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Середньонаддніпрянський говір, як відомо, належить до говорів дав-
ньої формації і є основою південно-східного наріччя — бази україн-

ської національної мови. Із місцевих діалектів у кінці XVII — на початку 
XVIII ст. почала формуватися нова українська літературна мова. Але іс-
торія цього розвитку досі недостатньо досліджена. Першоджерелами та-
кого вивчення є староукраїнські тексти XVII—XVIII ст. з території Се-
редньонаддніпрянщини: документи козацької адміністрації (гетьманські 
універсали та матеріали полкових і сотенних канцелярій), збережені ак-
тові книги міст Лохвиці, Полтави, Пирятина, проповідницькі твори Іоа-
никія Галятовського, козацькі літописи Григорія Грабянки, Самійла Ве-
личка, вірші Климентія Зиновієва, приватні листи, щоденник Якова 
Марковича тощо. Вони репрезентують один із важливих періодів історії 
української мови й дають можливість з’ясувати зміни, що сталися в фо-
нетичній системі та граматичній будові української мови. Поряд із 
книжно-тра ди ційними формами в пам’ятках засвідчено живе мовлення 
народу. Аналіз відбитого в текстах народного мовлення на морфологіч-
ному рівні дозволяє вивчити виникнення й розвиток живомовних явищ, 
висвітити специфіку діалектотворчих процесів. Пам’ятки ареалу пів-
денно-східних говорів досліджували Г.В. Воронич, М.А. Жовтобрюх, 
О.М. Маштабей, С.П. Самійленко, А.О. Свашенко, В.А. Передрієнко та ін.

На матеріалах пам'яток староукраїнської мови кінця XVII — початку XVIII ст. з тери-
торії Середньонаддніпрянщини досліджено форми інфінітива з основою на задньоязико-
вий та гортанний г, к у зіставленні з такими ж формами давньоукраїнської мови та з 
сучасним діалектним матеріалом.
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На особливу увагу заслуговує маловивчена дієслівна система 
українських говорів, зокрема середньонаддніпрянських. Ґрунтовні 
дослідження історичної морфології Полтавщини, у тому числі діє-
слівної системи, представлено в праці відомого українського мово-
знавця В.С.Ващенка [4]. Проте в ній немає спеціальної розвідки 
щодо інфінітивних форм з основами на приголосні. В.М. Русанів-
ський [23] проаналізував структуру дієслівних основ на матеріалі 
пам’яток давньої й нової української літературної мови. Найповні-
ше історію морфологічної будови інфінітива висвітлено в моногра-
фії Г.П. Півторака [20]. Автор сконцентрував увагу в основному на 
історичному розвитку структури інфінітива в українській, росій-
ській та білоруській мовах. До сьогодні не знайшла належного ви-
світлення в спеціальній літературі проблема формування кінцевих 
афіксів неособових дієслівних утворень середньонаддніпрянського 
діалекту. Завдання статті — простежити архаїчні та інноваційні 
тенденції розвитку форм інфінітива з основами на задньоязиковий 
і гортанний приголосні. Ілюстративним матеріалом для роботи ста-
ли інфінітивні форми, дібрані з пам’яток староукраїнської мови 
XVII—XVIII ст.

Відповідно з реалізацією праслов’янських груп gt, kt у цер ков но-
слов’янській мові дієсловам із коренем на г або к властиві форми на 
-щи [пор. 28: 254]. Інфінітиви типу мощи, рещи, стрыщи засвідчено в 
тих пам’ятках усіх східнослов’янських мов, які помітно відбивають 
церковнослов’янський вплив на різних мовних рівнях [20: 106], пор.: 
по удольємъ крови тещи; велh кумиры испроврещи [22: 255].

У досліджуваних пам’ятках засвідчено 18 утворень із варіантом 
афікса -щи від дієслів з основами на гортанний приголосний г та за-
дньоязиковий к, напр.: нарещися может [24: 256]; дано єй ωблещис# 
[5: 172]; нарещися можетъ [15: 89]; повεлh Гладкому о(т)сhщи гла-
ву [6: 146]; воза стерещи оставилъ [8: 303]. Ймовірно, уживання 
церковнослов’янізмів на -щи свідчить про намагання писарів дотри-
муватися традиційних книжних норм.

