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Цікаво, коли можна простежити крок за кроком, етап за етапом історію розвитку якогось 
явища. Та найбільша удача приходить тоді, коли можна зазирнути до початку початків, до 
джерел — побачити, як все починалось. У залах палеонтологічного музею перед нами постає 
зрима історія життя на нашій планеті. Земля зберегла безцінні свідчення еволюції. В історії 
мови теж збереглися такі релікти, за якими, мов за кістяком, можна відновити обриси мови, 
простежити зародження багатьох мовних фактів, що набули розвитку і проявилися в 
сучасній мові. Багато таких фактів можна знайти в давніх писемних текстах. 1000 років тому 
прийшло на Русь християнство, разом з ним прийшли перші слов’янські книги. їх бережно 
переписували русичі. А тому, як зазначав російський дослідник В. М. Марков, «слов’яно-
книжні тексти для нас двоєдині: в них відображене південнослов’янське в осмисленому 
сприйнятті руських писців, мовна свідомість яких відповідає в своїй динаміці 
найважливішим тенденціям давньоруської літературної мови, і тому факти, відзначені в 
таких джерелах, необхідно розглядати як свідчення, що мають не меншу цінність, ніж 
показання оригінальних, зокрема ділових, документів». Вивчення старослов’янських та 
давньоруських текстів дозволяє заглянути у витоки нових мовних явищ, зародження нових 
категорій. Власне, на цих текстах базується вивчення історії української та інших 
східнослов’янських мов. Такими найдавнішими пам’ятками для нас були переписані на Русі 
старослов’янські тексти, тобто пам’ятки старослов’янської мови давньоруської редакції, до 
яких належали Остромирове євангеліє, Архангельське євангеліє, Чудівський псалтир, 
Ізборники та ін. 

У старослов’янській та давньоруській мовах не було дієприслівника. Однак ця категорія 
існує нині в усіх східнослов’янських мовах. І саме згадані вище, пам’ятки дозволяють 
відновити в самому зародку нову дієслівну форму, простежити, як поступово набувають 
дієприслівникового значення дієприкметники, які були основою для утворення нової форми. 
З шкільного підручника ми пам’ятаємо, що дієприслівник в українській мові — це 
невідмінювана дієслівна форма на -чи і -ши, яка, вказуючи на додаткову дію, пояснює в 
реченні основне дієслово. В російській мові ця незмінна дієслівна форма має дещо іншу 
форму: на -а, -я, -в, в розмовній мові — -учи, -вши. Додаткова дія, означувана 
дієприслівником, завжди стосується того самого іменника-підмета, що й основна, означувана 
дієсловом-присудком. І в українській, і в російській мовах дієприслівники — це застиглі 
форми дієприкметника; отже, джерело явища — спільне, хоча шляхи формування його різні. 
А тому скористаймося можливістю, яку дають нам старовинні рукописи, і загляньмо до 
першоджерел. 

У старослов’янській та давньоруській мовах існували короткі (іменні) і членні 
(займенникові) дієприкметники. Як первісні віддієслівні прикметники вони мали форми 
роду, числа, відмінка і могли вживатися або в ролі іменної частини складеного присудка, або 
в ролі означення. Виникнення дієприслівника пов’язане з формальними і функціональними 
змінами, яких зазнавали короткі, іменні, активні дієприкметники. Саме втрата функції 
означення призводила до порушення узгодження коротких дієприкметників з означуваними 
словами, а далі — до відмирання форм непрямих відмінків, тобто втрати відмінювання. 
Факти порушення узгодження засвідчені вже найдавнішими пам’ятками, насамперед у 
формах числа, .напр., в Остромировому євангелії 1056 р.: и сє вьсь градъ изидє... и видhвъше 
и молиш#, симонъ... обрhтъше и гла[гола]ш# ~моу; або в Архангельському євангелії XI ст.: 
~го же люблыие і [соу]съ; в Ізбірнику 1076 p.: лhпo ~сть часто молити с# ~моу прилhжъно... 
и не попоущающє ни ослабл#юще. Тут ужито форми множини дієприкметника замість 
однини. Спостерігається і невідповідність родових форм іменника та дієприкметника, пор. в 
Остромировому євангелії: жєны... не обрhтъшє (дієприкметник чол. роду при іменнику жін. 
роду), вьсє і-єстьство ч[єло]в[h]чьско... льсти избывъши (жін. рід дієприкметника при 
іменнику сер. роду) (Чудівський псалтир XI ст.), пристоупи къ немоу жєна... и възль̄а на 



главоу ~моу (Євангеліє XII ст.) — дієприкметник възль̄а чол. роду при іменнику жін. роду. 
Обстеження текстів старослов’янської мови давньоруської редакції виявило, що найбільш 

типовою є форма чол. роду множини або жін. однини, тобто форми коротких активних 
дієприкметників теперішнього та минулого часу на -є та -и, пор. ще: и прид@Ж подъвигъшє 
с# обрhт@м[а]ри# (Реймське євангеліє XI ст.), подобашепострадати и въскрьсн@ ти отъ 
мєртвыхъ и проповhдати с# въ има ~го пока " нию и оставлению грhхомь въ всhхъ 
"зыцhхъ начьнъше отъ и~роусалима (Остромирове євангеліє). 

Дієприкметники за значенням і за функціями були тісно пов’язані з дієсловом. Короткий 
дієприкметник виражав дію, яка за часом передувала дії, вираженій дієсловом-присудком, а 
отже, сприяв появі у дієприкметника значення дії, що супроводить основну дію, виражену 
дієсловом-присудком. Ця основна дія виступає тепер як наступна в часі. З’являється 
значення, властиве дієприслівнику. Короткі дієприкметники перестають уживатися в ролі 
означення при другорядних членах речення і починають закріплюватися лише в ролі іменної 
частини складеного присудка, де основною є форма називного відмінка, узгоджена з підме-
том. У цій формі короткі активні дієприкметники виступали як другий, додатковий присудок 
або обставини при дієслові. При цьому дієслово-зв’язка, яке з дієприкметником утворювало 
складений присудок, могло опускатися. Характерними в цьому відношенні є приклади 
вживання сполучника и між дієприкметником і дієсловом-присудком, як у наведених вище 
прикладах з Остромирова євангелія: видhвьшє и молиш#, обрhтъше и глаш#. 

Отже, ознаки втрати дієприкметниковими формами здатності узгоджуватися з підметом у 
роді і числі, які засвідчуються давнім а текстами, вказують на перетворення дієприкметника 
в дієприслівник — незмінну дієслівну форму, яка виступає другорядним присудком. 
Звичайно, стан цієї дієслівної форми, зафіксований старослов’янськими та давньоруськими 
пам’ятками, ще не можна назвати дієприслівником, але це вже перший крок до його 
рсшитку, до появи, скам’янілої, незмінної форми, на якy перетворилися колишні короткі 
активні дієприкметники. Це початок. 
 


