажъ ку вечору [1, c. 145].
Прыслоўі месца ў адпаведнасці з канкрэтнымі значэннямі таксама можна
падзяліць на падгрупы:
1. Прыслоўі, якія паказваюць на месца, дзе адбываецца дзеянне (працэс): недалеко было мhсто которое звано Потэнцы#на [1, c. 107]; Там …ехал до него Дэтрыкъ
[1, c. 107]; цэлую ночъ были сhкли а забивали и все гдh могли мечом трапили
[1, c. 107]; Але uгрове гдh одно наперли всюду великую поражку чынили [1, c. 115];
w чом нижеς повhмъ ширеς [1, c. 121]; Тут исторыкове не згожают с# хто битвы
выграл …[1, c. 149]; млсрдье боже мимо вси иншые людские речы завжды важнеςшые
быти розумhемъ [… 1, c. 165]; вси пол# вколо повоевал [1, c. 189]; всюду по wбозе
слыхать было шамрене и нарекане [1, c. 189].
2. Прыслоўі, якія паказваюць на напрамак дзеяння (руху): стрел#ючы здалека
на непры"тел# розною бронею мешали им гуфъцы [1, c. 115]; которые с# были
wтuсюль до него зошли [1, c. 119]; wн на том мhстцу wткуль его приведено wбралъ
собh мешканье [1, c. 135]; wтсюл не можемъ иначеς выςти [1, c. 141]; uмыслили ...
назад uходити [1, c. 141]; ]; спереду нас непры"тел налегает [1, c. 141]; Атыл# нешто
жолнеров на продъ выславшы … волное битвы искал [1, c. 145]; з далека велми робили непры#тел# конем и людем много ран [1, c. 147]; могли з угры з близка чынить
вруч мhчми [1, c. 147]; казал с# еς до дому вернуть [1, c. 163]; близко под мур заехал
[1, c. 189]; воςско свое вже далеко wт влоскоς земли будучое ... назадъ вернул
[1, c. 203].
3. Прыслоўі, якія паказваюць на пэўную мяжу дзеяння (руху): преследовати
uмыслил еси поты поки его ласка мнh дает [1, c. 135] ; Тобh дотуль тое можности
земское uжывати допустит, поки ему будеть с# здало [1, c. 135]; дотуль его
ужывати будешъ, докуль Бог ... тобh назначыл [1, c. 437].
Прыслоўі прычыны і мэты паказваюць, па якой прычыне або на якой падставе
адбываецца дзеянне, для чаго, з якой мэтай. Адзначым, што мэтавае значэнне
прыслоўяў звычайна суправаджаецца пабочнымі значэннямі спосабу дзеяння або
прычыны: Абы того часу … марне … не травил [1, c. 123]; Атыл# нешто жолнеров на

продъ выславшы ... волное битвы искал которую uмыслне wтвлочал ажъ ку вечеру
[… 1, c. 145].
Якасныя прыслоўі характарызуюць дзеянне з боку якасці і адносяцца часцей за
ўсё да дзеяслова, разам з тым яны могуць характарызаваць і прымету, выражаную
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прыметнікам ці прыслоўем. Гэта лексічна найбольш багатая група прыслоўяў
прадстаўлена ў асноўным утварэннямі ад якасных прыметнікаў: смhле противко непры#телю шли и мужне с# боронили [1, c. 111]; прудко "ко и первеς через Дунаς
вернули с# до своего wбозу [1, c. 111]; по чом лацно бы кождыς wбачыти мог мужство
wбоςга люду [1, c. 111]; Которого Атыл# зо всим его воςском латво поразил
[1, c. 125]; иншые народы ... королю Атыли доброволне с# подали [1, c. 125]; до них
волне ходили [1, c. 125]; ласкаве их прын#вшы великие дары им дал [1, c. 125]; wное
мhсто по немецку названо Страшпуркгъ [1, c. 125]; рады Атылевы добрэ был свhдом
[1, c. 137]; потреба абы то кождыς з вас u себе пилне uважал …[1, c. 141]; завжды то
за рhч лhпшую и хорошшую почытано зацне а славне uмереть [1, c. 141]; Гуфъцэ
з обу сторон по легку поступовали …[1, c. 147]; набытое рукою шаблею а мужствомъ
wхотне не боронили [1, c. 151]; не завжды лhпшым звыкло зычливо быти …[1, c. 151];
раду свою таемне wзнаςмилъ [1, c. 151]; wстатки воςска нашого долгою воςною
звутленого нерозмыслне на щасте пустит [1, c. 155]; пры тобh спры#зливе вhрне и
статычным сэрцэм буду сто#лъ [1, c. 155]; не так бысте с# роспусне сторожыли въ
звит#жстве [1, c. 171]; uхватившы его крепко за горло выбила ему wчы [1, c. 173];
не смhл с# на него "вне кинути [1, c. 179]; не лениве а хутливе хватали [1, c. 183];
все нам поготову будеть [1, c. 183]; пилне uгл#нем в тое [1, c. 183]; з рук спросне а
недбале uпустить не будете хотhли [1, c. 183]; не будем волhли ничэмне есть въ
гнюсности [1, c. 185]; сквапливе на него натирали [1, c. 189]; просил его покорне
[1, c. 195]; uмыслилъ еси был срокго с# з нами wбходить [1, c. 199]; податок рым#не
на себе вложоныς доброволне прын#ли [1, c. 201].
