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І.У. Сацута
АСАБЛІВАСЦІ СЛОВАЗМЯНЕННЯ НАЗОЎНІКАЎ
У СТАРАБЕЛАРУСКІМ ПЕРАКЛАДЗЕ «ГІСТОРЫІ АБ АТЫЛЕ»
У артыкуле разглядаюцца асаблівасці словазмянення назоўнікаў у старабеларускім перакладзе
«Гісторыі аб Атыле». У граматычным плане адбылося спрашчэнне парадыгмаў скланення. У помніку адзначаецца пэўная колькасць традыцыйных, устарэлых форм, а таксама запазычанняў з польскага арыгінала.

У пачатковы перыяд агульнаўсходнеславянскай мовы назоўнікі размяркоўваліся
паміж рознымі тыпамі скланення. Пазней у сувязі з разбурэннем старой сістэмы скланення пачала дзейнічаць тэндэнцыя да ўніфікацыі. Яе праяўленнем сталі пэўныя змены
склонавых форм, якія прывялі да пераразмеркавання назоўнікаў па прадуктыўных тыпах скланення. Вынікам гэтага працэсу з’явілася сучасная сістэма канчаткаў назоўнікаў. Характар і некаторыя асаблівасці станаўлення новай сістэмы канчаткаў назоўнікаў
мужчынскага і ніякага роду выразна прасочваюцца пры аналізе паасобных склонавых
форм мовы старабеларускага перакладу «Гісторыі аб Атыле».
У назоўным склоне адзіночнага ліку назоўнікі мужчынскага роду незалежна
ад старажытнага тыпу скланення адзначаны ў старабеларускім перакладзе з атрыманым
у спадчыну ад агульнаславянскай эпохі нулявым канчаткам: ехал до него Дэтрыкъ
абы з нимъ порадил [1, c. 107]; wдин гетманъ былъ забитъ [1, с. 113]; бы его Марсъ
и зброю uбиралъ [1, с. 119]; Гаръдэрык король кгэпидов велми можныи и валечныи
[1, с. 123]; лежат межы тыми мhстцы гдh с# Рэни Дунаи почынаеть [1, с. 125]; што
бы за щасте ему на воине богwбецалъ [1, с. 135]; Тэwдорыковсынъ ... cекъ c# с
ними мужне [1, с. 149]; не бачыте иж uвесь людв неволи и маетности [1, с. 171]; за
такиизлостивыиuчынок справедливыисудбожыи будеть ждати [1, с. 173]; рокъ,

которого Атыл# wбурыл с# на вълоскую землю, былwт нарожен" божого чотырыста
п#тдес#тыи [1, с. 187];бусел на верху нhкоторое высокое вежы гнездо мhл
[1, с. 191]; Атыл# ... ждал часу, абы скоро бы wгонь uтихъ [1, с. 191]; конь ... не
маючы в собh жадногuпережаючое хоробы знаку нагле здох [1, с. 207]; дhдъ его по
wтцу был жыв [1, с. 209].

Асаблівасцю, характэрнай для старабеларускай пісьмовай мовы, з’яўлялася спарадычнае напісанне ў некаторых перакладных помніках рэлігійных і свецкіх жанраў
ХV–ХVІІ стст. паасобных іншамоўных слоў мужчынскага роду, пераважна ўласных
імён, з канцавым лацінскім -усъ/-юсъ [2, с. 16]. Такія ўтварэнні характэрны і для старабеларускага перакладу «Гісторыі аб Атыле», дзе яны паявіліся пад уплывам польскага
арыгінала: сторожу... держалъ с тое стороны Дуна# не"кииМатэрнус [1, с. 107];
новина прышла, ижТэwдwзыuсъ цэсарuмер [1, с. 121]; Эцыuсъ... uмыслил... спокоиныи
жывот вести [1, с. 129]; тотъ тогды кгды Гонорыuсъ uмер …вернул с# до Рыму
[1, с. 129]; Аэцыuсъ... послал тогды послы до него [1, с. 131]; Королемъ былъ
Мэронэuсъ [1, с. 137]; Трокгусъ Помпэюсъ пишеть ижъ тую землю... названо...
Ишпаниею [1, с. 137]; Которых слов Люпусъ uлекнувшы с# реклъ [1, с. 161]; В тот

часъ Этэреuсъ сын корол# анкгельског… почалъ с# старать в малъженство w
Uршулю [1, с. 175]; Эuзэбиuсъ прыкладаеть до того wдинъ рок; параўн. польск. Euzebius przykłáda do thego ieden rok [1, с. 187]; Атыл# uродилъ с# был того дн#,
которого Юлиuсъ цэсар; параўн. польск. Atylávrodził sie był tego dniá, kthorego Julius

