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ПРАДМОВА

У беларускім мовазнаўстве найбольш поўнайі ла ахопу навуковых
праблем, і па разгляду фактычнага матэрыялу з'яўляецца Граматыка
беларускай мовыў двух тамах (т. 1-- пад рэдакцыяй К. К. Атраховіча
(Крапівы) і М. Г. Булахава,т. 9 -- пад рэдакцыяй К.К. Атраховіча,
М. Г. Булахава і П. П. Шубы). У Граматыцы ўпершыню сістэматычна
прааналізаваны характэрныя для пяцідзесятых -- пачатку шасцідзеся-
тых гадоў нормы беларускай літаратурнай мовыі розныя" адхіленні зд
норм. Праца адыграла вялікую ролю ў нармалізацыі нашай літаратур-
вай мовы, у пэўным сэнсе з'явілася эталонам пры падрыхтоўцы іншых
прац па граматыцы беларускай мовы.І хаця з часу выдання Граматыкі
беларускай мовы прайшло дваццаць гадоў, яна па-ранейшаму з'яўля-
ецца буйнейшым і найбольш аўтарытэтным даведнікам, кнігай для на-
вучання.

Інтэнсіўная моўная практыка апошніх двух дзесяцігоддзяў выявіла
рад праблемі пытанняў, якія патрабуюць новай іх распрацоўкіці хаця
ўдакладненняў. Перш за ўсё найбольш відавочным фактам функцыяні-
равання беларускай літаратурнай мовы з'яўляецца рост варыянтнасці
літаральца на ўсіх узроўнях -- у фанетыцы, словазмянейні, словаўтва-
рэнні, акцэнтуацыі, сінтаксісе. Наяўнасць варыянтнасці ў любой літа-
ратурнай мове непазбежная, хаця ў мовах з працяглай пісьмовай тра-
дыцыяй яна больш абмежавана, чым у літаратурных мовах адносіа
маладых. Наяўнасць варыянтаў у пэўным сэнсе з'яўляецца прыметай
развіцця літаратурнай мовы, своеасаблівым этапам пераходу ад трады-
цыйнай нормыда новай, а самі варыянты выступаюць у мове ў якасці
новыхці аджываючых элементаў.

Варыянты з'яўляюцца той базай, на якой зараджаюццаі фарміру-
юцца сінанімічныя сродкі мовы. Разам з тым рост варыяйтнасціі сіна-
німіі сам па сабе яшчэ не з'яўляецца паказчыкам багацця літаратур-
най мовы. Без належнага ўпарадкавання такая варыянтнасць можа
прывесці да разнабою, да расхіствання ўсталяваных норм. Усё гэта
абумовіла выразную нарматыўную накіраванасць новай граматыкі.

Гэта граматыка беларускай мовы падрыхтавана з улікам моўнай
практыкі двух апошніх дзесяцігоддзяў і вопыту раней выдадзеныхгра-
матык і даследаваціяў. Усе раздзелы напісапы на асипове дэталёвага
апалізу спецыяльна сабрапага матэрыялу. Аўтарыставілі сваёй мэтай
паказаць нормы беларускай літаратурпай мовы сямідзесятых -- васьмі-
дзесятых гадоў, выявіць і прааналізаваць усе важнейшыяадхіленні ад
норм літаратурнай мовы, устанавіць іх крыніцы, паказаць іх месца ў
сістэме літаратурпай мовы.

Беларуская граматыка складаецца з дзвюх частак.
У першай частцы змешчаны раздзелы «Фаналогія» (доктар філала-

гічных павук А. І. Падлужны), «Арфаэпія» (акад. М. В. Бірыла,А.І.
Падлужны), «Марфалогія» (дактары філалагічных навук П. У. Сцяцко,
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п. П. Шуба, кандыдаты філалагічных навук Г.У. Арашонкава,Т. П.

Бандарэнка, Л. М. Грыгор'ева), «Словаўтварэнне» (доктар філалагіч-

ных навук П. У. Сцяцко, кандыдат філалагічных навук В. П. Лемцюго-

ва), «Націск» (М. В. Бірыла, Г. У. Арашонкава).

У другой частцы змешчаны раздзелы «Словазлучэнне», «Просты

сказ», «Складанысказ», «Спосабы перадачы чужаслоўяў».

Граматыка можа служыць дапаможнікам для сістэматычнага выву-

чэнпя беларускай літаратурнай мовы і быць даведнікам ла асобных

канкрэтных пытаннях.
Заўвагі і пажаданні просім высылаць па адрас: 990072, Мінск, Лепін-

скі праспект, бб. Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР.



 

ФАНАЛОГІЯ

ФАНЕТЫКА І ГРАМАТЫКА

ў 1. Гукавая абалонка мовыяк яе неад'емныэлемент -- з'ява шмат-“ гранная. Розныя яе бакі маюць неаднолькавае дачыненне да граматыкі.Аспектамі гукавога ладу мовы, якія вывучае фанетыка ў межах мова-знаўства, з'яўляюцца артыкуляцыя гукаў, іх акустычныя ўласцівасці,успрыманне гэтых уласцівасцей носьбітамі мовы, функцыянальнае зна-чэнне гукаў у мове. Непасрэднае дачыненне да граматыкі мае функцыя-ніраванне гукаўу мове, якім займаецца спецыяльны раздзел фанетыкі--фаналогія, паколькі граматыка звычайна апісвае ўласцівасці пісь-мовай формы мовы. Праз фаналогію ажыццяўляецца сувязь граматыкіз іншымі фанетычнымі аспектамі гукавога ладу, толькі праз яе выяў-ляюцца сувязі паміж вуснай і пісьмовай формамі мовы. Праз вуснуюмову становяцца больш зразумелымі многія з'явы ў словаўтварэнні, сло-казмяненніі ў іншых раздзелах граматыкі.
Нельга не ўлічваць і той факт, што, хоць граматыка апісвае пісь-мовую форму мовы, яна вымушана выкарыстоўваць паняцці фанетыкіінепасрэдна (не праз фаналогію), бо, па-першае, пісьмовая форма з'яў-ляецца вытворнай ад вуснай і абапіраеццана яе, па-другое, матэрыяль-ныя сродкі выражэння пісьмовай мовы бяднейшыя, чым вуснай (гл. таб-ліцу адпаведнасцей паміж літараміі гукамі), па-трэцяе, авалоданнюпісьмовай мовай папярэднічае веданне вуснай мовы.
Прыразглядзе словазмянення нельга абысціся без паняцця націску,вывучэнне сінтаксісу не абыходзіцца без спасылак ня інтанацыю ўзначна шырэйшым аб'ёме, чымтой, для якога ёсць пісьмовыя сродкі яеабазначэння. Склад як фанетычная адзінка і законы яго гукавой арга-нізацыі дазваляюць больш грунтоўна разабрацца ў заканамернасцях ітэндэнцыях словаўтварэння і словазмянення. Напрыклад, вядома, штоў родным склоне мпожнага ліку назоўнікаў ІІ скланення атрымаў па-шырэнне канчатак -аў. Аднак па структуры склада ў беларускай мовеформы хатаў і коўдраў зусім рознай прыроды. У форме коўдраў канча-так -аў абумоўленытым, што ў выпадку чыстай асновы ўзнікае закры-ты склад коўдр з не ўласцівым беларускай мове канцавым спалучэннемзычных ўдр, у якім немагчыма паяўленне беглага галоснага (немагчы-ма коўдзер або коўдар). Таму з'яўленне канчатка -аў яўна абумоўленафанетыкай слова. Паяўленне ж паралельнай формы хатаў можа раз-глядацца толькі як вынік дзеяння марфалагічнай аналогіі або дыялект-нага ўплыву, што стварае варыянтнасць нормы.
ў 2. І ўсё ж большасць фанетычных паняццяў і тэрмінаў выкарыстоў-ваецца ў граматыцы праз фаналогію. Фаналогія як вучэнне аб функ-цыяніраванні гукаў з'яўляецца адначасова і тэорыяй рацыянальнагапісьма. Хоць спвярджаецца, што ў беларускай арфаграфіі шырокапрадстаўлены фанетычныя напісанні, фанетычны прынцып «пішы, якчусш» не адлюстроўвае сапраўднага становішча ў арфаграфііі пішучаяасоба не можаім кіравацца. Даследаванні па ўспрыманню вуснай мовы
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«Літара 1

 

Аа

Бб

Вв

Гг

Да

Дждж

Дздз

Ее

Ё8

Зз

Табліцаа,

Гук

[а]

[6]

16']
[п]

в
16]

[г] фрыкат.

Іг”

[с], [г]
выбухныя

[х]

[д]

[1]

[9]
Іш

[дж]

[9]
[д]-- [ж]

[дз]

[дз']

(я!

Нз]

е]
[йе]

[о]
[йо]

[ж]

Іш]

[з]

[з]
іс]

[ж)

  

дпаведнасцей паміж літарамі і гукамі (у межах слова)

У якіх умовах абазначае гук

у пачатку слова і пасля цвёрдых

зычных

перад галоснымі а, о, Э, У, ы;

перад санорнымі р, 4, Я, я,

перад звонкімі зычнымі

перад галоснымія, е, ё, ю, ў

у канцы слова і перад глухімі зыч-

нымі

й, ві

перад галоснымі
перад галоснымі

а, 0, Э, у, ы
я, е, ё, ю, і

перад галоснымі
перад санорнымі р, 4, м, Я, й, в

перад галосным і; у запазычаных

словах -- перад я, е, ё, ю, і

у некаторых запазычаных словах

а, 0, 3, у,

у канцы слова і перад глухімі зыч-

нымі

лерад галоснымі а, о, Э, у, ы;
перад санорнычі д, 4, м, н, й, в

у капцы слова і перад глухімі зыч-

нымі
перад афрыкатай ч
перад афрыкатай ц

перад галосным! а, о, 9, ў, ы;

перад санорнымі р, 4, ж, я, й, в

у канцы слова

на стыку прыставак на -д і

на ж-

каранёў

перад галоснымі а, Од, Э, У, Ф;

перад санорнымір, 4, м, я, й, в

перад галоснымі я, е, ё, Ю, б

перад е і перад зычным в'

у канцы слова і перад глухімі зыч-

нымі, калі пасля дз ідзе літара е

ва стыку прыставак на -д і каранёў

на з-

пасля мяккіх зычных

у пачатку слова, У сярэдзіне -- пасля

галосных і раздзяляльных апострафа

і е. Пад націскам або не ў першым

пераднаціскным складзе, У першым

пераднаціскным складзе толькі ў за-

пазычаных словах

пасля мяккіх зычных пад націскам

У пачатку слова, пасля галосных і

раздзяляльных апострафа і ь пад на-

ціскам і ў канцы слова не пад на-

ціскам У некаторых запазычаянях

перад галоснымі а, 0, Э, И. ы;

перад санорнымір, 4, М, н, й, в

у канцы слова і перад глухімі Зыч-

нымі

перад галоснымі а, 0, Э, У,

перад санорнымір, 4, М, я, й,

перад звонкімі зычнымі

у канцы слова і перад глухімі зыч-

нымі
перад шыпячымі ж, Эж

в

Прыклады

арэх, тата

бок
блыха, абдаць

бягом, бюро
дуб, бабка

вада, вугал
вавёрка

гыркаць
грыб
берагі
герб, гяцр
ганак, гузік
гірса
снег, лёгкі

даць
драць
сад, пасадка

адчуць
кадцы

хаджу
прынаджваць
дождж
паджарыць

ксяндза
дзвынкаць
дзеці
дзьму, дзверы
моладзь, дзядзька

падзол, падзчмелле

землі, лесавод, сезон

ехаць, заедзь, з'езд,

зеляніна, сезон

масье,

вёрсты, лён
ёсць, пад'ём, медальён, ра-

дыё

жалобны
экрэц
нож, лыжка

зара
зло
збор
воз, казка езджу
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Працяг табліцы

Гук Уякіх умовах абазначае гук ] ПрыкладыААА

[ш] перад шыпячымі ш, ч рэзчык
[з”] перад галоснымі я, е, ё, ю, і; зямля

перад ь; перад мяккімі зычнымі, за разьба, змена
выключэннем Ах”, г”, х”

[і] пасля мяккіх зычных і ў пачатку [зіма, індустрыя
.. слова не пад націскам
В у пачатку слова пад націскам і ўну- іней, ускраіна

тры слова пасля галосных :
[ы] у складаных словах, калі першая [педінстытут

частка заканчваецца на цвёрды зычны

[4] пасля галосных у канцыслоў і перад край, вайна
зычнымі ў сярэдзіне слова

[к] перад галосныміа, 0, 3, у, ы; карова
перад санорнымі р, 4, м, н, й, 8; крышыць

; перад глухімі зычнымі і ў канцы слова локці, крык
[е] перад е, і, зрэдку перад я, е, ё, ю][кіслы, Кёльн

[г] выбухны/ перад звонкімі зычнымі вакзал

[л] перад галоснымі а, о, э, у, ы; лодка
, перад зычнымі і ў каяцы слова палка, вол

[4] перад галоснычія, е, ё, ю, і і перад е[ лёд, бэлька

[м] перад галосныміа, о, 3, у, ы; мыла
, перад зычнымі і ў канцы слова бомба, Крым

19] перад галоснымі я, е, ё, ю, і мяса

[н] перад галоснымі а, о, 3, у, ы; ныркі
перад большасцю зычных і ў канцы каманда, сон

, слова
[н”] перад галоснымі я, е, ё, ю, і; несці

перад е, перад дз”, ц”, калі пасля іх банька, манцёр
ідуць літары я, е, ё, ю, і

[о] у пачатку слова і пасля цвёрдых Орша, родны, адажыо
зычных пад націскам; пасля галосных
не пад націскам у некаторых запазы-
чаннях

[п] перад галоснычіа, 0, 9, у, ы; паход
перад санорнымі р, 4, ж, я, й, 8; прама

, перад глухімі зычнымі ў канцы слова акопчык, “акоп
[а] перад галоснымі я, е, ё, ю, і пяты

Ір] заўсёды вёрсты, востры

Іс] перад галосныміа, 0, 3, у, ы; сады
перад санорнымір, л, м, н, й, 8; паслаць
перад глухімі зычнымі і ў канцыслова страх, верас

[2] перад галоснымія, е, ё, ю, і; . сёмы
перад ь; перад мяккімі зычнымі, за вось, снег
выключэннем х”, Х”

[з”] перад е, пасля якога ідуць звонкія! касеба

зычныя; перад звонкімі зычнымі, за
якімі ідуць галосныяя, е, ё, ю, і

[ш] перад шыпячымі ш, ч разносчык

[1] перад галоснымі а, о, 3, у, ы: тата
перад санорнымір, л, м, н, й, 6; трава
перад глухімі зычнымі хатка

[д] перад звопкімі зычнымі футбол
[ч] перад шыпячымі ч, іш летчык
[ш] перад свісцячым ц у хатцы

[у] пасля цвёрдых зычных і ў пачатку думка, цваход, прэзідыум,Уу
слова; у запазычацых словах ласля
галосных перад зычнымі
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Літара ] Гук У якіх умовак абазначае гук Прыклады

Ўў 19] пасля галосных перад зычнымі і ў траўка, браў
канцы слова

Фф [ф] перад галоснымі а, 0, 9, у, ы; фара
у канцы слова і перад глухімі зычнымі (ішштраф, фтор

[9”] перад галоснымі я, е, ё, ю, і фетравы

Цц [ц] перад галоснымі а, 0, 3, у, ы: цэгла
у канцы слова і перад глухімі зычнымі [ханец, клёцкі

[ц] перад галоснымія, е, ё, ю, і; цяля
перад 6; перад в, калі пасля яе ідуць бацька, цвёрды
галосныя я, е, ё, ю, і

[дз] перад звонкімі зычнымі плацдарм.

Чч [ч] перад галоснымі а, 0, 9, у, ы; час
у канцы слова і перад некаторымі (ноч, пачварны
зычнымі

[дж] перад звонкімі зычнымі лічба
[ц] перад зычнымц , у лодачцы

Шш [ш] перад галоснымі а, о, 9, у, ы; ІнЫрЫнЯя.
перад некаторымі зычнымі і ў канцы] дошка, кош
сдова

[с] перад зычнымс чэшскі
Ыы [ы] пасля цвёрдых зычных чырвоны

Ьь - абазначае мяккасць папярэдняга зыч- [хонь, восьмы
нага на канцы слова і перад зычнымі;
перад галоснымія, е, ё, ю, і ўказвае] лью [л'йу]
на тое, што гэтыя галосныя абазна-
чаюць й -- галосны

Ээ [е] у пачатку некаторых слоў; пасля] эра, бэлька, дэмакратыя
цвёрдых зычных пад націскам, не пад
націскам -- толькі ў запазычаных
словах

Юю [у] пасля мяккіх зычных люблю
у] у пачатку слова; пасля галосных і!іюрта, крыю, б'ю

пасля раздзяляльных апострафа і ь

Яя [а] пасля мяккіх зычных і й зямля
у пачатку слова; пасля галосных і
пасля раздзяляльных апострафа і

яма, маяк, з'яднацца, каньяк

паказваюць, што розныя людзі не толькі не зусім аднолькава вымаўля-
юць, але і чуюць адно і тое ж па-рознаму. Таму відавочна, што рэаліза-
цыя прынцыпу «пішы, як чуеш» прывяла б у лепшым выпадку да пісьма,
гадобнага на транскрыпцыю. На самай справе ў пісьмовай форме пера-

даюццане ўсе асаблівасці гукаў, якія можа пачуць той або іншыносьбіт
мовы, а толькі тыя, якія звязаны ў мове з пэўным сацыяльна значымым
зместам. Таму больш правільна было б гаварыць аб фаналагічным, а не
фанетычным прынцыпе арфаграфіі,

Такім чынам, граматыка пісьмовай мовы цесна звязана з фанало-
гіяй. Сапраўды, любое апісанне граматыкі йе абыходзіцца без спасылак
на яўна фаналагічную тэрміналогію. Напрыклад, пры аналізе тыпаў
скланення назоўнікаў па неабходнасці выдзяляюцца асновы на цвёрды,
мяккі, зацвярдзелыі заднеязычны зычныя. Пры гэтым характэрна, што
тэрміны «цвёрды», «мяккі», «заднеязычны» ўжываюцца граматыстаміў
строга фаналагічным значэнні, і толькі тэрмін «зацвярдзелы» не зусім
адпавядае патрабаванням фаналогіі.

б 3. Паняцці фаналогіі шырока выкарыстоўваюцца пры вывучэнні

ю



словаўтварэння і словазмянення. Раздзел мовазнаўства, які займаецца
зменай (або чаргаваннем) фанем у межах марфем атрымаў нават наз-
ву, якая адлюстроўвае сувязь фаналогіі з марфалогіяй як часткай гра-
матыкі, - марфаналогія (з морфафаналогія).

Чаргаванне фанем мае вельмі істотнае значэнне для марфалогіі, бо
толькі праз яго можна выявіць асаблівасці скланення імён, спражэння
дзеясловаў, словаўтварэння, Чаргаванні вызначаюць спецыфіку марфа-
логіі, бо нават у блізкароднасных мовах янычаста істотна адрозні-
ваюцца.

ФАНЕМА

б 4. Зыходным і асноўным паняццем фаналогіі, найдрабнейшайадзін-
кай з'яўляецца фанема. Фанемамі называюць гукі, якія служаць
для адрознення слоў або іх форм. Напрыклад, калі параўнаць рад слоў
бык, бок, бак, бук, то лёгка заўважыць, што гэтыя словыадрозніваюцца
гукамі[ы], [о], [а], [у].

ў 5. Для таго каб выявіць фанемы, зручна падбіраць такія пары
слоў, якія былі б рознымі па значэнню і адрозніваліся толькі адным
гукам (так званыя мінімальныя парыслоў): важу -- ваджу, дом -- том,
кон -- конь, купаць -- капаць, пылок -- палок, рама -- рана, шукаць --
сукацьі г. д. Такім шляхам выяўляюцца фанемы /ж/, /дж/, /д/,
п],(ву, /8/, Ту], Га], [ыіг.д.

ў б. Аднак у радзе выпадкаў падабраць адпаведныя мінімальныя
пары не так лёгка. Могуць сустрэцца і такія выпадкі, калі як быццам
і існуе мінімальная пара, а фанематычнасць гука выклікае сумненне.
Напрыклад, мінімальную пару складаюць форма роднага склону назоў-
ніка газа (з [г] выбухным) і форма назоўнага склону множнага ліку
назоўніка газ (газы -- газы), бо гэтыя словы розныя па значэннюі ад-
розніваюцца толькі адным гукам ([г] выбухны ў форме слова газаі [г]
фрыкатыўны ў форме слова газ). Аднак [г] выбухны звычайнане раз-
глядаюць як асобную фанему, бо ён сустракаецца ў нязначнай коль-
касці слоў і назіраецца тэндэнцыя да замены яго [г] фрыкатыўным.
У падобных выпадках прынята гаварыць аб свабодным вар'іраванні
гукаў. Той гук, які сустракаецца рэдка і падлягае субстытуцыі (замяш-
чэнню), разглядаецца як факультатыўны варыянт фанемы.

ў 7. Паколькі не заўсёды можна адшукаць мінімальныя пары слоў,
у фаналогіі выключна важнае значэнне надаецца паняццю фанетычнай
пазіцыі. Фанетычная пазіцыя -- гэта канкрэтныя ўмовы, якія
вызначаюць артыкуляцыйныя і акустычныя якасці гукаў. Пазіцыя для
пэўнага гука вызначаецца папярэднімі і наступнымі гукамі, яго стано-
вішчам адносна націску, месцам у слове, фразе і г. д. У выпадкуз міні-
мальнымі парамі мы маем справу з поўнай тоеснасцю пазіцыі. Аднак
для доказу фанематычнасці гука дастаткова і частковай тоеснасці.
Возьмем, напрыклад, гукі [к] і[к']. Акрамя мінімальнай пары куре -
Кюры, наўрад ці можна знайсці якія-небудзь іншыя. У гэтай пары слоў
адно слова належыць да агульнаўжывальнайлексікі, другое -- уласнае
імя, ды яшчэ і запазычанае. Таму на падставе толькі гэтага прыкладу
яшчэ цяжка гаварыць аб фанематычнасці [к']. Але ёсць прыклады, якія
паказваюць, што [к] і [к] сустракаюцца ў аднолькавай фанетычнайпа-
зіцыі. Склад [к' і] шырока распаўсюджаны ў розных лексічных пластах
(ківаць, кідаць, кішка, кукішкі і г. д.). Зрэдку сустракаецца і склад

[кы] (кыркаць, кыця, кыш). Такая ж сітуацыя назіраецца і са склада-
мі ка--кя, ко--кё, ку--кю (кахаць--кяхта, корпацца - кіяскёр,
куры -- манікюр). На гэтай аснове можна з упэўненасцю гаварыць аб
фапематычнасці [к] і [к']. У словазмяненні і словаўтварэнні Цк] і [к']
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звычайна паводзяць сябе як варыянты адной фапемы, таксама як[х] ё

ре], [1 іг].
Зразумела, што ў разгледжаным выпадку мы маем справу з фане-

май /к'/, якая яшчэ толькі развіваецца, таму адны са складоўу прыве-

дзеных парах частыя, другія сустракаюцца досыць рэдка. Калі ж узяць

іншыя пары гукаў, дык акажацца, што склады ў проціпастаўленых

парах сустракаюцца аднолькава часта і шырока прадстаўлены як ва

ўласна беларускай, так і ў запазычанай лексіцы, напрыклад, слоў са

складамі та -- ця, са -- ся, за - зя і г. д. вельміі вельмі многа. Таму

сустракальцасць гукаў у аднолькавых фанетычных умовах у межах

склада, несумненна, з'яўляецца дастатковым доказам іх фанематыч-

насці.
б 8. Аналіз лексікі беларускай мовы паказвае, што ёй уласцівы

ваступныя фанемы: /п/, ЛГ, / /6/, /6'/, /м/, 1м7/, Іф/. 1”, /в/, /в'/,

ля], Пг], Ід/, [дз'/, /дз/, /6/,/с/, /з/, /3'/, (а, І, Га, Ілі], Іш, іш),[ж],
(47./лжк/, 1, Іг, ўг/; Іх, Ікі, /к/,/г/ выбухны, /а/, /о/, /е/, /у/. /4-

6.9. Гукі [ы], [о], [а], [у], выступаючы ў канкрэтным гукавым

акружэнні [6] -- [к], маюць рад прымет, якія абумоўлены іменна гэтым

акружэннем. У становішчы пасля [б] галосныя [а] і [ы] некалькі агуб-

ляюцца, пачатак [о] гучыць як [у], г. зн. становіцца больш вузкім.

Змяняюцца пэўным чынам і канцавыя фазы вымаўлення гэтых галос-

ных перад [к]. У выніку яны і цалкам некалькі змяняюцца ў даным

кантэксце ў параўнанні з іншымі кантэкстамі. Аднак у кожным гуку

заўсёды захоўваюцца такія прыметы, якія дазваляюць носьбітам мовы

з іх дапамогай адрозніваць “словы. Таму [ы], [о], [а], [у] з розных

пазіцый адносяцца да адных і тых жа фанем /ы/, /о/, /а/, /у/, бо пры

разглядзе іх у якасці фанем трэба абстрагавацца ад тых прымет, якія

гбумоўлены акружэннем,
Уразгледжаным прыкладзе змены галосных у канкрэтным кантэксце

не вельмі значныя, і толькі вопытны фанетыст можа выявіць іх на слых.

Яны выяўляюцца больш лёгка інструментальным шляхам. Аднак у ра-

дзе выпадкаў пазіцыйныя змены бываюць такімі, што іх заўважыць

любыносьбіт мовы. Напрыклад, калі параўнаць формыслоў пакос і на

пакосе, прызба -- на прызбе, гукі [с], [3] у становішчы перад канчат-

кам -е і мяккім [6'] змяняюццаў [с'], [3'] -- зусім іншыягукі.
Калі ў залежнасці ад пазіцыі гуБі змяняюцца такім чынам, што

ўспрымаюцца як зусім розныя, пе заўсёды ясна, да якой фанемыяны

належаць. У сувязі з гэтым ніжэй будуць прааналізаваны найбольш

складаныя выпадкі аднясення розных гукаў да адной фанемы.

ў 10. У некаторых пазіцыях узнікаюць спалучэнні гукаў замест ад-

наго. Напрыклад, мы гаворым азёры, а ле возера, на лбе напісана, але

з-пад ілба, Толькі з дапамогай падрабязнага аналізу канкрэтных пазі-

цыйна абумоўленых спалучэнняў гукаў можна высветліць іх фанемную

прыпалежнасць. У беларускай мове да іх належаць спалучэнні з пры-

стаўнымі зычныміі галоснымі, падоўжаныя зычныя.

б 11. Валодаючы мноствам фанетычных (артыкуляцыйных або аку-

стычных) прымет, гукі проціпастаўляюцца толькі пекаторыміз іх, якія

прынята называць дыферэнцыяльным і. Астатнія прыметы па-

зываюць недыферэнцыяльнымі. Напрыклад, зычны [с] з'яўляецца пля-

рэднеязычным, шчылінным, звонкім, цвёрдым, пенасавым. Пярэдне-
язычнасць, шчыліннасць, звонкасць, цвёрдасць з'яўляюцца дыферэн-
пыяльнымі прыметамі, таму што [с] проціпастаўляецца [х] заднеязыч-
наму (сорам -- хорам), [т] змычнаму (сом -- том), [з] звонкаму

(соль -- золь), [с] мяккаму (саджу -- сяджу), але не проціпастаўлены

насавому пярэднеязычнаму шчыліннаму, бо такога гука наогул няма ў
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беларускай мове. Таму ненасавы характар [с] не з'яўляецца дыферэн-
цыяльнай прыметай. Не будзе дыферэнцыяльнай прыметай мяккасць
[х] перад [1] (хітры), цвёрдасць [ч], [11], [ж], [дж], [р], [ц], таму што
[х] не сустракаецца ў той жа фанетычнай пазіцыі, што і [х], а зна-
чыць, і не проціпастаўляецца яму. Усе ж астатнія названыя гукі не
маюць мяккіх адпаведнікаў наогул.

Розная колькасць дыферэнцыяльных прымет яшчэ раз паказвае, што
гукі і фанемыні ў якім разе нельга разглядаць як тоесныя, бо фанемы
суадносяцца не з усімі прыметамі гукаў, а толькі з дыферэнцыяльнымі.
Каб адрозніць фанемыад гукаў, у транскрыпцыі іх звычайна заклю-
чаюць у касыя дужкі /.../.

Асабліва ярка выдзяляюцца дыферэнцыяльныя прыметыў тых вы-
падках, калі фанемы звязваюцца імі ў цэлыя рады. Такія рады назы-
ваюцца суадноснымі, або карэлятыўнымі, а адносіны
паміж адпаведнымі фанемамі - карэляцыямі. Карэляцыі звычай-
на лягчэй за ўсё выяўляюцца дзякуючы наяўнасці такіх фанетычных
пазіцый, у якіх абедзве проціпастаўленыя фанемы супадаюць у адным
гуку,г. зн. іх проціпастаўленне перастае існаваць, нейтралізуецца. Гэта
з'ява і атрымала назву- нейтралізацыя. Возьмем, напрыклад,
глухія і звонкія зычныя. У беларускай мове іх адрозненне яўна фанала-
гічнае (дом -- том, біць -- піць). Але ў канцыслова звонкія зычныя
аглушаюцца, таму тут няма проціпастаўлення па звонкасці -- глухасці:
грыба] -- [грыпу], але [грып]. І такія суадносіны назіраюцца паміж
усімі глухімі і звонкімі зычнымі. Значыць, глухасць -- звонкасць з'яў-
ляецца дыферэнцыяльнай прыметай, а глухія і звонкія зычныя фанемы
ўтвараюць карэляцыю. .

У беларускай мове, акрамя глухіх і звонкіх, карэляцыі ўтвараюць
цвёрдыя і мяккія, шыпячыя і свісцячыя, змычныя і афрыкатыўныя
зычныя фанемы. Для марфалогіі найбольш істотнае значэнне мае карэ-
ляцыя зычных па цвёрдасці -- мяккасці, бо іменна проціпастаўленне
цвёрдых і мяккіх зычных нейтралізуецца ў сувязі са словаўтварэннемі
словазмяненнем. Карэлятыўныя адносіны сярод галосных выяўляюцца
не так выразна, бо галосных вельмі абмежаваная колькасць, і таму не
могуць стварацца вялікія па колькасці карэлятыўныя рады.

ў 12. Карэляцыі і дыферэнцыяльныя прыметы, на аснове якіх яны
ўтвараюцца, маюць найбольш істотнае значэнне для фаналагічнага
аналізу. Па-першае, карэляцыйныя адносіны дазваляюць найбольш лёг-
ка выдзеліць дыферэнцыяльныя прыметы,г. зн. вызначыць фаналагічны
змест фанем, якія ўдзельнічаюць у карэляцыі. Па-другое, фанемы,якія
ўтвараюць карэляцыі, безумоўна, з'яўляюцца блізкімі, роднаснымі, бо
яны адрозніваюцца толькі адной дыферэнцыяльнай прыметай. Адныі
тыя ж фанемы ўваходзяць у розныя карэляцыі. Напрыклад, фанема /с/
уваходзіць у карэляцыйны рад па глухасці -- звонкасці /с/--/з3/, па
увёрдасці -- мяккасці /с/--/с/, па шыпячасці-- свісцячасці /с/--/ш/.
Дзякуючы дыферэнцыяльным прыметам, якія ствараюць карэляцыі,
большасць фанемне ізаляваны адна ад другой, а звязаны паміж сабою,
утвараючы сістэму фанем. ,

Звычайна фанемы, якія ўваходзяць у карэляцыйныя рады, не толькі
ў артыкуляцыйнымі акустычнымаспектах маюць агульныя ўласцівасці,
але і падобна паводзяць сябе пры змяненні фанетычных умоў ужыван-
ня, абумоўліваюць аднолькавыя з'явы ў марфалогіі. У сувязі з гэтым

уласцівасці карэляцый беларускай мовы будуць разгледжаны асобна.
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Фанемная прыналежнасць гукаў

з розных фанетычных пазіцый

б 13. У пазіцыі перад галоснымі ў беларускай мове ўжываюццагукі

[в] і [в']. Калі пры словаўтварэнні або словазмяненні яны аказваюцца

перад зычнымі або ў канцыслоў, то змяняюцца на [ў], параўн.: [карб-

ва] -- [кароў] -- [карёўн'ік], [н'іва] - [г'іў], [крыві] - [кроў]. Пры
гэтым чаргаванне [в'] -- [ў] магчыма толькі таму, што [в'], як і ўсе
іншыя губныя, зацвярдзеў у канцыслоў і перад зычнымі. Таму пазіцый-

вым варта лічыць толькі чаргаванне [в] -- [ў]. Такім чынам, да адной

фанемы /в/ адносяцца гукі[в] і [ў]. Адначасова назіраецца чаргаван-
не фанем /в/--/в'/, якое цалкам марфалагізавана, г. зн. паяўляецца
пры словазмяненні і словаўтварэнні, параўн.: трава -- траве -- травін-
ка -- траўі раса - расе -- расінка -- рос.

5 14. Пачатковы гук [у] (уступ, уражаннеі г. д), а таксама прына-
зоўнік у, калі папярэдняе слова ў моўнай плыні заканчваеццана галос-

ны, пераходзіць у [ў], што знайшло адлюстраванне і ў арфаграфіі:
уступ -- ва ўступе, уцячы -- яна ўцякла, услед -- ісці ўслед, зайшоў у
хату -- зайшла ў хату, быў у мяне -- была ў мянеіг, д.

Ужыванне [у] і [ў], безумоўна, звязана з пазіцыйнымі зменамігу-
каў. У сувязі з гэтым адбыліся нават семантычныя змяненні прыназоў-
нікаў у і в. Супаўшыў пэўных фанетычных пазіцыях у гуку [ў], яны
перасталі ў беларускай мове адрознівацца па значэнню, параўн. руск.
попало в меня, было у меняі бел. трапіла ў мяне і было ў ляне.

На першы погляд варта адносіць гук [ў] у гэтых выпадках да фа-
немы /у/. Аднак рашаючым трэба лічыць той факт, што [ў] з'яўляецца
зычным гукам і пераход [у]--[ў] звязаны з памяншэннем колькасці
складоў у слове. Фанема /у/ з'яўляецца галоснай і таму складаўтва-

ральнай. Аднясенне гука [ў] да фанемы/у/ азначала б, што колькасць
складоў у слове застаецца пастаяннай, што ў сапраўднасці не назіраец-

ца. А гэта азначае, што і [ў]: з [у] трэба адносіць да фанемы /в/, г. зн.
зычнай фанемы.

Такім чынам, [ў] незалежна ад паходжання, праяўляючы ў межах
склада якасці зычнага, суадносіцца заўсёды з зычнай фанемай /в/.

б 15. Шырока распаўсюджанытаксама пераход [лі-- [ў], які зама-
цаваўся за пэўнымі граматычнымі катэгорыямі слоў і асобнымі слова-
мі: моўчкі, поўны, чытала -- чытаў, шоўк. Аднак гэты пераход не рас-
паўсюджваецца на канцавы [л] назоўнікаў мужчынскага роду (вал,
вол, капітал, падзел, пасол, стол), а таксама на [л] у сярэдзіне слова,
калі пры змяненні слова пасля яго паяўляецца беглы галосны (галка -
галак, могілкі -- могілак, палка -- палак, сажалка -- сажалак). Але

калі пераход адбыўся, то [л] не ўзнаўляецца нават з паяўленнем бег-

лага галоснага (поўны -- повен, чаўны -- човен). Пераход гэты не
ажыццяўляецца ў новаўтварэннях тыпу калгас. Прыведзеныя факты
сведчаць, што пераход [л] -- [ў] з'яўляецца гістарычным і яго трэба
разглядаць як чаргаванне фанем /л/--/в/.

Як чаргаванне фанем /в'/ -- /у/ разглядаецца і адзінкавы выпадак
пераходу [[в']] -- [у]: віць --ую, уеш, уе і г. д. Праўда, трэба ўлічваць,
што гэты пераход ускладняецца пазіцыйным паяўленнем [ў] (яна ўе),
але гэта проста азначае, што ў формах слова віць можа назірацца не

толькі чаргаванне /в'/ - /у/, але і /в'/ - /в/.
5 16. У беларускай мове гук М ужываецца як пасля галосных, так.

і перад імі: [май] -- [йама], фвайна] -- ўвайённы] г. д. Па сваіх фа-
нетычных якасцях [й] перад галоснымі не менш адрозніваецца ад [й]

пасля галосных, чым [в] ад [ў]. Відавочна, паколькі гэтыя два гукі рэ-
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гулярна ўжываюцца ў розных фанетычных пазіцыях, яны адносяцца да
адной фанемы /й/. Да гэтай жа фанемыадносіцца [й] у тых выпадках,
калі ён узнікае з [1] у пазіцыі пасля галоснага перад зычным: пасля
прыставак, далучаных да каранёў, якія пачынаюццаз [і] (іграць --
зайграць, ісці -- увайсці); пры адсутнасці паўз паміж словамі [маці й
дачка], [на Ивана].

ў 17. Па сваіх функцыянальных уласцівасцях фанема /й/ не ўвахо-
дзіць ні ў якую карэляцыю зычных і, такім чынам, займае асаблівае
ізаляванае становішча ў фаналагічнай сістэме.

Сапраўды,І[1] не мае парнага глухога гука, і перад ім захоўваецца
адрозненне глухіх і звонкіх зычных, чым і абгрунтоўваецца яго адня-
сенне да санорных. З пункту погляду карэляцыі цвёрдых і мяккіх зыч-
ных [й], безумоўна, адносіцца да мяккіх, бо перад ім змякчаюцца ўсе
зычныя, якія змякчаюцца і перад іншымі мяккімі. Аднак у адрознейне
ад іншых мяккіх зычных /й/ з'яўляецца адзінай фанемай ва ўсёй фана-
лагічнай сістэме, якая не мае адпаведнай парнай цвёрдай. Якія б про-
піпастаўленні [й] з іншымігукамі ні ўзяць, ён ніколі не ўтвараез імі
карэляцыі. Таму гэта фанема, у якой не ўдаецца выявіць якія-небудзь
дыферэнцыяльныя прыметы.

Адасобленасць ад фаналагічнай сістэмы і фаналагічная збедненасць
абумоўліваюць шырокае ўжыванне гэтага гука ў тых выпадках, калі ў
моўнай плыні ўзнікаюць спалучэнні галосных, не ўласцівыя бела-
рускай мове: [б'ійалбгійа], [рад'ыйо], [б'ійбн'іка], [к'ійбск], (зайіка],
[т'ійан'ёр] і г. д. Гэтым жа абумоўлена і яго выкарыстанне як аднаго з
прыстаўных зычных. "

ў 18. У беларускай мове назіраюцца шматлікія выпадкі, калі [й];
знаходзіцца пасля зычных перад галоснымі ў аднымі тым жа складзе
і гэтыя склады проціпастаўлены іншым, якія складаюцца з мяккага
зычнага і галоснага, параўн.: [з'йем] і [з'ём]лі, ся[мйа] і цё[м'а],
Гпйу] і [п'у]пітр. Сярод складоў падобнага тыпу найбольш проціпа-
стаўлены «губны цвёрды зычны --'[й] 4 галосны», якія сустракаюцца як
у пачатку слова [бйу], [пйу], такі ў яго канцы [с'амйа], [верабйў], а
таксама аналагічныя складыз р], якія прадстаўлены галоўным чынам
у канцы слоў [надворйе], [дав'ёрйе], ]шырйу]. У беларускай лексіцы
шырокаўжывальныя і спалучэнні«[3']-: [й]--галосны»,аа
лосны»: [з'йёсці], [з'йав'іцца], [падёбм], [адйёст], [прадйав'іц

Іншыя зычныя ў спалучэнні з [й] сустракаюцца толькі ў запазычан-
нях: [кан'йак], [м'едал'йбн], [дас'йё], [дз'йерц'] -- імя Дзьердзьі г. д.
Акрамя таго, у формах дзеяслова ліць і ў некаторых уласных імёнах
прадстаўлена спалучэнне «[л'й] -- галосны». Ва ўсіх гэтых выпадках /й/
з'яўляецца самастойнай фанемай, якая дапамагае адрозніваць словы.

5 19. Галосныя пасля цвёрдыхі пасля мяккіх зычных добра адрозні-
ваюцца ва ўспрыманні. З акустычнага пункту погляду любы галосны
пасля мяккага зычнага ў адрозненне ад адпаведнага галоснага пасля
цвёрдага зычнага пачынаецца з і-падобнага пераходнага ўчастка. Та-
кім чынам, галосныя пасля цвёрдых і мяккіх зычных утвараюць суад-
носныя парыгукаў:Та] - Ча], [9] -- (ёў, []-- [4у1-- [у]; [ы]--
[1]. З таго, што мяккія зычныя разглядаюцца як самастойныя фанемы,
вынікае, што якасць галосных цалкам абумоўлена папярэднімі зычнымі
і пары галосных адносяцца да адной і той жа фанемы. Такі пункт по-
Іляду з'яўляецца агульнапрынятымі спрэчак не выклікае адносна ўсіх
галосных, акрамя пары [ы]-- [і]. Сцвярджаецца, што [ы] і [і] суад-
носяцца з асобнымі самастойнымі фанемамі, і прыводзіцца рад аргумен-
таў на карысць падобнага падыходу, якія зводзяцца да наступнага.

У пералічаных парах галосных вядучым варыянтам з'яўляецца той,
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які ўжываецца ў незалежным становішчы (у пачатку слова і ў ізаля-

ваным вымаўленні). У пары [ы] -- [1] у незалежным становішчы шыро-

ка прадстаўлены толькі [і]. Праўда, у беларускай мове націскны [П

звычайна прыкрываецца зычным [й]: [йіней], [йіскры]. Аднак сцвяр-
джаюць, што побач з [а], [9], [е], [у], [1] ізалявана можна вымавіць
і [ы], а ў пачатку слова [ы] хоць і не сустракаецца, але можа сустрэц-

ца, калі стварыць, напрыклад, тэрмін, аналагічны аканяю, оканню, екан-

ню, іканню, -- ыканне. Гук [ы] ужываецца таксамаяк назва літарыы.
Гэты аргумент як быццам найбольш пераканальны, калі ўлі-
чыць, што ў беларускай мове, як і ў іншых усходнеславянскіх мовах,
націскныя галосныя амаль не сустракаюцца ў пачатку слова, за вы-
ключэннем запазычанняў. Але ў запазычаннях сустракаецца і [ы].
Ыйсон, Ый Джу і г. д. Сцвярджаюць таксама, што [ы] можна вымавіць

працяжна, пры гэтым [ы] ніколі не пераходзіць у [1]. Гук [ы] можна
вылучыць з кантэксту, у той час як галосныя пасля мяккіх зычных іза-
ляваць нельга. Нарэшце, пра самастойнасць [і] і [ы] сведчыць і тое,
што рад суфіксаў, якія пачынаюцца 3.1], змякчаюць цвёрды зычны
ключэннем запазычанняў. Але ў заазычаннях сустракаецца і [ы]:
пераўтвараюць папярэдні зычны асновыз мяккага ў цвёрды (кот -- ко-
цік, ліса -- лісіца, хвораст -- хварасціна, але гусь -- гусыня), хоць ма-
юцца два суфіксы -ын-я і -ін-я (рабыня, графіня).

Аднак усе гэтыя довады на карысць самастойнасці [ы] не вельмі
пераканальныя. На самай справе тэрмін ыканне так і не ўзнік, а што
да назвылітары, дык калі б былі асобныя адназначныялітарыдля галос-
вых гукаў пасля мяккіх зычных, яны б таксама сталі магчымымі. Напры-
клад, можна вымавіць і гук [е] пасля цвёрдых і пасля мяккіх зычных.

Сапраўды, у беларускай мове паралельна з парай быць: біць існуюць
пары гэта: гета, бэ(лька): бе(лка), лэ(паць): ле(піць). Гук [е] настоль-
кі пашыраны пасля цвёрдых зычных, што ён сустракаецца амаль пасля
кожнага зычнага -- і не толькі ў запазычаных словах, а і ва ўласна
беларускай лексіцы: пэцкаць, сэрца, мястэчка, вуздэчка, гэты, лэпаць,
зэдаль, тэма і г. д. Характэрна, што па мерыасіміляцыі запазычанай
лексікі не назіраецца тэндэнцыя да памякчэння папярэдняга зычнага.
Эксперыменты па ўспрыманню галосных з розных фанетычных пазіцый
пацвярджаюць у такой жа ступені самастойнасць [ы] - Чі], які [9] -
[е], а таксама іншых пар галосных пасля цвёрдых і мяккіх зычных.

Гэта азначае, што любы варыянт галоснага, які залежыць ад цвёрдасці
і мяккасці зычных, носьбіт мовы ў стане імітаваць, вымавіць яго пры
належнай трэніроўцы. Пара [ы] -- [1] мае тут толькі тую перавагу, што
літары, якія абазначаюць гэтыя гукі, маюць не зусім такое гукавое зна-
чэнне ў пачатку слоў, як пары літар э-е, о--ё, а--я, у--ю.

Калі е, ё, я, ю заўсёды адпавядаюць спалучэнню гукаў «[й]--адпа-
ведны галосны», то [і] абазначае не толькі [йі] (калі [1] знаходзіцца
лад націскам), але і гук [і] (калі ён не пад націскам), параўн.: іней
[н'ей] (магчымы і варыянт [ін'ей]), але [іголка], [іржышча] г. д.
Адназначнасць літар для [ы] і [і] робіць уражанне адноснай самастой-
насці гэтых гукаў у параўнанні з іншымі парамі галосных.

Пры спасылцына суфіксы, якія пачынаюцца з [ы] і выклікаюць
ацвярдзенне ўтваральнай асновы, не ўлічваюць тое, што пры словаўтва-
рэнні выкарыстоўваюцца не толькі суфіксы, але і чаргаванні, у тым
ліку і чаргаванне цвёрдых і мяккіх зычных. Пры такой аргументацыі
самастойнасці [ы] варта прызнаць, напрыклад, і самастойнасць вары-
янта [4] пасля мяккіх зычных, бо суфікс -ян-, які ўтварае прыметнікі,
памякчае зычны ўтваральнай асновы (драўляны, алавяны, шкляны).

Асноўным аргументам на карысць таго, што адносіны [ы] і [1] та-
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кія ж, як і іншых пар галосных, з'яўляецца тое, што [1] ужываеццатолькі пасля мяккіх, а [ы] -- толькі пасля цвёрдых зычных. Акрамятаго, калі слова пачынаецца з [1] іідзе за словам, якое канчаеццана цвёрды зычны,гэты[і] звычайна чаргуецца з [ы]: іголка, але[з ыголкай], [п'ёдынстытўт], (спёртынв'ентар]

і

г. д. Адваротная заче-на [ы] на [1], не назіраецца таму, што няма слоў, якія б пачыналісяз [ы]. Можна прывесці рад прыкладаў з марфалогіі, якія паказваюць,што цвёрдасць або мяккасць зычных абумоўлівае паяўленне [ы] або [1].У прыватнасці, назоўнікі з асновай на шыпячыя пасляіх зацвярдзеннязахавалі скланенне, якое характэрна для мяккіх асноў, пры гэтым В]перайшоў у [ы]. Падрабязней аб гэтымгл. Ў 38. Тое ж можна сказацьі адносна канчатка -і, -ы пасля цвёрдых і мяккіх зычных у назоўным івінавальным склонах множнага ліку, хоць [і] у гэтым выпадку ніяк гі-старычнане апраўданы.
Такім чынам, адзінае правільнае фаналагічнае рашэнне -- лічыць[ы] і [і] варыянтамі аднойі той жа фанемы/і/. Толькі ў сувязі з тым,што ў графіцы маюцца адназначныя літары для абазначэння гэтых гу-каў,нават у транскрыпцыі нязвычна бачыць абазначэнне абодвух гэтыхгукаў адной літарай (ы або і).

Фанемная прыналежнасць
пазіцыйна абумоўлевых спалучэнняў гукаў

ў 20, У пачатку слоў націскныя галосныя ў спрадвечна беларускіхсловах сустракаюцца рэдка. У асноўнымтут прадстаўлены ненаціскныягалосныя: авёс, участак, ігольчаты.
Сярод слоў з пачатковымі ненаціскнымі галоснымі выдзяляеццазначная група з прыстаўнымі галоснымі. Прыстаўнымі могуць быць,толькі [1] і [а]. Яны паяўляюцца перад спалучэннямі зычных, першыміз'якіх з'яўляюцца [р], [л], [л'], [м], [ў], а за імі ідуць шумныя зычныя

або [в], [в'] (ірваць, ірдзець, ілгаць, імгла, імгнённе, імчаць, імшара,
аўторак); значна радзей прыстаўныя галосныя ўзнікаюць перад некато-
рымі іншымі спалучэннямі зычных, напрыклад: ігруша, істужка,

У радзе выпадкаў фанетычная якасць прыстаўнога галоснага не мае
значэння, у выніку чаго ўзнікаюць фанетычныя дублетыз (і [а]:
аржаны і іржаны, імшара і амшара. Відавочна, існуе тэндэнцыя да
ўзнікнення дублетаў з [а] у тых выпадках,калі наступным галосным
з'яўляецца [а] (акрамя прыведзеных прыкладаў, можна спаслацца яшчэ
на іржышча і аржанішча). ,

У звязнай мове прыстаўныя галосныя ўзнікаюць толькі тады, калі
папярэдняе слова заканчваецца на зычныгук: пёк аржаны хлеб, выгляд
ільва. Калі папярэдняе слова заканчваецца на галосны, то прыстаўныя
зпікаюць: пякла ржаны хлеб, гляджу на льва. Знікаюць яны і ласля
прыставак на галосны: імгла -- замглёны, імчацца -- памчацца.

Улічваючычыста пазіцыйнае ўзнікненне ў моўнай плыні прыстаўных
галосных, іх неабходна разглядаць як фанетычны прыгук зычных [р],
[я], [2], [м], [с], [г] і г. д. Гэтыя галосныя сумесна з зычнымі ўтва-
раюць адзіныя фанемы/р/, /л/, /л'ў, /м/, (с/, /гГ'і г.д.

ў 21. Некаторыя словы ў літаратурнай мове дапускаюць варыянты
вымаўлення -- з пачатковым галоснымі без яго: агарод -- гарод, агу-
рок -- гурок, іграць -- граць і г. д. Аднак у гэтым выпадку[а] і [і]нельга разглядаць як прыстаўныя, бо яны належаць да асновы слова,
і іх адсутнасць ніколі не бывае абумоўленай фанетычнымі ўмовамі.
Таму ў даным выпадку [і], [а] адносяцца да фанем Ліў, Да. 0,

Прыўтварэнні слоў з дапамогай прыставак на зычныад слоў, якія
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пачынаюцца некаторымі спалучэннямі зычных, у Тым ліку і спалучэн-

нямі зычных, перад якімі ўзнікаюць прыстаўныя галосныя, паміж пры-

стаўкай і коранем паяўляецца галосны [а]: падабраць, падаткнуць, па-

дарваць, адассаць, адагрэць. У гэтым выпадку паяўленне [а] не звязана

з прыстаўнымі галоснымі, бо [а] лаяўляецца толькі тады, калі ў ко-

рані ёсць беглы галосны, Параўн. адабраць -- адбяру, падагнаць -- пад-

ганю, адассаць -- соска, разаслаць -- рассцялю, разадраць -- раздзяру

і г. д. У радзе выпадкаў [а] паяўляецца і пасля прыставак перад ко”

ранем слова, у якім назіраецца чаргаванне [ы], [і] з пулём гука:

адазвацца -- адзывацца, падаткнуць -- падтыкаць, адаспацца -- адсы-

пацца, разапхнуць -- распіхаць, адагнуць -- адгінаць і г. д. І парэшце,

[а] лаяўляецца ў словах, У якіх толькі шляхамгістарычнага аналізу

можна выявіць бегласць галоснага ў корапі: сагрэць -- гістарычна той

жа корань, што і ў гарэць; абамлець -- гістарычна той жа корань, што

і ў руск. медлитьі г. д.
Паяўленне [а] пасля прыставак на зычны тлумачыцца тым, што пры

словаўтварэнні беглы галосны перасоўваецца ў апошнюю далучаную

марфёму, параўн. у назоўніках: дзень - дзянёк -- дзянёчак. Тут па

меры далучэння суфіксаў беглы галосны рухаецца к канцу слова. Таму

і пры далучэнні прыставак ён перамяшчаецца на іх. Гэта азначае, што

[а] ласля прыставак адносіцца да фанемы/а/, якая чаргуецца з нулём

гука.
б 22, Як прыгук зычных фанем трэба разглядаць устаўны галосны,

які паяўляецца ў канцавых спалучэннях зычных, не ўласцівых бела-

рускай мове. Гэта спалучэнні шумных зычных з санорнымі ў запазы-

чаных словах, якія ў вымаўленні разрэджваюцца кароткім галосным

тыпу [а]: міністр, кадр, дубль (м'ін“стар], [кадар], [дубаль])

і

г. д.

Відавочна, такой жа прыроды[а] у словах дзёрані свірая.

5 93. Прыстаўныя зычныя [в], ![г], [й] паяўляюцца ў пачатку слова

герад націскнымі галоснымі, У сярэдзіне слова таксама перад націск-

вымі галоснымі і ў некаторых выпадках захоўваюцца перад ненаціскны-

мі галоснымі: востры, навобмацак, вугал, павук, вучаніца, гэта, іней,

[йін'ей] іг. д.
Найбольш часта ў якасці прыстаўнога выступае [в]. Гэты зычны

заўсёды ўзнікае перад націскнымі [о] і [у]: вугаль, павук, востры, За-

вочны. Перад [о] прыстаўны [в] паяўляецца ў пачатку іў сярэдзіне

слова пасля прыставак: возера, вокны, навокал, навобмацак. Выключэн-

няў параўнальна нямнога: не паяўляецца [в] у словах одум, надгуа,

оканне і ў большасці запазычаных слоў: ордэн, омнібус, орды, дсмій,

оргія і г. д. але воцат, вохра (дапусцімаі охра). Калі націск з [о]

сыходзіць, то знікае і прыстаўны зычны: азёры, акно, альховы, астрыць.

Толькі ў некаторых выпадках ён захоўваецца і перад [а] з націскнога

[9]: наваколле, вачэй. Зрэдку могуць ужывацца варыянты з прыстаў-

ным зычнымі без яго: акно і вакно, астрыць і вастрыць.

Прыстаўны [в] узнікае таксама і перад ненаціскным [у]: завушніца,

вуголле, навучэнец, вучыцца. Ён адсутнічае толькі ў тых выпад-

ках, калі [у] з'яўляецца прыставачным, узыходзіць да прыставачна-

га [у] або ўзнік з [в]: участак, ускраіна, урон, унук, учарашні, усход,

узнікненнеі т. д. Перад (у] звычайна на бывае прыстаўнога [в] у запа-

зычаных словах -- універсітэт, унікальны, прэзідыум. Выключэнне скла-

дае слова вустрыца і вытворныя ад яго, зрэдку з прыстаўным [в] ужы-

гаецца слова вунія (гл. Белорусско-русский еловарь.-- М., 1962). Ха-

рактэрнай асаблівасцю [з] лерад пенаціскнымі галоснымі з'яўляецца

тос, што ён ніколі не знікае, а гэта азначае, што выявіць яго прыстаўны

характар можна толькі шляхам параўнання гучання адпаведных літа-
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ратурных слоў з дыялектнымі, калі ў іх няма [в] або паяўляецца іншы
прыстаўны. Часам для гэтага прыходзіцца звяртацца да гісторыі слова
(параўн. восем -- осмев).

Шырока распаўсюджаны і прыстаўны зычны [й]. Ён узнікае ў па-
чатку слова перад націскнымгалосным[1]: іней (бін'ей], іскра (йіскра],
іхні: [йіхні]. Калі папярэдняе слова заканчваецца на цвёрды зычны,
то [й] звычайна знікае -- пад інеем [падын'ейем], ад іскры [адыскры]
і г. д., хоць магчымаі яго захаванне: з іх [зых] і [з'йіх]. Перад націск-
нымі ненаціскным [і] у сярэдзіне слова [й] часцей за ўсё не з'яўляецца
прыстаўным, таму што адносіцца да кораня, а наступны [і] належыць
суфіксу або канчатку: героі Цг'ербй-і], краіна [край-ін-а]. Устаўны [й]
узнікае ў запазычаных словах перад [а], [о], [е] пасля галосных Б].
[ы]: стацыянар [стацыйанар], алімпіяда атімпійада], радыё [ра-
дыйо], біёлаг [б'ійолах], дыякан [дыйакан], акіян [акійан], ліянер
[п'ійан'ёр]. А ле: сальфеджыо, адажыо, дыэтая і некаторыя іншыя.

Прыстаўны '[й] развіўся і ў займенніках З-яй асобы ён, яна, яно,
яны, Ён не ўзнікае ніколі перад [1], калі гэты галосны сам з'яўляецца
прыстаўным (ільняны, ірдзець, істужка, іржышча), перад ненаціскным
[1] у першую чаргу ў запазычаных, а часта і ў словах славянскага па-
ходжання: індустрыя, інстытут, інжынер, інтарэс, ігольчаты, заінтры-
гаваць.

З'яўленне прыстаўнога [г] у літаратурнай мове вельмі абмежавана.
Ён узнікае толькі ў займенніку гэты, у некаторых выклічніках (гэй, га,
го), хоць у дыялектнай мове ён значна болын распаўсюджаны. Адсюль
у літаратурную мову і трапляюць формыгостры, гастрыць, гараць, га-
Рапнік, зафіксаваныя ў Белорусско-русском словаре (М., 1962). Ужыва-
ецца прыстаўны[г] незалежна ад фанетычнайпазіцыі.

Такім чынам, аналіз ужывання прыстаўных зычных паказвае, што
ў сучаснай беларускай мове яны ўяўляюць досыць разнародную з'яву.
Таму і фаналагічны падыход да іх не можа быць аднолькавым. Пры-
стаўны [в] перад [у] зараз не абумоўленыніякімі фанетычнымі ўмова-
мі, бо ён ніколі не знікае. Таму відавочна, што [в] адыгрывае такую ж
функцыянальную ролю, як і непрыстаўны. З пункту погляду фаналогіі
прыстаўны [в] трэба разглядаць як асобную зычную фанему, тоесную
/в/ перад іншымі галоснымі, а гэта азначае, што спалучэнне галоснага
і прыстаўнога зычнага перад ім трэба разглядаць як дзве розныя фане-
мы. Такім жа чынам трэба разглядаць, безумоўна, прыстаўны [г] з на-
ступным галосным.

Іншая карціна назіраецца ва ўжыванні прыстаўнога [й]. Ён высту-
пае толькі ў пачатку слоў пасля паўзыі пасля галосных. Калі слова з
прыстаўным [й] аказваецца пасля слова на зычны, то [й] зпікае. Не
бывае ён і перад ненаціскным [1]. Гэта азначае, што яго з'яўленне цад-
кам абумоўлена фанетычнай пазіцыяй. Таму яго нельга разглядаць як
самастойную фанему. У гэтым выпадку мы маемсправу с фанемай і/,
перад якой узнпікае зычны прыгук у пэўных фанетычных умовах. Што
да ўстаўнога [й], дык яго трэба разглядаць як асобную фапему /й/.

Ужыванне прыстаўнога зычнага [в] перад галосным [о] не заўсёды
абумоўлена пазіцыяй. У выпадках, калі [в] зпікае пры змяненні слоўі
націск сыходзіць з [о], сітуацыя такая ж, як з [й] перад [1]: прыстаў-
ны [в] цалкам абумоўлены фанетычцай пазіцыяйі не мае значэння для
адрознення слоў, г, зн. яго трэба разглядаць як адпу фанему з [о], як
фанетычна абумоўленую мадыфікацыю [а]: возера -- азёры. Калі [в]
не знікае пры змене месца паціску, яго трэба разглядаць як асобную фа-
нему /в/, а спалучэнне галоснага з прыстаўным зычным -- як двухфа-
немнпае: вочы -- вачэй,
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Паколькі ў адных выпадках спалучэнке [в] 4: [о] выступае ў якасці

адной фанемы, а ў другіх, безумоўна, з'яўляецца двухфанемным, у сі-

стэме сучаснай мовы працэс выдзялення прыстаўных зычных у сама-

стойныя фапемы трэба лічыць незавершаным. Пра гэта ж сведчыцьі

наяўнасць вымаўленняз [в] і без [в] перад гукам [а], які ўзнік з на-

ціскнога [о]. У гэтым выпадку мы маем справу з факультатыўнымі

варыянтамі фанем: побач з фанемай, якая прадстаўлена спалучэннем

[зо] (/о/) выступае і двухфанемнае спалучэнне, якое таксама прад-

стаўлена спалучэннем гукаў [в]3- [е] (/в/--/9/).

Неадназначная інтэрпрэтацыя спалучэнняў «прыстаўны зычны“: га-

лосны» цалкам апраўдваецца з марфалагічнага пункту погляду. біна да-

зваляе дасягнуць стабільнасці фанемнага саставу марфем. На самай

справе, у выпадку з [в] перад Гу] і перад [о], калі [в] не знікае, у лю-

бых фанетычных пазіцыях будуць выступаць дзве фанемы /ву/; у вы-

падку з [й] перад [і] і з [в] перад [о], калі [в] зпікае, на марфемным

узроўні мы будзем мець адну фанему /і/ або /о/: Дйш'ей] -- /ін'ей/, ад

інею [адын'ейу] -- /ад-ін'ей-у/, 4воз'ера] -- азёры [Газ'оры] -- /аз'ер/.

Падоўжаныя зычныя гукі

і іх суадноснасць з фанемамі

ў 94, З фанетычнага пункту погляду ў беларускай мове амаль усе

зычныя могуць быць падоўжанымі. Да іх адносяцца: [т], Га], [дз'], [с],

[з], [е]; [з'], [ші], [ж], [ц], Гц"; [ч]; [н], [н], [2]; [9], Га], [к], [к].

Іх ужыванне можна праілюстраваць наступнымі прыкладамі: адтуль

[аттўл'], Замошша, ззаду, дваццаць, зжарыць [кжаёрыц'], збожжа,

сучча, аддаць, манна, аббрыць, палоззе, жыццё, разводдзе, ралля, сён-

ня, мякка, мяккі.
Артыкуляцыйна падаўжэнне зычных заключаецца ў павелічэнні часу

артыкуляцыі асобных фаз адпаведных гукаў: у змычных і змычна-шчы-

лінных затрымліваецца ў часе змычка моўных органаў, у шчылінных

больш доўга вытрымліваецца шчыліна паміж органамі мовы. Паколькі

у час артыкуляцыі змяняецца толькі адна яе фаза, то, безумоўна, арты-

куляцыйна падоўжаныя змычныя, змычна-шчылінныя і шчылінныя

зычныя ўяўляюць сабой адзінае гукавое ўтварэнне. Некалькі асобна

стаіць у гэтым сэнсе (в], які ў суседстве з падобным да яго гукам

(захоўваць, распрацоўваць) артыкуляцыйна складаецца з дзвюх ча-

стак: першая частка ўяўляе сабой губна-губную шчыліну, пры якой

утварасцца [ў], а другая -- У большасці выпадкаў губна-зубную шчы-

ліну, якая характэрна для ўтварэння [зв]. Таму ўжо на артыкуляцый-

ным узроўні відавочна, што гэта два розныя гукі.

Павелічэнне часу артыкуляцыі адлюстроўваецца ў гукавой хвалі

большай працягласцю асобных акустычных сегментаў: у выбухныхі

афрыкат змычка павялічваецца прыкладна ў два разы, У фрыкатыўных

у столькі ж павялічваецца фрыкатыўны сегмент. Паколькі ў выбухных

і афрыкат падаўжаецца толькі змычка, то яны не могуць падаўжацца

ў пачатку слова, бо ў глухіх выбухных змычка азпачае поўную адсут-

пасць гукавой хвалі, а ў звонкіх ваганні галасавых звязак на змычцы,

калі б яны працягваліся больш доўгі час, успрымаліся б як гудзенне.

Таму спроба вымавіць у пачатку слова падоўжаны зычны прыводзіць

не да падаўжэння, а да большай напружанасці або паўтарэння аднаго і

таго ж гука двойчы: назіраюцца змычкаі выбух, якія яшчэ разпаўта-

раюцца, што ў падоўжаных змычныхІ змычна-шчылінных ніколі не на-

зіраецца. Фрыкатыўныя ж можна працягнуць і ў пачатку слова: сша-

так -- у вымаўленні [шшиытак], зжаць -- У вымаўленні [жжац'] 1 г. д.
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Такім чынам, артыкуляцыйна і акустычна падоўжаныя зычныяўяў-
ляюць сабой адзіны элемент (апрача [в]), які адрозніваецца ад адпа-
ведных звычайных зычных толькі часам гучання. Ніякіх меж, якія б да-
зволілі раздзяліць падоўжаныя зычныя па акустычнай або артыкуля-
цыйнай карціне на два гукі, не назіраецца.

ў 25. Відавочна, што аснову фанемнай прыналежнасці падоў-.
жаных зычных трэба шукаць на больш высокіх моўных узроў-
нях, і ў прыватнасці ў марфалогіі. Традыцыйна ў фанетыцы бела-
рускай мовы адрозніваюць марфалагічнае і фанетычнае падаўжэнне.
І сапраўды, аналіз усіх фанетычна падоўжаных зычных паказвае, што
ў адных выпадках яўна праходзіць мяжа паміж марфемамі такім чы-
нам, што яна падзяляе падоўжаны зычнына два аднолькавыягукі, адзін
з якіх належыць да папярэдняй марфемы,а другі да наступнай, напры-
клад: ззаду -- прыстаўка з- і корань - зад-, аддаць -- прыстаўка ад- і
корань -да-, каменны -- корань камен- і суфікс -н-, купацца --
купац - -- аснова інфінітыва і -ц- з постфікса -цда і г. д. Гэта марфа-
лагічнае падаўжэнне. !

Пры марфалагічным падаўжэнні ніхто не сумняваецца, што падоў-
жаныя зычныя неабходна разглядаць як дзве аднолькавыя фанемы.
Гэта зусім лагічна, бо кожны носьбіт мовы адчувае марфемыяк асоб-
ныя часткі слова, надзеленыя сэнсам. Для адрознення марфалагічнага
гадаўжэння ад астатніх выпадкаў ужывання падоўжаных зычных (фа-
петычнаес падаўжэнне) быў уведзены нават спецыяльнытэрмін падво-
еныя зычныя. І хоць гэтытэрмін, як будзе паказана далей, не мае
пад сабою грунтоўных падстаў, ён адлюстроўвае вельмі важную асаблі-
васць разгледжаных зычных фанем: адназ іх належыць да папярэдняй
марфемы, другая да наступнай.

б 26. Значна больш складанымз'яўляецца пытанне аў падоўжаных
зычных, якія звычайна знаходзяцца на мяжы кораня і канчатка (тыпу
велле, насенне, паводдзе, перадплечча і г. д.) і гістарычна ўзыходзяць
да спалучэнняў зычныхз гукам [й]. У гэтых спалучэннях зычны алдно-
сіўся да кораня, а [й] быў суфіксам: палоззе з [полоз-ьй-е], зацішша з
[затиш-ьй-е], сучча з [суч-ьй-е], вуголле з [угол-ьй-е], параўн. руск.
полозья, затишыье, сучыя, уголья.

На месцы былых спалучэнняў «зычны- [й]» падаўжаюцца наступ-
ныя зычныя:

[л'] -- галлё, ралля, вяселле, крылле, наваколле, гніллю, моллю.
Часам памылкова сюды ж адносяць і выпадкі тыпу ёўллівы, гуллівыі
вытворныяад іх, хоць тут відавочна, што першыгук [л'] адносіцца да
кораня, а другі да суфікса прыметнікаў-лів-: чул(ы)-лівы чул-лів-ы,
гараўн. гавар(ыць)-Слів--ы: гавар-лів-ы;

[н'] -- пытанне, жаданне, свіння, сняданне, світанне, рунню;
[з'] -- рыззё, палоззе, граззю, маззю;
[с] -- калоссе, кассё, рыссю, Палессе, воссю, крыссе;
[дз'] -- абоддзе, разводдзе, паводдзе, суддзя;
[1] -- смецце, выццё, свацця, трыццаццю, раццю;
[ж] -- збожжа, бездарожжа, падарожжа;
Тш] -- узвышша, зацішша, Замошша;
[ч] -- сучча, ноччу, запечча, перадплечча.
ў 27. Ужыванне ўсіх пералічаных падоўжаных зычных у сучаснай

мове цесна звязана з пэўнымі тэматычнымі і граматычнымі разрадамі
лексікі і некаторымі граматычнымі формамі слоў. У асноўным яны ўжы-
ваюцца: ,

а) у назоўніках ніякага роду, якія абазначаюць зборныя паняцці:
палоззе, рыззё, бадылле, скулле, суквецце, гніллё, сучча;

21



б) у аддзеяслоўных назоўніках, якія прадстаўлены двума тыпамі --

з падоўжаным [н'] (праўленне, кіраванне, адыманне, складанне) із па-

доўжаным [и] (набыццё, жыццё, пачуцце, піццё, ліццё, распяцце). Гэ-

тыя аддзеяслоўныя назоўнікі могуць абазначаць працэсы або набываць

значэнне зборнасці ці нават канкрэтнасці (ліццё -- як вынік працэсу,

праўленне -- як назва ўстановы);
в) у прыставачных назоўніках, якія абазначаюць месца: прыбярэж-

жа, раздарожжа, узлессе, узвышша, зарэчча, заплечча, наваколле;

г) у складаных назоўніках і некаторых прыставачных з адценнем

зборнасці: стагоддзе, многаўладдзе, мнагамужжа, мелкаводдзе, беззя-

мелле, бязлессе;

д) у назоўніках, утвораных ад прыметнікаў з розным адцягненым

значэннем: багацце, прыволле, вяселле, ранне;
е) у пазоўніках жаночага роду, часта суадносныхз назоўпікамі муж-

чынскага роду: бягуння, пявуння, пападдзя, свацця, Наталля;

ж) у некаторых назоўніках з прадметным значэннем: кассё, ружжо,
келля, валлё;

3) у творным склоне адзіночнага ліку назоўнікаў жаночага роду з

нулявым канчаткам: цішшу, граззю, зеленню, мышшу, гніллю;
і) у творнымсклоне лічэбнікаў: пяццю, дзесяццю, трыццаццю;

к) у некаторых прыслоўях, утвораных ад назоўнікаў: ноччу, рыссю,

уваччу.
ў 28. Ва ўсіх пералічаных выпадках падоўжаныя зычныяразвіліся

толькі ў становішчыпаміжгалоснымі. Калі ж спалучэнню «зычны-[й]»

папярэднічаў зычны, то падаўжэнне ие развілося: косцю, прадвесне,

вусце. Толькі ў адзінкавых словах падаўжэнне зычных развілося ў ін-

шых пазіцыях. У слове ззяць і вытворных ад яго падоўжаны[3'] узнік

гу пачатку слова, безумоўна, з карэнпага спалучэнця [з]. Формыдзея-

слова ліць прынята вымаўляць [л'йу, л'йеш] і г. д., хоць дапускаеццаі

падоўжаны зычны[л'л'у, л'л'еш] і г. д.
У радзе выпадкаў падаўжэнне не звязана са спалучэннямі «зыч-

ны-- [й]». У слове ссаць падаўжэнне [с] развілося ў выніку выпадзення

рэдукаванага [ь] у корані. З падзеннем рэдукаваных звязана і ўзнік-

ненне падоўжанага [н] у суфіксе -енн-: страшэнны, здаравенны. У сло-

ве мяккі падаўжэнне [к] развілося таксама пасля падзення рэдукава-

ных у выніку асіміляцыйных працэсаў. Складаныя фанетычныя працэ-

сы прывялі да ўтварэння падоўжанага [н'] у слове сёння.

Аналіз моўнага матэрыялу паказвае, што ў пералічаных разрадах

лексікі і граматычных формах падоўжаныя зычныя з марфалагічнага

пункту погляду з'яўляюцца неаднароднымі. У зборных назоўніках яны

яўна распадаюцца на два аднолькавыя элементы, другі з якіх выкон-

вае ролю суфікса, што надае яму пэўную самастойнасць.

На карысць гэтага сведчыць наяўнасць у назоўніках падобнага тыпу,

корань якіх заканчваецца на губныя зычныя і [р], гістарычна першапа-

чатковага суфікса [й], які захаваўся ў выніку ацвярдзення гэтых зыч-

ных перад зычнымі і на канцы слова: зуб-[й]-[е], пер-[й]-[г],

куп-й]- [о].
Словаўтваральная роля падаўжэння асабліва яскрава выступае пры

параўнанці зборных назоўнікаў, якія суадносяцца з аднакарэннымі на-

соўнікамі -- цазвамі маладыхістот, і адпаведнымі нязборнымі: варона--

вараннё -- варанё, груган -- груганнё -- груганё і г. д. Аднакі ва ўсіх

іншых назоўніках гэтага тыпу лёгка заўважыць словаўтваральную ролю

падаўжэння. '

6 29, У большасці зборных назоўнікаў падоўжаныя зычныя часам

разглядаюць у межах іх гістарычнага чаргавання з непадоўжанымі,
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якое выкарыстоўваецца для словаўтварэння: варона -- вараннё (чар-
таванне [н] -- [н'н']), полаз -- палоззе (чаргаванне [3] --[3'3']), зба-
жына -- збожжа (чаргаванне [ж] -- [жж]), сучок -- сучча (чаргаван-
не [ч] --[чч]). У такім выпадку падоўжаныя зычныя неабходна
было б цалкамадносіць да кораня.

Аднак такі падыход не з'яўляецца абгрунтаваным. Разуледзім, на-
прыклад, зборны назоўнік сучча. Гістарычна ён утвораны ад назоўніка
з адзінкавым значэннем сук шляхам далучэння суфікса -ей- і канчатка.
У выніку першай палаталізацыі адбылося чаргаванне [к] - [ч], а
пасля падзення рэдукаваных [й] прыпадобніўся да [ч], і такім чынам
узнікла [чч]. Ад назоўніка сук утвораны і назоўнік сучок, дзе таксама
ўзнікла чаргаванне [к] -- [ч] у выніку першай палаталізацыі перад
старажытным суфіксам -ек-, які ніяк не суадносіўся з суфіксам -ей-.
Такім чынам,сучок і сучча ні ў сучаснай мове,ні ў старажытнай прама
не суадносяцца, а таму і няправільна было б ![ч] -- [чч] разглядаць як
гістарычнае чаргаванне.

ў 30. Асабліва выразна відаць неправамоцнасць разгляду падоўжа-
ных зычных у межах гістарычнага чаргавання з непадоўжанымі на пры-
кладзе некаторых назоўнікаў з іншых лексіка-граматычных грул. Не-
сумненна, што ад назоўніка ружжо ў літаратурнай мове ўтвораны пры-
метнік ружэйны, У гэтым прыметніку [й] з'яўляецца зычным утва-
ральнай асновы, а [е]: -- беглым галосным, які ўзнікае пад націскам.
У выніку пераходу націску на канчатак у слове ружжо [е] знікае, а [й]
цалкам прыпадабняецца да [ж]. Такім чынам, тут мае месца гістарыч-
нае чаргаванне [й] -- [ж], а не [ж] -- [жж], Наяўнасць чаргавання
[й] -- [к] надае самастойнасць і аўтаномнасць другой частцы падоў-
жанага [жж] і сведчыць на карысць таго, што тут мы маем справу з
дзвюма аднолькавымі фанемамі.