Адпрыметнікавыя прыслоўі з якасным значэннем могуць мець формы ступеней
параўнання. Простая форма вышэйшай ступені параўнання ўтвараецца пры дапамозе
суфікса -еи: Дэтрыкъ также зъ своими не ленивеς собh почынал [1, c. 115]; што
далеς тым болшеς запал#л с# хутю розшыран# панства своего [1, c. 117]; w чом нижеς
повhмъ ширеς [1, c. 121]; до чог тым его латвеς намовил [1, c. 125]; Почалъ собh во
всем над звычаς недбалеς почынати [1, c. 129]; то было им uчстивеς и пожыточнеς
[1, c. 189]; которые с# борздеς на жолнерскую працу нижли на кукгл#рство згодити
могуть [1, c. 193].
Простая форма вышэйшай ступені параўнання прыслоўяў многа, добра
прадстаўлена суплетыўнымі ўтварэннямі: Почалъ ... множству люду своего болшеς
нижли прыстоить uфати [1, c. 129]; трудно u себе становити што бы лепеς [1, c. 155].
Самым актыўным спосабам утварэння найвышэйшай ступені параўнання
прыслоўяў, як і прыметнікаў, у старабеларускай мове было выкарыстанне прыстаўкі
най-, якая далучалася да форм вышэйшай ступені. Радзей сустракаецца сцягнуты
варыянт указанай прыстаўкі на-. Агульнаўсходнеславянскай мове такая прыстаўка не
была ўласціва. Затое яна была характэрна для старапольскай мовы, якая і стала,
верагодна, крыніцай яе для старабеларускай мовы, у тым ліку і для мовы беларускага
перакладу «Гісторыі аб Атыле». Тут зафіксаваны толькі формы з прыстаўкай на-: трупы

свое, а набольшеς Кэвы гетмана з великою скорботою wбычаемъ татарскимъ
погребли [1, c. 111]; где бы тэж непры"тель набольшеς налегалъ сами надбегали
[1, c. 111]; межы собою розъбирали хто бы налепеς тому спростати [1, c. 117]; велми с#
клопотали готуючы с# до прошлое битвы "ко налепеς могли [1, c. 139].
З аналітычных форм самымі прадуктыўнымі з’яўляюцца ўтварэнні са словам
велми: рым#нов велми много полегло, wкромъ троха которые uтечы могли
[1, c. 115]; што бы што бы велми латво uчынити [1, c. 133]; по тоς прошлоς битве

14

Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія

№ 1 / 2011

велми латвеς могъ быти выкоренен [1, c. 159]; въ wбозе Атылевом велми трудно
было w жывность [1, c. 189]; чынили штуки дивные скачучы велми хипко и
мистэрне межы мечми [1, c. 193]; велми лацно досыть uчынили [1, c. 195].
Радзей складаная форма найвышэйшай ступені параўнання прыслоўяў
утвараецца з дапамогай слоў борздо, далеко, досыть, над звычай, што, "къ, прычым
дапаможныя словы спалучаюцца не толькі з формамі нулявой, але і вышэйшай ступені:

так борздо скоро на початку панован# своего иж велми был хотливыς до всихъ рhчеς
на воςну потребных [1, c. 119]; uмыслил тогды што наборздеς uдарыть на Словенскую
землю [1, c. 119]; Почалъ собh во всем над звычаς недбалеς почынати [1, c. 129];
довhдавшы с# воςско непры#тельское быть далеко болшее нижли первеς мнимал,
почал того велми жаловати [1, c. 131]; рuшылъс# "къ наборздеς мог зо всим
своимъ воςском ку полю Катал#нницкому [1, c. 137]; вси иншые вашы мужные
uчынки ... досыт мужне доказали …[1, c. 141].