Czesarz [1, с. 534]. У абодвух перакладах фіксуюцца ўсечаныя формы, у якіх у выніку
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марфалагічнай адаптацыі іншамоўных слоў да ўласных лексем запазычаныя суфіксы
адпалі: Дэтрык и Матэрнъ будучы непомалу засмучоны, мыслили w томъ и дни и
ночы; параўн. польск. Detryk y Matern, będąс niepomáłu zás męceni, myslili o thym w edniey w noczy [1, с. 460]; По Тэwдозыuсе на Цэсарство наступил Марти"н; параўн.
польск. Po Teodozy usiená Cesárstwo nástąpił Márcyan [1, с. 468].
Назоўнікі ніякага роду з асновай на *ŏ зафіксаваны ў назоўным склоне адзіночнага ліку з канчаткам -о/-е(-э), з канчаткам -о ўжываюцца таксама назоўнікі з былой
асновай на зычны: недалеко было мhсто, которое звано Потэнцы#на [1, с. 107]; с#
вже солнцэ хилило къ вечору [1, с. 111]; мало не все поле было крываво [1, с. 115];
wдhнье было с косматых скур [1, с. 121]; повhтрэ тихое было, и небо "сно
[1, с. 123]; збурене Рэму и смерть некажого аж с# по катал#нонскои битве стала
[1, с. 127]; два разы того року было затмhнье мhсеца, ...небо с# крывавыми вороты wтворыло [1, с. 139]; с# великое wтuсюль мовенье стало [1, с. 145]; тогды с#
стало великое всих кликанье и верещанье ку небу идучое [1, с. 205].
Рэдкія ў старабеларускім перакладзе назоўнікі з асновамі на *н заканчваюцца
ў назоўным склоне адзіночнага ліку -#: дошли были аж до корол# бэтыцкое стороны
которому было им# Мироман [1, с. 129].
У родным склоне адзіночнага ліку ў агульнаўсходнеславянскай мове дапісьмовай эпохі назоўнікі мужчынскага роду асноў на *ŏ мелі выключна канчатак -а/-я. Аднак ужо ў самых ранніх пісьмовых помніках назіраецца ўздзеянне на іх асноў на *ŭ
і з’яўленне канчатка -у/-ю. Тэндэнцыя да замацавання старога ці новага канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду роднага склону мае месца і ў старабеларускім перакладзе
«Гісторыі аб Атыле». Сфера размеркавання іх тут, як і ў иншых помніках, у значнай
ступені залежала ад прыналежнасці назоўнікаў да пэўных граматычных катэгорый
і семантычных груп.
З канчаткам -а/-я(-#) ужываюцца імёны людзей, назвы асоб па адміністрацый-ных
пасадах, роду заняткаў, сацыяльным становішчы, сваяцкіх адносінах, духоўных якасцях,
назвы пабудоў, жывёл і г.д.: тамъ справившы жолнеры свое uдарыли знагла а без
вhсти w полночы на Матэрна и на Дэтрыка [1, с. 109]; uчынили wгромныи а

страшливыи wкрыкъ бъючы по воиску в бубны стрел#ючы здалека на непры"тел#
[1, с. 115]; wное раны близною и стрелы половицоюu цэсара w собh сведэцство
далъ [1, с. 115]; за сполным всих зазволенемъроку wт нарожень# сына божого
чотыры ста первого wбрали Королем [1, с. 117]; велмиростропныи и хитрыи, в битве
всего догл#даючыи, часомъ мужного жолнера, часом справного гэтмана повинности
досыть чынечы [1, с. 117]; за бога хвалили Евиша, Марса, Мэркурыuша и Вэнуса
[1, c. 121]; в тотъ часъ з великою силою хотhл c# до Аэцэuса и Тэwдорыка
прилучити [1, с. 127]; згиненемъ гетмана непры"тельского ... сам себе тhшилъ
[1, с. 139]; А Санкгибана корол#... в середнемъ гуфе поставили [1, с. 147]; uгрове з
луков... непры#тел# конем и людем много ран задали [1, с. 147]; Тразымундов wтец
...wт некоторог uгрына скручоныи с кон# на землю был в битве потоптаныи
[1, с. 147]; Тразымундъ Тэwдорыка wтца своего смерти велми жалуючи…назавтреи
...uчынил ему з великою почестностью "ко королеви wбход [1, с. 149]; прото казавши
всим выити uчынил до Тразымунда речъ тыми словы [1, с. 153]; реклъ, хтож с# бичови бога моего wпреть [1, с. 161]; албо поволностю А uкладностью wного бискупа
будучы звит#жоныи, ...не uчынишы жадное шкоды и кривды никому, ...з мhста
выехал [1, с. 161]; Казал потомъ браны местъскиеwтворыть А держечы под нимъ
кон# за поводы з великою uчстивостю впроводил [1, с. 161]; его званоЛюпус то ест
волъкъ чоловекъ св#тобливого жывота [1, с. 161]; Тотъ зъ Эuтропею сестрою сво-
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ею паненкою, еще з молодых лhтъ до кл#штора даною, ... uставичне с# молитвами бавили [1, с. 163]; Але с# на всих срожыли, и на тых которые с# были до костела
зобрали [1, с. 171]; заручыл ее за Этэреuса [1, с. 175]; сам Атыл# абы мог вhдати
што с# по всихъ краинахъ свhта дhеть постановил на чотырох мhсцахъ посты
[1, с. 179]; Панове преднеишые рымские... шли до Лва папежа [1, с. 197]; Атыл#...
не"кого Зовара воиска своего Гетмана wбрал, которыи вз#вшы немалую часть
воиска т#гнул до Апулии [1, с. 197]; послал до Валентын#на брата ее посла своего
[1, с. 203]; в гробе продков его поховано на долине Кэазо недалеко wтстолъпа
каменог [1, с. 205].

