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ІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
РЕДАКЦІЇ: ІМЕННИКИ З ОСНОВОЮ *-а (*-ja) 

 

З-поміж низки канонічних текстів, які переписували на Півдні Русі, цінним джерелом 

для дослідників історії східнослов’янських мов і лінгвістів історії української мови є 

пам’ятки старослов’янської мови східнослов’янської редакції — Добрилове Євангеліє 

1164 р.
1
 [2] та Бучацьке Євангеліє ХІІ–ХІІІ ст.

2
 [3]. 

Ці пам’ятки репрезентують ряд діалектних особливостей, притаманних говіркам 

давньоукраїнської мови. Окремі з них стали нормативними для сучасної української мови, 

інші — широко функціюють у говорах української мови. Розглянемо відображення деяких 

елементів морфології досліджуваних пам’яток, зокрема іменників з основою *-а (*-ja). 

До іменників з основою *-а (*-ja) в старослов’янській мові та мовах східних слов’ян 

належали іменники жіночого та чоловічого родів, які у називному відмінкові мали 

закінчення -à, -ÿ, рідше -è (-ûíè, -èè, -÷èè). 

Твердий різновид відмінювання включав основи на -à та основи на 

задньопіднебінний приголосний + à.  
Однина. Іменники з основою *-а у називному відмінкові в ДЄ та БЄ зафіксовано в 

нормативній старослов’янській формі з кінцевим -à: á2ñýäà (ДЄ 177 зв.), ïðàâüäà 43, èþäà 

(БЄ 88), êîíü÷èíà 110. У родовому їх вжито із класичним старослов’янським -û: âèíû (ДЄ 

16 зв.), ìüçäû 65 зв., ðóêû (БЄ 159), ñèëû 11. У цьому відмінкові одноразово засвідчено 

форму ãëàâè (è âèäý äâà àíã�ëà âú áýëàõú ðèçàõú ñýäºùà• päèíîãî âúç ãëàâè päèíîãî ó íîãó 

ДЄ 243 зв.), виникнення якої слід пояснювати не морфологічними причинами, а чисто 

фонетичним явищем — û, è (і) > и. У давальному послідовно збережено -ý: âèíý (ДЄ 82), 

ãîäèíý 183 зв., æàòâý (БЄ 36), ñòàðýèøèíý 8 зв. Зауважу, що особливістю цього відмінка є 

чергування задньоязикових ã, ê, õ із свистячими перед -ý: ñëóçý (ДЄ 108 зв.); ïàñöý (БЄ 

133 зв.). Знахідний відмінок засвідчено традиційними формами на -ó: âîäó (ДЄ 10), 

ä2ñºòèíó 130, ãóáó (БЄ 92 зв.), êðàìîëó 144. Звичайною для *-а-основ є форма орудного 

відмінка: âë(ä)êîþ (ДЄ 88), ãëàâîþ 44, êëºòâîþ (БЄ 128 зв.), ëèõâîþ 18. Місцевий відмінок 

має звичну флексію -ý, спільну для старослов’янської та східнослов’янських мов: âú 

êóïèíý (ДЄ 149 зв.), ïî ãîðý 89; âú òàèíý (БЄ 99), âú õðàìèíý 30. Давню флексію -î 

зберегли досліджувані євангельські тексти в кличному відмінкові: æ2íî (ДЄ 9 зв.), ñîòîíî 
(БЄ 20). 

Множина. Форми множини твердої групи іменників з основою *-а не потребують 

особливих пояснень. Досліджувані пам’ятки фіксують їх із стабільними флексіями, 

спільними для старослов’янської та східнослов’янських мов; напр.: називний відмінок із 

закінченням -û: âîëíû (ДЄ 92), æ2íû 4, äýâû (БЄ 18 зв.), çâýçäû 84; родовий: áú÷2ëú 

(ДЄ 32 зв.), êîòûãú 94 зв., êðóïú (БЄ 16 зв.), ìýðú 54; давальний: âîäàìú (ДЄ 74 зв.), 

ãîðàìú 186, âë#äêàìú (БЄ 64), âî¬âîäàìú 65 зв.; знахідний відмінок множини має спільну 

форму з називним: â2ðèãû (ДЄ 92 зв.), ìë�òâû 111, ãîäèíû (БЄ 109 зв.), çàãðàäû 63. 