У групе якасных прыслоўяў вылучаецца падгрупа колькасных прыслоўяў, якія
абазначаюць колькасць дзеяння з адценнем узмацнення ці аслаблення, ступень
інтэнсіўнасці дзеяння або яго мяжу, меру якасці той ці іншай прыметы: гетмане

поделившы с# воςском кождыς частю напоминанемъ а намовленемъ, частю тэж
непры"телскuю неможност и троха люду льжучы, чынили пилность [1, c. 111]; по чом
лацно бы кождыς wбачыти мог мужство wбоςга люду "къ хто много рукою и
мужством а дужостю тhла могъ [1, c. 111]; Дэтрык будучы в чоло з луку
постреленъ ледво uшол, с которое раны потомъ ледве жыв wсталъ [1, c. 115];
рым#нов велми много полегло, wкромъ троха которые uтечы могли [1, c. 115];
заразом тэж то передъ себе внимане беручы [1, c. 127]; мнималъ абы меншого воςска
мог мhть досыть до uказан# того [1, c. 129]; велми uл#кнувшы с# uгров ... аж до
Афрыки uтекъ [1, c. 129]; велцэ того прагне абы з нимъ пры#знь прэмире вз#лъ
[1, c. 131]; вhру и люди его хвалечные ... хот# троха ведати не мhл [1, c. 135];
Почал того велми жаловать [1, c. 137]; если бысмы uмыслили ... по малючку назад
uходити [1, c. 141]; ледве его свои ратовали [1, c. 149]; Непры"тель ач естъ
непомалу... з… вутлен [1, c. 155]; uгрове … повторе землю uгорскую были посhли [1, c.
209]; Тотъ Хаба недолго в татарскои земли будучы жывъ uмер [1, c. 209].
Якасна-акалічнасныя прыслоўі, спалучаючы значэнне якаснай характарыстыкі з
акалічнаснымі значэннямі характару і спосабу дзеяння, складаюць прамежкавую групу
паміж акалічнаснымі і якаснымі прыслоўямі. У залежнасці ад адцення лексічнага
значэння ў разглядаемым помніку можна выдзеліць прыслоўі, якасная характарыстыка
дзеяння ў якіх даецца шляхам параўнання ці прыпадабнення; яна можа сумяшчацца з
указаннем на характар ці спосаб яго ўтварэння, на сумеснасць дзеяння: Почали заразом
всеς тоς земли ... росказовати [1, c. 115]; поткане чынили з ними вруч [1, c. 115];

небезпечности ... которые есмо зброςно т#гнучы мhли мужным сэрцэмъ не
перемогли [… 1, c. 141]; посполите мов#т на домовых сметь#х …[1, c. 141]; если бысмы
uмыслили ... по малючку назад uходити [1, c. 141]; восполок зо мною з домов ихъ
выгнали есте [1, c. 143]; могли з угры з близка чынить вруч мhчми [1, c. 147]; заразом т#гнул в дорогу напервеς тэды до Стырыи [1, c. 187].
Па сваёй марфалагічнай структуры прыслоўі старабеларускай мовы ўяўляюць
застылыя формы той ці іншай зменнай часціны мовы. Найбольш празрыстымі па
свайму марфалагічнаму складу з’яўляюцца адыменныя прыслоўі, г. зн. прыслоўі,
утвораныя ад асноў назоўнікаў, прыметнікаў або лічэбнікаў.
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У разглядаемым помніку самымі пашыранымі з’яўляюцца ўтварэнні ад кароткіх
прыметнікаў ніякага роду ў форме назоўна-вінавальнага склону адзіночнага ліку:

борздо скоро на початку панован# своего иж велми был хотливыς до всихъ рhчеς на
воςну потребных [1, c. 119]; вашого мужства и шабэль вже давно дознали [1, c. 143];
завжды лhпшым звыкло зычливо быти [1, c. 151]; А простож просил их [1, c. 153];
трудно u себе становити што бы лепеς [1, c. 155]; тунгрове суть люди эбуронского
народу недалеко wт реки Моса в земли Леwнскоς далеко wт тое дороги Атылевои
лежачои …[1, c. 161]; uхватившы его крепко за горло выбила ему wчы [1, c. 173]; w
которомъ чынил часто възмhнку [1, c. 181]; лацно доказать будете могли [1, c. 183];
летелъ так высоко, же его потом жадэн дозрэть не мог [1, c. 187]; въ wбозе
Атылевом велми трудно было w жывность [1, c. 189]; долго сто#л мыслечы
[1, c. 191]; близко под мур заехал [1, c. 189]; uмыслилъ еси был срокго с# з нами
wбходить [1, c. 199].