У давньоукраїнській мові в дієсловах з коренем, який закінчуєть-
ся на г і к, функціонували інфінітиви на -чи: теку — течи, стерегу — 
стеречи, що утворювалось фонетично зі сполучення tk і gt (> kt) пе-
ред голосним переднього ряду і; згідно зі східнослов’янською 
реалізацією праслов’янських звукових сполук gt, tk: tekti > течи, 
*stergti > *sterkti > стеречи [28: 253 — 254]. У відповідних основах 
морфологічний варіант -чи засвідчено в українських грамотах XIV— 
XV ст.: насhчи, помочи та ін. [7: 33]. У рукописах та стародруках XVI ст. 
з усієї території України в згаданих формах інфінітива також від-
значено давній суфікс -чи: беречи, мочи, печи [23: 95; 11: 251 — 252; 20: 
80 — 81]. 

У обстежених текстах виявлено 7 форм на -чи в інфінітивах з 
основою на гортанний г, напр.: стерεчи казали [17: 51]; стеречи [25: 
179]; будутъ стеречи [5: 89]; мhл бы сεбh помочи (поч. XVIII ст.) [12: 
74]; мечи Ровно мусятъ лечи [16: 165].
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Форми на -чи: печи, стри(х,ш)чи функціонують ще й досі в говір-
ках південно-західного наріччя. Їх східна межа поширення проходить 
смугою від білоруської території через м. Володимир-Волинський, 
далі трохи південніше на захід від м. Хмельницького і прямує на пів-
день до Кам’янця-Подільського [2, ч. 3: карта 37]. 

Вирівнювання суфікса -чи до суфікса -ти в українських інфініти-
вах відбулося внаслідок індукції дієслівних форм минулого часу, що 
мають спільну основу з інфінітивом. Відновлення дієслівних основ 
на к, г спричинило виникнення інфінітивів типу пекти, текти, могти 
та ін. [3: 68; 10: 93; 20: 88]. В ”Актовій книзі Стародубського міського 
уряду 17 ст.” Ф.А.Непийвода знайшла дві форми інфінітива з осно-
вою на задньоязиковий. В одній з них виступає вже задньоязиковий 
к, а в другій зберігається на місці давнього звукосполучення кт звук 
ч: сhкъти, мочи. Дослідниця припустила, що в літературній мові кінця 
XVII ст. такі форми вживали паралельно [19: 170].

У досліджуваних пам’ятках представлено 50 форм на -ти з відновле-
ним гортанним г в основі інфінітива, напр.: помогти [24: 255]; тягти [1: 
53); допомогти (1690) [26: 198]; помо(г)ти нε зможε(т) (поч. XVIII 
ст.) [12: 66]; почала мене тягти [13: 199]; допомогти [15: 35]; велhвъ его 
стерегти [8: 126]; забhгти [21: 28]. Виявлено також 25 форм на -ти з 
відновленим задньоязиковим к в основі інфінітива, напр.: одсhкти [24: 
254]; утекти [13: 93]; утhкти мусhли [15: 430]; хотячи утекъти [8: 
186]; перетовкти [9: 255]; нε о(т)рεкти [21: 122]. В “Енеїді” І.Котля-
ревського знайдено 9 аналогічних інфінітивних форм, напр.: Мини 
прыказано втекты; Веливъ побигты до дякивъ [14, ч.3: 56; ч.4: 21].

У говорах північного, південно-східного й на значній території 
південно-західного наріччя функціонують інфінітиви з відновленим в 
основі гортанним г типу берегти, стригти та задньоязиковим к типу пек-
ти. Серед некартографованих матеріалів дослідниками також відмічено 
форми типу берегт'і, стри(і)гт'і, п'ект'і, що функціонують у говірках те-
риторій, сусідніх із Білоруссю. Це, зокрема, Овруцький і Поліський р-ни 
Житомирської обл., Чорнобильський — Київської, Ріп  кинський, Город-
нянський, Семенівський, Чернігівський, Щорський та Менський — 
Чернігівської обл. [2: 215]. Такі ж форми виявлено в деяких населених 
пунктах Херсонської обл. та Криму [2: 44, 215]. 