Па паслядоўнасці захавання старых форм да адзначаных назоўнікаў набліжаюцца геаграфічныя назвы, аднак для асобных назоўнікаў фіксуецца толькі новы канчатак: тот тогды... положыл с# недалеко wт Дуна#къ полудневои стороне [1, с. 107];
рекою против воды прыехала до Кольназ великою радостю [1, с. 175]; але половицу
тое стрелы... до Рыму был зъ собою занес [1, с. 115]; Тамъ зоставившы корабли и
иншэ спраты шла пhша до Рыму [1, с. 175].
Асаблівасцю гэтай групы назоўнікаў у старабеларускай літаратурна-пісьмовай
мове з’яўляецца тое, што ўжываліся яны звычайна з прыназоўнікамі і адлюстроўваліся
часцей за ўсё ў помніках рэлігійных і свецкіх жанраў. Відаць, таму колькасць напісанняў аналагічных слоў са старым канчаткам тут некалькі большая ў параўнанні з іншымі
прадметна-тэматычнымі разрадамі, хоць унутры самой групы яны паступова замяняліся
напісаннямі з новым канчаткам [2, c. 22].
Стары канчатак з’яўляецца адзіным у назвах месяцаў: uмер петнадцатого дн#
марца [1, с. 205]. Ён захаваўся нязменна на ўсім працягу развіцця старабеларускай мовы ў помніках розных жанраў.
Канчатак -у/-ю ў старабеларускім перакладзе маюць назвы з’яў псіхічнай дзейнасці чалавека: абысмы ... дл# страху смерти не wтступовали [1, с. 165]; коли его
wбрали королем мhлъ дванадцать лhт што ест против разуму [1, с. 207];
аддзеяслоўныя назоўнікі, якія абазначаюць разнастайныя апрадмечаныя дзеянні:То ест
земл# переезду [1, с. 109]; Атыльл#... был середнег uзросту, ...походу гордого
[1, с. 117]; абы его чотыри насильнеишые народы wтuсходу слонца пэръсове,
wтзаходу висикготове ... wстерегли с# [1, с. 123]; на тотъ часвоиска егобыло п#ть
кроть сто тисечеи до бою людеи годных [1, с. 125]; wдно может што славы достать з
упору а з нерозмыслности [1, с. 155]; аднаскладовыя канкрэтныя назоўнікі: з кгрунту
вывернувшы, … т#гнулъ з воиском до Констанцэи [1, с. 127]; жадэн чоловhкъ до боронень# муру приступити не смhлъ [1, с. 161]; назвы розных адцягненых паняццяў:
за нашогвhку буркгундыичыками зовут [1, с. 127]; хотечы их... до… сполного покою...
привести, мhчъ свои тепер в руки твои дал [1, с. 135]; два разы того року было
затмhнье мhсеца [1, с. 139]; сам часу а снадности досточен" волное битвы искал
[1, с. 145]; Вал#мир с правого рогу зъ wстрокготами Эцыuса рымскии чольнеишыи
люд wстре нагревалъ [1, с. 147]; Атыл#... довhдавшыс# wт шпhкговuмыслу тразимунъдового... призвал до себе своих жолнеров [1, с. 149]; там uчынившы водле звычаю
народусвоего Марсови wф#ры и иншые wбходы... выт#гнул з воискомъ до других
француских мhст [1, с. 159]; Атыл# мhлъ uмереть року вhку своего п#тьдес#т
шостого [1, с. 205]; назоўнікі са зборным значэннем: первеи через Дунаи вернули с# до
своего wбозу [1, с. 111]; кождыи wбачыти мог мужство wбоига люду [1, с. 111];
росказал тогды всим wнымъ грубого народу краинам... абы ему послушны были [1, с.
119].
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Звяртае на сябе ўвагу шырокае адлюстраванне ў старабеларускім перакладзе
канчатка -у/-ю ў пэўных семантычных групах. Афармленне роднага склону канкрэтных
і зборных назоўнікаў новым канчаткам у якасці факультатыўнай нормы сведчыць
аб значным пашырэнні яго ў вуснай мове ХVІ ст., чаго не было раней, бо ў ранняй старабеларускай пісьменнасці тут найбольш трывала захоўваўся яшчэ канчатак -а/-я.
Можна меркаваць, што пры выбары таго або іншага канчатка беларускі перакладчык
арыентаваўся на польскі пераклад, у якім канчатак -у/-ю вельмі пашыраны. На гэту
думку наводзяць шматлікія супадзенні форм роднага склону ў абедзвюх крыніцах: с
Пэрсы до пэвного часу перемире вз#лъ; параўн. польск. s Persy do pewnego czsu
przymierze wziął [1, с. 468]; Бо ты естэсь Бич Божыи на каране выступковъ люду
хрест#нского посланыи; параўн. польск. Bo thy iesteś Bicż Boży, nkrane występkow ludu
Krześcińskiego posłany [1, с. 480]; суть uзросту высокого, але на працу нетерпеливы;
параўн. польск. są wzrostu wysokiego, le n praczą niećirpliwy [1, с. 516]; иншые
въсходу слонца краины... под нашым панованемъ суть; параўн. польск. Insze Wschodu
Słonc krainy… pod naszym pnowniem są [1, с. 516]; казал ранные до wбозу wтводить;
параўн. польск. kazał rnne do obozu odwodzić [1, с. 523]; А такъ водле преречоного
рахунку... в тот часъ ему было семдес#т лhт и двh; параўн. польск. A tak wedle
przerzecźonego rchunku… w ten cźas mu było siedmdziesiąt lat y dwie [1, с. 535].
У агульна славянскі перыяд назоўнікі асноўна*ŭ у родным склоне адзіночнага
ліку мелі адзіны канчатак -у. Аднак вельмі рана адушаўлёныя назоўнікі пад уплывам
асноў на *ŏ пачалі ўжывацца з канчаткам -а. У старабеларускай мове старыя формы такіх назоўнікаў практычна адсутнічаюць. У вывучаемым помніку пазнейшы канчатак -а
мае назоўнік сынъ: року wтнарожень# Сына божого чотырыста первого wбрали
КоролемАтылю [1, с. 117]; в кождои потребе военнои uжывали ажъ до часу Креиси
сына торонового [1, с. 121]. Са спрадвечным канчаткам ужываецца неадушаўлёны
назоўнік домъ: допустил имъ до дому ити [1, с. 163]; казал с# еи до дому вернуть
[1, с. 163]; Uтекла на верхъ дому своего [1, с. 193].
Нешматлікія назоўнікі мужчынскага роду з асновай на *ĭ ў старабеларускі перыяд фактычна нічым не адрозніваліся ў родным склоне адзіночнага ліку ад назоўнікаў асноў на *ŏ і замест канчатка -и мелі канчатак -я(-#), з якім у старабеларускім перакладзе зафіксаваны назоўнік огонь: виршы ему к воли написаные до wгн# вкинути казалъ [1, с. 195].