Не менш прадуктыўныя ўтварэнні прыслоўяў ад іменных прыметнікаў у форме
меснага склону адзіночнага ліку: смhле противко непры#телю шли и мужне с# боронили [1, c. 111]; Абы того часу которыς мhлъ wт воςны марне ... не травил [1, c. 123];
до них волне ходили [1, c. 125]; " певне того твердити не смhю [1, c. 129]; потреба абы
то кождыς з вас u себе пилне uважал …[1, c. 141]; завжды то за рhч лhпшую и хорошшую
почытано зацне а славне uмереть [1, c. 141]; раду свою таемне wзнаςмилъ [1, c. 151];
так далецэ wбачыти не можэш [1, c. 153]; " ... пры тобh спры#зливе вhрне и статычным сэрцэм буду сто#лъ [1, c. 155]; просил его покорне [1, c. 195]; податок рым#не
на себе вложоныς доброволне прын#ли [1, c. 201].
З кароткімі прыметнікамі жаночага роду суадносяцца прыслоўі, утвораныя ад
формы вінавальнага склону адзіночнага ліку з прыстаўкай по- і без яе: тою поражкою
люду своего Дэтрык и Матэрнъ будучы непомалу засмучоны [1, c. 109]; wное
мhсто по немецку названо Страшпуркгъ [1, c. 125]; их неwпатрнех а непоготову здыбал
[1, c. 133]; гуфъцэ нашы добре справившы и wбъваровавшы uмыслили по малючку
назад uходити [1, c. 141]; Гуфъцэ з обу сторон по легку поступовали …[1, c. 147];
битвы знову прагнучым, ждал вторгнень# [1, c. 153].
Да прыслоўяў, суадносных з формамі роднага склону адзіночнага ліку кароткіх
прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду, адносяцца прыслоўі здалека, зблизка:
стрел#ючы здалека на непры"тел# розною бронею мешали их гуфъцы [1, c. 115]; з
луков с которыми добрэ …uмhли з далека велми робили непры#тел# …[1, c. 147];
могли з угры з близка чынить вруч мhчми …[1, c. 147].
Прыслоўе велми паходзіць ад творнага склону множнага ліку кароткіх асноў
прыметнікаў на мяккі зычны: рым#не подн#вшы велми много ран подали тылъ
[1, c. 115]. У старабеларускай пісьменнасці гэта прыслоўе ўжывалася надзвычай часта.
У сучаснай беларускай мове яно спецыялізуецца ў функцыі прыпрыметнікавай і
прыпрыслоўнай акалічнасці, а таксама можа спалучацца з дзеясловамі, пераважна з
тымі, якія абазначаюць стан прадмета або асобы …[2, c. 56].
Не зусім зразумела паходжанне зафіксаванага ў даследуемым перакладзе
прыслоўя ледво, якое часта сустракаецца ў старабеларускіх помніках: будучы в чоло з
луку простреленъ ледво uшол [1, c. 115]. Па характары канчатка гэта форма нагадвае
форму прыслоўяў, утвораных ад ускосных склонаў кароткіх прыметнікаў ніякага роду
(параўн.: ледво – латво). Тут можна толькі спасылацца на тое, што ў
агульнаўсходнеславянскай мове існавалі прыслоўі лhть (у значэнні «магчыма»,
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«ледзь») і одъва (у значэнні «ледзь», «злёгку»), якія па значэнні супадаюць з сучасным
беларускім ледзьве [3, c. 269].
Многія прыслоўі прыметнікавага паходжання ўтвораны ад назоўнага або
вінавальнага склонаў простай формы вышэйшай і найвышэйшай ступені параўнання
поўных якасных прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду: где бы тэж непры"тель на
большеς налегалъ сами надбегали [1, c. 111]; рым#не неленивеς wтпор uгром давали
[1, c. 111]; хотечы далеς щаст# своего досвhтчыти ...т#гнули до Тулни мhстечка
[1, c. 113]; Первеς тогды ... uчынили wгромныς а страшливыς wкрыкъ [1, c. 113]; w нем
вышеς поведал [1, c. 115]; тамъ где набольшеς налегалъ непры"тель wтпор давалъ
[1, c. 115]; w чом нижеς повhмъ шыреς [1, c. 119]; велми с# клопотали готуючы с# до
прошлое битвы "ко налепеς могли [1, c. 139]; латвеς могъ быти выкоренен [1, c. 159].
