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Ця книга яВJІЯt: собою виклад фонетики і морфо.11н·ії
1·отської мови як з описової, так і з історично-порір,11я.лr,:юї
точки

•

зору.

Початкові
параграфи
кожного з розділів «Фоr1ет11Еи»
і «Морфології» присвячені описові даного явища го 1 L·~,коТ
мови, як воно представJ1ене в готських пам'ятках. Решт:~ пара1·рафів розділу відведена під «Історичний коментарііі», де це
явище нами пояснюється в плані порівняння з іншшш ·:тзро
германськими мовами (староверхньонімецькою. старосаксон
ською, староанглійською та ст<1роісландсhкою). Оскіл~,~..:11 на
основі даних самих тільки германських мов не:-..южш~во пов
ністю
висвітдити питання фонетики і морфо.логїі ;·оте1,кої
мови,
нам довелося систематично використовувати факти
іі інших давніх індоєвропейських 1\ІОR (староінл.ійської. :rа
тинської, старослов'янської тощо) .

В міру можливості вказується іі на історичrшіі розвнток
явищ та формування мовної системи в результаті історичної
еволюції і взаємодії елементів мови. ДJ1я цього викорнстано
не лише пам'ятки давньої готської мови, а.1е іі дані крим
сько-готської мови (на основі книги F'. Юнg-е «Die Elem~nte
<les Gotisci1en», І 91 І, стор. І І 0-1І4).
Таким чином, у своїй праці ми намагалися nб'єдналr в
одне ціле як синхронічну, так і ;~іахронічну точки зору роз
гляду мовних

Як

•

явищ.

відомо,

готська мова бу.і1а нредметом дослідження
величезної
кількості мовознавців протягом останніх :iвux
століть. Нагадаємо .;шше найбільш б:шзькі до нас за часом

роботи:
W.
\V. Braнne -

Streitberg - «Gotisches Elementarbucl1» ( 1920);
«Gotische Grammatik»
(І 920); F. Юuge «Die Elemente des Gotischen» ( 19 І І); М. Jelliпek -- «Gesch1ci1te der gotischen Sprache» (1926); Е. l(ieckers - «Handbu~h
der vergleici1enden gotischen Grammatik» ( 1926); Н. Кга11l~ «Historischc Laut- нnd Formenlehre des Gotiscl1en» (І 948) .1
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найновіших робіт необхідно вказати на
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de

langue gotique", Paris, 1956.
з

Крім

того,

в ряді

ркремі

синтетичних

питання

гот_ської

м~ви розгJ1ядш~ться

робіт з поршняJ1ьно1

опейських мов: К. Brugmann,

граматики

В. Delbrii~k -

нодство по старославянсr-;о:-.1v язьщу»

ш~о-

«Grнndпss

д:~ vergleichenden Grammatik der indogermaшs~hen Spгachen»

( 1892-1900); К. Brugmann - «Kurze vergle1chende ~гaш
matik der indogermanischei;i Sprachen» (1904); А;. Nlc11e ---«Введение в сравнительное изучение

индоевропеиск_их язь1-

ков» ( 1953, переклад з сьо_мого франц. вид.); М. Mcпnger --

«lndogermanis~he Sprachw1ssenschaft» ( 1903); В. ~- Богоро
- «Сравнительная грамм~тика ариоевропеиских язь1ков» ( 1-й вЬІПуск), а також в пор1вняJ1ьних ~рамматиках ~~р
манських мов: W. Streitberg -- «Prgermaшsche GrammaLtk»
(1896); F. Юuge - «Urgermanisch» (1913~; R. Loe\ve «Germanis~he Sprachwissenschaft» ( 1905); Н. H1rt - «Hand_bнch
i!es Orgermanischen» ( 1931-1934); Н. Krahe - «Germaшsche
Sprach\vissenschaft» ( 1942); 3. Прокош - «Сравнительная
грамматика германских язь1ков» ( 1954, переклад з анг~. вид.
1939 р.); А. Мейе - «Основнь1е особенности германскои rруппь1 язь1ков» (1952, переклад з п'ятого франц:. вид.).
.

дицкиі'І

Для кращого висвітлення питань

няльному
ших

готсько1

мови в пор~в

плані необхідно. б~ло викори~тати й граматики ІН~

германських і взагал1

1ндоєвропеиських

мов,

а

саме.

W. Braune - «Abriss der althochdeutschen Grammatik» ( 1919);
Н. Sperber - «Geschichte der deutschen Sprache» ( 1926);
О. Behaghel - «Geschichte der deutschen Spra~he» ( 1928);
Е. Sievers, К. Brunner - «Angelsachsische Grammatik» (1942);
А. W. Wyatt - «An Elementary Old English Grammar» (1921);
М. Lehnert - «Angelsachsisches Elementarbuch» (1939); R. Huchon - «Histoire de Іа langue anglaise» ( 1923); F. Holthausen«Altsachsisches Elementarbuch» ( 1921); З. Вессен - «Скан
динавские язь1ки» (1949, переклад з другого швед. вид.);
М. И. Стеблин-Каменский - «История скандинаве.ких язь1к?в»
( 1953); колективна робота «Grundriss der germaшschen Ph1lologie» за редакцією Г. Пауля (т .. І ~ 1893). Також використано
дисертації радянських гермаюстш, у першу чергу роботи
М. М. Гухман «Происхождение строя готского глагола» ( 1940)
та А. Десницької «Чередование гласнь1х в германских язь1ках»

( 1937) .2

•

З використаних в зв'язку з даною р~ботою граматик ІНШИХ

індоєвропейських мов слід згадати таю: С. Д. Никифоров «Старославянский язЬІК» (1952); А. М. Селищев - ~Старо
славянский язь1к» ( 1951); А. Мейе - «Общесла~янскии язЬІК»
(1951, переклад з другого франц. вид.); А. Ваиан - «Руко2

З робіт виданих у нас останнім часом, треба,_ вказати на такі:

А. И. См и р'н и цк и й, «Древнеанглийский язь1к» (19о5); М. И. С ~~б
л ин-Камен ский, «Древнеисландский язь1к» (1955) та І<. БР У. н / •
«История английского язь1ка», т. І, 1955, т. 11, 19'56 (переклад з НІМ.
1950-1951 рр.), М. М. Гу х ман, «Готский язь1к», 19'58.

4

8

д.

( 1952,

переклад

:;

l~p;E а.

вид. 194t; р.); О. Гуйер - «Введение в историю чешского
язь1ка» ( 1953, переклад з третього чеськ. вид.); А. Scl1leicl1eг - «Litauische Grammatik» ( 1856); К. Brugшann - «Grie:::l1ischl'
urammatik» (перше вид. 1900 р., а також четверте вид.

К. Brugmann, А. Thumb, 1913); К. W. Kriiger - «Griecl1ische
Sprachlehre fiir Schulen» ( 1861-1862); Е. Кieckers - «Historische griechische Grammatik» (1925); П. Шантрен - <сИсто
рическая морфология греческого язь1ка» (1953, переклад 3 дру
гого франц. вид.); И. М. Тронский «Очерки из истории
латинского язь1ка>> (1953); М. Нидерман «Историческая
фонетика латинского язь1ка» ( 1949, переклад з другого франц.
вид.); А. Зрну - «Историческая морфоJ1огия латинского язь1ка» (1950, переклад з другого франц. вид.);
Е. Кieckers «Нistorische Lateinische Grammatik» (1930-19:31); J. Pokorпv«Лltirische Grammatik» (1925).
Нами були використані такі с.;ювники

германських мов:

!·'. Holthausen -«Gotisches Etymologisches Wбrterbнch» ( 1!134);

S. Feist - «Etymologisches Wбrterbuch der gotischeп Sprache»
(1936); Falk-Torp - «Norwegisch-danis:::hes etymolog·is;.:l1es
\Vбrterbuch» ( 1911); С. W. М. Grein Spra~hschatz der aпgel
sachsischen Dichter» (1912); М. Heyne - «Deutsches \Vбrter
buch» (1905--1906); R. Loewe - «Deutsches Wбrterbuch»
( 191 О), а також ряд словників інших індоєвропейських мов.
Готські приклади цитуємо за виданням W. Streitbeгg, «Die
R"Otis~he ВіЬеі» (1908-1910).
Мета даної роботи - дати читачеві систематичний виклад
матеріалу, який стосується безпосередньо питань фонетики
і морфології готської мови в історично-порівняльному п.т:~ані.
Сподіваємось, що в цій книзі читач знайде дещо нове як
щодо викладу матеріалу, так і щодо ряду питань, які тут
вперше одержали нове висвітлення. В данііі роботі впсршl'
в історії германістики для висвітлення питань готської :.1ови
широко використовуються дані старослов'янської мови.

Треба додати, що автор свідомо намагався рельєфно пока
зати специфіку готської мови як у фонетичному офор;.1,1сш1і,
так і в морфологічній структурі, її відмінність від будь-якої

іншої старогерманської мови. Низка близько споріднених мов
(в даному випадку германських) зберігає з своєї :.10в11-основи
ряд спільних рис як граматичного, так і .1ексичного порядку,
<-1.1е комбінація цих рис, їх система міняється від l\ІОВІі .10 і\10ви, тому кожна з споріднених мов характ€ризується своєю
власною специфікою граматичної будови і словникового сЕла

ду. Проілюструємо це н·а прикладі. Корень

f ot

всіх германських мов. Так само спільний і тип

спільний для
іменникових

основ на -u. Але належність іменника з коренем f.ot до типу
основ на -u (fotus-cтoпa) явище специфічно
готс1,ке;
воно не зустрічається в жоднііі з інших старогер!,1анс1,ких l\ІОВ.
Б

Важливість граматики готської мови_ для ~-ивчення істоrі!
германських мов пояснюєть~я арха~чюстю _11 окреми~ рис.
Однак констатувати архаїчюсть од~~х рис 1 нови.зву шших
8 тій чи іншій мові можна на о_снов1 1сторично-поршняльного

вивчення споріднених мов дано~ групи. З другого боку, лише

при врахуванні специфічних рис цих_ спорщнених моп по
рівняльно-історичний метод вивчення 1х може дати позитив

ні результати. На думку автора, н:гативно.~ стороною бага
тьох

порівня.1ьних

граматик

дано~

мо~но1

групн

є

те, щ~

з поля зору їх авторів випадає специф~ка окремих мов. Ус.~
споріднені мови трак~уют~ся тут як єдшсть, тому

па першин

план висуваються стльнt риси. Яскрави.м прикладом цього
може бути недавно видана у нас «Пор1вши1ьна грю1атика
германських мов» І:. Прокоша. 3
Сподіваємося, що наша книга принесе корнсть студента~r.

аспірантам і викладачам, ЯІ(і бажають глибше внвчити і кра
ще зрозуміти ті чи інші явища давніх або сучасних ~ермаІІ
ських мов. Вона може бути використана при нивченнt таких

університетських курсів, як вступ до германської філології.
історія мови, порівняльна граматика германських мов. Не
треба, однак, шукати в нашій книзі повног~ висвітле1:~я та:
ких

властивих

германським

мовам
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мон1

за.лишили .лише незначні сліди.
Користуючись нагодою, складаю щир\' подяку доц_енту
кафедри класичної філології Львівського державного уншер
ситету Ю. Ф. Мушаку за цінні поради і вказівки щодо ряду
питань, які розглядаються в цій книзі. Щиро дякую також
рецензентам книги професору С. Я. JІур'є, професору М. І. Рул.
ницькому та старшому викладачеві С. Ф. Пелиньо.
ПОЯСНЕННЯ

сакс

~<

-

ст.-анг.1. lretaп,

Jata).

цей знак означа<с: збіг двох

звуків
rерм.

або
о

<!

двох
ідє.

форм
а

Х

(напр.
о;

гот.

wait <! ідє. *woida Х *woide).

І І

лярному. Так, два індоєвропейські приголосні

як k, ідє.

g, g звучать як g

лаlііо6єлярні.

k , kh , § , gk

J

1

МОВНА СПІЛЬНІСТЬ

CIM'f

! ! !

i

k , k/,

иентум

'

kw , kwh , gw , gwh

g , gh

белярнt

І

ла Б і обеляр11і

Друга група, що її називають «сатем» 5 ,

Мова готів належить до германської мовної спіль

лабіобелярмі

палатальні

мовної диференціації.

{,

Індоєвропейська мова-основа, основні риси якої ві
нам завдяки застосуванню порівняльно-історичного

§ 2.

методу при вивченні ~и~но за~відчени~ і~доєвропейських
мов, складалася з ниV щалект1в, що вщр1знялися рядом
рис фонетичного і морфологічного та, можливо, лексичного
порядку. Ці діалекти можна, як нам здається, звести до двох

kh ' і

h
' 9

kw , kwh , gw , gwh

! ! ! !

іде

Велярні

j

основних груп в залежності від трактування трьох прамовних

k , kh , !J ' gh

i ! ! i

рядів проривних приголосних, а саме:

2)

палатальних

велярних

3)

лабіовелярних

k

-g

kl1

kh

g

gh

kw
gw

kwh
gwh

Одна група, яку умовно називають групою «кентум» 4 •
розрізняла велярний ряд від лабіовелярного; одночасно ряди
палатальний і велярний збіглися в даній групі в одному ве-

8

Лат. слово

lh

1

!!

, j'1

k

палатал•нL

•

І

kh

1

g

1

gh

6eлlfplfi

Разом з тим треба памятати, що в мовах «сатем» ідє. па
латальні приголосні пізніше розвинулися в спіранти: ідє.
~k

> S,

6

v7

~ , S ,

•

ІДЄ.

~>

g

vg •

Z, Z

І Т.

Д.

s Авест. слово satam (сто) споріднене етимологічно з лат. centttm.
в salam приголосний s являє собою рефлекс ідє. палатального k.
'
s

centum означає «сто:.. В цьому слові давнш щє. пала
тальний приголосний k звучить як велярне k (див. текст далі).
4

{,

сатеи

gh

1.
!\.

зберегла розріз

нення між палатальними і велярними приголосними, але тут
лабіовелярні збігаються з велярними н одному ряді нелярних:

ності, яка, в свою чергу, входить до великої сім'ї індоєвро
пейських мов. Ці мови, якими говорить тепер більшість
населення Європи, а також деякі народи Азії, виник.1и з індо
європейської мовної спільності в результаті скдадного процесу

І)

gw , gwh

k , kh , g , gh

ГАЛУЗЬ ІНДОЄВРОПЕЯСЬКОІ МОВНОІ

домі

1

белRрні

ГЛАВА

§ 1.

k w , k wh

! ! !

l
і.дє.

ГЕРМАНСЬКА

та k звучап,

і т. д. На схемі це виглядає так:

палатальні

РозіJіл

k

Цей знак означає м'який щілинний приголосний типу польського ~.

7 s=укр. ш.
8 z=укр. Ж,

9

§ 3. До групи «сатем» належать мови, розташовані
в цеН1'Рі індоєвр_опе~ської мовної території (в основному Схід
но-Центральна 1 Схщна Європа, Кавказ, ,Іран, Афганістан та

·щivтj

Індія), а саме:

мови

ропруська;

ла мовою Римської імперії та розщепилася на архаізуючу
.1ітературну мову
(lingua Jatiпa у вужчому розумінні) та
народну мову (lingua vulgaris).

J. Балтослов'янські мови. Сюди належать:
а) б а л ті й сь к і литовська, латиська та мертва ста

б) сл о в'я н сь к і, які поділяються на
східнослов'ян
ські -українську, російську та білоруську; південнослов'ян
ськ~ - болг~рську" македонську, сербо-хорватську, словінську:
захщнослов ЯНСЬКІ

-

польську,

верхньолужицьку,

нижньолу

жицькr, ме~тву полабську, чеську та словацьку.
Наидавюша збережена в пам'ятках форма слов'янської
мови - це так звана старослов'янська (або церковнослов'ян
ська) мо.ва, вл_асне один із староболгарських (старомакедон
ських) д1алектш.

... 2.

~лбанська. Вона, як здається, бJІИЗІ>ка до давньої фрі

гшсько1 мови. Можливо, що ця мова мала зв'язок з давніми
іллірійськими.
. З._ Вірменська. Старовірменська, або так звана «грабар»,
1 дв1 сучасні східновірменська (мова Вірменськоі РСР)
та західновірменська.
4. Індоіранська група мов. Ця група поділяється ва:
а). ір ан сь к і _мо.ви; най~авніша форма представлена

в мов1 священних г1мшв гат

(gathas),

мова

авести (авестій

ська або стар~б.актрійська), староперсидська, середньопер
сидська; сучасш Іранські мови новоперсидська, афганська;
курдська, а також мови народностей, які живуть в межах
СРСР, - таджицька, осетrшська та інші·

~) ін ді й сь к і м о ви; найдавніша' форма -

мова вед,

д~ЛІ. санскрит, пракрити, палі; сучасні індійtькі мови хшд1.' урду, гузраті, бенгалі, а також кілька десятків діа

§ 4. До .!Р_УПИ «кент~м» н_алежать мови, якими говорять
на !1ериферн 1~доєвропеисько1 мовної території. Іх можна
на

ДВІ

а) з ах ід ну

групи:

(територія Центральної і Західної Європи

Скандінавський півострів, острови Атлантичного океану _.:._

Великобританія, Ірландія та Ісландія, а також Балканський.
Апеннінський, а згодом і Іберійський півострови Південної
ЄВJЮПИ);
б) ех і дну (Туркестан, а також Мала Азія).
До західної групи мов «кентум» належать:
J. Е.Ілінська група. Сюди входить старогрецька мова
з трьома групами діалектів (іонійські з аттічннм
еолій

ські і дорійські) та новогрецька з двома літера~урними
мова~и. - .7/ 'И&с~рє00uосх. (архаізуюча) і 7j O'JltJ-O'ttx'i) 11..Uюоа
(народна)

]()

продовжен

2. Італійська група. В давнину існували три італьські
- умбрійська, оскійська та латинська. Остання стll

З народної .патині розвину.тшс1, протягом

раннього серед

НІ~овіччя сучасні романські мови:
португальська, іспанська
( кастільст)ка),
ката~1011ська, французька,
провансальська.
італійська (з сардінською), ретороманська, румунська і мо.п

J.авськи, яка входить до складу мов СРСР. До романських
чст належить велика кількість територіальних діалектів.

3. Кельтська група. Давні кельтські мови поділялися
,1а континентальні (на території Західної Єврошr - в основ

ному сучасної Франції і південної Бельгії, Альп, пів
~J..снної Німеччини, частини Ломбардії, а також на території
західних Карпат, Чехії, центральної частини Балкан і части
ни Малої Азії (Галатія) та острівні (на території Велико
британії, британських островів та Ірландії).
Усі

континентальні

кельтські

мови

вимерли

ще

в

ран

ньому середньовіччі; найважливішою :{ них була мова r ал .1і1>.

Письмових

~1айже

пам'яток

ко1пинентальних

кельтських

мон

немає.

Острівних кельтських мов дві: бритська (з трьома діалек
тами: валлійським, мертвим тепер корнським і бретонським)
та

гаельська

(гойдельська),

якою

говорить

частина

.1ення Шотландії, острова Мен і Ірландії.
4. Германська група. Про неї буде сказано далі
§~

на,се

(див.

21- 28).
Східну

групу

індоєвропейських периферійних мов пред

ставляють такі мови:

лект1в.

ПОДІЛИТИ

(за винятком цаконського, який є прямим

ням одного з стародорійських діалектів).

1

рядом діалектів, що розвинулися з так званої

І. Тохарська. Тексти ме~ртвої тепе€ тохарської мовн
були знайдені в північній частині китаиського Туркестану.
в·ідомі два діалекти, умовно позначені А і В.
2. Хеттська (неситська). Бібліотека хеттських текстів знай

.:Lена в Туреччині біля міс.цевості Богазкей (Boghazkбi) .

9

П рим і тк а.

Ми не торкаємося мов, нро які в мовознавстві мало

що відомо, - фріrійської, фракійської, іллірійської і т. д. Залишаємо поза
увагою й питання про належність до індоєвропейської сім'ї давніх мов

.\\алої Азії, до яких, крім лідійської, лікійської та інших, треба, мабуть.
віднести

звану
№

2.
9

крітську

і

етруську.

«протоіндійську» мову

l'ТОр.

Також

відкритим

є

питання й про так

(див. «Вестник древней

истории». 194(),

15-34).

Докладніше про індоєвропейські мови сказано в творі А. М е й е,

~введение в сравнительное изучение индоевропейских
1938, стор. 82-105.

язь~ков»,

М.-Л"

11

Так само гр. юwv [x<gh, gh] (сніг), хщ.1.w'1 (зима), лат.
:1iems (зима), але слов. зим.s, лит. z~ma, ст.-інд. hima~·

Проілюструємо різющю між мовами «кентум» і «Са·

§ 5.
тем:. на

прикладах.

Ідє. ,велярне k зберігається у всіх мовах як k (або його
пізніший рефлекс).
Ідє. *leuk/louk (білий, ясний), гр. ізт;; (білий), ла1·. li.ict:l
(c=k] (свічу), гот. Iiuha.P [h<k] (світло), ст.-інд. rocat~
(c=[tS] < k] (світить), слов. AOSч.s [ч<к] (промінь).
Так само гр. хрЄrх~ (м'ясо), лат. cruor (кров), ст.-ісл. hrii[h<k] (сирий), слов. K11kl f знах. одн. Ki)'l\Kh.} (кров). лит.

Ідє. лабіовелярне
~ться

алt:

g

-;w

[r <*gh].

(*-kh<gh]
stighnute

гот.

J2i-leiks

(який),

але

слов.

ч1t.т~

cid [c=[tS ]<k<kw] (щось).

(або як його рефлекс); в мовах "сатем" вон~збіrається

:~ат. vїvus [ <*g;.їwos], гот. qius [q<gw] (живий), але слов.
жн&'І\ jж<g<g;..],

[j =

(або йон 1

лит.

gywas

(живий),

ст.-інд.

jїva-11

ld 3 ]<g<g;] (живий).
пр 11 м і тк а.

Для кращого унаочнення цих процесів даємо схе,ми;
ян

:; них латинська мова буде представником мов «кентум:., а ста~ослов
:о,ка - мов ссатем» (аспірованих приголосних не враховуємо).

Ідє. велярне аспіроване gh зберігається у всіх мовах яt..:
(або пізніший його рефлекс): ідє. *steigh;stigh (підніма

тися)> гр. ~"tєlхю
німаюся), ст.-інд.

kwis,

:; велярним g: ідє. *gw1wos (живий)> гр. І-1іо: [~<gw J (життя),

пізніший рефлекс): ідє. *(s)tеg/(s)tоg(покривати)> гр. спЄ·і·~·
(покриваю), лат. tego (покриваю), toga (одяг), ст.-інд. sthngayati (він покриває), слов. оетєr'Іt. (одяг), етоr'І\ (стіг).

gh

*тс6~

Ідє. лабіовелярне ~ зберігається в мовах "кентум" нк

а вест.

pstr(ig.
зберігаєтьсн у всі?' мовах як

хетське

!ч<k<kw}, ст.-інд.

Рі~З.tі (він прикрашає), слов. Пh.е.sтн, пор. укр. пструг, польсм:.

g

*kwo-s (хто, який)> гр.

Так само ідє. *kwi-s (хто, який)>, гр. "tt~ ["t<kw), лат.

~uis,

ст.-інд.

Ідє. велярне

k: ідє.

::1біга-

'

!Ле СJІОВ. К'І\ТО, лит. kas, СТ.-ІНД. ka~.

<;atam. слов. ,,"~, лит. simtas.
Так само ідє. *peik/poik (розмальований)> тохарськt: piп
kam (він пише), лат. ріпgо (pictum) (малюю), але ст.-інд.

satdm,

з велярним

"сатем"

,,.-...

~ <*kwosp1, лат. quo-d~щo, як.е), гот.1-~-аs IJ2=~<kw] (хто),

kraujas (кров), ст.-інд. kravis (сире м'нсо).
Ідє. палатальне k перейшло в мовах "кt>нтум" в /.:, а Е
мовах "сатем" в s(s, <;)1°.
Ідє. *(d)kmt6m (сто)> лат. ceпtum [ес kj, ст.-ірл. cet [c=kJ.

k/,

зберігається в мовах "кентум" як

;;:; (або його пізніший рефJ1екс), а в мовах

-

гр. Є-xrx"tov, тохарське kaпt, гот. Ішпd [11 < k,

kw

ідє.

слов.

лат.

(піднімаюся), гот. steiga (під
(піднімається),
слов. стнrнж

·

Так само гр. Ьр.іх)·Т/ (туман), ст.-інд. mёghaq, слов. Мh.ГАд,
лит. migla.

Ідє. палатальне

*g

збігається в мовах "кентум" з g, а Б
z, z або африкату ld3}
(в залежності від мови): гр. rt-pwaxw [ r<g, g] (пізнаю), лат.
(g)nosco, гот. kann [k<g, g] (знаю), але слов. зн.~ти, юп.
zin6ti, ст. -інд. janati (він знає).
Так само лат. granum (зерно), гот. kaurn, але слов. зр1t.н~.
лит. zlrnis (горох).
мовах "сатем" переходить в спіранти

Ідє. палатальне аспіроване іь дає в мовах "кентум" gh
(або його рефлекс), а в мовах "сатем" переходить в z, z або h:
ідє. *wegh/wogh (везти)< гр. охщ [ <*woghos] (віз), лат.
veho [h<gh] (везу), гот. wigs [g<gh, gh] (дорога), ал1:
СЛОВ. ве.зж., КОЗ'І\, JІИТ. vezu (везу), СТ.-ЇНД. vahati (він Тде).
10 В залежності

12

від мови.

і

•
і

J

І

І
1

І

і

і
І

JJ

Зберігається форма родового відміНJ(а т:оu

(звідки).

13

ІІ

§ 6.

Крім

опuисю~ого

якого індоєвропеисью

фоне:гичного

мови

явищ~,

ПОДІЛЯЮТЬСЯ

на

ДВІ

на

~t:нові

ГОЛОВНl

гру

пи, можна відмітити іі інші риси_, в першу чергу морфологіч
ного

і

лексичного порядку,

яю

характеризують

лише об

межену
кількість індоєвропейських мов. Сюди
належить.
наприк.пад, утворення родового відмінка однини за допомо
гою

закінчення -і, яке

зустрічається

кельтських мовах, пор. лат.

viri,

JІише

ст.-ірJІ.

в італійських

fir (*<wiri]

і

(чоло

віка). Длн названих мов, а також для хеттської, тохарської

і фрігійської, характерне утворення форм пасиву з закінчен
ням -r, пор. лат. fero, ст.-ірл. berirп [Ьігн] (я несу), лат. feror,
ст.-ірл. berair (мене несуть) . 12
Для старогрецької, староіндійської і балтійських мов
характерне утворення форми майбутнього часу за допомо
гою суфікса -s- (давнііі дезидератив), нкого не зустрічаt:мо
в інших індоєвропеііських мовах.
§ 7. Однак нас в даному випадку найбільше цікавить
питання
про відношення германської групи мов до інших
індоєвропейських.
Як було вже сказано, германські мови належать до захід
ної групи мов «кентум». Природно, що найбільш тісні зв'яз
ки існували між германськими мовами, з одного боку, і іта

лійськими

та

кельтськими, з другого. 13

Але

разом з тим

кидаються в вічі мовні аналогії між германськими
мовами
і деякими мовами «сатем», а саме Г·ермано-вірменські і гер

мано-балтослов'янські мовні аналогії. Вони особливо яскраві
в словниковому
складі мов, між носіями яких були тісні
економічні, ку"1ьтурні та інші зв'язки. В значно меншій мірі
це стосується фонетики і граматики. Аналогічні явища тут
пояснюються здебільшого збереженням даних явищ з мови
основи
або паралельною реалізацією спільних тенденцій

(пор., напр., сказане про пересування приголосних у герман
ських і вірменській мовах, ,§ 11). Нарешті, тут міг бути і ви
падковий збіг.

Германа-італійські мовні аналогії

§ 8.

В галузі фонетики треба вказати, по-перше, на групу

3убний+зубний проривний приголосний типу

пасиву на -r в інших мовах див. передмову А. В. Десни
цької до російського перекладу книги І. Фрі др іх а «І<раткая грам
матика хеттского язь1ка», М" 1952, стор. 25. ПІJ!р. теж Е. К і ес k е r s,
"Нistorische lateinische Grammatik", 11, 1931, стор. 184-185.
на

(«Вопрось~

14

книгу

В л.

Г е о р г і є в а

язЬІкознания:.,

1954, № 2).

«ПроблемЬІ

динамічним

рецензію Б. Гор·

минойского

язЬІка:.

і закріплюється за

кладніше про це в
В

галузі

першим складом

слова

(до

§ 15).

лексики

цікавими

1:~

слова,

які

зустрічаються

.:шше в германських і італійських мовах. Деякі з них - це,
без сумніву, давні запозичення з італійської мови-основн. що
походять з епохи, коли італіки жили на території на північ
від Альп і бу.пи безпосередніми сусідами германців (при

близно кінець !І-початок І тисячоліття дон. е.), напр.:
гот. weihs (священний), \v-eil1an (посвячувати): лат. Yktima
(тварина, яку приносять в жертву);

.
[ <*atnos] (рік):
ст.-в.-нім. foh (нечисленний): лат. paucus (нечислrс:тнні.);
ст.-в.-нім. elm-boum (в'яз): лат. ulmus (в'яз);
.
ст.-англ. sulh (плуг): JІат. sulcus (борозна) [пор. гр. ІJ)."л<;);
гот. galts (коза): лат. haedus (козел);
ст.-в.-ні~1. watan (бродити): лат. vadere (іти):
гот. tiuhan (тягти): лат. ducere (провадити);
гот. -pahan (мовчати): лат. tacere (мовчати);
гот. ana-silan (мовчати): лат. silere (мовчати);
ст.-в.-н!м. sinnan (прагнути): лат. sentнe (відчувати i.
гот. арпs (рік): лат. шшus

Особливо цікаві складні слова:
гот. ga-mains (спільний): лат. com-munis (спільний)_;

..

ст.-ісл. longrer (довговічний): лат. longaevus (довгов1чнии).
Крім того, треба вказати й на деякі словотворчі суфікси:

1)

для

творення

абстрактних

іменників

від

іменників і

прикметників: гот. -diIJJ-, mikil-dйf)-s (велич) [від mіkі!-s
великий]; ajuk-dйp-s (вічність) [від aiw-s - час]; дат.-tu~-,
senec-tu-s, senec-tut-is (старість) [від senex ~-старець]: v1r-

tu-s, vir-tiit-is (хоробрість) [від vir - чоловік, муж];
2) для творення дистрибутивних числівників: ст.-ісл.
tuenner (по два): лат. binI<*dwis-пoi;
3) гот. aiпa-kls (одинокий): лат. sin-gulus.
Германа-кельтські мовні аналогії

мовам,

12 Щодо

Щодо германо·еJ{лінських мовних аналогій див.

і в італійських (в першу чергу старолатинській) і в герман
ських мовах індоєвропейський музичний рухомий наголос стає

t+d (d+t, t+t

і т. д.). На протилежність іншим індоєвропейським

1
•
нунга

де ця група переходить в st (в ст.-інд. мові в tt), в ~ер ман. ських, італійських, а також кельтських мовах (див. далt) дана
група дає ss: гот. ~iss (відомий) <*,vid-t6sl4, ла:. lassus
(втомлений) < *led-tos. Пор. ще лат. sessus та ~рл . .3ess
(крісло) (пор. суч. нім. Sessel < ідє. *sed-tos). По-друге.

§ 9. Подібно до італійських,
d+t і т. д. перейшли в ss:
*wid-tos, пор. гот. wiss (знаний).

типу

В кельтських мовах

кельтських

мовах

fiss (знання)

групи

<

і n:є.

(особливо в острівних), як і в п~р

манських, існує тенденція
14

в

ст.-ірл.

до

аспірування глухих

прорив!іих

В грецькій мові даний архстнн реалізується Ftcr't6';.

15

приголосних.
ських)

мовах,

В

кельтськ~х,

я~

і

індоєвропеиськии

в

rер!'fанських u (і італій

музичним

рухомии

наголос

став динамічним і закріпився за першим складом слова (пор.

§ 15).

.

.

В галузі лексики можна вказати ~а ряд сл1в, сшльни~ дл~

кельтських і германських мов. Деяю з них, особливо п, яю
означають поняття суспільного життя (політичні j правові
терміни), напевно запозичені германськими мовами з

кельт-

-

ських:

гот. афs (присяга): ст.-ірл.

oeth (присяга), пор. гр. ol'to~
(доля);
.
гот. arbi (спадщина): ст.-ірл. orbe (спадщина), erba1m (передаю);
_
гот. rtina (таємниця): ст.-ірл. run (rаємниця); .
_
гот. relks (володар): гал. rїх (в ~менах Vercшgeto-пx,
Dumno-rix);
•
ст.-в.-нІм. marah (кінь): ст.-ірл. marc, гал. marcos.
З складних слів можна відмітити:

гот. and-bahts (слуга) [вірніше збережено в ст.-в.-нім.
ambaht]: гал. amb-acto-s;
ст.-в.-нім. pherit (кінь) [старше parafrid]: гр.-гал. paraveredus (запасний кінь).

Германо-балтослов'янські мовні аналогії

§ 10.

Балтослов'янська

група

мов

належить

до· мов

«сатем::.. Таким чином, можна було б думати, що_ між гер
манськими і балтослов'янськими мовами немає яких-небудь
ближчих аналогій. Однак необхідно відмітити ряд прадавніх
відповідностей.
,
u
З явищ фонетики треба вказати на германо-с:~ ов я!Іськии

0

розвиток групи

-sr->-str-. Характерно, що балтшсью мови
(литовська) зберігають частково давній стан (sr):
гот.

swistar (сестра):

ст.-слов.

еестр.s

(але лит.

sesuo,

-

род. sesers);
ст.-в.-нім.

.

stroum (струмінь): ст.-слов. острок..., cтjJoSu,
sraveti (журчати) 15 , ст.-інд. sra-vati (він пливе}, гр.
рє'і'v [ <*sr-] (плисти), ст.-ірл. sruaim (пливу).
але лит.

З явищ морфології дуже

в'янське закінчення

цікавим

-m (mz, ms)

є rерм~но-.балтосло

давального вщмtнка мно

жини. В інших індоєвропейських мовах виступає в закінченні
цього відмінка ідє. елемент

-bh-:

гот. wulfam (вовкам): ст.-слов.

проти ст.-інд. vfkёbhyal) (вовкам),
s

1

16

Але пор. латиське

straume

~

·
RА... ком... ,

лит.

vilkams

лат. hostibus (ворогам),

(струмінь).

гал.

Ма.'tрє~о

(богиням-матерям), ст.-ірл.

feraib

(чоловікам),

гр. &єосрL (cp<bh] (богам).
З явищ словотвору треба відмітити спосіб утворення чи
слівників «одинадцJlТЬ» і «дванадцять» за допомогою окре
мого суфікса (ідє. *-likw), який зустрічається лише н геr
манських і балтійських мовах:

гот. aiп-lif (одинадцять): лит. vieпtio-lika;
гот. twa-lif (дванадцять): лит. dvy-lika.
У всіх інших індоєвропейських мовах ці числівники утво

рюються

за принципом

1+10, 2+ 10:

лат.

uп-decim,

duo-

і т. д.
Нарешті, кидається в вічі поширення в обох мовних гру

decim

пах прикметникового суфікса -sk-:
гот. piudiska (язичеський), слов. rр11.ч11.ск ....
Із слів, спільних для германських і балтослов'янських мов,
СJїід навести:

гот. akeit < лат. acetum (оцет): слов. оц11.т ... ,
гот. *ambrs (амбар): слов . .жвор'к... ,
снанд. alu(p) (пиво): слов. О/\.,., лит. alus,
гот. arbaфs (праця): слов. р.tвот.s,
гот. *atirtlgards (город): слов. кр...тоrр.tд... ,
гот. *ausahriggs (сережка): слов. oltep.ar...,
гот. asilus <лат. asellus: слов. ос11.А... 16 ,
гот. bairgaп (приховувати): слов. вріІr.ж,
ст.-ісл. berr (босий, голий): слов. кос... , лит. biisas,
ст.-англ. bearu (праліс): слов. *вор ... (укр. бір),
гот. biu~s (стіл): слов. ВАІОДО,

ст.-англ. blat (блідий): слов. &А-kд",
гот. boka (письмо): слов. во~кк.s,
гот. bruпjo (броня)< ст.-ірл. bruiпne (груди): слов. вр... нrа,
гот. *bruzdoп (колоти, розпорювати): слов. вр.sз(д)н.s,
ст.-в.-нім. chnetan (давити): слов. rнвт.ж,
гот.
гот.

dails (частина):
dal,s) (долина):

слов. діІА.,.,
слов. доА... [можливо і гр. &6Ло~ (скле

піння, ліжко), &а.ЛсіrиJ),
ст.-в.-нім. еІЬі3 (лебідь): слов. А6&ЄД1',
ст.-в.-нім. eiskon (просити, шукати): слов.

нск.tтн,

лит.

j esk6ti,
ст.-ісл. elgr (лось): слов. АОtІІ.,
гот. fastan (ПОСТИ'/ и): слов. ""CT"h,
ст.-в.-нім. folc (загін воінів): слов. n., ... к.,.,
гот. gапіsап
(одужувати): слов.
rоНІІ.знж.тн,
(рятуватися), rонознтн (обслуговувати).
гот.
гот.
гот.

rон11.етн

gabei (майно): слов. rовнно (багатство),
gabeigs (багатий): слов. rо&11.з11. (багатий),
gards (дім, загорода): слов. rp.tд... (огорожа),

16 Можливо, це слов'янське слово було безпосередньо запозичене з ла

тинськоі мови. Jь. ue вказує наголос (asel\us:

ОСІІ.А.h).

17

гот. gataujan (робити): слов. "отоr.нтн,
гот. *gastfrJ>s (господар): слов. "оспод1t.,
ст.-в.-нім. glat (гладкий): слов. ""4Ід11.к11., лит.

glodus (може
glaber) (гладкий),
гот. hails (здоровий): слов. ціrА11.,
гот. handugs (розумний): слов. х.ждо"... (досвідчений),
гот. hilms (шолом): слов. ШАем11.,
гот. hus (дім): слов. Х'"'з", Х'"'ж",
гuт. hlaifs (хліб): слов. X'"irs11.,
гот. І12еІІа (час, хвилина): польськ. chwila,
ст.-ісл. hvatr (хоробрий): польськ. chwat,
гот. katils<лaт. catillus (котел): слов. кот~.А11.,
гот. kintus <лат. centёnionalis (дрібна монета):слов. ц,RІтл.
герм. *kuningaz (старіший): слов. к""нRtз1t., к11.нRtn.

й лат.

І

!

свідчить про тривалі культурні зв'язки між германськими
(в першу чергу східногерманськими) і слов'янськими та бал
тійськими племенами.

Німецькі буржуазні мовознавці 17 обстоюють ту точку зору,
що більшість цих (та інших) слів була запозичена слов'янами
з германських мов. Цим самим вони намагаються довести
культурну «вищість» германців. Насправді ж багато цих слів
розвинулося парал·ельно в слов'янських і германських мовах
з індоєвропейської мови-основи, деякі були запозичені гер
манцями у слов'ян, і лише

гот.

liugan

гот.

malo

(брехати):

слов.

A'll."dTH,

ст.-в.-нім. louch (часник): слов.

Ао8к1'

(цибуля),

< лат. mensa [ mёsa]: слов. мнсd,

гот. mёki (меч): слов. м~.ч1t.,
ГОТ. mota (МИТО): СЛОВ. MhlTO,
гот. motarels (той, що збирає мито): слов.
гот. nфjis (родич): слов. нетнА,

MhlTdph,

Германо-вірменські

plat(s) (ганчірка, латка): слов. пмт11.,
plinsjan (танцювати): слов. ПARttdтн,
ст.-в.-нім. pfennlg (дрібна монета): слов. n-kнRt.зh nirнA'".._,
ст.-в.-нім. pfluog (плуг): слов. nАо8"-ь,
слов. жр11.нhІ,

гот. qrammi~a (вогкість): слов. "1111.міrжд11.
(пор. лат. gramiae),
ст.-в.-нім. rippi (ребро): слов. pespo,

(гній в очах}

,

ст.-ісл.

гот.
гот.
гот.

rugr (жито): слов. 1111.ж~., лит. rugys,
siponeis (учень): слов. жо5п41н11.,
skatts (гроші, монета): слов. скот... ,
skilliggs (монета): слов. СК"І\АА\Зh., СКАА\Зh,

strala

гот.

(чарка): слов. ст1t.КАО,

stikls

СТ"ААІЗ~"

(промінь): слов. стріrА41,

гот. ~eil-io (грім): слов. т.жч41,
гот. J;iuda (народ): слов. tро8ждь.,
гот. J; їїsundi (тисяча): слов. ThlC.&tpd, ThlCAІllJd,
ст.-ісл. vikingr (вікінг): слов. кнтАІЗІt..
Наявність такої великої кількості слів, спільних для гер
манських (в першу чергу для готської) та слов'янських мов~

18

герма

мовні

аналогії

Германо-іллірійські

мовні

аналогії

Можна вказати й на деякі цікаві мовні аналогії
між германськими і давніми іллірійськими мовами (венет

§ 12.

ська і мессапська).
Так, формальна

відповідність між гот. формами

ik : mik

(я : мене) (пор. ст.-в.-нім. ih: mih, ,§§ 357 і наступ.) зустрі
чається і у венетській мові:є(х)w:р.єхw. Германський присвійний
займенник (або родовий відмінок зворотного, гот. sеіпа і одно
типні meina, peina) відповідає
етимологічно
мессапському
vеіпа
*sweino. Займенникове гот. слово silba має свою ети
:"Іюлогічну відповідність у венетському sselboi.
Нарешті, пор. гот. piudans (володар):
іллір.
teutana
(цариця) 20 •

<

ШМRІІ"ІІ. (гріш),
гот. smakka (фіга): слов. смокhІ
гот. stains (камінь): слов. стіrнd"
гот. stols (стіл): слов. стоА1',

ст.-в.-нім.

-

ричних зв'язків між цими мовами. 19

гот.

гот.

гот. qairпus (жорна, млин):

кількість

§ 11. Важливим для поясн~ння германського пересу
вання приголосних є те, що аналогічний процес (аспірація
і оглушення проривних приголосних) відбувся й в одній
з мов групи «сатем», а саме вірменській. Докладніше про це
сказано в §§ 137-163; тут треба лише підкреслити, що на
явність цього фонетичного процесу в германській і вірменській
мовах не може служити доказом яких-небудь конкретно-істо

(міль): слов. моАІt.,

гот. mёs (стіл)

їх

годнішній день ще повністю не висвітлене.

гот. Iёkeis [*lёkareis] (лікар): слов. Аіrк4Ір1t.,

ст.-в.-нім. leich (пісня): слов. АНК'ІІ. (хор),

невелика

нізми в слов'янському лексиконі. 18 Треба, однак, відмітити,
що питання про германо-слов'янські мовні зв'язки по сьо

11 Див.,

напр., F r. К І u g е, "Urgermaпisch", 1913, стор. 37-42.
Пор. «Примечания» проф. П. С. Кузнецова до російського перекладу
книги А. Ме й е «Общеславянский язЬІк» (М., 1951, стор. 470) та рецензію
на книгу А. S t е п d е r - Ре t е r s е п "Slawisch-germanische Lehnwortkunde"
(Goteborg, 1927) М. Рудницького в "Slavia Occidentalis", ХШ, Poznan, 1934.
19 Щодо деяких індоєвропейських мов, які пройшли процес, аналогічний
18

германському пересуванню приголосних, див. рецензію Б. В. Горнунга на
книгу Вл. Ге ор г і є в а «ПроблемЬІ минойского язЬІка» («ВопросЬІ ЯЗЬІ
кознаниЯ», 1954, N'o 2). Пор. теж J. F о u r q u е t, "Les mutations conso-

nantiques du germanique", Paris, 1948.
20 Див. Н. К r а h е, "Germanisch und Illyrisch", Festschr. fiir Н. Hirt,
1936, 11, 565. Щодо ik : mik пор. і хеттські форми uk : ammuk (див.
И. Ф ри др их, «Краткая rрамматика хеттского язь1ка», 1952, стор. 72).

2*

19

в біль1;11ій

Германські слова у фінській мов121

Зупинимося тепер на деяки~ специфічних рисах давні;-:

І

і

і

гот.

І

І

gul.P (золото) [основа gulьa- ]: фін: kulta,
rt:J"I. *hringaz (перстень): фін. rengas,
гот. badi (ліжко) [основа badja-]: фін: patja (подушка),
гот. lamb [основа lamba-] (ягня): фін. lammas,
ст.-в.-нім. habuh (яструб): фін. havukka, haukka,
ст.-ісл. hvalr (кит): фін. valas,
гот. lein (льон): фін. Шnа,
ст.-англ. ryge (жито): фін. ruis,
ст.-в.-нім. habaro (овес): фін. kauгa,
гот. sama (той самий): фін. sama,
ст.-ісл. hunang (мед): фін. hunaja.

І

І
І

І

t·

•

і

І
І

І

І

констатували

європейські
мови вже в найдавніших засвідчених формах
(див. староіндійську мову вед, мову епопей Гомера, мову
найдавніших
італійських
написів і т. п.)
являють собою
окремі системи, які значно відійшли від прамовного стану
і розвинулися за своїми внутрішніми законами. Те саме ще
21

1941.

20

В. С о І І і п

d

е

r, "Die urgermanischen Lehnwбrter im Finnischen ",

Н а г? л ос.

§ 15:

Давній

індоєвропейський

наголос

мав дв1 основю риси. По-перше, він був рухомий і в зв'яз

ку з цим ніс. фонологічне нава~та~ення, тобто міг бути
засобо1:;1 розр1зненняu значень слш 1 форм. 2 з З давніх індо
~вр.~пеиських мов наикраще зq~р.~гла рухомий наголос старо

~нд~~ськ~ мова вед. В описах щє1 мови, що їх нам залишили
шщисью

граматисти,

вказується

не лише

на

наголошений

склад, але й на тонкі нюанси в ступені наголошеності нена

голошених.

Акцентові

розрізнення,

зроблені

граматистами щодо ненаголошених складів,

індійськими

були

інтонацій-

ного порядку: різниця між ними (anudatta, pracaya, svarita),
а

так_ож м1ж__ ненаголошеними і наголошеними
складами
( anudatta, 11datta) полягала у висоті тону.
Отже, друга характерна риса індоєвропейського наголо
су - його музичність. Наголошений ск"1ад відрізнявся від

р1знятися м1ж собою й характером інтонації. Як на це вка

т?го, окрем1. наголошені склади різних форм і слів мог:ш від

!

зу~ наголос старогрецької мови (а з сучасних

j

акут (з однією тонічн:.>ю вершиною) та циркумфлекс (з дво
ма вершинами), напр. rp, іJ.Лср~, лит. alga (користь, нагоро

германських мов, що проявляється в основній масі коренів
та афіксів, спільних для германських та інших індоєвропей
ських мов, а також в індоєвропейському походженні усіх

індоєвропейський характер; це стосується у великій мірі також
і побудови речення та його частин.
Не треба, однак, розуміти цього ;ак, що г.ер~анські
мови і навіть германська мова-основа ючим не вrдр1зняли
ся від індоєвропейської мови-основи.
Навпаки, усі індо

Фонетичні особливості

І

походження

без винятку закінчень номінальних та вербальних відмін.
Принципи словотворення в германських мовах мають теж

а)

ненаголоше~их тим, що інтонувався на найвищому тоні; крім

і

І

індоєвропейське

мови-основи.u

І

ІІІ

Ми

європеисько1

І

f

§ 14.

стосується й германської мови-основи і,

rерман~ьки~. мов, якими вони р1зко відрізняються від індо

Ось декілька з таких слів:
гер:...1. *kuningaz (старіший): фін. kuningas,
геrм. *drul1tinaz (воєначальник): фін. ruhtinaz,

Прим і т ка.
У фінській мові є й такі слова, які через посеред
шщтво
германської
мови прийшли з латинської: vііпа (вино), punta
(фу1п), \(ati\a (котел), kauppa (магазин) та інші.

м1р1

зрозум1ло, також окремих старогерманських мов.

З незапам'ятних часів сусідами германців були
фінські племена. Особливо тісні зв'язки між ними налагоди
лися в перші століття нашої ери. Тоді у фінську мову попав
ряд германських слів, які там наче «законсервувалися» та
зберегли такі архаїчні риси, яких не зберігає жодна з гер
манських мов. Це стосується передусім ненаголошеної ча
стини слів (закінчень та суфіксів). Тому вивчення герман
ських слів у фінській мові має немале значення для рекон
стр_укцїі прагерманської відміни і афіксації.

§ 13.

І

і
І

і
І

І
І

і
І

ІІ

і

- литовської)
в шдоєвропейській мові-основі існували дві основні інтонації;

да): гр. іJ.ЛсрТjс;, лит.

algos.24
Германський наго~ос докорінно відрізнявся від індоєвр.о
пеисько~о. В .епоху шсля першого пересування приголосних
(останю стошття до н. е.) германський наголос закріпився
u

за першим
22

ности

складом

слові,

втративши

своє

фонологічне

Цьому питанню присвячена книга А. Ме й е «Основнь~е особенгерманской

франц. вид.).

~ Подібну

групnЬІ

роль

в схщнослов'янських.
24

у

ЯЗЬІКОВ»

відіграє

наголос

(М.,

1952,

і в ряді

переклад

з

сучасних мов,

п'ятого

напр.

Вчені думають, що інтонаційні різниці існували і в ненаголоше

них складах; як доказ наводять

різницю між гр. ot"X.Ot

(доми), Ot'X.Ot (вдо

ма), а також розвиток довгих ненаголошених голосних в германських
мовах. Див. напр. О. Гу й е р, «Введение в историю чешского язь~ка»
(М., 1953, рос. перекл~д з третього чеськ. вид., стор. 22-25), а також

пр~мітку на стор. 22
пеиськоrо

наголосу,

1 наст. Говорячи про
ми маємо на увазі

музичний характер індоєвро
стан,

який

існував

безпо

середньо перед виділенням окремих інд0€Вропейських мов (пор. Н. Ні

"Der Ablaut", 1921).

r t,

j
І

І

І

І

21

навантаження і ставши одним
межування (делімітації) слів.

з

фонетичних

засобів

роз

-звука і ) ·. З цього вих_одить, щ~ і в латинській мові, як і в грецькій, існу
в_ал? м~тивоване розр1зненн_я м1ж двома типами інтонації в другому скла

д_~ вщ юнця. Тре?а. одна~, ш~к.реслити, що латинський наголос мав значно·

В історичну епоху германських мов усі слова наголошую

ться на першому складі, за винятком дієслів з префіксами,
в яких наголошується корінь, напр. гот. ga-tairan, us-hafjan.
Це пояснюється тим, що в епоху усталення наголосу дієслів
ні
префікси були ще самостійними, хоч і ненаголошеними
словами
(проклітиками). Так, напр., в готській мові між

префіксом і коренем дієслова може знаходитися частка u. uh.
а навіть і питальний

займенник:

ga-u-l1a-sel1i

(Marc. 8,23]

(чи він що бачить) .2s
Цікаво підкреслити, що рефлекс давнього рухомого на
голосу зберігається

в системі

старогерманського

консонан

тизму,
а саме в так званому граматичному чергуванні, яке
пояснюється законом Вернера (див. § 150).
Прим і тк а. Усталення наго,1осу на першо~.1у складі або на об~н~
женій кількості складів відбулося й в інших індоєnро11еііських мовах 1:
різні епохи їх розвитку.
В старогрецькій мові наголос був обмежений трьома останніми скла

дами

слова,

пор.

ст.-інд.

дієприкметник

ЬІ1агаmапаІ1,

гр.

'fєр611-є'І()~

(той, що_ несе собі). Фонематичне розрізнення між акуто'м і циркумфлек

сом збер1гається лише на останньому складі (якщо він наголошений). На

третьому від кінця складі можливий лише акут, на другому від кінця

-

репартиція акут; циркумфлекс залежить від характеру останнього складу:

ou'to; (цей): ou't(I); tтак)
формами

ol-x.ot

иого складу

(пор. наведену у виносці на стор. 21 різницю між

~а о(мt, яка

пояснюється

акутовою інтонацією ненаrолоше

n oi-x.ot і циркумфлексовою в оі-х.и).

В новогрецькій мові розрізнення між акутом і циркумфлексом зника~
зовсім.
В латинській

мові ще в доісторичну

першому складі слова,

незважаючи на

епоху

наголос

усталюється

те, корінь це

чи

на

префікс. Це

обумовлює
різницю у вокалізмі таких пар слів, як amтcus : in-im1cus.
сапо: се-сіщ, fa.cio: соп-fісіо: coп-fectus.
Безпосередньо перед початком літературної традиції в латинській
мові виникає, однак, інша регуляція наго.'Іосу: наголос падає на другий
склад від кінця, якщо в ньому є довгий голосний, і на третій від кінця.
Зваживши, що довгий голосний (і довгий склад в цілому) складає
ться з двох мор,26 закон латинського наголосу можна сформулювати так:
латинських

словах

наголос

припадає

на

передостанню

морv

перед

останнім складом. Таким чином, щодо наголосу di~i і Hd~i це по суті
один тип: u\.J"x (u -

milia

мора, х -

останній склад). Пор. ще mille {uux):
mille наголос буде спадний (наголошена
mf\ia - зростаючий (наголошена друга мора
27

Отже, в слові

(u6\ux).

перша мора звука

І), а

в

І

явище,

відоме

також

в

грецькій

та

литовській

мовах,

на

об'єктивна одиниця виміру довготи складів у таких

мо

зивають тмезис (tmesis). Пор. ще at-uh- ~aп-gaf[Marc. 14, 44] (і віддав),
diz-uh-~iш-sat [Marc. 16, 8] (опанував), mф-ni-qam
(Joh.
6, 22] (не
прибув).
26 Мора

-

вах, як грецька, латинська, суч. сербська, литовська, а можливо й анг
лійська. Короткий
27

і

22

А

другим

саме:

склад дорівнює одній

fidei=u\ux, dici=u\uvx;

складом від кінця.

морі, довгий

знак

І

-

межа

двом.

між третім

характер, ні_ж

старогрецький.

ських

мовах.

сьюи,

польсьюи,

._з

балтосл~в'янськ~.х

мов від?уваєт~ся

чесьюи,

словацькш

та

усталення наголосу в лати

шших

мовах.

і

Литовська мова зберігає_ інтонаційне Р?Зрізнення між акутом і цир
кумф~ексом, .~о частко_во вщбиває стан 1ндоєвропейської мови-основи.
Зате 1нтонац11 сербсько~ мови результат її внутрішнього розвитку.

1

б1льшосп шших шдоє~ропеиських . мов) була заміна музич
ного наголосу
динам1чним ( ексшраторним). Наголошений

І

і
І

j

І

і

•.
і
іІ
і

. Насту.п~им но_вовведенн~м в германських мовах (як і в
склад

~ерманських

М?..8

хар~ктеризується

не

висотою

тону,

а енерп.єю артикуляц11. У з~ язку з цим зникло й інтонацій
не розр1знення м1ж акутом 1 циркумфлексом, яке базувалося
саме на музичному характері наголосу. Деякі сліди цього
давнього

розрізненн_я

можна

бачити

в

ненаго.цошен~х складш старогерманських

проходили
нації.

процесах редукпії
мов, процесах,

які

р1зними шляхами в залежності від давньої інто

П І?." мі~ ка.

Наявність МУЗ!fЧНого наголосу в такій сучасній гер-

і

і11ансьюи мов1, як шведська

І

ном), не може бути контраргументом
проти
сказаного про
зникання
музичного наголосу в германській мові-основі. Шведський музичний на
голос J?ОЗвинувся згодом і не має нічого
спільного з індоєвропейським.
Взагал1 х~рактер наголосу сучасних германських мов мало чим нагадує

І

і

І

'
І

І

І

і

І

І

І

І

і

І

І

і
і

!
25 Це

вираження ~инам1чнии

На першому вщ початку слова склад~ усталився наголос і в кельт

j

якщо в другому є короткий голосний; пор. di~i (дня): Hdei (віри).

в

б1льш

і
І

ІІ

і

І

(розр1знення між

так званим акутом

і гра

стан, що ~снував у старогерманську епоху. Пор. нім. leberidig, Holuпder.
і ще такі пари слів, як Gebet: gebet, modern: m6derп, англ. ассепt
(іменник): ассепt (дієслово).29

Forelle 28

Зміни в системі акцентуації германських мов дуже від
билися на дальшому їх розвитку. Корінь слова, який в
індоєвропейській
мові-основі
був
часто
ненаголошений

дістав на грунті германської мови-основи додаткову харак~

теристику наголошеність. Цей факт виділив
кореневий
склад з-поміж інших складів слова, зробив його до певної
міри самостійним мовним елементом в рамках даного слова.

Фонетичне

виділення

кореня було, без сумніву, надзвичай

но ·важливим фактором при визначенні дальших шляхів роз
витку

старогерманських

мов.

По-перше,
наголошеність
кореневого складу
зробила
~ожливим виникнення цілого ряду префіксів, яких не було
и не могло бути в індоєвропейській мові-основі.
По-друге, усталення наголосу на кореневому складі сло
ва послужило
основною причиною «фонематизації» індо28 Див.

-стор.

О. В е

h

а

gh

е І,

deutscheп

"Geschichte der

Sprac.he", 1928,

XVII.

29 В

даному

негерманського

випадку

немає

походження;

.специфічно англійські.

ніякого значення, що ассепt

явища

зв'язані

з

наголосом

-

цього

слово
слова,

'
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європейського
апофонічного
чергування
голосних (див.
яке в індоєвропейській мові-основі було явищем

також індоєвропейське чергування голосних, яке, як було
сказано, набуває на германському грунті функціонального

похідним,

навантаження.

§§ 96-110),

безпосередньо

зв'язаним з акцентуацією.

В гер

Загальна кількість індоєвропейських голосних скорочуєть
ся в результаті збігу ряду голосних фонем. Так, три індоєвро

манських мовах це чергування стає одним із важливих за
собів
морфології та словотвору як так звана внутрішня
флексія та внутрішній словотвір.
По-третє, енергійний динамічний наголос, який завжди

падав на початковий (або кореневий)

склад, зовсім змінив

характер
мови, її ритміку і темп. Ненаголошені склади,
а саме дієслівні префікси, усі суфікси і закінчення наче по
падають в тінь та починають редукуватися;
ця фонетична

редукція

відбувається

поряд з семантичною

редукцією або,

можливо, до деякої міри є її наслідком. В результаті еволю
ції ненаголошених складів виникає особлива система гер
манських голосних, важливим елементом якої є ступінь на

голошеності.

Так,

наприклад,

вже

в

доісторичну епоху в

ненаголошеному складі не могло
знаходитися
коротке е;
воно переходило в і. Дуже рано також в більшості герман

ських

мов (за

винятком

готської)

ненаголошені

дифтонги

стягаються в довгі голосні, які, в свою чергу, стають корот
кими, а то й зникають зовсім.

Нарешті, по-четверте, характерні

риси

германського на

голосу зумовили виникнення особливих метричних законів
старогерманської поезії: наявність визначеної кількості на
голошених складів, незважаючи на кількість ненаголошених

і

і
І

І
І

І

самого

переднаголошеного

приголосного

на

початку

(Пісня про Гільдебрандта,

wederwїsa
(maпon) 31

див.

~!і,

у функції ск.ладотворчих е.rн~~1ен
на германському грунті n групи

о

ur (ru), ul (lu), um, un

(пор.

§ 55).

В системі приголосних в германській
1\ІОВі в1доуваІ:Оться
процес,
відомий
під
назвою
«пересування
приголосних»

(Lautverschiebung), що зумовлює виникнення ряду приголос
них, в першу чергу спірантів, які були невідомі індоєвропей
ській системі фонем. З другого боку, в результаті пересунання
приголосних на германському грунті зникає тип дзвінких про
ривних

(mediae

та шеdіае

aspiratae).

(вокалічних і консонантних, тобто тематичних і а:тtематичних).

·
-

Гіге.r~ака род11•1 і воїн".»

на

чергування відіграло деяку ро.:~ь у роз

З другого боку, спостерігаємо тенденцію до нового принципу

поділу за граматичним родом. Так, індоєвропейські іменнико
ві основи на -а (>герм. -•О) можуть бути на германському

407-408).

зо «Гільдебрандт сказав, син Герібрандта; він був старший муж".~
31 «Підняли паруси, досвідчені в вітрах мужі зробили так, щоб вітер
«Вітаю тебе, Гродгар. Я

.Граматичне

§ 17. Деклінація. У відміні іменників; та. прикмет
ників зберігаються ще сліди класифікації за типами основ"

22:39-2240).

Hг61jgar, hal. І~ eom Higelaces
(mreg ond mago{!egn ... )з2

ззаду віяв."»

по

сові та деякі зубні приголосні.

8).

§ 16. С ист е м а ф он е м. В системі голосних зберігає
ться індоєвропейське розрізнення між короткими і довгими
голосними, особливо в ненаголошених складах. Зберігається

24

о

голосних

б) Морфологічні особливості

(Беовульф,

2

о

германських

Нарешті треба додати, що відносно рано (в 1-ІІ століттях.
н. е. або ще раніше) в кінці слова зникли індоєвропеііс;,кі но

(Segel йрр d;duп)
weros, lietun wind after
(Геліанд,

J

розвитку

витку германської дієвідміни та словотвору.

першого

gimahalta, Heribraпtes sunu; her was heroro mап ...30

\Vres,

J

звуків

голосу.

і другого піввіршів, а іноді й в другій частині першого піввірша, напр.:
Hiltibraпt

наголосу для

передній параграф).
Індоєвропейські сонанти
тів r, І, m, п розвиваються

чергування, яке стає немотивованим з моменту усталення

Пр и м і т к а.
Другою, похідною рисою старогерманськоі
поезії
був так званий алітераційний вірш, тобто вірш з обов'язковим повторен
того

чення

В епоху германського пересування приголосних вшінкає
особливий тип чергування приголосних, так зване граматичне

(акцентний вірш).

ням

пейські короткі голосні а, о, ;3 зливаються в германське а;.
u, ь дають герм. u; ідє. довгі а, о дають германське о.
Особливо
зменшується кількість дифтонгів, до с~.ладу
яких входять елементи j, w, ;3, ь; з надзвичайно великої іх
кількості в індоєвропейській мові-основі на германському
грунті зберігаються всього три дифтонги: аі, au. eu (про зна

грунті лише жіночого роду.

І

і

І

Разом з тим кількість типів основ зменшується. В ;•ц~ому
відношенні особливо важливою є германська (і не тільки гер
манська) тенденція усунути атематичний тип основ. Атема
тична відміна іменників втрачає ряд характерних рис: змін
ність наголосу, апофонічне чергування кореневих голос~іих,
граматичне чергування приголосних в кінці кореня.

25·

часі); індоєвропейський умовний спосіб (кон'юнктив) зник
з германських мов безслідно.
З трьох індоєвропейських станів зберігаються лише два:

А-тематична відміна кореневих прикметників зникає зовсім.
Зате в германській мові-основі розвивається нова, так звана

слабка

, відміна прикметників за суфіксальним типом основ

·на -IL Кожний

германський

активний та м~~іо-па_сивний, 33 причому цей другий засвідчени~і

прикметник (за незначними ви

нятками) може відмінюватися як за типом сильної (вокаліч
ної), так і слабкої відміни. Явище такого роду було зовсім
невід,()м•е індоєвропейській мові-основі; далеку аналогію до
нього можна бачити лише в номінальній і прономінальній
·відмінах слов'янських прикметників. Треба підкреслити, що
й система відмінювання займенників мала немалий вплив на
деклінацію германських прикметників. З другого боку, за
йменники не мали впливу на відмінювання іменників (напр.
на утворення окремих відмінків множини). В цьому від
ношенні германські мови більш архаїчні, ніж, наприклад, ла
тинська, грецька, старослов'янська та інші.
В давніх германських мовах зменшується і кількість гра
матичних категорій.
З трьох індоєвропейських чисел зберігаються у відміні
іменників і прикметників лише два: однина і множина. Двої
на засвідчена в основному лише в деклінапії германських за
йменників, які взагалі в деяких відношеннях справляють вра
ження дуже архаїчних.
З восьми індоєвропейських відмінків зберігаються в старо
германських мовах максимум шість: називний, родовий, да
вальний, знахідний, орудний (в однині деяких типів) та клич
на форма; індоєвропейські відмінки-місцевий та відкладний.
які зникли й в ряді інших індоєвропейських мов, не залишили
на германсько~у грунті ніяких слідів.
§ 18. Кон'югація. В дієвідміні, як і в деклінацн, зни-

кає атематичний тип (ідє. тип дієслів на -mi). В теперіш
ньому часі зберігає окремі риси атематичного відмінювання
мінімальна кількість германських дієслів (в західногерман
ських мовах - чотири, в готській та скандінавських мовах лише одно).
В системі германської дієвідміни дієслова поділяються на
дві основні групи: сильні, у відмінюванні яких використо
вується

апофонічне чергування

кореневих голосних, що ста

новить особливу систему, та слабкі, які утворюють минулий
час аа допомогою особливого дентального суфікса. Претерит
(минулий час) сильних дієслів виник з індоєвропейського
перфекта.
Слабкий
претерит особливість германських
мов - являє собою, як здається, вторинний аорист номіналь
ного походження.

З давніх індоєвропейських дієслівних категорій герман
еькі мови зберігають тільки деякі залишки: три особи, три
числ-а (лише в готській мові, в усіх інших тільки два: однина

і множина), три способи

-

(оптатив)

(імператив)

та наказовий

дійсний (індикатив), бажальний
(лише в теперішньому

.1ише в ГОТСЬКІИ

МОВІ.

На місці розгалуженої системи індоєвропейських часових
форм 34 у старогерманських мовах знаходимо лише два часи:
теперішній (praes~ns) і минулий (praeteritum); для майбут
нього часу окремо~ форми немає зовсім.
З ряду індоєвропейських дієприкметників зберігаються
.1ише два: дієприкметник теперішнього часу з активним зна

ч~нням т_а ді_єприкметник минулого часу, як-ий в системі пере
:одних д1єслш

має

пасивне

значення.

Зате в системі германського дієслова існує невідома індо
європе~сь_кій .мові-ос.нові категорія інфінітива, який розвинув
ся

з

ВІДДІЄСЛІВНОГО

Іменника.

Система германського дієслова характеризується строгим
паралелізмом і схематичністю, чим вона теж відрізняється від
«вільної» системи індоєвропейського дієслова.

в.) Синтаксичні особливості

§ 19.

Щодо синтаксису давні германські мови досить кон

сервативні; на ранньому етапі їх розвитку ніщо не вказує на
які-небудь важливі зміни в цій галузі.
Можна тільки помітити тенденцію до сталого порядку слів.
Це особливо стосується місця особової форми дієслова (в за
хідногерманських мовах в кінці речення, в північногерман

І

ських, особливо староісландській,- на початку речення). Так
само цікавими
групах (напр.
ня, замикання
Привертає

І

як

є деякі синтаксичні конструкції в номінальних
партитивний атрибут), деякі явища узгоджен
і т. п.
увагу також поліфункціональність відмінків

результат синкретизму.

і
І

І1

І!

!
і

г)

Лексичні особливості

§ 20. За даними дослідників германської лексики, 35
б.1изько двох третин германських коренів індоєзропейсько
го походження. Сюди належать усі числівники, займенники,
сильні дієслова, допоміжні слова. Так само індоєвропейськи·
ми є майже всі засоби і типи словотворення (в першу чергу
афіксація і словоскладення). Лише так зване внутрішнє сло33 Формально це давній середній стан
(медіум),
rз готській мові також і пасивне значення.
~~ Точніше кажучи, це, власне, видові форми.

який,

одна~\.

~нн?

0
~ Див. S. F е і s t, "Indogermanen und Germanen", Halle а. d. Saale:
192.4, стор. 88; F. В r а u n, "Die Urbevolkerung Europas und die Herkunft
der Germanen", Berlin, 1922, стор. 35-36; F. К І u g е, "Urgermaпisch",
Strassburg, 1913, стор. 45, 47.

2ї

вотворення за допомогою немотивованих чергувань фонем

--

мен, їх відокремлення від германської спільності починається
диференціація германської мови-основи, виникають окремі
старогерманські мовні групи, які в свою чергу діляться на

пізнішого походження.

Близько тридцяти процентів германських коренів

-

невід?

мого походження. Можна думати, що деяка частина цих сл1в

була запозичена

з

невідомо~ нам не_інд:оєвро~,ейської

окремі мови і діалекти. Цей процес, надзвичайно складний і
до сьогодні ще не повністю вивчений в реальній історичній
обстановці (диференціація, вторинне зближення, в окремих
випадках змішання споріднених діалектів і т. д.), дав в р€

мови

племені, яке заселяло територ1ю. яку шзшше заиняли герман

ці. Інші з цих слів могли прийти сюди торговими шляхами

разом з імпортними товарами. Це слова, щ? о~начають ча
стини тіла та предмети щоденного вжитку,

понять, зв'язаних з мореплаванням,

а

І!НШІ стосуються

решта

-

військової

справи. Ось деякі з них: 36
ст.-в.-нім. hant, гот. haпdus (рука),
ст.-в.-нім.

kruog

(гарнець),

ст.-в.-нім., гот. hus (хата),
ст.-в.-нім. silabar, гот. silubr (срібло),
ст.-в.-нім. ara,vei3 (горох),
ст.-в.-нім. gersta (ячмінь),
ст.-в.-нім. hanf (коноплі),
ст.-в.-нім. hrind (велика рогата худоба),
ст.-в.-нім. scёf (вівця),
ст.-в.-нім.

sao,

гот.

saiws

(море, озеро, трясовина),

ст.-в.-нім. scif (корабель),
ст.-в.-нім. swert (меч),
ст.-в.-нім. scilt (щит, дошка), гот. skildus,
ст.-в.-нім. helm (шолом), гот. hilms.
З другого боку, необхідно відмітити відсутність в герман
ській мові-основі деяких індоєвропейських коренів. Найбільш

і
і

1І
І

І

!

І

і

яскравим прикладом є надзвичайно поширений ідє. корінь *dо
(давати): гр. of-ow-rи, ст.-інд. da-da-mi, лат. do, слов. ДА121t.
який не залишив ніякого сліду в германській лексиці.
Взагалі можна сказати, що германський словник належить
до «європейського» типу, куди належать також словники
грецької, латинської, кельтських та слов'янських мов, на про

тилежність «азіатському» типу індоіранської мовної групи. 37

Розділ

J

j

2

ряд

старогерманських

мов.

які

можна

Германська мова-основа
~
i
~
західногерманська
північногерманська
група

класифі

східногерманська

група

група

Західногерманська група втрати.па зв'язок з германською
спільністю раніше, ніж будь-яка інша група; тому західно
германські мови протистоять в своїй структурі усім іншим
старогерманським мовам. 4 с; Зате північно- і східногерманські
мови в багатьох відношеннях близькі між собою: це свідчить
про спільність їх розвитку протягом якогось довшого періоду
після ізоляції західногерманських племен.
Однак картина взаємозв'язків між германськими мовами
була б неповною, коли б ми не згадали про вторинне збли
ження між західногерманськими і північногерманськими мо

вами в епоху після відділення східногерманських племен (на
початку нашої ери). Нарешті необхідно вказати на цілий ряд
готська-німецьких мовних аналогій, виникнення яких пояс
нюється історичними зв'язками між готами і німецькими пле
менами в другій половині першого тисячоліття нашої ери.
Ці мовні відповідності тим більш яскраві, що обидві згадані
германські мови належать до різних груп: готська до східно
rерманської, а німецька до західногерманської.
§ 22. З а х ід н о ге рм а н с ь к і м о ви можна поділити
за Плінієм Старшим 4 І, Тацітом 42 та Ф. Енгельсом 43 на три
групи: інгвеонські, іствеонські та герміонські.
Західногерманські мови можна класифікувати ще й за
ознакою

так

званого

«другого

пересування

приголосних»

(§ 179). Інгвеонська група не знає цього процесу зовсім. Гер

МІСЦЕ ГОТСЬКОІ МОВИ СЕРЕД ГЕРМАНСЬКИХ

міонська пройшла друге пересування повністю (особливо
південнонімецькі діалекти: алеманський та баварський). Щодо

Германська мова-основа, яка виникла внаслідок
описаних в попередніх параграфах процесів, 38 не залишила
ся єдиною. В результаті міграції окремих германських пле-

§ 21.

іствеонської групи,.то нижньофранкські її говори не проходилv.
зs Див. напр.

Н. Ра и І,

"Deutsche Grammatik", І. В. 4. Aufl., 1956.

40 Прокош, як здається, стоїть на

36 Подаємо ці слова в староверхньонімецько111у звучанні, а де мож
ливо, й в готському. Треба, однак, пам'ятати, що наведені слова nош11-

протилежній точці зору, але його

погляд висловлений так туманно, що зрозуміти його трудно (див. 3. Пр о
ко ш, «Сравнительная грамматика германских язь1ков», 1954, стор. 23).

рені і в інших староrерманських мовах.
37 Деякі германо-арійські корені подає
за йог. Шмідтом Ф. Клугє
(днв. "Urgermanisch", 1913, стор. 2).
38 Докладніше про них буде сказано в спеціальних розділах книги.
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зультаті

кувати на основі такої схеми: 39

41
42
43

том

1

"Historia naturalis", 3-6.
"Germania", 2.

«Франкский диалект», «К истории древних германцев»

(Собр. соч.,

XVI).
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цього процесу; в інших франкських говорах, хоч в деякій :-.1ірі.
цей процес відбувся.

44

,.,
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Сер,ед західногерманських мов особливо чітко виступа~
інгвеонська група, яку характеризує ряд рис фонетичного 1
морфологічного порядку: ві~сут~ість результатів другого пер~
сування приголосних; назал1зац1я голосних п_еред глухим.и сш

рантами; тенденція
палаталізації

до

стягнення

задньопіднебінних

дифтонпв;

Т~:'!-!денц~я

д?

приголосних; сильна редук

ція ненаголошених голосних; наявність єдиної форм~ д.~я
усіх трьох осіб дієслова в множині; зникання слабких д~єс.:1ІВ
третьої кон'югації (див.§ 581).
.
Лише

саксонська

мова,

яка

рано

приєдналася .до

шм~

цької мовної території, має деякі риси, близькі до шших ю
мецьких діалектів;

це

стосується

в першу чергу

характеру

еволюції ненаголошених звуків.

Із західногерманських мов і діалектів розвинулися

сучасні германські мови:

англійська

такі

..

(на базі англосаксонсько1);

..

нім·ецька (на базі герміонських і південної та центрально~

частини іствеонських діалектів та саксонської мови);
голландська

.

(на базі північної частини іствеонських д~а:

лектів та фризької

мови

з деякими

впливами

саксонсько1

мови).

З старофризької мови розвйн~лася сучасна фризька
(в межах голландської та німецько~ мовних територш).

Група давніх . п і в н і ч н о г ер м ~ uн ських
мо в,
які називають ще скандшавськими або нордшськими, являла

§ 23.

н Пор. В. М. Ж и рм у н ск и й, «Франкский диалект» Знrельса н про

блемЬІ немецкой диалектологии» («ИностраннЬІе язЬІки в школе», 1954,

№ 5) та його ж «Немецкая диалектология», М.-Л" 1956.

30

основи.

Пранордійська мова

І

І

і

І

--.

,;-~--'~---

західноскандінавська

східноскандінdвська

мова

І

LНШt

Іанмосаксон-

І

І

І
І

І

І

І

/

І

tрраикські

; tlІ

І

2ЄP"'LOHCbKL

' z;.вори
/

мо/Jа
/І

І

[...___----.,\

и

І

саксонс1>ка

но6а
І

8

і.ст6еонсакі

а.нгло-tрри.JьІШ.

староtрриsька

о

собою значно більш монолітну єдність, ніж описані західно
германські. Група скандінавських мов виникла в VII-X ст.
н. е. з так званої пранордійської мови, засвідченої найдавні
шими рунічними написами. Пранордійська мова своїм:іфоне
тичним
складом ще дуже близька до германської ~.ювис

ісландська

І

мова

норвезька

датська

шведська

фарерська

В епоху вікінгів

(VIII-XI

століття) територія скандінав

ських мов значно розширилася завдяки набігам скандінав
ських мореходців на Ірландію, Великобританію, Францію
(Нормандію) і т. д. Крім того, в ту епоху скандінавн колоні

зують острови північної частини Атлантичного океану, в тому
числі й Ісландію (872-930), а також і південне узбережжя
Гренландії та, мабуть, східне узбережжя Північної Америки.
В ІХ ст. скандінави з'являються й на території древньої Русі.

Це - варяги (ст.-ісл. v~ringjar), виходці з Швеції.
Однак згодом територія скандінавських мов знову змен
шується. На в,еликій частині колонізованих земель скандіна
ви
асимілюються з місцевим населенням, втрачають свою
мову і взагалі свою національну самобутність. Так сталося

у Великобританії, те саме відбулося й у Франції, де норман
ни

(як там називали скандінавів)

під час

так

званого нор

манського
завоювання Англії (1066 р.) говорили по-фран
цузьки і навряд чи ще відчували кровний зв'язок з населен
ням Скандінавії.
Найважливішою
для
германістики
мова, на якій зберігається надзвичайно

поетична

(«старша»)

і

прозаїчна

є староіс.пандська
багата література:
(«молодша»)
Едда. пісні

скальдів, саги і т. п.
§ 24. Третю групу складають східно гер 111 ан сь к і
мо ви вандалів, бургундів, герулів, бастарнів, руrійцін,.
скірів, готів та ін. Усі східногерманські мови вимерли протя
гом раннього середньовіччя, не залишивши, за винятком гот

ської,

жодних

мовних

пам'яток.

Вивченню

явищ готської

мови й присвячена ця книга.

§ 25. Кожна з названих мовних груп має свої риси, які
відрізняють
її від інших. З другого боку, можна вказати
й на їх спільні риси. В цьому відношенні група. східногерман
ських мов з готською (як своїм основним
представником)
особливо близька до скандінавських мов. Ось основні гот
сько-нордійські аналогії.
31

а)

ст.-1сл.

Фонетика

J·. Германська група -jj- після короткого

гот.

einn:

наголошеного

·голосного «згущується» та переходить в готській мові в -ddj-,
в скандінавських - в -ggj-. Цього процесу західногерманські
ських

Ц1

щєслова

груп~:

герм. *treww- (вірний, союзний) >гот. triggwa, ст.-ісл.
tryggva. пор. ст.-в.-нім. triuwi;
герм. *1taww- >гот. glaggwб (докладно), швед. gtugga
(чатувати), пор. ст.-в.-нім., ст.-сакс. glau, ст.-англ. gleaw

утворюють

англ.

egg -

скандінавського походження.

Процеси, описані під пунктами

«законом Хольцмана».

1

і 2, називаються в германістиці

дієслова

відмежовану

починається

семантичну

(verba in-

гот.

fullnan,

ст.-ісл.

fullna

не

утворюють

(наповнюватися)

гот. gawaknan, ст.-ісл. vakna (прокидатися).'

і

П Ри :11 і тк а: _!3 західно~ерманських мовах дієслова на -пап (-пеn)
належать д~ одює1 з трьох шших слабких дієвідмін (або й до сильної):
ст.-анrл.

w"еспап

час wбс),

І

(народитися)

належить до сильної

в~дм1н11,

кон'югації

(мин

хоч зустріча_ються й слабкі форми (напр. дієпр. мин. часу

~rec~ed}. ст.-анг~. wrесшап _(виникати)

ст.-в.-юм. trunkaпen (п'яніти)

належить

-

до другої слабкої діє

до третьої слабкої дієвідміни.

_б. _І в_ готській, і в скандінавських мовах існує тип слаб
ко~ ВІДМІНИ _прикметників з основою на -їn (для жіночого

роду). В захщногерманських мовах цей тип зовсім відсутній
(пор. §§ 312-313).

j
І

в)

подвоєння в результаті асиміляції двох сусідніх приголос
:них. Ця тенденція зберігається в цих двох мовних групах
з епохи германської мовної спільності; вона особливо сильна
·в скандінавських мовах. Ось декілька прикладів з старо-

45 Суч.
46

форми

В західногерманських мовах ці дієслова
окремого морфологічного типу:

Зате як в готській, так і в скандінавських мовах існує

ст.-ісл. finna: гот. finpan (знаходити),
ст.-ісл. drekka: гот. drigkan (пити).
ст.-ісл. steiПІn: гот. staiпs (камінь),

ч1тко

вони виражають стан, який

терманських мовах.

ісландської мови:

основної

choat1va).

(розумний);

1( саджати).
Цей тип подвоєння (гемінації) спостерігається в західно-

другої

5. І в готські~, і в скан?.-інавських мовах поширені діє
сл?ва. так звано~ четверто~_ слабкої кон'югації на -па (п).

гається:

не характерне подвоєння приголосних в результаті пересуван
ня межі складу (перед j, а також r, І, п):
гот. akrs, ст.-ісл. akr: ст.-фриз. ekker, ст.-в.-нім., ст.-сакс.
ackar (поле);
гот. satjan, ст.-ісл. setja: ст.-англ. settan, ст.-сакс. settian

мовах ВІД ~ореня

-t ( <ідє. *-tha); в західногерман
ських мовах
ця форма
утворюється
від кореи я
_ф
.
.
третьо~··
основно~
орми з зак~нченням -1, напр.:
ГОТ. . halft (?), СТ.-ІСЛ.. J-ra]~t: СТ.-В.-НіМ. hu\pfi, СТ.-аНГЛ.
hul~e f!1Ylpe]
(ти допом1г) ВІД гот. hiJpan, ст.-ісл. hialpa,
ст. в.-н1м. helpfan, ст.-англ. helpan (допомагати).

збері-

гот. skuggwa (дзеркало), ст.-ісл. skugg-sja (дзерка;ю),
4
·skuggi .(тінь): ст.-в.-нім. s:uwo (тінь) . 6
3- Як для готської, так і для північногерманських мов

час

за д~помогою заюнчення

·«згущується» та переходить в готській і скандінавськнх мо

гот. bliggwan (вдаряти): ст.-в.-нім. bliuwan;

Друг~ ос_оба однини дійсного способу минулого

4.

сильних д1єсл1_в утворюється в готській 1 північногермаJ

rерм. *twajjo[m] (двох)>гот. twaddjё, ст.-ісл. tveggia,
пор. ст.-в.-нім. zweio, ст.-англ. twegea [g=j];
герм. *ejjo[m) (я пішов)>гот. iddja;
герм. *aajjan (доіти)>гот. daddjan, ст.-швед. dreggia,
пор. нім.-вестфальське deiern;
герм. *ajj- (яйце)>ст.-ісл. egg, кр.-гот. ada. пор. ст.-нім.
·еі, ст.-англ. reg [g=j] 45 ;
ст.-в.-нім. Fria (ім'я богині): ст.-ісл. Frigga.
2. Германська група -ww- після короткого наголошеного
-\VW-

§§ 200-203).

б) Морфологія

мови не знають:

.вах в -ggw-. В західногерманських мовах давнє

(один),

ains

ст.-ісл. matta: гот. mahta (я міг).
(Для готської мови приклади дано в

Словниковий склад

7: Як г_отська, так і скандінавські мови характеризують
ся в1~сутн1ст!О трьох атематичних дієслів, що мають значен
ня «ДІЯТИ», «ІТИ»,

«СТОЯТИ».

Ці дієс_лова зберігаються в західногерманських мовах:

ст.-в.-ю~.

І

tuon._ ст:-са~с., ст.-англ. don (діяти); в гот. мові

ма~мо на ного м1сщ д1єслово першої слабкої
дієвідміни
tauJan, так с~мо й в ст.-ісл. tбja, tyja (пор. ст.-в.-нім. zouwen,
ст.-англ.

І

і

І

І

І

!

І

taw1an

(готовити);

~т.-в.-нім: stan, stёn,
ст.-сакс. stan (стояти); в готській
мов1 ~ому вщповідає сильне дієслово standan ст.-ісл. standa

(пор. ст.-в.-нім. stantan, ст.-сакс. standan).
З

Б. М.

Задорожний

'
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.

11а а.
~..,,.:,у,,

.

П

:=r.f°

и м і т ка. Датське і шведське

о

sta правдоподібно захjдногерм~н

р (німецького) походження. Треба ще зауважити, що и в англ1й
мові цього атематичного дієслова немає: ст.-англ. standan. суч.

англ. to stand.

Ст.-в.-нім. gan, gёn (іти), ст.-саке., ~т.-англ. gan; в готській
мові існує лише дієслово gagg)a~ ст.-1сл. ganga (пор. ст.-в.

7

нім., ст.-сакс., ст.-англ. gang~n .
в. І в готській, і в старо1сланд~ьких мовах с~ово «во~а»

належить до основ

vatn.48

на

-n:

гот. wato, род.

watшs,

ст.-1с.:1:

вnх СJІів, в яких герм.

Як було вже сказано, деякі мовні аналогії існують.

ська мова внаслідок історичних подІИ (переселення гот1~) втра

тила зв'язок з скандінавською мовою-основою, а захщногер

манські мови, навпаки, нав'язали з північногерманськими мо
вами деякий контакт. Усі ці аналогії - фонетич~ого порядку.

Перехід групи приголосних pl>fl: гот. ~lшhan: ст.-в.

·нім. fliohan, ст.-англ. fleon, ст.-ісл. flyj!_ (тікати).
2. Перехід герман. re в а (ст.-англ. re).
В готській

мові

цей

голосний

переходить

в е

1,

таким

чином, співпадає з герм. ё:

_
latan, ст.-англ.
_
гот. mёtum, ге рм.* т ret- (ми зміряли): ст.-~акс. matun,
ст.-англ. m~ton, ст.-в.-нім. ma33um, ст.-ісл. matom.
гот. tёtan, герм. *tret- (пускати): ст.-сакс.
t~tan, ст.-в.-нім. Ja:53a11, ст.-ісл. tata;

З. В західногерманських і північногерманських мовах
дифтонги зі та au в ненаголошених складах переход~ть в

монофтонги: аі>ё. au>o.
..
В готській мові ці дифтонги зберігаються у всіх позиц1ях:

гот. hilpais (ти допоміг би):

ст.-в.-нім.

helfёs,

ст.-Ісл.

hiatper;

гот. laggai (довгі): ст.-в.-нім. lange, ст.-ісл. laпger
( <*Іапgё R);
",гот. sunaus (сина): ст.-в.-нім. suno, ст.-ісл. sonar (<*sunoR).
.·
4. Германський приголосний z переходить як в захщногерманських, так і в північногерманських мовах в r (явище

+

"ротацизму").

•1

Необхідно, однак, зауважити, що в 1<римсько-готській моnі іс~у
йапо дієслово geen, яке очевидно належить до того самого морфолог1ч
ного типу, що й ст.-в.-нім.g!n.
•s Ст.-ісл. vatn вторинно перейшло до основ на -а.

бути

збережене й в кінці, пор. гот.

mis<*miz:

чався він руною R і напевно відрізнявся в своїй артикуляції як від z. так
і від r; згодом він повністю збігається з с герм. *1astiz [пор. ла~. lюstis]
(чужинець, гість): рун. gastiR, ст.·ісл. gestr, 49 гот. gasts, але ст.-в.нім. gast,
ст.-сакс.

§ 26.

z може

цього слова· .111в.

і між західногерманськими та північногерманськими мовами_
Це явища вторинного порядку, які. ~иникли в епоху, ~оли гот
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Пр им і тк а. Треба зауважити, що германське z зберігається п за
хідногерманських мовах лиш<. в середині слова (за винятком односкладо

r.

в західногерманських мовах основа цього слова на

§ 317.

1.

z зберігається:
maiza (більший): ст.-в.-нім. mёro, ст.-сакс. mera,
ст.-англ. mara, ст.-ісл. meire;
гот. hazjan (хвалити): ст.-в.-нім. harёn, ст.-англ. herian;
гот. hausjan (чути, слухати) (s<z): ст.-в.-нім. horen,
ст.-сакс. horian, ст.-англ. hieran, ст.-ісл. heyra.

ст.-в.-нім. mir).
В кінці слові! цей звук зберігається лише в готській мові (де він стає
глухим s) та в скандінавських мовах. В архаїчних рунічних написах позна

ст.-в.-нім. wa33ar, ст.-сакс. watar, ст.-англ. wreter.
прим і тк а. Щодо «гетероклітичності:. парадигми

В готській мові

гот.

gast,

ст.·англ.

giest.

Скандінавсько-західногерманські

мовні

анаJІогії

мають,

без сумніву, вторинний характер і справляють враженнн ви

падковості. Жоден з вищенаведених фактів не дає права
робити які-небудь висновки. Усі ці фонетичні пересунення
і зміни зустрічаються дуже час-го і в ~сторії інших індоєвро

>

пейських мов. Перехід р
f відбувся в латинській мові; зву
ком ф ми передаємо грецьке 0 в ряді запозичених слів (пор.
кафедра: грецьке хос&Єор'1)5°. Те саме можна сказати й щодо
процесу їе >а (це сталося, напр., в староіндійській мові) та
z
r, який відбувся в латинській мові, деяких грецьких го
ворах, а спорадично й в слов'янських мовах.
§ 27. Нарешті треба згадати й про явища, спільні для
готської та староверхньонімецької мов. Пояснити ці явпща,
більшість яких відноситься до морфології, не вдалося. Дані
факти послужили основою теорії про вторинне наближення
німецької
мови до готської
( «готизація» староверхньоні
мецької мови) .5 1 В результаті цього процесу староверхньо
німецька мова відійшла в своїй етруктурі від інших західно
германських, в першу чергу інгвеонських мов, які повніше,
ніж німецька, зберегли західногерманський тип.
Ми не ставитимемо питання про вірність цієї теорії, яка
відноситься до історії німецькоі мови, 52 обмежимося ті.nьки
перечисленням готсько-німецьких аналогій. 53

>.

49 В окремих випадках в староісландській мові герм. кінцеве

нюється до попереднього приголосного: герм.* staiпaz,

рун.

z уnодіб·
stainaR. гот.

stains, ст.-ісл. steinn.
so Пор. теж сказане про перехід р в і в книзі О. J е s ре r s е п "Die
Sprache, ihre Natur, Entwicklung und Entstehung", 1925" стор. ~.. _
51 Див. F. W r е d е, "lngwaeonisch und Westgermaшsch, Ze1tschr11t fur
deutsche Mundarten", 1924, стор. 270.
52 Пор. О. В е h а g h е І,
.,Geschichte der deutschen Spracl1e", 1928,
стор. 7\-8.
53 Розглядаючи

ських

ці

явища,

~ш

не

буде~ю

брати до

уваги скандінав

мов.
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а) Фонетика

1.

гот. dagos, ст.-в.-нім.
(дні) [пор. § 241].

taga

проти ст.-англ.

dagas,

ст.-сакс.

dagos

Збереження носового приголосного перед глухим спі

рантом за винятком позиції перед германським [Х] (пор. § 22):
гот. fimf, ст.-в.-нім. finf: ст.-англ. Ш, ст.-сакс. fif (п'ять):
гот. tunpus, ст.-в.-нім. zaпd: ст.-англ. tбр [але сакс. tand]

5. На~вніст~ двох ~~льних Ф.орм прикметників в серед
ньому род~ (номша~ьно1 1 проном1нальної). В інших західно

(зуб);

blшd (сл ше).

гот.

германськ~х мовах ~снує .лише .коротка

. гот. Ь.lшdata, ст.-в.-юм. blшta3:

uns, ст.-в.-нім. uns: ст.-англ. tis, ст.-сакс. їїs (нас,

гот.

munps,

ст.-в.-нім.

mund:

ст.-англ.

mіф,

ст.-сакс.

форми прикметн_ик!'і в ч~лов1чому та ж1ночому родах: чол.

пни), ж1н. р. ЬІшtш

mїїth (рот).
Прим і тк а І. Перед германським (Х) носовий приголосний зникає
у всіх германських мовах (пор. § 189).
Прим і тк а 2. Зникання носового приголосного перед глухим спі·
рантом спостерігається і в деяких південно-західних говорах німецької
1\ІОВИ.

Збереження герм.

z

в кінці односкладових слів:

mis,

ст.-в.-нім.

mir:

ст.-англ. mё,

(мені);

ст.-сакс.

\J

mI,

І

!
!

u

гот.

форма:

ст.-сакс.

те

і

реня:

ст.-англ. h~, ст.-сакс. h~, hie, hl.
7. Збереження знахідного відмінка
ка: гот. sik, ст.-в.-нім. sih.

3. Оформлення

вом

Морфологія

називного

відмінка

однини

з основами герм. -О: в староверхньонімецькій, як і в готсьюи

різнення не знає й готська мова:

гот. piuda, ст.-в.-нім. deota: ст.-англ. }Jeod, ст.-сакс. thiod

(народ);

ст.-в.-нім. lёra: ст.-англ. lar (наука). 54
Архаїчні форми типу ст.-в.-нім. gimeinidh поруч з пізнішим
gimeinida (спільність) свідчать про те, що раніше і в німець
кій мові існувало західногерманське розрізнення між легко
складовими

і

важкоскладовими

основами.

4. Повна фонетична відповідність в називному відмінку

множини основ іменників чоловічого роду на герм. -а:

54 Справа в тому, що в західногерманськнх мовах після важкого складу

зникає ненаголошене кінцеве -u. Цим пояснюється різниця в оформленні
ст.-англ. gifu і lar.

ка. Суча~не ни.жньонімецьке

sik

виникло пізніше під вrти

дшлекпв.

множини вир~жаються єдиною формою:

мові, ця форма закінчується на -а (гот. giba, ст.-в.-нім. geba

ст.-англ. gifu, ст.-сакс. gebe (е< u) поряд з geba (можливо,
під впливом староверхньонімецької мови).
Дуже характерно, що в староверхньонімецькій мові зникає
в цьому типі деклінації західноrерманське розрізнення між
легкоскладовими і важкоскладовими основами. Цього роз

:

верхньоюмецьких

8. Збереження в дієвідміні формального розрізнення між
трьома особами множини. В інгвеонських мовах усі три особи

іменників

(дар), хоч за законами закінчення слів західногерманських
мов дана форма повинна закінчуватися в ст.-в.-нім. на -u; пор.

зворотного займенни

В інгвеонських мовах цієї форми зовсім немає.55

\J

При м і

б)

р. bliпter (слі

( слша).

6. Займенник «Він» утворюється і в готській і в староверх
ньонімецькій мовах від спільного кореня:
герм. іz>гот. is, ст.-нім. ег.
В інгвеонських мовах він походить від зовсім іншого ко

гот. weis, ст.-в.-нім. wir: ст.-англ. wё, ст.-сакс. wI, we (ми).
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та

П ри м і тк а. В старов~рхньонімец~кій мові існують паралельні довгі

нам);

2.

(номінальна)

ст.-англ.

гот.

1

але

1) ba1ram (несемо),
ст.-в.-нім. 1) beramёs
2) bairip,
2) beret
'
3) bairand,
З) beran't,
ст.-англ. 1, 2, 3 bera~,
ст.-сакс. 1, 2, З berad (-ад).

Ьеrёп

'

9. Нарешті треба вказати на деякі німецькі слова готсько
го походження. Іх наявність в німецькій мові і особливо в пів
деннонімецьки~ діа~ектах (в п.~ршу чергу в баварському)
п~.яснюєт~ся д1яльюстю готсько1 ар1ансько-християнської мі
с~~, яка д1яла на території південної Німеччини в V-\'I сто
л1ттях. Сюди ми можемо віднести:

>

гот. daupjan
ст.-в.-нім. toufen (хрестити) [первісно
занурювати];
гот. fastan
ст.-в.-нім. fastёn, -оп (постити) [первісно
тримати під вартою);
гот. haif>no (язичниця) [пор. haipi поле]: ст.-в.-нім.
heidan_,-in (язичеський) [пор. heida - поле].
·- Кр1м того, давнє поширення на південнонімецькій терито
р11 слова wїh (святий) можна пояснювати впливом готського

>

.• &5 В староанглій.ських поетичних пам'ятках VIII ст. зустрічається при
свшний займенник sш, який належить до системи герм. зворотного заііме11н1ша.
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weihs. Це слово було згодом витіснене англосаксонськими
Мlіg>ст.-в.-нім. heilag. 56
Можливо,

що

й

деякі

грецькі

слова попали в німецькv

За переказом, 57 готи вимандрували з східної Швеції або
з острова Готланд58 та поселилися на початку нашої ери
в пониззі ріки Вісли. 59 Протягом 11 ст. н. е вони пішли на

мову через готську, напр. назви днів тижня: ertag ( <'' Арєш"-:

пі~д~нний схід в напрямі 0 ск.іфсь~их степів· і зайняли узбе

(<

В ІІІ ст. готи завоювали римську провінцію Дакію та ро
били набіг~ сушею і морем ~а узбережжя Чорного та Егей

<

i/tJ.Єpci - вівторок), pherintag (
7tixpaaxєu~ - п'ятниця), pfinztag
7tЄ\1-'Іt't"IJ і/11-Єрс~ - четвер), sambaztag ( <*a~p.~ix'tov - субота).
Деякі навед·ені факти готсько-німецьких мовних аналогій

режжя Чорного моря в раиою Дюстра та Дніпра.

самі по собі надзвичайно цікаві і заслуговують глибокого ви

ського

вчення германістами. Однак для того, щоб зробити з них
які-небудь імовірні висновки, необхідно врахувати дані історії
та археології. Тільки в тісному зв'язку з історією мовного
середовища може бути зрозуміла історія самої мови.

·Кю~и (Кшwа), во~и перемогли на території сучасної Сербії

П р п м і т к а. В § 33 сказано про слід готського письменства на тt:рн торіі сучасної Австрії (Зальцбург). Цікаве в цьому відношенні зауваження
іВ. Шерера: «На території скірів і ругійців. які злилися з баварсько
австрійськпм племенем, знаходимо ще в дев'ятому столітті сліди :шання

готського алфавіту і готської біблії» (\V.

Scherer, "Gescl1icl1te der deutscheп

ВеrІіп, 1910, стор. 35). Таким чином, інші східногерманські плt:
мена, відчуваючи свій кровний зв'язок з готами, зберігали і продовжували
традиції готської культури.

Literatur",

На основі сказаного можна зробити такі висновки:
І. Германська мова-основа належить до західної групи
периферійних мов індоєвропейської спільності. Вона особливо

§ 28.