Оскільки інфінітиви на -кти, -гти, зафіксовані пам’ятками 
XVII—XVIII ст. з території Середньонаддніпрянщини, становлять 
норму сучасної української літературної мови, можна припускати, що 
втрата морфологічного варіанта -чи у формах інфінітива з основами 
на гортанний приголосний г та задньоязиковий к середньонаддні-
прянськими говорами спричинила їх відсутність у сучасній україн-
ській літературній мові. Г.П. Півторак припускав, що редукція кінце-
вого ненаголошеного -и, яка сприяла заміні суфікса -ти суфіксом -ть, 
не оминула й інфінітив на -чи і стала причиною виникнення форм на 
-чь [20: 77]. Розглядаючи афікси інфінітива в пам’ятках староукраїн-
ської мови XVI — першої половини XVII ст., В.М.Русанівський лише 
вказав на існування морфологічного варіанта -ч [23: 95]. Інфінітиви 
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на -чь від дієслів, основи яких закінчуються задньоязиковим к та гор-
танним г, знайшов І.М. Керницький у Луцьких гродських книгах: где 
бы м# па(н) бо(г) ωстеречъ не рачилъ. Але жодних пояснень щодо їх 
виникнення дослідник не дав [11: 253]. Появу таких форм в україн-
ських пам’ятках і подальшу їх долю детально розглядав Г.П. Півторак. 
На його думку, форму, засвідчену в луцькій пам’ятці, можна пояснити 
впливом польської мови або північних українських говорів з форма-
ми типу прочитатъ, написатъ [20: 101].

У досліджуваних текстах виявлено 7 інфінітивів з основами на 
гортанний г та задньоязиковий к, що мають фонетичний варіант без 
кінцевого голосного -чь, напр.: рад помочь [24: 249]; беречся [25: 142]; 
далъ выжечь [27: 187]; велhли жечь [15: 385]; отречься [16: 449]; 
станешъ толочь [9: 252]. 

Форму на -ч (-ч´) у словах типу б´ер´еч´, стр´іч, стрич´, п´еч´ як 
основну відзначено в таких населених пунктах: Ходине Глухівсько-
го р-ну і Мефодівка Середино-Будського р-ну Сумської обл., у Ми-
хальчиній Слободі Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. Цю 
ж форму як паралельну до -ти (берегти, стригти, пекти) засвідчено 
в населених пунктах Стара Гута і Кам’янка Середино-Будського р-ну 
Сумської обл., у деяких населених пунктах Луганської, Херсонської, 
Одеської обл., Криму та Ростовської обл. Росії [2: 215].

Оскільки форми на -чь виявлено в документах козацької адмі-
ністрації, літописі Самійла Величка і щоденнику Якова Марковича, 
можна припускати, що тут спостерігається вплив північних україн-
ських говорів.

Отже, інфінітивні форми з основами на гортанний г та задньоязи-
ковий к, засвідчені в пам’ятках XVII — XIX ст. з території Середньо-
наддніпрянщини, поєднують як давні риси, так і новотвори. 

До архаїзмів належать форми інфінітива на -чи з дієслів із основа-
ми на [г] та [к], задньоязиковий к спостерігаємо в говірках південно-
західного наріччя, його не збереглося ні в середньонаддніпрянському 
говорі, ні в сучасній українській літературній мові. Цілком вийшов з 
ужитку й церковнослов’янський варіант інфінітива на -щи. Спостері-
гається тенденція до відновлення дієслівних основ на к, г. Інфініти-
ви на -гти, -кти функціонують у говорах північного, південно-східного 
й на значній території південно-західного наріччя і становлять норму 
сучасної української літературної мови. 

 1. Актовыя книги Полтавскаго городового уряда XVII века. Справы поточныя 1664 — 
1671 годов / Ред. и прим. В.А.Модзалевского. — Чернигов, 1912. — Вип. 1, — 216 с.

 2. Атлас української мови: В 3 тт. — Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддні-
прянщина, Причорномор’я і суміжні землі. — К., 2001. — 274 с.

 3. Булаховський Л.А. З історичних коментарів до української мови. Інфінітив та су-
пін // Мовознавство. — 1951. — Т. Х. — С. 61 — 70.   

 4. Ващенко В.С. Полтавські говори. — Харків, 1957. — 540 с. 
 5. Галятовський Й. Ключ розуміння / Підг. до вид. І.П.Чепіга. — К., 1985. — 444 с.
 6. Гисторія Грабянки / Підг. до вид. В.М.Мойсієнко. М.А.Новик, С.Л.Тимченко. — Жи-

томир, 2001. — С. 39 — 173.



ISSN 1682�3540. Українська мова, 2009, № 2 25

Морфологiя iнфiнiтива з основами на гортанний i задньоязиковий...

 7. Дем’янчук В.К. Морфологія українських грамот XIV і першої половини XVI ст. — К., 
1928. — 41 с.