Аналагічныя адносіны выяўляюцца ў парах слоў ліццё -- ліцейны,
келля -- келейны, ладдзя -- ладзейны. У прыметніках ліцейны, келей-
ны, ладзейны [й] таксама адносіцца да словаўтваральнай асновы,а га-
лосны [е] -- беглы. Такім чынам,у словах ліцейны, келейны, ладзейны
выдзяляецца прыметнікавы суфікс -я-, а ў словах ліцейня, ліцейшчык,
келейнасць -- тыповыя суфіксы для адпаведных катэгорый назоўнікаў:
7. (параўн. харчэйня, піваварня, смольня), -ичык (параўн. зборшчык,
правершчык), -асць (радасць, годнасць). У выніку знікнення беглага
галоснага і поўнага прыпадабнення [й] да папярэдняга зычнага ў сло-
вах ліццё, келля, ладдзя ўзніклі падоўжаныя зычныя. Такім чынах,і
тут назіраецца чаргаванне [й] - [ц'], [й]- [я], а не адпаведных про-
стых і падоўжаных зычных. Таму іў гэтых выпадках падоўжаныя
трэба разглядаць як дзве фанемы. Морфы -ў'ц”- і -цей- трэба разгля-
даць як варыянтыаднаго і таго ж суфікса. У абодвух варыянтах суфікс
гэтыз пункту погляду сучаснага стану мовы непадзельны,як і ў іншых
аддзеяслоўных назоўніках (шыццё, жыццё, мыццё, пачуцце, набыццё).
Аналагічнае чаргаванне [дз'] -- [й] назіраецца ў словах суддзя - су-
дзейскі.

Другі элемент падоўжаных зычных выступае як суфікс у пазоўніках
жаночага роду, суадносных з назоўнікамі мужчынскага роду: бягун-я-я,
пявун-н-я, У формах назоўніка свіння назіраецца чаргаванне [й] - [н];
параўн. свіння -- свіней. У форме роднага склону множнага ліку свіней
[й] адносіцца да асновы, а [е] з'яўляецца беглым галосным, хоць часта
памылкова -ей лічаць канчаткам. Хутчэй за ўсё гэты назоўнік гіста-
рычна ўтвораныад назоўніка свін, які зараз у беларускай мове не ўжы-
васцца, хоць гэты корань у звязнай форме сустракаецца ў радзе слоў:
свінапас, свінаматка, свінар, свінскі., Магчыма, з гэтым коранемзвяза-
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ны свінячы, свінячыць, хоць адсутнасць падоўжаных тут можа быць

растлумачана і па-іншаму. У тых гаворках, якім уласцівы падоўжаныя

зычныя, адбылося выроўніванне асноў і ва ўсіх склонах прадстаўлены

падоўжаныўн'н'].
Як суфікс трэба разглядаць толькі другі элемент падоўжаных зыч-

ных і ў іншых лексіка-граматычных разрадах назоўнікаў, акрамя ад-

дзеяслоўных з суфіксам -ян- [н'1'], які з'яўляецца непадзельным: кіра-

ва-нн-е, склада-нн-е, снеда-нн-е.

Калі прааналізаваць усе выпадкі, дзе другі элемент падоўжаных

зычных выступае або як самастойны суфікс, або набывае самастойнасць

у сувязі з чаргаваннем «ёдпаведпы зычны

-

[й]», то акажацца, што

колькасць такіх выпадкаў будзе роўнай колькасці падоўжаных зычных.

Па значэнню падобныя суфіксы групуюцца ў вельмі невялікую коль-

касць тыпаў, Таму дакладней гаварыць не аб суфіксах -л'-, -н”-, -з-,

-ж- і г. д. а аб суфіксу, які выражаецца падаўжэннем. Такім чынам,

найбольш дакладны марфалагічны запісе будзе: суч-(:)-а, бя-

гу[н']-()-[а], багарц]-(3- [е]; вясел[е] і г. д., дзе 4] абазначае
падаўжэнне папярэдняга зычнага.

Паколькі у большасці выпадкаў марфемная мяжа падзяляе падоў-

жаныя зычныя на два элементы,іх трэба разглядаць як дзве аднолька-

выя фанемы.
ў 31. Асобную праблему падзелу на марфемы ўяўляюць формытвор-

нага склону адзіночнага ліку назоўнікаў жаночага роду на зычныі

колькасныхлічэбнікаў. Адносна падоўжаных зычныху гэтай форме існуе

па меншай меры два пункты погляду. Згодна з адным з іх, яна характа-

рызуецца канчаткам -у і чаргаваннем «зычны -- падоўжаны зычны».

У такім разе марфемная мяжа праходзіць пасля падоўжанага зычнага:

[гбл'л'-у], [граз'з'-у], [трыццац-ў]. Марфемную мяжу можна право-

дзіць таксама пасля першай часткі падоўжанага зычнага, расчляняючы

яго на два аднолькавыя гукавыя элементы.
Калі прытрымлівацца агульнапрынятага вызначэння канчатка як

зменнай часткі слова, якая паказвае на сінтаксічную сувязь яго з іншы-

мі словамі, то другі пункт погляду здаецца зусім лагічным і абгрунта-

ваным. Падзел на марфемы будзе наступны: ноч-чу, ціш-шу, гол-лю,

трыццац-цю, пяц-цюі г. д.
І тут элементам канчатка можна разглядаць падаўжэнне, а не яго

канкрэтнае ўвасабленне ў [ч], уз » [0], [з'), [ж], [нЗ [я], (1, [дзі]:

(нбч-ў]-у], (граз'-(3-у], [шш-а-у], [пяц-2)-ў], [гніт--ў] іг. д.
У гэтым выпадку атрымліваюцца канчаткі, аналагічныя канчаткам

назоўнікаў гэтага ж тыпу скланення, аснова якіх заканчваецца на губ-

ны зычныі [р]: глыб -- глыб'ю [глыб-йу], кроў -- кроўю [крдў-йу],

шыр -- шыр'ю (шыр-йу] (параўн., аднак, крывёй [крыв'-ой], дзе канча-

так -ой узнік пад уплывам назоўнікаў тыпу зямля). Такому пункту по-

гляду імпануе і гісторыя развіцця падоўжаных зычныхз [1].

Паяўленне канчатка, у склад якога не ўваходзіць зычны [кбец-у],

Гшаец-ў], трэба разглядаць як яшчэ адзін варыянт канчатка творнага

склону.
Такім чынам,і ў творным склоне падоўжаныя зычныя правільна раз-

глядаць як спалучэнне дзвюх фанем, а марфемную мяжу праводзіць

паміж імі.
6 32. Паколькі прыслоўі тыпу ноччу, рыссю ўзыходзяць да формы

творнага склону, то іх марфемную будову неабходна разглядаць у цес-

най сувязі з гэтай формай: [ноч-[:]-у], [рыс-]-У].
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Цвёрдыя і мяккія фанемы

ў 33. У беларускаймове па цвёрдасці -- мяккасці адрозніваецца
14 пар гукаў: [а] - т], [6]-- [67Даў [м', [в] 3 [в']; [8] --167,
й -1], [аз]-- [з], [с]-- [е], [3] [з] --[н]-- (нў [аў
[1], (к]-- [к], [г]. [г], [х] -- [х]. Улічваючы артыкуляцыйныяі
акустычныя ўласцівасці гэтых гукаў, а таксама асаблівасці іх успры-
мання, лагічна прыняць адно з трох фаналагічных рашэнняў: 1) лічыць,
што проціпастаўляюцца цвёрдыяі мяккія зычныя, а больш пярэдняе або
больш задняе ўтварэнне галосных, іх акустычныя ўласцівасці і асаблі-
васці ўспрымання разглядаць як цалкам абумоўленыя папярэднімі
зычнымі; 2) лічыць, што проціпастаўлены галосныя, а цвёрдасць або
мяккасць зычных абумоўлена наступнымі галоснымі; 3) лічыць, што
проціпастаўляюцца цэлыя склады па цвёрдасці і мяккасці і яныз'яў-
ляюцца непадзельнымі адзінкамі, якімі адрозніваюцца словы.

Відавочна, што ад выбару аднаго з гэтых рашэнняў залежыць боль-
шая або меншая колькасць фанем. Нягледзячына тое, што традыцыйна
заўсёды прымаецца першае рашэнне, г. зн. выдзяляюцца самастойныя
мяккія фанемы, вельмі часта, напрыклад, у слове лёс называеццага-
лосны [ё], у слове лясы -- галосны [я] і г. д. і адначасова называецца
зычны [л]. Зразумела, тут відавочная блытаніна гукаў і літар, але ж
яна падтрымліваецца тым, што ў складах лё -- ло, ля -- ла галосныя
адрозніваюцца не менш, чым зычныя, ,

Разгляд спалучэнняў «зычны- галосны» як аднафанемных быў бы
поўнасцю апраўданыў тым выпадку, калі б не было закрытых складоў
і шматлікіх спалучэнняў зычных. Наяўнасць закрытых складоў азначае,
што магчымымяккія зычныяі не перад галоснымі. І сапраўды, у бела-
рускай мове мяккія зычныя могуць быць у канцыслоў і перад зычнымі.
Таму, акрамя фаналагічных адзінак тыпу склада, неабходна было б
уводзіць і фаналагічныя адзінкі, суадносныя толькі з мяккімі зычнымі.
Наяўнасць закрытых складоў робіць іх колькасць у мове неабмежава-
най, што таксама не дазваляе разглядаць склад як простую фаналагіч-
ную адзінку.

Не падыходзіць і другое рашэнне, таму што мяккасць зычных не
заўсёды абумоўлена наступнымі галоснымі, бо мяккія зычныя сустра-
каюцца і ў незалежнай ад галосных пазіцыі. Калі лічыць, што склады
адрозніваюцца галоснымі, то, акрамя павелічэння колькасці галосных
фанем у два разы, зноў жа патрабуецца ўводзіць дадаткова мяккія
зычныя фанемы для пазіцый канца слова і перад зычнымі. Спроба раз-
глядаць у гэтых пазіцыях мяккія зычныя як спалучэнне «цвёрды зыч-
ны--.[й]» не з'яўляецца ўдалай, бо ў такім выпадку [й] аказаўся б у
канцы слова і перад глухімі зычнымі, што прынцыпова не характэрна
для беларускай мовы.

Такім чынам, вызначальнай пазіцыяй для фаналагіччага аналізу
цвёрдых і мяккіх зычных з'яўляеццаіх становішча ў канцыслова і перад
зычнымі, а гэта азначае, што трэба разглядаць мяккія зычныяяк са-
мастойныя фанемы, а галосныя пасля іх -- як абумоўленыя пазіцыяй
варыянты гукаў, якія адносяцца да тых жа фанем, што і іх варыянты
пасля цвёрдых зычных. Аднактут не могуць быць проціпастаўлены губ-

ныя гукі: [6] -- (6; [а] - [т], [м] -- Дм], [ф]- (97, [ві -- [87
Значна абмежавана ўжыванне мяккіх членаў проціпастаўлення
[д] - [дз], [з] -- [3'] У выніку дзеяння закону аглушэння звонкіх зыч-
ных. Фаналагічнасць цвёрдых і мяккіх зычных найбольш поўна выра-

жана толькі ў [ш'] -- [т], [е] -- [е], [е'] -- [н], [7] -- Ча], якія шы-
рока проціпастаўлены ў канцыслова і перад зычнымі: банка -- банька,
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 быт -- быць, вугал

--

вугаль, плот -- плоць, рыс -- рысьі г. д. Іншыя ж

пары цвёрдых і мяккіх зычцых, хоцьі проціпастаўляюцца ў вызначаль-

най пазіцыі, павінны разглядацца з фаналагічнага пункту погляду так,

як і пары, проціпастаўленне якіх відавочна. З гэтых меркаванняў і трэ-

ба зыходзіць пры выдзяленні мяккіх фанем.
б 34. Сярод пар мяккіх і цвёрдых зычных асобнае месца займаюць

заднеязычныя. Як ужо адзначалася, /к/ і /к'/, /г/ і /г/ у беларускай

мове з'яўляюцца адносна новымі, бо проціпастаўленне гукаў [к] -- [к],

[г] -- [г] развілося галоўным чынам за кошт запазычанай лексікі.

З фанетычнага пункту погляду гукі ў пары [х] -- [х'] адрозніваюцца

не менш, чымва ўсіх астатніх парах цвёрдых і мяккіх зычных. Калі ж

разглядаць іх з пункту погляду проціпастаўлення, дык маюцца істот-

ныя адрозненні. Пара [х] -- [х']не сустракаецца ў аднолькавай фане-

тычнай пазіцыі, бо [х'] можа быць толькі перад [і] (стрэхі, хітры),

а таксама перад [е], калі гэты гук не з'яўляецца канчаткам: хеўра,

шляхетны. Ва ўсіх астатпіх выпадках ужываецца толькі [х]. Таму

нельга знайсці не толькі слоў, але і складоў, якія б адрозніваліся

толькі [х] і1[х']. Гэта азначае, што абодва гэтыя гукі адносяцца да ад-

ной фанемы/Х/. ,
ў 35. Сама пастаноўка пытання аб фанематычнасці мяккіх зычных

сведчыць, што парныя мяккія і цвёрдыя ўспрымаюцца як вельмі блізкія

гукі, і гэта блізкасць падмацоўваецца іх функцыяніраваннем. Сапраўды,

пры змене фанетычных пазіцый назіраецца чаргаванне цвёрдых з мяк-

кімі і мяккіх з цвёрдымі гукамі, у выніку чаго адбываецца нейтраліза-

цыя іх проціпастаўлення: аграбіць -- аграб, эканоміць -- эканом (за-

тадны лад), эканом (назоўнік), стол--на [стал'ё], сцяна -- на

[суан'ё] і г. д. Чаргаванне мяккіх зычных з цвёрдымі ахоплівае галоў-

ным чынам губныя зычныя, у той час як чаргаванне цвёрдыхз мяккімі

ахоплівае ўсе астатнія зычныя і значна больш пашырана. На аснове

гэтых чаргаванняў выдзяляюцца карэляцыйныя пары цвёрдых і мяккіх

фанем /1/ -- /1т/,/6/ -- 7677, Імм, [в --ФІФІ,
/з/ -- ўз, І] -- Ін, Іа - ла, ўк-- (к, П- Г].

636. Больш складаная сітуацыя ўзнікае пры фаналагічным аналізе

адносін паміж фанемамі /ц/, // і /т/. З пункту погляду артыкуляцыі

і акустычных уласцівасцей гукі [ц] і [ц'] розняцца паміж сабой у та-

кой жа стулені, як і іншыя парыцвёрдыхі мяккіх зычных: [с] - [е],

[з] -- [з], [н] -- [н]. З пункту погляду фаналогіі [ц] і [ц] несумнен-

на проціпастаўлены: дэлы -- целы, цыркаць -- цір, цэгла -- цягло і г. д.

Хоць і без чаргавання, але ўсё ж назіраюцца выпадкі пераходу [ц] У

[0]: [вік], [увіцён'ые], [ц'в'іл']. У дыялектнай мове і ў праста-

моўі назіраецца і адваротны пераход [ц']у [ц]: [санцым'етр]. Літара-

турным лічыцца вымаўленне ціпка, ціпачка, ціп-ціп з цыпка, цыпачка,

цып-цып, якія або ўжываюцца як фанетычныя дублеты, або набылі

іншае значэнне. Гэта дазваляе сцвярджаць, што пэўнае функцыяналь-

нае збліжэнне паміж фанемамі /ц/ і /ц'/ адбылося. Аднак карэляцыйная

сувязь усё ж захоўваецца паміж /т/ і /4'/. І гэта не таму, што /ц'/ у боль-

шасці выпадкаў паходзіць з /т/. Галоўнай прычынайзахавання карэля-

цыі /т/ -- /и/ Застаюцца шматлікія чаргаванні /т/ з /ц'/ пры змене фор-

мы слова і пры словаўтварэнні, калі змяняюцца і фанетычныя ўмовы

ўжывання[1]: хата -- у хаце, свята -- аб свяце, брат -- брацік, кот -

кацяняі г. д.
Адносіны паміж фанемамі /дз/, /дз'/ і /д/ значна больш відавочныя

і празрыстыя. Паколькі [дз] сустракаецца выключна рэдка, піякіх

функцыянальных адносін паміж фанемамі /дз/ і /дз'/ не ўстанавілася,

хоць фанетычнае падабенства паміж гукамі дз] і [дз'] такое, як паміж

26



[9] і [ц']. На аснове чаргавання ў саставе марфем [д] -- [дз'] адна-
значна вызначаецца карэляцыя фанем /д/ -- /дз'/.

ў 37. Па-за карэляцыяй цвёрдых і мяккіх зычных, акрамя фане-
Мы /і/, пра якую гаварылася вышэй, знаходзяцца фанемы, якія не
маюць парных мяккіх -- няпарныя па цвёрдасці -- мяккасці. Шырока
распаўсюджана іх назва -- зацвярдзелыя зычныя, з якой звязан рад
няправільных сцвярджэнняў адносна іх уласцівасцей.

Да цвёрдых зычных, якія ў беларускай мове ніколі не змякчаюцца,
належаць [ж], ш], [дж], [ч], [ц], Тр]. Зычныя [ж], [ш], [дж],
Іч], [ш] у розпыя гістарычныя перыяды былі толькі мяккімі, але затым
зацвярдзелі. Таму ў беларускай мове за імі і замацавалася назва зацвяр-
дзелых. Што да ![р], дык ён раней меў мяккі адпаведнік [р'], які затым
зацвярдзеў. Таму зацвярдзелым з'яўляецца не ўсякі [р], а толькі той,
які ўзнік з мяккага [р'].

Вельмі ўмоўна можна назваць зацвярдзелымі [ц]. У радзе выпадкаў
яўна адбылося яго памякчэнне перад [в']. Параўн.: запазычанае цвік
[ш'вік] і вытворныя ад яго, цвінтар, а таксама слав. цвіль, цвет і ўсе
іх вытворныя.

Таму відавочна, што назва «зацвярдзелыя зычныя» з'яўляецца вель-
мі ўмоўнай і не апраўдваецца ні з пункту погляду гісторыі зычных,ні
з пункту погляду іх сучаснага ўжывання. Цалкам гэта назва магла б
быць прыменена толькі да шыпячых. Ва ўсякім разе не прыходзіцца
гаварыць аб якой-небудзь спецыфіцы іх ужывання ў беларускай мове
параўнальна з цвёрдымі. З сучаснага пункту погляду да іх лепш пры-
мяняць тэрмін «няпарныя па цвёрдасці -- мяккасці цвёрдыя зычныя».
Правіла аб правапісе галосных пасля гэтых зычных, якое звычайна
прыводзіцца ва ўсіх школьных падручніках і маецца ў Правілах бела-
рускай арфаграфіі і пунктуацыі (Мн., 1959), з'яўляецца зусім лішнім, бо
ніякай розніцы паміж правапісам пасля цвёрдых і зацвярдзелых зыч-
ных няма. Відавочна, яно створана пад уплывам рускай мовы, дзе
сапраўды правапіс галосных пасля шыпячых і [ц] вызначаецца тым,
што, нягледзячы на цвёрдасць гэтых гукаў, галосныя літары пасля іх
пішуцца як пасля мяккіх.

ў 38. З катэгорыяй цвёрдых і мяккіх зычных цесна звязаны асаблі-
васці скланення назоўнікаў (назоўнікі з асновай на [г], [к], [х] тут не
разглядаюцца), бо асаблівасці іх скланення звязаны не толькі з цвёр-
дасцю -- мяккасцю зычных.

У пазоўніках з цвёрдай і мяккай асновай назіраецца адрозненне ў
канчатках меснага склону адзіночнага ліку другога скланення, меснага
і давальнага склону адзіночнага ліку першага скланення. Параўн.
скланенне назоўнікаў з цвёрдай і мяккай асновамі першага скланення

сын, алень і другога скланенняніва, хваля:

Д. сыну, аленю, ніве, хвалі
М. (аб) сыне, алені, ніве, хвалі

З цвёрдасцю і мяккасцю зычных асновы звычайна звязваецца і
ўжыванне канчаткаў -е або -у назоўнікаў, якія з'яўляюцца агульнымі

або ўласнымі назвамі асоб, параўн.: аб вучню, кавалю, Міхасю і аб
сыне, гарманісце, Міколе. ,

У скланениі назоўнікаў на зацвярдзелы выяўляюцца асаблівасці,
звязаныя з былой мяккасцю гэтых гукаў. Яны звычайна маюць канчат-
кі, якія фаналагічна супадаюць з канчаткамі назоўнікаў з асновай на

мяккі, а не на цвёрды зычны. Параўн. скланенне назоўнікаў завод

(цвёрдая аснова), хорч (аснова на зацвярдзелы зычны), дзень (мяккая

аснова):
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Н. завод, корч, дзень
Р. завода, карча, дня
Д. заводу, карчу, дню
В. завод, корч, дзень
Т. заводам, карчом, днём
М. (аб) заводзе, карчы, дні

Тсе ж назіраеццаі ў другім скланенні:

Н. сцяна, шаша, зямля

Р. сцяны, шашы, зямлі

Д. сцяне, шашы, зямлі

“В. сцяну, шашу, зямлю
Т. сцяной, шашой, зялілёй

М. (аб) сцяне, шашы, зямлі

Характэрна, што назоўнікі з асновай на [р] незалежна ад яго па-

ходжання (зацвярдзелыці не) скланяюцца як назоўнікі з мяккай асно-

вай. Толькі ў назоўніку двор яшчэ зрэдку праяўляецца прыналежнасць

[р] да цвёрдай асновы (на дварэ). Зразумела, трэба браць пад увагу

той факт, што гукі [ы] і [1] адпосяцца да адной фанемы Лі.

Глухія і звонкія фанемы

ў 39. Звонкія і глухія зычныя фанемы ўтвараюць суадносны

рад, які складаецца з 11 пар фанем: 46 -- д, (6-- а) а - ті,

[дз] -- шу, /з/- ісі, (з-- (е, //-- /ш, /дж/- [4],Іў.
/г/-- /к/, Ідзі -- Іц/. З гэтых пар фанем найбольш слаба проціпастаўле-

ны /дз/-- [ц/, /г/ -- /кі, таму што гукі /дз/ і /т/ выбухны вельмі рэдка-

ўжывальныя, пры гэтым, як ужо адзначалася, /г/ выбухны з'яўляецца

факультатыўным варыянтам фанемы/г/.

Проціпастаўленне глухіх і звонкіх фанем найбольш поўна праяўля-

ецца перад галоснымі гукамі. Толькі [6] -- [п'] слаба проціпастаўле-

ны перад [у] у сувязі з тым, што перад гэтай фанемай 46] і [7]

сустракаюцца галоўным чынам у запазычаных словах: бюро, пюрз, ку-

пюра, бювар, бюст і г. д. Захоўваецца гэта проціпастаўленне і перад.

санорныміз той толькі асаблівасцю, што перад імі фанемы /б'/ і /т'/ не

сустракаюцца, а /дз'/, //, /с'/, /3/ бываюць рэдка толькі перад /м/:

дзьмуць, цьма, пісьмо, вязьмо. Толькі зрэдку перад санорнымі проці-

пастаўлены і /дж/ -- /ч/: дажджлівы -- зычлівы.

Наяўнасць карэлятыўных адносін паміж парнымі глухімі і звонкімі

зычнымі фанемамі пацвярджаецца тым, што ў радзе фанетычных пазі-

цый яны супадаюць у аднымгуку. У канцы слоў і перад глухімі звон-

кія зычныя аглушаюцца, у выніку ў межах адной і той жа марфемына-

зіраецца чаргаванне звонкіх зычныхз глухімі:

ношак--грыбам-- каса--
[-Ігрып) ков] [ношка]

грыпам-- каза-- ножак--

Такім жа чынам перад звонкімі зычнымі глухія азванчаюцца і ўзнікае

чаргаванне глухіх са звонкімі: касіць -- касьба [каз'ба], прасіць --

просьба [прбз'ба], малаціць - малацьба [маладз'ба], лічыць - лічба

“л'іджба]і г. д.
6 40. Як вядома, у беларускай арфаграфіі прынята правіла, засна-
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ванае на марфалагічным прынцыпе, згодна з якім чаргаванне глухіх і
звонкіх зычных або звонкіх і глухіх не перадаецца на пісьме, а ва ўсіх
пазіцыях абазначаецца той гук, які чуецца ў становішчы перад галос-
ным. На словаўтварэнне і словазмяненне гэта карэляцыя зычных істот-
нага ўплыву не аказвае.

б 41. Значная колькасць зычных гукаў пар па глухасці -- звонкасці
не складае. Да няпарных фанем у беларускай мове адносяцца: /в/,/в'/,
іф), ФЫІ; Іл, [м/, [м/н/, /н7/, /р/, /А/. Па сваіх функцыянальных
уласцівасцях яны распадаюцца на дзве групы. Да першай адносяцца
/ф/і 1ф'/, якія, артыкуляцыйна і акустычна адносячыся да глухіх, маюць
і ўсе іх уласцівасці. Перад імі звонкія зычныя аглушаюцца, параўн.:
зрабіць, але сфармуляваць; адлучыць, але адфрэзераваць [атфрэз'е-
равац']. Гук /ф/ перад звонкімі зычнымі ([ф'] у гэтай пазіцыі ў бела-
рускай мове амаль не ўжываецца) мае тэндэнцыю да пераходу ў [ў] -
азванчаецца; звычайна ў гутарковай мове вымаўляюць [Аўган'істан],
[аўган'ец], [аўган'і].

Да другой груны адносяцца ўсе астатнія няпарныя. Большасць з іх
артыкуляцыйна і акустычна істотна адрозніваецца ад звонкіх зычных,
галоўным чынам умовамі вылучэння гукавой хвалі, хоць назіраюцца і
сходныя рысы, асабліва ў [в] і [в']. Аднак найбольш істотныяі пасля-
доўныя адрозненні назіраюцца ў функцыяніраванні. Перад імі не адбы-
ваецца азванчэнне глухіх, параўн.: сляпіць і зляпіць, срэбны і зрэбны,
Зняць і сняць, двор і твор, б'юць [бйуц'] і п'юць [пйуць], смялець (ад
смелы) і змялець (ад мелкі) і г. д. Уся гэта група зычных, такім чынам,
з функцыянальнага боку не мае нічога агульнага са звонкімі зычнымі
(тым больш з глухімі) і ўтварае прынцыпова новы клас зычных, най-
больш распаўсюджаная назва якога - санерныя. Іх называюць
часам санантамі прымяняльна да тых моў, у якіх яны здольны
выступаць у якасці складаўтваральных элементаў побач з галоснымі.

І сапраўды, нават у мовах, у якіх яны не могуць быць складаўтва-
ральнымі, у прыватнасці ў беларускай, паміжімі і галоснымііснуе не
толькі акустычнае, але і функцыянальнае падабенства. Яно заключаец-
ца ў тым, што перад санорнымі і глухія, і звонкія зычныя гучаць так,
як перад галоснымі. Іменна таму перад санорнымі лёгка выяўляецца
проціпастаўленне глухіх і звонкіх.

5 42. Са сказанага відаць, што назва, якая была першапачаткова
выкарыстана і якая з'яўляецца традыцыйнай -- няпарныяпа глухасці--
звонкасці зычныя -- няправільна адлюстроўвае асноўную функцыяналь-
ную асаблівасць санорных. Самым істотным для іх з'яўляецца не тое,
што яны не маюць адпаведных парныхглухіх, а тое, што яны паводзяць
сябе адносна глухіх і звонкіх так, як і галосныя. У сувязі з гэтым, на-

прыклад, няма патрэбы правяраць напісанне глухіх і звонкіх зычных
перад санорнымі, а можна пісаць, што чуецца. Наадварот, пры напісан-
ні слоў, у якіх ёсць спалучэнні глухіх або звонкіх зычных, іх можна
змяняць так, каб пасля гука, які трэба праверыць, аказаўся санорны,
бо няясныгук будзе такім жа, як і перад галоснымі, параўн.: [дарошка],
але [дарожны] або [дарожак], [дарожан'ка].

Важнай асаблівасцю санорных у беларускай мове з'яўляецца тэн-
дэнцыяда ўжыванняіх у непасрэдным суседстве з галоснымі. Гэта тэн-
дэнцыя асабліва паслядоўна праводзіцца для /р/, /л/, /л'/, /в/, /8',
/А/, [н/, /8'/ і некалькі менш паслядоўна для /м/, /м'/. Гукі [м], [м']
часта сустракаюцца і не побач з галоснымі, але зычным, які аддзяляе
іх ад галоснага, звычайна з'яўляецца іншы санорны: многа, фільм,

корм, мне.
Адхіленцяў ад тэндэнцыі ўжывання санорных у непасрэднымсусед-
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стве з галоснымі ў беларускай мове пяшмат: мсцівеў і ўсе аднакарэн-

ныя з ім словы; стогя, гімн і некаторыя іншыя запазычаныя словы: рэ-

зерв, нерв, В'етнам, спектакль, ансамбль, міністр. Варта адзначыць,

што пры вымаўленні гэтых слоў часта адбываюцца пэўцыя фанетычныя

змены, напрыклад, словы тыпу нерв часцей ужываюцца ў мпожнымлі-

ку, у словах тыпу стогн, спектакль, міністр паяўляецца рэдукаваныга-

лосны, які можа развівацца ў нармальны гук, параўн.: горан з горн,

дзёран з дзёрн, бабёр з бобр і г. д. У радзе слоў адбылося адпадзенне

канцавых санорных: боязь, жандар, Мсціслаў, жораў, параўн. руск.

боязнь, жандарм, Мстиславль, журавль.

Безумоўна, з гэтай уласцівасцю санорных звязана паяўленне пры-

стаўных галосных. Пацвярджэннем гэтага з'яўляецца той факт, што ў

звязнай мове яны бываюць перад збегам зычных, першымз якіх з'яўля-

ецца санорны, толькі ў тых выпадках, калі папярэдняе слова заканчва-

ецца на зычны. Калі ж папярэдияе слова заканчваецца на галосныі

адсутнічае паўза, то санорны знаходзіцца ў суседстве з галосным і пры-

стаўны. галосныне ўзнікае, параўн.: ён ірваў і яна рвала, дождж імжыць

і перастала мжыць1 г.д.
6 43. У марфалогіі з асаблівасцямі функцыяніравання санорных не-

пасрэдна звязана ўжыванне некаторых канчаткаў, напрыклад -аў, -яў

у родным склоне множнага ліку назоўнікаў жаночага роду: урнай, баг-

наў, чапляў, лазняў, коўдраў, выдраў, Відавочна, распаўсюджванне

канчаткаў -аў, -яў у пазоўніках жаночага роду выклікаецца і пэўнымі

марфалагічнымі прычынамі, аднак у радзе назоўнікаў прычынай раз-

віцця гэтых канчаткаў з'явіліся чыста фанетычныя ўмовы-- тэндэнцыя

санорных да ўжывання па суседству з галоснымі, Гэта меркаванне пад-

мацоўваецца і тым фактам, што існуюць шматлікія дублетныя формы

назоўнікаў жаночага роду ў родным склоне множнага ліку з канчаткам

гаў, -яў або з чыстай асновай, але з беглым галосным у канцавым спа-

лучэнні зычных: соснаў і сдсён, вёснаў і вёсён, вёдраў і вёдзері г.д.

Карэляцыя шыпячых і свісцячых зычных

6 44. Шыпячыя і свісцячыя ўтвараюць наступныя суадносныя пары

фанем: /с/--/ш/, /3/--/ж/, /дж-дзі, /9/1--/ш/.
Проціпастаўленне гукаў [дж]-- [дз] практычна не прадстаўлена, бо

абодва гэтыя тукі вельмі рэдкія, прычым [дж] у большасці выпадкаў

абмежаваны пэўнымі словаўтваральнымі тыпамі слоў. Па-за парамі

застаюцца свісцячыя /с'/ і /3'/. Але функцыянальна яны цесна звязаны”

з /ш/ і /ж/, у сувязі з чым можна гаварыць і аб парах ўеш,

43/-Ыж] побач з парамі /е/--/ш/, /3/--//. Пра гэта сведчыць, на-

прыклад, поўная асіміляцыя [ш] наступным [с'] у зваротных формах

дзеяслова другой асобы адзіночнага ліку (купаеш -- купаешся [купайе-

сс'а], мыеш -- мыешся [мыйес'са]) і ў форме загаднага ладу (зарэж

[зарэш] -- зарэжся [зарэсе'а]), якая шырока распаўсюджана ў мове

многіх носьбітаў літаратурнай мовы. Чаргаванне /3'/--/ж/ магчыма

толькі зрэдку на стыках двух слоў у звязнай мове пры досыць паспеш-

лівым вымаўленні ([зав'ажжа] -- завязь жа), таму карэляцыйная пара

[3/7--/ж/. хоць і цалкам апраўдана, але не падмацоўваецца практыкай

ужывання ў мове.
Карэлятыўныя адносіны паміжастатнімі парамі шыпячых і свісця-

цячых падмацоўваюцца радам фактаў. У сувязі з рознымі марфалагіч-

нымі зменамі шыпячыя могуць аказацца перад свісцячымі, а свісцячыя--

перад шыпячымі. У гэтым выпадку дзейнічае заканамерпасць, згодна

з якой шыпячыя перад свісцячымі вымаўляюцца як свісцячыя, а свіс-
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цячыя перад шыпячымі-- як шыпячыя: спытаць- сшыць [шшы],
язда --езджу [йёжджу], печка-- печцы [ігёццы]. Толькі ў давальным
склоне назоўнікаў звычайна захоўваецца [ш] перад [ц]: [(нбшцы],
[кбшцы] і г.д.

Такім чынам, карэляцыя шыпячых і свісцячых парных зычных не
мае істотнага значэння для марфалагіі, але яе неабходна ўлічваць пры
вывучэнні правапісу, паколькі правілы перадачы на пісьме шыпячыхі
свісцячых заснаваны на марфалагічным прынцыпе.

ў 45. Паколькі ў беларускай мове афрыкаты [ч], [дж] з'яўляюцца
шылячымі, а [ц], [дз] -- свісцячымі, то карэляцыя адпаведных афры-
катыўных фанем з выбухнымі аказваецца вельмі блізкай да карэляцыі
шыпячых і свісцячых зычных фанем.

Калі выбухныя зычныя аказваюцца перад афрыкатачмі, то яны змя-
няюцца на адпаведныя афрыкаты: адз-чуць [аччўц'], ад- чыніць [ач-
чыні], налад-чык [налаччык], карыт--ца [карыцца], склад--цы
Ісклаццы]і г. д. У выніку поўнай асіміляцыі ўзнікае карэляцыйная су-
вязь паміж фанемамі /д/, /т/, з аднаго боку, і /ч/, /и/--з другога.
Яна знаходзіць праяўленне і ў сцяжэнні выбухных з Ффрыкатыўнымі
пры словаўтварэнні: горад - Ск -- і - гарадскі [гарацкі], грамад --
ств - а -- грамадства [трамацтва] і г. д. У выніку падобнага працэсу
паявілася і спалучэнне -цу- у інфінітыве і ў форме З-яй асобы адзіноч-
нага і множнага ліку зваротных дзеясловаў: купацца - купаецца -- ку-
паюцца, мыцца -- мыецца - мыюццаі г. д.

Аднак падобная з'ява характэрна толькі для канца слова. У яго
пачатку сцяжэнне звычайна не адбываеццаі проціпастаўленне афрыкат
і спалучэнняў выбухных са шчыліннымі захоўваецца. На слых добра
адрозніваюцца, напрыклад, словы ачумець і адшумець [атшум'ёц'] або
[ачшум'ёц'], пацадзіць і падсадзіць [патсадз'іц'] або [пацсадз'іц'] г. д.

Чаргаванне фанем

ў 46. Як ужо адзначалася, у залежнасці ад фанетычных умоў змя-
няецца і якасць гукаў. Напрыклад, у становішчы паміж цвёрдымі зыч-
нымі прадстаўлены галосныя [а],[9], [э], [у]; [ы]; паміж мяккімі зыч-
мі выступаюць галосныя больш пярэдняга рада, якія характарызуюцца
наяўнасцю пачатковага і канцавога і-падобных пераходных участкаў.
Пасля цвёрдых зычных перад мяккімі выступаюць галосныяЗ і-
падобным капцавым пераходнымучасткам, пасля мяккіх зычных перад
цвёрдымі яны маюць і-падобны пачатковы пераходны ўчастак. Гэтыя
фізічна розныя гукі нясуць адну і тую ж функцыянальную нагрузку і
аб'ядноўваюцца ў адну і тую ж фанему.

Паколькі якасць гукаў цесна звязана з фанетычнымі ўмовамі, яны
ўтвараюць паралельныя рады, колькасць гукаў у кожнымз якіх адноль-
кавая, У прыведзеным прыкладзе ў кожнай з фанетычных пазіцый 5
галосных гукаў, якія суадносяцца з пяццю фансмамі /і/, /е/, /о/, /а/,
/у]. Такі тып адрозненняў гукаў ніяк не звязаны з марфемнай структу-
рай слова і піяк не выкарыстоўваецца ў марфалогіі. Адрозненні гэтыя
часткова назіраюцца ў розных словах, а часткова ў формах аднаго і
таго ж слова (параўн.: садзіць -- сядзіць і сядзіць -- сяджу, садзіць --
саджу), аднак усе магчымыя варыянты гукаў могуць быць выяўлены
толькі з прыцягненнем розных слоў.

5 47. Другі тып пазіцыйных змен характарызусцца тым, што яны
адбываюцца звычайна на стыках марфем і колькасць проціпастаўлепых
адзінак аказвасцца рознай у розных пазіцыях. Адбываецца гэта таму,
што некаторыя парыгукаў, якія проціпастаўлены ў пэўных пазіцыях,
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супадаюць у адным гуку - адбываецца нейтралізацыя проціпастаўлен-

няў. Такім шляхам утвараюцца перасякальныя рады чаргаванняў. Пры
наяўнасці перасякальных радоў пары фанем, з якіх яны складаюцца,
утвараюць розныя карэляцыі, Перасякальнымі такія чаргаванні назы-
ваюцца таму, што два або некалькі гукаў, якія прадстаўлены ў адной

пазіцыі, як бы перасякаюцца ў адпым гуку ў іншай пазіцыі. Да такіх
чаргаванняў адносяцца чаргаванні звонкіх і глухіх, цвёрдых і мяккіх,
шыпячых і свісцячых зычных. Напрыклад, перад галоснымі [с] і [з]
проціпастаўлены, перад глухімі зычнымі можа быць толькі [с], перад
звонкімі -- [3]. Падобныя чаргаванні схематычна маюць выгляд:

-
(з]--

Супадзенне не пад націскам галосных [09], [е], [а] у [а] таксама
ўяўляе сабой перасякальнырад чаргаванняў:

іна (перад глухімі) ана (перад звонкімі)
зі--

і--
а-а
Іа]

Гэтыя чаргаванні, як і паралельныя, носяць рэгулярны характар.
Але яны істотна адрозніваюцца ад паралельных тым, што назіраюцца
не ў розных словах, а ў формах аднаго і таго ж слова: [сады], але
[сат], [вада], але [вадз'е], [цёгла], але [цагл'ёны], [грыбы], але
[грыпк'і] іг. д.

ў 48. Перасякальныя чаргаванні падзяляюць на пазіцыйныя і кам-
бінаторныя. Калі чаргаванне адбываецца ў залежнасці ад становішча
гука ў слове, яно адносіцца да пазіцыйных. Гэта чаргаванне галосных
іо], Те], [а] з [а] (аканне), чаргаванне звонкіх зычных з глухімі ў
канцы слова і некаторыя іншыя. Камбінаторнымі называюць чаргаван-
ні, якія ўзнікаюць у выніку асіміляцыі. Прыкладам могуць служыць
чаргаванні звонкіх з глухімі зычнымі ў становішчыперад глухімі, глу-
хіх са звонкімі перад звонкімі зычнымі, цвёрдых зычныхз мяккімі перад
мяккімі зычнымі, шыпячыхса свісцячымі і г. д.

Адбываючыся заўсёды ў межах адной і той жа марфемы, гэтыячар-
гаванні характэрны для словаўтварэння і формаўтварэння. Далучэнне
або адпадзенне марфем стварае фанетычныя ўмовыдля супадзення двух
або некалькіх гукаў у адным.А гэта азначае, што, з аднаго боку, пазі-
цыя нейтралізацыі ўзнікае дзякуючы марфалагічным умовам, з друго-
га боку, узнікшая пазіцыя з'яўляецца фанетычнай па свайму характару.

ў 49. Дваісты характар чаргаванняў з перасякальнымі радамі зна-
ходзіць сваё адлюстраванне ў неадназначным іх тэарэтычным асэнса-
ванні. Згодна з поглядамі адных тэарэтыкаў (маскоўская, пражская
фаналагічныя школы), гэты тып чаргаванняў разглядаецца ў фаналогіі,
а гук, у якім адбываецца супадзенне двух або некалькіх гукаў, разгля-
даецца як асобная фаналагічная адзінка (гіперфанема, архіфанема).
З пункту погляду іншых вучоных (ленінградская фаналагічная школа),
гэты тып чаргавання не цалкам знаходзіцца ў кампетэнцыі фаналогіі,
бо ўяўляе сабой чаргаванне фанем, а гук, у якім супадаюць два або
некалькі гукаў, адносіцца імі да адной з фанем, якія нейтралізуюцца.
Гэты пункт погляду больш адпавядае працэсу ўспрымання гукаў, Пер-
іцы ж пункт погляду больш адлюстроўвае не ўспрыманне гукавой матэ-
рыі мовы, а правілы пераўтварэня абстрактных марфем у рэальныя ў
час маўления, калі дапусціць, што носьбіт мовы кожныраз ажыццяўляе
працэс утварэння слоў на аснове запасу марфем. '
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5 50. Трэцім відам чаргаванняў з'яўляюцца гістарычныя, да якіх
адносяць такія чаргаванні, якія ні камбінаторнымі ўласцівасцямі, пі
пазіцыйным становішчамз пункту погляду сучаснага стану мовывытлу-
мачыць нельга. Яныпраяўляюцца таксама ў межах адной марфемы. :
Ужыванне той або іншай фанемыў складзе марфемы ў гэтым выпадку
абумоўлена суседствам іншых марфем і з'яўляецца абавязковым для
носьбітаў мовы, але ніяк не апраўдваецца фанетычным становіцчамі
захоўваецца толькі па традыцыі.

Разгледзім дзеяслоўныя формынасіць - нашу, касіць -- кашу. У па-
раўнанні з інфінітывам у першай асобе адзіночнага ліку /с'/ мяняецца
на /ш/. Чаргаванне /с/--/ш/ характэрна для ўсіх носьбітаў беларус-
кай мовы, аднак з'яўленне /ш/ніяк не звязана з тым, што за ім ідзе
галосны у], бо перад [у] можа быць і /с'/: [Суды], [ус'е], [лас'ў] і г. д.
Таму прынцыпова магчымаі форма насю, касю, але па традыцыі захоў- :
ваегца нашу, кашу. У выніку дзеяння аналогіі часта назіраецца выроў-
нінанне формазмянення і гістарычнае чаргаванне страчваецца, параўн.
дыял. пяку -- пякеш, пякецьі літ. пяку -- пячэш, пячэ.

5 51. Гістарычныя чаргаванні і чаргаванні з перасякальнымі радамі
маюць шмат агульнага. І тыя і другія ўзніклі ў выніку гістарычнага
развіцця мовы. Так, аглушэнне звонкіх зычных перад глухімі і ў канцы
слова стала магчымымтолькі пасля падзення рэдукаваных галосных,
а чаргаванне заднеязычных з шыпячымі-у выніку першай палаталі-
зацыі. Складаную гісторыю мае аканне, у выніку чаго ўзнік перасякаль-
ны рад /о/, /е/, /а/-/а/. Абодва гэтыя тыпы чаргаванняў носяць
умоўны характар і захоўваюцца ў сілу традыцыі. Умоўнасць і дазваляе
выкарыстоўваць іх як асноўны (зрэдку) або як дадатковы марфала-
гічнысродак.

ў 52. Чаргаванне галосных фанем з'явілася вынікам гістарычных
працэсаў, якія адбываліся ў фанетычнай сістэме ў розныя перыядыяе
развіцця. У сучаснай мове чаргаванне цесна звязана са словазмяненнем
і словаўтварэннем і звычайна адносіцца да дадатковых марфалагічных
сродкаў, бо асноўнымі застаюцца афіксы. Характэрна, што адныі тыя ж
чаргаванні прадстаўлены па-рознаму ў розных часцінах мовы. Адныз іх
шырока прадстаўленыў імёнах, іншыя ахопліваюць значнае кола дзея-
слоўных форм. Частка чаргаванняў найбольш значную ролю выконвае
гры ўтварэнні слоў, якія адносяцца да розных часцін мовы.

ў 53. Да шырока распаўсюджаных належыць чаргаванне /о/, /е/ з
нулём гука. У сувязі з тым што /0/, /е/ у адных выпадках (звычайна
пад націскам) паяўляюцца, а пры змене слоў або пры словаўтварэнні
знікаюць, гэтыя галосныя называюць беглымі. Беглыя галосныя ў кора-
ні слоў часцей сустракаюцца ў назоўніках, калі адсутнічае суфіксаль-
ная марфема: дзень - дня, сок- сном, яйка- яек, замок - замка.
У выпадку далучэння суфікса бегласць галоснага звычайна пераходзіць
на яго. Пры гэтым колькі б ні далучалася суфіксаў, яна заўсёды ўлас-
ціва апошняму ў слове: дзень -- дня, дзянёк -- дзянька, дзянёчак --
дзянёчка, замок -- Замка, замочак - замочка, замочачак -- замочачка
і г. д. Калі ў пачатку кораняў з беглымі галоснымі знаходзяцца зычныя
[л], Тм], [р], то ў формах, у якіх гэты галоснызнікае, развіваецца пры-
стаўны галосны, аднак часта такія словы страчваюць схільнасць да
бегласці галосных кораня: лоб -- ілба, леў--ільва, мох -амшанік,
але лён--ільну і лёну, лёд - іледу і лёду, роў -- рова, равы, рот - ро-

та, роце і г. д. Бегласць галосных уласціва таксама шматлікім суфіксам
назоўнікаў і прыметнікаў. Да такіх суфіксаў належаць: ,

гк- -- батрачка -- батрачак, бярозка -- бярозак, міска -- місак, кір-
гізка -- кіргізак, беларуска -- беларусак, гандлярка -- гандлярак;
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гок- (-ак-) -- арэшак -- арэшка, гарошак -- гарошка, бугарок -- бу-

гарка, ручаёк - ручайка, вецярок -- вецярка, ваўчок -- ваўчка;

гоўк- (-ёўк-) -- пуцёўка -- пуцёвак, курсоўка -- курсовак, антонаў-

ка -- антонавак;
«лк--- веялка -- веялак, сеялка -- сеялак, капцілка -- капцілак;

гвцк- --. гняздзечка --- гняздзечак, калечка -- калечак;

гянк-, -анк- -- ваўнянка -- ваўнянак, паганка -- паганак;

“ец- і вытворныя ад яго -- іспанец -- іспанца, аршанец -- аршанца,

блукалец -- блукальца, баязлівец -- баязліўца;

гунак- -- ратунак -- ратунку, рубанак -- рубанка, ласунак -- ласунка;

гань- (-янь-, -ень-) -- вучань-- вучня, лежань-- лежня, певень--

пеўня;
усе суфіксы для ўтварэння назоўнікаў жаночага роду, якія заканч-

ваюцца на [к]: гулянка-- гулянак, абяцанка -- абяцанак, грачанка --

грачанак, бялянка -- бялянак, балячка -- балячак, весялушка -- веся-

лушак, бамбёжка -- бамбёжак.

Беглыя галосныя адзначаны ў назоўніках, якія заканчваюцца пэў-

нымі спалучэннямі гукаў. Да іх належаць канцавыя спалучэнні галос-

яых [е], [о], [а] з санорныміУл], [2'], ўн], [н], [р] незалежна ад таго,

з'яўляюцца гэтыя спалучэнні суфіксамі, часткай суфіксаў або належаць

да кораня слова: кацёл -- катла, тыдзень -- тыдня, карабель -- караб-

ля, дышаль-- дышля, аглабель - аглобля, бусел -- бусла, блазен --

блазна, жаровень -- жароўня, кухань -- кухня, асяцёр--асятра, сяс-

цёр -- сястра, вецер -- ветру.

Наяўнасць або адсутнасць беглых галосных у назоўніках, якія за-

канчваюцца разгледжанымі спалучэннямі гукаў, цесна звязана з мес

цам націску ў парадыгме, параўн.: асяцёр--асятра, але бракёр --

бракёра; кашаль-- кашлю, але медаль -- медаля; свіран -- свірна,

але кажан -- кажанаі г. д.
б 54. У прыметніках чаргаванне галосныхз нулём гука назіраецца

лры ўтварэнні кароткіх форм мужчынскага роду ад поўных, якія маюць

суфіке -к- або -н- і іх вытворныя (вузкі -- вузак, рэдкі--рэдак, блізкі -

блізак, шкодны -- шкодзён, поўны -- повен, аб'ектыўны-- аб'ектывен)

і зрэдку іншых кароткіх форм (хітры -- хіцёр, светлы-- свецел). Шырэй

прадстаўлены беглыя галосныя пры ўтварэнні прыметнікаў ад назоўні-

каў: тайга -- [тайёжны], Літва -- літоўскі, вайна -- (вайённы], лёгкія -

лёгачны, сонца --сонечныі г. д.

5 55. У коранях дзеясловаў чаргаванне галосных з нулём гука звы-

чайна ўскладнена чаргаваннемз [1], пры гэтым адбываецца чаргаванне

мяккіх і цвёрдых зычных: церці - тру -- заціраць, сцеліць -- слаць -

засцілаць, забяру -- забраць -- забіраць, заперці -- запру -- запіраць,

дзяру -- драць - задзіраць, памерці -- памру -- паміраць. У радзе гэ-

тых чаргаванняў паяўляецца [о], калі ад дзеясловаў утвараюцца на-

зоўнікі: заперці -- запор, зацерці -- затор, збіраць -- зборі г. д.

ў 56. Гістарычна не звязаным з беглымі галоснымі з'яўляецца чар-

гаванне /і/ з нулём гука, прадстаўленае ў лічэбніку адзін -- аднага і ў

некаторых дзеясловах тыпу піць -- пёю, біць -- бйу, ліць -- льйю (аднак

дапусціма і [лійў]). Як і ў папярэднім выпадку, пры ўтварэнні аддзея-

слоўных назоўнікаў у іх корані паяўляецца [9]: біць - бой, ліць -- лой,

піць -- запой. Аналагічна чаргуецца з нулём гука /ы]/: называць -- на-

гваць -- назоўнік, замыкаць -- замкнуць -- замок.

ў 57. Прыўтварэнні аддзеяслоўных пазоўнікаў прадстаўлена чарга-

вапне [е] ([а] у першым складзе перад націскам) -- [о]: везці -- воз,

плесці -- плот, перанесці -- перанос, раўсці (з ревьти) -- роў, звезці --

звоз,цячы-- ток, гнесці -- гнёт, церці -- цёрка.
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5 58. З іншых чаргаванняў галосных найбольш значную марфалагіч-
ную нагрузку маюць:

Де/--/а/: лезці -- лазіць, мець -- маю, сесці -- сядзе -- садзіць, лег-
чы -- ляжа - лажыць;

/аў-/у/: прасохнуць -- прасушыць;
/у/-Лы]: дух -- дыханне;
/е/-/о/: весці -- вёў, плесці -- плёў, везці -- вёз.
Чаргаванне /е/--/о/ патрабуе і пэўных фанетычных умоў: яно ад-

бываецца толькі ў тых выпадках, калі наступны мяккі зычны, які ідзе
за [е], чаргуецца з цвёрдым. Аднак гэта чаргаванне не можа быць ад-
несена да пазіцыйных, бо, па-першае, не ўсякі [е] чаргуецца з [о] (па-
раўн.: па снезе і снег, белёнькіі белыі г. д.), па-другое, [о] можа захоў-
вацца і перад мяккімі зычнымі пад уплывам форм, узнікшых у выніку
пераходу /е/ у /о/ (мёд -- ў мёдзе, клён - на клёнеіг. д.). “

59. Акрамя названых чаргаванняў галосныхз галоснычмі, існуе рад
чаргаванняў галосных са спалучэннямі гукаў, у склад якіх уваходзяць
галосныі зычныя [м], ўн], [Ё] або [в], [ў]:

[а]--ін(ын), ім(ым): аджаць-аджымаць, аджаць -- аджынаць,
разняць -- разнімаць, мяць - размінаць. Пры гэтым тыпе чаргавання
галосныя [і], [ы] у радзе форм могуць знікаць, чаргуючыся з нулёмгука
(аджынаць - адажну, прыжаць-- прыжму, размінаць -- разамну), а
паміж прыстаўкай на зычныі коранем паяўляецца ўстаўны галосны[а];

[ы]- ый -- ов (0ў): крыць -- крый -- пакровы;
[ы] - ыв (ыў) -- [а]: плыць -- плывец -- плаваць.
5 60. Асобную групу складаюць чаргаванні націскныхі ненаціскных

галосных. Хоць яны вызначаюць фанетычнывід марфемыў розных ад-
накарэнных словах або ў асобных формах слоў, абумоўленасць фане-
тычнымі ўмовамі таксама адчуваецца пры падобных чаргаваннях. Да
іх належыць у першую чаргу чаргаванне (е]- [і] унутры дзеяслоўных
марфем: здзерці -- здзіраць, заперці-- запіраць, зацерці -- заціраць.
Такое ж чаргаванне прадстаўлена і ў словаўтварэнні паміж аднакарэн-
нымі словамі, якія належаць да розных часцін мовы: свет -- світаць -
світанне, блеск -- блішчаць -- бліскавіца, прыветна -- прывітаць.

Другім важным чаргаваннем з гэтай групы з'яўляецца чаргаванне
[о], [е] -- [ы]. Яно адбываецца ў словах са спалучэннямі [ро], [ле],
фрэ]. У гэтых спалучэннях [о], [е], аказаўшыся ў аднакарэнных словах
не пад націскам, пераходзяць у [ы]: кроў-- крыві, хрэсьбіны -- хры-
шчэнне, глотка -- глыток, блохі -- блыха, крошка - крышыцьі г. д.

ў 61. Чаргаванне зычных фанем, як і чаргаванне галосных, узнікла
ў выніку гістарычных змен гукаў у розныя эпохі развіцця мовы.У су-
часнай мове чаргаванне зычных фанем шырока прадстаўлена як у фор-
мах адных і тых жа слоў, так і ў формах розных, але роднасных слоў.
З пункту погляду марфалогіі іменна ў гэтых выпадках чаргаванне зыч-
ных і ўяўляе цікавасць, у той час як чаргаванне, якое сустракаецца ў
словах, цяпер не ўспрымаемых як роднасныя, для марфалогіі істотнага
значэнняне мае.

Да найбольш распаўсюджаных у беларускай мове чаргаванняў зыч-
ных палежыць чаргаванне /г/--/ж/, /к/--/ч/, /Х--/ш/: пяку - пячэш,
навука -- вучыць, нага -- ножка, магу - можаш, муха -- мушка, сухі -
сушу, калыхаць -- кальшуі г. д.

Гэта чаргаванне назіраецца пры ўтварэнні простых форм вышэйшай
ступені параўнання прыметнікаў (дарагі -- даражэйшы, мяккі -- мяк-
чэйшы, ціхі-- цішэйшы), пры ўтварэнні прыметнікаў ад іншых часцін
мовы (Алёнка--аленчын, брусок -- брусчаты, вяснуціка -- вяснушчаты,
ацэнка -- ацэначны, муха -- мушыны, смех --смешны, адліга - адліж-
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ны, Калуга -- калужскі, Волга -- волжскіі г. д.). Перад суфіксам пры-

метнікаў -ск- чаргаванне не адбывасцца ў рэдкіх выпадках, калі пры-

метнік узнік параўпальна позна: казах -- казахскі, Пецярбуре -- пецяр-

бургскі. У выпадку ўтварэння прыметнікаў ад пазоўнікаў тыпу будаў-

нік, вартаўнік, прадстаўнік адзіным марфалагічным сродкам утварэння

з'яўляецца чаргаванне /к/-/ч/: будаўнічы, вартаўнічы, прадстаўнічы.

Чаргаванне заднеязычных /г/, /к/, /х/ з шыпячымі /ж/, /4/, /ш/

характэрна для парадыгмы вялікай колькасці дзеясловаў: клікаць --

клічу, брахаць -- брэша, ілгаць -- ілжэш, ткаць--тчэ, лягу - ляжаш,

цёк -- цячы, зрачыся -- зрокся і г. д.

Гэты тып чаргавання зычных адсутнічае ў формах словазмянення,

затое шырока прадстаўлены ў розных тыпах словаўтварэння назоўні-

каў: зберагчы -- зберажэнне, бераг -- беражок, сухі -- суш, глухі --

глуш, рака -- рэчка, далёкі -- далечі г. д.

З пункту погляду ролі ў марфалогіі да разгледжанага чаргавання

найбольш блізкімі з'яўляюцца чаргаванні /з/ -- /ж/, /с/ -- /ш/,

Дш/ -- /ч/, а таксама /ск/ - /шч/, /зд/- [ждж], /сц/ -- /шч/. Асаб-

ліва блізкі паралелізм гэтых чаргаванняў назіраецца ў дзеяслоўных фор-

мах: ляцець -- лячу, рэзаць -- рэжу, часаць -- чашу, ездзіць -- езджу,

паласкаць -- палашчу, лазіць -- лажу, пусціць -- пушчу і г. д.

ў 692, Марфалагічна іншымвідам з'яўляецца чаргаванне заднеязыч-

ных /т/, /к/, /х/ са свісцячымі /3'/, /1ў, /с/. Яно прадстаўлена галоў-

ным чынам у формазмяненні назоўнікаў і аказвае істотны ўплыў на

тып іх скланення. З гэтым чаргаваннем звязана змена асновы на мяккі

або зацвярдзелы, пры гэтым апошні абумоўлівае мяккі тып скланення

назоўнікаў (гл. ў 38) у тых выпадках, калі перад зацвярдзелым [ц].

маецца чаргаванне заднеязычных з шыпячымі. Чаргаванне Д - 43,

Дк] -. /ц/, /х/ -- /с/ ахоплівае амаль усе назоўнікі, аснова якіх за-

канчваецца на заднеязычны: нага -- назе, снег -- снезе, рака -- рацэ,

ручка -- ручцы, сведка -- сведцы, страха -- страсе, муха -- мусе.

Аднак па скланеннях чаргаванне размеркавана нераўнамерна.У другім

Сканочым) скланенні яно значна больш рэгулярнае, чым у першым

(мужчынскім) у сувязі з тым, што ў апошнім у давальным і месным

склонах развіўся канчатак -у. Рад назоўнікаў першага скланення можа

мець паралельныя формы з чаргаваннем і без яго або нават толькі

формы без чаргавання, параўн.: начлег -- у начлезе, бераг -- на беразе,

але луг -- на лузе іна лугу, круг -- на крузе і ў кругу, а таксама

археолаг -- аб археолагу, будаўнік -- аб будаўніку, рух -- ў руху,

страх -- у страху і г. д.
5 б3. Чаргаванне губных зычных са спалучэннем «губны [л]» вы-

карыстоўваецца для афармлення першай асобы адзіночнага ліку дзея-

словаў, аснова якіх заканчваецца губным, а таксама аддзеяслоўнага

ўтварэння назоўнікаў. Гэта наступныя чаргаванні: [6] -- [бя 1 - ра-

біць -- раблю, згубіць - згублю; [п] -- [плі - тапіць -- таплю,

пупіць -- куплю; [м] - [мл] -- карлміць -- кармлю, граміць -- грамлю;

ів] -- [ўл'] -- лавіць -- лаўлю, дзівіцца -- дзіўлюся, крывіць -- крыў-

лю; [ф] -[фл'] -- графіць -- графлю.
Некалькі прыкладаў утварэння назоўнікаў з гэтымі чаргаваннямі:

карміць -- кармленне, драбіць -- драбленне, лавіць - лоўля, гада-

ваць -- гадоўля, тапіць -- атапленне. Назіраецца гэты тып чаргавання і

пры ўтварэнні дзеясловаў незакончанага трывання: купіць -- купляць,

аграбіць -- аграбляць. .
Неабходна адзначыць, што ў дзеясловах, формы якіх паміж губ-

нымі наступным [й] доўгі час захоўвалі Чі], чаргаванні губных са спа-

лучэннем «губны: [л]» не назіраюцца: забіць -- заб'ю, папіць -- пап'ю,

36



завіць -- заўю і некаторыя іншыя, Асобна стаіць чаргаванне ў назоўні-
ках -- назвах населеных пунктаў і жыхароў гэтых пунктаў: Кіеў -- кі-
яўлянін, Рым -- рымлянін.

ў 64. З формаўтваральных і словаўтваральных чаргаванняў неаб-
ходна таксама адзначыць чаргаванне /т/ - /ч/ і дў/ - /ч/ (грука-
таць -- грукачу, скараціць -- скарачу, тупацець -- тупачу, а таксама
/д/ - /дж/і /дз'/ -- [дж]: вадзіць -- ваджу --ваджэнне; пасадзіць -
пасаджу -- насаджэнне.

ў 65. Да частых чаргаванняў, якія фарміруюць фанетычнае і мар-
фалагічнае аблічча беларускай мовы, адносіцца чаргаваене (1- [Ў].
Яно назіраецца ў формах дзеясловаў прошлага часу: знала -- знаў, да-
ла -- даў, купіла -- купіў, рабіла -- рабіўі г. д.

ў бб. Важную марфалагічную ролю адыгрываюць таксама спраш-
чэнні грул зычных, якія адбываюцца пры словаўтварэнні: чаргаванне
зычных з нулёмгука:

здн-- зн -- выезд -- выязны;
сти (е'ц'я) -- сн -- пост -- посны, карысць -- карысны;
стл -- сл-- сцялю

-

слаць, шчасце -- шчаслівы;
слн -- ся - рамясло -- рамеснік, умысел -- наўмысна;
лнц - нц -- сонца;
рдц - рад-- сардэчка -- сэрца;
рнч -- на -- горн -- ганчар;
скн -- сн -- ціск -- ціснуць;
Згн -- зн -- брызгаць -- брызнуць.

ЗАКАНАМЕРНАСЦІ БУДОВЫ СКЛАДА

ў 67. Складам называюць частку слова, якая складаецца з адна-
го або некалькіх гукаў, сярод якіх абавязкова павінен быць галосны,
які з'яўляецца складаўтваральным. Склад не з'яўляецца функцыя-
нальнай адзінкай, але з пункту погляду артыкуляцыіі акустыкі ў яго
межах адбываюцца працэсы, якія выклікаюць істотныя кантэкстныя
гукавыя зменыі дазваляюць гаварыць аб адзінстве гукаў, аб'яднаных
у адзін склад.

Аднымз такіх працэсаў з'яўляецца акамадацыя, у выніку якой у
спалучэннях «зычиы -Б галосны» рад прымет зычных і галосных рас-
лаўсюджваецца на ўсё гэта спалучэнне, і яно выступае як найбольш
простыі самы распаўсюджанысклад. Таму падзел на склады слоў, У
якіх чаргуюцца зычныя і галосныя, не выклікае ніякіх цяжкасцей: га-
ла-ва, я-ма, па-за-бі-ва-лі і г. д. Паколькі ўзаемадзеянне галоснага з
лапярэднім зычцым больш моцнае, чым з наступным, падзел на скла-
ды лёгка ажыццяўляецца і ў выпадку, калі сутыкаюцца два галосныя
або галосны стаіць у пачатку слова: а-га-род, а-вёс, а-э-ра-дром, па-а-
бе-дацьі г. д. Простым аказваецца складападзел і тады, калі збег зыч-
пых назіраецца ў пачатку або ў канцыслова: стра-ва, а-на-пест і“г. д.

ў 68. Праблема межаў склада ўзнікае тады, калі ў слове збег зыч-
ных знаходзіцца паміж галоснымі: ся-стр-а, па-к-а, дзеда-ўск-ё і г. д.
Вырашаюць яе розныя вучоныя па аснове розных крытэрыяў, на якіх
грунтуюцца шматлікія тэорыі складападзелу. У айчынным мовазнаў-
стве найбольшай вядомасцю карыстаецца сапорная тэорыя, якая груй-
туецца на ўліку неаднолькавай ступені гучнасці розных гукаў. Тэрмі-
пу «гучнасць» прыпісваецца сукупнасць якасцей гукаў, якія абумоўлі-
ваюцьіх месца ў пачатковымскладзе слова.

Вяршыняй склада і неабходнай яго часткай з'яўляюцца галосныя.
Іх гучнасць ацэньвасцца ў 4 балы, затым па гучнасці ідуць санорныя --
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З балы і, нарэшце, шумныя зычныя-- І бал. Шкала гучнасці можа

быць і больш падрабязнай, аднак сутнасць яе захоўваецца: галосныя і

санорпыя зычныя складаюць больш цесную групу, чым астатпія зыч-

НЫЯ.
У складзе гукі размяшчаюцца па ўзрастаючай гучнасці. Сапраўды,

возьмем лёгкі выпадак складападзелу, калі спалучэнне зычных знахо-

дзіцца ў пачатку слова. Амаль усе пачатковыя трохгукавыя (выяўлена

таксама адно чатырохгукавое спалучэнне) спалучэнні зычных ў бела-

рускай мове паказаныў табліцы.

Калі ўлічыць, што за гэтымі спалучэннямі заўсёды ідзе галосны,

то структура пачатковага склада ла гучпасці выглядае як: 1134 або

1334 і толькі адно спалучэнне (чец1- мсцівец) не ўкладвасцца ў

схему ўзрастання гучнасці 3114. З табліцы таксама відаць і дадат-

ковая заканамернасць будовы пачатковага склада з трохгукавым спа-

лучэннем зычных: першым зычным з'яўляецца шчылінны, другім --

змычны, трэцім -- санорны. Іншы парадак зычных назіраецца толькі ў

спалучэннях 7Х4, пхи, чхн, ТХн, ПСК, У якіх першым з'яўляецца змычны,

другім--шчылінны і трэцім--санорны, а таксама сх/, згр, згн”, згн,

схм, схв, згл”, згл, паслядоўнасць зычных У якіх «шчылінны 34 шчы-

лінны Ф санорны». Асобна стаіць рэдкая структура тки з паслядоў-

насцю «змычны -- змычны -- санорны». Характэрна, што ва ўсіх гэтых

спалучэннях другім гукам з'яўляецца заднеязычны, за выключэннем

пск. Таму можна заключыць, што шчылінныя зычныя маюць тэндэн-

цыю быць менш гучнымі, чым выбухныя, пры гэтым толькі заднеязыч-

ныя, асабліва [х], прыроўніваюцца па гучнасці да выбухных.

Можна дапусціць, што і непачатковыя склады ў слове пры збегу

зычных павінны мець такую ж структуру, як і пачатковыя. На гэтым

дапушчэнні і грунтуюцца правілы складападзелу ў беларускай мове:

1) калі паміж галоснымі знаходзіцца спалучэнне шумных зычных

або спалучэнне шумных з санорнымі, усё спалучэнне адносіцца да на-

ступнага склада: ся-стра, во-бла-ка, ка-пля, вё-ска, па-скры-пець, вя-

дро, па-кла-сці;
9) калі паміж галоснымі знаходзіцца спалучэнне санорнага зычнага

з шумнымі, то санорны адносіцца да папярэдняга склада, а шумныя --

да наступнага: пар-ты-я, кар-ста-вы, бра-тэр-ства, план-та-цы-[йа],

зай-чык, зай-гра-лі і г. д.;

3) калі паміж галоснымі знаходзіцца спалучэнне санорных (тэта

абавязкова двухгукавое спалучэнне), падзел на склады можа быць

дваякім: першы санорны можна адносіць да папярэдняга склада (у

здпаведнасці з правілам 9), але можна яго аднесці і да наступнага скла-

да па аналогіі з двухгукавымі спалучэннямі санорных у пачатку слова

(многа, млявы, мроі): жор-ны і жко-рны, норма і но-рма. Звычайна

прынята [й] заўсёды адносіць да папярэдняга склада (зай-сці, чай-нік

і г. д.), хаця ў такой жа меры варта пераважна да першага склада ад-

носіць таксама і [р], ўў]. З другога боку, калі першым санорным з'яў-

ляецца [м], яго больш мэтазгодна адносіць да наступнага склада: са-

млець, ка-млё-выі г. д.

Правілы падзелу на склады не супадаюць з яравіламі пераносу

слоў. Часта не супадае падзел на склады із падзелам на марфемы.

Параўн.:
1) перанос ад-рэзаць і падзел на склады а-дрэ-заць;

2) падзел на марфемы па-каз-ва-ць і падзел на складыпа-ка-зваце.

ў 69, Паколькі наяўнасць галоснага з'яўляецца абавязковай пры-

метай склада, канцавы зычны або спалучэнне канцавых зычных адно-

сяцца да папярэдняга склада: ву-хналь, тра-кта-рыст, по-езд і г. д. Гэ-
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та азначае, што канцавыя склады са спалучэннямі зычных будуюцца
па прынцыпуўзрастаюча-падаючай гучнасці: 13431. Аднак у запа-
зычапай лексіцы паслядоўнасць зычных тут значна менш аднатыпная,
чым у пачатковым складзе, хоць і пазіраецца тэндэнцыя да пераўтва-
рэння іх у спалучэнні, пабудаваныя па прынцыпу падаючай гучнасці,
параўн.: спе-ктакль-- 114183 і спе-кта-[кел'] -- паяўляецца лішні
склад са структурай 143.

ў 70. У залежнасціад таго, на які гук канчаюцца склады, яныпа-
дзяляюцца на адкрытыя ізакрытыя. Адкрытымі называюцца

Табліца

Пачатковыя трохгукавыя спалучэнні зычных
у беларускай мове
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склады, якія заканчваюцца на галосны гук або складаюцца з аднаго
галоснага: ха-ро-ва, га-ла-ва, а-га-гро-джа. Закрытымі называюцца
склады, якія заканчваюцца на зычныгук: кар-ма, пай-шчык, квар-тал,
куст, год. Пачатковыя склады, якія складаюцца толькі з галоснага гу-
ка або галоснага і зычнага, называюцца непрыкрытычмі: а-сёл,
ар-мія, ар-ты-ле-ры-я, ал-тар. Астатнія пачатковыя склады называюц-
ца прыкрытымі: са-ро-ка, ва-вёр-ка; ву-гал, в0-кны, Падзел скла-
доў на адкрытыя і закрытыя, прыкрытыя і непрыкрытыя мае істотнае
значэнне прыапісанні якасцей галосных і зычныхгукаў.

Улічваючы той факт, што сярод неканцавых складоў пераважаюць
адкрытыя, можна сцвярджаць, што ў беларускай мове захоўваецца
тэндэнцыя да абмежавання тыпаў спалучэнняў зычных і ўтварэння
адкрытых складоў.



  

АРФАЭПІЯ

ЗАДАЧЫІ ЗНАЧЭННЕ АРФАЭПІН

671. Арфаэпія (грэч. огіпоз -- правільны і ероз -- мова) --гэта

збср правіл аб аднастайным вымаўленні гукаў, слоў, фраз, вучэнне аб

нормах літаратурнага вымаўлення. , ,

Гэрмін «вымаўленне» ў такім аб'ёме, у якім ён з'яўляецца прадме-

там арфаэпіі, не ахоплівае абсалютна ўсяго, шго звязана з вуснай мо-

вай. «У паняцце вымаўлення ці вымаўленчай сістэмы ўваходзіць, як

асноўны яе элемент, перш за ўсё фанетычная сістэма мовы,г. зн. склад

гукаў, якія адрозніваюцца ў кожным даным становішчы,іх якасць, фа-

нетычна абумоўленыя чаргаванні гукаў» 1, Такім чынам, арфаэпія, з'яў-

ляючыся навукай аб правільным вымаўленні, устанаўлівае нормы вы-

маўлення канкрэтных гукаў у пэўных фанетычных умовах (у пэўцых

гукавых спалучэннях), у канкрэтных граматычных формах, у асобных

грулах слоў ці нават у асобныхсловах.

5 79. інтанацыя, дыкцыя і націск, хацяз вымаўленнем непасрэдна

звязаны, бо праяўляюцца ў выніку вымаўлення, у паняцце вымаўлейня

не ўваходзяць. Інтанацыя надае мове тую ці іпшую эмацыянальную

афарбоўку і такім чынам выконвае стылістычную (або ў пэўных ВЫ-

падках сінтаксічную) нагрузку. Дыкцыя (выразнасць вымаўлення)

таксама непасрэдна з нормамі літаратурнага вымаўлення не звязана,

Можна мець выдатную дыкцыю -- выразна артыкуляваць усе гукі--і

не валодаць літаратурным вымаўленнем. І наадварот, пры недаскана-

лай дыкцыі можа быць добрае літаратурнае вымаўленне.

Націск з'яўляецца прыкметай асобпага слова ці граматычнай фор-

мы, таму функцыянальна ён цесна звязан з лексікай і марфалогіяй, і

яму прысвечан асобныраздзел.
ў 73. Арфаэпічныя нормы, як і іншыя з'явы мовы, толькі адкосна

стабільныя. Вельмі паступова, але ўсё ж яны змяняюцца. Гэтыя змены

абумоўлены тымі ж прычынамі, якія выклікаюць і адхіленні ад вымаў-
ленчых норм. Для эвалюцыі беларускага літаратурнага вымаўлення

найбольшае значэнне маюць прычыны, звязаныя з уплывам дыялектнай

мовы. Характэрнай змецай пад уздзеяннем дыялектнай мовы было за-
мацаванне вымаўлення і напісання форм першай асобы множнага ліку
дзеясловаў з канчаткам -ом (бяром). Удакладнецце правіл арфаграфіі

таксама прыводзіць да змянення гучатия слоў, Прыкладам можа слу-
жыцьгісторыя інтэрнацыянальных слоў сацыялізм, піянер, якія раней

пісаліся і вымаўляліся -- соцыялізм, піонер, і іншых слоў іншамоўнага

паходжання. Для таго каб мова магла быць зручным сродкам камуні-

кацыі, трэба строга прытрымлівацца вымаўлепчых порм, якія існуюць
у даны перыяд, і ні ў якім разе не спрыяць іх больш хуткаму змяненню.

1М ране” Р. И. Вопросы современного русского литературного пронзношення.--
., 1953, с. 7.
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Паскарэнне гэтага працэсу прывядзе да хаатычнасці і неўпарадкава-
насці мовы, у выніку -- да падзення яе аўтарытэгу,

ў 74. Для авалодання нормамі літаратурнага вымаўлення неабход-
на ўважліва ўслухоўвацца ў яго лепшыя ўзорыі засвойвацьіх. І хаця
вымаўленне -- працэс аўтаматычны, усё ж яго можна і трэба кантра-
ляваць. Пры належнай трэніроўцы можна навучыцца добра ўсведам-
ляць становішча языка, дзеянне губ, мяккага паднябення і іншых моў-
ных органаў. Пазбегнуць адхіленняў у арфаэпіі можна толькі ў тым
выпадку, калі будуць заўважаны адрозненні, якія існуюць паміж узо-
рам і сваім уласным вымаўленнем. А для гэтага вельмі важна ведаць
тэхніку артыкуляцыі паасобных гукаў і характар іх змен у моўнай
плыні.

ў 75. Арфаэпія мае вялікае практычнае і агульнакультурнае значэн-
не. Кожны чалавек, які валодае літаратурнай мовай, павінен даскана-
ла асвоіць не толькі яе пісьмовую форму, але і вусную. Прыкра, калі
мызнаходзім ці дапускаем памылку ў напісанні. Але не менш прыкра,
калі дапускаецца памылка ў вымаўленні, асабліва перад масавымслу-
хачом (у навучальнай установе, у тэатры, па радыё, у выступленняхі
дакладах). Таму з асаблівай увагай за сваёй вуснай мовай павінныса-
чыць выкладчыкі, артысты, дыктары радыё і тэлебачання, лектары і
дакладчыкі. Гэта не азначае, аднак, што не павінны сачыць за сваёй
мовай людзі, якія не выступаюць перад масавым случахом. Памылкі ў
вымаўленні ў прыватных гутарках таксама надзвычай непрыемны для
слыху. Культура вуснай мовы ў пэўнай меры сведчыць аб узроўні
агульнай культурычалавека.

ў 76. Строгае адзінства лексічных, граматычных і фанетычных норм,
правільнасць, чысціня і выразнасць літаратурнай мовы ў яе пісьмовай
і вуснай форме - вось неабходныя ўмовы, пры якіх найбольш поўна і
эфектыўна мова можа выконваць функцыю зиосін паміж людзьмі. Уся-
кае адхіленне ад адзіных норм, усякая недакладнасць ускладпяюць
узаемаразуменне, зацямняюць або нават зусім скажаюць сэнс выказ-
вания. Правільнасць і чысціня мовы маюць важнае значэнне і ў галіне
эстэтычнага ўздзеянняна слухача.