близька до давніх італійських та кельтських мов. Однак існує
й ряд германо-слов'янських та германа-іллірійських мовних
аналогій.
2. Готська

мова основний представник східної групи
германських мов. Вона протиставляється, з одного боку, скан
дінавським мовам, а з другого - західногерманським.
3. Незважаючи на належність до окремої групи, готська
мова бдизька до скандінавських мов, про що свідчить ряд
фактів.

Західногерманська група стоїть осторонь. Це вказує на те,
що вона відокремилася від германської спільності раніше, ніж

морІВ,

а

також

на

р1зні

частини

Балканського

пів

ост~ова .. так, в

238 р. готи перейшли Дунай; через кілька

ро~tв,

великого

арм1ю

шд. час

римського

походу

Імператора

під

11\роводом свого вождя

Деція, а

його

самого

вбили.

~ ?69 р. біля м. Н.іш (Сербія) готи програли битву з римаьким
вшськом, на чол1 якого стояв імператор

через сім років

(276

Клавдій

11.

Однак

р.) вони напали на Понт.

В ІІІ ст. серед готів починає поширюватись християнство
у формі аріанства.

Дещо пізніше, на початку IV ст., на території північного
Причорномор'я утворюється великий племінний союз, на чолі

якого сто~в осчюгот Ерман~~ік (Ерманріх). До складу цього
с?~_оз~, крtм .:от1в, входили и ІНШІ племена, що проживали на

цш територ11, в першу чергу скіфи.

Відомо, що на початку

IV

ст. виник конфлікт між готським

союзом та союзом предків слов'ян - антів, які жили на північ
від готів. Не може бути сумніву, що ці негерманські племена
(скіфи, анти й інші), які з давніх-давен перебували під впли
вом античної культури (в першу чергу культури грецьких чор
номорських колоній і особливо Боспорського царства), зна
ходилися на значно вищому культурному рівні, ніж напівдикі
германці-готи, що прийшли з півночі і основним заняттям
яких був розбій і грабіж. «Культурна вищість» германців над
східноєвропейськими
являється фікцією.

племенами

і

народностями

і

тут

ви

будь-яка інша група.

4.

Хоч західногерманські мови й стоять окремо, ми зареє

стрували

ряд не

пояснених досі

готська-німецьких

мовних

аналогій.

57 Історію готів ми знаємо на основі двох головних джерел: l. Твір
г.отсь1,шго єпіскопа Іордана (lordanes, Jordanis), який в 551 р. написав

-«Про походження і діла готів»

Розділ

кажучи,

3

це

конспект

короля .Теодоріка

-

великого

("De origine act1busque Getarum"). Власне
історичного

твору

Кассіодора (помер близько

одного

з

прибічників

575 р.). Твір Кассіодора

не збер1гся.

ПОХОДЖЕННЯ ТА КОРОТКА ІСТОРІЯ ГОТІВ

§ 29. Готи були східногерманським племенем, близьким
своєю мовою і походженням до племен бурrундів, бастарнів
та ін.
и Що дане слово існувало і в готсьюи мові
готський рунічний напис (пор. § 34).
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(hailag), свідчить один

2. Твір Прокопія з Кесарії (помер після 550 р.), темою якого
є історія воєн імператора Юстиніана проти персів, вандалів і. готів (див.
Прокопий из Кесарии, «Война с готами», М., 1950).
58. Пор. М. И. С те б л и н - К а ме нск и й, «История скандинавских
ЯЗЬІКОВ», М., 1953, стор. 12, llO.
59 Дехто ваажає цю назву словом готського, походження: *Weisla;
тимчасом це CJIOBO слов'янське (див. J. R о z w а d о w s k і, "Studja nad

лazwami
"О

w6d slowianskich", Krak6w, 1948;
pochodzeniu SЮwian", Poznait, 1946).

Т. L е h г - S р І а w і it s k і,
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В ті часи готи поділялися на два основні племена: візи
готи,во що жили на Дністрі, та остроготи (або австроготи) ,61
які займали землі по нижній течії Дніпра.
Готський племінний союз проіснував до 70-х років IV ст.
В той час гуннський союз, який склався в степах за Доном,
почав наступ на захід і розгромив готів з Ерманаріком на
чолі . .Як розповідає переказ, сам Ерманарік покінчив само

губством (375 р.?), бо не міг перенести розпад своєї держави.
Більша частина племен, які входили до складу готського сою
зу, в тому числі й остроготи, попала під гуннське панування.
§ 30. Ще до нападу гуннів візиготи в IV ст. поділилися на
дві партії: язичеську під керівництвом Атанаріка та христи
янсько-аріанську на чолі з Фрітігерном, яка в половині IV ст.
оселюється в провінції Мезії (на схід від нижнього Дунаю).
Єпіскопом готів-арі ан був тоді Вульфіла («Вовчок», гр.

ОuЛ.qд.а~,

ОuрсрСЛа.;,

311-383), потомок християнської сім'ї

з Каппадокії, яка попала в готський полон під час однієї з їх
воєнних виправ (267 р.?). Сам Вульфіла народився між го
тами і одержав готське ім'я. Він, за словами переказу, пере
клав деякі книги священного письма з грецької мови на гот
ську, створивши з цією метою готський

алфавіт на основі

грецького

вважають творцем

(пор.

§ 34).

Отже,

Вульфілу

1

На~тупником .Фрітігерн~"був Аларік (395-410), який ст~в
на чол~ повстанщв. З Фр.акн, де тощ перебували візиготи, в1н
робив походи в Македоюю, Грецію та дійшов навіть до мурів
Кон~тантинополя. Це.~тром повстання стала згодом Іллірія,
яку 1мператор Аркадш змушений був віддати Аларікові. Тут
візиготи поселилися на правах федератів.

Прож~вши ~ Іллірі_ї чотири роки та поповнивши боєпри
паси своє~ арм11, Алар1к у 401 р. почав похід на Італію. По
хід Аларіка був сигналом поневоленим масам до повстання.
Тільки з величезним на~руженням усіх сил вдалося рим
ському воєначальнику Ст1тхону затримати Аларіка і пере
могти його

(402

р.).

Після того як Стіліхона в результаті інтриг було вбито
(408 р.), Аларік знову почав наступ на Рим і з допомогою
рабів-повстанців 24 серпня 410 р. здобув його і плюндрував
протягом трьох днів. Більшу частину рабовласницької рим
ської знаті було тоді перебито, решта попала в полnн i бул а
продана в рабство або втекла в Єгипет та Азію.
Після пограбування Рима візиготи хотіли поплисти морем
на південь, до північної Африки, однак буря розбила їх ф-.пот,
і вони подалися сухопутним шляхом на північ.
Під час походу вмирає Аларік, і вождем стає Aray.riьф

готської письменності.62

(410-415).

В 376 р. друга частина візиготів під натиском гуннів пере
йшла через Дунай на територію Римскої імперії. Римляни

Атаульф повів візиготів до південної Галлії, де вони осіли
на території між Луарою і Гаронною. Спочатку вони вважа

дозволили їм оселитися тут на правах федератів. Однак
незабаром римські рабовласники починають переслідувати
візиготів, прагнучи зробити з них рабів. Це викликало по
встання візиготів. Сили повстанців росли за рахунок рабів
і колонів, а також германських племен, які надходили з-за
Дунаю. Крім того, й римські солдати переходили на бік по
встанців. У 378 р. під Адріанополем візиготи під проводом
Фрітігерна разом з іншими повстанцями завдали страшної
поразки римській армії, схопили самого імператора Валента
і спалили його живцем.

лися залежними від римського імператора, але незабаром
захопили імператорські землі та землі багатих римських за
войовників, чим значно ослабили Рим. Землі були поділені
між готами; розвинулася дрібна власність і община, бо в го
тів збереглися ще пережитки родового ладу і общинного

60

Інша назва-вестготи-виникла в результаті неправильного розум1н

ня етимології слова Visigothae. Перший компонент цього слова споріднений
з ст.-інд. vasu-, кельт. vesu-, герм. wesu-, wisuідє. *wesu· (добрий).

Самі себе вони називали

<

Tairwiggos (лат. Tervingi - жителі лісу).
61 Іх називають ще остготами. Слово Austrogoti першим своїм компо
нентом споріднене з ст.-ісл. austr (схід), а також з лат. auster (південний вітер), латиськ. austrs (східний вітер), слов. otJeтp~ (літній), ст.-інд.
usra- (ясний, блискучий). Остроготи називали себе Griutuggos (лат. Grutungi - жителі пісків, пор. назву польського міста Grudzil!dz).
Назва «готи» звучить по-готськи Gut-piuda (лат. Gutones, Go1ones,
Gotae). Ця назва, можливо, споріднена з назвою східноскандінавського
племені гаутів (лат. Gauti, ст.·англ. Geatas).
62 Іншу думку висловлює М. М. Гухман у своїй дисертації сПро·
исхождение строя готскоrо глагола», М.-.Л., 1940, стор. 25-49. Тексти.
які свідчать про авторство Вульфіли, зібрані в книзі В. Штрейтберга "Die
goti&che ВіЬеІ", 1908, стор. XIII-XXV.
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землекористування. Атаульф був вбитий в

415

р .. ко,rш готу

вався до походу на Іспанію.

Під час панування його наступника Балії

( 415-419)

сфор

мувалася держава візиготів з столицею в Тулузі (сучасна пів
денна Франція).

На цей час припадає могутній визвольний рево.1юційний
рух трудящих мас Римської імперії, відомий під назвою по
встання багаудів. Повстання охопило південну і центральну
Галлію, а згодом і Іспанію. Візиготи, які спочатку приєднали
ся до цього руху, захопили північну і центральну Іспанію (за
винятком

північно-західної

частини,

яка

належала

свевів). Держава візи готів за панування Еуріка

державі

( 466-484)

простягалася від Іспанії до рік Луари і Гаронни.

Другий розквіт держави візиготів припадає на часи пану
вання короля Реккареда (586-60 l). Але минуло одне століт
тя, як вона ослабла і знайшла свій кінець під ударами араб
ських армій (битва під Херес де ля Фронтера, 711 р.). Части·
на візиготів жила ще деякий час в північній Іспанії; згодом
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вони зникли з лиця землі, злившись з місцевим населенням.
Так кінчається історія візиготів.
§ 31. Остроготи, як вже було сказано, попали під пану
вання гуннів і в епоху гуннських походів при Аттілі 63 ( 433-453)
перемандрували до Паннонії. Після розпаду гуннського союзу
остроготи на чолі з Теодоріком Великим (471-526) пішли на
Італію. Теодорік був прийомним сином римського імператора

готські слова продовжують існувати

Зенона, який призначив його консулом та дав завдання
вигнати з північної Італії Одоакера, воєнача.пьника одного

ся в Причорномор'ї, а саме в Криму (біля Керчі). Вони відомі
під назвою кримських готів. 66 В XVI ст. під час перебування

Так кінчається історія готів

в його книзі
.lИКОЇ

в епоху

«Legationis turcicae epistolae

цнatuor». Це останнє

кількості

готських

лексичних

запозичень, які й досі

живуть в європейських, в першу чергу в романських мовах.

Готи проіснували в Криму приблизно до XVIII ст.
Про кримських готів є згадка в «Слові о полку Ігоревім»:
«Се бо Готьския краснь1я дtвьr
в-ьспtша на брезt синему морю
звонячи Рускь1м-ь златом-ь».

Розділ4

ПАМ'ЯТКИ: ГОТСЬКОІ ПИСЬМЕННОСТІ.
rотськии АЛФАВІТ

§ 33.

Збереглися такі пам'ятки готською мовою:

І. Доволі об'ємисті фрагменти чотирьох євангелій.
2. Декілька сторінок з книги Нех·емії старого завіту.
3. Деякі послання апостолів.
.i. Коментарій до євангелія Іоанна, відомий під назвою

«Skeireins aiwaggeljons pairh Johannёn». 67
5. Незначні рештки готського календаря.
6. Дві купчі - одна з Мілана, друга з Ареццо.
7. Декі.пька готських фраз з рукопису Алкуїна.
8. Готські слова з латинського чотиривірша «De conviviis
bai-baris» (VI ст.).
9. Готські імена і окремі слова в купчих, а також в творах

реставрував в Італії рабовлас

.Лісля цього остроготи, які вже й так були сильно пере
населенням та перестали існувати як окрема етнічна єдність.

грецьких та

О~ночасно виходить з ужитку та зникає їх мова; лише окремі

. 42

-

свідоцтво про готську мову, якщо не враховувати доволі ве

мішані з мешканіІ.ями Італії, повністю злилися з місцевим

«Пісні про" ГІльдебрандта>.
·115 Остроготи були аріанами.

племен, які відіграли важ

в Константинополі
( 1560-1562) голландський мандрівник
Бусбек (Busbecq) зустрів там декіJІька людей, які знали крим
сько-готську мову. З їх уст він записав близько 80 слів та
декілька коротких фраз. Запис Бусбека надрукований в 1589 р.

ницький лад.

63 ' Це ім'я являє собою готське слово attila (батенько).
64 , Неясний спогад про ці історичні подіі зберігається в старонімецькій

інших

загнивання і розкладу рабовласницького суспільного ладу.
§ 32. Найдовше збереглася та невеличка частина готів
(або споріднених з ними східних германців), яка залишила

~,ін жорстоко розправився з «варварами» і «єретиками», 65 ви

.

-

.1иву роль в одну з критичних епох історії Європи

з германських племен. Однак раніше, ніж Теодорік встиг це
зробити, Зенон вмирає, а одного з його наступників, Ромула
Августула, Одоакер скидає з імператорського престолу і ви
силає на вигнання в Кампанію. Це сталося в 476 році, якиіі
умовно вважається роком кі1нця Римської імперії.
Теодорік, хоч і з запізненням, все-таки виконав своє зав
дання. В 489-490 рр. він перемагає Одоакера (битва над
Ізонцо) і в 493 році власноручно вбиває його в Равені. 64 В ре
зультаті цієї перемоги Теодорік став володарем північної Іта
лії і назвав себе королем Риму. Решту свого життя він при
святив встановленню правових відносин між римлянами і го
тами (Edictum Theodorici, 512 р.), а також складним питан
ням політичних взаємовідносин між своєю державою, папою
та Візантією. Треба сказати, що за його панування і безпо
середньо після його смерті востаннє розквітає римська куль
тура і наука. Але в той час знову піднімають голову римські
рабовласники, на боці яких стоїть і готський король і його
знать (potentiores).
Дочка Теодоріка Амаласунта (Амаласвінта) шукала збли
ження з Візантією, за що була вбита готськими противниками
візантійської орієнтації. Східноримський імператор Юстиніан
назвав себе месником за вбивство і вислав проти готів армію,
якою командували поперемінно Белісар і Нарсес. ПочалаС}і
затяжна війна, в якій відзначилися готські вожді Тея і особ
ливо Тотіла, що вийшов з середовища готських дружинників
і організував для боротьби проти спільного ворога готську
бідноту (humiliores), римських колонів і рабів. Лише після
смерті Тотіли вдалося Юстиніанові зламати опір готів (555 р.).

нищив частину остроготів і

в італійській та

романських мовах.

римських історіографів і,

нарешті,

в кодексах

готських законів, написаних латинською мовою.

І

со Див. R. L о е w е, "Die Reste der Germaneп am Schwarzen Meere".
НаІ\е. 1896.
67 Цю назву даному текстові дав германіст Н. F ..\1assmann, якиіі
видав ного в 1834 р .
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~О. Два готські рунічні написи."
\~·

·

ла», М.-Л"

Крім того, існує запис кількох десятків слів та речень
кримсько-готської мови, зроблений Бусбеком в XVI столітті.
Усі перелічені готські пам'ятки збереглися в ряді рукописів.
Найважливішими з них є:
І. Codex argeпteus, який зберігається в бібліотеці Упсаль
ського університету (Швеція). З 330 пергаментних листків
збереглося 187 з фрагментами чотирьох євангелій. Цей список
походить з VI ст. і складений в одному з монастирів північної
Італії (Брешія?). Дуже цікаво, що мова євангелія Луки від
різняється деякими фонетичними рисами від мови решти

тор.

2. Codex Carolinus,

"Gotische

Grammatik", 1920.

Майже усі готські тексти видані В. Штрейтбергом в книзі "Die go·
ВіЬеІ", Heldelberg, 1908-1910 (2 томи). В цій книзі зібраний і весь

матеріал з першоджерел про особу Вульфіли і його авторство готськог()
перекладу біблії.

§ 34. Усі готські тексти (за винятком рунічних написів)
написані особливим готським алфавітом, створеним на основі.
грецького унціального алфавіту IV ст. н. е., до якого було
додано шість латинських букв (для звуків h, j, r, s, f, q) та
дві рунічні германські (u, о). Букви готського алфавіту слу
жили й для позначення чисел. В латинській
транскрипції

палімпсест, зберігається у Во.1ьфенбют

3. Codices Ambrosiani, теж палімпсести, з посланНЯ1\Ш
Павла. Вони зберігаються в амброзіанській бібліотеці u Мі
JІані 69 та походять з монастиря в Боббіо. Є п'ять списків:
Ambr. А. -

95

листків з посланнями

і

фрагментом

Ambr. В. Ambr. С. -

гот

25-27;
Ambr. D. -

77 листків з текстами послань;
2 листки з фрагментами євангелія 1v1атвія,
3 листки з фрагментами з книги
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ського календаря;

§ 35.

В

сучасних

виданнях

готських

текстів, а також

в граматиках готської мови користуються латинською тран

скрипцією,

зберігаючи

особливості

готської

цьому необхідно звернути увагу на такі

графіки. При

моменти.

5-7;
Ambr. Е. - 8 листків з текстом Skeireins.
4. Codex Taurinensis - 4 дуже пошкоджені JІИстки, що

зберігаються в бібліотеці Турінського університету, з текстом,
який відноситься до Ambr. А.
5. Cod·ex Gisseпsis, знайдений в Єгипті, походить з \'-VI
століть. Текст являє собою фрагменти готсько-латинського
євангелія Луки, гл. 23, 24.

6. Алкуїнівський рукопис з Зальцбурга, написаний гот
ським алфавітом; тут є також декілька готських фраз в пів
деннонімецькій транскрипції. Походить з ІХ ст.
7. І(упчі на папірусі з Італії (V-VI століття).
8. Рунічний напис на вістрі стріли: Tilarids (власне ім'я),
знайдений біля :К.овеля на Волині. 70
9. Рунічний напис на золотому персні: gutaniowi hailag

священний?). Цей перстень знайдений в Ру
місцевості Pietroassa. 70

(wi = weihs мунії біля

П р и м і т к а.

Докладніше про пам'ятки

зано в дисертації М. М.
68

готської письменності ска

Гухман «Происхождение строя готскоrо глаrо·

69

Голосні

1.

Букви е, о позначають завжди довгі голосні. Ми ста

вимо над ними знак довготи:

е, о.

2. Буква і позначає лише короткий _голосн_ий.
3. Букви а, u позначають як коротю, так i довгі голосні.
Над довгими ми ставимо знак довготи: а, її.

4. Диграф еі озна~ає завжди довге і,
письмі IV ст. н. е.

як і

в

грецькому

5. Диграф аі позначає чотири µізні звуки, а саме: а) диф
тонг аі, напр. stains, nimai; б) коротке відкрите е [ ~ ], в ос
новному перед

r, h, напр. Ьаіrап, saihs, а також в редуплі

каціі, напр. lai-lot. ai-auk, нарешті в слові aippau. В цих
випадках ми позначаємо даний диграф акутом: аі. В окремих
випадках перед r, h треба читати аі як дифтонг: alr, haihs;
в) донге відкрите е

[~:] перед

голосним (за винятком

ре

дуплікаціі: ai-auk), напр. saian [s~:an]; г) на межі між двома
складами аі читається як а-і, напр. ga-iddja. В цьому ви
падку в оригіналі над і стоять дві крапки: gaiddja.

Існують, одна1<, підстави сумніватися, чи ці написи еідносяться до

готської мови та чи готи взагалі знали рунічне письмо.

За

винятком

трьох листків Ambr.

(ватіканська бібліотека).
70 Див. виноску 68.
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W. Вгаuпе,

найважливішу літературу про готську мову.

tische

те.пі. В ньому знаходяться фрагменти 11-15 глав «Послан
ня до римлян» паралельно готською і латинською мовами.

гл.

де подано

готський алфавіт виглядає так:

тексту.

гл.

1940. Див. теж

115-125,

Е"

які знаходяться в

Рнмі

11 Ця буква

(гр. коппа)

не означала жодного

ся лише для позначення числа
12

звука;

вона

вживала

90.

Буква х вживалася лише в словах

Xristus, Xafira, Xreskus.

7з Гр. сампі не означало жодного звука, лише

позначало число 900.

45

6. Диграф au має чотири значення: а) дифтонг au, напр.
bauJJ, sunau; б) коротке відкрите о [::>), в основному перед
r, h: bat.irans, tauhum. В даному випадку позначаемо даний
диграф акутом: ай. В окремих випадках належить читати au
як дифтонг і перед r, h: tauh 74, hauhs, gaurs; в) перед го
лосним диграф au читається як довге відкрите о [::>:), напр.
saull (s::>:il); г) на межі між двома складами au читається як
a-u, напр. ga-unlёdjan.
Приголосні

7. Буква Ь має два значення: а) дзвінкий губний прорив
ний [Ь] на початку _слова і після приголосних (в першу чергу
сонорних), напр. bшdan, swairl)an; б) дзвінкий губний (ма
буть лабіодентальний) щілинний [v] в інтервокалічній позиції:
giban [givan]. В цьому випадку v чергується з f, якщо воно
попадає в кінець слова: giban: gaf.
8. Буква d теж має два значення: а) дзвінкий губний про
ривний d на початку слова, після деяких приголосних (в основ
ному сонорних) і при подвоєнні: daddjan, bindan; б) дзвінкий
міжзубний (інтердентальний) щілинний [ ~] в інтервокалічній
позиції: biudan [biuoan]. В цьому випадку [ CJ] чергується з р,
якщо воно попадає в кінець слова: biudan: bauf>.
9. Буква р (рунічного походження), перейнята герма
ністами з

13.
ний

w

Буква

w читається як дзвінкий білабіаJ1 ьниіі щілин
w, напр. weis, wato, manwian.

того типу, що й. англійське

Прим і тк а: В ·деяких іноземних (грецьких) словах ця

чає звук [у], напр.

14. Буква q читається як. лаб_і.?велярний глухий прорJІвний
kw типу латинського або палшського qн пор. гот q1 1an
[kwi0an], stigqan [stigkwan].
'
·
·
15. Лігатура ~2(h +v) вживається д.,1я позначення глухого
:1ябіовелярного щ1~~нног_о [xw): ьаs [xwas], 12еіІа [xwi:ta), s~l2~
"§ 36. В готсьюи мов1 наголошується, як правило, корене
вии склад. Це стосується не лише германських слів, але й за
позичень, напр. praufetus ['profe:tus].
Серед складних слів треба окремо розглядати іменники
і дієслова. В іменниках завжди наголошується початок слова:
ubiltojis (злочинець), manase~ s (світ), smakkabagms (смо
ковниця), andabeit (докір.). Дієслівні префікси не наголо
шуються; тут наголос падає завжди на кореневий склад, пор.

andabeit ['andabi:t] (докір), але andbeitan [and'bi:tan] (докоря
ти), andahafts [' andal1afts] (відповідь), але andhafjan [and'hafj anJ (відповідати), f.rawaurhts ['fraw::>rxts] (гріх), а.1е frawaurkjan [ fra'w?rkjan] (грішити).
Транскрипція готського тексту

англосаксонсько-ісландського алфавіту, вживаєть

(Marc. 1, 2-3)

ся для позначення глухого ін11ердентального щілинного. [ 0]

напр. parf, wairf>an.

'

10. Фонетична вартість букви g не зовсім ясна. Ми до
держуємось точки зору тих германістів, які надають їй зна
чення дзвінкого задньопіднебінного g.1s

Диграф gg має двояке значення: а) означає комбі·
націю [ gg] в інтервокалічній або поствокалічній позиції:
gaggan [gaggan], puggs; б) комбінація ggw може означати

11.

як

[ggw], так І [ggw], пор. siggwan [siggwan], aggwus
[aogwus], але ж skuggwa [ggw], triggws (ggw]. Спосіб чи

тання цієї комбінаціІ вирішує етимологія даного слова.

12. В диграфах gk, gq буква g читається як [о): drigkan
[ok], pugkjan [ok), igqis [okw), sigqan [okw].
П р и м і тк а. Специфіка вживання букви g в комбінаціях gg, gk, g'I
була перейнята готами від греків. Пор. слов'янське слово грецького по
ходження .srrІA'h. (гот. aggilus), написане за принципом грецької графіки

(гр. апєАо~J.

au

74 Таким чином, в різних основних формах дієслова tiuhan диграф
треба читати по-різному: tauh [au]: tauhum (J]. Надалі будемо тран·

скрибувати звук

[J]

знако~1 Q.

Не виключено однак, що ця
небінний (велярний) щілинний (1].
75
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буква

означає

дзвінкйй

задньопід

буква озна

Iairusaulwma.

§ 37.

Текст: Swe gamelip ist
Тр ан скрипці я: Swe:

in Esaiin praufetau:
ga'me:li0ist in 'esaiin

'prJ~

fe:tau
Переклад: Так написано в Ісаії пророка:
Те.кс т: sai, ik insandja aggilu meinana f aura
Тр ан ск р.: sai ik in 'sandja 'aggilu 'mi:пana 'f:)Га
П е р ек л. : ось я пошлю ангела мого перед

Текст: pus saei gamaП\veф \Vig реіпапа fаша
Тр ан ск р.: Ous 'sa-i: ga 'manwi:0 wig 'ІН: папа

'f::>ra

Пер ек л.: тобою, який приготує шлях твій перед

Текст: pus. Stibna wopjandis in aupidai:
Тр ан ск р.: Ous. Stibna 'wo:pjandins іп au0i )аі
Перекл.: тобою. Голос волаючого в пустелі:
Текст: manweф wig fraujins, raihtos waurkeib
Тр ан ск р.: 'manwi:O wig 'fraujins 'r.:exto:s 'w::>rki:0
Перекл.: готуйте шлях господа, прямими зробіть
Т е к с т: staigos gudis unsaris.
Тр ан ск р.: 'staigo:s 'guais unsaris.
Пере кл.: стежки бога нашого.
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г

.
:

..

Для встановлення звучання букв готського алфа·

§ 38.

r

віту необхідно враховувати такі моменти: 7 6

І) готський алфавіт в основному грецького походження,
тому вимова ряду букв готського тексту співпадатиме з грець
кою вимовою IV ст. н. е. Треба, однак, пам'ятати, що деякі гот
ські букви мають явно іншу вимову, ніж в грецькому алфа

віті. Так, гр. ф (псі) вимовляється в готському тексті як
а грецьке 0 (тета) як [xw];
.

2)

[0),

спосіб передачі грецьких та латинських імен і запози

чених слів, звучання яких нам відоме;

ГЛАВА

З) спосіб передачі rготських власних імен в латинських
документах і в римських письменників IV-VIII ст.;
4) порівняння з іншими спорідненими, в першу чергу гер
манськими

5)

мовами;

чергування звуків в готській мові.

Прим і тк а. Як вже було сказано (§ 33), в Алкуїнівському руко
лисі є кілька готських фраз, транскрибованих за принципами південно
німецької графіки ІХ ст. Ось вони:

Т ра н с кр ип ці я: uuortuп

-otan auar
waur:P unu ppan afar
Т ра н с кр.: euangeliU ther lucan
Те кс т: aiwaggeljo :jJairh Locan
Т р а н ск р.: uuorthun auar thuo
Текст: waur:Pun afar :Ро
Тр ан ск р.: iachuedant iachuatun
Те кс т: ja qepun
Т е к ст:

ubi dicit. genuit. j. ponitur
ubi gabriel. g. ponunt et аІіа
his si їїї. ubi aspiration . ut dicitur
gah libeda jah libaida diptongon. аі. pro
longa pro ch. q. ponunt.

Пор.

ФОНЕТИКА

§ 39. Завдання порівняльної фонетики полягає в тому.
щоб розкрити закономірні відповідіюсті між звуЕами даної
:\ІОВНОЇ сім'ї (в даному випадку германської), а також
встановити історичну послідовність фонетичних змін у даній
мові (у нас в готській) та сформулювати ряд внутрішніх
законів цієї мови в ділянці звукового оформлення.
Повністю розв'язати це завдання на теперішньому етапі
розвитку германістики ІНеможливо. Готська мова вийшла з
ужитку, стала мертвою (ще в більшій мірі, ніж напр. латин
ська, старогрецька і т. п.) понад тисячу років тому. Ще ра
ніше перервалася всяка літературна традиція; пам'ятки гот
ської мови, як єдине джерело наших відомостей про цю мову,

е.

Інтерпретація цього тексту дається в роботі W. Luft, "Studien zu den
.iiltesten germanischen Alphabeten", Gutersloh, 1898.
76

11

W. В r а ип е, "Gotische Grammatik", 1920, стор. 4.

висвітлюють стан, в якому вона знаходилась лише в IV ст. н. е.
і трохи згодом. Усе те, що було до цього часу і потім, покрите
темрявою, якщо не брати до уваги власних імен готських ва
тажків, збережених (часто в спотвореному вигляді) в істо
ричній традиції, та декількох слів і фраз в латинських до
кументах. Так само і запис мови кримських готів Бусбеком не
може кинути багато світла на проблему історії звуків гот
ської мови. Між творами Вульфіли і записом Бусбека ле
жить нічим не заповнена прогалина в більш як тисячу років;
матеріал, даний Бусбеком, є дуже скупим (86 слів і чотири
короткі речення типу «ich malthata», «ego dico»), до того ж
принцип транскрипції кримсько-готських звуків нам

не зов

сім ясний. Нарешті, у книзі Бусбека, де ці матеріали надру
ковані ( «Legationis Turcicae epistolae quatuor». 1589), багато
друкарських

помилок.

Враховуючи все

це, ми

змушені

задовоJ1ьнитися

біJІьш

менш точним встановленням фактичної якості голосних та
приголосних готської мови і в історичних коментаріях вста
новити відповідності між ними і звуками інших германських
мов, щоб таким чином пояснити їх походження із звуків індо

європейської мови-основи. Крім цього, ми намагатимемося,
в міру можливості, ставити питання про систему фонем цієї

4

Б. М.

Задорожний

49

~.-(І
іх варіантів), про чергування звуків, причини ви=~==ення і зникання фонетичних чергувань тощо.

,. .
·

Розглядаючи звуки готської мови, ми будемо додержуватись традиційного поділу на голосні і приголосні, незва
жаючи на те, що з точки зору теоретичної фонетики цей поділ

г) в словах
д)
кого

а) w~irpan (_~идати), _air'fJa (земля),
tюhun (десять),

(юнь);

saiso

1

Готська мова

знає такі голосні:

u;

au, iu.

П рим і тк а. Можливо, що до системи голосних (складотворчнх е.1~

ментів) треба віднести й сонорні звуки r, І, n, m о

figgrs

(палець),

fugls

(птах),

taikn(s)

о

о

(знак),

в таких словах, як

о

bagms

(дерево}.

Однак

в дальшому викладі ми до цих звуків не будемо повертатися.

§ 41. І ..!...І може знаходитися у всіх складах слова -

у на

. а) в на го л ошен их ск л ад ах : alia (ріка), akrs
(р1лля, поле), faran (мандрувати), fagгs (хороший, підхожий);
б) в нен а го л о ш е них с кл а Да х: galai р [наголос на
другом~ скла~і] (пішов), andhof [наголос на другому складі)
(вщповш),

б) перед

ск л ад ах:
stainis - род.
множ. (гостям, чужинцям),

bairip (він несе), hiri (сюди), wili (він хоче).
§ 42. І re (на письмі аі) І знаходиться лише в наго.rюше. ному

складі, а саме:
а) перед r,
б) перед h і 12,
в) в першому (редуплікованому) складі форм
часу так званих редуплікуючих дієслів,

§§ 65, 67].
Винятками є:

hiri

re

(на письмі аі) та

(сюди),

hirjats,

(беруть),

dagans (перстень),

Q

знах.

множ. (дні),
дав. одн.

daga -

Zakaгias, kaгkara [лат.
& ,

лише

в наголошеному складі:
а)
перед r,

Приклади:

78

шmand

carcer] (в'язниця), lukarn [лат. luceгna] (ліхтарня).
§ 44. І Q (на письмі au) І знаходиться, подібно до

в)

а) в наголошених складах: lists (хитрість),fіsks
(риба), ik (я), Ц> (але, якщо), ist (він є), nima( беру), stila
(краду), hilpa (допомагаю);

фонетичних

Приклади:

вокалізму.

І(рім того, варіанти

(розділив),

skaiskaid

позиціях.

в) в з а п о зи чен их сл о в ах:

голошеному і ненаголошеному, початковому і кінцевому. Як
правило, воно не може стояти перед приголосними r, h, де пе
рейшло вrе 78 • Цей голосний дуже характерний для готського

77

(біг),

haihlaup

(множився);
(або), waila (добре);

-Piudans (король), figgragulp
(дню), nima (беру), pata (то);

Короткі голосні

б) в
нен аго л ошен их
одн. (каменя), gastim дав.

(спав),

aiauk

aibbau
Zaibaidaius (Zє~єо11t:о~), Paitгus (ПЄ-срщ).
§ 43. І а І зустрічається у всіх складах і у всіх

а) короткі: і, re (на письмі аі), а, Q (на письмі ай),
б) довгі: І (на письмі еі), е, а, о, її 77 ;
в) дифтонги: аі,

saislep
(сіяв),

г)
д)

ГОЛОСНІ

§ 40.

bairan (нести);
sai\2an (бачити), аі12а

. б) faihu (маино),
в)

Розділ

е.

Приклади:

залишає бажати кращого. Однак на користь такої класифіка
ції говорить між іншим те, що вона більш-менш збігається
з поділом звуків на складотворчі і нескладотворчі елементи.

ai·p"fJau (або) і, мабуть, waila (добре),

в запозичених словах для позначення іноземного корот

h, 12,

в запозичених словах для передачі короткого о.

П ри клади:

а)

w~urd (слово),

б) sauhts
(купив);

haurn

(хвороба,

(ріг),

недуга),

waur .f>um (ми стали);
dauhtar (дочка), bauhta

в) apaustaulus (&.'Іtоа'tоЛо~), paurpaura (7toprpup11) [лат. purpura], Pauntius (Поv-сtщ).
§ 45. І u І зустрічається у всіх складах. Лише перед г, 11 за
мість u появляється ай (порівняй попередній параграф) .
П рик л а ди:

минулого

(на письмі

а) в наголошених складах:
juk (ярмо), fugls
(птах), hund (сто), jus (ви), hugjan (думати), bundans -

part. praet.
au)

[див.

hirjф (ідіrь сюди)1 і піh (ані).

(зв'язаний);

б) в ненаголошених складах:

sibun

(сім),

taihun

(десять), magus (хлопець), waurpum (ми кинули), broprumдaв. множ. (братам), sununs асс. plur. (синів), uslaubjan

[наголос на кореневому складі] (дозволяти).
4'
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І сто р и ч н и й

§ 46.

к о м е н т а р і й

( §§ 46-63)

Короткі голо~ні готської мови є ПРОf!УКТОМ розвитку

германських

кор?тких_

розвинулись

з

1

довгих

вщповщних

голос~их,

голосних

яю,

в

своК?_ чергу,
0

шдоєвропеисько1

складів, в яких вони знаходилися; розвиток наго.1ошених го
лосних проходив зовсім іншими шляхами, ніж ненаголоше

них.79 Тому нам доведеться розглянути історію одних і дру
окремо.

Голосні наголошених складів

§ 47.

Індоєвропейська

мова-основа

мала

сім

коротких

голосних:

і, е, а, о,

При

розвиткові

u,

а, ь.

індоєвропейських

ському грунті лише о,

а

голосних на герман

та ь змінюють свою якість; інші

голосні зберігаються в германській мові без змін.
§ 48. І Ідє. і>герм. і І:

гот. widuwo, англ.-сакс. widewe, ст.-в.-нім. wituwa (вдова): ст.-інд. vidhava, лат. vidua, слов. к"докд (ідє. і>слов. ь);
гот. fisks, ст.-в.-нім., ст.-сакс. fisk: лат. piscis (риба);
гот.

is:

лат.

is

(він);

гот. witum, ст.-сакс" ст.-англ. witon (знаємо): гр. (F)t8p.єv,

ст.-інд.

vidma.
,..-,,...---------.
§ 49. І Ідє. е>герм. е І:
ст.-сакс., ст.-англ. etan: лат. edere (їсти);
ст.-в.-нім., ст.-сакс. beran: гр. ~Єрєtv, лат. ferre (нести),

слов. дее..атh.

(десять).

decem,

-~---:

§ 50. І Ідє. а > ге рм. а І:
гот. akrs: лат. ager, гр. a:rpo~, ст.-інд: ajra~ (поле);
ст.-ісл. aka: гр. &jєtv (вести);
гот. tagr: гр. Mxpu, лат. dacruma f>lacrima] (сльоза);
гот. a:Pns: лат. annus [<*atnos] (рік).
П р и м і т к а. Ідє. а сис1еми голосних. Ьін

звук мало характерний для індоєвропейської

відносно рідко зус1річається

в апофонічне чергування голосних

і

ще рідше входить

(§ 96 і наст.). Функціональний збіг
(§ 51), в окремих індоєвропей-

цього голосного з іншими, особливо з о

110ніс);

гот. wagjan
к~знтн, ст.-інд.

(порушувати):
гр.
(F)oxЄw (несу), с.1ов.
(він несе);
гот. аwёрі (отара овець),
awistr (кошара): лат. ovis,
гр. о·і~, оТ~, слов. ОКhЦ4 лит. avis, ст.-інд. avi [лит., ст.-інд.
а<ідє. о] (вівця);
гот. faps (пан). brїї'fJ-faJ; s (суджений: гр. 7toat; (дружина),

Говорячи про наголошеність чи ненаголошеність голосних, ми маємо

на увазі стан, який існував після закріплення германського наголосу за
11ершим складом слова.

vahayati

лат.

possum [<potsum<potis sumr (можу), лит. vies-patis
(пан), ст.-інд. patih (пан), в_ірм. haj (вірменин). 82
§ 52. І Ідє. u>герм. u І:
гот. juk: лат. iugum, гр. :tJ10·1 [гр. 1)<ідє. uJ, слов. нго
[слов. н <ідє. ju-] (ярмо), ст.-інд. yugam;
ст.-в.-нім. snura [н.-нім. Schnur]: лат. nurus, слов.
сн"'Х"

[слов. "'<ідє. u], ст.-інд. snus~ (невістка, синова);
ст.-в.-нім. turi: ст.-інд. durah, гр. ftupa (двері).
§ 53. І Ідє. а >герм. а І:
гот. sta~s (місце): лат. status (стан, поставлений), гр. a-tciat~
(стан), ст.-інд. sthi-ta-h (стоячий). Пор. дієсл. корінь з дов
гим а: *stha- в ст.-інд. tisthami (стою): гр. їa-t1J!J-L (стою, ста
влю) [ a-t11<*stha];
гот. lats: лат. lassus [ <*lad-t6s] (лінивий,
повільний).
Пор. дієсл. корінь з ё: *Іёd в гр. ).1Joєlv (бути лінивим), гот.
Іёtап (пускати, дозволяти).
Цей голосний являє собою результат редукції давніх
ё, а, о. У всіх індоєвропейських мовах, за винятком

староІндійськоі, він перейшов в а; в староіндійсь_кій

erat:

ст.-ін.-.

asit< ідє. *es;}t

-

в і. Пор. напр. лат.

(був). Однак треба шдкреслити, що в окремих

мовах (напр. у грецькій, старогерманських та ін.) існує цілий ряд явищ,
зв'язаних з цим звуком, які ще не одержали повного роз'яснення в
науці83.

§ 54.

І Ідє. ь

>

герм.

u \:

гот. munan (думати, мислити): лат. man-ёre
ся), гр. Є-p.ti.v-'Yjv, слов. Мh.Н--kти.
го Пор.

А.

Ме й е,

«Введение

в

пейских ЯЗЬІКОВ», М.-Л"

81
82
ського

79

\Ідє. о> герм. а\:
ba-bhar-a [ст.-інд. а<ідє. о s1 j (я, він

гот. Ьаr: ст.-інд.

П рим і тк а.
індоєвропейських

СЛОВ. G6!)Ж;

ст.-в.-нім., ст.-сакс. sehs: гр. єе, лат. sex (шість);
ст.-сакс. tehan, ст.-в.-нім. zehan: гр. оЄха, лат.

§ 51.

мови

основи. Як було сказано вище (§ 15), еволюція германських
голосних залежала у великій мірі від ступеня наголошеності

гих

ських мовах і пояснюється невеликим функціональним
навантаженнн:11
його в індоєвропейській мові-основі. Цей голосний зустрічається в основ
ному лише в словах технічного і афективного характеру.во

Пор. гр.

Сюди

належить,

gast-faps.

sз Пор.

сравнительное

1938, стор. 124.
'tE-'tO'l·(l: ст.-інд. ta-tan-a (я

А.· Ме й е,

мабуть,

і

слов.

«Введение

в

(залишати

изучение

индоеврn

натягнув).

roenoдh.

як

сравиительное

запозичення

з

гот-

изучение. ИНf.-оевро

пейских ЯЗЬІКОВ», 1938, стор. 125-127; Fr. К І tt g е, "Urgermaшsch . 1913,
стор.

108.
sз

~

r<

пр и м і тк а. Цей

звук являє собою результат редукції коротких

голосних і появляється особливо часто перед сонорними

r,

І,

m,

6) П:t1:
лат. edentem

п, якщо

піспя них знаходиться голосний. В грецькій і латинській мовах цей звук
перейшов в а, в литовській в і, в старослов'янській в ь. В герман
ських мовах цей звук
(u<ь) появляється особливо часто в четвертій
основній
формі четвертого апофонічного ряду, пор. напр.
ст.-в.-нім.
giscoran [<*scur-] (обстрижений, відрізаний): лат. caro (м'ясо).

З точки зору індоєвропейської
мови-основи звук
це, власне, так званий сонант, ·тобто другий компонент

(зуб).

§ 55.
<} -

дифтонга (докладніше про це в § 103, п. 5). Такими самими
сонантами були звуки j, w (півголосні), r, І (плавні) та п, m
(носові), які теж могли виступати в ролі других компонен
тів, нацр. еі (-ej), eu (-ew), er, еІ, em, en. 84 Якщо зникав
перший компонент (тут -е), вони самі ставали голосними
(тобто складотворчими елементами), причому:

На

j>i

l>l

w>u
r>r

m>щ

германському гру~нті

n>t1
голосні

і

та

r. І, ч~. t1 розвиваються в ur (ru) , ul (Іu), um, un. Так
виникає нове германське u, яке повністю збігається з ста

u.

ідє.

Принлади:

І)

Прим і тк а.
~

о

о

Є-Лt1tov

lail-ium

(залишив),

пор.

гот.

or

ш /ru

аІ, Іа

ul

ul/lt1

а

ет

um

11

а

а

еп

un

biudaп

(плету), пор. гр. 1tЛЄхw, слов. ПА&тж: ідє. *plkгот. flaihtan: ст.-в.-нім. gi-flohtan (сплетений)

[Іо<*Іu);

5) m·m·

лат. ~е ~іо (приходжу) [ < *gwemjo ], ст.-інд. gamati (він
0

іде) [-am-<*-em-]: гр. ~a.ivw (іду) [ <*gwчijo ]; пор. гот. qima
(приходжу): ga-qum.f>s (зборище), пор. лат. con-veпtio (угода),
гр. ~6.ot~ (хід, основа) [a.<*1!1J;
такій мові, як литовська, усі ці групи звуків досі виступають

групи), напр. beiidras (товариш), viikas

(ВОВК), §iffitas (СТО), Vt>Ї'Sti
(перекидати).
· 85 В індоєвропейській мові-основі кожне і чергується з J 1 кожне
з w. Таким чином, це, власне, не голосні, а складотворчі сонанти.

u

u"-

~
о-.. герм.

а/

[ GAIOД-

plecto

як дифтонги (монофонематичні

ідє.

§ 56. Таким чином, кількість коротких голосних індо
європейської мови-основи зменшилася з 7 до 4 в герман
ській прамові. Сталося це в результаті співпадання індо
~вропейських голосних:

ідє.

ст.-інд. vartami (повертаю): va-vrtima (ми повернули),
пор. ст.-англ. weor.f>e [eor<er] (стаю): wurdon (ми стали);
4) І: І:

54

ar, ra

а

ІеіІ'1а

3) r :r:

>

схему розвитку

т

2) w:u:

J:

подаємо

іде.

(ми позичили) [аі<і);

гр. 'ІtЄ0&011а.t (чую): Є-1to&611'1J", пор. слов. GАІОДАТН
<*bheudhs~діrтн [s-ьд· <*bhudh-], пор. гот.
[tu<eu] (наказувати);

84 В

орієнтації

а""(залишаю):

[еі=І<еі] (позичаю):

лат.

кращої

о

j: і:

гр. Лєі1tw

to-nos

Для

І, т, п в деяких давніх мовах.

r,

u зберігаються, 85

зате
рим

- знах. одн. (того, що їсть): dentem - знах.

одн. (зуба) [тут-еп-<*t1], ст.-інд. dan (зуб): datah- род. одн.
(зуба) [dat-<*dt1t], пор. гот. itands (той, що Усть): tun~us

а·

'

/

""

ідє.

герм.

u.

/

ь/

Треба зауважити, що подібні процеси відбулися і в інших
індоєвропейських
мовах.
Так, в староіндійській мові ідє.
е, а, о збігаються в єдиному голосному а (ідє. о інколи>ст.

інд. а); в старослов'янській і литовській

мовах

збігаються

голосні а та о і т. д. Із важливіших індоєвропейських мов
лише грецька і в деякій мірі латинська
зберігають давні
голосні і, е, а, о, u.

§ 57. Германська мова-основа мала, як виходить з вище
сказаного, чотири короткі голосні: і, е, а, u, які утворювали
систему:

u
е

а

Ій відповідала, як побачимо далі, система п'яти довгих
голосних. Відсутність повної відповідності між цими двома
системами обумовила їх нестійкість і дальшу еволюцію в по

одиноких
давніх
германських мовах після їх виділення.
з мови-основи. Шлях цієї еволюції визначається тенденцією
до функціонального збігу голосних е та і, а також підвищен-

55

на грунті окремих германських мов з цього і виникло е в деяких фоне

ням та пониженням артикуляції поодиноких голосних в ре
зультаті їх уподібнення до наступних приголосних і нена
голошених

тичних позиціях,

голосних.

1.

Якщо після нього знаходилася група носовий

приголосний (напр. пd):

+

в

то ми мали б тут повний

другий

гот.

bindan, ст.-в.-нім. bintan, ст.-сакс., ст.-англ. Ьіпdап.
<*bint- (в'язати):гр. 7tєtcrp.a. [<*cpєv&-crp.a.] (канат, линва).
лит. beїїdras (співучасник), ст.-інд. bandhati (в'яже) [< iдє
*bhendh-];
гот. winds, ст.-ісл. viпdr,
ст.-анг.1., ст.-сакс. wind. ст.-в.
нім. wint [ <герм. *wind-]: лат. ventus, тах. want, гр. a-F Єv't-є~ множ. (віючі) [ <ідє. *went-].
Пр и м і т к а. Носові
приголосні
взагалі обумовлюють 1:1 герман
ських мовах високу артикуляцію попереднього голосного. Так, в старо
англійській мові маємо niman (брати) проти ст.-нім_ n~man. Крім того,
герм. u не понижується до о, якщо після нього стоїть носовий+ приголос
ний: ст.-в.-нім. gibuntan,
ст.-англ. gebunden (зв'язаний)
[гот. bundans)

проти ст.-нім. giholfan, ст.-англ. geholpen [гот. hu\pans]. Пор. теж ст.-анг.п.
genumen (забраний) [гот. numans] проти ст.-в.-нім. ginoman.
·

2. Якщо в наступному (ненаголошеному) складі стояв
голосний і або його приголосний еквівалент j. Також голос
ини 1, що розвинувся в ненаголошеному складі з е (див.
нижче, пункт З), обумовлював перехід наголошеного е>і:
ст.-ісл. sitja: ст .-сакс. sittian, ст.-англ. sittan, ст.-нім. sizzen [ <герм. *sitj-] (сидіти): лат. sedёre, гр. ЄСор.а.t [ <*crєo-jop.a.t]
(сідаю), Єора. (сідалище), лит. sedmi (сиджу) [ <Ідє. *sed-);
ст.-в.-нім.
nimis (ти береш): пеmап (брати) [-іs<ідє.
*-e-si]; birit (він несе): beran (нести) [-іt<ідє. *-e-ti: *bhere-ti].

паралелізм

складах, тобто у префіксах, суфіксах, закінченнях, а також
в словах, які в реченні не одержували фразового (логічного)
наголосу:

ст.-в.-нім. пі (не): лат. ne-fas, ne-scio, слов. нв, лит. пе;
ст.-англ., ст.-сакс. ik, ст.-в.-нім. ih (я): лат. ego, гр. ЄjШ.
вірм. es; пор. раніше наведені приклади з ст.-в.-нім. мови:
nim-i-s < *-e-si, bir-i-t <ідє. *bher-e-ti. 8 6
П~ им і тк а. Деякі германісти 87 додержуються погляду, що ідє. е
та і зб1глися вже в германській мовній спільності в короткому і та лише

~.Питання, чи герм. е підвищувалося до і перед наступним u (ст.-в.
н1м. b1ru (я несу): beran) вже в прагерманській мові, ще точно не виясне

.

не; див.
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до

на

характерне

пониження

гомсного і до такої

u,

яке теж

наст. складу, пор.

ст.-в.-нім.

hulfum, ст.-англ. hulpon (ми допомогли) [гот. hulpum]: ст.-в.-нім.
giholfan, ст.-англ. geholpen - рагt. ргаеt. [гот. hulpans].

І

Отже:

u

І

І

І

паралельно до

t

І

І

t
о

е

І

перед

І

а

(re.

о)

Ставши на цю точку зору, ми мусимо визнати. що стан, який існує

в готській мові, де голосні і та е збіглися (§ 59). дуже архаїчний 1 не
відрізняється нічим істотним від прагерманського стану. Як побачимо
далі,
і та

і

в

готській

мові

існує

паралелізм

шляхів

u (§§ 59-60).

_

розвитку

_

голосних

..

.

Але хоч якою принадною не була б ця теор1я, в1д не1 треба в~~мо

витись

бо

окремі

факти

вказу~ть на прагерманське

германських мов заперечують 11 та
розрізнення голосних і та е. Остато~но роз

фонетики

в'язати це питання можна буде лише тоді, коли стане ясним ф~нкц1.ональн~

взаємовідношення цих двох голосних на грунті германсько1 сп1льносп.
Разом з тим збіг і та е в готській мові треба розглядати як явище вто
ринного

порядку.

§ 59. Після виділення готської мови з германської спіль
ності система коротких германських голосних змінюється в ре
зультаті остаточного збігу і та е в одній фонемі і: 88
герм. і"'~

/гот.

З. Крім того, коротке е переходить в і в ненаголошених

стор.

уподібнення

понижується в західногерманських мовах до о перед а

·

Fr. І( 1 u g е, "Urgeгmanisch", 1913, стор. 121.
Напр.
Н. N а u m а n n,
"Althochdeutsche
Gгammatik",
19-20.

часткового

(а, о), що найбільш

самої еволюції другого голосного високого піднесення, а саме

герм.

87

результаті

для північно- і західногерманських мов, пор. лат. vіг (чоловік), лит. vyras
[ідє. *wiгos]: ст.-в.-нім. wег [< герм. *wiraz]. Якщо ця точка зору правильна.

Так, уже на грунті германської мови-основи корот
ке е шляхом
підвищення
артикуляції збіглося з і в таких

§ 58.

випадках_

особливо

ступного голосного низького піднесення

е/
Внаслідок цього в дописьменну епоху розвитку готської
мови

тут

виникає така

система

коротких

голосних:

u
а.

Приклади переходу герм. е в гот. і:

ст.-в.-нім.

neman (брати), ст.-ісл. nema: гот. niman;

вв Можливо, що з артикуляційної (фізіологічної) точки зору цей звук
являв собою голосний, середній між і та е (відкрите і або закрите ~) ·

З другого боку, відсутність фонологічної опозиції

(протиставлення) _м1ж

і та е зробила можливим широкий діапазон між_ окремими артикуля~1я~и

1914,

цього нового голосного (і--->-е). На це вказує

1

наступна диференщацtя

цього звука в і (закрите) та re (на письмі аі).
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і :~Т;,в:-иім. ап (допомагати), ст.·сакс.
1

,

helpf

helpan,

ст.·аиrл.

'h~tpa'ri.~ ст.-ісл. hialpa [іа <е]; гот. hilpan.
На цьому не припинилась еволюція готських коротких го
лосних;· Крайні голосні і та u 89 перед приголосними г та х
(гот .. q) почали низько артикулюватися і, таким чином, в цій
позиції:

Як було сказано

раніше (див. виноски

88

та

89),

до мо

менту розщеплення ці голосні, можливо, мали досить низьку

вимову;

діапазон

їх

можливих

артикуляцій

був

досить

широкий. 90 Після розщеплення цих звуків діапазон можливих
артикуляцій чотирьох нових голосних значно звузився, як на
очно

видно

з

і

> re (на письмі аі)
u > Q (на письмі ati).

таких

схем:

1)

Стан

голосних

до

2)

Стан голосних після

розщеплення:

Таким чином,
ідє. і~герм. і~

/гот.

(доіст.) і(

/ГОТ.

""'
е/

е-+
Паралельно ідє.

~

u-+герм. u-+гот.

(доіст.)

re.

u ""

/ГОТ.

·:Приклади:

1) Герм. і>гот. re (-аі) перед

r,

U

bere];
лат. pecus (худоба): гот. faihu (майно) [герм. *fexu-];
"лат. sequor, гр. Є'Іtо~мхt (слідкую за ... ): гот. sailia (бачу)

{<*герм. *se~o, пор. ст.-нім. sehhan].

3) Герм. u>гот. Q (ай) перед r, h:
ст.-англ. wurdon, ст.-нім. wurtum (ми стали): гот. waur-

;pum;

tugon, ст.-нім. zugum (ми тягли): гот. tauhum.

П р и м і т к а. Можна навести такі етимологічні відповідності які
наче· вказують на тотожність ідє. о та гот. ай, н.-пр. лат. corпu (ріг); гот.

:Ь~йrn; .лит. ':'.Гrdas (ім'я) [~<о] : гот. waйrd (слово) .Проте в дійсності ц 1
вщповщиост1

з одного боку,
:ияння corпu :
.о, а з герм.

в!іпадков1

1

виникли

в

результаті

фонетичної

еволюції,

1 ~ергування голосних, з другого. Хоч етимологічне порів
haurn 1 правильне, то все ж готське ай походить не з ідє .
u, яке разом з наступним r розвинулося з ідє. r (герм. *xurn- ·

<їдє. *krn-). Докладно про це див. в розділі про чергув:ння голосt1их
(§§ 10'2-105) .

._ ..§ .&().. · На _питання, чому голосні і та u розвинулися перед
Q, можна дати таку відповідь.

r, '~.,"~~·е. у· вщкриті звуки re,

. :'." ~flpo, це ·u

~І_?жна сказати те саме, що було сказано про і : через

.в1дсу~~ёі'Ь. опознц11 u: о цей голосний міг артикулюватися як голосний;
середюи

м1ж

u

та

о.

/u

h:

-ст.-англ.

ст.-англ.

'\ 1/1
:\ ,!<

Q.

лат. у vir (муж), лит. vyras: гот. wair [герм. *wiraz];
гр. є-Лt'lt-ov [Лt'Іt- <*likw- ]: гот: lai)2um (ми позичили)
~пор. ст.. -в.-нім. lihhum].
2) .Герм. е>гот. ~ (аі) перед r, h:
лат; ·fero, гр. срЄр(І) (несу): гот. baira [герм. *bero, пор.

розщеплення:

Стрілки на другій схемі вказують на 1'енденцію віддалити

артикуляцію

новоутворених

голосних

і

уточнити

її.

Цим

і пояснюються відкриті голосні re і Q (на письмі аі, 9 І ай).
§ 61. Процес уточнення артикуляції цих нових голосних
посилювався в міру того, як ці дві пари новоутворених голос
них одержували в мові фонематичне навантаження, ставали
фонемами. Це сталося, в першу чергу, зі звуком re. Річ в тому,
що цей голосний появляється в історичну епоху не лише пе
ред r, Ь, але й в інших фонетичних позиціях, а саме перед J;
в слові aii J>au (або), а також в першому складі минуJ1ого
часу так званих редуплікуючих дієслів (пор. §§ 510, 543, п. З;

544,

п. З).

Слово афраu виникло з *eh-)>au, значить, голосний аі
виник тут з герм. е
і перед h, яке, в свою чергу, шдяхом
.асиміляції перейшло в р (про асиміляцію див. § 204).
Наявність звука аі в першому складі форм минулого часу
редуплікуючих дієслів пояснюється тим, що більшість цих
германських дієслів починалась звуком h. В минулому часі,
який ці дієслова утворювали за допомогою редуплікації (по-

>

90 Пор. подібне хитання у вимові ст.-англ.

НІ!М, відбите в написаннях типу Іапd:

si

Про відкриту

(широку)

диграф аі' в грецькій мові

lond,

Q

перед носовим прнrолос

сап: еоп

(Q=a ........... o).

артикуляцію голосного аі

свідчить те, що

IV ст. н. е. позначає широке е, напр. kai =!і<є ).
письмо - це грецький алфавіт, пристосований

(Як було· сказано, готське
до германської фонетичної системи).
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вторення перед ~оренем першо~о приго.тюсного)

з ідє.

r·оJ16с

ним е, пор. гр. Лє-Л0t7t-а від Лєиt-w (я залишаю), лат. се-сілі
від сапо (співа~), герм .. голосн~й е першого складу стояв,

Чергування можливе тут лише посереднє (паралельне):

: а (і : а : аі).

таким чином, в б1льшост1 випадюв перед h, напр. від кореня

*hait- минулий час звучав *he-hait (назвав, покликав).
Це герм. е переходить в готській мові закономірно в аі: hai-

h~it, пор. теж h~i-hlaup ~по?іг), hai-hr?P (закликав) і т. д.;
at поширюється 1 на таю д1єслова, .яю починаються іншим
приголосним або голосним: lai-lot (дозволив, пустив), sai-so
(посіяв), sai-slёp (спав), ai-auk (розмножився).
Крім того, цей звук широко вживається в словах інозем

ного походження, особливо
чужого

короткого

у власних

іменах

для

(рушник): лат. бrarium.

Треба ще пам'ятати, що в готській мові історичної епохи
н~~~д r, h могли. появлятися ~ звуки і, 11, напр. hiri, hirjats.

(ходи, ход~т.ь сюди), шh (1 не), ur-reisan (піднімати

ся) і т. д. 9 2

В усіх цих випадках ми маємо справу з секундарним роз

витком, який відбувся тоді, коли закон переходу
і> аі

u

Напр. wairpan (кидати): warp (кинув) параJІельно до hilpan (допомагати): halp (допомk).
Подібно

u
:а

> ati

halp: hulpum (ми допомогли),
\varp: \Vaйrpum (ми кинули).
u
а=

Із ска~аного випливає, що го.т~осні аі, ай в історич

фонеми або знаходяться в процесі оформлення в окремі фо
неми. Вони вже не обумовлені фонетично, значить вільні, але.

з другого боку, ще не навантажені функціонально і не вхо

дять в безпосереднє чергування:

і: аі

u: ali

~ підстави думати, що і та u зберігаються в ненаголошеній позн
uіі: Jar1h~ (неваляннй), ~aruh (там).
92

В ц1кавому плані розглядає ці слова проф. С. Я. Лур'є (див. його
роботу «Неи~меняемь~е слова в функции сказуемого в индоевропейскнл

язь~ках:., Льв1в,

60

1955).

Q
а

§ 63. Нам залишається сказати ще кілька слів про ко
ротке а наголошених складів. Цей голосний готської мови
повністю відповідає германському короткому а:_
гот. akrs (поле): ст.-нім. ackar, ст.-сакс. akkar;
гот. f adar (батько): ст.-нім. f ater, ст.-сакс. f adar, ст.-ісJ1.
f ahir;
гот.
rот.

ak (але): ст.-англ., ст.-сакс., ст.-фриз. ak;
bar (ніс - дієсл.): ст.-в.-нім., ст.-сакс., ст.-ісл.

Ьа1.-.

Цей голосний, як вже сказано, розвинувся з трьох р1зних

індоєвропейських го.1осних; але
падків йому 13ідповідає ідє. о.

в

найбільшій

кількості ви

Довгі голосні

не пояснене.9з

§ 62.

..

Отже, система коротких голосних фонем готсько1 мови ви
г.1ядає так: 94

перестав діяти. Так, nih походить з *ni-uh ur-reisan з *uz-reisan. Тільки походження слів l1iri, hirj ats: hirji р дотепер ще

ну епоху :отсько1 мови вже перестали бути тільки варіантами
голосних 1, u перед приголосними r, h і виступають як MOJlOдi

(u:a:ati):

ati

передачі

е.

Можливості вживання звука ай бі.11ьш обмежені. В словах
германського походження в.ін появляєтсья лише перед r, 11.
~ запозичених словах, де ВІН появляється в будь-яких пози
шях, н.им ~ередається в основному коротке о; перед r цеіі
звук вщповщає чужому о або u:
aurti-gards (город): лат. hortus;
aurkeis (кухлик): лат. urceus.
Давньому .1атинському О відповідає au в слові айrаІі

Ішjф

аі

§ 64.

І ї

(на

письмі

еі) \зустрічається

особливо

часто

в наголошених кореневих складах. Крім того, воно може стоя

ти в середніх і кінцевих складах. його немає в претонічних
складах (тобто в дієслівних пр ефі кс ах).
Л рик л ади:

а) в
наго л ошен их
ск л ад ах:
eis (лід), eisarn
(залізо), 1-z,eila (час), leipu (фруктове вино), реї 12.о (грім), weis
(ми), meins (мій), beitan (кусати), Ieil"Lan (позичати), peihan
(зростати);
94

буде
і, а,

Мова йде про голосні наголошених складів. В ненаголошених. як
сказано нижче,
зберігається первісна
система трьох голосних:

u.

61

,

· ·
·

,.>І , б) нен а го л _ошен н х ск л_ ад а_ х:
8

gaitein

(козеня):

gastels (rocti), la1seins ~(наука), Ja1sare1s (учитель), hauhe1
(висота), s6kei (шукай).
§ 85. І ё І знаходиться у всіх складах. Цей звук мав дуже
закриту (вузьку, напружену)

вимову, про що свідчиТh часте

написання еі замість ё. Тільки перед голосними він був від
критий, про що свідчить написання аі.
П ри ,,л ади:
І. П ер ед

б)

:

в -наголоше 0 них
ск·ладах:
letan (залишати)
slepan (спати), nemum (ми брали), ёtum (ми з'Ули), jёr (рік),
qens (жінка), Jekeis (лікар);
б) в нен аго л ошен их ск л ад ах: fahёps (радість),
аwёрі (отара овець), stainё род. множ. (каменів), nasidёs
(ти? врятував).

(ганити) 95 •
П ри м і т к а
І. Довге і з~мість ё зустрічається особливо часто в
євангелії Луки: qeiпs зам. qёпs (жінка), Іеіtап зам. Іеtап (залишити),
leikeis зам. lёkeis (лікар) і т. д. Пор. теж етимологію гот. meki: слов. Mh.Чh..

""

П ри м і тк а 2. Довге е знаходиться ще й в таких чотирьох словах: hёr (тут), Krёks (грек), fera (сторона), mrs (стіл). Це ё тут іншого
походження (пор. § 77).

§ 66.

І а І рідко зустрічається в'#:готській

мові,

лише в

деяких словах перед приголосним h: brahta (приніс) [від
briggan ), 'f>ahta (думав) [від }iagkjan], fahan (ловити), hahan
(вішати), .f>aho (глина), unwahs (бездоганний).

§ 67.

І о! аналогічно до

мову, близьку до

u 96 •

голосного ё мало

Аналогія

й позицП перед голосним, де

5

до

закриту

ви

голосного ё стосується

було відкрите й писалось

а)

в

наголошених складах: gа-Іїїkап (замикати),

dїїЬО (голуб), hїїs (дім),

briips (молода жінка), rїїnа (таєм

ниця), brїїkjan (потребувати), 'f>їїhta (видавався);
б)

в

нен аго л ошен их

ск л ад ах:

суфікс

Пр и м 1 тк а.
Крім описамих звуків, зустрічається в запозичених
словах також голосний у (звичайно транскрибований буквою w): syпa
gogё (або swпagogё), smyrn, Syria та ін. До цього звука ми більше вже
не

повернемося.

І с т о р и ч н и й

к о м ,е н т а р і й

(§§ 69-82)

§ 69. Подібно до коротких, довгі голосні готської мови
розвинулися по-різному в залежності від ступеня наголоше
ності складів, в яких вони знаходилися. Ми розглядаємо тут
.пише історію довгих голосних в наголошених складах.

Готські довгі голосні розвинулися з довгих голосних гер
манської мови-основи, які, в свою чергу, розвинулися з індо

європейських довгих голосних. 97 Так само і деякі індоєвро
пейські дифтонги переходять в германські довгі голосні.
§ 70. Індоєвропейська мова-основа мала п'ять довгих го
лосних:

ї,

е,

а, о,

u.

На германському грунті змінює свою якість

І.

§ 71.

приголосними:

95 Якість цього аі як с встановлюється

шляхом порівняння з іншюш
спорщненими мовами (§ 72), а також фактом належності дієслів saian
і waian до сьомого апофонічноrо ряду (§ 97).
.

Про це свідчить написання u замість о: supuda (Мс. 9,50) зам1сть
supoda від supoп (солити), uh1ёdum (Мс. І 1,32) замість ohtёdum від og
(боюся). Із запозичених слів особливо характерне Ruma (Рим) від. лат.
Roma та похідне Rumoпeis (римлянин). З другого боку, о замість п знахо
96

диться в ohteigo (2 Tim. 4,2 Cod. В) замість uhteigo (Cod. А) [у. відпо
відний час). Про близькість цього звука до П свідчить і слов. рефлекс
Mhl'rd&Jh. готського m()tareis. Відомо, що слов. w >П.

-duь- =-

mikil-dїїsJ:i (велич), ajuk-dЇЇJ;s (вічність).

Приклади:
Перед

(во

piudanon

наголошених складах.

au_

а) в наго л ошен их ск л ад ах: brotiar (брат), flodus
(струмінь), boka (письмо), fotus (стопа), kno'fjs (рід), for (ішов)
[від faran];
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ск л ад ах:

Приклади:

а)

11. Перед го л осн им и (написано - аі):
saian [sa;] (сіяти), пор. seps (засів), waian (віяти), faian

нен аго л ошен их

11. Перед го л осн им и:
staua (суд, суддя), stauida (судив) [пор. інфін. stojanJ,
taui (вчинок) [пор. род. оди. tojis), sauil (сонце), af-mauips
(втомлений) [пор. дієсл. mojan, ст.-в.-нім. muoen (втомляти)].
§ 68. І її І рідко зустрічається, в основному знаходиться
в

п р и г о л ос н и м и

в

лодіти), dagos - наз. множ. (дні), tuggo (язик), augo (око)"
gіЬО - род. множ. (дарів), lailot (пустив) [від Іёtап].

І

Ідє. ї

> герм.

ї

лише а.

І:

гот. gaitein (козеня), ст.-англ.

greten, ст.-в.-нім.

gа13ш

(козиний): лат. haedїnus (козлячий) [ідє. суфікс -*їnо-, пор.

гр. хорСІх'і'-vщ (молодий крук) від х6рСІе (крук)]. Сюди належить
також гот. swein, ст.-англ., ст.-в.-нім. swїn, ст.-ісл. svin

(свиня): лат. sшnus, гр. utvo~, ст.-слов. скин11. (свинячий), пор.
кореневе слово ст.-англ.,
sїї-s, гр. u-~ (свиня);

ст.-в.-нім.

sїї

(свиноматка):

.1ат.

9 7 В окремих випадках германські довгі голосні виникли з коротких
в результаті їх подовження: про це див. § 78.

гот. mikil-dїїp-s (велич), ajuk-dїїp-s (вічність): лат.

·ст.-в.-нім. sJt (ви були б): л~т. sitis;
ст.-в.-нім. wida (верба): гр. t'tЄ!l. (верба).
П ри м і т к а.

Крім

того,

І розвинулось з індоєвропейського

герм.

.дифтонга еі (пор. § 89).

.

Прим1тк

-

а

.

ЛО

Щоб зрозуміти

ае да

им і тк а

.

ГОТ е (перед ГОЛОСНИМИ написано аі), В СТ.-В.-НІМ., СТ.-

Індоєвропейське ё було, напевне. відкритим звуком, та

ким в~но й зали.шилося у всіх споріднених мовах J_за винятком кель~~
ськоі): ідє. е

> ст.-інд. а (е), гр.

"l· сл~. t, герм. ае. Тільки в кельтсьюи

·воно частково переходить в J, пор. лат. rex: гал. rїх.

§ 73.

І

ідє.

наступm приклади, треба врахувати,

Гот saian, ст.-в.-нім. saen, sawan, ст.-~нгл. sawa_n ~сіяти):
слов ~irl>i\., лит. seju, гр. tfJtJ-t [ <*si-sё-m!], лат. sev1 [ perf.
·від ·sero < *si-so]; пор. слов. еіr-мА\, гр. 7j·tJ-ll. (кидання), лат.
sё-mеп (насіння);
.
гот ga-dё:Ps, ст.-в.-нім. tat, ст.-англ. dred (вчи~ок). :Р·
& ·-аю [tut. від -:l-&1J·tJ-tl (кладу), лат. fё-сі [perf: вщ fа~ю]
(~блю), лит. de-ti, слов._ д~-ти (пор. укр. по-ДІти), ст.-1нд.
a-dha-t (він поставив) [а<е].
П

З наведених прикладів видно, що кількість довгих

0--а

.
.сакс. а, ст.-англ. ае (а). ст.-ісл. а.
ЩО герм.

§ 76.

голосних; так само як і коротких, в германській мові змен
шилася в результаті збігу двох індоєвропейських фонем:

-,-Ід-є-."""'e_..>-r-ep--м-.-=-re11

§ 72.

servi-

tїїt-is, vir-tїїt-is [суфікс герм. -dїї1>-<Ідє. *-tїїt-J.

Ідє. а > герм. о

\:

гот, broi.Jar, ст.-в.-нім. bruoder [uo<o], ст.-англ. brбpor

(брат): лат. frater, ~Р· r.pp~'twp (член фратрії), ст.-інд. bhrata,
слов. Gp.tт(p)11. [а<а];

-

гот. stop [мин. час від standanJ ~стоят~~: гр. [дор]. t:-a'tll.-tJ-i,

.лат. stare, слов. ст.tтн, ст.-інд. t1-stha-m1,
•
ст.-в.-нім. muoter [uo<o] (мати), ст.-англ. modor, ст.-ісл.
mбi1Jer: гр .. [дор.] l'-a-c7Jp, лат. -~ater, оск. maatreis, ст.-ірл.
mathir, слов. м.tтн, ст.-інд. mata.
§ 74. І Ідє. о > герм. о \:
•
гот. bloma, ст.-в.-нім. bluomo, ст.-англ. bloma, ст.-ісл.
ЬІбmі: лат. flos (квіт);
. (
й)
гот. kno:Ps (рід), ст.-в.-нім. knuot: гр. рю-со~ спор 1днени ,

=:герм. о.

§' 77. На грунті германської. мови-основи виникає ще
один довгий голосний, а саме ё, який відрізняєтьс:Я якісно
від герм.

re

і розвивається у всіх герм. мовах, за винятком

готської, іншими шляхами, ніж

re.

Походження цього звука

досі ще не вияснене.
Серед германістів існує погляд, що
даний голосний виник з індоєвропейського довгого дифтонга
еі в результаті зникнення другого елемента (пор. Е. Прокош,
«Сравюпельная грамматика германского язЬІка», стор. 101102) ., . В західногерманських мовах він виник в результаті.
подовження голосного і (та е?) при зниканні наступного . z
перед d, п і т. д., напр. гот. mizdo: ст.-сакс. mёda, ст.-;шrл.
med,.CT.-B.-HЇM. miata 98 (пор. СЛОВ. А\~ЗДд, Гр. tJ-La36~ <ідЄ ..

*mizdh-),

а також як продукт

стягнення

Так
пояснюється
цей голосний
давніх редуплікуючих дієслів (,§

деяких ,голосних.

у формах минулого часу
544, п. 3)' пор. ст.-англ.

het від hatan, let від І retan і т. д.
Також появляється це ё в запозичених, в першу чергу
.rrатинських, словах для передачі іноземного ё, напр. лат.
rёmus
(весло) > ст.-в.-нім.
riemo; лат. tёgula (черепи
ця>ст.,..в.-нім. ziagaJ.99

· У 'всіх давніх германських мовах цей звук зберігається .
як ё, лише в староверхньонімецькій мові він переходить в
дифтонг еа, іа, іе, напр. ст.-англ. her, ст.-в.-нім. hiar (тут).

§ 78.
бувається

Нарешті, на грунті германської мови-основи рід
подовження трьох
коротких голосних Д,. а, u в

результаті їх назалізації. Цей процес відбувається' в групах

inx, anx, unx,
в яких носовий приголосний об'єднується з голосним в єдину

фонему, а саме

-

назалізований голосний.

ст.-інд. j;ati (родич) [а<о].
\ Іл.є. u > герм. u \:
ст.-в.-нім., ст.-англ., ст.-ісл. mus (миша): слов.

98 Герм. ё

§ 75.

.(ЬІ<u], лат. mїїs, ст.-інд. m~s, ~Р· tJ-li~;.
ст.-англ. Ьrїї (брова): гр. o-r.ppu~. ст.-шд. bhrїїs;
64
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99 Нова

> ст.-в-нім.

цікава

іа, іо, іе.

спроба

пояснити

походження

цього

rолосноrо

як

результат велярного умлаута дифтонга еі (внаслід•ж щ1латальноrо ум
лаута еі> Т) зроблена в роботі Fr. vап Coetsem "Das System, der · starken Ver:Ьa uпd die Periodisieruпg im iiltereп Germanischeп", Amsterdam,

1956.
5

В.

М.

Задорожний

Так виникають групи:

ih, ah, uh.
· Згодом,
мов,

ці

можливо вже на грунті поодиноких ~ерt:tанс·ьких
голосні втрачають носову артикулящю t стають

r

При відокремленні готськоі мови сталися в цій

§ 80.

системі деякі зміни. По-перше, назалізовані і, ~ збіглися з

І

давніми І, її,

так

Ш:
Jtiho
гот ..~eihs

(грім): слов. тжчА (хмара)

[ < *tonkw-:*tenkw- }.:
(час): ст.-ісл. Jiing, ст.-в.-нім., ст.-сакс. thing
(нарада, справа, річ} і, можливо, лат. tempus (час);
гот. ~eihan, ст.-в.-нім., ст.-сакс. thihan (рости, процві
тати): ст.-сакс. a-thengian (виконувати) [ < *tenk-).

~Ї:

лит.

tanku-s (густий);
brahta, ст.в.-нім. brahta, ст.-англ. br6hte (приніс)
[ <*branx-to] до інфінітива гот., ст.-в.-нім., ст.-англ. bringan

Тут ще треба зауважити, що готське е у величезній біль

Пр н мітка.
Прагерманське а перейшло в а в готській, староверх
ньояімецькій,
старосаксонській і староісландській мовах; в староанглііі
ській (і частково в старосаксонській) - в о.

, ГОТ.

hungar

hїїhrus: ст.-ісл. hungr, ст.-англ. hunger, ст.-в.-нім_

huggrjan

(ГОJІОдуВаТИ) Та Гр. хет'КЄL'І

(голодувати), xa.xt~'J/~ (погано відживлений)

[ <*kenk-, *{(\J.k-J;.
, гот. juhiza (молодший): гот. juggs (молодий);
,

гот. :f>їїhta, ст.-в.-нім. dїїhta, ст.-англ. .fJїїhte (здавалося)
до інфінітива гот. pugkjan, ст.-в.-нім. dunken,
ст.-англ. )> упсап (здаватися). 1 0°
§ 79. Германська мова-основа мала, як виходить з на

[ < *J; unx-to-]

-

ї,

і

ё

u,

u

гот.

Іоо При цій нагоді можна вказати, що в інгвеонських мовах (а також

гот. an~ar: ст.-англ. b~er.
101 Ми ставимо і в ряд задніх голосних, бо воно напевно мало зад

германських

мовах.

lёtan, ст.-ісл.

ст.-в.-нім.

la33an

lata, ст.-англ. lretan, ст.-сакс. Jatan,

(пускати);

гот. bёrum, ст.-ісл. Ьcirom [Q<З.<re], ст.-англ. breron,
barum· (ми понесли).

ст.-в.-нім.

Тільк~ в чотирьох словах
ському

готське ё відповідає герман

е:

hё!: ст.-англ., ст.~сакс. hёr, ст.-в.-нім.

hiar (тут);
mese, ст.-в.-нім. mias (стіл), запозичене
нар. лат. mes~< mensa (пор. слов. мнед);
fera: ст.-в.-юм. fiara (краіна};
Krёks: ст.-англ. Crec, ст.-в.-нім. Kriah (грек).
§ 81. Система готських довгих голосних така:
mes:

ст.-ЗІ!гл.

її
ё

о
а

та ще два варіанти, а саме
сьмі au) [пор. §§ 65, 67].

re

(на письмі

аі)

та Q

(на

пи

За винятком ё (і частково а), інші готські довгі
германським.

Гіl:

о

ню артикуляцію, що випливає з факту його переходу в

· ·

(засів);

голосні відповідають таким самим

в староісландській) процес назалізації голосних проходив і перед інши
ми глухими спірантами f, s, ~: гот. uns: ст.-англ. tis, гот. fimf, ст.-англ.

fif,

sat

§ 82.

веденого матеріалу, такі довгі голосні:

напр.:

гот. slёpan: ст.-англ. strepan, ст.-сакс. slapan, ст.-в.-нім
slaffan (спати);
·

з

(ГОЛОД); пор. ГОТ.

re,

ГОТ. Sё'JJS, СТ.-fСЛ. sap, СТ.-англ. sred, СТ.-Сакс. sad, СТ -В -

(думав)

denken,

=:гот. е.

шості випадків репрезентує собою германське

гот.

(приносити);
гот. J>З.hta, ст.-в.-нім. dahta, ст.-англ. J>бhte
[ <*J>anx-to] до інфінітивn гот. pagkjan, ст.-в.-нім.
ст.-англ. J>encan (думати).

~---

re

нім.

ГоТ: }Jaho (глина), ст.-ісл. ра, ст.-англ. aбhre, ~б. ст.-в.-нім_

І ~І=

приклади

голосні, а саме:

ё
герм.

гот.

daha:

само й а перейшло в а (див.

в § 78). По друге, збіглися два інші довгі

просто довгими голосними.

о в деяких старо

гот.
гот.

preis,
h.eila:

гот.

meins,

гот.

leil'1an:

(час);

ст.-ісл. :Prir, ст.-англ. 1>rie, ст.-в.-нім. drїe (три);
ст.-англ. hwil, ст.-сакс. hwII, ст.-в.-нім. hwila

нім. mїn (мій};
зичати).

ст.-ісл.

minn.

ст.-англ.

min,

ст.-сакс., ст.-в.

ст.-англ. Ноп, ст.-сакс" ст.-в.-нім.

lihan

(по

67

~~:~; Ьrйьаr: ст.-Ісл. ст.-англ." ст.-сакс.
·

br63!r 0
br6por,
~ar, ст.-в.-нім. bruoder [uo<o] (брат),
,
· гот. Ьоkа: ст.-ісл. b6k, ст.-англ., ст.-сакс. Ьос,
buoh (письмо, книга);
гот. fotus: ст.-ісл. f6tr, ст.-англ., ст.-сакс. f6t,
fuo3 (стопа) 102 •

Цей дифтонг перед голосним переходить в

brO·

ст.-в:-нім.
ст.-в.-нім.

taujan (робити): tawida (робив);
maujis (дівчини) : mawi (дівчина);
hauja (траві): hawi (трава).
§ 86. І iu І:
biuda (наказую), Ьiudo (народ), liub
П р и м і т ІК а.

лише в слові

Ш=

гот.

замість Пhteigs.

ga-lїїkan:

ст.-ісл.

ltika,

ст.-англ.,

ст.-сакс.

dtifa,

dїїvа,

ltikan,

ст.-в.-нім.

один з голосних

iu.

наголошених складах.

І аі І:
а) в наголошених складах: wait (я знаю), lai~
(пішов), aiz (криця), laisja (вчу), wraiqs (кривий), haihs

§ 84.

(одноокий),

air

би),

(раніше);

(довгі),

б) в нен а го л ошен их ск л ад ах:

laggai

laisinai

nimal (він. брав

(науці).

Перед голосними цей дифтонг переходить в

aiws
§ 85.

aj: wai-dёdja

waja-mёrjan (гудити);
(вічний): ajuk-dїїp-s (вічність).

І au І:
а) в наголошених складах: hlaupa (біщу), hauhs
(високий), bauJ> (наказав), kausja (пробую), aus'O (вухо),
·ащ!о (око);

б) в нен аго Л ошен их
ск л ад ах:
nimau (я брав би), aippau (або).

sunau

(синові),

102

Подібно й відкрите

'(Проживати) і bauains (жнтло) цей звук відповід;~є герм. П:
ст.-анrл., ст.-сакс., ст.-в.-нім. Ьпаn, пор слов.
.

і гот.

bnua,

trauan: ст.-ісл. trua, ст.-в.-нім.
ст.-в.-нім. nпan (розмелювати).

лит.

с:.-ісл, _Ьuа,

bntt.
'
.
tru(w 1en, traut:n: (Ь- )nauan:
·
&h.ITH

Под16но

.

ст.-1сл.

3 цього виходить, що готське ~ могло розвинутися і з германсьkого П.
1оз В тому числі й перед

j, w.

iw:

коментарій

[-ju-, -iw- <iu].

(§§87-93)

ё, о,

про

j

або

w 104,

а першим

·

-

~

В залежності від
ми говоримо

а.

часокількості

короткі

і

першого

компонента

довгі дифтонги. Ці останні в

основному збіглися в германських мовах з короткими (або
ще на індоєвропейському грунті втратили свій другий ком
понент і стали просто довгими голосними); тому окремо про
них не будемо говорити.10,5

І(ороткими

§ 88.

мові такі групи:

дифтонгами були в індоєвропейській

аі,
оі,
аі,
аі,
ьі
(?),
eu, ou, au, au, ьu (?).
Дифтонги аі та au збіглися в більшості індоєвропейських
мов, в тому числі і германській, з аі, au (а>а), тому про
них можна не говорити; ьі дало ї, ьu її.
§ 89. Із шести інших дифтонгів еі втрачає свій дифтон

гальннй характер і переходить в германській мові (подібно
як і в слов'янській і латинській) в ї (еі>іj>ї).
Приклади:

ГОТ.

ga-teiha (обвинувачую), СТ.·В.·НЇМ. ZїhU: Гр. оє[У.'Ю(.І.t

dїcerent) (говорили б);
гот. leHia (позичаю), ст.-в.-ні11.

лит. І~ku;

[клас.

1Ihu: гр. Л![пю (залишаю),

гот. weitwo~s (свідок): гр. єіоw~ [

·

< *weidw-]

(знаючий).

1
04 Ми не розrлядатимемо тут груп «голосний+ плавний» та «голос
ний+ носовий», а також випадків, коли другим компонентом дифтонга
був звук а; про це див. розділ «Черrуваиня голосних», §§ 96 і наст.
!()5
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e (синів)

(показую), оск. deicum (говорити), ст.-лат. deicerent

Q відповідає герм. О: гот. af-mauфs (втомле
;~~і\) відповідає ст.-в.-нім muoen [uo<OJ (втомлюв ·ти). Але в словах bauan
..

Історичний

гим компонентом яких були півголосні

Два перші могли стояти у будь-якому складі перед при
го,1юсним, 10з незважаючи на цаголошеність;
третій .:;знахо

(злодіv):

Перед голосним цей диф1онг переходить в
~ius (слуга): ~iwis (слугй);
~iujos (служниці): ~iwi (служниця).

~

дився лише в

знаходимо

Індоєвропейська мова-основа мала ряд дифтонгів,
тобто груп фонем (так званих поліфонематичних груп), дру

В готській мові було три дифтонги:

au,

дифтонг

якщо воно не написано помилково

§ 87.

Дифтонги

аі,

(підхожий),

(пісня).
цей

ді як групи ju або iw: sunju.s (сини). stш-iw-

tїїЬа

(голуб).

§ 83.

Пh tiugs

складі

В декількох випадках цей дифтонг виступає в ненаголошеному скла-

ст.-сакс.

ст.-в.-нім. lїїhhan (замикати);
гот. hїїs: ст.-ісл., ст.-англ., ст.-сакс., ст.-в.-нім. hїїs (дім);
гот. dїїЬо: ст.-ісл.

В ненаголошеному

aw:

Щодо ДОВГОГО дифтонга еі Пор. § 77.
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Із чотирьох дальших індоєвропейських диф.тонгів,

§ 90.
8 саме

оі,

аі,

ou, au,

виникають два германські: а1,

au

в

реаультаті збігу ідє. о, а в герм. а:

оі"-

ідє.

І.єох6~ (білий,

оu"-

)герм. аі;

ідє.

аі/

(eo<eu}, ст.-англ. beod (eo<eu]: гр. Tєo'ta.-!-'-to'Yj~, слов. ЦІОSЖД'
[ 11108- < *tju- < *teu- ];
гот. Jiuhap (світло), ст.-сакс., ст.-в.-нім. lioht (io<eu]: гр.

(чужий)

)герм. au.

АІОВ" (ІО<еu);
гот. tiuha, ст.-в.-нім.

au/

І Ідє. аі

> герм. аі І:
гот. wraiqs (кривий}: гр. pa.t~6~ (кривий};
гот. haihs (одноокий): лат. caecus [ае<аі] (сліпий};
ст.-в.-нім. elt [ < *аі ~-а-] (вогнище): лат. aedes (будинок),
аІ. ёdah (дрова), гр. а.І&о; (жар,

вогонь).

І Ідє. оі

> герм. аі І:
гот. ains, ст.-в.-нім. ein, ст.-ісл. einn, ст.-сакс. en (ё<аі].
ст.-англ. an [а<аі] (один): гр. оІ:·п1 (одиниця), лат. unus
(її <оі} (один), ст.-лат. oinos;
__
гот. ainaha (одинокий}: лат. unicus,
слов. ннок,, пор.
укр. одинокий;
_
.
гот. wait, ст.-в.-нім. wei3. ст.-сакс. wet, ст.-англ. wat
ir<oi};

гот. раі (ті): гр. (дор.]

лат.

dїїсо

відкритому складі переходить, як здається, в а (пор.

слов.

[їkeu]

,of,

лат. is-tт, ст.-інд.

te,

iu
І-+

і

au > герм. au І:
гот. auka (помножуюся): лат. augeo (побільшую), гр. a.uero;
ст.-в.-нім. foh [o<au]: лат. paucus (нечисленний).
І Ідє. ou > герм. au І:
гот. baup (наказав): слов. воІд-н'І'н:
• .·
.
гот. raups, ст.-ісл. raudr, ст.-англ. read [ea<...au], ст.-в.-юм.
(червоний}: лит. raudas, слов. роsд'·
.
Останній і1ндоєвропейський ю1фтонг eu збер1_гаєть
ся в германській мові-основі без зміни, як про це свщчить

§ 91.

стародавня назва Teutones .(якщо це не кел~:ське сл~во) та

рунічний напис на так зваюи. нор~ендорфсьюи, пряжц1 Leub:

-

чолов1че

~м'я).

Згодом,

однак, ц~~

дифтонг
переходить в iu і таким залишається в r:отськш
мові. В інших старогерманських мовах його еволющя ЩJ:Одовжується.

Приклади:

гот. biuda (наказую), ст.-в.-нім. biutu, ст.-англ. beode
[eo<eu): гр. 'ltєo&op.a.t [ <*qiєo&-) (довідуюся), слов. ВАІОД4'І'М
]вAІOД ·<*bheudh-), ст.-інд. bodhati (o<eu] {він не спить);
гот. ~iuda (народ), ст.-герм. Teutones, ст.-в.-нім. deota

u.

\

слов. тіr.

rot [o<au]

§ 226).

Виникає питання, чи в готській мові ці звукосполучення
були окремими фонемами (монофонематичними групами)?
Коли врахувати факт, що перед голосними вони розпадаються
на групи «голосний +півголосний»: ai>aj, au>aw, iu>iw,
ju (§§ 84, 85, 86), то доводиться визнати, що це були групи
фонем (поліфонематичні групи), або так звані невластиві
дифтонги. 106
Ось схема готських дифтонгів:

І Ідє.
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(тягну):

ziuhu

(милий):

§ .92. Таким чином, з великої кількості індоєвропейських
дифтонгів зберігається в германській мові тільки три: аі, au,
iu ( =eu). Усі вони в такому вигляді залишаються і в готській
мові (аі в окремих випадках в кінuевому ненаголошеному

(знаю): гр. (F}о"іоІХ, ст.-інд. vёda, слов. кіrдіr [ ст.-інд. ё, слов.

(«Милий друг»

[їkeu] (світло), ст.-інд.

(день);
ст.-англ. leof

lujs

(веду).

Приклади:

wini

блискучий), лат. Іїїх

rocatё (світить) [o<eu], вірм.
гот. Jiufs, ст.-в.-нім. Iiub,

аі\\

/.

•

/и

~/"'І

Дифтонги аі, au мають спадний характер (динамічний
центр дифтонга знаходиться на першому компоненті). Щодо
iu справа неясна. Враховуючи його походження ( <*eu),
можна було б думати, що й він був спадний. Однак його
розпад· в ненаголошеній позиції як на iw, так і на ju (,§ 86,
примітка) говорить скоріше про те, що це звукосполучення
не мало єдиного організуючого центра.
Ню.1 невідома дальша історія цього дифтонга в готській
мові (за винятком єдиного випадку - гот. skiutan: кр.-гот.
schieten (стріляти), § 9'4, примітка). В німецькій мові обидва
компоненти

цього

дифтонга

ЗІГодом

злилися

в монофтонг:

ст.-в.-нім. іu>сер.-в.-нім. [у:}.
ІОб Тут є певна аналогія до украінської системи звуків. В українській
мові, як відомо, існує чергування і : А, у : у в залежності від попереднього

звука: він іде [і·]: вона йде [й-], він уміє (у·]: вона вміє [у-].
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Схема

походження

готських

деяких слів появляється о замість u: laubmoni ( Luc. 17, 24)
замість laubmuni, $Unjos (Luc. 16, 8) замість sunjus, wido\vo
(Luc. 7, 12) замість widuwo, ushofon (Luc. 17, 13) замість

голосних

§ 93.
ідє.

ush~fun; пор. також ,faiho (Мс. 10, 23) замість faihu і, навпаки,
spa1kulatur = o7tєxouЛa'topcx(acc. sg., Marc. 6,27). В А.'Ікуінівсько·

г6т.

ге рм.

му рукописі зустрічаємо о замість ненаголошеного

транскрипції:

• au--------au(a'wJ

------------•и

uuortunotaп.

u в готській

В цьому ж тексті

ім'я євангеліста Луки написано Locan (знах. одн.). З .інших
слідів цього явища можна навести слов'янський рефлекс гот

ського

- - - - - - - - - iu(tw,ju)

аі~
оі

waurpunuP,,Pan:

~-------• аі - - - - - - - - аі (ajJ

iJL

handugs:

rждоІ""" де теж на місці готського ненаголо

шеного u знаходиться о. Нарешті, в кримсько-готській мові
зустрічаємо о замість u в таких словах:
гот. gu!)J:кр.-гот. goltz (золото),
гот. pu: кр.-гот. tzo (ти),
гот. *snuzus : кр.-гот. schnos109 (наречена).
П,ро перехід і
е свідчать такі приклади із запису ·кримсько-готської мови:
гот. rign: кр.-гот. reghen (дощ),
гот. swistar: кр.-гот. schuester (сестра),
гот. sibun: кр.-гот. sevene (сім).
На відміну від коротких голосних довгі ё та о вже а епоху
Вульфіли мали високу і стиснену артикуляцію. Згодом вони

>

і

11

ї

tt

ё (iJ/Ouб §9JІІ

.? сёіJ

а

а

о ~~--------·

о

іі

й

.

!І

~

повністю збіглися з І, її.
В євангелії Луки вульфіанського тексту часто зустрічається еі (-І) замість етимологічно правильного ё:

fraleitais замість -1ё tais,
qefns замість q ёns,
akeit замість akёt ( < лат. acёtum),
leikeis замість lёkeis і т. д.

Je (af.1

=~-

і/

и

/?

а

Характерно, що в тексті євангелія Марка, а також і Луки·

q<auJ

зустрічається, хоч і рідко, написання ё замість етимологічно
го еі в таких словах:

и

wёhsa (Мс. 8, 26) замість weihsa,
аkё (Gal. 2, 14) замість akei,
іzё (Мс. 9, І, Luc. 8, 13) замість izei.
Це, без сумніву, свідчить про те, що вже в епоху' виник

6

Тен.ценцП дальшого розвитку готських голосних

.

На основі вивчення пізніших пам'яток готськоі мо
ви, а саме тексту євангелій Луки і Марка в Срібному· кодек
сі, транскрипції готських слів в Алкуінівському рукописі та,
нарешті, запису Бусбека, можна вказати на деякі тенденціі

§ 94.

нення вульфіанського тексту почався процес змішання· ї. з ё.
Підвищення артикуляції ё засвідчене ще такими фактами:

1) на одному з готських рунічних написів читаємо Tilarids (ім'я власне), де -rids те саме, що rё:f>s (рада);
2) готське слово mёki (меч) після запозичення в слов'ян-

дальшого розвитку готських голосних.

Коротк! голосні верхнього піднесення і,

u понижуюtь свою
u>o відбувся від·

артикулящю та переходять в е, о. Перехід
носно рано; вже в євангелії Луки в ненаголошених складах

ську

ё

мову

одержало

> І > І > слов.

h.;

звучання

м~..ч~..;

таким

чином,

3) в кримсько-готських словах готське ё звучить як і (у):
гот. mёki: кр.-гот. mycha (ensis),
гот. mепа: кр.-гот.

mine (luna),
;

107 про ще одно ї див.
1os Про ще одно а див.
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§ 88.
§ 88.

гот.

.

ioe

В оригіналі помилково

schuos.

; '

1

гот. sІёрап: кр.-rот.
гот. grёtan: кр.-гот.

І
І

schlipen ( dorшire),
criten 110 (flere).

!

·таку саму еволюцію пройшов і голосний

о. У вульфіан-

-ському тексті зустрічаємо її замість б в таких словах:

9, 50) замість supoda (посолив),
11, 32) замість ohtedun (злякалися).
Навпаки, б замість її знаходимо .в ohteigo (2 Тіш. 4, 2,
Cod. В) замість їїhteigo (у відповідний час).
Про високу артикуляцію о свідчать слова R-uma, Rїїmo11eis, запозичені з лат. Roma, Romanus ..Готські слова Rїїmа
і motareis перейшли в слов'янську мову, де воци звучать
·Pwм'h, мwт.tр" (слов. w <її). Нарешті, в кримсько-готських
словах знаходиться u замість готського б:
гот. brбpar: кр.-гот. bruder (frater),
гот. ЬJёф: кр.-гот. blut (sanguis),
гот. stols: кр.-гот. stul (sedes).

П рим і тк а.

Мова

з

такою

системою

стоїть

перед

перспективою

втрати кількісної різниці між голо:ними, як це сталося в старослов'ян

ській

мові,

система

голосних

яко1

нагадує систему

голосних

готської

:І!ОВІі;

н

supїїda (Мс.
їїhtёdun (Мс.

.Готські дифтонги мали тенденцію переходити в монофтон

ги. В Алкуїнівському рукописі транскрипція готського libaida
звучить libeda. Там же сказано, що диграф аі означає довге ё

( «diptongon. аі. pro е. longa»). В записі Бусбека знаходимо
такі слова, в яких на місці готських дифтонгів стоять моно
·Фтонги:
гот. haubф: кр.-гот. hoef [ое = б] ( caput),
гот. augona: кр.-гот. oeghene (oculi),
гот. *braup: кр.-гот. broe (panis),
гот. *gaian: кр.-гот. geen (ire).

готської мови єдину систему голосних, яка базуватиметься ви
:ключно на квалітативних (якісних) різницях:

u

Q

11 0 В оригіналі помилково

111
112
113
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На письмі еі.
аі (аі).

au (au).

eriten.

(9)113

В той час як інші старогерма~ські

мо~~ знають

ряд типів чергувань голосних (в результат~ апофонв, 115 мета

фоніі11& та фрактури), голосні готської мови можуть чергу

ватися лише за одним типом: апофонії. 117
Апофонічне чергування в готській та
мовах
успадковане з індоєвропейської

інших германських
мови-основи;
воно

спі.1ьне всім індоєвропейським мовам. в германських мовах
це чергування (в коренях сл_ів) ~ико~истовує:ьс~ в слов?тво
ренні, а також як морфолог1чнии зас1б при вщмшюваню та~

званих сильних дієслів. Тут воно не лише збереглося, але и

було розбудоване в систему, якої не знають інші індоєвр~
пейські мови. Крім того, залишки такого чергування збер1гаються в ненаголошених словотворчих афіксах і закінчен

.

і в германських мовах.

§ 95. Беручи до уваги, що короткі голосні вже у вульфіанську епоху мали відкриту артикуляцію, а довгі - закриту, та
враховуючи наведені факти заміни первісно коротких голос
них первісно довгими і навпаки ( u : о), можна побудувати для

а

§ 96.

голосних

нях голосних основ германських слів. 118 У флексійних закін
ченнях апофонічного чергування ніколи не було; нема його

Прим і тк а. В окремих випадках дифтонги зберігаються: гот. haiis
-(здоровий): кр.-гот. іеІ (vita sive sanitas), гот. jains: кр.-гот. ies (Ше), гот.
_skiutan: кр.-гот. schieten (sagittam mittere).

о

Чергування

§ 97.

фонічне

· . .

Як було сказано, найва~лив!ШУ роль ~щ1~р~є а_по
чергування в коренях

д1єсл1в

сильно~

д1євщмши.