У старабеларускай мове ў пераважнай большасці выпадкаў назоўнікі мужчынскага і ніякага роду з былой асновай на *н у родным склоне адзіночнага ліку выступалі
з канчаткам -и, запазычаным яшчэ ў агульнаўсходнеславянскі перыяд ад назоўнікаў
з асновай на *ĭ. Гэтыя назоўнікі часам ужываліся з канчаткам -я(-#), крыніцай якога
з’яўляюцца асновы на *ŏ, што знайшло алюстраванне ў старабеларускім перакладзе,
дзе новы канчатак адзіны: Много королевъ и народов будучыдо тогопрыведены
частю имен# его славою [1, с. 123]; на паметку имен# атылевого всим людемъ
волныи до мhстца wного был прыступ [1, с. 123]; без wхилень# королевства с корен#
выворочают [1, с. 135]; wндн# вчорашнего звутлен [1, с. 155]; замок wныи... wт своего
имен# назвал Будою [1, с. 179]; Та# битва трывала аж до п#тнадцатого дн# а не
первеи с# скончыла [1, с. 209].
У родным склоне адзіночнага ліку назоўнікі з асновамі на *с пад уплывам назоўнікаў ніякага роду з асновамі на *ŏ ўжываюцца ў помніку з канчаткам -а i без суфікса:
дhти и дhвочки плакали, крычали голос до неба выносечы [1, с. 173];Спеване коесь з
неба слыхано [1, с. 173]; голова хот# wт тhла wтпала [1, с. 173]; нhкоторые хлопи зъ
села... люди uродливые и дужого тhла... чынили штуки дивные [1, с. 193].
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У агульнаўсходнеславянскай мове назоўнікі жаночага роду размяркоўваліся паміж чатырма тыпамі скланення. У сувязі з дзеяннем тэндэнцыі да ўніфікацыі ў іх пачалі
адбывацца змены, якія прывялі да паступовага разбурэння старой сістэмы скланення і ўзнікнення новай. Гэты працэс часткова захапіў і перыяд фарміравання старабеларускай
мовы. Ён выразна прасочваецца пры аналізе паасобных склонавых форм.
У назоўным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з асновай на *ā
зафіксаваны са старажытным канчаткам -а/-я(-#): Была тэды быстра и велика#
битва и поражка з обhюх сторон [1, с. 111]; таккроиника uгорска# свhтчыть же так
великое воиско мhл [1, с. 119]; иж така# его была выправа военна# [1, с. 119]; абы
стародавна# крывда кготтом wтuгров uчынена была помщона [1, с. 133]; река Лигеръ
с правое стороны заважаеть [1, с. 141]; тоим тэж прэкладаючы,же перша# сила
непры#телска# ест преломена [1, с.151]; Эuтроп# торгнула с# ему до волосов
[1, с. 173]; доведавшы с# же uршул# назадъ едеть… аж до Кольна противъ ее был
выехал [1, с. 175]; поимал его и забил и казал вкинути и Дунаи, над которымъ
Сыкамбры#... uгорское мhсто лежыть [1, с. 179]; Паннони#,Сэрбъска# земл# Трацы#,
Мацэдони", Словенска" земл#… под нашым панованнем суть [1, с. 183]; влоска#
земл# в коротком часе не з великою працою наша будеть [1, с. 183].
Адзінай рэшткай ужывання назоўнікаў жаночага роду назоўнага склону адзіночнага ліку з канчатакам -и з’яўляецца слова пани, якое захавалася тут пад уплывам
адпаведнай формы польскай мовы: Милькота тэжпани молода# входечы до ложницы
так с# вельми в правую ногу w порогuдарыла [1, с. 207]. Для гэтага слова фіксуецца
і новы канчатак: wна# шл#хетна# панна ...чыстость свою Хрыстусу правдивому
девицства wблюбенцови wф#ровала [1, с. 175].
Канчатак-а/-я(-#) маюць таксама назоўнікі мужчынскага роду з былой асновай
на*в: Сорок тисечеи ихъ полегло, межы которыми Бэл#, Кэвэ и Кадыка гетманы
побиты [1, с. 111]; тэды нhкоторыивоевода добывшы шаблист#л его [1, с. 171]; Буда
брат его… w жывоте Атылевом ничого пэвногне вhдалъ [1, с. 183].
Назоўнікі жаночага роду з асновай на *ĭ ў назоўным склоне адзіночнага ліку выступаюць у зыходнай форме з нулявым канчаткам: котора# коли мене рhч щастлива
вышэи вынесла [1, с. 141]; wдна ночъ не много им силы або сэрца прыдати могла [1,
с. 151]; але смерть их не сухо с# нам wдерет [1, с. 155]; моц наша будет цэла завжды
[1, с. 157]; Почтивост сама бы вела насъ до того [1, с. 165]; wттуль же uзросла была
кунштълива# прыповесть u его жолнеровъ [1, с. 201]; болша" част постронных
жолнеров wт uгровъ побита была [1, с. 209].
Яшчэ ў помніках стараславянскай мовы пачалося выцясненне ў назоўным склоне адзіночнага ліку старажытных форм тыпу бры, любы, цръкы з-за іх невыразнасці
формамі вінавальнага склону на -ъв-. Такія формы ў даследуемым помніку з’яўляюцца
адзінымі: кров во всемъ тhле его uзварыла, а wнтвердо заснул пустила с# ему кров
носомъ и uдусила его [1, с. 205]; Милькота почула же горача# кров еи на перси
текла, а wчутившы с# почала мужа кликати и будить [1, с. 205].
У родным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду асноў на *ā ўжываюцца з атрыманым у спадчыну ад агульнаўсходнеславянскай мовы канчаткам -ы/-и:
занедбавшы зброи иwбозу почали uтекати [1, с. 109]; Uгрове частю с поражки прошлое ночы...смhле противко непры#телю шли [1, с. 111]; Атыль#... был... головы
водле инъшых члонков померное, ...бороды рhдъкое, ...руки хисткое и мужное [1, с.
117]; Много людеи з далеких краин до него с# з доброе воли своеезъеждчало [1, с.
125]; против немецкое напервеи а потом и француское земли шаблю поднесъ [1, с.
125]; все будоване дл# wбороны uчыненое казал показити [1, c. 127]; Жикгимонт ко-
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роль будучы на тот часъ wное земли паном не далеко wт…мhста ... над
Рэномълежачог, з великим воиском дорогу ему зашол [1, с. 127]; бы с# крывды wное
поражки помстити могъ [1, с. 181]; панство рымъское водле воли своеи наеждчали [1,
с. 183]; жадное иншое надhи здоров# не мhли [1, с. 191].