Вылаўленне галосных гукаў

5 77. Гук [е] на пісьме пад націскам перадаецца літарай э пасля
цвёрдых зычныхі літарай е пасля мяккіх. Вымаўляецца ён у націск-
ным становішчы пасля цвёрдых зычных амаль так, як і ў ізаляваным
становішчы (калі вымаўляць яго асобна, пе ў слове) ([жёрдак],
іречы], [сёрца]), а пасля мяккіх зычных і асабліва паміж мяккімі ён
больш вузкі, і ізалявана яго вымавіць цяжка [л'ес], [прын'ёс'л'1]. На
дыялектнай аснове магчыма адхіленне ў вымаўленнігука [е] унапрам-
ку звужэння яго, павелічэння «закрытасці», і на яго месцы можа вы-
маўляцца [ё] (закрыты [е]), які па акустычнаму ўражанню крыху на-
гадвае [і] або [ы]: (шы“рсц'], [цыёп], [хл'і9п], [л'і“с]; закрыты [е]
вымаўляецца на месцы былога [5]. Такое вымаўленне сустракаецца ў
выхадцаў з паўднёвых раёпаў Беларусі. Звычайна пад уплывамліта-
ратурнай мовыгэта рыса знікае бясследна. Аднак вядомы выпадкі,
калі яна захоўваецца ў мове людзей, добра знаёмых з нормамі літара-
турнай мовы. Гук [е] літаратурипай мовы ў адрозненне ад [9] вымаўля-
ецца пры меншай напружанасці цела языка.

ў 78. Гук [о] на пісьме пад паціскам абазначаецца літарамі е, ё.
Вымаўляецца пасля цвёрдых зычных амаль так, як і ў ізаляваным вы-
маўленні (дом, дома, нос), а ў становішчы пасля мяккіх зычных (і па-
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між мяккімі зычнымі) становіцца больш пярэдиім і вузкім: [п'е],

[кл'би'ік]. У вымаўлеші выхадцаў з паўднёвай часткі Беларусі ў за-

крытых складах па дыялектнай глебе магчыма замена гука [о] закры-

тым [0], які нагадвае на слых гук [у]: [дугм], (куги'] і ійш. У адкры-

тым складзе [0] амаль не сустракаецца. Гэта дапамагае шляхам

супастаўлення гука [о] у адкрытымі закрытым складах хутчэй пазба-

віцца дыялектнага вымаўлецня. Патрэбна памятаць таксама, што гук

[о] вымаўляецца з меншым напружаннем цела языка, а гук [6] --з

большым.
5 79. Гук [а] па пісьме перадаецца літарамі а, я. Пад націскам

пасля цвёрдых зычных вымаўляецца як шырокі нелабіялізаваны гук,

прыкладпа такі ж, як і ў асобным вымаўлениі: [даў], [праўда], [са-

дз'іц']. Пасля мяккіх зычных пры павольным тэмпе вымаўлення ён мае

дыфтангоідны характар і вымавіць яго ізалявана вельмі цяжка. У прад-

стаўнікоў цэнтральных раёпаў Бсларусі ў становішчы перад губпа-

губным нескладовым [ў] адпаведна гуку [а] ужываецца гук [о]:

[прёўда], [настоўк'ік], [сказбў]. Гэта адхіленне лёгка ўсведамляецца

і выпраўляецца.
ў 80. Гук [1] на пісьме абазначаецца літарай і. У слове пад наці-

скам вымаўляецца так, як і асобныгук. У пачатку слова пад націскам,

як правіла, перад [і] у вымаўленні развіваецца [й]: (йін'ей], [йіскры],

а не Цін'ей], [іскры]. Калі папярэдняе слова заканчваецца зычным гу-

кам і пасля яго няма паўзы, на месцы41] вымаўляецца [ы]: [ад віскраў],

[праз ын'ей]. У прадстаўнікоў крайняга поўдня Беларусі заўважаецца

перасоўванне гука [1] назад, а некаторыраз і ўніз. На слых ён нагадвае

тук [ыё] (аднак ні з гукам [ы], ні з гукам [г] поўнасцю не супадае):

[мыгёска], [п'ыева]. Указанае вымаўленне вельмі стойкае, выпраўленне

яго патрабуе ўсведамлення асаблівасцей артыкуляцыі гукаў [1], 4ы],

[е] і працяглых практыкаванняў.
6 81. Гук [ы] на пісьме абазначаецца літарай ы. Вымаўляецца ён

толькі пасля цвёрдых зычных і нічым не адрозніваецца ад вымаўлення

ў ізаляваных умовах: [быў], [чыста]. На дыялектнай глебе магчымы

два віды адхіленняў у вымаўленні гука [ы]. У выхадцаў з паўднёвай

часткі Беларусі заўважаецца зрэдку перасоўванне [ы] наперад (у тых

жа асоб гук [і] становіцца больш заднім), а таму [ы] і [1] аб'ядноўва-

юцца ў адным сярэднім для іх гуку [ы] ці [ыг] --туку пярэдне-сярэд-

няга рада. Напрыклад, [сыёр], [мы], [вы“] і інш. Другім адхіленнем

з'яўляецца дыялектнае вымаўленне [У] на месцы [ы] у суседстве з

губнымі [буў], [бук], [прывўк], аднак падобнае вымаўленне адносна

лёгка выпраўляецца.
б 82, Гук [у] на пісьме абазначаецца літарамі у, ю. Вымаўленне

яго асобных заўваг не выклікае. “

ў 83. Наогул патрэбна адзначыць, что пры вымаўленні паціскных

галосных практычна адхіленняў вельмі мала. Гэта тлумачыцца, з ад-

наго боку, тым, што пад націскам галосныя менш падпадаюць пад Уз-

дзеянне іншых гукаў -- націскное стаповішча для іх з'яўляецца моц-

ным, а з другога -- тым, што ў такім становішчы дыялектныя, варыян-

ты вельмі выразна адрозніваюцца ад літаратурнага вымаўлення і ад-

носна лёгка выпраўляюцца.
б 84. Як ужо адзначалася, гукі [о], [е], [а] пасля цвёрдых і за-

цвярдзелых зычных ва ўсіх ненаціскных складах вымаўляюцца як гук

[з], а на пісьме абазначаюцца літарайа. Ненаціскны [а] больш карот-

кі, чым [а], націскны, але зусім выразны. Напрыклад, ідайў], [кён'а],

Трака]. Розніцу ў вымаўленпі [а] у розных ненаціскных складах --

Ванацч, [ламавы], (выламац'], [разак], [выразаў], '[даваў], [вы-
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даў]--на слых вызначыць амаль немагчыма. Таму практычна, відаць,
няма патрэбыіх размяжоўваць.

У абсалютным пачатку слова, калі папярэдпяе слова без паціску
(праклітыка) заканчваецца зычным гукам, галосны Ча] вымаўляецца
так, як у ненаціскных складах у сярэдзіне слова: [пад акном], [йак
адз'ін], [к агн'ў]. Пасля слоў, якія заканчваюцца галоснымгукам, у
пачатку слова вымаўляецца [а] значна карацей, часта ледзь прыкмет-
на, што можна абазначыць транскрыпцыйным знакам [ь]: [на акно]
ці [на ькно], [на адз'ін] ці [на ьдз'ін], [на агн'і] ці [на 'ьгн'].

Адхіленні ў вымаўлепні ненаціскнога а] найчасцей адносяцца да
канцавога адкрытага склада, у якім не пад націскам адрозненне эты-
малагічных [о], [е], [а] захоўваецца: ( [много], [сало], [хоче], [хата]

і інш.) на тэрыторыі паўднёвай часткі БССР. Некаторым гаворкам
поўдня ўласціва оканне: [корбва], [колос]. Аднак апошняя з'ява пры
знаёмстве з літаратурнай мовай лёгка знікае. Першая ж трымаецца
значна мацней.

Ёсць адхіленні, звязаныя з дысімілятыўным аканнем - [выда],
[ныга]. Гэта з'ява з боку гаворачай асобы, як правіла, застаецца не-
заўважанай. Таму для выпраўлення падобнага адхілення неабходна
дапамога збоку.

Асобна трэба сказаць аб вымаўленні гука [а] на месцы этымала-
гічнага [о] у суседстве з губнымі (асабліва ў прыстаўцыпа-). Тут у
прадстаўнікоў паўночных і паўднёвых гаворак можа вымаўляцца [у]:
[пубрал'і], [пув'ал'і].

У словах іншамоўнага паходжання ненаціскны [е] не змяняецца:
[екран], [екватар], [жетон], [рекбрт], [театр], [декада]. Ненаціскны
[е] у такіх словах вымаўляецца як выразны, але крыху карацейшы, чым
пад націскам, гук. ,

Аднак ёсць група слоў, якія аканню не падпарадкоўваюцца. Гэта
некаторыя словы з націскнымі складамі ро, ло, рэ. Калі галосныя [о],

[е] у аднакарэнных словах аказваюцца не пад націскам, то яны супа-
даюць з [ы]: кроў-- крыві, хрэсьбіны -- хрышчэнне, глотка -- глыток,
блохі-блыха, крошка--крышыць і г. д. Шмат якія запазычаныя праз
рускую мову словы вымаўляюцца з [ы] пасля [р], [4]: брызёнт, цы-
рымднны, рызіна, трывога, рысбра. Згодна з літаратурным вымаўлен-
нем, словы лодар, водар і некаторыя іншыя вымаўляюцца з ненаціск-
ным[а].

ў 85. Гукі До], [е], [а] пасля мяккіх зычных супадаюць у гуку [а]
(арфаграфічна я) толькі ў першым складзе перад націскам: [н'асў],
[в'аслб], [алё], [л'асы], (гл'адз'і]. Ва ўсіх іншых складах галосным
[е], [о] адпавядае галосны[е]: (селагін], [вынес], [вбз'ера], [по-
л'е], (прыйёдз'е]. Галосны [а] тут можа быць толькі ў тых выпадках,
калі ён узыходзіць да этымалагічнага [а]: пятачок, пяцярня, ляскатан-
не, лямантаваць і г. д. Галосны [е] захоўваецца ў першым перадна-
ціскным складзе ў запазычанай лексіцы: сезон, лерон, электрон, бензін.

Частка слоў дапускае вымаўленне [і] на месцы [е]: [н'ама] і
[німа], [дз'ав'яты] 'і [дз'ів'йты], (дз'асяты] і [дзіс аты]. Гук Це] у
паслянаціскных складах (акрамя першага пераднаціскнога склада) ча-
сам вымаўляецца з невялікім зрухам у бок [а], таму пары слоў тыпу
аленем -- аленям, праўленне -- праўлення, рыбацкае -- рыбацкаяі г.Д.
без кантэксту не заўсёды можна адрозніць на слых.

5 86. Неабходна асобна сказаць аб вымаўленні [е] у адмоўі не і
прыназоўніку без. У сучаснай мове назіраецца вымаўленне, аналагіч-

нае напісанню. Калі яе ці без пішуцца злітна з ваступным словам, У

першым складзе перад націскам вымаўляецца [а], а ў астатніх скла-
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дах -- [е]. Калі ж гэтыя словы пішуцца асобна -- заўсёды вымаўля-

ецца [е]. Магчыма, што лепш было б у першым складзе перад наці-

скам заўсёды вымаўляць [а]. Многія такі вымаўляюць: [н'а быў], [н'а

пбйдз'е], [н'а нбвы], [н'ае'м'ёлы], [б'аз бац'к'і] і ілш, У практыцысу-

стракаецца вымаўленне [н'і], [6'і3].
5 87. У займенніках мяне, цябе, сябе, у прыслоўі цяпер часта можна

пачуць [1]: [м'ін'е], [ц'іб'ё], [ціп'ёр]. Аднак, як і ў іншых словах, туг

павіпсип вымаўляцца [а].
ў 88. Яшчэ патрэбна агаварыць адхіленне, якос можа быць прывы-

маўленні канцавога [е] у назоўніках жаночага і мужчынскага роду

першага і другога скланецця ў месным склоне адзіночнага ліку, дзе

павінен вымаўляцца крыху аслаблены, але выразны [е]: [у хац'е], [на

рабоце], [у л'ёсе], але на дыялектнай глебе часта вымаўляецца 2]:

[у хаці], [у л'ёс'і].
5 89. Ненаціскны гук [і] на пісьме абазначаецца літарай і. Па вы-

маўленню якасна не адрозніваецца ад націскнога, толькі ледзь кара-

цейшы ад апошняга. У пачатку слова пасля зычнага гука, якім заканч-

ваецца палярэдняе слова, вымаўляецца [ы]: [с гнётам], Дад Ывана],

а пасля галоснага -- гук [і] з папярэднім [й]: [на Пігната], [да Иіва-

на], [йана йішла], [н'е йіграй], [матка йі дачка] альбо толькі[й]:

[йапа йшла], [н'е йграй], [матка й дачка]. На дыялектнай аснове, як

і пад націскам, сустракаецца набліжэнне да [ы]: [п'ыіла], а таксама

вымаўленне гука [у] у канчатках меснага склопу адзіночнага ліку

прыметнікаў, займеннікаў і лічэбпікаў мужчынскага і ніякага роду:

[у сінтум], [У трёшум].
б 90. Ненаціскны гук [ы] на пісьме перадаецца літарай ы. Вымаў-

ляецца выразна, але карацей, чым пад націскам. З адхіленняў, якія

магчымы пры вымаўленні гэтага гука, у выхадцаў з Магілёўшчыны,

Віцебшчыны і Полаччыны сустракаецца замена [ы] на [а]: [бра-

гадз'ір], [бала], [вадётна]. Указанае адхіленне самім гаворачым не

ўсведамляецца, а таму без старонняй дапамогі выпраўляецца цяжка.

У прадстаўнікоў цэнтральных і прылягаючых паўднёва-заходніх гаво-

рак у канчатках меснага склону адзіночнага ліку прыметнікаў, зай-

меннікаўі лічэбнікаў мужчынскага і ніякага роду выступае [у]: [У нб-

вум], [Ва гётум], Ту шбстум]. У прадстаўнікоў крайніх паўднёвых бе-

ларускіх раёнаў замест ненаціскнога [ы] у корані слова ў суседстве

з губным вымаўляецца [у] ([була]), аднак пры знаёмстве з літаратур-

най мовай вымаўленне становіцца правільным.

5 91. Ненаціскны гук [у] на пісьме абазпачаецца літарамі у, ю. Па

якасці не адрозніваецца ад націскиога [у]. У становішчы пасля галос-

нага вымаўляецца [ў]: [йа ўз'аў], [былі ўчора]. Адхіленне зрэдку су-

стракаецца ў прадстаўпікоў паўдчёвых гаворак, у якіх у пачатку слова

можа вымаўляцца [в]: [вз'аў], [вчора], [вдава], [вчастак], [в нас]--

[у пас], [в брата] -- Гу брата]. .
У словах іншамоўнага паходжання ў стаповішчы пасля галоснага

назіраецца дваякае вымаўленне -- [у] ці [ў]: [аудытбрыйа] і Фаўды-

лбрыйа], [лауреат] і [лаўреат], [аудыйёнцыйа] і [аўдыйенцыйа] і інш.

ў 99. Спалучэнні [аа], [ос], (еа], [со], [уа], [ау] на стыку розных

марфем не пад націскам вымаўляюцца выразна, як два асобныя непа-

піскныя тукі (заакійанекі], [наадварот], [дрэваапрацоўчы], [фёта-

ател' йе], [реаргаігізацыйа], у саставе адпой марфемы (у словах запа-

зычаных) вымаўленне іх больш злітнае Тзаьлог'ійа], [г'еьлёг'іда],

[гнас'еьлбгіна], [вакубл'], [аўл].
Спалучэнці [іо], Чыо], [іа] у словах іншамоўнага паходжання вы-

маўляюцца як спалучэнні [ійо], [ыйо], [іба]: [б'ійблах], [радыйо],

44



Іф'із'ійалог'ійа], Гіндустрыйалізацыйа], [сацыйал'ізм], [дыйёта] (да-
пускаецца і [дыёта]). Аднак гэта правіла непаслядоўнае. Спалучэнне
іо] захоўваецца, капрыклад, у словах іон, адажыо, Токіо, Базіліо, ка-

“прычыо і г.д. Унутры слоў перад [1], які знаходзіцца пасля галоснага,
вымаўляецца [й], што асабліва выразна чуваць у націскным складзе
([Украйіна], [руйіны], [герайізацыйа], Тзайікацца] і г. д.).

Вымаўленне зычных гукаў

ў 93. Гук [г] у беларускай мове --- заднеязычны звонкі фрыкатыўны,
парныпа глухасці-звонкасці з [х]: [горат], [нага], [агарат], [разгром].
Выбухны [г] (парны звонкі з [к]) вымаўляецца толькі ў паасобных
словах і ў спалучэнні [зг]: [ганак], [гўз'ік], [гонта], [гарн'ец], [газа],
[гірса], [швёг'ер], [шваг'ёрка], Дгус], [гвалт], [гарсёт], [г'ёстка],
[агрёст], [рёзгіны], [мазгі] і інш. У літаратурнай мове замена [зг]
на [ск] замацавалася толькі ў слове віск, Не лічыцца адхіленнем ад
літаратурнай нормы і вымаўленне (г] як фарынгальнага звонкага фры-
катыўнага, які сустракаецца ў радзе паўднёвых гаворак, асабліва ў
становішчыперад Та]: [Валава], [парох]і г.д.

ў 94. Гук [в] выступае як губна-зубны перад [ы], [а], [е]: [высо-
ка], [вада], [вэрхал]. У становішчы перад лабіялізаванымі галоснымі
ён набліжаецца да губна-губнога, але не супадае з ім: [воз'ера], [воўк],
[вўл'іца], [высока]. У становішчы пасля галоснага перад зычным і
пасля галоснага ў канцы слова [в] вымаўляецца як гук губна-губны,
які на пісьме абазначаецца літарай ў: [праўда], [галоўны], [кароў].
Гук [в'] - заўсёды губна-зубны: [в'ерх], [в'ір], [в'адро] і г.д.

ў 95. Гукі [д], [1] пры змякчэнні вымаўляюцца як [[дз'], [ц']. Мяк-
кія [дз'], [ц'] вымаўляюцца, як правіла, у лексіцы незапазычанай. Яны
набылі фрыкатыўны элемент, вельмі часта з «шапяляватым» адценнем.
З'ява пераходу [д] у [дз'] атрымала назву дзекання, а з'ява пера-
ходу [т] у [ц]--цекання: [вада] - [вадз'е], [брат]--аб [брац'е],
тоўсты] -- ўтаўс''ёй]. Гэты пераход адбываецца, калі [д], [т] аказ-
ваюцца перад [е], [і] або перад [в']. Дзеканне і цеканне ў беларускай
мове -- вельмі спецыфічная рыса, якая адрознівае беларускую мову ад
іншых славянскіх моў. Гукі [ц'] і [дз'] не супадаюць па сваёй артыку-
ляцыі з адпаведнымі гукамі рускай, украінскай і польскай моў. Самы
пачатак утварэння гэтых гукаў нагадвае артыкуляцыю [д], [т]. На на-
ступным этапе язык усёй масай падымаецца ўверх, кончык яго апу-
скаецца да ніжніх зубоў і ўпіраецца ў іх асновы. Месца змычкі змя-
шчаецца ў напрамку да сярэдзіны паднябення. У гэты час сярэдзіна
языка прагінаецца і ўтвараецца шчыліна, у якой узнікае фрыкатыўны
шум. Затым бакі языка адрываюцца ад паднябення, у выніку чаго
фрыкатыўны шум нарастае. Паколькі шчыліна паміж усёй плоскасцю
языка і цвёрдым паднябеннем шырокая, фрыкатыўны шум набывае
нязначную «шапялявую» афарбоўку (лёгкае адценне мяккага [ш']).

У запазычанай лексіцы, як правіла, вымаўляюцца [д], [7]: [дел'е-
гат], [театр], [дыв'із'ійа], [крытыка], [тытан]. У гутарковай мове ў
многіх словах сустракаецца вымаўленне /[дз'], [ц']: [дз'ірёктар],
[дз'ел'егат], [дз'ів'із'ійа], але яго трэба разглядаць як адхіленне ад
літаратурнай нормы. У словах 'дз'ўна], [ец'ўт] (эцюд), [ір], [шул']
заўсёды мяккія зычныя. Мяккія [дз'], [ц'] вымаўляюцца і перад суфік-
сальнымі [1], [о]: [камандз'ір], [балац'іроўка], [б'іл'ец'бр].

ў 96. Гук [дз]-- цвёрдая афрыката. Пачынаецца ён як выбухныгук
[д], а заканчваецца як шчылінны гук [3], аднак ён адрозніваёцца ад
спалучэння [д]-: [з] злітнасцю артыкуляцыі. Ужывасцца ён у некато-
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рых беларускіх словах гукапераймальпага характару і ў нязначиай

колькасці слоў, запазычаных з польскай мовы: Ідзынкац”], [дзыл'ін-

кац'], [дзвынкац'], [вэдзгац'], [пэндзал'], [кс'андза], [нзидза], [дзінд-

ра]. Вымаўляецца ён і на месцы [ц] перад звонкімі зычнымі: палец бы

прыняў [пал'едз бы прыт'аў]. Пры нядбайным вымаўлепні назіраецца

замена яго пайбольш блізкім гукам [з]. Аднакгэта адхілепне ад нормы.

6 97. Адносца рэдка ўжываецца і гук [дж]. Гэта таксама цвёрдая

афрыката. Вымаўляць яго трэба як адзіныгук, а не як спалучэнне

[а]; [ж]. Ён сустракаецца галоўным чынам у дзеяслоўных формах і

аддзеяслоўных назоўніках: [хаджў], [гладжу], [ваджэтн'е], [супра-

ваджэни'е]. Часам назіраецца яго замена [к], асабліва ў словах [га-

раджаігін], Чджэмп'ер], што з'яўляецца адхіленнем ад нормы. У запа-

зычаных праз рускую мову словах дапускаецца на яго мёсцы вымаў-

ленне спалучэння гукаў [д]-[ж]: Гд-жем], ўкамбад-жыйец], [тад-жык),

Дд-жакаёрта]. У беларускіх словах раздзельпас вымаўленне [д]-[ж]

сведчыць аб тым, што марфемная граніца праходзіць паміж гэтымі

гукамі: [пад-жартавац'], [ад-жац'], пад-жац'], [ад-жыц'], [ад-жы-

нац], (пад-жоўкнуц'].
5 98. Гукі [3], [с] перад мяккімі губнымі і лерад [3'], [с], [2],

(ў, Хдз'], [ші і [й] вымаўляюцца мякка: [з бёгац'], [з'м'есці],

Дз” з'амл'], [б'ез'з'ам'ёл'ны], [затросса], [б'арёз'нік], [грыз'іга],

[у сн'ёз'е, [сладн], [йсздзіц], [гімнасцорка], [раз'йўшаны],

[з'йёз'дз'іў], [пас'йанс]. Перад мяккімі Цг'], [юс], [х] яны цвёрдыя:

[мазгі], [згінуш'], Тн“ск'і], [ускіг'ёў], [скінуц'], [раск'іс], Ісх'іл'іўс'а].

Зычныя [3], [с] у беларускай мове значна мякчэйшыя, чыму ін-

шых усходнеславянскіх мовах, аднак яныпе такія мяккія, як польскія

[с”], [з]. Эфект іх мяккасці дасягаецца тым, што кончык языка пры

іх вымаўленні апускаецца да ніжніх зубоў, месца ўтварэння шчыліны

ссоўваецца да сярэдзіны цвёрдага паднябення, сама шчыліна ў канца-

вой фазе артыкуляцыі становіцца вельмі шырокай. На слых гэтыя гукі

робяць уражанне не чыста свісцячых, а «шапяляватых» зычных,

5 99. Гукі [н], [л] перад мяккімі [дз'], [у], [н] і [й] памякчаюцца:

[камадз'ір], [дён'дз'і], [на в'ерандз'е], [мундзір], [на фронце],

[кан'йак), ДПх'енйан], [в'ін'йётка], ле], [асіян'ік], [настол'н'ік].

Перад іншымі мяккімі зычнымі н], [л] захоўваюць цвёрдасць:

[кансіліум], [кансёрвы], [б'ассёнсіца), [гамапл'івы], [канв'ёйер],

ізалв'іца], Гтонк'і], [пас'олк'і].

6 100. Заднеязычныя [г], [к], [х] у становішчы перад мяккімі зыч-

нымі звычайна цвёрдыя: [погл'ат], [гл'ей], [клон], ўскл'е0], [сц'іхл'і],

[агн'ом], [хл'еў], [хи'ів'ец], [духм'аны], ўкв'ётк'і], [хв'іл'іна], [Лукйан],

Гпухк'і], [л'охк'1], але[м'ак'к'].
5 101. Губвыя гукі [6], [п], [м], ф], [в] мяккімі могуць быць

толькі перад галоснымі: [б'ёлы], [п'ёс'н'а], [ём'ёла], Тз'бска], [ф'ёрма].

Перад зычнымі (у тымліку і перад [й]) і ў канцы слова губныя [6],

Дл], [м], [(ф] вымаўляюцца цвёрда, а [в] і [в] лераходзяць у [Ў]:

бліскаў, Гптёчы], [з'амл'а], [шуфл'ада], [кіпу'урам'і], [пйаны],

[самйа], [в'ерф], (голуп], [с'ем], [кроў]. У прадстаўнікоў паўднёвых

гаворак сустракаецца вымаўленне перад націскнымі [о], [а] цвёрдых

губных з наступным [й]: [мйот], ]айац'], ]мйасо]. Ступень выразнасці

гука [й] у такіх выпадках пеаднолькавая - ад зусім выразнага гука

да ледзь улоўнага.
102. Звонкія зычныя гукі ў канцы слова аглушаюцца: [хл'еп],

[вос], Тгорат], [стох]. Як адпаведныя глухіягукі вымаўляюцца яныі

перад глухімі: [каска], [атказаў], [апц'ор]. У мове прадстаўнікоў рада

гаворак, асабліва паўночна-ўсходніх, звопкія зычныя ие аглушаюцца:
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[хл'еб], [горад], [казка], але такое вымаўленне -- адхіленне ад літа-
ратурнай нормы.

Глухія зычныя гукі перад звонкімі змяняюцца ў звопкія (каз'ба],
[прбз'ба], [фудббл], [ан'егдбт].

103. Калі змычныягукі аказваюцца перад змычна-шчыліннымі
зычнымі, то яны могуць вымаўляцца, як адпаведныя змычна-шчылін-
ныя, асабліва ў размоўным стылі: [аччуц'], [аччын'іц'], Іналаччык],
[карыцца], [склаццы]. У інфінітывах дзеясловаў і ў формах трэцяй
асобы адзіночнага і множпага ліку вымаўляецца і пішацца афрыката
[цц]: хупаецца, купацца, купаюцца, мыецца, мыюцца, мыцца,

Перад свісцячымі[3], [с], [3'], [с] змычныя[д], [т] у канцыгучан-
ня набываюць шчылінны элемент, а ў размоўным стылі могуць вымаў-
ляцца нават як афрыкаты: [падзз'ам'ел'л'е] і [падз'зам'ел'л'е
[падуз'елан'іц] і іпадз'з'еланіц], [патесініц] і пашане,
[пат“садз'іц'] і [пацсадз'іц”]. У некаторых словах афрыкаты перайшлі
ў фрыкатыўныя гукі: [што], [пошта], 'йайёшн'а] (дапускаецца і
[іайёчн'а]). Спалучэнні гукаў [чн], [чц] вымаўляюцца так, як і пі.
шуцца: [пачціва], [смачна], [йёчны], ўйёвачны] і г.д.

Частка елоў мае фанетычныя варыянты са змычнымі або шчылін-
нымі, шчыліннымі або афрыкатамі: [крактац'”] і [крахтац'], [хруст] і
[хрушч], [штык] і [штых], [чвыр] і [жвір], ўдапускац'] і [дапушчац'],
Цгушчёц] 1 [гусш'ёц!].

104. Вымаўленне найбольш характэрных спалучэнняў зычных
падаецца ў табліцы.

ў 105. У звязнай мове адбываюцца змены зычных на стыку слоў,
характар якіх нагадвае змены спалучэнняў зычных унутры слоў.

Змены на стыку слоў звязаны з такімі прыметамі гукаў, як глу-
хасць -- звонкасць, цвёрдасць-- мяккасць, шыпячасць-- свісцячасць.
Звонкія зычныя на канцы слоў лерад санорнымі гукамі і перад галос-
нымі аглушаюцца: [нарот, йак в'адома]; [галоўнайе ш у тым, каб не
згуб'іц']; [дроб'ас” йакайа]. Вымаўленне звонкіх зычных у гэтай пазі-
цыі з'яўляецца адхіленнем ад літаратурнай нормы. Толькі ў прыназоў-
ніках на звонкія зычныя яны пе змяйяюццана глухія: Дад йаго], (з'йім],
[без в'інтоўкі], [п'ерад йойу]. Перад глухімі зычнымі звонкія аглу-
шаюцца вельмі паслядоўна: ўс таго часу], [с клокатам], [усо ш такі],
[камбрых спрабаваў], (а штап тымчасам].

Для вымаўлення глухіх зычных перад звонкімі на мяжы слоў не
існуе адзінага правіла. Пры хуткім тэмпе мовыглухія гукі ў гэтай па-
зіцыі, азванчаюцца. Найбольш паслядоўнае азванчэнне глухіх назі-
раецца ў прыназоўніках, злучніках: [поб-здарав'іла], [П'атрўз” быў

жартаўнік], [йагбы] ([г] выбухны), [болж будуц'], [на горжза
м'ан'ё], [хлоп'едз быў]. Пры запаволеным тэмпе часцей за ўсё азван-
чэцня не адбываецца: [голас друга], [паёт глыбока нацыйанал'ны],
[бол'ш дастатку].

ў 106. Найбольшы разнабой на стыках слоў назіраецца ў вымаў-
лецні цвёрдых-мяккіх зычных. Калі самастойнае слова заканчваецца
на цвёрды зычны, а наступнае слова пачынаецца з мяккага зычнага, то
гэты папярэдні цвёрды зычныніколі не змякчаецца. Што да слухібо-
вых слоў, то яны часцей за ўсё, асабліва ў размоўным стылі, мяняюць
цвёрдыя зычныя [3], [с] на [3'], [с]: [з'йім], [з йакіх крайоў], [б'ес
саб'е].

Не адбываецца змякчэння апошняга зычнага ў прыпазоўніках праз,
цераз і ў прыназоўніках па [д]: [шёрас ц' аб'ё], [ад м'ан'ё], [ад дз'ейа-
слова].

5. 107. Шыпячыя перад свісцячымі зычнымі на стыку слоў змяняюц-
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Табліца

Вымаўленне спалучэнняў зычных

АМС

наны

Спалучэнні
зычных літар Іх вымаўленне Прыклады

АМЛЬЫАЬЬМУАМЬЛФЫЧМЬУ(ОЫ(МТР“

“МЧЬЫ“УЫАЁЙЙААААААААРРР

анн

бб
гк
гч
гс
дб
дв, Дзв

ддз
дж
д-я, ё ю, е, і
дс
дск
дств
дсь
дт -- садорны
ац
дць
ждж
же
жк
жц
ч
зг
здк
здц
здзь
здж
зж
здк
ззбр
зль

змь
зн
знь
зск

зц
зш
зч
зць
льтск
нгь
НГ

ндзь
ндск
нзь
нт
нць

нцвь
ндк
сьб
свь

(9

скь

скль
сль
стн

стц
снь

ствь
стк
сцзь

[66”]
[хк]
[хч]
[хс]
[26]

[ав], [дз' в']
[дз' дз']

[дж], [д--ж]
[244]

Ітс], [цс]
[цк]

[цтва]
[те']
[тт]
цц]

Істк]

сти]
[з” дз']

[ждж]
[жж]
[стк]
[ззбр]

аІз” м'], [зм”
а

із” н'[
[сск]

[сц]
[шш]
ішч]

(с ш']
[л” цк]
[аг”]
[нх]

(н” дз]
[нцк]
[н” з']
[нти]
[н” ц]
нц” 8']
[нцк]
із6]

[с” в']
[скм”]

[ск]
(скл']

Іс” л]
[сн]

[сти]
[с” н]
[ств']
[стк]

І” ц' в]

аббіць, аббегаць
лёгкі, дрогкі
Лягчэй, падналегчы
Заес

падбіўся
мардве, абедзве
аддзьму
гараджанін, аджыць
прад'явіць
адступіць
грамадскі
грамадства
адсвечваць
адтрэсваць
адцадзіць
абцерці
дождж
Суражскі
баклажка
дарожцы
перабежчык
мозе
выездка
паездцы
здзьмухваць
гзджу
пазжынаць
паезбка
абяззбройваць
верзлі
змена, камунізме
позна, паязны
дарагавізне
вагезскі
згрузцы
прывёзшы
грузчык
абгрызці
верхнявольпіскі

кантынгент

лозунг
камандзір
вендскі, вест-індскі
вензель
студэнтцы
арыенцір
дранцвець
акупанцкі
просьба
свет.
скмеціць
скінуць
склікаць
перавясле

посны, але кампост-
ны, кантрастны,
аванпостны
пастцы

снёг
мноспіве
жорсткі
жарсцвёць



Працяг табліцы

 
Спалучэнні З
зычных літар Іх вымаўленне Прыклады

АААМРРААААЛ

АННА

сць [“ ш] радасць, верзці
сцк [сцк] марксісцкі
сц [сц] запісцы
сц [цш] сшытак
сч [шч] счэпшчык
сфь [сф'] сфера
твь ' [тв] драптве
тль [тл'] перанятлівы
тч [чч] лётчык
шц [шц] дошцы
шск [шск], [ск] чэшскі
чн [чн] смачны, але яечня і

яешня

чц [цц] чытачцы
чць [чи”] прабачце
цвь [ц' в'] цвярозы
цтв [цтв] абібоцтва

ца па глухасці - звонкасці: [н'а горж за м'ан'ё], [таварыж З'ан'ко].
Свісцячыя перад шыпячымі змяняюцца не толькі па глухасці -- звон-
касці, але адначасова часцей за ўсё вымаўляюцца як шыпячыя: [б'аш
шапкі], [ж жал'ем]. На мяжысамастойных слоў свісцячыя захоў-
ваюцца нязменна: [л'ёс шум'ёў], [голас чуйу] г.д.

Калі слова заканчваецца на [с'ц'], а наступнае пачынаецца з ўт],
то [ц'] скарачаецца па даўжыні і амаль пазбаўляецца фрыкатыўнага
элемента: [хот” ты йаго], [шёст“” тамоў]. Асабліва выразная гэта
з'ява ў размоўным стылі. Вымаўленне [ц'] у лічэбніках тыпу пяцьдзе-
сят, шэсцьдзесят, пяцьсот, шэсцьсот характарызуецца не толькі яго
азванчэннем, але і скарачэннем, у размоўным стылі-- амаль да поў-
нага зпікнення.

3 Зак. 1161



 

 

ГРАМАТЫКА. МАРФАЛОГІЯ

ў 103. Гукавая арганізацыя мовы, Яе лексіка і граматыка -- гэта

асноўныя састаўныя часткі складанай сістэмы, якой з'яўляецца сучас-

ная літаратурная мова. Лексіка служыць будаўнічым матэрыялам у мо-

ве. Аднак для таго, каб пабудаваць выказванне, якое перадае пэўную

думку, нясе пэўную інфармацыю, звычайнага набору слоў недастатко-

ва. Словы патрэбна паставіць у сувязь паміж сабой, аб'яднаць іх у

словазлучэнні, трэба пабудаваць сказ. Сувязь слоў У словазлучэнні і

сказе ажыццяўляецца перш за ўсё дзякуючы таму, што словы могуць

змяняць сваю форму.

Вучэнне аб слове і яго формах, аб класах слоў (часцінах мовы) і

аб іх катэгорыях, аб сувязях слоў, аб словазлучэнні і сказе-- гэта і

ёсць граматыка. З граматыкай самым цесным чынам звязана сло-

ваўтварэнне-- вучэнне аб складзе слова і ўтварэнні слоў па пэўных

мадэлях (словаўтваральных тыпах). Састаўныя часткі слова -- мар-

фемы-- з'яўляюцца найдрабнейшымі граматычнымі адзінкамі мовы.

Не выпадкова многія даследчыкі ўключаюць словаўтварэнне ў грама-

тыку як яе неадрыўны раздзел.

Граматыка ўключае ў сябе мар фалогію (вучэнне аб слове і яго

формах, аб лексіка-граматычных класах слоў) ісінтаксіе (вучэнне

аб сувязях слоў, аб словазлучэнні і сказе). Характар словазмянення,

спосабы спалучэння слоў, спосабы пабудовы сказаў і вызначаюць гра-

матычны лад мовы.

ХАРАКТАРЫСТЫКА АСНОЎНЫХ ГРАМАТЫЧНЫХ ПАНЯЦЦЯЎ

6 109. Асноўнымі паняццямі, якімі карыстаецца граматыка пры

аналізе ладу мовы, з'яўляюцца граматычнае значэніе, граматычны

сролак, граматычная форма, граматычная катэгорыя.

Граматычнае значэнне- гэта абагульненае значэйне гру-

пы аднатыпных моўных адзінак: слоў, словазлучэнняў, сказаў. Агуль-

ным значэнпем, напрыклад, слоў дол, сонца, дарога, думка, вечар, тры-

вога, радасць, сум будзе значэнне прадметна сці, слоў ісці, касіць,

гаварыць, чытаць, цвісці -- значэнне працэсу, слоў сіні, новы, драў-

ляны, капіравальны, заўтрашні, свойскі --значэнне прыметы і г.Д.

У групе слоў са зпачэннем прадмстнасці можна, у сваю чаргу, вылу-

чыць словы дол, вечар, сум, агульнымдля якіх будзе зпачэнне мужчын-

скага роду, словы дарога, думка, трывога, радасць -- агульнымдля якіх

будзе значэнце жаночага роду і г.д. Пры супастаўленні словаформ са

значэннем працэсу іду - ішоў -- буду ісці, кашу -- касіў -- буду касіць

і пад. формы ішоў, касіў паказваюць на тос, што працэс адбываецца да

моманту гутаркі, формы іду, кашу -- у момант гутаркі, а формы буду

ісці, буду касіць -- пасля моманту гутаркі. Указанне па тое, што працэс

адбываецца да моманту гутаркі, складае сутнасць граматычнага зна-
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чэння прошлага часу; указанне на тое, што працэс адбываецца ў мо-
мант гутаркі-- значэнне цяперашняга, а пасля моманту гутаркі -- бу-
дучагачасу.

, Граматычным значэннем з'яўляюцца і абагульненыя значэнні адно-
сін, якія ўстанаўліваюцца ў словазлучэнні ці ў сказе. Так, у словазлу-
чэннях сустрэцца вясною, сядзець цэлымі дняхі, чакаць вечарамі нагля-
даюцца часавыя. адносіны, у словазлучэннях жаць камбайнам, капаць
экскаватарам, пілаваць пілой-- аб'ектныя адносіныі г.д. Гэта дае
падставу кваліфікаваць граматычнае значэнне словазлучэнняў тыпу
сустрэцца вясною як часавае (тэмпаральнае), а пілаваць пілой--як
гб'ектнае (у прыватнасці, інструментальнае). У сказе Дзеці сабраліся
на лясной палянцы, калі пачало змяркацца даданая частка складана-
залежнага сказа (калі пачало змяркацца) мае граматычнае значэнне
часу.

Граматычнае значэнне знаходзіць сваё матэрыяльнае выражэнне
ўграматычнымсродку: афіксе, службовым слове, змене месца
націску, парадку кампацеитаў у сінтаксічнай канструкцыі, інтанацыі.
Так, граматычнае значэнне часу ў словазлучэнні сустрэцца вясною вы-
ражана, у прыватнасці, не толькі самім лексічным значэннем залежна-
га назоўніка, а і канчаткам творнага склону (-дю); значэнне часу ў
даданай частцы складаназалежнага сказа (калі пачало змяркацца)
выражана службовым словам -- злучнікам халі; значэнне закончанага
трывання ў дзеясловах насыпаць, склікаць выражана месцам націску
(параўн. адпаведныя дзеясловы незакончанага трывання яасыпйць,
склікаць); значэнне прыблізнай колькасці ў выразе прысутнічае чала-
век дваццаць пяць выражана парадкам слоў (параўн. значэнне даклад-
най колькасці пры ўмове прамога парадку слоў: прысутнічае дваццаць
пяць чалавек); значэнне пытання ў сказе Вы ўдзельнічагце ў спабор-
ніцтвах? выражана інтанацыяй -- павышэннем

'

тону голасу ў канцы
сказа (параўн. значэнне сцвярджэння ў апавядалььымсказе Вы ўдзель-
нічаеце ў спаборніцтвах, дзе тон голасу паніжаецца ў канцы" выка-
звання).

Граматычны сродак, як правіла, уваходзіць у склад той граматыч-
най адзінкі, якой ён надае тое ці іншае граматычнае значэнне. Інакш
кажучы, граматычны сродак афармляе гэту адзінку, надае ёй пэўную
граматычную форму. Кожнае граматычнае значэнне абавязкова знахо-
дзіць сваё ўвасабленце ў адпаведнай граматычнай форме.

Граматычныя формы слова могуць быць простымі, або сінтэтычны-
мі, калі граматычны сродак з'яўляецца састаўной часткай словаформы
(напрыклад, канчатак -ою з'яўляецца часткай словаформы творцага
склону вясною), і складанымі, аналітычнымі, калі граматычны сродак
выражаны дапаможным службовым словам (напрыклад, значэнне бу-
дучага часу ў словаформе буду касіць выражапа дапаможнымдзеясло-
вам 6191).

У адной граматычнай форме нярэдка выражаецца пекалькі грама-
тычных значэнняў. Так, у словаформе вясною канчатак -ою паказвае
на жаночы род, адзіпочны лік, творны склон. Сустракаюцца выпадкі,
калі адно і тое ж значэнне знаходзіць некалькі сродкаў рыражэцчя.
Значэнце ўмоўнага ладу ў словаформе ішлі б выражана суфіксам-2-
і часціцай б.

Розныя граматычныя формы адпой і той жа моўнай адзінкі суіс-
нуюць у мове як раўнапраўныя, аднак у маўленні звычайца адна з
форм, найбольш незалежная, лічыцца пачатковай, або зыходнай. На-
прыклад, у радзе форм вясн-а, вясн-ы, бясн-у, вясн ой форма назоўнага
склону лічыцца пачатковай.

з“
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Прыватныя граматычныя зпачэнці аб'ядипоўваюцца ў сістэмы. Так,

значэнні цяперашняга, прошлага і будучага часу дзеясловаў аб'ядноў-

ваюцца ў сістэму часу. Значэнне часу з'яўляецца агульным, аб'ядноў.

ваючым усе тры прыватныя значэнні. У такім выпадку мы гаворым пра

граматычную катэгорыю часу. Значэнні адзінкавасці і множ-

насці аб'ядноўваюцца ў граматычнай катэгорыі ліку, значэнні завер-

шанасці або незавершанасці працэсу -- У граматычнай катэгорыі тры-

вання (віду) і г.д. Кожная граматычная катэгорыя мас сваю сістэму

граматычных значэнняў, якія ўвасоблены ў граматычных фор-

мах. Сістэма такіх граматычных форм называецца пара дыгмай.

Парадыгма можа мець у сваім складзе не меш чым два кампаненты

і абавязкова павінна мець адзіную аспову -- адцягненае, найбольш

агульнае граматычнае зпачэнне, якое і складае сутнасць той ці іншай

граматычнай катэгорыі.

Усе разгледжапыя паняцці і тэрміны (граматычнае значэнне, гра-

матычны сродак, граматычная форма, граматычная катэгорыя, пара-

дыгма) выкарыстоўваюцца як у марфалогіі, так і ў сінтаксісе.

СЛОВА ЯК АСНОЎНАЯ АДЗІНКА МАРФАЛОГІІ

ў 110. Марфалогія-- гэта граматычнае вучэнне аб слове. Аб'ек-

там марфалогіі з'яўляецца асобнае слова, яго граматычныя формы.

Сама назва марфалогія паходзіць з грэчаскіх слоў тогрпе -- "форма"

і 1ото5 -- “вучэнне”,
Слова існуе ў мове як сістэма форм. Уся сістэма форм аднаго сло-

ва -- гэта адзінства, якое мае адно або некалькі цесна звязаных паміж

сабою лексічных значэнняў. Такое адзінства, звычайна прадстаўленае

ў слоўніках сваёй пачатковай словаформай, і лічыцца лексемай.

Асобна ўзятая форма канкрэтнага слова называецца яго словафор-

май.
Марфалогія вывучае правілы ўтварэння слозаформ, адрозненні па-

між рознымі словаформамі адной і той жа лексемы, устанаўлівае мя-

жу паміж словаформамі, якія ўваходзяць у адну парадыгму, і слова-

формамі, якія ўтвараюць другую парадыгму (інакш кажучы, дапамагае

вызначыць, дзе перад намі формыаднаго слова, а дзе -- розныя словы).

ЧАСЦІНЫ МОВЫ

6 11. Часціны мовы

-

гэта лексіка-граматычныя класы слоў,

якія характарызуюцца адзінствам абагульненага значэння, агульнасцю

граматычных катэгорый, пэўнай сістэмай форм, асаблівасцямі ў спалу-

чальнасці з іншымі словамі, асноўнымі сінтаксічнымі функцыямі і спо-

сабамі словаўтварэйня.
Аднясенне слова да пэўнай часціны мовы грунтуецца на аснове ўлі-

ку ўсіх пералічаных адзнак, але не ўсе яны маюць аднолькавую значы-

масць. Кожная часціна мовы мае свае спецыфічныя асаблівасці, што

адрозніваюць яе ад іншых часцін мовы,і ўключае вялікую групу слоў з

розным лексічным значэннем, якія аб'ядноўваюцца абагульненым гра-

матычным значэннем (прадметнасці, прыметы, працэсу і інш.).

У сучаснай беларускай мове традыцыйна вылучаецца дзесяць час-

цін мовы: назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, прыслоўе,

прыназоўпік, злучнік, часціцы, выклічнік, Гэтыя часціны мовыне ахоп-

ліваюць усяго лексічнага складу мовы. Па-за межамі часцін мовыза-

стаюцца гукаперайманн 1-- моўныясродкі, якія служаць для пе-

радачы гукаў жывой і нежывой прыроды (мяў, му, кукарэку, шша і
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г. д.). Гукаперайманні маюць некаторыя рысы,якія збліжаюць іх з вы-
клічнікамі. Не ўключаюцца ў часціны мовыі т. зв. мадальныя сло-
вы -- лексічныя сродкі мадальнай ацэнкі аб'ектыўнай рэчаіснасці або
сродкі перадачы суб'ектыўных адносін да ўласнага выказвання. У сказе
большасць мадальных слоў выступае ў функцыі пабочных (відаць, на-
пэўна, магчыма, канешнеі пад.).

Усе часціны мовы, акрамя выклічнікаў, падзяляюцца на дзве вялікія
групы. Да першай адносяцца паўназначныя, або самастойныя, часціны
мовы-- назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў і прыслоўе.
Да другой -- непаўназначныя часціны мовы, куды ўваходзяць словы,
якія выражаюць адносіны паміж прадметамі, працэсамі, прыметаміі
г. д. Абазначаючыў мысленні адносіны паміж паняццямі, такія словы ў
мове перадаюць адносіны паміж адзінкамі мовы -- словамі, словазлу-
чэннямі, сказамі, мадыфікуюць значэнне слова або сказа. Сюды адно-
сяцца ўсе службовыя словы (прыназоўнікі і злучнікі, а таксама звязкі,
якія афармляюць адносіны паміж дзейнікам і недзеяслоўным выказ-
нікам, напрыклад: быць, стаць, з'яўляцца і інш.; дзеяслоўнае пахо-
джанне звязак дае падставу многім граматыстам не вылучаць звязкі ў
асобную часціну мовы, а разглядаць іх разамз дзёясловамі) і часціцы.

Паўназначныя словы падзяляюцца на знамянальныя і ўказальцыя.
Указальныя, або займеннікавыя, словы не называюць прадметаў, пры-
мет, колькасці або акалічнасці, а толькі ўказваюць на іх. Падзел слоў
на знамянальныяі ўказальныя не супадае з падзелам слоў на часціны
мовы. Да ўказальных слоў адносяцца займеннікі і іншыя займеннікавыя
словы -- няпэўныя лічэбнікі (столькі, колькі, гэтулькі і інш.), займен-
нікавыя прыслоўі (там, тут, туды, сюды, дзе, адкуль і інш.), да знамя-
нальных -- усе астатнія паўназначныя словы, якія называюць прадме-
ты, якасці, працэсы, дзеянні, стан, уласцівасці, лікі, прымету прыметы.

У групе паўназначных слоў супрацьпастаўляюнца два цэнтральныя
класы - імёныі дзеяслоў. Сярод імён вылучаюцца назоўнікі -- назвы
прадметаў, прыметнікі -- назвы прымет, якасцей, уласцівасцей, лічэб-
нікі - абазначэнні колькасці прадметаў. Імёны і дзеяслоў складаюць
асноўны лексічны і граматычны фонд мовы.

Да дзеяслова непасрэдна прымыкае разрад безасабова-прэдыкатыў-
ных слоў, якія выконваюць функцыю адзінага галоўнага члена ў без-
асабовых сказах і абазначаюць стан асобы, асяроддзяі г.д. (весела,
сумна, холадна, шкада, відаць, досыць, нельга і пад.). Такія словы на-
зываюць прэдыкатывамі (або катэгорыяй стану) '.

На базе імён, займеннікаў і дзеясловаў утварыўся клас слоў, якія
абазначаюць прымету якой-небудзь іншай прыметы. Гэта прыслоўі.

Усе пералічаныя класы і разрадыслоў не з'яўляюцца застылыміі
нязменнымі. Паміж часцінамі мовы наглядаецца ўзаемадзеянне, словы
з адной часціны мовы могуць пераходзіць у другую. Такі пераход звы-
чайна абумоўлены зменай сінтаксічнай функцыі слова, ужываннем яго
не ў звычнай, уласцівай яму асноўнай функцыі, а ў іншай, нязвычпай,
неўласцівай. Так, прыметнікі могуць пераходзіць у назоўнікі, пры-
слоўі-- у прыназоўнікі, часціцы -- у злучнікі і г. д. Пераход слоў з ад-
ной часціны мовы ў другую (субстантывацыя, ад'ектывацыя, нумера-
лізацыя, пранаміналізацыя, адвербіялізацыя, прэпазіцыяналізацыяі
інш.) разглядаецца звычайна як адзін са спосабаў словаўтварэння пры
вывучэнні кожнай часціны мовы.

1 Прэдыкатывы (катэгорыя стану) не ва ўсіх граматычных даследаваннях вылу-
чаюцца як асобная часціпа мовы. Безасабова-прэдыкатыўныя словы разглядаюцца рз-

зам з назоўнікамі (шкада), дзеясловамі (відаць), прыслоўямі (весела).



НАЗОЎНІК

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

5 1192. Назоўнік-- часціна мовы з агульным значэннем прадмет-

насці, якая выражаецца ў марфалагічных катэгорыях роду, ліку і скло-

ну. Назоўнікі называюць рэчы, прадметы (абцугі, аўтобус, кажух, ка-

мень, кніга, стол), асоб (даярка, дзіця, дэпутат, жанчына, інжынер),

жывыя істоты і арганізмы (вавёрка, дзяцел, камар, мурашка), рэчывы

(вада, мука, пясок, снег), факты, падзеі, з'явы прыроды (вайна, кані-

кулы, свята, сход; вецер, дождж), а таксама ўласцівасці, якасці, дзеян-

ні, стан, што разумеюцца, уяўляюцца абстрагавана ад прадметаў

(асоб), якія з'яўляюцца іх носьбітамі ці ўтваральнікамі (дабрата, ро-

зум, чырвань, шчасце; барацьба, плаванне).

б 113. У сказе назоўнікі выконваюць розныя сінтаксічныя функцыі.

Часцей за ўсё яны выступаюць у ролі дзейніка або дапаўнения. Назоў-

нікі, якія з'яўляюцца ў сказе дзейнікам, маюць форму назоўнага склону,

у ролі дапаўнення назоўнікі могуць ужывацца ў розных ускосных скло-

нах. Над канюшынныя полем звінелі жаўрукі (Я. Радкевіч): Дуб

стаяў нерухома ў сваёй паважнай застыласці, трымаючы ў развілі-

пах ёмкі ком снегу (Я. Колас).

Назоўнікі могуць выступаць у сказе таксама ў ролі выказніка, неда-

пасаванага азначэння і акалічнасці: Усе мы былі механ ізатары:

я з Вядзернікавым-- камбайнеры, а Сівы і Раман

-

трактары-

сты (Я. Радкевіч); Ён [Бальшакоў] быў і трактарыста, і кам-

байнерам, і апошні год перад вайной--ды рэктарам МТС(І. На-

вуменка); Конь адшукаў на моху глыбокія ўмяціны ад учарашніх

слядоў іпавёзседака да дарогі (І. Чыгрынаў); Пасля вячэры

распалілі касцёр, паселі кружком пад соснам і (І. Навуменка).

ЛЕКСІКА-ГРАМАТЫЧНЫЯ РАЗРАДЫ НАЗОЎНІКАЎ

б 114. У залежнасці ад лексічнага значэння і асаблівасцей праяўлен-

ня марфалагічных катэгорый назоўнікі падзяляюцца на: 1) агульныяі

ўласныя; 9) канкрэтныя і абстрактныя; 3) адушаўлёныя і неадушаўлё-

ныя; 4) асабовыяі неасабовыя; 5) зборныя; б) рэчыўныя.

Агульныя і ўласныя назоўнікі

6 115. У залежнасці ад таго, называецца прадмет як прадстаўнік

цэлага класа ці як індывідуальны, назоўнікі падзяляюцца на агульныя

і ўласныя.
Агульныя назоўнікі абазначаюць цэлыя класы аднародных прад-

метаў, з'яў прыроды, жывых істот, абстрактных паняццяўі г.д. (акно,

кніга, нож; вецер, гром; воўк, настаўніца, сястра, чалавек; Змаганне,

сон, цяжкасць).
Уласныя назоўнікі з'яўляюцца індывідуальнымі назвамі асоб
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(Максім Багдановіч, Грышкевіч, Алена, Якуб Колас), прадпрыемстваў
устаноў, арганізацый (фабрыка «Камунарка», Вярхоўны Савет, Каму.
ністычная партыя Савецкага Саюза), геаграфічных і адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак (Палессе, Дзвіна, Навагрудчына, Мінск). Да
ўласных назоўнікаў належаць клічкі жывёл (Жучка, Красуля), астра-
намічныя назвы (Венгра, Марс), назвы газет, часопісаў, літаратурных
твораў, навуховых прац («Звязда», «Маладосць», «Дрыгва», «Фізіка»
(назва падручніка)) і іншых адзінкавых, у сваім родзе прадметаў,
з'яў рэчаіснасці. :

Канкрэтныя і абстрактныя назоўнікі

ў 116. Усе агульныя назоўнікі падзяляюцца на канкрэтныяі аб-
страктныя.

Канкрэтныя назоўнікі абазначаюць прадметы рэчаіснасці (бя-
роза, дарога, дом, камбайя, кніга, лес, сані) і з'явы прыроды (бура, ве-
цер, дождж). Да канкрэтных належыць частка назоўнікаў, якія аба-
значаюць дзеянне, стан, час, грамадскія падзеі і некаторыя іншыя
з'явы навакольнай рэчаіснасці (адказ, занятак, практыкаванне; запа-
ленне, захворванне; дзень, раніца; мітынг, канікулы, рэвалюцыя), калі
яны ўяўляюцца як канкрэтныя і паддаюцца лічэнню.

- Канкрэтныя назоўнікі маюць формы адзіночнага і множнага ліку.
Абстрактныя назоўнікі абазначаюць адцягненыя паняцці,

якасць, дзеянне, стан (рэалізм; дабрата, устойлівасць, цяжкасць, чыр-
вань; знаходжанне, касьбаі г. д.).

Яны могуць спалучацца толькі са словамі няпэўнай колькаснай се-
мантыкі (мяога радасці, мала гонару) і ад іх звычайна не ўтвараюцца
формы множнага ліку. Утварэнне форм множнага ліку магчыма толькі
ад тых назоўнікаў, якія набываюць значэнне канкрэтнасці (цяжкасць--
вялікія цяжкасці, чытанне -- Коласаўскія чытанні, бяда-- усе беды,
радасць -- першыя радасці).

Некаторыя абстрактныя назоўнікі з'яўляюцца множналікавымі (аб-
ставіны, агледзіны) або маюць форму множнага зіку, якая адрозніва-
ецца семантыкай ад аднакарэнных назоўнікаў адзіночнага ліку (вы-
бар-- выбары ў Вярхоўны Савет, збор--вайскозыя зборы, зборы ў
дарогу).

Адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоўнікі

5 117. Усе назоўнікі дзеляцца на адушаўлёныя і неадушаўлёныя.
Адушаўлёныя назоўнікі з'яўляюцца назвамі людзей і жывых

істот: дачка, ткачыха, трактарыст, чалавек; заяц, карова, муха, рыба
і г. д.

Заўвага. Да адушаўлёных назоўнікаў не адносяцца назвы дрэў і раслін (вяд-
ба, ядловец; васілёк, дзівасіл) і назвы, якія абазначаюць сукупнасць жывых істот
(чарод, натоўп, рой, статак, табун).

Неадушаўлёныя назоўнікі гэта назвы прылад, рэчаў, дрэў і
раслін, з'яў прыроды, абстрактных паняццяўі інш.: машына, столі бя-
роза, лес, мак; град, мароз; смех, хуткасцьі г. д. !

Парадыгмы адушаўлёных і неадушаўлёных назоўнікаў у множным

ліку адрозніваюцца паслядоўна: у адушаўлёных назоўніках вінавальны

склон супадае з родным: Р. (няма) сыноў, жанчын, насякомых;
В. (бачу) сыноў, жанчын, насякомых. У неадушаўлёных назоўніках ві-
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навальны склон супадае з назоўвым: Н. памідоры, слівы, вокны;

В. (бачу) памідоры,слівы, вокны,

У парадыгме адзіночнага ліку адушаўлёнасць і неадушаўлёнасць

выражана толькі ў пазоўніках мужчынскага роду з чыстай асно-

вай: Р. (няма) сына; В. (бачу) сына. Але Н. (ляжыць) памідор;

В. (з'еў) памідор. Словы жаночага роду не маюць фармальнага разме-

жавання адушаўлёнасці -- неадушаўлёнасці: Р. (Няма) жанчыны, слі-

вы; В. (бачу) жанчыну, сліву. Тое ж датычыцца пазоўнікаў піякага ро-

ду: Н. насякомае, акно; В. (бачу) насякомае, акно.

6 118. У некаторых пазоўніках межы суадноснасці адушаўлёнасці --

неадушаўлёнасці хістаюцца, ад чаго залежыць марфалагічнае выра-

жэнне вінавальнага склону.
1. Назоўнікі вірус, мікроб, бактэрыя, амёба, інфузорыя, якія абазна-

чаюць ніжэйшыя жывыя арганізмы, у вінавальным склоне часцей ма-

юць форму, агульную з формай назоўнага склону (вывучаць бактэрыі,

выявіць вірус). Форма, агульная з родным склонам, ужываецца радзей

(вывучаць бактэрый, выявіць віруса).

9. Назоўнікі мярцвяк, нябожчык успрымаюцца як жывыя істотыі

таму марфалагічна ў вінавальным склоне афармляюцца як адушаў-

лёныя назоўнікі (успомніць нябожчыка, знайшлі мерцвяка).

Назоўнік труп у вінавальным склоне звычайна мае форму, якая су-

падае з формай назоўнага склону (нясуць труп).

З. Назоўнікі лялька, матрошка звычайна прымаюць марфалагічныя

прыметы адушаўлёнасці: яны былі падобны на лялек; прынеслі ў дзі-

цячы сад прыгожых матрошак. Але гуляць ў лялькі.

4. Як адушаўлёныя назоўнікі могуць змяняцца назвы некаторых

танцаў (гапак, казачок, крыжачок): Па яго патрабаванню аркестр грае

гапака (І. Дуброўскі); Яшчэ танцавалі «Гапака», потым «Юрачку»

(І. Гурскі).
5. Форма вінавальнага склону супадае з формай роднага і для наз-

ваў фігур, карт у шахматных і картачных гульнях: Мытвайго слана

кульнём (У. Корбан); Кладу крастовага караля (Я. Васілёнак); Пад

туза хадзі (Я. Колас); даць козыра.

Асабовыя назоўнікі

6 119. Адушаўлёныя назоўнікі, якія абазначаюць асоб, называюцца

асабовымі. Ў групу гэтых назоўнікаў уваходзяць назвы асоб па іх

сацыяльнай, нацыянальнай і палітычнай прыналежнасці (бядняк,

рабочы, селянін; беларус, літовец; камуніст), па роду грамадскайі

працоўнай дзейнасці (дэпутат, настаўнік, прафесар), па полу і ўзросту

(дзяўчына, мужчына, падлетак), па адносінах паміж людзьмі (брат,

жонка, сябар), па месцу жыхарства (гараджанін, мінчанін), па розных

якасцях (весялун, герой, гуляка, патрыёт)і інш.

Зборныя назоўнікі

б 120. Сярод агульных назоўнікаў выдзяляецца па значэнню і мар-

фалагічных адзнаках група зборных назоўнікаў. Характэрнай

прыметай гэтых назоўнікаў з'яўляецца адсутнасць у іх форм множнага

ліку.
Да зборных назоўнікаў адносяцца словы, якія абазначаюць сукуп-

пасць людзей, жывых істот, аднародных прадметаў як адно непадзель”

нае цэлае і выражаюць гэта значэнне пры дапамозе суфіксаў -ст8-а,

-цтв-а, -і-о, -і-э, -ыў-а, -ат-а, -от-а, -н-я, -ур-а, -ар-а, гіна, -ын-а, -нік,
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-няк і некаторых іншых: вучнёўства, настаўніцтва, звяр'ё, лам'ё, пер'е,
карэнне, піянерыя, бедната, галота, дворня, агентура, дзетвара, машка-
ра, садавіна, бярэзнік, хмызняк і інш.

Да зборных адносяцца таксама назоўнікі, якія выражаюць збор-
насць лексічна: зброд, люд, моладзь, мэбля, хлам, чарот.

Рэчыўныя назоўнікі

ў 121. Назоўнікі, якія абазначаюць назвы рэчываў аднароднага са-
ставу, называюцца рэчыўнымі. Такія рэчывы можна дзяліць на
часткі (частка рэчыва не траціць прыметы цэлага). Да рэчыўных на-
зоўнікаў належаць назвы хімічных элементаў (азот, аміяк, кобальт),
выкапняў (вугаль, торф), прадуктаў харчавання (алей, малако, мёд,
мука, хлеб, цукар), лякарстваў (аспірын, валідол, цытрамон), сельска-
гаспадарчых культур (авёс, жыта), тканін (бастон, шоўк), розных ма-
тэрыялаў(асфальт, цэмент) і інш.

Звычайна рэчыўныя назоўнікі ўжываюцца або толькі ў адзіночным,
або толькі ў множным ліку: воцат, медзь, торф, чай; дрожджы, духі,
крупы.

Катэгорыя роду

ў 122. Марфалагічная катэгорыя роду праяўляецца толькі ў формах
адзіночнага ліку, але яна ўласціва назоўніку як слову ва ўсёй сістэме
яго форм. У залежнасці ад семантычных або марфалагічных прымет
назоўнікі адносяцца да аднаго з трох родаў: му жчынскага (агра-
ном, дуб, Іван, салавей, старшыня), жаночага (бяроза, настаўніца,
песня, радасць) і ніякага (акно, поле, цемя, цяля). Кожная з тэтых
груп характарызуецца адпаведнымі граматычнымі сувязямі з прымет-
нікамі, займеннікамі, дзеепрыметнікамі і дзеясловамі ў форме прошла-
га часу і ўмоўнага ладу (новы дом, новая кніга, новае плацце; мой
бацька, мая маці, маё дзіця; дыктант напісан, праца завершана, пісьмо
адаслана; лес шумеў (бы), вада цякла (0), дзіця прыйшло (б).

Класіфікацыя назоўнікаў па родах

ф 123. Па марфалагічных прыметах да назоўнікаў мужчынска-
га роду адносяцца:

1) назоўнікі з асновай на цвёрды зычныі г, к, х, якія ў назоўным
склоне маюць нулявы канчатак: завод, лес, рыбалоў, салдат; біёлаг,
бярэзнік, настаўнік, мох;

2) большасць назоўнікаў з асновай на ж, дж, іш, ч, ріц і нулявым
канчаткам у назоўным склоне: дождж, нож, шалаш, плач, вецер, палац;

3) назоўнікі з асновай на мяккі зычныі й, якія ў назоўным склоне
маюць нулявыканчатак і канчатак -я або -ю ў родным склоне: алень,
вугаль, гай.

Па значэнню да назоўнікаў мужчынскага роду адносіцца частка на-
зоўнікаў з канчаткам -а(-я):

1) назоўнікі, якія абазначаюць асоб мужчынскага полу: бацька, вая-
вода, дазорца, дзядзька, мужчына, мула, старшыня, старшына, тама-
да,тата, хлапчына;

2) мужчынскія асабовыя ўласныя імёны: Даніла, Мікола, Міша;
З) назоўнікі з эмацыянальна-ацэначнымі суфіксамі -к-, -як-, -іск-

(-ыск-), -ішч- (-ышч-): верабейка, салавейка, каняка, даміска, вятрыска,
галасішча, вятрышча, дамішчаі пад.;
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4) назоўнікі сабака, цюцька,

Па значэнню да мужчынскага роду адносяцца таксама:

1) іншамоўныя нескланяльныя назоўнікі, якія абазначаюць асоб

мужчынскага полу або сукупнасць асоб, а таксама жывых істот неза-

лёжна ад палавой прыналежнасці: аташэ, буржуа, дэндзі, кюрэ,

ранцье, парцье, янкі; грызлі, какаду, кенгуру, поні, фламінга, шымпан-

зе і інш.

. Заўвага. Назоўнікі івасі і цэцэ адносяцца да жаночага роду, відаць, пад уплы-

вам граматычнага роду слоў рыба, муха.

9) некаторыя неадушаўлёныя нязменныя назоўнікі: салана, сірока,

тарнада (назвы вятроў), бенгалі, пушту, фіджы, хіндзі (назвы моў),

пенальці, экю.
3) нязменныя назвы гарадоў: Батумі, Дэлі, Сочы, Чыкагаі г. д.

Па марфалагічных прыметах да жаночага роду адносяцца:

1) назоўнікі, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку заканчваюц-

ма на -а(-я): булка, вясна, зямля, кніга, кропля, настаўніца, сажа, сас-

на, ткачыха, шаша, хмара;

9) назоўнікі з асновай на мяккі зычны, радзей на ч, ш, ж, р, б, ф, ў,

якія ў назоўным склоне маюць нулявы канчатак, а ў родным склоне

канчатак -і або -ы: гладзь, дэталь, моладзь, намаразь, нацыянальнасць,

памяць, соль, якасць; ноч, рэч, шчолач, мыш, залеж, Свір, глыб, верф,

кроў. '
Йа значэнню да жаночага роду адносіцца назоўнік маці і запазы-

чаныя нязменныя назоўнікі, якія абазначаюць асоб жаночага полу:

1) агульныя назвы: ледзі, мадам, міс, місіс, пані, фрау, ханум;

2) імёны і прозвішчы жанчын: Кармэн, Мэры, Элен, Зэгерс, Шагі-

нян;.
а таксама:

1) назвы дзяржаў, рэк, гор, пустынь: Чылі, Нікарагуа, Місісіпі,

Ай-Петры, Кіліманджара, Гобі;
2) назоўнікі кальрабі (гатунак капусты), беры-беры (хвароба).

Па марфалагічных прыметах да ніяка га роду адносяцца:

1) назоўнікі, якія маюць канчаткі -е, -0(-ё), -а: зерне, поле, галлё,

жыццё, вядро, дупло, воблака, неба, мора, Сонца; ;

9) назоўнікі на -мя: бярэмя, вымя, імя, племя, полымя, семя, Стрэ-

мя, цемя;
:

3) назоўнікі на -я(-ё), якія абазначаюць маладых істот: ваўча-

ня(ё), гусяня(ё), парася (8), а таксама дзіця, хлапчаня(ё), дзяўчо;

4) назоўнікі з суфіксамі  -ств-а, -анн-е, -ени-е, ішч-а (ышч-а)

прадпрыемства, сялянства, хадайніцтва: меркаванне; насенне; во-

гнішча, іржышча.
Да ніякага роду адносяцца таксама:

1) большасць неадушаўлёных нязменных назоўнікаў: алібі, бюро,

інтэрв'ю, кіно, леча, метро, пюрэ, рагу, радыё, фае, фота;

9) нязменныя назвыазёр: Антарыё, Ківу, Чад;

3) словы, што пераходзяць у назоўнікіз часцін мовы, якія не маюць

родавых форм: вялікае «дзякуй», гучнае «ура», пачулася працяжнае

«выганяй», тваё «я», сказаў апошняе «бывай».

5 124. Значная колькасць назоўнікаў, якія абазначаюць асоб па

роду іх дзейнасці, па характару пасады, па ўдзелу ў грамадскім і па-

літычным жыцці і пад., а таксама служаць дпя выражэння адмоўнай

характарыстыкі асобы, у літаратурнай мове маюць толькі форму

мужчынскага роду, хаця могуць абазначаць і асоб гканочага полу
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(аграном, брыгадзір, дэпутат, камсорг, начальнік, паштальён; абібок,
лодар, невук і інш.), папрыклад: начальнік канструктарскага бюро
хамвольнага камбіната К. І. Лебедзева (Звязда, 1972); сакратар
лартыйнай арганізацыі панчошнага камбіната В. А. Юлава (Звязда,
1972); камуніст, кавалер ордэна Леніна Людніла Мікалаеўна
Журбіла (Там жа); аграном Зінаіда Фёдараўна Есемчык (А. Бя-
левіч).

У публіцыстычным стылі і ў мове мастацкай літаратуры назоўнікі
тэтага тыпу, а таксама назоўнікі мужчынскага роду на -а (-я), калі
яны абазначаюць асоб жаночага полу і маюць пры сабе прыдатак,які
называе прозвішча асобы, спалучаюцца з дзеясловамі прошлага часу
ў форме жаночага роду: Сказала карэспандэнту ТАСС начальнік
бюро надвор'я І. Н. Сяргеева (Звязда, 1972); Ля тэлефона была га-
лоўны інжынер прадпрыемства А. Дацэнка (Звязда, 1979); Дапама-
гала ім у гэтым кіраўнік канструктарскага бюро ... Лідзія Уладзімі-
раўна Лапіна (Піянер Беларусі, 1972).

Заўвага. Прыметнікі з такімі назоўнікамі дапасуюцца ў родзе, г.зн. маюць
«форму мужчынскага роду: Старшы аграном павярнула на вузкую сцежку (М. Па-
слядовіч); Паліна Пікандраўна з калгасным аграномам Аняй Кавалёвай гэтыя
дні аглядаюць землі (І. Дуброўскі). Аднак у гутарковай мове пры назоўніках муж-
чынскага роду на -а (-я), якія абазначаюць асоб жаночага полу, прыметнікі і займен-
нікі сустракаюцца ў форме жаночага роду: прыйшла наша стараста Ніна; вы-
ступіла новая суддзя Сакалова.

Паралельныя назвы для абазначэння асоб жаночага полу замаца-
валіся ў нейтральным стылі ў тых выпадках, калі прафесія ў роўнай
мерызвязана як з жаночай, так і з мужчынскай працай. Напрыклад:
лабарант -- лабарантка, прадавец -- прадаўшчыца, выкладчык -- вы-
кладчыца, настаўнік -- настаўніца, студэнт - студэнтка, пісьменнік --
пісьменніца, артыст -- артысткаі г.д.

Аднак, нягледзячы на свабоднае ўтварэнне падобных назваў у фор-
ме жаночага роду, не ўсе яны выкарыстоўваюцца ва ўсіх стылях. Так,
'у афіцыйна-дзелавым стылі перавага аддаецца ўтварэнням мужчын.
скага роду: Узнагародзіць граматай старшага прадаўца Іва-
нову; Спраўка выдадзена лабаранту Марозавай; Характары-
стыка выкладчыка кафедры беларускай мовы Ганчаровай.

Назоўнікі агульнага роду

6 125, У беларускай мове ёсць група назоўнікаў на -а (-я) т.зв.
агульнага роду, якія абазначаюць асобу мужчынскага або жаночага
полу ла характэрнаму дзеянню або прымеце. Часцей за ўсё гэтыя
назоўнікі маюць эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку, і сфера іх
ужывання -- размоўны стыль мовы. Сінтаксічнымі паказчыкамі роду
з'яўляюцца канчаткі прыметнікаў, дзеепрыметнікаў, парадкавых лі-
чэбнікаў, дзеяслоўных форм прошлага часу, што ў залежнасці ад полу
асобы, якую абазначаюць такія назоўнікі, прымаюць форму мужчын-
скага ці жаночага роду. Назоўнікаў агульнага роду ў беларускай мове
каля сотні: абжора, абдзірала, аб'ядала, адзіночка, бадзяга, беларуч-
ка, боўдзіла, брыда, валацуга, выскачка, гуляка, дурніла, дурніца, 9у-
рыла, жмінда, забіяка, забойца, задавака, задзіра, зазнайка, Заіка,
Здыхля, здыхляціна, злачынца, зубрыла, калека, кніганоша, крыўляка,
лежабока, ляўша, малайчына, манюка, мурза, мямля, назола, насупа,
начніца, недавучка, недалуга, недарэка, непаседа, нераўня, нязгрэба,
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няздара, няўклюда, няўмека, падліза, памаўза, папрашайка, пачвара,

пісака, плакса, праныра, прыдзіра, прыблуда, пустамеля, п'яніца, раз-

мазня, разява, разявака, расцяпа, румза, салапяка, самавучка, Сарві-

галава, святоша, сірата, сіраціна, сіўка, скнара, скупянда, служка, со-

ня, стыляга, сцерва, творца, туляга, тупіца, урода, ханжа, хапуга, цёз-

ка, ціхоня, чужаніца, чысцёха, шаляніца, шэльма і некаторыя іншыя.

Да назоўнікаў т.зв. агульнага роду адносяцца словы гняўко, нямко,

хвалько, а таксама бытавыя формы ад афіцыйных уласных імён тыпу

Саша, Лёня, Слава, Валя, Шураі інш.

Граматычны род абрэвіятур

6 126. Граматычны род абрэвіятур вызначаецца або па структуры

скарачэння, або па сэнсу,г. зн. па апорнаму слову расшыфроўкі.

Па структуры скарачэння да мужчынскага роду адносяцца:

1) «ініцыяльныя» гукавыя абрэвіятуры, якія заканчваюцца на

зычны і пішуцца малымі літарамі: загс (запіс актаў грамадзянскага

стану), дот (доўгачасовы агнявы пункт);

9) абрэвіятуры, якія складаюцца з пачатковых частак слоў або з

пачатковых частак слоў і пачатковых гукаў (або назваў літар): абком

(абласны камітэт), ваенком (ваенны камісар), ваенкор (ваенны ка-

рэспандэнт), ваенрук (ваенны кіраўнік), ггафак (геаграфічны факуль-

тэт), дзяржплемгас (дзяржаўная племянная гаспадарка), дзяржстрах

(дзяржаўнае страхаванне), Дзяржтэхвыд (Дзяржаўнае тэхнічнае вы-

давецтва), дыямат (дыялектычны матэрыялізм), Завуч (загадчык на-

вучальнай часткі), калгас (калектыўная гаспадарка), камбат (каман-

дзір батальёна), камсорг (камсамольскі арганізатар), камсамол

Камуністычны Саюз Моладзі), лясгас (лясная гаспадарка), Мінбуд

(Міністэрства будаўніцтва), мясцком (мясцовы камітэт), прафорг

(прафсаюзны арганізатар), рыбгас (рыбная гаспадарка), сацстрах

(сацыяльнае страхаванне)і інш.
Род некаторых абрэвіятур вызначаецца па сэнсу. Абрэвіятуры, якія

складаюцца з пачатковай часткі слова і цэлага слова, а таксама абрэ-

віятуры, якія ўтвораны шляхам спалучэння пачатку першага слова з

пачаткам і канцом другога слова або толькі з яго канцом, маюць той

жа род, што і апошняе слова: ашчадкаса ж., ашчадкніжка ж., арграбо-

та ж., аргаддзел м., эсмінец м. (эскадронны мінаносец), ваенкамат м.