Для прыслоўяў, утвораных ад назоўнікаў, характэрна зрашчэнне ў слова
прыназоўнікава-склонавай формы: Назавтрэе uгрове ... будучы спрацованы
wтпочынули [1, c. 109]; wт поранку аж до вечора битва с# точыла [1, c. 111];
поткане чынили з ними вруч [1, c. 115]; Назавтреς некоторыς его воςска жолнерын
принесъ ему мhчъ [1, c. 119]; заразом wдного часу воςною остерегли с# [1, c. 123];
Атыл# мало перед тым напосредку земли француское не дот#гнулъ [1, c. 127]; заразом
тэж то передъ себе внимане беручы [1, c. 127]; Почалъ собh во всем надзвычаς недбалеς почынати [1, c. 129]; мнималъ абы меншого воςска мог мhть досыть до uказан#
того [1, c. 129]; котрые еще с початку uгром завжды непры#телмы бывали [1, c. 133];
не вжо зараз мужность тво" и панство твое з рук твоихъ wтыςдет [1, c. 135];
спереду нас непры"тел налегает [1, c. 141]; uмыслили ... назад uходити [1, c. 141];
Атыл# нешто жолнеров напродъ выславшы ... волное битвы искал …[1, c. 145]; з вами
восполок и жыл и uмер …[1, c. 145]; " с# напередъ в непрезпечност uдамъ …[1, c. 169].
Марфалагічная будова тут ясная, аднак іншы раз трэба звяртацца да
этымалагічнага аналізу слова. Так, прыслоўе подле: погребли их подле [1, c. 113]
узнікла ў выніку зліцця ў адно слова прыназоўніка по і склонавай формы ўстарэлага
назоўніка доль у значэнні «даўжыня».
Некаторыя прыслоўі ўтвораны ад пэўных склонавых форм назоўнікаў: гетмане

поделившы с# воςском кождыς частю напоминанемъ а намовленемъ, частю тэж
непры"телскuю неможност и троха люду льжучы, чынили пилность [1, c. 111].
часомъ мужного жолнера, часом справного гэтмана повиности чынечы [1, c. 117];
Вал#мира брата твоего дома тепер мешкаючого зоставил [1, c. 157].
Зафіксаваны таксама прыслоўі адлічэбнікавага паходжання: uгрове uмыслили
ς
перве uмерети [1, c. 113]; што с# wднак было стало [1, c. 131]; uгрове ... повторе
землю uгорскую были посhли [1, c. 209].
Большасць адзайменнікавых прыслоўяў старабеларускай мовы ўтворана
афіксальным спосабам. Яны адносяцца да словаўтваральных мадэлей, якія ўжо ў
старабеларускі перыяд страцілі сваю актыўнасць, а з пункту гледжання сучаснай мовы
з’яўляюцца мёртвымі і непрадуктыўнымі. Такія прыслоўі складаюць групы з так
званымі звязанымі асновамі. Марфемную структуру іх можна высветліць толькі пры
этымалагічным аналізе, абапіраючыся на факты гісторыі мовы ці на дыялекты
матэрыял. Так, напрыклад, агульнаславянскае прыслоўе ачъ (параўн. польск. àcżći,
чэшск. ač, в.- лужыцк. hač, ст.-сл. а че ) – вынік зліцця злучніка а з займеннікавым
каранёвым элементам че (ч) (інд.-е. *kue); у прыслоўі тогды выдзяляюцца
займеннікавы каранёвы элемент т- і суфіксальная група -(о)гд-ы; прыслоўе отсюль
утворана ад займеннікавай асновы с-, прыстаўкі от- і суфіксальнай групы -ю-ль;
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прыслоўе теперь узыходзіць да агульнаславянскай формы топьрво, якая ўзнікла
шляхам складання ўказальнага займенніка то і іменнага парадкавага лічэбніка ў форме
назоўна-вінавальнага склону адзіночнага ліку ніякага роду, першапачатковы воблік
прыслоўя зацямнілі міжскладовая асіміляцыя, змяненне моцнага рэдукаванага ў е,
адпадзенне канцавога ненаціскнога склада; агульнаславянскае прыслоўе коли ўтворана
шляхам спалучэння займеннай асновы і часціцы ли.