Асаблівасцю ў скланенні гэтай групы слоў можна лічыць тое, што апошні галосны асновы и замяняецца галосным е (э, h): т#гнул з воискомдо Констанцэи
[1, с. 127]; трэтюю часть воиска своего до Ишпанhи был послал [1, с. 137]; Францэи
немалую часть... под нашым панованемъ суть [1, с. 183]; uтекли были до некоторое
выспы недалеко wт Аквилеи [1, с. 187].
Той жа канчатак, што і назоўнікі жаночага роду, у родным склоне адзіночнага
ліку маюць назоўнікі мужчынскага роду: u Атыли и uв угров был в ласцэ [1, с. 129];
И прывели его до Атыли [1, с. 133].
Канчатак -и ў родным склоне адзіночнага ліку быў характэрны таксама для назоўнікаў з асновамі на *ĭ і на *ы: Uдарыли знагла а безвhсти w полночы на Маnтэрна
[1, с. 109]; wказалъ бы по собh не"кии знак скромности, повст#гливости и справедливости [1, с. 123]; wдно может што славы достать з упоруа з нерозмыслности [1, с. 155];
вси былы wсобливое цноты и чыстости [1, с. 175]; великое крви и людское и конское
было пролитье [1, с. 147]; есте вы wтправдивых а мужных жолнеровкрови далеко
wтродили [1, с. 171].
Для назоўніка з былой асновай на зычны мати ў родным склоне характэрна
форма з суфіксам -к- замест былога -ер-: его приведено до цэсара за радою
Пл#цыдэи матки [1, с. 129].
У давальным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з асновай на *ā
маюць канчатак -е/-и: Котора# идеть wдъ Тисы реки аж до другое реки Танаис ку
полночноистороне [1, с. 119]; " его духу, надхненью и воли мушу быти послушон
[1, с. 167]; такъ много панен дали ихuршули в товарышство [1, с. 175]; подобна реч ест
къ вhре [1, с. 177]; а потомъ възлетhл къ горе [1, с. 187]; wгледhли с# были на
вс#кие потребы ... ку wбороне места [1, с. 187].
Аналагічна афармляецца давальны склон назоўнікаў мужчынскага роду
адзіночнага ліку з асновай на *ā: королю Атыли доброволне с# поддали [1, с. 125];
немцы… на wнъ часъ Атыли послушни были [1, с. 147]; все тобh "ко слузе божому...
послушно будеть [1, с. 161].
Назоўнікі жаночага і мужчынскага роду з асновай на *ā маюць у вінавальным
склоне адзіночнага ліку спрадвечны канчатак -у/-ю: Сэрбъскую землю, Ахаю, Трацыю
и Мацэдонию u своеи владности мhлъ [1, с. 107]; в люду uгорскомъ великую
поражку чынили [1, с. 111]; половицу тое стрелы... до Рыму был зъ собою занес [1, с.
115]; wбрали королем Атылю [1, с. 117]; бы его Марсъ u зброю uбиралъ [1, с. 119];
Буду брата своего переложыл надъ uсею wною краиною [1, с. 119]; на тую воину
готован# новина прышла [1, с. 121]; з великим воискомдорогу ему зашол [1, с. 127]; то
с# Атыли наднадhю прыдало [1, с. 131]; кготтове за давных часов wтнесли были wт
uгровъ крывду [1, с. 131]; есмо мhли "кую надhю wборонен# [1, с. 137]; Эuтропию...
з великим плачом поховали [1, с. 173]; wные дужые тhла... с# борздеи на жолнерскую
працу нижли на кукгл#рство згодити могуть [1, с. 193]; просил абы ему дал в
малженство Гонорыю сестру своюа в посагу половицу панства своего [1, с. 203].
Форма назоўнікаў жаночага роду на *ĭ ў вінавальным склоне адзіночнага ліку
супадае з формай назоўнага склону і мае нулявы канчатак: частью моцю частю тэж
черезъ подане подъ свою моц подъбили [1, с. 113]; Жолнеры его мhли бронь
с татарскоеземли прынесеную [1, с. 121]; до францускои земли прыт#гнулъ
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большъ дл# того абы королевъ и народовъ пры#знь нижли непры#знь собh
зъедналъ [1, с. 131].