(ваенны камісарыят), мапед м. (матацыкл-веласіпед). Абрэвіятуры,

якія ўтвораны шляхам спалучэння часткі слова з назоўнікам у форме

ўскоснага склону, адносяцца да таго ж роду, што і першае скарочанае

слова: камроты м. (камандзір роты), кампалкам. (камандзір палка).

Род літарных і гукавых абрэвіятур, якія пішуцца вялікімі літарамі,

часцей за ўсё вызначаецца па сэнсу апорнага слова зыходнага слова-

злучэння: ДУМ м. (Цэнтральны універсальны магазін), ДАСТм.

(Дзяржаўны агульнасаюзны стандарт), ДТ м. (Дом тэхнікі), МАЗ м.

(Мінскі ордэна Леніна і ордэна Кастрычніцкай Рэвалюцыі аўтамабіль-

ны завод), АТК м. (аддзел тэхнічнага кантролю), СП м. (Саюз пісь-

меннікаў), ДДСА м. (Цэнтральны Дом Савецкай Арміі імя М. В.

Фрунзе), ВЛКСМ м. (Усесаюзны Ленінскі Камуністычны Саюз Мо-

ладзі), БДУ м. (Беларускі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяр-

жаўныуніверсітэт імя У. І. Леніна), БССР ж. (Беларуская Савецкая

Сацыялістычная Рэспубліка), ВДНГ ж. (Выстаўка дасягненняў на-

роднай гаспадаркі), МТС ж. (машынна-трактарная станцыя), ГЭС ж.

(гідраэлектрастанцыя), БелСЭ ж. (Беларуская Савецкая Энцыклапе-

дыя), РТС ж. (раённая тэлефонная сетка), ЭВМ ж. (электронная вы-
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лічальная машына), АТС ж. (аўтаматычная тэлефоцная станцыя),
СКБ н. (спецыяльнае канструктарскае бюро), СНТ н. (студэнцкае на-
вуковае таварыства), ДКБ н. (цэнтральнае канструктарскае бюро).

Аднак род некаторых ініцыяльных абрэвіятур, якія ўтвараюць склад
і канчаюцца на зычны, можа вызначацца не па сэнсу, а па структуры
скарачэння. Так, у моўнай практыцы абрэвіятуры БАМ (Байкала-
Амурская магістраль), ВАК (Вышэйшая атэстацыйная камісія), ТАСС
(Тэлеграфнае агенцтва Савецкага Саюза) адносяцца часцей да муж-
чыцскага роду, хаця апорныя назоўнікі ў іх жаночага і ніякага роду!.

Варыянтныя родавыя формы

ў 127. Невялікая колькасць назоўнікаў у сучаснай беларускай мо-
ве мае варыянтныя родавыя формы:

Жаночы род Мужчынскі род

зала зал

замша замш

салата салат

таполя топаль

Перавага аддаецца формам жаночага роду.

Мужчынскі род Жаночы род

клавіш клавіша
санаторый санаторыя"
сахарын сахарына
тыгр тыгра.

Перавага аддаецца формам мужчынскага роду.

Некаторыя назоўнікі, якія ў літаратурнай мове ўжываюцца ў муж-
чынскім родзе, у мове мастацкай літаратурыі гутарковымстылі могуць
мець форму жаночага або ніякага роду.

Да іх ліку адносяцца: боль, дыяганаль, жаваранак, жаль, каромы-
сел, комін, мазоль, медаль, мухамор, палын, пасаг, пачак, плёс, раяль,
россып, рукапіс, сабака, сажань, статак, стэп, табель, туфель, фальш,
цень, цуд, шаль, шампунь, шынель, яблык. Прыклады адступленняў ад
літаратурнай нормы: [Карусь] цыркаў сліну З-За белай коміны на
хату (Я. Колас); Малады спартсмен., прыціскаў букеты кветак да
ззяючай на грудзях залатой меда лі чэмпіёна (Беларусь, 1978); На
тварах - Смяротная цень (П. Броўка); Рот заткнёны канцом шалі
(К. Крапіва); Успамінаў потым Андрэй перацягнутую ў таліі шырокім
салдацкім рэменем старэнькую шынель (І. Сіняўскі); Вось дзе
сабака закопана (І. Гурскі); Да чаго жпрыгожа казах-
скаяі ўзбекская стэп (Я. Коласе); Паступіў ёй на туфлю
(М. Лынькоў); Прынясіце мне дзве пачкі папярос (К. Крапіва); Ма-
роз паказаў у той бок, дзе крумкала, квакала ў тысячу галасоў зя лё-
нае плёса (М. Лобан);- У сярэдзіне чэрвеня такое цуда! -
ён узяў памідор (І. Шамякін); Падхопіць на каромысла паўнюткія
вёдры (А. Ус). ,

У паэтычных творах такія парушэнні могуць паяўляцца ў сувязі
з неабходнасцю захавання рыфмы.

1 Указанне на граматычны род кожнага асобнага сьладанаскарочанага слова і
абрэвіятуры патрэбна глядзець у слоўпіках.
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Напрыклад, У Я. Коласа: Вось звоны звоняць ціха, гожа, Спявае

жаваранка божа, А ёй утораць пташак хоры..; Міхал не спіць, а

боль тупая Яму пад сэрца падступае.

Толькі як назоўнікі жаночага роду павінны ўжывацца словы жыра-

фа, камода, кішэнь (кішэня), папера, пасма, габака, трэль, шпона.

Ужыванне гэтых назоўнікаў У мужчынскім родзе з'яўлясцца адступ-

леннем ад літаратурнай нормы: Тут стаяў нікеліраваны ложак, ка-

од, стол (І. Навуменка); Пабялеў, як той папер (Я. Колас); ГЛю-

ба] падтыкае мезенцам пад цёплую хустку непаслухмянае п ас-

ма (А. Карпюк); Запіхнуў паперку ў наеру дны кішэнь

(В. Быкаў). .

Катэгорыя ліку

б 128. У сучаснай беларускай літаратурнай мове для назоўнікаў

характэрны дзве формы ліку--адзіночнага і множнага. Фор-

мы адзіночнага ліку ўказваюць на адзін прадмет, з'яву (С104, год, да-

гавор, газета, акно) або на сукупнасць, непадзельнасць (мёд, малаке,

лісце, студэнцтва, моладзь). Формы множнага ліку ўказваюць на раз-

дзельную множнасць прадметаў, з'яў (сталы, гадь.;, дагаворы, газеты,

вокны). Формы множнага ліку могуць абазначаць таксама сукупнасць

прадметаў або асоб (валасы, французы, беларусы).

б 199, Не паддаюцца лічэнню і маюць толькі форму адзіночнага

ліку:
1) рэчыўныя назоўнікі: азот, віка, віно, волаза, вугаль, гарох, гразь,

жвір, золата, кісель, клей, малако, масла, мёд, ртуце, рыс, сала, салома,

соль, чарніла, ячмень;

9) зборныя назоўнікі: апаратура, бярэзнік, вучнёўства, галлё, ка-

рэнне, лістота, моладзь, пер'е, птаства, радня, студэнцтва;

3) абстрактныя назоўнікі, якія абазначаюць дзеянні, якасці, улас-

цівасці, стан: бляск, бурленне, ветлівасць, глыбіня, дрымота, ініцыя-

тыва, калектывізм, мараль, неабдымнасць, непрыемнасць, радасць,

смех, суседства, яскравасцьі г.д-;

4) назоўнікі, якія “абазначаюць грамадска-палітычныя вучэнні,

формы дзяржаўнага ладу, мерапрыемствы і пад.: марксізм, сацыялізм,

аўтаматызацыяі інш;
5) назоўпікі, якія абазначаюць напрамкі свету: захад, поўдзень,

поўнач, усход;

6) большасць уласных назваў: Івая, Вольга, Пятровіч, Мінск, Нё-

лан, Няміга, Азія, Афрыка, Урал, Венера, Юпітэр.

Але ў пэўных сітуацыях ад некаторых адзіночналікавых назоўнікаў

могуць утварацца формы множнага ліку. Некаторыя рэчыўныя назоў-

нікі ў форме мпожнага ліку абазначаюць від, гатунак: вада -- воды

(міперальныя), раса-- росы (вячэрнія), віно -- віны (сухія, дэсерт-

ныя), гразь -- гразі (лячэбныя), соле -- солі (калійныя).

Форма множнага ліку некаторых абстрактных назоўнікаў абазиа-

чае канкрэтнае праяўленне пэўных якасцей, уласцівасцей або шмат-

актнае дзеянне: непрыемнасць -- многа непрыемнасцей у адзін дзень,

радасць -- радасці сустрэч, хуткасць -- хуткасці, гонка -- гонкі.

Адносіны адзіночнага і множнага ліку пекаторых рэчыўных і аб-

страктпых пазоўнікаў адлюстроўваюць розніцу ў велічыні, масе,

аб'ёме, прасторы, штэнсіўнасці праяўлення: авёс -- аўсы, пясок -- пяскі

пустыні, спег-- снягі Поўначы, ячмень гг ячмяні; боль -- болі ў воб-

ласці сэрца, шум -- шумы. Прыкладыз мастацкай літаратуры: Я бачу

роўныя пакаты Палёў за Нёманам і іх шаты -- Аўсоў палоскі, лавы

жыта (Я. Коласе); Над полей, дзе спелі жыта іпшаніцы. І мыліся ў
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росах аўсы, Прайшла, празваніла свой час навальніца На ўсе галасы
(Я. Колас).

Формы множнага ліку ўласных імён ужываюцца для абазначэння
розных асоб: у класе дзве Валі; у інстытуце працуюць дзве І вано-
вы; браты Казловы; муж і жонка Пятровічы, сям'я Урбано-

вічаў.
б 130. Толькі формы множнага ліку маюць:
Г) назоўнікі, якія абазначаюць прадметы, што складаюцца з дзвюх

або больш аднолькавых частак: абцугі, акуляры, вароты, вусны, граблі,
грудзі, дзверы, клешчы, каралі, краты, кросны, куранты, лічыльнікі,
лескі, лейцы, лёгкія, нажніцы, нары, насілкі, пласкагубцы, сані, шалі,
шалкі, шлейкіі г. д., а таксама некаторыя іншыя прадметы: но“вы, сёні,
яслі;

2) назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць чаго-небудзь як мност-
ва: аліменты, грошы, джунглі, мемуары, рэсурсы, субтропікі, тропікі,
фінансы;

3) назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць асоб, грамадскія лплас-
ты: бацькі, людзі, кадры, нізы;

4) ад'ектыўныя назоўнікі, якія з'яўляюцца батанічнымі і заалагіч-
нымі тэрмінамі: вязавыя, губацветныя, злакавыя, цытрусавыя; жвач-
ныя; некаторыя сельскагаспадарчыя тэрміны: азімыя, яравыя.

5) рэчыўныя назоўнікі, якія абазначаюць аднародную масу: бялі-
лы, дрожджы, духі, крупы; некаторыя віды ежы: біткі, зразы, мазгі,
прысмакі, тэфтэлі; рэшткі чаго-небудзь: аб'едкі, апілкі, ачысткі, памыі;
матэрыялы: абоі, дровы, лесаматэрыялы;

б) абстрактныя назоўнікі, якія абазначаюць дзеянні, працэсы, што
адбываюцца працягла або выконваюцца многімі: выбары, заработкі,
перавыбары, провады, роды; бытавыя абрады: дажынкі, імяніны, па-
мінкі, радзіны; адрэзкі часу: канікулы, Суткі; віды гульняў: жмуркі,
хованкі, шахматы;

7) некаторыя ўласныя геаграфічныя і астранамічныя назвы: Але-

лы, Карпаты, Філіпіны, Баранавічы, Смалявічы, Навасёлкі, Бараўляны,
сузор'е Плеяды.

Множналікавыя назоўнікі, якія абазначаюць прадметы, што можна

лічыць (абцугі, дзверы, нажніцы, сені, штаны), а таксама некаторыя

назоўпікі з часавым значэннем могуць мець супрацьпастаўленне адзін-

кавасць -- множнасць, якое выражаецца сінтаксічна. Значэнне адзін-

кавасці перадаецца спалучэннямі тыпу адны абцугі, адны нажніцы,
адны суткі, а значэнне множнасці (звычайна пры ўказанні колькасці да

пяці) спалучэннямі са зборнымі лічэбнікамі (двое нажніц, чацаёра су-

1ак) або з колькаснымі ці пяпэўна-колькаснымі лічэбнікамі (дзесяць
дзвярэй, дваццаць пяць сутак, некалькі насілак).

Састаўныя лічэбнікі, у склад якіх уваходзіць лічба два, тры, чатыры,

з множцалікавымі назоўнікамі пе спалучаюцца, Няправільнымі з'яў.

ляюцца як спалучэнні бваццаць тры суткі, так і дваццаць трог сутак.
У такіх сітуацыях трэба выкарыстоўваць апісальныя канструкцыі:
дваццаць тры дні і ночы; дваццаць тры пары нажніц.

ў 131. Ад множналікавых назоўнікаў трэба адрозніваць словы, якія

ўжываюцца пераважна ў множным ліку, але маюць і форму адзіночна-
га ліку: блізняты, боты, буцы, гетры, ініцыялы, лыжы, панажы, поручні,
туфлі, чаравікі і некаторыя іншыя.

ў 132. У творах мастацкай літаратуры і ў гутарковай мове адзна-
чаецца ўжыванне форм тыпу бруссі, бярвенні, валоссі, зуб'і, камённі,
калоссі, карэнні, коллі, крыллі, лісці, паводдзі, пер'і, праменні і пска-

торыя іншыя, якія па марфалагічнай структуры суадносяцца са зборны-
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мі пазоўнікамі бруссе, бярвенне, валоссе, зуб'е, каменне і г.д. і ўспры-

маюцца як формы множнага ліку ад гэтых назоўнікаў: Яны вышлі на

пустыр, дзе нікога не было, і спыніліся каля яруса акуратна зложаных

бярвенняў (Я. Колас); Па пагорках і паўднёвых схілах пабялела

жыта, пахілілася долу важкімі калоссямі (А. Асіпенка); / ка-

лоссі мнагазначна Хіляць, гнуць галовы (Я. Колас); Па краях папя-

рэчных баразёнак валяліся вырытыя з карэннямі раслінкі (П. Бе-

разняк); Гэты шэпт здаваўся яму ледзь прыкметным подыхам ветру

па лісцях (З. Бядуля); Калі-нікалі апускаліся на паляну бусловыя

пер'і (З. Бядуля).
У літаратурнай мове для абазначэння больш як аднаго прадмета

ўжываецца форма множнага ліку: брусы, бярвёны, валасы, Зубы, ка-

мяні, каласы, калы, карані, павады, палазы, пёры, прамяні, Для выра-

жэння множнасці як адзінага цэлага -- формы бруссе, валоссе, калос-

се, лісце, коллеіг. д.
б 133. Сінтаксічным шляхам выражаецца супрацьпастаўленне

адзінкавасць -- множнасць у нескланяльных назоўніках: купілі новае

паліто -- купілі новыя паліто; вісіць паліто -- вісяць паліто; наш ата-

шэ -- нашыатаішэ.
5 131. У беларускай мове ёсць дзве групы назоўцікаў з пачатковай

часткай паў-. Першую групу складаюць словы тыпу паўмесяц, паўаба-

рот, паўкруг, паўбутэлька, паўгоддзе. Яны маюць катэгорыю роду, ліку

і склону. Да другой групы адносяцца словы, якія складаюцца з часткі

паў- і роднага склону назоўніка: паўмёсяца, паўабарота, паўкруга, паў-

года, паўкіламетра, паўбутэлькі, паўдарогі, паўнеба, Па традыцыі гэ-

тым словам у слоўніках даецца родавая характарыстыка: паўмесяца

м., паўкруга м., паўгодам., паўдарогі ж., паўнеба ч.і г.д. Асаблівасць

гэтых слоў заключаецца ў тым, што яны не маюць фармальнага паказ-

чыка множнасці і выступаюць часцейза ўсё толькі ў функцыі назоўнага

і вінавальнага склонаў, г.зн. могуць быць у сказе дзейнікам або ака-

лічнасцю меры: прайшло паўгода, на стале ляжала паўлімона, мы прай-

шлі паўкіламетра; яны пастаялі паўгадзіны, адпрацавалі паўзмены,

хмары Зацягнулі паўнеба. У гутарковай мове некаторыя з гэтых на-

зоўнікаў могуць ужывацца і ў іншых ускосных склонах.

Для гэтых слоў характэрна і своеасаблівая спалучальнасць з пры-

метнікамі і дзеяслоўнымі формамі. Азначэнні пры такіх словах, выра-

жаныя прыметнікам або займеннікам, стаяць у множным ліку: першыя

паўгадзіны ён адпачываў; прайшлі цяжкія паўкіламетра; гэтыя паў-

рубля мяне не выручаць. Выказнік стаіць у адзіночным ліку (асабовая

форма дзеяслова цяперашняга або будучага часу, форма прошлага часу

ніякага роду або форма дзеепрыметніка ніякага роду), калі пры сло-

вах паўгода, паўгадзіны і падобных няма азначэння: пройдзе паўгода;

засталося паўгадзіны да пачатку ўрока; пройдзена паўкіламетра; пра-

чытана паўкнігі, Калі пры гэтых словах ёсць азначэнні, выказнік мае

форму множнага ліку: першыя паўгода аказаліся не такімі лёгкімі;

апошнія паўкіламетра пройдзены. Гэтыя словы вядуць сябе не як адно

слова, а набліжаюцца да сінтаксічных спалучэнняў тыпу два, трыга-

ды; дзве, тры гадзіныіг.д.

Катэгорыя склону

5 135. Катэгорыя склону -- гэта словазмяняльпая катэгорыя назоў-

ніка, якая паказвае на адносіпы назоўніка да іншага слова ў словазлу-

чэнні або сказе. У беларускай мове катэгорыя склону прадстаўлена

шасцю радамі флексій у адзіночным ліку і шасцю радамі флексій У

множнымліку.
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Скланенне назоўнікаў

5 136. Змяненне слова па склонах, а таксама клас слоў, аб'яднаных

агульнасцю словазмянення, называецца скланеннем.
У залежнасці ад сістэмы флексій у адзіночным ліку кожнага асоб-

нага пазоўніка, а таксама граматычнага роду назоўнікі размяркоў-

ваюцца па трох класах (скланеннях): першае, другое і трэцяе
скланенні.

. Парадак скланецияў не мае істотнага значэння, і таму ў розных
лінгвістычных працах няма строга вызначанай паслядоўнасці.

Да першага скланення адносяцца:
2. 1) назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам у назоўным“У”

склонеадзіночнага” ліку: дом, лес, поплаў, стол; рог, кажух, спісак;

нож, чытач; агонь, каваль, край; Іван, Лукаш, Алесь, назоўнікі тыпу

Паўло, Пятро, Дняпро, а таксама назоўнікі на -а з ацэначнымі суфік-

самі -іск-а (-ыск-а), -гішч-а: агніска, вятрыска, даміска, галасішча,

дамішча, халадзішчаі пад.;
92) назоўнікі ніякага роду, якія ў назоўным склоне адзіночнага ліку

заканчваюцца на -о(-ё), -а, -е: акно, вядро, галлё, жыццё; мора, рэ-

чышча, сена, насенне, поле, шчасце, а таксама 5 назоўнікаў на -мя: бя-

рэмя, вымя, полымя, семя, цемя.
, Да другога скланення адносяцца назоўнікі жаночага родуз кан-

цаткам -а (-я) у назоўным склоне адзіночнага ліку: галава, дача, нага,

рэчка, сцяна, шаша; зямля, сесія.
“Да трэцяга скланення адносяцца назоўнікі жаночага роду з ну-

лявым канчаткам і асновай на цвёрды, зацвярдзелы або мяккі зычны:

верф, кроў, свякроў; даль, нацыянальнасць, радасць, сОль; ноч, Туш.

ў 137. Некаторымі асаблівасцямі пры скланенні ў адзіночным ліку

вызначаюцца асабовыя назоўнікі мужчынскага роду на -а (-я): бацька,

мужчына, прамоўца, старшыня і пад.і назоўнікі агульнага роду: Зада-

вака, плакса, ціхоня.

Вылучаюцца сваімі асаблівасцямі ў множным ліку назоўнікі муж-

чынскага роду з суфіксам -анін (-янін): віцяблянін, мінчанін; назоўнікі

сусед, чорт, а таксама назоўнікі ніякага роду вока, вуха, калена, неба.

Невялікая частка назоўнікаў у сувязі з асаблівасцямі некаторых

склонавых форм не ўключаецца ні ў адзін з тыпаў скланення. Гэта так

званыя рознаскланяльныя назоўнікі ніякага роду, што называюць ма-

ладых істот тыпу ваўчаня(ё), кураня(ё), цяля(ё), свінчо (разм.), а так-

сама назоўнікі дзіця, немаўля, хлапчаня(ё), дзяўчо, З назоўнікі на -мя:

імя, племя, стрэмя і назоўнік маці.

Асобную групу складаюць назоўнікі, зыходныя формы якіх падоб-

ныя на прыналежныя прыметнікі: кабельтаў, швартоў; Іваноў, Рама-

наў, Фамін; Грышына, Собалева.

Па ад'ектыўнаму скланенню змяняюцца субстантываваныя прымет-

нікі (ляснічы, хворы; прыёмная, сталовая; марожанае, насякомае; зер-

навыя).
5 138. Так званае ну ля вое скланенне ўтвараюць нязменныя назоў-”

нікі. Сюды адносяцца: ,

1) значная колькасць назоўнікаў іншамоўнага паходжання, якія

заканчваюцца на галосны (таксама ўласныя геаграфічныя назвы, імё-

ны і прозвішчы): дэядзі, пані, парцье, аташэ, дэпо, паліто, какаду,

кенгуру, Сочы, Чылі, Дадэ;
2) іншамоўныя назоўнікі жаночага родуз асновай на зычны (у тым

ліку імёны і прозвішчы): мадам, міс, місіс, Элен, Зэгерс; А,

3) жаночыя прозвішчы, якія ўтварыліся ад агульных назоўнікаў
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піякага роду (Шыла, Сукала) або ад назоўнікаў, род якіх выразна не

выступае (Бандарэнка, Бірыла, Валошанка, Глебка), а таксама жано-

чыя прозвішчы, якія заканчваюцца на зычны (Лаўрэль, Лобач, Лявон-

чык, Рамановіч, Шыцік);

4) уласна беларускія і іншамоўныя прозвішчы асоб мужчыцскага

і жаночага полу па націскное -0; Вітко, Гурло, Крамко, Ралько; Гуно,

Дзюкло; :

5) прозвішчы на -ых (-іх): Баранавых, Мялкіх, Сядых;

б) словы, якія складаюццаз часткі лаў- і роднага склону адзіноч-

нага ліку назоўніка: паўбутэлькі, паўвярсты, паўгода, паўкіламетра,

паўлімона, паўнеба, паўяблыка, паў-Мінска;

7) абрэвіятуры:

а) якія ўтвораны шляхам спалучэння пачатковай часткі адна-

го назоўніка з формай ускоснага склону другога: кампалка, кам-

роты;
б) якія складаюцца з пачатковай часткі слова і з пачатковых гукаў

і канчаюцца на галосны: аблана, гарана, райана, райфа;

в) «ініцыяльныя» літарныя: БССР Гбэ-эс-эс-эр], ВЛКСМ (вэ-эл-

ка-эс-эм], АТК (а-тэ-ка] -- аддзел тэхнічпага кантролю, МТЗ [эм-тэ-

39] -- Мінскі трактарны завод, ЦКБ цэ-ка-бэ] --цэптральнае кан-

структарскае бюро, СКБ [эе-ка-бэ] - спецыяльнае канструктарскае

бюро, СП [эс-пэ] -- Саюз пісьменнікаў, АТС [ а-тэ-эс] -- аўтаматыч-

ная тэлефонная станцыя, БДУ [бэ-дэ-у] -- Беларускі дзяржаўны уні-

версітэт, БВА .[бэ-вэ-а] -- Беларуская ваенная акруга, БПІ [бэ-пэ-1] --

Беларускі політэхнічны інстытут, ДДСА [цэ-дэ-са] -- Цэнтральны Дом

Савецкай Арміі.

г) «ініцыяльныя» гукавыя, якія заканчваюцца на галосны: ДАІ

[дай - дзяржаўная аўтамабільная інспекцыя, АСУ [асу] -- аўтама-

тычная справачная ўстаноўка, БелСЭ [белеэ] -- Беларуская Савецкая

Энцыклапедыя, ФІФА [фіфа] -- Міжнародная федэрацыя футбола,

ЕедетаНоп Іпіегпаіопаіе че Еодібаі! АззосіаНол, РІРА.

д) «ініцыяльныя» гукавыя, якія ўтвараюць склад, заканчваюцца

на зычны і адносяцца да жаночага роду: ГЭС [гэс] -- гідраэлектрыч-

ная станцыя, ААН [аан] -- Арганізацыя Аб'яднаных Нацый.

. Заўвага І. Некаторыя «ініцыяльныя» гукавыя абрэвіятуры з апорным назоў-
нікам жаночага роду могуць скланяцца: БАМ -- Лаехаў працаваць на БАМ; Працаваў
на будаўніцтве БАМа; Будаўніцтва на БАМе вялося апераджальнымі тэмпані; ВАК
(Вышэйшая атэстацыйная камісія) -- Адбылося пасяджэннне ВАКа; ВАКам было
зацверджана некалькі дысертацый; ЖЭК -- Спраўку аб складзе сям'і можна атры-
маць у ЖЭКу. Такія абрэвіятуры скланяюцца, як назоўнікі мужчынскага роду з чыс-
тай аснован.

, Заўвага 2. Рэгулярна скланяюцца гукавыя абрэвіятуры, якія пішуцца малымі
літарамі: загс -- загса, загсу, загсам, у загсе; дот -- дота, доту, дотам, у доце; дзот--
дзота, дзоту, дзотам, у дзоце; нэп-нэпа, нэпу, нэпам, аб нэпе, а таксама «ініцыяльныя»

тукавыя, якія шырока ўжываюцца ў гутарковай мове: ДУМ--ЦУМа, ЦУМу, ЦУМая,
у ЦУМе; МАЗ -- МАЗа, МАЗу, МАЗам, на МАЗе.

6 139. Пры скланенні назоўнікі адрозніваюцца канчаткамі толькі

ў адзіночным ліку. У множным ліку назоўнікі маюць агульную сістэму

склонавых канчаткаў. І толькі ў родным і творным склонах у частцы
назоўнікаў назіраюцца адрозненні, якія залежаць ад граматычнага

роду назоўніка і тыпу асновы.
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АДЗІНОЧНЫ ЛІК

Першае скланенне

б 140. Агульная схема склонавых канчаткаў назоўнікаў
адзіночнага ліку мужчынскага і ніякага роду:

   

 

    

Склон І Мужчынскі род І Ніякі род

Н. а -а(-ё), -а, -е

Р [ -абя), -усю) а(-я)
Д. аю)

В. як Н. або Р. І як Н.

т. гом(-ём), -ам, -ем

М. гг, -у(-ю), -ы(-і)

Заўвага !. Тут і далей капчаткі ў табліцы падаюцца ў арфаграфічным напі-

санні.

Заўвага 9. Нулявы канчатак абазначан в,

Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду

6 141. Склонавыя формы назоўнікаў мужчынскага роду залежаць

як ад семантыкі назоўнікаў, так і ад фанетыка-марфалагічных пры-

мет. Да семантычных прымет, якія ўплываюць на склонавыя формы

гэтых назоўнікаў, адносяцца:
1) паняцце асабовасці;

2) паняцце адушаўлёнасці -- неадушаўлёнасці;

3) паняцце канкрэтнасці - абстрактнасці;

4) паняцце адзінкавасці -- зборнасці.

Да фанетыка-марфалагічных прымет належыць характар канцавога

зычнага асновыі характар націску. У залежнасціад якасці зычнага вы-

дзяляюцца паступныя тыпыасноў:
1) аснова на двёрды зычны;

2) аснова на мяккі зычныі й;
3) аснова на ж, ш, дж, ч, р, ц;
4) аснова наг, к,Х.
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Скланенне асабовых назоўнікаў мужчынскага роду

5 142. Сістэма канчаткаў:

ААОММЛММЬУМЦШМЬЬЬЬА(УЧУМЧМЧУЎММЧМЧМММЧ"УЎЎ

ЎХЎМЭЧЧМЧЬУІЧМ“ЬЫЫЕААРРМАРР

АааААНаН

 

 

  

 

   

 

Аснова

Склон на цвёрды ;
зычны на ж, ш, ч, дж, р,ц наг, к, х Іна мяккі зычны

АОАОАААААААААРАРРРТТаанн

Н с

Р. -а -я
і

д. Ў ! Юю

В. як Р.
ОДА

Т. гам, -ом І “ем, “ём

М. -е ] ЯЯ -ю

5 143. Узор скланення

Аснова на цвёрды зычны

Н. брат апякун лесавод. рыбалоў Іван "
Р. брат-а апекуна лесавод-а рыбалов-а Іван-а

Д. брат-у апекун-у лесавод-у . рыбалов-у Іван-у

В. брат-а апекун-а  лесавода рыбалова  Іван-а

Т. брат-ам апекун-ом лесавод-ам рыбаловам Іван-ам

М. (аб) браце апекун-е лесаводз-е  рыбалов-е Іван-е

Каментарыі да парадыгмы. ..

1. Перад канчаткам -е ў месным склоне адбываецца пазіцыйнае

змякчэнне цвёрдых зычных.
9. Назоўнікі дзед, прадзед у месным склоне маюць варыянтныя

канчаткі -е і -у: пры дзедзе, аб прадзедзе і пры дзеду, аб прадзеду.

Заўвага. Адпаведна з Правапісам беларускай мовы (1934) і Правіламі бела-

рускай арфаграфіі і пунктуацыі (1959) асабовыя назоўнікі мужчынскага роду з асновай

на цвёрды зычны, а таксама ўласныя імёны і прозвішчы з такой жа асновай павінны

ўжывацца ў месным склоне з канчаткам -е. Аднак даволі шырока распаўсюджаныя ў

беларускіх гаворках формы з канчаткам -у пранікалі ў пісьмовую беларускую мову,

што прыводзіла да дублетнасці (гл.: Дыялекталагічны атлас беларускай мовы.-- Мн.,

1963, карта Хе 79; Жыдовіч М. А. Назоўнік у беларускай мове: Адзіночны лік.-- Мн.,
1969,ч. 1, с. 104).

Улічыўшы, з аднаго боку, значнае пашырэнне канчатка -ў ў месным склоне аса-

бовых назоўнікаў з асновай на цвёрды зычны і, з другога боку, імкнучыся уніфікаваць

формы меснага склону асабовых назоўнікаў, некаторыя мовазнаўцы прапанавалі ў

якасці літаратурнай нормы форму на -у (-ю) для асабовых назоўнікаў незалежна ад

якасці апошняга зычнага асновы, за выключэннем уласных імён і прозвішч, у якіх
канчаткі -у (-о) ці -е дыферэнцыруюцца ў залежнасці ад апошняга зычнага асновы
(гл.: Граматыка беларускай мовы.-- Мн., 1962, ч..1, с. 53--54). Такім чынам, пытанне
аб уніфікацыі меснага склону адзіночнага ліку асабовых назоўнікаў не было вырашана

да канца, і ў моўпай практыцы назіралася і назіраецца ў пашы дні ўжыванне дублет-

пых форм на -у 1 -е, напрыклад: На маім ла суну-сабачку (Э. Лгпяцвет); аб добрым
семяніну (Настаўніцкая газета, 1968); аб выдатным камуністу (Там жа);

Бабка Наста не спала, гаруючы аб Панасе і аб дзеду Талашу (Я. Колас); баладу

аб Іване ды Мар'і (Полымя, 1972); аб выдатным сын е (Настаўніцкая газета, 1968);

Што яна знайшла ў гэтым Громе? (А. Чарнышэвіч); аб народным артысце (Вя-

чэрні Мінск, 1969); Чытаць вершы аб Леніне (Піянер Беларусі, 1980).
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Аснова на ж, ш, ч, дж, р,

Н. муж чытач выхадзец Рыгор Талаш
Р. жуж-а чытача выхадц-а Рыгора Талаш-а
Д. муж-у. чытач выхаду Рыгору Талаш-у
В. муж-а чытач-а выхадца Рыгора  Талаш-а
Т. муж-ам чытачом выхадц-ам Рыгора» Талашом
М. (аб) мужу чытачу выхаду Рыгору  Талацьц

Аснова на г, к, х

Н. гсолаг будаўнік пастух Алег Краўчук
Р. гголаг-а будаўніка пастуха Алега  Краўчук-а
Д. геолаг-у будаўніку пастуху Алегу  Краўчук-у
В. геголаг-а будаўніка пастуха Алега Краўчук-а
Т. геолаг-ам будаўніком пастухом Алегам Краўчуком
М. (аб) геголаг-у будаўніку пастуху Алегу  Краўчук-у

Аснова на мяккі зычны і й

Н. вучань каваль герой Мікалай Лаўрэль
Р. вучн-я каваг-я героя Мікала-я Лаўрэл-я
Д. вучн-ю кава-ю герою Мікалаю  Лаўрэлю
В. вучн-я каваля героя Мікалая Лаўрэл-я
Т. вучн-ем кавал-ём геро-ем Мікалаем Лаўрэл-ем
М. (аб) вучню кавалю герою Мікалаю Лаўрэл'ю

Заўвага. Назоўнікі з націскным канчаткам -о ў назоўным склоне адзіночнага
ліку тыпу Пятро ва ўскосных склонах маюць такія ж канчаткі, як назоўнікі з нулявым
капчаткам: Пятр-о, Пятр-а, Пятр-у, Пятр-а, Пятр-олм, (аб) Пятр-у.

Скланенне неасабовых назоўнікаў

ў 144. Сістэма канчаткаў:

 

 

 

 

Склон Аснова

надаёрды на аа" дж, на г, к, х І намяккі

н. ] а
Р. І га, “ў -я, -ю

д. -у -ю

В. як Н. або Р.
Т. гам, -ом «ем, «ём

М. -е -ы, Чу, “е “
 



Склон] ман-
тыка

ААА

ч е
Мз
юн
зц

хз
юр
ха

шз
вн
юд

шз
вн
ха

шз
ен
юд

БЗ
ЕН
МЕ
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Се-

Ы
Я

Н
к
а
н
к

р
э

т
а
б
с
т
р
а
к
т
н
ы
я

б 145. Узор скланення

на цвёрды
зычны

слон
слан-а
слан-у
слан-а
слан-ом-
(аб) слан-е

сом

сом-а

сом-у

сом-а

сом-ам

(аб) сом-е

стол
стал-а
стал-у
стол
стал-0м
(аб) стал-е

часопіс
часопіс-а

часопіс-У

часопіс

часопіс-ам

(аб) часопіс-е

сустаў
сустав-а
сустав-у
сустаў
сустав-ам
(аб) сустав-е

ўзрост
узрост-у
узрост“
узрост
узрост-ам
(аб) узросце

шум
шум-у
шум-у
шум
шум-ам
(аб) шум-е

 
 

Аснова

ОО

 ДАХМАЙААААА
ААэ

ААА
.

на ж, ш, ч,
дж, р, ц

 

  

  

   

  

   

  

 

  

  

         

  

стрыж
стрыж-а
стрыж-у
стрыж-а
стрыж-ом
стрыж-ы

зубр
зубр-а

зубр-у
зубр-а
зубр-ам
зубр-ы

нож
наж-а
наж-у
нож
наж-ом
наж-ы

палец
пальц-а
пальц-у
палец
пальц-ам.
пальц-ы

кош
каш-а
каш-у
кош
каш-ом
каш-ы

масаж
масаж-у
масаж-у
масаж
масаж-ам
масаж-ы

прастор
прастор-У
прастор-ў
прастор
прастор-ам
прастор-ы

  

  

  

   

 

  

  

  
   

   

   

   

насарог
насарог-а
насарог-у
насарог-а
насарог-ам
насарог-у

вожык
вожык-а
вожык-у
вожык-а
вожык-ам
во жык-У

пірог
піраг-а
піраг-у
пірог
піраг-ом
піраг-у

стог
стог-а
стог-у
стог
стог-ам
стоз-е

замок
замк-а
замк-у
замок.
замком
залмк-у

смех
смех-у
смех-у
смех
смех-ам
смех-у

подзвіг
подзвіг-ў
подзвіг-у
подзвіг
подзвіг-ам
подзвіг-у

паг, к, Х на мяккі
зычны 

АА
А

нн

   

 

    

  

                

   

мядзведзь
мядзведз-я
мядзведз-ю
мядзведз-я
мядзведз-ем
мядзведз-і

салавей
салаў-я

салаў-ю
салаў- я

салаў-ём
салаў-і

рубель
рубл-я
рубл-ю
руб?ль
рубл-ём
руба-і

трамвай
трамва-я.
трамва-ю
трамвай
трамва-ем
трамва-і

дзень
дн-я
дн-ю
дзень
дн-ём
дн-і

боль
бол-ю
бол-ю
боль
бол-ем
бол-і

сухавей
сухаве-ю
сухаве-ю
сухавей
сухаве-ем
сухаве-і



Працяг табліцы
НННННННННРЫЫЬЫЬАААЫАЬААААААХАААААААААААААААА

 

  

 

с. Аенева.
Склон] ман- ё ішаў “ыч “аслаД нех [ана

ро ААІ

Н. лес гушчар лазняк гай
Р. лес-у гушчар-у лазняк-у га-ю
Д. лес-у гушчар-у лазняк-у га-ю
В. з. [лес , гушчар лазняк гай
Т. а лесам гушчар-ом лазняк-ом га-ем
М. жо (аб) лес-е гушчар-ы лазняк-у га-і

е

Н. с калектыў хвошч мох хмель
Р. Іо калектыв-у хвашч-у мох-у хмед-ю
д. о калектыв-у хвашч-у мох-у Ххмел-ю
В. калектыў хвошч . мох хмель
Т. калектыв-ам хвашчэом мох-ам хмед-ем
М. (аб) калектыв-е хвашч-ы мох-у Хмелд-і

Н. мёд кулеш снег ячмень
Р. мёд-ц Куляшу снег-у ячмен-ю
Д. “ мёд-у куляш-у снег-у яцмен-ю
В. я мёд кулеш снег ячмень
Т. н мёд-ам куляш-ом. снег-ам ячмен-ем .
М. [. (ад) мёдз-е куляцсы снез-е ячмен-і

Н. н торф ' перац цынк дзёгаць
Р. “ торф-у перц-у цынк-у дзёгц-ю
д. а. торф-у перц-у цынк-у дзёгу-ю
В. торф перац цынк дзёгаць
Т. торф-ам перц-ам цынк-ам дзёгц-ем
М. (аб) торф-е перц-ы цынк-у дзёгц-і

Каментарыіда парадыгмы.
1. Назоўнікі з ацэначнымі суфіксамі -іск-а (-ыск-а), -ішч-а (-ышч-а)

у назоўнымі вінавальным склонах маюць канчатак -а: агніска, вятрыс-
ка, даміска, дамішча, насішча,

9. Назоўнікі з суфіксам-ішч-а (-ышч-а) у родным, давальным, твор-
ным і месным склонах маюць такія ж канчаткі, як і назоўнікі на адпа-

ведны зычныз чыстай асновай: Р. дамішча, шчупачышча; Д. дамішчу,

шчупачышчу; Т. дамішчам, шчупачышчам; М. (аб) дамішчы, шчупа-

чышчы.
З. Назоўнікі з суфіксам  -іск-а (-ыск-а) у родным склоне маюць

канчатак-і: вятрыскі, даміскі. У давальным, творцымі месным склонах
маюць канчаткі, як і назоўнікі з чыстай асновай на х: Д. вятрыску, да-

міску; Т. вятрыскам, даміскам; М. (аб) вятрыску, даміску.

Асаблівасці канчаткаў неасабовых назоўнікаў мужчынскага роду
ў родным склоне

5 146. Толькі канчатак -а (-я) маюць назоўнікі, якія абазначаюць

жывыхістот: акуня, аленя, ваўка, вужа, дразда, зайца, пеўня, салаўя,
сомаіг.д.
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Назоўнікі, якія абазначаюць неадушаўлёныя прадметы, ужываюцца

з канчаткам-а (-я) або -у (-ю). :

Канчатак -е (-я) маюць назоўнікі, якія абазпачаюць:

а) канкрэтныя прадметы рэчаіснасці, што паддаюцца лічэнню, або

іх часткі: агурка, айсберга, бурака, вулея, гадзінніка, гаража, дома,

камбайна, каўняра, коміна, кургана, млына, пня, руля, рычага, стала,

стога, тралейбуса, хлява, франтона, чахла, шатра, яблыкаі г.д.;

б) органыі часткі цела чалавека, жывёлы: зуба, ілба, капыта,

носа, падбародка, пальца, рога, рота, хваста, языка. Адс твару:

в) меры даўжыні, плошчы,вагі, аб'ёму, акрэсленага часу, а такса-

ча назвы месяцаў, дзён тыдня, грашовыхі іншых адзінак: кіламетра,

нетра, сантыметра; ара, гектара; грама, кілаграма, пуда, цэнтнера;

літра; года, месяца, семестра, тыдня; сакавіка, снежня; аўторка, паня-

дзелка, чацвярга; рубля, франка; вольта, герца; дзесятка, мільёна, пя-

така, чырвонца і г.д. Але векі, ранку, абеду; без году тыдзень, з году

ў год; тс”
г) навуковыя ці тэхнічныя тэрміны або канкрэтныя паняцці: абза-

ца, аксюмарана, алфавіта, апострафа, вадэвіля, вугла, дыялога, інтэгра-

ла, катода, катэта, каэфіцыента, квадрата, круга, куба, мадрыгала, ме-

рыдыяна, назоўніка, параметра, прыметніка, ромба, санета, сінуса, ска-

За, суфікса, сюжэта, твора, трохвугольніка і г.д.;

д) грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы, установы, вайсковыя

падраздзяленні: агітпункта, камітэта, кааператыва, камсамола, праф-

саюза; завода, калгаса, камбіната, саўгаса, трэста; інстытута, клуба;

гарнізона, дывізіёна, палка, узвода, штабаі г.д.;

е) агульныя і ўласныя назвы населеных пунктаў і мясцовасцей,

геаграфічныя і астранамічныя паняцці: горада, пасёлка, раёна, рай-

цэнтра, хутара, Ленінграда, Лондана, Магілёва, Мінска, Полацка, Ры-

ма, Алжыра, В'етнама; акіяна, вострава, кантынента, мыса, ручая,

узгорка, фіёрда, Алтая, Буга, Крыма, Нёмана, Кузбаса, Урала; Марса,

Месяца, Сатурнаі г. д.;
ж) назвы танцаў, народных і спартыўных гульняў, картачных гуль-

няў: вальса, кракавяка, паланеза, крыжачка, тустэпа, факстрота, чар-

даша; балета, танца; баскетбола, бейсбола, бокса, валейбола, марафо-

на, тэніса, футбола, хакея; брыджа, пас'янса, покера, прэферанса і г. д.

Канчатак -а маюць таксама назоўнікі з ацэначным суфіксам цца

(ышч-а): дамішча, халадзішча.

Канчатак -у (-ю) маюць:
1. Абстрактныя назоўнікі, якія абазначаюць:

а) абстрактна-разумозыя паняцці, адцягненыя якасці, прыметыі

пад.: абавязку, азарту, аўтарытэту, блакіту, болю, вопыту, гераізму,

гіпнозу, гневу, гумару, густу, задору, запавету, ідзалу, інстынкту, інтэ-

лекту, кампрамісу, кантрасту, клопату, колеру, крызісу, лёсу, матыву,

настрою, нораву, ніюансу, нябыту, патрыятызму, поспеху, прагрэсу»

прынцыпу, розуму, румянцу, спрыту, страху, таленту, характару і інш;

б) дзеянні, працэсы, стай, розныя адчуванні, пачуцці: абеду, аб'ез-

ду, ад'езду, адпачынку, бою, вываду, гоману, даходу, загаду, Замесу,

запалу, зачыну, звароту, кашлю, крыку, лёту, ляманту, маршу, масажу,

медазбору, мотапрабегу, набору, навару, нагрэву, накіду, намалоту,

нападу, павароту, падагрэву, падвозу, пад'ёму, памолу, пачыну, перако-

су, пералёту, перапісу, разліку, старту, штурму, шуму; апетыту, голаду,

жалю, смутку, сну, сораму, спакоюі інш.

в) напрамкі ў прасторы, месца, а таксама неакрэсленыя прамежкі

часу: абрысу, абшару, берагу, верху, выгану, долу, зеніту, інтэрвалу,

космасу, краю, краявіду, кроку, ландшафту, лесастэпу, логу, лугу, мар-
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шруту, масіву, моманту, нахілу, нізу, прастору, прасцягу, разлогу,рэльефу, свету, стыку, стэпу, сусвету, сухадолу, схілу, узлеску, узмеж-
ку, фарватэру, фармату.

Калі гэтыя назоўнікі маюць суфікс -ок, тады ў родным склоне ўжы-
васцца канчатак-а: вяршок -- вяршка, лужок -- лужка;

г) грамадскія фармацыі, сацыяльна-палітычныя плыні, навуковыя
тэорыі: капіталізму, камунізму; апартунізму, атэізму, гуманізму, дар-
вінізму, інтэрнацыяналізму, пацыфізму, рамантызму, рэалізму і г. д.

д) розныя захворванні: апендыцыту, бранхіту, вогніку, гаймарыту,
грыпу, дальтанізму, інфаркту, ішыясу, коклюшц, паралічу, плеўрыту,
поліартрыту, поліяміэліту, радыкуліту, рахіту, рэўматызму, стаўбняку,тыфу, яшчуру і інш.;

е) з'явы прыроды, стыхійныя бедствы: агню, весту, ветравею, ветру,
ветрыку, віхру, галалёду; граду, грому, дажджу, досвітку, змроку, інею,
норду, самуму, сіверу, світанкі, смерчу, урагану, холаду і інш.

ж) розныя падзеі ў грамадскім жыцці: кірмашу, фестывалю, фэсту.
2. Рэчыўныяназоўнікі, якія абазначаюць розныя рэчывы, масу, ма-

тэрыялы, хімічныя элементы. і злучэнні, тканіны, некаторыя віды ежы,
лякарствыі пад.: алюмінію, асфальту, бензіну, вадароду, воску, гіпсу,
глею, жвіру, здору, кактэйлю, камлосту, квасу (кваску), кефірукісла-
роду, клею, крухмалу, лёду, маргарыну, металу, мёду (мядку), натрыю,
нашатыру, парафіну, парашку, перцу, пластыліну, пластыру, попелу,
пораху, пылу (пылку), пяску, радону, раствору, рафінаду, рысу, салі-
долу, сіласу, сіропу, снегу (сняжку), соладу, сталініту, стэарыну, буль-
фату, сургучу, сурыку, сырцу, тварагу (тваражку), тлушчу, цынку, цэ-
менту; бастону, крэпдэшыну, паркалю, шавіёту, шоўку, шыфону; біф-
штэксу, гуляшу, рамштэксу, ростбіфу, супу, халадніку, шашлыку;
кальцэксу, пеніцыліну, пірамідону, цытрамону. Але аўса, бітка, хлеба.

З. Назоўцікі са зборнымзначэннем: актыві, асартыменту, аўтатранс-
парту, багажу, грузу, інвентару, кансіліуму, лістажу, літражу, люду,
метражу, натоўпу, посуду, рою, рэпертуару, танажу, тыражу, тэкстылю,
утылю, фальклору, флоту, фуражу; агрэсту, арэшніку, асінніку, асоту,
бору, бэзу, бярэзніку, верасу (вераску), вішняку, гушчару, дубняку,
зябру, кукалю, лесу, лопуху, малачаю, павою, палыну, плюшчу, ракіт-
ніку, рэвеню, саду, сасонніку, сіўцу, сланечніку, чабору (чабарку) і інш.

Назоўнікі з суфіксам -ок- (барок, гаёк, лясок, садок і пад.) ужыва-
юцца з канчаткам-а: барка, гайка, ляска, садка.

ў 147. Аднак у пісьмовай практыцы нашага часу назіраюцца выпад-
кі адхіленняў ад літаратурнай нормы: некаторыя словы, якія па семан-
тыцы ўключаюцца ў адну з прыведзеных вышэй груп, могуць ужывац-
ца то з канчаткам-а, то з канчаткам-ў. Да ліку такіх назоўнікаў адно-
сяцца: агарод, актыў, арыгінал, астрог, баскетбол, бокс, валейбол, газ,
ганак, ход, граніт, жанр, лабірынт, маладняк, малюнак, павільён, пара-
шок, пастамент, п'едэстал, плот, сеанс, сезон, старт, Статак, тэкст;
тэніс, флот, фонд, фронт, футбол, хакей, хор, шпіталь, экіпаж і некато-
рыя іншыя.

Залежыць гэта ад таго, разумеецца прадметнасць, абазначаная на-
зоўнікам, як нейкае канкрэтнае паняцце з акрэсленай формай, паме-
рам, як асобная адзінка ці як сукупнасць прадметаў, рэчаў, як выра-
жэнне якасцей, уласцівасцей, дзеяпняў, стану, як нейкае адцягненае
паняцце. На выбар таго ці іншага канчатка можа ўплываць таксама
аналогія або дыялектная мова.

Так, назоўнікі арыгінал, лабірынт, малюнак, п'едэстал, твор адзна-
чаюцца часам з капчаткам -у, відаць, таму, што яны ўжываюцца ў пс-
раносным значэнпі і могуць усведамляцца як пэўныя абстрактныя па-

75



ляцці: прыступкі алімпійскага п'едэсталу, тэкст блізкі да арыгіналу,

выхад з лабірынту, дакладнасць знешняга малюнку, падзеі новага тво-

ру. Нормай для гэтых назоўнікаў з'яўляецца канчатак -а: арыгінала,

лабірынта, малюнка, п'едэстала, твора.

Назоўчікі статак, табун, экіпаж, якія па сваёй семантыцы набліжа-

юцца да зборных назоўнікаў, сустракаюцца з капчаткам -у, што з'яў-

ляецца парушэннем пормы: коря для статку (Я. Ермаловіч); паміж

цэлага людскога т абуну (С. Баранавых); яшчэ адно сведчанне гібе-

лі экіпажу (У. Шыцік).

Сустракаюцца варыянтныя формы ў родным склоне назоўнікаў з

часавым значэннем: афішы новага сезону (трэба: сезона); пасля пер-

шага сеансу (трэба: сеанса); дзеці ва ўзросце да году (трэба: года).

Відаць, пад уплывам дыялектнай мовы ўжываюцца з канчаткам -у

назоўнікі калідор, ганак, плот, роў: ішоў міма п4а0ту; паназіраць

голькі з-за плоту (Родная прырода, 1980); каля старшынёвага пл 0 Ту

(Полымя, 1972); з першай ступені ганку (Піянер Беларусі, 1969),

прарвацца да калідору (Полымя, 1969); рову таго не відаць

(Вячэрні Мінск, 1975).

Па аналогіі з формай роднага склону на -у назоўніка провад су-

стракаецца канчатак -ў ў слове водаправод: пракладка водаправоду

(трэба: водаправода, а таксама нафтаправода, газаправода).

Адсутнічае адзінае напісанне канчаткаў роднага склону ў назоўні-

ках, якія абазначаюць розныя спартыўныя тэрміны і гульні: бокса і

боксу, валейболаі валейболу, турніра і турніру, тэніса і тэнісу, чэмпія-

ната і чэмпіянату, хакея і хакею, футболаі футболу. Нормай для гэтых

і падобных назоўнікаў у родным склоне з'яўляецца канчатак -ё.

Узнікаюць цяжкасці і пры выбары канчатка роднага склону Для

назоўнікаў актыў, флот, фонд, фронт, хор і пад. Калі гэтыя назоўнікі

абазначаюць прадметнасць як сукупнасць чаго-н., яны павінны мець

канчатак -у: сход актыву прадпрыемства; маракі нашага флоту; гадоў-

ля племяннога маладняку; З кніжнага фонду; пісьмы з фронту; удзель-

нікі хору. Калі ж яны з'яўляюцца назвамі канкрэтных адзінак, тады

звычайна ўжываецца канчатак -8: галоўнакамандуючы Першага Бе-

ларускага фронта; удзельнікі рускага народнага хора імя Пятніцкага;

маракі Балтыйскага флота.

З канчаткам -а трэба ўжываць таксама назоўнікі, якія абазнача-

юць рэчыва, хімічны элемент, у тых выпадках, калі яны з'яўляюцца

назвамі прадпрыемства, арганізацыі, калектыву, уваходзяць у склад

уласнай геаграфічнай назвы: работнікі Мінгаза; хлопцыз магілёўскага

“Лаўсана»; хакеісты «Крышталя»; для Цэнтральнага Батанічнага сада

АН БССР; прыехаў з Краснаярскага края. А ле: уцечка газу, валокны

лаўсану, шклянка з крышталю, У канцы саду, вызваленне нашага краю.

Прыклады парушэння граматычнай нормы: ў канцы сада (З. Бя-

дуля); у глыбі сада стаяла панская пасада (Я. Колас); У гэтых па-

мяшканнях ужо цяпер даглядаюцца першыя групы маладняка

(Полымя, 1978); павярнуў галаву да хво йніка (Б. Сачанка).

6 148. У залежнасці ад семантыкі, якую набывае слова ў канкрэт-

ным кантэксце, некаторыя назоўнікі маюць паралельныя канчаткі

га (-я) і-у (ю).

Да іх ліку можна аднесці наступныя:

ага “некалькі разнатыпных машын, аб'яднаных У адно

;
агрэгат -- цэлае

с "сумесь мінералаў"
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адбой а
-.-ю

га

апарат Я

---ў

рлк)-а

б ялок--

“аку
:- “а

выхад З

п

Н-а

гардэрсв-

ў

н “а

гук З

ў

га

дагавор 4.

а
-а

дазор Я

“

“а

дом З

и

“а

завод С

]

за

загад З

у

“а

закон З

-

маркіровачны малаток”

"гукавы сігнал, які апавяшчае аб заканчэнні чаго-н”,
перапынак у працы, дзеянні”

прыбор, прыстасаванне"

"сукупнасцьорганаў, якія выконваюць пэўную функ-
цыю ў арганізме”, "сукупнасць устаноў"

частка яйца"

"складанае арганічнае рэчыва”

'дзверы, вароты”

'дзеянне паводле дзеяслова выйсці--выходзіць"

“шафа для адзення”, 'месца ў грамадскім будынку
для захоўвання верхняга адзення” :

'усё адзенне аднаго чалавека”

"лінгвістычны тэрмін"

"ваганні паветра, якія мы ўспрымаем слыхам"

"дакумент

"дзеянне паводле дзеяслова дагаварыцца”

невялікі атрад, які
разведкі”

пасылаюць для аховы ці

"абход для агляду, разведкі”

будынак”

"радня, родныя мясціны” або ў словазлучэннях, якія
па значэнню набліжаюцца да прыслоўя: атрымаць з
дому пасылку, адбіцца ад дому, даўно з дому і пад.

прамысловае прадпрыемства”, “спецыялізаваная гас-
падарка па развядзенню пародзістых коней”, “прыста-
саванне ў механізме, якое прыводзіць яго ў дзеянне”

"дзеянне паводле дзеяслова заводзіць--завесці”, 'асо-
бая, адборная парода свойскай жывёлы”

'дакумент”

“дзеянне паводле дзеяслова загадваць--загадаць”

дэкрэт, пастанова”

агульнапрынятыя правілы, звычаі"

“т зл
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"форма грамадскай дзейнасці”

"дзеянне лаводле дзеяслова з'язджацца -- з'ехацце,

з'язджаць--з'ехаць”

"усякая прылада для выканання пэўнай работы"

"сукупнасць прылад для пэўнай работы”

абломак цвёрдай горнай пароды; кусок каштоўнага

мінералу, ювелірна апрацаваны"

"цвёрдая горная парода ў выглядзе суцэльнай масы"

"санітарны пункт”

"цасовая ізаляцыя хворых"

“сістэматычны выклад якой-небудзь навукі”

"напрамак руху”

'назва месяца"

“ападанне лісця восенню, час ападання лісця”

прылада"

“ломаныя або прыдатныя толькі Для перапрацоў Е'і

прадметы (часцей за ўсё металічныя)

у іменных спалучэннях: перамога народа, радасць

народа, дасягненні савецкага народа

у зборным значэнні: многа (мала) народу, народу

сабралася

"уваход у будынак”

"дзеянне паводле дзеяслова пад'язджаць--пад'ехаць"

"трапічная расліна”, "рукапіе на матэрыяле з гэтай

расліны”

"матэрыял для пісьма, які вырабляўся з гэтай

расліны”

"лекавае рэчыва пэўнай дазіроўкі ў раздробненым

выглядзе”

"расцёртае на дробныя частачкі цвёрдае рэчыва”

"малюнак краявіду”, 'адзін з жанраў мастацкага жы-

вапісу”

"агульны ВЫГЛЯД мясцовасці; краявід”



-а "грашовае адпраўленне праз банк, па пошце, тэлег-

 

з з е, е, зперавод З рафе”, "бланк для такога адпраўлення

нш 'дзеянне паводле дзеяслова пераводзіць--перавесці
Н -а "месца, дзе можна пераехаць цераз што-небудзь”

пераезд З
. ж "дзеянне паводле дзеяслова пераехаць-пераязджаць”

“а "месца, па якому можна перайсці”
пераход --

нш "дзеянне паводле дзеяслова перайсці---пераходзіць”

а "дакумент на права ўваходу, уезду куды-н."

пропуск -- 'дзеянне паводле дзеяслова прапускаць--прапусціць,
у "адсутнасць, выключэнне чаго-н.", 'няяўка на за-

няткі"

в-са "невялікае кавалерыйскае падраздзяленне, якое пасы-з заа параз'езд 4 лаюць на разведку”, "чыгуначны раз'езд

аш "дзеянне паводле дзеяслова раз'ехацца"

Р(нк)-а "дакумент, дзе вызначана сума грошай, якая павінна
раху- Я быць заплачана за што-небудзь”
нак -

“.Хнк)-у "фінансавыя аперацыі"

рта “стаянка, лагер”

стан З
Нш 'фігура (чалавека), "войска, ваюючыя бакі”, “грама-

тычнытэрмін", :
а "установа"

суд Я

нш “думка, вывад"

---а таленавіты чалавек”

талент. Я
ьш "прыродныя здольнасці”

на "вайсковае падраздзяленне, 'частка затвора”
узвод З

ане "дзеянне паводле дзеяслова узводзіць --- узвесці”

Заўвага, Пералік такіх назоўнікаў можна прадоўжыць, і таму ў кожным асоб-
ным выпадку трэба звяртацца да слоўніка.

У залежнасці ад значэння ў родным склоне ўжываецца канчатак
“а(-я) або -у(-ю) у назоўніках, якія з'яўляюцца назвамі дрэў (баабаб,
бук, вяз, граб, дуб, клён, ясень і інш.). Калі гэтыя назоўнікі абазнача-
юць кайкрэтныя асобныя дрэвы, ужываецца капчатак-а(-я), калі ж
яны абазначаюць драўніну, г. зн. маюць значэнне рэчыўнасці, або
маюць значэнне зборнасці, тады ўжываецца канчатак -уСю): у галінах
старога вяза, галіны дуба і лясыз дубу, грабу, стол з ясеню.

77



Некаторыя назвы раслін таксама могуць мець у родным склоне

канчаткі -а(-я) і у(-ю). Залежыць гэта ад таго, ідзе гутарка аб адной

расліне ці аб сукупнасці гэтых раслій: сарваць кветку люціка, рамонка

іна лузе многа люціку, рамонку.

Асаблівасці канчаткаў неасабовых назоўнікаў

мужчынскага роду ў месным склоне

б 149. У месным склоне неасабовыя назоўнікі мужчынскага роду ў

залежнасці ад апошняга зычнага асновы маюць канчаткі -е, -ы,-і, -ў.

Канчатак -е характэрны для ўсіх назоўнікаў з цвёрдай асновай і

можа быць як пад націскам, так ў не пад націскам: у воцаце, на дубе,

у лесе, на мосце, У раёне, у спісе, на сходзе, на флоце, у хляве.

Заўвага 1. Назоўнік пост у значэннях месца, з якога можна назіраць за кім-,

чым-н. ці ахоўваць каго-и., што-н? і “адказная пасада" мае канчатак жу: Салдат стаяў

на пасту; на высокім пасту дэпутата.

Заўвага 2, У мастацкай літаратуры і гутарковай мове пад уплывам форм на

гу назоўнікаў, якія ўваходзяць у склад устойлівых зваротаў і канструкцый з прына”

зоўнікамі у, на, па (у ладу, на ляту, на віду, па ходу), адзначаецца Канчатак -у Ў

іншых аднаскладовых назоўніках: сустрэча на масту дружбы (Звязда, 1969); на лбу

напісана (А. Асіпенка); у трэцім куту, што супроць абразоў (М. Зарэцкі); Які ты ў

быту, Такі і на справе (У. Корбан). Аднак такія формы з'яўляюцца парушэннем лі-

таратурнай нормы.

Канчатак -е (не пад націскам) маюць таксама некаторыя ўласна

беларускія назоўнікіна г, х, якія чаргуюццаз з, с: у астрозе, на беразе,

на версе, у гаросе, у кажусе, на лузе, на нарозе, на начлезе, на паверсе,

на парозе, на плузе, на розе (каровы), у снезе, па стозе, на струзе і

некаторыя іншыя.

Канчатак -у маюць:

а) уласна беларускія і запазычаныя назоўнікі з асновай на к: на

агурку, у банку, на блоку, у бярэзніку, у заапарку, на медзякі, у мядоў-

ніку, у пяску, у рукзаку, на ручніку, у садкуіг. А-;

б) уласна беларускія назоўнікі з асновай на г, х, якія абазначаюць

адцягненыя паняцці, дзеянне, якасць: у абсягу, агрэху, аўтапрабегу,

ачагу, бегу, брэху, верху, выбуху, вывіху, выдыху, граху, дзяржстраху,

доўгу, духу, дыху, жаху, забегу, залогу, замаху, збегу, звіху, Зрухі,

маху, мігу, набегу, настрыгу, нюху, падлогу, паху, перабегу, перамаху,

перапалоху, подзвігу, подыху, позеху, поспеху, постраху, прабегу, пра-

логу, прасцягу, праху, промаху, разбегу, разлогу, размаху, руху, слыху,

смеху, спалоху, спеху, шляху, шолаху, шораху, уздыху, уздрыгу, узма-

ху, чыху, шагу і інш.

в) частка ўласна беларускіх канкрэтных назоўнікаў з асновай на

г, х: на абуху, аднарогу, арэху, берлагу, біцюгу, быльнягу, васьміногу,

вертлюгу, вожагу, глогу, жэраху, казярогу, катаху, катуху, каўчэгу,

логу, лопуху, мозгу, моху, мурагу, мяху, насарогу, пасагу, пірагу, по?

лагу, пораху, посаху, прадмагу, прарэху, пругу, пуху, рагу (вуліцы),

рычагу, сельмагу, сычугу, тальмаху, тварагу, трыбуху, трыснягі, уніг

вермагу, чартапалоху; ;

г) назоўнікі іншамоўнага паходжання з асповай на г, х: на абшла-

гу, айсбергу, альцінгу, антрапафагу, аншлагу, арангутангу, архіпелагу,

вэрапагу, бактэрыяфагу, блюмінгу, браўнінгу, брыгу, брэмсбергу, буль-

догу, бумерангу, бундэстагу, взрлаху, гмаху, гонгу, грогу, гросбуху,

даху, догу, допінгу, дыптыху, дыфтонгу, дыялогу, дэміургу, дэмпінгуў

жэмчугу, зігзагу, каталогу, квершлагу, клірынгу, краху, крэкінгу, ланд-

тагу, ланцуеў, лемінгу, лозунгу, маналогу, манафтонгу, мітынгу, море,
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наслегу, некралогу, паліфтонгу, пеленгу, пінг-понгу, пудынгу, пфенігу,
радыёпеленгу, ральгангу, рангу, ратангу, рынгу, рыслінгу, рэйхстагу,
салінгу, саркафагу, сапрафагу, слябінгу, смокінгу, снайпінгу, спінінгу,
стэрлінгу, трыфтонгу, трэнінгу, трэпангу, фартуху, фартынгу, фланеу,
цугу, цэху, цюбінгу, шаху (шахм.), шлангу, шліху, штрыху, шылінгу,
шэзлонгу, энергацэху, Эпілогу, эргу;

д) назоўнікі ва ўстойлівых зваротах, часцей за ўсё з прыназоўні-
каміна, па, у: на бягу, быць на віду, на ляту, на раду напісана, па ходу
выказвання, не астацца ў даўгу, жыць у ладу, у хаду і пад.

, е) назвы гарадоў, рэк, якія маюць аснову на г, х: у Браўншвейгу,
Вініпегу, Гамбургу, Ганконгу, Данцыгу, Капетдагу, Лейпцыгу, Люксем-
бургу, Меконгу, Пітсбургу, Страсбургу, Харогу, Цюрыху; у Арэнбургу,
Выбаргу, Таганрогу, Краменчугу, Пецярбургу; на Бугу, на Гангу. Але
у КрывымРозе. -

Канчатак -ы маюць назоўнікі з асновай на шыпячыя зычныя,р іц:
у бары, аб вужы, у гушчары, на дажджы, на нажы, на пальцы, на пля-
цы, на яварыіс. д.

Некаторыя назоўнікі гэтай групы сустракаюцца з канчаткам-у, ад-
нак гэта з'яўляецца парушэннем нормы.

Канчатак -і маюць назоўнікі, аснова якіх заканчваецца на мяккі
зычны і й: у агні, на біўні, на кані, у кашалі, на корані, аб стылі, у ту-
нелі, у цяні, у чэрвені, на ячмені, у гаі, аб маі, у музеі г. д.

Заўвага. У пісьмовай практыцы сустракаецца ўжыванне канчатка -ю, што
з'яўляецца парушэннем літаратурнай нормы: у гаю, у цяню. Але ў вершаваных творах
парушэнні літаратурнай нормы выкліканы патрабаваннямі рыфмы: Аб табе, сваім дню
І аб Беларусі Я гадаю і сню, Мілая Маруся (Я. Колас); Пшэбора зараз па парадку
Скідае вопратку сваю, Наўперад зняў канфедэратку, Як сведку польскасці ў краю
(Я. Колас); У вясновым хмелю бор (Э. Агняцвет).

5 150. У некаторых назоўніках вар'іраванне канчаткаў г(-э), -ё (-ы)
1 -у(С-ю) залежыць ад семантыкі слова.

г.дварэ у звароце са значэннем “не ў хаце”,
"на адкрытым паветры”, “у прыродзе”

 

 

 

 

 

     

двор-!
“двары месца каля будынкаў”

рог --рагу “вугал”

“розе “рог (жывёлы)

Скланенне назоўнікаў ніякага роду

5 151. Сістэма канчаткаў:

Аснова

Склон г
на цвёрды на ж, ш, ч, дж, на г, к, Х на мяккі зычны
зычны Р, ц

Н. га, -е, -ё

Р. га зя

д “ -ю

в. як Н.
Т. гам, -0м ем, -ём

М. “е -ы ЫІ -і

 



5152. Узор скланення назоўнікаў ніякага роду

ААА

А”

Аснова

Склон наам на ж, р. ц” дж, на к, Х на мяккі зычны

АА
А

АА
А

Н. долат-а збожж-а воблак-а под-е

Р. долат-а збожж-а воблак-а поОл-Я

Д. долапі-у збожж-у воблак-у пол-ю

В. долат-а збожж-а воблак-а пол-е

Т. долат-ам збожж-ам воблак-ал под-ем

М. (аб) долац-е збожж-ы воблак-у пол-і

н. зарыв-а вучылішч-а зярнятк-а адценн-е

Р. [зарыва вучылішч-а вярнятк-а адценн-я

д. зарыв-у вучылішч-у зярнятк-у адценн-ю

В. зарыв-а вучылішч-а зярнятк-а адценн-е

Т. зарыв-ам вучылішч-ам зярнятк-ам адценн-ем

М. (аб) зарыв-е вучылішч-ы зярнятк-у адценн-і

Н. гнязд-о рабр-о ачк-о касс-ё

Р. гнязд-а рабр-а ачк-а касс-Я

д. гнязд-у рабр-у ачк-у касс-ю

В. гнязд-о рабр-о ачк-0 касс-ё

Т. гнязд-ом. рабр-ом ачк-ом касс-ём.

М. (аб) гняздз-е рабр-ы ачк-у касс-і

Н. акн-0 сэрц-а рэх-а нагор'-е

Р. акн-а сэрц-а рэх-а нагор'-Я

Д. акн-у сэрц-у рэх-у нагор'-ю

В. акно сэрц-а рэх-а нагор'-е

т. акном сэрцам рэх-ам нагор'-ем

М. (аб) акн-е сэрц-ы рэх-у нагор'-і

Каментарыі да парадыгмы.

1. Назоўнікі вядро і малако ў месны

туць мець варыянтны
патрэбна чужая
цэ! Ты думаеш,і

канчатак -э: у вя

бяда, лішні клопат? (Ко

ленага воўка? (У. Дамашэвіч).

2. Тапонімы, якія маюць форму ніякага роду,

дэлі агульных назоўнікаў з адп

на, Беражно, Заполле, Селішча;

Селішча; Д. Адамову, Жодзіну, Беражна,

ва, Жодзіна, Беражно, Заполле, Селішча;

ражном, Заполлем, Селішчам; М. (у) Адамове,

лоллі, Селішчы,

З. Тапонімыз суфіксам

гбв-а(-ев-а) пад уплывам прозвішч тыпу

вым склоне сустракаюцца з канчаткам -ым: за

вым. Але такія формыз'яўляюцца адхіленнем ад нормы.

890

аведнымі асновамі:

«ін-а(-ын-а), гін-о(-ын-0),
Савін, Баранаў, Кісялёў у твор-

Даўгінавым, за Сцепанё-

ім склоне адзіночнага ліку Мо-

дрэ, у малацэ. [Вера:] -- Каму

ля:]-- Ты апяклася на мала-

што я жыў як у бога за плячыма, што я не бачыў асма-

скданяюцца па ма-
Н. Адамова, Жодзі-

Р. Адамова, Жодзіна, Беражна, Заполля,

Заполлю, Селішчу; В. Адаме-

Т. Адамовам, Жодзінам, Бе-

Жодзіне, Беражне, За-

гов-а(-ав-а),

-



Другое скланенне

ў 153. Сістэма канчаткаў:

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Аснова

Склон . на ж, ш, ч
на цверды зычны дж, р, 'ц на е, к, х на мяккі зычны

МАРА

Н. га ся
шанц,

Р. -ы ] -

АД. -е -ы [ -ы, -е, -э с:
В. су ] -ю
Т. ой(-ою) -ёй(-ёю)

гайСаю) -яй(-яю)
М. -е ] -ы, І -ы, -е, -з “

ў 154. Узор скланення

Аснова

Склон на пдвёцвёрды на ж, ш, ч, дж, сь
ЗЫЧНЫ р, ц на г, к, Х на мЯкКі ЗЫЧНЫ

Н. палат-а афіш-а кніг-а грэбл-я
Р. палап-ы афіш-ы кніг-і грэбл-і
Д. палац-е афіш-ы кніз-е ерэбл-ё
В. палат-у афіш-у кніг-у грэбл-ю
Т. палапі-ай (-аю) [афіш-ай (-аю) Ікніг-ай (саю)  [грэбл-яй (-яю)
М. (аб) палац-е афіш-ы кніз-е грэбл-і

Н. рыб-а паліц-а лодк-а дын-я
Р. рыб-ы паліц-ы лодк-і дыя-і
А. рыб-е паліц-ы лодц-ы дын-і
В. рыб-у паліц-у лодк-у дын-ю
Т. рыб-ай (-аю) паліц-ай (-аю) [лодк-ай (-аю)  [дын-яй (-яю)
М. (аб) рыб-е паліц-ы лодц-ы дын-і

Н. трав-а мяж-а дачк-а лінія
Р. трав-ы мяж-ы дачк-і ліні-і
д. трав-е мяж-ы дачц-э ліні-і
В. трав-у мяж-у дачк-у ліні-ю
т. трав-ой (-ою) [мяж-ой (ою) [дачк-ой (-ою) ліні-яй (-яю)
М. (аб) трав-е мяж-ы дачц-з ліні-і

Н. сцян-а гар-а эпох-а жня-я
Р. сцян-ы гар-ы эпох-і жня-і
Д. сцян-е гар-ы эпос-е жня-і
В. сцян-у гар-у 9пох-у жня-ю
Т. сцян-ой (-ою)  [гар-ой (-дю) зпох-ай (саю) Тжня-ёй (ёю)
М. (аб) сцян-е гар-ы зпос-е жня-і

5, Зак. І1б1 зі



Каментарыі да парадыгмы.
,

У давальным і месным склопах канчаткі залежаць ад якасці зыч-

нага асновы або месца націску:

канчатак -е маюць назоўнікі з асновай на цвёрдызычныіг, Хх (пры

абавязковым чаргаванні г--3, х--с): сцяне, хаце, кнізе, страсе і г. д.;

канчатак -э маюць назоўнікі з асновай на

к

і націскам на капчатку

(пры абавязковым чаргаванні к--ц): дачка-дачцэ, лука--луцэ, му-

ка--муцэ, рака--рацз, траска--трасцэ, шчака--шчацэ;

кайчатак -і маюць назоўнікі з асновай на мяккі зычны і ў: зямлі,

студні, хвалі, лініі, хвоі;

канчатак -ы маюць назоўнікі з асповай на няпарныя цвёрдыя Ж, ш,

4, дж, р, ц, а таксама з асновай па к і пенаціскным канчаткам (пры

абавязковым чаргаванні к-д): мяжы, шашы, дачы, хмары, паліцы,

гутарцы, лыжцы.

Трэцяе скланенне

5155. Сістэма канчаткаў:

ЬЬ
Ь

КЁЫЬХММЬЫДЬАДАУАХТЖХ
ЖНПГНАЯПДПММ

 

 

 

 

Аснова

Склон на мяккі на губны
ЗЫЧНЫ Зычны на ж, ш, ч ва р, ц

АА
А

ААА

ААА
”

Н. а

Р. - ] -ы

д. с І гы

В. 2]

Т. зе и
 

5156. Узор скланення

Аснова на мяккі зычны

Н. прыстань дэталь аповесць

Р. прыстан-і дэтал-і аповесц-і

Д. прыстан-і дэтал-і . аповесц-і

В. прыстан-ь дэталь аловесць

Т. прыстанн-ю дэталл-ю аповесц-ю

М. (аб) прыстані

о

дэтал-і аповесц-і

Аснова на шыпячы

Н. флеш шчолач бездараж

Р. флеш-ы шчолач-ы бездараж-ы

Д. флеш-ы шчолач-ы бездараж-ы

В. флеш шчолач бездараж

Т. флешш-у шчолачч-у бездаражж-у

М. (аб) флеш-ы шчолач-ы бездараж-ы
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Аснова наб, ў, ф

Н. глыб любоў верф
Р. глыб-і любові (любв-і) верф-і
Д. глыб-і любов-і (любв-і) верф-і
В. глыб любоў верф
Т. глыб'ю любоў-ю верф'-ю
М. (аб) глыб-і любов-і (любв-і) верф-і

Аснова на р

Н. шыр Сібір
Р. шыр-ы Сібір-ы
д. шыр-ы Сібір-ы
В. шыр Сібір
Т. шыр'-ю Сібір”-ю
М. (аб)шыр-ы Сібір-ы

Каментарыі да парадыгмы.
І. Форма вінавальнага склону супадае з формай назоўнага склону

незалежна ад адушаўлёнасці ці неадушаўлёнасці назоўніка: бачу лань,
мыш, рысь і чытаю аповесць, бачу асець.

2. У творным склоне апошні зычны (апрача губных і р), калі ён
знаходзіцца пасля галоснага, падаўжаецца: залежжу, меддзю, Прыпяц-
цю, соллю, мышшу, ноччу. Падаўжэння не адбываецца ў тых выпад-
ках, калі аснова назоўніка заканчваецца збегам зычных: аповесцю, ра-
дасцю, чвэрцю.