~' зв'язку з цим усі сильні дієслова (за винятком лише де
яких редуплікуючих) групуються навкол~ с~ми ~ак зв_аних
апофонічних рядів, які являють собою р1зю вар1анти І~до

європейського

апофонічного

дієслова до даного

чергування.

апофонічного

ряду

Про

говорить

належюсть
структура

кореня інфінітива, а саме:
114 Про високу артикуляцію слов'янських носових голосних свідчать
такі факти: ж перейшло в ряді слов'янських мов в [u]. напр. тж~А; .а ви
ступає як слов'янський рефлекс групи in, im, напр. rерм. kuшngaz зву

чить по-слов'янськи к'н.аІ"h, К'hНАЗ8' і, навпаки, слов'янське ПА.R\САТН
дало в готській мові plinsjaп. Пор. також слов. м.асо: гот. mimz.
115 Тобто аблаута.
1н1 Тобто

умлаута.

111 Тут не беремо до уваги описані раніше (§§ 6~ 65, 67) випадки
непрямого чергування і: аІ, u: ай, ё: аі (are), о: au ( Q). Вони входять
як варіанти в основне чергування, що буде показано в дальшому викладі.

11в Див. с:Морфологія», §§ 237, 268, 285. Якраз готська є тою мовою
серед германських, в якій чергу~~ння Г?ЛОС_!ІИХ в ненаголошених складах
зберігає в окремих випадках свш перв1снии вигляд.
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І·

апофон. ряд: в корені інфінітива знаходиться І

, -.

"

·п

"

пt

"

( еі);

iu або

"

їі;

(аі),

після якого стоїть група, що складає-

r

IV
і (аі)

nam
bar

niman
bairan 123

IV

(аі),

після якого стоїть один із приголосних
І, m, п;
в корені інфінітива знаходиться і ( аі).

r,

алофон. ряд:

V

V
і (аі)

а

giban

gaf
sah

sailьan

після якого стоїть будь-який приголос

VI
VII

Таким
waiфan),
належать

"

чином,

"

відповідно

до

одного з семи

перелічених

типів

чергування.

Залежно від належності дієслова до даного апофонічно
го ряду варіанти його кореня оформляються в чотирьох ос
новних формах, а саме: 1) інфінітив; 2) перша особа однини
індик. мни. часу; 3) перша особа множини індик. минулого
часу;

а п о фон і ч н н й

11

iu

lфum

laip

(іі)

апофонічннй

biugan
tiuhan

bugum

bugans
tajhans
lukans

Іїїkап

taйhumJ 2 o

lukum

(Іти).

о

о

апофонічний

(аі)
wаі~ьап 121

І20
121

122

u ( ati)

а

bindan

119 '

апофонічннй

band
warp

bundum
watirpum 122

обумовлене наступним

"

"

h (§ 59).
r (§ 59).
r (§ 59)'.

(іти).

р я,\:

lai-lot
sai-so

lai-lotum
sai-soum

lёtans

saians

І с т о р и ч н и й к о м е н т а р і й ( §§

(пускати).
(сіяти).

98-110)

Як уже було сказано, апофонічне чергування ви

мабуть, індоєвропейський музичний рухомий наголос.
Аrіофонічне чергування - це, по суті, два різні, хоч і по

а) якісне

(квалітативне)

чергування двох якісно різних

голосних, а саме:

(згинати),
(тягти),
(замикати).

ряд:

:

ё

bundans
watirJJans

ё,

в рідких випадках

б) кількісне

й (ай)

самого

(квантитативне)

чергування

е

ё

: а(ь),

о

о

:

12а аі обумовлене наступним r
124

au

12s

аі

120 аі

: о;
одного

й того

голосного:

(в'язати).
(ставати).

в· цьому випадку аі позначає re перед голосним (див. § 65).

au.
аі
au

farans

ё (аі)

letan
saianJ 26

а
ІІІ

а

foruш

f or

в'язані між собою явища:

ряд:

u (ati)

u

baug
tauh
lauk

lipans

(ай)

au

ряд:

никло ще в індоєвропейській мові-основі. Це було закономір
не чергування голосних в коренях і суфіксах споріднених
слів і іх форм. Причиною, що обумовила це явище, був,

р я д:

аі

І ефа п

апофонічний

о

§ 98.

І

gibans
(давати),
sai12ans 12 " (дивитися).

gёbum
sёl11um

о

дієприкметник минулого часу.

4)

(аі)

(аі)

е

ряд:

ё

VII

·

baйrans 124 (нести).

апофонічний

faran

"

дієслова

(брати),

numans

nёmum

а

"
"
ё (аі) .119
lei}Jan, biugan, hilpan (bindan,
niman (bairan), giban (sai12an), faran, Іёtал (saian)

"

(ай)

u

bёrum

VI

ний за винятком r, І, m, п;
апофон. ряд: в корені інфінітива знаходиться а;

ряд:

ё

а

ться з одного із приголосних r, І, m, п
і ще одного якого-небудь приголосно

го (напр. nd, r'JJ, Ір і т. д.);
алофон. ряд: в корені інфінітИ:ва знаходиться і

апофонічний

"

"

обумовлене наступним

а(ь).

(§ 59).
r (§ 59).
)'} (§ 59).

голосним

(§ 65).

77
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В окремих випадках даний грлосний може зовсім зникати

з кореня.1 27

•

•

В залежност1 вщ

•

•

часоюлькост1

голосного

ми

розрізня-

ємо чотири апофонічні ступені: І) нормальний ступінь (ко
роткий голосний), 2) ступінь подовження або довготи (дов
гий голосний), З) ступінь редукції (зредукований голоС,JІИЙ
<},
ь), 4) нульовий ступінь (відсутність голосного в резуль
таті зникання).
§ 99. Внаслідок схрещення кількісного і якісного чергу
вання

ми

одержуємо такий

основний

апофонічний

--------------·----------~-------

ступінь

нормальний

подовження

ступінь

(довготи)

редую\ії

ступінь

гр.

лат.

(нуль)

І

о

е

p.iri-j-

(ідє. *ag-. *og-. *аі-.

*-og-,

*g-)

'------------------------·-----------------ідє.

(нуль)

о

ь

е

- - - - - - - - - -- -

ступінь

- --··---

'

-

---·

чюрєu~
(носильник)

cp<:Jp
(злодій)

sedi

І

sat

*sod-,

setum

*sed-,

sod-,

укр. са.11.жа

ти< *sod-ja

гр. -х.єірrо

---~

о[-срро~

1

nidus < *ni-zd-

І

(гніздо)
нім. Ne-st
(гніздо)

( <*-x.єpjw)

лат.

І

ст.-в.-нім.

(ідє.

*ker-,
гр.

*zd-)

gi-skoran

skeran

(обстрижений)

*kьr-)

p.livro

лат.

(залишаюся)

for

нім.

Furt<*pl]t-

(ідє.

*men-,

maneo

(залишаюся)

гр. 'Іtop-єu-ro
(іду)

fara

caro

(м'ясо)

(сt'рижу)

(колісниця)

-os

гот.

----------

подовження

sedeo

*sed-,

ст.-інд.

навколо)

-г·

· - - - --------

(ідє.

amb-ag-es

a-go

Ступенем редукції легких баз є голосний ь:

е

гот. sita
(сиджу)

'2"(-001-~
(керування)

(той, хто бігає

нормальний
ступінь

лат.

ступінь
подовження

- ma

-

гр. срЄрrо
(несу)

(нуль)

о

01-11-ос;;
(скиба, колія)

a1ro

(веду)

Приклади:

ідє.

а

ступінь

---нульовий

е (а): о

е(а): о

ідє. а-----· о
иормальний

ряд:

ступінь

рідкі-

мо легкими односкладовими базами. Сюди належать
випадки, коли замість е зустрічаємо а:

*mьn-)

(бpiд)

(ідє.

*por-. *por-, *pi.;-)

У всіх наведених вище прикладах вихідною точкою чергу
вання є короткий голосний (е, о). Такі випадки ми називає127 SІкр(!з на
прикладі кількісного чергування видно вплив на
голошеності складу: голосний редукується, як правило, в ненаголошених

складах. Це свідчить про те, що в якійсь з давніх епох розвитку індо·
європейської мови-основи наголос у ній був не музичний, а динамічний.

78

§ 100.

Легким односкладовим базам протистоять важкі

односкладовіІ28 бази, де вихідною точкою чергування є дов

гий голосний. Саме тут, як правило, виступає зредукований
голосний d

(ступінь редукції)

128 Багатоскладових

баз

:

не будемо брати до уваги.
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І.

-

-

:

іАЄ. е

atoo

:

о
_,

(ну.11ь)

:

ступінь довготнt:!ІJ
--

r

ідє.

І

а

гр.

'l-a'ta-µt
(стою)

3є-'t6<;

3w-p.6<;

лат.

.1ат. fe-c-i

(d)hІ-tah

слов. стд-БК

(ми поставили)

r

ст.-інд.tі'-; tha-mi

І

do-ms

(sчмнок)

si-st-o

da-dh-mah

-

гот. ga-di-p-s

sta-re

(стояти)

fq-c-tus

ст.-інд. da-dha-mi

(нуль)

-;----------------

-----·
гр. 'tt-&тj-1J.t

о

sthi-tah

(стою)

(слава)

- (ідє.

І

І

ело~~· д іr-тн

(стоячий)

*sta-, *st;)-,

*st-)

І

гр.

'fW-'I/~

'fa-µi

(ідє. *dhi-, dho-, *dha-. *dh-)

:rа-µЄ'І/

(голос)

(говорю)

(говоримо)

лат. fari, fama

І

гр.

Oi-ow-p.t

oo-'to.;

(даю)

.11ат.

do-

лит. b6-ti
(питати)

da-tus

(даю)

'

С:ЛОВ, Ед•ІЖ

(даний)

(ідє. *Ьhа-,
ст.-інд. dadati

di-tah

(дає)

:

гот. garedan

(говорити, радити)

§ 101.

rodjan

rapjo

(говорити)

(кількість)

слов. рдднтн

лат. ratio
(обчислення,

;

*rodh-,

які ми досі розrлянуJІи, зовсім не

у функції
самостійних фонем лише в тих елементах слова.
в яких не відбувалося апофонічне чергування, а саме:

розум)

(ідє. *redh-,

У прикладах,

зустрічалися
два !Голосні: ідє. І та ї.і.
Це не випадково.
Обидва ці голосні вживалися в індоєвропейській мові-основі

а) в закінченнях:
і:
гр. ЄJ-'tL (він є),
ст.-інд. as-ti,

'

;

*Ьh;)->

(ки даємо)

-

гот. reps
(рада)

*ЬhО-,

da-d-mah

*radh-)

І

\

u:

J

слов. ве-тk (k<i);
ст.-інд. pat-su (в стопах),
ст.-слов. евАіс-х11. ( <*-su);

б) в редуцлікації:

і:

129 Виходячи з позищи кількісного чергування, треба в даному вн
:nадку назвати ступінь, в якому знаходиться довгий голосний, ступенем
довготи. Терміну «ступінь подовження» тут ніяк не можна вжити: дов

tИй rо:nосннй в цьому випадку не є
.rолосного:.

він

-

вихідна

точка

результатом

чергування.

подовження

короткого

130 Цей звук у всіх індоєвропейських мовах, за винятком староіндій

ської. перейшов в а; у староіндійській він дав і. В грецькій мові в окре
мих випадках на його місці появляється е, о.

ст.-інд. bu-bhoda (я довідався),
лат. tu-tudI (я штовхнув).
В апофонічному
чергуванні
голосні і та

u:

Не можна теж вжити тут

т~рміну, «нормальний ступінь», бо цим терміном ми. домовилися називати
корОткий голосний (пор. § 98).

гр. t-а't"ії-1и [I-<*si-] (стою),
лат. si-sto,
ст.-інд. ti-stha-mi;

u

виступають

..~ише як другі компоненти дифтонгів у варіанті півголосних
j, w ( = _1 ~): еі, аі, оі, eu, au, ou.

6

Б. М. Задорожний

8\

Основний апофонічний ряд для дифтонгів виглядає так:

і

оІ

ou

eu (au)

,

§ 102. Анал.?гічно до дифтонгів чергуються групи ~го
лосний+ плавнию>, «голосний+ носовий». Основний апофоніч
ний ряд для них виглядає так:

нульовий ступінь

норма.1ьний ступінь

еі (аі)

131

нормальний
ступінь

(j)

u (w)

ступінь
подовження

ступінь
редукції

нульовий

r (r)

or

er

or

ьr

оІ

еІ

оІ

ьІ

ступшь

о

еІ

І (І)
о

Приклади:

H-Лot'ltcx
(я залишив)

гр. Лє['Іtw
(залишаю)

(позичаю)
(ідє.

Іаі\'}
(позичив)

- - -

<tЄ-1t0t3cx

Ьаі~

гот. beid-a
(чекаю)
(ідє.

оп

ou

гр. <tєu3-o/LC1t

лит. lik-a,u
(я залишив)
IН'1-ans
(позичений)

or

er

ідє.

n

er

or

(n)l~2

-··--

fero
<pwp
(злодій)

bafra

І

fors
(випадок)
о і-:=; о-о-

<ptp-w
(несу)

гот.

1:

ьr

--------

лат.

(ко~іс:
ниця)

bar

ьёfum

baur-ans

(ніс)

(нес.пи)

(несений)

barn

ber-usjos

gabaliфs
(наро
дження)

z-7tє-'lt[3-11-є v

bidum
ст .-івд.

u

bha-

гр. оЄр·щ.1.схt
(дивлюся)

(батьки)

abharsam

(ідє.

-

ььr -tis

(несення)

(я заніс)

-

*bher-, *bhor-,

*Ьhьr-,

о Є-оо рм
(побачив)

*Ьhi;-,

*bhr-)
,І
І

ст.-інд. bodh-ati

ст.-інд.

(він не спить)

Є-opcz-x.ov
(бачив)

uт...6-орсх
(розгні
ваний)

da-

dar~a

СJІОВ. ВАІОД.tТН

(я побачив)

В1'д-kтн

(ВАІО- < *bheu-)
гот. ana-biudan
(наказувати)

(В"Д-< *bhudt1-)

-baup

гот.

-budum
-budans

*bheudh-, *bhoudh-, *bhudh-)

дифтонгами

ga-

tahrjaп
(в!дзначити)

(ідє. *de:k-, *do;k., *di;k-)

1,,31 В апофонічному ряді дифтонгів мож.11ивий також ступінь подов

еі, eu і т. Д. Але, як МИ вже сказали

(§. 87),

дпя германістики воци не мають великого значення, тому

тут

розглядатимемо.

ми іх

.
Крім того, тут можливий ще й так званий другий нульовий ступінь
1з звуком ь перед голосними і та u; групи ь+і, ь+u дають т, і!.

82

ьn

----------------

(несу, роджу)

<tu3-Єa'tcxt
(іпf. aor.)

(довідуюся)

не

оп

(я залишив)

*bheidh-, *bhoidh-, *bhidh-)

ження з довгими

en

(дитина)

eu

(ідє.

ЬПJ

Приклади:

E-At'ltOV

rami (несу)
ідє.

om

о

*leikw-, *lolkw-, *likw-)

гр. 'Іtєі3-011сх1

еп

em

-------------~-~----------

ст.-інд. rik-ta-11
(вільний)
лат. re-lic-tus
(за·.11ишеиий)

гот. Іеі\'}-а

от

оі

еІ

ідє.

em

132 Рефлекси складотворчих плавних і носових звуків в деяких індо•
європейських мовах були показані в § 55. В дужках вказано випадки, коли
після звуків r, І, m, л стоїть голосний.

6*

83

еІ

о\

r ЇдЕ. еІ·

r

-І

оІ
о

cel-are

_.11ат. oc-cul-o
(cul<kel)

oc-cul-tus
(cul < *kl)

(замовчу
вати)

(ховаю)

І
І

clam
(нишком)

(захований)

ст.-в.-нім.

helan

hulst

'(заховувати.І
замовчу-

вати)

І

ідє.

І

qam
(прийшов)

ПІ

І

І
І

ventuт

І·

(прибувши)

qeт-um

qumaпs

(ми прийшли)

(прибувши)

оп

еп

(напrуже

(натягаю)

ний)

on :

І

-

ьn

--

__:_

§ 103.

n

І}

menti

І)

(сидіти)

м'ятаю)

гр. fLE'І-o,;
(воля)

(розум)

/.1.E-fJ.0'1-Cl

man-

-ah

(пам'ятаю)

(Lrlt'l(I)
( < *(Lrl'll-j(I))

man-yate

(дразню)

гот.

)
І

man

ст.-в.-нім.

gamunu~

manen

(ви при-

(наг;щу

,_

вати)

*men-, '!'mon--.

sed : sod

*mьп-,

*ml}-)

d;

з ними було зв'язане ;,1ате

j

sёd

: sod : sd

(> zd)

зберігають

основне

_

рідкий звук, який тільки частково входить в чергування.
Можливо, він є результатом збігу двох різних голосних.
З) Голосні і, u це, як ми бачили, вокалічні варіанти
приголосних (півголосних) j та w як компонентів дифтонгів.
У системі індоєвропейської мови-основи їх можна назвати
«невластивими

(пам'ятаю)

І

та

зобразити як ~/о. Голосний а стоїть осторонь системи; це

(він мис
лить)

(віАвага)

s

2) В зв'язку з цим ми приймаємо, що в індоєвропейській
мові-основі існувала одна голосна фонема, яку ми можемо

І ст -лат. mentis

і

лише елементи

значення, незважаючи на наявність або відсутність того чи
іншого голосного. Завдяки цій рисі індоєвропейська !\юва
основа дуже наближена до мов семітської сім'ї.

(тонкий)

І

-

шення даної форми, а згодом і від самої форми; таким чином,

варіанти

*tl}-)

moneo І

В індоЄвропейській мові-основі голосні займали під

ріальне значення кореня, тоді як голосний залежав від наголо

dunni

(нагадую)

Вивчення апофонічного чергування дозволяє глиб

л-егле становище в порівнянні з приголосними. Незмінними
в даному корені були лише приголосні, напр. в корені *sed

ст.-в.-нім.

j лат.

_І

сновки.

Т8'Н ... •ІС'І\

(згадую, па-

=::

*gwoт-, *gwьт-. *gwт-. *gwт-)
.-,

ше вникнути в систему індоєвропейських голосних. Узагаль
нивши викладений матеріал, ми можемо зробити деякі ви

(натягає)

*tьп-,

, ,

і ja-gт-u1·
(вони
прибули)

(іду)

(ідє. *gweт-,

слов.

гот. ~anjan
(натягати)

(прийшов)

І

ст.-інд. tanotl
(жила)

ja-gaт-a

гр. ;iat'l-u) І
' (<*~a'l-jw) '

'tE-'ta-'tat
('ta < 'tl})

'ti'l-0·1

*ten-, *ton-,

gan-

(шлях)

,

о

( <*'tє'l-j(I))

(і.п.є.

гот. qіт-а

(печера)

__________________________

'tO'l-O•

ст.-інд.

т

(я прийшов)

(приходжу)

tuh

hulundi

*kol-, *kl-, *kl-)

Гр. 'tЄt'l(I)

лит.

ьт

veni

(прибуття)

ст.-інд.

І гот. halja

еп

(іде.

от

1

*kel-,
--------- ----

- -

ет

о

!

(ідє.

··--

от

лат. adventus
(ven < *gweт)

(покривало)

(пекло, ад)

І

--1
ет

---·-··-

І

о

ідє.

l

гадуєте

собі)

голосними».

Група «голосний+ r:. (або І, m, n) перед приголосним
нічим не відрізняється від дифтонгів, скажімо еі, ou. Вона
була в індоєвропейській мові-основі дифтонгом і збереглася
таким по сьогоднішній день, наприклад в литовській мові.
Таким чином, звуки j, w, r, 1, m та n можна об'єднати в одну
групу так званих сонорних; це другі компоненти дифтонгів.

4)

5)

рогрецькій мові, наприклад, функціональне розрізнення двох
форм за допомогою різних апофонічних ступенів кореневого

Зіставивши два ряди, а саме:
еі
е

оі

:

голосного типу Є-Лєиt-оv

і,

:

о

<),

можемо зробити висновок, що а теж сонант, а довгі голосні

-

це теж рід дифтонгів. 133 Цей факт підтверджується тим,· що
довгі і,

u

виникають з комбінації
ь +і, ь

дієслова, першорядну роль. На основі

+ u.

Про складний характер довгих гоJюсних індоєвропейської
мови-основи свідчить і те, що вони можуть наголошуватися
циркумфлексом, тобто двовершинним наголосом, і що в мет
риці деяких індоєвропейських мов довгий голосний має вар·
тість двох мор проти однієї мори короткого голосного. Кіль

кісне відношення між індоєвропейськими короткими і довги
ми

голосними

можна

виразити числовим

відношенням

1 : 2.

6) Сказане в пункті 5 стосується тих баз, де вихідною точ
кою апофонічного чергування є довгий голосний, бо тільки
тут ч.т~еном чергування

є а. Треба, таким чином, принципіа.т~ь

голосного в ступені подовження, пор.: лат. fe-cI:

sed-I.

але

найважливішою

.1ення

наголосу

на

і

вирішальною

першому

z:
*sёd-

<

мові-основі (§§ 47-63, 69-82, 87-92,
Так, індоєвропейському рядові

*sёd

*se-zd-.

цього виходить, що індоєвропейська мова-основа знала
два різні типи довгих голосних:

первинні довгі голосні дифтонгального характеру;
вторинні довгі голосні, що виникли з коротких шляхом

подовження, обумовленого тією .чи іншою причиною.

§ 104. В індоєвропейській мові-основі апофонічне чергу
вання ніколи не несло великого функціонального навантажен
ня; так само і в ряді давніх та нових індоєвропейських мов
воно зберегло характер похідного, другорядного явища. В ста133 Питання про індоєвропейські зредуковані голосні в плані так з~а:

ноі ларинrа.льної теорії вперше поставив Ф. де-Соссюр ~ роботі .~\em01r~
sur Іе systeme primitif des voyelles dans les langues 1ndo-europeennes,
18~

86

оі

:

і,

грецькому

Л.єі1t-w

ЛЄ-Лоt1t·О:

Є-Лt1t-ov.

відповідатиме германське
І : аі

leila.a :

:

Іаі\'1

і,

: lail11um.

гування відрізняється від індоєвропейської. Сталося це, в пер
шу чергу, в результаті збігу цілого ряду го:~осних, а ~аме:

1) Іде. ахоха

> герм.

а. Таким ЧИНОМ, шдоєвропеиське

стає в германських мовах якісним новог_? т~пу: а:?·
.
2) Подібно збігаються в деяких позищях ~дв. еХ~>.герм. i.

: *sod : *sd (> *zd).

3

1)
2)

:

еі

93).

чергування а : о (,§§ 98, 99) стає в германських мовах немож
ливим. Крім того, індоєвропейське кількісне чергування о : о

Варіанти цього кореня утворюють ряд:

*sed : *sod :

уста

слова

Вже з цього прикладу видно, що германська система чер

*dha: *dh.

З другого боку, корінь sёd знаходиться в ступені подов
ження. Довге ё, мож.т~иво, обумовлене тут випаданням наступного

було

складі

розуміння германської апофонії необхідно
врахувати еволюцію індоєвропейських голосних в германській

напр. в готській мові
*dhб:

причиною

(кореневому)

§ 15).
§ 105. Для

З точки зору індоєвропейської мови-основи варіанти цього
кореня виг.т~ядають так:

індоєвропейської апо

(див.

Перший корінь (fё-) знаходиться в ступені довготи; він не

f a-cio.

належить до

ніх, так і сучасних германських мов. Причин цього багато,

наnр.

знає в чергуванні короткого го.т~осного, зате тут появляється а:

(aor.) 1з4

фонії в германській мові утворилась ціла система чергувань
кореневих голосних за сімома апофонічними рядами, наяв
ність яких становить одну з найхарактерніших ознак як дав

но розрізняти довгий голосний в ступені довготи від довгого

*dhe:·

Є-Лt1t·о"

(impf.):

рідких випадків.
Старогерманські мови різко відрізняються в цьому відно
шенні від інших індоєвропейських мов. Апофонічне чергуван
ня відіграє в германській мові, в першу чергу в морфології

'

.

Це діється, в

першу

чергу, в

зв'язку

з

переходом

герм. і перед групою «носовий+ приголосний»: ідє.

>

щє. е >
*bhendh- >

герм. bin~->biпd-.
В германських мовах виникає з індоєвропейського чергу

вання eu : ou, паралельного до er : or і т. д., зовсім новий .тип.
а саме: iu : au, напр. ідє. *bheund : *bhoudh дає герм. Ьш k

bau 'J-, а паралелЬІНе ідє. *wert : wort переходить в герм.
*werjJ - : warp. Паралелізм індоєвропейських чергувань, та
ким чином, зникає в германських мовах; з одного типу вини

кає тут ряд нових типів.

З) Іде. аХ о> герм.

0.

можливість чергування а: о
щ Від дієслова

Лz[1tw

В результаті цього зникає в герм.
(§ 100).

(залишаю).

87

4) /дЕ. г, l, т, п
о

']

>

герм. иг, иl,

ит,

ип.

Індоєвропей-

о

ський ряд

er

or :

r

еі

оі

:

і;

·

І
.І

був паралельний до

Перші п'ять рядів
гування е

: о:

нуль;

це варіанти

-

в перших трьох

1·олосними), а саме:

J.

ряд:

ідє. еі (ьі)

ar : ur

:

герм.

та

аі

:

по

довження, а в п'ятому - ну.1ьового ступеня. В четвертому
ряді виступає ступінь редукції ь.
Перший і другий ряд це чергування дифтонгів (перед

в герм. маємо тут два принципіально рjзні ряди:

er

індоєвропейського •1ер

рядах немає ступеня

оі

і,

аі

і.

і.
наприк•1ад:

гр. Лєі1tw

Це ще один приклад диференціації єдиного індоєвропей
ського чергування на германському грунті.
Крім того, можна вказати на вторинне зближення нульо
вого ступеня в ряді

:

ЛЄ-і,оt1t(Х

є-1.tт.-оv (залишати),

гот. ІеіІ·м

: ІаіІ2 : Iai12um (позичати},
ст.-в.-нім. lihhu : Іёh : lihhum (позичати).
ll

eu : ou : u

ідє.
та

герм.

з нульовим ступенем

f,

l

ідє.

eu : au : u

герм.

і т. д. (герм.

герм.

el :

аІ

ur, ul
: ul.

1)

І дійсно, готське hulpans (ul <
нічим не відрізняється
від gutans (тут u = нульовий ступінь дифтонг а eu : ou), хоч
за походженням це, очевидно, зовсім різні типи. Те саме
й в іншцх германських мовах, напр. в ст.-в.-нім. gi-holf an:

.

індоєврqпей
ський звук
появлявся перед плавними
і
носовими; стає
ясним, що на германському грунті збігся ступінь редукції
(,напр. ьІ) .з нульовим ступенем (напр. ) . В обох випадках

перед

ті
нє

u

i.

сонорним

звуком

появляється

(напр. ul). Таким чином, в гот.
а .в stulans - давнє ьІ.

на

германському

hulpans

грун

знаходимо дав

іІ

rr

ІJ

Тр·етій

і

четвертий

+.

ний
сонант» (r, І,
стоїть при'голосний.

ступенем о, напр. *рог; в одному і друтому випадку матимемо

haf- ;f ar-.

~ другому апофонічному

ап~фоючному ряді

існує єдиний

нічим не відрізняється від

§ 106.

ряді
тип

тип

Ніkап; в першому

Іеі112.ап (ідє. еі), який

weihan (ідє. ьі?) [пор. § 106]:

Після цих вступних зауважень- можемо приступити

до інтерпретації германських апофонічних рядів.

88

-

п).

В третьому ряді піс.1я цієї· групи

це

ідє.

er

or

ідє.

еІ

оІ

чергування

групи

«rо;юс

r
l

ідє.

ет

om:ПJ

ідє.

еп

оп

er

ar

еІ

аІ

герм.

~~, 7) ./де. еіхІ.-> герм. Т. Таким чином, індоєвропейський нор

димо

ряд

m,

ІІІ ряд:

б);~ Іде. а > герм. а. Через те інд.оєвропейський ступінь ре"
*kap, збігається з нормальним

~~ьний ступінь дифтонга еі збігається зі ступенем р~д,Укцїі
диф'тоцга ї ( < ьі). Зате герм. її<ьu не збігається з ідє. диф
тщ1гом. еu>герм .. eu, iu. Тому, поруч з типом biudan, знахо

11,

слов. G/\ІОддтн
G~Sднтн : G'h.д-kтн,
гот. biudan : bau-p : buclum (наказувати).
ст.-в.-нім. biotan : bot : butum (наказувати).
До того ж існує варіант цього ряду з її в першій формі,.
напр. гот. Іїїkап: lauk: lukum (закривати). Це u з точки зору
індоєвропейської мови-основи - ступінь редукції (§ 88). Па
ралельне йому І, яке належить до першого ряду, нічим не від
різняється від герм. і<ідє. еі (.§ 105) .

дукцн довгого голосного, напр.
герм. а:

eu : ou : u,
eu C>iu) : au

наприклад:

і т. д.), напр.

gi-go 33ап (н.-в.-.нім. ge-holfen : ge-gossen).
. 5) Ідє. ь > г.ерм. и. Враховуючи, що даний

ряд:

ге рм.
герм.
герм.

IJ

ur
ul
im13;; : am: um
un
in
ап

Напри.кл ад:

ст.-інд.
тати),
1 а5

vart-a.'mi [а<е]: va-vart-a [a<oJ:va-vrt-ima (обер·
·
·

Як: було сказано, jдє. е перед

переходить в герм. і (§ 58, л. І).

групою

«носовий

+ приго.'юсний»
89

!'ГОТ. wairf> an: war'JJ
•Ст.-в.-нім. werdan:

: watirpum (ставати),
ward: wurtum (ставати), або:
·гот, bindan : band : bundum (в'язати),
.ст.-в.-нім. bintan : bant : buntum (в'язати).
IV

подовження,

а саме ё 13 (;,

також ступінь редукції ь:
ідє.

or

er

ідє. еІ

оІ

ідє.

ет

ідє.

en

от

ar
аІ

герм.

ет

ат

герм.

еп

an

гр. 'ltєipw<*'Іtєp-jw (проникнути): r.6p-o~ (шлях),
гот.

ьn

Не треба,

rer

їеІ

ряд.

Він являє собою чергування е : о без наступного сонорного.
В цьому ряді немає ні нульового ступеня, ні ступеня редукції
легкої бази; вони можливі в германській мові лише в складі
ряди) :1з1

герм.

faran :for :forum :farans

хає); ст.-ісл. aka:бk (Ухати), пор. гр. a1w:a1-w1~ (ідє. а:о] .
Шостий апофонічний ряд може служити
наочним при
кладом того, як в результаті фонетичної еволюції знищуєть
ся стара система, відмінні колись явища збігаються, вини
кають нові структурні зв'язки і відношення і, нарешті, й нова
система, яка хоч і базується на старій і в окремих випадках
схожа на неї, все ж таки є по суті зовсім відмінною від
старої.
ряд.

Ві11 зберігається лише в готській мові у відм1ю деяких
редуплікуючих дієслів (,§ 509). В інших старогерманських
мовах виникає на його місці зовсім інший, новий тип чергу
вання, відмінний від будь-якого індоєвропейського. Готський

е:а:СЕ,

наприклад:

хАЄ'Іt-сw:хі-хЛ.о<рс~ (красти),
гот. hlifan:hlaf:hlёfuт:hlifans (красти).

rp.

ряд має такий вигляд:

П ри м і тк а. Етимологічно споріднені дієслова цього типу в інших
індоєвропейських мовах можуть мати корінь в нульовому ступені, І то не

ідє. ё :о,
герм. ае :о,

пор. Є--x.A.ii11:"1j'I (А.а<!),

Це довге е виникло, можливо, на гер:м. rрунті; пор. J. Kurylowicz,
"~rob~s of Germanic Quantity and Metre", Biu\etyn Po\skiego Towarzystwa J~ykoznawczego, zeszyt Х, Krakбw, 1950.
136

137 В окремих випадках може знаходитися в нульовому ступені й склад
без сонорного. Найбільш яскравий приклад це корінь слова «бути»
(ідє. *es·), який чергується з *s-: лат. est-: s-unt, гот. is-t: s-ind. Однак
випадки такого роду не входять в систему германської апофоніі.
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германський голосний а

ідє. а:
гот. us-anaп: uz-on [Мс. 15, 37, 39] (видихнути), пор.
.laT. aПiffiUS (душа), Гр. аУЄ(.1-0~ (ПОДУВ), СТ.-ЇНД. anfti (ВfДДИ·

VII

( l),

що

гот. standan: sto}:J: stopuт (стояти), пор. ст.-інд. sthi-tah
O<a):ti-stha-mi (ідє. а:а];
. гот. hafjan:hof:hofum (піднімати), пор. лат. саріо [а<а]
(ідє. а:?, пор. лат. сё.р-ї perf.);

е:о:ё,

.лише дієслова типу -х.АЄтс'trо, де все·таки є сонорний

(іти)~зs.

однак, забувати,

відповідає не лише ідє.о, але й а та ~. Одночасно й гер
манське о < ідє. о Х а. Дієслова з цими голосними теж
входять за аналогією в систему VI ряду, напр.:
ідє. а:

вер&: С"ІІ.·ВОР"ІІ.: в~.р.sтн,

ідє.

чергування

що відповідає германському

ьт

гот. bairan: bar: Ьёruт: bai.irans (нести),
.ст.-в.-нім. beran:bar:baruт:gi-boraп (нести).

(1-IV

кількісне

о:о,

ьІ

.або:

з сонорним

індоєвропейське

ёІ
ёт:

Наприклад:

V

основному

Наприклад:

лат. venio:vёnї:ventuт (приходити),
гот. qiman:qaт:qётum:qumans (приходиди),
слов.

в

ряд.

а:б.

ur
ul
rem: um
un
rеП

er
еІ

VI

ьr

ёn

герм.

sali-: selaum: sai\aaпs (дивитис11).

ёr

оп

герм.

але й дієслова без сонанта, напр. Єтс-оµсzt [ < *sekw-] (іду за кимсь): Є-a1t
')1ir;·1, пор. гот. sailiaп:

Ue

ряд.

Тут вперше появляється ступінь
;а

і

наприклад:

лат. sё-vI:sero (<*si-so] (сіяти),
гот. sai-an [ аі-ё]: sai-so: sai -so-uт: sai-ans (сіяти).
Це чергування важких односкладових баз. В ньому, як
"°1и бачили раніше, не було короткого голосного, зате був
138

Нульовий ступінь до цього в ст.-в.-нім.

furt

(брід).

91

ступінь, редукції: ідє. J>repм. а. Це а не увійшло в. систt:.

му дієслова; 3rадані. вже
е: а) та

hafjan: hof

нами

належать до

дієслова

standan: stёф (ідє.

винятків і входять в систе

му VI ряду. Зате ідє. а збереглося в словотворенні. Від
гот. дієслова lёtan: lai-lot: lai-lotum (пускати) утворений при
кметник lats (важкий, повільний), з герм. а<ідє. а, пор. лат.
Іassus < *lad-t6s. Lats відноситься до lai-lot так, як standan
до

(в першому ви Падку маємо

stoJJ

ідє. а: а)

139

ідє.

а: о, в другому

-

•

Отже, апофонічне чергування має винятково ве
лике значення для оформлення коренів германських дієслів
сильної дієвідміни. Тут система
чергування
залишається

§ 107.

продуктивною і живою дуже довгий час. Вистачить вказати
на те, що в свій час і запозичені слова могли входити в си

стему германських апофонічних рядів. Так, напр., латинське
дієслово scrїbere (писати),
запозичене в епоху Меровінгів
старонімецькою мовою, ввійшло у формі scr iban до першого
апофонічного ряду і належить до сильної дієвідміни по сьо
годнішній день. Так само й німецьке дієслово preisen, запо
зичене
з
французької
мови
в
ранньому
середньовіччі
(<Франц. priser), увійшло в систему сильної дієвідміни.
Про
продуктивність германськйх апофонічних рядів як
типів чергування голосних дієслівних коренів свідчить і се
кундарне входж·ення дієслів до того чи іншого апофонічного

ряду. Напр" готське дієслово
в якому

довге І виникло

реіhап

(рости, розвиватися).

в результаті

назалізації

(§ 78).

увійшло вторинно в перший апофонічний ряд. його Первіс
ний корінь *pinx (пор. нім. Ding) належить, власне, до тре
тього ряду. Це сталос51: в. результаті аналогії до ga-teihan
(сповіщати), steigan (виходити наверх). Таким самим спо
собом попадає в перший апофонічний ряд і дієслово }Jreihari
(натискати') [пор. нім. dringen].

§ 108.

Індоєвропейське чергування голосних відбувалося

і в коренях інших частин мови: іменників, прикметників і т. д.

В германських, як і в інших споріднених м:овах, це чергуван
ня зберігається лише в окремих залишках; в основному воно
усунене в результаті тенденції до уніфікації різних варіантів
кореня. Так, напр., ідє. іменник з коренем *dent (зуб) но у.т
ворював окремі відмінки від варіантів кореня «*dent»: *dont:

*dIJt. В готській мові був прийнятий варіант *dnt>tunjJ-us:
в західногерманських мовах у всіх формах виступає корінь
*dont: ст.-в.-нім. zand, ст.-англ. t6t, ст.-сакс. tand. Подібне
явище

139

спостерігаємо

Пор. ще гот. tekaп

і

в

інших

[: tai-tok

індоєвропейських

мовах.

і т. д.J (дотикати): ст.-ісл. taka[a<~]

(брцти) ·>·суч. англ. take (гр. Mx-'tuAo~<*d;зg-?].

_

'

140 Це,. власне, давній дієприкметник тепер. часу від дієслова ·з коре•.

нем

*d-

9Z

*ed (їсти). Ця форма утворена від нульового ступеня даного коренЯ:
та суфікса *·.ent.
·

ІІ

o-owv,

(

пор. гр.
род. відм. о-оіт-о~ <*dont), лат. dens, род.
зідм. dent-is (<*dent ?, *dIJt ?). Тільки староіндійська мова
розрізняє наз. відм. dan ( < *dent ?, *dont ?) від род. відм.

dat-ah ( < *dIJt).
§ 109. Крім

коренів, індоєвропейське чергування голос

них відбувалося і в суфіксах, зокрема в голосних 3акінчен
нях основ. Залишки цього чергування 3берігаються й в дав
ніх германських мовах, зокрема в готській, напр.:

(ідє. е: о>герм. і: а):
гот. stain-i-s род. відм. від stains (камінь): stain-a-m
(дав. відм. множ.);
гот. nim-i-p (він бере): nim-a-nd (вони беруть);
(ідє. еі :аі :і > гер.м. "і :аі :і):

гот. qёn-ei-s 141 наз. множ. від qёns
{род. одн.): qёn-i-m (дав. множ.);

(ідє. еи: ои: и> герм. еи (іи): аи: и):
гот. sun-ju-sio наз. множ. від sunus

(жінка): qёn-ai-s
(син):

sun-au-s

(род. одн.), sun-u-m (дав. множ.).

§ 110.

Як вже було сказано, апофонічне чергування го

лосних можна спостерігати

й

в

словотворенні.

Особливо

характерне відношення кореневого голосного похідн_их діє

слів до такого ж кореневого голосного первинного дtєслова.
напр.:

(ідє. е:о):

гот. sit-an (сидіти): sat-jan (саджати), пор. ст.-інд. s\d-ati
sad-aya-ti (саджає),

(сидить),
або:

гот.

lig-an (лежати): lag-jan (класти), пор, слов. лвжлти:

АОЖНТН,

або:

гот. ga-wigan

<:ЛОВ.

(порушувати):

wagjan (потрясати), пор.

К6S.Ж : KOSHTH,

_

лат. veho tїду): гр. FoXЄw (несу), ст.-інд. vahati (їде, везе):

vah-aya-ti (несе),
або:

гот. fra-wairp-an (гинути): fra-ward-jan (губити),
ст .-інд. vart-atё (обертається): vart-aya-ti (обертає);
(ідє. еі: оі):

пор.

_

гот. щ-reis-an (підніматися): ur-rais-jan (піднімати);

.(ідє. еи: аи):

гот. driusan (падати), ga-drausjan (кидати).

Цей тип, без сумніву, первинний; він має свої аналогії в
Інших індоєвропейських мовах, що й було показано на при141

Довге і цієї форми виникло, власне, з ідє. *еі+е, яке належало до

закінчення, пор. гот. gast-ei-s: слов. rост·н·є< *ghost-ei-es.
142 Ця форма теж виникла в результаті стягнення ідє.

.ChlH-0&

eu + es,

.

пор. слов.

в< *sПп-eu-es.
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Розділ

к.11адах. На германському грунті виникає, однак, і вторинний
тип

який характеризується чергуванням а: о,

напр.:

~т.-сакс. far-an (іти): for-ian (вести), пор. нім. fahren:

fuhren.

Чим

пояснюється

виникнення

Справа в тому, що чергування

цього

вторинного

ідє. е: о в коренях

ного і похідного дієслів (напр.

sed:sod)

ПРИГОЛОСНІ

§ 111.

типу?

Готська

мова

первин

збігається з анало

Проривні

гічним чергуванням між варіантами wреня дієслова в тепе

рішньому часі і перфекті (гр. хЛЄ1t-'t-w:хЄ·хЛоr.р-а), що відпові
дає германському е (і):а в коренях теперішнього і минулого

часів (гот.

Щілинні

Таким чином, виникає паралелізм між

hllfa: hlaf).

чергуванням у формах теперішнього і минулого часів, напр.:
гот. sitan: sat (сидіти),

тип

чергування,

гот.

faran:for

а

саме

до

типу

(іти)

виникає чергування

в словотворенні:

ст.-сакс. faran: forian (іти, везти) 143 •
АпофонІчне чергування можна спостерігати теж і в ко
ренях віддієслівних Іменників і прикметників,

ре

Прорив-

(іде.

el:l):
гот. filhan (ховати): fulgins
(ідє. ol: ьl):
гот. skal (я повинен): skula
о

!

(ідє. ет:т):

гот.
(іде.
гот.

о

qiman (прибувати): ga-qum-ь-s (базар);
en:n):
rinnan (бігти): ga-run-s (вулиця);

гот. Іёtап (пускати):

lats

губ-

між-

староіндійській

мові

існує

етимологічно

споріднене

дієслово

parayati (ВЇН Веде), але СТ.·іНд. а еТИМОЛОГіЧНО ДВОЗНачне: ВОНО \!ОГЛО
розвинутись як з ідє о, так і з о; пор. гр. 7topєбo[J-czi
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(я іду).

Піднебінні

Іо-

ор-

вея11р-

тан-

аль-

пе-

-

рн1

І

----

1-

kw

-

--- - - -

--

gw

-- -- -,-....

~

f

ний

,-....

k

g

d

J_

s

ї.w

--- - - - - ---- - - - - - - - ь

z

а

--

(І

h

j

- - - - - - --1- - - - - - r,

плавні

-носові

?)

---- -- -- --

~---·

w

І

-- -- --

--

n

т

----

-----

(о)

Пр J1 м і тк а. Ця схема не претендує на абсолютну точність. П, зви
чайно, не можна рівняти до таблиць приголосних будь-якої сучасної мови,
артикуляція якої нам відома з безпосередніх спостережень.

Проривні приголосні

1.
1са В

(о}
а

Зубні

ь

---

Сонорні

І

m

t

дзвінкі

(повільний).

гот. dags (день): fidur-dog-s (чотириденний), пор. ст.-англ.
d~g (день): d6gor (день);
гот. taujan (робити): tёwjan
(порядкувати): fulla-tojis
(досконалий).

п

р

півголосні

ного дієслова.
Інший тип чергування становлять такі приклади:

r

носові

зубю

--

В усіх цих прикладах, які являють собою найбільш по
ширений тип чергування, зустрічаємо в корені іменника
(прикметника) нульовий ступінь голосного (або ступінь ре
дукції : last) замість нормального ступеня кореневого голос

плавн1

губні І но-. Jзубні Jвеол~-1 редні І задні І

гяухі

о

(іде. е:а):

d

k kw
,-....
g gw
,.-...
f )J s х (h) Xw
{глухі
дзвінкі
h
~ а z (r ?)
гІвголосні w j

- - - - --ЩіJІИНні (спіранти)

t

ь

ні

дво-

дзвінкі

(боржник);

р

- - - - - - - - - - - - -·--"---

НІ

(захований);

приголосних::

,-....

Губні

глухі

напр.:

таку систему

дзвінкі

Сонорні

І~

мала

{глухі

та чергуванням між первинним і вторинним дієсловом:

гот. sltaп:satjan (сидіти, саджати).
Аналогічно до цього й виникає згаданий нами вторинний

2

§ 112.

І р І н а

Глухі

п о чат ку

сл о в а

зустрічається дуже

рідко, майже виключно в запозичених словах, напр. paintekustё (зелені свята) <гр. 1tєv"11xoa't~ (50-й день); ра ра (піп)<
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k в с~ред~ні і .в кінці слова: laikan (скакати),
akran (плщ), a.ket, ake1t (оц~т) [<лат. acetum), Ieik (тіло),
ak, auk (але), JUk (ярмо), a1auk (помножився), ik (я).
Подв.оєння k: smakka (смоква) [<слов.
смокhІj,
sakkus (м1шок) [<лат. saccusJ.

тр. 'ІtІІ'Іtд.~; ,paska (пасха) <гр. rr:ci.axrJ. (з арамейської); plapja
(вулиця) <лат. platea; plat (ганчірка) <слов. ПІ\.АТ'ІІ., plinsjan
(танцювати) <слов. пмАедтн; paida (плащ) - слово фракій
ського походження (пор. гр. ~at'tТ/). Крім того, є ще декілька
слів

невідомого походження: ana-praggan (пересJІідувати),
(гаманець); нарешті, складне peika-bagms (пальма), де
слово peika - або невідомого походження, або запозичене
(можливо, через кельтську мову) з лат. ficus (смоква, фіга),

-puggs

пор. франц. ріquе<ст.-франц. ріс

на р близько

(вістря, шпиль). Усіх слів

(горобець),

sp: sparwa

spaurds

(бігова доріжка),

spill

(казка), spinnaп (прясти) - всього близько 20 слів. Біль
шість цих слів германського походження.
!Усередині і в кінці слова р зустрічається.часто:

slepan (спати), saislёp (спав), hilpaп (допомагати);.'gаhаlр
(допоміг), diupei, diupipa (глибина), diups (глибокий), diup
(глибоке), skip (корабель), iup (вгору).
р

на пр.

§ 115.

25.

Зате доволі часто зустрічається цей звук на початку слова

в групі

.прим і тк а. k чергується з h в результаті переходу k>h пе е t·
brПkjan (вживати): brПhta (вживав); siuks (хворий): sauhts (недуг~. д .

подвоюється

лише

в

словах

іноземного

походження,

(з грецької).

Filippus

t

При мітка. р перед

переходить в

f; так виникає чергування р: f,

напр. skapjan (творити): ga-skafts (створіння); skop (я створив): skoft (ти

І ~ (на письмі:

q)

І являв собою задньопіднебін

ний г~ух~й про~ивний, після якого безпосередньо йшов дво

губнии ЩІЛИННИИ:

k+w.144
. Вимова готської букви q не відрізнялася нічим істотним
вщ г~упи qu_ ~атинськ~і, італійської. і анг-:~ійс~коі мов, пор.
лат., ~тал. 9u~_1 англ. qшck. Ця г~упа 1сн~є 1 в шмецькій мові,
але другии 11 компонент є скор1ше :1аб1одентальнн:v~ v пор
нім. qualen, Quecksilber.
· '
·
. kw на початку слова: qens( жінка), 4uirnus (млин)
q1man (приходити).
'
kw в серед_и.ні і в кінці слова: plaqus (м'який),
naqaps (голин), .пq1s(темрява), sigqan (занурюватися), sаgq
мин. час, ga-wr1sqan (приносити плоди).

створив).

§ 113.

І

t

І

і в кінці слова. Цей
в ГОТСhКНі мові.

приголосний дуже

часто

зустрічається

t н а п о чат ку сл о в а: tagl (волосся), taihswo (права
рука), tekan (дотикати), taujan (робити), tunьus (зуб), triu
(дерево), tagr (сльоза).
Гр у п а
st: staiga (дорога), stains (камінь, скеля),
stairno (зоря), standan (стояти), stikls (чарка), stojan (су
дити). Всього 70 слів, що починаються на st.
t в середині і в кінці слова: fraistubni (спокуса),
swiltan (вмирати), sitan (сидіти), raihts (правий, справедли
вий), rasta (миля), mitan (міряти), mota (мито), afmait (від
ріж),

\Vaii

П ри м і тк а.

І

k

t: skatts

(монета, гроші),

(батько).

atta

/ Ь І може стояти в готській мові лише: а) на по
чатку слова, б) після приголосних m, r, І.
н ~ п о ч а_т ку сл о в а: bagms (дерево), Ьаі (обидва),
bad1 (л~жко), Ьшdап (в'язати), brikan (ламати).
.ь п1сля при.голосних m, r, І: lamb (ягня), dumbs
(НІJІ.!ИЙ), ana-kumb1an (лежати біля стола), wamba (живіт),
sw~trban (терти) [~ин. час. swarb}, 1-iairban (проходити), heilala.a1rbs (ТИ!'fЧаСОВИИ), parbs (необхідний), ьaurbum (МИ потре
б~ємо), stlba (сам) [але пор. гот. ім'я в лат. транскрипції:
Stlva], kalbo (молода корова, ялівка).

?

ПР им і тк а. Між голосними буква Ь має значення приголосного t:J;
> гот. Naubaimbair (див. § 125).

пор. лат. November

t чергується з s: wait (я знаю): wais-t (ти знаєш).
І може

знаходитися

на

початку,. в

середині

Ь подвоюється

sabbatus (субота).

і в кінці сJІова.

k
kara

напочатку с JI о в а: kintus (копійка), kauгn (зерно),
(жура), kiusan (пробувати, куштувати), kustus (проба)

(пор. лат. gustus), karkara (в'язниця) [лат. carcer] .
.Гр у п а sk: skadus (тінь), skaman (соромитися),
(пояснення), skilliggs
наються на sk.

·96

(монета).

Усього

65

слів,

skeireins

що

почис

Дзвінкі

§ 116.

(знаю).

П од в о єн ня

§ 114.

2.

може знаходитися на початку, в середині

лише в запозичених

словах, напр.

ПР и м і тк а. В рідких випадках Ь ( =[Ь]) може чергуватися з f: parf

(я потребую), ~aurbum (ми потребуємо).
144

З точ~и зору експериментальної: фонетики це, власне, два звуки,

ал~ в с_истем1 готського консонантизму, подібно як і в системі індоєвро
пеис~ко1 мови, комбін_аціі такого роду являли собою єдині фонеми (так
зваю монофонематичю групи).

7

Б. !Уі. Задорожний

97

І

d І подібно до Ь може ст?яти: а) на початку слова,
б) nісля n, r, І, z, g, в) в ПОДВОЄННl.
d на п о чат ку сл о в а: dal (долина), daur (двері),
dauhtar (дочка), dwala (дурень).
d після приголосних п, r, 1, z, g: hund (сто),
standan (стояти), nimand (берут~), g~rd-s (дім), har_dus
(тв·ердий)' waurd (слово)' alds (в1к)" gild (подато~), _spllda
(таблиця, дошка), huzd (скарб), razda (мова), m1zdo (за
плата), ga~hugd - знах. оди. (розум).

§ 117.

Прим і тк а. Між голосними буква

d

d

має вартість звука (J (пор.§

п од в о ю є т ь с я лише в сполученні з наступним

126).

j

та

в декількох іноземних словах: daddjan (кормити грудьми),
twaddje (двох), waddjus (стіна), iddja (ішов).
Прим і тк а.
з (І

: fra-wardjan

Приголосний d (=[d]) в кількох випадках
(вбивати): fra-wairpaп (гинути).

чергується

може знаходитися у всіх позиціях (але пор.
§ 35, п. 1О та § 194) .
g на п о чат ку сл о в а: giban (давати), guma (люди
на), gras (трава).
g в середин і і в кінці сл о в а: saurga (журба),
azgo (попіл), tuggo (язик), juggs (молодий), gaggan (іти),
figgrs (палець), wіg-знах. однини (шлях), barg (заховав).

§ 118. jg1

gg (напр. figgrs) в більшості випадків
має вартість U (g); gk, напр. pagkjan (думати) =Uk (пор.§ 35, п. 12)_

Щілинні приголосні

§ 1~0. І f І - двогубний (білабіа.ІІьний) глухий спірант.
Про м1сце артикуляції свідчить той факт, що перед ним

не може стояти приголосний n, який переходить в m. Спіра

При мітка. g переходить перед t в h[x]; так виникає чергування
g : h : mag (я можу) : mahta (я міг) [але magt (ти можеш), пор. § 609];
bugjan (купувати) : bauhta (купив). Існує й немотивоване чергування g: [h]:
taihun (десять): tigus (десяток); aih (я маю) : aigum (ми маємо), пор.
§ 612.

§ 119. І g; І- складна фонема (пор. ~. § 115), виступає

див. примпку). В середині слова f рідко зустрічається.

, f 11 а п? ч а 1.: J{ у с _::_1 о в а: fimf (п'ять), fadar (батько),
faihu (г~ош1, маино), fotus (стопа), frauja (пан) fra і (ро
зум), flodus (струмінь, повінь). На початку сло~а f може
стояти перед голосними або перел: r, І; перед іншими приго

"1осними воно не зустрічається.

f в сер.ед ин і і -~ кін

не розрізняються;

єдиним

критерієм

з іншими спорідненими мовами (пор.

§ 25,

п.

є

(копав),

а) (ugw): aggwus (вузький), saggws (пісня), siggwan

(співати);

б) (gg;:): skuggwa (дзеркало), usbliggwan (побити) [ми

нулий час

кладно),

98

usblaggw], triggws (вірний), glaggwo
glaggwuba (докладно).

(точно. до

і сл о в а: lofa (доv1оня), hlifan

hla1fs (хл1б).

~

ПР им і тк а. Приголосний f в кінці слова і перед кінцевим s чоже
( = [Ь, 1J]):

чергуватися з Ь

gaf

giban,

grof
hlaifs
parf

graban,
hlaibis,
patirbum.

Докладніше про це див. § 197.

Про чергування f : р див. § 112.

§ 121. ІР І
мовах,

- в готській, як і в інших старогерманських

глухий

міжзубний

(інтердентальний)

спірант.

Він

може знаходитися на початку, в середині і в кінці слова.

Н а п о ч ат ку сл о в а ) зустрічається лише перед го

лосними та r, І,

VI:

pliuhan (тікати), ьwahan (мити), ьreis

(три), }Jata (це, то), plaqus (м'який), pramstei (саранча).
Р в серед~.ні і в "кінці слова: qiJ>an (казати)
[мив. час qafJ ], fr1Ja}. wa (люоов), nёJ1Іа (голка), baup (нака-

зав),

anpar (інший).

'

,

ПР им і тк а. Р в кінці слова і перед s може черrуватис1, з d ( = [d, (J )):
baup
staps

порівняння

2):

1:1.

(красти), ~.I1ftus (злодш), twe1fls (сумнів), fimf (п'ять), hamfs
(ска'7!1чении~. gaf _(дав), hof (підняв), J..arf (потребую), arof

в двох випадках: а) після u і б) після g. На письмі ці два
випадки

f

виступає ~асто на початку і в кінці слова (про кінець сл~:а

Прим і тк а. :Комбінація букв

П од в о єн ня g. В окремих випадках диграф gg означає
подвійне gg. Це буває, коли після gg стоїть w. Докладніше
про це в наступному параграфі.

Глухі

1.

haubїp

:

biudaп

stadis
: haubidis

stop
: staпdan
Докладніше про це див. § 196.

(наказувати),
(місце),

(голова),
(стояти).

Подвоєння р: ai}Jpau (або), ap}Jan (але), mipbanei

час).

§ 122. І s І дуже поширене в готській мові і
в будь-якій позиції.

(під

може стояти

99

. п

''"'.

чат ку сл о в а: sibun (сім), swaran (присяга-

0
s в астися)
·
).
smaiфr (жир), s k а1·d an ( щлити
тв.Л:~ групи'sр-, st-, sk- ди~.,§§ .112, 113, 114;

в середині і в к1нц1 слова: 11sai: (збирати).
5
nas·an (рятувати)' ga-nisan (рятуватися)' la1s, (я знаю)'
18.isJaп (вчити), taihsw~ (пр.а~а рука), hnasqu~ (м як.ий), was
(був), has (хто), is (вш), пq1s (темрява), hla1fs (хл1б), dags
(день), wulfs (вовк).
прим і тк а. Приголосний s може бути членом чергувань:
а)

s : z:

б)

в)

s : t:

s:

C'!J :

wait
haitan
kaupat-jan:

р:

:

qip-an
wafфan

Приклади б),

перед

t

(пор.

(він),

(темрява)
[див.

wais-t, wissa
haf-hais-t
kaupas-ta

р:

biud-an

r) s :

(хто),

1-iazuh
iz,·i
riqizis

is
riqis

baup

:

baust

qas-t
: wars-t
: snais-t

sneip-an
в), r) вказують

на

§ 198];

(знати),

(називатис11),

(бити по потилиці);
(наказувати);

(говорити),
(ставати),

(краяти).

перехід приголосних t, d, Р в s

§ 8).

§ 123. І Х. (на письмі h) \ - задньопіднебінний спірант,
не відрізнявся на письмі від гортанного 11'. Є підс~а.ви думати,
що звук х рано перейшов в 11'. Якщо uеи звук 1 .~снував, то
лише в середині слова перед приголосними 1 .в юнщ слова.
Хв середині і в кінці слова: hlahJan (сміятися),
mahts (сила), ahs (колос), fraihnan [мин. час frah] (запиту
вати), pairh (через).
§ 124. І fW (на письмі 1-i) І являє собою лабіаJ1ізований
0

задньопіднебінний глухий с.~ірант, 1:?Р· ~. ~

(§§ 115, 119) ·
.
. .
xw н а п о ч ат ку сл о в а: l-iapro (звщки), l-i1le1ks
(який). \2.as (хто), \2.eila l чac) •. l1eit~ (білий), \2.aiteis (~шени~я).
xw в середині і в к1нц1 слов~: а\'2.а (p1кa),a1l-i~
tundi (терен, дослівно - кінський зубl, ne1'2.a (близький), sa1l-ian [ мин. час sal-i, sal'2.t] (бачити), nel-i (близько).
Він може стояти в будь-яюи позищ1.

2.

Дзвінкі

§ 125. \ ь (на письмі Ь) І являє собою дзвінкий губно
Зубний (лабіодентальний) щілинний приголосний, який
протиставляється глухому f, проривному Ь і губно-губному
100

(білабіальному)

слова

між

hlaibis

(хліба).

w.

Він може знаходитися лише в середині

голосними, напр.

Прим і тк а. Про чергування Ь

§ 126.

І

haban (мати), giban (давати),
:f

t1 (на письмі d) І

див.

-

§ 120.

дзвінкий

міжзубний

при

голосний, який протиставляється глухому р, проривному d та
альвеолярному (постдентальному?) z. Як і попередній при
голосний, він може стояти лише в інтервокальній позиції:
sidus (звичай), nasidёdum (ми врятували), ana-biudan (нака
зувати).
прим і тк а.
а може чергуватися з р (§ 121 ), s (§ 122), d (standaп
[ d]: stodum [ ~]) і t: слабкий мин. час: nasida [ 1] (врятував); skulda ( d]
(був винен): aihta [t] (мав): wissa [s] (знав). Пор. теж ізольоване kunpa

(знав) Інший приклад: staпdan fd)

(стояти): sto!> (стояв): sti)dum [iJ) (ми

стояли): stast [s] (ти стояв).

§ 127.

І

z

І

зустрічається в основному лише в середині

слова. На початку слова він не може стояти; в кінці слова
зустрічається в кількох словах, що однак пояснюється мор
фологічним принципом орфографії.

z в
hatizis

середин і сл о в а: azёts (легкий), azёtaba (легко),
[род. від hatis] (ненависть), mizdo (відплата), azgo

(попіл), fairzna (п'ята), saizlёp, також saislep (спав), maiza
(більший), izwar (ваш), іzё (тих- род. множ.), galagjaza
(тебе вкинуть) .
z в кінці сл о в а: riqiz [і riqisJ (темрява), minz (мен
ше), aiz (метал, криця).
Спірант z чергується з s таким способом, що кінцевому s
відповідає z в середині слова:

hatis
is
mais

§ 128.

m-

готській мові

hatizis

(ненависть),

izei
maiza

(більше, більший) .145

(він, який),

про можливість існування цього звука в
див. § 177.

§ 129. І h І зустрічається на початку слова і в середині
між голосними і після приголосних. Пор. сказане про х
(§ 123). Перед h не можуть стояти голосні і, u.
h на п о чат ку сл о в а: haurn (ріг, труба), himins
(небо), hlaifs (хліб), hrains (чистий), hlahjan (сміятися).
h в середині слова: liuhaь (світло), faihu (гроші),

taihun

(десять),

filhan

(ховати).

145 Але є випадки, коли й в середині слова маємо
(страх), пор. § 198.

s,

налр.

agis : agisis
101

ал

~

.. ·.

"'

пр и м і тк а.
Приголосний
h може чергуватися з Х, якщо він
попадає в кінець <;ЛОВа або в ~озицію ~еред !'Риголосним. На письмі це
чергування не заф1ксовано, поДІбно як 1 ряд шших чергувань:

maujos
hauja
harjis

tiuhaп

Про чергування

[h] : tauh ['Х.] (тягнути),
filhaп [h]
: fal!1 ['Х.] (ховати).
h : g див. § 118.

1r

tojis

mawi
hawi
hari
taui

(дівчина),
(сіно),

(військо),
(вчинок).

.Крім того, група -ji- в ненаголошеному складі переходить в і (на

письмі еі), якщо попередній

(наголошений)

склад є важкий і закритий.

Так виникає пnсереднє чергування ji : Т : harjis

(пастух), -tojis

Сонорні приголосні

(військо), але hairdeis
в fullatojis (досконалий), але siponeis (учень), nasjф (він

рятує). а.~е sokeф (шукає).

І. Півголосні

2.

§ 130. І w І- білабіальний дзвінкий приголосний (пор. v..·
в суч. англ.~аtеr, \Ve і т. д.), або, точніше, нескладотворчий
голосний u. Він може стояти на початку слова перед голос
ними, а також перед приголосними r, 1, в середині слова пе
ред голосними та перед j, s, а також в кінці слова після
довгого голосного, дифтонга або приголосного.

\V на початку слова: waddjus (стіна), \Vasjan (одя
wair (чоловік), wait (знаю), wato (вода), \vеіп (вино);
- З слова: \Vlaiton (розглядатися), \vlits (обличчя).
wlizjan (бити); на wr - 17 слів: wraiqs (кривий), wraton
(мандрувати), wrohs (обвинувачення) і т. д.
w в середині слова: twai (два). dwala (глупий),
pwahan (мити), swistar (сестра), av>istr (загорожа для
овець), saiwala (душа), nidwa (іржа), walwison (перекида
тися), saiws (мор,е), І ewjaп (зрадити).
w в кінці сл о в а: lew (нагода), hlaiw (могила),
waurstw (діло).
гати),
на wl

При мітка.
компонентом

Приголосний w

чергується з голосним

u

як

другим

дифтонга:

sniwan,
tпwa

naweis
mawi

(догнати),

snau
triu
naus

(дерево),
(мрець),

maujos

(дівчина).

§ 131. ГТ1

палатальний дзвінкий приголосний, який
являє собОЮ варіант фонеми і в функції нескладотворчого
елемента. Цей звук може знаходитися перед голосним на по
чатку і в середині слова. Він не може стояти ні в кінці слова,
ні перед приголосним. З цього виходить, що j стоїть завжди
на початку

складу.

j на початку слова:
jёr (рік), juggs (молодий).

juk (ярмо), jus (ви), jah (і).

j.в середині слова: stojan (судити), harjis (військо),
fraUja (пан)' waurstwja (робітник).
Прим і тк а.
з переходом
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j

Приголосний j чергується з і.

в і в кінці слова:

Діється це в зв'язку

~ 132.

Плавні

Гrї може стояти на початку, в середиНІ І в кінці

слова. ПереДцим приголосним не можуть знаходитися голосні
і, u (,§ 59) : ЩJjO (число), raihts (правий, справедливий),
raups (червоний), razda (мова), bairan (нести), bar (ніс дієслово). \vairpan (кидати), fidwor (чотири).
п одвоюється r рідко: fairra
(далекий)' чаіпus (ла
гідний). Порівняй теж urreisan (підніматися) [ < *uz-r-].
Про складотворче r пор. ,§ 40.
§ 133. ГГі може стояти у всіх позиціях: liugaп (одружи-

тися), lаggS{довгий), aljis (інший), malma
(вовк),

(пісок), \VUlfs

(украв).

s·tal

П од в о єн ня І: wulla (вовна, шерсть), alls (цілий), fнlls

(повний),

fill

(шкура).

Про складотворче І пор.

,§ 40.
З. Носові

§ 134. І m \ знаходиться у всіх позиціях: rnanna (чоло
вік), namo (ім'я), wamba (живіт), fimf (п'ять), nam (взяв).
П од в о єн ня m: pamma - дав. однини (тому), blindarnma (сліпому), faur-dammjan (замикати), wamm (пляма).
Про складотворче m пор. § 40.
§ 135. І n, u \ зустрічається у всіх позиціях. Перед велярними k, g '""'ПЗвучить як u і передається буквою g: nima!1
(брати), kin'ius (копійка) ;[u:] drigkan (пити), siggwan (сш
вати), sigqan (тонути), gaggan (іти), aggwus (вузький).
Про ggw див.,§ 119.
П о д в о є н н я п: manna (чоловік), kann (знаю), rinnan
(бігти), шinniza (менший).

Про n у функції складотворчого елемента пор. ,§ 40.
І ст о р ич н и й

§ 136.

Система

к о м е н т а р і й ( §§

приголосних

готської

з прагерманської, а та, в свою чергу, -

136-205)

мови

розвинулась

з індоєвропейської.
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Найважливішим

процесом, в результаті я~ого ~~алас~

_система германського консонантиз_му, що в сам1и сво1и основ~

відрізняється від індоєвропейсько1, було так зване п е р е с у
ван ня п р и го~ осн их (нім. Lautve~schi_ebung). Цей про
цес був відкритии на початку ХІХ ст. лшгв1стами Р. Раском
і Я. Гріммом. Основною його рисою є зміна способу артику

!

Пр нм і тк а І. Звуки w, j, r, І, m, п могли функціонувати як прw
голосні і як голосні (складотворчі елементи), пор. § 55.
Прим і тк а 2. Германська мова-основа належала до групи перифе
рійних індоєвропейських мов, в яких палатальні і велярні збіглися в одному

ряді велярних приголосних (див.

шому викладі про
підрозуміватимемо

ляції індоєвропейських проривних приголосних при одночасному збереженні місц~ артикуляції.
·
.

§ 137.

Індоєвропеиська

система

приголосних

вщзнача

лась великою кількістю проривних приголосних (аспірованих
і неаспірованих). Власне щілинних приголосних було лише
два: фонема s і її варіант z. Крім того, в систему приголосних
входили півголосні, плавні і носові приголосні.
Ось система індоєвропейських приголосних.

l.

Проривні:
-

"""

Участь

Глухі

~ол осу

Місце

""""

творення

Губні

неаспі_- І

""

Зубні

Палатальні

Велярні

Лабіовелярні

неаспі_- І

Примітка

ро в аю

р

ph

ь

Ьh

th

d

dh

kh

-g

k

рован1

gh
gh

...-..

,.-..

...-..

...-..
gwh

kwh
2.

І
------

g
gw

Збіглися в мо-

J

вах "кентум•

Збіглися в мо-

J

вах

.сатем•

Щілинні:

пі в голос н і

:

w, j;
4.

П л а вн і:

r,
5.

m,

І;

і т. д., ми
палатальні.

§ 138. В германському пересуванні приголосних, яке від
булося, мабуть, під час чотирьох-п'яти останніх століть до
нашої ери 147 , прийнято розрізняти три основні процеси. або
акти.

§ 139. Перший: акт стосується індоєвропейських глухих
проривних без придиху і з придихом (хоч ці останні й не мали
великого значення в системі індоєвропейського консонантиз
му), другий - дзвінких з придихом, третій - дз.вінких без.
придиху. Особливо близькі І-й і 3-й акти.
Розглянемо по черзі кожний з них.
§ ~4~. Індоєвропейські глухі проривні приголосні (неаспі
роваю 1 аспіровані) перейшли в германські щілинні Т{)ГО
самого місця артикуляції. Новий щілинний приголосний міг
бути глухим або дзвінким:
ідє.

герм.

р

t

k

/'..,.
f
0

/"'-

/"'-.

р

(І

Х

І

XW

jW

ривних на два германські (глухий і дзвінкий спіранти) було
результатом дії закону Вернера. 149 Згідно з цим законом інд~
європейські глухі проривні стали германськими глухими сш

рантамн того самого місця артикуляції, якщо вони знаходи
лися на початку слова або якщо перед ними стояв наголо
шений (з точки зору індоєвропейської акцентуації) голосний.
Після ненаголошеного голосного (або взагалі складотворчого
елемента) ті самі індоєвропейські приголосні переходили.

в германські дзвінкі щілинні. 1 sо
Особ.ливо яскраво видно результати дії закону Вернера
в кінці коренів (після кореневого голосного); в інших части
нах слів вони затемнені дією аналогічного вирівнювання.

Но сов і:

п (П,

g).

1146 Деякі мовознавці припускають існування й інших щілинних, напр.
р, iJ· Нам немає поtребн на цьому спинятися. Так само не будемо• згаду
вати про ряди фарингальних і ларингальних приголосних, які начебто теж
існували в індоєвропейській мові-основі.
·

104

і

Це розщеплення кожного з індоєвропейських глухих про

s (z) 146;
3.

gh

Перший акт mересування приrолосних

І

kh

В зв'язку з цим, говорячи в даль

Пересування проривних приголосних

аспіровані

k
kw

--

Дзвінкі

а сп іровані

t

---

§ 2).

індоєвропейські приголосні k, kh, g,
під цими звуками як велярні, так

147 Приблизно тоді ж відбулося усталення наголосу

(§ 1.5).

143 І такі самі з придихом.
.
1411 І{арл Вернер, датський лінгвіст другої половини ХІХ ~т., опr.бл1-

кував у 1877 р. статтю "Еіпе Ausnahme der ersten LautverschieЬung , де
вперше сформулював цеіі закон.

.
iso Цей закон не стосується герм. груп ht, hs, ft, fs, sk. st, sp (§ 149).
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ірій
Із сказаного виходить, що в епоху виникнення германських

·спірантів існував в германській мові-основі ще давній ру

хомий індоєвропейський наголос. Усталення германського
наrолосу на першому (кореневому) складі відбулося, таким

·чином,

пізніше,

ніж

процес

переходу

глухих

проривних

у

·спіранти.