У творным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з асновай на *ā
і на зычны ўжываюцца з канчаткам -ою/-ею (-эю): с# там стали u людеи потомныхъ
паметкою [1, с. 113]; стрел#ючы здалека на нероы"тел# розною бронею мешали им
гуфъцы [1, с. 115]; до Константынопол# з надhею звитенжства прыближал с#
[1, с. 121]; uгрове wт гэтманов тэwдозыuсовых wдною битвою были звит#жоны
[1, с. 121]; вы за моею справою против имъ выт#гнете [1, с. 145]; тую землю

которую перед тым Иберыеюwт Ибэра звано, названо wт Ишпала Ишпаниею
[1, с. 159]; Тотъ зъ Эuтропею сестрою своею паненкою ... uставичне с# молитвами
бавили [1, с. 163]; за его хоруговюсмhле поидуть [1, с. 185]; мещаны позабивал,
мhсто збурыл и з землею зровн#лъ [1, с. 197]; uшул# назадъ едеть зъ маткою и з
сестрою Флюрентыною [1, с. 175]; почали будовать тое мhсто, которое теперъ
Венецэю зовуть [1, с. 203].
Выпадкаў ужывання скарочанага канчатка -ой/-ей у разглядаемым помніку
не сустракаецца, як не сустракаецца гэты канчатак і ў іншых помніках
старабеларускай пісьменнасці, хоць Я.Ф. Карскі пісаў, што з’яўленне яго ў беларускіх
крыніцах адзначаецца ўжо з ХV ст., аднак ілюстрацыйнага матэрыялу на гэту з’яву ён
не прыводзіў [2, с. 53].
У творным склоне адзіночнага ліку канчатак -ою маюць таксама назоўнікі
мужчынскага роду цвёрдай разнавіднасці з асновай на *ā. Назоўнікі мяккай
разнавіднасці набылі ўжо форму старых асноў на*ŏ: толко cамъ вже был з братомъ
Будою зостал [1, с. 117]; з радостю и з великою корыстюзъ Атылем вернули с#
до Сыкамбрыеи [1, с. 121]; тотзамок и мhсто еще и тепер Будою зовуть албо
Будзынем, а нhмцы Эцэльбуркгъ, то есть замок Атылин [1, с. 179]; замок wныи ...
казал был Атылемъ прозвати [1, с. 179].
Назоўнікі жаночага роду з асновай на *ĭ і на *ū выступаюць у творным склоне
адзіночнага ліку з найбольш пашыраным у старабеларускай пісьменнасці канчаткам -ю,
пры гэтым даволі часта апошні зычны або група зычных асновы выносяцца над радок:
немалую часть немецкое земли под своею владностю мhлъ [1, с. 107]; частью
моцючастю тэж черезъ подане подъ свою моц подъбили [1, с. 113]; з радостю и з
великою корыстю зъ Атылем вернули с# до Сыкамбрыеи [1, с. 121]; тою речю
wказалъ бы по собh нh"кии знак скромности [1, с. 123]; зброи вашы кровю
скропленые wгледаете [1, с. 145]; Тразымундъ Тэwдорыка wтца своего смерти