 8. Ділова і народнорозмовна мова XVIII ст. / Матеріали сотенних канцелярій і ратуш 
Лівобережної України / Підг. до вид. В.А.Передрієнко. — К., 1976. — 416 с.

 9. Дневник Якова Марковича. Т. IV. 1735 —1740 роки. Видав Вадим Модзалевський. — 
К.; Львів, 1913. — 385 с.

10. Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови. — К., 1966. — 307 с. + карти. 
11. Керницький І.М. Система словозміни в українській мові на матеріалах пам’яток XVI 

ст. — К., 1967. — 288 с. 
12. Климентій Зиновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / Підг. тексту І.П.Чепіги. — К., 

1971. — 391 с.
13. Книги третие мhские Ператинские, споряженіе в року 1683 // Стороженки. 

Фамильный архив. Т. 6. — К., 1908. — Ч. ІІІ. — 75 с. — Ч. ІV. — 71 с.
14. Котляревський І.П. Вергілієва Енеїда: У 6 чч. / Передм. до факсим. вид. 1842 р. Ша-

бліовського Є.С., Деркача Б.А. — К., 1979. — Ч.ІІІ. — 756 с. — Ч. ІV. — 71 с. 
15. Лhтопись событій въ Юго-Западной России в XVII в. Сост. Самоил Величко, 

бывший канцелярист Войска Запорожского, 1720; Т. I. — К., 1848. — 454 с.
16. Лhтопись событій въ Юго-Западной России в XVII в. Сост. Самоил Величко, 

бывший канцелярист Войска Запорожского, 1720; Т. II. — К., 1851. — 612 с.
17. Лохвицька ратушна книга другої половини XVII століття: Збірник актових доку-

ментів / Підг. до вид. О.М.Маштабей, В.Г.Самійленко, Б.А.Шарпило. — К., 1986. — 
222 с.

18. Маштабей О.М. Деякі морфологічні риси говорів Полтавщини  XVII ст. // Серед-
ньонаддніпрянські говори. — К., 1960. — С. 184 — 203.

19. Непийвода Ф.А. Форми дієслів в актовій книзі Стародубського міського уряду 
XVII ст. // Наукові записки Черкаського державного педагогічного інституту. 
Т. XVII. Серія філол. наук. Вип. 5. — Черкаси, 1960. — С. 163 — 177.

20. Півторак Г.П. Морфонологія інфінітива в східнослов’янських мовах. — К., 1974. — 
144 с.

21. Приватні листи XVIII ст. (Пам’ятки української мови. Серія приватних листів). / 
Підг. до вид. В.А. Передрієнко. — К., 1987. — 173 с. 

22. Русанівський В.М. Дієслово // Історія української мови: Морфологія. — К., 1978. — 
С. 235 — 341.

23. Русанівський В.М. Структура українського дієслова. — К., 1971. — 315 с. 
24. Сумнівні та підроблені універсали, які приписувалися Богданові Хмельницькому // 

Універсали Богдана Хмельницького 1648—1657 / Упоряд. І. Крип’якевич, І. Бутич. — 
К., 1998. — С. 241 — 260.

25. Універсали Богдана Хмельницького 1648—1657 / Упоряд. І.Крип’якевич, І. Бутич. — 
К., 1998. — С. 45 — 240.

26. Універсали Івана Мазепи 1687 — 1709. Кн.1 / Упоряд. Іван Бутич. — К.; Львів, 2002. 
— 780 с.

27. Універсали Юрія Хмельницького // Універсали українських гетьманів від Івана 
Виговського до Івана Самойловича (1657 — 1687) / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич, 
І. Тесленко. — К.; Львів, 2004. — С. 109 — 192.

28. Якубинский Л.П. История древнерусского языка. — М., 1953. — 368 с.

Natalia Primushko 

MORPHOLOGY OF INFINITIVE WITH BASIS ON VELAR CONSONANTS 
AFTER LITERARY TEXTS OF OLD UKRAINIAN LANGUAGE 

On the literary texts materials of the old Ukrainian language (period from the end of XVII 
to beginning of XVIII century) from territory of Serednenaddnipryanschyny the forms of 
infinitive with basis on velar and laryngeal г, к in comparison with the same forms of the 
old Ukrainian language and with modern dialectal materials were analised.

Key words: infinitive, velar, laryngeal, consonants, basis, suffix, dialect, literary texts.