У групе адзайменнікавых прыслоўяў даследаванага помніка адзначаюцца
прыслоўі з займеннікавымі каранёвымі элементамі г-, (кг-), к-, с-, т- і разнастайнымі
прыстаўкамі, суфіксамі і суфіксальнымі групамі: Кгды перед давными часы гунове …
положыли с# были wбозом надъ рекою Тисою [1, c. 107]; тогды в тот часъ в
Панънонhи … мешкали розные народы [1, c. 107]; то есть в том краю которыς теперъ
uгорскимъ зовемо [1, c. 107]; Там …ехал до него Дэтрыкъ [1, c. 107]; цэлую ночъ были
сhкли а забивали и все гдh могли мечом трапили [1, c. 107]; Зобравшы тэды
wстатки wного воςска … uдарыли на них [1, c. 111]; которые с# были wтuсюль до него
зошли [1, c. 119]; wн на том мhстцу wткуль его приведено wбралъ собh мешканье
[1, c. 135]; вернул с# до Рыму wткуль коли его приведено до цэсара за радою
Плацыдэи матки былъ прын#т в ласку [1, c. 129]; Которые еще с початку uгром
завжды непры#телми бывали [1, c. 131]; вhру и люди его хвалечные
#преследовати uмыслил еси поты поки его ласка мнh дает [1, c. 135]; Тобh дотуль
тое можности земское uжывати допустит, поки ему будеть с# здало [1, c. 137]; леч
дотуль его uжывати будешъ докуль бог ... тобh назначыл [1, c. 137]; wтсюл не
можемъ иначеς выςти [1, c. 141]; никгды перед с# большыхъ мужства своего не
wказал знаков [1, c. 143]; если чого коли доказал, тогды то uчынил [1, c. 145]; Тут
исторыкове не згожают с# хто битвы выграл …[1, c. 149]; Кгды им такъ росказал
uчынити …[1, c. 153]; кгдысте мhсто вз#ли …[1, c. 165]; Там тэж часу набольшого
нещаст# а праве wстатнего крэсу богу душу дали … [1, c. 171].
Частка прыслоўяў больш ясная па свайму марфалагічнаму складу. Яны ўтвораны
ад склонавых форм указальных займеннікаў мужчынскага і ніякага роду з
прыназоўнікам: По томъ ... не за долъгиς час всю дольную uгорскую землю ... подъ
свою моц подъбили [1, c. 113]; тое так великое панство ... крепчеςшее на потом было
[1, c. 117]; словаки ... Матэрнови перед тым на великоς помочы были [1, c. 119].
Займеннікі могуць выкарыстоўваюцца і пры ўтварэнні ступеней параўнання:
што далеς тым болшеς запал#л с# хутю розшыран# панства своего [1, c. 117]; uмыслил
тогды што наборздеς uдарыть на словенскую землю [1, c. 119].
Утварэнне прыслоўяў ад дзеясловаў не было прадуктыўным. Магчыма,
дзеяслоўнага паходжання зафіксаванае ў помніку прыслоўе мимо (млсрдье боже мимо
вси иншые людские речы завжды важнеςшые быти розумhемъ …[1, c. 165]), утворанае
пры дапамозе суфікса -мо ад той жа асновы, што і дзеяслоў минуть ( параўн.: польск.
mijać, чэшск. mijeti – «праходзіць міма, паблізу»).
Паводле паходжання асноўную групу складаюць прыслоўі, якія былі характэрны
агульнаславянскай і агульнаўсходнеславянскай мовам: Если подамо непры#
#телю
з
с
х
с
с
мhсто, бе похибы, маетно ти и горла вси на , в небезпечно ть удамо (параўн.
польск. Ysli podamy niepszyiacielowi miásto, bez pochyby, máiętnośći y gárlá wszytkich nas,
w niebespiecźność wdamy) [1, с. 467]; Бискуп, w которомъ споведаю нижеς, ... там
забитъ (параўн. польск. Biskup, o ktorym powiem niźey, … tám zábit) [1, с. 472]; леч
дотуль его ужывати будешъ (параўн. польск. lecz dotąd go vżywàć będiesz)
[1, c. 480];трудности а небезпечности ... есмо зброино т"гнучи мели (параўн.
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польск. trudnośći á niebespecżnośći … zbroyno ciagnąć mielismy) [1, с. 483]; мужствомъ
wхотне боронили (параўн. польск. męstwem ochothnie bronili) [1, с. 491]; трудно u себе
становити (параўн. польск. trudno v siebie stànowić) [1, с. 494]; А такъ не мают с#
#
чого бо#ти (параўн. польск. A thák nie máią sie cżego bać) [1, с. 492]; же есмо еще
цэло зостали (параўн. польск. żesmy ieszcłe cáło zostháli) [1, с. 496]; Походни гораючые
надъ мhстом часто и долго видано (параўн. польск. Pohodnit goraiące nad miastem
cżęsto y dlugo widziano [1, с. 497]; едь, где хочеш, все тобе "ко слузе божому ...