Приклади:
~~~~~~~-~

Ідє. р>герм. f

§ 141.
а)

на

початку

І:

слова:

гот. fisks, ст.-в-нім. fisc, ст.-англ. fisc (риба): лат. piscis,
рос.

пискарь;

гот.

fimf, ст.-в.-нім. finf: гр. "єv,є, слов. Пh\Th.;
гот. faps (господар) [в brїїp-faps, gast-faps]: ст.-інд. pati-,

patnї (хазяїн, хазяйка), гр. 1t:o'tv~a f1~'1JP (достойна мати), лат.
possum<*pot-sum (я можу), лит. as pats (я сам). вірм. haj
(вірменин);

[h<p]
б)

після

наголошеного

голосного:

гот. hlifaп (красти): лат. сІеро, гр.

xЛ.Є7t:'tw (краду);

ст.-ісл. nefe, ст.-англ. nefa, ст.-в-нім. nefo (родич, небіж):
ст.-інд. napat- (потомок), лат. nepos (внук, потомок).

§ 142.
гот.

\ Ідє. р>герм. Ь І (після ненаголошеного складу):

sibun, ст.-в.-нім. sibun, ст.-англ.
seofon [k-b]: ст.-інд. sapta, гр. k'ta, лат. septem (сім).
sibun (b'---'L],

ст.-сакс:

§ 143. І Ідє. t>герм. р
а)

на

початку

\:

слова:

гот. pat-a, ст.-англ. pfEt, ст.-в.-нім.

tha3: гр. -:6, ст.-інд.
is-tud (воно);
гот. piuda, ст.-англ. peode, ст.-в.-нім. deota: лит. tauta,
слов. 1роSЖД"ІІ. (чужий), гал. Teuto (народ);
гот. preis: гр. і:рєт~. лат. trёs, слов. три;
лат.

б)

п і сл я

гот. bropar,

наго л ошен ого

ск л ад у:

ст.-англ. brбpor: гр.

cppci,wp (член фратрії),

ст.-інд. bhr~ta, лат. frater, слов. врдт(\1)'11. (брат);

гот. wаіфа [мив. час wаф] (я стаю), ст.-англ. wеофе,
wеаф: ст.-інд. vartami, perf. vavarta [ ідє. *wert- : *wort-] (я
обертаюся).

,--.,.......-------.,.

§ 144. \ Ідє. t>герм. а \ (після ненаголошеного складу):
гот. fadar [d=1], ст.-англ. freder (d<a): гр: 1t:a't~p, ст.-інд.
pita,. лат. pater;
ст.-англ. wurdon (ми стали), part. praet. worden [d<-'1]:
ст.-інд. vavrtimЙ, part. perf. vavrtanah [ідє. *we-wrt-].
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а)

на

І Ідє. k>герм. Х 1151:
початку

слова:

~от. ha~rп, ст.-в.-ні~. hor.n: лат. cornu, гр. хЄра~

(ріг);

1 от.

hrtggs, ст.-в.-н1м. hrtng (перстень): слов. к~жг11.;
, го!. huhrus, ст.-в.-нім. hunger: гр. xirxavщ (сухий), ст.-інд.
kakate (прагне води);
гот. hund, ст.-ісл., ст.-англ., ст.-сакс. hund, ст.-в.-нім.
hu~t: лат. centum. гр. Є-ха-:6v: лит. sirїїtas, слов. С'ІІ.ТО, ст.-інд.
<;atam (сто);
б)
п і сл я
на 1· о л ошен ого
го л осн ого:
гот. taihun, ст.-в.-нім. zehan: гр. оЄха, лат. decem, ст.-і~-щ.

da<;a [<;<k], слов. дєсоІі\тh. [c<k];
гот. swaihra, ст.-в.-нім.
swehur [ н.-в.-нім. Sch wiiher І
ст.-інд. <;va<;urah, лат. socer, ст.-слов. скєкор11. (свекор)·
'
гот. faihu, ст.-в.-нім. fihu, ст.-англ. feoh (худоба. м;йно):
ст.-інд. pa<;u ..11ат. pecu (худоба).
Пр 11 ~І і тк а. Порівн.юючи слов.а різних с11орід11е1шх моІJ, треба 11 ам·s:
татн, .що в центральних ІНд?європеис?ких мовах (слов'янська, староіндііі
ська

1

т. д" див.

§ 5)

розрrзнення м1ж велярними і палатальними збері

гається і__дає :ам різні Р:Флекси. Таким чином, латинському k (лат. мова - перифершна шдоєвропеиська) може відповідати слов. k і s, напр. лат.

cruor

(кров): слов.

§ 146.

Kj1'11.Kh. 1

але лат.

І Ідє. k>герм.

(сто):

centt1m [c=k]

слоІJ. С'ІІ.ТО (сто).

1 1 1 ;;~ (після ненаго:юшеного гоJІос

ного):

, ,гот. ti~us, ст.-~. нім. -zug, -zig, ст.-англ.
r,zxa~, СТ.-1НД. da<;at- (десяток);

гот. -рu, ст.-англ. pu, ст.-в.-нім. du: лат. tїї, слов. тw (ти);

tad,

§ 145.

ст.-в.-нім. S\vigar: гр. Єхuрсі,
сг.-слов. св:єкрh.І (свекруха).

§ 147.

І Ідє. hr>герм.

ст.-інд.

-tig

(десяток):

i;vai;ru-,

лат.

гр.

socrus.

Xw /:

а) на початку слова:
ГОТ. 1'2aS, СТ.-<lНГЛ. hwa (хто):

гр. ;.о~ (де)

f род.

ОДН. від

'~"щ-хто] (т.<~);
.'Іат. quo-d (що), ст.-інд. kas, лит. kas, слов. К'h.-т~ [k<k";];
rот. 11-а, ст.-англ.

hwret, ст.-в.-нім. hwa3: лат. quod, гр.
1'00 (в слові 1t:OO-a1t6~ відкіля родом) [7t:<kvl], лит. kad,
ст.-інд. kad [k<hr );
гот. 1'1i-1eiks, ст.-англ. hwitc (який собою): лат. quid, гр.

-:і. [,;<k";], слов. Чh.-ТО [ч <k<kw];
i:,i Цей звук позначається в ~rерманських мовах буквою h (пор. § 17 4).
І'52 Рефлекси цього звука в конкретних старогерманських мовах мн
позначатимемо буквою g, не порушуючи поки що питання про його якість.

Пор. сказане про звук

1..

в попередньому параграфі .
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"!J ;б). і сл я н го л ошен ого гол осно го;__

·

2) Крім того, приголосний ·r зберігається в германськи~
мовах в групах ідє. pt, kt; тут пересувається лише першии

8

0

гот.

sail-ia (бачу): лат. sequor, гр. Є7to11a.t [7t<kwJ, ст.-інд.
sacatё [c<k<kwJ (іти слідом за ким)ш;
гот. ail'l.a- (кінь) [в слові ai12a-tundi
терен І: лат.
eQUUS, Гр. i1t1t0<; 154 (КіНЬ), ЛИТ. asva (КОбИЛа);
,-._
гот. al'l.a (ріка): J1ат. aqua, рос. О~а [k<kwJ.
П р и м і тк а.

В

периферійних

індоєвропейських

лярниА звук відрізнявся від велярного k так само, як

Зате в центральних індоєвропейських мовах
збіглися в одному типі велярних приголосних

ці

мовах

цей

компонент, напр.:

(pt>ft): гот. hafts, ст.-в.нім_, ст.-сакс. haft: лат. captus
1полонений);
гот. hliftus: гр. хЛЄ7.'t7J~ (злодій);
ст.-в.-нім., ст.-англ. nift (племінниця): ст.-інд. napti[s}
(дочка, внучка), лат. neptis (внучка);
(kt>xtJ: гот. nahts, ст.-в.-нім" ст.-сакс. na_ht, ст.-англ.
пeaht: ст.-інд. naktis, лит. nakt1s, слов. ноЦІk (юч);
гот. mahts, ст.-в_-нім. mal1t: слов. МОЦІk [ІІІk>kЩ (сила) 15 G.

лабіове

g;, відрізнявся від g.

два типи приголосних
Так, напр., слов. к

k і g.
(і йоrо варіантові Ч) може відповідати латинське k і
слов. К&І,Іh, лат. quod, quid: слов. К1'ТО, ЧhТО.

G,

пор. лат. cruor:
Граматичне

§ 148. І Ідє. kw>герм. ~ \ (після ненаголошеного голос

звичайно
Під цим

ст.-ісл. ylgr [g<-fwJ (вовчиця): ст.-інд. vrkis;

ст.-англ.
пор. лат.

secg [ cg<тwj) (чоловік): лат. socius (товариш):
sequor (Іду слідом за ким).

§ 149.

Індоєвропейські

глухі

проривні

залишалися

іншими

словами,

якщо

ідє.

групи

sp, st, sk

чергування

приголосних,

яке

(того самого місця артикулящ1) в юнщ корене

мологічно споріднених словах.

Це явище

l!ояснюється тим,

що кореневий склад даного слова (н~пр_ дtєслова) в одних
формах був наголо~ений, а в .інших НІ, бо тут наголос па.дав

s,

на суфікс або заюнчення_ Зпдно з закон~м Вернер~ шсля

не змінилися.

наголошеного голосного міг розвинутися з .шдоєв_Ропе11ського

(sp): ст.-в.-нім. spehon: лат. speculare (дивитись, розгля-

глухого проривного тільки глухий щіли1:1ний,. а п.1сляu ненаго

,10шеного

- тільки дзвінкий. Так, напр., щє. д1єслшнии корень
*wert- розвинувся в германс"Ьке *wer)J-, тому що н~ корен~ве
е падав наголос. Подібно і варіант цього корuеня 1;:.є. *\v?гt

дати);

ст.-ісл.

sperna (копати): лат. sperno {віддаляю);
гот. speiwan: лит. spiauti, слов. ПАhІ4ти;
(st): гот. standan, ст.-англ., ст.-сакс. standan (стояти). слов_
•тн, етоІіІтн, лат. stare, гр. Єа't11ха. (стою);
гот. ist, ст.-в.-нім. ist (є): гр. Єa'tt, ст.-інд. asti, лат. est.

дав в германській мові *\vаф-.

Сказане про пару р

ст.-в.-нім. eiscon, ст.-англ.
слов. неко1тн (шукати);
гот. fisks, ст.-в.-нім. fisc, ст.-англ.
рос. пискарь, польськ. piskorz.155

ascian,

ст.-сакс.

исследований:., Киев, 1950, стор. 204 і наст.
165 Подібно розвинулись і індоєвропейські групи

s

+ глухий

лат.

piscis

(риба),

sph, sth, skh.

В давніх

проривний приголосний справляє вра

приголосних, напр.:

sl~.•an
але:

fraisan
hlaupaп

stai-stald
skai-skaid
sai-sl~p

fai-frais
hai-hlaup

І

!

зтимо,1оrических

ження єдиноі складноі фонеми (монофонематичноі групи, як напр. афри
кати, днфrонги і т. п.). Так, в готській мові редуплікуючі дієслова, що
nоіІикают.ься з груп sp, st, sk, повторюють в минулому часі цілу групу

staldan
skaidan

1
І

fisc:

1
вз Цієі етимологіі не всі додержуються.
154 Відносно їnтсо~ див_ А. А. Б ел е цк и й_ «Принципь~

германських мовах група

ёscon:

Але наступним вар1~нт: щє.

*\vft- (без наголосу) перейшов в герм. *wuo- з дзвІНким <J.
157
Так виникає чергування І>: CJ.
" .

встh;

(sk):

108

особливе

вого складу різних форм одного і того самого слова або в ети

напр.:

слов.

виникає

називають
г р а м ат и ч н и м
ч е р гу в а ~ ня~
терміном розуміємо чергування·- глухи.х ~шрантш

3 дзвінкими

без

зМ'ін в германській мовній спільності в двох випадках.
1) Якщо перед даним приголосним знаходився звук

В результаті дії закону Вернера в германській

§ 150.
мові-основі

ного):

чергування

І

·}

: CJ

стосується и ІНШИХ_ старогерман-

ських спірантів, які виникли в першому акт1 пе.~есуванн~
приголосних, а також і збереженого в германсьюи систем~
1se Можливо, зберігається і подвоєне t: гот. atta: гр.
с.'ІОВ. 0"hU,h·

a't'tct,

хет. attas,

,

.
1s1 5lк бачимо, граматичне чергування зв язане з апофоючним чергу-

ванням кореневого голосного: причиною виникнення ?бох цих явищ б~в
рухомий індоєвропейський наголос. Треба, однак, пам ята~и, що а~_?ф~юя

на цілі століття старша від пересування приголосних. Для ~люст~ац11 наве-

демо порівняння деяких форм староіндійського д~єсло~а .vartami із збе
реженою прамовною акцентуацією і паралельно вщповщю форми етимо:

1юrічно спорідненого з ним староанглійського дієслова weor},an (ставати)·
І ос. р І u r. і п d- Ре r f.
0 с. s g. і п d. р r ае s. І ос. s g. і n d. ре r f.
va-vi;:t-imil
va-vart-a
ст.-інд. viнt-ami
wurd-on(d < f!)
wearp
ст_-анrд. weorJJ-e
*wi;:t*w6rtідє.
*wert109

приголосних індоєвропейського спіранта s, який входить в це
чергування з своїм дзвінким еквіваJІентом z. Ось таблиця
чергування германських спірантів:

f
р

(!

s

z

х

1

,,..._

j_W

П р и t\ л а д

ь

jW

u:

(f: ь): ст.-сакс. heffian (піднімати): hof: hoьun: gihaьan 1 "c;
(}J :а): ст.-англ. cwe~an (говорити): сwа:ф :cw~don :c\veden
(d<СІ);
ст.-англ.

weorpan (ставати): weaф:wurdon:worden;

ст.-англ. ceosan (вибирати): ceas:curon:coren
ст.-в.-нім. wesan (бути): was: warum;
(Х:1): ст.-сакс. tiohan (тягти): toh:tugun:gitogan

(s:z):

(r<z);
(h<)'.,

g<1);

ст.-англ. teon (<*tїhan] (свідчити): tah:tigoп:tigeп;
(Xw :1w): ст.-сакс. sehaп (бачити): sah: sawuп: ·gisewan
[h<Xw, пор. гот. sаі12ап, w<1w];

ст.-сакс.
Іеі 12ап].

Іїhап

(позичати):

lёh:liwun:giliwan

[пор. гот.

Граматичне
чергування
спостерігається так само
при
утворенні
каузативних
дієслів,
напр.
ст.-в.-нім.
giпesan

(одужувати):

nerien (рятувати) [s: r=s: z], а також в інших

випадках словотворення. Цікавим прикладом є староісланд-

ське ylgr (вовчиця), де g[<1<1w] виникло з ідє. k--; в кінці
ненаголошеного кореня:
Слову

ylgr

протистоїть

*wlkw!, пор. ст.-інд. vrki (вовчиця).
ulfr (вовк) [герм. *wulfaz; f < ідє.

~. див. § 161 ], пор. ст.-інд. vfkaq з наголосом на корені
слова.

Другим: прикладом: може бути готське слово tigus (деся
ток), яке протистоїть слову taihun (десять). Чергування h : g
[ < х.: 1] точно відповідає прамовним різницям в акцентуації
коренів цих двох споріднених між собою слів:
гот. taihuп: гр. ОЄха, ст.-інд. daca (десять);
гот. tigus: гр. оєха~. ст.-інд. dщat (десяток).
Другий акт

§ 151.

Розвиток

з придихом

bh, dh,

158

пересування приголосних

індоєвропейських дзвінких проривних
gh, gwh відноситься до другого акту гер-

Пара f : 'Ь в інтервокалічній п~зиції рано збігається в різних старо

манського пересування приголосних. Усі вони в германській

мові-основі втрачають придих і переходять у дзвінкі щілинні

того самого місця

артикуляції,

які, в свою

159

dukt~ (дочка);

гот. ga-dars, ст.-англ. dearr (я смію): ст.-інд. dharsati
{&<dh] (відвага), рос. держий. чеськ.
drzky, укр. коза-дереза.
§ 154. \ Ідє. gh>герм. 1, g \:
гот. steiga, ст.-в.-нім. stїgu (під~імаюс~ наверх): ~т.-інд.
stighпutё (виходить наверх), гр. a-cєtXw [X"-gh) (посшшаю),
лат. ve-stigium [g<gh] (слід), слов. с•rнrнж (доганяю) [g~
r< gh];
гот. ga-wigan (потрясати), wigs (дорога;_ шлях). ст.-в.нім. weg, ст.-англ. weg: ст.-інд. vahati [h<gh] (ід~. gеде),

(він сміє), гр. &Єрао~

гр. fєхЄ-сю [X<gh) (хай принесе), (F)охЄю-(несу), rF)b]oc, (віз),
ст.-інд. vahaпam, ст.-в.-нім. wagaп, лат. veho [h < gh І (їду),
лит. vezu (z~gh) (їду). слов. к~~ж l~_<gh);
гот. gibla (вершок): гр. хєq;сх.ч [x<...Z<gh) (голов~);
гот. gasts (гість, чужинець), ст.-сакс., ст.-в.-шм. gast:
лат. hostis [h<gh) (ворог, чужинець), слов. rост~ [r<gh].
§ 155. \ Ідє. gwh > герм. w, gw \:
гот. saggws (спів), siggwan (співати): гр. 'op.cp-ij [ '*soggwha] (голос);
--Іs9Ц~-~о погляду додержується більшість ге~маністів ..з визначюших

"1 ише один А. Мейє стоїть на протилежній точщ зору. Вш вважає, що
еволюція проходила таким шляхом: ідє. bh >герм. Ь
(в деяких. пози
ціях). Те саме стосується й інших приголосних µього типу. Треба ш~кре

>•

слити, що характер

індоєвропейських

приго::~осних цього типу дос1 до

германських мовах в одній фонемі; через те цей тип чергування зустрі

статньо н~ роз'яснений. Позначення bh, dh

чається дуже рідко.

умовні.

110

чергу, в певних

умовах знову стають дзвінкими проривними (§ 177) .
§ 152. \ Ідє. bh>repм. Ь, Ь \:
гот. baira, ст.-в.-нім. biru (несу): ст.-інд. bharati, гр. срЄрю
[cp<bh], лат. fero [f<bh]. слов. яєрж [я<Ьh];
ст.-в.-нім. nebul, cт.-caкc.nefJal (туман, хмара): ст.-інд.
nabha~. гр. 'ІєсрЄ).1J, лат. nebula [Ь<Ьh], слов. нвко.
§ 153. І Ідє. dh>герм. а, d І:
гот. ga-dё-п-s. ст.-англ. dkd'. ст.-в.-нім. t~t [t-<:d-1 (вчи-•
нок): ст.-інд. da-dha-mi [dha < "'dhё], гр. -ct-&1J-p.t [&< dh}
{кладу), лат. fe-cI [f<dh] (я зробив), .слов. д-k-~ж;
гот. raudis [а) (червоного; наз. в1дм. raщ.s),
ст.-англ.
read: ст.-інд. rudhira-, гр. s-pu&p6~ [{)<dh], лат. ruber [b<dh],
слов. р'І!.ДР'І!., ро~д"' (червоний), лит. raїї-das l d /-dh \:
гот. datihtar, ст.-сакс. dohtar, ст.-анг.1. dohtur: ст.-інд.
duhitar- [duh- *dhugh-]. гр. {)01'1-c1Jp [&<dh], слов. д·~ца~. лит.

1

т.

;i.

треба розглядати як
ІІІ

ра
ст.-ісл. gandr (палка), gunnr (битва), guпn-faпi (бойовий
рапор)
(пор. ст.-в.-нім. guпd-fano, ст.-сакс. giiй-ha~ (бойо11
вий одяг),

-

Gїїd-rїїп

вство), 'ІtЄ-срси:а~

(ім'я власне)]: гр. cp6vo~

[cpa<*gwhtJ],

хет. kveпzi

[ku<gwh]

вбиває). пор. гр. &єivw (вдаряю) [&<~h].
§ 156.

Досліджуючи

походження

-

[cp<gwh]

германських

(вдаряє,
дзвінких

g;.,),

треба врахувати й факт їх розвитку з індоєвропейських гл у
хи х пр ори в них на основі закону Вернера. Таким чи
ном, на початку слова і після голосного, на який падав наго-

лос германські Ь, а, 1.1w могли розвинутися лише з ідє. bh,
dh, 'gh, gwh; після ненаголошеного голосного ці германські
і з ідє. р, t, k,

(червоного)
лит. raiidas,
з ідє.

t

'І

kw

-

bh, dh, gh, gwh,

так

(закон Вернера). Напр., в гот. raudis [<J]

розвинулося з ідє. dh (пор. ст.-інд. rudhira-,
raud6nas), а в гот. fadar [CJ] (батько) CJ виникло

(пор. гр. 'lttX't~p.

ст.-інд.

pita).

Таким чином, після ненаголошеного голосного індоєвро
пейські глухі проривні (з придихом і без придиху) збіглися
на грунті
германської
мови-основи
з
індоєвропейськими
дзвінкими проривними з придихом:

ідє.

герм.

p(ph),

) ---------- ь

bh/
t(th),
/""

н.-нім.

При~ і тк а. Ц;й з~ук (ідє. Ь) н~ характерний для системи при
r?лосни~

І

§ 158.

Ідє.

гот.

>

герм.

t І:

teon: ст.-інд. dasa,
desimt (десять);

гр. ОЄха, лат.

decem,

hairto, ст.-англ. heortє: г~. хароlз., "1ат. cord-is (µод. оди.),

§ 159. І Ідє. g > герм. k І:
гот. auka (побільшуюся, росту),

ст.-англ. еасеп (великий,
помножений), ст.-сакс. о сап (вагітна): лат. augeo (помно
жую), лит. augu (росту);
ст.-англ.

cran, ст.-сакс. crano, ст.-в.-нім. cranuh: гр. 1Єраvо~.
garanus, лит. gerve, слов. Ж8іJдК'11. (журавель), пор. лит.
garnys (чапля);
. ст.-англ. flrec, ст.-ісл. J; ak (дах): лат. tego (покриваю),
toga (одежа), tegula (черепиця), лит. st~giu (покриваю хату),
слов. о-етеІ"h (одежа) [пор. рос. застегнуть], стоr1' (стіг) .160
гал.

І Ідє.

qima

ст.-в.-нім.

дзвінких

проривних Ь, d, g, ~. які в германській мові-основі стають

-

d

112).

i;t ;. герм. G- І:

-

(приходжу): ст.-інд.

iwJ,

слов. женд

gacchati [*gwm-sketi]

(він

о

,.-...
< gw] (іду), лат. venio [v<gw]
(прибуваю);
гот. qius: лат. vivus [v-<~-], лит. gywas, слов. ЖНК'h,

Третій акт пересування nриго.11осних

t, k, kw.

в невеликій

.1ит. ,Sirdis, слов. CiJ'hДhЦt (серце);
гот. ga-tamjan, ст.-англ. temman: лат. domare (приручати);
гот. f otus: гр. [дор.] 'ltw~, род. 'ltoo-6~. (стопа).

-+"(W

індоєвропейських

зустрічається лише

гот. taihuп, ст.-англ.
слов. дееА\Тh, лит.

ст.-інд. jїva-

ряд

1

неіндоєвропейських мов. Пор. сказане про гот. р (§

іде), гр. ~aivw [~

gwh/

112

1н:1tоєвропеисько1. мови-основи

:'Ількосп сл~в, особливо рщко на по~атку слова. В зв'язку з цим можна
сФ?РМУЛІ?вати правило: rермансью ело.ва, .що починаються звуком р
(юмецью - звуком pf, § 179), запозичею з 1нших індоєвропейських або

гот.

kw(kwh)~

глухими проривними р,

(в'ялий): слов. сА.а&1'.

slap

ське] ~avci [1, ~ < ~], ст.-інд. -gпа tg <
[ж<g<~];

- - - - - - - - - + "(

Сюди належить

j:

дубок (глибокий);

gh/

§ 157.

герм. р

гот. qіпо, qeпs (жінка, дружина), ст.-в.-нім. queпa, ст.
в.-анrл.
cwene, сwеп, ст.-ісл. kопа: гр. ruv~, гр. [беот-

k(kh)~

/---

>

paida, ст.-англ. pad, ст.-сакс. ped: гр. ~аі~т1 (плащ);
diups, ст.-англ. deop, ст.-сакс. diop:. лит. duЬUs, серб.

п1т.
гот.

§ 160.

--------- -+а

dh /
/

І Ідє. Ь

(вби-'

щілинних Ь, й, 1, -(';(і їх проривних еквівалентів Ь, d, g,

приголосні могли розвинутися як з ідє.

·

{g < ~]

-

[j < g < gw]
kuo [chuo]

(живий), гр. ~(щ (життя)~
(корова), ст.-англ.

cti:

ст.-інд.

gaus

(корова), гр. ~ou~ (бик, віл, корова), лат. ЬОs

100 В литовських і слов'янських словах зустрічаємо тут так зване ідє.

факультативне s (див. А. Ме й е, «Введение в сравнительное изучение
индоевропейских ЯЗЬІКОВ», М., 1938, стор. 188-189).

8

Б,

М.

Задорожний

ІІЗ

[Ь <

gw ),

ст.-ірл.

Ьб (корова),

слов.

rок~до (пор.

. Прим
ня

гот. wulfs (вовк): лат. lupus [p<k~], гр. Лuхщ; [k

чt>ськt:

hovado, hovezi, рос. говядина, говяжий).

ст.-інд. vfka~, слов. кл1t.к'h, лит. viЇkas [ідє. *wikwos] .

і тк а. Не торкаючись тут питання про хронологію пересуван

приголосних,

зокрема

третього

акту,

доводиться

1<0нстатуватп

Пр и м і тк а. Германське f, що виникJю з ідє. ~ (після на 1 · 0 .·юше-

схи.1ь

,_

ніс-:-ь германських мов передавати .в запозичених словах дзвінкі прориrші

глухими, пор. лат. gustare, Lт.-в.-нім. kostoп і гот. kustus (перевірка).
ga-kusts (проба), лат. Graecus
гот. Krek11, ст.-англ. Crec, ст.-н.-ні~1.
Kriah, гр. ~аf·п1
гот. paida, ст.-в.-нім. pfeit, ст.-англ. pad, ст.-сакс. peda,
кельт.

duпum

>

>

> ст.-англ"

ст.-сакс.

tйп,

також гр. 11ap1api'tYJ~ >гот. marikreitus
народної етююлогії). Герман Гірт

161

гот.

*ТuпіІа

(перла)

(в.1асне

ім'я),

а

ного голосного). може чергуватися з

сер.rв.-нім. f : р
розщепилосн

допускає тут можлнвісп, субстнпнії

на

<

герм. f : ь. 162

два

германські

в

цьому

прикладі ідє. k;' не лише

приголосні

(закон

Вернера

:

ід.є

*wtk~os: wtkwis, пор. ;тароін~ійський етим.он!), але й в обох випадках
Пересунення

§ 161.

місця

переишло в германськии губни~ приголо~_нпи

артикуляції

.\\ати значення

Однією з основних рис, які характери:~уваJ1И 1·ер

манське пересування приголосних, було збереження місця
артикуляції індоєвропейськ~1х приголосних. Так, напр .. ідє.

губне р переходить в ІГерм. губне f, ідє. зубне ·[ в ге рм. зубнr р

і т. д.

Але в окр.емих випадках в резу.:1ьтаті пересування приго-

лосних дійшло й до зміни місця артикуляції. Це стосується
індоєвропейського .1абіовелярного

--

kw,

який в окремих випад-

ках, ще до епохи пересування, перейшов у чистиіі J1абіальн11й

:юсних,

а

європейському слові wlJ~os приголосннй

kw

ш.1яхом уподіб

нення до губного w (на початку слова) втрачає свій велярниt;
елемент і переходить в р, яке розвивається закономірно в f;
,-...

це слово звучало в германській мові *\vulfaz (а не *\vul ·x,\·az.J.

. гот. fidwor (чотири): лат. quattuor, ст.-інд. catvara~ [ідє.
гот. fimf

(п'ять):

засвідчені

ізольовані.

Ь). Даний факт може
пересування

приго.

наголосу.

в

В більшості

ст.-ісл.

ylgr

випадків

і

сер.-в.-нім.

прагерм.

1w,

\\'Ulpe. -

без оr·J1яд:у

на те, розвинулося воно з ідє. g";h чи, в результаті дії закону
Вернера, з ідє.

,_

Герм. тw
(співати)',

/

,_
kw,

переходить в усіх германських ;\Ювах у

,_
(gw) зберігається лише
aggawus (вузький) і т.

після
д.

n,

пор. гот.

w.

sigg\\;an

Ідє. ~h > герм. тw > w І:

гот. snaiws (сніг): гр. vicpa. [ср< ~h), слов. cwkr'lt. [r<gwh],
.шт. sniegas (сніг), snaige (сніжинка) [ідє. *snoi~h-,

,_
*snigwh- ];
гот. warmjan (гріти), ст.-в.-нім. warm (теплий): лат. for,_
,_
mus [f < gwh), гр. -!tєptJ-6~ [& < gwh] (теплий), ст.-інд. gharma
(але пор. Holthausen, "WOrterbuch der gotischen Sprache"

kw > р > герм. f І:

*~etwбres ];

усталення

(f :

хронології

1934, стор. 121).

Приклади:

Ідє.

при встановленю вщносно1

також

Факти,

(губний) р і розвинувся закономірно в германський f. <(Пе

ремога» лабіального елемента в індоєвропейському лабіове
лярному звукові пояснюється звичайно уподібненняl\1 до
інших губних приголосних в даному слові. Так, напр" в індо-

лат.

quinque

[ < *penque],

ст.-інд. panca. лит. penkl [ідє. peuhre];
гот. twalif (дванадцять): лит. dvylika [k <kw];

[,;<kw],

114

1w, яке в одному випадку переііш.;~о

в g: ст.-іс~. ulfr_ (вовк): yl~r (вовчиця) [f: g; пор. ст.-інд. vtkah : \'t;ki(s)J.
Нсrдзвичаино ц1к~во вщм1тити,
що
ісландському ulfr : ylgr. відпов·1 а
'ередньоверхньоюмецьке wolf
wйІре (wйІріппе) 3 чергуван ;-:Я~

(змоднфіковано ш.~яхом

звуків.

161

~],

Див. «Haпdbuch des Urgermaпischeп», І, 193!. стор. 81.

гр.

г:Єн~

І Ідє.

kw

> герм.

'
1w

(закон Вернера) >

w

І:

ст.-англ. feawe (мало): лат. paucus [ < *pauhros, k'°;~ J, але
ст,-в.-нім. fohe (мало), де Ь < ~ < !.hr.
Крім того, це w зустрічається в граматичному чергуванці

з

~ (яке, в свою чергу, в західногерманських мовах пере

ходить в

h).

162 Пор. теж ст.-англ. brim-wylf (морська вовчиця).
І

15

1!і приголосні, які виникли "в результаті третього акту герман

--

Герм. х w
rw (w) > зах.-герм. 11 : \V І ·
.!..-..:-~~~~~--~~___:·
ст.-в.-нім. sehan: sah: sahum (ст.-сакс. sawun):gi-sewзn

ського

пер~сування,

п~реи~л~ в африкати

або спіранти.165

Одноч~сно и германсью дзв1ню проривні, що виникли з дзвін
ких щ1линних (§§ 151-155), стали у верхньонімецькій мові
г.:ухиl\ш (§ 178). Це~ факт, а також факти такої мови, як

(пор. гот. sail-ian] (бачити);
·
ст.-в.-нім. IIhan:lёh:liwum:geliwan [пор. гот. !еіІ11ап] (по-

ВІрменська, де теж вщбувся процес, що дуже нагадує гер
манське пересування. приголосних 166 , показують, що аспірація

зичати).

г.пухих .приголосних І оглушення дзвінких

Хронологія

германського

Щодо хронології

§ 162.

пересування

- процеси взаємо
sp, st, sk, ft, Х t пояснюється тим
що в цих. випадках приголосні р, t, k не одержували при:
зв язан1: збереження груп

приголосних

германського

пересування пр11-

:.i.~xy 167 ; ц1 групи не змінюються і в епоху другого (верхньо

голосних в науці панує погляд, викладений Штрайтбергом в

н1мецького)

його граматиці германської мови-основи. 163 Згідно з ним.
процес пересування відбувся в епоху між 400-250 р. до н. е.

Скіфське

слово

«коноплі»

(слов.

коноnл~..,

лит.

пересування

приголосних.

~ 163. Факт зміни місця артикуляції індоєвропейських
~1абювеJІярни~ в еп~ху германського пересування приголосних

kanapi:::.,

гр. хсі·ІVсх~~~. лат. cannabis), наприклад, було запозичене
в германську мову-основу десь в V ст. до н. е" причому при

дає._нам деяю вказшки щодо внутрішньої (відносної) хроно
.10п1 п~ресrванн~. Ми показали, що в окремих випадках індо
t'Вропеисью .пабювелярні втрачаш1 свііі велярний характер

ст.-англ.

hoonep,

і ставали чистими губними приголосними. Так, ідє.

вок,

в

голосний k перейшов тут в h, а Ь в р : ст.-в.-нім. haпaf (f<p).
що

ст.-ісл.

момент

hampr.

З цього факту роблять висно

запозичення

цього

слова

процес

(п'ятьLдає гот.

fimf, ідє. *kwet\vores (чотири) >гот. fidwor~
~дє. *g,vhen-, хет. kwenzi (вдаряє), гр. {fє\o;w (вбиваю), аат. ofІendo .. (вдаряю, наштовхуюся) > гот. banja (удар, рана).

пересу

вання ще не діяв, значить, V ст. до н. е. це terminus post
quem. Германські слова кельтського походження, найдавніші
з яких запозичені в ІІІ ст. до н. е" зберігають непересунені
глухі приголосні [(гот. kёlikn
(житло):
гал. kёliknon,
гот. siponeis (апостол): гал. sep- (належний)]. Таким чином,
ІІІ ст. до н. е. є
Причина,

Дании процес мусив відбутися до дії закону Вернера; на це

вказує ідє. пара СJ1ів *wi~os: wlki, різниця в наголошенні

terminus ante quem.

яка

викликала

германське

пересування

яких обумови.па граматичне чергування в німецькій мові:
сер.-в.-нім. \VOJf: wШре [f: р<герм. f: 'Ь] (вовк, вовчиця).

приго

лосних, дотепер повністю не з'ясована. Найбільш правдопо
дібно виглядає теорія А. Мейе, 164 який пояснює цей процес
особливим способом

прагерманській
Згідно

глухих

з

артикуляції

(або

точніше

теорією Мейе,

проривних

проривних

переходу

Таким чином, ідє. ~ на початку слова і після наголошеного

голосного збігається в окремих -випадках з ідє. р (гот. fimf.
wulfs), яке, в свою чергу, після ненаголошеного голосного збі~
r·ається з ідє. bh (§ 1ї2, п. З). Нарешті, ідє. bh на початку слова

приголосних в

догерманській)

процес

мові-основі.

індоєвропейських

приголосних в прагерманські

глухі

(і після наголошеного голосного?) збігається з ідє. іwь.

або

Покажемо наші міркування на схемах, побудованих так, що
кожна наступна є розширенням і продовженням попередньої.

дзвінкі щілинні проходив таким шляхом:

1) проривний приголосний стає аспірованим (t > tl1);
2) аспірований приголосний в результаті посилення аспі
рації переходить в африкату (th > ts);
З) африката переходить в спірант (ts
р, ~);
4) паралельно

>

стор .

W. S

t r е і t Ь е r g, «Urgermanische Grammatik», Heidelberg,

.135-137.

Зовсім іншої думки

l~І~

Клюге, який вважає, що германськ<>

пересування приголосних було завершене в другому тисячолітті д.о н. е.

(див. Fr. К І u g е, "Urgermanisch", 1913, стор. 51-52). Погляд Клюrе.

малоправдоподібний.
164

~"_
ЦІЄІ

116

А. М е й е,

«Основнь1е

особенности

rерманской группЬІ язь1ков»,

1952, стор. 39-45. Пор. теж передмову проф. В. М. Жирмунського до
КНИГИ.

про~ес германського пересування приголосних ішов саме та

1нших мов. Так, напр., старогрецькі (f,
староіспанське
•

Цей процес повторився і в другому (верхньонімецькому}
пересуванні приголосних (§ 179), де германські глухі прорив163

165 Що

ким шляхом, свщчить не лише верхньонімецьке пересування, але й факrи

відбувається процес оглушення дзвінких

проривних.

*penkwe

V

[ts]

дало

{0]

.\t,

ї.

[ph, th, kh] перейшли в [f, 0, Х];

і т. д.

~ 66 У вірменськ~й системі приголосних багато аспірованих: р'о1 (гроші).

(скрипка) 1 т. п. Разом з тим у цій мові глухі проривні відпові
дають шдоєвропейським дзвінким проривним (ідє. d
вірм. t): гр. ~Є-у,.сz:
ВІ рм. tasn (дес~ть), пор. гот. taihun; гр. 'о~о~ (~
zd): вірм. ost (гілка),
пор. г~, asts (щє. g, gw
вірм. k): гр. 1uv~, вірм. kin (жін~а), пор. гот.

<lzut ak.

>

чіrю,

<

>

qens.

port, ріп [ph]: sport, spin [sp-]: team [th]: steaш [t].
sth дала в новогрецькому st, напр. старо
грецьке a'tcr&avo/Lcн
(відчуваю): новогрецьке cx'tc'tavofLat див. А. Т h u m Ь,
"Grammatik der neugriech. Volkssprache", 1911, стор. 11). Наша впмова
"

167

Пор. англ.

І ак само й старогрецька група

сJІова «Демосфен» не має, таким чином, ніякої раціональної основ11 (щодо
Jнука ф в цьо~1у слові пор.

§ 26).

І. Глухі

р

ідє.

пр11голосні

(наголос рухомий,

kw

"/

музичний)

р

,j,

f

' })

(закон
Вернера)

(наголос сталий,
динамічний)

Як показав А. Мейе, глухий проривний, перш ніж перейти
в щілинний, мусить одержати придих (р>р') 168 • Період асш
рації приголосних ми назвали у схемі догерманським. В той
же

час

індоєвропейський

наголос,

залишаючись

них.

Цікаву

рухомим.

ідє.

р

Хоч ми й не знаємо точно, щ6 ці приголосні явля.11и собою
з фонетично-артикуляційної точки зору, можна констатувати,
що їх еволюція в дзвінкі щілинні була завершена в момент
оформлення глухих аспірованих. На це вказує той факт, що
в результаті закону Вернера глухі проривні розщепилися н~
глухі; дзвінкі спіранти частково збіглися з дзвінкими сш
рантами, які вже існували в системі приголосних як рез~ль
тат еволюції дзвінких з придихом. Одночасно ці останш на
початку слова і після носових приголосних переходять в
дзвінкі проривні (сильна позиція):

""-/
~·

~

герм.

·

Ь'

р'

+
f

t

J\\'\\\a

\1\\o\ta .

/'""- \\\~/

f

ь

закон Вернера

(наголос рухомий,
музичний)

сильна

позиція

~wh
''--../

готським

'

І

І

І

t

t
f)

/',

t
р

( lenis)
І

+

t

ь

IJ

музичний)
і

l

Ь'

р'

(11ш·оJ10с рухомий,

ь

bh
t

р

( fortis :1
ст.-в.-нім.

(наголос рухомий,
динамічний)

(наголос сталий,
динамічний)

/',
pf

f

(друге пересування приголосних)

Таким чином, пересування індоєвропейських дзвінких про
ривних було найпізнішим з усіх подібних процесів. Про це
свідчить між іншим ряд субституцій в готських запозиченнях

з інших мов, пор. kustus (лат. gustus), paida (гр. ~at't'YJ), I(reks
(лат. Graecus), marikreitus (гр.
(га.11. dunum).

!J-apтapk1J~), а також ст.-англ.

tun

IV.
(наголос рухомий,
динамічний)

11

ь

мові:

приголосні

--

bh

/

f

герм.

П о д в о є н н я

п р о р 11 в н и х

З оглушенням індоєвропейських дзвінких проривних зв'я

заний процес, що відбувся в період між дією закону Вернера
і оглушенням дзвінких проривних, а саме процес подвоєння

(наголос сталий,
динамічний)

Таким чином, індоєвропейські приголосні типу р збігаються з індо·
європейськими приголосними типу ph (tenues aspiratae).

проривних як результат асиміляції груп типу bn
а) Ьhп
ьп
Ьп
ЬЬ >рр,

>

>

б) Ьп > ЬЬ >рр,

168

118

,,

bh

р

доrерм.

-..

gwh

--

kw
І

догерм.

придих о 11,1

bh

Дзвінкі

р

мовних групах: еллінській і германській.

~ kw
"'-/

маємо в латинській

ривні на своєму шляху до германських глухих проривних, які
СІ.tусили бути аспірованими, пройшли етап слабких глухих про
ривних (lenes), що, мабуть, збігся з етапом аспірації індо
с·вропейських глухих проривних:

ний -період, до аспірації. Цікаво, що такий процес вщбувсн
і в грецькій мові ( *kwos > *тео<;). Не виключено, що ми маємо
тут паралельну реалізацію однієї і тієї ж тенденції в двох

ідє.

паралель

ІІІ.

собою зрозуміло, що збіг р Х k-; мусив відбутися ще в _архаїч

з

відбувся і тут

bairan (нести), banja (рана) етимологічно відповідають ла
тинські fero, of-fendo.

втрачає свій музичний характер і стає динамічним. Цей факт
був безпосередньою причиною аспірації приголосних. Само

ІС Дзвінкі

bairan, banja,

Вже Бругман ("К.urze vergleichende Grammatik", 1901,
стор. 188) довів, що пересування дзвінких в глухі відбулося
після того, як глухі щілинні були вже пересунені в щілинні.
Уточнюючи, можемо сказати, що індоєвропейські дзвінкі про

/'/

Х ~h. напр. гот.

,динамічний)

~·
ге рм.

bh

(наголос рухомий,

р'

догерм.

11

Збіг

в архаїчну епоху, задовго до процесу пересування приголос

>

> fn >

в) pn
ЬЬ> рр.

>

(після ненаголошених

,

голосних)

> ЬЬ:

ьn ..>

bn >
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(Приклади див.,§ 172, п. 3).
На схемі це виглядатиме так:

ст.-інд. jusa1e (він куштує, йому подобається), лат. g-ustare
(пробувати), пор. гот. kustus (проба): лат. gustus (смак):
гот. wisan, ст.-в.-нім., ст.-англ. wesan (бути): ст.-інд. vasati
(живе, перебуває), лат. verna [r<z<s] (невільник, який
народився в домі свого пана), пор. Yern3:-ulus (народжений
дома, домашній);

в) в
Нй/С·)ІХ

{'!YiJ.1'3,,lf/fl((,fHUЙ
Р, хо11ий,

-

-

кінці

слова:

гот.
ст.-англ.

dagis, gastis (дня, гостя). ст.-в.-нім. tages, gastes,
dreges, giestes, ст.-ісл. d<1gs, gests: лат. !~()stis
§ 237);

(пор.

В

l')

гот.
гот.

Гр у П а Х

«S

+

ГЛ у Х И Й

Пр Ор И В НИ Й» :

gasts, ст.-в.-нім. gast: .1ат. hostis, с.пон.
stains, ст.-в.-нім. stein, ст.-анrл. stan

l'OCTh;

(каміш.):

l·.пов.

стіrн.s;

гот.

ст.-в.-нім.

skatts,

scaz,

ст.-фриз.

s~ct

(скарб). с·.r1ов.

СКОТ'І!.;

ь

f

IJ(J

Паралельно до губних 1.юзвинулися й інші індоєвропейські
приголосні: зубні t, dh, d, велярні k, gh, g, а також лабіове-

лярні

kvl,

~h. g--;/ (за винятком випадків їх збігу з губними.

врахованих у схемі). Можливо, однак, що зубний t перейшов
у спірант пізніше, ніж р і k. Про це свідчить збереження груп
t-t, х t аналогічно до sp, st, sk (§ 149). Таким чином, р і k
мусили перейти в спіранти раніш і, вже як спіранти, зупинили
еволюцію приголосного t у вищеназваних групах.

V.

І н ш і

п р и

r

початку

слова,

вберігається в германсьюи мові-основі на
після наголошеного голосного і, в окремих

на

початку

гот. s.a, ст.-англ.

п і сл я

st, sp, sk:

слова:

se; ст.-інд. sa (той, цей);

гот. saHia, ст.-англ.
дом), гр.
Є7tot.14t [h <
б)

seo (бачу): ст.-інд. sacate (іде
s], лат. sequor (іду за кимсь);

наго л ошен ого

слі

го л осн ого:

гот. kiusa, ст.-в.-нім. kiusu, ст.-англ. ceose (вибираю);
гр. тєuw (даю попробувати)
< *geuso, пор. тєuсщ (см:ак),
Іб9 В
фонеми.

120

індоєвропейській

а)

п і с JI я

мові-основі

вони

були

варіантами

і'диноі

(закон Вернера)

н е н а го л ошен ого

і, в окремих ви

го л осн о 1· о

:

ст.-в.-нім, snura [r<z] (невістка, жінка сина): ст.-інд. ::-.1шsі1,
CWh.X'д [x<s];
ст.-в.-нім. ora [ <

CJIOB.

*auzo, пор. гот. auso] (вухо): :1ат. a.uris
[<*aus-, пор. aus-cuШire (слухати)], слов. osro.[<*aus-:.

<

:Крім того, герм. z
ідє. s зустріча<ться в r·рамати•1де воно чергується з s: ст.,-англ. ceosan · r:-eas:

(§ 150),

<

curon [r
z], coren (вибирати); ст.-в.-нім. fir\iosan : fігІог : firlururтi :
fir\oran (втрачати);
б) В

ст.-ісJІ.

z.1 69

випадках, в кінці слова, а також у групах
а)

ненаголошеного голосного
падках, в кінці слова:

Прим і тк а.
11ому чергуванні

ол о с н і

Інші індоєвропейські приголосні зберігаються в герман
ській мові-основі в основному без змін. Сюди належать такі
приголосні.

1. Спіранти s,
§ 164. Ідє. s

1·от. speiwan: .1ит. spiauti (плювати).
§ 165. Індоєвропейська група sr переходип в п~1в1ансhкіИ
мові-основі в str (§ 171).
§ 166. Індоєвропейське s перейшло в германс1,ке z після

ст.-ісл.

К і Н Ці

С .іІ О В а

:

gestr [r < z], пор. гот. gasts (гість): Jюstis;
sonr [r<z], пор. гот. suпus (син): JІит. sїїnus.

Пр нм і тк а. Треба думати, що перехід іл.є.
теж обумовлений дією закону Вернера.

s n

rерм.

/ n

кінці •:лова

§ 167. Індоєвропейське z зустрічаєтhся .-шше перед дзвін
кими приголосними: zd" zg, zdh, zgh. В результаті пересуван
ня приголосних групи zd, zg переходять в герм. st, sk:
гот. asts, ст.-в.-нім. ast: гр. оСо~ [ < *ozdos] (гілка), пор.
вірм.

ost;

ст.-в.-нім.
(гніздо);
ст.-в.-нім.
(вузол).

пest:

masca,

лат.

nidus,

ст.-ісл.

ст.-інд.

m9skve

nїdа

(петля):

лит.

mazgas

Jндоєвропейські групи
rот. mizdo (відплата):

'tJ.tatto~ [ < *mizdh- ];
ст.-в.-нім.

2.

marg [r

П і вголос ні j,

< z]:

дають в герм. zd, zg:
слов. мь.зд4, авест. miZdam,

m:

zdh, zgh

гр.

ст.-англ.

m6dor, ст.-в.-нім. muoter: ст.-інд. matar,
mater, слов. мс1ти, лит. motё;
rт.-ісл. hamarr (молот): слов. к&мw (камінь):
: 1л. mag (я можу): слов. 1\\огж (можу);

1·р.

:J.~п;р, лат.
слов. мost"h., авест.

mazga

(мозок).

w.

п:

§ 168. Ці звуки, які вже в індоєвропейській мові-основі
чергувалися з і, u, зберігають цю властивість і в германській
мові (§ 55).
Ось кілька прикладів, де j. w виступають у функції приГОJІОСНИХ.

ст.-в.-нім.

kint (дитина): лат. natus І <*gnatos ідє. *geл~t6s] (народжений);
'
гот. ga-mains (спільний): лат. com-miinis;
гот. namo (ім'я): гр. '6vofl.a, лат. nomen;
гот. пahts (ніч): лат. nox. гр. vu~. слов. нoцitt., лит. нaktls.

j:
ст.-сакс. juk, ст.-в.-нім. juh, joh: лат. jugum, ст.-інд.
Curov [С < j] (ярмо), пор. слов. нrо;
rот. juggs, ст.-в.-нім. jung (молодий): ст.-інд. yu vщ:а-, лат.
iuvenis (молода людина). слов. ІОН'h., .лит. jaunas (молодий

.

гот.

yugam,

juk,

юний):

w:

гот.

tenas J,

wato, ст.-в.-нім. wa33er (вода): хет. watar [род. we•.Jowp, слов.кодд, лит. vanduo;
weihs (село): лат. vїcus, гр. fоТ.·1.щ (дім), слов. &1t.c1t..

гр.

гот.

З. Плавні

§ 169.

r,

І.

Ці приго.ТJ.осні, які в індоєвропейській мові-основі

r. 1 (§

!15), теж повністю збе·

в германській мові-основі.

r:
гот. bairan· (нести): ст.-інд. bharami (несу);
гот. bropar (брат): гр. cppri,wp, лат. frater, ст.-інд.
слов. Gp4T(P)'h.;

гот. wairpa (стаю):

І:

ст.-інд.

vartatё

(повертається),

лат.

Jiuhap (світло):

гр.

\euk6s

(білий,

ясний),

слов.

ЛОSЧІt., JІИТ. \aukas (блідий), СТ.-ЇНД. rocatё (СВЇТИТЬ) [r<lj, пор.

locate (бачить);
гот. Jeil2.a (позичаю): гр.

Лєі'Іtw

(залишаю),

лат.

linquo

(залишаю), ст.-інд. rфakti (звільняє), ricyatё [r<l] (його звіль
няють).

4.

< sr]

(пливу). ст--ірл.

sruaim (струмінь),
straume (струмінь);
ст.-анrJ1. S\Veostor: лат.
<*swesor] (дочка), ст.-інд. svasar;
swestro (сестра).

гр. Єwр І
пор. слов светр&, п руське
Цей процес діяв і згодом, після диференціації германської
\Юв11-основи. Так, напр., в староісландській мові від дієслова
'-eraa дієприкметник минулого часу звучить stro~enn. Так само
і

в

старослов'янській

мові,

особливо

часто

в

групі

zr < zdr. пор. издр4Н/\h., издржкн, ст.-польськ. zdн~ki (з руки) 170 ,
а

навіть &вз-д-р4ЗО~і\\д171.

§ 172. 2. Так само давнім є процес ts (ds) >ss(>s), який
\арактеризує, крім германських, і італійські мови (пор. лат
miles

< *milets,

< *ana-bud-sпi-,

Ьeid-sni-, пор.

множ.
пор.

milites
biudan,

(воїни); гот.
гот. usbeisns

anabusns
(чекання)

(закон)
*нs

<

beidan.

Також і група tt ( dt) через ступінь tst переходить в герм
{італ. та кельт.) в ss, пор. лат. Jassнs (повільний, важкий)

<*l~d-tos:
ст.-англ" ст.-сакс. sess: ст.-інд. satt3~ (посаджений);
гот. UП\Viss (непевний), ст.-в.-нім. gi\visso (певний, відомий)

< *\'lid-to-,

пор. гот. wit-an (знати), пор. ст.-ірл. fiss.

Прим і тк а. Групи sp, st, sk не пересуваются (пор. § 149). В групах
пересувається лише перший прпrо.~юсний (пор. § 149).

pt, kt

Носові т, п.

§ 170. Ці приголосні чергувалися в індоєвропейській мові
<основі з складотворчими т, n (пор. § 55). В германській мовіо

о

основі вони зберігаються повністю.

122

(пливе), гр. 'рЄю ['р

пор. слов. о.етрок'h., стро~.-... латиськ.
гот. swistar, ст.-в.-нім. swester.

було

bhrata,

vertere, СЛОВ. &p'h.TirTH, ЛИТ. verciu, versti (повертати), Гр.
pa'ttiv71 (вареха);
rот. hriggs (перстень): слов. KpAr'h.;
гот.

§ 171. І. Ще до того, як почався процес германського
11~ресування ~риголосних, група sr перейшла в str. Цей процес
зщбувся. кр1м германських. і в балтослов'янських мовах
(~ 10):
ст.-в.-нім. strom, ст.-англ. stream (струмінь): ст.-інд. sravati

soror [ <*svesor],

чергувалися з складотворчими
реглися

Про деякі групи приголосних

гр.

1:u А. Ме й е, «Общеславянский ЯЗЬІК», М"

1951, стор. 110.
т А. В а й ан, «Руководство по старославянскому язЬІку», М"

1952,

.:тор. :.н.

12:t

З. В е11оху пересування приголосних, а саме піс:1я ДІj
закону Вернера і перед оглушенням індоєвропейських дзвін
ких проривних, відбулося уподібнення носового звука п до
попереднього приголосного. Це явище майже не дало рефлек

l'Їв у готській мові, тому ми про нього згадуємо лише мимо·
хідь. Найбільш яскраві результати дає ця асиміляція після

t.

ненаголошеного 1·олосного, де збігаються три ідє. ряди р,
k: bh, clh, gh; h, сі, g, які разом 3 наступним п дають довгі

ЬЬ, dd, gg, що згодом разом з ідє. Ь, d, g пересуваються в рр.
tt, kk. В західногерманських мовах вони збігаются з подовже
ними

приго.:юсними в резуJ1ьтаті

переміщення

межі

с:~шщу

(§ 181) і у верхньонімецькому (другому) пересуванні rrсре
холят1, в pf, ts, kZ. Германське подвоєння приголосних відіграє

важ:шву ро.1ь при розв'язанні питання про внутрішню хроно

.югію п~рманського пересування приго.10сних.

Описаний процес мав місце, як правило, там, де до ко

реня приєднувався суфікс з приголосню.1 п. Так пояснюютьсs:

гакі

пари німецьких сJ1ів, як schneiden: schnitzen, . Ziege:
Zi;:klein, stoBeп (B<t): stutzen, zieheп: z11ckeп і т. д. Можливо.
цим

явищем

можна

пояснити й

в двох

tt

готських словах:

skatts (пор. слов. скот~) і atta (пор. слов. ОТkЦk).Відсутність
дієслів типу нім. schnitzeп в готській мові і. з другого боку.
наявність в ній дієслів на -пап (четверта сJІабка кон'юсація.

§ 586) Гірт ("Handbuch des Urgerrnaпiscl1eп", 1931, стор. 93)

пояснює тим, що готські дієслова бу.1и типом з наголосом н~1

корені; асиміляція п і попереднього приголосного відбувалася
після ненаго.1ошсного (з точки зору індоєвропейської :1.юви
основи)

голосного.

Дальша еволюція германських приголосних

§ 173.

В резуJ1ьтаті описаних процесів в германськііі мові

основі утворилась така система приго.rюсних:

_-г;·бні
т мвоІрсе~е,,.·яі\
, ,

І Спосіб

творення

·-~----

Про-_
рИВНІ

іІ. губю
дво-. губн?зубю
:

з;бні

·--·

f.

. t(tt)

і

f

- - - --линні дзвінкі
р

р

s

:

kw

І
,___
--- --

,

:

1.

'

'(

:;;,

------1------і-------

z

('!J

і

- ---1-І

пів-

І •~r-1~~ ~ 1=--=:і1-:•

1-::'

- - - - - - ' - - - - - - - - ·_ _ _ _ _ _ _ _ _
І -
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.-.

'· k(kk)

-1:

1--

І

~

- __І __,
І

j

•

:)-~1=-:__1

_ _ _ _:____~-----'-------·-

--

.

початку с.аова та між гоJІосними:

слов.

КІ)ЖГ'h:

·фінській мові

прагерман.

rengas І:

*Xre111az І пор. запозичення у
hriggs, З<lх.-герм. hring, ring

гот.

~перстень);

гр.

оЄхсх:

11рагерман.

І або

'''teXum

'"teZuп І:

ст.-в.-нім. zehan, ст.-анг.·1. tіеп (десять)
тервокальній позиціr j.

І тут

гот.

taihuп,

зник.тю н ін

h

СJ1абою артикуляцією цього приголосно1·0 і пояснюється
генденція

його

до

зникання,

клад:!.17:!

§ 175.

2.

, ерманських

Пра~·еrмащ:ьке

як

.-.

X.w

пока:їїють

наведені

зберігаt:'ІN'Я

в

при

усіх ст<11ю·

мовах лише на початку с.1 юва; в середині і кінці

слова цей звук зберігається лише в готськііІ мові, а в іншил.

переходить в h' і зникає (між голосними):
гuт. 12.а : ст.-анг.11. h·wift, ст.-в.-нім. hwa;s, ст.-ісл. !1\'at (ш.о);
гот. І2еіІа: ст.-анг.1. l1wil, ст.-в.-нім. hwila (хвилина. час).
ст.-ісл. hvila (постіJ1ь);
.~·ит. sail'1'an, sаЬ: ст.-в.-нім. sel1a11, s3}1, ст.-анг.;1. sеоп.
l'T.-Їl:"J. SJa, sa (баЧИТИ, бачив);
~·от. \eil1.an, ст.-в.-нім. Jтhan. ст.-анг:1. Ііо11, ст.-іс:1. li<'t
зич2ти).

seo.!1,
(по

§ 176. З. Як буJю сказано в § 161, прагер11.1. /W збері
гається лише після 11 (але тут в західногерманських мовах
переходить згодом в g); в інших позиціях у всіх германських
\ІОВах воно переходить у

w,

напр.:

гот. siggwan, ст.-ісл. singva: зах.-герм.
Інші приклади див. § 161.

singan

Прим і тк а. В результаті еволюції -~ > !1,
{;;: ~ набрало форми h : w (пор. §

1 1ерrування

- - - ---··-·- - - - 1 - · · - - - -

1 - - - · 1 - - - - 1 - - - - - - - --- -

Щі-

.rІабюве.11я~ІІ_і_.

між: І альве~-1
пер~д-1
задні
зубн1
лярю
ш

глухі /І р(рр)

- - глухі

ТТіщ~ебінні

Ця система, характерною рисою якої є відсутність

§ 174.

дзвінких проривних, зазнала змін в результаті дальшої ево
люції приголосних. Найважливішими з них є такі зміни.
1. Прагерманське І. ,:~уже рано проявляє тенденцію до
JOCJJJбJ1eння артику.15щії і переходу в 11. Цей процес в різних
?.Ювах проходить різними шляхами, але особливо швидко т1

jW

(співати).

> '''

гµамати'Ііk

150).

§ 177. 4. Германські дзвінкі спіранти 1,, (J, І мали тен
.J,енцію переходити в проривні Ь, d, g. Ця тенденція дає різні
результати в різних германських мовах. Спільним для усіх
германських мов є перехід цих спірантів в проривні перед но
совим приголосним: mь

> mb,

П:!j

> nd,

U1

> ug.

Крім того.

два перші з них (}J, tf J переходять в Ь, d і на початку слова,
а третій ( 1 ) зберігає свій спірантний характер, особливо в

північногерманських і інгвеонських мовах. 173
112 Пор. ще гот. als замість alhs [див. Магс. 15,38] (святиня).
173 В західногерманських мовах проривні Ь, r\, g розвшзаються

в результаті зах.-герм. подвоєння

теж

(§ 181).
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Сказане про 11,1 стосується готської мови остільки, оскіJ1ь
ки ці звх.ки збе~!.гають тут свій спірантний характер в інтер
вокальнш позищ1. Ми знаємо про це, хоч готське письмо іі не
відображає різниці між Ь: Ь, d: 1 (завдяки оглушенню дзвіfі
ких спірантів в кінці слова і перед кінцевим s після голосного).
·чергування типу giban : gaf, biudan : Ьаuь показує, що бvкв1:
IJ, d треба тут читати 'f.J, {'J.
-

Про рефлекс германського
сказати нічого певного.

Буква

І

в пнськ111 мові не l\!ОЖН<:

g

виступає

v

всіх

позиціях.

не відбиваючи ніякого чергування (за винятко;..1 типу rnag:

mahta,
(або

див ..§

у_), так

608), і тому може репрезентувати як спіра!!т ·;
і проривний g. Ми будемо додержуватися по

гляду, що в готській мові германське І

g, пор. giban (давати), liugaп, \aug (женитися.~,
puggs, puggis (гаманець), siggwan (співати) і т. д.
§ 178. Окремо треба сказати про евоотюцію пригоJ10t.:1Ш.\

11, r1, І в німецькій мові. Характерною д,.т1я верхньонімецью1х
діалектів, особливо південних ( oberdeнtsc\1), є тенденція ци\
11риголосних до переходу в проривні Ь, d, g, а згодом в и1ухі
р, t, k. Цей процес відноситься до так званого другого. або
верхньонімецького пересування приголосних (§ 179).

5. Германські р, t. k, І~ збері1·аються у нсіх ер
1

\Іанських мовах, за винятком верхньонімецьких діалектів. Тут
у V ст. н. е. відбувається процес другого (верхньонімецького)
пересування
приголосних, в результаті
якого ці приго.1осні

(за винятком германського ~) переходять в африкати і Lпі
ранти,

В західногерманських мовах відбувається 11од1юен-

§ 181.

11я приголосних (за винятком

напр., готському

ст.-в.-нім.

t

р

pf

(§§ 184. 185) .
Другий тип

В

§ 182.

І jj

>

і

північногерманських

jj

гот. twaddje, ст.-ісл. tveggia:
tweg(e) а [twejja] < герм. *twajjo-

І ww
гот.

triewe <
Інші

мовах

віJбу

і \VW.

гот. ddj, півн.-герм. ggj І:

> гот"

ст.-в.-нім.
(двох);

z\veio,

ст.-аю·л

півн.-герм. ggw І:

triggwa, ст.-ісл. tryggve: ст.-в.-нім.
герм. *trewwo (вірний).
приклади див. «Вступ», § 25, пп. 1. 2.

tгiu\\·i. ст.-;нн'JІ ..

/"-

f

ts

/"-

s

/ "...

kx

В староверхньонімецькій мові виникають подвоєнІ

результаті другого пересування приголосних, напр.:
гот. slepan: ст.-в.-нім. slaffan (спати);
гот. wato: ст.-в.-нім. wa33ar (вода);

z

(на пись:v1і

сильній позиції, тобто

на

ch, cch}
початку

між голосними і після голосного (в інтер- і поствокаліч
ній позиції). Завдяки цьому процесові, а також оглушенню
дзвінких проривних (§ 178) німецька мова своєю снсте
:-.юю приголосних дуже відрізняється від у~іх інших герман
мов.

Однією з характерних рис системи приголосних
мов була

наявність довгих

(подвоєних)

приго

.1осних. Можна вказати на п'ять типів подвоєння приголосних
в давніх германських 1\Іовах.

macian: ст.-в.-нім. mahhon (робити).

Прим і тк а. Можливо, що тут маємо справу до деякої ~1ір11 .щше
з особливістю старонімецької графіки.

слова, після приголосного і в подвоєнні, а спіранти f, s, z (на
письмі f, -ff-, 3, -33-, h, -hh-)в так званій слабкій позиції, тобто

6.

готській

вається процес «ствердіння» груп

§ 183.
ff, ss, hh в

k

pf, ts (на письмі z), kx

виникають в так званій

германських

ст.-в.-нім.

суванням меж1 складу, значно відрізняється від загальногер
манського подвоєння шляхом асиміляції груп приголосних

ст.-англ.

§ 180.

settan,

Третій тип

герм.

ських

відповідає ст.-англ.

satjan

set~en (tz.<tt), готському akrs - ст.-в.-нім. ackar (поле) і т. д
Цеи спос1б п~двоєння приголосних, який пояснюється пере

а саме:

Африкати

перед j,114 а також перед 1·,

r)

І. п. Це одна з характерних рис західногерманських мов. Так.

у всіх позиціях пе

рейшло в

§ 179.

Перший тип

Четвертий

тип

§ 184. Крім того, у всіх германських мовах зустрічаються
довгі приголосні, які виникли в результаті асиміляції груп
приголосних. Цей тип особливо поширений в північногерман
ських мовах. Суть його полягає в тому, що в групі двох при
голосних один асимілюється з другим, і. таким чином, виникає
довгий приголосний, напр.:
174 Саме

j

при цьому звичайно зникає. Це явище відо\Н' г;шож

:i

істо

рії украінської мови, пор. рос. веселье і укр. весілля.
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<.1)

б)

rinnan (бігти): ст.-інд. rinvati
minniza (менший): лат. minuo
manna (чоловік): ст.-інд. manu

z

(пускається бігти);
(зменшую);
(чоловік, людина);

im (я є) [<*imm <*iz-mi]: ст.-інд. asmi, слов.
гот. pamma (тому): ст.-інд. tasmad,;
в) m +п:
ст.-в.-нім. swimman<*swemn- (плисти);
ст.-в.-нім. stimma: ст.-в.-нім. stimna (голос);

+

вем~;

лат.

fulls:

Прим і тк а
§ 172, П. 3.

1.

ренціації германських

пор. ст.-англ.

x(h)
f
z

слов. ПA'lt.H'lt.

plenus,
Про

асиміляцію

в

(повний).

епоху

пересування

z

приголосних

§ 185.
§ 186.
дить,

7.

t + t, t + d

що в германській

pt, kt

і т. д.

(§ 8),

напр. гот.

мові-основі

неможливі були групи

і т. д. Ця риса системи приголосних

Це особливо важливо для груп «проривний

(щілинний)

+t

або d»:
а) р, f, р, Ь + t, d
ft:
гот. gaskafts (створіння): гот. skapjan (творити);
гот. gaft (ти дав): гот. giban [Ь] (давати);

>

Прим і тк а. В багатьох випадках в морфології
м1сть ss стоїть st (під впливом аналогії?):

halhaist (ти називався): haita (називаю) [ t+t];
qast (ти сказав): qipan (говорити) [р +t];
stost (ти стояв): standan (стояти) [дj t:Ь) +t];

+
+

1(g)

CJ(d)

В готській мові можлива комбінація

9. Герм. z зберігається лише в готській мові (в се
z, в кінці слова s); в північно- і західногерман-.
ських мовах воно переходить в r (в західногерманських мовах
зникає в кінці слова) :
гот. maiza: ст.-в.-нім. mero, ст.-ісл. meire (більший);
гот. dags: ст.-в.-нім. tag, ст.-ісл. dagr (день), герм. * йaraz.
При мітка. В найдавніших рунічних написах вживається для r < z

за

винятком

запозичених

'f

Х ~ ~

слІВ,

наnр.

(в транскрипції

t І 'f -

r.

R):

gastiR (гість, чужинець),

gestr, ст.-в.-нім. gast, лат. hostis,
r<r=R (в транскрипції r):

слов.

пор. гот. gasts, ст.-ісл.

l'OCTh;

V{ ~ R Х ~ - horпa [знах одн.] (ріг), пор. гот.
ст.-в.-нім.

horn,

§ 189.

m Сказане повністю стосується й готської мови, де цих грrп не до
приголосних,

s

редині слова

словотворенні за-

гот. waist (знаєш): wait (знаю) [t+t], але пор. wissa (знав) [t+ iJJ:

lectio.

+

+s

ps в кінці слова,
s є
закінченням називного відмінка однини [германське -z], напр. staps (мі
сце) r<герм. *sta<)-i-z]. staps (берег) [ <герм. *stapaz].

r <z=

>

система

за

taihswo (права рука): лат. dexter (правий);
aJ.hsa (віл): ст.-інд. uksan-;
ст.-в.-нім. lefs (губа);
гот. mizdo (відплата): гр. tJ-ia{)-6~, слов. Мh.ЗД.t;
гот. azgo (попіл): ст.-інд. asa- (попіл, порох).

інша буква. ніж для первісного

гот. paurfta (я потребував): гот. paurbum (ми потребуємо)
[ft<Ь+~], пор. skul-da (я був винен);
б) t, ],, 1, d+t, d
ss (див.,§ 8).

< лат.

можеш)

maht.

§ 188.

збереглася і надалі, в історичну епоху германських мов. 175

гот.
гот.
гот.

(ти

гот.
гот.

П ри м і т ка.

Із сказаного про пересування пригоJ1осних вихо

приголосних типу

magt

ст.-в.-нім.

яка виникла в результаті зникання ненаголошt•ного а або і, причому

Ще один тип подвоєння виникає в результаті до

історичної еволюції груп
wissa (я знаю) <*wit-a-.

meaht,

П рик лади:

мов:

П'ятий тип

J28

maht,

(J ];

8. У германській мові-основі не могло бути груп
sf, sf> і т. д.), за винятком

§ 187.

ст.-ісл. fіппа (знайти): гот. fіпр ап (довідатися);
ст.-ісл. еіпn (один): гот. ains;
ст.-ісл. steinn (камінь): гот. stains;
СТ,-!СЛ, nrekka (ПІІТИ): ГОТ. drigkaП,

Jaiktjo

Uікавим винятком є готське

[k +

+ ГJ];

.спірант-+- спірант" (напр.

Прим і тк а 2. В північногерманських мовах (особливо норвезькій
і ісландській) цей тип довгих приголосних розвивався далі й після дифе

пvскає

П рим і т .ка.

,

и1сть законом1рного

І+ п:

гот.
ДИВ,

гот. bruhta (вживав): brїїkjan (вживати) [k
гот. mahta (міг): mag (можу) [1
~1-

+ приголосний:

гот.

г)

+

в) k, х. j, g
t, d ,> xt:
гот. pїї_lita (здавався): ьugkjan (здаватися)

П-Т-\V:

гот.
гот.
гот.

haurn"

ст.-ісл. horo,

лат. corпu.

10. В епоху до диференціації германських мов

носовий приголосний в позиції перед Х об'єднувався з попе
реднім голосним (і, а, 1J), обумовлюючи його назалізацію

(і, а, u), а згодом подовження (ї, а [або о], її), напр.:
9

Б,

М, Задорожннїі
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гот. brahta (приніс) < *ьraxto- ~ *І1rапхtо-, *ьrаnї<-о-. пор,
гот. briggan (приносити);
гот. pahta (думав) <paxto- < *r:i anxto- · *pankoo-, пор. гот.
pagkjan (думати);
гот.

реіІьо

(грім)

пор.

<p1zwo- pinzwo-,

слов.

тж.ч.1

[ < *tonkw- : *tenkw-];
гот. рїїhtа (здавався) < *puxto- ·. *punxto-,
гот. ь ugkjan (здаватися) [пор. § 78 J ..

*punkt)o-,

пор.

При мітка
І. В інгвеонських мовах цей процес відбувся пере.:.
усіма глухими спірантами, причому п результаті назалізації а перейшло
тут в о (пор. § 27).

П р и м і тк а

2.

(-р:

(-s : -s-):

Назалізація голосних відбулась також і в слов'янські/і

\Vas (був): wisan (бути), також 'vasuh (був);
mёs (стіл) : mёsis (стоо'Іа);

мові-основі, де носовий приголосний, що замикав склад, об'єднувався з по
переднім голосним у результаті діі закону відкритих складів. напр :

лат.
гот.
гот.

гот.

angustus, гот. aggwus: слов. ЖЗ'h.К'h.
hriggs: слов. кржr'h.;
plinsjan: c.rioв. nА.аедти;
kintus: c.rioв. І\іі\Тd (копійка).

(вузький):

(-s: -z-):
Іьаs (хто) : 1'1azul1 (хто);
is (він) : izei (який - відноси. займ.);
mais (більше) : maiza (більший).

§ 190. Всі ці процеси обумовиJІи виникнення системи при
голосних готської мови, описаної в §§ 111-135.
Залишається ще вказати на деякі явища, характерні лише
для готського консонантизму. До них належать в першу чергу
різні типи чергувань приголосних, а також процеси асиміляціі
і дисиміляції. Але раніше, ніж приступити до опису чергувань.
треба спинитися на розвитку германських спірантів у готській
мові.

І. Г.ерманські

§ 191.

ь.

(J зберігаються

як

дзвінкі

спі

ранти лише між гшюсними 1 76; в кінці слова і перед кінцевим

s після голосного вонн стають глухими f. р.

Таким чином, глухому спірантові в кінці слова (після го
лосного) може відповідати в середині слова: а)
рант, б) дзвінкий спірант, напр.:

г.ттухий спі

(-f :-f-):

hlaf
hof

(крав)
(підніс)

hlifan (красти);
hafjan (підносити);
(-f : -ь-) :

gaf (дав) : giban [Ь] (давати);
hlaifs (хліб) [знах. оди. hlaif] : hlaibos

[Ь] (хліби);

(-JJ : ·р·) :
: qфan (говорити);
(добро)
: J,·iфis (добра);
с:1ір (присяга)
: aibis (присяги);
sta~s (узбережжя) : stapis (узбережжя) ;

qap
piup

•1& Цікаві

(сказав)

в цьому відношенні готські транскрипції латинських ,:лів~
Silvanнs.

naubaimbair: november. kubitus: cubitus, Silbanus:
!ЗО

-(}-):

st$s [асс. stap] (місце) : stadis [~] (місця)·
h~ubi Ь (гол<?ва) : haubidis [~] (голови); '
gops [сер. рщ. gё~] (добрии, -е) : godis [~] (доброго):
~aup (наказав) : bшdan [;:i] (наказувати).
§ 192. 2. Так само й германське z стає в кінці слова
І'JІУХИМ s:
гот. гiq.izis (темрява) : гiqis (темряви);
ст.-в.-юм. er [r<z]: гот. is [він].
Отже, кінцеве s може відповідати інтервокалічному s або z:

.

§ 193.

З. Германські /J, CJ переходять в Ь, d після носових
і такими

1 11J1авних (а також інших дзвінких) приголосних,
вони залишаються у слові в усіх позиціях:

bJ
lambi~ (яг~яти): lamb (ягня);
dum,Ь1s (юмого) : dumbs (німий);
~~a1rban (стирати): swarb (стер);

hund.a (сотні - множ.) : hund (сотня, сто):
gar?1s (дому) : gards [знах. gard] (дім);
ald1s. (старого) : alds [сер. рід. ald] (старий);
gazd1s (колючки) : gazds (колючка).
П~ им_ і тк а _І. Із сказаного виходить, що кінцева група тину -пР
(глу~ии сшрант шсля приголосного) не може бути продуктом оГ.'І\'Шення
·
swinf!s (си.ІJьний, здоровий) : swinPis (род. оди.);
fanjJ (дізнався) : finPan (дізнатися).
Те саме стосується й приголосних f та s:
fimf (п'ять) : fimfirn (п'ятьом);
wulfs (вовк) : wulfis (вовка);
harnfs (скалічений) : harnfis (скаліченого);
hals (шия) : ha\sis (шиї).
. ПР им і тк а 2. Чергування f!arf : :f!aйrbum [rf : rb] треба в світлі

перв1сного п;1J, пор.:

с1,азаного вважати невластивим готській системі приголосних.

§ 194. 4. Ге~манське ї дає в готській мові в усіх познціях
g (в усякому раз~ жодне чергування не відбивається на письмі
~а винятком позиції перед t, d (див. § 186): giban (давати)~
l1gan (лежати): wig (дорогу).
§ 195. 5. Із сказаного в § 186 випливає, що перед t може
стояти лише один із глухих спірантів f, s, Х, X'V.
f:.

J>arf (потребую) : pпrft (ти потребуєш);

Ь>f:

(давати)

giban

s:

(бути)

wisan
~>s:

biudan

: gaft

: wast

Чергування приголосних

(ти дав}:

§ 196.

(ти був);

(наказувати)

.

Цей тип чергування можна назвати мотивованим. Найбільш

(ти наказав};

: baust

багатим є чергування зубних приголосних; усі вони чергують

ь>s:

ся між собою за схемою:

\Vai1J:ian (ставати) : warst (став);

t>s:
wait

(знаю)

: waist

В готській мові поширене чергування приго.1осних,

що виникло в результаті описаних вище комбінаторних змін.

(знаєш);

g>h:

mag (можу) : mahta (міг) 177 ;
1'1:
sail-ian (дивитися) : sal2t (ти дивився).
Схема

походження

готських

(асиміляції п не враховано

§ 195 а.

ідє.

приголосних

І

------.,...........-!

t

р

р

Приклади:

а) standan (з d, яке виникло* з !1 після п):

,:,с;._ _ _ _ _._

G,b

' - - - - - - - - - J, d
~~:::::::=::::.._ ____...:::::.._._7w~:::::;;.----~"-'79W/лише

ь

р

.,,,....."~._ р

d

t

----t

Пр и м і тк а.

,..

r

l

L
т

т

п

'

111

Збереження

g

у формі

magt
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(вимовляли:

З історичної точки зору тре

первісними

приголосними

зникання граматичного чергування. Так, напр" готські типи,

вані прикладами tuгpus,
праrерманського

.,.[

wau rpans і т. д" були
консонантизму (*tun J-, *wur(]-);

репрt-зенто

неможливими в системі

в) is (з ~. яке виникло з z в кінці слова) : izei

--------т

--------11

вісним

(з пер

z).
§ 197. Групи губних і задньопіднебінних приголосних не

утворюють єдиних схем і чергуються парами.
Губні

нел~гко пояснити. На

~Ь : f ( р в середині слова між голосними, f в кінці слова

нашу думку, маємо тут справу з так званим морфолог1чним 1:1аписанням.

яке не відображає вимови

tJ.

випадки, коли

З точки зору готської системи пригОJюсних це розрізнення не істотне,
І;іо тут відбулися різні пересунення в системі приголосних в результаті

--------r
______

(ти можеш)

прикладах усі приголосні, які входять

wairpan (з первісним р): warst (з s, яке виникло з Р перед t);
witan (з первіСfІИМ t) : waist (з s, яке виникло з t перед t).

:>-<:

z

наведених

ба, однак, окремо розглянути
було р або t, напр.:

~-------'~W

w

У

в чергування, виникли з прагерманського

---kw '--.,.._
..__,~~-~--'І
_ _ _......._ _ j

j

$,

ттіr:л.1111/

k --~"-----!<

9

g'W

(з -р, якl'

(] в кінці слова після голосного): stodum (з пер
вісним ~): stost (з s < lf перед t);
б) дієприкметник минулого часу skulds (з d, яке виникло
з (J після 1): nasips (з р, яке виникло з iJ після голосного
перед кінцевим s): mahts (з t, яке виникнуло з f1 після
прагерманського "(, пор. § 186).

gh
9-wh

sto-p

виникло з

~~---lv

l<"w
hh
d.h

s(z)
t

входить в загальну схему.

~--h

"

р

стояти лише в середині слова між голосними. Спірант z чер
гується, власне, лише з s і тільки через ііого посередництво

гот.

р

d

()
(]
(]

В центрі цього чергування стоїть iJ; з усіх наведених ком
понентів чергування (за винятком z) це найдавніший і одно
часно найбільш обмежений в уживанні приголосний : він може

[§ 163, IV])

герм.

о

maht).

j

після голосного, або перед t) :
gaft, gifts (подарунок);

giban: gaf, hlaibis: hlaif, giban.
133

Ь
р

: f (Ь
: f (f

після приголосного,
виникає з р перед t)

f

перед t) : J>aurban : І aurita;
: skapjan: gaskafts.

П р им і тк а. І тут можна побудувати єднну схему; центр іі,
є

посередньою

ланкою

звук

f,

чергування:

f:
f:
f:

жені:

g: h

l Х]

k: h

з словотворення, а саме творення слабких каузативних діє

r

<:лів від сильних (див. § 561). Щоб переконатися в цьому,
J.осить порівняти основні форми сильних дієслів такої мови.
як напр. староанглійська, з такими самими формами спорід

ь

цих

нених дієслів готської мови:

приголосних найбі.%ш об~1е

ВИНИКJІО 3 g Н~ред
(У. виникло з k перед

(Z

[z]

Пр 11 ~1 і тк а

І.

Єдина

І1(Х]:

k

Iw (на 11исьмі \L) і gw

§ 198.

Крім

описаного чергування готських приголосних.

комбінаторними

змінами,

які

відбулися

'll:e

в гер~1анській мові-основі, а також готським оглушенням спt

рантів в кінці слова, існує в готській мові ще <_>дин. тип ч~ргу
вання, викликаний специфічно готською дисим1лящєю сшран

тів в ненаголошених складах. Правило чергування МОЖНJ
сфор~1улювати так: якщо ненаголошений (некінц~вий, серед
ній)

склад, в кінці якого стоїть який-небудь сшрант, почи

нається гJІухим приголосним, то даний спірант мусить бути
дзвінки~~

('Ь, ~.

z);

коли ж склад починається дзвшким

\Va"S : \\'&rоп,

при

голосним, то спірант мусить бути глухим (f, р, s). Так виникає
характерне для готської мови чергування спірантів в ненагоJю
шених складах, якого не знає жодна з інших ге~рманських мов.

( Ь {Ь] : f) :
fraistubni (спокуса), fastubni (піст) : wundufni (рана), \\7 a\dt1fni (влада);
((l[d}:p):
au)Jida (пустиня), wаіфі<Іа (сан) : mildif:Ja (лагідність).

wёstш1

Граматичне чергування зберігається в готській мові JІише
у випадках, які не утворюють жодної системи. Ось деякі най
цікавіші з них:
а) дієвідміна:

aih (я маю): aigum (ми маємо) [h:g<iCr];
parf (я потребую), ~aurbum .(ми потребуємо) [f:b<f :ь];
б) утворення каузативних дієслів:

fra-wairpan (пропадати) : fra-wardjan (губити) !Ь : d<b: ll•J;
siпps (дорога), gasin)Ja (товариш в дорозі) : sandjan (по('Илатн);

в)

інші випадки словотворення:

fahёps

(радість)

filhan
taihun

(ховати)
(десять)

huggrjan (голодувати);
(молодий);
juggs
(радіти),
faginon
(захований),
fulgins
(десяток).
tigus

Асиміляція

(z : s):
arl2 аzпа (стріла) : hlaiwazna (могила);
hatiza (ненависть), riqiza (темрява) : agisa (страх), rimisa
(спокій) ; 178
jukuzi (ярмо) : bёrusjos (батьки).

ІЗ4

: was :

гeisan: ur-raisjaп.

mёripa (звістка);

Hatiza, riqiza, agisa, rimisa -

wisaп

ст.-в.-нім. ge-nesan (рятуватися) : nerien (рятувати), гот.
ga-nisan : nasjan;
ст.-анг.1. risan
(підніматися) : r&ran (піднімати), гот. uг

huhrus (голод)
j їїhіzа (молодший)

Приклади:

i;:;

гот.

сильними та похідними слабкими дієсловами:
Ht'

входять в жодне 11родуктивне чергування. Можна лише вказат11 на зовс1м
ізольований випадок magus (хлопець): mawi (дівчина).

обумов.1еного

:

kusum : kusans

!xJ : g

fJ р 11 мітка 2. Готські лабіовелярні

\\ 1 еsап

ст.-анr.'І.
(бути);

ст.-анrJ1. сеоsап: :eas: curoп: cureп lr<z], гот. kiusan: kaus:
(вибирати);
ст.-англ. cweJJan:cwaф:cwkdon:cweden [dC::(}j, гот. qфan:
qap: qёpum: qфans (говорити).
Те саме стосується й протиставJІення між первинними

t): m_agaп : ~ahta;
t) : sшks: sзнhts.

схе~1а чергування:

h

§ 199. Наступна характерна риса готської системи приго
,чосних - це відсутність граматичного чергування спірантів.
На відміну від інших старогерманських мов, у першу чергу
західних, в готській мові не збереглося граматичне чергування
як система. Воно усунене як з відміни сильних дієслів, так і

ь

Задньопіднебінні

Можі1ивості чергування

'
і

усе це давальні відмінки О,'\НИНН.

§ 200.

В

готській

мові

продовжується

прагерманський

процес асиміляції груп приголосних, хоч не з такою силою,

як в північногерманських мовах. Особливо характерним для
готської мови є явище асимілятивного взаємовпливу приго

.1осн:их. що знаходяться в двох сусідніх словах. Це явище на-

135

зивають терміном «сандхі» (sandhi), запозиченим з індійської
граматики. 179
§ 201. Сюди належить, в першу чергу, асиміляція зву
ка z в проклітиці uz- (яка часто виступає як префікс) з 11я
етупним

r:

ur-гuns (збіговище),

ur-rinnan
вах

§ 202. Так
jah (і), nih

наступного

§ 203.

ur-гaisjan

(виходити),

ur-riqiza

(підносити).
(з темряви).

само часто асимілюється приголосний l1 в сло
(і не) та uh (але) з початковим приголосним

В готській мові немає
в

і ff, а рр і

rth

kk зустрічаються .1ише

запозичених словах:

Filippus <гр. ФO,t'it'ito~:
sakkus <лат. saccus, ст.-євр. saq

(мішок),

aikklёsjo <гр. Є"І..хА1JаtІJ. (церква, власне збори),
smakka <слов. смок~.~ (фіга) [kk < kw?].
Подвійне t знаходимо лише в
atta (батько) [tt < герм. pi-J?],
skatts (монета) [слов. ск~т~.].
Пр и м і т" а.

Що;10

(\nj

і

ggw

:tин.

двох словах:

§ 182.

слова, напр.:

ja:fфe

(і коли)

nф:f>an

(чи не)

wasuppa11

(але було)

Приголосні

jahpe,
nihpaп,

,

Т.

.:t.

Цікавим прикладом сандхі є готське rече1111я в .1с.

тинському двовірші

VI

На основі запису Бусбека можна зробити 1нн:но

§ 205.

wasuhjJaп

століття:

кримсько-готської мови

вок, що система приголосних кримсько-готської мови не ві
дійшла далеко від консонантизму мови Вульфі.тти. Правда,
про окремі випадки важко сказати щось певне, бо Бусбеку,
очевидно, важко було записати звучання деяких готських: при
голосних.

skapjamatjajadrink;ш,
яке інтерп;ретується як

Єдиною важ.,швою зміною в консонантизмі була, як ~.:да

skapjam matja (n) jad drinkш1, де т
в skapjam виникло з п (skapjan), а d в jad з h (jah). Таким
чином, спочатку це речення, мабуть, звучало: skapjan matjan
jah drigkan (принести (принесіть) їсти й пити). Можливиіі
і такий варіант: skapei jah matjan jah drigkan (принеси і їстЕ

ється, еволюція звука s в [$], якщо так можна інтерпретувати
комбінацію sch. Цей звук, як і в інших германських мовJх. ви
никає з групи sk (пор. кр.-гот. scl1ieteп: гот. skiutaп (стріляти)

і пити).

(І, w, п): schlipeп: гот. s\ёрап (спати), schuualth (смерть):
гот. swiltan (вмирати), schnos (невістка), пор. ст.-в.-нім. snur.
Крім того, можна вказати на лабіодентальний характер

Гемі нати

§ 204.
які

В готській мові зберігаються подвшю при~о;юсні:

виникли

шляхом

асиміляції

в

германській

мовt-осною

(§ 184). Особливо часто зустрічається .р-р (пор. § 202):
mфрап (тимчасом),

aiflpau (або) [<aih.f:>au].
Так само часто зустрічається ss:
Ьiudinassus (царство),
ufarassus (надмір),
wissa (знав),
missadёps (поганий вчинок).
Нарешті, готська мова знає подвійні nп, mm, 11. rr:
kaпn (знаю),
rіппап (бігти),
mаппа (людина),
\Vamm (пляма).

fulls (повний),
fairra (далекий),
qairrus (лагідний).

179
Сандхі - явище ду~е поширене в староіндійській мові. Напр. ідt.
*es~t (був) звучить в ст.-інд. мові asit, але речення «був король» зеучин.

asid
135

raji

та fiscь1~0: гот.
вається

на

fisks),

початку

а також, як і в німецькій мові. розви

слова

з

s

перед

деякими

приголосними

кр.-гот. f проти білабіального f готської мови (кр.-гот. fynf : 181
гот. fimf), на тенденцію до оглушення приголосних (tag: dags;

criten:1s2 гот.
(кров), rinck:

grёtan; feгs: гот. wair (муж), plut: гоr. ЬІо)і
гот. hriggs (перстень) та, можливо, на еволюцію

інтердентального р, яке Бусбек пише по-різному: tz - goltz:
gu!p (золото); tzo: гот. J u (ти); statz (земля): гот. sta}Js (міс
це); t-tria: preis (три); th -tho: гот. ро (артикль); schuualtl1
(смерть)

з

суфіксом,

як

в

гот.

gabaurps

(народження);

d - bruder: гот. bro.f:>ar.
Про наявність африкат свідчать, як здається. такі слова,
як \Vintsch1s 3 (гот. wiпds), ieltsch (гот. hailipa (здоров'я) .' 84
Невідомо, чи це були вже монофонематичні групи, чи, як
в готській мові, поліфонематичні (напр. \ats, де t і s на.ле·
жать до різних морфем) .1вs
~во В оригіналі fisct. Це, очевидно, друкарська помилка.
181 В оригіналі помилково fyuf.
1з2 В оригіналі eriten.
1
вз В оригіналі wintch.
184 Пор. F r.
К І u g е,
185 Єдиним
винятком

kawtsju

< санtіо

стор.
латинської

«Elemente des Gotischen», 1911,

є пізніше
запозичення
(:lастава) в купчій з Неаполя.

з

! 1.t.

~ю111с

В кр.-гот. слові ada (яйце) приголосний d [< dd] походип,
з герм. jj (§ 182), пор. ст.-в.-нім. еі. ст.-англ. ::F.g [g=j], суч.

. англ.

(з скандінавського)

словах носовиіі приго.лосний зберігається до історичннх часів,
на пр.:

гот.

egg.

\?.an (коли): лат. quam,
}>an (тоді): лат. tuш.188

гот.

Крім того, пор.:
Розділ

ІСТОРІЯ НЕНАГОЛОШЕНИХ ЗВУКІВ
~

206.

гот. sibuп (сім): лат. septern,
rот. niu,n (дев'ять): JІат. noveш.
гот. taihun (десять): лат. dесеш.

3

Спільною для всіх давніх германських і\ЮВ є над~1ви

чайно сильна тенденція до редукції ненаголошених звуків. 186
Однією з причин редукції була характерна для германських
мов динамічна нагnлошеність першого (кореневого) складу
слова. З другого боку, однак, навряд чи можна пояснити цей
процес виключно факторами фонетичного порядку. Редукція
ненаголошених, тобто кінцевих, звуків це редукція закін
чень відмі:нюваних слів, яка можлива лише внаслідок десе
мантизаuії флексії (в результаті глибоких зрушень в морфо
логічній структурі мови).

§ 209. Менш правдоподібним є збереження в кінці одно
складових слів зубних приголосних. В ряді старогерманських
\Ю~ зберігаються. щоправда, такі слова. напр. староангліі'1с·ьк1

(h) it,

p<et. I-twfl't.

які повністю віл.повідають латинськи1\1

id, is-tu,d,

чносІ,

а.1е, на нашу .::~.умку, бі:1ьш правдоподібним буде вважати, що

ui

приго.1осні збереглися завдяки суфіксові, який ко.:1ис1, стояв

в кінці цих слів. Цей

суфікс

збережениіі

в

двох

1-отс1,ких

С'10В?.Х:

ita, pata.

Приголосні

Вже в епuху германської мовної спіJ1ьності зникли
в самому кінці слова зубні приголосні, що відповідали інл,о. європейським t і d, а також носові п і m. ш
Ось декілька прикладів:

§ 207.

(t): гот. \Viii: .пат. velit (хоче);
(d): гот. 1?.а: лат. quod (що), гот. ~amrna: ст.-інд. tasmad
(тому);

гот. bairan (нести): ст.-інд. bharanarn (тягар), гот.
знах. одн. (дім)): лат. horturn, гот. gibo (подарунків),
пор. гр.
xwpwv (земель);
(п): гот. tuggo (язик): гот. tuggon-s (род. одн.).
§ 208. Можна думати, що ці приголосні зникали в першу

(rn):

gard -

чергу в кінці багатоскладових слів. У деяких односкладових
186 Процес редукції ненаголошених звуків дуже яскраво показаний
в книзі А. Мейе «ОсновнЬІе особенности германской группЬІ ЯЗЬІКОВ»
(М., 1952, стор. 60-72). Ми спинимося лише на найважливіших фактах,
які мають безпосереднє відношення до готської мови. Тенденцію до ре
дукціі ненаголошених і кінцевих звуків ми спостерігаємо і в інших ін,J.о. європейських мовах (латинській, грецькій, кельтській, слов'янських).
Можна думати, що в окремих випадках редукувалися звуки й в індоєвро
пейській мові-основі, Але ніде цей процес не пройшов так послідовно, як
в германських мовах, де він привів в деяких мовах до повного знищення

·флексійної системи та до переходу від синтетичної структури до аналі
тичної.
187

Можливо, що кінцеві звуки п і

m

перед зниканням збіглися в гер

манській мові-основі, подібно як і в деяких інших мовах, в єдиному зву

кові п. В нашому викладі ми, од.нак, будемо трактувати іх як два окремі

. приголосні.
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а також в довгій фор.мі називного відмінка однини серсд11ьо1-о
роду прикметників:

laggata

(довге),

blinclata

(сліпе)

.

Третє з наведених слів (ст.-англ. J-r\v~t) не мало н 1отськіі1
:чові

цього суфікса

і тому

закономірно

втратило

приголосний: 12а, пор. лат. quod, а також ст.-англ.
в.-нім. hwa3 [3 <t], ст.-сакс. h·wat, ст.-ісл. hvat. 1R9
§ 210. Зубний щілинний приголосний z (ідє.

кінцевий

J-rw:Et,
s)

ст.

збері

гається в кінці слів в готській мові, де він переходить в глу
хе s, а також в північногерманських мовах, де він дає спо

R

чатку

(§ 188), а згодом r. 190 В західногерманських мовах

германське z>r зберігається лише в кінці деяких односкла
:ювих слів і то далеко не в усіх мовах, напр.:
гот. J1.as [s<z] (хто): ст.-в.-нім. h\ver: ст.-англ. h,,.3 (рун.

17waR);
rот.

rnis [s

< z]

(мені): ст.-в.-нім. ші1·: ст.-англ. те (ст.-іс.11.

nщr).

В біш~шості випадкі.в кінцеве
ських

z

зникає в 3ахідногерман

мовах:

1 ьь Пор. А. Ме й е,
«Основнь1е особенности германской группЬІ язь1ков» (М" 1952, стор. 68). F. Holthauseп у своєму етимологічному словник)
готської мови (Heidelberg, 1934) цих етимологій не подає.
159 А. Мейє висловлює інший погляд. Пор. названий твір, стор. 67.
100 В окремих випадках кінцеве герм. z асимілюється в північногер
чансью1х мовах з попереднім приголосним, пор. гот. staiпs : ст.-ісл. steinп:
.1ат. <Jiпs: ст.-ісл. еіпп. Можна вказати на випадки зникання z і в готській
:.~ові, наnр. герм. *wnlfamiz, гот. wulfam (вовкам) .
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гtрм.

гот.

dags [s<z] (день): ст.-в.-нім. tag, ст.-ангJІ. d:!g, ст.··
сакс. dag, ст.-ісл. dagr;
гот. fisks [s<z] (риба): ст.-в.-нім., ст.-англ., ст.-сакс. fisk:
ст.-ісл. fiskr;
гот. bairais [s<z] (ти ніс би): ст.-англ. bere: ст.-ісл. Ьеrег.
§ 211. До специфічно готських процесів належить:
а)

оглушення

'' > J>, z >

дзвінких

спірантів

в кінці

слова

(Ь

s; див.§§ 191, 192);

род.
род.
род.

halsis (шия): dags,
wairis (чоловік),
stiuris (бик) .191

Прим і тк а.
напр. akrs (поле),

s зберігається
skeirs (ясний)

род.

dagis

baurans (несений);

як давнє і, напр.:

(день),

гот.
гот.

bairip <
bairiJ; <

герм.
герм.

*berHJi <
*beri ~1 <

ідє.
ідє.

*bhereti
*bherete

(несе),
(несете).

З наведених прикладів видно, що кінцеве е зникло в І'от
ській мові так само, як і, а середнє е перейшло в і. Також
зникло е в третій особі однини індикатива перфекта:
гот. wait: гр. f аТ.оє (він знає), пор. гот. \Vait: гр. f иТ.Г',а

після г, якщо попередній скла;J. важкніі.
і т. д., але пор. вищенаведене stiш.

ія знаю),
в другій особі однини імператива:
гот. bair, пор. гр.
tfіЄрє (неси).
Нарешті, е зникає в кличній формі першої сиJ1ьної відміни:
гот. wulf, пор. гр. Лuхє, лат. Iupe (вовче).
§ 216. Специфічно готським явищем є перехід ненаголошеного е в

а перед

r:

гот. lukarn <лат. Iucerna (світило);
гот. karkara < лат. carcer (в'язниця);
гот. ufar: гр.
'u1tЄp, лат. super (над);
гот. 1-izpзr: гр. 1to"tєpo1; (який);
гот. fadar (знах. оди.): гр.
.-:tI"t~~,:z

[<

ідє.

*раtегш]
о

Короткі голосні

1 батька);

гот.

Коротке а зникає в кінцевих (відкритих і закри

В

-taro

(напр.

інших

aftaro -

германських

ззаду), пор. гр. 'a.vw'tЄpщ
мовах

тут

зберігається,

(вище).
як

пра

вило, е:

гот. fadar: ст.-в.-нім. fater, ст.-анг.1.
(але ст.-сакс. fadar!).

гот. dags
рун. dagaR
(день),
гот. stains
рун. stainaR
(камінь),
гот. hat.irn
рун. horna
(ріг - знах. оди.),
гот. haitans
рун. haitinaR (названий).
Цей звук зник у всіх германських мовах, в основному
в доісторичну епоху, причому в готській мові він зникає
зовсім безслідно, в той час як в північно- і західногерман
ських обумовлює один з умлаутів попереднього голосного:
гот. \vulfs: ст.-в.-нім. wolf (вовк) {<*wulfazJ;

ст.-іс.1.

f a(Jer,

§ 217. Крайні короткі голосні і та u в усіх германських
?Ііовах, крім ·готської, розвивались паралельно: вони зберіга
.шся після легкого і зникали після важкого складу.

В готській

мові

окремим шляхом:

u

розвиток

кожного з цих голосних йшо13

зберігалося у всіх ненаголошених скл<~-

192 Описане а знаходиться, як правило, в закритих складах. В такил
-:ловах, як baira (несу), р amma (тому) і т. д., де а стоїть в самому кінці

gup: ст.-ісл. goa, ст.-в.-нім. got (бог) [ < *ru~am].
§ 214. В первинно середніх складах старогерманське а

-::лова, воно походить з довгих голосних (пор. §§ 223, 224).
193 Це стосу€ться лише архаїчного типу складних слів, першим ко;1-

зберігається:

s і в латинській мові, пор. гот. w11ir, лат. ,·і1·,

f;Fder,

ia(Jir

гот.
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Ьаіrан

германськuї
спільності переходить в ненаголошених складах (за винятком
суфіксів *-ter, *-ег, пор. § 216) в і та розвивається далі

напр.:

лит.

>гот.

waira-leiks (мужній), але wair (муж);
weina-basi (виноград), але wein (вино) .193
§ 215. Індоєвропейське коротке е ще в епоху

> і',

тих) складах. Це а засвідчене в архаїчних рунічних написах,

191 Після г зникає

bharanam)

понента складних слів:

§ 212. Історія германських ненагоJІошених голосних над
звичайно складна; їх еволюція проходила по-різному в різних
германських мовах. Тому ми спинимося лише на явищах, які
мають безпосереднє відношення до готської мови.
Ненаголошені голосні по-різному розвивалися в залеж~
ності від того, були вони короткими, довгими чи, нарешті.
дифтонгами. При розг.ТІяді історії нена1голошених го.r1осних
необхідно враховувати і їх положення в слові: знаходилис~1
вони в кінцевому чи в середніх складах.

§ 213.

ст.-інд.

герм. *wulfamiz >гот. wulfam (вовкам) .192
Так само зберігається ненаголошене а в кінці першого кnм-

Голосні

а)

(пор.

герм. *~uranaz >гот.

б) чергування спірантів в ненаго:юшених середніх скм1дах (див. § 198);
в) зникання кінцевого s після s і г, напр.:

11als,
wair,
stiur,

*Ьеrапаm

(нести);

понентом яких є чиста основа: новіший тип репрезентує напр.

{п'яниця), де wein -

<1.1t

форма знах. відмінка однини.

wein-drugkja

vyras.
і
І
І

1

І

!l

дах, а і

-

лише в середніх складах; в кінцевих воно з1ш.кало,

незважаючи на характер

попереднього складу.

u:
гот. su,nus: ст.-в.-нім. sunu (син) [u після легкого ск.аадуj:
гот. handus:
ст.-в.-нім.
l1ant (рука) [н після важкого
складу];
і:

гот. gastiш

<

герм.

*1astiz

[рун.

gastiR]

(чужинець). 19 ·+

Прим і тк а. К:оротке ненаголошене і (<е) зберігається 13 кінці J.ав
ніх основ на ідє. s (§ 333): l1atis (ненависть), agis (страх) і т. д.
К:рім того, і та u зберігаються 13 кінці перших компонентів складних
слів (пор. сказане про а в § 214):
mati-balgs (ранець);

mari-saiws (море) [плеоназм, пор. сг.-в.-нім. meri
mari-kreitus (перла) [власне: морський пісок];
. faihu-praihns (майно) [власне: череда худобиl:
filu-waurdjan (багато говорити).
Так само зберігається u в кличній формі:
гот. sunu (сину);

(море) і

seo

(море),;

і в цьому випадку зникає:

гот.

gast,

§ 218.

герм. *їasti (чужннче).

Індоєвропейське а зберігається в германськш мо

ві-основі лише в кореневому (першому) складі слова, який.
як відомо, мусив бути наголошений. Цей наголос явно секун
дарний; ідє. d первісно не могло бути наголошене:

ст.-інд. pita (батько), гр. jt'Cf.~11P [ідє. *pdtiir]: гот. fadaг [ідє.
d =rерм. а],

ст.-інд. clнhitar (дочка), гр. &u1ii"т1r' (наго:юс секундарний)

*dhughater]:

внаслщок

зникання

юнцевих

приголосних

( вт&ринно.

відкритий);

г) якщо

в

кінці

слова

зник

приголосний,

то

від

того"

був це носовий чи зубний.

В ненаголошених ск.аадах знаходилися в герман-

сhкій мові-основі такі довгі голосні: І, ~. 019;;. ·
§ 221. В сер·едніх складах довгі голосні зберігаються:
І: гoт...,manageino

(безлічі);

оо (гот. е): гот. nasideduш
о: гот.

tuggono

(ми врятували);

(язиків).

У кінцевих складах довгі голосні теж зберігаю1·ься,

§ 222.

якщо після них стоїть приголосний (закритий склад!):

І: гот. hairdeis (пастух);
гот. nemeф (ви брали б) [опт. прет.];
.Е (гот. е): гот. пasides (ти врятував);·
гот. 1-iamшeh (кому саме);
гот. fahe~ (радість - знах. одн.);
о: гот.
гот.

piudan6J1 (він володіє);
tuggons (язика).

§ 223.

В первинно відкритих кінцевих скJІадах дов~ і rо

Jюсні стають короткими.

І І

> і І:

гот. huluпdi (печера)

< *hulund1,

пор. ст.-інд.

brhati

(ве

лич);

але

іідє.

грунт~

§ 220.

*1 astiшiz (чужинцям);

але

гот. gasts<гepм.

в) якщо кінцевий склад був відкритим, то від того, був
він відкритим у_?Ке в індоєв~опейській ~овній спільності (пер
вини~ вщкри.тии) чи став вщ~ритим т1льки на германському

гот.

dauhtar

[ідє. а зникає].

Прим і т ка. Ідє. ;) зникає в середніх складах не лише в герман
ських мовах: див. А. Мейе, «Введение в сравнительное изучение индоевро

пейских язь1ков», М.---Л"

1938, стор. 126, 145.
б) Довгі голосні

В ненаголошених складах довгі голосні на початку
історії германських мов мали тенденцію скорочуватися та
редукуватися. В старогерманських мовах розвиток довгих

§ 219.

І а; > а І=
гот.

uta-na

(ззовні), пор. лат.

super-n е

(зверху);

І о >а І
Це а зустрічається

в

готській

моІРфології

в

шест11

ви-

падках:

голосних в ненаголошених складах залежав від різних обста

а) в називна.му відмінку однини другої сильної декJ1ін;щіі:
гот. giba < герм. *1еьо (подарунок);
гот. airpa
герм. *er(:>o (земля);

вин,

б) в називному і знахідному відмінках множини імен1111ків

а саме:

а) був даний склад кінцевим у слові "ІІІ ні;
б) якщо склад був кінцевим, то від того, був він 3акри
тим чи відкритим;
194 Подібно до а, збережене і знаходиться лише в закритому нена
голошеному складі. В кінцевому відкритому складі і походить або з .і
в результаті його вокалізації, напр. kunja-m >гот. kuпi (рід), або з дав
нього І (пор. §§ 223, 224).
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<

середнього

роду:

гот. waшda < герм. *wurM (слова);
гот. kunja < герм. *kunjo (роди);
195

Четвертий голосний,

за ВJ:ІНЯтком

суфікса

-dilp

u,

зустрічається лише в наголошених ск.1адах,

(гот.

mikil-dtфs

-

велич),

в до1сторичну епоху, запозичений з праітал1йської мови

як.~й

(пор.

був,

мабуть

§ 8).
143·

в) в

називному

роду на

відмінку

однини

іменників

гот.

чоловічого

-n:

гот. guшa, герм. *1um6 (ліодина), пор. лат. homo (-о<-о);

гот.

J>an;ma, пор. ст.-інд. tasmad [ідє. *tosmёd] (тому);
waurO._ta [третя особа) (він зробив), пор. рун. wurte <

герм. *wurxtre~;
о зберігається:

г) в давальному відмінку однини першої сильної деклі-

гот.

нації:

pudan6

(хай володіє) <герм. *-М;

гот. шna-J,ro ·(зсередини), пор. лат.

daga < герм. *аа16 (дневі);
staina < герм. *stain6 (каменеві) ;t9б

д) в першій особі однини індика:r.ива теперішнього часу:
rот. baira < герм. ~ьеr6, пор. гр. срЄрw (несу);

Схема
і

гот. leil'1a < герм. *lixw6, пор. гр. Лєlтсw (залишаю);

е) в називному і знахідному відмінках однини прономі-

еволюції

вторинно

§ 225.

нальних форм середнього роду:

it-a (воно) < *it + 6;
tat-a (це) < *J>at +о;
Jaggata (довге) і т. д.
П р 11 м і тк а.

Прагерманське

и односкла.~.оних слонах: giba, але

ге рм.

довге о зберігається в готській

so

т

с

ь

первинно
складах

а

к

о

м

У вторинно відкритому кінцевому

складі

збері

- - --- -

Вторинно відкритий
склад

зник

носовий

зник

І

зубний
і
~---~

-

re >

6,

-

напр.:

о

перед носовим:

>

1

І

І

і

І

--1

І

--

>

а

в
-

І

-І

ний; перед дентальним, що зник, зберігається лише· довге

-

---

е

а

а

а

-

о (а)

о
І

:

гот. managei, герм. *managїn (безліч);
Те:
гот. dagё < герм. *аа1їеm (днів);

в) Дифтонги

о:

гот. tuggo < герм. *tung6n (язик);
гот.

airJ;o

(земель), пор. гр.

б)

перед зубним:

І

І:

>

Xwpwv

§ 226.
(земель) ;t9в

['ОТ. wili (він хоче), пор. лат. velit < *velit.

гаються

гот.

wileis

(зем~Ч, bairai (хай несе), laggai (довгі), та
(СИНОВІ), WllJaU (хочу) і т. Д.
Тре~ій дифтонг (гот. iu) зустрічається лише

слові:

ри м і тк а. Є підстави думати, що в окремих
переишло ~ гот. а, а саме ~ індикативі пасиву:

196

мітка).
191

Ця форма може бути інтерпретована й інакше (пор. § 226, при

В ска11дінавських і західногерманських мовах це

°<">

переходить в u.

герм. u, пор. гот. baira, ст.-в.-нім. b1ru (несу).

В одному випадку о перед носовим перейшло в а (перша особа

однини індик. претер.): го1. waurhta
tawida, пор. рун. tawido (я зробив).

одному

випадках герм. аі

. !v\ожливо, це стосується 1 давального відмінка однини першої сильної
вщмши (гот. daga, staiпa).

Так виникає закономірна звукова відповідність між гот. а та сканд. і зах.
198

в

suпau

гот. ba~rada, пор. гр. q~є,рисн (~ого несу1ь);
гот. ba1raza, пор. гр. 'fє~·ri < *Cfєpєcrat (тебе несуть).

герм. *Xwammret, пор. гот. ·lьammёh [закри-

тий склад!) (кому);

au -

uhtiugs (підхожий) [К 16, 12 В].

9

(ти хочеш);

reгот.>а:
lьamma <

З трьох германських дифтонгів аі, au, eu збері
в ненаголошених складах готських слів два: ai-

afrt аі

але

< герм.

*wurxtom (я зробив): г01

§ 227.

Нарешті, треба•вказати на розвиток групи -ji- в не

наголошених складах. Ця група залишається незмінною якщо

по_передні~ наголошений склад легкий. Група

-ji-

в 1 (гот. et), якщо попередній склад важкий:
гот. har-~~-s (армія), але haird-ei-s (пастух);
гот. nas-JI-p (рятує), але s6k-ei-p (шукає).
!О
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о

мові

(та), waurda, але Ро (ті) - сер.

гаються довгі голосні, якщо після них зник носовий приголос

і

г

в

кінцевих

склад

.

а)

голосних

Первинно відкритий

рід.•97

§ 224.

І

довгих

відкритих

(всередині).

in-tra[d]

fi.

!~.

:~ад'Jрожнніі

пере~одить
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Еволюція звуків в ненаголошених складах (так звані «закони кінця слів») обумовила систему формальаих закінчень

1

слів германських мов, в тому числі і готської. Отже, морфологію цієї мови можна зрозуміти лише на основі вивчення
історії звуків в ненаголошених складах. Необхідно, однак,
пам'ятати, що в морфології кожної мови діє мовна аналогія,
яка часто модифікує результати фонетичних процесів.

І-І

ГЛАВА

ІІІ

МОРФОЛОГІЯ

І

Розділ

І
І

1

ІМЕННИК

§ 228. Іменники 1·отської мови мали такі категорії:
а) граматичний рід: чоловічий, жіночий, середнш; б) число:
однину і множину; в) відмінки: називний, родовий, давальний,
знахідний, а в окремих випадках і кличну форму.
§ 229. Типи відмін (деклінацій) іменників класифікуємо
за закінченням основ, які могли бути вокалічними або консо
нантними. В кінці вокалічних основ знаходився так званий
тематичний голосний, тому ці основи називаємо ще тематич
ними. Консонантні основи
Історичний

§ 230.

-

атематичні.
коментар і й

(§ 230)

Класифікація іменників за основами була харак

терною для індоєвропейської мови-основи. В цьому відношен
ні прагерманська мова зберігає одну з дуже архаїчних рис.

Треба, однак, відмітити, що дуже рано виникає в старогер
манських мовах тенденція заміняти давню класифікацію за
основами новою на підставі належності іменника до того чи

іншого граматичного роду. Так, наприклад, у першій сильній
відміні (германські основи на -а, див. нижче) відсутні у всіх
старогерманських мовах іменники жіночого роду, хоч в індо

європейській мові-основі до цього типу основи могли нале
жати іменники усіх трьох родів, пор. лат. malus (яблуня),

•

populus (тополя), гр. ттсі.р&є'Іо:; (дівчина). Все це іменники жі

ночого роду.

І

До другої германської си.1ьної відміни (германські основи
на -о) не могли в свою чер1гу належати іменники чоловічого
і середнього роду, чим знову ж таки германські мови відріз
няються від інших індоєвропейських, пор. лат. аgгі:::оІа (хлі-

10*
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бороб),

nauta

(моряк),

scriba

(писар), гр.

Ewxpa~ТJ<;; (Сократ).

'ltOL1J't~c;

.

(поет),

.

.

"

Нарешті, з третьої і четвертої сильних вщм1н усунен1 маи

же повністю іменники середнього роду.

З другого боку, в германській деклінації помітна тенденція
поширення вокалічного (тематичного) типу за рахунок консо

нантного (атематичного). Приклади д~в. нижче.

Вокалічні основи

§ 231.

Іменники з основами на голосний належать до так

званої сильної відміни.

Іх є 4 типи: 1) з основами на -а
(-ja, -wa), 2) з основами на -о (-jo, wo), 3) з основами на -і,
4) з основами на -u.
199

§ 233.

Треба пам'ятати про те, що, говорячи

в більшій мірі у інших старогерманських мовах тематичний

голосний, який характеризував дану основу, змінився за за
конами закінчень слів, а то й зовсім зник. Варто запам'ятати,
що в готській мові тематичний голосний зберігається особливо
вірно в давальному відмінку множини:
перший тип:
другий тип:
третій тип:
четвертий тип:

s·iain-a-m,
gib- o-m,
gast-i-щ
sun-u-ш.
Пе1>ша

сильна

(Основи на -а,

Істор и ч ни й

коментар і й

про гер-

1\оТанські вокалічні основи чотирьох типів, ми маємо на увазі
прагерманський стан, який існував до того часу, коли почався
процес ·редукції ненаголошених складів. У готській, а ще

відміна

-j<J, -wa)

(§§ 232-233)

Вищенанедені типи основ розвинулися з таких те
матичних основ індоєвропейської мови-основи.

Сюди належать іменники чоловічого і середнього роду.

§ 232.

§ 234.

Перший тип (германські основи на -а) розвинувся .з індо
європейського типу на -о
або

-o-s

o-m) ·

Основи на

це латинська та грецька друга декшнащя типу

лат. lupus (в~вк), hortus ,(город), bellum

Чоловічий

(війна~, гр. Л.uхос;

grha~ (город), слов. RА'ІС', .r.i.tд ~ i т. д. _
.
Другий тип (германсь~1 основи н~ ·О) розви~увся з шдо
європейського типу на -а

(називнии однин.и к~нчається на

-at-as 1; це латинська і грецька
terra (земля), scriba (писар), гр.
ст.-інд. sena (армія), слов. жен.s.
тип (германські

пе,рша декшнац~я ;~-ипу лат.
x.wp~ (земля), 'ltOL1J'tТJ<;; (поет),

Наз.
Род.
Дав.
Знах.
К:лич.

деклінації zoo типу латинського hos:[ls (~орог), ~v1s (вшця),
(море), гр. o't<;;
(в1вця), ст.-шд. аvф
(в1вця), аgпф
(ВОГОНЬ), СЛОВ· ГС'С1'h., 0ГНh.. .
.
Четвертий тип (германськ~ основи на -1u) --:--:- це 1~доєвропеи
ські основи на -u; вони належать в латинсьюи. мов~ до четв~р
тої деклінації, напр. domus (дім), fructus (плщ), согп~ (р1г~.
У грецькій граматиці ці іменники належать. до тр~т~о1 декл,1нації, напр. 'lt ~X.u<;; (лікоть); пор. ще ст.-шд. sunuh (син),
pi~u (худоба), слов. сwн~.

mare

0

100 Як відомо, в третій

·-

-

належать

-

51.

Грімму

"б . .

деклшацн латинсько1 та грецько~ мов з1 ра~1

різні типи основ; ми беремо до уваги в даному випадку лише основи на

148

(камінь)

Наз.

stain-()-s

Род·
Дав.
Знах.

stain-ё

stain-a-m
stain-a-ns

§ 235.
Середній

-1.

рід

Однина:
Наз.

Род.
Дав.
Знах.
К:лич.

juk
juk-is
juk-a
juk
juk

Множина:
(ярмо)

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

І с т о р и ч н и іі к о м е н т а р і іі ( §§

§ 236.
«сильна відміна:. і с:слабка відміна:.

.

Множина:

stain-s
stain-i-s
stain-a
stain
stain

.

основи на -і) розвинувся .з шдо

європейського типу н~ -і (називний одн~ни має за.~шченн~
-i/-is); сюди належат1- 1менники латИ:~сько1 та грець~о1 т~етьо1

199 Терміни
(1785-1863).

рід

Однина:

(ВОВК), хор'tЩ (огорожа), 'tЄХ\10\1 (д~ТИНа), СТ.-lНД. Vfka~ (ВОВК),

Третій

-а («чисті» основи)

(називний однини має .заю_нчення

Ч о .п о в і ч и й рід. Од н и н а.

juk-a
juk-e
juk-am
juk-a

236-24 7)
Називний відмі

нок мав у германській мові-основі закінчення

стояв тематичний

голосний -а-:

прагерм.

-z, перед яким
stainaz, пранорд.

(рун.) stainaR. В готській, подібно як і в інших старогерман-
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ських мовах, тематичне -а зникає. Германське -z переходип,
в готській мові у -s,201 в староскандінавських -r (або асимі

люється з попереднім приголосним): * <1Ja1az > староісл. dagr
(день), але *stainaz
староісл. steinn, а в західногерман
ських мовах зникає
ст.-англ. stan.

Германські

>

зовсім:

закінчення

ст.-в.-нім.

stein,

ст.-сакс. stёn,

-a-z розвинулися з індоєвропей

ського -o-s (гр. -os, лат. -os, -us, ст.-інд. -а~,кельтське -os, -us,
слов. -'Ь, лит. -as). Пор гр.
t'lt-r.o~
(кінь), лат. equos, e.quus,

ст.-інд. a9v-ah (кінь), кельтське tarvos tпgaranvs (бик i трн

журавлі)

[друге слово, мабуть, складний прикметник], слов.

С4Д1r., ЛИТ.

sudas (сад).

§ 237.

род о в и й

.
в ід м і н о к

заюнчувався

манській мові на *-sa з тематичним голосним -е

~

> -1.

пр~гер

Цеи го

лосний знаходився у відношенні квалітативної апофонії до
тематичного а називного відмінка: е/а<ідє. е/о. Таким чином.
прагерманська форма звучала *stain-e-sa. Готська форма sta-

inis

виникає в результаті закономірно~о .зникання нен~голо

шеного а і переходу е в і.

Західно- і швючногерманськ1 мов11

вимагають дещо іншого тлумачення цієї форми. Справа в тому,
що в найдавніших пам'ятках цих мов виступає в ро~овому

відмінку тематичний голосний а: рун. Godag-a-s, Asug1sal-a-s
(власні імена), а також ст.-сакс. stёn-a-s,2()2 ст.-англ. (н~р
тумбр.) heofn-a-s (неба), уессекське earmres [re <а} (руки).
Згодом в західногерманських мовах поширюється тут голос

ний -е: ст.-в.-нім. s·teinб, ст.-сакс. stёnes, ст.-англ. st·anes2oГpo
походження цього е нічого певного сказати не м.ожемо.
"
Германські закінчення *-e(-a)-sa походять з шдоєвропеи
ського *-e(o)-so. У зв'язку із збережен~ям s в г;рм~нському
закінченні треба думати, що тематичнии голосr:и~ в шдоєвр?.
пейській мові-основі був наголошений. В давюх шдоєвропеи

ських мовах поширені два варіанти цього закінчення: а) *-_so
пор. слов. чв-со, гр. (гомер.) 'tЄ-о ~ *te-_so (того), атт. 'tOtJ <
< *te-so (того); б) *-sjo, пор. ст.-ІНд· a<;va-sya (коня), гр.
(гомер.) 'lto'tcx11ot:o[<*-o-sjo] (рікИ).
.
§ 238. Д а в а л ь ни й
в 1 дм 1 нок.
.Готсь.~а фор11-~,а
stain-a - це за своїм походженням, мабуть, давиш оруд~и~,
який міг звучати в прагермансь~ій мо~і *stain-~ або *staш-o.
Справа в тому, що індоєвропеиськии оруднии утворювавс~

шляхом подовження тематичного голосного е/о. Об~~ва довг.~

голосні переходили в готській мові в ненаг?лошеюи ~uозиц1!

в а. За форму

*stain-re говорить збережении в готсьюи мов~

Про зникання цього s сказано в § 211, п. в.
Ф. Гольтrаузен висловлює щодо цієї форми в старосаксонсьюіі
мові інший погляд, з яким важко погодитись; див. F. Но 1t11 а u s е n,
.
«Altsachsisches Elementarbuch», Heidelberg, 1899, стор .. 95. _ h
2оа Пор. Н. N а u m а n n, «Althochdeutche Grammat1k», Gosc en, 1914
стор. 60.
201

202
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орудний відмінок вказівного займенника рё, де ё збережено

в наголошеному складі. Навпаки, на користь форми *staiпo
1·оворить факт, що в старосаксонській і староверхньонімець
кій мовах існує форма орудного відмінка на -u: ст.-сакс. s·[ёnu,
ст.-в.нім. s·[einu < ['ерм. *staino (пор. ,§ 223).
Давній індоєвропейський давальний, з{іережений в за
хідно- і північногерманських мовах (ст.-в.-нім. steine, ст.-сакс.
stёne, ст.-англ. stane, ст.-ісл. steine), звучав у прагерманській

*staiпai. Ця форма розвинулася з ідє. *-оі<-о + аі [-о+ еі],

>

пор. ст.-лат. Numasioi
Nнmerio (богові Нумерієві), populoi
Romaпoi (римському народові). Ідє. -оі було довгим дифтон

гом, як на це вказує гр.

t'lt7t<J> [<J><Oij (коневі), авест. v<)hrkai,

.1ит. vilkui [<-оі] (вовкові).
Прим і тк а. Не виключено, однак, що готська форма staina розви
нулася з прагерманської stainai. Як було сказано в § 226, кінцеве -аі
чогло в окремих випадках переходити в гот. -а. Пор. А. HeuslE'r, «Altisliiп
,iischєs Eleшentarbuch», Heidelberg, 1924, стор. 64.

§ 239.

З н ах ід н и й

;\ІОВЇ закінчення

-m

в і дм ін о к

мав у прагерманській

з тематичним голосним -а-:

*-a-m.

Звук -ш

зник ще до появи найдавніших германських пам'яток; гіпотеза
про існування цього закінчення побудована на фактах інших

індоєвропейських мов. Форми із збереженим -а [staiпa (ка
:чінь), horпa (ріг)] засвідчені в пранордійських рунічних напи
сах. Після зникнення ненаголошеного -а форма знахідного від
;\Jінка цього типу залишилася без закінчення і без тематичного
rоJюсного; гот. stain, ст.-в.-нім. steiп, ст.-сакс. stёn, ст.-авгл.
stйп, ст.-ісл. stein.
Германське закінчення *-a-m розвинулося з індоєвропей
ського *-o-m (лат. -o-m, -um, гр. -о'І, ст.-інд. -am, лит. -q.

с:юв. -'Ь): лат.

lupom, lupum, гр.
vilkq, СЛОВ. KA1r.K1r..
§ 240. Кл и ч н а ф о р м а.

Мх.о'І,

ст.-інд.

vfkam, JІИТ.

В прагерманській мові ця
форма являла собою, очевидно, чисту основу з тематичним го
~1осним *-е, який, однак, зник ще в доісторичну епоху: герм.
*staine
staiп. В інших давніх індоєвропейських мовах клич
на форма зберігається в первісному виді: ідє. *-е (гр. -є,

>

.1ат. -е, ст.-інд. -а< -е, лит. -е, слов. -е); гр.

Л.Uх.є,

лат.

lupe,

ст.-інд.

vfka, лит. vilke, слов. КА1r.Ч6 (пор. укр. вовче, чоловіче).
§ 241. Множин а. Називний відмінок мав у прагер
манській мові закінчення *-oz, яке зберігається в готській мові
(staiпos) і в північногерманських мовах (ст.-ісл. steiпar).
П ри м і т к а. Форма називного множини західногерманських мов
досі задовільно не пояснена, пор.
Huchon, «Histoire de \а \angue ang\aise», І, 1923, стор. 42. Можна тільки сказати, що лише ст.-в.-нім. steina

R.

відповідає

етимологічно готському stainos;

ст.-сакс. stenos та ст.англ

не можна безпосередньо зіставити з готською формою.
Н. Ран!, «Deutsche Gr.», В. І, 1956, стор. 72, примітка.

stanas

Див. ще
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Германському закінченню *-oz (яке в епоху пересування
приголосних було, мабуть, ненаголошене: *s·[aiпos) відповідає
ідє. *-os (ст.-інд. -ар., оск. -йs, умбр. -us), яке виникло із стяг

чало, мабуть, так само й в праслов'янській мові, звідси старо
слов'янське -м"k: RА11.ком11.. Германський та литовський тема
тичний голосний -а- та слов'янський -о- розвинулися з єдиного

нення тематичного голосного *-о- із закінченням *-es [пор. лат.
гр. 7tа'tЄр-є1;;
(батьки)]: ст.інд. v[kaµ, оск. Nйvlanus

архетипу *-о-.

(поляни), умбр. Ikuvinus (ігувінці). В інших індоєвропей
ських мовах ця форма утворювалася за зразком прономіналь
ної відміни та мала закінчення *-оі~ 204 гр. ЛuY.ot,
лат. lщ.11

лася за допомогою закінчення, що починалося з -bh; пор. ст.-інд. v~k-e-bhya!1

patr-es,

[І
[и

< оі], ст.-ірл. fir [<*wiroi] (чоловіки, мужі), слов. RА1щн
< оі], лит. vilkai [аі < оі].
§ 242. Родовий відмінок. Готське закінчення -ё

зовсім

ізольоване

між

германськими

мовами. Воно

знахо

диться, як здається, у відношенні квалітативної апофоніі де
загюльногерм анського -о. ~ 05 Збереження довгого
голосного
в кінці цієї форми свідчить про те, що колись тут було ще

якесь закінчення. На основі даних інших індоєвропейських
мов приймаємо, що ним було *-т: герм. stаіп-ё/о-т, пор.
ст.-в.-нім. steino, ст.-сакс. stёno, ст.-англ. stana, ст.-ісл. steina.
В індоєвропейській мові-основі закінчення родового мно
жини цього типу звучало *-от, яке виникло із стягнення те
матичного голосного *-о- із закінченням *-от, пор. ст.-лат.
Rотапот, Rотапо (на староримській монеті) ,205 гр. Mx111v, лит.

vilkЧ ( < -01:11)' слов.
§ 243.

RA"kK"k

Да в аль ни й

мав

у

прагерман

ській мові закінчення *-тіz, *-тz з тематичним голосним -а-,
пор. ст.-в.-нім. steinuт, ст.-сакс. stёnuш, ст.-англ. stanuш,
ст.-ісл. steinoт.201
Прим і тк а.

Закінчення

-miz, -mz

реконструюють на основі засвід

ч~ни:с в дуже архаїчних написах назв германських б9гинь в давальному
вщм1нку: Saitchamimis, Aflims, Vatvims. Про голосний -і- в закінченні да

вального множини свідчить умлаут в ст.-англ.

twrem (двом) <*twaimiz.

З інших давньоєвропейських мов аналогічне закінчення
цього відмінка ми знаходимо лише в групі балтослов'янських

мов, хоч і тут відповідність не зовсім повна. Старолитовське
закінчення -тus, 208 яке згодом перейшло в -ms: vilkaтs, зву-

Пор. гр. (дор.) оУ (ті), гот. flai, слов. тн (див. § 392).

205 Взагалі готська

мова дає перевагу германському тематичному го-

лосному і над а/О, як це видно із сказаного про родовий і давальний
(орудний) однини (*staiп-e-sa і *stain-;Ji) та родовий множини. Інші гер
манські мови мають тут а або О,

отже,

відповідно

*stain-a-sa, "stain-o

і *stain-=D-m.

Латинське класичне Romanorum, Juporum - форма прономінальна.
Західногерманське -um виникло з герм. -am. Так само ст.-ісл. -от.
208
Закінчення -mis знаходимо в орудному відмінку множини балто-

206
201

слов'янських основ на -а:
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raiikomis

інших індоєвропейських мовах ця

форма утворюва

(вовкам) і т. д.

§ 244.

·

З н ах ід н и й в і д м і нок. Готська мова зберігає

прагерманську форму

stain-a-ns.

В інших германських мовах

ця форма еволюціонувала дальше: ст.-в.-нім. steiпa, ст.-сакс.
stenos, ст.-англ. stanas, ст.-ісл. steiпa.
Закінчення -ns звучало так само і в індо<::вропейській мові
основі, де тематичним голосним буJІо *-о-, пор. гр. (дор.) Лuxovc;~

авест. тasy~s [~s < *-ons] (смертні). В слов'янській мові за
кінчення *-ons дало -ь1: KA"l!.Khl, в литовській мові -us: vilkus.
§ 245. Середні й рід. Відміна іменників середнього
роду відрізнялася ві::t відміни імrнників чоловічого роду .лише
в трьох відмінках:
наз. оди. juk (ярмо);
наз. і знах. множ. - juka.

§ 246.

Н аз и в н и й

(і

з н а х і д н и й)

од н и н и

ма в

*-а-: *jukam. Ця ф~рма аналогічна знахідному відмінку
однини чоловічих основ на -а- (stainaт). ПісJІя закономірного
зникання кінцевих -а- та -т ця форма стала рівною кореневі
в усіх германських мовах: ст.-в.-нім. juh, joh, ст.-сакс. juk,
ст.-англ. іос, geoc, ст.-ісл. ok.
В індоєвропейській мові-основі іменники середнього роду
закінчення -т з тематичним голосним -о-:

цього типу мали

лат.

[ит< ~om], пор. ст.-лат. donom (подарунок), гr.
111•0 [ < *jugoт].
§ 247. Н а зи в н и й і з н а хі д н и й множин н. Гот
ська форма juka розвинулася з прагерманського *juk -6, яка
в свою чергу дала в західногерманських мовах форму на -u
(пор. § 223): ст.-сакс. juku, ст.-англ. geocu, а також форму
без закінчення: ст.-в.-нім. wort, ст.-сакс., ст.-англ. woгd [але

(руками), ст.-сл. і)Ж.К4МН.

iugum

'u16v, ст.-інд. yugaт, слов.

гот.
204

В

у прагерманській мові закінчення *-т з тематичним голосним

(<от <от).
в ід мін о к

При мітка.

waurda]

ських

мовах,

(слова).

пор.

Так само сталось і в північногерман

ст.-ісл.

ok

(ярма),

or(J

(слова),

IQПd

(країни).
Германське закінчення *-о виникло з ідє. *-а-: ідє. "''juga.
За своїм значенням це була, власне, давня форма для

збірного поняття

(типу українського листя, каміння). Під

твердження цього знаходимо в одному із законів узгодження
грецької мови, який вимагає присудка в однині, якщо підмет

середнього роду стоїть в множині: ._з_ ._єхvа. p.ou р.tц16.
(мої діти - малі). Форми з довгим - а- зберігаються.

прагерманської (а> о), лише в старослов'янській мові

Єa'ttv
крім.

( м1•4)

!53

та в санскриті (yugЙ). Грецьке та. латинське коротке -а:

гр. ~u1a, лат. iuga змушує прийняти для цих мов прамовне *-~
як ступінь Р'едукції закінчення *-а..209

ріантах

в залежності

вого) складу:

*-ije/*-ijo.

після

Цим

від

характеру
складу

*-je/*-jo,

пояснюється

різниця

в

важкого

і

родового
відмінка
однини чоловічого роду типу harjis
(родич)] з легким кореневим складом; hairdeis llёkeis
(лікар)] з важким кореневим складом; пор.§ 22ї. Ця різниця
зберігається в готській мові лише у відміні іменників чолові
чого роду; 210 іменники середнього роду відмінюються за типо!'.і

Основи на -jаЧ о л о в і чи й

рід.

Однина:
Наз.
Род.
Дав.

З нах.
Клич.

harjis
harjis
harja
hari
hari

(армія)

Наз.
Род.
Дав.
З нах.
Клич.

hairdeis
hairdeis
hairdj а
hairdi
hairdi

(пастух)

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

harjos

Наз.
Род.
Дав.

harjё

harjam
harjans

З нах.

.1егкоскладових: род. однини reikji.s (важкоскладове) відмі
нюється як легкоскладове kunjis.
Знахідний і кличний відмінки однини (l1ari, kuпi і т. л:.)
~І<lють кінцеве -і, яке виникло з -j після приголосного, коли
закінчення і тематичний голосний зникли в результаті редук

ції кінцевих звуків. Напр.
kuпi (
*kuпj)
*kuпja

<

<

<

розвину.1ося таким шляхом:
*kuпjaш. Інші форми не вима

kuni

г<~ють спеціального пояснення.

Даний тип дуже поширений в давніх індоєвропейських мo

Множина:

Для ілюстрації наведемо старолатинський напис, 211

R<lX.
hairdjos
hairdjё

шеd fhe fhaked Numasioi
(Маніос зробив мене Нумасієві).

Manios

hairdjam
hairdjans

§і

251.
Основи на

Середній

kuni (рід)
kunjis
kunja
kuni
kuni

рід

Наз.
Род.
Дав.
З нах.
Клич.

kunja
kunjё

kunjam
kunja

І ст о рич н и й

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

reiki (влада,
reikjis
reikja
reiki
reiki

держава)

:1

reik}ё

reikjam
reikja

ко м е н та р і й

aiws (час,
aiwis
aiwa
aiw
aiw

}JiUS (слуга)
}Jiwis
}Jiwa
piU
}JiU

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

}Jiwos

Наз.

aiwos

ь:wё

Род.

аіwё

}Jiwam
}Jiwans ·

Дав.

aiwam
aiwans 212

Дав.
З нах.
Клич.

вічність)

З нах.

§ 252.
Середній

рід

Однина:
Наз.
Род.
Дав.
З нах.

(§ 250).

В латинській мові *-і могло скоротитися і в результаті діі так зва

Наз.
Род.

Наз.
Род.
Дав.
З нах.
Клич.

Множина:

reikja

§ 250. У відміні цих основ вимагають пояснення лише
деякі окремі форми. Треба вказати на те, що ця основа ви
ступала вже в індоєвропейській мові-основі в двох різних ваногQ закону ямбів.

рі

Однина:

Множина:

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

-wa-

Чоловічий

Однина:
Наз.
Род.
Дав.
З нах.
Клич.

де

маємо дві фqрми цього типу:

§ 249.

.154

після

утворенні називного

[ni:pjis

§ 248.

209

попереднього (корене

дегкого

kпiu (коліно)

kniwis
kniwa
kniu

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

hlaiw (могила)
I-rlaiwis
I-rlaiwa
I-rlaiw

-------~-·-

2 J 0 Пор. аналогічне чергування у відміні слабких дієслів

(§ 565).

Цей напис на брошці з Пренесте походить з 600 р. до н. е.
212 Знахідний множини звучить також (Matth. 6,13) aiwins за третьою
сщ1ь1юю деклінацією (див. § 267) .
211
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Множина:
Наз.
Род.
Дав.
З нах.

kniwa
kniwe
kniwam
kniwa

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

займенники, де -о збереглося без зміни, бо було наголошене,
напр. so (та), \ао (хто, яка); -о зберігається також перед
енклітикою, пор. aino-rrun (яка-небудь).

hlaiwa
hlaiwё

hlaiwam
J-1·laiwa

Кінцеве

Історичний комент а р І и (§ 253)

У цій відміні треба зверну'ти увагу на утворення
називного і кличного відмінків однини, де тип Ьius, kniu про
тистоїть типові aiws, hlaiw. Різниця між цими двома типами
§ 253.

пояснюється тим, що після зникання

тематичного

голосного

а}е попереднє w могло в типі Ьius об'єднатися з кореневим і

в дифтонг: *J>ewaz

> *J.,iws > pius.2 1 з

"'южливим, якщо в корені

:щфтонг: *Іёwа>sn.aiws (сніг).

> lёw

Це об'єднання було не

знаходився

довгий голосний або

(нагода), *aiwaz

> aiws,

*snaiwaz

>

Інші відмінки не потребують пояснення.
§ 254. Перша сильна відміна являє собо:о один з най

більш поширених типів номінальної деклінації як готської.
так і інших давніх германських мов. Без сумніву, більшість
усіх іменників чоловічого і середнього роду належить до цієї

відміни.

Друга

сильна

(Основи на -о,

відміна

-jO,

За цією відміною відмінюються лише іменники жіночого

al2os

З нах.

al2a

а12аі

Наз.
Род.
Дав.

Знах.

r-

skQr < *skaru < .*skaro (чупрю_rа).

В індоєвропейській мові-осною ця форма заюн~увалась на

'''-а

яке в латинській мові стало коротким внаслщок закону

ямбів: *aqua>aqua, *(v)lana>lana, гот. wu\la (вовна) .. Юю~ев~

-а поширене і в інших індоєвропейських мовах: ст.-шЕІ-· a~va
(кобила), гр. xwpii
(земля), СЛОВ.
Ж6Нд, ЛИТ. merga (ДІВ
ЧИН а).

!'

§ 257.

Родовий

в ід мін о~

зберігається в ..готськ!іі

:-.юві у майже незміненому вигляд~ з прагермансько1, де ~ІН

і\Іав

закінчення

*-oz,

яке розвинулося

в ст.-сакс" ст.-в.-шм.

в -а: aha (рікИ), deota (народу), ст.-англ. -е: І?_еоdе (наро~.у).
Так само ст.-ісл. аг (ріки) відповідає гот. a1'1os [пор. ст.-1с.11.
skarar < *skaroz (чуприни)].
Ця форма відповідає інд?євроr:ейськіl~ на ~-as (а

rp.

xwpoc~ (землі), &єа~ (бОГИНІ), СТ.-ІНД.

словах, напр. gn~spati~ -

gnas

+ sо·г):

(ЖІНКИ} (В СКЛад-

чоловік божественної жінки],

.1Ит. mergos (дівчини), пор. теж слов.

жєн8'1

само і

відмінок .з~~шчувався

в

старолатинській

-as: aquas
.214
§ 258. Д а

(води),

мові

terras

цей

(землі),

(<*-а~?).

pater fam1l1as

Так

(батько

сім'ї)

0 днина:
а 12.а (вода)

t

легкого складу:

на

Основи на -о-

Наз.
Род.
Дав.

закономірно в гот. -а:

хідногерманських мовах тсл~ важких ск":ащв, тому готJ>І1:1dа:
ст.-англ. peod (народ) (пор.§ 217). В ст.-1сл. зникло -u и шсля

НИХ

-wo)

роду.

§ 255.

германське *-о перейшло

*axwo > alia. В західногерманських мовах і особливо яскра
во "в англосаксонській мові це саме германське *-о дало -u,
пор. гот. giba: ст.-англ. g~fu (подарунок). Ц~ -1u зникало '!3 за

al:ios
а\10

al.2.om
a12os

Історичний коментарій(§,§ 256-263)

§ 256. Од н ин а. Н а зи в н и й в ід м і нок. На відмі
ну від першої сильної, а також інших типів деклінації назив
ний однини цієї відміни ніколи не мав у закінченні якого-не
будь приголосного (напр. *-z). В прагерманській мові назив
ний однини кінчався на *-б·. Доказом цього є односкладові

в а л ь н и й в ід м і но .к з~ерігає в готс?кій
мові свою прагерманську форму та вщповщає ет~молог1чн.о
ст.-англ. -е: ь~оdе (народові). Староса~_<.сонська І ст~рою

мецька форми

Закінчення -аі

розвинулися з давнього орудного вщ-

(гот.

_
al'1ai)

виникло з ідє. *-аі

*а +а~

(<

0

або еі): гр . •zwpq.
(землі), &є~
(?огині), литовське. mегg~і
(дівчині). Це закінчення існувало 1 в старолатинсьюи мов~:
Menervai, Dianai, Fortunai. Згодом аі перейшло в ае: terrae,
fortunae і т. д. Ідє. *аі дало в слов'янській t: жєwk, р.жц-k.

§ 259. З н ах ід н и й в ід мін о к. Форма а\2а не від
повідає прагерманській формі, яка закінчувалась ~а *-o~m
(*axwom).

w зберігається, якщо після нього стоїть голосний, пор. ~iwi (служниця), а також інші відмінки слова ~ius.
.

ahu (ріці), diutu (народов~) (ст.-сакс. trrшd~1),

а також ст.-ісл. sk9r
мінка ( < ''peu 1о).

Готська форма

-

це називний у функцн знахщ-

213

214 В класичній латині поширене прономінальне закінчення -ае:
і т. д.

terrae,

mensae

156
15ї

Герман~ька

ного за аналогією до множини, де ці обидва відмінки збере
глися в результаті фонетичної еволюції (пор. §§ 260-263).
Справа в тому, що прагерманське ненаголошене *-о зберіга
лося в :отській мові, якщо після нього зникав носовий при
голоснии (пор. § 224). Таким чином, готська форма повинна
була б звучати *a1io. Первісна форма зберігається у відміні
односкладових займенників, напр. ьо (ту), 120 (кого, яку),

ченням

форма

*-от, пор.

виникла

з індоєвропейської із закін

старопруське

[род. множ. від

menschen

шепsа] (м'ясо), лит.

Гр.

'X,Ш(JWV 21 H

merg-1 [ < Om] (дівчат), с.:юв. жєн"Іt.,
(зеМЄЛЬ), СТ.-.1а~. deum [<-om] (бОГИНЬ).

випадок збереження первісної форми у відміні іменників

§ 262. Да в а ль ни й в ід мін о к закінчувався в пра
германській мові на *-o-miz. У готській мові зберігається
давній тематичний голосний; закінчення -шіz зредукувалося
в -m (пор. ,§ 243). В західно- і північногерманських мовах

ської старонімецька і старосаксонська форми aha, deota (ст.
сакс. theoda) є рефлексом старогерманської форми. Мабуть,
те саме можна сказати і про староанглійське ьеоdе. Зате

мого архетипу, що й готська.

а

також перед енклітикою:

aino-rrun (яку-небудь). Єдиний
--

це пі 12eilo-rrun (Gal. 2,5) (ні години).· На

староісландське

9

(ріку),

sk9 r

(чуприну)

найбільш поширеним закінченням цього відмінка є -um: ст.
сакс. aJ-rum, СТ.-В.-НіМ:. ahшn, СТ.-аНГЛ. ьеоduш, СТ.· ЇС.1. QШ (рі
кам), sk9rom ( <-um). Усі ці форми розвинулисн з того са

відміну від гот

утворене, як і гот.

З інших індоєвропейських мов ця форма зустрічається
.;шше в балтослов'янській групі, пор. слов. жєндм"Іt.. лит.

знахідного відмін

mergoms (дівчатам).

аІ2а, за аналогією до називного.
В індоєвропейській мові-основі форма

ка закінчувалася на *-m з тематичним голосним *-а: *-a-m, 215
пор. ст.-інд. a<;vam (кобилу), гр. хшрсіv (землю), лат. aquaш
(воду), слов. жвнж, кодж. (.ж < *-am).
§ 260. Множин а. Називний

в ід мін о к

В усіх

гає в готській прагерманську форму з закінченням *-oz. По
дібно й ст.-нім. arra, deota, ст.-сакс. aha, theoda та ст.-англ.
(уесоекс.) ьеоdа (народи) є результатом закономірного роз

Германське *-oz розвинулося з ідє. '"-~s (<*-а +es)

ar

відмінка

формантом .:Оп-, мабуть, ~а

пор. ст.-інд.

Германська

закономірного

ст.-сакс.

форма

ської із закінченням

закінчення

І\horn

a<;vabt1·yah

(ко-

aha, thioda,

являє

*-as,

собою

розвитку

ст.-англ.
рефлекс

архетипу;

peode.

ст.-ісл.

індоєвропей-

яка виник.1а в результаті випадан-

>

ня носового приголосного п: *-a-ns
*- as (пор. § 244). Крім
германської·, ця форма зберігається в староіндійській мові:

a<;vaf! (кобили), s~naq (армії)
чата).

У

грецькій,

та литовській: шergas (дів

латинській та

балтослов'янських

мовах

виникає вторинно закінчення -а ns за аналогією до декліна
ції основ на -о- (§ 244): гр. (кріт.) '-ct[Liv; (вартості), іон., атт.

'tt[Liic;,
лат. aquas (- as< *-ass<*ans), старопруське
(жінок), слов. жвнhІ ( < *-ans).

аналогією до

ac;vanam

результатом

aha, deota,
ar, skarar.

Прим і тк а. Старонімецьке ahono, deotono, а також пізніше старо

* peudo- пот,

є

ст.-нім.

Готська форма виникла в результаті зникнення кінцевого
*-т. Так само розвинулася і старосаксонська форма aho
(рік)' thiodo (народів)' староанглійське ьеоdа (народів) та
староісландське skara (чуприн).

слабкої деклінації (прагерм.

мовах

пор. ст.-інд.

прамовний стан. Подібно й інші старогерманські форми ц~,ого

,2 16

пор. ст.-інд. a<;va~ (кобили), s~na~ (армії), ст.-лат. laetitias
Insperatas (несподівані радощі) 217 , лит. mergos (дівчата), слов.
жєнhІ ( < *-as).
§ 261. Родовий в ід мін о к закінчувався в прагер
манській мові на *-m з 'І'ематичним голосним *-о-: *axwom.

англійське ~~odena поширені

індоєвропейських

*-bhos, *-bl1jos,

билам), s~nabhya~ (арміям), кельт. (галл.) Nap.atJcнxa~o (нема
узійцям) [жін. р.], а також латинське (канцелярське) filiabus (дочкам), deabшs (богиням).
§ 263. Знахідний в ід м ін о к звучав у прагерман
ській мові axwoz; таким чином, готська мова вірно зберігає

збері

витку старогерманської форми. Те саме стосується і ст.-ісл.
(ріки), skarar (чуприни).

інших

відмінка звучить

< ідє.

*-anom).

§ 264.

gennans

Основи на -jо-

0 днина:
215

Пор.

216

Пор. форму stain0s (§ 241), закінчення якої теж походить з пра-

герман. *-:Oz.
217

В класичній латині поширилася прономінальна форма на -ае <аі:

aquae, mensae;
158

Наз.
Род.

§ 239.

пор. сказане про

lupi (§ 241).

,_
218

banj.a (рана)
banjo1s

Наз.
Род.

bandi (бинт)
bandjos

Не виключено, що грецька форма іншого походження, а сам\· r~ро
подібно як латинське aquarum, mensarum.

номінального,

!59

Дав.

З нах.

'
І

bandjai
bandja

Дав.
З нах.

banjai
banja

Множина;

Наз.
Род.
Дав.

З нах.

Наз.
Род.
Дав.

banjos
banjo
banjom
banjos

З нах.

Історичний

bandjos
bandjo
bandjom
bandjos

коментарій

(§ 265)

І

яке виникло з прагерманського *-І.

І

індоєвропейського

походження; воно

ниК.110 в результаті редукції тематичного *-а-: *-ja

> *ї

ви

> *-ja >

пор. ст.-інд. vrki (вовчиця), janitrї (родителька), Ьrhati

(вис~ка), слов. МА~нии (блискавка), польське ksieni (княги
*-ja зберігається в грецькому типі 1є'ІІЄ'tєtра
[< *-erja < *-ja] (родителька), аЛ~&єtІХ [< *аЛ~&єа-jа] (правда),
.лат. audacia (відвага).
·
ня). Закінчення

В інших германських мовах первісне закінчення -ї треба
. прийняти в сер.-в.-нім. wiilpe, ст.-англ. wylf, ст.-ісл. ylgr (вов-

чиця) [< *wlkwi, пор. ст.-інд. vrki; ісландське
.вторинного походження].
Основи на

§ 266.
Наз.
Род.
Дав.
З нах.

кінцеве -г

Множина:

triggwa (союз, вірність)
triggwos
triggwai
triggwa

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

triggwos
triggwo
triggwom
triggwos

Відмінювання слів з цією основою не відрізняється нічим
'Від відмінювання слів з основами на -о-.
Третя

сильна

Чоловічий

І

Наз.
Род.
Дав.
Знах.
Клич.

рід

Множина:

gasts (чужинець,
gastis
gasta
gast
gast

Історичний

§ 268.
(а також
і наст.) є
власне, є
у відміні

heilI.

гість)

коментар і й

Наз.
Род.
Дав.

З нах.

gasteis
gastё

gastim
gastins

(§,§ 268-277)

Надзвичайно характерним для цього типу відміни
для наступного, четвертої сильної деклінації, ,§ 285
апофонічне чергування тематичного голосного, який,
дифтонгом. Найвиразніше виступає це чергування
іменників жіночого роду (,§ 278), пор. наз. множ .

qёn-ei-s, род. одн. qёn-ai-s, дав. множ. qёn-i-m. Тут чергується
герм. ї (гот. еі) з дифтонгом аі та з коротким і, що відповідає
індоєвропейському чергуванню еі: оі (нормальний ступінь): і
(нульовий ступінь) 220 • Характерно, що у відміні іменників чо
ловічого роду немає в чергуванні ступеня аі .
Прим і тк а. З точки зору індоєвропейської граматики цей тип на
.1ежить, власне, до консонантних основ, в. кінці яких знаходиться ;:опор
ний j.

-wo-

Однина:

аналогічно до еволюції ст.-в.-нім.

Однина:

1~

В називному однини розрізняються легкоскладові основи із
закінченням на -ja та важкоскладові із закінченням на -і 219 ,
*-ї

(§ 311),

§ 267.

гаються з чистими основами на -о.

Закінчення

і т. д. Але цих іменників і в прагерманській мові н~ було бага~о; в окре

мих старогерманських мовах вони перейшли до інших типів відмін. Так,
rерм. *mari (море) дало в гот. marei - 1менник жіночого роду слабкої
відміни

За винятком називного однини, усі відмінки збі.

§ 265.

Прим і тк а, Без сумніву, до ц1є1 вщміни належали колись и 1мен
ю1ки середнього роду, як про це свідчать староверхньонімецькі слова meri
(море)., *haili [в ст.-в.-нім. вже жіночого роду: heilI] (здоров'я спасіння)

відміна

(Основи на -і-)

§ 269. Однин а. В однині відміна іменників цього типу
не відрізняється від відміни іменників з основами на -а-. Це
пояснюється тим, що характерний звук цих основ, коротке -і-,
зникло
у всіх ненаголошених кінцевих складах готських
слів. Подібний процес відбувся і в північногерманських мо
вах; у західногерманських мовах ненаголошене і зникло лише
після важких складів, пор. ст.-в.-нім. gast, ст.-сакс. gast, ст.
англ. giest, але ст.-в.-нім. wini, ст.-сакс .. ст.-англ. wine (друг)

[прагерм.

знах. оди. *тastim: *winim].
Н а з и в н и й в ід м і нок. Архаїчна форма цьо
го відмінка збереглась на давніх рунічних написах, напр. на
золотому розі з Галлехус (поч. V ст.) :221
Нlewa-gastiR

*1astiz: *winiz,

§ 270.

До цієї відміни належать в готській мовL іменники чолові
чого і жіночого роду.

219 -і поширилося секундарна й на більшість легкоскладових (ma\vi piwi - служниця і т. д.).

дівчина,
JбО

220 Щодо

чергування пор. перший апофонічний ряд сильних дієслів,

§ 97.
221 Пор. М. И. С те б л и н - К а м е н с к и й, «История скандинавских
ЯЗЬІКОВ», М" 1953, стор. 21.
11

Б.

М.

Задорожний

161

<

rерм.

*1 astiz.

В результаті зникання -і- ця форма збігла

ся в готській мові з основами на -а-: gasts як stains.
В індоєвропейській мові цей відмінок закінчувався на
*-i-s, пор. лат. host-i-s (гість), ignis (вогонь), слов. rotтh"
orнh., лит. ugnis (вогонь).
§ 271. Родовий і давальний відмінки утво
рюються за типом основ на -а-: gastis як stainis, gasta як staina.
Цей збіг був викликаний, як сказанQ вище, редукцією нена·
голошеного і в двох основних відмінках: називному і знахідно
му, а також нал·ежністю цих іменників до чоловічого роду;
основною, найбільш продуктивною серед тем:атичних відмін
іменників чоловічого роду була перша сильна деклінація. 222
У відміні іменників жіночого роду зберігаються особливі
форми відмінків (див. ,§§ 280, 281).

З н ах ід ни й в ід мін о к закінчувався в пра
германській і індоєвропейській мовах на *-i-m: лат. tussiш
(кашель), sitim (голод) [але hostem за аналогією до ате~а
тичних іменників, напр. regem, oratorem], гр.
&ЄaLv
(тезу.

§ 272.

положення), ст.-інд. agnim (вогонь), matim (думку).
§ 273. Кл .и ч н а фо р м а була в прагерманській мові,
мабуть, чистою основою: *1asti, подібно як і в першій сильній

l <*-ijomj, слов. rоетнн [ =gostьjь), лит. sirdzii [ .. '''krd·
·
-(i)-jo·m] (сердець).
§ 276.. Д а в а л ь н и й ~ і д .r.:! і н о к утворювався, подіб

1toЛ.iwv

но як

в шших

типах

*-mi_z: прагерм.

деклшащ1,

*І ast

·! -miz.

утворилось за

stikiu

(пор.

§ 277. Знахідний в ід мін о к зберігаєгься в rотській
мові у праг~рманс~кому звучанн~: *rast-i-ns,_ з чого розвину
лося ст.-в.-юм.

gest1,

ст.-сакс.

§ 278.

звучало

*-i-(jm

> *-j-om або

*-ii-om:

лат.

hostium,

гр. (кріт.)

Жіночий

Наз.
Род.
Дав.

qёnais
qёnai

З нах.

qёп

Клич.

qen

qens

(жінка)

gcste.

hostтs<

*hnstins,

рід

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

laiseins (наука)
laiseinais
laiseinai
laisein

Множина:
Наз.
Род.
Дав.

qeneis

Наз.
Род.
Дав.

qёnё

З нах.

qёnim
qёnins

Істор и ч ни й

Знах.

коментар і й

laiseinos
laiseino
laiseinim
laiseinins
(§,§ 279-281)

§ 279. Відміна іменників типу qens відрізняється від від
м_іни. іменників чоловічого роду .1ише в родовому і давальному
вщмшку однини. Тип

laiseins 224

нятком називного і родового
типом другої сильної відміни
223

жини:
224

відмінюється як

множини, які

qens

за ви

утворюються за

В к3асичні~ латині у функції акузатива виступає номінаТ!JВ :11но

hostes, pontes.

Це віддієслівні іменники, утворені від слабких дієслів за допо-

:1юrою суфіксів *-іпі-z, *-о-піz, *-аі-пі-z.
222 Про існування окремих форм для цих відмінків у праrерманській

та ісл.

Однина

gesteo.
В індоєвропейській мові-основі закінчення цього відмінка

leode

закінчення *-i-ns: гр. (кріт.) 1tOAt'I~, ст.-лат.
pontїs (мости) ,223 слов. rостн, кости.

§ 274.

лась за аналогією до першої сильної відміни. Прагерманська
форма *1ast -i-om зберігається в ст.-в.-нім., ст.-сакс. gestio,

ст.-англ.

gest1,

Так само й в індоєвропейській мові-основі цей відмінок мав

§ 238).

Множ и н а. Н а з и в ни й в ід м ін о к зберіга
ється в готській· мові майже в прагерманській формі *1astiz.
Також і західногерманські та скандінавські форми розвину
лися з даної праформи: ст.-в.-нім. gesti, ст.-сакс. gesti, ст.
англ. leode ( < leu ~Iz] (люди), ст.-ісл. gester.
Германська форма розвинулася з індоєвропейська\, де
в кінці основи знаходився повний нормальний апофонічний
ступінь дифтонга *-еі- та закінчення *es: -ei-es, пор. ст.-інд.
matayг~ [<*-eies] (думкИ), гр. &Єаєt~
(тези), лат. hostёs
[<*-eies], слов. rоетмs, rоетн11е.
§ 275. Родовий відмінок. Готська форма утвори

ана.1 огічний

спосіб утворення цієї форми: слов. rocтi.м"k, кост~.м"k (оруди.
множ. ;оет~.мн'v_ко~т~мн), "1ит. дав. множ. sirclims (серцям)
{оруднии множ. s1rd1m1s - серцями].

Прим і тк а. Подібно як в першій, і в цій відміні мають західногср
манські мови окрему форму для орудного відмінка однини, який в готській

(гостями), ст.-сакс.

закінчення

аналопєю до шших тишв.

У балтослов'янських мовах ми зустрічаємо

(сокира). В інших мовах вживається у функції кличної форми
називний відмінок: лат. hostis (вороже) або існує особлива
форма: ст.-інд. agnё ( <*-еі або *-оі), лит. ugnie (вогонь).

gestiu

допомогою

ном1рно в готське gast1m та староверхньонімецьке aestim
тоді як старосаксонс?ке ges_tium та с:rароісландське gesto~

відміні, пор. гр. 1toЛ.L (від 1toЛ.t<;- місто, держава), лит. kirvi

не зберіга_ється: ст.-в.-нім.

за

Ця форма розвинулася зако

(вчити), подібно як naseins

мові свідчать такі збережені форми, як пранорд. wіп°З.R (§ 280).

від Іар011,

162

11*

Laiseiпs

походить

від

Jaisjar.

(порятунок) від nasjan, lajJons (заnрошrпня)

Pulaiпs (терпеливість) від рuІап.
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Жіночий

Однин а. Родовий в ід мін о к утворювався
в прагерманській мові за допомогою закінчення -s з дифтон
гом аі в ролі тематичного голосного: *-ai-s (пор. § 268).
У західногерманських мовах ця форма не зберігається;
є підстави думати, що тематичним голосним був тут дифтонг
еі, пор. ст.-в.-нім. ensti (милості), ст.-англ. cwene (жінки).
Зате в староісландській, як у представника скандінавських
мов, було закінчення -ar (naupar - потреби), яке відповідає
готському -ais. Пор. теж пранордійську форму родового одни

§ 280.

Однина:

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

<

nateis (Lucanatis), сJІов -и, напр. кости, лит. nakt~s (ночі),
ZqSi ё s (гуски).
§ 281. Да в а JI ь ни й в ід м ін о к із закінченням -аї-

Є підстави думати, що це закінчення звучаJю в ідє. -ё(j)

Історичний

та утворювало місцевий відмінок основ на -і, пор. гр. (гом.)
7toA1jt (в місті), оск. Fuutrei (родительці).
§ 282. Іменник haims (село) відмінюється за типом основ

haimos, haimo, haimom,
Прим і тк а.

Єдиним

за

множ.

haiшos.

іменником з основою на

-wi

є

saiws

сильна

(Основи на

відміна

-u-)

За цим типом відмінюються іменники чоловічого та деякі
жіночого роду, а також (лише в однині) три іменники серед
нього роду.

Чоловічий

§ 283.

Однина:
Наз.
Род.
Дав.
З нах.
Клич.
225 Див. А. Не и
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sunus (син)
sunaus
sunau
sunu
sunu, sunau

рід

Множина:
Наз.
Род.
Дав.
З нах.

sunjus
suniwё

sunum
sununs

s І е r, «Altisliindisches Elementarbuch», 1921, стор. 69.

faihu (майно)
f aihaus
f aihau
faihu

коментар і й

Однина:

(море)

[чол. рід].
Четверта

рід

(§,§ 284-295)

§ 284. Раніше ніж перейти до обговорення окремих форм,
наведемо відміну слова s їїnus в литовській мові. Ця відміна
один з найяскравіших доказів спорідненості морфології індо
європейських мов (у даному випадку готської і .питовської).

другою

haims, J-raimis, haimai, haim,

handum
handuns

Прим і тк а. Іменників середнього роду, які відмінюються за цією
відміною, всього три:
faihu (майно, худоба), gairu (колючка), Іефн
(фруктове вино). Іменників жіночого роду, які належать до цієї підміни,
теж небагато: handus (рука), kinnus (борода), waddjus (стіна), можливо
ї1 qairnus (жорна, млин).

особливість готської мови. Це закінчення стоїть, мабуть, у
відношенні квалітативної апофонії до західногерманського - ї
(*anstI> ст.-в.-нім. ensti) < *-еі. Староісландська форма nauь
(потребі) багатозначна ( <-аі ?, -еі ?, -jai ?) .

одн.

handjus
handiwё

Однина:

В індоєвропейській мові-основі знаходимо анаJІогічне за
кінчення, пор. ст.-інд. -ё,s (
*eis, *-ois), оск. -eis, напр. Liivka-

відміною:

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

Середній

<

на -і- лише в однині. У множині він відмінюється

Множина:

handus (рука)
handaus
handau
handu

ни чоловічого роду рун. winaR (приятеля) [від *winiR], а також
ст.-ісл. stc:JJar (місця) [чол. рід], де -ar
*-aiz. 225

сильною

рід

І

Множина:

Наз.

sunus

Наз.

sїїnїїs

Род.

sїїnaus

Род.

sunu

Дав.

sїїnui

Дав.

З нах.

sїїп~

З нах.

sunums
-sunus

Оруд.

sїїnumi

Оруд.

Місц.

sїїnuje

Місц.

Клич.

sїїnай

Клич.

sunumis
sunuose
sunus
_!...

§ 285. .Як і в третій, так само і в четвертій сильній від
міні відбувається чергування тематичного голосного, який і
тут є, власне, дифтонгом, пор. наз. множ. sun-ju-s: род. одн.
sun-au-s: наз. оди. sun-u-s. Таким чином, в основі чергується
герм. дифтонг eu (гот. -ju-) з дифтонгом au та з коротким
голосним u, що відповідає індоєвропейському чергуванню
eu: ou (нормальний ступінь): u (нульовий ступінь) .226
2 2 в Пор. другий апофонічний ряд,

§ 97.
11)5

§ 286.

На відміну від інших германських мов, де цей тип

номінальної відміни непродуктивний та
в залишках, готська мова відзначається

зберігається лише
надзвичайною про

дуктивністю цього типу. В цій мові не лише зберігається біль
шість основ на -u-; також деякі інші германські основи пере
ходять в готській мові до цієї відміни. Сюди наш~жать,
в першу чергу, деякі кореневі атематичні іменники, як герм.

*tunJ- (зуб), *fot- (стопа), а також *tет- (десяток), які в гот
ськ'ій належать до четвертої сильної відміни (tuntJus, fotus,
tigus). В англійській, а також староісландській мовах ці
іменники зберігають свою атематичну відміну

( ст.-англ. tсф,

f6t, ст.-ісл. tQПП, f6tr ). К:рім того, сюди належить багато за
позичених іменників, як aggilus [гр. апєЛо~] (ангел), apaustaulus [гр. <іїtоа'tоЛо~] (апостол), prauf ёtus [гр. 7tр(І)(р~п1с;] (про
рок), 227 а також власні імена Paitrus, Jakobus.
§ 287. Од н и н а. На з и в н и й в і д м і нок. Закінчен
ня його звучало в прагерманській мові *-u-z для чоловічого
і жіночого роду та *-u для середнього. Готська мова зберігає.
таким чином, прагерманський стан. В інших германських мо

вах існує тільки дуже невелика кількість іменників, які нале
жать до цієї відміни: ст.-в.-нім. sunu [чол. рід] (син), fеІш.

fihu [сер. рід] (худоба), ст.-сакс. sunu, magu (хлопець), fehu.
ст.-англ. sunu {чол. рід], duru [жін. рід] (двері), ст.-ісл. sош
(син), ski9ldг [чол. рід] (щит) [< *ske1'uz].
В індоєвропейській мові-основі до цієї відміни належали
іменники усіх трьох родів, пор. ст.-інд. sїїnіі~, лит. sїїnus, с.rюв.
сwн11.

[чол. рід]; лат.

(жін. рід];

manus

(рука), гр.

тsvщ

(підбородок)

ст.-інд. pa<;u, лат. pecu [пор. гот. fafrru]

(худоба).

ст.-інд. j ~nu, гр. 16vu, лат. genu [гот. kniu, основа на -wa-]
(коліно), ст.-інд. madhu, гр. µ.Є{}u, слов. мtд "h, лит. medi.ts, 228
ст.-в.-нім. metu [сер. рід]. Таким чином, ідє. закінчення чолові
чого і жіночого роду звучало *-us, середнього *-u.
§ 288. Родовий в ід мін о к. Готська мова зберігає
прагерманську форму, яка кінчалася на *-au-z. Тут тематич
ним голосним був дифтонг -au-, який знаходиться до тематич
ного -u- у відношенні квантитативної апофонії як нормальний
ступінь до нульового. Прагерманська форма *sunauz розвину
лася в такі старогерманські: ст.-в.-нім. suno, ст.-сакс. suno,
ст.-англ. suna, ст.-ісл. sonar, skialdar.
Германська форма на *-auz розвинулася з індоєвропейської,
де закінченням було *-oii-s ( < *ou + es), пор. ст.-інд. sїїnО~,
227 Тоді як закінчення називного відмінка однини -us в aggi\us та
apaustaйlus могло бути обумовлене грецьким -os або лат. -us (angelus,

apostolus), цього не можна сказати про praufёtus. У грецькій і латинській
мовах це основа на -а (лат. propheta). в одному місці готського тексту
(Магс. l l, 32) зберігається грецьке звучання: praйfetes.
·
228
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В слов'янських і литовській мовах це слово чоловічого роду.

'
І

.т~ат. fructїїs,

domїїs

[ < *-ous,

пор. оск.

(земельн~го

castrous

володіння), ст.-лат. senatous], слов. домоt4, ewнos, лит. sunaus.
.§ 289. Д а в а л ь н и й в ід м і но к виник з прагерман

ського

з тематичним дифтонгом *-eu
*sun-eu (*sun-au). Готська форма sunaн
близька до старосаксонської suno; старонімецька форма suniu
споріднена з староісландською syne, skilde ( <-iu, пор. пранорд.
рун. magiu (синові), К:unimundiu (власне ім'я)].
Германські закінчення -eu (-iu), -au виникли відповідно

(*-au)

місцевого

відмінка

без закінчення:

з індоєвропейських -ёu, -6u, які оформляли місцевий відмінок,

пор. ст.-інд. sїїпЙ.u та латинські (адвербіаJІьні) форми diu
(вдень), noctit (вночі), а також дативи типу аnїї (від anuscтapa жінка), manu, sumptїї (від sumptus - кошт) і т. д.
(< *-ёu).
§ 290. З н а хід ни й в ід м і н о к. Готське suпu виникJІо
з
праrерманського
*sun-u-m. В інщих старогерманських
:\Ювах ця форма розвинулася закономірно в ст.-в.-нім. sLшu.

ст.-сакс" ст.-ангJ1. sunu, 229 ст.-ісл. skiQld, son.
Германське закінчення *-u-m зберігається від епохи індо
європейської мови-основи, пор. ст.-інд. sїїnum, лат. manum,
domum, СЛОВ. СІ\ІН.._, ДОМ"h ( < *•um), ЛИТ. SUП~ ( < *-um).

§ 291. К. лич н а фор м а. В готській мові існують пара
.тельно дві кличні форми: одна (sunau) - це основа з тематич
ним голосним в апофонічному ступені au (нормальний ступінь
дифтонга), а друга (sunu) має в кінці основи голосний u (ну
льовий ступінь апофонічного чергування
дифтонгів). Цій
останній формі відповідає старонімецьке, старосаксонське та
староанглійське

sunu, а також староверхньонімецьке skild.

(зникання -u!).
Також і в інших давніх індоєвропейських мовах зустрічає·
:\ІО обидві форми, а саме: 1) (ідє.-оu
герм. -au): ст.-інд.

f \od

>

suпб (-б< *-ou), слов.

ewнoS, лит. sii.nau; 2)

(ідє. -u): гр.

їt'і)хо

(клична форма від 7t'ЇJХщ - лікоть, плече).
§ 292. М н о ж и н а. Н а зи в н и й в і дм ін о к мав у
прагерманській мові закінчення *-ewez
*-iwiz (*suniwiz),
з якого розвивається закономірно готське suhjus, а також ст.

>

в.-нім" ст.-сакс.

suni, 23 °' ст.-ісл. sупег, skilder (-er < *-iuR, пор.

пранорд. рун. suniR).
Германське закінчення

розвинулося з індоєвропей

*-iwiz

ського *~ew-es, де перед закінченням

ний дифтонг

*-eu-,

229. В західногерманських мовах це

кореневого складу,
ст.-ісл. ski QldJ.

-es

знаходився тематич

який перед наступним голосним закінчення

пор.

u

зберігається лише після легкоrо

ст.-в.-нім. suпu, але

skild

(щит)

[< *skeld-u-m,

2зо Закінчення -і обумовлює в цих мовах перехід іменників четвертої

деклінації до третьої: ст.-в.-нім. suпi

як

gesti,

н.-в.-нім. Sбhпе як

Gaste.
Ібї

перейшов у *-ew-. Цей тематичний дифтонг являв собою, по
дібно як -ou- у відмінках однини, нормальний ступінь апофо
нічного чергування дифтонгів eu : ou : u. Форми на *-e\v-es
зустрічаються в багатьох давніх індоєвропейських мовах, пор.

К.рім того, знаходимо в готській мові залишки інших кон
сонантних осlюв (див.§ 301).

ст.-інд. sйnavah ( <*-ewes), гр. (атт.) тт~хщ (плечі) [< *тт~х-єf
-є~]. гом. utЄє~ [ < *suj-ew-es] (сини), лат. domйs, maпiis, magistratus ( < *-uus < *-ous < *-owes <. *-ewes), слов. е~.1нокє

§ 297. Нав-едені вище типи основ належать до наИuіJІьШ
поширених в індоєвропейській морфології.
§ 298. Германські основи на -п відповідають індоєвро
пейським утворенням з суфіксом, за допомогою якого утво
рювалися іменники від прикметників, пор. гр. oup(l.vOl; (небо):
ttєot oupcivfovє~ (боги небесні). В інших випадках утворював цей
суфікс так звані nomina ageпtis, пор. ст.-інд. ta~san-, гр. 'tEY.-

І с т о р и ч н и й

( < *-ewes), лит. sdпйs.
§ 293. Родовий в ід мін о к звучав у прагерманськш
мові *suniwom; готське кінцеве -ё могло виникнути з доісто
ричного *-ёn, яке знаходиться до вищенаведеного *-om у від
ношенні

квалітативної

апофонії

(пор.

першу

'tшv
-n-]

деклінацію,

,§ 242). Найближче до готської форми стоїть, мабуть, ст.-сакс.

hando

(рук)

диться в

[ < *hand-wom?], де тематичний
нульовому ступені [w=u+om?].

що й в називному відмінку множини, пор. гр.

-ew- om),

слов. е~.1нок"

( < *siin-ew-om). Другий варіант за

кінчення цього відмінка (герм.

в гр. (гом.)

та ідє. *-wom) зберігається
( < *rov-Fшv), авест. раs\\'1!Ш (від pasus -manuom (Verg. Aen. ІІІ, 486), manuцm, fructuom,

rouvшv

xyдoбa). Лат.
-uum може бути пояснене обома способами.
§ 294. Да в а ль ни й в ід мін о к. Готське sunum, f1andum (рукам) розвинулося з прагерманського *sun-u-miz,
*hand-u-miz. Так само ст.-в.-нім. hantum, ст.-ісл. skiQidom
(щитам).
З інших індоєвропейських мов аналогічна форма зустрі
чається в слов.
е~.1ндМ"ІІ. (а також оруди. ti.JH'lw'l'И•) та лит.

sunums (оруди. sii.numis).
§ 295. З н ах ід ни й

в ід мін о к
зберігається в гот
ській мові від епохи германської мови-основи (*sun-u-ns).
В староверхньонімецькій мові така форма зберігається тільки
в одному випадку: situ (звичаї) 23 І [пор. гот. siduns].
Ця форма мала й в індоєвропейській мові-основі закінчення
*-u-ns, пор. гр. (кріт.) uiuv~ ( < *suj-u-ns), слов. ewнw ( < *-u-ns),

,

лит. sїїnus.
Консонантні основи

§ 296. В готській мові, так само як і в інших германських,
виділяють звичайно такі типи консонантних основ:
І) основи на -n,
2) основи на -r,
3) основи на -nd.
2з 1

168

Otfrid, IV, 5,59.

1!

нічні варіанти:

/,

( <*suj-

(тесля, будівничий) і т. д. Пор. теж гот. staua .[основа на
staua [основа на -о-] (суд), або us-lipa

(суддя), утворене від

,,
11

utЄшv

( §,§ 297-30 І)

(основа на -п-] (спаралізований), утворене від lфus ~основа на
-u-] (член).
Цей суфікс мав в індоєвропейській 11юві-основі такі апофо-

голосний знахо

Це германське закінчення відповідає етимологічно шдо
європейському *-ew-om з тематичним голосним таким самим,

к о 111 е н т а р і й

л

~

-еп-:

гр. (дав. одн.)

r-ot[.L-i·1-t

(пастухові),

-еп-: гр. (наз. одн.) ттоtр.-~·1 (пастух),
-оп-: гр. (знах. одн.) &x[.L-ov-ci (ковадло),
-QП-: Гр. (НаЗ, ОДН.) ax[.L-IOV (КОВаДЛО),
-ІJ- : гр. (дав. множ.) rpp-C1.-cr[ (ci<!J), пор. наз. ~1ножини
срр-Єv-є; (діафрагма),
_ ,
-п-: гр. (род. одн.) &.р+о.; (барана), пор. наз. a.p-Тjv.
§ 299. Іменники з основами на -r- утворені здебільшо1·u
за допомогою індоєвропейського суфікса, який виступав у та
ких апофонічних варіантах:

-(t)er-: гр. (клич. одн.) "сі-'tєр (батьку),
-(t)ёr-: гр. (наз. одн.) ттс~-'t~р (батько),

-(t)or-: гр. ( знах. одн.) p~-'top-C1. ( ретора ),
-tt)or-: гр. (наз. одн.) р~-'tшр (ретор),
-(t)r-: гр. (дав. множ.) ттci-'tpci-at ['tpci<tr І
-(t)r-: гр. (род. одн.) ттс~-'tр-6~ (батька).

(батькам).

Треба, однак, підкреслити, що в германських мовах бул~
використані далеко не всі наведені варіанти. Германсью
основи на -r- об'єднуються в одну групу за значенням - це
назви членів сім'ї (роду): батько, брат, мати, сестра. дочка,
свекор, зовиця і т. д. 232 Тільки слово «син» належип" як ми
бачили, до вокалічної деклінації.
§ 300. Основи на -nd-цe характерні для германських ~ов
суб'єктивовані активні дієприкметники теперішиього часу.

Про їх утворення сказано в,§

§ 301.

557.

_.

К.рім того, в готській мові знаходимо деяк~

1мен

ники з іншими консонантними основами, але їх тут значно
'\іенше, ніж в інших г.ерманських мовах. Пояснюється це тим,
2з2 По-rотськи:
\свекруха).

fadar,

*mndar,

bropar,

swistar,

claul1t;1г,

sw;1ii1r-u

:що в готсьюи мові існувала сильна тенденція переводити ці
іменники в клас вокалічних основ. Готська морфологія розви
валася шляхом ліквідації атематичного типу відміни. Це тра
пилося, наприклад, з усіма іменниками, які в індоєвропейській
мові-основі належали до основ на *-s-; всі вони попали в гот
ській мові-основі в першу сильну відміну (напр. riqis - тем
рява, agis-cтpax і т. д.). В західногерманських мовах, хоча б.
в доісторичну епоху, вони утворювали окремий клас іменників.
з якого виникло і поширилося німецьке закінчення (суфікс)
множини -ег (ст.-в.-нім. -ir: blettir - листя, lembir ягнята

з найбільш продуктивних типів германської номінальної від
:-.1іни.
До цієї відміни належать іменники усіх трьох родів.
Чолоuічніі

Однина:
Наз.

<

інд. наз. одн. dап
doпt, знах. одн.
daпt-am (гр. o-oov't-CI),
але род. одн. dat-ah, лат. deпt-is
*dIJ t-es. 234 Індоєвропейським

<

варіантам *deпt- та *dIJt- відповідали прагерманські *tащ,- та
*tun ~- (чергування обумовлене законом Вернера). В старогер·
мавських мовах як апофонічне, так і граматичне чергування
зникло, причому готська мова узагальнює голосний

-u-

з ва

ріанта *tuп ,_ та -р- з варіанта *tапь. Таким чином, готський
корінь tunp- являє собою результат схрещення двох різних
варіантів прагерманського кореня. 235 З інших старогерман
ськи.х мов староверхньонімецька, старосаксонська та старо
анrлійська узагальнюють тип *tanp: ст.-в.-нім. zaпd, ст.-сакс.

ст.-англ. t())
пає варіант *taпJJ

tand,

<

>

У староісландській мові теж висту
t9пп; тут це іменник жіночого роду і на

*tar.J:>.

.нежить до другої сильної деклінації.
Слабка

З усіх типів відміни консонантних основ особливо
виділяється деклінація основ на -п, яку від часів Я. Грімма
називають в германістиці
слабкою декл.інацією. Це один

F

І

І

І с т о р и ч н и й

[
.r.
г

І

1~

1~
І

§ 303.
гування

gumaпs

gumam

к о м е н т а р і й

(,§§ 303-3 І U)

У цій відміні зберігається давнє апофонічне чер
голосного суфікса (пор. § 298) -іп-: -ап-; це чергу

вання має функціональне навантаження: форма gumiпs (род.
одн.) відрізняється від gumaпs (наз. і знах. множ.) саме го
.1осним суфікса. Те саме стосується й gumiп (дав. одн.J:
gumaп (знах. оди.). Чергування ~ : а (ідє. е :..о) о_держа.:ю
функціональне навантаження внаслщок редукц11 заюнчень.

Закінчення

збігаються

відмінків слів з консонантними

повністю

з відповідними

основами не

закінченнпмн

слів, шо

належать до сильних деклінацій. В окремих випадках во1111
вже в індоєвропейській мові-основі більш архаїчні, ніж у вu
~;:алічних відмінах. 236

§ 304. Однин а. На зи в ни іі в ід мін о к. Про пер
вісний вигляд цієї форми не можна сказати нічого певного,
за винятком того, що вона утворюваj1ася без закінчення *-s .

В індоєвропейській

ed.

У цій основі

іменнику аіІ1а

мові-основі зустрічається

в кінці на-

зивного відмінка однини -~п. -6n з акутовою інтонацією або
-~ •• і)

з циркумф,11ексовою інтонацією, яка поясню~ться зни

основами

1170

Дав.
Знал.

gumaпs

nласні жіночого роду: Магjа: Магjіпs, Л1агра: .І\1агf!іпs (.Jn!1. ХІ, І).

r·
!

ник теперішнього часу від дієслова *ed-mi (їм) з коренем
виступає корінь в нульовому ступені: d-ont- і т. д.

7too-a,

*tun:r зберігається в готському складному

gumaпё

рим і тк а І. Т<tк само, як основниіі т1111, uідмінюються основи 11а
напр. fiskja (рибалка).
Прим і тк а 2. За типом guma відмінювал11ся і за11оз11чені імl'на

канням

Корінь

Наз.
Род.

Il
-jan,

В корені іменника fot-us теж відбувалося колись апофонічне чер
гування. його сліди збережені в давніх індоєвропейських. мовах, пор.
ст.-інд. pad-am (а< о?, е?), лат. ped-em, гр.
гот. fot-us і т. д.
234
Індоєвропейська основа *dont/*dl}t- це, власне, давній дієприкмет
33
::

tuпdі-терен (буквально «кінський зуб:.).

guman

gume.

-n-)

§ 302.

235

(чо.1овік, людина)
gumiпs
gumiп

В інших старогерманських мовах дана форма звучала: ст.
в.-нім. gomo, ст.-сакс. gomo, gumo, ст.-англ. guma, ст.-іс . 'і.

відміна

(Основи на

Множина:

guma

Род.
Дав.
Знах.

і т . д.; в сучасній мові також: Wa!der, Geister, Маппеr і т. д.,
пор. теж ст.-англ. cildru - діти, l9mbrt1 - ягнята і н.-англ.
сhіІ(Іrеп).
Так само попали у вокалічну відміну (а саме четверту)
такі давні консонантні основи, як гот. tuпJ; us (зуб), fotus (сто
па), tigus (десяток) [див. § 286]. Ці іменники не лише втра
тили свою давню консонантну відміну; іменник tuп_i, us втра
тив ще й характерне для нього чергування кореневого
гоJюсноrо і пригоjюсноrо, що знаходиться в кінці кореня. 23 а
В індоєвропейській мові-основі це слово утворювало свої фор
ми від трьох варіантів основи: *deпt-, *doпt- і *dIJt-, пор. ст.

рід

кінцевого носового

приголосного

всередин1

речення,

2зб Це пояснюється в першу чергу тим, що у відміні слів з вокалічннми
закінчення, які починалися з голосного, стягалися з голосним
основи, чого не було у відміні слів з консонантними основами, пор ..лат.
domus (наз. множ.), -Пs
*-ew-es. Тільки 11 таких типа•х, як homшes.

<

закінчення збереглось у первісному звучанні.

171

пор. гр. :іхр.ш''

відмінах,

[-сіп] (ковадло), слов. к.tмi.i, гр. ттоtр.т;" (па

стух), гр. сrттЛ~'І, ст.-інд. plїh~n-, лат. liёn (селезінка), слов.
КОІ)А\; З другого боку, ст.-інд. a<;ma r <-()?), лит. akmu(S (ка
мінь), лат. homo [ < *- 0].
§ 305. Родовий в ід мін о к мав закінчення. яке н
прагерманській мові могло мати такі варіанти: *-in-az, *-in-iz,
*-ап-аz, *-an-iz. Готська і староверхньонімецька форми роз
вину.ТJися з архетипу, де в суфіксі було *-in-: гот. gumins, ст.
в.-нім. gumin; пор. теж ст.-сакс. gumeп. Староанглійська т<с1
староісландська мови мали суфікс *-an-: ст.-англ. guman, ст.
ісл. guma.
В індоєвропейській мові-основі uя форма закінчувалась на
*-cn-os або *-еп-сs, пор. ст.-лат. (докл ас.) nominus ( <*-en-os),
лат. (клас.) nominis, hominis ( < *en-es), ст.-лат. АроІІ опеs,
гр. ттоtрЬо~ (пастуха),
лит. akтefis ( < *en-es), ст.-прусьЕ.
kermenes (тіла), слов. к.tмєм~s ( < *-еп-еs).
§ 306. :П. а в а JI ь ни й в ід мін о к походить з форми,
яка мала закінчення *-in-i; це стосується і ст.-в.-нім. gотіп.
В інших старогерманських мовах форма давального однини
розвинулася з архетипу з суфіксом*-аn-: ст.-англ. guтan, ст.
сакс. guтan, ст.-ісл. guтa, пранорд. рун. 1 rawingan (вJІасне
ім'я, дав. одн. чол. роду).
При м і тк а. На прамовне закінчення -і вказує умлаут кореневого го
лосного в давальному відмінку однини деяких староанглійських іменників,
пор. fet від fot (стопа), brep er від brcper (брат) і т. д. Пор .. теж сказане
про давальний однини тематичних іменників, §§ 238, 258, 281, 324.

Закінчення -і характерне і для деяких інших індоєврепей
ських мов, пор. гр.
ттоtр-Є'Іt
(пастухові) та хет. att-i (бать
кові). Зате в решті індоєвропейських мов давальний відмінок
однини закінчується на дифтонг: лат. hominї ( < *-еі), пор.
ст.-лат. reg-ei (цареві), Apolenei (Аполлонові), слов. к.tмени.

имени ( < *·еі). Пор. теж хеттське Labarnai (Лабарні, в Ла
барні), ~<ІJssanai (родові) [-аі < *-оі?].2з 7
При м і тк а. На -і утворювався й місцевий відмінок: лат. Carthagiпt
(в Карфагені), гр. Яара&оо'Іt
(в Марафоні) .2зs

після

положенням

<

приголосного.

ттоtр.Є'ІІJ.

*-т), гр.

(-ІJ.

с,

akmeni ( < *-іп

<

< *-~ <

*m), слов. к"мєн~..

(< *-in

лит.

<*-п<
'

Н а з и в н и іі

в і дм ін о к

германській. мові-основі закінчення *-iz: *rumaniz

rnans,

пор. ст.-в.-нім.

gomon, gomun,
gumnar, gumar.

~uman, ст.-ісл.

f---

лат.

()

(•

М н о ж и н а.

0

§ 308.

!

Пор.

< *-п < *-т),

'~-m).

Прим і тк а.

ст.-сакс.

Прамовне германське закінчt>ннн

н<1 основі явищ староанrлійськоі мови; так, іменник
ному відмінку множини

fa,

Германське

мав v

>

gumon,

гот.

gu-

ст.-анrл.

,,. -iz ре1\онструюється
fot звучить в назив

причому умлаут кореневого голосного обумо

нленші звуком *-і- в закінченні

закінчення

(f&t

< *fotiz)

виникло

*-iz

з

ідє.

пор. гр.

*-es,

т.оtр.Є'Іє~, лат. lюminёs-;2'39 слов. гр.tжд.tнє ( <* -е~) .240
§ 309. Родовий в ід мін о к. Форма із закінченням
-е (guшanё) зустрічається лише в готській мові, пор. ст.-в.

нім. gomono, ст.-сакс. gomena, ст.-англ. gomena (пор. ,§ 242).
Д а в а л ь н и й в ід м і но к. Gumam пояснюється, мож
.шво, асиміляцією кінця основи -п- і наступного -m-, яке по

> *1umam-miz > *gumarnш

чинало закінчення: *rum-an-miz

> guтат.

gumum,

Пор. ст.-в.-нім. gomoт,

ст.-ісл.

ст.-сакс.

gumon,

ст.-англ.

gum (n)от.

Подібно утворена
слов. к.tмєн~..м'h., лит.

ця форма у балтослов'янських

мовах:

akmenims.

§ 310. Знахідний відмінок. Guшans <*1um-aп
-ns;241 з інших старогерманських мов лише староісландська має
історично закономірну форму guma; в інших функцію знахід
ного відмінка виконує називний множини: ст.-в.-нім. gomuп,

guman.
*-ns < ідє. *-ns, *-IJS (після
т.оtр.Е'І~~ (-ех; < *-IJs), лат. homin-ёs (
ст.-сакс. gumoп, ст.-англ.

Герм.

приголосного), пор. гр.

< *-ens <

•

§ 311.

Жіночий

·»IJs).

рід

Однина:

Знахідний в ід мін о к мав у прагерманській
мові закінчення *-an-um: *ruтanum, пор. ст.-в.-нім. goтun.

§ 307.

goтon, ст.-англ. guтan, ст.-сакс. guтon, guтan, ст.-ісл.

його

Іютіnеm (-ет

Наз.
Род.

guma.

Дав.
З нах.

Германське -ит виникло з ідє. *-т; складотворча функція
о

tuggo (~зик)
tuggons
tuggon
tuggon

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

haurrci (висота)
haurreins
haurrein
haurrein

цього звука пояснюється тут, як і в усіх інших консонантних
23 9
237

1952,

Пор. И. Ф р

стр.

58.

238 А. Ме й е,

11

др ІІ х,

«Краткая rрамматнка хеттского язЬІка», М.,

«Введение в сравнительное изучение индоевропейсюи
ЯЗЬІКОВ», М.-Л., стор. 303-304.

J72

Довге е заведено В ЦЮ форму за аналогією ДО ТИПУ lюstes, але
humuns (люди).

пор. оск.

KAMhl

z;a

Від

241

К:луге пояснює

засвідчена лише збірна форма

des Gotischen», 1911,

цю форму

стор.

інакше,

пор.

K.tM6HHt6.

F r. К: І u g е, «Elemeпte

56.

173

.Множина:

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

tuggons
tuggono
tuggom
tuggons

hauheins
hauheino
rrauheim
hauheins

. П_р им і тк а. ~аралельно до чоловічих основ на -jап- (§ 302) існують
sakjo (суперечк.а).

J~

жmоч1 основи на -JОІП-, напр.

Історичний

коментар і й

(,§§ 312-313)

Серед іменників жіночого роду з основами на -п

§_ 312.

Р_?Зр1зня_ємо два типи, які відрізняються голосним суфікса:
-оп- та -ш- (гот. -еіп-). Подібні основи зустрічаються і в інших

інд<~європейських мовах, пор. гр. pt~, p~v6~ (ніс) [основа rІп-].
оєЛr.рі~, оєЛr.рі"vщ (дельфін). Суфікс основи -оп знаходиться в
апо~онічному ~ідношенні до основи чоловічого роду -ап-/-іп-.
Суф1кс

-Іп-

це,

>

власне,

ступінь

редукції

'-

t
г
І

давнього

ньоюмецьюи мовах є середнього роду

(гот. hairto
herza), став у цій мові іменником жіночого роду. '

але gumanё. Крім нього, вся різниця

ст.-іс.1. auga (око).

·

Називний і знахіднніі відмінкн мно
мали в індоєвропейській мові-основі закінчення "'-о.п

> герм. *-оп-о

або

І с т о р и ч н и й

~нах.

к о м е н т а р і й

hairtona

- -242- - -

У грецькій мові

іменники жіночого роду на -іоп-: гаtіо (-опіs), meпtio і т. д., які повністю

відповідають готським на -]оп-: агЬjо (спадкоємниця),' sakTo (суперечка).
174

Дав.

паm-п-аm
nam-п-a

НМА.

в хеттській мові, напр. хет. наз. одн.
;-

'

w:;tar: род. оди. weteпas (вода) .244

Сліди цього чергування зберігаються й в інших індоєвропейськнх мовах,

напр. гр.

uowp :

uoa'tЩ

[< *hydl}tos]

гування основ полягає в
243

У всіх

(вода). в германських мовах слід чер

тому,

що це

старогермансь1шх

мовах

слово в

одних

закінчення

із

цих

називного

мов

має

ві;;:міака

однини жіночого і середнього роду протиставляються закін 1 1енням імс:ю111ків
чоловічого роду:

( §,§ 315-317)

це іменники чоловічого роду. Пор. ще латинські

паш-п-а

паm-п-ё

б) Так само відмінюється й іменник watu (вода), пор. дав. множ.
watпam. Цей іменник належав в індоєвропейській мові-основі до цікавого
типу гетероклітичних основ на г/;;~ (одні форми утворювалися від оснош1
на -r, а інші - від основи на -п). Найбільш продуктивною ця категорія є

hairtam
hairtona

~15.
Іменників середнього роду цього типу небагато.
В захщногерманських мовах їх ще менше, ніж в готській;

деакі

мав в індоєвропейській мові-основі суфікс "-nll"\. tюр.
no-men ( <*по-mІ}). ст.-інд. паша ( :*no-ml}), гр. ;;_'\10-!J.7. (ria<*-ml)),

слов.

hairtanё

§

1

Цей і~~енник

лат.

рід

Наз.
Род.
Дав.

Наз.

Род.
Знах.

<

hairto (серце)
hairtins
hairtin
hairto

Від першого

а) Це іменник паmо (ім'я), голосний суфікса якого rшсту'1ає у множині

:~а винятком род. множ. hоhЇпо, дав. множ. hohim). fin'3tri (темрява), ша
паgі (безліч), ст.-ісл. еІІе (вік, старість)
*al/>L

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

*-IJ-a > герм. * un-o.

в нульовому ступені:

hauhei збігся

Множи,~нt:

ідє.

Прим і тк а. Серед іменників середнього роду можна знаіітн

(§ 278) в один тип, напр. абстрактні іменники староверх-

Однина:

лише в називному та зна

неправильні.

ньонімецької мови, утворені від прикметників: hohi (так у всіх відмінках,

Середній

-п-

закінчень, і в багатшому чергуванні 1·.0J1осного суфікса:
hairton-: t1auгtan-: hairtin-.
§ 316. Н а з и в н и й і з н а х і д н и іі в і д м і н к 11 о д н и ни закінчувалися в індоєвропейській і пра~ерманській мовах
основах на *-оп, як і іменники жіночого роду в називному
однини, 24 ~ пор. ст.-в.-нім. ouga, ст.-сакс. oga, ст.-англ. eage,

і готські, зберігають -о- у всіх відмінках.

§ 314.

на

варіанта походить гот. augona, ст.-англ. eagan, від другоrn
ст.-в.-нім. ougun, ст.-сакс. ogon, -un, ст.-ісл. augo.

євро~ейській, мові-основі на *-on(s), пор. гр. a.тwv
(місце
збор1в), Лєч.1.wv (пасовисько) .24 2 Ці іменники, так сам п як

з типом la1seшs

роду

хідному відмінках однини і множини. Різниця поляrає, крім

жини

зводиться до голосного суфікса. Ще треба звернути увагу на
re, що називний відмінок однини типу tuggo кінчався в індо

При~ і: к а. В інших старогерманських мовах тип гот.

ст.-в.-нім.

Іменники середнього роду цієї відміни відрізняються від
іменників чоловічого

-а

вщмши чолов1чого роду, за винятком родового відмінка мно

hauheino,

[пор._ .:от. ~ugo], eare (вухо) [пор. гот. auso]. Іменник старо
англ!исько1_ .:-1ови heorte (серце), який в готській і староверх

§317.

*-jon-/-jёn >+ш
-Іп.
. §. 313. ВіJ!.міна цих іменників нічим не відрізняється від
жини: tuggoпo,

напр. в староанглійській мові зберігаютьс~1 лише два іменники:
середнього роду, які належать ·до ·цієї відміни: eage (око)

1
,
""

гот.
-

ст.-в.-нім.

-

----чол.

-а

-о

жін.

-о

-а

сер.

-о

-а

ст.-сакс.

ст.-англ.

[

ст.-іс.~.

І-----1--------- І------

-0

-а

і

-е

1------1-----1------1-----І--·----·--і-·--·
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1952,

-~-_а____ .__
-е_ _
-а

-е

1·

-а
-а

Пор. И. Ф р и др и х, «Краткая грамматнка хеттского язь~ка;~;, М.,

стор.

68-69.
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§ 140], -tar (dauh-tar) [див.§ 186]. Іменник S\vitar (пранорд. рун.

·основу на -n (гот. wato, ст.-ісл. vatn), а в інших на -r (ст.-в.-нім. wa33ar,
ст.-сакс. watar, ст.-англ. wreter).. Пор. ще .11ит. vanduo, латиське Пden-s.
в) Нарешті, треба згадати й іменник fon (вогонь), у відміні якого має

swestar, ст.-ісл. systir, ст.-в.-нім. swester, ст.-англ. sweostor)
походить від ідє. *swesor (без -t-!), пор. лат. soror, ст.-інд.
svasar-, лит. sesuo (род. sesers). Лише германські і слов'ян

місце цікаве і не повністю ясне чергування кореневого голосного:

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

fun
funins
funin
fo11

ські мови мають

:Крім готської, зустрічаємо це слово лише в староісландській мові: fuнi.
Чергування кореневих голосних цього слова звучало в індоєвропей
,·ькій мові-основі

а:;}

(?) .245

Виникає питання,· чи можна вважати гот. fo11 спорідненим з гр. 7tup
(вогонь) .246 Якщо так, тоді це був би ще один приклад на ідє. основу г/n.
Пор. ще старопруське panno.
Основи на -г

§ 318. До цього типу належать іменники - назви членів
fada1r (батько), brcf:>ar (брат), swistar (сестра), dauhtaг

сім'ї:

(дочка).

Історичний

коментарій

( ,§ :319)

В інших старогерманських мовах цих іменникіІs
було більше, напр. ст.-в.-нім. muoter (мати), ст.-англ. m6dor,
ст.-ісл. moter; сер.-в.-нім. diehter (брат чоловіка), ст.-англ.
tacor, гр. aa'ijp, слов. д'kкер'ІІ.; ст.-в.-нім. swigar (теща) [гот.
swaihro, основа на -n!], ст.-англ. sweger, гр.
Єхuрсі, сJІов.
,екекрhІ; ст.-в.-нім. swehur (свекор) [гот. swaihra, основа на -nl].
ст.-англ. sweor, лат. socer, слов. екекр" і т. д. 247 Цікаво, що
в готських текстах відсутнє таке слово, як *modar (мати), за
мість якого вживається аіьеі. Слово f adar засвідчене в гот
ських текстах лише один раз (Gal. 4,6); зрештою вживаєть

§ 319.

ся слово atta (гр. a't'ta, лат. atta, слов. ' от~..ц~.., хет. attas);
сюди належить і здрібніла форма Attila (буквально «ба

І

i'

В інших індоєвропейських мовах зустрічаємо в цій формі
обидва вищенаведені закінчення: 1) *-tr-es, JІат. patris, fratris; 2) *-tr-os, гр. 1ta'tp6<;, ст.-лат. patп1s.

§ 324.

Да в а ль ни й

в ід мін о к.

ській закінчення -і обумовило

*Ьropri >*Ьrбf·ri >*ЬrбJ>r

Наз.
Род.
Дав.

Знах.

bropar
broprs
bropr
bropar

Історичний

Множина:

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

1~

і в ст.-ісл.: brбbr, mбf>r,

'

коментарій(§§

broprjus

321-329)

§ 321. За винятком слова swistar, усі готські іменники
на -r мають ідє. суфікс *tёr/*tor (§ 299), який в готській мові
;перейшов закономірно в -}>ar (bro-t;ar), -(Jar (fa-dar) [див.
Пор.

F r. К: І u g е, "Urgermanisch", 1913, стор. 203.
g е, "Griechisch-deutsches Worterbuch", 1910, стор. 505.
Див. О. S с h r а d е r, "Die lndogermanen", 1919, стор. 57.

246 Пор. Н. Ме п

І

broprё

broprum
bropruns

В германській мові

умлаут

t

кореневого

го.тюсного:

>*br6per > bref>er. Ум.11аут маємо
fepr.

З точки зору індоєвропейської мови-основи ми маємо тут
справу або з давальним відмінком із закінченням *-tr-ei. пор.

лат.

patrI (

< *-еі), ст.-інд.

pitr~

місцевим, який закінчувався на

Однина:

(§ 10).

§ 323. Родовий в ід мін о к характеризується нульо
вим ступенем голосного суфікса (ідє. *-tr-) та закінченням
*-es/-os1> герм. *-iz/az, яке закономірно переходитL в гот. -s.
В західногерманських мовах герм. *-z зникає, тому маємо в
ст.-в.-нім. bruoder, ст.-сакс. bro :1er, ст.-англ. br6J;or.

І

§ 320.

247

пор. слов. еєетрд

основі закінчення цього відмінка звучало *-і (?, *-І< *-еі?).
В готській мові це -і зникло безслідно, так само як і в старо
верхньонімецькій: bruoder <*ьrof:i (е) r-i. Зате в староанглій

тенько»).

2 45

-str-,

Од н и н а. Н а з и в н и й в і дм ін о к. Ця форма
не мала ніколи закінчення. Голосний -а- суфікса виник
з ідє. -е-2 48 або -о-, пор. лат. frater, pater, гр. 'lta't~p (батько),
9(.Ja'twp (член фратрії), а також Eu1ta'twp (власне ім'я). В інших
германських щ>вах маємо -е-: ст.-в.-нім. bruoder, ст.-ісл. bro!>er; для ст.-англ. пор. f;Eder. 249 У старосаксонській мові -е
суфікса знаходиться в слові fader; bro:Jar має -а-, але зустрічається і brMer.
·

§ 322.

<

( *-аі < *-еі), або з давнім
*-tr-i, пор. гp.1ta'tpt. 250'

§ 325. З н а х і д н и й в і д м і н о к звучав у германській
мові-основі *troь(a) rum~ Після закономірного зникання кін
цевого -m та -u (в позиції після ненаголошеного голосного?)
ця форма звучить так: гот. broJ, ar, fadar, ст.-в.-нім. bruoder.
fater,
248

ст.-англ.

br6J;ar, fooder,

В ненаголошеному складі

ст.-ісл.

перед

fQ.Por.2 5 1

r герм.

е

переходить в а, пор.

§ 216.
249

У цій мові слово bro~or має в суфіксі голосний о, який пояснюєть

ся законами кінця слів цієї мови.
250 В хеттській мові закінчення -і оформляє як давальний, так і міс
цевий відмінок, напр. від kurur (ворожий, ворожнеча) давальний і місце
вий однини звучать kururi; пор. И. Ф ри др их, «К:раткая грамматика
хеттскоrо язЬІка», М., 1952, стор. 67.
251 Вокалізм цієї останньої форми вказує на доісторичне закінчення

*-cr-um.
12

Б. М.

Задорожний

177

Германська

форма
'

виникла

*bhrat(e)r-m (*bhrator-m), пор.
о

з шдоєвропеисько1
•

лат.

на

"

fratrem

Множин а.

*-m.

Цей

< *-m).

(-em

в і~ мін о к:.

Ьroprjus утворена за аналог1єю до четверто~ сильно~ в!дм~нн

(sunjus). Аналог!я обу!"Іов~ена тим, .~о ряд форм в1-;~.мш~.:
-r (давальним, знахщнии множини, можливо и знахщнюr

однини) вже в доісторичну епоху збігся фонетично з відпові;1ними формами основ на -u (дав. множ. broirum: sunum, знах.
множ. bropruns: sunuпs, знах. однини *broparu: sunu).
Форма brof:>rjus характерна, зрештою, лише для готської
мови2s2; в інших старогерманських мовах знаходимо істори•r

пор. ст.-інд.

~

пом атематичної відміни консонантних основ. Цей тип відміни
зустрічаємо і в інших старогерманських мовах (у староісланд
ській лише в множині).
Однина:

І

Наз.
Род.
Дав.
Знах.
Клич.

виникло, як і в попередніх від

pitaral_1,

гр.

'ltcz-rЄpє~,

лат.

patres,

fratres.
§ 327.
готська

(§,§ 242,

Р од о в и й в ід м і но к із закінченням -е - це
особливість, подібно як і в попередніх відмінах
293). В інших давніх германських мовах ця форма

утворена за допомогою прагерманського закінчення *-ош:
*ьropr-om, пор. ст.-в.-нім. bruodero, ст.-англ. br6pra, ст.-ісл.

fepra.
В індоєвропейсьІ{іЙ

мові-основі це заІ{інчення

теж

зву

чало *-от, пор. гр. 7tcz-rpwv, лат. patrum, fratrum.
§ 328. Д а в а л ь н и й в ід м і нок. Готська форма ви

никла

з

прагерманської

*ьropr-miz > *prёJнm
о

> bropr11m.

Подібно сталось і в інших германських мовах: ст.-в.-нім.

bruo-

derum, ст.-англ. brc'prum, ст.-ісл. feprom. Таким чином, ця фор
ма шляхом фонетичного розвитку збіглася з давальним від
мінком множини основ на -u: sunum.
З інших індоєвропейських мов пор. слов. мдтвр1t.м'h. (і оруд
ний мдтврkми) та лит. dukterims (дочкам), dukterimis (доч

§ 329.

Знахідний

в ід мін о к

розвинувся,

як і да

множини.

2s2 Поряд

з

bro'\Jrjus

утворена за типом
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засвідчена

основ на -п.

й

форма brЩ>raha:is

(Marc. 12, 20),

Множина:

frijonds
f rij ondis
f rij ond
frijond
frijond

(приятель)

Історичний

І

§ 331.

В

однин і

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

коментар і й

frijonds
f rij 011сІё
frijondam
frijё·nds

(§,§ 331-332)

всі відмінки (за винятком родового)

утворюються зовсім так, як у відміні основ на
утворений за типом тематичної відміни. Щодо

-r.

відмінка, пор. ст.-англ. форму

Умлаут ко

friend

від

friond.

Родовий
давального

реневого голосного обумовлений доісторичним закінченням -і:

І

t
г

і·

1~

~

*frijondi, ідє. *-і, *-еі: гр. ЛЄ1ov-rt (тому, хто говорить), лат. legentI (тому, хто читає).
§ 332. У м н о ж и н і називний відмінок утворений зако
номірно: прагерм. закінчення *-iz> ['ОТ. -s, пор. ст.-в.нім.
friunt, ст.-сакс. friund, ст.-англ. friend ( < *frijondiz), ст.-ісл.
frrendr, gefendr (ті, що дають) [умлаут кореневого голосного!].
З інших індоєвропейських мов пор. гр. H1ov-rє~, лат. le:тentes

'°'

Зн~хідний відмінок множини утворений на зразок назив

ного; давальний

-

за аналогією до основ на -а
Основи на

ками).

вальний, як результат складотворчого характеру суфіксаль
ного -п. В германській мові-основі ця форма звуча.тта propпJs >
гот" bropruns. В інших германських мовах ця форма не збері
гається; у функції знахідного відмінка виступає тут називний

-nd

-

dohtriR).
*-es,

мові-основі

§ 330. До цього :гипу належать субстантивовані дієприк
метники fijands - ворог (від fijan ненавидіти), fгіjопds
приятель (від frij оп
любити), nasjands рятівник (від
nasjan - рятувати) та деякі інші. Відмінюються вони за ти

но закономірні форми: ст.-в.-нім. bruoder (сер.-в.-нім. briieder).
ст.-англ. brcфor, ст.-ісл. brбpr. Усі вони розвинулися законо
мірно з прагерманського *pro'fJr-iz
(пор.
пранорд. рун

мінах, з ідє.

індоєвропейській

Основи на

~ор.ма

на

в

гр. 'lttx-rЄpa\: (-а~>* -IJS).

о

-iz

звучав

pitiirarn (-am < *-r;i). ,

Н ~зи в ни й

Германське закінчення

відмjнок

*t5hratr1Js (або *bhratrns), пор. лат. fratrёs ( < *-trens<*-trns),

о

о

гр. 'ita:rЄpa, rppci'topa (-а< *-ПJ), ст.-інд.

§ 326.

u

(§ 243).

-s

§ 333. Цей тип не належить в готсьюи мові до окремої
відміни. Іменники основ на -s перейшли повністю до першої
сильної відміни іменників середнього роду: hatis, hatizis
(ненависть), riqis, riqizis (темрява), agis, agizis (страх)
та інші. Зберігається тільки одна архаїчна форма родового
відмінка однини hatis (ненависті) [Eph. 2, 3, Cod. В; в Cod. А.
маємо hatizё род. множ.].
Щодо цих основ в інших старогерманських мовах пор.
,§ 301.
12*
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,.

а

;е

Залишки інших консонантних основ

Історичний

коментар і й

(§§ 343-346)

(«Неправильні іменники»)

а)

§ 334.

І м е н н и ки

чол о в і ч о

r

роду

Множина:

Однина:

Наз.

о

§ 343. За винятком давального множини, утвореного за
типом основ на -і, всі інші відмінки атематичні.
В інших старогерманських мовах, і в першу чергу в старо
англійській, зберігаються залишки давньої атематичної від
міни цього іменника.
§ 344. Родовий однини. Пор. ст.-сакс. burges, ст.
англ. byrig (умлаут!). Прагерманська форма: *puгr-iz.

(чоловік, людина)

Род.
Дав.

manna
mans
mann

Знах.

mаппап

Наз.

mans, mannans
manne
mannam
mans, mannans

Р()д.

Дав.
З нах.

§ 345. Д а в а л ь ни й од н и н и. Пор. ст.-сакс. buгg,
byrig. Прагерманська форма: *pur1-i.
§ 346. Називний множини. Пор. ст.-анг.1. byrig.
Прагерманська форма: *pur1-iz.
§ 347. За типом baurgs відмінюються іменники:

ст.-англ.
Історичний

§ 335. Підкреслені
(§ 302 і наст.), інші В

коментар і й

(§§ 335-338)

форми утворені за типом основ на -п

атематичні форми.

інших старогерманських мовах

це

слово належало до

так званих кореневих атематичних іменників. Найкраще збе
реглась давня відміна в староанглійській мові, яка взагалі
характеризується наявністю відносно великої кількості імен
ників цього типу. Але й в інших старогерманських мовах
іменник зберігає хоч частково свої давні форми.
§ 336. Р од о в и й в і д м і н о к од н и н и. Пор. ст.-в.
нім. mап. Прагерманська форма звучала, мабуть, *mann-az.
§ 337. Да в а ль ни й однини. Пор. ст.-в.-нім., ст.
сакс. mап, ст.-англ. men (умлаут!). Прагерманська форма:

*mann-i.
. § 338.

Називний

множини.

Пор.

ст.-в.-нім.

man, men, ст.-анг.п. men, ст.-ісл. menn (умлаут!).
Прагерманська форма: *mann-iz.
. § 339. Meno-ps (місяць) звучить у давальному однини
inenop, в називному і знахідному множини menops, в даваль
ному множини menop11m.

(святиня, храм)
(іподром)

в)

§ 340.
іменник

В

деяких

утворює

к о м е н т а р і й

інших

множину

за

атематичним

·І

Про

§ 349.
§ 317.

іменник

На й в а ж ли в і ш і

Наз.

мовах

типом:

за винятком дав. множ" який звучить reikam.
б)

І мен ники

жіночого
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b.aurgs
baurgs
baurg
baurg

(город)

род у

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

середнього

fon

(вогонь)

за

див.

і мен ник о вих

р и ч ної

з ор у)

и

н

точки

типом baCn~s,

род у

з ак ін чення

menops

Чол.

Жін.

Сер.

baurgs
baurge
baurgim
baurgs

І

Род.

-s

(-а)

-

-

Множина:

Однина:
Наз.
Род.
Дав.
Знах.

цеlі

ст.-англ.

наз. і знах. множ. m6nap, ст.-ісл. monc'Ьr.
§ 341. Іменник reiks (володар) відмінюється як

§ 342.

множина)

примітку

Ми

а

форм

о

ж

и

11іс~1н

(J

11

1·:1 о

!
І

а

Рід

( § 340)

старогерманських

-

(молоко)
(міра)

Іменники

Оди

І ст о р и чн и й

(груди

§ 348. Слово nahts (ніч) відмінюється
крім давального множини: nahtam.

mап,

ст.-сакс.

all1s
spaurds
brusts .
miluks
mita'f>s

-s

І

Дав.
(-а)

-

І Знах. \Клич.
-

-

Наз.

-s

І

Род.

(-t:)

-- - - - - - - - - - - · -і

-

-

-s

(-о)

І

І

Дав.

-m

-m

(-t:)
-- -- ------ ---(-а)
(-а)
-m
(-ti)
І

-s

І
І

!

---

Знах.

-ns
-s

-s
-----

(-а)
---~----

П о ясне н ня до схеми: І. Без дужок у схемі подано власне
закінчендя. В переважній більшості це приголосні; лише в одному випад
ку це голосний і (давальний відмінок однини іменників жіночого роду).
2. В дужки взято ті випадки, коли елемент закінчення злився з тема