Губныя зычныя і р не падаўжаюцца і пасля іх захоўваецца гук
Г глыб'ю [глыбйу], кроўю [кроўйу], шыр'ю [шырйў].

З. Назоўпік мод у творным склоне мае канчатак -ай: моцай. Аднак
у пісьмовай практыцы форма творнага склону амаль не ўжываецца.

4. У пазоўніках кроў і свякроў у родным, давальнымі меснымскло-
нах адбываецца чаргаванне галосных 0--ы: кроў--крыві, свякроў--
свекрыві.

5. Уласнае імя Любоў у адрозненне ад агульнага любой, якое ў
родным, давальным і месным склонах мае форму і з беглым галосным,
захоўвае о ва ўсіх склонавых формах: Р. Д. М. любві, Т любоўю і Р.
Д. М. Любові, Т. Любоўю.

б. У мове мастацкай літаратуры і перыядычнага друку назоўнікі
гразь, кроў, радзей далонь, сенажаць і некаторыя іншыя могуць ўжы-
вацца з канчаткамі -ёй(-ёю), -яй(-яю), якія характэрны назоўнікам
другога скланейня: закідаў яе гразёю (Б. Сачанка); заляпаных
гразёю (Маладосць, 1972); Крывёю аблівалася сэрца (Э. Агня-
цвет); захлынацца крывёю (А. Карпюк); заліты крывёю (Піянер
Беларусі, 1972); правёў далоняй па галаве (А. Асіпенка); Шоў я
полем, сенажацяй, Шоў гарою і далінай, А тут кветкі не спагна-
ці (Я. Купала); Свежай крывёю ваўчынай след адзінокі гарыць
(М. Танк); Валодзя працягнуў сябру руку. Той усміхнуўся і паяснуў
сваёй да лоня й па Валодзева! (Л. Арабей).

Аднактакія формы нельга лічыць парматыўнымі.

5“
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Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду на -а (-я)

5157. Сістэма канчаткаў:

Астова
САА

А

 

    

Склон нашаерды па ж, ш, ч. Р. Я наг, к, Х наМеккі

А
А
А

АА
А

Н. І -а
-я

Р.
-ы І - ;

Д. а І -у
-ю, -і

В. І ц -ю

т. гам, -ой (-ою) -ем, -ёй (-ёю)

М. ге “ у -ю, -і

Ж

ЕА
 

5158. Узор скланення

Аснова на цвёрды зычны

84

Н. мужчына ваявод-а старшын-а Мікод-а

Р. мужчыны ваявод-ы старшын-ы Мікод-ы

Д. мужчыну ваявод-у старішын-е Мікол-у

В. мужчыну ваявод-у старшын-у Мікол-у

Т. мужчын-ам ваявод-ам старшын-ой (ою) Міколам

М. (аб) мужчын-е ваяводз-е старшын-е Мікол-е

Аспова на мяккі зычны

Н. цесл-я дзядул-я старшын-я Вас-я

Р. цесл-і дзядул-і старшын-і Вас-і

Д. цесл-ю дзядул-ю старшын-і Вас-ю

В. цесл-ю дзядул-ю старшын-ю Вас-ю

Т. цесл-ем дзядул-ем старшын-ёй(ёю)

/

Васем

М. (аб) цесл-ю дзядул-ю старшын-і Вас-ю

Аснова на ж, й, ч, Р, ц

Н. рыкш-а майстр-а прамоўц-а Грыша

Р. рыкшы майстр-ы прамоўцы Грыш-ы

Д. рыкш-у майстр-у прамоўц-у Грыш-у

В. рыкш-у майстр-у прамоўц-ў Грыш-у

Т. рыкш-ам майстр-ам прамоўц-ам Грыш-ам

М. (аб) рыкш-у майстр-ў прамоўц-у Грыш-у

Аснова наг, к, х

Н. юна дзядзьк-а слуг-а Янк-а

Р. юнг-і дзядзьк-і слцг-і Янк-і

Д. юнг-у дзядзьк-у слуг-у Янк-у

В. юне-у дзядзьк-у слцг-у Янк-у

Т. юнг-ам дзядзьк-ам слуг-ой (-ою) Янк-ам

М. (аб) юнг-у дзядзьк-у слуг-у Янк-у



Каментарыі да парадыгмы.
1. Назоўвнікі мужчынскага роду на -а(-я) з націскам на аснове ў

давальным, творным і месным склонах маюць тыя ж канчаткі, што і
асабовыя назоўнікі мужчынскага роду з нулявым канчаткам.

2. Назоўнікі з націскам на канчатку і асновай на цвёрды зычныў
давальным і месным склонах маюць канчатак -е: тамадзе, мурзе; на-
зоўнікі з асновай на заднеязычны-- канчатак -у: слугу; назоўнікі з
мяккай асновай -- канчатак-і: старшыні, суддзі,

Скланенне назоўнікаў агульнага роду на -а (-я)

6 159. Як назоўнікі мужчынскага роду на -а(-я). з адпаведным ты-
пам асновы і месцам націску, змяняюцца назоўнікі т. зв. агульнага
роду, калі яны абазначаюць асоб мужчынскага полу. Калі гэтыя на-
зоўнікі абазначаюць асоб жаночага полу, яны змяняюцца, як назоўнікі
жаночага роду на -а(-я).

'6 160. Сістэма канчаткаў:

  

 

  

 
 

 

 

Аснова

Націск на аснове Націск на канчатку

на на на

2 [Рэп [нвён чае нае няні [нб [еда] мае ны
ды , к, Х Зыч ды Ў “ к, Хх

м а ычны з

9 зычны] 74 зычны! Р 8 зычны

М
Н. ні

ж -а -я га я

М -ы ч -ы -
Р. ы

ж

М ч М -Ю
Д. У е -ы У

ж “е ] гы ]-е, ы зі -е “

М -

В. ж - -ю - -ю

т М гам ем

' ж “ай(-аю) -ей(сею) -ой(-ою) -ёй(-ёю)

М. І.М. І“ 8 яю -е -ы У 'ю
ж ы [о “е, -ы “і -і 

Заўвага І. Назоўнікі агульнага роду на г, х і з націскамна аснове, якія аба-
значаюць асоб жаночага полу, у давальным і месным склонах маюць канчатак -е (з
абавязковым чаргаваннем 2--з, х--с): туляга -- туляз-е, чысцёха -- чысцёс-е; назоўнікі
на к-- канчатак -ы (пры абавязковым чаргавапні к--ц): задавака--задавац-ы.

Заўвага 2. Назоўнікі хвалько, гняўко, нямко скланяюцца толькі ў тым вы-
падку, калі абазначаюць асобу мужчынскага полу: Н. такі хвалько, Р., В. такога

хвалька, Д. такому хвальку, Т. такім хвалькоем, М. (аб) такім хвальку. Калі ж гэтыя
назоўнікі абазначаюць асобу жаночага полу, то яны не скланяюцца: Н. такая хвалько,
Р., Д. такой хвалько, В. такую хвалько г. д.



5 161. Узор скланення

Націск па канчатку

Мужчынскі і жаночы род

Н. сірат-а

Р. сірат-ы
Д.сіраце
В. сірапі-у
Т. сірат-ой (-ою)
М. (аб) сіраце

Націск на аснове

Мужчынскі род

Н. плакса лістаноша

р)

туляга

Р. плакс-ы лістанош-ы  туляг-і

Д. плакс-у лістаношу

р)

туляг-у

В. плакс-у лістанош-у туляг-у

Т. плакс-ам лістанош-ам іпуляг-ам

М. (аб) плаксе лістанош-уух  тулягу

Жаночы род

Н. плакса лістанош-а

о

пуляг-а

Р. плакс-ы лістанош-ы  туляг-і

Д. плакс-е лістанош-ы

о

туляз-е

В. плакс-у лістанош-у

о

туляг-у

Т. плакс-ай лістанош-ай туляг-ай

М. (аб) плакс-е лістаношы  туляз-е

МНОЖНЫЛІК

ў 162, У залежнасці ад таго, супадаюць ці адрозніваюцца. ла фа-

немнаму складу асновы адзіночнага і множнага ліку, назоўнікі ў множ-
1) назоўнікі, у якіх формы множ-

што і ў адзіночным ліку;
ным ліку дзеляцца на дзве групы:
нага ліку ўтвараюцца ад той жа асновы,
2) назоўнікі, у якіх формы множнага ліку ўтвараюцца ад відазмененай

асновы адзіночнага ліку.

б 163. Агульная схема канчаткаў назоўнікаў
усіх тыпаў скланення:

 

Назоўнікі мужчынскага Назоўнікі жаночага
Склон

]

родузчыстай асновай, і мужчынскага роду Назоўнікі жаночага

назоўнікі ніякага роду на -а(-я) роду з чыстай асновай

ВА

Н. гы, -Ё

Р. гаў(С-яў), -оўСёў), б 9, -аў(-яў) гей(-эй), -яўСаў)

д. гам(сям)

В. як Н. або Р.

т. -амі(-сямі), -мі

М. -ах(-ях)

86

задавак-а
задавак-і
задавак-у
задавак-у
задавак-ам
задавак-у

задавак-а
задавак-і
задавац-ы
задавак-у
задавак-ай
задавац-ы

ціхон-я
ціхон-і
ціхон-ю
ціхон-ю
ціхон-ем
ціхон-ю

ціхон-я
ціхон-і
ціхон-і
ціхон-ю
ціхон-яй
ціхон-і

  



Скланенне назоўнікаў, якія ўтвараюць формы адзіночнага
і множнага ліку ад адной і той жа асновы

б 164. Арфаграфічна канчаткі адрозніваюцца ва ўсіх склонах у за-
лежнасці ад якасці канцавога зычнага асновы і месца націску. Ад-
розненне скланенняў праяўляецца ў асноўным толькі ў родным склоне.

Першае скланенне

5 165. Узор скланення

Мужчынскі род

Н. брат-ы наж-ы матор-ы вучн-і гуртк-і
Р. брат-оў нажоў матораў вучюяў гурткоў
Д. брат-ам наж-ам  матор-ам вучн-яя гуртк-ам
В. брат-оў наж-ы матор-ы вучн-яў  еурпік-
Т. брат-амі наж-амі матор-амі вучн-ямі егуртк-амі
М.(аб) брапгах нажах  матор-ах вучнях гуртк-ах

Ніякі род

Н. долап-ы дрэв-ы узвыцца-ы пал-і воблак-і
Р. долат-аў дрэў узвышш-аў палёў  воблак-аў
Д. долат-ам дрэвам узвышшам пал-ям  воблак-ам
В. долап-ы дрэв-ы узвышш-ы палі“ воблак-і
Т. долат-амі дрэвамі узвышш-амі пал-ямі воблак-амі
М.(аб) долат-ах дрэвах узвышш-ах пал-ях  воблак-ах

Каментарыі да парадыгмы.
1. Большасць назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне мае

канчаткі -аў(-яў), -оў(-ёў). Аб ужыванні форм з нулявым канчаткам
гл. ў 166.

2. Назоўнікі мужчынскага роду госць, конь, лапаць, локаць пры
ўказанні на зборнасць у родным склоне маюць канчатак -ей: гасцей,
коней, лапцей, лакцей; у колькасна-іменных спалучэннях пры абазнпа-
чэнні раздзельнай множнасці ўжываецца канчатак -ёў(-яў): пяць ка-
нёў, некалькі лапцяў, локцяў.

З. Назоўнік дзень у родным склоне мае форму дзён: некалькі дзён.
4. Назоўнікі ніякага роду ў родным склоне маюць канчаткі -аў(-яў),

-оў(-ёў) або нулявы канчатак.
5. У творным склоне для назоўніка конь дапускаюцца варыянтныя

канчаткі -мі і -ямі: коньмі і конямі.
6. Назоўнік пан у множным ліку мае формы: ланы, паноў, панам

і г. д. Пры звароце да некалькіх асоб ужываецца форма панове.
7. Асабовыя назоўнікі ў некаторых выразах у вінавальным склоне

маюць форму, якая супадае з формай назоўнага склону: пайсці ў сал-
даты, выбраць у дэпутаты, пайсці ў настаўнікі.

Формыроднага склону назоўнікаў мужчыцскага роду

Ф 166. У пісьмовай практыцы нашага часу з нулявым канчаткам у
родным склоне ўжываюцца: ,

а) назоўнікі, якія з'яўляюцца назвамі электрычных і магнітных
адзінак вымярэння (амлер, ват, вольт, гаус, кілават, кулон, максвейл,
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мікрон, ом, рэнтТеея і некаторыя іншыя): магутныя выпраміцелі, разлі-

чаныя на сотні і тысячы ампер (Беларусь, 1956); сотні ват

(Вячэрні Мінск, 1969); трыста тысяч кілават (Маладосць, 1969);

энергаблок на 300 тысяч кілават (Звязда, 1971); некалькі мі-

крон (Вячэрпі Мінск, 1969). Такія формы праніклі ў пісьмовую

практыку з прафесійнай мовы і, відаць, павінны атрымаць права літа-

ратурнай нормы;

б) некаторыя назоўнікі, якія абазначаюць парныя прадметы (ва-

лёнкі -- валёнак, капыты -- капыт, пагоны-- пагон, рогі -- рог, туфлі -

туфель): гордых рог (П. Панчанка); у прыказцы: Ведаў бог, што

не даў свінні рое; стукаючы абцасікамі туфеле (М. Данілепка);

замест чаравік заказаў хромавыя боты (С. Александровіч); пара

ботаў, пара чаравік (Я. Маўр); докат капыт (А. Александро-

віч): толькі срэбрам мільгалі падковы капыт (М. Лынькоў); абі-

вае дзеркачом са сваіх вал ёнак снег (В. Адамчык); маміных в а-

лёнак (Я. Брыль); “. ,

в) некаторыя назоўнікі, якія абазначаюць асобу па прыналежнасці

да пэўнай нацыянальнай групы (башкіры -- башкір, мадзьяры --

мадзьяр, манголы -- мангойл, румыны -- румын, туркі--турак, туркме-

ны-- туркмен, цыганы-- цыган), а таксама назоўнікі салдат і парты-

ган :нібы сагналі са ўсяго свету цыган (М. Машара); двух цы-

ган (К. Чорны); вайсковыя злучэнні мадзьяр (М. Пятніцкі);

батальёны турак палажыў (М. Лынькоў); на радзіме шаснаццаці

партызан (ЛіМ. 1970); былых франтавікоў, партызан (По-

лымя, 1971); некалькі партызан (Звязда, 1972); не раз чуў ад

салдат-беларусаў (Полымя, 1969);.250 салдат і афіцэраў

(Звязда, 1969); перад батальёнам салдат (ЛіМ,1972).

Функцыяніраванне гэтых назоўнікаў з нулявым канчаткам пад-

трымліваецца аналагічнымі формамі назоўнікаў з суфіксамі -анін

(-янін): грамадзянін -- грамадзян, мінчанін -- мінчан.

Заўвага І. Назоўнікі гектар, кілаграм, грам, а таксама назоўнікі, што з'яўля-

юцца назвамі фруктаў, агародніны (апельсін, баклажан, банан, гранат, мандарын, па-

мідор і некаторыя іншыя) У гутарковай мове ўсё больш шырока ўжываюцца ў родным

склоне множнага ліку з нулявым канчаткам, аднак нарматыўнай гэта форма пакуль

што не стала.
Заўвага ?. З назоўнікаў, якія з'яўляюцца адзінкамі меры даўжыні, нулявы

канчатак мае слова аршын: квадрацік зяялі на шэсць ар шын (З. Бядуля); аршыч

на трынаццаць у даўжыню (П. Галавач); колькі аршын (К. Чорны).

Заўвага 3. Дапускаецца ўжыванне формы роднага склону з нулявым канча“

«ам у назоўніку раз (у злучэнні з лічэбнікамі ці словамі з колькасным значэннем):

«аспадыня колькі раз уваходзіла пытацца (К. Чорны); Ён выстраліў некалькі раз

гМ. Лынькоў).

На ўжыванне паралельных форм з канчаткам -оў і з нулявым кан-

чаткам пазоўніка год уплываюць лексіка-семантычныя асаблівасці

слоў, з якімі гэты назоўнік спалучаецца, а таксама парадак кампанен”

таў словазлучэння. Формыз пулявым канчаткам пераважаюцьУ слова-

злучэннях з колькаснымі лічэбнікамі або са словамі з колькасным зна-

чэннем: няма сарака год (ЛіМ, 1970); тэрмін навучання павялічаны

да 8 год (БелСЭ, 1); некалькі год таму назад (Беларусь 1970);

шмат «год прайшло (Піянер Беларусі, 1980); колькі год жывуць

птушкі (Работніца і сялянка, 1969). '

Толькі з нулявым канчаткам форма роднага склопу ўжываецца ў

назвах прадпрыемстваў, калгасаў: у калгасах «Сорак год Кастрыч-

ніка»і «Перамога» (Звязда, 1972); старшыня калгаса «12 год Каст-

рычніка» (Там жа).
Формы з канчаткам -оў пераважаюць у словазлучэннях, калі за-
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лежны кампанент выражаны прыметнікам: з даваенных гадоў (Ра-
ботніца і сялянка, 1979); прайшло некалькі пасляваенных гадоў
(Маладосць, 1969); на працягу апошніх гадоў (Звязда, 1978). Але
ў такіх словазлучэннях, як з малых год, чалавек сярэдніх год
і пад., дзе выраз набліжаецца да ўстойлівага злучэння, адзначаюццаі
формыз нулявым канчаткам. ,

Толькі з канчаткам -оў ужываецца назоўнік год у спалучэнні з
парадкавымі лічэбнікамі: у творах 20-х гадоў (Полымя, 1969); на
мяжы трыццатых гадоў (Полымя, 1970) аб нашых сучасніках,
людзях 60-х гадоў (Работніца і сялянка, 1970); з ханца 50-х га-
доў (БелСЭ, 1).

Формы роднага склону назоўнікаў ніякага роду

5 167. Назоўнікі ніякага роду ў родным склоне могуць мець кан-
чаткі -аў(-яў), -оў(еў) або нулявыканчатак.

З канчаткамі -аў(-яў), -оў(-ёў) ужываюцца:
а) назоўнікі, аснова якіх заканчваецца збегам зычных бл, пл, дл,

зл, ёл, кл, рл, льм, йм, ри, гн, дн, льн, рн, бр, тр, тц, нц, ўц, рц, 4ьц,
ств, цтв, падоўжаным зычным, мяккім зычным ці ]: скрэбла--скрэблаў,

сцябло -- сцёблаў, сапло -- соплаў, трапло - троплаў, дупло- дуплаў,
кавадла -- кавадлаў, жазло - жэзлаў, кайло - кайлаў, стойла -- стой-
лаў, горла -- горлаў, бяльмо-- бельмаў, кляймо--клеймаў, ярмо-
ёрмаў, сцягно -- сцёгнаў, судна -- суднаў, цапільна --цапільнаў, стыр-
но -- стырнаў, рабро-- рэбраў, футра-- футраў, балотца -- балотцаў,
паленца -- паленцаў, сонца-- сонцаў, дрэўца-- дрэўцаў, слаўцо-
слоўцаў, азярцо-- азярцоў, сэрца - сэрцаў, шчупальца- шчупальцаў,
ваяводства -- ваяводстваў, земства --земстваў, княства -- княстваў,
лякарства -- лякарстваў, мерапрыемства -- мерапрыемстваў, абацтва --
сбацтваў, агенцтва -- агенцтваў, брацтва -- брацтваў; багацце - багац-
цяў, плацце-- плаццяў, стагоддзе -- стагоддзяў, вяселле-- вяселляў,
узвышша -- узвышшаў, аблічча--абліччаў, падарожжа -- падарож-
жаў, падножжа -- падножжаў, ружжо -- ружжаў; вусце -- вусцяў, прад-
месце -- прадмесцяў, двукроп'е -- двукроп'яў, капё--коп'яў, узгор'е -
узгор'яў, стажар'е-- стажар'яў, зімоўе- зімоўяў, нізоўе -- нізоўяў,
паўшар'е -- паўшар'яў, прыслоўе -- прыслоўяў, сузор'е-- сузор'яў; ад-
наскладовыя назоўнікі дно, шво: дноў, швоў;

б) некаторыя двухскладовыя назоўнікі з асновай на адзін зычны і
націскам на канчатку, які ў формах множнага ліку перамяшчаецца на
аснову: брыво -- бровы-- броваў, звяно--звёны-- звёнаў, крыло --
крылы -- крылаў, крысо -- крысы -- крысаў, лязо - лёзы-- лёзаў, пя-
ро -- пёры- пёраў, сіло- сіла -- сілаў;

в) двухскладовыя назоўнікі з асновай на л і націскам на аснове, а
таксама назоўнікі веча, ложа (у вінтоўцы), мора, пуза, права, жыта:
біла-- білаў, джала-- джалаў, дула -- дулаў, кола- колаў, мяла --
лмялаў, рыла--рылаў, шыла--шылаў; вечаў, ложаў, мораў, пузаў,

правоў, жытоў; таксама поле -- палёў; '
. г) трохскладовыя назоўнікі з асновай на 8: дзерава -- дзераваў, за-

рыва -- зарываў, каліва -- каліваў, логава - логаваў, рэчыва -- рэчы-

ваў, тулава -- тулаваў; а таксама назоўпік воблака: воблакаў і аб-

локаў.
З нулявым канчаткам ужываюцца:
а) трохскладовыя і з большай колькасцю складоў назоўнікі з асно-

вай на адзін зычны (акрамя 8): балота--балот, бервяно -- бярвён,
верацяно -- верацён, возера -- азёр, забрала -- забрал, зубіла -- зуділ,
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кадзіла -- кадзіл, карыта-- карыт, лякала-- лякаа, матавіла -- мата-

віл, павека -- павек, палена -- пален, памяло

-

-памёл, пудзіла - пу-

дзіл, рэшата -- рэшат;

б) некаторыя двухскладовыя назоўнікі з асповай на адзін зычцы:

блюда -- блюд, века -- век, віно - він, дзіва -- дзіў, дрэва -- дрэў, сі-

та -- сіт, сяло-- сёл, цела -- цел.

Аднак гэтыя назоўнікі ў пісьмовай практыцы сустракаюцца часам

з канчаткам -аў: Цьмяна чарнелі паблізу абрысы дрэваў (І. Мележ);

Сцяжыначка лясная Віецца паміж дрэваў (М. Аўрамчык); столькідзі-

ваў паказвае (Х. Жычка); колькідзіваў усякіх пабачы(А. Якімовіч).

Паралельныя формы з канчаткам “аў і з нулявым канчаткам

маюць:
а) назоўнікі, аснова якіх заканчваецца збегам зычных зд, сц, шч:

гняздо -. гнёзд і гнёздаў, месца - месц і месцаў, вогнішча -- вогнішч

і вогнішчаў, вучылішча - вучылішч і вучылішчаў, кнігасховішча -- кні-

гасховішч і кнігасховішчаў, полчышча -- полчышч і полчышчаў, прозві-

1цча -- прозвішч і прозвішчаў, рэчышча -- рэчышч і рэчышчаў, уро-

чышча -- урочышч і ўрочышчаў, Але толькі войска -- войск;

б) назоўнікі са збегам зычных тя, Мн, Кн, СбМ, бл, др у канцыасно-

вы, калі цаміж імі паяўляецца беглы галосны: палатно -- палоцен і

палотнаў, гумно -- гумен і гумнаў, акно -- вокан і вокнаў, валакно--

валокан і валокнаў, пісьмо -- пісемі пісьмаў, вясло -- вёсел і вёслаў,

крэсла -- крэсел і крэслаў, масла -- масел і маслаў, русла--русел і

руслаў, чысло- чысел і чыслаў, бядро - бёдзері бёдраў, вядро - вё-

дзер і вёдраў, ядро -- ядзері ядраў. Перавага павінна аддавацца фор-

мам з нулявым канчаткам.

Другое скланенне

ў 168. Узор скланення

Жаночы род

Н. школ-ы сосн-ы ; ліні-і ног-і лодк-і

Р. школ сосен (сосн-аў) ліній ног лодак

Д. школ-ам сосн-ам ліні-ям нагам  лодк-ам

В. школы сосн-ы ліні-і ног-і лодк-і

Т. школ-амі сосн-амі ліні-ямі наг-амі лодк-амі

М. (аб) школ-ах сосн-ах лініях нагах лодк-ах

Каментарыі да парадыгмы.

1. У родным склоне адзначаюцца формы з канчаткам -аўСяў) і з

нулявым канчаткам. Выбар аднаго з канчаткаў залежыць ад структуры

спалучэнняў канцавых зычных асновы (гл. ў 169).

9: Ад назоўнікаў жаночага роду свіння, пападдзя, ладдзя, форма

роднага склону ўтвараецца ад асновы без падваення зычных з нулявым

канчаткам: ладзей, пападзей, свіней.

З. Канчатак -ей(-эй) маюць у родным склоне назоўнікі жаночага

роду каланча, ступня: каланчэй, ступней.

Формы роднага склону

5 169. З нулявым канчаткам ужываюцца ўсе трохскладовыя, шмат-

складовыя і большасць двухскладовых назоўнікаў з асновай па адзін

зычны:
.
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а) з асновай на цвёрды зычны: аса -- вос, база -- баз, бяроза - бя-
роз, галава - галоў, група -- груп, дата -- дат, дзюна -- дзюн, заява --
заяў, зіма -- зім, змена -- змен, зона-- зон, з'ява-- з'яў, капа-- коп,
карова -- кароў, крона -- крон, лаза -- лоз, лапа -- лан, ліпа - ліп, мі-
нута -- мінут, мова -- моў, мэта --мэт, ніва - ніў, нота --нот, палата--
палат, перспектыва -- перспектыў, хата -- хат, яма -- ям;

б) з асновай на мяккі зычны: алея --алей, дыня-- дынь, жменя --
жмень, ідэя - ідэй, каляя - калей, куля-- куль, міля -- міль, падзея --
падзей, фея - фей, шляя -- шлей, шыя -- шый;

в) з асновай на ж, ш, ч, ц, р: вежа--веж, гара--гор, груша --
груш, калгасніца -- калгасніц, літара-- літар, мяжа-- меж, паліца --
паліц, тысяча -- тысяч, фізкультурніца -- фізкультурніц;

г) з асновай на г, к, х: дарога -- дарог, драга-- драг, дуга-- дуг,
кніга -- кніг, крыга-- крые, нага--ног, тога--тог, фіга--фіг, шля-
га -- шляг; бака -- бак, дэка -- дэк, піка -- пік, лука -- лук, рака -- рэк,
рука -- рук; блыха -- блох, вяха - вех, лёха - лёх, паха -- пах, саха--
сох, страха -- стрэх;

д) назоўнікі на -ія(-ыя): гвардыя -- гвардый, катэгорыя -- катэго-
рый, копія-- копій, лінія-- ліній, мумія--мумій, партыя-- партый,
прафесія -- прафесій, прэмія -- прэмій, сесія - сесій, студыя -- студый.

З нулявым канчаткам ужываюцца таксама назоўнікі з асновай на
збег зычных, апошні з якіх к (прычым паміж к і папярэднім зычным
заўсёды паяўляецца беглы галосны): булка - булак, бутэлька -- бутэ-
лек, галоўка -- галовак, думка -- думак, завязка -- завязак, зорка -- зо-
рак, казка -- казак, касілка - касілак, каска-- касак, кніжка -- кні-
жак, лыжка -- лыжак, птушка -- птушак, суседка - суседак, талерка -
талерак, хустка -- хустакі г. д.

Канчатак -аў (-яў) маюць назоўнікі са збегам зычных або з падоў-
жаным зычным у канцы асновы: 36, сьб (прызба-прызбаў, прось-
ба-- просьбаў); зв (адозва -- адозваў, язва -- язваў); кв (кроква --
крокваў); йв (айва - айваў); га (харугва-- харугваў); тв (бітва--
бітваў, малітва - малітваў); зг (розга- розгаў); лд, льд (фалда--
фалдаў, шыльда - шыльдаў); бз (кобза -- кобзаў); гл (кегля-- кег-
ляў); кл (сакля-- сакляў); бл (скобля-- скобляў); жл (выжла--
выжлайў); тл (бутля-- бутляў); зм, см (спазма-- спазмаў, пасма--
пасмаў); ём (абойма -- абоймаў); дм, дзьм (выдма-- выдмаў, ведзь-
ма -- ведзьмаў); хн (паверхня -- паверхняў); ўн (вазоўня -- вазоўняў,
грыўня -- грыўняў, ёўня -- ёўняў, лядоўня -- лядоўняў, князёўна - кня-
зёўнаў); зн (лазня - лазняў, кузня -- кузняў); гн (багна - багнаў); йн
(бойня -- бойняў); йр (кайра -- кайраў); тн (галубятня -- галубятняў);
тр (андатра -- андатраў); сц (госця -- госцяў); шц (мышца-- мыш-
цаў); йш (гейша--гейшаў); ндр (саламандра - саламандраў); ўдр
(коўдра-- коўдраў); ўбн (доўбня--доўбняў); штв (ліштва-- лішт-
ваў); стр (люстра -- люстраў); йстр (кайстра -- кайстраў); нн (бонна -
боннаў, ванна -- ваннаў, донна -- доннаў, ілгуння--ілгунняў, мадон-
на-- мадоннаў, панна -- паннаў); лл (келля келляў, ткалля--ткал-
ляй); цц (свацця -- сваццяй). 0.

З канчаткам -яў ужываецца некалькі двухскладовых назоўнікаў на
адзін зычны (мяккі або ]): доля -- доляў, паля-- паляў, пядзя -- пя-
дзяў, роля -- роляў, цаля-- цаляў, шаля--шаляў; лея -- леяў, рэя --

рэяў. У моўнай практыцы адзначаны выпадкі ўжывання назоўнікаў
лядзя, роля, цаля з канчаткам -ей, што з'яўляецца адхіленнем ад нормы:
Сказалі: -- На гэтай пасадзе трэба мець розуму на сем пядзей
(Г. Кляўко), Усяго за сваё багатае сцэнічнае жыццё акцёр сыграў звыш
160 ролей (Мінская праўда, 1974).
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Для некаторых назоўнікаў дапускаецца ўжыванне форм з нулявым

капчаткам і з канчаткам гаў(-яў).

Да іх ліку адносяцца назоўнікі, аснова якіх заканчваецца збегам

зычных, лёгкіх для вымаўлення, або, калі ламіж зычнымі паяўляецца

беглы галосны: нд (веранда - веранд і верандаў, вінда -- вінд і він-

даў, гірлянда -- гірлянд і гірляндаў, каманда -- каманд і камандаў, ле-

генда -- легенд і легендаў, секунда -- секунд і секундаў); рд (алебар-

да -- алебард і алебардаў, арда--орд і ордаў, кукарда -- кукарді

кукардаў, мансарда -- мансарді лмансардаў, хорда - хорд і хордаў);

льт (дэльта - дэлет і дэльтаў, катапульта -- катанульт і катапультаў);

нт (дамінанта -- дамінант і дамінантаў, рэнта--рэнт і рэнтаў); рт

(аорта -- аорт і аортаў, карта -- карт і картаў, кварта -- кварт і квар-

таў, нарта-- нарт і нартаў, парта -- парт і партаў, сцірта-- сцірт і

сціртаў); ст (каста -- каст і кастаў, мангуста -- манеуст і мангустаў,

нявеста -- нявест і нявестаў); фт (кофта -- кофті кофтаў, муфта--

муфт і мифтаў); хт (бухта - бухт і бухтаў, піхта -- піхт і піхтаў, плах-

та --плахт і плахтаў, шахта-- шахт і шахтаў, яхта--яхт і яхтаў);

лб (колба -- колб і колбаў); льб (стрэльба -- стрэльб і стрэльбаў); мб

(бомба -- бомб і бомбаў, дамба -- дамб і дамбаў, клумба-- клумбі

клумбаў, катакомба -- катакомбі катакомбаў, пломба -- пломб і плом-

бай); рб (вярба -- верб і вербаў, корба -- корб і корбаў, торба -- торб

і торбаў, фарба-- фарб і фарбаў); лп (малпа-- мала і малпаў); мя

(лямпа

-

лямп і лямпаў, помпа-- помп і помпаў, рампа-- рам і

рампаў); льм (пальма -- пальм 1 пальмаў); рм (казарма -- казарм і

казармаў, норма -- норм і нормаў, платформа -- платформ і платфор-

маў, рэформа -- рэформ і рэформаў, ферма-- ферм і фермаў); рн

(каверна- каверн і кавернаў, сарна-- сарн і сарнаў, таверна - та-

верн і тавернаў, урна -- урн і урнаў, цыстэрна -- цыстэрн і цыстэрнаў);

льз (гільза -- гільз і гільзаў); нз (лінза-- лінз і лінзаў, фанза -

фанз і фанзаў); рз (каверза -- каверз і каверзайў); кс (букса--букс і бук-

саў, клякса - клякс і кляксаў, кукса -- кукс і куксаў); нг (стронга --

стронг і стронгаў, шарэнга -- шарэнг і шарэнгаў, штанга-- штанг і

штангаў); рг (качарга -- качэре і качэргаў, скарга -- скарг і скаргаў,

чарга -- чэрг і чэргаў); льх (вольха -- вольх і вольхаў); рф (арфа--

арф і арфаў); мф (ніяфа-- німф і німфаў); шч (пашча--пашч і

пашчаў, пушча -- пушч і пушчаў, цёшча -- цёшч і цёшчаў); ёб (лай-

ба-- лайб і лайбаў, шайба -- шайб і шайбаў); йм (абойма -- абойм і

абоймаў, пойма -- поймі поймаў, пройма -- пройм і проймаў); йн (вай-

на-- войн і войнаў, тайна--тайн і тайнаў); йт (флейта - флейт і

флейтаў); рст (вярста - вёрст і вёрстаў); рн” (аўчарня -- аўчарань і

аўчарняў, бандарня -- бандарань і бандарняў, вянглярня -- вянелярань

і вянглярняў, ганчарня -- ганчарань і ганчарняў, гарбарня -- гарбаранье

1 гарбарняў, губерня -- губерань і губерняў, дзягцярня -- дзягцяраньі

дзягцярняў, кнігарня -- кнігарань і кнігарняў, майстэрня -- майстэрань

і майстэрняў, такарня -- такараньі такарняў); шн' (вішня -- вішань і

вішняў, канюшня -- канюшань і канюшняў, крушня -- крушань і круш-

няў, чарэшня -- чарэшань і чарэшняў); жн! (таможня -- таможань і

гаможняў); хи” (кухня -- куханьі кухняў); тн' (сотня -- соцень і сотняў,

лютня -- люцень і лютняў); сн! -- (песня -- песень і песняў); сн (вяс-

на -- вёсен і вёснаў, дзясна -- дзёсені дзёснаў, сасна -- сосён і соснаў);

зн (баразна -- баразён і барознаў); бл! (аглобля -- аглабельі аглоб-

ляў, грэбля -- грэбельі грэбляў, шабля -- шабель і шабляў); па” (кап-

ля-- капель і капляў, кропля -- кропель і кропляў); ма (зямля --ЗЯ-

мель і земляў); фл” (вафля -- вафельі вафляў, кафля -- кафель і каф-

ляў); мё (сям'я -- сямейі сем'яў); стр (сястра -- сясцёр і сёстраў).
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Трэцяе скланенне

ў 170. Узор скланення

Аснова на мяккі зычны

Н. сенажац-і магчымасісі гус-і
Р. сенажац-ей магчымасц-ей гус-ей
Д. сенажац-ям магчымасц-ям гус-ям
В. сенажац-і магчымасці гус-ей
Т. сенажац-ямі магчымасц-ямі гус-ямі
М. (аб) сенажац-ях магчымасц-ях гус-ях

Аснова на губны зычны

Н. глыб-і верф-і
Р. глыб-ей верф-ей
Д. глыб-ям верф-ям
В. глыб-і верф-і
Т. глыб-ямі верф-ямі
М. (аб) глыб-ях верф-ях

Аснова на шыпячыя

Н. ноч-ы флеш-ы
Р. нач-зй флеш-аў
Д. начам флеш-ам
В. ноч-ы флеш-ы
Т. нач-амі флеш-амі
М. (аб) нац-ах флеш-ах

Каментарыі да парадыгмы.
1. У родным склоне асноўнымз'яўляецца канчатак -ей(-эй).
Частка назоўнікаў можа мець варыянтны канчатак -яў; некалькі

назоўнікаў маюць канчатак-яў(-ай). ,
2. У творным склоне пасля мяккіх зычных і

сямі, пасля шыпячых зычных- канчатак -амі:
верф -- верфялі, рэч-- рэчамі.

З. Назоўнік косць у творным склоне мае варыянтныя капчаткі -ямі
і-мі касцямі і касцьмі.

4. У творным склоне з канчаткам -лі ў мове мастацкай літаратуры
сустракаюцца назоўнікі ніць, далонь: ніцьмі, далоньлі.

губных -- канчатак
клець -- клецямі,

“

Формыроднага склону

5 171. Канчатак -ей можа быць націскным або ненаціскным. Нена-
ціскны канчатак маюць:

а) назоўнікі з асновай, якая заканчваецца збегам зычных: адлег-

ласць -- адлегласцей, акалічнасць -- акалічнасцей, аповесць -- аповес-

цей, асаблівасць -- асаблівасцей, ацёчнасць--ацёчнасцей, борць-
борцей, ведамасць-- ведамасцей, верф--верфей, водарасць -- вода-

расцей, запазычанасць -- запазычанасцей, каштоўнасць -- каштоўнас-
цей, кісць--кісцей, лопасць-- лопасцей, магчымасць -- магчымасцей,
мажлівасць -- мажлівасцей, меншасць -- меншасцей, мясцовасць -- мяс-
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цовасцей, народнасць -- народнасцей, нацыянальнасць -- нацыяналь-

насцей, недакладнасць - недакладнасцей, няспраўнасць -- няспраў-

насцей, няяснасць -- няяснасцей, паперць-- паперцей, плоскасць --

плоскасцей, поласць -- поласцей, радасць -- радасцей, хуткасць -- хут-

касцей, цяжкасць -- цяжкасцей, чэцверць -- чэцверцей і г. Д.;

б) усе двухскладовыя і шматскладовыя назоўнікі з асновай па

адзін зычныі большасць аднаскладовых назоўнікаў: аброць -- аброцей,

арцель -- арцелей, бандэроль -- бандэролей; быль--былей,  верты-

каль - вертыкалей, віяланчэль -- віяланчэлей, водмель --водмелей,

вось-- восей, гавань -- гаваней, гартань -- гартаней, гаць -- гацей,

грань -- граней, дробязь -- дробязей, завадзь -- завадзей, завязь -- за-

вязей, загарадзь - загарадзей, кадзь --кадзей, кладзь-- кладзей,

лань -- ланей, магістраль -- магістралей, мадэль - мадэлей, мазь--

мазей, мель-- мелей, папараць -- папарацей, педаль -- педалей,

плынь -- плыней, покуць -- покуцей, прывязь -- прывязей, прыстань -

прыстаней, раць-- рацей, рысь-- рысей,  сенажаць-- сенажацей,

скронь -- скроней, соль-- солей, сувязь-- сувязей, сумесь-- сумесей,

трэль -- трэлей, цэль -- цэлей.

Для назоўнікаў гэтай групы дапускаецца таксама канчатак -яў: аб-

роцяйў, арцеляў, бандэроляў, граняў, плыняў, скроняўіг. д.

З'націскным канчаткам-ей ужываюцца: :

а) некалькі аднаскладовых назоўнікаў з асновай на мяккі зычны:

гусь -- гусей, косць - касцей, масць-- масцей, ніць-- ніцей, смерць--

смярцей, страсць -- страсцей, часць -- часцей;

б) складаныя назоўнікі з другой часткай часць: мотачасць -- мота-

часцей, авіячасць -- авіячасцейі г. д

в) двухскладовы назоўнік вобласць: абласцей;

г) назоўнікі кроў, свякроў: крывей, свекрывей.

Назоўнікі ноч, мыш, печ маюць канчатак гэй: начэй, мышэй, пячэй.

З канчаткам -аў(-яў) ужываюцца назоўнікі рэч, флеш, шчолач,

даль: рэчаў, флешаў, шчолачаў, даляў.

Назоўнікі мужчынскага роду на -а Ся)

і назоўнікі агульнага роду

5 172. Узор скланення

Мужчынскі род

Аснова на цвёрды зычны іц

Н. мужчыны стараст-ы знаўц-ы

Р. мужчын стараст (-аў) знаўц-аў

Д. мужчын-ам стараст-ам знаўц-ам

В. мужчын стараст (-аў) знаўц-аў

Т. мужчын-амі стараст-амі знаўц-амі

М. (аб) мужчын-ах стараст-ах знаўц-ах

Аснова на г, к

Н. юнг-і ваяк-і

Р. юнг-аў ваяк

Д. юнг-ам ваяк-ам

В. юнг-аў ваяк

Т. юнг-амі ваяк-амі

' М. (аб)юнг-ах ваяк-ах

94



зя
а
з
о
Ы

Аснова на мяккі зычны

старшын-і
старшынь
старшын-ям
старшынь
старшын-ямі
(аб) старшын-ях

суддз-і
суддз-яў
суддз-ям
суддз-яў
суддз-ямі
суддз-ях

Агульны род

Аснова на цвёрдыя, шыпячыя зычныя, ріц

Н. плаксы сарвігалов“ы лістанош-ы скнары тупіцы
Р. плаксСсаў) сарвігалоў лістанош скнар тупіц
Д. плакс-ам сарвігалов-ам лістанош-ам скнар-ам тупіц-ам
В. плакс(-аў) сарвігалоў лістанош скнар тупіц
Т. плаксамі сарвігалов-амі лістанош-амі скнар-амі тупіц-амі
М. (аб) плакс-ах сарвігалов-ах лістанош-ах скнар-ах тупіц-ах

Аснова на г, к

Н. туляг-і задавак-і
Р. туляг задавак
Д. туляг-ам задавак-ам.
В. туляг задавак
Т. туляг-амі задавак-амі
М. (аб) туляг-ах задавак-ах

Аснова на мяккі зычны

Н. пустамел-і сон-і
Р. пустамель сонь
Д. пустамел-ям сон-ям
В. пустамель сонь
Т. пустамел-ямі сон-ямі
М. (аб) пустамел-ях сон-ях

Каментары і да парадыгмы.
У родным склоне назоўнікі мужчынскага роду на -а(-я) і назоўнікі

агульнага роду маюць нулявы канчатак або канчатак -аў(сяў), ужы-
ванпе якіх вызначаецца тымі ж крытэрыямі, што і ў назоўніках жано-
чага роду другога скланення (гл. ў 169).

Множналікавыя назоўнікі

ў 173. Мложналікавыя назоўнікі ўтвараюць склопавыя формы па
такіх жа ўзорах, як назоўнікі першага, другога і трэцяга скланенняў.

ў 174. Узор скланення

Аснова на цвёрдыя, шыпячыя зычныя, ріц

абставін-ы
абставін,

абставін-ы

ш
з
р
ы
о
ц

абставін-ам

абставін-амі
(аб) абставін-ах

вусы клешчы манеўры  пялысы
вуснаў клёшчаў манеўраў пялыраў
вуснам клешч-ам манеўрам пяльц-ам
вусны клешчы манеўры  пяльы
вусн-амі кленч-амі манеўр-амі пялыўамі
вуснах клешчах манеёўр-ах пяльц-ах



Аснова на мяккі зычны

Н. цугл-і сен-і

Р. цуга-яў сен-ей

Д. цугл-ям сен-ям

В. цуглі сен-і

Т. цуел-ямі сен-ямі

М. (аб) цуел-ях сен-яХ

Аснова наг, к

Н. абцуг-і ападк-і

Р. абцугоў ападк-аў

Д. абцугам ападк-ам

В. абцуг-і ападк-і

Т. абцуг-амі ападк-амі

М. (аб) абцуг-ах ападк-ах

Каментарыі да парадыгмы.

1. У творным склоне выступае канчатак -амі(-ямі): ведамі, каніку-

ламі, крупамі, шахматамі, джунглямі і г. А.

Некаторыя назоўнікі побач з канчаткам -амі(-ямі) могуць ужывац-

ца з канчаткамі -ымаі -мі:

а) назоўнікі грошы, дзверы: грашамі і грашыма, грашмі, дзвярамі

і дзвярыма, дзвярмі. Формына-алі, -ыма шырока прадстаўлены ў роз-

ных стылях пісьмовай мовыі ў гутарковай мове і павінны лічыцца

нарматыўнымі. Формы на гмі выходзяць за межы літаратурнай нормы;

б) для назоўнікаў грудзі, сані характэрны формы на сямі і -мі: гру-

дзямі -- грудзьмі, санямі - саньмі;

в) назоўнік людзі ў якасці нарматыўнага мае канчатак -мі: людзь-

мі. Форма людзямі, якая сустракаецца ў мове мастацкай літаратурыі

ў гутарковай мове, з'яўляецца адступленнем ад нормы.

Формыроднага склону

175. У родным склоне множналікавыя назоўнікі маюць канчаткі

-аў(-яў), -оў(-ёў), -ей(-эй) або формы з нулявым канчаткам. Выбар

аднаго з канчаткаў вызначаецца характарам канцавога зычнага асно-

вы, часткова яе марфалагічнай будовай або семантыкай, месцам на-

ціску ў зыходнай форме.

З канчаткам, “аў ужываюцца:

а) большасць назоўнікаў са збегам зычных У канцы асновы: алі-

ментаў, апладысментаў, курантаў; вастрагубцаў, пласкагубцаў; кран-

цаў, шканцаў; клешчаў, мошчаў, прыгаршчаў; стансаў, фінансаў; аб'ед-

каў, абмалоткаў, абножкаў, ападкаў, задворкаў, заняткаў, нападкаў,

недаедкаў, недачоскаў, падмосткаў, падонкаў, пазадкаў, палітзаняткаў,

пацяробкаў, пачаскаў, усходкаў;

б) усе назоўнікі, на адзін зычны х у аснове: грошыкаў, дрыжыкаў,

лекаў, падтропікаў, плечыкаў, прысмакаў, скокаў, субтропікаў, таро-

каў, трусікаў, уцёкаў, флякаў, хітрыкаў, ходзікаў, шчыпчыкаў;

в) аддзеяслоўныя назоўцікі з асповай на адзін зычны: аковаў, ад-

кладаў, ведаў, водведаў, выбараў, выкрутасаў, давыбараў, залётаў,

збораў, провадаў, перавыбараў, перагавораў, родаў, сходаў, усходай;

г) складаныя назоўнікі з асповай на адзін зычны: боепрыпасаў,

вогнепрыпасаў, маладажонаў, партузносаў, радыётавараў, спортта-

вараў;
д) іншамоўныя назоўнікі з асповай на адзін зычны: аналаў, дэба-

таў, кулуараў, мемуараў, пенатаў, шхераў, палімераў, дэзідэратаў.
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З канчаткам -яў ужываюцца ўсе назоўнікі з асновай на мяккі зыч-

ны або 1: гуляў, караляў, пачуляў, пікуляў, тэфтэляў, шаляў; восцяў,

гусляў, джунгляў, крэсцяў, тройняў, цугляў, ясляў; абояў, памыяў, хі-

Мікаліяў. Але вакацый. “

З канчаткам -оў ужываюцца пазоўнікі, якія ў назоўным склоне ма-

юць націскны канчатак: абцугі -абцугоў, азы -- азоў, бацькі -- баць-

коў, брыжы - брыжоў, ваўчкі-- ваўчкоў, гарадкі-- гарадкоў, духі-

ёухоў, трусы-- трусоў, ціскі--ціскоў, шамкі--шамкоў, штаны--

штаноў.
З нулявым канчаткам ужываюцца:

а) частка назоўнікаў з асновай на адзін зычны; у прыватнасці ўсе

назоўнікі з суфіксамі -ін-ы(-ын-ы), -іц-ы: абставіны -- абставін, апоўзі-

ны -- апоўзін, агледзіны -- агледзін, адведзіны -- адведзін, акцябры-

ны--акцябрын, драбіны -- драбін, жамерыны -- жамерын, запоіны --

запоін, заручыны-- заручын, зносіны-- зносін, імяніны- іяянія, па-

годзіны-- паводзін, радзіны-- радзін, саладзіны -- саладзін, сарачы-

ны--сарачын, уводзіны-- уводзін, уваходзіны -- уваходзін, хрэсьбі-

ны-- хрэсьбін; весніцы -- весніц, нагавіцы -- нагавіц, нажніцы-

нажніц, а таксама: вароты--варот, дровы--дроў, кайданы--кайдан, ка-

нікулы-- канікул, краты-- крат, крупы-- круй, нары--нар, шахма-

ты-- шахмат і некаторыя іншыя;

б) геаграфічныя назвына -ічы, -яны: Асіповічы-- Асіповіч, Барана-

вічы

-

-Баранавіч, Кругляны -- Круглян;

в) назоўнікі са збегам зычных у канцы асновы пры паяўлённі бег-

лага галоснага паміж імі. Гэта часцей за ўсё словы з апошнім к у ас-

нове: апілкі -- апілак, вілкі -- вілак, выжымкі -- выжымак, высадкі -

высадак, вячоркі - вячорак, дажынкі-- дажынак, зёлкі-- зёлак, мо-

гілкі-- могілак, начоўкі -- начовак, памінкі -- памінак, раскопкі-- рас-

копак, санкі -- санак, суткі - сутак і пад., а таксама: граблі -- грабель,

каноплі -- канапель і інш. “
Канчатак -ей(-эй) маюць назоўнікі гоні, грудзі, людзі, сані, сені,

дрожджы, дзверы: гоней, грудзей, людзей, саней (таксама азрасаней,

аўтасаней), сяней, дражджэй, дзвярэй.

Канчатак -ай мае назоўнік грошы: грошай.

Скланенне назоўнікаў, якія ўтвараюць формы множнага ліку

ад відазмененай асновы адзіночнага ліку

6 176. Утварэнне склонавых форм множнага ліку можа суправа-

джацца пэўнымі зменамі ў аснове: чаргаванне канцавых зычных асно-

вы, замена адной фіналі другой, з'яўленне нарашчэння, адсутнасць су-

фікса, утварэнне форм адзіночнага і множнага ліку ад розных асноў.

Скланенне асабовых назоўнікаў

мужчынскага роду з суфіксамі -анін(-янін), “ын

5177. Узор скланення

Адзіночны лік

Н. грамадзянін мінчанін балгарын

Р.  грамадзянін-а мінчанін-а балгарын-а

Д. грамадзянін-у мінчанін-у балгарын-у

В. грамадзянін-а мінчанін-а балгарын-а

Т. грамадзянін-ам мінчанін-ам. балгарын-ам

М. (аб) грамадзянін-е мінчанін-е балгарын-е

7. Зак. 1161
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Множны лік

Н. грамадзян-е мінчан-е балгар-ы

Р. грамадзян мінчан балгар

Д. грамадзян-ам . мінчан-ам балгар-ам

В. грамадзян мінчан балгар

Т. грамадзян-амі мінчан-амі балгар-амі
М. (аб) грамадзян-ах мінчан-ах балгар-ах

Каментарыі да парадыгмы.
1. Назоўнікі на -анін (-янін) і -ын, акрамя назоўніка сем'янін, утва-

раюць формы множнага ліку ад асновы адзіночнага ліку з усячэннем

фіналі-ін(-ыя).
2. Назоўнікі на -анін(-янін) у назоўным склоне множнага ліку

маюць канчатак -е, пазоўнікі на -ын - канчатак -ы: армяне, гамяльча-

не, славяне, сяляне; балгары, баяры, татары.

З. У спалучэннях з лічэбнікамі гэтыя назоўнікі ўтвараюць формы

множнага ліку з захаваннем фіналі -ін(-ын): два, тры, чатыры балга-

рыны, мінчаніны, селяніны. У спалучэннях са зборнымі лічэбнікамі

ўжываюцца формы без фіналі -ін(-ын): двое, трое балгар, мінчан,

сялян.
5178. Скланенне назоўнікаў сусед, чорт, калена

Адзіночны лік

Н. сусед чорт кален-а
Р.  сусед-а чорт-а кален-а
Д. сісед-у чорт-у кален-у
В. сусед-а чорт-а кален-а
Т.  сусед-ам чорт-ам. кален-ам.
М. (аб) суседз-е чорц-е кален-е

Множнылік

Н. суседз-і чэрц-і кален-і
Р.  суседз-яў (-ей) чэрц-яў (чарц-ей) кален-яў (-ей)
Д. суседз-ям чэрц-ям кален-ям
В. суседз-яў(-ей) чэрц-яў (чарц-ей) кален-і
Т.  суседз-ямі чэрц-ямі кален-ямі

М. (аб) суседз-ях чэрц-ях кален-ях

Каментарыі да парадыгмы.
1. У адзіночным ліку назоўнікі сусед, чорт і калена скланяюцца як

назоўнікі першага скланення з асновай на цвёрды зычны.

9. Формы множнага ліку гэтыя назоўнікі ўтвараюць ад асновы на

мяккі зычны, прычым у слове чорт адбываецца чаргаванне галосных

о--з.
З. У родным склоне акрамя канчатка -яў дапускаецца варыянтны

канчатак-ей.
4. Пры абазначэнні раздзельцай множнасці склонавыя формы

множнага ліку ўтвараюцца ад асновы на цвёрды зычны: Н. суседы,

чарты, калены; Р. суседаў, чартоў, кален; Д. суседам, чартам, каленам;

В. суседаў, чартоў, калены; Т. суседамі, чартамі, каленамі; М. (аб) бу-

седах, чартах, каленах.
5. Назоўнік калёна ў значэнні 'музыкальны матыў”, 'фігура ў тан-

цах' утварае формы множнага ліку толькі ад асновы на црёрды зычны.
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5 179. Скланенне назоўнікаў вока, вуха, плячо

Адзіночнылік

Н. вок-а вух-а пляч-о

Р. вок-а вух-а пляч-а

Д. вок-у вух-у пляч-у

В. вок-а вух-а пляч-9

Т. вок-ам вух-ам пляч-0м

М. (аб) воку вух-у пляч-ы

Множны лік

Н. воч-ы вуш-ы плеч-ы

Р. вач-эй вуш-эй пляч-эй

Д. вач-ам вуш-ам пляч-ам

В. воч-ы вуш-ы плей-ы

Т. вач-амі (-ыма) вуш-амі (-ыма) пляч-амі (-ыма)

М.(аб) вач-ах вуш-ах пляч-ах

Каментарыі да парадытмы.

1. Назоўнікі вока і вуха ўтвараюць формы множнага ліку ад асноў

воч- і вуш-.
9. У спалучэнні з лічэбнікамі два, тры, чатыры, абодва ўжываюцца

формывокі, вухі.
3. У творным склоне множнага ліку назоўнікі вока, вуха і плячо

ўжываюцца з канчаткам -амі, які замацаваўся ў якасці літаратурнай

нормы. У мове мастацкай літаратуры і перыядычнага друку пад уплы-

вам размоўнага стылю і народных гаворак шырока ўжываюцца формы

з канчаткам -ыма: вачыма, вушыма, плячыма, Паралелізм ва ўжыванні

канчаткаў -амі і -ыма ў мове мастацкай літаратуры, а таксама тэндэн-

цыі да пашырэння апошняга ва ўсіх пісьмовых стылях дае падставу

меркаваць, што абедзве формы можна лічыць варыянтамі літаратур-

най нормы.
4. У месным склоне множнага ліку назоўнікі вока, вуха маюць кан-

чатак -ах. У мове мастацкай літаратуры і ў размоўным стылі ўжыва-

юцца формы ў ваччу, у вушшу, якія ўзыходзяць да старых форм род-

нага і меснага склонаў парнага ліку: у вушшу Аксінні, (А. Кула-

коўскі); Наталля ў ваччу яе прачытала падзяку (К. Чорны).

Гэтыя формыпа значэнцю набліжаюцца да прыслоўя,і калі яныне ма-

юць пры сабе дапаўнення ў родным склоне, то, згодна з Правіламі бе-

ларускай арфаграфіі і пунктуацыі, пішуцца злітна: Уваччу забліс-

калі іскаркі смяшлівасці (Я. Колас); Нешта глуха дзынкнула

ўвушшу (М. Стральцоў).

Скланенне назоўнікаў тыпу цяля

5 180. Узор скланення

Адзіночны лік

Н. цял-я куран-я

Р. цял-яц-і куран-яц-і

“Д. цял-яц-і куран-яц-і
В. цял-я куран-я
Т. цял-ём куран-ём
М. (аб) цял-яц-і куран-яц-і
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Множкы лік

Н. цял-ят-ы куран-ят-ы

Р. цял-ят куран-ят

Д. цял-ят-ам куран-ят-ам

В. цял-ят куран-ят

Т. цял-яті-амі куран-ят-амі

М. (аб) цял-ят-ах куран-ят-ах

Каментарыі да парадыгмы.
І. У назоўным склоне адзіночнага ліку назоўнікі, якія абазнача-

юць маладых істот, акрамя канчатка -я, могуць мець варыянтныкан-

чатак -ё: куранё, парасё, цялё.
9, У родным, давальным і месным склонах адзіночнага ліку пазоў-

нікі гэтай групы набываюць устаўку -яц- і маюць канчатак і,

У творным склоне ўстаўка -яц-(-ац-) утрачваецца і ўжываецца кан-

чатак -ём(-ом).
З. Назоўнік дзіця ў якасці літаратурнай нормы мае ненаціскны кая-

чатак -ем: дзіцем. Форма дзіцём, якая сустракаецца ў моўнай практыцы,

выходзіць за межылітаратурнай нормы.

4. Ва ўсіх склонах множнага ліку назоўнікі тыпу цяля (апрача

дзіця) маюць устаўку -ят- (цял-ят-ы, парас-ят-ы) і адпаведныя канчаткі.

5. Назоўнік дзіця скланяецца ў множным ліку без устаўкі і мае

настудныя формы: Н. дзеці; Р. і В. дзяцей; Д. дзецям; Т. дзецьмі (фор-

ма дзецямі не з'яўляецца нарматыўнай); М. (аб) дзецях.

б. Назоўнік хлапчо (разм.) утварае формы множнага ліку ад асно-

вы хлапчанят-: Н. хлапчаняты; Р. хлапчанят; Д. хлапчанятамі г.д.

7. Назоўнікі свінчо і дзяўч-о (-а), не маюць форм множнага ліку.

Скланенне назоўнікаў на -мя

5 181. Узор скланення

Адзіночны лік Множны лік

Н. ім-я плем-я імёны (іж-) плямён-ы

Р. іж-я (імен-і) плем-я (плёмен-і) імён (ім-яў) плямён

Д. ім-ю (імен-і) . племю (племен-і) імён-ам (ім-ям) плямён-ам

В. ім-я плем-я імён-ы (ім-і) плямён-ы

Т. ім-ем (імен-ем) плем-ем (племен-ем) імён-амі (ім-ямі) плямён-амі

М. (аб) іж-і (імен-і) племі (племен-і) імён-ах плямён-ах

Каментарыі да парадыгмы.
1. Назоўнікі імя, племя і стрэмя ва ўскосных склонах адзіночнага

ліку (акрамя вінавальнага склону) могуць мець формыз устаўкай -ея-

або без яе. “
9. У множным ліку назоўнікі імя і стрэмя могуць мець формыз

устаўкай -ен- або без яе, а назоўнік племя мае формытолькі з устаў-

кай -ен-. ,
З. Назоўнікі бярэмя, вымя, полымя, семя, цемя скланяюцца без

устаўкі -ен- па ўзору назоўніка ніякага роду поле.

5 182, Скланенне назоўніка маці

Ва ўскосных склонах адзіночнага ліку, акрамя вінавальнага, і ва

ўсіх склонах множнага ліку назоўпік маці атрымлівае ўстаўку -ер-:
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Адзіночны лік Множны лік

Н. маці мацер-ы
Р. мацер-ы мацяр-эй
Д. лацер-ы. мацяр-ам
В. мац-і мацяр-эц
Т. мацер-ай мацяр-амі
М. (аб) мацер-ы мацяр-ах

Заўвага. Назоўнік маці можа ўжывацца без устаўкі -ер- і ва ўсіх склонзх
адзіночнага і множнага ліку мець форму, якая супадае з формай назоўнага склону.

ў 183. Назоўнік дзяўчына формы множнага ліку ўтварае ад асновы
на -ат-, г. зн. фіналь -ын-а замяняецца на фіналь -ат-ы: Н. дзяўчаты;
Р. дзяўчат; Д. дзяўчатам; В. дзяўчат; Т. дзяўчатамі; М. (аб) дзяў-
чатах. .

ў 184. Ад усечанай асновы ўтвараюцца формы множнага ліку на.
зоўніка курыца: Н. кур-ы; Р. кур-эй; Д. кур-ам; В. кур-эй; Т. кур-алі;
М. (аб) кур-ах.

ў 185. Запазычанае з рускай мовы слова акцябронак у адзіночным
ліку змяняецца як пазоўнікі першага скланення мужчынскага роду з
асновай на к; у множнымліку мае форму акцябраты і адпаведна ва
ўскосных склонах -- акцябрат, акцябратам, акцябрат, акцябратамі,
(а6) акцябратах.

ў 186. Назоўнік неба можа атрымліваць устаўку -ёс- і мець наступ-
ныя словаформы: Н., В. нябёсы; Р. нябёс; Д. нябёсам; Т. нябёсамі; М.
(аб) нябёсах. Формы неба і нябёсы супрацьпастаўлення па ліку не вы-
ражаюць, і слова нябёсы выступае як самастойнае з тым жа значэннем,
што і неба.

Скланенне некаторых прозвішч

ў 187. Прозвішчы, якія ўзыходзяць да назваў прадметаў жаночага
роду з асповай на г, х, х і ненаціскным канчаткам -а, набываюць скло-
навыя канчаткі ў залежнасці ад полу асобы. Калі гэта прозвішча жан-
чыны, яно скланяецца як агульныя назоўнікі жаночага роду з адпавед-
чай асновай: Н. Сарока, Саладуха, Кніга; Р. Сарокі, Саладухі, Кнігі;
Д. Сароцы, Саладусе, Кнізе; В. Сароку, Саладуху, Кнігу; Т. Сарокай,
Саладухай, Кнігай; М. (аб) Сароцы, Саладусе, Кнізе.

Калі гэта прозвішча мужчыны, яно скланяецца як пазоўнікі муж-
чынскага роду на -а з адпаведнай асновай; Н. Сарока, Саладуха, Кні-
гаў Р. Сарокі, Саладухі, Кнігі; Д. Сароку, Саладуху, Кнігу; В. Сароку,
Саладухі, Кнігу; Т. Сарокам, Саладухая, Кнігам; М. (аб) Сароку, Са-
ладуху, Кнігу.

ў 188. Калі прозвішчамі з'яўляюцца назвы прадмегаў жаночага ро-
ду на -а, акрамя прозвішч на нспаціскное -га, -ка, -ха, яды скланя-
юцца незалежна ад полу асобы, як агульныя назоўнікі жаночага роду
з адпаведным тыпам асновы: Н. Бульба, Пішча, Кропля, Крапіва;
Р. Бульбы, Пушчы, Кроплі, Крапівы; Д. Бульбе, Пушчы, Кроплі, Кра-
піве; В. Бульбу, Пушчу, Кроплю, Крапіву; Т. Бульбай, Пушчай, Крон-
ляй, Крапівой; М. (аб) Бульбе, Пушчы, Кроплі, Крапіве.

5 189. Прозвішчы, якія пе суадносяцца з назвамі прадметаў, скла-
няюцца ў тым выпадку, калі яны адносяцца да мужчыны: Н. Харызна,
Машара, Бядуля, Глебка, Янчанка, Бандарэнка; Р. Карызны, Машары,
Бядулі, Глебкі, Янчанкі, Бандарэнкі; Д. Карызну, Машару, Бядулю,
Глебку, Янчанку, Бандарэнку; В. Карызну, Машару, Глебку, Янчанку,
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Бандарэнку: І. Карызнам, Машарам, Бядулём, Глебкам, Янчанкам,

Бандарэнкамя; М. (аб) Карызну, Машару, Бядулю, Глебку, Янчанку,

Бандарэнку. Не скланяюцца такія прозвішчы, калі Яны адносяцца да

жанчыны: Н. Галіна Янчанка; Р. (у) Галіны Янчанка; Д. Галіне Ян-

чанка: В. Галіну Янчанка; Т. (з) Галінай Янчанка; М. (аб) Галіне

Янчанка.
ў 190. Не скланяюцца прозвішчы, якія заканчваюцца на -ко: Н.

Павел Ралько, Іван Крамко, Ніна Крыўко; Р. Паўла Ралько, Івана

Крамко, Ніны Крыўко; Д. Паўлу Ралько, Івану Крамко, Ніне Крыўко

і г. д.
ў 191. Мужчынскія прозвішчы на -аў, -еў, -оў (-ёй), -ін (-ын), жано-

чыя прозвішчына -ав (-а), -ев (-а), -ов (-а), -ёв (са) ін (-а), -ын (а), а

таксама агульныя назоўнікі тыпу кабельтаў, швартоў, змяняюцца па так

званаму змешанаму тыпу скланення,г. зн. маюць некаторыя склонавыя

формы назоўнікаў мужчынскага або жаночага роду і некаторыя скло-

павыя формы прыметнікаў:

Н. Данілаў Кавалёў Фамін кабельтаў

Р. Данілав-а Кавалёв-а Фамін-а кабельтав-а

Д. Данілав-у Кавалёв-у Фамін-у кабельтав-у

В. Данілава Кавалёв-а Фамін-а кабельтаў

Т. Данілавым Кавалёвым Фаміным кабельтавым

М.(аб) Данілаве Кавалёв-е Фамін-е кабельтав-е

Н. Сакалов-а Грышын-а

Р. Сакалов-ай Грышын-ай

Д. Сакалов-ай Грышыя-ай

В. Сакалов-у Грышын-у

Т. Сакалов-ай Грышын-ай

М. (аб) Сакаловай Грышын-ай

Ад'ектыўнае скланенне назоўнікаў

ў 192. Па ад'ектыўнаму скланенню змяняюцца назоўнікі, якія

маюць канчаткі прыметнікаў, Большая частка гэтых назоўнікаў -- суб-

стантываваныя прыметнікі і дзеепрыметнікі. Прыналежнасць гэтых

назоўнікаў да адушаўлёных або неадушаўлёных выражаецца марфала- '

гічна: у множным ліку і ў назоўніках мужчынскага роду адзіночнага

ліку адушаўлёных назоўнікаў форма вінавальнага склону супадае з

формай роднага склону, а ў яеадушаўлёных назоўніках -- з формай на-

зоўнага склону.

5 193. Узор скланення

Адзіночны лік

Мужчынскі род Жаночы род

Н. выхадн-ы рабоч-ы сталов-ая

Р. выхадн-ога рабоч-ага сталов-ай

Д. выхадн-ому рабоч-аму сталов-ай

В. выхадн-ы рабоч-ага сталов-ую

Т. выхадн-ым рабоч-ым сталов-ай

М. (аб) выхадн-ым рабоч-ым сталов-ай



Н. выхадн-ыя
Р. выхадн-ых
Д. выхадн-ым
В. выхадн-ыя
Т. выхадн-ымі
М.(аб) выхадн-ых

Ніякі род

Н. насяком-ае
Р. насяком-ага
Д. насяком-аму
В. насяком-ае
Т. насяком-ым
М. (аб) насяком-ым

Множнылік

рабоч-ыя сталов-ыя насяком-ыя
рабоч-ых сталов-ых насяком-ых
рабоч-ыл сталов-ым насяком-ым
рабоч-ых сталов-ыя насяком-ых
рабоч-ымі сталое-ымі насяком-ымі
рабоч-ых сталог-ых насяком-ых



ПРЫМЕТНІК

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА с, ч

5 194... Пры метн ік-- часціна мовы, якая абазначае “Прымету

прадмета і выражае гэта значэнне ў марфалагічных катэгорыях роду,

ліку і склону. .. 0; 7

Да прыметніка як часціцы мовыадносяцца самыя разнастайныя ў

семантычных адносінах групы слоў, для якіх назва якасці або ўласці-

васці з'яўляецца іх лексічным значэннем (белы, вясёлы, горкі, дужы,

мудры, просты, роўны, сіні, смелы, тоўсты, худы, цвёрды, ясны). Да

прыметнікаў адносяцца таксама некаторыя нязменныя запазычаныя

словы, якія называюць прымету (бардо, беж, дэкальтэ, максімум, міні-

мум, нета); сваю, прыналежнасць да прыметнікаў яны выяўляюць толь-

кі сінтаксічна, у спалучэнні з назоўнікам (колер беж, праграма-максі-

мум, праграма-мінімум).

Марфалагічныя катэгорыі роду, ліку і склону прыметніка выяўля-

юцца сінтаксічна і паўтараюць марфалагічныя значэнці катэгорый на-

зоўнікаў, да якіх дапасуюцца прыметнікі і з якімі ўтвараюць азначаль-

ныя словазлучэнні.
Катэгорыя роду прыметніка ўказвае на тое, што прымета ўласціва

прадмету (асобе або з'яве), які выражаны лазоўнікам мужчынскага,

жаночага або ніякага роду (прыгожы хлопец, прыгожая дзяўчына,

прыгожае дзіця). Катэгорыя роду прадстаўлена радам форм мужчын-

скага, жаночагаі ніякага роду.

Форма роду ў прыметніках можа выкопваць семантычную функцыю,

указваючы на пол асобы, у тых выпадках, калі прыметнікі спалучаюц-

ца з назоўнікамі агульнага роду (вялікі плакса і вялікая плакса,

хруглысірата і круглая сірата), з нескланяльнымі назоўнікамі (вядолы

і вядомая канферансье) або ўжываюцца пры асабовых і зваротнымзай-

менніках (ты вельмі малады, ты вельмі маладая).

Заўвага. Форм усіх трох родаў не маюць тыя прыметнікі, якія абазначаюць

прыметы або якасці, уласцівыя асобам жаночага полу або жывёлам-самкам. Гэтыя

прыметнікі маюць толькі форму жаночага роду (замужняя, цяжарная: паросная,

цельная).

Катэгорыя ліку прыметнікаў указвае на тое, што прымета ўласці-

ва прадмету (асобе або з'яве), які выражаны назоўнікам у форме адзі-

почнага або множнага ліку (добры сусед, добрыя суседзі). Катэгорыя

ліку прыметнікаў прадстаўлена склоцавымі формамі адзіночнага (муж-

дыйскага, жаночага і ніякага роду) і множнага ліку.

Катэгорыя склону прыметнікаў указвае на тос, 1ито прымета ўлас-

піва прадмету (асобе або з'яве), які выражаны назоўнікам у форме

таго або іншага склону (малады чалавек, маладога чалавека, маладо-

му чалавеку, маладога чалавека, лаладым чалавекам, аб маладым ча-

лавеку). Катэгорыя склону прыметнікаў прадстаўлена формамі шасці

склонаў, кожная з якіх указвае на тос, што даная форма прыметніка

з'яўляецца азначэпйнем да назоўніка ў адпаведным склоне.
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У тым выпадку, калі прыметнік спалучаецца з нескланяльным на-
зоўнікам, яго склопавыя формы выражаюць значэнні склонаў . гэтага
назоўніка (не мець добрага паліто, купіць добрае паліто; узяць білет у
асобнае купэ, ехаць у асобным купэ).

Частка прыметнікаў мае марфалагічную катэгорыю стулені параў-
нання (добры - лепшы, малады -- маладзейшы) і можа ўжывацца ў
поўнай і кароткай форме (чысты--чыст; гатовы-- гатоў; рады--
рад).

У цеснай сувязі са значэннем прыметніка як часціны мовы знахо-
дзіцца яго сінтаксічнае ўжыванне. У сказе прыметнік выконвае функ-
цыю азначэння, дапасуючыся да назоўніка або субстантываваных
часцін мовы ў родзе, ліку і склоне: Паш край нарачанскі, край
сініх азёраў, ты сёння красой веснавою цвіцеш, як наша ра-
дзіма (М. Танк); Чытай ды пахадзі па свеце і штосьці новае скажы
(П. Броўка); Абапіраючыся на сукаватую палку, Янка Купала
ідзе, быццам з пагулянкі-- Спакойны, мудры, задаволены тым,
што ўбачыў, пачуў ад людзей, тых людзей, у якіх цудоўнае сёння
іяшчэ лепшае заўтра (Б. Сачанка).

Прыметнік можа выконваць таксама функцыю іменнага выказніка:
Надвор'е было цудоўнае, і хлопцы высыпалі на двор (А. Кар-
пюк); Потым Алесь пазнаў таварыша і крыкнуў сам, таксама радас-
на:-- Бутрым! Дык гэта ты?! Дык ты жывы?! (Я. Брыль).

Характар прыметы і граматычныя асаблівасці прыметнікаўз'яўля-
юцца асновай для іх падзелу на два лексіка-граматычныя разрады -
прыметнікі якасныя і адносныя.

Якасныя прыметнікі
,

5 195. Якасныя прыметнікі абазначаюць прыметы, якасці лывых
істот, прадметаў, з'яў, якія могуць праяўляцца ў большай або меншай
ступені: разумны- разумнейшы, прыгожы - прыгажэйшы, малы--
меншы. зу." -

Якасныя прыметнікі называюць такія якасці і ўласцівасці, якія не-
пасрэдна ўспрымаюцца органамі пачуццяў, прыметы па колеру, па фі-
зічных уласцівасцях, прасторавыя і часавыя прыметы, якасці характа-
ру і разумовых здольнасцей: жоўты, зялёны, светлы, цёмны; сеарачы,
горкі, гучны, кіслы, круглы, лёгкі, салодкі, халодны, цяжкі; вузкі, доў-
гі, кароткі, шырокі; глухі, добры, разумны, сляпы; важны, карысны, па-
мяркоўны, шкодны.

Абазначаючы якасць, што можа характарызавацца рознай ступен-
ню інтэнсіўнасці, якасныя прыметнікі ўтвараюць формы вышэйшайі
найвышэйшай ступеней параўнання: прыгажэйшы, найпрыгажэйшы,
меншы, найменшы; больш (менш) лясісты, найбольш (найменш) ля-
сісты, самылясісты.

Некаторыя якасныя прыметнікі маюць кароткую форму: вёсел, га-
тоў, здароў, рад, повен,

Якасныя прымстнікі характарызуюцца большай словаўтваральнай
актыўнасцю, чым адносныя. Ад большасці якасных прыметнікаў утва-
раюцца другія якасныя прыметнікі, якія абазначаюць адценіі і стувеиі

якасці, што выяўляюцца ў прадмеце без параўнання з іншымі прадме-
тамі (беленькі, бялюткі, белаваты, бялявы, велічэзны, велізарны, стра-

шэнны), пазоўнікі, якія абазначаюць абстрактныя паняцці (весялосць,

маладосць, смеласць, вастрыня, глыбіня, чысціня, нізіна, сівізна, чыр-
вань), і якасныя прыслоўі (весела, добра, крута, хітра).
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Якаспыя прыметнікі могуць мець як вытворную, так і невытворную

аснову: галасісты, гучны, працавіты, радасны; дужы, зялёны, малады,

сіні,

Адносныя прыметнікі

ў 196. Адносныя прыметнікі абазначаюць прымету прадмета праз

яго адносіны да другога прадмета або прыметы: адносіны прадмета

да матэрыялу, з якога ён зроблены (залаты гадзіннік, жалезны сун-

дук), да рэчыва, з якога ён складаецца (пясчаная глеба, снежная гур-

ба), да часу існавання (сучаснытвор, леташні ўраджай, вячэрні змрок),

да месца знаходжання (нарачанскія азёры, лясны край, полацкая

нафта), да прызначэння (вучэбны корпус, піянерскі пакой), да дзе-

яння (лічыльная машына, драбільная ўстаноўка) і інш.

Прымета, якую называюць адносныя прыметнікі, пе можа праяў-

ляцца ў большай або меншай ступені.

Адносныя прыметнікі маюць толькі вытворную аснову; яны ўтвора-

ны ад розных часцін мовы: назоўнікаў (бацькаў, верхні, летні, пясча-

ны, шкляны), дзеясловаў (вымяральны, лічыльны, навучальны, прыві-

тальны, чытальны), прыслоўяў (сённяшні, учарашні, цяперашні).