велми жалуючи… uчынил ему з великою почестностью "ко королеви wбход, на што
uгрове з обозусвоего гледели [1, с. 149]; смерть wтцовъскую uгорскою кровю
wплатили [1, с. 149]; мhста збурывшы все моцъю подъ свою моцъ подбиваетъ
[1, с. 161]; будучызвит#жоны кревкостью чоловhчою… вhры которую вызнали
wтступ#ть [1, с. 167]; так wна# статэчна# невhста жолнера спросного спроснои хути
смертю своею uшла [1, с. 193]; перед его смертью на двадцать днии комэту ку всходу
слонца видено [1, с. 207].
У месным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з цвёрдай асновай
на *ā і на зычны маюць канчатак -е (-э): Положыли с# wбозом в долине Тарнокъ
[1, с. 111]; Мужне собh в битве почынали [1, с. 111]; мhстечка которые ему на
дорозе были... боронено [1, с. 129]; uв угров был в ласцэ [1, с. 129]; же wбо# сторона
долго wднакое щастье в битве мела [1, с. 149]; w твоеи громаде wт страху
дрыжачои радил [1, с. 167]; не могли... стрэлына тетиве положыти [1, с. 195]; досыть
мhли на тоиславе [1, с. 201]; wпустившы тую част королевства котора# по матцэ на

ФІЛАЛОГІЯ

47

него прыходила до татарское земли за рок вернул с# [1, с. 209]; хто бы што далеи w
справах uгорскихъ вhдати хотhл нехаи въ ихъ кроиницэ чытаеть [1, с. 209].

У месным склоне адзіночнага ліку пры мяккай аснове назоўнікі жаночага роду
на *ā, на *ĭ і на *ū выступаюць з канчаткам -и, з канчаткам -ы – пры зацвярдзелай:

Кгды то Теwдорыкови по прожницы поведано, послове не справившы ничого
вернулис# [1, с. 131]; набольшеи въ вhры а в милости ку нему и ку ближнему
належыть [1, с. 135]; шаблю мою u крви непры#тельскои wгрhтую ... wгледаете
[1, с. 145]; дhвочку малючкую... u шыи собh на хусткахuвезала [1, с. 163]; Его u вhре
а в милости вызнавають [1, с. 169]; Вchвшы тэды u Базылеи u корабль Рэномъ
рекою долъ ехала до Кольна [1, с. 175]; хто з вас не мhлъ рuкъ u крви [1, с. 185];
Атыл#... в ыншых своих помочеинадhи здоров# не мhлъ wдно u своеидужости
[1, с. 189]; буселъ чуючы прышлыиUпадок хотhлъ дhти свои мhть на волности
[1, с. 191].
У назоўным склоне множнага ліку назоўнікі нязменна захоўваюць канчатак -и/-ы:
жерди на которыхъ сто"л были золотые [1, с. 119]; дhти и дhвочки плакали крычали голос до неба выносечы [1, с. 163]; тогды нашы рhчы сполне прыидут [1, с. 185];

wные краины што день до него с# зъеждчали свhта силы и шабли его не дознали

[1, с. 191].
Па-ранейшаму нязменнымі застаюцца формы роднага склону множнага ліку назоўнікаў на *ā і на *ĭ: закороткии часз рук до рук перешло [1, с. 117]; вси дл#
рыцэръских справ... королю Атыли доброволне с# паддали [1, с. 119]; послалъ тогды
третюю част воиска своего на пустошене границ ишпанских [1, с. 129]; продкове его
зъ столиц своих wтuгров были выгнаны [1, с. 135]; роскошеи телесных занедбавшы
розуму ищут [1, с. 135]; черезъ колко ночеи виденокомэту [1, с. 139]; рhчеи всих

трудных сполне зношене "кую колвек побудку вамъ до wказован# мужства дала
[1, с. 141]; положыли се были и засели пры границах тых поль [1, с. 159]; рушыло Атыли
непомалу плачливое wное невhсты надзное до ногъ его падене [1, с. 163]; не дл#
моих заслугъ, але зъ властное своее добротливости хотелъ мене ласки своее а
неwшацованых добръ своихъ uчастникомъ мhть [1, с. 167]; нашли десеть панен
wсобное чыстости и статэчности [1, с. 175]; Атыл#... в ыншых своихпомочеи надhи
здоров# не мhлъ wдно u своеи дужости [1, с. 189].
У давальным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду паслядоўна ўжыты
з традыцыйным канчатакам -амъ: справам твоим пожыточни быти могуть [1, с. 157];

жолнере которые працам а uставичнымъ справамъ прывыкли не зничэмнели
u прожневаню а в покою [1, с. 197]; А давшы с# ихпрозбам и плачу uвесть так пэвное
звит#жство з рук uпустилъ [1, с. 201].