послушно будеть (параўн. польск. iedź, gdzye chcesz) [1, с. 523]; таемне до uгор uтек
(параўн. польск. tàiemnie do węgier vciekł ) [1, с. 523]; был давно великую воςну зачал
(параўн. польск. był dawno wielką woynę wszcżął) [1, с. 525]; NТут исторыкове не
згожают с# (параўн. польск. Tu historykowie nie zgadzàią sie) [1, с. 533].
Разам з тым, у даследуемым помніку даволі шырока прадстаўлены паланізмы і іх
беларускія варыянты ў адпаведным фанетычным і граматычным афармленні, частка
якіх у старабеларускай пісьменнасці паступова выціснула адпаведныя прыслоўі, якія
бяруць пачатак у слоўнікавым складзе агульнаўсходнеславянскай мовы: Зобравшы

тэды wстатки wного воςска, которые были wт поражки зостали, ...ударыли на них в
оноς долине Тарнок (параўн. польск. Ztbrawszy tedy ostátki onego woyská, ktore były od
porażri zostały, … vderzyli ná nie w oney doline Tarnok) [1, с. 460]; с которое раны
потомъ ледве жыв wсталъ (параўн. польск. s ktorey rány potym ledwy żyw został)
[1, c. 463]; n поткане чынили з ними вруч (параўн. польск. potkánie cźynili z nimi w ręcź)
[1, c. 463]; тое звит#жство не леда "къ прышло (параўн. польск. to zwiecięstwo nie
ledà iàkо przyszlo) [1, c. 463]; жаден не был хто бы с# противку их wбурыл (параўн.
польск. żaden nie był ktoby sie przećiwko nim oborzył ) [1, c. 465]; гэтмана повиности
досыть чынечы (параўн. польск. hethmànà powinnośći dosyć czyniąc) [1, c. 465]; лацнеς
бы с# uгром wпирати мог (параўн. польск. łàcnie by sie węgrom opieràć mogł)
[1, c. 468]; марне ...пожытку не травил (параўн. польск. màrnie …pożytku nie trawił)
[1, с. 469]; з розмаитых свhта краины што день до него с# зъждчали (параўн.
польск. z rozmàitych swiàtà kràin czo dzień do niego sie zyeżdzàli) [1, с. 469]; вже лацно
въвесь заход слонца шаблею мог под свою моц подбить (параўн. польск. iuż łàzno
wszythek zachod słońzà szàblą mogł pod swą moc podbić) [1, c. 470]; lдл# тогож велцэ
того прагне (параўн. польск. dla tegoż wielce tego pràgnie) [1, c. 470]; заразом тэж то
передъ себе внимане беручы (параўн. польск. zàràzem też to przedsię mniemànie biorąc)
[1, c. 473]; если бы c# на то сполне не wгледали, мечом посполъ посhлъ (параўн.
польск. iesliby sie nà to społnie nie opàtrzyli, miecżem wespołek posiadł) [1, c. 476]; прожне
мhлъ далеς wжыдати (параўн. польск. prożno miał dàley omieszkawàć) [1, c. 478];
Атыл# ачъколвекъ с# межы страхомъ и надеею розмышл#лъ, розважаючы собh
частокрот (параўн. польск. Atylà àcżkolwiek sie miedzy stràchemy nàdzieią wahał,
rozważàic sobie częstokroć) [1, c. 481]; небезпечно в земли непры#тельскоς битву
давать (параўн. польск. niebespiecżno w ziemi nieprzyiacielskiej bitwę dawàć) [1, c. 484];
потребы абы то кождыς з вас u себе пилне uважал (параўн. польск. potrzebà àby tho
kàżdy z wa v siebie pilnie vważał) [1, c. 484]; uмыслили ... по малючку назад uходити
(параўн. польск. vmyslili … pomàlucżku nàzad vchodzić) [1, c. 484]; Завждыn то за рhч
лhпшую и хорошшую почытано зацне а славне uмереть (параўн. польск. Zàwżdy tho
zà rzecż lepszą y pieknieyszą pocżythano zacnie à sławnie vmrzeć) [1, c. 485]; а к тому тэж
з людми болш покою нижли воςне прывыклыми чынити маете (параўн. польск. á
khtemu też z ludźmi więcey pokoiowi niżli woynie przywykłymi cżynić macie) [1, с. 486]; ачъ
суть uзросту высокого (параўн. польск. àcżći są wzrostu wysokiego) [1, c. 487]; з вами
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восполок и жыл и uмер (параўн. польск. z wàmmi wespołek y żył y vmàrł) [1, c. 487];
вжды ноч ... могъ мhти на помочы (параўн. польск. wżdy noc … mogł mieć nà pomocy)
[1, c. 488]; Кгды вже были wт себе на стрелене з лука (параўн. польск. Gdy iuż były
od siebie nà strzeleniu z łukà) [1, c. 488]; поневаж жадное иншое надhи здоров# нhт
(параўн. польск. ponieważ żadneyinszey nàdzieie zdrowia nie màsz) [1, c. 491]; nтогды
нашы рhчы сполне прыидут в такую трудност (параўн. польск. tedy nàsze rzecży spolne
przijdą w tàką trudność ) [1, c. 495]; радшеς дл# того, иж его wбъмовлено, "ко wн
прычыну до того дал (параўн. польск. rádszey dla tego, iż go oskarżono, iakoby on
przycżynę do tego dal) [1, с. 497]; што маем чинити, ... абысмы с#
# смерти передъ
м
часо прыход"чое устерегли (параўн. польск. co mamy cżynić, ... ábysmy sie smierći
przed cżłsem przychodzącey vstrzegli) [1, с. 502]; абысте вы на духу здорови были, "
с#
# напередъ в непрезпечность удамъ (параўн. польск. ábyscie wy ná duchu zdrowi
byli, ia się naprzod w nieprzespiecżność wdam) [1, с. 505]; вси нашы речы ку вашоς
wздобе, кгдысте место вз#ли, прышло (параўн. польск. wszytki násze rzecży ku wászey
ozdobie, gdyscie miásto wzięli, przyszło) [1, с. 506].