Сярод адносных выдзяляюцца прыметнікі, якія паказваюць на інды-

відуальную прыналежнасць прадмета асобе або жывой істоце (баць-

каў касцюм, матчына хустка, Аленчын ліст, Васеў гадзіннік, баброва

хатка, ластаўчына гняздо). Гэта-- прыналежныя прыметнікі.

5 197. Сэнсавыя адрозненні паміж якаснымі і адноснымі прымегні-

камі не з'яўляюцца пастаяннымі: адносныя прыметнікі могуць набы-

ваць якасныя значэнні, захоўваючы пры гэтым сваё першаснае зна-

чэнне. Так, пры пераносным ужыванні названая адносным прыметні-

кам прымета пачынае абазначаць уласцівасць прадмета без яго адно-

сін да другога прадмета, і адносны прыметнік набывае значэнне якас-

нага: Ён да таго цынічны, гэты Гайдач, што бярэ ў залог срэбныя і

залатыя рэчы (З. Бядуля); Па небе хмарка залатая на сівер

з поўдзеня плыла і ўздых палёў, жаданкі гаю ў сабе хмурыначка нясла

(Я. Колас); Шпак вартуе агароды і вішнёвы наш садок (М. Чарот);

Як заўсёды, яна [Ганна] цярпела гэтае біццё моўчкі -- толькі вішнё-

выя вочы гарэлі ўпартым, нядобрым агнём (І. Мележ); Раней чым

сабе, дзед накладваў мне ежу ў алавяную місачку (З. Бядуля);

Цяжкія алавяныя хмары завалаклі далягляд і сеюць-сеюць, Як

на частае сіта, дробны асенні дождж, хоць на дварэ яшчэ і не восень,

а толькі ліпень, калі сама павінна быць гарачыня (Р. Сабаленка).

Ступені параўнанкя якасных прыметнікаў

ў 198. Пераважная большасць якасных прыметнікаў утварае формы

вышэйшай і найвышэйшайступеней параўнання.

Формы вышэйшай ступені параўнання якасных прыметнікаў паказ-

ваюць, што якасць уласціва данаму прадмету ў большай або меншай

(у параўнанні з іншым прадметам) ступені: Яны былі вельмі падобныя

адча на адну, «канапляначка» і матка. У абедзвюх на тварах быў доб-

ры, лагодны выраз, толькі ў Хадоські ён быў больш ясны, чыс-

цейшы, І давер'я было больш цу яе вачах, і каса была гусце й-

шая (І. Мележ); Як цуд чужы вачэй ні цешыў, душа шаптала мне

сама: ёсць край цяплейшы, багацейшы, але раднейшага

няма (Г. Бураўкін).
Формы найвышэйшай ступені параўнання якасных прыметнікаў

паказваюць, што якасць уласціва данаму прадмету ў найбольшай або
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найменшай (у параўнанні з іншым прадметам) ступені: Ўсё прахо-
дзіць, быццам дождж няроўны,-- і боль, і злосць, і дробная брыда, а
застаецца важны і галоўны і самы светлы талент -- дабрата

(С. Грахоўскі); Маладосць-- краса людзей, жыцця найлепшы
час (Я. Непачаловіч). ;

У залежнасці ад спосабу ўтварэння ў сучаснай беларускай мове
адрозніваюцца простыя (сінтэтычныя) і складаныя (аналітычныя)
формыступеней параўнання прыметнікаў.

б 199. Простыя формы вышэйшай ступені параўнан-
ня прыметнікаў утвараюцца пры дапамозе суфікса -ейш- (-эйш-), які
разам з канчаткам далучаецца да асновы прыметніка: зялёны-- зеля-
нейшы, прыгожы -- прыгажэйшы. Пры гэтым назіраюцца такія фане-
тычныя змены, як чаргаванне зычных утваральнай асновы г--ж, к--ч,
х--ш, 0--дз”, т-ц (дарагі-- даражэйшы, горкі-- гарчэйшы, ціхі--ці-
шэйшы, малады -- маладзейшы, густы -- гусцейшы) і выпадзенне суфік-
саў -к-, -ок-, пры якім адбываецца чаргаванне цвёрдых і мяккіх зыч-
ных кораня, а таксама чаргаванне зычных з--ж, с--ш (глыбокі -- глы-
бейшы, рэдкі-- радзейшы, салодкі-- саладзейшы; блізкі-- бліжэй-

шы, нізкі-- ніжэйшы, высокі- вышэйшы). Аднак у беларускай мове
існуе значная група прыметнікаў, у якіх суфікс -к- не выпадае, а су-
фіксальны зычны х чаргуецца з ч: звонкі-- званчэйшы, мелкі-- мяль-

чэйшы, шпаркі -- шпарчэйшы, яркі -- ярчэйшы.
Некалькі прыметнікаў утвараюць простую форму вышэйшай ступені

пры дапамозе суфікса -ш-, які далучаецца да суплетыўнай асновы (8я-

лікі-- большы, добры-- лепшы, дрэнны-- горшы, малы- меншы):

Цяпер дом будзе ўпісвацца ў межы горада, і горад пашырэе, стане
большы на адзін дом (Маладосць, 1970); На свеце лепшага
кутка няма, чым той куток, дзе маці нарадзіла (Н. Гілевіч); Хлопцы

запэўнялі, што мая скрыпка не горшая за Багданаву, што іграё

нават галасней і скакаць пад яе лягчэй: проста аж самі ногі ідуць

(А. Кулакоўскі); Цяпер [Кастусь] адпрасіўся ў майстра і вось прыехаў

паглядзець на меншага брата (Полымя,1971).
Ад прыметнікаў малады і стары пры абазначэнні ўзросту форма

вышэйшай ступені параўнання ўтвараецца пры дапамозе суфікса

гейш- (-эйш-): маладзейшы, старэйшы; ужыванне форм малодшы, стар-
шы з'яўляецца адхіленнем ад літаратурнай нормы: [Галіна] азірнула-
ся і ўгледзела юнака, нават маладзейшага за яе (І. Пташнікаў);
Бутрым старэйшыза Алеся ажно на тры гады (Я. Брыль).

Заўвага І. Прыметнікі малодшы, старшы ў тэрміналагічных спалучэннях пры
абазначэнні афіцыйных пасад і званняў не маюць значэння вышэйшай ступені параў-
нання (малодшы сяржант, малодшы навуковы супрацоўнік, старшы лейтэнант, старшы
рэдактар).

Заўвага 9. Прыметнік малодшы ўжывасцца ў значэнні 'больш позні паводле
часу свайго з'яўлення” (малодшы брат, малодшая сястра, малодшае пакаленне); у про-
цілеглым значэнні замацаваўся прымстнік старэйшы (старэйшы брат, старэйшая сяст-
ра, старэйшае пакаленне): На поўвачы, за полем, была суседняя, найбліжэйшая вёска,
адкуль наша мама, дзе жыве яе малодшы брат, дзядзька Алесь (Я. Брыль); Ста-
рэйшы сын [Яркіна], Уладзік, загінуў пры спробе ўзарваць чыгуначны мост
(Я. Брыль). Абодва гэтыя прыметнікі ў даным выпадку не маюць значэння вышэйцазіт
стулені параўнання.

З аўвага З.- Нязменныя формы вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў з
суфіксам -ей(-эй, -ай) не характэрны для сучаснай беларускай літаратурнай мовы; яны
сустракаюцца пераважна ў творах мастацкай літаратуры: А мы ў адзінстве ўсёй кры-
вёю, мацней не знаем пачуцця -- мы заўжды, партыя, з табою, і больш няма для
нас жыцця! (П. Броўка); Быў ён [чырвонаармеец] высокага росту, але ніжэй за
Чубара (І. Чыгрынаў). '
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6200. Складаныя формы вышэйшай ступені параў-

нання прыметнікаў утвараюцца шляхам спаўубЗння з прыметнікам

прыёлоўяў больш (болей)менш (менёй), куды .больш (менш), яшчэ

больш (менш): Баі на правабярэжжы Дняпра, з“кджным днём станаві-

ліся ўсё больш моцнымі (І. Мележ); Багушэвіч ку ды

больш будзённы за свайго папярэдніка (І. Навуменка); Другая

думка з'явілася ў яго [Баляслава], менш важная (К. Чорны).

У мастацкай літаратуры сустракаюцца складаныя формы вышэй-

шай ступені параўнання прыметнікаў, утвораныя шляхам спалучэння

прыслоўя куды з простай формай вышэйшай ступені, такія ўтварэнні

не выходзяць за межы нарматыўных: Халі ты ўдала дзень пачнеш,

прыйдзе радок прывабны, першы, ты сам па-новаму жывеш, здаецца

дзень куды ярчэйшы (П. Броўка); / самі паравозы рабіліся

куды прыгажэйшымі (М. Лынькоў).

ў 201. Назвы прадметаў, у параўнанні з якімі вызначаецца ступень

якасці, выражаюцца назоўнікам (займенпікам) у форме вінавальнага

склону з прыназоўнікам 34: Стары адчуў, што ён мацнейшы 8а

Коха (І. Мележ); Сястра настолькі ста рэ йшая за мяне, шоя

прывык з маленства слухацца яе, амаль як маці (Я. Брыль). ..

Пры формах вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў могуць

ужывацца параўнальныя зваротыса злучнікамі чым, як: Зблізку панен-

ка была прыгажэйшая, чыяя сабе ўяўляў (А. Карпюк): Алесю

яшчэ з таго часу, калі быў вучнем, здавалася, што ў свеце няма п ры га-

жэйшага почыркі, як у іхняга настаўніка (П. Броўка).

Заўвага І. Ужыванне пры формах вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў

залежнага слова -- назоўніка або займенніка-- у форме роднага склону з прыназоў-

нікам ад або без прыназоўніка (старэйшыад яе, старэйшы яе) з'яўляецца парушэннем

літаратурнай нормы. -

Заўвага 2. Прыметнікі з суфіксам -ейш (-эйш), якія страцілі значэнне вышэй-

шай ступені параўнання або выражаюць безадносна высокую якасць прад-

мета, ужываюцца заўсёды без залежных слоў: Да яго вярнуўся ранейшы настрой, і

ён у гэты вечар канчаткова вырашыў пасватаць Алену (Р. Сабаленка); На Доўгіх па-

радзеў тцман і пацягнуўся да лесу; сталі добра відаць стагі і кусты на сушэйшых

месцах (І. Пташнікаў): “. 0. . .

б 202. Простыя формы найвышэйшай ступені па-

раўнання прыметнікаў утвараюцца шляхам далучэння прыстаўкі най-

да простых формвышэйшай ступені параўнання: Яго [Чарняхоўскага]

нецярплівасць, якая расла дзень ада дня, па мерытаго, як набліжала-

ся наступленне, цяпер дайшла да сваёй найвышэйшай мяжы

(І. Мележ); Хажуць, наймацнейшае каханне ў жанчын пер-

шае, а ў мужчын -- апошняе (У. Карпаў). ,

Ад прыметніка вялікі ўтвараюцца дзве формы найвышэйшай ступе-

нізчгараўнання: найбольшы і найвялікшы, прычым форма. найвялікшы

ўтвараецца шляхам далучэння прыстаўкі най- і суфікса -ш- да асновы

прыметніка вялікі (формывялікшыў сучаснай беларускай мове няма).

Ужыванне гэтых форм звязана са значэннем прыметпіка вялікі: калі

тэты лрыметнік ужываецца са значэннем 'выдатны; геніяльны, талена-

віты”, форма найвышэйшай стулені параўнання -- найвялікшы; калі ж

гэты прыметнік ужываецца ў іншых значэннях, форма найвышэйшай

ступепі параўнання -- найбольшы: Далучэнне да Расіі было аднойз

найвялікшых прагрэсіўных падзей у гісторыі беларускага наро-

да, хоць яно не прынесла яму ні сацыяльнага, ні нацыянальнага 8ы-

звалення (Полымя, 1972); Першаступеннае значэнне для беларускай

літаратуры мела засваенне ёю прынцыпаў крытычнага рэалізму, які

атрымаў сваё найбольшае развіццё ў рускай літаратуры (По-

лымя, 1972).
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Заўвага. У мове мастацкіх твораў зрэдку сустракаюцца прыклады ўтварэння
простай формы найвышэйшай ступені параўнання шляхам далучэння прыстаўкі най- да
якасных прыметнікаў без суфіксаў -ейш-(-эйш-), -ш-: Нібы з каўша ён [паэт] сыпле
вершы, а ў іх адзіны толькі звон, што і наймудры, і найлепшы, і ўсім парадзіць --
толькі ён (П. Броўка).

 

 

ў 203. Складаныя формы найвышэйшай ступені па-
раўнання прыметнікаў утвараюцца:

1. Шляхам спалучэння займенніка самы з якасным прыметнікам
(або з простай формай вышэйшай або найвышэйшай ступеней параў-
нання прыметнікаў, калі трэба падкрэсліць асаблівае значэнне найвы-
шэйшай ступені якасці): У парадак дня кожнай сесіі Генеральнай
Асамблеі ААН Савецкі Саюз імкнецца ўключыць самыя важныя,
самыя актуальныя праблемы, якія хвалююць чалавецтва
(Звязда, 1972); І гэтыціхі, далікатны чалавек адзін з лепшых каман-
дзіраў гармат. Думаю нават, шо-- самы лепшы ў батарэі
(І. Мележ); Няхай жа вечна ў сэрцах б'юць крыніцы таго шчасця, што
іўсамых найшчаслівейшых дапытае слёз! (Н. Гілевіч). '

Заўвага. Формы найвышэйшайступені параўнання самы стары і самы старэйшы
адрозніваюцца сэнсам, параўн.: Корань лічыўся самым старым салдатам У роце
(В. Быкаў); Ты ж цяпер самы старэйшыў сям'і(І. Мележ); Самы старэйшы
У брыгадзе -- Шырокі, Ён брыгадзір (Маладосць, 1970). -

2. Шляхам спалучэння прыслоўяў найбольш, найменш з якасным
прыметнікам: Тут было найбольш страшнае месца дарогі...
(Я. Колас); Мабыць, найбольш гаваркі, вясёлы і спрых:-
ны на словы быў сёння Віктар (М. Зарэцкі).

ў 204. Пры формах найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў
залежныя назоўнікі (або займеннікі) ужываюцца ў формах роднага
склону з прыназоўнікамі з, сярод, вінавальнага склону з прыназоўні-
кам за або меснага склону з прыназоўнікамі на, у: Нас фашыстаў ар-
да не зламала, не спаліў нас пякельны касцёр--ты [Расія] краіну
маю ўратавала, найвярнейшая з верных сясцёр (П. Пан-
чанка); Самых смелых сярод вас просім слухаць гэты сказ
(В. Вітка); У гэтай маўклівасці было адзінае для ўсіх іх пачуцце--
еялікае і наймацнейшае за ўсё, што асталося цяпер у іх
жыцці. Гэта была нянавісць... (К. Чорны); Яму хацелася хутчэй ўба-
чыць тое месца, якое здаецца наймілейшым на свеце
(А. Якімовіч); Нам пройдзеных дарог не перамераць і нанава нікому
не прайсці, Я іх прайшоў і навучыўся верыць у праўду, найвышэй-
шую ў жыцці (С. Грахоўскі).

Заўвага. Не маюць пры сабе залежных назоўнікаў (або займеннікаў) прымет-
пікі ў форме найвышэйшай ступені параўнання, якія выражаюць безадносна самую вы-
сокую меру якасці: Мы ў будучыню ідзём дарогай найяснейшай (А. Звонак);
Нашы людзі, самыя адданыя салдаты партыі і самыя верныя сыны народа,
прабіраліся ў варожы стан, каб дапамагчы Радзіме, каб мацней і надзейней рыхтавала
яна перамогу (М. Лужанін); Ёсць нешта незвычайнае і невыказнае ў тым хваляванні,
з якім ты набліжаешся да помнікаў народнай славы -- да мясцін, звязаных з най-
больш вядомымі, найбольш любімымі імёнамі (Я. Брыль).

ў 205. Утварэнне форм ступеней параўнапия не характарызуецца
рэгулярнасцю і не з'яўляецца адметнай рысай усіх якасных прымстні-
каў. У беларускай мове выдзяляецца група якасных прыметпікаў, утва-
рэнне форм ступеней параўнання ад якіх абмяжоўваецца іх структурай
або семантыкай.

Непаслядоўна ўтвараюць ступені параўнання суфіксальныя прымет-
пікі, Толькі складацыя формы ступеней параўнання маюць прымстнікі,
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утвораныя ад дзеяслоўных асноў пры дапамозе суфікса -л- (бывалы,

вялы, заядлы, зразумелы, пажылы, хрыплы, чулы); прыметнікі з су-

фіксамі дзеепрыметнікаў (балючы, бліскучы, вядомы, дрыжачы, любі-

мы); прыметнікі, утвораныя ад іменных і дзеяслоўных асноў пры дапа-

мозе суфіксаў -н-, -льн-, гальн-, -яльн-, -ів-, -лів- (дымны, марозны,

праліўны, слушны; максімальны, назіральны, натуральны, спрыяльны;

абразлівы, дажджлівы, дакучлівы, клапатлівы, смяшлівы, урадлівы);

прыметнікі, утвораныя ад запазычаных назоўпікаў пры дапамозе су-

фікса -ёчн- (“ычн-) (арыстакратычны, гераічны, іранічны, камічны, рэа-

лістычны, флегматычны, эластычны); многія прыметнікі з суфіксамі

-ат-, -аст-, -і-, -авіт- (віхрасты, махнаты, мурзаты, сярдзіты, таленаві-

ты, хваравіты); пераважная большасць прыметнікаў з суфіксам -к-

(гаваркі, гнуткі, колкі, ліпкі, слізкі) і інш.

Не ўтвараюць форм ступеней параўнання некаторыя суфіксальныя

прыметнікі (з суфіксам непаўнаты якасці -ават- (-яват-), з суфіксамі

гн-, -аўн- (-оўн-), -ав- (-ов) і інш.): зеленаваты, белаваты, стараваты,

законны, пераможны, вандроўны, каляровы, нізавы, радавы.

Абмежавана ўтварэнне форм ступеней параўнания ад прыметнікаў

з суфіксамі ацэнкі, складаных прыметнікаў, а таксама прымсгнікаў,

утвораных прэфіксальным і прэфіксальна-суфіксальным спосабам: пры-

метнікі гэтыя або ўтвараюць складаныя формы ступеней параўнання

(бездапаможны, бесклапотны, бязлітасны, неабсяжны, дзівосны, вяліз-

ны, маленькі, старэнькі, высакародны, паўнаводны, самабытны, стара-

даўні), або зусім не ўтвараюць іх (беспрабудны, няспынны, няўхільны,

жоўценькі, паўнюткі, беланогі, круталобы, лапавухі, светла-ружовы,

цёмна-сіні, яснавокі).

На здольнасць якасных прыметнікаў утвараць формы ступеней па-

раўнання аказвае ўплыў і іх семантыка. Формы ступеней параўнання

не ўтвараюць якасныя прыметнікі, якія называюць прыметы колькасна

нязменныя, не здольныя праяўляцца ў большай або меншай ступені:

босы, глухі, голы, жанаты, жывы, замужняя, крывы, лысы, мёртвы,

сляпы, халасты.
Не ўтвараюць форм ступеней параўнання ўсе прыметнікі, якія аба-

значаюць масці жывёл (буланы, вараны, гняды), а таксама прымет-

нікі, якія абазначаюць колер прадметаў праз іх адносіны да іншых

прадметаў (бронзавы, васільковы, вішнёвы, кафейны, крэмавы, маы-

шасты).
6906. Некаторыя якасныя прыметнікі ўтвараюць формы, якія

абазначаюць тую або іншую ступень якасці (высокую, нізкую або вель-

мі высокую, вельмі нізкую), што выяўляецца ў прадмеце без параў-

нання з іншымі прадметамі, а таксама формы, якія выражаюць непаў-

нату якасці.
Такія формы ўтвараюцца пры дапамозе суфіксаў з павелічальна-

ўзмацняльным (-ізн-, -ізман-, гізарн-, -эзн-, -Энн- (-енн-), -эрн-, -эразн-

“озн-) або памяншальна-ласкальным (-еньк-, -эньк- (-аньк-), -енечк”,

гявеньк-, -аваценьк, -ічк-, гутк-(-ютк-), -усеньк- (-юсеньк-), Зюпасеньк-)

значэннем, суфікса -ават- (-яват-), які выражае непаўнату якасці, а

таксама шляхам паўтарэння слоў: Вялі загадкавы гоман казачныя Ў

прадночным змроку вел ізарныя хвоі, яліны (М. Лынькоў); Мяс-

ціна была нізкаватая,. па абодва бакі рос аер, пракідаліся лазо-

выя кусты (М. Лобан); Песня была нават трошкі сумнаватая, ў

гэты смутак нечым няўлоўным кранаў Лорыну душу (Р. Сабаленка);

На жоўтайжоўтай пожні, на шэрай-шэрай грэблі, на сі-

няй-сіняй руні, на цёянай-цёмнай пушчы лёг белы-белы

снег (М. Танк).
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Поўныяі кароткія формы якасных прыметнікаў

ў 207. Апрача поўных форм, некаторыя якасныя прыметнікі маюць
і асобыя кароткія формы. Поўная форма з'яўляецца асноўнай формай
як найбольш часта ўжывальная: у сучаснай беларускай літаратурнай
мове яна выконвае не толькі атрыбутыўную, але і прэдыкатыўную
функцыю: Лелжігатлівае, агромністае вока месяца вісёла
над скутым цішынёй полем, над чорным валам лёсу, над бар во-
вым гарызонтам (А. Адамовіч); А маладосць бывае толькі адна.
І шчасце таму, у каго яна была чыстай, багатай, прыго-
жай, Аднак жа праўда і тое, што шчаслівы і той, хто ў сталасці
сваёй ад душы дапамагае жыць прыгожа маладым (Я. Брыль).

Кароткія формы адрозніваюцца ад поўных сваёй сінтаксічнай функ-
цыяй: яны выступаюць у сказе толькі ў ролі выказніка. Паралельна з
кароткімі формамі ў ролі выказніка ўжываюцца і поўныя формыгэ-
тых жа прыметнікаў, што сведчыць аб іх прадуктыўнасці: Ў ляскаце
гусеніц, у дужым лёце машын час плёўся на дзіва павольна, нібы га-
тоў зусім спыніцца (І. Мележ); Выжлятнікаў пад злосную руку гато-
гы быў накінуцца на Джвучку (І. Пташнікаў); Каспар маўчаў, але
ва ўсім быў згодзен з Лайзанам (П. Броўка); Алесь зразумеў,
што яна [Агнешка] згодная зім (П. Броўка).

Кароткія формы прыметнікаў з'яўляюцца нескланяльнымі, яны змя-
няюцца толькі па родах і ліках. Кароткія формы прыметнікаў маюць
наступныя канчаткі: у адзіночным ліку форма мужчынскага роду мае
нулявы канчатак, жаночага і ніякага -- канчатак -а; у множным ліку
формы мужчынскага, жаночага і ніякага роду маюць канчатак -ы (-і).

Найбольш пашыраныміў беларускай мове з'яўляюцца кароткія фор-
мы прыметнікаў жаночага і ніякага роду адзіночнага ліку і таксама
формы множнага ліку: Мне ўсё дорага тут, люба, родна,
прыгожа -- гэта поле ў душы, гэта неба ў вачах, і лясы, і кусты, і
трысцё па-над Сожам, і ў пажарах бяроз лістападаўскі шлях (П. Броў-
ка); Почка-чараўніца! Як ты ціха, міла! (Я. Колас).

Кароткія формы прыметнікаў мужчынскага роду ўжываюцца знач-
на радзей, чым формы жаночага і ніякага роду: іх утварэнне абмежа-
вана характарам канцавога зычнага асновы. Яны ўтвараюцца пера-
важна ад невытворных прыметнікаў, аснова якіх заканчваецца адным
зычным (гож, люб, міл), і ад вытворных прыметнікаў з суфіксам-к-
(блізак, вузак, нізак). Не ўтвараюць кароткай формы ў мужчынскім
родзе прыметнікі, аснова якіх заканчваецца зычным 8 або на «зыч-
вын» (выключэнне: гатовы-- гатоў, здаровы -- здароў, бед-
ны- бедзен, відны-- відзён, згодны-- згодзен і некаторыя іншыя).

Утварэнне кароткіх форм прыметнікаў абмежавана не толькі мар-
фалагічнай структурай, але і лексічным значэннем асновы. У пераваж-
най большасці кароткія формы ўтвараюцца ад прыметнікаў, якія назы-
ваюць знешнія прыметыі якасці асобы або фізічныя ўласцівасці, пра-
сторавыя прыметы: багат, бедзен, гож, міл, прыгож; горак, лёгак,
свецел, цёмен, ясен; блізак, далёк, нізак, высок, вузак, шырок. Кароткія
формы прыметнікаў у адрозненне ад поўных абазначаюць прымету як
якасныстан; гэта прымета звязваецца з пэўным часам і не з'яўляецца
пастаяннай (параўн.: я весел і я весёлы).

Кароткія формы не з'яўляюцца прадуктыўнай катэгорыяй у сучас-
най беларускай літаратурнай мове: іх ўтварэнне абмежавана лексіч-
ным значэннем і марфалагічнай структурай прыметнікаў; яны страцілі
склонавыя формы; іх роля ў сказе абмежавана прэдыкатыўнай функ-
цыяй. Прычым, у ролі выказиіка кароткія формы прыметнікаў часцей
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За ўсё ўжываюцца ў паэтычных творах, у фразеалагічных словазлу-

чэннях, у прыказках і прымаўках: О, як мне срэбны супакой зямлі

лаёй бясконца люб і дорае (А. Зарыцкі); Першыя громы! Сэр-

цу вы мілы, люб мне ваш Смех паміж гор, міл майму сэрца

гоман далёкі, водгук вясёлы і шум (Я. Колас); Кожны кулік на сваім

балоце вялік. Той калгас багат, ц якім лад. Патуль пі ды еж,

пакуль ты свеж. Дзе стары куст, там двор не пуст. Славен бу-

бен за гарамі (Ф. Янкоўскі).

Заўвага. Ад кароткіх форм прыметнікаў трэба адрозпіваць сцягнутыя, або ўсе-

чаныя, формы, якія сустракаюцца ў паэтычных творах, Па-першае, сцягнутыя формы

маюць не толькі якаспыя, але і адносныя прыметнікі, па-другое, у сказе гэтыя формы

выконваюць функцыю азначэння. Сцяжэнне капчаткаў поўных форм прыметнікаў назі-

раецца ў назоўным і вінавальным склонах адзіночнага ліку жаночага і ніякага роду і

ў назоўным і вінавальным склонах множнага ліку: Не, няпраўда! Быць не можа, каб

не грэла цёпла сонца (Я. Колас); Пэўна, марыць аб каханні сэрца палкае дзявоча

(Я. Колас); А дзявочу красу, нібы тую расу, піў цагляны падвал цёмнай ночы

(Я. Купала); З плеч спадаюць яс косы, нібы сонца косы, і іскрацца, як на сонцы

брыльянцісты росы (Я. Купала); Так у цяжкай тэй рабоце траціць дні дзявочы

(Я. Купала).

Скланенне прыметнікаў

,
ў 908. У сучаснай беларускай мове змяняюцца па склонах (г. зн.

скланяюцца) толькі поўныя прыметнікі, Кожны прыметнік змяняецца

па ліках (г. зн. утварае формы адзімочнага і мпожнага ліку), а ў адзі-

ночным ліку -- па родах (г. зн. утварае формы мужчынскага, ніякага і

жаночага роду).
У адзіночным ліку склонавыя канчаткі прыметнікаў залежаць ад

месца націску: адну групу складаюць прыметнікі з націскам на аснове

(новы, сіні), другую-- з націскам на канчатку (малады, сухі). На

склонавыя канчаткі прыметнікаў аказвае ўплыў таксама характар кан:

цавога зычнага асновы, таму выдзяляюцца тры разнавіднасці асноў

прыметнікаў: 1) аснова на цвёрды зычны (малады, новы); 2) аспова

на мяккі зычны(сіні, вячэрні); 3) аснова на зычныя е, к, х (строгі, жор-

сткі, сухі).
Прыметнікі мужчынскага і ніякага роду маюць аднолькавыя кан-

чаткі ва ўсіх склонах, апрача назоўнага і вінавальнага.

У множным ліку склонавыя канчаткі прыметнікаў адрозніваюцца ў

залежнасці ад характару канцавога зычнага асновы.

Скланенне якасных і адносных прыметнікаў

б 209. Узор скланення

Аснова на цвёрды зычны

Адзіночны лік

Мужчынскі род Ніякі род Жаночы род

Н. нов-ы малад-ы нов-ае малад-ое нов-ая малад-ая

Р. нов-ага  малад-ога нов-ай (-ае) малад-ой (-ое)

А. нов-аму малад-ому нов- ай малад-ой

В. нов-ы малад-ы нов-ае малад-ое нов-ую малад-ую

і і .

нов-ага малад-ога

т. новым

)

малад-ым нов-ай (-аю) малад-ог(-ою)

М. (аб) нов-ым малад-ым нов-ай малад-ой
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Множны лік

нов-ыя“
нов-ых
нов-ым
нов-ыяЯ.

і
нов-ых
новымі

. (аб) нов-ых
в
ы
9
ш

а
з

малад-ыя
малад-ых
малад-ым
малад-ыя

і
малад-ых
малад-ымі
малад-ых

Аснова на мяккі зычны

Адзіночны лік

Мужчынскі род Ніякі род

Н. сін-і

Жаночы род

вячэрн-і сін-яе вячэрн-яе сін-яя вячэрн-яя
Р. сін-яга вячэрн-яга сін-яй (-яе) вячэрн-яй(-яе)
д. сін-яму вячэрн-яму сін-яй вячэрн-яй
В. сін-і вячэрн-і сін-яе вячэрн-яе сін-юю вячэрн-юю

і і
сід-яга вячэрн-яга

Т. сін-ім, вячэрн-ілі сін-яй (-яю) вячэрн-яй(-яю)
М. (аб) сін-ім вячэрн-ім сін-яй вячэрн-яй

Множны лік

Н. сін-ія вячэрн-ія
Р. сініх вячэрн-іх
Д. сінім вячэрн-ім.
В. сінія вячэрн-ія

і і
сін-іх вячэрн-іх

Т. сін-імі вячэрн-імі
М. (аб) сініх вячэрн-іх

Аснова наг, к,

Адзіночны лік

Мужчынскі род Ніякі род

Н. строг-і строг-ае
жорстк-і жорстк-ае
сух-і сух-о0е

Р. строг-ага
жорсітк-ага
сух-ога

д. строг-аму
жорстк-аму
сух-ому

В. строг-і строг-ае
жкорстк-і жорсткае
сух-і с ух-ое

і
строг-ага
жорстк-ага
сух-ога

8. Зак. 1161

Хх

Жаночы род

строг-ая
жорстк-ая
сух-ая
строг-ай (-ае)
жорстк-ай (-ае)
сух-ой (-ое)
строг-ай
жорстк-ай
сух-ой
строг-ую
жорстк-ую
сих-ую

п



Т. строг-ім строг-ай (-аю)

жорстк-ім жорстк-ай Саю)

сух-ім сух-ой (сою)

М. (аб) строг-ім строг-ай

жорстк-іл жорстк-ай

сух-ім сух-ой

Множны лік

Н. строг-ія жорстк-ія сух-ія
Р. строг-іх жорстк-іх сух-іх

Д. строг-ім жорстк-ім. сух-ім

В. строг-ія жорстк-ія сух-ія
і - і і

строг-іх жорсткіх сух-іх

Т. строг-імі жорстк-імі сух-імі

М. (аб) строг-іх жорстк-іх сухіх

Каментарыі да парадыгмы.
1. У прыметніках з асновай на цвёрды зычны і на г, к, х у адзіноч-

ным ліку адрозніваюцца націскныя і непаціскныя канчаткі ў наступных

склонах: у прыметніках мужчынскага роду - у родным і давальным

(-ога, -ому і -ага, -аму), ніякага роду-- у назоўным, родным і даваль-

ным (-де, -ога, -ому і -ае, -ага, -аму), жаночага роду - у родным, да-

ральным, творным і месных склонах (-0й (-де), -ой, -ой (ою), -ой і

-ай (-ае), -ай, -ай (-аю), -ай). Ва ўсіх астатніх склонах націскныяі пена-

ціскныя канчаткі не адрозніваюцца.
Прыметнікі з асновай на мяккі зычны маюць заўсёды толькі непа-

ціскныя канчаткі.
9. Формы віпавальнага склону адзіночнага ліку мужчынскага і

ніякага роду і вінавальнага склону множнага ліку супадаюць з форма-

мі назоўнага склону адзіночнага ліку мужчынскага і ніякага роду і

назоўнага склону множнага ліку ў тых выпадках, калі прыметнік да-
пасуецца да неадушаўлёнага назоўніка, або з формамі роднага склону

адзіночнага ліку мужчынскага і ніякага роду і роднага склону множ-

нага ліку ў тых выпадках, калі прыметнік дапасуецца да адушаўлёна-

га назоўніка.
3. Прыметнікі з асновай на г, к, х маюць канчаткі або як прымет-

нікі з асновай на цвёрды зычны: жаночага роду - ва ўсіх склонах,

ніякага роду -- у назоўным, роднымі давальных склонах, мужчынскага
году -- у родным і давальным склонах, або як прыметнікі з асновай на
мяккі зычны мужчынскага роду- у назоўным, творным і месным
склонах, піякага роду -- у творнымі месным склонах.

4. У родным склоне адзіночнага ліку прыметнікі жаночага роду
маюць варыянтныя канчаткі -ай, -0й, -яй і -ае, -ое, -яе. Канчаткі -ай,

-ой, -яй лічацца асноўнымі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове;

канчаткі -ае, -ое, -яг ўжываюцца ў мове мастацкіх твораў, дзе яны вы-

конваюць пэўныя стылістычныя функцыі: У мамы быў калісьці голас,

была калісьці маладосць, і часта песня яе шла адтуль, ад маладое

і бяздумнае радасці (Я. Брыль); Па беразе Сожа, ля роднае

хаты-- курган невысокі-- магіла салдата (П. Броўка); Не трэба спя-

шацца нейкі валун на курган анямелыўзваліць, покуль зямля ства-

ральнае не кончыла працы (М. Танк). :

5. Усе прыметнікі жаночага роду ў творпым склоне адзіночнага лі-

па



ку маюць таксама варыянтныя каичаткі -ай, -ой, -яй і -аю, -ою, -яю.
Хоцьканчаткі -ай, -ой, -яй больш пашыраныў сучаснай беларускайлі-
таратурнай мове, з'яўляюцца асноўнымі, кацчаткі -аю, -ою -яю такса-
ма ўжываюцца даволі часта, асабліва ў паэтычных творах: Яна [Ніна]
прыкмячала ўсё, што рабілася вакол, хоць збоку здавалася спакой-
наю і нават бесклапотнаю (І. Мележ); Я ў гэту ноч ліпнёвую
іду сцяжынкай вузкаю, сцяжынкаю жытнёва Юю, зямлёю бе-

ларускаю (Н. Гілевіч).

Скланенне прыналежных прыметнікаў

ў 210. Узор скланення

Адзіночны лік

Мужчынскі род Ніякі род Жаночы род

Н. дзядзькаў дзядзькав-а дзядзькав-а
цётчын цётчын-а цётчын-а

Р. дзядзькав-ага дзядзькав-ай
цётчын-ага дётчын-ай

Д. дзядзькав-аму дзядзькав-ай
цётчын-аму цётчын-ай

В. дзядзькаў дзядзькав-а дзядзькав-у
цётчыя цётчын-а цётчын-у

і
дзядзькав-ага

; цётчын-ага
т. дзядзькав-ым дзядзькав-ай

дётчын-ыл цётчын-ай
М.(аб) дзядзькав-ым дзядзькав-ай

цётчын-ым цётчын-ай

Множны лік

Н. дзядзькав-ы нётчын-ы
Р. дзядзькав-ых цётчын-ых
Д. дзядзькав-ым цётчын-ым
В. дзядзькав-ы цётчын-ы

і
дзядзькав-ых цётчын-ых

Т. дзядзькав-ымі цётчын-ымі
М. (аб)  дзядзькав-ых цётчын-ых

Каментарыі да парадыгмы.
І. Прыналежныя прыметнікі ў сучаснай беларускай літаратурнай

мове скланяюцца ў асноўным, як поўныя якасныя і адносныя прымет-
нікі з асновай па цвёрдызычны. :

2. Прыметнікі мужчынскага, жаночага і ніякага роду ў назоўным
склоне адзіночнага ліку маюць кароткую форму: у мужчынскім ро-
дзе -- нулявы канчатак, у жаночымі ніякім родзе - канчатак-а.

З. У вінавальнымсклоне адзіночнага ліку прыметнікі жаночага ро-
ду заўсёды маюць кароткую форму (капчатак -у), а прымстнікі муж-
чынскага 1 ніякага роду маюць кароткую форму, якая супадае з фор-
май назоўнага склону (адпаведна нулявы канчатак і канчатак -а) у
тых выпадках, калі яны дапасуюцца да псадушаўлёных назоўнікаў.

4. У назоўным склопе множнага ліку (а таксама ў вінавальным.

8"
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калі прыналежныя прыметнікі дапасуюцца да неадушаўлёных назоўні-

каў) япы таксама маюць кароткую форму (канчатак а).

5. Прыналежныя прымстиікі тыпу чалавечы, мядзведжы, салаўіны,

лмураўіны, якія абазначаюць групавую прыналежнасць, ва ўсіх склонах

адзіночнага і множнага ліку маюць канчаткі поўных прыметнікаў (са-

лаўін-ы, салаўін-ага, салаўін-аму, салаўін-ы, салаўін-ым, (аб) салаўін-

ым; салаўін-ыя, салаўін-ых, салаўін-ым, салаўін-ыя, салаўін-ымі, (аб)

салаўін-ых).

Заўвага. У мове мастацкай літаратуры, а таксама ў размоўнымстылі пазіраюцца

выпадкі ўжывання прыналежных прыметнікаў у назоўным і вінавальным склопах адзі-

ночнага і множнага ліку з канчаткамі поўных прыметнікаў: У адзіночным ліку муж-

чынскага роду --з канчаткам -ы (бацькавы касцюм), жаночага роду--з капчаткам

гая ў пазоўным склоне і -ую ў вінавальным (братавая хата, братавую хату), ніякага

роду -- з канчаткам -ае (бацькавае паліто); ў множным ліку --з канчаткам -ыя (бра-

тавыя дзеці, бацькавыя парады). Такія формы прыналежных прымстнікаў ва ўказаных

склопах з'яўляюцца парушэннем літаратурнай пормы.
,



ЛІЧЭБНІК

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

ў 211. Лічэбпік- часціна мовы, якая абазначае абстрактныя
лікі, колькасць, сукупнасць ці парадак прадметаў пры лічэнні: тры,
сем, дзесяць, сорак; тры дубы, сем студэнтаў, дзесяць чалавек, сорак
рублёў, двое сяброў, пяцёра дзяцей; дзве трэція плошчы, тры чацвёр-
тыя адзінкі; першыклас, другі месяц, дваццатыдзень.

Значэнне лічэбніка як часціны мовы ў наш час расшыраецца: да
вядомых уласцівасцей лічэбніка абазначаць абстрактнылік (два плюс
пяць), колькасць (шэсць урокаў), парадак размяшчэння пры лічэнні
(трэці дом, дом тры) далучаецца повая ўласцівасць -- выражаць якас-
на-адрознівальную прымету (ТУ-104, Апалон-10, футбол-84).

У параўнанні з назоўнікамі і прыметнікамі лічэбнікі характарызу-
юцца большай абстрактнасцю значэння, здольнасцю выражаць чыстыя
назвы колькасці і выступаць у натуральнымрадзе лікаў.

Лічэбнікі пераважна ўжываюцца з назвамі прадметаў, асоб, указ-
ваючы на дакладную іх колькасць ці пэўную частку: у класе дваццаць
восем вучняў, адна трэцяя частка вучняў -- выдатнікі. Са значэннем
абстрактнага ліку лічэбнікі выкарыстоўваюцца ў матэматыцы: тры--
4-Сем-- дзесяць, дзесяць дзеліцца на пяць і два без астатку. Як чыстыя
назвы колькасці яны маюць адпаведныя графічныя (лічбавыя) аба-
значэнні: 8-:5:; 19, 2.4 у 2 разы.

Паводле структуры ўсе лічэбнікі дзеляцца на простыя, якія
маюць адзін корань (тры, чатыры, тысяча); складаныя, у якіх
дзве асновы (пяцьдзесят, дзевяноста, семсот); састаўныя, утвора-
ныя спалучэннем простых ці складаных лічэбнікаў (дваццаць пяць,
трыста семдзесят, чатыры восьмыя, дзевяць цэлых і пяць дзесятых,
тысяча дзевяцьсот восемдзесят чацвёрты). .

У залежнасці ад значэння і граматычных прымет сярод лічэбнікаў
выдзяляюцца: '

а) колькасныя (адзін, два, тры, пяць, дваццаць, некалькі, многа,
мала, дзве сотыя, адна пятая);

б) зборныя (двое, трое, чацвёра, пяцёра, шасцёра, сямёра, васьмё-
ра, дзевяцера, дзесяцера);

в) парадкавыя (першы, другі, чатырнаццаты, дваццаць шосты,
тысяча дзевяцьсот сорак пяты).

Граматычныя прыметы лічэбніка як часціны мовы найбольц вы-
разна праяўляюцца ў колькасных лічэбнікаў.

У марфалагічных адносінах лічэбнікі, якія абазначаюць абстракт-
ны лік ці колькасць прадметаў: а) пе маюць катэгорыі ліку, за вы-
ключэннем адзін--адны, тысяча-- тысячы, лмільён-- мільёны; б) У
большасці з іх адсутнічае катэгорыя роду, акрамя адзін-- адна-- ад-
но; два -- дзве,

Адсутнасць граматычиага значэння роду і ліку рэзка адрознівае
лічэбнікі як ад назоўнікаў тыпу лара, тройка, чацвёрка, пяток, дзеся-
так, сотня

і

г. д., так і ад прыметнікаў.
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Для лічэбнікаў, што абазначаюць парадак аднародных прадметаў

пры лічэнні, характэрны марфалагічныя ўласцівасці прыметнікаў (ка-

тэгорыя роду, ліку і склону).

Лічэбпікі непаслядоўна абазиачаюць адушаўлёнасць ці неадушаў-

лёнасць тых назоўнікаў, з якімі яны спалучаюцца. З колькасцых лі-

чэбнікаў на адушаўлёцасць указваюць толькі адзін, два, тры, чатыры.

У адносіпах да катэгорыі склону (скланенне) усе лічэбнікі раздзя-

ляюцца на скланяльныя і нескланяльныя. Не скланяюцца словы мала,

нямала і шмат, усе астатнія лічэбнікі скланяюцца. Катэгорыя склону

ў лічэбнікаў -- гэта словазмяняльная марфалагічная катэгорыя, прад-

стаўленая шасцю радамі склонавых форм, якія па флексіях супадаюць

са склонавымі формамі назоўнікаў ці прыметнікаў.

Змяняючыся па склонах, як і назоўнікі, лічэбнікі паводле тыпаў

скланення ў многім адрозніваюцца ад іх. У сучаснай мове налічваецца

больш дзесяці тыпаў скланення лічэбнікаў, У працэсе развіцця бела-

рускай мовы наглядаецца тэндэпцыя да іх уніфікацыі. Так, ёсць пада-

бенства ў склапенні лічэбпікаў два, тры, чатыры; пяць -- дзесяць;

адзінаццаць -- дваццаць; трыццаць; пяцьдзесят -- восемдзесят. У сучас-

ным скланенні лічэбнікаў усё мацней адчуваецца імкненне супрацьпа-

ставіць назоўны склон ускосным склонам (скланенне лічэбнікаў сорак,

сто; кіраванне большай часткі лічэбнікаў назоўцпікамі ў назоўным

склоие і дапасаванне да іх ва ўскосных склонахі г. д.).

Цікавыя і прыватныя асаблівасці скланення лічэбнікаў. Так, лічэб-

нікі адзін, адна, адно скланяюцца, як займеннік гэты.

У сінтаксічных адносінах лічэбнікі, што абазначаюць пэўны лік:

а) спалучаюцца толькі з назоўнікамі: Дваццаць гарачых дзён,

мы смаглі ў паходзе ад спёкі (М. Хведаровіч); Нарэшце пісьмо прый-

шло: як выявілася, нейкія сто кіламетраў яно ішло пяць дзён

(І. Шамякін); Машыныспыніліся, і далей уніз пайшлі танкі--тры

грукатлівыя сталёвыя аграмадзіны (В. Быкаў);

б) у назоўным і вінавальным склонах разам з назоўнікамі ўтвара-

юць сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні, якія выконваюць у сказе

функцыю дзейніка ці дапаўнення: Два снегіры, дзве кропель-

кі зары--на мокрую галінку вольхі ўпалі (Н. Мацяш); Сонца па-

залаціла тры вялізныя дубы, што стаялі тут жа, на ўскрайку

поля (М. Лынькоў); Мільёны, мільярды халодных вясё-

лак убралі снягоў абрусы (Я. Колас);

в) не могуць азначацца прыметнікамі або займеннікамі, што звязана

з адсутнасцю ў лічэбнікаў катэгорыі роду і ліку. Нельга сказаць

тая ці гэта пяць, другая ці другія пяць, Праўда, можна сказаць

другія пяць рублёў, але тут другія адносіцца пе да пяць, а да

колькасна-іменнага спалучэння пяць рублёў. Магчымасць самастойна

спалучацца з прыметнікаміці займеннікамі лічэбнікі набываюць толь-

кі шляхам субстантывацыі, напрыклад: Усіх траіх адправілі (г. зн.

людзей); На сваіх на дваіх (г. Зн. пяшком).

Колькасныялічэбнікі ў сказе выступаюць У функцыі:

а) дзейніка (Пяць не дзеліцца на два без астатку);

б) выказніка (Шэсць на восем-- сорак вос ем);

в) дапаўнейня (З дзесяці аднаго выберуць);

г) акалічнасці (Дамоў прыходжу ў сем).

Лічэбнікі, якія абазначаюць парадак прадметаў прылічэнні, У

сказе звычайна выконваюць функцыю азначэнняў: Шпарка мчыцца цеё-

раз поле трэці эскадрон (П. Трус); Была суровая восень дзе-

вятнацца тага года (П. Галавач); Гэта быў сорак перша

палаючыгод (ГІ. Панчанка).
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Як правіла, лічэбнікі займаюць прэпазіцыйнае становішча ў адно-
сінах да назоўнікаў (сорак чалавек, трыццаць тон). Іншы парадак
слоў (чалавек сорак, тон трыццаць) змяняе сэце словазлучэння: яно
набывае значэнне прыблізнай колькасці.

Спецыфічнай асаблівасцю словаўтварэння ў сістэме лічэбнікаў
з'яўляецца выкарыстанне вельмі абмежаванай колькасці невытворных
аспоў колькасных (усяго 16: адзін, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем,
восем, дзевяць, дзесяць, паўтара, сорак, сто, тысяча, мільён, мільярд)
і парадкавых (першы, другі) лічэбнікаў, шляхам камбінацыіякіх мож-
на выражаць усе неабходныя лікавыя велічыні.

Роля лічэбнікаў у агульнай сістэме словаўтварэння даволі абме-
жаваная. Ад асноў лічэбнікаў утвараюцца нешматлікія назоўнікі тыпу
двойня, тройня, траяк, тройка, чацвёрка, пятак, пяцёрка, пяцярня, шас-
цярня, некаторыя складаныя назоўнікі і прыметнікі (пяцітонка, дзеся-
цітонка, дзевяціпавярховы, сторублёвы), цевялікая група прыслоўяў
(двойчы, тройчы).

Не ўсякае слова, што выражае колькасць, уваходзіць у разрадлі-
чэбнікаў. Да лічэбнікаў адносяцца тыя словы, якія абазначаюць коль-
касць ці парадак і не маюць іншых значэнняў. Параўн., напрыклад,
пяць і пяцёрка, дзесяць і дзесятка, сто і сотня. Першыя словыўгэтых
парах выражаюць толькі колькасць, другія таксама маюць значэнне
колькасці, але значэнне колькасці ў іх ускладняецца наяўнасцю іншых
значэнняў. Так, «пяцёрка» мае значэнні: "адзнака паспяховасці («вы-
датна»), "група з пяці асоб”, 'грашовы знак ці сума ў пяць рублёў”,
"назва розных відаў транспарту, якія нумаруюцца лічбай 5'. Для слоў
пяцёрка, дзесятка, сотня характэрны, як і для назоўцікаў, граматыч-
ныя прыметы роду (жаночы), ліку (сотня- сотні). Пры іх могуць
быць дапасаваныя азначэнні (яўная пяцёрка, цэлая сотня). Такія на-
зоўнікі называюцца лікавымі.

Адрозненне паміж лічэбнікамі і лікавымі назоўнікамі заключаецца
ў наступным:

1) лічэбнікі могуць быць графічна абазначаны лічбамі: дзесяць
сшыткаў-- 10 сшыткаў, лікавыя назоўнікі--не (толькі: дзесятак
сшыткаў);

2) лічэбнікі з'яўляюцца абстрактнымі паняццямі колькасці, ліка-
выя ж пазоўнікі маюць чыста прадметнае значэнне. З лікавых назоў-
нікаў абстрактнае значэнне мае толькі адзінка;

3) лічэбнікі -- адзіныя абазначэнні колькасці, лікавыя назоўнікі
маюць неасноўнае, паралельнае абазначэнне адназначных лічэбнікаў:
пяць -- пяцёрка, дзесяць -- дзесятак;

4) лічэбнікі ў адрозненне ад лікавых назоўнікаў могуць уваходзіць
у структуру састаўнога лічэбніка.

КОЛЬКАСНЫЯ ЛІЧЭБНІКІ

5 212. Колькасныя лічэбнікі абазначаюць абстрактныя лікі,
колькасць цэлых адзінак ці частак цэлага, указваюць на колькасць
прадметаў пры лічэнні: шэсць, дваццаць, сто, сем дзесятых, пяцьдзесят
турыстаў, шмат начэй, Гэта асноўная, найбольш тыповая група лі-
чэбнікаў. '

У адпаведнасці са значэннем і граматычнай спецыфікай колькасныя
лічэбнікі раздзяляюцца на З падгрупы -- пэўнаколькасныя, няпэўна-
колькасныя і дробавыя лічэбнікі.
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Пэўнаколькасныя лічэбнікі

6 213. Пэўпаколькасныя лічэбнікі абазначаюць колькасць

пэўнага ліку цэлых адзінак ці аднародных прадметаў: два, дзесяць,

сто; пяць дамоў, сорак бібліятэк, мільён жыхароў.

Паводле саставу пэўнаколькасныя лічэбнікі нешматлікія: іх асноў-

ны лексічны фонд налічвае ўсяго 86 слоў. Гэта лічэбпікі ад 1 да 10

(дзесяць слоў), ад 11 да 19 (дзевяць слоў), дзесяткі -- 20, 30 і г. д. да

ста (восем слоў) і, нарэшце, сотні-- ад 100 да 900 (9 слоў). Аднак

шляхам розных спалучэнняў можна абазначыць вялікую колькасць лі-

каў і выразіць самыя разнастайныя колькасныяпаняцці.

Паводле граматычных асаблівасцей сярод пэўнаколькасных лічэб-

нікаў вылучаюцца адзін, два, тысяча, мільён, мільярд. Лічэбнік адзін

мае формы ўсіх трох родаў, якія залежаць ад роду назоўнікаў, што

з ім спалучаюцца: адзін год, адна вясна, адно лета. Яму ўласцівы фор-

мы адзіночнага і множнага ліку: адзін трактар, адны абцугі. У якасці

колькаснага паказчыка форма адны выступае толькі пры множналіка-

вых (аднысані, адны нажніцы) і парных назоўніках (адны боты,г. зи.

адна пара ботаў). Ва ўсіх астатніх выпадках адны набывае значэнне

іншых часцін мовы.
Родавыя адрозненні мае і лічэбнік два: два-- для мужчынскага і

ніякага, дзве-- для жаночага роду (два сыны, два акны, дзве сяброў-

кі). Лічэбнікі два, дзве захоўваюць родавыя адрозненні ва ўсіх скло-

нах: двух сыноў, дзвюх сябровак; двум сынам, дзвюм сяброўкам; дву-

сма сынамі, дзвюма сяброўкаміі інш.

Своеасаблівасць лічэбнікаў тысяча, мільён, мільярд заключаецца ў

тым, што яны як бы сумяшчаюць у сабе значэнні назоўнікаў і колькас-

пых лічэбнікаў. Так, тысяча, мільён, мільярд маюць катэгорыі роду і

ліку (тысяча-- тысячы, мільён -- мільёны, мільярд -- мільярды); пры

гэтых словах могуць быць азначэнні, якія дапасуюцца да іх у родзе,

ліку і склоне (кожная тысяча рублёў, увесь мільён).

“Аднак тысяча, мільён, мільярд -- лічэбнікі.

Аб прыналежнасці іх да лічэбнікаў і адрозненні ад назоўнікаў ты-

пу дзесятак, сотня (і тым больш ад іншых назоўнікаў) сведчыць на-

стулнае:
1. Узятыя асобна, тысяча, мільён і мільярд маюць чыста лікавае

значэнне. З'яўляючыся лічэбнікамі, гэтыя словы графічна ідэнтычныя

лічбам, што абазначаюць тую ж самую колькасць, і таму на пісьме

свабодна могуць імі замяняцца: тысяча кніг -- 1000 кніг, мільён чала-

век --- 1060 000 чалавгк, мільярд рублёў -- 1 600 000 000 рублёў.

У лікавых жа назоўнікаў, калі яны ўжываюцца асобна ад назваў

прадметаў, якія падвяргаюцца лічэнню, выразна выступае не лікавае,

а прадметнае значэнне: Учора ён растраціў апошнюю сотню, Пры-

ехалі на тройцы.
Калі спалучэнні тыпу дзесятак яек, сотня чалавек перадаць у вы-

(глядзе /0 яек, 100 чалавек, то іх трэба было б чытаць як дзесяць ягк,

сто чалавек. Спалучэнні ж тыпу цэлы дзесятак яек з дапамогай лічбаў

увогуле нельга выразіць.
9. Словы тысяча, мільён і мільярд неабходныя ў сістэме абазначэн-

пя колькасці прадметаў і паняццяў, якія можна лічыць. Без іх сасгаў-

ныя лічэбнікі для выражэння вялікай колькасці былі б зусім немагчы-

мыя (дзесяць мільярдаў трыста пяцьдзесят мілеёнаў семсот пяць ты-

сяч сорак трыкіламетры).
У адрозненне ад лічэбнікаў тысяча, мільён і мільярд лікавыя па-

зоўцікі (тройка, сотня) не ўваходзяць у састаў такіх спалучэнняў.
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3. Словы тысяча, мільён і мільярд могуць азначаць з колькаснага
боку любыя назоўнікі, якія з'яўляюцца назвамі прадметаў, здольных

гадвяргацца лічэнню: тысяча транзістараў, тысяча рублёў, тысяча сал-

дат, тысяча ракетаносцаў, тысяча трактароўі г.д.

Лікавыя ж назоўнікі спалучаюцца толькі з пэўнымі словамі. Па

сутнасці, лексічныя сувязі ў лікавых назоўнікаў фразеалагічна звяза-

ныя (тройка коней, дзесятак яек).
4. Тысяча, мільён, мільярд у якасці лічэбнікаў выступаюць у мове

як асноўныя і адзіныя назвылікаў, у той час як нешматлікія назоўнікі
заўсёды з'яўляюцца дадатковымі і неасноўнымі, яны суіснуюць побач
з адпаведнымі лічэбнікамі (сотня --сто, дзесятак -- дзесяць, пяток--

пяць).
5. Тысяча, мільён, мільярд, як і ўсе астатнія пэўнаколькасныя лі-

чэбнікі, маюць адпаведныя парадкавыя лічэбнікі, што не характэрна

для лікавых назоўнікаў.
6. У адрозненне ад лікавых назоўнікаў словытысяча, мільён і міль-

ярд ніколі не азначаюцца якаснымі прыметнікамі.
7. Спалучаючыся з назоўнікамі, тысяча, мільён, мільярд утвараюць

такое ж сінтаксічна непадзельнае колькасна-іменнае спалучэнне, які

астатнія лічэбнікі.
Такім чынам, колькасныя лічэбнікі тысяча, мільён, мільярд і іншыя

абазначэнні вялікіх велічынь, захоўваючы фармальныя прыметы на-

зоўнікаў (прыналежнасць да пэўнага роду, формы ліку, асаблівасці
скланення), застаюцца ў сістэме лічэбнікаў, паколькі яны могуць слу-

жыць колькасным азначэннем любых прадметных назоўнікаў (тысяча

чалавек, мільён тон хлеба, мільярд рублёў), маюць суадносныя парад-

кавыя лічэбнікі (тысячны, мільённы, мільярдны), выступаюць у нату-

ральным радзе лікаў пры абазначэнні абстрактнай колькасці.

6 914. Сінтаксічныя сувязі пэўнаколькасных лічэбнікаў з назоўні-

камі неаднолькавыя.
Лічэбнік адзін дапасуецца да назоўнікаў у родзе, ліку і склоне:

адзін чалавек, адна жанчына, адно дзіця, адны лыжы; аднаму чалаве-

ку, адной жанчыне, аднаму дзіцяці, адным лыжай.
Пры лічэбніках два (дзве), тры, чатыры назоўнікі ўжываюцца ў

форме назоўнага склону множнага ліку (два сталы, дзве бярозы, тры

дубы, чатыры будынкі) і ў форме роднага склону адзіночнага ліку з

націскам на канчатку (дзве нагі, чатыры рукі). Тып сінтаксічнай су-

вязі паміж лічэбнікамі два (дзве), тры, чатырыі назоўнікамі множна-

га ліку назоўнага склону -- дапасаванне; у словазлучэннях гэтых лічэб-

нікаў з назоўнікамі адзіночнага ліку роднага склону -- кіраванне. Ва

ўскосных склонах лічэбнікі два (дзве), тры, чатыры дапасуюцца да на-

зоўнікаў: двух сталоў, чатырох будынкаў; двум сталам, чатыром бу-

дынкам; дзвюх рук, дзвюм рукамі інш.
Усе астатнія лічэбнікі (пяць, шэсць і г. д.), за выключэннем састаў-

ных, якія заканчваюцца на адзін, два, тры, чатыры, у назоўнымі віна-

вальным склонах патрабуюць назоўнікаў у форме роднага склону множ-

вага ліку: пяць вагонаў, восем машын, дзесяць двароў, дваццаць па-
сёлкаў. Тып сінтаксічнай сувязі паміж кампанентамі такіх словазлу-

чэнняў -- кіраванне. Колькасна-іменныя спалучэнні з назоўнікамі ў
родным склоне множнага ліку ў сказе выступаюць як адзін член ска-
за: Пяць мінула заснежаных зім, столькі сама і сонечных ле-
таў (Н. Гілевіч); Птушкі ляцяць з выраю тысячы кіламетраў

(П. Хадкевіч); Праз крокаў пяцьсот паўстала перад імі сцяна
лесу (К. Чорны).

Ва ўскосных склонах (акрамя вінавальнага) лічэбнікі, пачынаючы
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з ляці, дапасуюцца да назоўнікаў: ляці гарадоў, пяці гарадам, пяццю

гарадалі, (аб) пяці гарадах; васьмі заводаў, васьмі заводам, васьмю

заводамі, (аб) васьмі заводах. . ,

Лічэбнікі тысяча, мільён, мільярд заўсёды кіруюць родным скло.

нам множнага ліку назоўнікаў, утвараючызімі сінтаксічнапепадзель-

ныя словазлучэнні ва ўсіх склопах: мілеён рублёў, мільёна рублёў,

мільёну рублёўі г. д. . .
У сучаснайлітаратурнай мове, найчасцей у мове газет, пад уплывам

прафесійнай мовы і часткова афіцыйпа-дзелавой замацоўваецца ўжы-

ванне лічэбнікаў, сінтаксічпа слаба звязаных з пазоўпікамі ці ўвогуле

сінтаксічна ізаляваных, што сведчыць аб развіцці аналітызму ў сучас-

пай беларускай мове, Такое ўжыванне лічэблікаў распаўсюджапа ся-
род пазваў марак розных машын і прыбораў (ГА3-69, Салют-7),
выставак (ЭКСПО-82), пры абазначэнні тэмпературы (-: 10, --4), ну-

мароў дамоў (праспект Партызанскі, 145), паштовых аддзяленняў

(Р-64), тэлефонаў (45-60-54). :
Прыметнікі ці іншыя атрыбутыўныя словы, якія адносяцца да коль-

касна-іменных спалучэнняў з лічэбнікамі два (дзве), тры, чатыры, вы-
ступаюць пераважна ў форме назоўнага склоцу: Два ротныя ка-
мандзіры дапаўнялі застольную бяседу (Я, Колас); Дзве цём-
ныя постаці з'явіліся на вуліцы (К. Чорны); Нібы тры адвеч.-
ныя вартаўніцы, шушукалася тройца зграбных стромкіх хвоек
(З. Бядуля); Перад дзвярыма стала чатыры конныя паліцы-
янты на чале з пшадоўнікам (П. Пестрак); Першага верасня иіколь-
нызванок паклікаў малых у тры новыя школы (І. Мележ.)

Форму назоўнага склону множнага ліку звычайна маюць і субстан-
тываваныя прыметнікі і дзеепрыметнікі ў спалучэннях з лічэбнікамі
два, тры, чатыры: Трапілі на вочы два забітыя, што ляжалі ля
дзвярэй (А. Кулакоўскі); Соцкіі два дзесяцкія стаялі на дварэ,
чакаючыначальства (Я. Колас).

Калі ж колькасна-іменнае спалучэнне абазначае недакладнылік
прадметаў або мае экспрэсіўнае ўзмацняльна-якаснае адценне, то
атрыбутыўнае слова пры ім можа выступаць у форме роднага склону.
У такіх выпадках янозаймае прэпазіцыйнае становішча ў адносінах да
колькасна-іменнага спалучэння: Праз якіх тыдні два ты будзеш
зусім спраўны (К. Крапіва); Сход зацягнуўся на цэлых тры га-
дзіны (Ц. Гартны).

Форму роднага склону звычайна маюць і такія азначэнні, якія ад-
носяцца да непадзельных колькасна-іменных спалучэнняў з іншымілі-
чэбнікамі, пачынаючы з пяці: Праз якіх-небудзь пяць хві
лін яны былі ўжо вялікімі сябрамі (1. Мележ); Маладая хвойка мела
ўжо добрых гадоў дваццаць (Я. Колас).

Постпазіцыйнае колькасна-іменнае спалучэнне ў сказах такога тыпу
таксама абазначае прыблізную колькасць чаго-небудзь.

Калі ж колькасна-іменнае спалучэние выражае дакладиылік, азна-
чэнні пры ім ужываюцца, як правіла, у форме назоўна-вінавальнага
склону: Пягледзячы на свае дваццаць пяць гадоў, ён ужо
зусім лысы (З. Бядуля); Верхнія шэсць «нумароў» спецыяль-
на для «інтэлігентных гасцей» (З. Бядуля).

Пераважна ў гэтай жа форме выступаюць прыметнікі ці займеннікі
прысінтаксічна непадзельных колькасна-іменных спалучэннях з няпэў-
паколькаснымі лічэбнікамі ў якасці састаўных кампанситаў: Надзея
расказвала ўсё шапатком аб перажытым, убачаным апошнія не-
калькі дзён (М. Лынькоў).
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Няпэўнаколькасныя лічэбнікі

б 215. Няпэўнаколькасныя лічэбнікі, як падказвае назва,

абазначаюць няпэўную колькасць. Да іх адносяцца: некалькі, многа,
нямнога, мала, колькі, столькі, гэтулькі, шмат. Са значэннем, блізкім

да слова многа, у гутарковай мове могуць ужывацца словы безліч,
процьма, поўна, багата і інш.: багата вішань, процьма грошай, безліч

здарэнняў, поўна народу.
Значэнне няпэўнаколькасных могуць набываць некаторыя пэўна-

колькасныя лічэбнікі: Я яму сто раз гаварыў адно і тое ж; У яе для
адказу знойдзецца тысяча прычын.

Падобна колькасным лічэбнікам пяць і вышэй, няпэўнаколькасныя
лічэбнікі спалучаюцца з назоўнікамі ў родным склоне множнагаліку з
тымі асаблівасцямі лексікалізацыі словазлучэнняў, якія ўласцівы лі-
чэбнікам: некалькі чалавек, некалькі вучняў, параўн.: пяць чалавек,

дзесяць вучняў. У назоўна-вінавальным склоне няпэўнаколькасныя лі-

чэбнікі, як і пэўнаколькасныя, утвараюць разам з назоўнікамі сінтак-

січна непадзельныя словазлучэнні: Декалькі чалавек і парусі-
навых спяцоўках і форменных фуражках стаялі ля ўвахода (Т. Хадке-

віч); Астап паспеў тут шапнуць Піліпчыку некалькі слоў

(М. Лынькоў); Наша з музаю вяселле шмат гадоў гуло-грымела

(Н. Гілевіч); Зямля Беларусі! Тваімі шляхамі вярнулася ворагаў
мала дамоў (ГП. Броўка)); Прасядзелі колькі часу ў насцярожа-

най цішыні (І. Чыгрынаў); Хутка прынеслі ўвесь багаж з-пад выва-
ратня: дзесяць парашутаў, некалькі чамаданаў (М. Лыць-
коў).

У спалучэннях з назоўнікамі ўскосных склонаў няпэўнаколькасныя

лічэбнікі выступаюць у форме прыметнікаў, дапасаваных да назоўні-

каў: некалькім творам, некалькім супрацоўнікам, некалькімі творалі,

некалькімі супрацоўнікаміі інш.
Няпэўнаколькасныя лічэбнікі спалучаюцца з назвамі прадметаў,

якія паддаюцца лічэнню (столькі машын, некалькі вагонаў); за вы-
ключэннем лічэбніка некалькі, яны могуць уступаць у сінтаксічную

сувязь з абстрактнымі і рэчыўнымі назоўнікамі (колькі радасці, столь-

кі шчасця, гэтулькі хвалявання, многа непрыемнасцей, шмат хлеба,
многа цукру).

Выражаючы вельмі агульную і няпэўную колькасць, словы некаль-

кі, многа, нямнога і падобныя з'яўляюцца лічэбнікамі ў тым выпадку,

калі яны ўступаюць у сінтаксічную сувязь з назоўнікамі ў родным

склоне. У спалучэннях з дзеясловамі гэтыя словы -- прыслоўі: мала

ведаць, многа працаваць, столькі пісаць. а

Дробавыя лічэбнікі

5 916. У адрозненце ад пэўнаколькасных дробавыя лічэбнікі

абазначаюць не цэлыя лікі, а дробавую частку адзінкі і змешаную

колькасць: адна шостая, тры цэлыя шэсць дзесятых, дзевяць і адна

сотая.
У сістэму дробавых абазначэнняў з мовы матэматыкі прыйшло так-

сама слова нуль, якое ўваходзіць у спалучэнні з дробавымі лічэбніка-

мі (нуль цэлых і тры дзесятыя, нуль цэлых і сем сотых).
Характэрнай асаблівасцю дробавых лічэбнікаў з'яўляецца іх здоль-

насць спалучацца не толькі з прадметнымі, але і з рэчыўнымі і збор-

нымі назоўнікамі, што не ўласціва іншым лічэбнікам: дзве трэція на-

сельніцтва, адна пятая даходаў.
Паводле структуры дробавыя лічэбпікі састаўныя, у іх колькасць
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частак (лічнік) выражасцца пэўнаколькаспым, а назвы частак (назоў-

нік) -- парадкавым лічэбнікам". Лічэбнік адна дапасуецца да парал-

кавага лічэбніка жаночага роду (адна пятая), два, тры, чатыры дапа-

суюцца да парадкавых лічэбнікаў множнага ліку назоўпага склону:

дзве сёмыя, тры восьмыя, чатыры дзесятыя. У назоўным склоне дроба-

вых лічэбнікаў, якія ў лічпіку маюць словы два, тры, чатыры, побач з

формамі тыпу тры шостыя сустракаюцца і формы тыпу тры шостых.

Лічэбнікі ад пяці і вышэй у назоўным і вінавальным склонах кіру-

юць родным склонам множнага ліку парадкавых лічэбнікаў, а ў астат-

ніх -- дапасуюцца да іх: пяць дзесятых, пяці дзесятым, пяццю дзеся-

тымі, (аб) пяці дзесятых.
Назоўнікі пры дробавых лічэбніках ставяцца ў родным склоне адзі-

ночнага ці множнага ліку. Форма ліку назоўнікаў залежыць ад іх зна-

чэння. Заўсёды ў адзіночным ліку ўжываюцца зборныя і рэчыўныя

назоўнікі: адна чацвёртая кіслароду, дзве трэція масла, тры пятыя мо-

ладзі; заўсёды ў множным ліку ставяцца множналікавыя назоўнікі:

адна другая дражджэй, кансерваў. :

У форме адзіночнага ліку назоўнікі пры дробавых лічэбніках ужы-

ваюцца тады, калі ўказваецца на частку адзінкі, у множным -- пры

ўказанні на частку сукупнасці, мноства прадметаў: дзве трэція кнігі і

дзве трэція кніг, пяць шостых забудовы і пяць шостых забудоў. Назвы

адзінак вымярэння (метр, працэнт, секунда і інш.) пры дробавых лі-

чэбніках ставяцца ў адзіночным ліку (дзве трэція секунды, сем цэлых

і пяць сотых кілаграма). Тып сінтаксічнай сувязі паміж дробавымілі-

чэбнікамі і назоўнікамі -- кіраванне.
Асобна стаяць сярод дробавых лічэбнікаў словы паўтара, паўтары.

Па значэнню іх можна ахарактарызаваць як колькасна-дробавыя: яны

абазначаюць колькасць, што складаецца з цэлага і яго палавіны.

Усе астатнія абазначэнні з падобнай семантыкай нагадваюць сабой

свабоднае спалучэнне колькасных лічэбнікаў з дробавымі пры дапа-

мозе слова цэлых (сем і восем дзесятых мінуты, пяць і тры чацвёртыя '

вядра ці сем цэлых восем дзесятых мінуты, пяць цэлых тры чацвёр-

тыя вядра).
Лічэбнік паўтара (паўтары) для абазначэння колькасці можа ўжы-

вацца толькі пры назоўніках, што служаць назвай прадметаў, якія

можна адначасова лічыць як у цэлых, так і дробавых адзінках. Гэта

правіла парушаецца ў каламбурным фразеалагічным звароце паўтара

чалавека.
Лічэбнік паўтара мае родавыя адрозненні ў назоўным і вінавальным

склонах -- паўтара, паўтары-- і спалучаецца з формай роднага склону

адзіночнага ліку назоўнікаў па спосабу кіравання. Паўтара кіруе на-

зоўнікамі мужчынскага і ніякага роду, паўтары -- жаночага: паўтара

кілаграма, паўтара вядра, паўтарытоны, паўтарыгадзіны.

Састаўному пэўнаколькаснаму лічэбніку сто пяцьдзесят сінаніміч-

ны складаны па структуры дробавы лічэбнік паўтараста, які не мае
іраматычных катэгорый роду і ліку: Пытляваны. Што ў гэтым

караваі, я ўжо і сам не знаю: сямі палёў пшанічка, сямі крыніц ва-

дзічка, дзесяці кароў масла ды яец паўтараста (К. Крапіва);

Перагуд. Ад таго месца, дзе ты застанешся, да нямецкага блінда-

 

1 Значэнне субстантываваных парадкавых лічэбнікаў у саставе дробавых спсцы-

фічнае: трэцяя, сотая, пятая, дзесятая ў спалучэннях тыпу адна трэцяя, дзве сотыя,

тры пятыя, адна дзесятая не маюць у сваім значэнні адцення парадкавасці -- яны аба-

значаюць адпаведна толькі трэцюю, сотую, пятую, дзесятую і г.д. частку цэлага (па-
раўн. чыста парадкавае значэнне лічэбнікаў у спалучэннях трэцяе дзіця, соты гектар,

пяты клас),
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жа метраў паўтараста (К. Крапіва); На буланцысядзіць Янка,
Паўтараста рублёў санкі... (З. Бядуля)

Слова паўтараста ўжывасцца з назоўнікамі ўсіх трох родаў у фор-
ме родпага склону множнага ліку (паўтараста рублёў, паўтараста хат,
паўтараста дрэй).

Лічэбнікі, што абазначаюць цэлыя і дробавыя лікі, шырока выка-

рыстоўваюцца ў навуковым, афіцыйна-дзелавым стылях. Няпэўнаколь-

касныя лічэбнікі ў асноўным характэрны для мастацкага, публіцыс-

тычнага і размоўнага стыляў.

ЗБОРНЫЯ ЛІЧЭБНІКІ

5 917. Зборныя лічэбнікі двое, трое, чацвёра, пяцёра, шасцёра,

сямёра, васьмёра, дзевяцера, дзесяцера абазначаюць пэўную колькасць

прадметаў як сукупнасць, як адно цэлае: Двое ці трое сяброў,

шчырасць павольнай размовы, вецер з лугоў і бароў, сіні дымок сасно-

вы (П. Панчанка); Пераезд сціх. За лініяй чыгункі ў траншэі стаілася

яго чацвёра абаронцаў (В. Быкаў); Атрымалі мы васьмёра ко-

ней з воінскай часці (К. Крапіва).
Лічэбнікі, утвораныя ад слоў звыш дзесяці, сустракаюцца рэдка.

Зборныя лічэбнікі не маюць роду і ліку. Сваёй сінтаксічнай сувяз-

зю з назоўнікамі яны не адрозніваюцца ад большасці пэўнаколькасных

лічэбнікаў: у назоўным і вінавальным склонах кіруюць родным скло-

нам множнага ліку назоўнікаў (двое дзвярэй, трое дзяцей), а ў астат-

ніх склонах дапасуюццада іх (дваіх дзвярэй, траіх дзяцей, дваім дзвя-
рам, траім дзецям і інш.).

Выдзяленне зборных лічэбнікаў у асобную групу праводзіцца не

толькі па прынцыпу своеасаблівасці іх марфалагічных прымет: адсут-

насць катэгорыі роду і ліку, адрозненне паміж формамі назоўнага і

ўскосных склонаў і г. д. Паводле значэння гэтыя лічэбнікі больш прад-

метныя, чым колькасныя, у выніку чаго яны лёгка субстантывуюцца
(Сямёра аднаго не чакаюць; Іх было трое).

Ад колькасных лічэбнікаў зборныя адрозніваюцца і асаблівасцямі

ўжывання. Яны спалучаюцца з болыш абмежаванай колькасцю імён і

выступаюць у адных выпадках як варыянты спалучэнняў колькасных

лічэбнікаў з назоўнікамі, у іншых--як адзіны колькасны паказчык.

Як паралельныя колькасным зборныя лічэбнікі ўжываюцца:

а) з назвамі асоб мужчынскага полу (двое студэнтаў -- два студэн-

ты, чацвёра сяброў -- чатырысябры);
б) з назвамі “маладых істот (двое цялятак-- два цяляткі, трое

ягнятак -- трыягняткі);
в) з множналікавымі назоўнікамі (пяцёра сутак -- пяць сутак)”, за

выключэннем лічэбнікаў двое, трое, чацвёра, дзе паралельная форма

з колькаснымлічэбнікам у назоўным склоне немагчыма;
г) з субстантываванымі прыметнікамі (двое ваенных -- два ваен-

ных, трое штацкіх -- тры штацкіх).
Зборныя лічэбнікі ўжываюцца пры лічэнні прадметаў парамі, пры

ўказанні ж на адзінкавыя прадметы выкарыстоўваюцца колькасныя

2 Паколькі няма састаўных зборных лічэбнікаў, такія спалучэнні як семдзесят трое
сутак, сто сорак трое нажніц не адпавядаюць нормам літаратурнай мовы. Для таго
каб перадаць змест гэтых слалучэнняў, робяць сінанімічныя замены, напрыклад: Аба-
рона горада працягвалася восемдзесят два дні (замест сутак), ужываюць звароты на
працягу, у колькасці (на працягу сямідзесяці сутак, прададзены санкі ў колькасці

пяцісот сарака трох), ці, калі дазваляе кантэкст, дадаюць слова штука (прададзена
пяцьсот сорак тры штукі санак).
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лічэбнікі (трое чаравікаў, але тры чаравікі; чацвёра ботаў, але

чатыры парыботаў, чатырыботы).