Зауважу, що в досліджуваних текстах не відбито категорії особи в словозмінні з основою 

на *-а. Не зазнали змін орудний (æèëàìè ДЄ 190, æ2íàìè 116, êíèãàìè БЄ 137 зв., ñëüçàìè 

                                                 
1
 Далі — ДЄ. 

2
 Далі — БЄ. 



30 зв., ) і місцевий відмінки (âú âîpâîäàõú ДЄ 253 зв., íà ãîðàõú 41 зв., âú êíèãàõú  БЄ 64, 

âú ìóêàõú 38). 

Двоїна. Зазначу, що окремі канонічні пам’ятки ХІ–ХІІІ ст. старослов’янської мови 

східнослов’янської редакції засвідчують поодинокі приклади змішування форм двоїни і 

множини [4, с.19]. Досліджувані Євангелія фіксують тільки правильні випадки вживання 

форм двоїни. Називний—знахідний відмінки: âî äâý ðèçý (ДЄ 97), ïîñëàñòà æ2 ñ2ñòðý pãî 

194, äúâý ðûáý (БЄ 12), äâý öàòý 85 зв.; родовий—місцевий: íîãó (ДЄ 44), äâîþ ðèçó 132, 

ðóêó (БЄ 14 зв.), äâîþ ðûáó 12 зв.; давальний—орудний: íîãàìà (ДЄ 99 зв.), ðóêàìà 96, 

àí#ãëú ð2c æ2íàìà í2 áîèòà ñº âû (БЄ 29), ëàíèòàìà 132 зв. Для окремих форм характерне 

чергування ã, ê, õ із свистячими перед -ý: íîçý (ДЄ 8 зв.), ðóöý (БЄ 8) тощо. 

М’який різновид відмінювання включав основи на голосний + ja, основи на м’який 

приголосний, що розвинувся з голосного + ∴∴∴∴ та а та основи на -öý (-öà), -sý (-sý, -çà) < -ka 

або -ga [1, с.253]. 

Однина. Називний відмінок в аналізованих текстах засвідчено з кількома 

паралельними закінченнями: -ÿ (-º), -à, -è. Зауважу, що окремі слова вжито з різними 

флексіями: âýÿ (ДЄ 81 зв.), ç2ìëÿ 58 зв., áóðº 92, âîëº (БЄ 39), èþäýÿ 25, èþäýà 24 зв.; 

після шиплячих, як правило -à, рідше натрапляємо на -º, зокрема в ДЄ: îä2æà 52, ìðýæà 

244 зв., îä2æº 133 зв., íóæº 70, ïðèòú÷º 121, ïð(ä)ò÷º 248 зв., òó÷º 135, ò¹÷à (БЄ 49), 

÷àøà 96 зв., óíîøà 1 зв.; після ö здебільшого -à, спорадично -º: äâ�öà (ДЄ 62 зв.), ì÷�íöà 267, 

äâ�öº 133 зв., áö�º 246 зв., ì÷�íöº 248 зв., 5òðîêîâèöà (БЄ 8 зв.), âäîâèöà 21 зв., ñìîêîâüíèöà 

108. Іменники на -è, -èè (ìèëîñòûíè ДЄ 187, ðàáûíè 177, ìîëíèè БЄ 56, ñóäèè 49 зв.) зрідка 

в ДЄ замість -è під впливом іменників м’якої групи прийняли східнослов’янське -ÿ: ÿêî 

æ2 áî ìîëúíüÿ èñõîäèòü § âúñòîêà 201 зв., ïðýäàñòü ò2á2 ñîyäüè è ñîyäüÿ òº ïðýäàñòü ñë¹çý 

43 зв.. У родовому відмінку ці іменники окрім старослов’янських флексій -ÿ (-º), -à, 

набули східнослов’янських закінчень: -ý (ïø2íèöý ДЄ 140, ïóñòûíý 30 зв., æèòíèöý БЄ 

47 зв., ñðà÷èöý 27), -è (áðàòèè ДЄ 209 зв., ãàçîôyëàêèè 20 зв., ç2ìëè 43, ñòüêëºíèöè 43 зв., 