Спецыфічна беларускія прыслоўі, а таксама беларускія варыянты
агульнаўсходнеславянскіх прыслоўяў у адпаведным фанетычным і граматычным
афармленні пранікалі ў літаратурную мову таго часу ў сувязі з ажыўленнем мясцовых
дыялектаў і ўжываліся часцей за ўсё яшчэ ў сінанімічным плане побач са старымі
прыслоўямі: Рам#не подн#вшы велми много ран подали тылъ (параўн. польск.
Rzimáne podiąwszy bárzo wiele ran podáli tył) [1, c. 463]; всюды великую поражку
чынили (параўн. польск. wszędzie wielką poráżkę cżynili) [1, c. 463]; умыслил тогды
што наборздеς ударыть на Словенскую землю (параўн. польск. Vmyslił tedy co
nayrychley vderzyć ná Słowieńską ziemię) [1, с. 465]; которые c# были wтuсюль до него
зошли (параўн. польск. ktore sie były zewsząd do niego zeszły) [1, c. 466]; А wттуль ...
wблегъ место Аръкгэнтину (параўн. польск. А stądże … obległ miàsto Argentinę)
[1, c. 471]; wткуль ... былъ прын#т в ласку (параўн. польск. skąd ……był pryięt w łàskę)
[1, c. 474]; звальчывшы францускую землю сподевал с# латвеς потомъ влоскеς
достати (параўн. польск. zwalcżywszy frànzuską ziemię spodzyewałsie łàcniey potym włoskiey dostàć) [1, c. 474]; тепер с# зас w то старают (параўн. польск. teraz sie zàsię o to
stàràią) [1, c. 476]; што бы латво uчинити (параўн. польск. co bàrzoby łàcno vcżynić)
[1, c. 476]; дотуль тое можности земское uжывати допустит (параўн. польск. dotąd
tey możnośći ziemskiey vżywàć dopuśći) [1, c. 480]; дотуль его ужывати будешъ,
докуль Бог ... тобh назначыл (параўн. польск. dotąd go vżywàć będiesz, dokąd Bog … tobie nàznàżył) [1, c. 480]; Прызвавшы их тогды до себе, пыталъ (параўн. польск.
Przyzwawszy ich tedy do siebie, pytàł) [1, c. 480]; рады Атылевы добрэ былъ свhдом
(параўн. польск. ràdy Atyłowey dobrze był swiàdom) [1, c. 481]; wтсюл не можемъ иначеς
выςти (параўн. польск. stąd niemożemy inàcżej wyniść) [1, c. 484]; а заразъ за першым
потканемъ рады слабhют (параўн. польск. à wnet zà pirwszim potkàniem ràdzi słàbieią)
[1, c. 487]; Рам#не nтым с# прудчеς поспешали (параўн. польск. Rzymiànie tym sie pręcey pospieszàli) [1, c. 489].
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Satsuta I.V. Аdverb in the Old Belarusian translation of «The History of Athil»
In the article the main semantic groups of adverbs, which are fixed in Old Belarusian handmade translation of a tale «The History of Athil» are investigated. Also, in this tale featuves of making adverbs are analised. The main group ave formed by adverbs, which were typical to languages. Rather broadly polonisms and
their belarussian variants are introdused in fanetical and grammatical distignation.
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