Зборныя лічэбпікі не суадносяцца з колькаснымі ва ўжыванні пры

назоўніках дзеці, людзі (двое дзяцей, трое людзей).

Толькі зборныя лічэбнікі ўжываюцца з асабовымі займеннікамі

(Пас было сямёра; Папісалі нам дваім).

Да зборных адносяцца таксама лічэбнікі абодва (мужчынскага і

піякага роду), абедзве (жаночага роду): абодва сыны, абедзве дачкі.

Паводле семантыкі гэтыя словы бліжэй да займеннікаў, чым да лічэб-

нікаў, таму што абазначаюць і той і гэты”, 'і тое і гэта”, 'і тая і гэтая”.

Акрамя семантыкі, ад зборных лічэбнікаў іх адрознівае: наяўнасць ро-

давых форм ва ўсіх склонах; здольнасць спалучацца з назоўнікамі ўсіх

трох родаў; немагчымасць уступаць у сінтаксічную сувязь з мпожпалі-

кавымі назоўнікамі.
Такім чынам, абодва, абедзве маюць змешаны займеннікава-коль-

касны характар. І тым не менш іх нельга выключаць з саставу лічэб-

нікаў.
Для абазначэння асоб і мужчынскага, і жаночага полу ўжываецца

зборны лічэбнік абое: Сымон бярэ яе за руку і а бое нікнуць у цемре

(Я. Купала); Не лёгкі шлях прайшлі абое [Марына і Даніла]

(Я. Колас).
Сфера выкарыстання зборных лічэбнікаў -- пераважна маётацкі,

публіцыстычныі размоўны стылі.

ПАРАДКАВЫЯ ЛІЧЭБНІКІ

6918. Парадкавыя лічэбнікі абазначаюць парадак аднародных

прадметаў пры лічэнні: Дваццаць чацвёрты год я чытаю Пан-

чанку, упарта лічу, што ён усё яшчэ як след не ацэнены і ў нас, і за

межамі Беларусі (Я. Брыль); Улетку сорак першага ён зноў на-

ведаўся б дамоў, але грымнула вайна, іў першы ж дзень яе Аляксей

пайшоў на фронт (Т. Хадкевіч); Кароткая стрэча на сотай вярсце

(А. Куляшоў).
Як прыметнікі, парадкавыя лічэбнікі маюць катэгорыю роду, ліку,

склону і дапасуюцца да назоўнікаў: чацвёрты дзень, чацвёртае акно,

чацвёртая школа, сёмы клас, сёмыя класы, сёмых класаў. У парадка-

вых лічэбнікаў і прыметнікаў адзіная сістэма скланення (другога --

новага, другому -- новаму, другім-- новым і інш.). Парадкавыя лічэб-

нікі могуць набываць якаснае значэнне, звычайна ў фразеалагізмах

(іграць першую скрыпкі, на другім плане, у трэція рукі, дзесятая вада

на кісялі).
Аднак у карысць іх прыналежнасці да лічэбнікаў, а не да прымет-

нікаў сведчаць наступныя факты:
1. Усе яны семантычна звязаны з колькаснымі лічэбнікамі: захоў-

ваюць выразнае значэпне парадку размяшчэння прадметаў пры лічэн-

пі. Блізкасць да колькасных лічэбнікаў у парадкавых асабліва віда-

вочная пры ўжыванці іх у якасці элемента састаўных лічэбнікаў (на

семдзесят шостым годзе жыцця, у тысяча дзевяцьсот восемдзесят дру-

гім годзе). Калі пры лічэнні прадметаў ад І да 20 парадкавыя лічэбні-

кі ва ўжыванні не адрозніваюцца ад прыметнікаў, то пры далейшым

лічэнці яны аказваюцца звязанымі з колькаснымі лічэбнікамі. На-

прыклад, у спалучэннях сорак першы год, дзвесце сорак сёмая старон-

ка, трыста дваццаць пяты дзень парадкавае значэнне выражаецца

толькі апошпім лічэбнікам, паколькі ўсе астатнія словы маюць форму

колькасных лічэбнікаў.
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2. Парадкавыя лічэбнікі, як і колькасныя, спалучаюцца толькі з
канкрэтнымі назоўнікамі: першы пункт, другі горад, дваццаты аўтобус,
у той час як прыметнікі могуць азначаць любы назоўнік, у тым ліку
і абстрактны (вядомы вучоны, цудоўны чалавек, шчаслівае жыццё,
прыемная размова). У спалучэнні з абстрактнымі назоўнікамі лічэбпікі
першы, другі, трэці могуць набываць значэнне якасных прыметнікаў
(першы, другі сорт, першае каханне).

З. У адрозненне ад прыметнікаў парадкавыя лічэбнікі, як і колькас-
ныя, маюць графічныя (лічбамі) абазначэнні: 1984 год, 10-ы клас.

4. Састаўныя парадкавыя лічэбнікі паводле структуры рэзка ад-
розніваюцца ад прыметнікаў. Яны нагадваюць сабой рад не звязаных
паміж сабой назваў і пішуцца асобна; складаныя ж прыметнікі, у тым
ліку і ўтвораныя ад састаўных лічэбнікаў, пішуцца злітна (стомільён-
ны трактар, сямідзесяціпяцігадовы юбілей).

Стылістычнай асаблівасцю парадкавых лічэбнікаў з'яўляецца функ-
цыяніраванне іх у саставе дробавых у навуковым, афіцыйна-дзелавым
стылях. З якасна-парадкавым ці якасным значэннем парадкавыя лі-
чэбнікі шырока ўжываюцца ў размоўным, мастацкімі публіцыстычным
стылях. Шматлікія семантыка-стылістычныя і экспрэсіўна-эмацыяналь-
ныя адценні маюць лічэбнікі першы, першая, першае.

Скланенне лічэбнікаў

5 219. Паводле асаблівасцей скланення выдзяляецца некалькі груп
лічэбнікаў. Гэтыя групы найбольш разнастайныя сярод простых коль-
касных лічэбнікаў.

І. Лічэбнікі адзін, адна, адно скланяюцца, як поўныя прыметнікі з
асновай на г, к, х тыпу ціхі або як займеннікі гэты, гэта, і толькі ў
назоўна-вінавальным склоне маюць нячленную (іменную) форму. Лі-
чэбнік адны скланяецца, як прыметнікі ў множнымліку.

Адзіночны лік Множны лік

Мужчынскі род Ніякі род Жаночы род

Н. адзін адно адна адны
Р. аднаго адной(-ае) адных
Д. аднаму адной адным
В. як Н. або Р. адну як Н. обо Р.
Т. адным адноі(-ою) аднымі
М. (аб) адным адной адных

У лічэбпіках адзін, адно націск ва ўскосных склонах падае на апош-
ні склад.

Лічэбпік адна ў родным і творным склонах мае дзве варыянтныя
формы-- адной, аднае; адной, адною.

2. Лічэбнікі два (дзве), тры, чатыры ў родным, давальнымі мес-
ным склонах маюць канчаткі, падобныя па канчаткі прыметнікаў
множнага ліку, але адрозцыя ад апошніх галоснымі гукамі ў, о.

Н. два дзве тры чатыры
Р. двух дзвюх трох чатырох
Д. двум дзвюм тром чатыром
В. як Н. або Р.
Т. двума дзвюма трыма чатырма
М. (аб) двух дзвюх трох чатырох
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У творным склоне гэтых лічэбнікаў захавалася форма парнага ліку.

Форма вінавальнага склопу лічэбнікаў два (дзве), тры, чатырыза-

лежыць ад таго, дапасуюцца яны да адушаўлёных ці неадушаўлёных

пазоўнікаў: бачу тры машыны, ал е бачу трох студэнтак; купіў чаты-

ры хусткі, але купіў чатырох парасят.

Аднак у сучаснай мове дапускаюцца выключэнні з агульнага праві-

ла спалучэння лічэбнікаў два, тры, чатыры з назоўнікамі ў віпаваль-

ным склоне:
а) калі яны ўжываюцца пры назоўніках, што абазначаюць назвы

а (Саўгас мае сто дзве каровы; Злавілі чатыры рыб-

кі);
б) пры асабовых назоўніках, пераважна ў састаўных лічэбпіках

(Інстытут прыняў сто чатыры абітурыенты);

в) пры назоўніку «істота» (Дзеці з цікавасцю разглядалі тры

жывыя істоты).
З. Простыя лічэбнікі пяць-- дзесяць і складаныя адзінаццаць-

дваццаць, трыццаць склацяюцца, як назоўнікі трэцяга скланення (се-

нажаць).

Н. восем шаснаццаць

Р. васьмі шаснаццаці

Д. васьмі шаснаццаці

В. восем шаснаццаць

Т. васьмю шаснаццаццю

М. (аб) васьмі . шаснаццаці

У форме творнага склону гэтых лічэбнікаў гук ц у інтэрвакальным

становішчы падаўжаецца: дваццаццю, трыццаццю, васемнаццаццю,

але. шасцю.
У лічэбніках адзінаццаць -- дзевятнаццаць ва ўсіх склонах націск

падае на склад на. Астатнія лічэбнікі гэтай групы ва ўскосных склонах

маюць націск на канчатку.

4. Лічэбнікі сорак, сто пры скланенні маюць толькі дзве формы:

для назоўнага і вінавальнага -- серак, сто, для астатніх склонаў -- сба-

рака, ста. Лічэбнік дзевяноста захоўвае сваю зыходную форму ва ўсіх

склонах.

Н. сорак дзевяноста сто

Р. сарака дзевяноста ста

Д. сарака дзевяноста ста

В. сорак- дзевяноста сто

Т. сарака дзевяноста ста

М.(аб) сарака дзевяноста ста

5. Лічэбнікі мільён, мільярд скланяюцца, Як назоўнікі І-га скланен-

ня (дом); тысяча -- як назоўнікі 2-га скланення (задача).

Адзіночны лік

Н. тысяча мільён мільярд

Р. тысячы мільёна мільярда

Д. тысячы мільёну мільярду

В. тысячу мільён мільярд

Т. тысячай (тысяччу) мільёнам мільярдам

М. (аб) тысячы мільёне мільярдзе
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Множны лік

Н. тысячы мільёны мільярды
Р. тысяч мільёнаў мільярдаў
Д. тысячам мільёнам мільярдам
В. тысячы мільёны мільярды
Т. тысячамі мільёнамі мільярдамі
М. (аб) тысячах мільёнах мільярдах

Лічэбнік тысяча ў творным склоне мае варыянтныя формы--ты-
сячай і тысяччу.

б. У складаных лічэбніках ад
скланенні змяняюцца абедзве часткі.

пяцідзесяці да васьмідзесяці пры

Н. пяцьдзесят восемдзёсят
Р. пяцідзесяці васьмідзесяці
Д. пяцідзесяці васьмідзесяці
В. пяцьдзесят восемдзесят
Т. пяццюдзесяццю васьмюдзесяццю
М.(аб) пяцідзесяці васьмідзесяці

Ва ўскосных склонах (акрамя вінавальнага) націск у гэтых лічэб-
ніках падае на канчатак першай часткі: шасцідзесяці, сямюдзесяццю.

Абедзве часткі змяняюцца і ў складаных лічэбніках ад двухсот да
дзевяцісот.

Н. дзвесце семсот
Р. двухсот сямісот
Д. двумстам сямістам
В. дзвесце семсот
Т. двумастамі сямюстамі
М.(аб) двухстах сямістах

У лічэбніках дзвесце --дзевяцьсот ва ўскосных склонах націск па-
дае на другую частку: трохсбт, чатыромстём, пяццюстамі, (аб) вась-
містах.

7. Пры склапенні састаўных лічэбнікаў
так, як адпаведныпросты лічэбнік.

кожнае слова змяняецца

Н. сто дваццаць пяць
Р. ста дваццаці пяці
Д. ста дваццаціпяці
В. сто дваццаць пяць
Т. ста дваццаццю пяццю
М. (аб) ста дваццаці пяці

8. Няпэўнаколькасныя лічэбнікі колькі, некалькі, столькі, гэтулькі
скланяюцца, як прымстнікі ў множцымліку.

Э Зак 1161

Н. некалькі столькі
Р. некалькіх столькіх
Д. некалькім столькім
В. як Н. або Р.
Т. некалькімі столькімі
М. (аб)некалькіх столькіх



Такос скланенне як літаратурная норма часта парушаецца ў раз-

моўнымстылі.

9. Зборныя лічэбнікі двое, трое скланяюцца, як займенцікі мае,

твае, свае; чацвёра -- як колькасны лічэбнік адны.

Н. двое трое чацвёра

Р. дваіх траіх чацвярых

Д. дваім траім чацвярым

В. як Н. або Р.

Т. дваімі траімі чацвярыма

М. (аб) дваіх траіх чацвярых

акрамя зыходпай, паціск ставіцца на капчатку.
Ва ўсіх формах,

Пры скланенні лічэбнікаў абодва, абедзве першая частка іх (або-,
ічэбнікі два, дзве.

абе-) застаецца нязменнай, другая змяняецца, як Лі

Н. абодва абедзве

Р. абодвух абедзвюх

Д. абодвум абедзвюм

В. як Н.або Р.

Т. абодвума абедзвюма

М. (аб) абодвух абсдзвюх

Націск у лічэбніках абодва, абедзве ва ўсіх склонах на другім

складзе: абодвух, абёдзвюх; абодвума, абёдзвюма.

Лічэбнік абое скланяецца так:

Н. абое
Р. абаіх
Д. абаім
В. абаіх
Т. абаімі

М. (аб) абаіх

10. Пры скланенні дробавых лічэбнікаў змяняюцца дзве часткі: ліч-

пік

-

-як колькасны лічэбнік, назоўнік -- як парадкавы:

Н. трыпятыя гектара

Р. трох пятых гектара

Д. тром пятымгектара

В. тры пятыя гектара

Т. трыма пятымі гектара

М. (аб) трох пятых гектара

Пры склансниі лічэбнікаў, якія абазначаюць змешаны лік, змяня-

юццаўсе часткі.

сорак пяць цэлых шэсць дзесятых

. сарака пяці цэлых шасці дзесятых

сарака пяці цэлым шасці дзесятым

сорак пяць цэлых шэсць дзесятых

. сарака пяццю цэлымі шасцю дзесятымі

М. (аб) сарака пяці цэлых масці дзесятых

з
р
ы
о
ш

Лічэбнікі паўтара ў спалучэтіі з пазоўнікамі мужчынскага і ніяка-

га роду і паўтарыз назоўнікамі жаночага роду ва ўсіх склонах маюць
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аднолькавую форму
ненні.

Назоўнік пры лічэбніках пайтара, паўтары ўжываецца ў адзіноч-

ным ліку (паўтара рубля), а ва ўскосных склонах (за выключэннем

вінавальнага і роднага) прымае форму множнагаліку.

паўтара,

паўтара кілаграма
паўтара кілаграма
паўтара кілаграмам
паўтара кілаграма
паўтара кілаграмамі

паўтары
паўтары
паўтары
паўтары
паўтары

паўтары і захоўваюць родавыя адроз-

тоны
тоны
тонам
тоны
тонамі

ш
п
з
в
ы
о
х

. (аб) паўтара кілаграмах “ паўйпары тонах

Аднолькавую форму ва ўсіх склонах захоўвае і лічэбнік паўтараста.

-

Р;
д.
В.
Т

паўтараста рублёў
паўтараста рублёў
паўтараста рублям
паўтараста рублёў
паўтараста рублямі

М. (46) паўтараста рублях

11. Парадкавыя лічэбнікі скланяюцца, як прыметнікі з адпаведнай

асновай.

Адзіночны лік

Мужчынскі род

Н. першы другі трэці

Р. першага другога трэцяга

Д. першаму другому трэцяму

В. як Н. або Р.

Т. першым другім трэцім

М.(аб) першым другім трэцім

Жаночы род

Н. першая другая пірэцяя

Р. першай другой трэцяй

Д. першай другой трэцяй

В. першую другую трэцюю

Т. першай другой трэцяй

М. (аб) першай другой трэцяй

Ніякі род

Н. першае другое трэцяе
Р. першага другога трэцяга

Д. першаму другому трэцяму
В. першае другое трэцяе
Т. першым другім трэцім
М. (аб) першым другім трэцім

ае

чацвёрты
чацвёртага
чацвёртаму

чацвёртым
чацвёртым

чацвёртая
чацвёртай
чацвёртай
чацвёртую
чацвёртай
чацвёртай

чацвёртае
чацвёртага
чацвёртаму

чацвёртае
чацвёртым
чацвёртым
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Множны лік

Н. першыя другія трэція чацвёртыя

Р. першых другіх трэціх чацвёртых

Д. першым другім трэцім чацвёртым

В. “ як Н. обо Р.
Т. першымі другімі трэцімі чацвёртымі

М. (аб) першых дрігіх трэціх чацвёртых

У састаўных парадкавых лічэбиіках змяняецца толькі апошняе

слова.

Н. тысяча дзевяцьсот сорак першы

Р. тысяча дзевяцьсот сорак першага

Д. тысяча дзевяцьсот сорак першаму

В. тысяча дзевяцьсот сорак першы

Т. тысяча дзевяцьсот сорак першым

М. (аб) тысяча дзевяцьсот сорак першым

Толькі апошняя частка змяняецца і ў парадкавых лічэбніках па

“тысячны, -мільённы, -мільярдны: двухмільённы, двухмільённага, двух-

мільённаму, двухмільённы (-ага), двухмільённым, (аб) двухмільённым.

Ва ўсіх склонах парадкавыя лічэбнікі, акрамя лічэбніка другі (дру-

гога, другому), маюць націск па аспове: восьмы, адзінаццаты, чатыр-

нёццаты, дваццёты, восьмага, адзінйццатага, чатырнаццатага, двацца-

тага: восьмаму, адзінаццатаму, чатырнаццатаму, дваццётаму і г. А.



ЗАЙМЕННІК "

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

ў 220. Займеннік- часціна мовы, якая ўказвае на прадметы,
прыметы прадметаў ці колькасць, не называючыіх, а таксама служыць
для выражэння запытанняпраіх. У самім тэрміне як бы сумяшчаюц-
ца два аспекты значэння займеннікаў: лексічны--не называючы па-
няццяў, абагульнена ўказваць ца іх, і функцыянальны-- здольнасць
замяняць імя: Перамога Савецкае ўлады над буржуазіяйі поўнае яе
замацаванне радавала і радуе мяне, як кожнага савецкага ча-
лавека, які пераконаны ў ты, што толькі шляхам дыктатуры пра-
летарыяту, пры цесным саюзе з працоўным сялянствам, пад кіраўніцт-
вам Камуністычнай партыі мы прыйдзем да сацыялізму (Я. Колас);
Нічога не даў мне ў спадчыну бацька-- Ніводнай адзнакі, ні-
воднае плямы. Затое і ўдаўся, як камень, трывалы, і чыстыя рукі,
як вока, шаную, і з песняю тою, што маці спявала, устаю і кладу-
ся, і днюю й начую (М. Лужанін); Радзіла! Нямала ты зведала 60-
лю... Зладзеі-чужынцы цябе рабавалі, скарыць жа цябе не ўдава-
лася ім (П. Броўка); Лароду не старэць, ён твой, гісторыя, тва-
рэц, ідзе камуністычны век Сустрэць (Я. Пушча); Чужое зямлі нам
не трэба... Мы хочам, каб мірнае неба не знала пажару вайны (А. Ба-
чыла); Нічога не збіраю, не таю, не берагу на чорны дзень і свята,
а ўсё, што ёсць, да кроплі аддаю і тым шчаслівы і багаты
(С. Грахоўскі); Зноў для кожнай травінкі я свой на мілай баць-
коўскай зямлі (Г. Бураўкін).

Паколькі займеннікаў у мове ў параўнанні з імёнамі-назвамі мала,
то і лексічнае значэнне іх, як слоў-заменнікаў, вельмі шырокае. На-
прыклад, займецнікі хто, што могуць быць ужытыў адносінах да лю-
бога назоўніка; такая ж універсальнасць характэрна і для займенні
каў ён, гэты, увесь і інш. Значэнні займеннікаў канкрэтызуюцца толькі
ў кантэксце. Узятыя самі па сабе, яны вельмі абстрактныя, таму што
заключаюць у сабе толькі агульнае ўказанне на прадметыці іх улас-
цівасці. Гэта своеасаблівасць значэнняў займеннікаў адбіваецца і на
нормах іх ужывання. Яны пераважна ўжываюцца ўслед за імёнамі і
з'яўляюцца іх эквівалентамі: На вуліцах Парыжа надзвычай вялікі
рух. Паражае мноства машын. Імі загружаны ўсе вуліцы і плошчы.
Яны рухаюцца няспынна трыма, чатырма калонамі. Іх так многа,
што робіцца ўражанне, нібы іх больш, чым пешаходаў (Я. Колас);
Паэт не раз быў у нашай краіне і меў тут многа шчырых сяброў.
Лезадоўга перад смерцю ён напісаў «Элегію Маскве» -- гораду,якім захапляўся і любіў (Чырвоная змена, 1982); Васілька праз сі-
лу ўсміхнуўся, і ўсмешка яго была жаласная, вялая (М. Лынькоў);
К кочы ўзнімаўся вецер, іад яго прыглушаных павеваў прыглуша-
на і сярдзіта шумелі дрэвы, абтрасаючы на зямлю пажоўклыя лісты
(А. Асіпенка).

У выніку абстрактпасці, абагулынснасці значэния займспнікі грама-
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тычна пе спалучаюццаз азначэпнямі, таму азначэнні, што адпосяцца

да займеннікаў, заўсёды адасабляюцца: Яна, расчуленая ісі

пакоеная, прытулілася да яго пляча і сцішылася (К. Крапіва);

Разважны, горды, працавіты, ён перамог усе пакуты

(У. Дубоўка); Пахмуры з твару, з рэдкай усмешкай,

сівавалосы, хударлявы, ён рабіў на людзей уражанне чала-

века суровага і валявога, які прайшоў нялёгкі шлях У жыцці (Т. Хад-

кевіч); Па-летняму ў чыстыя палатняным касцюме,

у просценькай кашулі з расшпіленыя каўняром,

Загарэлы, ён выглядае значна маладзейшы, больш вясёлымі

словаахотлівым(І. Шамякін).

У граматычных адносінах займеннікі не вызначаюцца аднастай-

насцю: хто, што, напрыклад, нс маюць катэгорыі роду і ліку; родавых

адрозненняў не маюць таксама займеннікі я, ты, мы, вы, а займенпік

сябе, акрамя гэтага,-- і формы назоўнага склону.

У сказе займенпікі выступаюць У ролі дзейніка: Ён смела вітае

радзімы зару (А. Звонак); выказніка: Цяперашнія дзеці не тое, што

наш брат (А. Чарнышэвіч); азначэння: Украіна! Табе вораг ніякі не

страшан (Я. Купала); дапаўнення: Нам Леніным паказаны пуціны

(Я. Колас); акалічнасці: Пісаць вучыўся сам (Я. Колас).

Лексічнае значэннеі асаблівасці змянення займеннікаў залежаць

ад суадносін іх з іншымі часцінамі мовы -- назоўнікамі, прыметнікамі,

лічэбнікамі. У сувязі з гэтымі суадносінамі выдзяляюцца:

. г) займеннікі-назоўнікі (абагульнена-прадметныя):
я, ты, мы, вы,

ён, яно, яны, яна, сябе, хто, што, ніхто, нішто, нехта, нешта, хто-нёе-

будзь, што-небудзьі інш. З назоўнікамі іх збліжае агульцае значэнне

прадметнасціі наяўнасць граматычных катэгорый (род,лік, скланенне);

2) займеннікі-прымстнікі (абагульнена-якасныя): мой, твой, свой,

ваш, наіш, гэты, той, самы, увесь усякі, кожны, такі, які, каторы, які-

небудзь і інш. З лрыметнікамі іх збліжае тое, што яны ўказваюць на

прыметы прадметаў і маюць ацалагічныя марфалагічныя асаблівасці;

3) зайдменнікі-лічэбнікі (абагульнена-колькасныя):
колькі, столькі,

гэтулькі. У пытальных сказах колькі выражае запытанне пра коль-

касць прадметаў, у сказах тыпу У 5 «А» класе было сорак вучняў,

столькі ж вучняў было ў 5 «Б» класе столькі ўказвае на колькасць

асоб. Функцыю займенніка-лічэбніка ў сказах такога тыпу можа вы-

конваць і слова гэтулькі.

Займеннікі маюць свае адрозненні ад суадносныхЗ імі часцін мовы.

Такіх адрозненняў больш за ўсё ў займеннікаў-назоўнікаў. Гэтыя зай-

меннікі, як правіла, не маюць пры сабе неадасобленых дапасаваных

азначэнняў; азначацца здольны некаторыя займеннікі і то абмежавана.

Так, асабовыя займеннікі могуць мець пры сабе азначальныя займен-

нікі сам, увесь, (я сам, ты сам, усё вы); суправаджацца займенпікамі

могуць пытальныя займеннікі хто?, што? (хто такі?, што такое?); пры

займенніках усё, нешта, штосьці, нічога магчымыя субстаптываваныя

прыметнікі (усё жывое, нешта загадкавае, штосьці незразумелае, нічо-

га дрэннага).
Звычайна займеннікі-пазоўцікі не ўжываюцца са значэннем родцага

прыналежнасці: гэту ролю выконваюць адпаведныя прыналежныя зай-

меннікі (кніга брата, але мая кніга; пакой сястры, але ваш па

кой). Толькі займеннік З-яй асобы, які не мае адпаведнага прыналеж-

нага, ужываецца з такім значэннем: яго, кніга, яе пакой; пры гэтым

займеннік стаіць пераважна перад назоўпікам, у “той час як родны

склон пазоўніка абавязкова постлазіцыйны (кніга Вінаградава, яге

кніга; аповесць Васілевіч, яе аповесць).
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Усе займсинікі-пазоўнікі, утвораныя ад пытальных хто?-  што?,

маюць суадносныя формы для абазначэння адушаўлёных і неадушаў-
лёных прадметаў: нехта -- нешта; хто-небудзь -- што-небудзь; ніхто--
нішто. Пры гэтым размежаванне паміж адушаўлёнасцю і неадушаўлё-
насцю ў іх праяўляецца ва ўсіх склонах, у той час як для назоўнікаў
гэта характэрна толькі ў вінавальным склоне.

У адпаведнасці з лексічным значэннем займеннікі традыцыйна
падзяляюцца на 9 разрадаў:

1) асабовыя: я, мы, ты, вы, ён, яна, яно, яны;

2) зваротны: сябе;
3) прыналежныя: мой, наш, твой, ваш, свой;

4) указальныя: гэты, той, такі, гэтакі, столькі, гэтулькі;

5) азначальныя: сам, самы, увесь, усякі, кожны, іншы;

б) пытальныя: хто?, што?, які?, каторы?, чый?, колькі?;

7) адносныя: хто, што, які, каторы, чый, колькі;

8) адмоўныя: ніхто, нішто, ніякі, нічый;

9) няпэўпыя: нехта, нешта, некаторы, нейкі, нечы (нейчы), хтосьці,
гитосьці, якісьці, чыйсьці, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, абы-
што, абы-хто, абы-які, абы-чый.

Асабовыя займеннікі

ў 221. Асабовыя займеннікі выражаюць адносіны асобыда та-
го, хто гаворыць: займеннік 1-ай асобы я абазначае таго, хто гаво-
рыць; займеннік 2-ой асобы ты- асобу, да якой непасрэдна звярта-
ецца той, хто гаворыць: Пе лічыў я, колькі гімнасцёрак за гады ва-
енныя знасіў (А. Пысін); Ты ў такім шчаслівым узросце, калі сэрца

не. знае злосці, калі ўсё яшчэ наперадзе - і дарогі, і масты, калі ўсё
на тым беразе, а на гэтым-- толькі ты (А. Вярцінскі); Я так хацела
б, кабі мне здагадліва агеньчык нечае душы спагадлівай вырата-
вальна ў вочы зазірнуў (Н. Мацяш); Ты не гніся, брат, ніколі траў-
каю пахілай (Я. Колас).

Асабовым займеннікам я, ты не ўласціва катэгорыя роду; род вы-
казніка залежыць ад полу асобы, якая імі абазначаецца: я прыйшла,
ты прыйшоў, я зразумела, ты зразумеў.

Займеннік 1-ай асобы мпожнага ліку мы звычайна абазначае групу
асоб, у якую ўваходзіць і той, хто гаворыць: Дружна працуем мы

грамадою (Я. Купала); Мы, не памятаю ўжо, колькі чалавек з на-

шай разведкі, заехалі вунь туды, у тое зялёнае бязмежжа, рассядлалі

г пусцілі коней, а самі паснулі ў цяньку (Я. Брыль).
Займенцік мы можа мець разнастайныя сэнсавыя і стылістычныя

адценні: ужываецца з абагульнена-асабавым значэннем (Мы ніколі
не забудзем імёны тых, хто Загінуў у барацьбе за вызваленне Радзі-
мы); у публіцыстычнай і навуковай літаратуры выступае ў значэнні
аўтарскага я (Мы назвалі толькі асноўныя напрамкі рэалізацыі
Харчовай праграмы ў рэспубліцы (Звязда, 1982)); у размоўным стылі
сінанімічны ты пры звароце з ласкай, спагадай да каго-небудзь (Маеў-
скі пяшчотна пагладзіў яе руку. «Ну, вось і слёзы... Куды ж нам ба
партызанса слязамі?» (І. Шамякін)).

Займеннік вы абазначае групу асоб, да якой звяртаюцца: Мае сяб-
ры! Вы палі гэтак рана, але, як зоры, свеціце для нас (ІІ. Прыходзь:
ка); Сябры паважаныя, як вы маглі задаць мне такое пытанне?

(А. Куляшоў).
Пры звароце да адной асобы вы ўжывасцца як форма ветлівасці,

можа мець абагульнена-асабовае значэние, г. зн. указваць ца любую

135



асобу: У гэтыя жудасныя мінуты шаленства чорнай сусветнай рэакцыі

Вы, дарагі Аляксей Максімавіч, узнялі свой магутны голас, голас

баяна і прарока новага жыцця... (Я. Колас); Праходзячыз залыў за-

лу і сузіраючы творы вялікіх мастакоў, вы, нарэшце, пачынаеце

стамляцца ад мноства ўражанняў (К. Крапіва).

Займенцікі я, мы, ты, вы -- уласна-асабовыя: Я з горада еду дамоў

на спачын (П. Глебка); Будзь і ты, сынок, свядомы, нам на радасць

падрастай(П. Глебка); Мы збудавалі горад новага (І. Шамякін);

Паслухаць вас, усе вы хваты(Я. Колас).

Займеннікі ён, яна, яно, яны -- асабова-ўказальныя. Гэтыя займен-

нікі ўказваюць па асобу адсутную, па таго, хто не ўдзельнічае у размо-

ве, а таксама на прадметы: Праз рэдкія кусты і бярозкі прылеску мы

ўбачылі луг. Ён рассцілаўся шырока ўбакі і наперад (Я. Брыль);

Яму на развітанне яна вянок спляла (А. Куляшоў); Яны дзі-

віліся яе маладому спрыту (В. Вітка).

У адрозненне ад займеннікаў я, ты займепнік ён мае катэгорыю ро-

ду (ён, яна, яно) і ліку (ён -- яны). З уласпа-асабовымі займеннікамі

Я, ты асабова-ўказальныя займеннікі ён, яна, яно, яны аб'ядноўваюц-

ца ўдзелам ва ўтварэнні апалітычнай формы асобы дзеясловаў у про-

шлым часе і ўмоўным ладзе: я гаварыў - 1-ая, ты гаварыў -- 2-ая, ён

гаварыў --- З-яя асоба; я прачытаў бы, ты прачытаў бы, ён прачы-

таў бы.

Зваротны займеннік

6 2998. Зваротны займеннік сябе ўказвае, што аб'ектам дзеяння

з'яўляецца сам суб'ект, вытворца дзеяння: Ад сябе самога не сха-

ваёшся, ад сябе самога не ўцячэш (П. Панчанка); Бачыць самога

сябе з вялікай адлегласці бывае вельмі прыемна, бо бачышне прос-

та сябе, а сябе найлепшага, без памылак-грахоў і балючых да-

кораў сумлення (Я. Брыль); Ты ўзышла на ганак новай школы, ты

гэтым дзецям блізкая, свая і ўжо сябе не лічыш навасёлам, 00 тцт

твой дом і тут твая сям'я (С. Грахоўскі).

Асноўная асаблівасць зваротнага займенніка заключаецца ў тым,

што ён не мае назоўнага склону. Зваротны займеннік, акрамя таго, ие

мае родавых форм, яму не ўласціва і катэгорыя ліку. Прыгэтым пры

пасрэдніцтве роду таго суб'екта, да якога ён адносіцца, можа азначац-

ца словамі ў форме ўсіх родаўі лікаў.
У адрозненне ад рада індаеўрапейскіх моў, у якіх зваротны займен-

пік адносіцца толькі да трэцяй асобы, у славянскіх мовах, у тым ліку

1 ў беларускай, ён у аднолькавай меры адносіцца да ўсіх трох асоб:

Я даў сабе слова зрабіць гэту работу сёння; Ты можаш дазваляць

сабе гэта; Ён прывык даваць сабе палёгку. Акрамя таго, займен-

нік сябе, це змяняючыся па ліках, можа ўказваць і на адну, і на не-

калькіх асоб: Ён запрашаў да сябе; Яны запрашалі да сябе.

Зваротны займеннік сябе ў сказе заўсёды выступае ў сінтаксічнай

функцыі дапаўнення: / ў тон адзін з зямлёю я пяю, і кожны ліг сябе

Я пазнаю часцінкай злітаю вялікага сусвету (Я. Колас); Ах, соня якая

я! Дагэтуль спаць! -- дакарала яна сябе (І. Шамякін); Вось так і
жыў Симон Латушка, адзін, не звязаны нічым, са бе сам пан, са-

бе сам служка, дыліха сталася і з ім (Я. Колас); Не хвалі сам ся-

бе, няхай людзі пахваляць цябе (Прыказка); Покі служаць ногі, мож-

на бегчы ўсюды, ад сябе ж самога не ўцячэш нікуды (Я. Колас);

Кастусь і сам стараўся гнаць ад сябе думкі аб нядаўнім мінулым

(К. Чорны).
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Форма давальнага склону сабе можа ўжывацца ў ролі часціцы,
якая падае дзеянню адценне стыхійнага праяўлення, працякання яго
без перашкод: Няхай сабе жарты, няхай смех--а не хочацца, каб
перад жанчынаю апраставалосіцца (Я. Скрыган); Мужчына смяецца,
а Паўлюк сабе толькі маўчыць, хоць бы што (Я. Брыль).

Займенцік сябе ўступае ў цесныя лексічныя сувязі з азначальным
займеннікам сам, утвараючы фразеалагічныя спалучэнні: сам з сабою,
сам над сабой, над самім сабой.

У моўнай практыцы ўзнікаюць цяжкасці пры ўжыванні займенніка
сябе ў выпадках, калі ў сказе ёсць два асабовыя назоўнікі, з кожным
з якіх можа суадносіцца гэты займеннік. Напрыклад: Настаўніца ска-
Зала вучню аднесці кнігі да с я б г. Як правіла, сябе адносіцца да
суб'екта дзеяння. Аднак даволі часта (як і ў папярэднім прыкладзе)
узнікае сэпсавая няяснасць з-за гэтага займенніка. Утакіх выпадках
трэба перабудаваць сказ так, каб сябе выразна суадносілася з суб'ек-
там дзеяння (Настаўніца сказала вучню, каб ён аднёс кнігі да
сябе).

Прыналежныя займеннікі

ў 223. Прыналежныя займеннікі ўказваюць на прыналеж-
насць прадмета адной з трох асоб: мой, наш -- 1-ай; твой, ваш -- 9-ой
асобе; свой на аснове адносін да суб'екта -- адной з трох асоб (Мы
выконваем сваю работу. Вы выконваеце сваю работу. Яны вы-
конваюць Сваю работу)!.

Функцыю адсутнага прыналежнага займенніка З-яй асобы выкон-
вае родны склон асабовага займенніка ён (яна, яно, яны). Выступаю-
чы ў ролі недапасаванага азначэння, займеннікі яго, яе, іх могуць зай-
маць'як прэпазіцыйнае (часцей), так і постпазіцыйнае становішча ў
адносінах да назоўніка: Засмучэнне і боль адбіліся на яе твары
СЯ. Колас); Няспрытна варушыліся яго знявечаныя пальцы (У. Ка-
раткевіч); Кожны іх крок, кожны рух і вымаўленне слова чуліся ў
кватэры настаўніка (Я. Колас); Сілачом стаіць дуб разложыстыі зда-
лёк відаць пышныверх яго (Я. Колас); З вачэй яе струменіліся
хвалі глыбокай і празрыстай сінявы (П. Панчанка); Лісты іх пра
паходы штурмавыя спакойна не давалі нам заснуць (П. Панчанка).

Прыналежныя займеннікі мой, наш, твой, ваш, свой граматычна
характарызуюцца наяўнасцю форм роду, ліку і склопу, як поўныя пры-
метнікі: ной, мая, маё, мае; майго, маёй, маіх; наш, наша, нашы; на-
шага, нашай, нашыхі г. Д.

Займеннікі мой, наш, твой, ваш -- асабова-прыналежныя, свой --
зваротна-прыналежны: Добры дзень, наш друг зялёны, абаронца
мой! Мыюць сонцам свае кроны вязы, ясеніі клёны дружнай
грамадой (Я. Непачаловіч); Вывад мой і маё настаўленне ў двух

 

“Між іншым, у падобных канструкцыях для 1-ай і 9-ой асобы могуць ужываццаі займеннікі жой, твой, ваш, каш. Магчымасць сінанімічнай узаемазамяняльнасці пры-належных займеннікаў 1-ай і 2-ой асобы і займенніка свой узнікае тады, калі ў сказегаворыцца пра тое, што палежыць (ці ўласціва) суб'екту дзеяцшія. Параўн.: Я думаюа5 сваёй (аб наёй) рабоце --Ты думаеш аб сваёй (аб тваёй) рабоце-- Ён думае абсваёй рабоце. Калі ў апошнім сказе ўжыць аб яго рабоце, зменіцца сэйс (аб яго ра-боце -- значыць "аб рабоце каго-небудзь іншага”), У сучаснай беларускай мове ў па-добных выпадках перавага аддаецца займенніку свой.
Разам з тым заўважаюцца і некаторыя сэнсавыя адценні пры ўжыванні 1юй, твой,

най, ваш, з аднаго боку, і свой --з другога. Пры жаданні падкрэсліць асабісты ўдзелу якім-небудзь дзеянні, а таксама з мэтай узмацніць эмацыянальнасць выказвання вы-карыстоўваюць прыналежныя займецнікі І-ай і 9-ой асобы.



радках я хачу перадаць: пераломіш па дубчыку венік, цэлы венік --

ніяк не зламаць (А. Бялевіч); Як звонка гучыцё наша родная мова,

як пераліваецца яна ўсімі адценнямі, нібы тая лясная крыніца (Р. Ба-

радулін); Рэвалюцыя -- пачатак касманаўтыкі, нашай славы, на-

шых сіл (П. Панчанка); Хоць я ніколі не знайду сваіх слядоў і

хісткай кладкі, а ўсё ж лячу к свайму гнязду, к свайму адзі-

наму пачатку! (С. Грахоўскі); У асмужанай красе твой бачу, во-

сень, воблік (ІП. Панчанка); Вашы песні далёка гучаць (З. Бя-

дуля).

Указальныя займеннікі

ў 924. Указальныя займеннікі гэты, той, такі, гэтакі, у пэўных

кантэкстуальных умовах -- столькі, гэтулькі ўказваюць на прадметы,

прыметы прадметаў ці іх колькасць: Я з таго” пакалення, над ка-

пыскай чыёй з першых дзён, з першых год клапатліва схіляўся з ус-

мешкаю Ленін (П. Панчанка); То ў домік нізкі нехта любіў, з тым

домікам звязаны нечы лёс (А. Вярцінскі); І які харошы, шырокі, пры-

вабны і поўны хвалявання быў свет ад тых кніжак -- простых, на-

пісаных моваю, самаю блізкаю сэрцу (Я. Скрыгай); Такія росныя

раніцы бываюць толькі ў жніўні (Б. Мікуліч); Ноч была гэткая ж

цёмная, як і ўчора (Я. Колас); -- Блакіціна нябесная! -- крычыць Ша-

рэйка.-- Колькі неба над лугам, столькі і лугу!... (Я. Брыль).

Асноўнай умовай, якая забяспечвае пэўнасць значэння ўказальных

займеннікаў, служыць жэст: Ідзіце ў той пакой (паказ рукой); Звяр-

ніцеся да той жанчыны (ківок галавой); Хлопчык такога рос-

ту (рост указваецца прыпадыманнем рукі). Такое выкарыстанне ўка-

зальных займеннікаў тыпова для вуснай мовы. У пісьмовай мове пэў-

насць іх канкрэтнага значэння забяспечваецца кантэкстам: «гэты?

ўказвае на блізкі або наогул вядомы прадмет, «той» -- на аддалены

прадмет цітакі, які ўжо быў названы: Гэты час, і гэты свет, і

квятлівы водар гэты--усё ацэньвае паэт, як вясновыя прыкметы

(А. Куляшоў); І гэты герой, і нашы галасы напевам гучным над зям-

лёй дрыжаць (П. Панчанка); А вунь той лес сінее (Беларусь, 1983);

Алена тым беразе бязлеснылуг(І. Шамякін).

Значэнне займенніка той нярэдка раскрываецца даданым сказам:

Той яснасць вока і думкі зберажэ, каму ў жыцці зазнаць прыпала

многа (А. Звонак); Падбіраю і збіраю ў сваім радзімым краі па зяр-

нятгку тыя словы, што кладуцца ў асновы не старых, а песень новых

(Я. Пушча); У тую крыніцу, з якой піў ваду, гразёю не кіну, хоць

можа, лепшую з часам знайду свайму сыну; да тае сцежкі, дзе жыц-

цё сустрэў, не прапушчу хмарьь (К. Кірэенка).

У спалучэнні з самы, жа займеннік той мае значэнне іменна той,

такі ж, ранейшы, а не які-небудзь іншы”: той самы вучань, той жа сту-

дэнт, той самыгод, тая ж вясна.

Займеннік гэта, які ўжываецца толькі ў ніякім родзе, нярэдка

ўказвае па з'явы, падзеі, сутнасць якіх раскрываецца цэлымі сказамі

пі іх групамі: Дзяцінства і юнацтва Пташнікава падобныя ў нечым

асноўным на дзяцінства і юнацтва тых, хто разам з ім у другой пала”

віне 90-х гадоў пачаў свой шлях у літаратуру. Гэта-- дзяцінства ў

акупаванай вёсцы, а з ім блакада, пажары, уцёкі ад карнікаў, людскія

слёзы, няшчасці, страх і вялікая нянавісць, неадольная прага свабоды.

Гэта-- жыццё у нейкай асабліва натуральнай неўсвябомленай една-

сці з прыродай, з лесам (Полымя, 1982).

Займеннік гэта можа ўжывацца абстрактна, абагульнена ўказва-

138



ючы на месца, час, прычыну, вынік і інш., і выступаць у якасці дзей-
ніка ў канструкцыях тыпу: Гэта было ў Мінску; Гэта здарылася
ўчора. Гэта можа выкопваць функцыю звязкі пры іменным выказніку:
Камуністы--гэта Леніна салдаты, воляй партыі з'яднаныя рады
(А. Куляшоў); Хіба жадаць мірнага жыцця-- гэта злачынства?

(Я. Маўр). :
Займеннік такі ўказвае на тоеснасць якасці двух прадметаў (Уяго

такі 0 касцюм, які ў мяне), на розныя прыметы, што ўдакладняюц-

ца даданым сказам: Скласць эпапею павінны Такуію, якую чэлюс-
хінцы далі для свету, і одамі ўславіць наяўнасць жывую -- бяссмерт.
ных ггрояў Саюза Саветаў (Я. Купала); Наш сказ аб такім салоў-
ку, які спявае не толькі ўвесну, а нават узімку (З. Бядуля).

У спалучэннях з прыметнікамі займеннік гакі ўказвае на большую
ступень якой-небудзь якасці, набліжаючыся па значэнню да ўзмац-

няльнай часціцы (Ён такі добры). У форме ніякага роду субстанты-
ваваны займеннік такі можа мець значэнне 'нешта асаблівае (Што ж
тут такога?).

Азначаленыя займеннікі

б 925. Азначальныя займеннікі увесь, усякі, сам, самы, кожны,
іншы, любы маюць абагульнена-якаснае ці выдзяляльнае значэнне: Зям-
ля мая! На кожным кіламетры-- журба і боль гранёных абеліс-
каў... (Н. Мацяш); Людзі хочуць, каб званні і славу не давалі нікому

дарма... Людзі маюць на гэта права, ім дала яго праўда сама
(Г. Бураўкій); У самім тоне яго просьбы гучаў боль чалавечай

душы (Я. Колас); Кожны год аздобай новай здзіўляе яблыня лю-
дзей (П. Панчанка); Над нівай вясёлыя птушкі іншыя песні запелі

(Я. Купала); Кожны пісьменнік, якія б ён ні стварыў эпапеі, паэ-
мы, драмы, апавяданні, вершы, усё жыцце піша адну-адзіную кнігу, у

якой гаворыць чытачу сваё, толькі сваё запаветнае слова (Я. Брыль).

Граматычна Азначальныя займеннікі характарызуюцца наяўнасцю
форм роду, ліку і склону.

Азначальныя займеннікі самы і сам збліжаюцца агульнай марфа-

лагічнай структурай: яны нагадваюць сабой членную (поўную) і няч-

ленную (кароткую) форму з адной і той жа невытворнай асновай.

Паводле ж асаблівасцей значэння і ўжывання займеннікі самы і

сам адрозніваюцца паміж: сабой.
Асноўнае прызначэнне займенніка сам (сама, само, самі) -- указ-

ваць на асобу ці прадмет, якія ўгвараюць дзеянне самастойна, без

чыёй-небудзь дапамогі ці ўдзелу: Працоўны сам закон тут піша і

сам свой ладзіць дабрабыт (Я. Колас); Сам Пракоп пісаць не

ўмее (Я. Колас); Але слёзы, гарачыя слёзы нянавісці і жалю, самі

каціліся з яго вачэй (Я. Брыль).
У некаторых выпадках сал, сама, само па значэнню набліжаюцца

да прыслоўяў (Вучань рашыў задачу сам) ці нават да часціцы (На
занятках прысутнічаў сам дырэктар).

Займеннік самы мае выдзяляльна-ўзмацняльнае значэнне, ён указ-
вае на крайпюю мяжу распаўсюджання дзеяння, з'явы або праяўлення

якасці ў прасторыці часе: Расправіў плечы, нібы волат, пад небаса-

мае завод (ГІ. Броўка); Ад самае раніцы рэспубліканцы маўчалі

(Э. Самуйлёнак); Б'юцца ветры шалёныя люта, гнуцца дрэвы да са-

май зямлі (М. Машара); Над калгаснаю пасекай з самага рас-

ня распагодзіўся неба прастор сіняваты (М.Тацк). ,
Займенцік самы ўжываецца для ўтварэння найвышэйшай ступені
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параўнання якасных прыметнікаў: самы дарагі, самы чалавечны, самы

шчыры, самы разумны.
У спалучэнні на самай справе займеннік самы служыць для пац-

вярджэння пэўнай думкі, набываючы значэнне мадальнага слова,

Займеннік увесь (уся, усё, усе) мае значэнні паўнаты, зборнасці,

цэласнасці: Ленінскі запавет абляцеў увесо свет (Прыказка);

У нас усе барыі ельнікі-- музеі славы несмяротнай (Н. Гілевіч);

У парыве пяшчоты, спачування, што ў момант залілі яе ўсю, не пом-

нячы нічога, ні аб чым не думаючы, нібы падхопленая хваляй, кінула-

ся Ганна да Васіля (1. Мележ).

Займенпікі ўвесь, усё, усе могуць ужывацца без назоўніка, субстан-

лывавацца: І хоць не ўсё паўторыцца на свеце, я веру ў гэты лёс,

я веру ў сад, дзе чысціню вясны нясуць суквецці праз кожны свой бар-

вовы лістапад (А. Пысін); Вялікае нараджэнне вялікіх падзей захапі-

ла ўсіх і ўсё(Ц. Гартны).

Форма ніякага роду займенніка ўсё можа ўжывацца ў значэнні

ўзмаўняльнай часціцы: Хаса станавілася ўсё цяжэйшая, рукі налі-

валіся ўтомаю (І. Мележ); Прайшоў некаторы час, звер усё яшчэ

быў жывы (Я. Маўр).
Усякі, кожны і любы -- сінанімічныя паводле значэння. Яны выдзя-

ляюць аднародныя прадметыз ліку многіх (кожны з нас, усякі з нас,

любыз нас). Аднак гэтыя займеннікі маюць сэнсавыя адценні. Усякі

выступае з больш агульным значэннем 'любы з многіх" ці са значэннем

розны”, "разнастайны": У ся кіх там жывёлін у тым садзе ёсць даволі

(К. Крапіва); У сяле ўсякія чуткі, усякая гутарка, што вядзец-

ца патайна, без усякіх сведак, скора робіцца агульнай абладай

(Я. Колас).
Кожны выражае значэнне раздзельпасці, г. зн. абазначае 'любыз

многіх паасобку”: Прытоеная цішыня чутка вартавала кожны ёк,

кожны нясмелы шолах (Я. Колас); Кожнае слова было ўзва-

жана і біла па сэрцы цяжкім абухам (Я. Колас); Я--у кожным

пажары, я-- полымя брат, я--у кожным удары жалезных лапат

(М. Танк).
Займеннік кожны ўжываецца пераважна ў адзіночным ліку; форму

множнага ліку гэты займеннік набывае тады, калі абазначае перыя-

дычнасць якіх-небудзь з'яў або роўныя іцтэрвалы паміж прадметамі

(кожныя суткі, кожныя шэсць кіламетраў), а таксама пры ўказанні

на пэўную колькасць (кожныя сем чалавек).

Займеннік усякі свабодна выкарыстоўваецца ў множным ліку, асаб-

ліва калі ўказвае на розныя (ці разнастайныя) прадметы, з'явы, пра-

цэсы: усякія думкі, усякія галасы, усякія здарэнні.

Пытальныя займеннікі

6 226. Пытальныя займеннікі хто?, што?,які?, каторы?, чый?,

колькі? выражаюць імкненне таго, хто гаворыць, высветліць што-небудзь

невядомае; катэгорыя лытальнасці, акрамя займеннікаў, выражаецца

пры дапамозе інтанацыі і часціц (ці, няўжо, хіба). Пытальныя займен-

нікі служаць для выражэння запвытацця пра асобу, прадмет (хто?

што?), прымету (які?), прыналежнасць (чый?), парадак прадметаў пры

лічэнні (каторы?), колькасць (колькі?): Хто сказаў -- вада без паху,

хто сказаў -- вада без смаку? Той, відаць, не смяг у спёку і ад смагі

ў суш не млеў (Я. Сіпакоў); Што гэта звініць, Хатынь? Што зна-

чыць яны, твае званы? (А. Вярцінскі); У чыёй жа хаце пёсні не

змаўкаюць? (Я. Купала); Якая цяпер гадзіна? (М. Лынькоў);
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Колькі табе год?;-- Каторы агрэгат пойдзе першы? (І. Дуб-роўскі).
Займеннікі хто?, што? (і вытворныя ад іх) не змяняюцца па лікахі патрабуюць пастаноўкі залежных слоў у адзіночным ліку, прыгэтымз хто ў мужчынскім родзе, з што --у ніякім: Хто даў табе на гэтаправа? Што прымусіла цябе так зрабіць?
Састаўны выказнік са звязкай быць можа быць дапасаваны дагэтых слоў і ў множным ліку (Хто былі першыя людзі на зямлі?).Займеннікі які?, чый?, катары? маюць формы роду, ліку і склону,як прыметпікі Якую ты дэталь штампуеш? (К. Крапіва); Чыягэта пасада? Хто тут жыве? -- запытаў настаўнік (Я. Колас); Лі-павец. Гляньце, яшчэ адзін ідзе. Ка торы гэта? Мелех. Ніто чацвёрты, ні то пяты (П. Глебка).
Займепнік які мае больш шырокія межы спалучальнасці з іншымісловамі, чым каторы. Практычна які ўжываецца з любым прадметнымсловам, а хаторы-- з даволі абмежаванай колькасцю слоў (звычайнаяны абазначаюць адрэзкі часу, напрыклад: Каторы ўжо еод, як

ты не быў дома? Каторы год сынц?). Калі ж трэба запытаць пра
год нараджэння ці смерці, выкарыстоўваюць займеннік які: У якім
годзе нарадзіўся Кандрат Крапіва? Ў якім годзе памёр Купала?

Адносныя займеннікі

б 227. Адносныя займеннікі хто, што, які, каторы, чый указва-
юць па аднесенасць даданага сказа да пэўнага слова галоўнага сказа:
Вораг мне, хто атамнаю бомбай хоча ўсё жывое разбурыць
(П. Броўка); Дзень наш сённяшні -- прасторы, зорны шлях прасторнай
былі, тая казка, аб каторай людзі толькі цьмяна снілі (Я. Ко-
лас); Я не імкнуся тых дагнаць, чый недалёкі шлях у моры
(М. Танк); Балотам снежныя праз сасоннік, які смаловыпахам
вабіць, прастор балот зімою соннай люблю санямі разухабіць (М. Ча-
рот); Не ўсё аднолькавага крою, што намі створана ў жыцці
(А. Звонак).

Алпосныя займеннікі зпешне супадаюць з пытальныміі гістарычна
паходзяць ад іх. Яны характарызуюцца тымі ж граматычнымі асаблі-
васцямі, што і пытальныя. У структуры даданага сказа адносныя зай-
меннікі выступаюць у якасці яго членаў --як галоўных,так і даданых:
Ты ўся цяпер перада мною, мая Радзіма, што праклала шлях да
міру, да свабодыі да зор (А. Зарыцкі); Чалавек, які згубіў сум-
ленне, у вачах людзей -- не чалавек (Я. Непачаловіч); У садах, што
летась пасадзілі, буйна спеюць белыя налівы (А. Бачыла); Хто сэр-
цам маладымвясну не стрэне, не ўмеў дагэтуль той вясною даражыць
(У. Хадыка); Бясследна не знікаюць тыя людзі, што усё жыццё на
лоўны рост ідуць (С. Грахоўскі); Алесь хадзіў каля крынічкі, циіто з
лесу тут жа выцякала і дужкай хату агібала (Я. Колас); ... Я асаблі-
ва з вялікай радасцю пакідаў еўрапейскія сталіцы, каб хутчэй уба-
чыць сваю Савецкую краіну, якая мае ўсе магчымасці ісці ўпэўненым,
цвёрдым крокам уперад і перад якой расчынены ясныя далі са-
праўднага чалавечага шчасця і радасці (Я. Колас); Які госць, та-
кое і частаванне. Якая птушка, таког і гняздзечка (Прыказкі); Тады
ён духаў зусім расквітацца з усімі гэтымі справамі і зноў стаць тым,
кём быў змалку (К. Чорны).

Адпоспызаймснпік хаторы ў адрозненне ад пытальпага не ўказвае
па парадак прадметаў, ён суадпосіць змест залежнай часткі складана-
га сказа з пэўным словам галоўнай часткі, указваючы на асобуці
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прадмет: Яны (ворагі) не пяройдуць мяжы, на каторай сурова

паўстане Мадрыд (Я. Колас); Цякла тут з лесу невялічка травой за-

росшая крынічка, абодва берагі каторай лазняк, ракітнік абсту-

палі (Я. Колас).

Сярод адносных займеннікаў ёсць сінанімічная пара каторы-- які;

апошні ўлосіць у дадацую частку складапага сказа дадатковае адцен-

не параўнання: Мы радуемся поспехам, каторых дасягнуў наш

народ.-- Мы радуемся поспехай, якіх дасягнуў наш народ.

Адяоўныя займеннікі

б 9228. Адмоўныя займеннікі ніхто, нішто, ніякі, нічый, некага,

нечага ўказваюць на поўную адсутнасць прадмета як суб'екта ці аб'-

екта дзеяння (Ніхто не верыць; Нікога не хвалюе), якасці або

прыметы прадмета (У яеняма ніяксейа пачуцця меры).

Адмоўныя займенпікі ўтварыліся ад пытальных пры дапамозе пры-

стаўкі ні-. Ужываюцца яны ў адмоўных сказах, у якіх пры выказііку

ёсць часціца не або слова няма: Нявідны не цешыў сябе ніякімі

ілюзіямі (Я. Колас); Ніякая іншая птушка, нават праслаўлены. са-

лавей, не можа параўнацца ў спевах з лясным жаваранкам (Я. Колас):

Ніякай няма пераправы!(Я. Колас); А для салдат, чые навек закры-

ты вейкі, няма ўжо дат, ніякіх дат (П. Пайчанка); Ніхто з

нас не мае права дый не зможа стварыць для сябе нейкі ціхі аазіс,

нейкае сховішча, куды не прыйдуць трывогі часу. Чіхто не мае

права хавацца ад абавязку барацьбы са злом (Я. Брыль).

Субстантываваныя займецнікі ніхто і нішто выступаюць адпаведна

ў значэннях: "нікчэмны чалавек і "нязначная рэч” (Ён для іх ніхтоў

У параўнанні з жыццёмгэта было нішто). ;

Займеннікі некага, нечага не маюць формы пазоўпага склону. Сфе-

ра іх ужывання -- аднасастаўныя сказы з інфінітывам у ролі галоўна-

га члена: І некага ёй выпраўляці, і некага ёй сустракаці, ад-

но-- галасіць засталося і ў горы няўгойным гарэць (П. Панчанка);

Жыцьвесела, ды есці нечага (Прыказка).

Такія займеннікі не характэрны для беларускай мовы. Ёй больш

уласцівыя спалучэнні няма каго, няма чаго.

Няпэўныя займеннікі

5 229, Няпэўныя займеннікі нехта, нешта, хто-небудзь, што-

небудзь, нейкі, чый-небудзь, некаторы і іншыя ўказваюць на невядо-

мыя асобы, прадметы, няпэўныя прымсты: Рабіць штосьці добрае

таму, хто ўжо ніколі табе не падзякце,-- гэта і сумна, і радасна па-

асабліваму (Я. Брыль); Можа, свет і любім мы за тое, што ў стрыеч-

най блізкасці жывём. Штосьці свойскае і штосе людское ў гэ-

тых дрэў, камення і жывёл (А. Пысін); Няясныя вобразы ўсплывалі

самі сабою, аб чымсьці казалі і клікалі невядома куды, а на сэр-

цы еставалася адчуванне ўтраты чагось далёкага, чаго ўжо нё

вернешніколі (Я. Колас).

Зцачэнне няпэўных займенпікаў не раскрываецца, нё канкрэтызу-

сцца ў кайтэксце. Няпэўныя займеннікі вызначаюцца разнастайнасцю

сіпацімічных адносіц: нехта, хто-небудзь; нешта, што-небудзь; нейкі,

некаторы.
Адпыз іх выстулаюць у якасці азпачэнняў пры прадметных назоў-

піках (нейкі чалавек, некаторыя таварышы), другія -- абазначаюць

саміх асоб ці прадметы (Пехта мудра сказаў; Нешта мяне непакоіць).
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Няпэўныя займенпікі нехта, нейкі, ужытыя пры назве асобы, мо-
гуць уносіць у сказ адценне непавагі ці абыякавасці: Тут ў нас ёсць
нехта Шаблюк. старэйшы настаўнік (І. Шамякін); Ён, напэўна,
і не ведае, што ў горадзе пражывае нейкі Чарскі (К. Крапіва).

Няпэўныя займеннікі ўтвараюцца ад пытальна-адносных пры дапа-
мозе прыставак не-, абы- і постфіксаў -сьці, -небудзь: хтосьці, штосьці,
чыйсьці, якісьці, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, абы-хто, абы-
што, абы-які, абы-чый.

Займеннікі з постфіксам -небудзь адрозніваюцца ад займеннікаў з
постфіксам -сьці тым, што да значэння няпэўнасці ў першых далучаец-
ца адценне выдзяления: Сцяпан заўсёды шукаў што-небудзь не-
звычайнае ў жыцці (М. Гарэцкі); Падарожнікі выбіралі якую-небудзь
прыдатную мясціну і спыняліся на адпачынак (М. Зарэцкі); Вецер су-
хі ў траве штосьці шукае (М. Калачынскі); З лесу даносяцца
якіясьці таемныя гукі (К. Чорны).

Указанне на няпэўнасць асобы ў займенніках з прыстаўкай абы-
нярэдка можа спалучацца з адмоўнай характарыстыкай гэтай асобы
ці прадмета: Яна гаварыла неяк разгублена, абы-што (Я. Брыль);
Цяпер трэба было як-небудзь павініцца перад людзьлі, паказаць, што
яна не абы-хто, што яна шанце сваю славу, людзей і людскія звы-
чаў (1. Мележ).

Да няпэўных адносяцца таксама складаныя займеннікі сёй-той, сякі-
такі, хто-ніхто, што-нішто, спалучэнні тыпу не хто іншы, як; не што ін-
шае, як і пад. Пра сёе-тое мы ўжо чулі (З. Бядуля); Хто-ніхте
ўжо працаваў на полі (К. Чорны); Людзі прыслухоўваліся і, відаць,
што-нішто ўхапілі з нашай размовы (А. Асіпенка); Трэба навесці
сякі-такі парадак (Я. Колас).

Спалучэнні не хто іншы, як; не што іншае, як і падобныя паводле
значэння і ўжывання адрозніваюцца ад астатніх няпэўных займенні-
каў тым, што яны звычайна канкрэтызуюцца ў кантэксце: Гэта лог
зрабіць не хто іншы, як вы; Гэта было не што іншае, як
здрада.

У размоўным стылі ў функцыі няпэўных могуць быць выкарыстаны
пытальныя займеннікі Хто, што, які, колькі, калі яны не выражаюць
пытання: Калі хто пацікавіцца, адкажыце, што ўсё добра; Спатрэ-
біцца што- звяртайцеся да мяне; Колькі часу прайшло, нёвя-
дома.

Скланенне займеннікаў

ў 230. Асабовыя займеннікі я, мы, ты, вы пры скланенні маюцьсу-
плетыўцыя асповы ва ўскосных склонах. Аналагічна займенніку ты

“ёкланясцца зваротны займенніксябе.

Н. я мы ты вы -
Р. мяне наг цябе вас сябе
Д. мне нам табе вам сабе
В. мяне нас цябе вас сябе
Т. мной (-ою) намі табой (-ою) вамі сабой (-ою)
М. (аба) мне (аб) нас табе вас сабе

Займеннікі мы, вы ў родным, вінавальным і месцым склонах маюць
свосасаблівы капчатак -ас: н-ас, в-ас.

У творным склоне адзіночнага ліку займеннікі я, ты, сябе ўжыва-
юцца з варыяптнымі капчаткамі: мной і яною, табой і табою, сабой і
сабою.
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Асабова-“ўказальныя займешинкі ён, яна, яно, яны пры скланенні так-

сама маюць суплетыўныя асповы для ўскосных склонаў.

Адзіночны лік Множны лік

Мужчынскі і ніякі род Жаночы род

Н. ён яно яна яны

Р. яго яе іх

Д. яму ёй ім

В. яго яе іх

Т. ім ёй (ёю) імі

М. (аб) ім ёй іх

Асповай ускосных склонаў гэтых займеннікаў з'яўляецца адзін гук

:ў: ён

-

ўаго, гаму; яна-- і-яе, -ой; я-но -- ў-аго, і-аму; яны

-

ўіх, ў-ім."

Займеннікі ўказальныя (гэты, той, такі), прыналежныя (мой, твой,

свой, наш, ваці), азначальныя (кожны, іншы, усякі), пытальныяі ад-

посныя (які, каторы) і ўтвораныя адіх адмоўныя і няпэўныя скланя-

юцца падобна прыметнікам з цвёрдай, мяккай асновай ці з асновай на

к, х тыпу цвёрды,сіні, дарагі.

Адзіночнылік

Мужчынскі і ніякі род

Н. гэты гэта мой маё усякі усякае які якое

Р. гэтага майго усякага якога

Д. гэтаму майму усякаму якому

В. як Н. ці Р.
Т. гэтым маім усякім якім

М.(аб) гэтым маім усякім якім

Жаночы род

Н. гэта мая усякая якая

Р. гэтай (-ае) маёй (мае) усякай (-ае) якой

Д. гэтай маёй усякай якой

В. гэту (-ую) маю усякую якую

Т. гэтай (-аю) маёй (-ёю) усякай (-аю) якой (-ою)

М. (аб) гэтай маёй усякай якой

Множны лік

Н. гэтыя мае усякія якія

Р. гэтых маіх усякіх якіх

Д. гэтым маім усякім якім

В. як Н. або Р.
Т. гэтымі маімі усякімі якімі

М. (аб) гэтых маіх усякіх якіх

Агульнай асаблівасцю скланепня займеннікаў мой, твой свой, най,

ваш, чый, той увесь з'яўляецца тос, што канчаткі поўных прыметнікаў

яны маюць толькі ва ўскосных склопах: майго, нашага, усяго; майму,

нашаму, усялу; маім, нашым, усім.
Займептікітакі, гэты, які, ніякі, каторы, кожны, усякі паводле скла”

нейня поўнасцю супадаюць з прыметнікамі, г. зи. маюць аднолькавыя

з імі канчаткі ва ўсіх склонах (і ва ўскосных, і ў назоўным): такі,

кожны; такога, кожнага; такому, кожнаму; такім, кожным.
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Займеннікі жаночага роду лая, твая, свая, наша, ваша, гэта, тая,
такая, кожная, ніякая ў родным склоне адзіночнага ліку побач з ас-
ноўнай формай маёй, тваёй, сваёй і пад, маюць менш ужывальную
форму мае, твае, свае, кожнае, ніякае і інш., якая сустракасцца пера-
важна ў мастацкіх творах: Сцёпка тут вылажыў праграму свае ра-
боты (Я. Колас); Не сцярпеў Кандрат такое крыўды (Я. Колас); На
варце нашае краіны стаялі дружна верныя сыны (П. Глебка).

У творцымсклоне займениікі жаночага роду ўжываюцца з варыянт-
нымі канчаткамі: -ой і -ою, -ёй і -ёю, -ай і -аю (такой -- такою, сваёй -
сваёю, гэтай -- гэтаю). ,

Трэба адрозніваць склапепне азначальных займеннікаў самы, сам.
Самы скланяецца па тыпу прыметнікаў з цвёрдай асновай, прычым
націск захоўваецца на аснове, сам скланяецца падобна прыметнікам
з асновай на г, к, х (націск ва ўсіх формах на канчатку). У назоў-
ным склоне адзіночнага і множнага ліку саж мае іменныя, формы
(сам, сама, само, самі), у астатніх -- займенныя.

Адзіночны лік Множны лік

Мужчынскі і ніякі род Жаночы род

Н. сам само сама салі
Р. самога самой саміх
Д. самому самой ' самім
В. самога само самую (-у) як Н. або Р.
Т. самім самой (-ою) самімі
М. (аб) самім самой саміх

Н. самы самае самая самыя
Р. самага самай (-ае) самых
Д. самаму самай самым
В. як Н. або Р. самую . як Н. або Р.
Т. самым самай (-аю) самымі
М. (аб) самым самай самых

Займеннік жаночага роду сама ў вінавальным і творным склонах
мае дзве формы: самую і саму, самой і самою; варыянтныя формы ў
родным і творным склонах мае займеннік самая-- самай і самае; са-
май і самаю.

Пытальна-адносныя займеннікі хто, што, няпэўныя займеннікі нёех-
та, нешта і адмоўныя займеннікі ніхто, нішто скланяюцца, як указаль-
ны займеннік той. Гэтыя займеннікі маюць суплетыўпыя формы.

Н. хто што нехта нешта ніхто нашто
Р. каго чаго некага нечага нікога нічога
Д. каму чаму некаму нечаму нікому нічому
В. каго шно некага нешта нікога нішто
Т. кім Чылі некім нечым нікім нічыя
М. (аб) кіч чым некім нечым ні аб кім ні аб чым

У адмоўных займенніках ніхто, нішто пры скланенні націск падае
на першы галосны кацчатка: нікога, нічога, нікому, нічому; параўн.:
каго, чаго, кам, чамі.

Калі пры адмоўных займенніках ва ўскосных склонах ужываецца
прыназоўнік, ён ставіцца пасля адмоўнай часціцыні, прычым націск
у займенпіках тады можа падаць па розныя склады: ні на кога, і ні на
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аго, ні да чога і ні да чаго, ні за Якія грошыі ні за якія грошы. Для

літаратурнай мовы больш характэрныя формы тыпу ні за кога, ні да

чога, ні за Якія.

Няпэўныя займеннікі хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці, хто-небудзь,

што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь, абы-хто, абы-што, абы-які, абы-

чый скланяюцца, як пытальна-адносныя займеннікі хто, што, які, чый.

Няпэўныя займеннікі сёй-той, такі-сякі скланяюцца, як указальныя

займеннікі, а няпэўныя займецшцікі хто-ніхто, што-нішто, які-ніякі, чый-

нічый -- як адпаведныя пытальна-адносныя і адмоўныя займеннікі. Пры

скланенні змяняюцца абедзве часткі гэтых займеннікаў.

Ва ўскосных склонах пытальных, а таксама адмоўных займеннікаў

з прыстаўкайні-, пяпэўных займеннікаў з прыстаўкай не-і постфіксам

“небудзь выдзяляюцца асновы к, “- і канчаткі, падобныя на канчаткі

поўных прыметнікаў мужчынскага роду ў адзіночным ліку: каго, нікога,

некага, каго-небудзь; каму, нікому, некаму, каму-небудзь; кім, нікія,

некім, кім-небудзь.
'



ДЗЕЯСЛОЎ

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

ў 231. Дзеяслоў- часціна мовы, якая абазначае дзеянне або
стан і выражае іх у марфалагічных катэгорыях трывання, стану, пера-
ходнасці -- непераходнасці, зваротнасці -- незваротнасці, ладу, часу і
асобы. Дзеяслоў мае таксама катэгорыю ліку, а ў прошлымчасе і ва
ўмоўным ладзе - катэгорыю роду.

У сучаснай беларускай мове дзеяслоў мае два класы форм: спра-
гальныя формыі неспрагальныя формы. Спрагальнымі з'яўляюцца аса-
бовыя формы, якія змяняюцца па асобах, часах, ладах, ліках (а ў прош-
лым часе і ўмоўным ладзе-- і па родах). Да неспрагальных форм адно-
сяцца: неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), дзеепрыметнік,
дзеепрыслоўе.

Асноўная сінтаксічная функцыя дзеяслова ў сказе--функцыя вы-
казніка: Ранішні туман развеяўся, і ў блякла-сінім зімовых небе
ззяла белае сонца (Я. Радкевіч); Спатрэбіўся нейкі час, каб
зразумець, што ён [Судакоў] стаіць каля электрастанцыі перад цагля-
нымі збудаваннямі і што дзверы аднаго шырока расчынены (Я. Радке-
віч). Дзеепрыметнік і інфінітыў могуць выступаць у ролі дзейніка, азна-
чэння, дапаўнення, акалічнасці: І вось гэтым летам, калі ў галаве Лаба-
новіча спелі розныя праекты палепшыць людское жыццё, падняў ён
раз пытанне аб грэблі сярод настаўнікаў свайго сяла (Я. Колас); Лю-
біць Сцяпан пасядзець на прызбе, пасмактаць люльку (К. Кра-
піва); Як выцягнутае срэбнае вужышчаз дзесяткамі, сотнямі, тыся-
чамі прыгожа акругленых кален-нартоў, павіваецца, бы пасмейваецца
на сонцы, стары наравісты Нёман у высокіх берагах, атуленых ло-
замі і пахучымі травамі-зеллем (Я. Колас).

ІНФІНІТЫЎ

ў 232. Інфінітыў (неазначальная форма дзеяслова) толькі назы-
вае дзеянне або стан прадмета, асобы, але не ўказвае на дзеючую асо-
бу. Як і ўсе дзеяслоўныя формы, інфінітыў мае катэгорыю трывання і
стану (мыць -- памыць-- памыцца), але не змяняецца па асобах і лі-
ках, не мае форм ладу і часу. Інфіпітыў мае спецыяльныя суфіксы-це,
“ці І -чы, якія звычайна далучаюцца да асновы прошлага часу.

. Пераважная большасць дзеясловаў мае суфікс -ць, які далучаецца
да асновы на галосны: пісаць, трымаць, калоць, даганяць, бялець, ля-
цець, стукнуць, мыць, саліцьі г.д. Гэта прадуктыўны суфікс, толькі пры
яго дапамозе ўтвараюцца новыя дзеясловы: глісіраваць 'слізгаць па ва-
дзе, катапульціраваць, перакадзіраваць, перапраграміраваць, расстыка-
вацца, стыкавацца, судзействаваць, транспланціравацьі інш.
«Непрадуктыўнысуфікс -ці далучаецца да асновы, якая заканчвасцца

зычным гукам. Такіх дзеясловаў у беларускай мове мала: везці, вярзці,
ю“
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грызці, грэбці, дзерці, дзяўбці, жэрці, лезці, мерці, несці, паўзці, перці,

распасцерці, расці, раўці, сапці, скрэбці, скубці, трэсці, храпці, церці,

чаўпці і вытворныя ад іх.

Заўвага І. У вершах для захавання рыфмы або рытму дапускаецца ўжыванне

пекаторых дзеясловаў па -ці, якія маюць націск ца корані, з суфіксам -ць (несць, везць,

лезць і некаторыя іншыя): А хто гэта іх, не адзін мільён, крыўду несць наўчыў, раз-

будзіў іх сон? (Я. Купала). І наадварог, інфінітывы з асновай на галосны могуць мець

суфікс -ці (трымаці, ткаці, браці, хадзіці і інш.): Бегла поле і другве, узбегла і на

трэце, ды ўжо сілы не хапае далей так ляцеці (Я. Купала); Шоўку, золата, атласу

браці, колькі хваце, кутасамі залатымі труну абчапаці (Там жа); Сядуяібуду

ткаці на новенькім на варштаце (А. Гурло): Будзіць свёкар і свякруха-маці, будзіць

залувіца-- за гару ў студзёную крыніцу на дасвецці чысту ваду браці (В. Вітка).

Але прыведзеныя вышэй формы іпфінітыва ў сучаснай беларускай літаратурнай мове

(не паэтычнай) лічацца парушэннем нормы.

Заўвага ?. У дзеясловах брысці, весці, гнесці, гусці, класці, красці, месці, пасці,

плесці, прасці, сесці, цвісці с паявіўся ў выцпіку гістарычных чаргаванняў зубных зычных

діт асновы перад суфіксам -ці (класці - клад-ти, параўн. клад-ўу; весці - вед-ти, па-

раўн. 8яд-у; месці - мет-ти, параўн. мят-у). У тэтых дзеясловах з пуйкту погляду су-

часнай мовы можна выдзяляць суфікс -сці. Таму па аналогіі з формамі тыпу месці, прас-

ці паяўляюцца формы на “сці ад дзеясловаў з асновай на іішыя зычныя: грабсці,

дзяўбсці, раўсці, сапсці, скрабсці, скубсці, чаўпсці, храпсці: Улез аднойчы злодзей у

камору--і ну ерабсці без сораму й разбору ўсё, што трапіць пад руку (У. Корбан);

Цяплынь дзя ўбсці на лёдзе пачала адлітымі са срэбра малаткамі (М. Калачынскі).

Аднак ужыванне гэтых дзеясловаў з суфіксам -сці ў інфінітыве з'яўляецца адступ-

леннем ад літаратурнай нормы.

Літаратурнай пормай дапускаецца толькі ўжыванне варыянтных форм інфінітыва

плысці і плыць, гнісціі гніць. Абодва варыянты засведчаны ў мове мастацкай літара-

туры: Усё роўна трэба будзе плыс ці да берагу (Полымя, 1972); Плысці па каналё

(Б. Сачанка), Можна плыць і плыць (Маладосць, 1972); І вось прыйшло збавенне.