ãàçîôàëóêûè БЄ 81 зв.), -2, -p  (àíàíüp ДЄ 248 зв., èëèp 267, ìð�üp 267, íàòàëü2 268 зв., 

ëþáúâ2• è ñîôüp 248 зв. Закінчення -2, -p найчастіше зафіксовано у Місяцеслові — у 

календарних заставках, зокрема в антропонімах. Незважаючи на те, що давальний 

відмінок послідовно фіксує закінчення -è (âîëè ДЄ 134 зв., âúäîâèöè 109, ä#øè БЄ 55 зв., 

ç2ìëè 49), натрапляємо на поодинокі випадки впливу твердого різновиду на м’який: 5ä2æý 

БЄ 47 зв., í2(ä)ëý ДЄ 180. У знахідному спостерігаємо хитання у відмінюванні за твердим 

чи м’яким різновидом: îä2æþ ДЄ 14, îä2æy 241 зв., áàãðºíèöþ 124 зв. áàãðºíèöy 232 зв., 

ñòüêëÿíèöþ 171 ñòüêëÿíèöy 171, ìðýæþ БЄ 84, 244 зв., ìðýæy 244 зв. Жодних змін у 

досліджуваних пам’ятках не зазнали форми орудного (áàãðºíèö2þ ДЄ 232 àâèëèíèpþ 257, 

ìð�üpþ 254; ìð�ü2þ 252 зв., ïëàùàíèö2þ БЄ 149 зв., ä#ø2þ зв.) та місцевого відмінків (â2÷2ðè 

ДЄ 39, ç2ìëè 13, ìûòüíèöè БЄ 29 зв., âëàñºíèöè 37). Класичною флексією представлена 

форма кличного відмінка: ä�ø2 (ДЄ 92 зв.), ç2ìë2 253 зв., ìàðè¬ (БЄ 158 зв.), 5òðîêîâèö2 

8 зв. 

Множина. Називний відмінок, окрім старослов’янських (áëóäíèöº ДЄ 199 зв., ñóäüÿ 

43 зв. îâüöà 26 зв. (2), 48 зв.; îâüöº 26 зв., êàïëº БЄ 126, ìðýæà 22 зв.), спорадично у ДЄ 

продемонстровано у східнослов’янській формі: ÿêî ìí(î)ãû âúäîâèöý 109, è ïòèöý íá�ñíûÿ 

ïîçîáàøà ÿ 57 зв. Інші відмінки в згадуваних джерелах засвідчено в класичних формах; 

напр.: родовий: îâ2öü (ДЄ 27), ïòèöü (БЄ 45); давальний: îâüöàìú (ДЄ 26 зв.), îâüöºìú 

26 зв., ïòèöàìú (БЄ 6 зв.); знахідний: ä�øà (ДЄ 27), çìüÿ 144 зв., îâüöº 7, æèòüíèöà (БЄ 



55 зв.); орудний: ïüÿíèöÿìè (ДЄ 82), ïðèòú÷àìè (БЄ 3); місцевий: îâüöºõú (ДЄ 245 зв.), 

ïðèòú÷ºõú 37 зв., 5ä2æàõú (БЄ 85 зв.) тощо. 

Двоїна. Форми двоїни м’якої групи іменників -ja-основ функціюють у досліджуваних 

Євангеліях рідко: äâý ëè ïòèöè (ДЄ 50 зв.), âúâ2ðæ2 äâý ìýäíèöè 167 зв., âúâ2ðæ2 äâý 

ìýäüíèöè (БЄ 81 зв.). 

Ілюстративний матеріал аналізованих Євангелій дає можливість констатувати факт, що 

іменники твердої і м’якої групи відрізнялися один від одної не тільки основою, яка 

закінчувалася на твердий чи м’який приголосний, але й відмінковими закінченнями. У ДЄ 

та БЄ спостерігається тенденція до зближення різновидів відмінювання у відмінкових 

формах. Окрім цього, досліджувані пам’ятки засвідчують помітний вплив 

східнослов’янської стихії на традиційні норми старослов’янської мови, демонструють їх 

тісну взаємодію. 
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