тичним

ГОЛОСНИМ

В

ОДИН ЗВУК.

18!

~ри иаяоносrі кU.ькох "кін<0кь "лежно"і від >кпу відмікк)
(•

більш вживане вміщено над менш вживаним.
4. У схемі показано лише ті елементи, які були закінченнями з

ричної :очки зору,

~бто

були

ними

істо

вже в мові-основі або входили до

складу ~сторичних заюнчень.

Вагання в належності до типу деклінації

§ 350. Вище було сказано, що ·такі іменники, як f otus,
tunJJus, перейшли з атематичної деклінації до тематичної
(основи на -u).
Так само й такі іменники, як kniu (коліно), triu (дерево),
належали раніше до основ на -u, пор. гр. 16·ю (лат. genu),
oopu (але слов. дреко, дрекее-) .
Пор. теж сказане про слово wato (див. примітку після
§ 317).
§ 351. Крім того, в готській мові є іменники, які можуть
утворювати свої форми за двома типами. Сюди належать такі
слова:

1) manna (§ 334);
2) "'ёgs (хвиля) утворює свої форми за типом основ на -а,
але дав. множ. wёgim;
3) aiws (час) відмінюється за типом основ на -а, але знах.
множ. aiwins;
4) andeis (кінець) - основа на -ja-, але знах. множ.

a;ndins (Rom. 10, 18);
5) f adrein (рід) - основа на -а- (сер. рід), але пор. форми
fadreinais (Luc. 2,4) - за типом іменників на -і жіночого роду,
а також j)ai f adrein (Joh. 9, 20, 22), t>ans fadrein (Joh. 9, 18)
fз артиклем чоловічого роду!] (значення: батьки);

6) іменники типу hatis (пор. § 333);
7) іменники на -eins (пор. § 279);
8) haims (пор. § 282);
9) запозичені іменники на -u: aggilus (ангел), sabbatus
(субота), Judaius (Іудей) утворюють форми множини за ти
пом основ на -і;

10) іменник

аЬа

[основа

на

множ. аЬпё, дав.-множ. abnam;

-п] (чоловік) утворює

род.

11) подібно й іменник auhsa (віл): род. множ. auhsnё;
взагалі відмінюється він за типом основ на -u : auhsau, auhsum
і т. д.;

12) іменник sunno (сонце) [основа на -п] може бути жіно
чого і середнього роду: дав. одн. sunnin (Мс. 4,6; 16, 2);
13) namo (ім'я) [основа на -п], пор. § 317 (примітка);
14) ряд запозичених іменників, в першу чергу імена влас
ні, можуть утворювати свої відмінки за законами морфології
мо1щ, з якої вони запозичені (грецької). Це явище, однак, не
можна відносити до живої мови. Воно штучне, має книжний
характер.
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Про відмінювання іменників у готських купчих

§ 352.

У купчих з

VI

ст., що збереглися, засвідчені

такі

форми іменників.

Однин а. Називний: diakon (пор. вульфіанське diakaunus) та ряд власних іменників: Sunjafrij)as (пор. вуль
фіанське fri(>us), Ufitahari, Mersila, Wiljarib та Gudilub
(Gudilaib?).
Родовий: hugsis (від hugs - земельна ділянка).
Да в а ль ни й: handau (рукою), diakuna (паралельно
Liiakona).
Знахідний: kawtsjon (від лат. cautio застава).
М н о ж и н а. Н а з и в н и й не засвідчений.
Родовий: saiwe (від saiws - трясовина), unkjane (від
.1ат. uncia).
Да в а ль ни й:
gahlaibaim (паралельно gahlaibim від
gahlaifs - товариш).
Знахідний: skilliggans (від skilliggs монета), frabauhtaboka (від bok - книга).
Інтерпретуючи ці форми, треба мати на увазі, що на від
міну від вульфіанських текстів ми маємо тут справу з остро
готським діалектом. Саме до діалектних явищ слід віднести

такі форми, як frф1s та boka (вульфіанське fri'fius таЬОkоs).
Крім того, певний інтерес являє форма gahlaibaim, якщо
вона дійсно відображає вплив прономінальної відміни на но
~1інальну в системі іменників (§ 437).

Про відмінюван1ня іменників кримсько-готської мови

§ 353.

В записі Бусбека є мало матеріалу для вивчення

відміни іменників цієї мови. Закінчення називного відмінка
першої сильної відміни -s зникло в словах tag [dags) 253
(день), rinck [hriggs] (перстень), statz [stгtis] (місце, земля),
fisch [fisks] (риба), stul [stols] (стілець). Слова wintscl1
[\vinds] (вітер), rintsch (гора) та інші морфологічно неясні,
хоч імовірно належать до того самого типу. Цікаво, що сло
во fers [wair] (чоловік) має закінчення -s, хоч його не бу.110
в мові Вульфіли.
Іменниками середнього

роду

першої

сильної

відміни

є

goltz [gul'f>] (золоrо), reghen [rign] (дощ), hus [hus] (дім),
siluir [silubr] (срібло), salt [salt] (сіль) та інші.
Зберігаються і слова з основами на приголосні.
Осн о ви на -п: boga (лук), brunna (brunna] (джерело),
ano [hano] (курка), sune [sunno] (сонце), mine [mёna] (мі
сяць), ada (яйце). Засвідчена й форма називного відмінка
253 Там, де це можливо, подаються в дужках відповідні слова класич

ної готської мови.
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,С ::ож~н~ цього типу:
(двері).

Осн о ви

на

oeghene

-r:

bruder

[augбna] (очі),
[Ьгёфаг]

thurn

(брат),

(dauroпs]

родовий, давальний, знахідний), але деяю ~з займенників, а
саме вказівний, відносний і питальний мають в однині ще·

й п'ятий відмінок -

schuuesteг

[swistar) (сестра).
Однина:

§ 354. В готській мові є ряд займенників, відміна яких
в багатьох відношеннях більш архаїчна, ніж відміна tмев
ників. Це стосується в першу чергу односкладових форм, які
у зв'язку з своєю наголошеністю зберігають давні Голосні
основ і закінчення, що були зредуковані в кінці багатоскла
дових іменникових (та інших) форм. Наприклад:
герм. *теьо, гот. giba, але so;
герм. *juko, гот. juka, але ро;
герм. staina-z, гот. stains, але

і т. д.

п ро но м і н а л ь н и м и

на відміну

від н ом і на ль них закінчень у відміні іменниІ)ів.

·

-

Нарешті, дуже характерною рисою відміни займенників не
лише готської, але й інших індоєвропейських мов є суплети
візм, тобто утворення різних форм від різних коренів; напр.
особовий займенн.ик «Я» утворює свої форми від Чотирьох
різних коренів:

ik : mik : weis : uns.255
За винятком першої і другої особи особового займенника,
усі інші утворюють свої форми залежно від того, до якого

~ трьох граматичних родів вони належать. Займенники першої

1 другої особи не розрізняють граматичного роду; зате в їх
відміні зберігаються три числа: однина, множина ДІЮіна; тоді

як інші займенники знають лише однину і множи~у. Відмінків
2

•

~~ У двоскладових

є

в основному чотири

формах тут теж відбувається

Ц1каво

редукція: · '"ijo

>

Пf?Р· _відповідні староіндійські форми: aham, ma, vayam, asm~.п.
вщм1тити, що і в однині і в множині

протистоять кореням непрямих відмінків.

184

(називний,

.

Іjа.

255

1

З нах.

ik (я)
meina
mis
mik

І с т

корені

особа

Множина:
Наз.
Род.
Дав.

З нах.

n р и ч

11 и И

Двоїна:

weis
unsara
unsis, uns
uns, unsis

к о м

Наз.
wit
Род.
ugkara
Дав.
11gkis
З нах. щ~k, t1gkis

(' н т а р і іі (.§§ :1f>б-:16 І )

Більшість цих форм -- це, власне, різні корені С!6о
яких-небудь закінчень. ТакиіІ стан на.'J,звич;1 ііН'>

§ 356.
основи без

арх~їчний;_ він зберігається. з ~пахи, кот1 в індоєвроnеіі\.:1,кіЙ
ще

не

було

ВІДМІНИ

в ІІОВНОІ\І\ ]ЮЗ)l\Іінні ;:~,ого

слова.

<

займенників

t

Наз.
Род.
Дав.

l\ЮВІ-ОСНОВІ

sa254

Відміна займенників готської мови відрізвяється від від
міни іменників ще й тим, що деякі їх форми утворюються за
допомогою спеціальних закінчень, невідомих у деклінації
іменників. Так, називний відмінок множини чоловічого роду
має в ряді випадків закінчення -аі (
ідє. *-оі), тоді як для
іменників характерне закінчення, яке розвинулося з ідє. *-es,
пор. mans (люди), але раї (ті). Специфічні закінчення відміни

займенників називаємо

Перш а

§ 355.
2

ЗАЙМЕННИК

ГОТ.

'

Особові займенники

Розділ

у деклінації

орудний.

називного. ·відмінка

Однин а. Ik відповідає ст.-·в.-нім. il1. ст.- сакL:.,
ст.-ісл. ek, пранорд. рун. ik. ck (eka?, rюр. рун.

§ 357.
ст.-англ.

ik,

я називаюся).
З інІl!их інд?європейських мов споріднени!\1 є 1·р. ijw, .1 <ІТ.

haiti-ka ego,

СТ.-lНД.

.. § ?58:

aham,

СЛОВ . .SЗ'Ь 7 13З'Ь, ЛИТ.

es, as.

Усі інші форми однини мають корінь ші, ше. Рu,..t,о

в~и вщмшок однини близько споріднений з

відповідним нід

;-~шком присвій.~ого. займенника ( осно~а mlna, пор. ,§§ Зї9,
380). Давальнии m1s виник з форми "'mez/miz із закі11чен
ням -z (?),характерним лише для германських мо"В: ст.-в.-ніJ\1.
mir, _ст.-с.~кс. mi, ст.·англ. me
mez, ст.-ісл. шег, рун. rпЩ.
Знахщнии однини виник з кореня me- та суфікса -k. якиіі по

<

;соfщть з індоєвропейської емфатичної частки *ge, пор. 11~.
Єf-1-Є•jЄ (мене), EjW·jЄ (я).
Аналогічна форма є у всіх старогерманських ;.10вах: ст.
в.-нім. mih, ст.-сакс. mik, ст.-англ. mec, ст.-ісл. mik. У мовах
інгвеонської групи зустрічаються форми й без -k: ст.-анrл. m6,
ст.-сакс. mё,

§ 359.

mI.

·

М н о ж и н а.

Походження

форми

weis

неясне;

можливо, корінь в індоєвропейській мові-основі звучав >.•\vеі

(пор. ст.-інд. vay-am). До готської форми наіібJІижче ст.-в.
нім. wir, ст.-ісл. ver (старше: vir), пранорд. рун. wiR. В інгве
онських мовах кінцеве r (<-z), здається, зниs:ло: ст.-сакс. \VI,
wё, ст.-англ. we.
_Усі інші форми множини утворені від кореня: герм. '''uns-

< щє. *i;,ts-, пор ...ст.-інд. знах. множ. as-man ( as- < *IJS-).
§ ~60. Дво 1 н а. Походження форм неясне; щоЩ? фор
ми w1t пор. ст.-слов. к-k (ми обидва). Wit засвідчене. у. всіх

старогерманських мовах, за винятком староверхньонімецької._

185.

:.""Ці
~.

.
§ 361.

*n
0

<

Непрямі відмінки утворені від кореня unklдє.
пор. ,§ 358. В інших старогерманських мовах

+ *ge (?),

§ 367. Двоїна. Називний в готських текстах не засвід
~~.ний; на основі. інш~х германських мов його реконструюють

ф орми двоїни схожі на готські, але в староверхньонімецькій

NOBi єдиним

прикладом

zweio (Otfrid,

ІІІ,

двоїни

є родовий

множини

· JІt

unkёr

.У

(нас обох).

22, 32)

2157

, пор. ст.-1сл .. 1t, ст.-англ. git [=jit], ст.-сакс. git [=jit].
с:гароверхньоюмецьких текстах

свщчею,

але

з ХІІІ ст.,

Друга

§ 362.
Однина:
Наз.
Род.
Дав.
З нах.

Наз.
Род,
Дав.
З нах.

pus
puk

Історичний

§ 363.

Однин а.

особа

Двоїна:
Наз.
Род.
ДаR.
З нах.

jus
izwara
izwis
izwis

коментарій

f:iU

igqara
igqis
igqis

(,§§ 363-367)

характерне своїм коротким

r

ріс.

особи. Характерним для

В інших· індоєвропейських мовах звук

-u-

tv а, tvam, слов. тА\, твве.
§ 365. Множ и н а. Jus утворене

в цих формах

авест. уїї.,S, лит. jus.
§ 366. Походження

уїї-уаm

та

інших форм
готс~ких форм староісландські.
Готські форми:
Род.
Дав.
Знах.

izwara
izwis
izwis

Род.
Дав.
Знах.

аналогічно

(ми) від ідє. кореня *jїї та закінчення множини
кореня) ст.-інд.

має три непрямі відмінки:

(щодо

нея9не.

до weis
*-s <>-z),

коментар і й

(,§ 369)

Особові займенники третьої особи

закінчення)

§ 370.

В

третій

особі

особового

займенника,

а

також

У всіх інших займенниках появляється категорія граматич

Найближчі до

ного ~роду.

Однина:

Староісландські форми:
Род.

Дав.

Знах.

Чоловічий рід

y(}uar
y(}r
y(}r

W. В r а u n е, "Gotische Grammatik", 1920, стор. 10; Fr. І< І u g е,
"El~mente des Gotischen", 1911, стор. 70; І<. В r u g m а n n, "I(urze vergle1chende Grammatik", 1904, стор. 410. Зате Тольтгаузен ставить над u
-цього слова знак довготи: F. Н о І t h а u s е n, "Gotisches etymologisches
Wбrterbuch'', 1934, стор. 114.

Наз.

~ (він)

Наз.

is
imma
ina

Род.

Знах.

І

і

~

Середній рід

Род.
Дав.

256 Пор.

il86

seina
sis
sik

слабо засвідчені в грецькій мові. Тільки в латинській і сло·
в'янських мовах вони утворюють окрему категорію, пор. лат.
SUI, sіЬї, sё(d), слов. сввв, сн, С.і\.

інд.

(щодо

який

Цих займенників немає в мовах індоіранської групи; вони

§ 358).

не зустрічається; щодо знахідного пор. лат. tё(d), гр. 'tЄ, ст.

пор.

в цій

ред ~нших старогерманських мов цей займенник зберігається
повюстю лише в староісландській мові (sїn, ser, sik) і частково
в староверхньонімец,ькій (sin, sih). Мови інгвеонської групи
не знають цього займенника зовсім, якщо не враховувати ста
роанглійського sin (свій, його), яке зустрічається в поетичних
текстах VIII ст.

Інrвеонські мови знають паралельні форми без

ст.-сакс. thт, ст.-англ. ре (пор.

і

§ 369. Ці форми утворені паралельно відпові,J.ним відмін
кам .першої особи (meina, mis, mik) від ідє. кореня *se-. Се

у цих формах і ( <е): ст.-в.-нім. dih, ст.-сакс. thic, ст.-англ. рес.
ст.-іс.п.

існувала

~ 368. Для першої і другої особи однини, множини
двоши існує в готській мові окремий зворотний займенник,

Історичний.

готської мови є запозичення голосного -u- в давальному і зна
хідному відмінках з називного. Інші германські мови мають

·k:

не за

зустрічаютьсн

u 266 ; в ін

<

першої

двоїни

які

Зворотний займенник

І

*tu), але лит. tu, гр. (дор.) 'tU (та "~-v7J з довгим її!).
§ 364. Непрямі відмінки утворені за аналогією до від

повідних форм займенника

форми

ez, enk,

свщчать, що категорія двоїни

І

ших германських мовах воно довге: ст.-в.-нім. dїї, ст.-сакс. thu,
ст.- англ. рй, ст.-ісл. }J.й.
З інш~х індоєвропейських мов пор. лат. tїі, ст.-інд. tїї, слов.
Tkl (

форми

2\!ОВЇ.

Множина:

ри (ти)
реіпа

_баварські

2s1

стор.

К. В

4І 2

Дав.
Знах.

Жіночий рід

ita (воно)
is
imma

Род.

ita

Знах.

Наз.

Дав.

si (вона)
izos
izai
ija

r u g m а n n, "Kurze vergleichende Grammatik",
*jut.

на таблиці до

пише цю форму так:

187

і І

________

·· '

!1шj~?1~-ё-h 260 і!·~- Я_кщо припу_стимо, що дана форма - це
давш~_вщкладнии в1~мшо~ (ablat1\lus) 261 , тоді зможемо порів
f-!ЯТИ н з формами ре,_ 1-ie (§§ 391, 412), в яких ё збереглось

Множина:

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Наз.

eis

Наз.

ija

Наз.

Род.

іzё

Род.

іzё

Род.

im
ins

Дав.

im

Дав.

Знах.

І ст о р и ч н и й

Дав.

Знах. ij~

ijos
izo
im

у наголошеному склад~.

Прагерманське

германської староіндійська форма

ir,

знахщного

§ 377.
. § 378:

місцевим

роду

i-s, i-t-a
eam.

відмінком

цього займенника

і т. д.2вз Наіі

однин11
є

середнього

готська

частка

еі

§ 379.

В готській мові існують присвійні займенники усіх

~·рьох осіб. Присвійні займенники першої і другої особи своєю
формою близькі до родового відмінка відповідного особового
займенника. Присвійний займенник третьої особи однини
формально близький до родового відмінка зворотного заї1-

фор
мові

• :.1енника.
Однина:

meins
peins
seins

Множина:

(мій)

uns,ar
izwar

(твій)

Двоїна:

(наш)

(ваш)

igqar

(ваш)

(його, її)

2
єо UP дати в
§§ 418, 420.

від

займенників

І~ azut1,

12 arjizut1

(кожний),

по~'

261 Щодо паралельної

"Кшzе

перед суфіксом (енклітикою) в таких випадках, як l'мmm-ё-h,

форми pamma (§ 387) пор. К. В r и g т а n ;1,
vergleichende Grammatik", 1904, таблиця до стор. 406.

2
.
,~ К. Brugm~~ у своїй таблиці вказує на форму давального відмінка
1з заюнченням -mt:(І).

.

'58 На основі староверхньонімецької форми можна зробити висновок,
що в прагерманській мові це слово звучало *iz. Це підтверджуЄться і гот

1R8

•

Присвійні займенники

re >

Пор. гот.

проти

Ця форма говорить про те, що коренем осоGLІ

Давнім

чолов1чого)
(пор. § 404).

І в інших давніх германських мовах виступає те саме CJJOвo: ст.-в.-нім. і3, ст.-сакс. it, ст.-англ. (h) it. Тільки в С1'аро
ісландській мові це слово зникло.
. ~ 375. Imma розвинулося з доісторичної герм. форми
1zmre(t). Довге кінцеве
ё зберігається в готській мові

iz-ei (§ 403).

Ija.

(1

Прим і тк а. Перед суфіксом (енклітикою) це давнє *.О зберігається.
пор. l?arjat-a (яке), але l7>arjat-o-l1 (кожне).
.

а також

(кожного)

вого займенника третьої особи було *і-:

§ 223).

iz..Os, iz-ai,

l2arjaп-o-h

ближчою до цієї форми є латинська:

енклітика *-о. В готській ця енклітика закономірно звучить -а

ськими формами
про :,орму imma.

І2ап-о-h,

тсля того, як кінцеве m перейшло в п.

2 ::; 11

SI-m.

(див.

вщмшка

І2~п-а (кого). Даний суфікс приєднався до форм цього тип"

(він). Ще іншу форму має староісландська мова: hann.
Це слово зустрічається в латинській мові: is (той, він) та
литовській: jis (він). Індоєвропейський корінь цього слnва
звучав *і-.
§ 373. Si найближче до ст.-в.-нім. sf, де разом з цим існує
й форма siu, пор. ст.-сакс. siu, ст.-англ. seo (вказівний займен
ник жіночого роду, який в сучасній англійській мові знов ста1.;
особовим: she). Зрештою в староанглійській мові маємо не
споріднену з готською форму heo (вона), так само як і в ста
роісландській: hon.
З інших індоєвропейських мов пор. ст.-інд. (знах. оди.)

§ 374. Ita. В індоєвропейській мові-основі існувала
*i-d (пор. лат. id), до якої приєдналася в германській

<

аблатив

er.~ 58 В інгвеонських

мовах виступає зовсім інший корінь: ст.-сакс" ст.-англ. hё

ма

'

as-macl. Пор. теж ст.-лат.
f acilumed, лат. Ьепе, male ( *Ьспёd, *malёd).
§ 376. Іпа. Закінчення цієї форми в індоєвропейськііі
~юві-основі було *-m: *im. Кінцеве -а це суфікс, який, як
1 в формі ita! Р<;>звинувся з доісторичного *-о, пор. форми

(,§§ 371-378)

пояснення.

споріднене з ст.-в.-нім.

-mm

В індоєвропейській мові-основі ця форма звучаJІа *іs-шёd
і виконувала функцію відкладного відмінка. 262 Найближча до

На відміну від займенників першої і другої особи
займенники третьої особи утворюють свої форми за допомо
rою закінчень. Підкреслені форми маютh ~акінчення, відомі
з відміни іменників.
З наведеної парадигми виберемо наііцікавіші форми д.1н

ls

перейшло шляхом асиміJІяції в

пор. ст.-в.-нім" ст.-сакс. imu, ст.-ангJІ. hіш.

§ 371.

§ 372.

-zm-

(§ 184), яке згодом скоротилося в західногерманських мовах

Знах. !)~~

ко м е н тар ііі

,

~з О~нак в ~ерманській мові-основі внаслідок зіставлення форм iz:

~z-mre(t) І т. д._ вщбувся перерозклад, в результаті якого iz почало спри·
им~т~с~ ~к коршь. _Цим пояснює1ься виникнення таких форм, як гот. izos,

Нарешті, пор. сказане

!za1, _1ze 1

т. JІ" яю

різко

відрізняються

від

архаїчних

форм

i-ta, i-m.

1-ns 1 т . .1.

himma daga (сьогодні), див. § 401.

І
І

189

p;;t~)·
Ці займенники відмінюють~я за типом сильної відміни
прикмет!Іиків. Треба, однак, шдк~есл_ити, що слова unsar.

izwar

igqar

та

мають в називному вщмшку однини середньогр

роду лише коротку форму

§ 435

unsar і т. д. (а не *unsarata); пор.

і наст.

І с то р и ч н и й

За

·§ 380.

своїм

ко м ен т а р і й

словотворчим

(§ 380)

тнпом

ці

займенники

близькі до прикметників, утворених за допомогою суфікса
-іпа-, які означають матеріал: гот. eisarneins (залізний).
gulf>eins (золотий), silubreins (срібний), ст.-в.-нім. irdin (зе~1ляний) і т. д. Пор. теж латинські прикметники femininus (жі
ночий), lupinus (вовчий),мессапське veina <*sweino (§ 12).

§ 381. Найважливішим серед вказівних займенників є
так званий простий вказівний займенник, який може так
само, як і в інших старогерманських мовах, виконувати роль
означеного артикля. Крім того, він часто виступає у функuії
особового (анафоричного) займенника.
Однина:

Наз.
Род.
Дав.

sa

Знах.

рапа

Середній рід

(той)

pata

Жіночий рід

(то)

so (та)
pizos
pizai

pis
pamma

ро

pata

Оруд.

ре264

Множина:
Чоловічий

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

Середній рід

рід

.

Жіночий рід

ро

раї

pos
pizo

ріzё

І сто р и ч н и й

se (той), seo (та) поряд з Pffit (то); але вже в ранній серед
ньоанглійський період переважають форми Ре. the (той) поряд
з старими se, ze та рео, theo (та) поряд з se, si і т. д. В старо
верхньонімецькій мові цей процес відбувся ще в доісторичну
епоху; в найстаріших пам'ятках зустрічаємо виключно форми,

які починаються з

tl1-, d- << р-): der, de (той), diu (та). На

решті, те саме відбулося й в скандінавських мовах. Щоб
переконатись в цьому, досить порівняти ст.-іс.'І. sa (той),

sa),

ре (поряд з

su

su)

та

Така сама доля спітка:~а іі готський займен11ш-:. В ~апнсі

Бусбека читаємо:

the tho articulus.

Історія вказівного займенника в різних германських І\ІОвах
може служити прекрасним прикладом для ілюстрації 11ара
лельного розвитку мовних явищ в різних, хоч і споріднених
між собою мовах. 26 r.

§ 383. Однин а. Форма sa звучала так само й в пра гер
манській мові; цро це свідчать інші індоєвропейські мови: ст.
інд. sa (< *so), гр. 6 (< *so), ст.-лат. so-m (знах. од11.).
В індоєвропейській мові-основі існував ще й варіант *se (*so:
*se - квалітативне чергування, пор. лат. ip-se), який, можливо,
дав початок західногерманським формам: ст.-сакс. se, thё. ст.
англ: se (ст.-в.-нім. de-r). Староісландська форма аналогічна
готській: sa.
§ 384. So виникло з ідє. *sa > герм. *so: ст.-інд. sa, гр.

(дор.)іі << *sa), ст.-лат. sa-psa (=еа ipsa). Цікаве у формі so
збереження -о під наголосом (§§
готської є староісландська форма

Найближчою до
Відповідні форми інших

223, 354).

su.

*sj а: ст.-англ.
thiu, ст.-в.-нім. diu, thiu.
§ 385. pata, подібно як ita (§ 374), утворене від герман
ського кореня * pat- та енклітики *-о <>-а). Германський ко
рінь виник з ідє. елемента *to-d, де властивим коренем є *to-,
а -d - суфікс, характерний для займенників середнього роду
seo,

ро

pos

к ом ента рі й

Так, у старосаксонській мові існують паралельно дві фор
ми: se і the [thie] (той), причому друга явно переважає над
першою. В староанглійській мові збереглись давні форми:

старогерманських мов виникли з ідє. архетипу

paim
pans

роду.265

(та) з старошведським Ічт (поряд з
стародатським thffiП, the.

Вказівні займенники

Чоловічий рід

1

рених від другого кореня, привела до того, що згодом в дав
ніх германських мовах від другаrо кореня почав утворюва
тися й називний відмінок іменників чоловічого і жіночого

(§§ 382-397)

В цій парадигмі зустрічаємо два корені: І) ідє.
ідє. *to-: *te-: *Ні-. Перший корінь знаходиться
лише в двох формах: sa і so. Переваж·на більшість форм, утво-

§ 382.
*so/*gii, 2)

ст.-сакс.

265

:шуком

Точніше кажучи, в цьо~~у відмінку відбулася заміна звука s
р. Цьому спрня.1а іі арт1rкуляційна близькість цих двох при

голосних.

264 Ця

форма

в прислівникових
jар-рё (і коли).

190

втратила

своє

займенникове

словосполученнях

в

Ьі-рё

значення

(згодом},

і

вживається

du-pe

(тому).

266 Про аналогічний процес в балтослов'янських мовах, де теж перший
з наведених коренів був усунений, пор. А. Ме й е, «Общеславянскиіі язь1к:.,
М., стор. 347-348.
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{пор. лат.

i-d, quo-d): ст.-інд. tad, гр. 'trJ (

< *tod), лат.

is-tt1d,

оет;пат. top-per, слов. то.
.
, .
· Це слово поширене у вс1х старогер~анських мовах. ст.-в.

нім. da3, ст.-сакс. ~hat, ст.-англ ..P[Et, ~т.-1сл. pat. .
de1·a ст
§ 386. Формі t'izos _точно вщп_овщає ст.-в.-юм.
, .сакс. thera. Ві.1_1. де:;~.? ІНШ(~~ в~р1)анта кореня утворене ст.англ. p.cre, ст.-1сл. t'e1rar "'- 1Ja1~-".
*
_
· Індоєвроп~~~ький арх~тип :щє~ .форм*и з~учить te-sas.
Близьке до щє1 форми ст.-шд. tasya~ _(
te-sjas) :"
§ 387. pamma - це, подібно як 1mma, да_внш ~блатив,
пор. ст.-інд. ta-smad, ідє. *to-smёd. 267 Давнє -е- з~ер1гається
перед енклітикою, пор. 1'1amma (кому), але 1'1ammeh (кожно:
му). В інших германських мовах -mm- скорочуєть~я в -~
<:т.-в.-нім. demt1, ст.-сакс. themu, ст.-ани1. р:еш, ст.-1сл. J;e1m
(<*f>aim-).
,
•
§ 388. pizai, ст.-в.-нім. deru, ст.-с~кс. ther~._ ст.-ангJ1. J1:ere,
ст.-ісл ..peire; ці форми близькі до ст.-шд. tasy;i 1.
§ 389. Щодо ,Рапа пор. § 376.
§ 390. ро (знахідний відмінок однини жіночого ро?-у)

<

звучало в індоєвропейській

Ніш, гр. (дор.)
:ре

§ 391.
тив);

-ё

-

*Ні-111,

.

"

ст.-шд.

голосному

-а

.

lf!1Шa, ~amma
(там), "=<•) (тоДІ), ст.

J;uc

l<

l-v-

походить з фор

*to!) -

це характерна

(отак)
ідє.

для індоєвропейської мови-основи прономшальна форма .мно
жини чоловічого роду. За цим типом утворювали множину
первісно лише займенники, на_пр. ст.-інд. tё (
*toi), гр. 'tOt,
лат. is-tl, ст.-слов. тн (< *to1); згодом таким сп_особом по

<

чали утворюват!'І множину і прикметни~и ~юло~1ч.ого po.r~y,
напр. гр.
т:оАЛоt
(багато х.то), лат. рlеш [-1
-01] (повю),
гот. bliпdai (сліпі). НарешТІ сюди приєдналкся в деяких мо~
вах і іменники з основою на -о-: гр. Л 1)х.оt
(вовки), лат .. lup1

<·

(вовки), ст.-ірл. fіг
лит.

vilka1

(вовки).

[< *vir-oi] (~1у~і). слов. КА~u,н [-и
Германсью

1менннки

< *-01],

залишилися

при

старому закінченні (пор.§ 241!.
§ 392а. ро (називний і знахщнии в1~мшки множин~ сер*е~
u

•

•

нього роду) зберігає старогерманськ~ -о, яке виникл? з щє.:. -а,
пор. ст.-інд. ta. В ненаго.пошеному юнцевому склад1 це -о пе
рейшло в -а: гот. juka, lagg~, ija (§ 4~7).
ми

§ 393. *ріzё: pizo. Розр1знення м1ж цими двома форма_~
- вторинного порядку і характерне лише для готсько1

вщповщає с:г.-1сл. P~r та с_т:·_англ. }Ja. С-:.-в.-ні~. deo. dio роз
*tJas, пор. ст.-1нд. tyas.
§ 397. 2) У функції знахідного відмінка множини гот. pos
виникло з ідє. *tans
*tans > *Uls, пор. гр. -~~. лпт. tas. tas.

винулося з щє. вар1анта

>

.

При ':І і тк а І. Слово f!ei_ (щоб) - ~е дапнііі ~1ісцсв11іі відмінuк вка-

з1вного заи~снника, пор. гр. :єt, ст.-1нд.

te (тут).
,
Пр и. м І тк~ 2 .• В • захщногерманських_ мовах був ще й другий.
«складнии.» вказ1внии заименник типу юм. d1eser, англ. tl1is. Готська мт~а

§ 398.

Крім того, в готській мові є такі вказівні займен

ники:

!)

J~iпs (той), пор. ст.-в.-нім. jenёr (jёпеr?), ст.-англ. geo11.

с:--1~л. шп, епп. Jains (жін. рід.- jaina, сер. рід - jaiпata)
вщмшюється як _сильний прикметник· (див. § 435 і наст.).

§ 399. ~) S1_lba (с::~м), пор. ст.-в.-нім. selbo, ст.-англ.
se (о) lf, ст.-1сл. SJ alfr. Цей займенник відмінюється за типом
прикметників (див. § 449).
§ 400. 3) S~ sama (той самий), пор. ст.-в.-нім. samo, ст.
~нгл. same~ ст.-1сл. samr. Це слово зустрічається і в інших
шдоєвр?пе~ських мовах: гр. 6116i;, ст.-інд. sama, слов. с.sм~.
Sama вщмшюєть~я як слабкий прикметник (див. § 449).
§ 401. · 4) *H1s. Цей займенник зустрічається в готських
текстах лише у формах давального і знахідного відмінків
о:~-нини ч~ловіч_ого роду та знахідного однини середнього роду:
h1mm~, hша, h1ta, а саме в зворотах himma daga (сьогодні),
uпd ~ша dag (до сьогодні), und hita (дотепер). Цей займенник
СП?р~днений З СТ.-а~гл. he (він) і, МОЖЛИВО, З СТ.-ісл. hann, hon
(вщ вона) [пор. §§ 372, 373], а також з ст.-в.-нім зворотами
hiutu < * hiu tagu (сьогодні), hiuru
*hiu j aru (Цього року)
[н.-в.-нім. heute, heuer]. Ідє. корінь цього займенника *ki, пор.
лат. ci-s (по цей бік), лит. si-s, слов. с" (цей) ,2,59

<

268 Пор. § 402.
269

267 Не виключено, однак, що цю форму треба зіставити з ст.-інд. дав.
оди. tasm.11, пор. примітку до § 226.

192

•

§ 396. Pos. l) У Функції_ називного відмінка множини ця
ф_орма. розвин~лася ,з щє. *tas, пор. лит. tus. Готській формі

.

в_ формах

форм найближче гр. 'lJ

До гот. рё близьке ст.-ісл.
hue- як].
§ 392. М н о ж и н а. раі

<

старопруське s-taпs, слов. т1t.1.

це, мабуть, давши в1дкладнии в~дм1нок (абла

інд.

ми

пор.

ного вщмшка ~ножини фор!'fа лиш~ в готській мові. Ідє. архетип звучить tons: гр. (д1ал.) 'tov~, лат. is-tбs ( *-tons)

такого заименника не знає.26s

'tav, .1ат. is1-tarт:;.

ідентичне

(§ 224). З ідє.
ta (тоді).

мові-основі

м.ови" де. воно В!fНИкло шл.я~ом .а~алог.ічного наближення до
ВІДМІНИ lМЄННИ~ІВ, ПОр. staшe: g1bo'. В_ ІНШИХ гермаНСЬКИХ МО
вах цього розр1зн~ння ~емає: ст.-в.-юм. dero, ст.-сакс. thero,
ст.-англ. };ага.' ст.-1сл. pe_1ra (для всіх родів).
§ 394. paim, ст.-в.-юм. dem, ст.-сакс. thёш ст -ан·г h,
·
f. •
.а.
, · ·
л .... :em
ст.-1сл. "e1m:, пор. сл?в· т·км"h. (орудн. тіrм~), лит. tems,' t6ms~
§ 395.
рапs збер1гається як окрема, вщмінна в~'д н азив. .

Пор. укр. хтось (але рос. кто-то).

13

Б. М. Задорожний

193

§ 402. 5) Нарешті, в готсьюи мові існує складний зай
менник, що складається з простого займенника: sa, J;ata, so
та частки -uh. Цей займенник означає «цей», «ТОЙ». «саме
той» і ніколи не виконує функції артикля.
Однина:
Чоловічий рід

Наз.

Середній рід

Жіночий рід.

patuh

s.oh

sah

Род.
Дав.
Знах.
Оруд_

pizuh
pammuh
J>atuh

panuh

Наз.

>

ській мові в кінці слова закономірно переходить в '-s в біль

шості форм. зберіг~ється_ п~ред. uенклітикою -еі (пор: § 192).
panze1 та poze1 z дшсно походить від s.

менника is, ita. З гот. -еі споріднене гр. єі (якщо) та слов. н
__§_ 405. .~ готській мові ~снують і відносні займенники пер-

Середній рід

Жіночиіі рід

шо~ 1 друго~ особи, утворею за допомогою енклітики -еі:

ikei (я, що);
J;uei (ти, що), дав. puzei, знах. pukei;
juzei (ви, що), дав. izwizei.

paih

Род.

Дав.
З нах.

poh

Прим і т ка.

(§ 404)

Це -еі, яке в гqтській мові виступає й самостійно в значенні
«щоб», 272 є, власне, давній місцевий відмінок особового зай

Множина:
рід

ко м ента р і й

§ 404. Говорячи про перехід кінцевого s
z при об'єд
нанні вказівного займенника з часткою -еі, ми виходили з по
зицій статичного аналізу готської мови. З історичної точки
зор)'1 правильніше буде сказати, що давнє кінцеве -z яке в гот
Лише в J; 1ze1,

J:>ёh 270

Чоловічий

І с т о р и ч н и И

Питальні займенники

В цій парадигмі подано лише форми, які зустрічають

ся в готських текстах. Форми, які треба реконструювати, не наведені. 271

В готській мові існують простий

і

складні пита.1ьні зай

менники.

Відносні займенники

а)

Відносні займенники утворюються в готсьюи мові
за допомогою додавання енклітики -еі до даного відмінка

§ 403.

вказівного займенника. При цьому кінцеве ненаголошене -а
(напр. в J:;ata) зникає, а кінцеве -s (напр. в is) переходить в z.
Однина:
Чоловічий рід

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

patei
pizei
pammei

panei

patei

soei
pizozei
pizaiei
рОеі

Наз.

· раіеі

Род.
Дав.

З нах.

Середній рід

Наз.

Род.
Дав.
З нах.
Оруд.

рОеі

J;aimei
ьоеі
середнього

271 Повна парадигма наведена у
1920, стор. 81.

І~а

liis
liamma
liana

J;ozei

§ 407.

І~ а
І~ё

коментарій(§§

Жіночиіі рід

li6
liizai
Jio

407-412)

В індоєвропейській мові-основі існували два основ

ні корені:

р anzei

270 Орудний відмінок
з Ьі-: Ьі- ІІёh (згодом).

СеР'едній рід

lias

Історичний

Жіночий рід

}Jizёei

займенник

.1ише форми однини.21з

Множина:
Чоловічий рід

питальний

§ 406. Цей займенник вживається як в атрибутивній
функції (у сполученні з родовим відмінком іменника) в зна
ченні «який», так і як неозначений займенник «хтось». Він має
Чоловічий рід

Жіночий рід.

Середній рід

saei

Простий

роду

paimei
J;Ozei
виступає лише в сполученні

W. В r а u .;i е, "Gotische Grammatik",

1) *kwo-, *kwa2) *kwi272
Докладніше про значення гот. еі див. Е. В е п v е п і s t е, "La conjonction еі dans Іа syntaxe gotique", Bull. de la Soc. de linguistiqнe de
Paris, т. 47, 1951, стор. 52-56.
273
Але пор. сказане про l1azuh в § 418.

194
13*

195

·

Перший корінь, від якого утв?рена й вищ_енаведена готська

б) Ск л ад н ·і п ит а ль ні з а йме н ники

~а адигма, знаходиться в ст.-1нд. ka~. ka (хто), k~d (що),

гр.р 'lto- (*'Іto~<*kwos),

'ltou

(де?), лат. quod (щ?), ли:г. kas.*(xт?),

слов. к'·ТО. Від другого ~орен.я ут:ор~но *ст.-~нд. c1d

<

[<

kw1d]

(що-небудь, дещо), гр. 'ttc;, 'tt [
kw1s, kw1d] (хтось, щось),
лат. quis, quid (хто?, що?), слов. ч~·ТО. 274
"
"
в готській мові від другого кореня

утворении

складини

питальний займенник lii\eiks (який?), пор.§ 415.
.
§ 408. lias утворене від кореня lia- за допомогою заюн
чення s
z, пор. ст.-англ. hwa, пр~.норд. рун. hwaR. Також
і ст.-в.-нім. hwer близьке до готсько1 форм~. 275
,

<

З інших індоєвропейських мов пор. ст.-шд. kas, лит. kas,
слов. к'·то, гр. *'Іtос;, 'ltou.
§ 409. lia. В індоєвропейській мові-основі займенники се

реднього роду кінчалися на суфікс

-d (пор. *id •. *tod, §§ ~74~

385). В

давніх германських мовах цей звук збер1гався в ю.нщ
слова лише в тому випадку, коли після нього сто~в суф1кс,
енклітика тощо, напр. герм. *-ё в готських формах 1t-a, ст.-в.-

нім. iz, daz, ст.-англ. hit, poot.

..

Після готського займенника

lia

>

.

.

тако~ енкштики юколи не

було, тому тут кінцеве ідє. *-d
герм. *-t .мусило зникнути,
але пор. ст.-в.-нім. hwaz, ст.-англ. hwret, ст.-1сл. hvat, а також
лат. quod, ст.-інд. kad.
.

§ 410.

120 (називний відмінок), як і sё (§ 384), збер1га_є.

давній германський гоJJосний, що виник з ідє. *-а: лат. gua,
ст.-інд. ka, гр. (дор.) 'ltq. .[дав. оди.] (де, куди, як), лит. ka.
Прим і тк а. В інши~ старогерманських мовах немає етимологічних
паралелей до готського l:ю. Це пояснюється т~м, що лише готська мова
знає питальний займенник жіночого роду; в шших
існує лише розрізнення між «хто» і «ЩО», пор. нім.

Цей займенник відмінюється як си,ТJьний прикметник (див
§ 436).
.
§ 41~. 2) _ liarjis (котрий), пор. ст.-ісл. hverr, а також
лит. kur1s, kurs.
Займенник . l1arjis відмінюється як сильний прикметник
з основою на -J~ (напр. m~djis - середній, пор. § 440).
§ 415. 3) l11.le1kSІ (якии), коре.11ат до swaleiks (такий). Це
слово утворене Із займенникового кореня І1і- (
ідє. *kwi-,
ди.в. § 407) та іменника середнього роду з основою -a-:leik

<

(пло, труп, м'ясо). ~оно зустрічається у всіх старогерман

ськ~х мовах: ст.-в.-шм. hwelїh, ст.-сакс. hwilic, ст.-англ. J1wilc,

СТ.-ІСЛ. hvїlїkr.

Цей займенник відмінюється як сильний прикметник (див

§ 436).
§ ~16.

§ 412.

liamma, пор. imma, i:amma (§§ 37'5, .. 387). З інших
І~ё.

Ця

форма

зберегла

своє

давнє

значеН!fЯ

орудного відмінка (чим), тоді як паралельна форма вказш
ного займенника, як було сказано вище (§ 381), вживається
лише адвербіально.

Ця форма не має етимологічних паралелей в інших ~та~о
германських мовах; староанглійськ~ форма ?Р.Уд~ого вщмш

hwi, hwy (суч. why), ст.-сакс. hw1 не спорщнею з готською

формою.

З інших індоєвропейських мов пор. гр. 7t'ЇJ, 'lt~, іон. x'ij, х~
(куди).
274 Пор. укр. (застаріле) ни-ч, польськ. пі-с:
21б Є, однак, підстави думати, що ст.-в.-шм.

*kwi-.

.
4) ul1ёlaups (який великий), корелат до swalauis

(такни великии). Це слово утворене з орудного відмінка І~ё

(§ 4~2) і прикr:tетника laups (даної якості) (нім. beschaffeп).

пор. Іменник жшочого роду з основою -jё-:laudi (постать).

Цей займенник відмінюється як сильний прикметник (див

§ 436).

германських мовах
англ. \Vho,

індоєвропейських мов найближчим до готсько1 форми є ст.
інд. kasmad (від кого).

кореня

І) Jiapar (котрий з-поміж двох), пор. ст.-Р.-нім. hwedar,
ст.-са.кс. hwe(!ar, ст.-.англ. hw;:pp-:r, ст.-ісл. hvacJarr, а також
гр. 'lto'tєpac; ('lt- < *kw ), слов. котор"8н, лит. katras.

Неозначені займенники

§ 417.

§ 411.

Крім того, в готській мові були такі питальні за

wer, was,

what.

ка

§ 413.

йменники:

hwer

утворене від і.д~.

І) Sums (хтось, якийсь), пор. ст.-в.-нім., ст.-сакс"

ст.-анг.11. sum, а також гр.
(якийсь).

auo-cx11.6-~

(жодний), ст.-інд. sama

Можливо, що слід цього займенника (ідє. *smos) знахо

:11-иться у закінченнях дативів, про які ми говорили

више:

1mma, Pamma, !1amma < ідє. *i-smё-d, *to-smё-d, *kwo-smё-d.
Пор. теж гот. SІama, § 400.
Sums відмінюється як сильний прикметник (див. ,§ 436).
§ 418. 2) liazuh (кожний).
Однина:

Чоловічий рід
Наз.

l1azuh

Знах.

lianoh

Род.
Дав.

Середній рід

Jiah
liizuh
l1ammёh
liah

Жіночий рід
І1оh

З форм множини засвідчений ~ільки знахідний відмінок

чоловічого роду

lianzuh.

1~
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.

11і'

Історичний коментар і й (§ 419)

§ 419. Це слово складається з пит~льного займенн_ика
lias і т. д. та енклітики -uh, я~а ;порщн~на ет2~:1олопчно
з гр. 'tZ, лат. que, ст.-інд. са [ <щє. kwe] (1, але) · Го~ське
tiazuh дуже близьке своєю структу1рою до лат. qшsque
(кожний).
.
Ми вказували вище на збереження~перед енклІТИ!_(ОЮ д_ав-

<

ніх довгих ненаголошених голосних у формах _Iiaп;~eh
щє.
*kwo-sme-d- Jianбh
ідє. *kwom + герм. суф1кс -о-. У фор

<

мах без енк~ітики ці довгі голосні переходять в ~оротке -а:
liamma (а також imma, tJamma), Jiana (а також ша, pana)_. ·
§ 420. З) liaгjizuh (кожний). Відмінюється лише в однин~.
Чоловічий рід

Наз.

Середній рід

Жіночий рід

l'1arjizuh
tiarjammeh

Знах.

§ 421. Подібно як займенник l:iazuh_, цей займенник теж
зберігає деякі довгі голосні перед ен~лпикою -uh: -h. Сюди
належать форми liarjatбh (без енкл1тики . - _12afjata), lia~
jammeh (без енклітики - 12.arjamma)~ 12.arJaпoh (?ез енюн
тики - 12.arjana) та Iiarjбh (без енклпи~и ~ \'2.arJa).
u

Цей займеІНник утворився в результат~ об єднан~я за~~1е11ника Iiarjis (§ 414) з енклітикою -uh, -h, етимолог1я яко~ на-

419.

4) Ni aiпshun (ніхто, жоден). Відмінюється лише

в однині.
Чоловічий рід
Наз.
Род.
Дав.
З нах.

Середній рід

Форма без енклітики звучить

oin-o-m

+

герм.

Жіночий рід

ainshun

ainhun

ainбhun

ainishun
ainummehun
ainnohun (ainohun)

ainhun

ainaihun
ainohun

Істор и ч ни й коментар і й (§ 123)

Ainshun утворене від числівника ai~s .(§ 470) і су
-hun, спорідненого з старошдшською узагальнюючою часткою сапа, лат. -cun- ( qui-cun-que) ·.
.

ainana;

суфікс *-б. Форму

ainnбhun можна розглядати як гаплологічне скорочення пер
вісного *ainaпohun· з метою зменшення числа складів.

§ 424. 5) Ni 1'1ashun (ніхто). liashun зустрічається лише
в називному відмінку чоловічого роду. Воно утворене від зай
\1ею-шка lias та енклітики -hun. 277
§ 425. 6) Ni mаппаhuп (ніхто):
Наз.

пі manпahun

Род.

пі

Дав.

пі maппhun

З нах.

пі maпnanhun

manshun

Цей займенник утворений від іменника
енклітики -hun (§ 423).

Історичний коментарій(§ 421)

§ 422.

Ainnohun ( ainбhun).
вона розвинулася з ідє.

tiarjбh

1'1arjanбh

ведена в§

йти в -а-.

l'iarjatol1

1'1arjizuh

Род.
Дав.

ainnummehun (без енклітики - ainamma) та ainnohun (без
енклітики ainana).
Ainummehun. У цій формі, яка зустрічається й у вигJІяді
ainommehun (Luc. 8,43), важко пояснити тематичний голос
ний u (о). Він виник з ідє. *-о-: *оіпо- і повинен був пере

§ 426.
.1ише

7) haJ:iaruh

форма

(Skeir. V) .278

manna (§ 334)

та

(кожний із двох, обидва). Засвідчена

давального
відмінка
Це слово утворене від

однини l2a:f>arammeh
l'1aiar (§ 413) і -ul1

(§ 419).

Ainl2aparuh (кожний із двох, обидва). Засвід
ainl'1a!Jarammeh (Skeir. ІІІ). Це
слово утворене від ain-(§ 470), 1-iapar (§ 413) та -uh (,§ 419).
§ 428. 9) Крім перелічених, до неозначених займенників
:-.южна віднести і слова an par та aljis.
Antar (інший) споріднене з ст.-в.-нім. aпdar, ст.-сакс.
ёНаr, ст.-анrл. 6J;er, ст.-ісл. annarr, а також ст.-інд. aпtara9,

§ 427.

8)

ченпй лише давальний однини

.нп. aПtras.

Це слово відмінюється за типом сильної відміни прикмет
ників (§ 436).

Aljis (інший) споріднене з ст.-англ. elles (родовий відмі
нок). н.-англ. else, лат. alius, гр. ?дЛ.оr:,.
Цей займенник відмінюється за типом сильної відміни
прикметників з основою на -ja- (див. § 440).

§ 423.

фікса

(енклітики)

У відміні цього займенника зберігаються ~авю довr_1 го

лосні закінчень у формах ainohun (без енк.лпики 276

198

Пор. сказане про займ~нник sah в § 402.

аша),

277

З готським

l1ashun споріднене ст.-в.-нім. wergin, ст.-сакс. hweгgiп,

ст.-анrл. hwergen (десь). F ізниця між гот. -hun і зах.-герм. -gin пояснюєть
ся граматичним чергуванням. Пор. F r. К І и g е, "Urgerшanisch", 1913,
стор_ 215-216.
278

В

gotische

оригіналі написано liaflarammё. Див.
ВіЬеІ", т. І, 1908, стор. 465.

W. S t r е і t Ь е r g, "Die
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1f'
§ 429.

Особові

Перш а ос о б а:

Друг а ос о б а:

ik
miwiun-

І. Чол.

займенники

<

ідє. *eg-

<

ідє.

<

ідє.

<

ідє. *ІJ-

Cep. рід:

*me*wei-,

2.

рu(рїї?) < ідє. *ttl; *twju< ідє. *juizw< ідє. ? (пор. гр.

Сер. рід

§ 430.

Зворотний

si-

§ 431.
1. Чол. рід: sa
ра
Жін. рід: so
.ро
Сер. рід:раt-

2.

. З.
4.

5.
6.
7.

hi-uh, -h
-hun
jai
п
silbsam-

+

(сказав це).

Розділ

3

ПРИКМЕТНИК

займенник

< ідє.

Вказівні

В записі Бусбека Є такі 1айменникові форми:
ich ( = ik);
tzo ( =pu);
ies (=Jains), вживається в значенні «він»:
ies varthata (ille fecit);
tho, the (пор. sa, sб, pata) - артикль;
-ta ( = ita) в сполученнях vartha-ta (зробив це), maltha-l;1

§ 433.

is (i+s, z)< ідє. *іsi (s +і) < ідє. *і- (гот. ija: лат. eam)
it- (і +t) < ідє. *і+ *9. (гот. ija: лат. еа)

Жін. рід

< ідє. *kwо
120- < ідє· *kwa1'2.а- < ідє· *kwo + d)2.і- < ЇДЄ· *kwi-

Про відмінювання займенників кримсько-готської мови

особа:

Чол. рід

займенники

рід: \2.а-

Жін. рід:

crrpwЄ
ви обидва)

Третя

Питальні

§ 432.

Список займенникових коренів

*s~-

§ 434. Одною з характерних рис давніх германських l\ЮБ.
у тому числі й готської, є специфічна відміна прикметників.
К:ожний прикметник (за незначними винятками, про які буде
мова згодом) може відмінюватися в залежності від синтак
сичних умов за двома типами: сильною і слабкою деклінацією.

займенники

(s+a)< ідє. *s+o
( р+а) < ідє. *t+ o 27 g
(s+о)<ідє. *s+a
(р +о)< ідє. *t+ а
(р+а+t)ідє. *t+o+ct219

Сильна відміна прикметників

< ідє. *ki-:: ідє. *k( +е)
< ідє. *kw(e)+n
< ідє. ?
< ідє. ?
(пор. венетське sselboi, § 12)
< ідє. *som

§ 435. Це, по суті, прономінальна відміна; лише деякі
відмінки утворюються за типом номінальної відміни. На
решті, деякі відмінкові форми спільні для обох відмін.
Основи на а/ о

§ 436. Це найбільш поширені прикметникові основи в гот
ській мові. Іх відміну можна вважати стандартною для гот
ських прикметників.

Однина:
Чоловічий рід
279 В

корені цих займенників відбувається апофонічне чергуванн;;
кореневого голосного,
ідентичне з чергуванням тематичного голосного
першої сильної відміни іменників, а саме: рала, liana: pis, 1-ii.s
ідє. *to-,
*kwo-: *te-, *kwe-. В зв'язку з циМ' В. А. Богородицький висловлює цікавий

<

здогад щодо походження тематичних голосних, див. В. А. Б ого р оди ц

·к и й, «Введение в изучение современнЬІх романских и германских язЬІков» ..
М., 1953, стор. 162-163.
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Середній рід

Наз. t~~z~ (молодий)

jugg, juggata

Жіночий рід

jug~

Род.

j~

juggaizбs

Дав.

juggamma

juggai

Знах.

juggana

jugg, juggata

j_~~
201

Множина:

Середній рід

Чоловічий рід

Наз.

jugg_~

juggai

Род.

Знах.

Жіночий рід

j_~

jugg~-

креслити, що займенники uпsar,

-

І

izwar, J1apar, апраr не мають

реднього роду, а саме номінальну: uпsar, апраr і т. д.
коментарій(§§

437-439)

Основи на -а- належать до чоловічого та серед
нього роду і відповідають першій сильній відміні іменників;
основи на -о- належать до жіночого роду і відповідають дру
гій сильній відміні іменників.
§ 438. Наведена парадигма являє собою надзвичайно ці
каву картину змішання двох типів відміни: номінальної і про
номінальної. На основі порівняння з іншими індоєвропейськими
мовами ми приходимо до висновку, що первісно прикметники
відмінювалися за типом чистої номінальної відміни. Так,
у відміні прикметників старослов'янської мови основним є но
мінальниіі тип: дoRp"lt., довр.s, докро.
Поряд з цим існує
і вторинний прономінальний тип: докр"Іt.н, докр.su, доGро~.в.
Також і в інших давніх індоєвропейських мовах основним
залишається номінальний тип відміни прикметників. Поряд
з цим у латинській, грецькій, а також ста,роірландській мовах
·спостерігається дедалі значніший вплив прономінального типу
на номінальний. Цей процес почався, як здається, від форми

§ 437.

називного відмінка множини чоловічого роду 28 ' основ на -о
шляхом заміни старого індоєвропейського номінального за
кінчення *-os (пор. гот. stainos) прономінальним закінченням
ідє. *-оі (герм. -аі). Цей процес, який почався, як здається,
ще до диференціації індоєвропейських мов, ішов від займен
ників через прикметники до іменників. У германських мовах
він спинився на прикметниках; в латинській, грецькій та ста
рослов'янській дійшов до іменників.
zзо Форми, підкреслені прямою лінією,- прономінальні; форми, підкре
{;Лені хвилястою лінією, - спільні для номінальної та прономінальної
відмін; форми не підкреслені - чисто номінальні.
281 Пор. F r. К І u g е, "Urgermanisch", 1913, стор. 210.

.

Готська

j~80

в називному відмінку однини чоловічого роду закінчення -s
(пор. іменники типу wair і т. д., § 21 l, п. в). Ці займенники
утворюють лише одну форму називного відмінка однини се

Історичний

;\1ова

---

За цим типом відмінювалас.я більшість готських прикмет
ників, а крім того, ряд вказівних, питальних, а також усі
присвійні і неозначені займенники. Належить, однак, під
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І-~
.

jugggaim
juggans
--------

Частини

'----'----

juggaizo

juggaizё

Дав.

І

---------

І

І

t1ai

--

--+

'tOt

--

--"-

fullai

__ l __

----

1---- ----- -

т:о}J.о[

----

~

--

--

is-H

Латинська
-

Старослов'ян-

ська

Іменники

І

І

Грецька

І

Прикметники

Займенники

-

-

---

т'k (ти)

І

--

!

І

--,.-

рІепТ

1
- - -

_

--

_:_~fo~ли~оt
------ -----

lupl

1 _ _ _ _

-- ----

--:----""

І

П/\'І\НН

--і-:--

К/\'І\ЦИ

'1

Цсіі процес пояснюється тим, що між вказаними части
нами ;-.юви існують проміжні явища; так, між займенникач1~
і пр11ю1етниками знаходяться такі «займенникові прикметни

ки», як гот. аnрзг, aljis, alls і т. д. (пор. § 428).
Про!'.1іжною J1анкою між прикм~тни1~ами та імен~ик_змн є

\taca

субстантивованих прикметниюв, ~Іє~рикметниюв 1 т. д.

Так, наприклад, готські субстантивоваш ДІєприкметники типу

friuпds

(§ 330) відмінюються за іменниковим типом

(наз.

множ. friunds), а в старонімецькій «Пісні про Гільдебрандт а»
с.1ова цього типу утворюють вже прономінальні форми: наз.

множ. seolidaпte L-e
(стрільців).

Є підстави

< *-аі]

думати,

(мореходuі). род. множ. sceotaпtero

що в

. ..

готсьюи

.

мов1

епохи

.

шсJ1явуль-

фіанських текстів теж відбувся проuес <шрономі~:~алізації>:
відміни і!'.tенників. Особливо характерною у цьому Вlдношенш

є одна форма в купчій з Неаполя (написаній в 551 р.), а саме:

aahlaibaim (§ 357). Це давальний відмінок множини іменника
gahlaifs (товариш), утворений за прономінальним типом:
paim

-о-

juggaim

--+

gahlaibaim.

З:--.1ішання прономінального типу відміни з номіна.1ьним

-

явище загальногерманське. У всіх германських мовах за про

номінальним типом утворюються такі форми:

l) Чол о в і чи й рід. Давальний однини: гот. bliп
damma (сліпому), ст.-в.-нім. blintemu, ст.-сакс. blindumu,
ст.-англ. blindum, ст.-ісл. sp9kom (розумному); знахідний
однини: гот. blindana, ст.-в.-нім. ЬІіпtап, ст.-сакс. bliпdana,
ст.-англ. bliпdne, ст.-ісл. spakan; називний множини: гот.
blindai, ст.-в.-нім. blinte, ст.-сакс. bliпde, ст.-англ. · blinde, ст.
ісл. spaker (-er
*-аі + номінальне закінчення -r); родовий
множини: гот. blindaizё, ст.-в.-нім. bliпtero, ст.-сакс. blindaro,
ст.-анr.1. blindra, ст.-ісл. spakra.

<
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Основи на

Ж ін о чи й

р ід.

Родовий

однини:

гот.

blindaizos,.
ст.-в.-нім. blintera, ст.-сакс. blindaro, ст.-анrл. blindre, ст.-іс.п.
spakrar; родовий множини: гот. blindaizo, ст.-в.-нім. blintero,
ст.-сакс. blindaro, ст.-англ. blindra, ст.-ісл. spakra.
2)

З) С е р ед н і й

р ід.

Давальний:

однини

і

родовий

а) Легко ск л ад о в і

§ 440.

Однина:
Середній рід

Чоловічий рід

мно

жини див. чол. рід.

midi, midjata

Наз. midjis (середній)
Род.
midjis
Дав.
midjamma
Знах. midjana

Крім того, у всіх давніх германських мовах, за винятком
1·отської, давальний: відмінок однини жіночого роду являє со
бою прономінальну форму: ст.-в.-нім. blinteru, ст.-сакс. blindaru, ст.-англ. blindre, ст.-ісл. spakre. Готська мова зберігає
тут номінальну форму blindai (замість *blindizai, пор. pizai).
§ 439. Інші форми утворюються по-різному. Так, да
вальний: відмінок множини усіх трьох родів утворюється за
прономінальним типом лише в готській: та стаµоверхньоні
мецькій: мовах: гот. blindaim, ст.-в.-нім. blintёm. У всіх інших

Середній рід

Наз. midjai

midja

Род.
Дав.

midjaize
midjaim
Знах. midjans

іменників
blindum, ст.-ісл.

б)

§ 441.

sp9kom.

midja

жіночого роду:

(пор.

В множині цей тип не відрізняється від типу midjis.
За типом midjis відмінюється aljis (§ 428), sunjis (правд.~
вий), ga-wiljis ( єдинодумний:): unsibjis (зл9чинний), 1'1аГJІS
(§ 414), niujis (новий), fullato1s (досконалии) ._
За типом

!

••·

§ 255),

Нарешті, розрізнення між формою родового відмінка мно

жини чоловічого і середнього роду, з одного боку, і жіночого

роду, з другого,

daizo.

зберігається
ст.-сакс.
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особливість готської мови: blindaizё:

-

blin-

У всіх інших старогерманських мовах в цьому відмінку

давня

blindero,

єдність трьох родів:

ст.-англ.

blindra,

ст.-ісл.

ст.-в.-нім.

spakra.

blintero,

wilpeis

відмінюються, мабуть, деяю пр.ию,~етники,

як mildeis (лагідний:), afhaimeis (відсутній), anaha11ne1s (при
сутній:) та деякі інші. Однак точно цього твердити не можна.

бо в готських текстах дані прикметники у формах назив~ого
і родового відмінків однини, які вирішують про
до цього типу, не зустрічаються.

а12а,

тоді як в інших германських мовах тут зберігається
формальна різниця: ст.-в.-нім. наз. blint, blintiu; знах. blinta,
ст.-сакс. blind: blinda, ст.-англ. blind (також gladu - задово
лена): blinde, ст.-ісл. sp9k: spaka. Усі ці форми (за винятком
ст.-в.-нім. blintiu) номінально-прономінального типу.

wilpi

wilpi, wilpjata
wilpeis (дикий)
wilpeis
Дав.
wilpjamma
vvil рі, wilpjata
Знах. wilpjana

жіночого родів:

blinda

Жіночий рід

Наз.
Род.

Готська і староісландська мови зберігають формальну
різницю між називним і знахідним відмінками множини чо

хідного відмінків однини

Середній: рід

Чоловічий: рід

В староверхньонімецькій мові паралельні форми назив

В готській: мові, навпаки, збіглися форми називного і зна

midjos
midjaizo
midjaim
midjos

Однина:

назиnному відмінку однини середнього роду дві фор
ми номінальна і прономінальна існують паралельно
лише в готській: та староверхньонімецькій: мовах: гот. blind,
blindata, ст.-в.-нім. blint, blinta3. У старосаксонській: та старо
англійській мовах маємо тут лише номінальну форму blind,
у староісландській: лише прономінальну spakt.

ловічого роду: гот. blindai: blindans, ст.-ісл. spaker: spaka.
В інших старогерманських відмінках ці дві форми збіглися:
ст.-в.-нім. blinte, ст.-сакс. blinde, ст.-англ. blinde.

Жіночий: рід

В а ж кос кл ад о в і

В

Пр и м і тк а.

midja
midjalzos
midjai

midi, midjata

Чоловічий: рід

усіх

ного відмінка однини розвинулися і для чоловічого і для
blint, blinter (чол. рід), blint, blintiu (жін. рід).

Жіночий рід

Множина:

мовах тут панує стандартний: тип із закінченням -um, який
походить з першої сильної відміни іменників (гот. wulfam:

ст.-англ. vvulfum) і поширився на відміну
і прикметників: ст.-сакс. blindun, ст.-англ.

ja/jo

Історичний
і

іі

належн1сть

коментар і й (§ 442)

§ 442. Різниця між типами midjis та ~·ilpeis п?яс~юється
так само, як між іменниками типу har11s та hairde1s (f:І.и~.
§§ 248, 250). Те ж са~.е стосує.ть~я і жіно:ого Р?дУ. Тип m1d1a
відповідає типові Ьаща, тип w1Іj:н - типов~ band1 (§§ 264, 265).
Важливо підкреслити, що у відміні середнього роду збе
рігається різниця між легкоскладовими і ва~ко~кл~~овимн

прикметниками, а саме в родовому відмінку. ~ ВІДМІНІ Ї!\tен205

ників цього типу це розрізнення зникло, пор. midi:
wilpi: wilpeis !Поряд з kuni, reiki: kunjis, reikjis (§

midjis,
249).

У всіх інших старогерманських мовах типи основ на -jai на -і- збіглися в одному типі: ст.-в.-нім. mitti (середній).
пор. гот. midjis: hreini (чистий), пор. гот. hrains; ст.-сакс.
middi: hrёni; ст.-англ. midd, пор. grene (зелений): un-s.Cle
(злий), пор. гот. un-sёls; ст.-ісл. mi :'Jr: hreinn.

але

Основи на -і-

§ 44'3.

Однина:
Середній рід

Чоловічий рід

Наз. hrains (чистий)
Род.
hrainis
Дав.
hrainjamma
Знах. hrainjana

Жіночий рід

Наз.
Род.

hrainjar
hrainja

hrain

Дав.
Знах.

Наз.
Род.

hrainjaim
hrainja

unskaus

hrainjos

к о м е н та р і й

Характерним для цієї парадигми є закінчення

Відсутність розрізнення між формами називного відмінка
чоловічого та жіночого родів явище, яке існува.:10 вже
в індоєвропейській мові-основі. Так, етимологічно споріднене
з готським gamains (спільний) лат. commiinis теж не знає
розрізнення між чоловічим і жіночим родом. На цьому ла
тинському слові вигідно показати його складові частини:

-

префікс, -mїїп-

( < *-moin-) -

корінь, -і-

-

<

Давній тип основ на -і зберігається лише в називному та
родовому відмінках однини. У всіх інших
дигма не відрізняється нічим від основ на
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формах ця пара
(див. § 440).

-ja-

(слабий) 282 .

к о м е н т а р і й (,§

446)

іменникам

шпу

мовах існує окрема парадигма для прикметникових основ на

напр. ст.-в.-нім. gelo, ст.-англ. ~eolu, ст.-сакс.
кож ст.-ісл. gulr (жовтий).

-wa-,

Основи на

§ 447.

gelo.

а та

-u-

Однина:
Чоловічий рід

Наз.

(твердий)

Жіночий рід

Середній рід

hardu

hardus

hardjana

hardu

hardja

Чоловічий рід

Середній рід

hardus

Род.
Дав.

З нах.

те:-.rатичний

голосний, -s закінчення. В зв'язку з тим прагерманська
форма звучала *ra-main-i-z. Готська форма виникла в ре
зультаті закономірного зникання тематичного голосного та
оглушення кінцевого -z. Форма середнього роду звучить у ла
тинській мові commїїne ( *com-moin-i). В готській формі
середнього роду gamain зникло, таким чином, кінцеве -і (а не
-а, як у формі jugg; див. ,§ 436).

lasi\vs

В інших старогерманських мовах цей тип представлений
краще, ніж в готській мові; зокрема в західногерманських

І

-s

(тверезий),

§ 446. Ці прикметники відповідають
pius, kniu, triggwa (пор. §§ 251, 252, 266).

r

( § 444)

в називному відмінку однини жіночого роду; цим ця форма
схожа з іменниками типу qens (§ 278).

сот

*qiwa

qiwis

І с то р и ч н и й

До цього типу відміни належить декілька прикметників,
як gamains (спільний, загальний), brїiks (корисний), analaugns (захований), anasiuns (видний), andanёms (приємний),
andasёts (відразливий), sёls (добрячий), skeirs (ясний) та
деякі інші.

§ 444.

*qiu

*qius

У множині засвідчена ті.1ьки форма називного відмінка
чоловічого роду qiwai.
Сюди належить декілька прикметників: f aus (ма.111іі),

hrainjos
hrainjaizO.

hrainjaizё

І с т о р и ч н и й

Жіночий рід

З пах.

Жіночий рід

hrainja

hrainjans

Середній рід

Дав.

Середній рід

hrainjai

Чоловічий рід

Однина:

Множина:

Чоловічий рід

Основи на

hrains

hrain

wa/wo

§ 445.

Множина:
Наз.
Род.

hardjai

Жіночий рід

hardja

hardjos
hardjaizo

hardja

hardjos

hardjaizё

Дав.

З нах.
282

hardjans

В цьому слові зберігається в кінці слова

-iw-.

У слові чius -іw

перейшло в iu. Це пояснюється тим, що в готській маві дифтонг iu не
може знаходитися в ненаголошеному складі. Пор. форми suпjus, suшwe

(§§ 292, 293).
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До ц1є1 в1дміни належать ще такі прикметники, як paursus
(сухий), qairrus (лагідний), tulgus (міцний), aggwus (вузь
кий), manwus (готовий), aglus (важкий), plaqus (ніжний,
м'який), seфus (пізній), twalibwintrus (дванадцятирічний);
можливо, також laushandus (той, в кого порожні руки),
hnasqus (м'який), kaurus (важкий). К:рім того, в готській
мові існував колись і прикметник *filus (численний); однак
у відомих нам текстах

зберігається лише форма середнього

роду у функції іменника та прис.1івника:
І с т о р и ч н и й

§ 448.

к о м е н т а р і й

filu.
( § 448)

Ці прикметники відповідають щодо своєї

іменникам

четвертої

сильної

відміни

sunus, f aihu,

основи

handнs

(§ 283).
З

давньої відміни збереглися лише форми hardus та
hardu; усі інші утворюються за типом основ на ja/jo (§ 440).
Перехід до іншого типу відміни пояснюється тим, що вже
в індоєвропейській мові-основі в жіночому роді ці прикмет

ники відмінювалися за типом основ на

кож hart), ст.-англ. heard, ст.-сакс. hard, ст.-ісл. har(Jr.
В давніх індоєвропейських мовах тип прикметників на

-u-

досить поширений: готському hardus відповідає етимо.аогічно
грецьке xpa'tu~ (сильний) з тою самою основою, що й у гот
ській мові; крім· того, пор. ст.-інд. tanuq (тонкий), жін. рід.

(основа

на

-ja-!), гр.

(тонкий) 28 4,

'tavu

Чоловічий рід

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

tanvi),

слов. т~.н-..к....

лат.

У германських мовах слід

punnr .(<Jiunn-i- <*J>unw+ja <punu-).
Слабка відміна прикметників

Однина:
Середній рід

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

jugga

juggo
juggins
juggin

juggan

283 Пор.
28 4

кою,
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Жіночий рід

juggon

F r. К І u g е, "Urgermanisch", 1913, стор. 203-204.
Зустрічається лише в складних словах, напр. 'ta'lu-~Aoш;

r ладкою

корою)

.

juggans

ча.ти сильну

juggona

1 с_.ІJабку форми: r:imanc!s, nirпanda: і11ші форми

вс1х трьох род1в лише слабю, причому в жшочому роді
виступає основа -ІП- (а не -оп!) за типом hauhei (,§ 311).

Однина:
Чоловічий рід

Середній рід

Наз. nimands, nimanda
Род.
nimandins
;J.ав.
nimandin
Знах. nimandan

Жіночий рід

nimando

пimandei

nimaпdo

nimandeins
nimandein
nimandein

.Множина:
Чоловічий рід

Середній рід

Наз. nimandans
Род.
nimandane
;J.ав.
nimandam
З нах. nimandans

г)

Компаративи

Жіночий рід

nimandona

nimandeins
nimandeino
nimandeim
nimandeins 285

nimandona

прикметників.

Форми

1 тут утворюються за типом haнhei; чол. рід

жіночого

Iaggiza

роду

(довший),

сер. рід laggizo (довше), жін. рід laggizei (довша) [§ 451].
д) Давні суперлятиви (компаративи?) на -ma: hleidнma
та іш1;1і (пор. § 457). І вони утворюють форми жіночого роду
з суф1ксом сїn-; чол. рід Ьleiduma, cer.. рід hleidumo. жін. рід

hleidumei.

juggo
juggons
jнggon

juggo

juggons
juggono
juggom
juggons

в) Дієприкметники теперішнhоrо часу. У відміні цих діє

.

У готській, як і в інших старогерманських мовах,
слабка відміна прикметників не відрізняється нічим від
відміни іменників з основами на -п- (§§ 302, 311, 314).

§ 449.

Чоловічий рід

juggona
juggane
1uggam

прикметників .називний відмінок однини чоловічого роду може

ten11-is

тематичного голосного -u- даного прикметника зберігається
в подвоєнні попереднього -п-: ст.-в.-нім. dunni, ст.-англ. pynne,

ст.-ісл.

Жіночий рід

За с.1абкою відміною відмінюються усі ті прикметники, що
ї1 за сиJ1ьною. Лише до слабкої відміни належать:
а) Займенники sama і silba (§§ 399, 400).
б) Порядкові числівники, починаючи від «третій»: jJridja,
f:Jгidjo.

(перейшло до основ на -і- під впливом форми жіночого роду,

пор. ст.-інд.

Середній рід

juggans

*-ja- (>герм. *-jo) 283 .

В інших германських мовах цей тип зник зовсім в резуль
таті повного переходу цих прикметників до типу основ на
ja/jo. Так, готському hardus відповідає ст.-в.-нім. herti (а та

tanvi

Множина:

І ст о р и ч н и й

к о м е н т а р і й (,§ 450)

§ 450. Наявність двох типів відміни прикметників - одна
з найбільш характерних рис усіх старогерманських мов. Гот-

(з тон

285

Дієприкметник минулого часу відмінюєтьсн як стандартний при

ю1етник (напр.

14

Б.

І.І.

laggs)

за сильною і слабкою відмінами.

Задорожниіі
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г
ському laggs: lagga (довгий) відповідає ст.-в.-нім. l~пg: lango.
ст.-сакс. lang: lango, ст.-англ. l9ng: l9nga 286 , ст.-Ісл. langr:

laпge.

.

К.о:-~п~ративи відміню~ться в готській мові лише за с.1аб

К?Ю _вІДмшою прикметниюв, пор. § ~49; супер.11ятиви можуть
вщмшюватися як за слабкою, так І за сильною відмінами.

.

Основа - ІП- у відміні жіночого роду дtєприкметниюв тепе
рішнього часу та компаративів висту~ає лише в готській та

Суплетивні

північногерманських мовах.2s1 У захІДногерманських мовах
зустрічаються в слабкій відміні прикметників лише основ11
ап: іп: оп.

§" 452.

ники

іменник

-

особливо

go}>s (добрий) - batiza iusiza (Gal. 4, І) - batists·
ubils (злий) - waiгsiza - wairsits;
'
mikils (великий) - maiza - maists·
leitils (малий) - minniza - minnist'a.

'ltAti'tw'\I (широк~~лечии чоло~Ік). ЦІ н.~ен

поширені у

функцн

власни_х

Імен:

давка)2вв.

В готській мові є також субстантивовані прикмt>тники
з основами на -п-, напр. parba (жебрак) від }>arbs (той, що
потребує), liuta
(лицемір)
від liuts
(лицемірний). ,,·eih;i
(жрець) від weihs (святий) та ін.
Ступені порівняння прикметників
У готській, подібно як і в інших давніших гер
манських мовах, існували два ряди суфіксів для у~ворення

§ 451.

вищого і найвищого ступенів порівняння прикметниюв .. ~они
відрізнялися один від одного голосним; в одному рядІ оу.по
-і-, а в другому -о-:
І)

2)

вищий ступінь -іzап-; найвищий ступінь -ista.-;
вищий ступінь -бzan-; найвищий ступінь -бsta-.

Приклади. П-ерший тип: hauhs (високий) - _hauhiza hauhista; maпags (многий) - managiza - maпag1sta; harcius
(твердий) hardiza - hardista.
Другий тип:
garaihts (справедливий) - ~ar~ihtoza -·
garaihtosta; swir:ьs (сильний) - swirфoza - swшposta; handugs (мудрий) - handugoza - handugosta.
286 Варто тут вказати на цікаві!~ факт витіснення. слабкої форми
родового відмінка множини староанглшськ~х прикметниюв сильною фор

мою: замість рідко вживаного IQngena, godena виступає сильна форма
(довгих), godra (добрих).
.
287 Див. А. Не u s І е r, "Altislandisches Elementarbuch", 1921, стор. 8-l.
288 Пор. також римські імена Dorso, Cap~to, Labeo, Fronto («горбун»,

IQngra

«головатий», «губатий», «з великим лобом»)
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1 т.

д.

вищого
·

І с т о р и ч н и й к о м е н т а р і й (§§ 453-459)

Е't~а[3ш''

(грецький географ),
ПЛti'twv
(грецький фІ.1_10соф-ІДеал1ст).
Пор. римське прізвище Rufo (основа -оп) вІд !1~икметю1к;:;
rufus (рудий). Близькі до цих ут.воре~ь римсью Імена ,тилу
Naso від пasus (ніс), Cicero ВІД c1cer (горошина, ооро

утворюють форми

наивищого ступеюв вщ 1нших коренів. Сюди належать·

Тип прикметників з основою на носовий _приголосниіі
походить з індоєвропейської мови-основи. !оч~-~-ше кажучи.
суфікс *-en/-on- був тут засобом субстантив1за~11 прикметн.~1J{ів. Так, у грецькій мові від прикметника a'tpa~oc; (косоо~ии,>
у rворювався іменник a'tpti~w" (косий), від _?РИкме:ника. ~Nиu~
(широкий)

Деякі ~рик~е~ники

форми

§ 453.

Суфікси з голосним -і -

дження: германському

індоєвропейського похо

-іzап- відповідає ідє. *-іs+оп- п~р

мансь~?МУ.:іstа- і_дє. *is_+to-. _Іреба підкреслити, що в 'індо

європеисьюи мовt-основІ суфІкс слабких основ *-оп- не му

сив обов'яз~ово виступ.ати в парі з властивим суфіксом ком

паратива *-Is-; належшсть компаратива до слабкої відміни_
r~рманська особливість. Суфікс суперлятива *-isto- складний;
ВІ~ складаєт~ся ~" комп_аратив!fого ~уфікса *-is-, поширеного
в шдоєвропеисьюи мов1-основІ суф1ксом *-to-, за допоl\юrою
якого, ~к бу~е показано згодом (§ 491), утворюються й по
рядковІ ЧИСЛІВНИКИ.

§ 454.

При об'єднанні кореня прикметника з суфіксом

ком?арати~а (а згодом і суперлятива) наголос переходив на
кор1нь, тощ як форма позитива мала наголос на суфіксі, пор.

~Р· ~ou~ (сол?дки~): комп. ~oto'\I [ < *sw~d-is-on] (солодший),
є/,ахщ (малии): єЛ.асrао'1. Цим пояснюється в германських мо
вах перехід ідє. суфікса -is- в герм. -iz-, а також граматичне

чергу~а~ня приголосного в кінці кореня. Так, готському пози

!ИВОВІ JUggs [<г"ерм .. *juп~-a-z, ідє. *ju\v;:mk-6-s, пор. ~1ат.
_1uve~cu~ (мол~~ии)] в!дповІДає компаратив jйhiza ( <герм.

JUOX-Iz-o, ІДє. · JUW<-Шk-Is-). Те саме стосується староісланд
ського ungr (молодий): бrе (молодший).
Германсь~ий ~уфікс компаратива -iz-, який зберігається

?ез. будь-якоІ змши в готській мові, виступає в західно

І швшчногерманських мовах у вигляді - (і) r- (процес рота

ц_изму!). Наприю~ад, готськом~ Iaggs (довгий) : laпg-iz-a
вщповщає ст.-в.-юм. Іапg : leng-Ir-o, ст.-сакс. Iang : Іепg-іг-а,
ст.-англ. l9ng: ~eпg-r-a, ст.-ісл. laпgr: Ieng-r-e.
. § 455. ~У~Ікс суперлятива *-isto- зустрічається і в деяких
шших давюх шдоєвропейських мовах, в першу чергу в старогрецькій та староіндійській, напр. гр. ~otcr'to~, ст.-інд. svadisthah
[ <ідє. *swad-ist(h) o-s] (найсолодший).
·· ·
14*
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ЦеИ суфікс також поширений у всіх германських мовах,
пор. гот. lagg-ist-s, ст.-в.-нім. leng-ist-o, ст.-сакс. leng-ist-a, ст.

англ.

leng-est-a, ст.-ісл. leng-st-r.
§ 456. Другий ряд суфіксів для утворення ступенів порів
няння, а саме -оzап-, -osta-, виник на грунті германських мов
і не має паралелей в інших індоєвропейських мовах, якщо не
враховувати латинських форм meli-or-em, min-or-em.
Виникнення цього типу неясне; можливо, ми маємо тут
продукт стягнення кореневого -о-

(у випадках, якщо корінь

являв собою відкритий склад або так званий двоскладовий ба
зис) з суфіксом -iz-: o+iz >-oz-, o+ist -ost. Це молода, над
звичайно продуктивна категорія, яка, очевидно, поширюєтьсн
зя рахунок старої. Цим пояснюється неможливість встановити
:межі розподілу старих і нових суфіксів. Щодо готської мови
можна лише сказати, що нові суфікси обмежені прикметни
ками з основами на а/о, отже, найбільш продуктивним типом;
в інших германських мовах правила розподілу інші. Про
взаємовідношення цих двох типів суфіксів в історії готської
мови ми не знаємо нічого; у ряді інших германських мов,
в першу чергу інгвеонських і скандінавських, переміг тип з го
лосним -о-. Лише в німецькій мові основним залишився тип

н.-англ. hшd,most

m1k~ls, le1t1ls -

поршняння. До

пе u

це, власне, позитиви, які не мають с~vпені~

иських М?ВаХ: Гр.

,

(\ '

CijCI'!JO~

ст.-слов.

(котрий з двох), гр. 1t6-"tєpo~, лит.

ka-trii.-s,

слов

KO·TOj)hl·H.

х ІНДОЄВроaota'tOC

ДОЕ~"h:

л0~чни, укр. добрий: кращий і т. д. Харак~

великии, малин.

'
в і.нших старогерманських

Подібні прикметники існують

:-.ювах:

гот.

ст.-в.-нім.
ст.-сакс.

ст.-англ.

ст.-ісл.
rот.

ст.-в.-нім.
ст.-сакс.

ст.-англ.

ст.-іс.л.
гот.

ст.-в.-нім.
ст.-сакс.
ст.-англ.

ст.-ісл.

чий рід має суфікс -ІП- (напр. hleidumei).
Готська і англосаксонська мови знають сполучення цього
суфікса із суперлятивним суфіксом -ista-. Так виник склад
ний суфікс -umista-, пор. гот. aftumists (останній): ст.-англ.
\Eftemest, гот. frumists (перший): ст.-англ. fyrmest, гот. aulш-

Індоєвропейський компаратив цього типу мав суфікс *-его-, *-tero-,
напр. гр. 1),u-к.u-"tєpo;
(солодший). Сліди утворень цього типу зберігаються
в гот. anpar (інший), пор. ст.-інд. an-tara-~, лит. an-tra-s та гот. liapar

a!J-Єt'IW'I;

терно, .що в ?1льшості індоєвропейських мов суплетивні форми
ступею~ порш~:яння мають такі прикм:етнш~и: добрпіі, поганий

утворення збігаються з нормальними компаративами також
і формально: вони відмінюються за слабкою відміною, жіно

-oz-,

(добрий):

bonus : melюr : optimus, ст.-ірл. maith (добрий): ' ferr"': d~~h·

основі він мав значення суперлятива. 290 Цей суфікс виступає
у шістьох словах: fruma (перший), пор. ст.-сакс., ст.-анг.п.
forma, лит. pirmas, гр. 1tp61.i.oc;; innuma (внутрішній), пор. ст.
англ. innemest, ст.-в.-нім. innaro (з іншим суфіксом!); auhuma
(вищий); af-tuma (останній), пор. ст.-англ. ooftemest; if-tuma
(наступний); hlei-duma (лівий). Як було сказано вище, ці

290

не мають

них приєднуються слова bat·
·, ·
·
1za, waiгs1za
·
· · t
ma1za, .mшшs а, яю, в свою чергу, не мають форм по
'
Аналопчне явище суш1етивізму знаходимо і в ~·нши . зитива.

gops
guot
god
god
go}Jr

batiz<I
be33iro
betera
bet(e)ra
betre

batist<1
be33isto
besto
bet (е) st
beztr

ubils
ubil
ubil
yfel

\vairsiza
\Virsiro
v.rirsa
\Viersa
verre

\Vairsista
\virsisto
\Virsista
\\'iersta
\'erstr

Серед інших індоєвропейських суфіксів, за допо

289 Мається на увазі утворення ступенів порівняння з умлаутом коре
невого голосного або без нього. Умлаут вказує на тип -iz-, -ist-, відсутність
умлаута на тип
-бst-; пор. нім. lang: liinger, alt: iilter та англ. long:
longer, o\d: older (поряд з elder із спеціальним значенням).

мови

Щодо суплетивних форм компаратива і супе ля

§ 458.

могою яких утворюються ступені порівняння прикметників.
зустрічаємо в готській мові непродуктивний суфікс -uma. На
увагу заслуговує факт, що в готській мові цей суфікс має
компаративне значення, тоді як в індоєвропейській мові

212

т. д. Інші германські

1

ти.в~ мо~~а сказати таке. Готські прикметники gops u~ils

на -і-289.

§ 457.

91

mists (най!3ищий) ; с:.-англ. ymest, гот. hindumists (останній):
таких форм.

гот.

ст.-в.-нім.
ст.-сакс.

ст.-англ.

ст.-ісл.

іІІг

mikils
mihhil
mikil
micel
mikell
leitils
Juzzil
luttil
IYtel
litell

шаіzа

шaista

mёro

meisto

mёra

mёsta

mara
meire

m~st

mestr

minniza
minniro
minnera
І ressa

1.е st292

шinne

minztr

minnista
miпnisto

minnista

З давнього ~уфікс~ -mest виникає в англійській мові в резу.н..таті
·most, пор. англ. iп-most, upper-most і т д
~от. fr~ma, ~т.-англ. fo:ma (а також fyrmest, fyrest, суч. англ. formeг' т~
f1rst) вrдповщає ст.-в.-юм. furisto (н.-в.-нім. Ftirst) 3 нормальним суфіксом
291

переосмислення новии суф1кс

суперлятива.

292

Староанглійські форми вищого і найвищого ступеня утворені nід

зовсім і~шого, кореня, а саме *lais-: *Jaisizon-, *Jaizista-; пор. старофризькі
форюr Jessa, leresta.
213

~
.

Готське слово iusiza (кращий) ізольоване і не має·
етимологічних відповідників в інших германських мовах; воно

§ 459.

споріднене з слов. о~мни (кращий).

І

Нарешті, належить згадати, що гот. fruma (перший) -- це
суперлятив прислівника faur (а) (попереду); гот. airiza (пре
док) це за походЖенням компаратив прислівника air

(вчасно). Сюди належить і ст.-в.-нім.

ёristo, ст.-англ.

14. fidwortaihun
15. fimftaihun

І

reresta

(перший).

Про прикметники

в кримсько-готській мові

§ 460. В записі Бусбека зустрічаємо такі прикметники:
alt [=alds] (старий), telich (дурний), ieltsch (vivus sive sanus),
gadeltha (pulchrum), atochta (malum), \vichgatn [ =lreitata]
(album), knau (bonus). Слово ieltsch, можливо, є іменником
( =hаіlіра-здоров'я), а ·прикметник звучить iel ( =hаіls-здо
ровий). Прикметники gadeltha ( = gatilata -·підхоже?), ato::hta
(=*hatugata - ненависне?) та knau- етимо,rюгічно неясні. 29:1
Щодо морфології можна вказати на відсутність -s в на
зивному відмінку чоловічого роду; -alt, -iel та -(а) ta в тому
самому відмінку середнього роду: wichgata, gadeltha і т. д.
Розділ

Відмінювання числівників

§ 462.

4

Наз.
Род.
Дав.
Знах.

чаємо такі числівники.
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Середній рід

t\vai

.

Жіночий рід

twa

t\VOS

twaim
twa

twos

twaddjё

twans

Порядкові

1. ains
2. twai
З. *f>reis
4. fidwor
5. fimf
6. saihs
7. sibun
8. ahtau
9. niun
10. taihun
11. ainlif
12. twalif

Крім того, засвідчена

fruma
anJJar
J>ridja

Наз.

saihsta

•
ahtuda
niunda
taihunda

стор.

ll0-114.

форма називного

відмінка

двоїни

t\\:a у сполученні twa pusundja (дві тисячі) [Nehem. 7, І 9]. 294
§ 464. * рг е і s :
Чо.1овічий рід

Про етимологію кримсько-готських слів див.

mente des Gotischen", 1911,

s відмінюється як сильний прикметник (§ 436),

Чо.1овічий рід

В пам'ятках готської мови, які збереглися, зустрі

Кількісні

Аіп

:чоже утворювати й форми множини.
§ 463. Twa і:

ЧИСЛІВНИК

§ 461.

fimftaihunda

20. twai tigjus
30. J;reis tigjus
40. fidwor tigjus
50. fimf tigjus
60. saihs tigjus
70. sibuntёhund
80. ahtautёhund
90. niuntёh1,шd
100. taihuntёhund
200. twa hunda
300. );rija hunda
500. fimf hunda
900. niun hunda
1000. );ЇЇsundi

,

Жіночий рід

prija

Род.

}Jrijё

Дав.
Знах.

prim
J;rins

§ 465.

Середній рід

prim
J;rija

prins

Числівники від чотирьох до дев'ятнадцяти в атри

бутивній функції здебільшого не відмінюються; в іменниковій
функції вони відмінюються як іменники з основами на -і-,
напр. наз. fidwor, род. fidwore, дав. fidworim.

F r.

КІ

u g е, "Ele-

:l94 Пор.

§ 467,

зокрема виноску.

21;;

§ 466. Т і g j u s tigus (десяток).

ни ка

це називний відмінок множини імен -

ної відміни іменників (основа на
Наз.
Род.
Дав.
Знах.

§ 467.

Нuп dа -

стане ясним, що в германському численні змішалиl:ь дві
системи: децимальна (індоєвропейська) та дуодецимальна
(вавілонська?). Сліди цього зберігаються також в етимоло1'ЇЇ
деяких числівників і в їх семантиці. С.пова ainlif, twalif скла
даються із числівників ain (знахідний однини?), t\va та еле
мента -lif, який може походити з ідє. кореня *Ііk\v-(лічити,.
рахувати); порівняння з литовським vienuo-lika (одинадцять),
<lvy-Iika (дванадцять) доводить :.южливість такої етимо

Відмінюється за типом четвертої силь

-u-):

tigjus
tigum
tiguns

називний відмінок множини ім1:нни1.;а

середнього роду першої сильної відміни

huncl ( сртня)

.югії.296

[оснпва

Наз.

hunda

Такt1м чином, ці числівники означш1н первісно «додай
(до десяти) один (два)». Так само й числівник hund (сотня)
означав первісно «сто двадцять», тобто «Ве.1ика сотня», нім.

Род.
Дав.
З нах.

·hundё

Cirosshundert.

hundam
hunda

англійській мові ряду числівників від сім.J.есяти до ста двад
цяти, які утворюються за типом: сімдесят hundseofontig,
сто двадцять- hundtwelftig (в центрі цьшо сю ва знаходиться
twelf - дванадцять, пор. гот. t\\·alif). При зіткненні готів

на -а-]:

и

s uпdі Однина

Наз.

Множина

Jiusundi

Двоїна

pusundjos
pusundio
pusundjom
pusundjos

Род.
Дав.

З нах.

Форму

І:

це іменник жіночого роду з основою на -!б-:

!І

pusundja (?)

(!

pusundja можна вважати залишком давньої двоїни
§ 249),

або множини середнього роду (за типом reikja, див.
якщо приймемо можли·ву зміну граматичного роду. 2 95

§ 468. П ор я дко в і чи с JI і в ники.
нюється як слабкий прикметник; жіночий рід:
anpar -

Fruma відміfrumei (§ 457);

j.

за типом сильної відміни прикметників. У називному

однини чоловічого роду немає закінчення

-s

(пор.

liapar

~:
·І

і т. д.).

ї

".1І

Усі інші порядкові числівники відмінюються як слабкі при

І

кметники.

І с т о р и ч н и й

к о м е н т а р і іі

~

( §,§ 469-49 І )

Кількісні числівники

§ 469.

ПривертаЄ увагу різниця в утворенні числівників

одинадцять і дванадцять,

з одного боку, та від тринадцяти

до дев'ятнадцяти, з другого, а також від двадцяти до шіст
десяти, з одного боку, та від сімдесяти до ста, з другого.

Так, дванадцять звучить по-готськи twalif, чотирнадцять-fіd
wбr taihun (4+10), шістдесят saihs tigjus, сімдесят sibunf:ёhund. Якщо зважити, що граничні числа - дванадцять
і шістдесят це основні одиниці дуодецимальної (сексаге
зимальної)
295

системи числення

( 12 -

дюжина,

60 -

копа), то

Пор. F r. К І u g е, "Urgermaпisch", 1913, стор. 257. W. В га u п

l\

"Gotische Grammatik", 1920, стор. 77, заперечує існування цієї форми в

тексті; замість Pusuпdja він читає pusuпdjos.
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J

На

греко-римською

1 шслення,

це

вказує,

культурою,

зокрема,

де

була

наявність

децимальна

у

старо

систt::м<J

почалося переосмислення поняття :шnd. Деякий час

це слово, без сумніву, означало одночасно «СТО» і «сто двад

нять». На це маємо вказівку в готському тексті (І. Kor. 15, 6),
де грецьке
'itЄ\l'tєxovtot<;; t).оєЛ~:роТ<;; (п'ятистам братам) rіерекла
:tається fimf hundam taihuntёwjam broprё. Слово taihuntёwjaш
(десятидільним, десятирозрядним), якого, до речі, в грецькому
оригіналі немає, як атрибут до hundam додане для пояснення,
що в даному випадку
hundam означає норма.11ьну сотню
(ІОХ10=100), а не «велику сотню» (10Х12=120).
Числівники від одного до ста належать, без сумніву, до
основного словникового фонду. Цим пояснюється, що в таких
близько споріднених мовах, як старогерманські, ці слова
утворені від спільних коренів, які, в свою чергу, мають сп1:\Іологічні паралелі й в інших індоєвропейських мовах. При
Іl,ьому треба, однак, пам'ятати, що спосіб утворення числівни
ків від двадцяти до дев'яноста має паралель лише в ба.т~то

слов'янських мовах.
§ 470. Готському ains відповідає ст.-в.-нім. сіп, ст.-сакс.
en, ст.-англ. an, ст.-ісл. einn. Це прикметник з основою на -а-,
герм. *аіn-а-z<ідє. *oin-o-s, пор. гр. ot\11) (одиниця), .1ат. tinus

( <*oinos). Пор. теж слов. ннок' (чернець), лат. йnicus, гот.
ainaha (єдиний) та укр. і рос. одинокий (контамінація один+

•

ннок,?).

Z\vei, ст.-сакс. twe, ст.-англ. t\'Іа,
duo, duae, гр. ouw, ст.-інд. dvau, dva. dve,
слов. д"~"' д'кіr, лит. du, dvi.

§ 471.

,І

ст.-ісл.

Т

tveir;

w

а і: ст.-в.-нім.

лат.

Прим і тк а. Щодо форми twaddjё пор.
296 Інакше пояснюється
"Orgermaпisch", 1913, стор.

етимологія

§ 25.

цього

елемента

у

f г. К І u g с,

253-254.
217

*р r е і s. В rотських текстах немає засвідченш о
відмінка цього числівника. Імовірна реконструк

§ 472.
·називного

ція звучить: чол. і жін. рід *preis; пор. ст.-в.-нім. drie,
·ст.-сакс. thrїе,ст.-англ. prio. ст.-ісл. J,rir. Германський корінь
звучав *рrтідє. *trei
es, пор. ст.-інд. trayas гр. 'tрєІс;,
лат. tres (trї-ginta=30), слов. трhІє, лит. trys.

<

§ 473.
приклад

•
г:

І

1
І

+

F і d w б r. У складних словах виступає fidur, на
fidur-f alis (чотирикратний), fidur-dбgs (чотиридвн

ст.-ангJ1.

приголосного:

feower;

ст.-в.-нім.

зубний

знаходиться

лише

ногий).

fidwor розвинулось з догерманського слова
*petw6res. Кидається у вічі, що слово «чотири» в інших індо
європейських мовах вказує на архетип
*k\vetwбres: лат .
.quattuor, ст.-інд. catvara~, слов. четhІІ)6, лит. keturi. Праформг
цього числівника в інших герм"~нських

*pekwr-, *pekwur-.

мовах зводиться до

це

сталося

під

fimf (п'ять)297.
§ 474. F і m f: ст.-в.-нім. fimf, finf, ст.-сакс" ст.-англ. fif,
ст.-іс.п. fimm. Ідє. архетип: *pegkwe, пор. гр. 7tЄv'tє, лит. penki,
ст.-інд. panca,
слов.
ПА\ТІІ. ( < *penk + ti-), лат. quinчue
*penkwe, пор. coquor < *pekw-).
§ 475. S а і h s: ст.-в.-нім., ст.-сакс. sehs, ст.-анrл. siex,
СТ.-ісл: sex; лат. sex, гр. Ц, СЛОВ. W6С'І'ІІ., ЛИТ. sesi.
§ 476. S і Ь u п : ст.-в.-нім. sibun, ст.-сакс. sі'Ьuп, ст.-англ.
s~ofon, ст.-ісл. sjau. В германському архетипі *seЬun немає

(<

Прим і тк а. Щодо етимології

§ 482.

приголосний.

Належить звернути увагу на збереження носового приго

.порядкового числівника (гот. піuпdа).

~у две.ат~., de1simts. У всіх інших індоєвропейських мовах числівник де
в'ять починається з п- (пор.

218

§ 478).

tigus

див.

§ 150.

пор.

§ 469.

Числівники від тринадцяти до дев'ятнадцяти утво

"dvandva"), до ск.паду яких

входило відповідне слово для означення одиниць в юкстаrю

niun). Можливо, це пояснюється впливом відповідногr

наступно

ainlif, twa\if

рюються як складні слова (типу

лосного в кінці цього слова, подібно як і в числівнику дев'ять

d·

niuп

§ 480. А і п 1і f: ст.-в.-нім. einlif, ст.-сакс. ёllevan, ст.-анr.1.
,e.nleofan, ст.-ісл. ellifu, пор. лит. vienuo-lika.
§ 481. Т w а 1 і f: ст.-в.-нім. zwelif, ст.-сакс. twelif, ст.-англ.
t\\•elf, ст.-ісл. tolf, пор. лит. dvy-Iika.

шсля губного дентального приголосного, який зустрічаєтьсv.

і слов'янське ДЄК.А'І'ІІ. та литовське devyпi завдячують своє

кінці

"

Пр 11 мітка. Щодо спорідненості між tаі!шп і

tв у~і.х інши:: індоєвропе.йських ~овах: лат. septem, гр. Є'Іt'tсі,
ст.-шд. sapta, лит. septyш. В слов янська.му евдм11. зник губний

Це є асиміляція до слова того самого семантичного ряду. Подібно

в

в'янські і литовські форми могли виникнути під впливом порядкових числівників (або являють собою результат суфік
сального утворення), а збереження -п може пояснюватися та1..:
са:-.ю, як і в sibun та niun.

наступного числівника

291

приголосного

"'

впливом

§ .477. А h t а u : ст.-в.-нім., ст.-сакс. ahto, ст.-англ. eahta,
·СТ.-ЇСЛ, atta; В індоєвропейській МОВі-ОСНОВі це СЛОВО МОГЛО
кінчатися на *-ou (пор. германські форми) або на *-б: лат.
осtб, гр. ox'tw, ст.-інд. astau, лит. astuonl, слов. оем11. (утво
,рено як еедм11.).

носового

<

початку цього r~рманського слова замість індоєвропейського

можливо,

збереження

Іk є вторинним голосним).
Виникає питання, чи в кінці ідє. архетипу належить по
ставити *-t-. Про це говорить наявність цього приголосного
в слов'янській та литовській мовах: Д6t.ii\1'h., desimts, а також
Jбереження носового приголосного в германському числівнику.
Проти цього свідчать інші індоєвропейські мови: лат. decem,
rp. ОЄха ( *dekm), ст.-інд. da<;a.299 Треба зважити, що сло-

Виникнення лабіального приголосного на

неясне;

о

Про

§ 476.

.

Готс1:.І\е

(гот.

<

§ 479. Та і h u n: ст.-в.-нім. zehaп, ст.-сакс. tehan, ст.-анr.11.
tі_еп, tyn, ст.-ісл. tiu. · Різниця між готською і староверхньо
НІмецькою та старосаксонською формами полягає в чергуванні
ілє. *dekm: *dekom (якщо західногерманське неш1rолошене -а-

в деяких складних словах, напр. ст.-анг.ТІ. fyper-fete (чотири

лабіовелярнuго

колйсь чергування w :1 (*newun: *ne1un). В інших індоєвро
пейських мовах в середині цього слова стоїть -w- : лат. novern.
гр. ЄvvЄа (
*ne\vm)' ст.-інд. nava, лит. devyni, слов. ДЄКА\Тh.2~в.
:111в.

fior, ст.-сакс. fior, fiuwar,

приголосний

п : ст.-в.-нім. niun, ст.-сакс., ст.-англ. пigun,
Складається враження, що в цьому слові буJю

піu.

П ри м і тк а.

·ний) і т. д. В інших германських мовах в цьому слові немає

зубного

Nіu

§ 478.
ст.-ісл.

І
І

І

І~
~

зицjі з числівниками taihun: fidwortaihun, fimftaihun. Такий
спосіб утворення цих числівників поширений у всіх давніх
германських мовах. Напр., гот. fimftaihun відповідає ст.-в.
нім. finfzehan, ст.-сакс. fїftein, ст.-англ. fiftyne, ст.-ісл. fimtiiп.
f!.одібно утворювалися ці числівники і в інших індоєвро
пейських мовах, за винятком литовської, де поширений тип
d\ry-lika (див.§ 481). Пор. ст.-інд. panca-da<;a, гр. т:єv'tє-х(].[-оєх(].
298 Щодо

d- в литовс.ькій і слов'янській мовах див. § 473 (виноска).
~. Зу?ний приголосний зникав у кінці грецьких, а також в окрt>мих

випадках 1 латинських слів. У староіндійській мові цей приголосний в кінці
сдів часто зберігаєтся.

Щодо

*·t

пQі>.

§ 483

(примітка).
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(але і'І-оєУ.а. -

одинадцять), лат. quiпdecim.

У старослов'ян

ській мові виступає прийменникова група ПІі\Тk нд двс.ати.

§ 483. Числівники від двадцяти до шістдесяти утво
рюються в давніх германських мовах як групи слів типу «два
десятки», «три десятки» і т. д. (гот.

twai tigjus, f>reis tigjus).
Слово tigjus - це множина іменника tigus (десяток).- воно
споріднене з taihun (десять). Taihun знаходиться у відношенні
граматичного чергування до tigus (§ 150). З інших герман
ських мов .1ише в староісландській зберігають ці числіБ
ники (за винятком «двадцять» tuttнgu) характер слово
сполучення: J1rir tiger, fi6rer tigeг і т. д. В інших староrер
манських

мовах виникають

внаслідок пересунення наголос\·

с~ладні слова, другий компонент яких набирає характеру с~-
Z\vein-zug, dгizug, сr.-сакс. t\ven-tig, thrтtig.
ст.-англ. twen-tig, pri-tig.
ф1кса: ст.-в.-нім.

Аналогічний спосіб утворення цих чисі1івників існує Б ста

Цей

33

dvldesimt (dvl desimtys), trisdesimt (tr5s

і т. д.
В_ інш.их давніх індоєвропейських мовах для утворення
чиствниюв двадцять, тридцять і т. д. зберігається давній

desimtys)

суфікс *-k~t/-komtJ: гр. Єlxocrt (діал. Ffx(J..'t), лат. vI-gintf.
ст.-інд. vi-<;atf-s (двадцять); гр. 'rм.-хо·•,(1.., лат. trї-ginta,
інд. trj-<;at (тридцять) і т. д.

ст.