У вінавальным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду афармляюцца з дапамогай канчатка -ы/-и: Жолнеры его мhли... шабли u боковъ... бороды долгие
[1, с. 121]; которые тепер wтменившы и wтн#вшы нhкоторые литеры зовуть Кэазо
[1, с. 135]; зоставившы жоны... т#гнули до Тулни [1, с. 139]; трудности а
небезпечности... мужнымcэрцэмъ не перемогли [1, с. 141]; тамuчынившы водле звы-

чаю народу своего… Марсови wф#ры выт#гнул з воискомъ до других француских мhст
[1, с. 159]; абы дhвочки выховала и за муж выдала даровавшы казал с# еидо дому
вернуть [1, с. 163]; люди "ко и быдл#та мусели едать незвыклые потравы розмаитые хоробы прынос#чые [1, с. 189].

У творным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду выступаюць у сваёй
спрадвечный форме з канчаткам -ами: Жолнеры его мhли ... луки зъ стрелами
[1, с. 121]; на воину с# з ним стоварышыл т#гнучы его к собh частю wбhтницами
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[1, с. 131]; Славу першого своего мужъства так великими працами ...на пострах непры"телю uчынили [1, с. 155]; зъ жонами и з дhтми до лhсовъ близских... uтекали
[1, с. 163]; cамъ ее руками своими подвигнулъ [1, с. 163]; черезъ весь wныи
wблежень# час uставичне с# молитвами бавили [1, с. 163]; его пры"тели такъ же
прозбами wт того wтвели [1, с. 195].
У месным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду таксама захоўваюць
свае традыцыйныя канчаткі: А нечуине въ своих справах поступовали [1, с. 109];
Атыльл# тогды... был... в рhчах рыцэрскихъ uчоныи [1, с. 117]; гэрбъ "къ на тарчы
так на хоругв#хносил wрла [1, с. 119]; по тых працах через нh#кbии час wтпочынули
[1, с. 123]; в много трудност#х и небезпечност#хъ глhдhл w том [1, с. 139]; положыли
се были и заселипры границах тых поль [1, с. 159]; дhвочку малючкую... u шыи собh
на хустках uвезала [1, с. 163]; много звит#жствъ по всих земл#х wдержал [1, с. 181].
У назоўна-вінавальным склоне парнага ліку зафіксавана ўжыванне назоўніка жаночага роду з канчаткам назоўнікаў мужчынскага роду скланення на *ŏ: же wбо#
сторона долго wднакое щастье в битве мела [1, с. 149]. Паралельна ў тых жа ўмовах
выступаюць назоўнікі назоўнага склону множнага ліку: вси wбое стороны... кровю
змешалис# [1, с. 147]; руки тымъ волнеишые мhла [1, с. 163]; двh рhчына воине
суть напреднеишые [1, с. 185].
Страта парнага ліку характэрна і для іншых склонавых форм: Была тэды быстра и велика# битва и поражка з обhюхсторон [1, с. 111]; Гуфъцэ з обу сторон по
легкупоступовали [1, с. 147]; рушыло Атыли непомалу плачливое wное невhсты надзное до ногъ его паднене [1, с. 163]; жывота зацного рuками с# своими таргнулъ
[1, с. 173]; з wбудву сторон великое воиско положыли с# wбозом [1, с. 209].
Такім чынам, у сістэме скланення назоўнікаў для старабеларускага перакладу
«Гісторыі аб Атыле» характэрны працяг працэсаў, якія намеціліся і развіваліся яшчэ
ў агульнаўсходнеславянскай мове. Гэта страта шматтыпнасці іменнага скланення, уніфікацыя склонавых канчаткаў, асабліва ў множным ліку, разбурэнне парнага ліку і замена яго формамі множнага, страта клічнай формы. Ажыццяўленне гэтых працэсаў
на ўсім працягу гісторыі развіцця беларускай мовы залежала ад дзеяння розных марфалагічных тэндэнцый, ад праяўлення разнастайных з’яў на іншых узроўнях мовы,
перш за ўсё ў фанетыцы і словаўтварэнні. Як відаць з разгледжанага матэрыялу, у некаторых выпадках справа датычылася ўплыву іншамоўных стыхій.
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Satsuta I.V. The Features of Noun’s Inflektion in the old Belarusian Translation
of the «Attila’s history»
The features of the noun’s inflektion in the old Belarusian translation of the «Attila’s history» are considered in this article. There was a simplification of the declination’s paradigm in grammatical plan. A certain
amount of the traditional, obsolete forms as well as borrowing from the Polish original translation are fixed
in the literary monument.
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