м і т ~а .. }оч~~ше кажучи. форми, збережені в грецькій, .ї.:1гш1сьюи та старошщисьюи мовах, являють собою давні деетимологізовані
утворення того самого типу, що й германські та балтослов'янські. Індо-

європейський cyфiкc*-kmt/-*komta, споріднений з словом *dekm/t (десять).
<.)

означає «десяток, декада». Таким чином, лат. trїginta утворене так сачо.

як і

молодше гот.

preis tigjus

(ст.-англ.

pritig

і т. д.)

та

слов.

Tj}HtЄ.

Д8СІі\ТН.

_ § 48~. ЧисJ1!вник~ від сімдесяти до ста. Готському sibuп
tehund 1 т. д. вщповщає ст.-в.-нім. sibunzo, ст.-англ. hunclseofontig. Ці, без сумніву, нові утворення ще достатньо не
пояснені. При дослідженні цього питання треба виходнтн
з форми гот. taihuntёhund (сто), дослівно «десять десятків»

пор. ст.-в.-нім. zehanzo, ст.-англ. huпdtientig.зoo

'

§ 485. Слово h u n d с,значало
(пор. §. 469). Воно поширене у всіх
ст.-в.-юм.
300

.

hunt,

ст.-сакс.

hund,

первісно «сто двадцять»
старогерманських мовах:
ст.-англ. huшi, ст.-іс.11. hund.

Існ~є погляд, що елемент hund у цих

утвореннях іншого· поло

дж~ння, н_1ж С:Лово hund (сто), цей елемент являє собою підсилюючий
аф1кс та вщповщає гр. 1tіЇ,; (увесь)
ідє. *kwant. Див. F. Но І t h а u s е n

<

"WЬ. d. ~ltwestnordischen", 1948, стор . ...З2. Пор. теж ст.-ісл. hund-rnarg1:

(надзвичаино багато), див. G. N ес k е І, "Edda, Glossar", 1927, стор. 82.
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лат.

centum, 1·р.

це

слово

являє

собою

суфіксальне

утво-

о

ток

(декад)»; таки!\!

чином. воно безпосередньо споріднене

з гот. tigus (див. ,§ 150).
У готській мові це С.'ІОВО вживається лише в
t'''a J-нmda і т. д.

множині:

u

§ 486. }J s u n d і : ст.-в.-нім. thitsand (франкське thuschunde, Lex sa!ica), ст.-сакс. thusend, ст.-анг:1. ьusend, ст.-ісл.
bllS(h)und. 3 іІІШИХ іНДОЄВропеііСЬКИХ МОВ найближчі ДО
'-\ЬОГО числівника бахгослов'янські
ТkІ,Л.ЦJН,
лит. tiikstantis.

форми:

Це слово пояснюпься нк складене
з основою

З

-ja 302 ;

його 11ервісне значеннн

5

-

слов.

тi.ieli\ЦJH,

ідє. *tus + *krnto

«багато сотснь»зоз.

коренем

польське

tus- споріднене слов. тi.i K"h. (жир) [чеське tuk,
tuczyc}, лит. tukti (товстіти). Ще ближче до цього

:\ореня стоїть першиіі елемент германського жіночого імені

Thus-nelda.
§ 487.
:ШІ

знаємо

нюючи

. .При

загальноіндоєвропейський:

рL'Ю-'~ від кореня *dekm (десять): *clkm-t6-m·i означало «деся-

рослов'янській та литовській мовах: слов. Д"Ь.Кd дєсп\тн, т11и"є

д~~Іі\тє і т. д., лит.

числівник

~-Y.(X'tov, ст.-інд. <;atam, тохарське kant, слов. C"h.T~, лит ..sin1tas.

Про дальшу історію числівникін у готськііі мові
мало. Деякі висновки можемо зробити. порів

готські форми з формами кримсько-готського запису

Бусбека.

гот.

ains, ainata
t\vai twa
:prei~, prija
fidwёr

fimf
saihs
sibun
ahtau
niun
taihun
ainlif
twalif

Кр ИМ. - ГОТ.

ita ~
tua
tria
f yder
*fynf (в тексті помилково fyuf)
seis
sevene
athe
nyne
thiine
thiin-ita
*tl1i ine-twa. (в тексті помилково
thunetua)

т):~гіаtаіішп

*thiine-tгia (в тексті помилково

twai tigjus

thunetria)
stega

301
302

К. В r u g m а
Див. Fr. К І u

зоз В

n n, "Kurze yergleicl1ende Gгammatik", 190~. § 423.
g е, "Urgermanisch", 1913, стор. 257-258.
староісландській мові слово pusund означало не лише «тисяча»,

.1.1с взагалі· «дуже багато»; пор. значення с.1ов. T"h.Md.
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J; reis tigjus
fidwor tigjus
taihunt ёhund ( *hund)
pusundi

лосом

treithyen
f urdeithien
sada·
hazer

на суфіксі:

*tre-tj6-, *tre-tio-. Пор. ст.-в.-нім. dritto,.
thriddio, ст.-англ. pridda, ст.-ісл. pri ~і.
З інших індоєвропейських мов пор. лат. tertius, лит.
trecias, слов. трвтин, ст.-інд. trtтya-, авест. pritia-.
§ 491. Інші збережені порядкові числівн~ки утворюют.ься
від кореня КіЛЬКЇСНИХ за ДОП~~ОГО~ суф.ІКСа -don- u< ІДЄ.
*-to+no-. Суфікс *to- поширении 1 в шших шдоєвропеи~ьких
мовах, пор. лат. quartus, quintus, слов. nJAтi.., лит. penktas"
ст.-сакс.

З цього можна зробити такі висновки. Більшість наведених
кримських числівників відповідає вульфіанським. Лише два

-sada (сто) і hazer (тисяча) - негерманські, запозичені (пор.
персидське sata і hazar). Числівник stega (двадцять) не відпо
відає вульфіанському twai tigjus, але, без сумніву, германсько

гр. 7t:Є!J.1t:'toc;.

го походження і справляє дуже архаїчне враження, пор. ніl\1.

Steige ("МаВ von zwanzig Stii~k" М. Heyne, Deutsches \Vбrteг
buch, В. ІІІ., 1906, 782), а також ст.-шведське, ст.- датське ti-ughu.
Виникає питання, чи це слово знаходиться в якому-небудь
етимологічному зв'язку з гот. -tehun (пор. sibuntёhun). Та
кож

змінився

принцип

утворення

числівників

одинадцять

і дванадцять. Замість давніх ainlif та t\valif виступають утво
рення 10 + І, 10 + 2: thiin-ita, thiine-tua. Аналогічно утво
рюється й числівник тринадцять: thiinetria. Нарешті, неясним
є слово ita. Воно, мабуть, виникло з гот. форми сер. роду
ainata, пор. tria : гот. 'f>rija.

Інші типи числівників

§ 492. О і s t r і Ь u t і v а : tweihna (по два). пор. ст.-англ.
be-twconum (між) fсуч. англ. between].
М u І t ір І і с а t і v а: ainfa:ьs (одинокий), пор. ст.-в.-нім.
ainfalt ст.-англ. anfeald; гр. OL-7t(lA't-o; (подвійний). Сюди

належ'ить і гот. taihuntёhundfalps (стократний).
Iterativa:

ainamma sir.J,a (один раз)
twaim sir.ьam (два рази)
fimf sir.'pam (п'ять разів)
sibun sir.JJam (сім разів)

Порядкові числівники

F r и m а (перший) - це давній супер.11ятив, утворе
кореня *pr- з. суфіксом *-то
(§ 457). З fruma споріднене ст.-англ. forma (пор. суч. англ.
former), ст.-сакс. formo, а також (з нормальним суфіксом
суперлятива) ст.-в.-нім. fщjsto (суч. нім. Fiirst), ст.-англ.
fyrest (суч. англ. first).
Найближчим до цього числівника є лит. pirmas та гр. 7t:p6tJ-O<; (перший) fідє.
корінь *pr, *pr] 304 • Спорідненими є теж
слова, утворені від індоєвропейського кореня *prvo-, *prvjo-:
-'ст.-інд. р ш va, слов. np'kк'k.
§ 489. Апр а r (другий) утворене за допомогою індоєвро
пейського компаративного суфікса *-tero- ( § 457, виноска).
пор. ст.-в.-нім. andar, ст.-сакс. 3."ar, ст.-англ. 6per, ст.-ісл.
аппап, ст.-інд. antara-, лит. ai1tras 305 • Давній корінь зберігся

§ 488.

ний

від

в ст.-в.-нім. enёr (той),

§ 490.

ст.-слов. он~~ 06 та лит.

апаs

(той).

'р r і d j а (третій) утворене від кількісного числів
*-tjo- з наго-

ника за допомогою індоєцропейського суфікса
304

І(орінь латинського слова prfmus

належить (пор.
305

pris-cus, pris-tinus

і т. д.).

< *prismos

22~

(перший)

сюда не

Можливо, що сюди належить і латинське alter, якщо припустити,

що воно виникло з *anter-os із заміною звука
близького за значенням alius.
306

Розділ

індоєвропейського

Пор. зворот:

K'k вріrміі\ он~.

n

звуком І під впливом

5

ДІЄСЛОВО

§ 493. За своїми морфологічними властивостями готські
дієслова поділяються на такі класи:
1.

Сильні

ді єс л о в а, які характеризуються наявністю

апофонічного чергування кореневого голосного при творенні
різних форм. Минулий час (претерит) вони утворюють за
типом давнього індоєвропейського перфекта. До цього типу
належать, в основному, кореневі невивідні дієслова.
Прим і тк а. До сильних дієслів належать і так звані ~едупдікуючі
дієслова,
частина
яких
відноситься
до
сьомого
апофоючного
ряду

(§§ 509, 510).

2. Сл а б к і ді єс л о в а. Вони не знають апофонічного
чергування кореневого голосного_ Минулий час утворюН?ть за
типом індоєвропейського аориста за допомогою специф1ч~ог~
суфікса (,§ 56;7). Слабкі дієслова це, в ос~овному, похщю
слова, утворені від іменників, прикметниюв або сильних
дієслів.
Прим і тк а. Як сильні, так і слабкі, а також і так звані пре~ер~rо
презентні дієслова (див. нижче) належать до тематичного типу д1євщмши.

3.

Н е п р а ви л ь н і ді єс л о в а. До цієї групи належить

клас претерито-презентних дієслів, а також залишки індоєвро-
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nейської атематичної кон'югації та деякі інші дієслова, ті чи
інші форми яких відступають від норми.
Категорії

відміни

готських

мови

дієслів

§ 494. 1. Ос о б а. В готській мові, подібно як і в інших
їндоєвропейських мовах, є три особи: перша, друга і третя.
2. Ч и сл о. Готське дієслово зберіrає три індоєвропейські
числа: однину, множину та двоїну (лише для першої і другої
особи). Ця остання відмираюча категорія.
З. Ч ас. В системі готської дієвідміни ми маємо лише
два дієслівні часи: теперішній (презенс) та минулий (пре
терит).
Пр 11 м і тк а. Для вираження майбутнього часу нема..: окремої форми;

він виражається формою теперішнього часу: daupeip = ~a7t,;fcrєt (Marc. l, 8),
словосполученнями або префіксацією: ga-manweф ~~ ·x.a,;acrxєuacrєt (Marc. l,
2), in-sandja = a7tocr,;ЄA/..w (ibid).

4. С п ос і б. В готській мові існують три способи: дійсний
(індикатив), бажальний (оптатив) та наказовий. Готський
і взагалі германський оптатив виступає і в ролі умовного
способу (кон'юнктива).
5. Ст ан. Готська мова знає два дієслівні стани: актив
та пасив ( «медіопасив»), причому цей останній виступає лише
в теперішньому часі.
П р и м і тк а. Для вираження пасивності вживаються в готській мові
й перифрази, напр.: ф afar ~atei а t '!"і Ь а п s w а r ~ Johannes
Мисі ~Є 't&

=

7tapaoo-&~-.aL 'lwti......-rJ-. (Marc. 1, 14); daupфs was = Є~ait,;fcr3ri (Marc. 1, 9)00 7 •
Також і форма інфінітива може мати пасивне значення: du saH~an im =
-;;;ро~ 'to ltєalHjvat au,;o"i; (Matth. VI, І). Дієприкметник минулого часу пере
хідних дієслів має теж пасивне
~аН6µє-.о-. (Matth. VI, 30).

значення:

in aithn

galagф = є1; хЛі~а'ІО'І

минулого часу та інфінітив. Дієприкметники
прикметники; інфінітив не відмінюється.
коментар і й

відмі.І:J.юються

як

(,§§ 495-501)

Готська система дієвідміни відповідає кон'югації
інших старогерманських мов; але разом з тим вона зберігає
цілий ряд архаїчних рис, яких не знають інші германські
мови. Сюди належить в першу чергу наявність двоїни, яка
безслідно зникає в інших старогерманських мовах, та синте
тичної форми пасива. Іншим старогерманським мовам майже

§ 495.
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У зв'язку з цим неясними є слова Ф. К:луге:

" ...... so auch das Passifremd is ... " (F r. К І u g е,

е і п das dem Gotischeп abermals посh
"Urgermaпisch", 1913, стор. 191). Пор. А. Мейе, «Основнь1е особенности
германской группь1 язwков», М., 1952, стор. 94.

vum mit s

знають

особливі

складні

форми

пасива, які виникли

в резу.?ьтаті ~глютин~ції_ lнфінітива або особових форм діє
~лова 1з знах~дНИJІ._І вщмшком ~собового або зворотного за

именника. Це мещально-пасивю форми типу ст.-ісл.

finnask

(знаходити собі, бути знайденим), finnomk (я знаходжу собі

мене знаходять)зоs.

'

Усі інші дієслівні категорії -

загальногерманські. Так само

загальногерманським є поділ дієслів на сильні і слабкі У всіх

д?вніх германськ~х мовах переважає тематичний тип· дієвід
мши. Осо?л~во бІДними на атематичні дієслівні форми є гот
ська та ш~шчногерманські мови; в західногерманських про

(,§ 618).
. Також і ок~емі ~ієслівні форми готської мови в основному

довжують ~снувати чотири атематичні дієслова

зб1гаються з вІДповІДними формами інших старогерманських
мов, за винятком другої особи однини дійсного способу мину
.'І?го. часу сильних дієслів, яка утворюється в готській та
швшчногерманських мовах цілком інакше, ніж в західногер
манських (,§ 546).

· _§ 496. ~ри порівнянні системи готської дієвідміни
з б1льш арха1чними системами інших давніх індоєвропейських
мов. (У ~ер~у ч~ргу ста~оіндійськ~ї та старогрецької) впадає
у ~1ч1 бІДюсть 1 строгим паралешзм германської дієвідміни.
В шдоєвр?пейській кон'югації усі дієслівні форми були авто
номними І утворювалися безпосередньо від дієслівного ко

реня, який знаходився в центрі дієвідміни. Разом з тим в

кон'югації існувала велика свобода щодо якості і кількості
фо~м _різних дієслів. Так, наприклад, в староіндійській мові
одю .д1єслова утворювали ~ілий ряд часових і видових форм,

КріJУІ того, готське дієслово утворює віддієслівні іменні
форми: дієприкметник теперішнього часу,
дієприкметник

6.

І ст ори ч ни й

не відомі такі типи дієслівних форм. Замість того там вини
кають аналітичні (перифрастичні) форми пасива, особливо
поширені в західногерманських мовах. Північногерманські

друп

- лише форми тепер1шнього часу, треті - тільки форми

перфекта.

. Замість давнь?ї автономії виникає в системі германського
д1єслова паралешзм форм. Усі дієслова (за незначними ви

няткам~) утворюют~ такі самі форми. Вистачить знати про
належюсть даного д1єслова до сильної чи слабкої дієвідміни

щоб утвор~ти від Н?ого існуючі форми за тим чи іншим типом:
У ЦЬ_?М~ вщношеню германська дієвідміна близька тю латин
сько~, т1льки в латинській кон'югації значно більше винятків

(тобто архаїз~ів), ніж в будь-якій із старогерманських мов.
§ 497. <;:шд_ тепер коротко спинитись на порівнянні гер

~анських щєслшних

категорій

шдоєвропейської мови-основи.

з

відповідними

категоріями

Пов~істю збігаються лише категорії особи і числа, з тим,

що дв?ша зни;<ає на певному ступені розвитку усіх мов, як

непотр1бна, заива категорія.

~

08

До цих утворень близькі формально й семантично слов'янські зво·

ротю форми з -ся: я зн11ходжуся.

15

Б. М. Задорожний
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Загалuноіндоєвропейським, у тому числі

германсьКИfv!

явищем є відсутність категорії граматичного роду в систем~

дієслова.3°9 У всіх інших дієслівних категоріях маємо значні
різниці між індоєвропейською мовою-основою та германськи-

(бути) має теж значення майбутнього часу. Англійському
І shall \Vrite -~~и~ьке ~а структур_ою українське «писатиму» та
французьке J еспvега1 (<ego s;:пbere habeo). Ще інші тишr
це німецьке ісІ1 werde schreiben ( ст.-в.-нім. ih \Viгdu scribanti).

ми мовами.

С~андіНаВСЬКС (норВСЗhКС) ck_koIПme_r til а Se _(Я побачу) і СЛО

ментальність

:vюв, особливо герма_нських, майбутній час виражаєтьсн про
стою формою тепер1шнього часу. Це стосуєтьсн повністю іІ
1·отської мови.

галі був виражений, пов'язувався пль~и ~ ~еяк~l\1И специ

чові-основі існува:ш такі способи: діііс1шіі, у:\1ов11иі'І, бажат,

Категорія час у. В індоєвропейській мовіоснові дієслово виражало в першу чергу дієслівний вид (за
кінченість, незакінченість, повторюваність, тривалість. мо

§ 498.

початок дії і т. д.) і тільки в другу чергу - час
проходження' дії. Разом з цим дієслі~ний час, якщо він вза
фічними закінченнями 3ІО; дієслівний коршь

1 д1єслшна

основ~

не мали л.о категорії часу ніякого відношення. Форм. яю.

виражаючи той чи інший вид, відносилися до l\ІИНУ•;,ого. бул_о
кон'югації досить багато. Наиважлив1-

в індоєвропейській

шими серед них були дві: перфект, який означав резу:1ьтат

дії, що відбулася в мину:т~ому, і аорист, який виражав д1ю ЯІ<

історичний факт. Крім того, існували й форми. імперфекта т~

плюсквамперфекта, які означали різні ступенt минулого. Yr1
ці

«часові»

форми

утворювали

разом з презенсом надзви

чайно складну видова-часову систему. Окремої форми для
майбутнього часу не було; виникнення цієї категорії зале~юіть

від протиставлення поняття дії, яка відбувається або ВІ_дб~·

лася (тобто констатації), поняттю дії, яка, в залежносп ВІ-1

обставин,

повинна

відбутися в майбутньому

щенню на базі досвіду).

Категорія

майбутнього часу, таким

(тобто припу

чином, близька до

В янське «Я напишу». Нареш:1, в ряд~ як давшх, так і сучасних

§ 499.

Кате го р і я

сп ос о б у.

Н

індоєвропейській

ний і наказовий (indicativus, coniunctivus, optati\'Us, imperaУ гер!\1анських мовах кон'юнктив знr1к безслідно:

tivus)312.

ііого функції перейняв оптатив.
§ 500. Кате гор і я ст а ну. Здається, в індоєвропей
ській системі дієвідміни розрізнялися три стан11: акп1в1шй,

\Іедіальний і пасивний. Значення активного і П3сивного станів
гакі самі, ЯІ< і в сучасних германських (та іі інших) лrо;3ах.
Медіальний стан виражав дію, яка відбувається 13' інтс:ресі
суб'єкта дії: ст.-інд. bharame, гр. :ps?o:J.at (я несу дJ1н себе).
Таким чиноl\1, медіальність близька до зворотності (рефлек
сивності), яка, в свою чергу, може легко набрати пасивного
значення.:>!:> Цим пояснюється те, що в окремих індоєвропей
ських мовах зб~рігаються тільки два стани: актив і і\Іедіопа
сив, який, об'єднуючи значення як l\Іедіального, так і пасив
ного стану, належить формально або до давнього медіума

:.160 до давнuоrо П3сива. Давній пасив (щодо tjJopми) зu~рі

категорії модальності; тому й форми майбутнього часу різних

гають такі мови, як латинська, староірландська та хt:ттська;
.:.~.авнііі медіум зберігають староіндійська 1 а rfецька, а також
готська - єдиний в цьому відношенні представник 1·ер~.1ан

староіндійській, старогрецькій і литовській _форм~ рут~руl\:а
виникає з давньої форми дезидератива: ст.-шд. reksyate (вш
залишить), гр. Лєt•fu), лит. \lksiu (я залишу) 311 . Цим самим

ських

мов виникають з модальних дієслівних форм або з модальних
дієслівних словосполучень. У трьох індоєвропейських мовах:

шляхом пішли згодом деякі інші мови, які використали для

утворення майбутнього часу модальні сполучен~я з д_ієсловоl\І

«хотіти»: нім. wir wollen schreiben, англ. he w1ll wnte. серб.
писаhу. Іншим шляхом пішла латинська мова у формах тип}

amabo, tacebo.

ського

Суфікс

цих

форм походить ВІД шдоєвропеи~

кореня

*bheu (бути, перебувати). Деякі латинсью
форми близькі, таким чином, до слов'янських типу <~~ буду
писати» (рос. я буду писать, пол .. ja b~d~ pisal, чес. Ja b~du
psati); староанглійське дієслово вІД названого кореня - Ьеоп
309

Категорія граматичного роду характерна для семітської кон'югації.

310

Минулий час виражався також і окремим. преф1ксо~ (ч~. власне,

Але й в деяких індоєвропейських мовах (слов'янських, романських) ця
категорія виникає вторинно.
.
проклітикою), відомим під терміном аугмент (гр. є-'f'єро"У,СТ.-ІНд. a-bharзm І
(я ніс).
.
311 Пор. також лат. dixo (скажу), faxo (зроблю).
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мов.

Інфінітив та ді є прикмет 11 11 ки. Н індо
європейській мові-основі не було окремої фор:v~и для інфіні
тива.314 Ця пряма (називна) форма дієслова не мог.1а розви
нутися в мові, що характеризува.1ася автономністю дієсліrших
форм, в центрі яких знаходився дієс.1івний корінь. Можна до
дати, що саме корінь як носій значення виконував функцію

§ 501.

інфінітива. Без сумніву, в індоєвропейській мові-осно.ві діє

слівний корінь був більш «реальною» величиною, ніж в будь
якій з пізніших індоєвропейських мов.
Згодом інфінітиви виникають в кожній з давніх індоєвро11ейських мов цілком незалежно. Грецькі інфінітиви не мають
312 Про так званий ін'юнктив див. К. В r u g та п п, "Kurze н:гgІеі
сhепdе Grammatik", 1904, стор. 551, 578-579.
.
~ 13 Наприклад, укр. «він миється» може мати як рефлексивне, так
1

1 пасивне

значення.

·

Пор. А. Ме й е, «Основнь1е особенности германской групllЬІ язw1.;ов», М., 1952, стор. 92; І. К. В r u g та п п, "Кшzе yeraleichende Gram314

matik", стор. 352-353.

~
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Пасивний

нічого спільного з латинськими, балтослов'янський інфіні~
тив - це щось зовсім інше, ніж Германський (,§ 556).
Зате в індоєвропейській мові-основі існувало багато діє
прикметників, які могли виражати різні видові і станові від

Дійсний спосіб

Однина: 1.

Множина: 1, 2,

bairada

Бажальний спосіб

форми дієприкметників теперішнього ·та минулого часів, які
утворюються по-різному залежно від того, до сильної чи

Однина: І.

Множина: І, 2,

bairaidau
2. bairaizau
3. bairaidau

слабкої відміни нал.ежить дієслово.
Си.1ьна дієвідміна

Однина: І.

Множина:

bar
2. bart
3.bar

berum:

baurans].

!
Двоїна:

1. bairos
2. bairats
3.

Бажальний спосіб

1. bairau Множина: 1. bairaima Двоїна: 1. bairaiwa
2. bairais
2. Ьаіrаф
2. bairaits
3. bairai
3. bairaina
3.
Наказовий спосіб

Однина:

Однина:

1. bёrjau
2.

3.

Двоїна: 1.
Множина: 1. bairam
1.
2. bairats
2.
bairaiP
2. bair
3.
3. *bairandau
3. bairadau
Дієприкметник

228

bairands
bairanda

Жін. рід:

bairandei

І. *bёru
Ьёгut::;

2.
3.

Чол. рід:

bairandQ

Двоїна:

І.

2.
3.

bёreiwa
*bёreits

baurans
baurana

Жін. рід:

baurana

Сер. рід:

bauranб

bau1·an
bauranб

Прим і тк а 1. Усі форми наведеної парадигми утворюються від
коренів чотирьох основних форм дієслова (див. апофонічні ряди, §§ 503
і· наст.), а саме: від кореня першої форми (bair·an) утворюються всі форми
теперішнього часу; від кореня другої форми (Ьаr)-три особи дійсного спо
собу однини минулого часу; від кореня третьої форми (b~r-um) -- всі інші
форми минулого часу; нарешті, четверта основна форма - дієприкметник
минулого

часу.

П р и м і т ка

2.

В результаті атематичного

приєднання

закінчення

другої особи однини дійсного способу минулого часу -t до кореня дієслова
модифікуються деякі приголосні в кінці кореня, а саме: усі губні приrо.
лосні переходять у -f-, усі зубні у -s-, усі задньопіднебінні у -h-: giban

(~~вати): gaf-t-, biudan (наказувати): baust, wair рап (ставати): warst,
b1g1tan (знаходити): bigas-t. Винятком є mag-t від mзgan (могти) [§§ 608,
609] замість правильного maht (пор. mahta, § 608) .з1б
Дуже цікаво, що форми типу Ьі -gast обумовили закінчення -st у дієсловах, корінь яких закінчується на голосний: sai-an : sai-so: sai·so-st
(сіяти) [§ 509].
31

Сер. рід:

1. cёreima
2. Ьёrеір
3. bёreina

Дієприкметникз15

~ Як бу.ло ~казано вище

перехщних д1єсл1в

Чол. рід:

Множина:

bёreis
Ьёrі

І

Дійсний спосіб

Однина:

j
І

стан

1. bairam
2. bairi р
3. bairand

Двоїна:

Бажальний спосіб

bairan (нести) [IV апоф. ряд: bar

Множина:

І. bёrum
bёrup
3. bёrun

2.

Теперішній час

1. baira
2. bairis
3. bairip

bairaiпdau

Дійсний спосіб

словотворення непохідні кореневі дієслова.

Однина:

3.

Минулий час

§ 502. Усі сильні дієслова (за винятком ряду редуплі
куючих, див. ,§ 510) групуються навколо семи апофонічних
рядів (,§§ 503-509). Це з точки зору германської системи

Активний

3. bairanda

2. bairaza
3. bairada

тінки. Треба думати, що в германській мові-основі існували
залишки цих давніх дієприкметни.ків. В історично засвідчених
германських мовах зберігають свою категоріальність лише

Інфінітив:

стан

(§ 494-495), дієприкметник минулого часу

має пасивне значення.

316 В інших давніх германських мовах зберігається фонетично пра
вильна форма: ст.-в.-нім., ст.-сакс. maht; пор. § 186.
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При м і т І< а
минулого

часу

В

3.

першій і третій

оглушуються дзвінкі

особі однини ,:~ііісного способу

щілинні

приголосні

в

кінці

§

кореня.

а саме: b>f. напр. giban [р]: gaf, i'J >(>:. biudan [ 'fl: bau Р.
Пр им і тк а 4. До сильних належать і редуплікуючі дієслова, які
відрізняються від власне сильних редуплікацією в особових формах мину
лого ча.су. Редуплікація - - це повторення початкового приголосного з го-

лосним аі: Іёt-ап (лишати): la[-J{"j°t (Іаі - редуплікований склад). Якщо

Сюди належать:

§ 510.

paп

Подаємо список найбільш уживаних сильних дієслів за їх
належністю до апофонічних рядів, а також реду11.1ікуючі л.іє
а п о ф о н і ч н н й

§

піmап

Сюди

належать: greipan
(хапати),· Jeilian (позичити).
(підніматися вгору), ga-teihan
(свідчити проти).
реіhап (виростати), weihan (боротися), Ьеіtап (кусати), disskreitaп (розривати), -smeitan (змазувати), fra-weitan (ка
рати), Ьеіdап
(чекати), -leiJ:ian
(іти), sпефап
(краяти),

dreiban (гнати), Ьі-lеіЬап (залишатися).
hneiwan (схилятися), speiwaп (плювати).
sweiban (перестати), urreisan (підніматися).

Іїїkап

§

тнся)' liudan (рости)' dishniupan (роздирати)' sliupan (шлі
фувати), afskiuban (відсувати), hiufan (плакати), driнsan
(падати), kiusaп (вибирати), fra-liusan (втрачати), kriustan

і

(скреготіти).
як явище фонетичного порядку руло ви-

.
31 8 Список сильних дієслів подається за книгою W. В r а u n е, "Got1scre
Grammatik", 1920.

апофонічннй

ряд

numans
nemum
stal
stelum
stulans
bar : bёrum . baurans
*trap : tredum : trudans

П'яти й

а п о фон і ч ни й

giban : gaf :
sailian : sa1i :

До цієї групи належать: giutaп (лити), tiuhan (тягнути),
Іїїkаn (замикати), driugan (нести військову службу), siukaп
(бути хворим), liugan (брехати), biugan (гнути), )>liuhan (ті
кати), us-)>riutan (обтяжувати, в'язнути), niutan (користува
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507.

ряд

gaut . gutum
gutans
tauh : tauhum : tauhans
(,§ 88) : lauk : lukum : lukans

з17 Апофонічне чергування
світлене в § 96 і наст.

аf

Сюди належать: niman (брати), stilan (красти), Ьаіrап
(нести), trudan (ступати), qiman (проходити), gatimaп (.пи
чити), ga-tairan (нищити, роздирати), brikan (ламати), \VU!an
(кипіти).

wеірап (вінчати),
skеіпап (світити),

giutan
tiuhan

wair-

(починати),

паm

stilan
bairan
trudan (,§ 88)

steigan

апофонічний

Четвертий

506.

: staig : stigum : stigans
leil1an: laili: lai.ium: lailians

Другий

du-ginпan

рядз1s

steigaп

§ 504.

(в'язати), hіІрап (помагати),

(горіти),

При мітка. Можливо, що до цієї групи належать і дієслова (>riskaп
t:11олотити), gawrisqaп (плодоносити) та bliggwaп [ggw] (вдаряти).

слова.317
П е р ш 11 й

bindan

(кидати), Ьrіппаn

sigqan (поринати), stigqan (штовхати), drigkan (пити), gildan
(мати значення), swiltan (вмирати), filhan (заховати), wilwan
(грабувати), bairgan (зберігати, ховати), gairgan (сохнути),
s\vairban (стирати), ga-)Jaiгsaп wаіфап (ставати), 1ьairban
{ходити), windan (мотати), -hin'f>an (ловити).

чи редуплікуючих дієслів.

503.

ряд

Ііппап (відходити), rinnan (бігти), spinnan (прясти), winnan
(терпіти), ana-trimpan (загрожувати), fra-slindan (проковтну
ти),
finJJan (знайти) ,at- t,insan (надходити), siggwaп (співати),
1

·~

Для того, щоб провідміняти сильне готське дієслово, не
обхідно знати: а) наведену парадигму та примітки до неї
б) належність даного дієслова до одного з семи апофонічннх
рядів, в) чи дане дієслово належить до класу власне сильних

§

апофонічнцй

Ьапd : bundU\m
bundans
halp : hulpum
hulpans
warp : waurpum : waurpans

bindan
hilpan
wairpan

редуплікуюче дієслово починається з голосного, го в минулому часі до
дається аі: aukaп (помножувати), ai-auk. Докладніше про редуплікуючі
дієслова див.

Третій

505.

J
І

gёbum
sёlium

ряд

: gibans
: saihans

До п'ятого апофонічного ряду належать: giban (давати),
sail:z.an (бачити), mitaп (міряти), wrikan (переслідувати), rikan (нагромаджувати), ligan (лежати), gawigan (порушува
ти), hlifan (красти), bi-gitan (досягти); sitan (сидіти), widan
(в'язати), qi)>an (казати), піf>ап (допомагатИ), lisan (зби
рати), ga-nisan (одужувати), wisan (бути, залишатися), sni\\'an (мин. час: snau] (поспішати).

et

При мітка l. Від itan (їсти) друга форма звучить
(а не *at).
_
Прим і тк а 2. Дієслово fraihnan -(питати) має -п- лише в о_снов1
теперішнього часу (за типом четвертої слабкої кон'югації, § 586) : fra1hnaп
: frah : frёhum : fraihaпs.
Прим і тк а 3. Вidjan (просити) відмінюється в теперішньому часі
за першою слабкою кон'югацією (§ 560). Інші форми сильні: bidjan: Ьа:(>:
bedum : bidans.
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§

508.

Шостий

апофонічний

ряд

f аrап : f or : f oruin : f arans
До цієї групи належать: faran (іти, їхати), slahaп {вда
ряти), sakaп (сперечатися), wakaп (не спати), dragan

(нести), wahan (мити), af-hlaJJaп (вантажити), ga-draban (ру
бати), graban (копати), skaban (стригти), alan (рости), malan
(малювати), swaran (присягати), us-auan (видихнути), agan

'

(боятися).

ПР им і.тк а l. Група дієслів шостого апофонічного ряду утворює,

§ 50_7, прим. 3). Сюди належать: hafjaп [hof: hOfum: I1afa11sI (піднімати).

fra~Jan (розуміти), hlahjan (сміятися), skapjan (творити), ska~jan (шко
wahsjan (рости).
ПР им і тк а 2. Дієслово standan має -п- лише в корені теперішнього
часу (так званий інфікс) : standan : st;)°p : stodum.
дити),

509.

гування) і т. д.;
б) а (а) : haldan, fahanз21 і т. д.;
в) аі32 2 : haitan і т. д.;

o(au323 ) : h.opan, *lauan (зберігається форма минулого
lailoun, Joh .. 9, 28) і т. д.;
д) au 3 24 : aukan.

г)
часу

Редуплікуючі дієслова одержали свою назву від характер
ного для них способу утворення минулого часу за допомогою
редуплікації, тобто повторення першого кореневого приголос
ного з голосним е (гот. аі, .§ 42), в результаті чого основа
минулого часу цих дієслів - двоскладова. Так, від дієслова
haldan :минулий час (перша особа дійсного способу) звуча
тиме haihald, де hai- є складом редуплікації.
Готська редуплікація має свої особливості, а саме:
І. Якщо корінь починається з групи st, sk 325 , тоді в реду
плікації повторюється уся група: staldan (одержувати): staistald, skaidan (розділяти): skai-skaid. При наявності інших
груп повторюється лише перший приголосний: fraisan (про
бувати): f ai-frais.
2. Редуплікуючі дієслова, які починаються на голосний,
одержують в минулому часі аі- : aukan : ai-auk, aikan : ai-3ik.

форми тепер1шнього часу за типом першої слабкої кон'югації (пор. bidjan,

§

а) ё(аі 320 ) : lёtan (з апофонічним чергуванням), saian
(з апофонічним чергуванням), slёpan (без апофонічного чер

Сьомий апофонічний ряд

Іёtап : Jailot : Jailotum : lёtaпs

До сьомого ряду належить декілька редуплікуючих дієслів
(пор. § 510): Іёtаn (пускати), grёtaп (плакати), tёkan (торка
тися), rёdan (радити), saian (сіяти), waian (віяти), *Jaian
(лаяти) [зберігається лише минулий час ІаіІо-un].зІ9

Пр им і тк а. Про форму минулого часу редуплікуючих дієсліп ска
зано в § 544, прим. 3.

Редуплікуючі дієслова

§ 510.

Зауваження

Редуплікуючі дієслова, які ми зачислили до класу

що належать до сьомого апофонічного ряду (див. попередній

деяких

інших

сильних

особливостей

дієслів32 6

§ 511. Вісім сильних дієслів утворюють форми теперіш
нього часу за типом першої слабкої кон'югації (§ 560). Сюди
належить одно дієслово п'ятого апофонічного ряду bidjan та
сім дієслів шостого ряду: hafjan, fraJ>jan, hlahjan, skapjan.

параграф), б) дієслова, в корені яких зовсім немає апофо

нічного чергування: haldan: haihald, haihaldum, haldans (дер
жати), falpan (фалдувати), fahan (починати), hahan (ві
шати), slёpan (спати), af-aikan (заперечувати), fraisan (про
бувати), haitaп (називатися), laikan (скакати), maitan

ska'fJjan, wahsjan, ga-ra],jan.

(відрізувати), skaidan (розділяти), liopan (хвалитися), flбkan

Прим і тк а.

Можливо, сюди належить і дієслово

свідчена лише форма дієприкметника

(нарікати), aukaп (помножувати).

arjan
arjandan, L. 17, 7].

(орати) lза

Таким чином, таке, наприклад, дієслово, як 11af jan, відмі
нюється в теперішньому часі як слабке дієслово satjan. Форми
минулого часу воно утворює як будь-яке інше си.пьне дієслово

П р И м і т ка. Ряд готських дієслів зачисляємо до редуплікуючих, хоч

форми минулого часу від них не збереглися. Сюди належать: blandan (змі
шувати), saltan (солити), waldan (володіти), ana-praggan (гнобити), uf-

blёsan (надувати), ga-Plaihan (пестити), blotan

щодо

кон'югації

сильних дієслів, можна поділити на дві групи: а) дієслова.

(віддавати честь), stautan

(штовхати), hlaupan (скакати). Пор. Юuge, "Urgermanisch", 1913, стор. 166.

330 Монофтонг, пор. § 65.
321 Довrий голосний виник в результаті подовження короткого, ПО!). § 78:

Крім того, за якістю крреневого голосного редуплікуючі

322 Дифтонг.

дієслова можна поділити на такі підгрупи:

32з Монофтонг, пор.
324 Дифтонг.

319 Необхідно нагадати, що в дієсловах saian (мин. час sai-so), waiar:
(мин. час wai-wo) кореневий диграф -аі- дорівнює голосному ё, пор. § 65:
зате в laian знаходиться правдоподібно дифтонг.

325 Дієслова на

§ 67.

sp- не засвідчені, але пор. ст.-англ. spowan (ма111 усшх),

яке теж належить· до редуплікуючих.

326

В цьому· розділі підсумовуємо зауваження, подані в примі·тках до·

апофонічних рядів
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(§§ 503-509).

шостого ряду: hafjan : hof : hofum : hafans. Це саме стосуєт!,ся
й інших перелічених дієслів.
Це так звані «напівсильні» дієслова, пор. § 564.

§ 512. Дієслово fraihnan (питати) одержує в теперішньо
му часі суфікс -na- за типом слабких дієслів четвертої кон'ю
гації (напр. fullnan, § 586).
В минулому часі це нормальне дієслово п'ятого апофоніч
ного ряду: fraihnan : frah : frёhum. т~ саме стосується і діє
слова keinan (кільчитися), пор. дієприкметник минулого часу
kijans (перший апофонічний ряд). Це дієслово утворює ми

нулий час за типом четвертої слабкої кон'югації (пор.

§ 513.

Дієслово

шостого

апофонічного

ряду

§ 586).
standan

(стояти) має в корені так званий носовий інфікс -п-. У формах

минулого часу його немає: standan : stop : stodum.

§ 513а. Первісно редуплікуюче дієслово gaggan (іти) не
зберігає своїх давніх форм минулого часу. В готських текстах
зустрічається один раз слабка форма минулого часу gaggida
(Luc. 19,12) 327 , в інших випадках зустрічається в минулому
·часі Зовсім інший корінь.
Дійсний спосіб
Однина:

І.

Множина:

Множина:

iddja

!. iddjёdum
2. iddjёdup

2.

iddja

З. iddjёdun

З. iddjёdeioa 328

2.
з.

Бажальний спосіб

§ 514.

Деякі

дієслова,

І.

особливо

неперехідні,

які

озна

чають трива.пість дії (verba durativa), не утворюють діє
прикметників минулого часу. Сюди належать такі сильні діє
слова: standan (стояти), ligan (лежати), sitan (сидіти), \\'isan
(бути, залишатися).
Пр 11 м і тк а. Дієприкметників минулого часу не утворюють і слабкі
дієслова четвертої кон'югації (пор. § 586); а також більшість непере·
хідних.

3:17 Слід відмітити,
що такі ж особливості характеризують відмшу
цього дієслова і в староанглійській мові. Нормальним минулим часом від
gangan є тут форма eode, поряд з якою зрідка зустрічається й форма
gengde (напр. Beow. 1402, 1413). Зате в староверхньонімецькій мові це
дієслово належить до колишніх редуплікуючих (§ 544, прим. 3): gangan,

мин. час giang; ця форма засвідчена й в староанглійській мові:
В цій мові існує й форма gang (Beowu\f, vv. 1009, 1295, 1316).

geong.

328 Віднесення форми iddja (§ 564) і т. д. до системи дієслова gaggan,
звичайно, умовне. Єдиною підставою для цього є відсутність форми мину

лого часу від

gaggan. Якщо виходити з позицій семантики, то iddja можна

віднести й до дієслів Jeif>an, laistjan і ін" які теж знача:гь «іти». Але ці
дієслова мають форми минулого часу: Jаф,
характерна для так званих суплетивних

. 234

Jaistida. Ця умовність взаr алі
форм .

І стор ичн и й
А.

finitum

Теперішні й

§ 515.
сильних

Verbum

ко м ент а р і й

дієслів

(особові

час.

відповідає

(§§ 515-558)

Основа

форми)

теперішнього

часу

індоєвропейському типові тема

тичних дієслів без суфікса. 329 Тематичні дієслова закінчува
.шся в першій особі однини дійсного способу теперішнього
часу на *-о: пор. гр. rpzrJw, лат. fего, авест. (гат.) ba·ra, що
відповідає готському baira (несу). Дієслова, що належали до
цього типу, мали в більшості випадків індоєвропейський коре
невий голосний *-е- (за винятком дієслів \ТJ і VII апофонічних
рядів); індоєвропейський наголос падав на кореневий склад.330
НагоJюшеність кореневого складу обумовила, за законом
Вернера, пересування індоєвропейських приголосних р, t, k,
k\v (якщо вони знаходилися в кінці кореня) в германські
r.1yxi щіnинні f, р, х. zw (готські f. р, 11, 11.'\, наприклад:
(ідє. р > герм. f)
rp. л),z'lt'tw 3 a 1 : гот. hlifa
(ідє. t > герм. р)
лат. vert-o: гот. wаіфа

(ідє. k > герм. хс 11)
ст.-лат. *deuc-o, лат. diico: гот.
(ідє. kw > герм. xw =-_с 1'1)

tiuha

лат. sequ-or: гот. sail2a
Треба, однак, пам'ятати, що в германських мовах цей 1ш1
представлений набагато повніше, ніж в інших давніх індо·
..:вропейських мовах; тут, на германському грунті, він став
.чайже стандартним. Цілий ряд дієслів, побудованих в індо
європейській мові-основі за іншими принципами, увійшов у

германських мовах до основного типу, пор. ст.-інд. badhпati
(в'яже): гот.

binda

(ІІІ апоф. ряд); лат. fraпgo (ламаю): гот.

Ьгіkа (IV апоф. ряд.); ст.-інд. bhinactmi

(кусаю), лат. findo:

гот. beita (І апоф. ряд); лат. fuпdo ( <*gheu - «лити»+ *-de-):
гот. giuta (11 апоф. ряд); гр. лЛ.Є7t'tw (краду): гот. hlifa (V апоф.
ряд); гр. ~til-;w [ <*~ti-;jw] (іду), лат. venio: гот. qima (IV апоф.
rяд).
Також і основна маса індоєвропейських атематичних діє
с.·1ів (пор.

§ 617)

перейшла на германському грунті до класу

32 ~ Маємо на увазі утворення без будь-якого продуктивного
(з точк11
зору германської системи словотворення) суфікса. Так, в гот. giuta (я ллю)
з&ук -t- є давнім індоєвропейським суфіксом (ідє. *-de-), однак в герман

ських мовах це дієслово сприймається як непохідне (пор. суч. нім.
ззо Лише

дуже

незначна

кількість

германських

дієслів

іншому індоєвропейському типові. Сюди належать дієслова

gieBe).

відповідає

\ukan, trudan

(§ 516 б, в) з нульовим

ступенем вокалізму кореня теперішнього часу.
Вони відповідають старошдійському типові tud-a-ti (штовхає) з нульовим
-ступенем кореневого вокалізму і

Це так звані

зо·

--=-

з

наголосом на тематичному голосному.

aoristo-praesentia.

не належить до кореня; це так званий формант (вид суфікса).
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д) Окремо стоїть дієслово standaп з інфіксом у корені,

сильних (тематичних!) дієслів. Наприклад, ст.-інд. J.J-m!
(їм), лит. ed-mi: гот. ita (V апоф. ряд).
До цього основного типу належать дієслова 1-V апофо
нічних рядів, тобто такі, в корені яких відбувається чергуван
ня ідє. е : о
герм. е ( = і, аі) : а.

якого немає в даному дієслові інших давніх індоєвропей
ських мов: лат. stare, слов. етdТИ, ст.-інд. ti-sthati (стоїть).

Треба підкреслити, що і в інших давніх германських мовах

>

дане дієсJюво утворене так, як і в готській мові: ст.-в.-нім.
stantan, ст.-сакс., ст.-англ. standan, ст.-ісл. standa (пор. § 516).

Прим і тк а. Про дієслова типу bidjaп див. § 564. Дієслово frаіішап
{§ 512), поширене в старогерманських мовах (ст.-ісл. fre~na, ст.-в.-нім"
ст.-сакс"

ст.-англ.

утворює

fregnan),

ніж в інших індоєвропейських
ст.-інд. pi:cchati (питається).

§ 516.

основу. теперішнього

мовах,

пор.

лат.

precari,

часу

е) Дієслова сьомого аnофонічного ряду з кореневим го

.1осним ~ ( <ідє. ё>герм. а;), який чергується з б. Цей тип
чергування теж ізольований 1 не має аналогій в попередніх
рядах; він, до речі, характерний виключно для готської мови.

інакше.

слов. просити.

В інших старогерманських мовах ці дієслова

Інші типи старогерманських сильних дієслів мож

а) Дієслова
розвиватися),

першого

preihan

апофонічного ряду

(тиснути),

гот. lёtan : lailot
ст.-в.-нім. Ja33an : Ііа3

j.eihan (рости.

(боротися). В них

weihan

мають зовсім

інший тип чергування кореневого голосного:

на вважати до деякої міри неправильними. Сюди належать:

ст.-англ.

виникло довге І (гот. еі) в результаті назалізації кореневого
голосного перед h (пор. § 88). Нове довге ї обумовило перехі.:~.
цих дієслів до першого ряду, хоч раніше вони сюди не нале

Jretan : let (нортумбр. lrort)

ст.-ісл. Іаtа : Іеt332
§ 517. Теперішній

Активний

Ді~сниіі
закшчення

дієприкметника~!

*-о, характерного як закінчення .цієї форми для тем~,тичних

минулого часу старосаксонської мови gi-thungan (удалий).
який утворений теж за типом третього апофонічного ряду.
Нарешті, щодо wei11an пор. лат. vinco.

дієслів. Власне кажучи·, це не заюнчення, а подовжении тема

б) Дієслово другого

з

давнім

апофонічного ряду

u

liїkan

-а (Ьаіг-а) розвинулося з германського та індоєвропеї1ського

тичний голосний. Готському -а віщювідає західно- і північ110-

германське -u, яке зникає після важкого (а в ст.ароісландсь_кій

мові згодом і після легкого) складу: гот. ba1ra: ст.-в.-юм.,
ст.-сакс. biru, ст.-ісл. ber; пор. теж гр. срЄрш, лат. fero, ст.-слов.
єврж, авест. bara (-а<* -о)ззз.
§ 518. Друг а ос о б а. Готське -i-s (bair-i-s) роз~ла
.:~.ається на тематичне -і-, що відповідає індоєвропейському "'-е-,
та закінчення -s, яке виникло з ідє. *-si, пор. ст.-інд. bhar-a-si

(lauk : lu-

(замикати). Довге
в корені першої основної
форми є другим ступенем редукції дифтонга ідє. ~'eu/ou,
а саме ідє. *Ju(ьu?) >герм. її.

kum : lukans]

Пр и мі тк а. В готських текстах немає більше дієслів цього типу.
Про те, що він був колись більш поширений, свідчать такі староанглій
ські дієслова, як supan (пиячити), І П сап (замикати), sПcan, sП~an (ссати),
ЬrПсаn (вживати), bu~an (згинати) [пор. гот. biugan) та ін. Пор. ска1ане

( <*bher-e-si),

четвертого

апофонічного

ряду

і т. д.] (наступати, ходити по чомусь) та wulan (кипіти). Для
них характерний нульовий апофонічний ступінь у першій

§ 519.
-і- ( <ідє.

часу. Сюди належать і деякі дієслова шостого апофонічного ряду (пор.

re)

паралель до чергування ідє. е ; е (=ге рм. е, і ;

четвертого і п' ятоtо ря

дів: гот. faran : f~rum, паралельне гот. bairan : berum.
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Трет я

*-е-)

ос о б а

за

утворюється теж від основи на

допомогою

закінчення

-Ь. Збереження

цього звука в кінці слова вказує на те, що в епоху зникання
г

А втім, тип чергування ідє. о: о можна розглядати як

інших германських мовах

форму.

Прим і тк а. Дієслова під пунктами б, в називають у порівняльній
граматиці індоєвропейських мов aoristo-praesentia. Це дієслова з нульо
вим ступенем (або ступенем редукції)
голосного кореня теперішнього

Пр им і тк а.

в

голосного (закон Вернера), пор. наведену вище старошдшську

основній формі.

г) Дієслова шостого апофонічного ряду. Кореневим 1·0jJОсним дієслів є а (ідє. о, а, а, пор. § 106), яке чергується
з О (ідє. -о-, - а-); таким чином, тип чергування тут інший, ніж
у всіх попередніх рядах.

І

англ. bires (t), ст.-ісл. berr. Староісландська форма вказує на
те, що в германській мові-оонові дана форма звучала
*ьer-i-z(i), де -z- виникло з ідє. -s- після ненаго-:~оІІ!~нuго

trudan (traf>

§ 106).

слов. G6р·є-ши.

існувало це закінчення, пор. ст.-в.-нім., ст.-сакс. biris (t), ст.

під пунктом в.

в) Дієслова

особа.

стан.

слово Ьeihan

порівняти

Пе·рша

Готське

спосіб.

можна

Однина.

час.

жали. Так, готському preil1an відповідають німецькі дієслова
dringen, drangen, які належать до системи третього ряду. Діє

кінцевих зубних приголос~их цей звук не знаходився в самому

зза За

винятком

готської

мови,

в

: е. Походження цьог~ чергування
"Problems of Germanic Quantity and

~

цьому

дієслові

чергується

герм.

неясне, див. J. Ки r у І о w і с z,

Metre", Biuletyn Po1sktego Towarzystwa J~zykozna\vczego, 1950, zeszyt Х, стор. 29-31.
.
зз~ В староіндійській мові усі дієслова - як те~атичш, так і атематичні

- одержують закінчення -mi : bhara-mi.
23ї

§ 523. Дво ї н а. Форми першої та другої особи ,шої ни
зберігаються з усіх германських мов •1шше в готській.

кінці слова. Це підтверджується фактами інших індоєвропей
ських мов, пор. ст.-інд. bhar-a-ti, слов. Е6р-в-т1' (-т-.. < *-Н?)ЗЗ4.

Перш а

Належить звернути увагу й на те, що готське закінчення
-і-Ь переходить в -i-lJ, якщо дана форма перекрита енкліти
кою, напр. І.Jair-i-d-uh [lfJ· причому ~тут біJІЬШ архаїчне, ніж р
(яке являє собою продукт оглушення дзвінкого спіранта
в кінці слова). Таким чином, і тут діяв закон Вернера: індо
європейське *-t- перейшло в германське -~- після ненаголо
шеного голосного. Прагерманська форма звучала ~ьеr-і-а(і)SЗІ?.

Готській формі відповідає ст.-в.-нім. birit, ст.-сакс. birB,
ст.-англ. bire3·
§ 520. Множин а. Перш а ос о б а утворена від основu
на -а- ( <ідє. *-о-) та закінчення -m, збереження якого свід
чить про первісну триск.1адовість цієї форми. На uснові ст.

інд. bhar-a-ma~,

гр.

(дор.)

vtxw-11є~ (перемагаємо), а також

лат. fer-i-mus реконструюємо прагерманську форму *l:Jer-a-rniz.
Найближчою до готської форми є староісландська: bernm.
Неясною є ст.-в.-нім. форма beramёs.
Інгвеонські формн
(ст.-сакс., ст.-англ. bera :J) не мають з готською нічого спі.1ь

-o-wes).
ципом,

Др у га

особ а

теж

була

в

германськііі

няння,

збіг

в

зв'язку з
*-ti > герм.

У

цих

двох

(ідє.
форм

само,

стався на германському

староверхньонімецькій

мові ця

-е

в

форма

-і:

і~
І

І

334 К:інцеве -'Ь замість закономірного ь достатньо не вияснене. Порівняй

несеть,

а також укр: любить

(із збережснич

ідє. -і).

3 35 Пор. сказане про другу особу однини.
336 -'Ь достатньо не пояснене в науковій

dirbava

(ми обидва пра

І

близьке до староіндій
Ск.1адається враження,

що цим формам ·близька і третя особа двоїни старослов'ян
<ІігЬаtа (ви обидва працюєте).

Таким чинnм, тt>~атичні голосні і зак~_нчення діє

§ 525.

способу

тепер1шнього

.

1.

Однина:

-а

2. -i-s
з. -і-р

ідє.

/

ідє.

'

,

' ідє.

1. -a-m <

Множина:

ідє.

часу

готсько1

мовн

'Ш)-

* -о
:::

-e-si

* -e-ti
* -o-mes

ідє. ~'-e-te
2. -і-р
:3. -a-nd · ідє. :;: ~o-nti
1. -os < ідє. -o-wes?
ідє. '''-o-tes?
·2. -ts
~::

Двоїна:

Ці закінчення називаємо первинними.

Індоєвропейський наголос па~ав у ци~ Ф?рмах на коре

невий склад

be1·et.

(назалізація тематичного голосного -а, його подов
ження в -а-, скорочення в -а- в резу:11ьтаті ненаголошеності)·
береть,

мож

ської мови ~>єрєтє. Друга особа звучить &єрєтд, пор. литовське

чать так:

І

*-te,

ber-a 'J

<

важко пояснити,

грунті

кінчення -пd, яке виникло з ідє. *-пtі, пор. ст.-інд. bhar-a-пti.
гр. rpЄp-o-v'tt
( > атт. rpЄpouat), слов. G6р-.ж.-т1'зав, лат. ferunt
(-uпt<*-oпti, пор. СJ;.-лат. coпsentiont- вони погоджуються).
І в цій формі найближча готській мові староверхньоні
мецька:
beraпt.
Ісландська
форма звучить . bera. Форма
інгвеонсµких мов (ст.-сакс" ст.-англ. bera") пояснюється як
резул_ьтат фонетичної еволюції: герм. ber-a-n Ю) > *ber-a-2) >

південноросійське

литовське

§ 524. Друг а ос о б а. Bairats
bhar-a-thah (ідє. *bheг-e/o-tes).

слів дійсного

(за винятком л.еюлькох

д1єс.:1ІВ типу trшІап,

пор.

§ 516, пункти б, в).
§ 526. Б а ж а .1 ь ни іі

у староісландській - bere~; в ішвеонських мовах виступає
специфічна форма, спільна для усіх трьох осіб множини:
ст.-сакс., ст.-англ. bera~ (пор. сказане про першу й третю
особу множини).
§ 522. Третя особа має основу на -а- (ідє. *-о-), за

давнім -ь

і

моні

ідє.

звучала

як

ського

*bher-e-te). Як видно з Порів

переходом ненаголошеного
*-3· (див. § 215).

bairos

цюємо). Пор. сказане про двоїну бажального способу в § 532

основі трискладовою і зву'jала так само, як і форма третьої
особи однини: *Ьеr-і- 'J(i) відповідно до ст.-інд. bhar-a-tha, гр.

rрЄр-г-'tє, слов. ~>єр-є-тє

.Готське

Слов'янське ~>врєк'k утворене, мабуть, за іншим прин

так

ного.

§ 521.

ос о б а.

.;шво , можна його зіставити з ст.-інд. bhar-a-vah
. (ідє· ~'bher-

сп ос і б. За винятко111 першої
особи однини, у всіх формах оптатива птш,'1яється в ЗJКін- ·
ченні основи дифтонг -аі- (bair-u-is і т. д.). Цей дифтонг
виник з тематичного голосного -а- (ідє. '''-о-) п.1юс -І- оnта
тива

(пор.

bёr-ei-s

сказане

і т. д"

про

форми

оптатива

минулого

чису:

§ 555). В результаті об'єднання ц_их "шох ~ле

ментів виникає дифтонг ідє. *-оІ->-о~->герм. -СІІ-. Можливо,
що цей дифтонг знаходився колись і в першій особі олJнши
(див. нижче).

,_

§ 527.

яснюють

Однин а.

як результат

форма звучала,

Перш а

ос о б а.

стягнення;

в

"

Готське .~.a1rau. по

прагерманськш_ l'ІЮВІ

ця

мабуть, *ьer-ai-um ( < ідє. *bher-01-m). яка

через *ber-aj-u, *ber-a-u розвинулась в гот. bairau.
. .
Готській формі найближча староісландська bera ...( < 'Ье~
rau). В західногерманських мовах маємо в перш1и особ~

однини -е: ст.-в.-нім., ст.-сакс., ст.-англ. bere. Це -е виникло

літературі; це, без сумн1ву.

д!алектне явище, але пор. укр. беруть, де зберігається
-ь<ідє. і.

рефлекс давf'ього

з дифтонга -аі, який тут з'явився за аналогією до інших форм
оптатива.
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З інших індоєвропейських мов найвиразІНіше зберігається
ця форма в грецькій мові: rpЄp-ot-iи.
§ 528. Д р у г а ос о б а. Структура гот. bair-ai-s цілком
ясна. Ця форма відповідає ст.-ісл. ьer-e-r, з чого випливає,
що праrерманська форма звучала *'Ьer-ai-z. Закінчення -z
зникло в західногерманських мовах, тому в староанглійській
мові маємо ber-e. Чим пояснюється збереження цього закін
чення в інших західногерманських мовах (ст.-в.-нім. ber-e-s,

§ 533. ~ Д ~уга ос о б а ~ає аналогічно до форми другої
особи двоши rндикатива заюнчення -ts та тематичний голос
ний -аі- : bair-ai-ts.
§ 534. Таким чином, тематичний голосний і закінчення
бажального способу теперішнього часу готської мови такі:
Однина:

З. -аі

ЛЛ но ж ин а:

в і~ших германських мовах на тематичне -аі : гот. bairai.

ст.-в.- 1нім.-, ст.-сакс" ст.-анг.п. bere, ст. -іс.п. bere. Тільки па
основі порівняння з іншими індоєвропейськими мовами, в пер
шу чергу із староіндійською, дізнаємось, що тут, ?уло колись
закінчення -t : ст.-інд. bhar-ё-t, лат. sI-t. В грецьюи та старо

мовах воно зникло: гр.

rpЄp-ot, ст.-слов.

&ер-н (у

<ідє. *-oj-1!1?

2. -ai-s < ідє. *-oi-s
< ідє. *-oi-t

ст.-сакс. ber-e-s), невідомо.
З інших індоєвропейських мов пор. ст.-інд. bhar-ё-s, гр.
'fЄр он. та слов. {наказовий спосіб) &ери ( <*bher-oi-s).
§ 529. Т р ет я ос о б а закінчується в готській, а також

слов'янській

1. -au

Двоїна:

1. -ai-ma < ідє. *-oi-men (ге рм. -аі-mїё?)
2. -аі-р < ідє. *-oi-te
3. -ai-na < ідє. *-oi-nt (герм. -аі-nїё?)
1. -ai-wa < ідє. *-оі-wё
2. -ai-ts < ідє. *-oi-tes?

Ці закінчення називаються в порівняльній граматиці індо

європейських мов вторинними.

функції наказового способу, як і друга особа).
§ 530. Множин а. Пер ша ос о б а. Готська форма
bair-ai-ma за.пишається неясною й досі. Індоєвропейська фор
ма кінчалася на ""men, пор. гp.rpsp·ot-tJ-Є'I, слов. &ер-іr-м.... Можна
думати, що в германській мові-основі існувало закінчення
*-mё {власне *-mіё), яке закономі1рно перейшло в готське -та.
В староверхньонімецькій мові ця форма звучала ber-ё-m, ст.
сакс. ber-e-n (ber-a-n), ст.-анrл. ber-e-n, ст.-ісл. ber-e-m.

§ 535. Н а к а з о ви й сп ос і б. О д н и н а. Др у га ос о
б а. J;Зair яв:71яє со~ою чисту основу (прагерм. *Ьеrі, *Ьіrі), пор.
гр. Ч'єрє, ст.-шд. bhara. Така сама форма існує і в інших старо
rерманських мовах: ст.-в.-нім. bir, ст.-сакс" ст.-англ" ст.
ісл. ber.
§ 536.. Множин а. Друг а ~~о б а. Ваіrф утворене так
само, як 1 друга особа множини дшсного способу. Ця форма

Друг а ос о б а. Bair-ai·J> відповідає ст.-в.-нім. ber-ё·t та
ст.-ісл. ber-e-h. Інгвеонські мови мають одне закінчення д.т1я
усіх трьох осіб множини: ст.-сакс. ber-e-n (ber-a-n), ст.-англ.

ст.-в.-нім. beret, ст.-сакс. berai'f, ст.-англ. beraJ>, ст.-ісл. berep.

ber-e-n.
.
Германське

закінчення

-р

виникло,

подібно

як

в

індикативі, з ідє. *-te : ст.-інд. bhar-e-ta, гр.
rpЄp-ot-'tє, слов.
·G6р·іr-тє.
§ 531. Трет я ос о б а. Bair-ai-na одержало своє кінцеве
-а від першої особи множини (bair-aima). В захі;:~.ногерм_ан
ських мовах ця форма закінчується на -п : ст.-в.-юм. ber-e-n,
ст.-сакс" ст.-англ. ber-e-n. У староісландській мові це -п
зникло: ber-e.
В індоєвропейській
мові-основі закінчення щє1 форми
звучало *-oi-nt, *-oj-IJt; воно, крім германських мов, збері
гається найбільш вірно в лат. si-пt (з іншим тем~тичним ~?
лосним). Таке закінчення мають оптативи грецько~ та авестш
ської мов: гр. rрЄр-оt-є'І, авест. Ьаr-ау-<ш.
§ 532. Двоїна. Перш а ос о б а. Гот. bair-ai-wa має
закінчення, яке, мабуть, виникло з прагерманського
-wre

* -

(пор. сказане про першу особу множини bair-ai-hla). !Ія
форма близька до слов'янської на - к-k (перш~ о~оба двоши
дійсного способу) : &ере-к-k та до ст.-інд. bhar-e-v а.

24{)

виконувала роль імператива і в інших германських мовах:

Подібно було й в інших давніх індоєвропейських мовах:
bharata, гр. rрЄрє'tє.
І1 нших форм наказового способу поки що пояснити не

ст.-інд.

вдалося.

§ 537.

П аси в ни й ст ан. Готська мова - єдина серед

староrерманських, у якій зберігаються деякі

форми пасива

теперішнього часу. Лише дієслово haitan має залишки па
сива і в інших германських мовах.

З точки зору порівняльної граматики індоєвропейських

мов го!ський .пасив відповідає індоєвропейському середньому

станов1

(мед1ум); ось чому в багатьох граматиках готської

мови ці форми називають медіопасивом.

§ 538. Ді й с н и й сп ос і б. Од н и н а. П е р ш а ос о б а.
Форма bairada не має паралелей в інших індоєвропейських
мовах, де вона закінчувалась на *-o-mai (гр. rpЄpo11at) або -аі
(ст.-інд. bhar-ё). Пор. сказане про третю особу однини.
ПР н м і тк а. В староскандінавській мові зберігається давня пасивна

форма від haitan- : heite (я називаюся), яка, мабуть, походить від герм.

*haitai паралельно до ст.-інд. bhiire (я несу собі, мене несуть).

§ 539. Друг а ос о б а. Тематичний голосний форми
bair-a-za не відповідає повністю індоєвропейському станові;
16

Б ..І',1. Задорожний
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сJІособу теперішнього часу активного стану (Ьаіг-аu) та фuрм
дійсного способу пасива. Ці форми (baiгadau і т. д.) не мають
паралелей в інших германських ні взагалі індоєвропейських
:-.10вах і тому не можуть бути пояснені історично.

тут було *-е- ( *bher-e-sai), як виuдно з грецьк~ї форми <р~р-є-а.~
і ст.-інд. bhar-a-se.337 Готськии тематичнии голосини по
яснюється аналогією до форми множини bair-a-nda. Закін
чення -za розвинулось, мабуть, з !дє. -sa.~. 338
Трет я ос о б а.

Як і у форм~ друго~ осо~и, тематичню1

rолосним цієї форми було ідє. *-е-, пор. гр.

срєр-є--::а.t

§ 543.

інд. bhar-a~ё.

І) Апофонічне

ЯК нехарактерне ДЛЯ ГОТСЬ~ОІ фонеТИЧНОІ СИС!СМИ З 11

тенденціЄю до вживання голосних високого пщнесення. Ми сподtвалися б
скоріше форм *bairiza, *bairida. Тому треба думат_~:• що -~:~;;мат~чне -а.
було

запроваджене до

цих

форм

ще

в

~ерман~ькш

На це вказує й староанглі:"rська форма l1atte

мовнш

сшJ1ьност1.

ваюся), яка ·мусила виникнути з прагерманського *hait-a-da1: гот. l1a1t~a-d_<J.

>

Прим і тк а. Фор~1а bairanda у функції першої особи близька до
індоєвропейської форми першої особи множини *bher-o-medh (пор. гр.

Прим і тк а
ського

особа множини звучит~

і

П ри м і тк а.

§

54~.

Усі

форми

і.
оптатива

утворею на германському (готському) грунті за аналогією
до відповідних

форм

активного стану

з

характерним

тема

І __

[

тичним дифтонгом -аі- та закінченнями, які являють собою,

як здається, контамінацію першої особи однини бажального
337

Голосний -а- у відкритих складах староіндійських форм репрезен

тує собою ідє. *-е- (або *-а-, яке, одна~ тут ні при чому). Ідє. *-о- переходило у відкритих складах у ст.-інд. -а-.

ззв Пор. давальний відмінок однини типу staina (§ 238, примітка).•
закінчення якого (-а) теж, можливо, виникло з давнього дифтонга *-а!.
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голосного

~1іж

1.

Гіпотеза про голосний

побудована

головним

е

в редуплікації індоєпро11ей

чином

мов, пор. гр. '?є61w (утікаю): перф.

на

даних

старогрецької

skaida (ділю): перф.

т.z-:рєu1а,

skai-skaid. Так само й більшість

bhinad-mi

(кусаю): пе!)ф. bi-bheda, bcidha-mi (пильную):

перф. bu-bh;)°da.

Форм двоїни у пасиві готської мови немає.

сп ос і б.

готської

перф. ca-kli-ra,

1. -a-nda; ідє. *-o-medh2. -a-nda< ідє. *-e-dhvv-?
З. -a-nda < ідє. *-o-ntai

кореневого

JІатинських редуплікованих перфектів має в редуплікації е: сапо (співаю)
псрф. се-сіп'', tango (дотикаю): перф. te-tig 7 і т. д Поряд з тим латинська
мова знає й такі форми, як tundo (штовхаю): перф. tu-tudт, pungo (про
колюю): перф. pu-pugl. Подібно й староіндійський перфект може мати в
редуплікації кожний із трьох коротких індійських голосних: і, а, u в
Jалежності від вокалізму кореня, пор. karci-mi [ki;:-nci-mi] (роблю. дію):

1. -a-da; ідє. *-o-mai
2. -a-za < ідє. *-e-sai
З. -a-da < ідє. *-e-tai

Б а ж а ль ни й

перфекта

перф. gai-grot,

Форми готських дієслів дійсного способу пасив
ного стану мали, таким чином, такі закінчення:

§ 541.

Множин а:

чергування

J.'1tpw (радуюся):
псрф. хЄ-1_ар"І..а, ·иtоє·~«) (виховую): перф. o:s-r.c.<ioєu·r.a, гот. greta (плачу):

в індоєвропейських мовах зовсім інакше: гр. <jJЄp-z-cr&є, ст.-ІНд. bhar-a-dhvc
(ідє. *bher-e-dhw-?).

Однин а:

готського

З цією рисою безпосередньо поn'язана наступна.
Різниця в наголошеності
форм
однини і множини.
В однині наголос падає на кореневий склад, у множині ~ на
суфікс (в основному формотворчий).
3) Редуплікація; перед коренем утворюється c1<:1a/J. з по
чаткового приголооного даного дієслова та голосного *е.

<pЄp-o-v't:a.t, ст.-інд. bhar-a-ntё.

ст.-інд. bhar-a-mahe). Тільки друга

часу

2)

яка відповідає третій особі множини шдоєвропеисько1 мови

'fєp-6-µz&a,

минулого

пінь.

<f.

Закінчення -da відповідає індоєвропейському *-tai (пор.
сказане про форму другої особи bairazai).
§ 540. Множин а. Усі три особ.и мають ?,дну ..Форму.
основи: гот. bair-a-nda : гр.

Форми

формами однини і множини індикатива. В корені однини
знаходився голосний *о або дифтонг, першим компонентом
якого було *о (проти *е в корені теперішнього часу); в ко
рені множини виступає ступінь редукції або нульовий сту

(в1н . назив~ється, я. наз 1 1-

Тематичне -і- обумовило б в англійській формі умлаут кореневого а

час.

рисами:

Прим і тк а. Поширення тематичного -а.' н.:=~ форми ba~raza і bairad.?_

кидаЄТЬСЯ у вічі,

Минулий

(і взагалі германського) сильного дієслова відповідають індо
європейському перфектові, 339 який характеризувався таки!\ІИ

та ст.

\;
І

П рим і тк а 2. Від редуплікації перфекта необхідно
нідрізш1т11
редуплікацію в основі теперішнього часу; тут, як пранидо, появляється
голосний -і-, пор. одне і те ж дієслово в трьох мовах: лат. si-sto (став-

JІяю), ст.-інд. ti-stha-mi (стою), гр. [-псі-.оо [або tcr"t·Гiµt] (ставJІю).
Прим і тк а

З.

В

індоєвропейській

мові-основі

були

перфекти

без

редуплікації, напр. ст.-інд. vetla, гр. Fоїїп, слов. к-kд-k, гот. wait (знаю).

4) Форми індоєвропейського перфекта були атематичними:
закінчення об'єднувалося безпосередньо з корене;11 або консо
нантною

основою.

339 Інший погляд висловJ1ює проф. В. М. Жир му н ський

в «Исто

рии немецкого язЬІка>>, М., 1956, стор. 252. Він вважає, що гер:11а11ський
сильний
минулий час це результат
схрещення давнього перфt>кта

з аористом. Такого ж погляду додержується й Е. Пр око ш, «Сравнитель
ная грамматика гер~1анских язь1ков», М"

16;

1954,

стор.

165

і наст.
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Три особи однини індикатива перфекта мали специфічні
закінчення, яких не знали жодні інші особові форми індоєвро
пейського дієслова, а саме:

5)

І-ша особа: *-а (гр.
2-га особа:
З-тя особа:

Foi.Oa)

форми дієслів). З ц~є1 точки зору ми можемо по;.1,ілити діє
слова на декілька груп.

П е р ш и й ти п. У другій формі маємо голосний ідє. *о,
у третій і четвертій - нульовий ступінь (проти голосного *е
в першій формі). Сюди належать дієслова І, ІІ і ІІІ апофопі 1 r
них рядів, наприклад:

(гр. foTaf}a)
*-е (гр. FоІ.оє)

*-t(h)a

І.
.ІІ.

.В множині виступають так звані вторинні закінчення (див.

§ 534).
6) Утворення форм перфекта індоєвропейського дієслова
не залежить від форм теперішнього часу. Перфект автоном

ний і утворюється безпосередньо від кореня. Цим пояонюєть
ся факт, що при великій кількості типів теперішнього часу 340
в індоєвропейській кон'югації існуваJ1И лише чотири типи

(beitan) : bait : bitum : bitans (кусати)
(giutan) : gaut : gutum : gutans (лити)
ІІІ. (wairpan) : warp : waurгum : waurpans

(ставати)

.

Цей тип (щоло апофонічного чергування між другою і третьою формами) точно відповідає індоєвропейському перфек-

тові, пор. гот.

bait : bit-um, ст.-інд. bi-bhect-a: bi-bhid-tth,
\varp : waurp-um, ст.-інд. va-vart-a : va-vrt-u~.

гот.

Д р у г и й т и п. У другій формі знаходитьсн голосний ідє.

перфекта. 341

*о, в третій *ё, в четвертій

При м і тк а. При утворенні індоєвропейського перфекта зустрічаються
і випадки суплетивізму, пор. лат. fero (несу) : перф. tu\Т, гр. 1'ЄР"' (несу) :
перф. є ~·юу.а.

рядів, наприклад:

§ 544. Германська (в тому чисш и готська) дієвідміна
зберігає тільки деякі риси індоєвропейського перфекта. Роз
г.'Іянемо їх по черзі.

Довге готське ё (герм. *;{;
ідє. *ё) у третій формі - };ви
ще, без сумніву, нове. Воно суперечить правилу ставити голос
ний кореня в множині перфекта в нульовому ступені; можливо,

Апофонічне чергування зберігається в усіх германських

воно виникло після диференціації індоєвропейських мов, хоч

мовах, в тому числі й у готській, як основна риса сильної діє
відміни. Необхідно підкреслити, що тоді як в інших давніх
і:щоєвропейських мовах чергування голосних у дієвідміні є
другорядним, похідним явищем 342 і не може служити засобом

і зустрічається в ряді цих давніх мов, напр. ст.-інд. sёdima,
рёсіmа, лат. ёdimus, sёdimus, frёgimus (пор. гот. ёtum, setнm.
brёkum).

..

1.

розрізнення форм 343 ,

у

германських

мовах

воно,

в

зв'язку

з утратою наголосом свого фонологічного навантаження, ви

сувається на перший план як важливий морфологічний засіб.
У відміні майже усіх сильних дієслів (за винятком деяких
редуплікуючих)

широко використовується апофонічне чергу

вання.

Про типи апофонічного чергування в коренях дієслів (так
звані апофонічні ряди) було сказано раніше (див. § 96 і наст:,

§ 503

і наст.); тут хочемо звернути увагу на чергування в ме

жах минулого часу (тобто на другу, третю й четверту основні

340

Див. І(. В

rug

та

n, "Kurze vergleichende Grammatik", 1904,

стор.

494-537.

341 Див. там же, стор. 542-543.
З4l Індоєвропейське чергування голосних є функцією (в математнчномv

. розумінні цього терміну) наголосу, пор. ст.-інд. ~-ті (іду) : i-ma~ (ідемо)
[ідє. *ei-mi : *i-mes], де під наголосом виступає нормальний ступінь диф
тонга, а в результаті ненаголошеності редукує1ься корінь *еі-до *і- (нульовий апофонічний ступінь).
343

.
1 ільки в окремих і рідких випадках апофонія вис~упає як зас1б

розрізнення

форм,

лишав) [імперфект].
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пор. гр. є-Лtit-0'1 (я залишив)

[аорист]: є-Лєtr.-оv (я за

-

ступінь редукції: ідє. *ь або *е?

(проти *е першої форми). Це дієслова І\" та \Т апофонічних

IV. (bairan) : bar : bёrum : baurans
V. (sitan) : sat : sёtum : sitans

<

Прим і тк а. Є підстави думати, що герм.
терита виникло в зв'язку із зниканням
Ю. Р. К:уриловича, стор. 25-29).

*re

у формах множ.пни прР

редуплікації

(пор. цит. статтю

Трет і й ти п. У другій і третій основних формах знахо
диться

<

О;

в першій

та

четвертій

формах

маємо

або

гep:vr.

а
ідє. *а, *о, *а (шостий апофонічний ряд), або ілє. "'ё
(сьомий апофонічний ряд), наприклад:
VI. ідє. *а: (hafjan) : hбf : hOfum : hafans (пор. лат. са
ріо), ідє. *о : (faran) : for : forum : farans (пор. гр.7tор-є6-ш).
VII. (lёtan) : lai-lM : lai-lotum : lё:tans (пор. гр. Л.7Jо-єТv).
2. Індоєвропейська різниця в наголошенні між одниною
індикатива минулого часу і множиною ( в однині наголошений
корень, у множині

-

суфікс)

не зберігається в германських

мовах в зв'язку з усталенням наголосу на першому (корене
вому) складі дієслова. Однак рефлексом цього стану є, від
повідно до закону Вернера, граматичне чергування

(гаухнх

спірантів з дзвінкими в кінці кореня, пор. § 150) в тому разі,
коли дієслівний корінь в індоєвропейській мові-основі кін
чався на глухий приголосний або на

*wes/wos

*s

(напр. ідє. *wert/\tюrt,

і т. п.). Готська мова, однак, як відомо

(§ 199),

не зберігає цього явища в системі сильної дієвідміни.
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Прим і тк а. Лише в дпох готських дієсловах групи praeterito-pгae
seпtia зберігається це чергування: -Parf :-Paurbuш (герм. f : Ь); aih : aigurп

не знають редуплікації, на місці якої тут виник особливий

В західногерманських мовах явище граматичного чергу

тип чергування кореневих голосних з rерм. *ё або дифтонгами
у формах минулого часу:

(герм. У.

Як видно із сказаного, західногерманські мови в основному

: 1).

вання повністю збережене.

. з.

пейського перфекта (пор.
жена;

ст.-англ.

leton
let
lkten
hleop
hleopon hleapen
het
heton
haten
ст.-в.-нім. lаzzаn
liaz
liazum
gilazzan
hlouf an hliof
hliofum : gihlouf ап
l1eizan
hiaz
hiazum : giheizan
ст.-сакс. Jatan
lёt (liet)
lёtun
gi1atan
hlopan
hleop
l1!eopun : gihlopan
hёtan
hёt (hiet): hё tun
: hёtan
(пор. гот. lёtan, hlaupan, haitan)

Редуплікація як один із засобів утворення індоєвро
вона

§ 510) в готській мові дуже обме

виступає в основному

тоді,

коли дане дієслово

з тієї чи іншої причини не знає апофонічного чергування коре
невого голосного, напр.

.

haitan : hai-hait : hai-haitum : haitans.

:З другого боку, збереження редуплікації -

МІРІ

особливість

готської

мови. З інших

це у великій

германських

мов

,ТJИ!-11е в англійській (нортумбрійський діалект VIII ст.) є ще
стди редуп.пікації, напр. ст.-аНГJ1. l&tan, мин. ч. leort (замість

*leolt), пор. гот. lёtan; lacan : leol~ (гратися), пор. гот. laikan
(скакати); hatan : heht, пор. гот. haitan; r&clan : reord, пор.
гот. ga-rёdan (радити); -dr;P:!an : -dreord (боятися).

Це

гак

roa rera rerom roenn
sa : sera : serom : saenn

.~А. J. Wyatt, "Ап .ЕІешепtагу Old Eпglish Graшmar", 1921, стор. 81, подає
1х 27) ма~ в кореНІ минулого часу ео: healrlaп: heold, пор. гот. haldaп і т. д.
це результат контракції (стягнення) двох голосних внаслідок

scra

Друга група .стараанглійських дієслів (всього сім) має в корені мину-

лого часу -е-. В11никнення цього голосного в даній формі важко пояснити,
б~ походження цього германського звука взагалі неясне. Цікавим у цьому
(від дієслова hataп

-

Голосний -е- в редуплікації можна пояснити як подовження короткого -е
в зв'язку із зниканням кореневого голосного (компенсаторне подовження):

*l1e-l!at

> he-ht > !1et.

Надзвичайно цікаво, що до цієї групи належать усі

п'ять вищенаведених нортумбрійських дієслів, які зберігають давню реду
плікацію:

нортумбр.

Ieort

уессекс.

гeord

Iet
lec
het
red

dreord

dгed 345

Іеоlс

hehtз 44

ш Форма heht зустрічається і в уессекських текстах.
345 Цьому питанню присвячений окремий розділ у цит. статті Ю. Р. І(у
риповича. Пор. теж Fг. К І u g е, "Urgermaпisch", 1913, стор. 166-167.
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(веслувати)
(сіяти)

sai-so

(ст.-ісл.

< *se-zo > *se-Ro).

(за винятком другої особи однини в західногерманських мо
вах, див. §§ 25, 546).
5. Закінчення цих форм теж відповідають індоєвропей
ським, якщо врахувати еволюцію індоєвропейських звуків на
1·ерманському грунті. Тут треба, однак, вказати на особливість
утворення другої особи однини в західногерманських мовах

редуплікуючі дієслова.

l!eht

апофоніч

4. Особові форми дійсного способу минулого часу герман
ських сильних дієслів зберігають свій атематичний характер

форму \veold (від дієслова wealdaп - володіти), як таку, що походить від
*we-\vald, і т. д. Згодом цей тип міг поширитися за аналогією й на інші

шдношенн1 є порівняння нортумбрійської форми

сьомий

Пр нм і тк а. Щодо другого дієслова пор. гот. sаі-ап

зникан~1я вригоJюсних 11 та w в інтервокалічній позиції, пор. ст.-англ. seon:
ст.-в.-н1~r. sehaп (дивптися), ст.-англ.: Іео: ст.-в.нім. lewo (лев). Таким чи
ном, ст.-англ. фор~1а heold пояснюється легко як результат стягнення
з перв1сного *l!e-hald (пор. гот. hai-hald). Так само можна пояснити іі

називати) з уессексьюш het (пор. гот. l!ai-hait). Нортумбрійська форма
hel!t аналізується як he-ht, де he - це давня редуплікація (пор. гот. hai-),
а -l!t- - це корінь даного дієслова без голосного (пор. інфінітив hat-aп).

західпогерманський

У староісландській мові (як у представника скандінавських
мов) редуплікація зберігається лише у двох дієсловах:

Пр н м і тк а. На нашу думку, англосаксонська кон'югація дає нам
до І_JОзв'язання проблеми зни~ання редуплікації в західногерманських
мовііх. Б1льш1сть давн1х редупл1куючих дієслів староанглійської мови

-

званий

ний ряд.

клю 1 1

Дифтонг ео

lretan
hleapan
hatan

r-

1,.

1~
1;;

[і.

(§ 546).
6. У

германській мові-основі дієслівні форми перестають
бути автономними, незалежними одна від одної. Разом з цим
дієслівний корінь перестає бути основою, від якої утворюють
ся окремі форми. Форма теперішнього часу, в першу ч.ергу
інфінітив, стає основою для утворення всіх інших дієслівних
форм. Інфінітив стає, таким чином, центром дієвідміни, «пря
мою формою» дієслова. Цьому аж ніяк не суперечить наяв
ність апофонічного і граматичного чергування за окремими
~трого

визначеними

типами.

Винятком у цьому відношенні є деякі нечисленні дієслова,
основа теперішнього

часу

яких

поширена

формантами

ідє.

напр. fraihnan : frah (питати), hafjan : hof (під
німати) і т. д. (§§ 512, 511). Сюди можна зачислити й єдине
.д~€слово з інфіксом -n- : standan : stop.

*-no-, *-(e)jo,
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П р и м і тк а. Інфікс як особливий засіб поширення кореня

- одна з ха

атематично до кореня. Це закінчення поширене у всіх старо
германських мовах: ст.-в.-нім. bar-um, ст.-сакс. Ьа г-un, ст.-англ.

рактерних рис деяких індоєвропейських дієслівних . коренів теперішнього

часу. Це явище, яке бере свій початок з індоєвропейської мови-основи,

brer-on, ст.-ісл. bQr-om.
§ 550. Друг а ос о б а множини утворена в готській
мові за допомогою закінчення -u-J:,. В індоєвропейській мові
основі закінчення цієї форми було *-te, пор. гр. Fta-'tє (ви

особливо поширене в староіндійській та хеттсьюй мовах, пор. передмову

А. Десницькоі до «І(раткой грамматики хеттского язЬІка:. І. Фрідріха (рос.

переклад), М., 195?., стор. 27. Але воно зустрічається 1 в інших мовах, пор.
лат. vinc-<> : перф. vТс-т (перемагаю), tund-o : перф. tu-tud-i і т. д. Пор.
ще слов.

/\іАГЖ

(<*Іengh-), tіАДЖ

(*-send-),

але гот.

liga, sita

(лежу,_

знаєте). Це закінчення розвину.І!ося в германське *-р.і (*-~і).
де *-і рано відпало, залишивши само ~'р. яке приєднувалося
атематично до основи (кореня) дієс.1ова. У форму *bier-}J було
запроваджено, за аналогією до першої і третьої особи мно
жини, голосний -u-. Так виникла готська форма heru~. яка від
повідає ст.-в.-нім. Ьiirut та ісл. b~rop.

сиджу).

Нарешті, в готській, а також в інших старогерманськю::
мовах існують два дієслова, які утворюють минулий час від
іншого кореня, ніж теперішній:
gaggan : мин. час iddja

(§ 513, п. а),
(§§ 617, 618).

wisan

(бути)

я

[im -

є]:

мин.

час

was

Прим і тк а.

Ді й сни й сп ос і б. Однин а. Форми однини
індикатива минулого часу утворюються від другої осRовної
форми даного сильного дієслова.
.

§ 545.

жині

sceal-t (ти повинен) [§ 601).
Закінчення -t відповідає
гр. Fo'La-3a, ст.-інд. vёt-tha.
§ 547. Трет я ос о б а

.
"'-tha,

індоєвропейському

.
мала

в

§ 551.

Трет я ос о б а м 11ожи11 и. Д.1я ціt"і особи існу·

вало в індоєвропейській мові-основі вторинне закінчення '''nt,
яке дає герм. *-n. В зв'язку з атематичним способом приєд
нання

цього

основної форми даного сильного дієслова.
§ 549. Пер ш а ос о б а м но ж и н и

допомогою вторинного закінчення ідє.
ст.-інд.

vid-ma -

знаємо)

> герм.

-m-

у.творюється

~а

*-men (пор. гр. Fto-t.t.єv,

>-ит, яке приєднується

Ця західногерманська форма - ще не одержала задовільного ·по

яснення, пор. К. L о е w е, "Germanische Sprachwissenschaft", 1905, стор. 135..
Інакше пояснює цю форму Fr. І( І u g е,. "Urgermanisch", 1913,. стор .. 188.
Пор. теж Е. Пр око ш, цит. праця, стор. 166.
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(кореня)

виникає

<

саме, що й у другій особі двоїни теперішнього часу

§ 554.

*-нп

<

(§ 533).

Отже, сильні дієслова дійсного способу минулого

часу мають такі закінчення.
f-

Однина:

1.
2. -t
з.

-

<
<
<

ідє. *-а
ідє. *-tha
ідє. *-е

Це специфічні закінчення іrндоєвропейського перфекта.

Множин а:

1. -ит
2. -up
3. -un

< Ідє. *-mеп
< ідє. *-te
< ідє. *-nt

Це так звані вторинні закінчення

Двоїна:

1.

-и

2. -u-ts

о

346

основи

*bher-u-we. Таким чином, ми зустрічаємо тут давнє закінчення
*-we, схоже на *-wa в першій особі двоїни бажальноrо способу
теперішнього (і минулого) часу [пор. § 532].
§ 553. Друг а ос о б а. Закінчення -ts (bёr-u-ts) - те

ських мовах це закінчення зникло, і в результаті ця форма

однй:ни індикатива і дієприкметника) утворюються вtд третьо~

до

Ьrer-on, ст.-ісл. ЬОr-9.
§ 552. Двоїна. Перш а ос о б а. Форму Ьеп1 пояснює
І(луге347 як таку, що розвинулася з *bёru
*beru\ve
ідє.

..

нічим не відрізняється від першої особи : Ьаr, wait.
§. 548. Множин а. Форми множини індикатива минулого
часу (а також усі інші форми минулого часу, за _винятко~~

закінчення

(*brer-IJ > brer-un). Аналогічні форми існують і в інших старо
германських мовах: ст.-в.-нім. bar-un, ст.-сакс. bi.lr-нn, ст.-англ.

мов~-

основі закінчення *-е: пор. гр. fой-є, ст.-інд. vёd-a. В герман

часу всі три особи мають одну форму: ст.-сакс. bar-un,
brer-on, яка являє собою, власне, форму пРршої і третьn;: псоби

!1-ІНОЖИНИ.

пор.

,.

1ндоєвропеисьюи

минулого

ст.-англ.

Перш а ос о б а. Форма bar втратила своє заюнчення
*-а, пор. гр.f o'Lo-a, ст.-інд. vёd-a, але гот. wait (я знаю) [§' 5911.
Так само звучить ця форма й в усіх інших германських мовах.
§ 546. Друг а ос о б а. Закінчення -t цієї форми (bar-t)
зустрічається лише в готській та скандінавських мовах (ст.
ісл. bar-t). В західногерманських мовах ця форма утворюється
принципіально інакше: до кореня третьої ооновної форми д<?
дається закінчення -і (ст.-англ. -е). Так, у староверхньон1мецькій мові, в якій основні форми даного дієслова звучать
beran : bar : barum : giboran, друга особа індикатива однин~~
минулого часу звучить bar-i, що відповідає старосаксонському
bar-i, староанглійському brer-e 346 • Лише дієслова praeteritopraesentia зберігають у західногермансьІ{ИХ мовах давнє за
І{інчення -t, пор. ст.-в.-нім. scal-t, ст.-саІ{С. scal-t, ст.-анг.1.

В інгвеонських мовах uя форма не засв1,1'1t'на_ У мно

<
<

(§ 534).

ідє. *-ь-wе?
ідє. *-ь-tes?

Форма першої особи робить враження вторинно'~', J.РУІ'ОЇ
особи
341

-

первинної.

Див.

"Urgermanisch",

стор.

187.
249<

Б а ж а л ь ни й сп ос і б. Характерною рисою ба

§ 555.

Цей відмінюваний інфінітив мав значення герундія.349
Ді є прикметник теперішнього час у мав

жального способу германських дієслів був тематичний голос

§ 557.

~ий +, який являє собою так званий другий ступінь редукції
шдоєвропейського чергування *-іе- : *-jё- : *-І- в основі ате

у германських м?вах *активне значен~я.

<

матичного оптатива. Германське дієслово зберігає лише остан

ній з трьох варіантів, а саме довге І (гот. еі), яке у відкритому

складі переходить в коротке і. Це сталося у формі третьої

особи

*-t.

П Р и м і тк а. Тематичний голосний оптатива 1 не викликає в готській
мові ніяких змін в дієслівному корені. Зате в інших германських мовах він

обумовлює палатальний умлаут кореневого голосного, що особливо харак
терне

Щодо відміни дієприкметника див.

однини beri в результаті знщ<ання індоєвропейського

закінченя

для

староісландської

і

середньоверхньонімецької

мов,

пор.

перш)

особу однини оптатива минулого часу: ст.-ісл. brera (від кореня Ьаг-), сер.
в.-нім. Ьіёrе (від кореня Ьаг-) [я ніс биj.

Форми оптатива минулого часу утворюються від третього
кореня даного
закінчень.

сильного

дієслова

за

допомогою

вторинних

1
ь

г

l

§ 556.

V

е

rЬum

І н ф і н і т и в,

і

nfіnіtum

І) іменники з оснонамп на -nd- типу frijoпds (від слабкого дієслова

ir·ijon), пор.§ 330;
2) іменник tunpus (зуб) - щшпій :~.k11р11кметник від ідє. кореня е<І
(їсти), гот. itan;
3) прнкметник sunjis (правдивий, первісно - існуючий) <*sun 1jis -;(авній дієприкметник від кореня *-es (бути), пор. ст.-англ., ст.-сакс.
(правдивий)

пейської мови-основи на окремі мови. Цим пояснюється різ
ниця в утворенні цієї форми в різних індоєвропейських мовах
(гр. "ztv і т. д., лат. -re, герм. -an і т. д., слов. -тн, лит. -ti).

.Германський інфінітив виник з форми індоєвропейського від
дієслівного абстрактного іменника з суфіксом
тягap (пор. гот.

їжа (пор. гот. itan -

bairan -

*-ono-,

напр.

їсти). bhar-ai:ia-m-

нести) .з4в

Таким чином, готське (і взагалі загальногермансь1<е)
bairan походить від прагерманського "ber-ana-m.
В готській і в скандінавських мовах інфінітив не відмі
нюється; в західногерманських

типом іменників з основами на
Ст ар о верхньо німецька

Наз.
Род.
Дав.
З нах.

мовах

( <*sontja), гр.

wv,

род.

beran
berannes
(zi) beranne
beran

відмінюється

мова

(названий), гот.

за

Ст ар ос аксон сь ка

лат. prae-sens (присутній), ab-s~;1s

slah-an-s :

пранорд. рун.

slag-ina-R

(вбитий).

нічим не відріз

Однина:

няється від відміни прикметників

beran
beran
berannes
berannias
(t6) beranne (te) beranne, -ann (і) а
beran
beran

При мітка. Подібно як серед дієприкметників теперішнього часу,
так і тут існує ряд слів, які були первісно дієприкметниками минулого
часу, а згодом втратил}І свій зв'язок з системою того чи іншого дієслова.

Щодо значення ст.-інд. bharanam пор. утворене від того самого
кореня (але за допомогою іншого суфікса) слов. Gl)ic·M~ ( *bher-men),
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ov't-o,,

вати); aigin (майно) від aih (маю) [§ 610].
Відміна дієприкметника минулого часу

мова

<

(§ 434).

349 Точніше кажучи, в західноrерманських мовах існували первісно дві

окремі форми:

348

рос. бремя.

uідм.

-sen-tis. 300

У готській мові лише декілька давніх д1єприкметників, відір
ваних від системи дієслова, зберігають цей суфікс: гот.
fulgins (захований), пор. дієприкметник fulhans ВІД filhan (хо

-ja-.

Ст ар о англ і й сь ка

мова

він

sop

<*sanp-, лит. ёs<j-s, жін. piдёsant-i, слов. СМ, жін. рід.С'АЩІd

§ 558. Ді є прикметник мину л ого час у має в си
стемі перехідних дієслів пасивне значення. Ця форма утво
рюється в сильній дієвідміні за допомогою суфікса герм.
*-ana- < ідє. -ono- (при нульовому ступені кореневого голос
ного, за винятком VI-VII апофонічних рядів): І. Jфans (від
Іефаn - іти), ІІ. gutans (від giutaп - лити), IV. baurans (від
!Jairan - нести} і т. д.
Сказане про готський. дієприкметник мину.:1оrо часу сто
сується й інших германських мов:ст.-в.-нім., ст.-сакс. gi-boran,
ст.-англ. ge-boren, ст.-ісл. borenn. Тут треба, однак, відмітити,
що в північноrерманських мовах суфіксом цієї форми t::
*-ina~ ( < ідє. *-eno-) замість *-ana- в усіх інших германських
мовах, пор. гот. hait-an-s ( <*-ana-z) : пранорд. рун. hait-ina-R

що означає дію як абстрактне по

няття без якого-небудь відношення до суб'єкта чи об'єкта дії.
виник порівняно пізно, без сумніву, після розпаду
індоєвро

ст.-інд. ad-a~a-m -

§ 449.

Прим і тк а. В готській та інших германських мовах існує декілька
утворень, які були первісно дієприкметниками теперішнього часу, а згодом
втратили свій зв'язок з дієсловом і шляхом .лексикалізації стали окремими
<:ловами. Сюди в готській мові належать:

(відсутній). род. відм.
Б.

Суфікс uієї форми

звучить -andщє.
-ont-, пор. гр. срєрш'1, род. срЄр-оv't-щ. Ця
форма існує й в інших германських мовах: ст.-в.-нім. beranti,
п.-сакс. berandi, ст.-англ. berende, ст.-ісл. berande

І

інфінітив на *-anam (*beranam) та герундій на *-anjam
(*beranjam), пор. слов'янські утворення на ·ннtе (д-krанн1е).
350 Одні з наведених слів утворені від нормальноrо апофонічного сту

пеня

: es.

інші від нульового:

s-.
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Від кореня дієслова bairan походять: barn (дитина) [пор. лит. berna-s слуга, латиське berп-s - дитина]; Ьайr (народжений).; ga-baur (податок.
пир, похмілля), ЬайrРеі (тягар), а також давній дієприкметник перфекта

Двоїна:

1. satjos sokjos
2. satjats sokjats

активного стану berusjos (родичі). !(рім того, mulda (порох) від malan

(молоти), fu\\s [*p!-no-) (повний) від незасвідченого дієслова, пор. лат.
plere - наповняти (лат. pleпus, ст.-інд. рпr~а-, слов. ПА1'Н1', лит. ріІпаs повний), uп-at-gahts (недоступний) від gaggan (іти), raihts (прямий, спра
ведливий) від незасвідченого дієслова. пор. .11ат. rego - володію (лат.
rectus). fulgiпs (схований) від filhaп (хова;и). аіgіп (майно) від aihan
('!ати) та ще один активний дієприкметник weitwops (свідок) від witan
(знати); від цього дієслова походить теж un-\viss (непевний, невідомий)
[гр. ~-tcr'to1:].

Слабка дієвідміна ·

§ 559.

До слабкої дієвідміни належать похідні дієслова,

основа яких кінчається на:

Бажальний спосіб

Однина:

t

Двоїна:

1. satjaiwa sokjaiwa
2. satjaits sokjaits

[

1) -j-/-i2) -о-

Наказовий спосіб
;

3) -а-/-аі4) -n-/-noзв'язку з цим готські слабкі дієслова поділяємо на чо
тири класи (чотири слабкі дієвідміни). Інфінітив закінчуєть
ся в першій слабкій кон'югації на -jan, у другій- на

Y

у третій

-

на

у четвертій

-an,

-

-on,

на

1.
2. satei
sokei
3. satjadau sokjadau

В теперішньому часі окремі класи слабких дієслів різняться
між собою деякими формами; в минулому часі, який усі слабкі
дієслова утворюють за допомогою дентального суфікса -i!J-,
різниця між класами полягає лише в різних основах; закін
чення у всіх слабких кон'югаціях абсолютно тотожні.

§ 560.

дієвідміна

Теперішній час

Інфінітив:

satjan

(саджати),

sokjan

(шукати)

1. satjam
sokjam
2. satjф
sokeф
3. satjadau sokjadau

Двоїна:

-nan.

Друга дієвідміна: verba iпteпsiva.
Третя дієвідміна: verba durativa (frequentativa).
Четверта дієвідміна: verba iпchoativa.
Ця термінологія стосується в першу чергу дієслів вербального похо
дження (див. §§ 56J, 562, 576, 582, 587).

слабка

Множина:

Однина:

2. satjats sokjats

Пр и м і тк а. За значенням можна ці дієслова поділити на такі класи.
Перша дієвідміна: verba factitiva (causativa).

Перша

Множина:

1. satjaima sokjaima
2. satjaф і т. д.
3. satjaina

1. satjau sokjau
2. satjais і т. д.
З. satjai

Дієприкметник

Чоловічий рід:

satjands
satjanda
Жіночий рід: satjandei
Середній рід: satjando
Пасивний

sokjands
sokjanda
sokjandei
sokjando
стан

Дійсний спосіб
Множина:

Одн~на:

1. satjada sokjada
2. satjaza і т. д.
З. satjada

1. \ satjanda, sokjanda
2.
3.

Активний стан

Бажальний спосіб

Дійсний спосіб

Однина:

1. satja sokja
2. satjis sokeis
3. satjф sokeф
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Множина:

1. satjam sokjam
2. satji ~
sokeф
3. satjand sokjand

Множина:

Однина:

1. satjaidau sokjaidau
2. satjaizau і т. д. ·
З. satjaidau

1.
2.

lJ satjaindau, sokjaindau

3.
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в)

Минулий час

Дійсний спосіб

Однина:

Множина:

1. satida sokida
2. salidёs і т. д.
3. satida

satidёdum sokidёdum
satidёdup і т. д.
satidёdum

1.
2.
3.
Двоїна:

1.
2.

satidёdu
satidёduts

Бажальний

sokidёdu
sokidёduts

спосіб

Однина:

1.
2.
3.

1vlножина:

satidёdjau sokidёdjau
satidёdeis і т. д.
satidёdi

1.
2.
3.

satidёdeima sokidёdeima
satidёdeф і т. д.
satidёdeina

Двоїна:

І. satidёdeiwa
2. satidёdeits

sokidёdeiwa
so kidёdeits

Чоловічий рід:

satips sokфs
satida sokida
Жіночий рід: satida sokida
satido sokido
sokф

satido sokido
Історичний коментар і й (§§ 561-574)

§ 561.

Усі дієслова першої слабкої кон'югації похідні;

вони утворені:

а) від іменників:

dailjan (ділити) : dails (частина)
taiknjan (показувати) : taikns (знак)
faurhtjan (боятися) : faurhtei (страх)
arbaidjan (працювати) : arba'}Js (робота)
datJ,jan (вбивати) : daup~s (смерть)
namnjan (називати) : namo (ім'я)
б) від прикметників:

hauhjan (величати) : hauhs (високий)
hailjan (лікувати) : hails (здоровий)
warmjan (огрівати) : warms (теплий)
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+

(хилитися)

Більшість цих дієслів має фактитивне або каузативне зна
чення. Спосіб їх утворення зберігається в германських мовах
від індоєвропейськюї мови-основи. Так, гот. namo: namnjan
відповідає гр.
ovo11-11:ovoflaivw ( <"'ovotJ-livjw); готському l1ails :
hailjan відповідає слов. ц-kл"k: ц-kлнти; готському dails: dailjan
- литовське dalis : dalyti. Відіменні дієслова цього типу по
ширені і в усіх інших старогерманських мовах:
гот.

dails:dailjan

ст.-в.-нім. teil:teilen
ст.-сакс. dёl: dёІіап
ст.-анrл. dal :dilan
ст.-ісл.

deill: deila
гот. hails:hailjan
ст.-в.-нім. heil: heilen
ст.-сакс. hёІ: hёІіап
ст.-англ. hal: h&lan
ст.-ісл. heill: heila
гот.

Дієприкметник

Середній рід: satф

від дієслів:

satjan (саджати) : sitan (сидіти)
lagjan (класти) : ligan (лежати)
hnaiwjan (принижувати) : hnaiwan
laiJ>jan (вести) : le:ьan (іти) і т. д.

doms: domjan
tuom :tuomen
ст.-сакс. dom: domlan
ст.-анrл. d6m:deman
ст.-ісл. d6mr: doma
§ 562. Слабкі дієслова
ст.-в.-нім.

першої
кон'югації вербального
походження теж поширені в ус1х індоєвропеиських мовах.
Вони утворюються за допомогою ідє. суфікса *-ejo-/-eje- від
кореня з голосним *-о-. Так, від грецького дієслова 'tpЄ7tw (по
вертаюся) утворене дієслово 'tpo1tЄw [ ~ *'tpo7tЄjw] (повертаю);
від дієслова q;iЄpw (несу) утворене дієслово rрорЄш [ < *-Єjw] (ношу),
від q;iЄpo11-at (боюся, утікаю) - q;iopЄw [ < *-iijw] (лякаю). В старо
індійській мові від vaгiati [корінь ідє. *wert-] (він повертаєть
ся) утворене каузативне vartayati [корінь ідє. *wort-] (він
повертає), від sїdati (він сидить) походить каузатив saday;:i.ti
(він саджає). Нарешті, пор. слов. RЄS.Ж: ROSH'l'H, СІіІ.ДЖ: СсtДН'І'Н.
П р и м і тк а.

Дієслова

цього типу мають в індоєвропейських мовах

а) каузативне значення, пор. гр. rro~Єw, ст.-інд. sadayati, слов. СdДН'І'Н
або б) мноrократне (фреквентативне, ітеративне) значення, пор. гр. чо
пЄw, rropЄw, слов. ROSH'l'H.

В зв'язку з наголошеністю суфікса (і відсутністю наго.1осу
на корені) дієслів цього типу виникає граматичне чергування
між коренями первинних дієслів, з одного боку, і похідних,

з другого (закон Вернера!). Таким чином, індоєвропейському
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nервинному дієслову

*wert-o

(пор. ст.-інд.

vart-ati)

відповідає

гот.
ст.-в.-нім.

герм. корінь *wer І> з приголосним. Ь; похідному індоєвро
пейському *wort-ejo (пор. ст.-інд. vart-aya-ti) відповідає гер
манський корінь *war~. Цим пояснюється оформлення готської

ст.-сакс.
ст.-англ.

пари дієслів: fra-wairi,-an (гинути) , але fra-ward-jan (губити,
вбивати). Отже, можна сказати, що похідні каузативні діє
слова першої слабкої кон'югації утворюються від дієслівного
кореня з вокалізмом -а- ( < ідє. *-о-) 35.1 та із заміною глухого
спіранта в кінці кореня дзвінким спірантом. Треба, однак,
пам'ятати, що в готаькій мові германське чергування усунене
(§ 19~). Ось приклади.
Перший

апофонічний

гот.

но рв.
ст.-англ.
ст.-сакс.

driusan
drjosa

апофонічний

dr~osan

drюsan

Третій

апофонічний

гот.

(приручати), який, .однак,

номінального походження: пат. domo (<ajo) від domus, спов. ДОМ1'.

гот. ga-nisan (одужувати) :
ст.-~.-нім. nesan
nerien
ст.-сакс. nesan
nerian
ст.-англ. nesan
nerian (s

nasjan

ст.-в.-нім.
ст.-сакс.

:

ст.-англ.

ст.-ісл.

·

hlreja:
3

пре

: laisjan

(вчити)

kannjan (оголошувати)
-kenпen

-kennian
cennan
гот. ogjan (лякати)

~кщо ~зяти до уваги структуру дієслів praeterito-praesent1a, тощ стане ясним, чому кореневий голосний і основного
дієслова (напр. lais) і похідного (laisjan) - один і той же
(§ 591, п. І).
§ 563. Окрему групу утворюють многократні дієслова
(jnteпsiva?~ з суф_їкс~м -atjan: Iauh-atjan (блискати) [пор. гот.
Іш~а -:-- св1т:710, lшht1an - .світити, лат. luceo - свічу і т. д.],
swog~t1an (з1т~ат~), kaupat1an (бити по потилиці). Цей суфікс
зустр1чається 1 в шших германських мовах: ст.-в.-нім. atumezza~ - дихати (до atumon - дихати), heilazzcn - вітати
(до he1l - здоровий), суч. нім. duzen - тикати (до du - ти).
ст.-англ. cohettan - кашляти. Цей суфікс порівнюють з грець
ким ~С- ( <~-adj-) в таки,х дієсловах, як cr'tєv-ciC-ю - стогну
(до cr'tєvш -

з~тхаю), {}aotJ--aC-ю -

ПР~- мі т ~а. Минулий

(рятувати)

дивуюся (до {}au!J-a -

диво).

час від дієслів типу kaupatjan утворюється

в готсьюи мов1 без тематичного голосного -і-:

kaupasta

і т. д.

До першої слабкої кон'югації належать і так звані

напівсильні дієслова:

> r)

зs1 Це стосується, звичайно, сильних дієслів

kann
kann
c9n

гот. og (боюся)

§ 564.

: z

(я знаю)

lais

гот. kann (знаю)

·

(qiman - приходити та ga- перехідні. До дієслова

р яд

(розвеселювати),

ст.-в.-нІм. Іёrеп
ст.-сакс.
lёrian
ст.-англ.
lkran

ряд:

личити) усі інші дієслова цього ряду
можна віднести каузатив ga-tamjan

uf-hlohjan

Нарешті, ці дієслова можуть мати спільний корінь зsз

dreyra (кривавити)
} :ст.-в.-нім. troren (відкидати)
(s: z > r)

а п о фон і ч ни й

:

терито-презенuтними дієсловами. Граматичне чергування спо

:ст.-ісл.

Це пояснюється тим, що за винятком двох
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hlбgja.

стер1гається и тут:

Пр и м і тк а. Від дієслів четвертого апофонічного ряду, кількість яких
дуже обмежена (всього сім), не утворюються похідні каузативні дієслова.

П'я ти й

утворюватl! н~ германському гру~ті похідні дієслова й від
снл~них ДІЄСЛІВ шостого апофоючного ряду: гот. hlahjan

І

гот.
fra-waiфan (гинути) : fra-wardjan (губити)
ст.-в.-нім.
werdan (ставати): fra-werten (d:t)
ст.-сакс.
werthan
: wardjan (th:d)
ст.-англ.
weorpan
: a-wierdan (Р: d)
герм. (І>:~)

timan ga-timan

Голосний -а- в корені похідних слабких дієслів став при

ряд:

(падати): drausjan (кидати)

lagjan (класти)
leggen
leggian
lecgan
Ieggja

чиною того, що корінь слабкого дієслова (напр. sat-jan)
почав сприймати~я як друг~й основний корінь даного первин
ного сильного Дієслова (sitan : sat). Це дало можливість

(см1ятися) 352

bi-letban (залишатися):Ьі-ІаіЬjап (залишати)
ur-reisan ( піднІматисЯ): ur-raisjan (піднімати)
ст.-в.-нім. risan
: rёren
ст.-сакс.
risan
·ст.-англ.
risan
:rkran (s:z > r)
Другий

ст.-ісл.

ряд:

гот.
гот.

ligan (лежати)
ligan
liggian
licgan
liggja

352
1358

1-V

апофон,ічних рядів.

Дієслово hlahjan - напівсипьне, пор. § 564.
Ми свідомо не торкаємось питання, чи в даному випадку можна

говорити про походження слабких дієслів від претерито-презентних.
І 7 Б. М.

Задорожний
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а)

типом

Дієслова,

які

відмінюються

першої слабкої

кон'югації,

в

теперішньому

а форми

часі

минулого

дієприкметник минулого часу від bringan має СИJТЬН ф
brungan (поряд із слабкою braht) зs4 в готсь . u
. У орм.~
випадок
ф
·
·
юи мов1 це єдинии

за

часу

утворюють як сильні дієслова п'ятого або шостого апофоніч·
ного рЯL{У (пор. § 511). Цей тип дієслів відомий і в інших ста

не
апо оючного чергування в слабкій кон'югації (якщо
.дквр~хо~увати претерито-презентних дієслів)
Це явище
рІ е 1 в шших rерманськи
І( ·
· ·
(мин час ст -в -н1"м с
х ьм~вhах.
РІМ дІєслова briпgan
·
· ·
., т.-сакс. r а ta ст а
Ь 'ht )
ще вказати на ст.-в.-нім Ьі in
'
.- нгл. ro е , можна

рогерманських мовах, причому в західногерманських мовах
до дієслів п'ятого апофонічного ряду цього типу належать
•
•
•
•
• u\
•
1 деяю таю, яю в готсьюи мов1 є нормальними сильними

<

дієсловами: ст.-в.-нім. liggen, ст.-англ. licgan ( *leg-jan), але
гот. ligan (лежати); ст.-в.-нім. sitzen, ст.-англ. sittan ( <"'setjan), але гот. sitan (сидіти). З дієслів шостого апофонічноrо
ряду пор. ст.-в.-нім.
(присягати).

swerien,

ст.-англ.

swerian,

але гот. s\varaп

б) Дієслова, які відмінюються за типом· слабких, aJ1e
форми минулого Часу утворюють без тематичного го.1оt1юrо -i-

(sat-i-da).
Прим і тк а. Дієслово briggan (приносити), яке ми зарахову.ома .1.О
цього типу, має в теперішньому часі, а також в корені минулого часу всі
риси сильного дієслова третього апофонічного ряду (див. нижче).

gonda (поряд з bigann) ·сер ~в:~~ ~по~инати) : мин. час Ьі
з began).
'
· ·
· egшnen : begunde (поряд
5
§ 64 а. Окремо стоїть перві
·
.
gaggan (іти), яке утворює мин лисuно Р~дупш~уюче д1єс.пово
один раз Lu~ 19 12) аб
. . У и час · gagg1da (засвідчене
'
w•
'
О ВІД ІНШОГО корен
· "dd" Ц
~иникла з доісторичного аориста *е-"Е:Ч ( . І Ja. я gюр_ма
~ складається з аугмента минулого Jчасуп~ре. з~~--інд. a-ya-t)
-еі- (>*-jj-)
.,.
- ~ та кореня
ї-rе (ї-<*е") . пор. _гр_. єt-рдt, ст.-інд. ё-mі, лат. е-о (<*еі-о)
І , лит. e1-t1, слов. н-тн (н-·,_ *еі-) Н
.
'
ськоУ мови *-jj- дало -ddj- (§ 25
·
а грунт~ готцього дієслова див. § 5 13 , пункт' а~ункт 1). ІДодо відміни

Щоб зрозуміти спосіб творення минулого часу цими л.іt:
словами, необхідно зважити на таке.

Корені цих дієслів кінчаються на

-k

або

-g,

напр.

(вживати), bug-jan (купувати). В минулому часі внаслідок
відсутності тематичного голосного цей приголосний (k, g)
стоїть безпосередньо перед звуком -гJ- претеритального су

фікса:

*brйk-21-,

*bug-гJ-.

На основі сказаного в

§ 186

групи

k~. glJ закономірно переходять в ht. Таким чином, минулий
час від brїїkjan буде brїїhta. Приголосний -h в кінці кореня
минулого часу обумовлює деякі фонетичні зміни в корені,
а саме: 1) форма минулого часу від bugjan звучить не *bul1ta,

а

baiihta,

бо -и- перед

-h-

переходить в -аіі-

(§ 59); 2) якщо

в корені теперішнього часу даного дієслова перед k або g
знаходиться приголосний n (nk, ng), то в минулому часі перед

h він зникає, обумовлюючи назалізацію, а згодом подовження
кореневого

голосного.

Через

те

минулий

J>agkjan (думати) звучить pahta (*pank-CIДо цієї групи належать такі дієслова:

час

від дієслова

> panh-t- >

Теперішній час

bruk-jm1

§ 565.

н априклад,

зокрема. Це стосується таких ф

Однина:
Множина:
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спасо

у

сил

..

.

.

.

ьно1 ДІЄВІДМІНИ.

звучать

так.

орм.

~єсшвного кореня

ст ан у

2. satjis, stojis : sokeis, mikiJeis

3 · satjф, stojф : sokeip, mikileф
2 · satjф, stojф : sokeф, mikileф
Наказовий спосіб

слш. Близьюсть цього дієслова до типу сильних дієслів під
в

·

_теп~р~шнього часу дієслів

Дійсний спосіб активного

як~ утворює _минулий час за допомогою суфікса слабких діє
тим, що

:"1

як 1 дІєсшв

закінчення дій~ного

pal1t-a).

це, власне, сильне дієслово третього
апофоючного ряду з апофонічним чергуванням bring- : brang-,

й

·

таю ж

1. гот. -j-a
< ідє. *-ej-o
2.
-ji-s (-eis) < ідє. *-eje-si
3.
-Ji-p (-еі-р) < ідє. *-eje-ti
Множина:
І.
-J~-m
< ідє. *-ejo-mes
2.
-р-Р (-еі-Р) < ідє. *-eje-te
3.
-Ja-nd
< ідє. *-ejo-nti
Слід звернути увагу лише на ті ф
жать від структур
·
орми, основи яких залеи д1єслова в цілому і д ·
·

Множина:

· Ост~ннє дієслово -

ще

и

Однин а:

bu$jan,
мин. час batlhta (купувати)
brukjan,
"
briihta (вживати)
watlrkjan,
waurhta (діяти)
f>agkjan,
pahta (дум3ти)
pugkjan,
"
рїїhtа (здаватися)
briggan,
brahta (приносити)

тверджується

Закінчення усіх фор

слабкої дієвідмін

мові

2 · satjф, stojф : sokeф, mikiJeф

334 Староверхньонімецькі сильні фо
Ь
чаються в Отфріда треба розглядати
рми rang, brunguп, яю зустріз55 Щодо а гм~нта в .
. ~к новоутворення.
до § 498.
у
~нших давюх ІНдоєвропейських мовах пор. внноску
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Різниця між цими двома типами полягає в тому, що нена
голошена група -ji- може знаходитися лише після легкого
наголошеного
(кореневого)
складу.
Легким
називається
такий склад, який має короткий голосний і закінчується
.11ише одним приголосним. Крім того, як легкий виступає
в готській мові і відкритий склад з довгим голосним. Так
пояснюються форми типу sat-ji-s, sto-ji-s (ти ставляєш, су

диш). Після важкого закритого склсщу (тобто складу з дов
гим голосним або дифтонгом, закритого одним приголосним,

або з коротким

голосним,

закритого

двома

приголосними),

а також в другому ненаголошеному складі замість
пає -І- (гот. еі):

-ji-

висту

а) з довгим голосним: sok-ei-s (шукаєш),
б) з дифтонгом: lais-ei-s (вчиш),
в) з коротким голосним+два приголосні: waйrk-ei-s (пра
цюєш), manw-ei-s (готуєш),
г) після багатоскладової основи:

mikil-ei-s

мовах. Так, готським формам nas-i-da (я врятував) : sok-i-da (я шукав)
відповідають два типи західногерманських дієслів:
ст.-в.-нім. ner-i-ta,
ст.-англ. ner-e-de та ст.-в.-нім. suoh-ta, ст.-англ. s6h-te без тематичного
голосного герм. *і. Відсутність тематичного голосного у формах минулого
часу при наявності його в теперішньому часі обумовила чергування коре
невого голосного цих дієслів, пор. ст.-англ. secan : s6hte, суч. англ.
seek : soug-ht, а також tell : told, нім. rennen : гannte і т. д. (так званий

"Ruckumlaut"). Варто також звернути увагу на те, що форми типу гот,
sok-ei-s і т. д. поширилися на всі західногерманські дієслова першої слаб

кої кон'югації. Цим пояснюється в цих мовах відсутність гемінаціі пр11голосного366, що стоїть в кінці кореневого складу, у формах другої і тре
тьої особи однини, не.:1важаючи на структуру кореневого складу:
гот. ta\-ja : ст.-в.-нім. zel\u, ст.-англ. tel\e
гот. ta\-ji-s : ст.-в.-нім. zelis, ст.-англ. telest
гот. tal-ii- · : ст.-в.-нім. zelit, ст.-англ. tele:jJ
З другого боку:

гот. sok-ja : ст.·в.-нім. suochu, ст.-англ. sece
гот. sok-ei-s : ст.-в.-нім. suochist, ст.-англ. sec(e)st

sok-ei-:jJ :

ст.-в.-нім.

suochit,

ст.-англ.

юнчення (про них дuив. нижч~), можна зробити висновок, що
герма~ськии слабкии минул~и час - це індоєвропейський вто
ринним аорист, утвореним ВІД дентальної основи дієприкмет

ни!<а пер_фекта тип~ л ~r· ama-tu-s, mo-ni-tu-s (ідє. *-to-)зs1.
Зг1~~~ з шшон;> теор1є1? 3 , цей суфікс виник шляхом аглюти
на!-1-11 ІЗ самостшного ДІЄСЛО~а герм. * о-/* і!;-< ідє. *dhо-/dhё
(д!ЯТИ, класти), пор. гр. 'tt-&1)-µ.t (кладу), ст.-інд. da-dha-ti
(вш_ кладе). Ця теорія випливає з цікавого явища подовження
u

суф1кса в множині і двоїні дійсного способу, а також в ба
жальному спо.~обі ~инулого часу. Це явище спостерігається
.1ише в ГОТСЬКІИ МОВІ.

Множина:

(величаєш).

П р и м і т к а. Розрізнення між легко- і важкоскладовими дієсловами
стає причиною утворення двох різних типів дієслів у західногерманських

гот.

ч~ннями, які в однині дійсного способу дуже відрізняються
вщ даних форм сильного претерита. Походження слабкого
м_инулого часу досі задовільно не вияснене; враховуючи за

sec(e) :jJ

Вимагає пояснення й форма другої особи однини
наказового способу : satei, sokei. Вище (§ 535) було сказано,
що uя форма являє собою чисту основу з тематичним голос
ним ідє. -е-. Таким чином, треба думати, що ця форма ви
никла з прагерман. sat-iji (ідє. *sod-eje), пор. ст.-в.-нім. ze!i,
ст.-сакс. teli, ст.-анг л. tele.

§ 566.

. Е_л~менти -dёdum, -dёdup, -dёdun повністю відповідають
tuon (діяти) [ <гep:vi.
·~_tJ.J, ІД~. *dho-] в множині дійсного способу мину.1ого часv:
tatum, tatut, tatun.
·
. Проти цієї другої теорії, і одночасно на користь першої,
:8І~МІ'~І староверхньонімецького дієслова

СВІДЧИТЬ,

могою суф1кса -р
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дентального

суфікса

факт,

що

минулий час від двох гер

: гот.

kапп

: мин. час kun ра [ст.-англ. cupe]

(я знаю); ст.-англ. · п, ст.-в.-нім. an : мюr. час upe 011da
(доп~магаю). Це - загальногерманське явище, як 'видно

,з пор1вняння гот. kurpa, ст.:_:-в.-нім. konda (d< р), ст.-сакс. (діє
прикметник мин. часу) ku1 (~=р), ст.-англ. ci.ipe, ст.-ісл.

kunпa (пп< пр). З цього випливає, що германсьІ{ИЙ суфікс
- ~- не може походити з індоєвропей

слабкого претерита
ського *dh і, таким
з індоєвропей_сь_ким
ня kun-p-a : sok1-d-a
ч~ть про т~

що

ч~1ном, не може мати нічого спІльного

дієслівним коренем *dho/dhё. Чергуван

(пор. munda -

індо~вроп_ейським

я пам'ятав, § 603) свід
прототипом

цього су

фшса було · -t-, ~ке ЗГІДНО 1з законом Нернера розщепилося
на два гер.мансью приголосні: р і l). Наявність цього чер
г~вання свщчить, у свою чергу, про різницю в наголошен

НІ форм минулого часу цих дієслів: kunpa < *g~-to-m, sokida

шого

Слабкі дієслова утворюють форми минулого часу

допомогою

здається,

Пр.о ~равдоподібність такого твердження свідчить між іншим те,

що готс.ью д1єслова четвертої слабкої кон'югації дійсно утворені здебіль

Минулий час

за

як

:v~анських ~ретерито-презентних дієслів утворюється за допо

367

§ 567.

1. sat-i-dёd-um
2. sat-i-ded-up
3. sat-i-dёd-uп

-2'- ( <ідє. *-t-)

Про західногерманську гемінацію пор. §

181.

із закін-

вщ

форми

Р_епрезентує

сильного

дієприкметника

минулого часу. Цей погляд

Fr. І< І u g е, "Urgermanisch", 1913, стор. Ібї-169. Пор. теж
t:. П ІР о к о ш, «Сравнительная грамматика германских язь~ков» 1954
rтр. 204-211.
'
'
Зб8 Див. А. Ме й е, «Основнь1е особенностн германской группь1 язм-

1:ов», М.,

1952,

стр.

107-110.
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.:;:

н,

•-

< *sag-i-t6-m.

Германський

претеритальний

суфікс

§ 571. Множин а. У формах множини виступає в гот
ській мові подовжений суфікс -dёd-. Закінчення звучать: перша
особа -um, друга особа -t·'f» третя -un; вони відповідають ст.
в.-нім. -um(-on}, ut, -un(-on}, ст.-сакс. (1, 2, З) -un, ст.-англ.
(1, 2, З) -оп, ст.-ісл. (І) -om, (2) -ор, (З) -о. Все це- індо
європейські вторинні закінчення, які ми зустрічали і в мину
.~ому часі сильних дієслів. Треба думати, що вони виникли
під впливом сильної дієвідміни, хоч не виключено, що голос
-~ий -u- (в деяких мовах -о-) походить з голосного суфікса ідє.

звучав,

за теорією Клуге (в індоєвропейському оформленні), так:
*to: *tё: *t;}. Готський варіант цього суфікса -dёd- (sat-i-dёd

-um і т. д.) Клуге пояснює таким чином: тут треба вихо
дити від форми другої особи множини, яка первісно звучала
*sat-1-;Jё~. Вона вторинно одержала закінчення перфекта
-tф (напр. bёr-up): sat-i-dёd-up. Згодом це -dёd- пошири
лося за аналогією й на інші форми3641.
§ 568. Ді й сни й сп ос і б. Однин а. Перш а ос о
б а. Готське -da - це, власне, лише сам суфікс, який в пра
германській мові звучав

з Галлеrус

- tawido

*-(Jo-,

пор.

(зробив) [гот.

рунічний напис

tawida

від

на розі

taujan}.

Саме

закінчення звучало *-m, як видно з порівняння з індоєвро
пейськими вторинними формами: лат. ferebam, ст.-інд. abharam, гр. Єсрєро'І (я ніс).

'Ч;}r

-1.l
І

І

І

І

Прим і тк а. На основі сказаного в § 224 германське -o-m дає в гот

§

Множина:

Двоїна:

О .1. нина:

Множина:

ст.-інд.

abharat.
369

явище, добре відоме в мовознавстві. Так, до ст.-англ.

sind

(вони є) додається закінчення -оп : sindon за аналогією до, наприклад.
cunn-on (вони знають). В готській мові до суперлятива fruma додається
продуктивний суфікс -ist- : frumista (§ 457) і т. д.

262

<

ідє. *tё-t

~: ~~;: ~g:g~ts

}

пор.

§ 552

Первинні закінчення

1. -m
2. -s
з. -t

-ті

1. -men
2. -te
3. -nt

-mes

-si
-ti

-te
-nti

>

Нагромадження різних суфіксів (закінчень), які мають одне і те ж

-

*to-m

§ 573. Б а ж а ль н и й с п о сі б утворюється від основи
множини дійсного способу минулого часу: satidёd-. Закін
чення тут та~і самі, як і в сильній дієвідміні (§ 555).
§ 574. Д 1 є прикметник. Тоді як сильні дієслова утво
рюють цю форму за допомогою суфікса ідє. -no- (пор. baurans,
§ 558), слабю утворюють її за допомогою суфікса ідє. *-toг~рм. *-~а- : гот. satiPs, ст.-в.-нім. gi-sezzit, gi-zelit, ст.-сакс.

ного приголосного переходило в готське -а

значення,

ідє.

І. гот. -dёdu-m < герм. *!Jo-m?< ідє. *to-men?
гот. -dёdu-p < герм. *:!J~:!J-u~ < ідє. *tё-te?
гот. -dedu-n < герм. *(Ju-n? < ідє. *td-nt?

Вторинні закінчення

- суфікс, а *-(} - закінчення. На основі законів кінця
пор.

<

< ідє. *tё-s

П р и м і тк а. Індоєвропейські вторинні закінчення виниклд, як здаєть

слів довге ненаголошене а;- після зникання кінцевого денталь

*-t,

герм. *(Jo-m
герм. *(!J;ё"-s
герм. *(!Jre-CJ

ся, з первинних шляхом редукції.

ст.-в.-нім. zelitost, suohtost, ст.-сакс. taldes (-os), sohtes (-os),
ст.-англ. tealdest, s6htest, ст.-ісл. talber, sбtter (r < z).
§ 570. Трет я ос о б а. В готській, як і в інших герман
ських мовах (за винятком староісландської), форма третьої
особи нічим не відрізняється від першої. Наявність різних
форl\1 у староісландській мовї (третя особа taJpe він раху
вав; перша особа talJ,a), а також факти порівІНяльної
граматики індоєвропейських мов приводять нас до висновку.
що да_!!а форма закінчувалася в доісторичну епоху на *-!Jre-lt,

виникло з ідє.

<
<
<

2.
3.

В інших германських мовах маємо в суфіксі -о- або -ё-;.

*-CJ

І. гот. -da
гот. dё-s
гот. -da

2.
3.

Аналогічно утворюється дана форма і в інших старогерман
ських мовах: ст.-в.-нім. zelita (suohta), ст.-сакс. talda, sohta,
ст.-англ. tealde, sбhte, ст.-ісл. talpa, sбtta [ <*sohto] (я напав).
§ 569. Др у га ос о б а. В елементі -dёs (sat-i-dёs) є су
фікс -dё-, який знаходиться до -do- першоі особи у відно
шенні квалітативної апофоніr (ё : о). Самим закінченням є -s
( < герм. z? ), яке являє собою індоєвропейське вторинне за
кінчення другої особи множини: лат. ferebas, гр. Єсрєрє~,
ст.-інд. abharah.

Германське

~72.. Закінчення дійсного способу минулого часу слаб

Однин а:

до третьої особи однини.

(§ 224).
лат. ferebat,

Та~им чином, у ~уфіксі минулого часу

ких ~1єсл1в це, як було сказано вище, індоєвропейські вто
риню закінчення (§ 534).

ській мові -о (напр. gibo < *тefJom). Форма satida пояснюється аналогією

де *~re

> герм .. ЧJu-.

с.11абких д1єслш спостер1гається апофоючне чергування довгих
голосних: ідє. *tё : *to : *t;}. В цьому відношенні важлива
ст.-в.-нім. (алем.) форма першої і третьої особи множини
suoh-to-n, а також другої особи однини suohtost.

g1-tald, ст.-ан:л. ge-teald, ст.-ісл. tal (e)pr. Надзвичайно архаїч

І

на

форма

дtєприкметника

минулого

часу

зберігається

н
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одному праскандінавському рунічному

написі

hlaiwidaR [ <*hlaiw-i- 1a-z] (похоронений).

з \7 ст. н. е.:

.

Такий розподіл суфіксів між двома основними типами
дієвідміни явище чисто германське; в індоєвропейськШ
мові-основі обидва суфікси часто утворювали дієприкметники
від одного й того ж самого дієслівного кореня, пор. лат. plёnus
(повний, наповнений) [лит. pilnas, слов. ПА"lІ.Н'І\, ст.-інд. рїїrnа-,
гот. fulls <*ful-na-z] : лат. completus. Пор. теж слов. одіrм ...
і рос. одет.
~
Пр и м і тк а.

Тільки

в

деяких

відокремлених

від

сисТеми

Наказовий спосіб

Однина:

Множина:

1. 2. salbo

І. *sa\bom
2. salbop

З. *salЬOndau

З. saIЬOdau

Двоїна:

2. *salЬOts

Дієприкметник

Чоловічий рід:

сильної

salЬOnds

salbonda

дієвідміни давніх дієприкметниках зустрічаємо суфікс *-to-, напр. raihts
(правий) від сильного дієслова *rikan, яке не збереглось (пор. лат. rego).

Жіночий рід:
Середній рід:

mulda (порох, пил) від сильного дієслова malan (молоти), un-at-gahtg
(~ед~тупний) .від gaggan. (іти). Також дієприкметники минулого часу ві.1.
~1єсл1в praeteпto-pi:aesen!ia ос?бливо архаїчні : un-wiss (непевний) [гр.
a-t~-'to~~. kun~s (в1до~ии), paurfts (необхідний), sculds (винний) від діє
слш w1tan, kunnan, paurban, skulan (§§ 588 і наст.).

Пасивний

salЬOndei
salЬOndo

стан

Дійсний спосіб
Друга

с.1абка

дієвідміна

Однина:

Цей тип дієвідміни відрізняється від першої слаб
кої, власне, тільки тематичним голосним. Тоді як у першій
дієвідміні ним було -і- (-j-), то у другій -о-. До цієї дієвідміни
належить значно менше дієслів, ніж до першої слабкої.

§ 575.

Інфінітив:

salbon

Активний

І.

стан

Дійсний спосіб

І. salЬOm

Однина:

Двоїна:
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1. *salbowa
2. *salbots

Множина:

І. sa!ЬOda

2. salbodёs
З. salboda

І. *salbos
2. *salbots

Множина:

1. salbo
2. salЬOs
3. salbo

salbondau•

З.
Минулий час

Двоїна:

1. salbodedum
2. salbOdёdup
З. salbodedun

1. saIЬOdёdu
2. salbodёduts

Бажальний спосіб

Бажальний спосіб

Однина:

І.

2.

*sa\ЬOzau
З. salbбdau

2. salbop
З. saloond
Двоїна:

Множина:

salbodau

2.

(помазувати)

Множина:

1. salbo
2. salbos
3. salbop

salЬoiнia

Бажальний спосіб

Дійсний спосіб
Однина:

І. )
2.

З. r

З. sa\Ьoda

Однина:

Теперішній час

Множина:

1. ~alЬOda
2. *salЬOza

І.

salboma
2. salMp
3. salbona

Однина:

І. salbodёdjau

Множина:

Двоїна:

І. salЬOdёdeima..

2. salbodёdeф

2. salbodёdeis
3. salbodёdi

:3.

salbodёdeina

1. salbodёdeiwa
2. salbOdёdeits
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Дієприкметник

salbёЬs

Чо.1овічий рід:

*-о-з&2. Ці похідні дієслова за своїм значенням є так званими

Жіночий рід:

salboda
Середній рід:

інтенсивними (verba intensiva).
§ 577. З точки зору порівняльної граматики друга слаб

salboda
salbodo

salbcф

salbOdo
І с т о р ич н и й

§ 576.

к о м е н т а р. і й

(§§ 576-580)

Як і дієслова першої слабкої кон'югації,

ці

діє

·слова теж похідні; вони утворюються:

ка дієвідміна не відрізняється нічим основним від поперед
ньої; разом з попередньою (першою с.11абкою дієвідміною) та
наступною (третьою слабкою дієвідміною) вона належить до
великого класу індоєвропейських дієслів з основою на -j-.
Різниця між типами satjaп і salbon полягає лише в голоснім
суфікса; якщо в першій слабкій кон'югації суфікс звучав *-ej-,
то в другій -aj-.
Таким чином, цій дієвідміні

відповід<~є

.1атинськ<1

перша

кnн 'югація:

а)

гот. fiskoп від fisks
лат. piscari від piscis

від іменників:
(суфікс -іпо-):

lёkinOп

(.Лікувати)

від lёkeis

Як в германських, так і в інших індоєвропейських мовах
ці дієслова здебільшого номінального походження, пор. лат.

(лікар)

airinon (бути посланцем) від airus (посланеuь)
fraujinOn (панувати) від frauja (пан)
reikinбn (володіти) від reiks (король)
skalkinon (служити) від skalks (слуга)
raginon (володіти) від ragineis (член ради)
(володіти) від

piudans

:

(ловити рибу) від fisks (риба)
salbбn (мазати) від ?36° (по.р. гр. Н.сро~

-

масло, ст.-інд.

від сильних дієслів:
(міряти)

(гуляти, ходити) від liairban (іти, проходити)
bi-laigбn (облизувати) 361 , пор. гр. Лє[хш, слов. АНЖА\
wlaiton (розглядатися), пор. ст.-англ. wlitan (дивитися)

Пр

11 мітка. Цікавою є пара дієслів hausjan : hausjoп (чути, слухати), з яких перше належить до першої, а друге до другої слабкої
дієвідміни. Виникає питання, чи з різним оформленням не пов'язані від
тінки значення.

Щодо дієслів вербального походження належить сказати,
що вони, подібно як такі самі дієслова першої слабкої кон' -

мають

в

корені

голосний герм.

-а-

< ідє.

•
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відмітити

GkІК4БК

від

ст.-англ.

ст.-в.-нім.

: mahhon

Інфінітив:

mako(ia)n

macian

1\-\ножина індикатива:
Однина оптатива:
Дієприкметник:

mako (іа) d
mako(ie)

maciap : mahhont
macre
mahho
maciende : mahhбnti

Похідний характер цього дієслова полягає в кореневому голосному

mako(gea)пdi

§ 578. Деякі форми теперішнього часу цього типу відхо
дять від норми. Загальною причиною цього є абсорбція (по
глинання)

довгим -о- наступних тематичних голосних; тому

відміна робить

враження

наприклад, в першій

особі

атематичного типу

(,§ 618). Так,

однини

германського

з

давнього

*-бj-б виникає готське -б : salbб. Те саме сталося й в інших
особах індикатива: герм. "'-oj-is(i), *-бj-В(і) і т. д. дали гот.
-o-s, -б-f>:salhбs, sаІЬб і т. д.
Пр им і тк а

·Готський іменник salbons (мазь) утворений, очевидно, від дієслова.

-а1-, див. нижче.

n4д.ж.,

(робити)

mitan

1--iarbon

(satjan),

від

нього часу:
ст.-сакс.

mіtбп (обдумувати, задумуватися) від

югаціі

від cura [< *coisa] (журба), гр.
(ціню) від ·иµ.сі: (вартість, честь).
ідє. основи *prijo - милий) відповідає

В готськіИ мові звук -j- зник у цих дієсловах безслідно
(інтервокальна позиція після довгого голосного), так само як
і в староверхньонімецькій та староісландській мовах; у мовах
інгвеонськоі групи -j- зберігається в деяких формах теперіш-

-жир)
б)

360
361

(дбаю)

GhJTИ і Т. Д.

fiskon

sarpi

[ <·щi.cim <*'tt[J.-djш]

й слов'янські утворення типу П4Д4БК

(володар)

(без окремого суфікса)

[< *cois-aj-o]

ttp.u>

С.1ов'янське п11нrа~ (від
точно готському fri.i б (люблю). Разом з цим треба

(суфікс -а по-):

J:>iudanon

curб

І. Аналогічний процес відбувся і в латинській та грець

кій мовах: лат. ато <*am-aj-o, гр. 't:tfLw < *"tfL·;j-w, але пор. слов. П4Д4Ь1\..
зс2 Це, однак, не стосується mitoп.
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п Р.11, мітка
чиною

roro,

Ось чому

Однина:

Те саме стосується й тре

1. habau
2. habais
З. habai

шій особі однини дійсного. способу атематичне закінчення

готському sa\bo відповідає ст.-в.-нім. salbom
тьої слабкої кон'югації (§ 581 і наст.).

363 •

-m.

Процес абсорбції відбувся й у формах оптатива теперіш
нього часу, в результаті чого тут зник характерний для опта
тива дифтонг -аі-.

§ 579.

На основі сказаного можна реконструювати окремі

форми цієї відміни.

Множин а:

Множина:

habaima
2. habaiJJ
3. habaina

гот.

3.

гот.

2.

гот.

§ 581.

Пасивний

Однина:

І. habada
2. *habaza
З. habada

Множина:

І,

2 3. habanda

Бажальний спосіб

Однина:
дієвідміна

І. habaidau
2. habaizau
З. habaidau

Множина:

1, 2,

З.

habaindau

Цей тип відрізняється від інших тематичними го

Інфінітив:

haban

(мати)

Активний стан

Дійсний спосіб
Однина:

Множина:

Двоїна:

1. haba
2. habais

1. habam
2. habai'f>
3. haband

1. habos
2. habats

З. hаЬаіЬ

З.

авз І(луrе розглядає форму типу salbom як первинну, див. "Urgerma-

1913,

стан

Дійсний спосіб

Минулий час

Дійсний спосіб

Теперішній час

.

~-

habands
habanda
habandei
habando·

Жіночий рід:
Середній рід:

лосними -а- та -аі-. Сюди належить лише декілька готських
дієслів.

ПІsch",

2. *habats

Дієприкметник

§ 580. Форми минулого часу ц1є1 д~євідміни аналогічні
відповідним формам першої слабкої кон'югації. Щодо форми
слабка

І.

*habam
2. habai'f>
З. habanda11

Чоловічий рід:

Однина:

Третя

Двоїна:

І.

Бажальний спосіб

salbops пор. лат. amatus.

З.

Множина:

Однина:

salbo: ст.-в.-нім. salbom, ст.-англ.
sealfie < * sa!J>бjo
sаІЬОр: ст.-в.-нім. salbot, ст.-анг.'І.
sealfap< * sa 1 JJё>(j)iiJ
salbop: ст.-в.-нім. salbot, ст.-анrл.
sealfiap < * salJ:>ё>{j)B, * salJJoja~.

3. гот. sаІЬё>: ст.-в.-нім. sal}>o(e), ст.-англ.
sealfie < *sаІьоjаі
Множин а: 3. гот. sа!ЬОпа: ст.-в.-нім.
sаІЬо(іё)п. ст.
англ. sealfien < * sal'f>ё>jain

І. *habaiwa
2. *habaits

Наказовий спосіб

І.

1.

Двоїна:

І.

2. habai
З. *habadau

Дійсний спосіб

Однин а:

Б'ажальний спосіб

Близькість .цих Ф?рм д~ а;ем_атичн,ого типу була при

2.

ЩО В староверХНЬОНІМеЦЬКІИ МОВІ ЦІ ДІЄСЛОВа одержали В пер

стор.

162.

Однина:

Множина:

1. habaida
2. habai<1ёs
3. habaida

І. habairёdum
habair1ёdt'f>
З. habaidёdun

2.

Двоїна:

І. habaidёdu
habaidёduts

2.

Бажальний спосіб
Однина:

1. habaidёdjau
2. habaidёdeis
3. habaidёdi

Множина:

Двоїна:•

І. habaidёdeima

І. habaidёdeiwa

2. habaic'ёde:J,
3. habaidёdeina

2. habaidёdeits

3.
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Дієприкметник·

Чоловічий рід:

Жіночий рід:
Середній рід:

habaif>s
habaida
habaida
habaido
habair,
habaido

Історичний коментарій(§§

[мин. час

hahan

(терпіти, переносити), пор. лат. tollere (~щю.мати) [перф. tu\I].

582-585)

§ 583.
чергу

(habai
в

тих

Щодо окремих

треба

підкреслити

: haband).
формах,

де

третьої кон'югації, пор. гот. hazjan (прославляти) [перша
слабка дієвідміна]: ст.-в.-нім. haren [третя слабка дієвідміна].
Навіть у самій готській мові існує дублет l1atjan (ненавидіти)
[перша дієвідміна], hatan [третя дієвідміна].
При мітка. Рефлекс давньої синкопи спостерігається і в інгвеонських
мовах, де дієслова цієї дієвідміни характеризуються в деяких формах
подвоєним приголосним кореня. Так, ст.·сакс. hebbiu (я маю) походить

з *l1ab-j-~. де неред -j- зник голосний -а- (*hap-aj-o).
Дієслова третьої слабкої дієвідміни переважно верба.'ІЬ
ного походження; вони в основному неперехідні та мають ду
ративне (в окремих випадках фреквентативне) значення:

witan (мин. час witaidaJ (спостерігати), пор. лат.
слов. кнд-kтн від witan [І-ша особа wait] (з1нати);

videre,

(мати, держати) від

hafjan [мин. час hбif] (піднімати,
хапати, пор. лат. саріо (інф. capere) збS;
liban [мин. час libaida] (жити) від bi-leiban (залишатися);
ga-pзrban sik (стримуватися) від paйrban [І-ша особа
}>arf] (потребувати);
uf-kunnan [мин. час - kunnaida] (пізнавати) від kunпaп
[І-ша особа kann] (знати);
munan [мин. час munaida] (пам'ятати) від шunan {І-шг.
особа man] (думати);
Синкопа

-

зникання голосного в середині слова.

підкреслити,

що

готське (і

взагалі

германське) дієслово

haban (ст.-в.-нім. habe-n, ст.-англ. habban) не може бути спорідненим з лат.
habere (мати). І(орінь цього останнього є в гот. gabei (багатство) та,
можливо, в дієслові giban (давати).
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форм

цих д~єслш, то тут в. першу

че,ргування

тематичного

-а~~ з

-а~

Дифтонг -аі- по~~ляєт~ся в .~.отськш мо.~1
в

першій

слабюи

кон югащ1

маємо

-JI-

(ei-, -i-):

.satjis
satjip
satida

habais
habai}>
habaida

В інших випадках маємо -а-:

яснюється вагання у належності деяких дієслів до першої або

1"реба

· - це

Деякі з цих дієслів не мають відповід_них перв~нних; сюди
належать: pahan (мовчати), пор. лат._ tacerei ana-s1Ian (замов
кнути), пор. лат. silere; pulan [ст.-в.-юм. ~ol~n, ст.-сакс. tholon]

Як було сказано вище, ця кон'югація теж на.1е
жить до індоєвропейського типу на -j-. Є підстави думати,
що вона являє собою варіант першої слабкої кон'югації; з дру
гого боку, деякі дієслова першої слабкої дієвідміни це, по
суті, основи на -аі-, у яких в результаті синкопи 364 зникло
тематичне -а-. Так, лат. domo (приручаю), яке виникло з дав
нішого *dom-aj-o (пор. гр. aap.ciш<*-aj-u)), відповідає гот. taшja
в результаті зникання середнього -а- ( <*tam-aj-o). Цим по

364
5
36

(редуплікуюче

hal1an

При м і тк а. Первинні_ дієслова witan: paurban, kuппап, шunan
так звані praeterito-praesent1a, пор. §§ 588 1 наст.

§ 582.

haban

(висіти) від

hahaida]

дієслово] (вішати).

satja
satjand
satjada

haba
haband
habada

т.

д.

З цього порівняння виходить, що основою дієс.1uва 11аЬа!1

було (з точки зору ~от~ької граматики) haba-.; настуш:е -1(у формах типу haba-1s 1 т. д-) нале~ит? до заюнчення. 1 аким
чином, форми оптатива 11aba1s, haba~p 1 т. д: пояо...нюють~я як
результат стягнення тематичного -ш-: haba1s
·"haba-a1-s

<

*habai-s.
§ 584.
відміни

У західногерманських мовах шляхи розвитку щє1

інші, ніж

в готській. У староверхньонімецькій

тематичний голосний аі
(мати),

>

habes

>

(ти маєш),

е знаходиться в усіх формах:

habeta

(я мав)

мові

haben

і т. д. 366 • В ~ершій

особі однини маємо в цій відміні старонімецьких д~єслш, по
дібно як і в другій слабкій відміні, атематичне закінчення
-ш : habёm (я маю}. Цей тип дієвідміни належить у старо

верхньонімецькій мові до продуктивних. Зате зовсім непродук
тивним є він у інгвеонських мовах, де зустрічаємо лише чотири

(в староанглійській) або навіть три (у старосаксонській) діє
слова.

Прим і тк а.

Це такі дієслова:

ст.-анrл. habban, ст.-сакс. hebbian (мати)
ст.-англ. secgan,
ст.-сакс. seggian (говорити)
ст.-анrл. ІіЬЬап,
ст.-сакс. ІіЬЬіаn (жити)
ст.-анrл. hycgan (думати)

У староісландській мові цей тип досить поширений.
366 В староверхньонімецькій мові зустрічаються й цікаві

sagata

(сказав) поряд із

форми типу

sageta.
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§ 585. Германська третя слабка кон'югація відповідає ла
тинській другій кон'югації, як видно з порівняння гот. ana-

silan : лат.

silёre, гот. J>зhаn

: лат.

ta:-ёre, гот.

witan : Лат.

Дієприкметник

vidёre.

Чоловічий

З точки зору індоєвропейської порівняльної морфології ці
дієсJІова належать до типу основ на *-ёі- та -ё-, пор. лат.
vidёre, ст.-слов. кид-k-тн, гр. єlo~-aw (буду знати), ст.-в.-нім.

дієвідміна

слабко~

кон югацн

І.

fullпoda

2.
:3.

fullп odёs
fullnбda
Двоїна:

вщмшю

ються в теперішньому часі за типом с~:льно~ дієв_ї_~мі~и,
в минулому часі як дієслова другої слабко~ ко~ ю:ащ1. Д1є
слова цього типу не утворюють форм пасива
ника

Однина:

Двоїна:

Дійсний спосіб
fullпa

Множина:

2. fullnis
З. fullnф

1. fullnam
2. fulln=J>
3. fullnand

Двоїна:

З.

§ 587.

гот.

Множина:

1. fullnau
2. fullnais

1. fullnaima
2. fullnaф
З. fullпaina

З. fullпai

Двоїна:

1.
2.

fullпaiwa
fullпaits

Двоїна:

1.
2. fullnats
З.

'Z12

it1ll110dedt-i11ш
fullnodtdeф

:~.

fullnodFdeim1

fullпodedei'Лa

l.
2.

fнllпodёdeits

( §§ Г>8ї)

gabatnan
fullnan
'paursnan

ст.-ісл. Ьаtпа

fullna

(покращати)

(повнішатн)

рJГШl (зісохнути)
vakna (прокидатися)

gawaknaп

В західногерманських мовах тс1к існують ,LіІ°слова , -11у суфіксі, але вони не утворюють окремого морфологічного
типу. У староанглійській мові ці дієслова належать, як пра
\V(Есшап

(друга

с.:-rабка

дієвідміна)

ПР им і тк а: І в готській мові цей т~ш .1ієсліп йт1з1,r.Jrй

Наказовий спосіб

Множина:

1.
:2.

Цей тип дієвідміни характерний лане .1ш1 101\"hКОЇ

вщповщає ст.-англ.

1.
2. fulln
З. fullnadau

Множина:

до
так. готському
aa-waknaп
• вило,
.
. другої слабкої кон'югації;
.
_, ь

З.

Однина:

fullпod~du
fнІІп Odeduts

та північногерманських мов:

Бажальний спосіб
Однина:

І.

Історичний комент а рі іі

І.

fullnos
2. fullnats

з. f11ІІпоdеdш1

l. fullпodejjau
2. f ulln Odёdeis
3. fullnOdёdi

Інфінітив: fullnaп (повніти)

1.

І. flliiпodedum

2. f ullnOdetlL ti

Бажат,ниіі епосі{)

Теперішній час

{)дни.на:

Л1ножи1т:

2.

1 юєприкмет

минулого часу.

fu\lпaпdo

Дійсний спосіб

Характерною рисою "цієї дієвjдмін~ t:: су.рік~ з .еле

§ 586.

ментом -п-. Дієслова четверто~

f ullпandei

Минулий час

Однина:
слабка

fullпaпds

fuІІпапdа

Жіночий рід:
Середній рід:

gi-wizzё-t (він спостерігає) або лат. rubёre (ч~р~оніти), ст.
в.-нім. rotё-t (червоніє), слов. І''д-kти Сп\. В зв язку з цим
виникає питання, чи характерне для цієї відміни гот. -аї- не
являє собою якогось рефлексу ідє *ё.
Четверта

рід:

1. fullnam
2. fullnip
З. fullnadau

:10

..

:\pyro'l

сд~бкоі дієвідміни; минулий час від fuІІпап звучить iullпoda ю\ sal!J~11ia;

кр1м того, деякі дієслова, близькі до цього типу, перейшл11 11m1Еіс~ю .'!О

другої дієвідміни, пор. J;kinoп, ~іudапоп.

У староверхньонімецькій мові

ці ,:LієсJюва

ні.І.·І~ж.;.;п,

;;

основному до третьої слабкої дієвідміни. Староангліі1ськом\'

сlпшспіап (п'яніти) {друга слабка кон'югація] відповіда1:· ст.~

в.-пім. trш1kапёп (пор. habёn, ,§
18 n..\\.

С:адоrткнпІі

584).
:273

В основі цих дієслів знаходиться часто дієщн11<метник мн
нулого часу сильних дієслів:

hundans (від Ьіпdап - в'язати) : апd-Ьuпdпап (звіJ1ьнятисн1:
fralusans (від fraliusan - губити) : fra\us.пaп (загубитися);
gutans (від giutan - лити) : us-gutnan (розлитися);
lёtans (від lёtan залишати):
and-lёtnan
(відходити):
skaidans (від skaidan --- ділити): ga-skяidnan (ділитися):
Інk:шs (від Ііїkаn

замиюпи): us-fнknaп (відмикатися).

Пр 11 мітка. При утворенні цнх дієслів суфікс дієприкметника -ШJ«
(юшр. гсрм. *bundanaz) втрача\:' 1.1 готській мо1.1і початкове -а-: *-апа-:>-ш1
У староверхньонімецькій мові цього процесу не було; таким чином, такому

дієслову, як ст.-в.-ні~І. truпkanёп, відповідало б готське *drunknaп.
Згодом за допомогою цього суф1кся ппчялн утвпрюн;~тнся лі•с.nпва
й віл прикметників:

blinds (сліпий)
daufs (німий)
liauhs (висок11й)
fulls (rювн11й)

: ;if-blindшш (осліпнути)
: ;if-daubnan (заніміти)
: us-hauhпaп (возвеличитнся)
ft1ll11;i11 (наповнюватися)

З<~ своїм :шаченням дієслова четвертої слабкої кон·югації
належать до так званих \'erb<1 inc-ho<1tiva; вони означают~.
стан, JІКИЙ починається. Це дієслова неперехідні, тому вони
не можуть утворювати пасивних форм. Повчальним у цьому

відношенні є порівняння дієслів першої слабкої дієвідміни.
які є аерехідн11ми, з дієсловами цього типу. Так, від прикмет
ника it1\ls утворюються дієслова fulljan і fullnan, причом)
форма ftillna
(я наповнююся) являє собою середній ста11

(медіум) no відношенню до форм fullja (наповнюю) (актив]
та fulljada (мене наповнюють) [пасив}. У цьому самому плані
~ожна порівняти ще claubjaп (примусити замовкнути) з afdaubnan, hauhjan (величати) з us-hauhпan. Пор. ще hailnaп
(одужувати) і hailjr11 (лікувати) від I1ails (здоровий) та
mikilnaп (ставати ве.пиким) і mikiljan (величати) від mikils
(велшшіі).

Враховуючи, що
утвор!ЬЮ'Гь минулий

дієслова четвертої слабкої кон'ю1·ації
час за типом другої, а також факт

взаtм6зв'язку між першою і третьою кон'югаціями (hatjan :
hatan, :§ 582), можемо твердити, що всі чотири с.пабкі дієвід
міни готської мови являють собою структурну єдність. З дру-0
~·ого боку, треба відмітити тісний взаємозв'язок між слабкою

за типом слабких дієслів. 367 Належить, однак, пам'ятати, що

на відміну від слабких дієслів у формах минулого часу пре

·~рито-презентних дієслів ~емає перед дентальним суфіксом
шякого голосного, пор. sat-1-da, але skul·da від skulan. Тим ці

ді.єслов~ близь~і до таких, як ); agkjan, briggan і т. д. (.§ 564).
Вщсутюст~ об єдн_уюч?го голооного в минулому часі обумо

вила КО!'fб1.наторю змши приголосного суфікса, який, в за
лежносТJ вщ попереднього (кореневого)

з~учати

може

преsеь:гні ;:tієслова ~ожна від~ести до апофонічних рядів силь

них д1єсл1в. Але 1х ~алежшсть до т?го чи іншого ряду _
явище вторщrнс. Деяк~ з них мають в~дхилення від нормаль
ного типу чергування голосних; два з них
Нс> знають чергування зовсім.

-

І ст о р и ч н и й к о м ~ н т а р і й

§ 589.

magan

і

aigan _

(.§ 589)

Цей тип дієслів зустрічаємо і в інших давніх і 1що

європейських мовах. Значення !еперішнього часу вони вира
жають формою перфекта; точшше кажучи, вони виражають
р~зультат діі, яка відбулася в минулому. Сюди належать такі
щ:слова, як л~т.

meminI (пам'ятаю), бdІ

(ненавиджу), гр.

fot~a. (знаю), f.1.Єf.1.ova. (пам'ятаю), ст.-інд. vёda (знаю), ст.-слов.
кіrдіr (за. формою - о~та~ив перфекта). Але безпосередніх

етнмолог1чtпtх парзлелеи м1ж германськими дієсловами цього

типу і дієсловами інших індоєвропейських мов немає, за ви
нятtюм

нижче).

готського дієслова witan

і, можливо,

munan (див.

Зате в германській групі мов ці дієс.1ова мають точні ети

моло.гічні паралелі в усіх мовах як щодо структури кореня,
так J щодо ос_обливостей відміни. Наприклад, форма другої

особи однини шд_икати~а цих дієслів утворюється у всіх гер
манських мовах 1з заюнченням -t (гот. skalt, ст.-в.-нім. skalt,
ст.-сакс. s:alt, ст.-англ. scealt, ст.-ісл. skalt); як відомо, та

сама форма си~ьнихu дієслів має в західногер;мапських мовах

принцишально шшии характер (пор. § 546). Так само в усіх
германських мовах зберігаються рефлекси виняткових форм
типу гот. kun ра (див_ нижче).

Із сказаного виходить, що всі претерито-презентні діє

і сильною дієвідмінами. на що не раз ми вказували.

Неправильні дієслова

приго.1осного

t, s (s~ul-da, daurs-ta, wis-sa, див. нижЧе). Окреме
м1сце заимає суф1кс -ра у формі kun-pa.
В залежності від структури кореневого складу претерито

_?,

слова я~ окремий тип виникли і оформилися ще в епоху гер
м.ансько1 мови-о.снови. Однак сам процес формування цього
типу ще неяоний.

(Praeterito-praesentia)
До цього класу належить група своєрідних гер
манських дієслів, 5tкі виражають теперішній час форм-ою
-сипьнurо минулого часу. Форм теперішнього часу мви не
мають зовсім, зате утворюють вторинні форми минулого час~

§ 54S8.

2ї.t

ПР им і тк а. Пр1! ~ослідженні цієї проблеми необхідно врахувати,

що претерито•nрезентю д~єслова rлибоко увійшли в систему германського
367

Вторинними є також форми інфінітива і дієприкметника теперіш

нього і мйну.ііоtо часів.

18"
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словника. Так, Паралельно до претернто-презенrних дієслів witaп і оgап
існують в готській
метник uпagands -

мові сильні дієслова witaп
безстрашний). До дієслова

Інфінітив:

і

*agan (пор. дієприк
witan відносяться арха.
ічні дієприкметники weitwop s і un-wiss, а також слабкі дієслQва fairweitjan (глядіти) та witan (спостерігати) [пор. лат. videreJ. Від дієслів
lais та
утворені каузативні laisjan і ogjaл; нарешті, дуративи gaparban sik, kunnan, munan (§ 582) відносяться до претерито-презентних
~зйrЬаn, kunnan і munan.

Дієприкметник:

Дійсний спосіб

§ 590. Розглядаючи кон'югацію претерито-презентних
дієслів, треба звернути увагу на такі моменти ..
І. В теперішньому часі вони мають форму сильного пре
терита. З цього виходить, що в корені однини буде знаходи

Од.нина:

тися голосний, характерний для другої основної форми да
ного апофонічного ряду, а в множині голосний третьої
основної форми.

І

ряд

-----·--·- -- --

2-ra

форма

І

І ефа п

І а ір

liflum

П ретерито-презентне

-

wait

wltum

.

2. Форми бажального способу теперішнього часу, а також
усі вторинні форми (інфінітив, дієприкметники і форми ми
нулого часу) утворюються від кореня множини дійсного спо

1.

wissёdum

2. wissёdup
З. wissєdun

Однина:

\vissёdjau
\Vissёdeis
З. wissёdi

1.
2.

Історичниіі

§ 592.

Множина:

коментзрііі

(§ 592)

До цієї парадигми можна віднести субстантивова

ні дієприкметники минулого часу weitwops
но чий)

\Vissёdeina
wis8ёdei р
З. \Vissёdein::..

1.
2.

(свідок, дослів

той, хто знає, бачив), пор. гр. єlouк,<·"'f єtofwr, (знаю
і un-'viss< ідє. *Q-wid-t6s (непевний), пор. гр. а-и'tщ

<·x-'Q-Wid-t6s

(невидимий). Крім того, від

кореня

цього

діє

від кореня форми wit-um утворені wit-an, wit-

слова утворене сильне дієслово in-weitan (вітати) і слабке
третьої дієвідміни witan (спостерігати). Вже з наведених

3. Дієслова aigan і paurban зберігають граматичне чергу

фактів ~жна зробити висновок, що основне значення цього
дієслівного кореня було «бачити, знаходити».

собу

(напр.

~nds,

wis-sa

і т. д.).

вання.

Перши й

§ 591.

а п о фон і ч н н й

ряд

(ч ер r у в анн я

а і : і)

1. witan (знати).

1. wait

Множина:

2. waist
З.

wait

1. witum
2. witup
З. witun

Бажальний спосіб
Однина:

1. witjau
2. witeis
З. witi

Множина:

ня цього часу воно виражає формою перфекта. Готському
відповідає гр. Fої.оа., ст.-інд. vёda, слов. кіrдіr [оптатив
перфекта] (знаю). І тут основне значення цього кореня "бачити", пор. гр. єtow, лат. video (бачу), слов. кнж,1.ж. Таким
чином, значення готського wait, гр. fої.оа. результативне:
"я побачив, тому знаю".

wait

Дійсний спосіб
Однина:

Це дієслово як претерито-презентне поширене у всіх дав
ніх германських мовах. Готському wait відповідає ст.-в.-нім.
weiz, ст.-сакс. w ёt, ст.-англ. wat, ст.-ісл. veit.
Також і в інших індоєвропейських мовах це дієслово ха
рактеризується відсутністю форм теперішнього часу; значен

!еперішній час
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Множина:

1. wissa
2. wissёs
З. wissa

Бажальний спосіб

3-тя форма

Сильне дієслово

дієслово
-

І

1-ша форма

witands

Минулий час

og

Перший апофонічний

witan

1. witeima
2. witeip
З. witeina

Те, що дієслово wait являє собою давню форму перфекта,
видно як із структури кореня, так і закінчень. У корені цього
дієслова маємо дифтонг аі
ідє. оі, який чергується з -і
(нуJІьовий ступінь) у формах множини. Голосний ідє. *-о
характерннй для форм перфекта на протилежність ідє. -е
в корені теперішнього часу.

<

І

;\\ова

Однак закінчення

Перфект

типу

Теп~-рішній--час- J~--- Однин~---- --г---Множина

--;д-Е.---

І

*weid-

--г--·-*wid-- - - -

*woid-

----;,:.~.-~: _.(f),":---:· ~~:~~ і- (f~::-~~:кнждж

І

§ 5fNS. 2. lais (я знаю) (Phil. 4, 12).
Це дієслово збережене лише в цій одній формі. Від даного
(вчити)

-1

laisjan
ta 1меннрк Jists (хи1рість). В усіх інших старогер

щшських мt>вах

in-weit-a

гот.

І

wait

І

Jist

значить «розум, знання, хитрість:..

а п о фон і чин й

wit-um

Чергування голосних в корені перфекта (нормальний сту
пінь *·оі-: нульовий ступінь *-і-) зв'язане з різницею в наго
"1ошенні однини і множини, яка зберігається в староіндій-

ськііі мові: v~da, але vidma. 368 Ця особливість акцентуації

Трет і й

§ 6fJ5.

а

nо

фо 11 і ч н н й

4. kunnan

перфекта:
гот.

\vait

Fo'i8-a
f о'іе1-&а

гр.

waist
"
\\rait
"

\Yitum

"
"

"

fо'і&-є

"

F і8-р.є"

"

І. ~ann

wait

ст.-в.-нім.

weiz

ст.-англ.

waist

weist

wituш

wizzum

"

"

wat
wast

і

tt-.

"

Однина:

І.

Д.

"

"

Минулий

veit
vei&t

vitom

Належить ще звернути увагу на форму другої особи одни
ни. Закінченням цієї форми є герм. -t
ідє. -tha. 369 За зако

<

*wait-t повипно було дати *waiss,
поJІ.ібно· як і в минулому часі *wit-do-m дало гот. wis-sa (§ 8).
зоs В грецькій формі f ia-fiєv наголощення кореня вторинне.
309 Рефлексом ідє. th повинно бути rерм. Р, але Замtсть цмrо тут
маємо

t

за

aнa.rrorieю

глухий спірант, напр.
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до таких

випадків,

gadars-t, Parf-t

коли

і т. ;ц.

перед

(nЬр.

§.

а

:

t1)

І.

kunnum

ним

149~.

kunnjau
Дієприкметник:

зна1еоА"Иве11

kunnan
kunnands
час

Дійсний спосіб

kunpa

Однина:

І.

Однина:

І. kunpёdjau

Пр и м і тк а. Відсутність закінчень в першій і третій особі однини
пояснюється дією законів кінця слів (пор. §§ 545, 547).

нами германської фонетики

Множина:

Інфінітив:

ст.-ісл.

witon

у п а 1111 я

Бажальний спосіб

В усіх інших старогерманських мовах це дієслово віАмі
нюється так само, як в готській мові:
гот.

r

2. kant (kannt)

v~t-tha
v~d-a
vid-ma

"

(ч ер

Дійсниіі спосіб

Однина:

v~d-a

ст.-інд.

ряд

Теперішній час 37 О

це давні закінченнн

-

au : u)

(знати).

§ 543).

Також і закінчення цього дієслова

(ч е р гу в анн я

3. daug (підходить) (З-я особа, К. 10, 23).
Збереглось лише в цій формі, інфінітив звучав *dug;m.
Це дr~со11ово засвідчеце ~ в інших старогерманськцх мовах,
;:юр. ст.-в.-нім. toug, ст.-сакс. dog, ст.-англ. deag.

пояснюється, в свою чергу, атематичним характером відміни

індоєвропейського перфекта (див.

ряд

§ 514.

І

j

аналогією до форм

і т. д.

кореня утворею~й загалЮІоrерманський К"Вузатив ·гот.

кіrд-'k

------!

було відтворене за

Форма мннуJІоrо часу wiзsa теж загальногерманська, пор.
ст.-в.-нім. wissa, ет.-сакс. wissa, ст.-англ. wisse, ст.-ісл. vissa.

Другий

слов.

t

nam-t, gaf-t, bar-t, parf-t

Бажальний спосіб

Історичний

коментар і й

(,§ 596)

§ 596. До форм цього дієслова можна зачислн1'и й при
:кметник (давній дієприкметник минулого часу) kun1>s (віл.от· На.JІ.а•і ми вказуватимемо лише на основні форми даного дієс.-ова.

Утворення інших форм не являє ніяких труднощів.
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мий). Спорідненим з цим
[третя слабка кон'югація].

дієсловом

є

kunnan (пізнавати.І

Надзвичайно цікавими є форми минулого часу kunpa п1

дієприкметника

Ці форми

kunps.

поширені

в усіх

<

герман

ських мовах: ст.-в.~нім. kunda (konda), kund (d
р), ст.-англ.
cuie, с(ф, ст.-ісл. kunna (nn<nf:>). Ця загальногерманська
форма з формотворчим суфіксом р замість звичайного ~ (пор"
нацр., гот. munda, § 603) кидає світло.11а проблему походжен
ня германського слабкого претерита (пор. § 567). Однак, не
зважаючи на архаїчність цієї форми, вона все-таки вторинна.

За законом Вернера герм. р могло знаходитися лише після

первісно наголошеного кореневого складу (ідє. *gn-to-m).

Чергування

f : Ь у формах f>arf : J>aurbum є одним з ба

rатьох прикладів залишків граматичного чергування в готській
мові (§ 199). Звук f у формі parf не можна вважати прод.ук
rом готського оглушення

rерм. Ь в

кінці

слова, як

напр. в

gіЬап : gaf (давати), бо після r первісне ·Ь- зберігається як
-Ь-; пор. swairbaп (терти):

swarb.

Суфікс минулого часу -·[а (paurfta) пояснюється позицією
фсля -f-; герм. *purb +~о- мусило дати в готській мові paurf'ia.
Це дієслово засвідчене й в інших старогерманських мовах:
ст.-в.-нім. durfan, ст.-сакс. thurb ап, ст.-англ. purfan, ст.-ісл.

purfa.
§ 599.

б. ga-daursan (сміти, наважуватися).

о

Теперішній час

який, в свою чергу, саме тому, що був наголошеним, не міr
виступати в нульовому апофонічному ступені (значить, пер-

Дійсний спосіб

вісно було або *~n/gon-t;:}m, або *g9-t6-m).

Однина:

П р и м і т к а
І. Вторинне пересування наголосу (з суфікса на ко·
рінь) відоме й в інших індоєвропейських мовах; пор. хоча б ст.-інд. vidma з первісним наголошенням суфікса та гр. f fo-p.єv з вторинним нагс

Однина:

П р и м і тк а 2. Аналогічно до kuгpa утворює минулий час й інше
не збережене в готській мові претерито-презеюне дієслово, а саме: ст.
в.-нім. an : onda, ст.-англ. an : Щ>е, ст.-ісл. апn : unna [герм. *an- : *ur.-

§ 597.

ansts (ласка) та нім.

1. }Jarf
2. ьarft

хого спіранта

Множина:

1.

ьaurЬum

І. ЬайrЬеіmа
ьаurЬеір

2.
Інфінітив:

(s).

Це дієслово існувало й в інших старогерманських мовах:

-ст.-в.-иім.

turran, ст.-сакс., ст.-англ. durraп.
І~до~вропе~ський кор~нь цього дієслова (*d~ers-) зустріча
<с:.r:tо и в ІН~их шдоєвропеиських мовах: гр. &pcxau<; (відважний).
&єрао~
(вщвага), ст.-інд. dharsati (відважується), слов.
АР'з~жтн. рос. дерзкий, укр. дразнити, (коза-) дереза, чеське

drzky.

Четвертий

JJaurbands

§ 601.

апофонічний ряд (чергування

Теперішній час

Дійсний спосіб

§ 598.
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Дійсний спосіб

1. J)aurfta
коментар і й

Однина:

(§ 598)

Давнім дієприкметником минулого часу є

(необхідний).

а: u)з11

7. skulan (бути повинним).

Минулий час

Історичний

(,§ 600)

*'f>aurban

Дієприкметник:

Однина:

комента рій

_

Множина:

"J>aurbjau

1. gadaurs·[a

§ 600. Суфікt -ta (gadaursta) пояснюється, як і в по
передньому дієtлові (Ьaйrfta), позицією герм. *-ІJ- після глу

Бажальний спосіб

І.

gadaursjau

Істо рич ни й

Дійсний спосіб

Однина:

Однина:

Gunst.

Теперішній час

Однина:

І.

Минулий час

(потребувати).

5. 'f,aurban

І. gadaursum

Бажальний спосіб

лошенням кореня в нульовому ступені.

Po-m] (милувати, любити), пор. гот.

Множина:

1. gadars

paurfts

87!

н

1. skal
2. skalt

Множина:

1. skulum

. .

?J?Малью д1єслова четвертого апофонічного ряду мають в минулому час1 1нше чергування голосних, напр. bar : Ьё rum (пор. § 97).
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Бажальннй спосіб

Однина:

: mьn : mtJ) знаходиться в гр. 11-Є"(J.O'Y·aJ лат. meшini (пам'я

І. skuljau

таю); ці дієСJюва, як і германське man, являють собою форму
перфекта із значенням тепері'шньоrо часу. К:рім того, пор. лит.

Минулий час

meпti (пам'ятаю). слов. м~.н-іЕтн (думати), Rд-м.а.тh.

Дійсний спосіб

Однина:

Шост 11 й

1. skulda

§ 605.

Бажальний спосіб
Множина:

Однина: І. *skuldёdjau

2.

;i

11 о фон і ч н н й

9.

g-a-motaп

§ 602.

Давній

коментар і й

дієприкметник

-------~--

О:1тша:

(,§ 602)

минулого

часу

Множина:

Бажа.аьний спосіб
О.11111на:

О.tнина:

l. mutreiflia
2. muмifi

munands

](), ogan

(боятися).

Теnерішній час
Дійсний спосіб

munda

О.tнина:

murtds
(,§ 604)

Від кореня цього дієслова утворені: munan {третя
слабха дієвідміна] (пам'ятати, хотіти), aina-mundiJ;a (одно
думність), ga-mund-s (пам'ять).

Це дієслово відповідає ст.-сакс., ст.-англ. munan, ст.-ісл.
muna. Індоєвропейський корінь цього дієслова (*menfm(IO :

1. og
2. ·:•oht ?'+ogt?

Множина:

1. ·x-ogttm

Бажальний спосіб
Олнина:

§ 604.

282

(§ 6061

Фор.ма *gamost реконструйована за зразком waist (§ 592)
МИ'flу111ий час *ga-mбsta (gamostёduп) відходить від wissa.
але пор. daursta (§ 599), а також kaнpasta від kaupatjan -бити по потилиці (,§ 563).

Дійсний спосіб

коментар і й

коментар і й

3. ga-mostedu11

(сміти, могти, мусити), ст.-сакс" ст.-ангJ1.

Минулий час

Історичний

g<i-mбtнш

motan.

Множина:

Дієприкметник:

1.

В інших германських мовах це дієсjJОВо звучит~,·

ст.-в.-нім. muozan

§ 607.

І.

Множина:

1. ·:'·ga-mosta

Історичний

1. munum

Бажальний спосіб

Однина:

Множин<~:

1. ·:'·ga-motjao

Минулий час

§ 606.

Дієприкметник:

1. 'i.·ga-motum

Дійсний спосіб

2. *mant

1. *munjau
3. muni

Множина:

1. gamot
2. *gamбst

звучить

Дійсний спесіб

Однина:

-о-)

(мати місце, могти).

Теперішній час

1. man

·Го л осн и й

Дійсний спосіб

skuld$ (винний). Пор. ст.-в.-нім., с1.-сакс. scolan, сt.-англ.
sculan, ст.-ісл. skola. З інших індоєвропейських мов пор. лит.
skelii'.t (я винен), skola (борг).
·
§ 603. 8. munan (думати, ~гада111).

Однина:

t.к орен еви й

Теперішній час

skuldёdeф

3. *skuldёdi
Історичний

ряд

1. ·»ogjau
2. ogeis

Множина:

2.

·:•оgеф

Наказовий спосіб
Однина:

2. ogs
Д~nрикме•пник:

ogands
283

1

Минулий час

§ 610.

(§ 610)

Корінь цьоrо дієслова є в іменнику

Це дієслово поширене

Дійсний спосіб

Однина:

І стори ч н ий к о ме н тар і й

в

усіх

mahts

(сила).

староrерманських

мовах:

magan, ст.-ісл. mega. Крім того,
пор. слов. моrж, лит. mag6ti (бути корисним), можливо й
гр. p.11xav-i1 fдор. r-axav~1 (знаряддя).

ст.-в.-нім., ст.-сякс., ст.-англ.

1. ohta

І ст ори ч н и й к о м е н т а р і й

(,§ 608)

§ 608. Від цього дієслова утв.а.рений каузатив ogjan
кати) [,§ 562}; пор. також сильне дієслово *agan (§ 508].

При м і тк а. Деякі германісти 372 пов'язують етимологічно це слово
гот. magaJ» ст.-в.-нім. magad (дівчина, діва) та з гот. magus (хлопець,
юнак). Тоді первісне значеннS! дієсло.ва mag як давнього *перфекта було б
«я виріс, став сильним» (вщ перв1сног~ кореня гер~. me-r). Недостат
ність цієі теоріі полягає в тому, що коршь *me1 щє. *~egh невr
;~:омий в граматиці індоєвропейських _мов. Грецьке
µт(1.,аv71
та омоніми

(ля

1

В інших германських мовах цього претерито-презентного
Дієслова немає; лише в староісландській мові існує утворене

<

від цього кореня рефлексивне дієслово 6-ask (боятися).
Реконструкція другої особи однини трудна тому, що хоч
на основі фонетичного закону треба нрийняти форму *oht
(герм.
t
ht), але наявність форми magt (від magan.
,§§ 609, 610) змушує прийняти й варіант *ogt.
Форма наказового способу ogs неясна.

І'-~хар і µ~хос; вказують на ідє. *magh-,
*magh- (*mogh-?) або *magh-, в готській
і т. д. Зна•їєння «великий»
ст.-інд. maha- та гот. mikils,

*r + >

наріантом

якого

може

бути

моні mag, слов'янській - моr-ж
зв'язане з кор,·нем
*meg-, пор. гр. µЄ1а,;,
ст.-в.-нім. mihhil. Ніщо не дає підстави для

ототожнt>ння коренів *magh- і ''meg--.m
Погляд деяких германістів, нібито це дієслово належить

І н ш і

п р е т е р и т о-п р е з е н т н і

до п'ятого апофонічного ряду 374 , не знаходить підтвердження
ні в описовій, ні в історичній граматиці готської мови. Як

д і є с л о в а

Крі~ перелічених, в готській мові є ще три претерито

відомо, в п'ятому ряді чергуються в корені минулого часу
rерм. а : а;з1s
ідє. о : ё; з цієї пари голосних хоча б -о- пра
:\іОВного походження, пор. гр.хє-хЛоср-а: гот. hlaf (крав). Го.'Іос
ний -а- в mag - це, найбільш імовірно, ідє. *;} як ступінь

<

презентш дієслова, корені яких за своєю структурою не під
ходять до жодного з апофонічних рядів. Сюди належать:
§ 609. 11. magaп (могти).

редукції ідє. *а, засвідченого в гр. 1-1ах (-av~). Чергування ідє.

Теперішній час

:

а
а як ступеня довготи з ступенем редукції можна відне
сти скоріше до сьомого апофонічного ряду, де ми саме й
знаходимо чергування важких односкладових баз ё/о з сту
пенем редукції (герм. а), пор. чергування *liet- : *lot- : *lat-,
в гот. Іёtап: Jailot: lats або *taik- *tok-: *tak-, в гот. tёkan:
taitok, ст.-ісл. taka (>англ. take).
Щодо окремих форм слід звернути увагу на другу особу
однини теперішнього часу magt. У всіх інших германських
мовах маємо в цій формі фонетично правильне -h-: ст.-в.-нім.,
ст.-сакс. maht, ст.-англ. meaht. Форму magt пояснюють зви
чайно як вплив інших форм з -g : mag, magum і т. д. Однак
не виключено, що magt пояснюється морфологічним принци
пом графіки і не відображає вимови. Тут можна вказати на

Дійсний спосіб
Олнина:

1. шаg
2. magt

Множина:

І. шagum

2. n1agujJ
З. magun

Двоїна:

І. magu
2. maguts

Бажальний спосіб

О;щина:

І.

magjau
Дієприкметник:

magands

Минулий час

312 Див.

Дійсний спосіб

Однина:

1. mahta

878

Бажальний спосіб
Однина:

І. *шahtёdjau

Множина:

3. mahtё.di
Дієприкметник:

284

mahts

F. Н о І t h а u s е п, "Gotisches etymologisch_es Wort~.rbuch'',

1934, стор. 66, і особливо М. Не у п е, "Deutsches Worterbuch , 1906,
стор. 849 і 719 (mбgen і Magd).

Протилежна
думка
висловлена
Menge-Giithling, «Griechisc!1г
uпd deutsch-griechisches Worterbuch», т. І, 1910, стор. 374.

deutsches
874

3.

mahtёdeina

Див. напр.

з?S Герм.

І

~

re >

W.

В га

uп

е,

"Gotische Grammatik", 1920,

стор. 104.

гот. е взагалі відсутнє в чергуванні претерито-презент

ни.х дієслів. Пор. дієслова

skulan, munan.
285

аналогічні випадки в німецькій мові XVII-XYIII ст. "(напи
сання gemiigt, mogte, mбgte замість mochte i т. д.) .·· 75 Н,е

чергуванням (герм. :х.:1),

можна також забувати, що ми не зна~мо точно, якому зву

кові готської мови відповідає буква g (пор. i§

роісландська мови зберігають у. цьому дієслові граматичне

!77) ...

чергування:

у формах минулого часу знаходимо законом1рне h : mat1ta

т.

гот. aih
ст.-англ.
ст.-ісл. а

д.

12. aigan, -aihan (мати).

§ 611.

Теперішній ч_~S

:з.

г

Множина:

aigi

§ 613.

l. aigum (аіІшm)
2. aihuJ)
З. aigun

Бажальний спосіб
Однина:

aig,um
agon
eigom

+~ош.

Множина:

l. aih (aig)
2. *aiht

ah

Форму ~1инуJІого часу aihta т.реба інтерпретувати як ·:+аіт +

Дійсний спосіб
Однина:

яке в даному випадку, так би мо

вити, зникає на наших очах. Староанглійська, а також ста

2.

аіgеф

З.

aigeina

І

!

13. ga-nah (вистачає).

К:рім наведеної форми третьої особи однини ga-nah, а 'Г<!
ко:Ж bi-nah (треба) [точніше кажучи, це безособова форма],
засвідчений ще дієприкметник минулого часу hinauh·[s (І. Cor,
10, 23).
І с т о р и ч н и ї1 І\ о м е н т а р і іі

(,§ 6 14)

І

дієприкметник:

§ 614. З цим дієсловом споріднений іменник ga-naйha
(достаток), дієслово ga-n hjan (вистачати) та прислівник

aigands (aihands)

Минулий ча~

ga-noh-s (досить).
З інших германських мов пор. ст.-в.-ні~1. gi-11ah. ст.-анг.:1.
Ье-, ge-neah (вистачає).

Дійсний спосіб

Однина:

І.

Множина:

aihta

:3.

aih1ёdun
Дієслово

Бажальний спосіб

Однина:

612)

Від цього дієс.пова утворені іменники

§ 612.

нулий час. його можна умовно зачислити до групи претерито

aihts

та

aigin

(майно) [§ 558] та слабке дієслово gaaiginon (прив:nаснювап!~:
· Це дієслово загальногерманське: ст.-в.-~1м .. e1gan. (в ДІ~
сному способі вживалося лише в множиш: e1gum 1 т. ;.i..),
СТ'.~сакс. ёgап (також засвідчені лише форми :\Шожини),
ст.-англ. agan, ст.-ісл. eiga.
.
На підставі кореневого дифтонга -аІ- можна було б зачи

слити

wait

це

з77

дієслово

однак

до

першого

відсутність

апофонічного

чергування

дифтонга

РЯJ!-У·
-а1-

(wi·[~m) наближає його до редуплікуючих дієслів

презентних дієслів як так зване verbum defec·iivum (педост:п
нє дієслово).

Теперішній час

Однина:

Двоїна:

-1-

типу

': ' щ Пор. М. Не у n е; "Deutsches Worterbuch", т. 2, 1906, стор. 849.
, , з77 Так ро(>лять, напр" А. J. W у а t t, "А~ ~Іei:nentary Old . Eпglis~?
Grammar", 1921, стор. 105, А. Не и s І е r, "Alt1sland1sches Elementarbuch ,

:.>86

стор.

101

Множина:

:3. wili

по~··
з

1. wiljau
2. wileis

1. \Vileima
2. \Vileip
:з. \vileina

2 wileits

Інфінітив:

hi!itan, lаіЮап (§ 510).
.
· Дуже характерним для цього дієслова є в.агання м1ж ко
реневим h та g. Ми маємо тут справу з давюм граматичним

1921,

(хотіти)

§ 615. У значенні «хочу» виступає в гоп:ькііі \ІОві фор:-.1а
wiljau, тобто бажальний спосіб сильного дієслова минулого
часу. К:рім того, це дієслово утворює вторинниіі слабкий ми

2. aihtedeis

Історичний коментарій(,§

wiljan

Дієприкметник:

wiljan
wiljands

Минулий час
·--·~------

Дійсний спосіб

О.1нина:

І. \\1 ilda (і т. д. як satida, skulda)
287

Бажальний спосіб

Однина:

l. wildedjau
3. wildёdi

Множина:

2. \Vildede~

гот.

Множина:

Історичний коментарій(.§ 616)

§ 616.
цього

Відсутність

дієслова

-

форм

дійсного

загальногерма~с~ке

способу

в п~радигмі

явИІ~~; давн1 оптати ·

в інших

германських

мовах

спостер1гається

претерито-презентних дієслів. І.J1юстращєю д.о цього можуТL

с.1уж1пи такі форми, як. ст.-в.-юм.

(1. одн.) \VІllu (пор. слабке

дієслово zel\u, гот. talja розповщаю), ст.-сак~., ~т.-англ.
(2 оди.) wШ (за типом претерито-презентних д1єсл1в, пор.
skalt- ти повинен); ст.-іс.1. vi\ja відмінюється так само, як
дієслово першої слабкої кон'югації ·[elja.
На перший погляд форми wiljau, wileis і. т. д. справляють
враження належності до першого апофоючного ряду, пор.

wЩau (§ 591). Це було б, однак, мо~ливе лише _тоді.• ко~и _б
індоєвропейський корінь звучав *we1l (*wII) : *wо1І : ·w1\.
В дійсності ж він має форму *wel : *wol : *wl. пор. лат. v~lle :
volo: vut·[, гр. Є),-001.t(it (бажаю), слов. коА·нтн, ::шт. P.a-vel-n:i1
(дозволяю). З цього випливає,. що . герма~ськии коршь w1І
розвинувся з ідє. *wel (а не *wil !) 1 що вш мож~, таким чи
ном, бути віднесений лише до четверт~г~ апо~оючного ряду
типу stilan (красти). Разом з тим неоаvщн? шдкреслити, що

минулого часу

(wiljau, wileis), тільки зовнішня. Справа в тому, ~о х~а~т;~:
ний суфікс оптатива минулого часу герм. І< щє. 1 ( · je)

(

на межі між претерито-презентними і атематичними дієсло

І

вами (див. наступний параграф).

!

Ді Є СЛ О

§ 617.

-

.

явище вторин~ого порядк~.

Однина:

а

11

(б у Т И)

теперішнього часу воно належить до так званої атематичної
кон'югації індоєвропейських дієслів; 2) свої форми воно
утворює від двох різних коренів (суплетивізм).
Теперішній час
Дійсний спосіб

Однина:

1. im
2. is
З. ist

Множина: І.

sijum
2. siji:p
З. sind

2. sijais
З. sijai

Множина:

Однина:

siju
2. sijttts
З.

1. s1Ja1ma
2. sija:p

Двоїна:

З. sijaiш1

Дієприкметник:

.
wisands

1. sijaiwa
2.
З.

Минулий час

р

Дійсний спосіб

Однина:

1. was
2. wast
З. was

Множина:

І. velim
2. velis
3. ve1it

1. wёsшп
wёsup
З. wёsun

2.

лат.

1. (wiljau)
2. wileis
З. wili

Двоїна: І.

Бажальний спосіб

Однина: 1. sijau

Готській відміні дієслова w1ljau у тепер1шньому час~ мапже
повністю відповідає кон'юнктив (давній оптатив) латинського
дієслова velle (хотіти):
гот.

W j S

Відміна цього дієсJІова відрізняється від усіх інших

<

до минулого

О

двома рисами, а саме: 1) в дійсному і бажальному способах

був просто суфік~ атематичн~~о ?пта~и~а ~а протилежюсть
суф1ксу герм. а1
щє. ··01. Вщнесен~я .Фор~~
bairai до теперішнього часу, а форм bere1s, ber1

R

І

первісно не був обмежений лише системою минулого часу: це
тематичному
типу bairais,

З. veliпt

часу wilda і т. д. являють собою атематичне об'єднання кореня
wil- з суфіксом минулого часу -da за зразком напівсильних
дієслів ( § 564).
Підсумовуючи, можна сказат11, що дієслово wiljau стоїть

герм. корінь wil належить до системи тепер1ш~ього ~асу_. а не
перфекта і його не можна 110рівню~ати з ~1t (вщ wa1t, w_1tum).
Суперечність, яка полягає в об є~наню кореня тепер1шньо
го часу з суфіксом і закінченнями оптатива

1. velimus
2. velitis

ймалися як бажальний спосіб минулого часу за типом пер
шого апофонічного ряду сильних дієслів. Форми минулого

рігає оптативний характер форм цього д1єслова в и~го пер

тенденція перевести це дієслово до сис:еми нормальних або

Множина:

Однак в системі готської мови ці форми, можливо, L"нри-.

ви це, напр., ст.-в.-нім. (І) \VІ\1, (2) ~1\1s, ст.-сакс. р)
willi, (2) wili, wi\is, ст.-англ. (1 одн.) w1\le, (З оди.) w1\e,
ст.-ісл. (1 оди., поетичне) vi\ja. Однак лю~е готська ~ова збе
вісній чистоті;

лат.

1. wilei'ma
2. wileip
З. wileina

Бажальний спосіб
Однина:

1. wёsjau
2. weseis
З. wёsi

19

Б. М. Задорожни!І

Множина:

1.
2.

wёseima

wёseip
З. \Vёseinn
:.:~9

П р им і тк а І. Замість наказового
жа.'Іьного способу теперішнього часу.

способу

При м і тк а
форм11 без

вжицаються

2. Замість форм типу sijum, sijlф
j : sium. siup, однак вони значно рідші від

1 ст ори

ч ни й коментар і й

форми

ба

зустрічаються

й

попередніх.

(,§§ 618-627)

Як уже було сказано, особов_і форми теперішнь9го
часу цього дієслова належать до атематичного типу дієвідмі

§ 618.

ни. Це стосується в першу чергу форм дійсного способу. Атс
матичний тип дієвідміни характеризувався в індоєвроп.ей
ській морфології тим, що закінчення форм приєднувалося
безпосередньо до кореня або основи на приголосний без
будь-якшu тематичного голосного. rазом з тим характер,нQю
рисою індоєвропейської атематичної кон'югації був рухомий
rraгoJюc: в однині він падав на корінь, у множині -- на закі11чення.:J7м В парі з рухомим наголосом виступає й апофоніч
нс чергування кореневого голосного: в однині (під наголо
сом) нормальний ступінь, у множині нульовий ступінь

кореневого вокалізму.:17 9 Нарешті, четвертою рисою атематич
ної дієвідміни було закінчення першої особи однини ідє ..*-ші
проти *-о тематичної відміни, пор. гр. с.рЄр-w несу (тематич
ний тип), а.1с єt-p.t- я є (атематичний тип).
Для германських мов атематичний тип дієвідміни взагалі
не характерниіі. Окремі за.тшшки атематичної кон'югації н
І'ерманських мовах сприймаються як винятки. В готській мові
сюди належать :шше окремі форми теперішнього часу дієс.тю

ва wisaп (якщо не будемо зараховувати сюди дієс.тюва wiljan).
Те саме стосується й староісландської мови. З захід:ногер
манських мов найвиразніші сліди давньої атематичної діє
відміни знаходимо у староверхньонімецькій мові; тут існува.тш
чотири дієслова, що на.11ежали до атематичних кон'югацій:
\Vesan (бути) [лише деякі форми теперішнього часу], tuon (ро;

бити), gап (іти),

stan (стояти). Але, крім того, атематичне за

r
І

П~ и .м 1! ка 2. На нашу думку, на рахунок зникання атемап1чнu1·u

т1шу дtf'вщм1ни в германських мовах треба віднести зникнення й одного

дуже поширеного в інших індоєвропейських мовах атематичного дієслова

з коренем

*do-

(давати):

його

діt:слово невідомого· походження -

функції

перейня.110

загальногерманське

гот .. giban (ідє. *ghebh- >лат. habere?)'.

Ді~слов~ wis.aп утворює в готській мові свої форми від двох

кuрсюв: І) ~дє. ·~es (бути), пор. ст.-інд. аs-ті, гр.єt-р.t (єt<*es),
лпт: es, es!, сл?в. ве-мh та 2) wes (бути, перебувати), пор.

ст.-tнд.

vas-at1 (перебуває), лат. ver-na [ver-< *wes-] (раб,

що народився в ~ом1 свого ~ан.а). Особові форми теперішнього

часу ( атем атичю) утвореш вщ першого кореня, інші -

від

J.ругого.

Також в ~:тщ.юісJІС:ІНдl:ькі~і мuві дієслово «бути» утворює

сво~ форми в1д тих же двох шдоєвропейських коренів. Зате в
з.ахщногерманських

мовах

появляєтьсн

в

системі

цього

діє

слова :реті~ корінь: ідє._ *bheu/Ьhu, пор. ст.-англ. Ьео (я є),
~т.-в.-шм. Ь1т (я є), !)1r11m (мн є) fконтамінанія коренів
"Ьhен та *es, § 619].
Прим і тк а. Можлнвu_. староанглійська форма cart (т11 є) [суч. англ.
аг~, ~акож are] утворена в1д ~етвертого кореня, ідє. *ог-, пор лат. orior
(шдн1маюся, появляюся), гр. r,р-'ю-1ц (ворушуся).

·

. .§ 619. Теперішні й час. За винятком форм інфінітива
І :п.~єприкметника~ 380 . ус_ї інші форми теперішнього часу цього
д1єслова утворею

вщ щє. кореня

*es.

Д і й с н и й с п ос і б. О д н и н а. П ер ш а ос о б а виникла
з прагерманського

*is-m(i) < ідє. *es-mi шляхом асиміляції
-sm- >-тт-. а згодом упрощения -mm-m- (*is-m
*iz-m~
*iтm>im).
·
·
·
, Найближчими до ~отсь~ої форми є ст.-ісл. em та, мабуть,
LТ.-анг~. ео~. Ст.-в.-юм. b1m, ст.-сакс. bium виникли шляхом
~?н~а:-~шащ1 з ст.-герм. *biju (пор. ст.-англ. Ьео - я є) +герм.

>

>

>

""ІSm(1).

Герма_нськ~ *is-i:i (і) походить від ідє. *es-mi, яке знаходи
as-m1. (as<*e~), гp.єt-µ.t(<*Єcr-µ.t з пересунен

кінчення першої особи -m, -п ( < ідє. -mi) ми знаходимо
в цій мові у всіх дієсловах другої і третьої слабкої дієвідміни

мо в ст.-шд.

(.§§ 578, 584). В інгвеонських мовах можна зачислити сюди
три дієслова: І) ст.-сакс. \Vesan, ст.-англ. wesan, beon
(бути), 2) ст.-сакс. dоп, ст.-англ. d6n (робити), 3) ст.-англ.

ва) та слов. ве-мh. Первісна наголошеність кореневого сКJІа
ду обумо_вила за законом Вернера збереження на германсько

лише

gan

(іти).

Пр нм і тк а і. Старосаксонські дієслова gan і stan (іти, стояти) зС1е ..
рігаються .'ІИШе в залишках.

на

:т В тематичній відміні наголос сталий; він падає у всій парадигмі
корінь [пор. ст.-інд. (1 одн.) bharami, (2 одн.) bharasi, (1 множ.)

bharama~ і т. д.]

або

на

суфікс

(пор. ст.-інд.

sadayami, sadayasi, sa-

,,,. § ~20.

др у~ а ос о б а. Готське is розвинулося з герм.
· 1~-_(s1), пор. ст.-1сл. es-t (де t пізнішого походження за ана
~10г1єю. до ~ретернто-презентних дієслів), Ст.-в.-нім. bist, ст.
сакс. b1st, b1s виникло шляхом контамінації, пор. сказане про
першу особу. Ст.-англ. eart утворене від іншого кореня. пор.

Все сказане про атематичну ДІєвщміну стосується повністю й гер"

мавського сильного претерита, пор.
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му грунт~ rлух.?го приголосного s в корені цієї форми. Це під
тверджується и утворенням форми другої особи однини.

прим1тку до

dayama~ і т. д.).
379

ням наголосу внасшдок енклпичного характеру цього дієсло

§ 619.

::во Це, без сумнів.у, вторинні форми.

§ 543.
19*
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asi,

Германське *is-(si) походить з ідє. *es-(s) і, пор. ст.-tнд.
гр. єТ {<*esi), гом. Єа-аі,лат. es (ст.-лат. ess), слов. вен.

Наголошеність

кореневого

складу

(пор.

староіндійську

і

грецьку форми) зs1 обумовила збереження -s в германській
мові-основі, пор. ст.-ісл. est (до 1200 року; згодом er-t).
§ 621. Трет я ос о б а ist походить від герм. *is-i: (і). Це
загальногерманська форма, пор. ст.-в.-нім. is·t, ст.-сакс. ist, is,

ст.-англ. is, ст.-ісл. is (від 1200 року-:_еr).
В індощропейській мові-основі ця форма звучала *es-ti,
пор. ст.-інд. as-ti, гр. Єa-'tt (пересунений наголос!), лат. est.
СЛОВ.

Єt•Tllt..

Таким чином:

гот.

1. im
2. is
З. ist

<
<
<

герм.

1. *is-m(i)
2. *is-(si)
3. *is-'[(i)

<

ідє.

1. *es-mi
2. *es-(s)i
з. *es-·ii

Множин а. Перш а і друг а ос о б н sijum,
особливість готської мови. Ці форми не мають ана
логій в інших германських і взагалі індоєвропейських мовах.
Закономірними з точки зору порівняльної граматики є старо
ісландські форми егоm, егср, які походять з герм. *izum, *izuь
<ідє. *(e)s-me(s), (e)s-·the з наголосом на закінченні, пор.
ст.-інд. s-ma~, s-tha, гр. (дор.) єl-(J.Є~,
Єa-'ts,
слов. вс-м'Іk,
ве·тв. Різниця в ~наголошеності між одниною і множиною обУ

§ 622.
sijup - це

мовила граматичне чергування кореневого s: z ( >зах.- і півн.
герм. r), пор. ісл. (2 одн.) es-t: (2 множ.) еr-сь, ст.-сакс.
(2 оди.) bis : ст.-в.-нім. (І множ.) birum, (2 множ.) birut
(*1,+*iz-um, *iz-i.;JJ).
У науковій літературі досі немає пояснення готських форм

Нам здається, що ці форми виникли на готсько
му грунті під впливом форм бажального способу теперішнього
часу ( sij au, sij ais і т. д.). Форми бажального способу дієсло

sijum, sijutJ. 382

ва «бути» утворювалися

в германських

мовах

і первісно були, без сумніву, близькими до лат.

від кореня

s
sim, sis, sit

і т. д. (атематичний оптатив, пор. wiljau, § 616), напр. ст.-в.
нім. sї, sis, sї і т. д. В готській мові ці форми повинні були
звучати sijau (*sjau, пор. wiljau), *seis, *sei (*si) і т. д. Такі
форми, за винятком sijau, суперечили системі готської діє
відміни, в якій не було односкладових форм оптатива, залеж
ного від того чи іншого кореня дійсного способу. Одночасно
форма sijau почала сприйматися як перша особа оцнини
Циркумфлекс у гр. є[ міг виникнути лише в тому випадку" нкщо
до випадання інтервокалічного s наголос падав на *е (*esi).
382 Фр. І<луге в цит. книзі "Urgermanisch" на стор. 163 внсловлюєrься:
коротко: "Die gotischen Formeп sijum, sijub sind unE.'rklart".
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g!ba~ ~ т. д. Ось чому паралельно до типу nimau, -пimais,
шmа1

1 т.

д: виникає парадигма

sijau, sijais, sijai

і т. д. Ра·

3~М з тим вtдбув~~ться перерозклад форми sijau. За зразком

111m-au

елеме~т SІJ .

оптати~а.

т~д1

ст.-в.-шм.

s-1,

як
лат.

починає сприйматися як корінь форми

t~торично

коренем

був

один

звук

s-,

пор.

s1-m.

Перша і. ~руга. особи. ~~ожин~1 дійсного способу звучали
·в германськш мов1-основ1

< z);

··1zum, 1zuJ,, пор. ст.-іс.11. еrош,
*sin СІ(і) (*sun~ (і)?.

третя особа мала форму
ст.-сакс. sund-on). Ця парадигма

(r

теж

~-систему: корін~ .третьо·~. особи si-(nd)

<
<

На прикладі цих трьох форм ясно видно атемат11чний ха
рактер відміни цього кореня.

381

б~жал?ного способу теперішнього часу за аналогією до nirпau,

__ 1z

форм

и на

те,

близьким

першо~
що

до

1 друго~

германське

дієслів

погано

егор

пор.
вкладалася

протистояв кореневі

<~соби.

Належить

д1єслово

«Сіуп1»

pгae-ierito-pгaeseпtia.

звернути увагу
було

формально

Доказом

цьоr-с

може служити спосіб утворення другої особи од1шнн дійсно1'0
~пособу теперішньо1·0 часу за допомогою 3акі11че1тя -t (ст~:
ісл. es-t, ст.-анг.п. саг-·[, можливо 1'1 ст.-в.-нім. bis-t) за а1rс:1Jю

гією до kan-t, skal-t і т. д. Також і готські форми двоінн siju
та sijuts належать до системи минулого часу (пор. heru,
bёruts), значить, утворені за зразком претерито-презентних
дієс.лів. Претерито-презентні дієслова утворюють форми ба
жального способу від того самого варіанта кореня, що іі
множина дійоного способу, на протилежність формам оцнини
дійсного способу, що утворюються від іншого варіанта кор~ня
(wait : \vitum, witjau, kann : kunпum, kuпjau).
Усі ці фактори, а саме: 1) наявність двох варіантів кор,_·ня
у множині дійсного способу; 2) фонетична близькість корени
третьої особи множини дійсного способу si (-пd) до новоrо
кореня бажального способу sij(-au); 3) формальна близькість
дієслова «буrи» до претерито-презентних дієслів усе це
обумовило зникання давніх форм *i7,·\lm, *iz-uf1 і виникнення
нових форм

sijum,

sіjuь.зв1

Трет я ос о б а siпd звучаJ1а в германськіИ мові
основі, мабуть, *sina (і). Приголосний ~ пояснюється ненаrо·
лошеністю цієї форми у реченні. Індоєвропейський архетип
цієї форми звучить *seпti ( *soпti), пор. ст.-інд. santi, гр. зісrі
[ < *(a)єv'tt], лат. sunt, слов. сжт'Іk.
Ця форма засвідчена у всіх старогермансью1х мовах, з;:~
винятком староісландської: ст.-в.-нім. siп·t, ст.-сакс. sind ( ttn).
sundon (герм. *suпdl). ст.-англ. synd(oп).
§ 624. Двоїна. Як уже було підкреслено, форми ::>iju,
siju'is утворені за типом двоїни минулого часу. Цей факт вка
зує на близькість дієслова «бути» до претерито-презентних:

§ 623.

дієслів.

.

383 Док:~адніше про це ОІ<азано в нашій статті .:До історіі І1)Т~'ькоrо

д1єс.1ова w1saп (бути)». Наукові записки Львівського ун-rу, т. ХХХ.

1955.

§ 625. Б
sijau, sijais і

а ж а JI ь н и іі с п ос і б. П ро виникнення форм
т. д. було сказано вище (див.,§ 622). В індоєвр.о
пеіkькій мові-основі форми оптатива звучали так:
Однина:

1.
2.

*siёm

NІножина:

=t=sjё5
З. *sjёt

І.

'l'simen

2.
3.

*sтte
*sтnt

:

-ї- усувається; в усі форми запрова

Із старогер:манських мов найвірніше зберігає архаїчний
стан староверхньовімецька мова; готським формам найближчі
староісландські. Наводимо для порівняння парадигми старо
інл.ійської і латинської (докласичної і класичної) мов, з одно
го боку, та староверхньонімецької, староісландської і готсько.ї
з

другого:

ст.-інд.

Однина:

Множинн:

§ 626.

ст.-лат.

І.

syam siem
2. syfi!1 siёs
3. syat siet
І .
sїmus
2.
sїtis
3.
sient
І н ф ін іт ив

лат.

sim

ст.-в.-нім. ст.-ісл.

Sf

SЇS

SЇS

sit

Sf

sїmus

sїm

sїtis

sїt

sint

SЇП

wisan

sia
ser
se
sem
sep
se

утворене від кореня

гот.

sijau
sijais
sijai
sijaima
sijaф

sijaina
wes.

Це

первісно зовсім інше дієслово, яке ще в готсь1<ій мові мало
значення «перебувати» (поряд з «бути») і утворювало в цьо
му значенні й форми теперішнього часу: sah j,an skalks ni

\VisiJ:i in garda du ai\va
завжди) {Joh. VIII, 35].

(слуга

не залишається

в домі на

Форма інфінітива поширена в усіх германських мовах:
ет.-в.-нім. wesan, ст.-сакс. wesan, ст.-англ. wesan, ст."ісл. vera.
У староіндійській мові існує віддієслівний іменник vasaIJam
(перебування), який точно відповідає готському wisan.
§ 627. Ми ну л и й час. Усі форми минулого часу утво
рені від кореня *wes- за типом п'ятого апофонічного ряду
сильних дієслів. За винятком готської мови, у всіх інших гер
манських мовах спостерігається в минулому часі цього діє
слова

ст.-в.-rнім.
ст.-сакс.

ст.-англ.
І.

ст,-і~.
але
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s : z:
was : warum
was : warum
wres : wreron
vas : c}rom
was: wёsum

граматичне чергування герм.

гот.

У

Про дальшу історію готської дієвідміни нічо1·0 не
кримсько-готському

записі

Бусбека

знаходимо

такі дієслівні форми.

джується -І-.

мов.

§ 628.
знаємо.

Коренем цих форм є *s- (пор. корінь інд11катива *es). Х<J
рактерною ознакою оптатива ( атематичного) є *-jё-, яке чер
гується у множині з *-ї-. Закінчення форм - вторинні. У гер-·
мансь1<ііі мові-основі, подібно як і в латинській мові класичної
епохи, чергування -jё-

Про дієслова в кримсько-готській мові

. Інфінітив: sch~eten (_шittere sagittam), sсІ11іреп ( doг
m~re), kommen (vei:1re). sшghen (canere), lacl1en (ridere),
cr1ten (flere), geen (1re), breen (assare) .зs4
. Т ~пер і ш ні.й час: ich maltha-ta ( ego dicu) [< ik ma'f,ljг
1ta]; 1еІ uburt ..(s1t sanum) {uburt помилково замість wurt?].
Мину JI и и час: tzo warthat;1 (tн fк-isti), ies Viirtl1ata
(Ше fecit) [warthata
waurhta?].

·<

Запис Бусбека цікавий тим. щu н ньому :~асвіл.чене атема
тичне дієслово gееп (іти), ЯL<oro 11еІ\1;н· у ву,1ьфіанських тек
t~Т'ах (пор.~ 618).
Еквіва.1с11т11 готської :1юо11: skiutan, slcra11. чim;i11. si~І?"Wa11. t 1 ! 11 Іtj;ш,
>[retan, *g-aian, *bredan (пор. rт.-в.-нім. hratan).
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