Досыць гнісці ў зямлі сырой (Л. Дайнека); Бярвенне пачало ўжо гніць, кара па-

крылася зялёным мохам (Я. Бяспалы). Але перавага аддаецца формам плысці, гнісці,

Суфіке -чы, які ўзнік у выніку фанетычных змен канцавых зычных

г, к асновы перад суфіксам інфінітыва -ти, мае невялікая ' колькасць

“дзеясловаў: бегчы, берагчы, валачы, легчы, магчы, прэгчы, пячы, секчы

(сячы), стрыгчы, сцерагчы, таўчы, ўрачы, цячы.

У дзеясловах з асновай на заднеязычны к суфікс -чы, як правіла, пад

“націскам. Толькі форма секчы, якая ўжываецца побач з'сячы, захоўвае

перад суфіксам зычнык і націск перамяшчаецца на корань. Формы ж

тыпу пекчы, цёкчы, якія часам сустракаюцца ў пісьмовай практыцыі ў

гутарковай мовс;з'яўляюцца парушэннемлітаратурнай нормы. Напры-

клад: Практыканты вучыліся пекчы хлеб (Вячэрні Мінск, 1969).

МАРФАЛАГІЧНЫЯ КАТЭГОРЫІ ДЗЕЯСЛОВА
,
еб

4Катэгорыл трывання -

М

б 233. Дзеянне, працэс, якія абазначаны дзеясловам, могуць быць

абмежаваны пачаткам, канцом, вынікам або не мець такога абмежаван-

ня. Дзеясловы, у якіх заключана ўказанне па абмежаванн
е дзеяния, яго

вынік, прынята называць дзеясловамі закопчан
ага трывання: пра-

чытаць, прыйсці, стукнуць, насыпаць, Дзеясловы, якія не маюць ука”

зацня на вынік дзеяння, закончанасц
ь, мяжу, а толькі абазначаюць

працягласць
, працяканне, паўтаральна

сць дзеяння, называюцца дзея-

словамі пезаконч
анага трывання: хадзіць, размахваць, ехаць, ад-

крываць, пастукваць і пад.

У залежнасці ад трывання дзеясловы маюць розныя па складу пара-

дыгмы: дзеясловы закончанага трывання -- формы будучага простага

часу і дзеепрыметн
ікі прошлага часу; дзеясловы незакоцчаца

га тры”
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вання- формы цяперашняга і будучага складанага часу і дзеспрымет-

нікі цяперашняга і прошлага часу:

--прачытаю --чытаю
прачытаць- чытаць-- ;

прачытаўшы буду чытаць

-Чытаючы,

-прачытаны -чытаемы
Ь.цышпаўшы

ў 234. Дзеясловы закончанага і незакончанага трывання, лексічнае

зпачэнне якіх супадае, утвараюць трывальныя пары. Такія дзеясловы

адрозніваюцца толькі граматычна, г.зн. дэрывацыйныя (утваральныя)

сродкі змяняюць толькі граматычнае, трывальнае значэнне дзеяслова,

не закранаючы яго лексічнага значэння: аддаваць -- аддаць, рашаць --
рашыць, пісаць -- напісаць, мыць-- вымыць, паласкаць -- выпаласкаць,

вячэраць -- павячэраць, чытаць -- прачытаць, спісваць-- спісаць і т.д.

Заўвага. Адзпачаюцца выпадкі, калі дзеясловы закончанага і незакончанага

трывання трывальных пар не складаюць, паколькііх лексічнае значэнне неідэнтычнае:
чытаць -- перачытаць “прачытаць яшчэ раз", 'прачытаць усё; пісаць -- распісаць 'пера-

несці на карткі, лісты”, “размаляваць”, "расказаць аб чым-небудзь; трымаць -- вытрымаць
перанесці выпрабаванне”.

Спосабы ўтварэння трывальных пар

5 935. Найбольш частым сродкам утварэння трывальных пар з'яўля-
юцца прыстаўкі і суфіксы. Дзеясловы закончанага трывання ўтвараюц-

ца ад беспрыставачных дзеясловаў пры дапамозе прыставак і ў некато-
рых выпадках пры дапамозе суфікса -ну-. Дзеясловы незакончанага
трывання ўтвараюцца ад прыставачных дзеясловаў пры дапамозе су-
фіксаў. Невялікая колькасць дзеясловаў трывальныя пары ўтварае шля-

хам чаргавання галосных або зычных гукаў у корані, шляхам пераходу
націску, ад суплетыўных асноў.

б 236. У беларускай мове пры дапамозе прыставака- (аб-), ад-, з- (с-,
са-), за-, вы-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, пры-, раз-, у-, уз- утвараюцца

дзеясловы закончанага трывання ад дзеясловаў незакончанага трыван-
ня. Адны прыстаўкі з'яўляюцца прадуктыўнымі (а-, аб-, ад» з-, с» са-,
на-, па-), іншыя могуць утвараць трывальную пару толькі ад абмежа-
ванай колькасці дзеясловаў (за-, вы-, пра-, раз-, у-, уз-, пры-, пера-,

пад-). Напрыклад: пусцець-апусцець, слепнуць--аслепнуць, сядлаць-
асядлаць, рваць -- адарваць, рэзаць -- адрэзаць, цвісці -- адцвісці, ва-
рыць--зварыць, касіць-- скасіць, млець-- самлець, таўчы -- стаўчы,
хаваць -- схаваць, крухмаліць -- накрухмаліць, маляваць -- намаляваць,
церці-- нацерці, вастрыць -- павастрыць, даіць -- падаіць, радаваць --
парадаваць, сівець -- пасівець, стагнаць -- застагнаць, мыць -- вымыць,
рваць -- вырваць, дыктаваць -- прадыктаваць, сігналіць -- прасігналіць,

спяваць -- праспяваць, чытаць -- прачытаць, нумараваць -- пранумара-
ваць, будзіць--разбудзіць, дзяліць -- раздзяліць, драбіць -- раздрабіць,
трывожыць -- растрывожыць, вязнуць--увязнуць, камплектаваць --
укамплектаваць, парадкаваць -- упарадкаваць, пільнаваць -- упільна-
ваць, несці-- прынесці, зімаваць -- перазімаваць.

ў 237. Пры дапамозе суфіксаў утвараюцца дзеясловы закончанага
трывання ад дзеясловаў пезакончанага трывання і дзеясловы іиезакон-
чанага трывання ад прыставачных дзеясловаў закончацага трывайня.

1. Ад дзеясловаў незакончанага трыванняз суфіксам -а- ўтвараюцца

дзеясловы закончанага трывання пры дапамозе суфікса -ну-, які часта
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надае дзеясловам значэнне аднакратнасці дзеяння, яго імгненнасці:

булькаць -- булькнуць, грукаць -- грукнуць, дзьмухаць -- дзьмухнуць,

калупаць -- калупнуць, ківаць -- кіўнуць, крычаць -- крыкнуць, лізаць-

лізнуць, маргаць -- маргнуць, махаць -- махнуць, ныраць

-

нырнуць, рэ-

заць -- рэзнуць, стукаць -- стукнуць, фыркаць-- фыркнуць, чмыхаць--

амыхнуць, яўкаць--яўкнуць. А таксама калоць

-

кальнуць, паліць --

пальнуць, пароць -- парнуць.
У некаторых дзеясловах у злучэннях ск, зё, ст, рт, пт другі зычны

перад суфіксам -ну- выпадае, напрыклад: бліскаць -- бліснуць, лус-

хаць-- луснуць, пляскаць -- пляснуць, бразгаць -- бразнуць, свістаць--

свіснуць, звяртаць -- звярнуць, шаптаць -- шапнуць.

У частцы дзеясловаў закончанага трывання з суфіксам -ну-, утвора-

ных ад прыставачных дзеясловаў незакончанага трывання з суфіксам

-а-, якія абазначаюць стан прадмета, значэнне аднакратнасці, імгнен

насці дзеяння адсутнічае: адлакаць -- адмокнуць, вымярзаць -- вымерз-

нуць, высыхаць -- высахнуць, задыхацца -- задыхнуцца, навісаць -- на-

віснуць, наліпаць -- наліпнуць, пракісаць -- пракіснуць, раскісаць -- рас-

кіснуць і г. Д.
У некаторых дзеясловах замест суфікса -ну- ўжываецца яго варыянт

“анц- (сяну-), які надае дзеясловам адценне хуткага, энергічнага дзеян-

ня: сцёбнуць--сцебануць, куснуць--кусануць, хапнуць-- хапануць,

дрыгнуць -- дрыгануць, сыпнуць--сыпануць, скокнуць--скаканўць і інш.

Для часткі дзеясловаў утварэнні з суфіксам -ану- (Сяну-) з'яўляюцца

адзіна магчымымі: сігаць

-

сігануць, сказаць -- сказануць (прастал.),

скрабаць-- скрабануць,  слізгаць-- слізгануць, таўхаць-- таўхануць,

чыркаць - чыркануць, чэрпаць -- чарпануць, шыбаць-шыбануць і інш.

Па аналогіі з такімі дзеясловамі суфіксы-ну-, -ану- (-яну-) паяўля-

юцца ў дзеясловах, якія ў інфінітыве не маюць суфікса -а-, напрыклад:

грэбці -- грабянуць, круціць-- крутнуць, крутануць, лупіць -- лупянцць,

трэсці-- трасянуцьі інш.
Ф. Значная частка трывальных пар утвараецца шляхам чаргавання

суфіксаў -і- (-ы-) і -я- (-а-): адступіць -- адступаць, выдзеліць -- выдзя-

“ляць, заўважыць -- заўважаць, паскорыць -- паскараць.

Суадносныя трывальныя пары ўтвараюць дзеясловы закончанага

трыванняна -чы, -ці і дзеясловы незакончанага трывання з суфіксам -а-:

абсячы -- абсякаць, адрачыся -- адракацца, дапамагчы -- дапамагаць,

выцерці -- выціраць, накласці -- накладаць, растрэсці -- растрасаць.

Суфіке -ва- выкарыстоўваецца для ўтварэння дзеясловаў пезакошча-

нага трывання ад прыставачныхдзеясловаў:
а) з суфіксам -а-: абматаць--абмотваць, авалодаць -- авалодваць,

замазаць -- замазваць, звязаць -- звязваць, намуляць-намульваць, раз-

рэзаць -- разрэзваць, расказаць -- расказвацьі г.д.;
б) з суфіксам -і-(-ы-): адмарозіць -- адмарожваць, высадзіць -- вы-

саджваць, заквасіць--заквашваць, запрасіць--запрошваць, наладзіць-

наладжваць, падсініць -- падсіньвацьі г.Д.;
в) з суфіксам -е-(-э-): пераадолець -- пераадольваць, захварэць -

захворваць і г. д.;

г) на -чы, -ці: накласці -- накладваць, наскрэбці -- наскрэбваць, на-

скубці наскубваць;

д) на -аро-, -ало-: падпароць -- падпорваць, дапалоць -- даполваць,

намалоць -- намолваць;
е) з суфіксам -ну-, якія абазначаюць аднакратнае дзеянне: абмах-

яццца- аблмахвацца, выкінуць- выкідваць, выцягнуць -- выцягваць,

закінуць -- закідваць, спаласнуць -- спалоскваць 1 г.д.
Дзеясловы, якія ў закончаным трыванні перад суфіксамі -ё-,-а- мелі
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ў, захоўваюць яго і перад суфіксам -ва-: адкроіць -- адкройваць, за-

сеяць -- засейваць, навеяць -- навейваць, падвоіць -- падвойваць, уда-

стоіць -- удастойваць.

Варыянт суфікса -ва- суфікс -іва- (-ыва-) выкарыстоўваецца пры

ўтварэнні незакончанага трывання ад дзеясловаў:

а) на -і- (-ы-): адпіць -- адпіваць, абвугліць -- абвугліваць, выла-

віць -- вылоўліваць;

б) якія, перад суфіксам-і- маюць губныя б, м, п, 8, што чаргуюцца

з бал, жл, пл, ўл: зарубіць -- зарубліваць, прыгубіць -- прыгубліваць,

скарміць -- скормліваць, абумовіць -- абумоўліваць.

“Пры дапамозе суфікса гоўва- ўтвараецца незакончанае трыванне ад

невялікай колькасці прыставачных дзеясловаў на -а-: аб'яднаць -- аб'”-

ядноўваць, падслухаць -- падслухоўваць, параўнаць--параўноўваць, вы-

карыстаць -- выкарыстоўваць і інш.

Суфіке -ёўва-, які з'яўляецца таксама паказчыкам незакончанага

трывання, прадстаўляе сабой кантамінацыю словаўтваральнага суфік-

са -яв- і трывальнага -ва-: абгабляваць -- абгаблёўваць, абсталяваць --

абсталёўваць, размаляваць -- размалёўваць і г.д.

б 238. Ад большасці дзеясловаў закончанага трывання формынеза-

кончанага трывання ўтвараюцца пры дапамозе аднаго з вышэй пералі-

чаных суфіксаў. Аднак ёсць выпадкі, калі ад аднаго і таго ж дзеяслова

«форма незакончанага трывання ўтвараецца пры дапамозе двух суфіксаў, ;

напрыклад -а-і -ва- (-іва-, гыва-) або -оўва: Бааааааеца

, “"абляпляць
абляпіць --

 

Заблепліваць

, ““адшчапляць
адшчапіць--

 

-Гадшчэпліваць

     

, ““аскрабаць
аскрэбці --

ггаскрэбвацеь

“атрымліваць

атрымаць --

ггатрымоўваць

, “атрасаць
атрэсці

ц

--
-“атрэсваць

. ““вапрашаць

запрасіць --

-вапрошваць

, “накладаць
накласці --

--накладваць

, ““падлічаць

падлічыць -
падлічваць

“падслухваць
падслухаць --

 

- падслухоўваць
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Формыпезакопчацага трывання з суфіксам -а- (-я-) лічацца кціж-
нымі, формы з суфіксамі -ва- (-іва, -ыва-), -оўва- пераважаюць у гутар-

ковай мове. , Х
У сучасцай беларускай літаратурнай мове назіраецца тэндэнцыя да

пашырэння формы з суфіксам -ва-: Але егер па-ранейшамузвычна
адмерваў крок за крокам (Родная прырода, 1974); / ліжволі гледзя-
чы на старажытную птушку, суцішваешся (Там жа); “У сярэднім

адзін легкавы аўтамабіль выкідвае за гадзіну каля трой.кубічных
метраў вугляроду (Там жа); Сал усеўся верхам на страсе і азкрЭэд-
вае, абівае гліну з цаглін (П. Місько); Лават калі хто з нас нарчішаў
дысцыпліну ці не вывучваў урока, [настаўнікі] не спяшаліся і
раць, ставіць двойкі (Б. Сачанка).

Прыўтварэнні форм незакончанага трывання пры дапамозе суфіксаў
-а- (-я-), -ва-(-іва-, -ыва-), -оўва- (-ёўва-) у аснове дзеяслова можа ад-
бывацца ўзнаўленне этымалагічных галосных е, 2, 0, якія аказваюцца
пад націскам: выразаць вырэзваць (параўн. рэзаць), вытрасці - вы-
трэсваць (параўн. трэсці), забяліць--забельваць (параўн. беліць, бель),
залячыць -- залечваць (параўн. лечыць), умяшацца-- умешвацца (па-
раўци. мешань). Этымалагічнае е пад націскам можа пераходзіць у ё:
выхлебаць -- выхлёбваць, выдзеўбаць -- выдзёўбваць і інш.; абзваніць--
абзеоньваць (параўн. звон, звоніць), абламаць -- абломваць (параўн.
ломіць), выканаць -- выконваць (параўн. выконвае), падсаліць -- пад-
солеваць (параўн. соль, соліць) і інш.

У дзеясловах незакончанага трывання, якія ўтвораны ад дзеясловаў
закончанага трыванняз асновай на і, а таксама ад некаторых дзеясло-
ваў з асновай на е, а, адбываюцца чаргаванні зычных:

дз- дж:
забрудзіць- забруджваць, загарадзіць --загароджваць, наладзіць --

наладжваць, падгледзець -- падгледжваць, прадугледзець -- праду-
гледжваць;
сш , 0,

вынасіць--выношваць, выпрасіць-- выпрошваць, замясіць - замеш-

ваць;
ц-4

завярцець-- заверчваць, затраціць--затрачваць, расплаціцца -- рас-
плачвацца;

сц-- шч:
вырасціць -- вырошчваць, намасціць -- намошчваць.

Губныя зычныя чаргуюцца са спалучэннямі 'губныЗ 4”: атрымаць -
атрымліваць, адтапіць -- адтопліваць, улавіць -- улоўлівацьі г.д.

У некаторых дзеясловах са звязанай асновай адбываюцца чаргаванні
га- (-я-) і -ім- (-ым-) або -ін- (-ын-): падняць паднімаць, разняць -
разнімаць, абмяць - абмінаць, зажаць З зажынаць.

ў 239. Ёсць невялікая колькасць дзеясловаў, якія ўтвараюць тры-
вальныя пары толькі шляхам чаргавання ў аснове.

Нуль гука чаргуецца з і, ы: адаслаць--адсылаць, забраць - забі-
раць, назваць -- называць, падаслаць -- падсцілаць, сабраць -- сабіраць
і іш,

Трывальныя пары могуць утварацца пры дапамозе пераходу націску:
адкідаць -- адкідаць, адмёраць -- адмяраць, выклікаць -- выклікаць, вб-
мераць -- вымяраць, выразаць -- выразёць, накідаць --накідёць, раскі-
даць -- раскідаць, рассыпаць -- рассыпаць.

Нязначная колькасць трывальных пар утварасцца суплетыўным
шляхам: аблажыць -- абкладваць, легчы-класціся, сказаць-гаварыць,
узяць -- браць, увайсці- уваходзіць, шукаць -- знайсці.
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1 Двухтрывальныя дзеясловы

ў 240. У частцы дзеясловаў трывальнае значэнне спецыяльнымі па-
казчыкамі пе выражана. Такія дзеясловы могуць быць ужытыяку зна-
чэцц закопчанага, такі ў значэнні пезакончанага трывання. Гэта такзва-
ныя двухтрывальныя дзеясловы. У пераважнай большасці яны ўтво-
рацы ад запазычаных асноў пры дапамозе суфіксаў -ава- (-ява-),
-ізава- (-ызава-), -ірава-: адрасаваць, арандаваць, рапартаваць, сіласа-
ваць, тытулаваць; актывізаваць, віталінізаваць, вулканізаваць; гафры-
раваць, матывіраваць, прэміраваць і шмат іншых, а таксама: абяцаць,
азімізаваць, ваенізаваць, даследаваць, дараваць, даравацца, жаніць,
прапанаваць, раніць і інш.

Зпачэнне закончанасці або незакончанасці дзеяння ўстанаўліваецца
з кантэксту і пры дапамозе суседніх дзеясловаў, якія маюць фармальнае
“Выражэнне трывання: Вытолькі канстат ўёце факты, і то ледзь пас-
пяваеце (У. Шахавец); Яе [эпідэмію] трэба спыніць, ліквідаваць
(А. Маўзон); Давайце блакіруем гэтую Воўчую граду і зробім там
усё, як належыць (М. Паслядовіч); У паўзмроку Мацуту цяжка было.
арыентавацца ў мясцовасці (В. Вольскі); Ведаеце, нядаўна нашу
вуліцу асфальтавалі, дык ён цэлы дзень усё наглядаў (Р. Няхай):
У пісьме было некалькі ўказанняў: не аслабляць работына зімнічас,
не заседжвацца залішне ў лясах, актывізаваць баявую работу
(М. Лынькоў); Калгасы працягваюць спецыялізаваць свае сады.
на вытворчасці абрыкосаў (Звязда, 1959). Часам кантэкст не дае маг-
чымасці вызначыць трыванне дзеяслова, тады трывальнае значэнне ней-
тралізуецца, напрыклад: Ніяк не рэагаваў ён на жарт (І. Шамякін);
Чуткі аб дзейнасці партызан актывізавалі народ (Там жа); Кожны
па-свойму рэагаваў на яго адважны ўчынак (З. Бядуля).

У спалучэнні з фазавымі дзеясловамі пачаць, кончыць, стаць разгля-
даемыя дзеясловы маюцьтолькі значэнненезакончанага трывання: пач-
ну рэагаваць, пачаў авансаваць, кончыў авансаваць, стаў рэагаваць.

ў 241. Некаторыя двухтрывальныя дзеясловы могуць утвараць тры-
вальную пару пры дапамозе 1) прыставакза-, з-, а-, ад-, пра- і некато-
рых іншых: арандаваць -- заарандаваць, асфальтаваць -- заасфальта-
ваць, блакіраваць -- заблакіраваць, інфармаваць--праінфармаваць, ка-
мандзіраваць -- адкамандзіраваць, ліквідаваць -- зліквідаваць, характа-
рызаваць -- ахарактарызаваць і інш.; 2) суфіксаў: прапанаваць -- пра-
паноўваць, рэалізаваць - рэалізоўваць.

Відаць, гэты працэс у жывой мове працягваецца, таму што ў пісьмо-
вай мове адзначаны трывальныя пары дзеясловаў, якія ў Беларуска-
рускім слоўніку (1962) і ў Тлумачальнымслоўніку беларускай мовыпа-
даюцца толькі як двухтрывальныя: Напэўна Арлоў не зразумеў гумару
ініякне адрэагаваў (У. Федасеенка) -- у БРС і ТСБМрэагаваць
зак. і незак.; сам ліквідоўваў непаладкі (П. Кавалёў); Будзем л ік-
відоўваць непісьменнасць, вывучаць тэхніку (Х. Жычка) --у БРСі
ТСБМ ліквідаваць зак. і незак.; “Узнімаўся народ, мабілізоўваў
сябе на вырашэнне грандыёзных задач "(Работніца і сялянка, 1969);
Небяспека мабілізоўвала душэўныя сілы, прымушала дзейнічаць
(У. Шыцік) -- у БРС і ТСБМ мабілізаваць зак. і незак.

ў
ў Аднатрывальныядзеясловы

ў 242. Некаторыя дзеясловы не ўтвараюць трывальных пар,г.зн. іс-
нуюць дзеясловытолькі закончанага або толькі незакончанага трывання.
Гэта залежыць або ад лексічнага значэння дзеясловаў, або ад іх струк-
турных асаблівасцей. Такія дзеясловы называюцца аднатрывальнымі.
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Дзеясловаў закончанага трывання, якія не маюць адпаведныхдзея-

“словаў незакопчанага трывання з тым жа лексічным зиачэннем, у бела-

рускай мове нямнога. Значэнне закончанасці ў аднатрывальных дзея-

словах звязана з часавай мяжой дзеяння, яго вынікам. Звычайна такія

дзеясловы маюць значэпне імгненнага дзеяння ці працэсу і выключа-

юць паняцце працягласці, напрыклад: абнародаваць, адкаснуцца, грым-

нуць, спатрэбіцца, страпянуцца, расплакацца, рвануцца, рынуць, рынуц-

ца, сурочыць, хлынуць і некаторыя іншыя.

Некаторыя дзеясловы маюць значэнне цэласнасці працэсу: нагуляц-

ца, наглядзецца, пабегаць, павойкаць і інш.

Дзеясловы, якія абазначаюць пастаяннасць, бесперапыннасць дзеян-

ня або маюць дадатковае значэнне мнагакратнасці, перапынку ў дзеян-

ні, бываюць толькі незакончанага трывання, напрыклад: дзейнічаць,

залежаць, супрацоўнічаць, удзельнічаць, загадваць (кіраваць), недама-

гаць, нездаровіцца, адсутнічаць, пераважаць, падразумяваць, прадба-

чыць, прадчуваць, папярэднічаць, праследаваць, прысутнічаць, расхадж-

ваць, адпавядаць, спаборнічаць, каштаваць (мець цану), заляцацца,

заргавацца, ганарыцца, галадаць, дзічыцца, замінаць, аднеквацца, па-

гладжваць, пашчыпваць, падпяваць, перастуквацца, прытупваць, раз-

гульваць і некаторыя іншыя.

Не ўтвараюць форм закончанага трывання дзеясловы, якія выконва-

юць функцыюзвязкі: быць, даводзіцца, значыць, з'яўляцца, лічыцца, а

таксама мадальныя дзеясловы: жадаць, спадзявацца, хацець, хацецца.

Пераходныя і непераходныя дзеясловы”

б 943. Усе дзеясловыў залежнасці ад адносін дзеяння да аб'екта па-

дзяляюцца на пераходныя і непераходныя. Пераходным і называюц-

ца дзеясловы, якія выражаюць дзеянне, што непасрэдна" або ўскосна

пераходзіць на другі прадмет: пабудаваць дом, чытаць кнігу, правесці

дыспут, з'есці хлеба, кіраваць гуртком.

Дзеясловы, якія абазначаюць дзеянне, што непасрэдна пераходзіць

на другі прадмет, называюцца прама-пераходным і. Такія дзеясло-

вы звычайна кіруюць вінавальным склонам назоўніка без прыназоўніка.

У сказе дзейнік пры такім дзеяслове абазначае суб'ект дзеяння, а назоў:

нік у вінавальным склоне -- аб'ект таго ж дзеяння: Хлопчык адчыніў

дзверы; Маці рыхтавала вячэру; Вучань пісаў сачыненне.

Некаторыя дзеясловы ў якасці прамога аб'екта могуць мець пры

сабе назоўнік у родным склоне. Гэта залежыць ад марфалагічных якас-

цей або словаўтваральнайструктуры дзеяслова.

Напрыклад, дзеясловы хацець, прагнуць, жадаць, клянчыць, кань-

каць і пад. якія абазначаюць жаданне, просьбу, патрабуюць ад назоў-

піка формы роднага склону: хацець вады, жадаць міру; беспрыставач-

ныя дзеясловы купляць, збіраць кіруюць вінавальным склонам (купляць

ягады, збіраць ягады), а прыставачныя накупляце, назбіраць патрабу-

юць формы роднага склону (накупляць ягад, назбіраць ягад).

, Роднысклон ужываецца і тады, калі ў якасці аб'екта выступае толь”

кі частка прадмета (выпіць вады, прыслаць яблыкаў, папрасіць хлеба,

пазычыць грошай, дастаць мёду, адрэзаць сала, з'есці супу і г.д.) або

калі пры дзеяслове ёсць адмоўе не (не прачытаў кнігі, не прынёс малака,

не даслухаў лекцыі).
, Калі пры дзеяслове ёсць адмоўе яе, назоўцік можа часам ужывацца

і ў форме вінавальнага склону: не прачытаў кнігу, не даслухаў лекцыю;

Не папусціць у крыўду славу, славу ды свабоду (Я. Купала).

Форма роднага склону назоўніка ў значэнні прамога аб'екта ўжыва-

сцца і прыдзеясловах даць, браць, прасіць і пад., калі маецца иа ўвазе,
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зцто прадмет, прылада бярэцца, даецца, просіцца на нейкі час, а не на-
заўсёды: дай нажа, папрасіў карандаша, узяў на дзень веласіпеда.

ў 244. Дзеясловы, якія абазначаюць дзеянне, што ўскосна перахо-
дзіць на прадмет, называюцца ўскосна-пераходнымі. Пры такіх
дзеясловах аб'ект дзеяння выражаецца назоўнікамі ва ўскосных скло-
нах з прыназоўпікамі або без прыназоўнікаў, апрача вінавальнага скло-
ну без прыназоўніка: махаць рукамі, гуляць у шахматы, сябравацьз та-
варышал.

ў 245. Непераходнымі называюцца дзеясловы, якія абазцача-
юць дзеянне, не накіраванае на аб'ект. Гэтыя дзеясловы абазначаюць
стан асобы ці прадмета, пастаянную яго характарыстыку, якасць, прад-
стаўленую як дзеянне: бялець, вянуць, маладзець, дырэктарстваваць,
настаўнічаць, старшынстваваць.

Катэгорыя пераходнасці -- непераходнасці ўласціва асабовым фор-
мам дзеяслова, інфінітыву, дзеепрыметнікам і дзеепрыслоўям: чытаю
хнігу, чытаюць кнігу, чытаць кнігу, чытаючыкнігу, прачытаўшыкнігу.

Катэгорыя пераходнасці -- непераходнасці не маеспецыяльнага мар-
фалагічнага выражэння, калі не лічыць постфікса -ёя, прыбаўленне яко-
га да пераходнага дзеяслова пераводзіць яго ў непераходны: перагля-
даць -- пераглядацца, раздаваць -- раздавацца.

Але ёсць выпадкі, калі зваротны дзеяслоў можа мець пры сабе пра-
мое дапаўненне, напрыклад: / як гэта ён рукавіцы забыўся?
(Я. Брыль); Забыўся дарогу на свой парог (У. Паўлаў).

Дабаўленне прыставак да некаторых непераходных дзеясловаў змя-
няе іх лексічнае значэнне і пераводзіць у разрад пераходных: бегчы--
абабегчы знаёмых, ваяваць -- заваяваць давер'е, жыць-- перажыць
вайну, ісці -- абысці лужыну, ляжаць -- адлежаць руку, плысці-- пера-
плысці рэчку, працаваць -- запрацаваць адпачынак, сядзець -- адся-
дзець нагу, хадзіць -- пераходзіць дарогу.

ў 246. Абсалютнай мяжыпаміж пераходнымі і непераходнымідзея-
«словамі няма. У сувязі з семантыкай адзін і той жа дзеяслоў можа быць
пераходным або непераходным. Так, дзеясловы вабіць, зарабляць, пі-
саць, радаваць, чытаць і іншыя ў залежнасці ад семантыкі могуць вы-
ступаць як пераходныя або непераходныя. Калі пры дзеясловах, якія
могуць быць пераходнымі, аб'ект адсутнічае і нават не можа падразу-
мявацца, тады дзеясловы страчваюць значэнне пераходнасці і абазна-
чаюць пастаянную прымету дзеючай асобы ці прадмета: пець песню --
умець пець, чытаць кнігу--ён ужо ўмее чытаць, пісаць пісьмо-- ён на-
вучыўся пісаць і г.д. У такіх выпадках увага канцэнтруецца на самім
працэсе, які абстрагуецца ад аб'екта. ”

Зваротныя і незваротныя дзеясловы

ў 247. У залежнасці ад адносін дзеяння, выражанага дзеясловам, да
суб'екта дзеясловы падзяляюцца на зваротныя і незваротныя. З варот-
ныя дзеясловы абазначаюць дзеянні, працэсы, якія накірэваны на сам
суб'ект і сканцэнтраваны ў самім суб'екце. Зваротныя дзеясловы ўтва-
раюцца пры дапамозе постфікса -ся, які далучаецца да дзеяслоўнай
формы. Калі пастфікс -ся далучаецца да інфіцітыва на -ць або да форм
З-яй асобы адзіночнага ці множнага ліку, то ён пераходзіць у -ца:
мыць-- мыцца, мые-- мыецца, мыюць -- мыюцца. У астатціх выпадках
захоўваецца -ся: лыю-- мыюся, мыеш -- мыешся, мыем -- мыемся, мые-
це-- мыецеся, мыў-- мыўся, мыла-- мылася, мылі--мыліся” мый--
мыйся, мыйце - мыйцеся, мыючы -- мыючыся.
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Форма 3-яй асобы адзіпочнага ліку ад зваротных дзеясловаў закон-

чанага трываиня ўдацца, прыдацца, здацца, прыесціся, наесціся кацча-

ецца на -ца: здасца, наесца, прыдасца, прыесца, удасца...

Зваротныя дзеясловы могуць часам мсць постфікё -сь: А чаго ж, чаго

захацелась ій, пагарджаным век, ім, сляпым, “глухім? -- Людзьмі

звацца (Я. Купала); Каб не гнула ісь, як цяпер (Я. Колас). Такія фор-

мы ўжываліся раней і зрэдку ўжываюцца цяпер у вершаваных творах

для захавання рыфмы або рытму верша і не з'яўляюцца ў паш час літа-

ратурнай нормай.

Асноўпая колькасць зваротных дзеясловаў утвараецца ад прама-

пераходных: прычасаць -- прычасацца, вымыць -- вымыцца, убачыць -

убачыцца, запісаць -- запісацца і г.д. Зваротныя дзеясловы могуць

утварацца і ад некаторых непераходных дзеясловаў. Такія дзеясловы

набываюць дадатковыя адценні значэння або новыя значэнні ў параў-

нанні з адпаведным непераходным незваротным дзеясловам. Далучэнне

постфікса -ся да непераходнага дзеяслова можа прыдаваць дзеяслову

адценне інтэнсіўнасці, сканцэнтраванасці дзеяння: грукаце -- грукацца,

званіць -- званіцца, стукаць -- стукацца. Напрыклад: Але рука ўжо

сама грукае ў дзверы (Р. Сабаленка); Грукаўся снежань касцяною

нагою (П. Броўка); Вясна ўжо грукаецца ў нашы дзверы-- гэта вя-

дома (А. Кулакоўскі); Стукалася, стукалася яна ў дзверы,

пакуль нехта адчыніў (З. Бядуля).

Ў некаторых выпадках постфікс -ся толькі фармалізуе значэнне не-

пераходнасці: блукаць -- блукацца, бялець

-

бялецца, выветраць -- вы-

ветрацца, глядзець-- глядзецца, зачырванець -- зачырванецца, зла-

ваць -- злавацца, змеркнуць -- змеркнуцца, карыстаць -- карыстацца,

прагаладаць -- прагаладацца, пытаць -- пытацца, сінець -- сінецца, спя-

шаць -- спяшацца, струменіць--струменіцца, цямнець-- цямнецца,

ларнець--чарнецца, чырванець -- чырванецца і інш. Дзень абяцаў

быць пагодным (А. Асіпенка); Другі раз абяцаўся ён прыйсці

з гітарай (Я. Колас); Зачытаецца і забудзе пра ўсё на свеце

(А. Пальчэўскі); А праз нейкі час забыўся на сваю згоду

(А. Якімовіч); А там, дзе сон, на цёмным небасхіле, бялее ў шэрані

аснежаны Эльбрус... (П. Трус); Снег бялеецца ў вышынях, на гары,

на стромкай скале (Я. Купала); Мы сярод лета па лёсе блукаемн-

рэха пужаем (М. Рудкоўскі); Тысячамі блукаліся па дарозе сяляне

(З. Бядуля); У прасветы паміж хмарані глядзяцца зоркі (Звязда,

1973).
Шэраг дзеясловаў з постфіксам -ся мае безасабовае значэнне: дў-

лаць--дулацца, дыхаць -- дыхацца, ікаць--ікацца, працаваць -- пра-

цавацца, спаць -- спацца, спяваць -- спявацца, стаяць-- стаяцца, СЯ”

дзець -- сядзецца.
Усе гэтыя дзеясловы выражаюць духоўны або фізічны стан чалаве-

ка, які ён перажывае незалежна ад сваёй волі. Многія з іх часцей ужы-

ваюцца з адмоўнай часціцай не.
Непераходныя дзеясловы закончанага трывання ў злучэнні з пост-

фіксам -ся і прыстаўкай ад- маюць значэнне спынення дзеяння: ада-

спацца, адваявацца, адвітацца, ад'ехацца, адраіцца, адслужыцца, ад-

ступіцца, адсядзецца і інш.
Непераходныя дзеясловыз прыстаўкай вы-, да-, на- і пекаторымі ін-

шымі пры далучэнпі постфікса -ся маюць значэнне інтэнсіўнага дасяг-

неняя выніку для самога суб'екта: вылежацца, выплакацца, выседзецца,

выспацца, дазваніцца, дасядзецца, дастукацца, датанцавацца, набегац-

ца, накрычацца, намерэнуцца, наплакацца, напрацавацца, насядзецца-

З прыстаўкамі за-, у- непераходныя дзеясловыз постфіксам -ся ма-
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лоць значэнне інтэнсіўнасці, напружанасці дзеяння: забегацца, заслу-

хацца, засядзецца, удумацца, услухацца.
У злучэнні з прыстаўкай раз- і постфіксам -ся непераходныя дзея-

словы маюць значэнне дзеяння, якое працякае з асаблівай інтэнсіўна-
сцю: развішчацца, разгаварыцца, разгуляцца, раздурэцца, разраўціся,

раскрычацца.
Ёсць група зваротных дзеясловаў, якія не маюць суадносных незва-

ротных дзеясловаў. Яны абазначаюць замкнутасць, засяроджанасць дзе-
яння ў самім вытворцыдзеяння: баяцца, ганарыцца, здарыцца, змагац-
ца, змяркацца, ленавацца, надзеяцца, нездаровіцца, прачнуцца, смяяц-
ца, старацца, сумнявацца.

Катэгорыя стану -- ы 9“.

б 248. Граматычная катэгорыя стану выражае адносіны паміж дзеян-
нем і суб'ектам дзеяння, а таксама паміж дзеяннем і аб'ектам дзеяння.
Дзеянне можа быць актыўна накіравана на які-небудзь прадмет або
асобу (г.зн. на аб'ект дзеяння): пішу пісьмо, збіраю ягады, люблю сяс-
тру. Дзеясловы, якія абазначаюць такое дзеянне, з'яўляюцца прама-
пераходнымі і адносяцца да незалежнага стану. У сказе пры дзея-
слове пезалежнага стану суб'ект з'яўляецца дзейнікам: Лабановіч

апусціў акно і ўдыхаў празрыстае паветра, ачышчанае навальні-

даю (Я. Колас).
Да залежнага стану адносяцца дзеясловы, утвораныя ад прама-

пераходных дзеясловаў шляхам далучэння постфікса -ся. Дзеясловы
залежнага стану абазначаюць дзеянне, утворанае граматычным аб'ек-
там і накіраванае на граматычны суб'ект.

Такім чынам, у залежных канструкцыях асоба або прадмет, якія вы-
ступаюць у ролі дзейніка, самі не ўтвараюць дзеяння, а толькі падвяр-
гаюцца ўздзеянню з боку актыўнага ўтваральніка дзеяння: Песяя вы-
конваецца самадзейным артыстам; Яшчэ з зечара неба з паўднё-
вага боку засценьвалася дыянаю павалокаю лёгкіх воблакаў
(Я. Колас).

Як відаць з прыкладаў, словы, якія абазначаюць рэальнага ўтва-
ральніка дзеяння, маюць форму творнага склону. У такіх канструкцыях
значэнне залежнасці праяўляецца вельмі выразна. Прыадсутнасці твор-
нага склону значэнне залежнасці аслабляецца або зусім ліквідуецца:
Навіны ж аб ганусанскіх падзеях перадаваліся з хаты ў хату і глыбока
захаплялі ўсіх і хвалявалі (Я. Колас); Па радыё перадавалася новая
песня; Прамтаварныя магазіны адкрываюцца ў дзесяць гадзін; Дзверы
адкрываюцца лёгка.

Часцей за ўсё ў залежных канструкцыях ужываюцца формыЗ-яй асо-
бы дзеясловаў незакончанага трывання. Значэнне залежнасці ў закон-
чаным трыванні выражаецца ў асноўным формамі дзеепрыметнікаў:
Але Троцкі разумеў, што «рэкамендацыі» яго Леніным будуць адхілены
(І. Шамякін).

0 .
ЁаКатэгорыя ладу - гб у“

б 249. Катэгорыя ладу выражае адносіны дзеяйня да рэчаіснасці.
Дзеяпне можа ўспрымацца як рэальнае, г. зн. як дзеянне, якое сапраў-
ды адбываецца, адбывалася ці будзе адбывацца (абвесны лад), як дзе-

янне пажаданае, да якога заклікае гаворачая асоба (загадны лад) або
як магчымае (умоўны лад).



Абвесны лад“ 7? 0".

б 250. Катэгарыяльнымзпачэннем дзеяслова абвеснага ладу з'яў-

ляецца значэцне рэальнасці,г. зн. той, хто гаворыць, сцвярджае або ад-

маўляе дзеянне ў момант гутаркі, у прошлым ці ў будучым часе, Формы

абвеснага ладу спецыяльных паказчыкаў ладу не маюць. Функцыю мар-

фалагічнага паказчыка абвеснага ладу выконваюць формычасу. Абвес-

паму ладу ўласцівы таксама формы асобыі ліку: Лабановіч з настаў-

ніцаю ўваходзяць у дворык, дзе лепіцца некалькі заняпалых ста-

расвецкіх хатак, заходзяць збоку іспыняюцца на ганачку (Я. Ко-

лас); Мужчыны доўга яшчэ не разыходзіліся з вартоўні. Сядзе-

лі курыліі ўсё абмяркоўвалі, абмяркоўвалі, як яно Тое ста-

лася і па чыёй віне, што сям'я ўся да чалавека загінула ў Пакрашах...

(Б. Сачанка); Яна лепей сама загіне, а Івана выратуе з бяды

(М. Лупсякоў). з

Загадны лад Ыы

б 951. Загаднылад дзеясловаў выражае пабуджэнне да выканан-

ня дзеяння (просьбу, загад, пажаданне і іпш.). Пабуджэнне заўсёды

накіравана гаворачай асобай да іншай асобы (а таксама да неадушаў-

лёнага прадмета, калі ён усведамляецца як жывая істота), таму загад-

ны лад не ўтварае формыІ-ай асобы адзіночнага ліку. Сістэма формза-

гаднага ладу складаецца з 5 форм: дзвюх простых форм 2-ой асобы

адзіночнага і множнага ліку і формы, якая абазпачае сумеснае дзеянне,

і дзвюх складаных форм З-яй асобы адзіночнага і множнага ліку. Фор-

ма У-ой асобы адзіночнага ліку выражае пабуджэнне да дзеяння, накі-

раванае да адной асобы; форма 2-ой асобы множнага ліку выражае па-

буджэнне, накіраванае да некалькіх асоб; формысумеснага дзеяння

выражаюць пабуджэнне, якое накіравана да некалькіх асоб, уключаю-

чы гаворачую асобу; формы 3-яй асобы выражаюць пабуджэнне, якое

накіравана да асобы (асоб), якая не з'яўляецца субяседнікам.

Формы 9-ой асобы адзіночнага ліку ўтвараюцца ад асновы цяпе-

рашняга часу пры дапамозе канчатка -і (-ы) або маюць форму ” на

зычны.
Пры дапамозе націскнога канчатка -і (-ы) форма загаднага ладу

ўтвараецца ад дзеясловаў, у аснове цяперашняга часу якіх адсутнічае

г і якія ў І-ай асобе адзіночнага ліку маюць націскны канчатак: вала-

ку-- валачы, грабу-- грабі, дзяру-- дзяры, жыву -- жыві, іяшу--

імшы, ірву--ірві, лаўлю- лаві, люблю -- любі, ляжу-- ляжы, мачу--

мачы, палю-- палі, памагу -- памажы, пляту -- пляці, свішшчу-- свішчы,

скрыплю -- скрыпі, таўку-- таўчы, тру -- тры. '

Заўвага. Пры ўтварэнні форм загаднага ладу ад дзеясловаў на -чы адбываецца

чаргаванне зычных г--ж, к-а: бегчы - бягу -- бяжы; запрэгчы-- запрагу -- запражы;

таўчы -- таўку - таўчы.

Націскныканчатак -і маюць таксама формызагаднага ладу ад дзея-

словаў з інфінітывамі на -іць, якія ў аснове цяперашняга часу заканчва-

юцца на -ў- і ў аснове 1-ай асобы адзіночнага ліку маюць націскны кан-

чатак: гаю -- гаі, гнаю-- гнаі, даю -- даі, дваю-дваі, паю--паі, слаю--

слаі, таю -- таі, траю -- траі.
Формыбез канчатка тыпу дой, падой, напой, якія сустракаюцца ў

творах мастацкай літаратуры, з'яўляюцца парушэннем літаратурнай

нормы: Напой крынічнаю вадою (П. Глебка); Дык, татка, яго і дой-

де, калі ён для вас такі дойны (Я. Купала).
Дзсясловыбіць, віць, ліць, піць утвараюць фермыбі,ві, лі,пі. Формы



бій, вій, лій, пій, якія сустракаюцца ў гутарковай мове, выходзяць за

межылітаратурнай мовы.
Ненаціскны канчатак -ё (-ы) маюць дзеясловы са збегам зычных у

аснове і ненаціскным канчаткам у І-ай асобе адзіночнага ліку: горб-
лю--  горбі, дрэйфлю--дрэйфі, енчу--енчы, кончу--кончы, маслю--

маслі, мерзну--мерзні, моршчу--моршчы, няньчу--няньчы, охру--
охры, перчу--перчы, помню -- помні, порчу-- порці, сохну -- сохні.

У размоўным стылі для некаторых дзеясловаў са збегам зычных у

аснове магчымы варыянтныя формы без канчатка -і (-ы): горб, енч,

моршч, няньч, чысць.
Ненаціскны канчатак маюць таксама формызагаднага ладу ад дзея-

словаў з прыстаўкай вы-: нясі, прынясі, але вынесі; пішы, напішы, але
выпішы; бяры, набяры, але выберы; жыві, пражыві, але выжывіі г.д.

У размоўнымстылі могуць ужывацца і формыбез канчатка, напрыклад:
вынесь, выпіш і некаторыя іншыя.

Форма загаднага ладу 2-ой асобы адзіночнага ліку можа ўтварацца

без канчатка. .
Дзеясловы, аснова цяперашняга часу якіх заканчваецца на зычны

мяккі, /, шыпячыабор, маюць форму загаднага ладу на гэты ж зычны:
вудзяць --вўдзЬ; гацяць--гаць, гладзяць--гладзь, касмацяць -- кас-
маць, квасяць -- квась, ладзяць -- ладзь, лазяць -- лазь, параць-- пар,
павесяць -- павесь, прымусяць-- прымусь, трацяць--траць, цэляць--
цэль, клеяць -- клей, чытаюць -- чытай, плачуць -- плач, рэжуць -- рэж,
цешаць -- цеш, жмураць - жмур.

Некаторыя дзеясловы, аснова цяперашняга часу якіх заканчваецца
на цвёрды зычны, маюць форму загаднага ладу на мяккі зычны: бу-
дуць -- будзь, глянуць -- глянь, кінуць -- кінь, раздзенуць -- раздзень,

стануць -- стань, сядуць -- сядзь.
Дзеясловы з чаргаваннем зычных 6'--64”, п'--пл”, в--ўл толькі ў

І-ай асобе адзіночнага ліку ў загадным ладзе маюць цвёрды зычны:
паслабіць -- паслаблю -- паслаб, прыгалубіць -- прыгалублю -- прыга-

луб, квапіцца -- кваплюся -- квапся; плавіць -- плаўлю-- плаў; ста-

віць-- стаўлю- стаў.
Дзеясловы баяцца, смяяцца, а таксама дзеясловы жаваць, злаваць,

каваць, кляваць, пляваць, псаваць, снаваць, цкаваць і некаторыя іншыя,

аснова цяперашняга часу якіх заканчваеццана ў і якія ў І-ай асобе адзі-

ночнага ліку маюць націскны канчатак, загадны лад утвараюць без
канчатка -і: баяцца -- бойся, смяюцца -- смейся, жуюць -- жуй, куюць--

куй, снуюць -- снуй, цкуюць -- цкуйі г. Д.

ў 252, Некаторыя дзеясловы ўтвараюць формызагаднага ладу ад
асновы, якая адрозніваецца ад асновы цяперашняга часу. Сюды адно-
сяцца: 1) дзеясловыз асновай цяперашнягачасу на аў: уставаць - уста-
юць -- уставай; прызнаваць -- прызнаюць -- прызнавай; даваць -- да-
юць -- давай; надзяваць -- надзяюць -- надзявай; спадзявацца -- спа-
дзяюцца -- спадзявайся; д) дзеяслоў даць, у якога форма загаднага
ладу ўтвараецца ад асновы на аў, што супадае з асновай цяперашияга
часу дзеясловаў тыпу даваць (даваць - даў-у): дай; 3) дзеяслоў есцё
(аснова цяперашняга часу яд-) у загадным ладзе мае форму еі.

ў 253. Формы2-ой асобы множнага ліку ўтвараюцца ад формыза-
гаднага ладу адзіночнага ліку шляхам дабаўлецня постфікса -цё:
брый -- брыйце, вынесі -- вынесіце, выпішы- выпішыце, ганяй-- га-

няйце, дві -- даіце, дай -- дайце, еш -- ешце, жуй -- жуйце, жыві -- жы-
віце, лаві-- лавіце, лі-- ліце, ляжы- ляжыце, моршчы-- моршчыце,
мый -- мыйце, пі-- піце, раздавай -- раздавайце, свісні -- свісніце, сох-
ні-- сохніце, сядзь -- сядзьце, таўчы - таўчыце, чытай -- чытаеце.



У зваротных дзеясловах постфікс -це стаіць перад афіксам -ся:

кладзіся -- кладзіцеся, мыйся -- мыйцеся, распішыся -- распішыцеся,

У мове мастацкай літаратуры пад уплывам народных гаворак суст-

ракаюцца формы загаднага ладу на -еце (-эце), але яцы кваліфікуюцца

як адступленне ад літаратурнай нормы: Глядзеце, колькі гонім мы

вады (Я. Колас).
ў 954. Формы сумеснага дзеяння -- гэта формы мпожнага ліку. Яны

выражаюць пабуджэнне, якое адносіцца да дзвюх і больш асоб:да су-

бяседніка або некалькіх субяседиікаў і да самой гаворачай асобы. Фор-

мы сумеснага дзеяння могуць быць сінтэтычнымі (простымі) або ана-

літычнымі (складанымі).

Сінтэтычныя формы:
1) могуць утварацца ад асновы цяперашняга часу пры дапамозе

канчатка -ем (эм) ад дзеясловаў, якія ў І-ай асобе адзіночнага ліку ма-

юць націскны канчатак: лаўлю -- ловяць -- лавем!, цягну -- цягнуць --

цягнем, жыву -- жывуць -- жывем! У дзеясловах з асновай на е, к пры

ўтварэнні загаднай формы адбываецца чаргаванне г--ж, к--ч: вала-

ку - валакуць -- валачэм!

р

запрагу-- запрагуць -- запражэм! -- Ха-

дзем лепш адгэтуль, галубкі,- пачуліся шэпты Грыпіны (Я. Колас);

Зазірнем хоць бы ў калгас імя Гастэлы Мінскага раёна (Полымя,

1974); ; “
9) могуць супадаць з формамі будучага простага часу (у дзеясловах

закончанага трывання: прысядзем, заспяваем!, выйдзем!, запомнілі,

“закончым!, пачысцім!) і формамі цяперашняга часу (у дзеясловах не-

закончанага трывання і дзеясловах аднанакіраванага дзеяння: едзем!,

ляцімі, бяжымі, спім, сядзім!).

У мове мастацкай літаратуры ўжываюцца формы сумеснага дзеяйня,

якія ўтвараюцца шляхам далучэняя канчатка -ма да формы загаднага

ладу 9-ой асобы адзіночнага ліку на зычны або і: гляньма!, рэжма!,

станьма!, чытайма, хавайна! Напрыклад: Скажу я: «Разам плач ма,

браце мой!» (Э. Агняцвет).
Ад дзеясловаў біць, віць, ліць, піць У гутарковай мове ўжываюцца

формы бійма, війма, лійма, пійма,

Для выражэння ветлівага запрашэння да. сумеснага дзеяння ў мове

мастацкай літаратуры часам сустракаецца формаз постфіксам -де: Ні,

хадземце ў дом (У. Караткевіч); Хадземце адсюль,-- прапа-

навала Марыя Хведараўна,-- няхай не трывожыцца хлопчык (А. Марці-

повіч).
Аналітычная форма сумеснага дзеяння ўтвараецца шляхам злучэння

часціцы давай (давайце) або зрэдку дай (дайце) з інфінітывам спра-

гальнага дзеяслова незакончанага трывання, напрыклад: давай (давай-

це) пісаць, давай (давайце) працаваць і г.д. Могуць ужывацца і такія

формы, як давай (давайце) будзем пісаць, давай (давайце) будзем чы-

таць. Аналітычная форма можа ўтварацца таксама шляхам злучэння

часціцы давай (давайце) з формай І-ай асобы множнага ліку дзеясло”

ваў закончанага трывання, напрыклад: давай (давайце) напішам, давай

(давайце) паслухаем і г.д. Давайце ж зро біл падарожжа на не-

каторыя прадпрыемствы, у калгасы, саўгасы, пагутарым з людзьмі...

(Полымя, 1974); Давайце прывядзём яшчэ некалькі лічбаў,

удумаелся ў іх (Тамжа).
Апалітычная форма можа ўтварацца шляхам злучэнця дзсяслоўнай

формы хадзем (якая часткова страціла лексічнае значэнне) з інфініты-

вам:--Ой, Алеся, паміраю, есці хочацца, хадзем абедаць (А. Ва-

сідсвіч); Хадзем гуляць (Э. Агняцвет).

У адрозиенпе ад форм 2-ой асобы адзіночнага і множпага ліку загад-
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нага ладу, пры якіх можа быць дзейнік, выражаны асабовым займенні-

кам ты або вы, пры формах сумесцага дзеяння дзейнік-займеннік мы

звычайна адсутнічае. Аднак у стылістычна афарбаваных тэкстах дапус-

каецца ўжыванне займенніка мы пасля выказніка: Давай напішам мы

пісьмо; Давай сходзім мыў кіно.

ў 955. Пабуджэнне можа адносіцца да З-яй асобы адзіночнага і

множнага ліку і выражацца спалучэннем часціцы няхай (хай) з фор-

мамі цяперашняга і будучага простага часу З-яй асобы адзіночнага або

множнага ліку абвеснага ладу, якія ў гэтых злучэннях не маюць часа-

вага значэння: няхай (хай) піша, прачытае, зробіць; няхай (хай) пі-

шуць, прачытаюць, зробяць і г.д. Няхай думкі мае пабягуць

чарадой (Я. Колас); Збегай у агарод і наламі капуснага лісту. Укінем

у кошык, іняхай ядуць (М. Скрыпка); Няхай прыязджае -

пара планаваць будаўніцтва (Я. Брыль).

б 956. Ад некаторых дзеясловаў формы загаднага ладу не ўтвара-

юцца. Гэта звязана з лексічным значэннем дзеяслова, Не ўжываюцца

формы загаднага ладу ад дзеясловаў, якія абазначаюць немэтанакіра-

ванае дзеянне або стан: каштаваць (мець цану), важыць (мець вагу),

выглядаць (мець выгляд), значыць (мець значэнне, сэнс), і некаторых

іншых. Не ўжываецца форма загаднага ладу ад дзеясловаў магчы, ха-

цець, балець 'выклікаць адчуванне фізічнага болю”. Звычайна не ўжы-

ваюцца формы загаднага ладу ад дзеясловаў, якія называюць дзеянні

неадушаўлёных прадметаў: булькаць, набліжацца, цячы, умяшчаць

і інш., а таксама ад безасабовых дзеясловаў: парыць, марозіць, світаць

і пад.

Умоўны лад. Сее." 1; ,

б 9257. Формы ўмоўнага ладу дзеясловаў абазначаюць дзеянне,

якое можа адбыцца толькі пры пэўных умовах. Формы ўмоўнага ладу--

аналітычныя. Яны ўтвараюцца шляхам далучэння да простых форм

прошлага часу часціцы бы (б), якая з'яўляецца граматычным паказчы-

кам умоўнага ладу: чытаў бы, прынёс бы, напісаў бы, зрабіліб, купіла б.

Умоўнылад не мае форм часу і асобы, але мае формы трох родаў (ён

сказаў бы -- мужчынскірод,яна (яно) сказала б -- жаночы і ніякі род)

і формыліку (ён сказаў бы -- адзіночнылік, яны схадзілі 6 -- множны

лік). Часціца бы ўжываецца пасля дзеяслоўнай формы мужчынскага

роду ці слоў, якія канчаюцца на зычны гук, а Яе варыянт б - пасля

дзеяслоўных форм жаночага і ніякага роду, форм множнага ліку, зва-

ротных дзеясловаў, а таксама пасля іншых слоў, якія закапчваюцца па

галосныгук: Кожнага чалавека ў нашай краіне, дзе б ён ні жыў, ча-

кае столькі цікавых і захапляючых спраў (Маладосць, 1973); Цябе, зям-

ля, ў адзенні новым, хацеў бы ксэрцупрыгарнуць (Я. Колас);

Ён, Алік, абавязкова памое бы неспрактыкаванаму спецыялісту

(Ул. Дадзіёмаў). '
Ужывацпне часціцы бы пасля слоў, якія заканчваюцца галосным гу-

кам, з'яўляецца парушэннем літаратурнай нормы.

Катэгорыя часу

6 258. Катэгорыя часу дзеяслова выражае адносіны дзеяння да мо-

манту гутаркі. У сучаснай беларускай мове дзеяслоў мае тры формы

часу: цяперашняга, прошлага і будучага.
Катэгорыя часу дзеяслова цесна звязана з катэгорыяй трывання.

Дзеясловы незакончанага трывання ў абвесным ладзе маюць формы
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часу -- цяперашняга, прошлага і будучага складанага (пішу, пісаў, бу-

ду пісаць); дзеясловы закоипчанага трывання маюць дзве формычасу --

прошлага і будучага простага (напісаў, напішу). Марфалагічная катэго-

рыя часу ўласціва толькі формам абвеснага ладу і формам дзеспрымст-

ніка. Загадныі ўмоўны лад форм часу не маюць.

Цяперашні час

ў 259. Формы цяперашняга часу абазначаюць дзеянне, якое

адбывасцца ў момант гутаркі. У сістэму форм цяперашняга часу ўвахо-

дзіць тры асабовыя формы адзіночнага ліку і тры асабовыя формы

мпожцага ліку. Паказчыкам асобыі ліку з'яўляюцца канчаткі, якія ад-

начасова з'яўляюцца паказчыкам часавага значэння словаформы, у

даным выпадку цяперашняга часу.

Прошлычас

б 260. Дзеясловы прошлага часу абазначаюць дзеянне, яксе ад-

бывалася ці адбылося да моманту гутаркі. Формы прошлага часу ўтва-

раюцца ад асновы інфінітыва пры дапамозе суфікса -л- (-ў-): рабі-ў,

рабі-л-а; чыта-ў, чыта-л-а; глядзе-ў, глядзе-л-а. У формах прошлага часу

няма фармальнага паказчыка асобы. Значэнне асобы перадаецца злу-

чэшцем формы прошлага часу з асабовымі займеннікамі: я чытаў, ты

чытаў, ён чытаў. Зпачэнне трэцяй асобы перадаецца таксама спалучэн-

нем з назоўцікам-дзейнікам: бацька чытаў. У адзіночным ліку формы

прошлага часу маюць лаказчык роду, а іменна канчаткі: нулявы--у

форме мужчынскага роду, -а -- у форме жаночага роду і -а, о -- у фор-

ме ніяката роду (вёў, пісаў; вяла, пісала; вяло, пісала). У множным лі-

ку -- канчатак-і (вялі, пісалі, чыталі).
У формах мужчынскага роду, утвораных ад іпфінітыўнай асповы

на галосны, суфіке -л- пераходзіць у -ў-: чыта-ць -- чыта-ў, піса-ць--

піса-ў, насі-ць -- насі-ў, рабі-ць -- рабі-ў, глядзе-ць -- глядзе-ў, жы-ць -

жы-ўі г. Д.
Суфікс -л- (-ў-) маюць у формах прошлага часу мужчынскага роду

таксама дзеясловы, інфінітыў якіх заканчваецца на -сці, а апошнім зыч-

ным асновы цяперашняга часу з'яўляецца гук д або т, Асаблівасцю

ўтварэння форм прошлага часу ад гэтых дзеясловаў з'яўляецца тое, што

зычны с інфінітыўнай асновы ўсякаецца і суфікс -л- далучаецца не-

пасрэдна да галоснага асновы і пераходзіць у ў: весці - вёў, гусці -

гуў, класці-- клаў, месці -- мёў, плесці -- плёў, прасці -- праў, сесці--

сеў, упасці -- упаў, цвісці-- цвіў, а таксама клясці- кляў, плысці--

плыў. , :
У дзеясловах на -ці з папярэднім зычным, які захоўваецца і ў аснове

цяперашняга часу, форма прошлага часу мужчынскага роду ўтвараецца
без суфікса -л-: везці-- вёз (але везла, везлі), грызці--грыз (але

грызла, грызлі), несці-- нёс (але несла, неслі), скрэбці -- скроб (але

скрэбла, скрэблі), трэсці--трос (але трэсла, трэслі), церці--цёр
(а ле церла, церлі) і г. А.

У дзеясловах па-чы формы прошлага часу мужчынскага роду такса-

ма ўтвараюцца без суфікса -л-, г.зн, маюць нулявы суфікс. Прычым,

калі перад суфіксам -чы ў інфінітыве ёсць галосныабо гукі, то аснова

прошлага часу супадае з асновай цяперашняга часу: валачы -- валок

(але валакла, валаклі), пячы-- пёк (але пякла, пякло, пяклі), таў-
цы --тоўк (але таўкла, таўкло, таўклі), цячы - цёк (але цякла, цяк-
ло, цяклі). У тым выпадку, калі ў інфінітыве перад суфіксам -чы ёсць
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зычныг, то ён захоўваецца ў формах прошлага часу: магчы -- мог, лег-

чы -- лёг, сцерагчы -- сцярог, стрыгчы -- стрыг, запрэгчы--запрог

і

г. д.

б 961. У сучаснай беларускай мове, акрамя простых форм прошлага

пасу, ужываюцца часам складаныя формы. Аднак яны бытуюць у аспоў-

ным у гутарковай вуснай мове і ў мове мастацкай літаратуры і выхо-

дзяць за межы літаратурнай нормы. Яны складаюцца з формы прошла-

га часу дзеяслова быць і формы прошлага часу поўназнамянальнага

дзеяслова: быў пайійбў, была пайшла, было пайшло, былі пайшлі, Скла-

даныя фармы прошлага часу абазначаюць у асноўным даўйо міпулае

дзеянне: ... Іван прыгадаў, як аднойчы ён быў тут наехаў на вост-

рую жалязяку і распароў шыну (Маладосць, 1974); Адна была не

вытрывала, уцякаць сабралася (Маладосць, 1973).

Даўпо мінулае дзеянне, якое паўтаралася некалькі (многа) разоў,

перадаецца пры дапамозе мадальнай часціцы бывала і асабовых форм

поўназнамяпальнага дзеяслова: Пойдзем гэта мы, бывала, ка-

сіць золакам, да сняданку (П. Ткачоў); Рост высокі, стан павабны,

ўся, як цень, павеўна, як ідзе яна, бывала, набок каралеўна!

(Я. Купала).

Будучы час

ў 262. Будучы час выражае дзеянне, якое будзе адбывацца ці ад-

будзецца пасля моманту гутаркі. Будучы час можа быць просты (запі-

шу, нарву, устану) і складаны (буду пісаць, буду рвёць, буду ўставаць).

Парадыгма будучагапростага часу супадае з парадыгмай цяперашняга

часу з тым толькі адрозненнем, што формы будучага простага ўтвара-

юцца ад дзеясловаў закончанага трывания,г. зн. адрозніваюцца ад форм

цяйерашняга часу прыстаўкамі або суфіксамі, якія служаць для ўтва-

рэння форм закончанага трывання.

Асоба Цяперашні час Будучы час

Адзіночны лік

1 піш-у стука-ю на-піш-у стук-н-у

2 пішаш стука-еш . на-піш-аш стук-н-еш

З піш-а спук-ае на-піцса стук-н-е

Множны лік

1 піш-ал стукам на-піш-ал стук-н-ем

2 пішаце  стука-еце на-піш-аце  стук-н-еце

3 пішуць “стукаюць напішуць стук-туць

Формы будучага складанага часу ўтвараюцца ад асабовай формы

дзеяслова быць і інфінітыва спрагальнага дзеяслова незакончанага

трывання.
Асоба Адзіночнылік Множны лік

1 буду пісаць будзем пісаць

2 будзеш пісаць будзеце пісаць

З будзе пісаць будуць пісаць

Заўвага. Дзеясловы пезакончанага грывайня магчы і хацець форм будучага

складанага часу не ўтвараюць.

Звычайна асабовыя формы дапаможнага дзеяслова быць знаходзяц-

ца непасрэдна перад іпфінітывам. Аднак у мове мастацкай літаратуры

ў стылістычных мэтах дапаможны дзеяслоў можа зпаходзіцца і пасля
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інфінітыва, а таксама пры адным дапаможным дзеяслове можа быць

некалькі інфінітываў: Ты, матуля-Зямля, усюды будзеш для нас са-

лай яркаю зоркай свяціцца (Н. Гілевіч); Будзеш летам ты ха-

дзіць на плыты, на згоны! (Я, Колас); Жыць будзеце вы ў па-

каленнях (Я. Колас); Будуць ветры за вугламі выць, і плакаць,

і стагнаць (Я. Колас).

Катэгорыя асобы

б 263. Марфалагічная катэгорыя асобы ўказвае на адносіны дзеян-

ня, абазначанага дзеясловам,і суб'екта да гаворачай асобы. Дзеяслоў

мае формытрох асоб адзіночнага і множнага ліку. Формыасобы выра-

жаюць адносіны дзеяння да таго, хто гаворыць (формы І-ай асобы), да

субяседніка (формы 2-ой асобы) або да таго, пра каго ідзе размова, а

таксама да неадушаўлёнага прадмета (формы 3-яй асобы): іду, чытаю,

ідзём, чытаем, ідзеш, чытаеш, ідзяце, чытаеце, ідзе, чытае, ідуць, чыта-

юць. Формы З3-яй асобы могуць таксама выражаць дзеянне, якое адбы-

ваецца само па сабе, без дзеючай асобы або прадмета. Такія дзеясловы

называюцца безасабовымі. У сказах з безасабовымі дзеясловамі не мо-

жа быць дзейніка: Ад балота патыхала прохаладдзю і сырасцю

(Я. Колас); Пачынала святлець (Я. Колас).

5 264. Асабовыя формы могуць утварацца ад любога дзеяслова. Але

ў моўнай практыцыад некаторых дзеясловаў не ўжываюцца формы 1-ай

і 9-ой асобы адзіночнага і множнага ліку. Гэта звязана з лексічнымзипа-

чэннем дзеясловаў, якое сумяшчаецца з уяўленнем аб 1-ай або 2-ой асо-

бе як утваральніку дзеяння. Да ліку такіх дзеясловаў адносяцца: цяліц-

ца, парасіцца, зелянець, цячы, таяць, кіпець, прыгарэць, ржавець, яс

нець, лмутнець, несціся (аб птушках), бляяць і шмат іншых. Але ад

гэтых дзеясловаў магчыма метафарычнае ўжыванне форм І-ай і 2-ой

асобы адзіночнага і множнага ліку: Чаго ты кіпіш? Без цябе разбя-

руцца, хто вінаваты (А. Бажко); Кіплю, як русла вадаспаду І рэчкай

бурнаю плыву (К. Буйло).
Не ўжываюцца таксама формы І-ай і 2-ой асобыадзіночнага ліку ад

дзеясловаў, лексічнае значэнне якіх несумяшчальнае з уяўленнем аб

адзінкавым дзеячу, напрыклад: збегчыся, канцэнтравацца, згуртавацца,

пападаць, павыходзіць, набегчы, папярэднічаць і некаторыя іншыя.

б 965. Асабовыя формы загаднага ладу -- гэта формы 2-ой асобы

адзіночнага і множнага ліку і формы сумеснага дзеяння. Формызагад-

нага ладу Э-ой асобы адзіночнага і множнага ліку бываюць толькісін-

тэтычныя. Формысумеснага дзеяння могуць быць сінтэтычнымі або су-

плетыўнымі.
Катэгорыя піку

6 266. Марфалагічная катэгорыя ліку выражае адносіны дзеяння да

аднаго або пекалькіх суб'ектаў. Дзеяслоўныя формы могуць выражаць

суаднесенасць дзеяння з адным яго ўтваральнікам (адзіночны лік)

або суаднесенасць дзеяпня больш чым з адным утваральпікам (множ-

ны лік). Утваральнікам дзеяння можа быць асоба (формы І-ай, 2-ой
і 3-яй асобы адзіночнага і множнага ліку), а таксама прадмет (формы

З-яй асобыадзіночнага і множнага ліку).
У асабовых формах цяперашняга часу і загаднага ладу паказчыкам

ліку з'яўляюцца асабовыя канчаткі: чыта-ю, чыта-еш, чыта-е і чыта-ей,
чыта-еце, чыта-юць; чыта-й! і чытай-це! У прошлым часе і ўмоўнымла-

дзе значэнпе адзіночнага ліку выражаецца родавымі флексіямі: нуля-

вой -а і -0: чытаў, чытал-а, нясл-о. Значэнне множнага ліку выражасц-

ца флексіяй -і: чытал-і.
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Катэгорыя роду

ў 967. Марфалагічная катэгорыя роду дзеяслова выражае адносіны

дзеяння да прадмета, абазначанага назоўцікам му жчынскага, жа-

ночага або ніякага роду, а таксама адносіны дзеяння да асоб

мужчыцскага або жаночага полу. Катэгорыя роду праяўляецца ў прош-

лымчасе і формах умоўнага ладу.
Марфалагічнае значэнпе роду выражаецца флексіямі: значэнце муж-

чынскага роду -- нулявой флексіяй, жаночага роду -- флексіяй -а, нія-

кага роду -- флексіямі -а, -о: бацька пісаў, сястра пісал-а, дзіця пла-

кал-а, дрэва расл-о, бацька чытаў бы, сястра пісал-а б, дзіця плака-

л-а б, дрэва расл-о б. У множнымліку дзеясловы не маюць родавыхад-

розненняў.
Форма ніякага роду адрозніваецца ад форм мужчынскага і жаноча-

га родўтым, што яна можа абазначаць дзеянне як безасабовае: Сцям-

яела; Не знайшлося ні адной кніжкі. ТК -

Спражэнне

5 268. Спражэнне -- гэта змяненне дзеяслова па асобах, часах, ла-

дах, ліках, а ў прошлым часе і ўмоўнымладзе - і па родах.

У сістэму форм дзеяслова ўваходзяць: 1) спрагальныя формы,якія

заключаюць у сабе значэнне асобы, часу, ліку, ладу, роду; 2) неспра-

гальныя формы -- дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі, у якіх сумяшчаецца

значэнне дзеяння са значэннем азначальнасці (у дзеепрыметніках) і

акалічнасці (у дзеепрыслоўях); 9) інфінітыў -- форма, якая толькі на-
зывае дзеянне.

У словазмяненні дзеяслова важнае месца займае змяненне дзеяслоў-

най асновы. Выдзяляецца дзве формаўтваральныя асновы -- аснова ін-
фінітыва і аснова цяперашняга часу, “

Аснова інфінітыва супадае з асновай прошлага часу, і таму замест
«аснова інфінітыва» можа ўжывацца паняцце «аснова прошлага часу».
Асновай інфінітыва лічыцца частка дзеяслоўнай асновы без інфінітыў-
ных суфіксаў -ць, -ці, -чы,

7 Ад асновы інфінітыва ўтвараюцца формы прошлага часу, дзеепры-

метнікі прошлага часу, дзеепрыслоўі закончанага трывання ад адпавед-
ных дзеясловаў закончанага трывання: чыта-ць, чыта-ў, чытал-а, чыта-
д-і, чыта-ўшы; прачыта-ць, прачыта-ў, прачыта-л-а, прачыта-л-і, прачы-

та-ўшы; нес-ці, нёс, нёс-шы; занес-ці, занёс, занёс-шы,

Аснова цяперашняга часу выдзяляецца шляхам адсячэння канчатка
ў форме З-яй асобы множнага ліку цяперашняга (будучага простага)
часу абвеснага ладу.

Ад асновы цяперашняга часу ўтвараюцца ўсе асабовыя формыця-
перашняга (будучага простага) часу, формы загаднага ладу, дзеепры-
метнікі цяперашняга часу і дзеепрыслоўі незакончанага трывання ад
адпаведных дзеясловаў незакончанага трывання: ід-уць -- ід-у, ідз-еш,
ідз-е, ідз-і; піш-уць -- піш-у, піш-аш, піш-а, піш-ы; сцел-юць -- сцял-ю,
сцел-еш, сцел-е, сцял-і. .

У выпадках, калі канчаткі -юць, -яць знаходзяцца пасля галосныхі лі-
тары ю, я абазначаюць спалучэнні ў з галоснымі у, а, ў адносіцца да
асновы: чытаюць -- чытаі-уць, бялеюць -- бялеў-уць.

У залежцасці ад сістэмы флексій у асабовых формах адзіночнага і
множнага ліку цяперашняга і будучага простага часу амаль усе дзея-
словыдзеляцца па два спражэнні: першае і другое.



] 1

Першае спражэнне Другое спражэнне

Адзіночны лік

І ас.  -у(-о) -уСо)

9 ас.  -еш(-эш, -аш) гін-ыш)

З ас.  -е(-э, -а) гіць(-ыць)

Множны лік

1 ас. -ём(-ем, домам) гім (ым)

9 ас.  -еце(-яце, -аце) “іце (-ыце)

З ас. -уць-юць) “аць(-яць)

Вызначыць спражэнне дзеяслова лягчэй за ўсё ў тых выпадках, калі

націск падае на канчатак. Ў

Першае спражэнне Другое спражэнне

таўчэш, п'еш маўчыш, глядзіш

таўчэ, ге маўчыць, глядзіць

таўчом, п'ём маўчым, глядзім

таўкуць, 1/ЮЦЬ маўчаць, глядзяць

Прыналежнасць дзеясловаў з ненаціскнымі асабовымі канчаткамі

да першага ці другога спражэння вызначаецца па інфінітыву:

дзеясловы з інфінітывам на гіць (-ыць) (за выключэннем аднаскла-

довых дзеясловаў тыпу біць, брыць, віць, выць, крыць, ліць, мыць, ныць,

рыць, шыць, якія адносяцца да першага спражэння), а таксама дзеясло-

вы на -аць тыпу гнаць і на -ець тыпу цярпець адносяцца да другога

спражэння; да першага спражэння адносяцца ўсе астатнія дзеясловы.

З аўв ага. Прыставачныя дзеясловы адносяцца да таго ж спражэння, што і ад-

паведныя бссврыставачныя.

КЛАСЫ ДЗЕЯСЛОВАЎ

ў 269. Класы дзеясловаў -- гэта групы дзеясловаў, якія адносяцца

да аднаго і таго ж спражэння і характарызуюцца тоеснымі фармальны-

мі суадносінамі асноў інфінітыва і цяперашняга часу. У лінгвістычнай

літаратуры прынята адрозніваць прадуктыўныяі пепрадуктыўныя кла-

сы. Калі мадэль формазмянення характэрна для вялікай групы дзеясло-

ваў, якая з'яўляецца адкрытай, таму што яца можа пастаянна папаў-

няцца новымі дзеясловамі, тады дзеясловы гэтай мадэлі ўваходзяць У

прадуктыўныклас. Калі ж мадэль формазмянення ахоплівае лексічную

групу дзеясловаў, якая з'яўляецца закрытай, таму што па тыпу дзсясло-

ваў гэтай групы новыя дзеясловыне ўтвараюцца, тадыгэта мадэль ува-

ходзіць у адзін з непрадуктыўных класаў.

Прадуктыўныя класы,

5 270. У залежнасці ад характару суадносін асповы інфінітыва і ас-

новы цяперашняга часу вылучаюцца чатыры прадуктыўныя класы.

Першы прадуктыўны клас

5971. Першы прадукты ўны клас аб'ядноўвае два падкласы.

Да падкласа А належаць дзеясловы з суадпосінамі ў асновах

а-- аў: чыт-а-ць-- чыт-аў-уць (чытаюць), мян-я-ць - лян-яў-уць (мяня-

юць).
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Гэта вялікая і разнастайная па семантыцы група дзеясловаў, якія

маюць свае структурныя асаблівасці. Сюды ўваходзяць дзеясловы на

“аць (-яць), -оўваць, -нічаць, -ічаць, -каць, матываваныя назоўнікамі,

прыметнікамі, дзеясловамі,выклічнікамі: абедаць, ахаць, грукаць, гу-

каць, пятляць, сядлаць, чыркаць, заліваць; ахарактарызоўваць, забін-

тоўваць; гаспадарнічаць, сталярнічаць, арыгінальнічаць, важнічаць,

скрытнічаць; войкаць, гаўкаць, мяўкацьі інш., а таксама нематываваныя

дзеясловы: гуляць, дбаць, ззяць, знаць, ківаць, кусаць, ламаць, мяняць,

мяшаць, падаць, страляць, хаваць, чапаць, чхацьі інш.

Да падкласа Б належаць дзеясловы з суадносінамі ў асновах

э, е-- эў, еў: гр-э-ць -- гр-зі-уць (грэюць), цямн-е-ць -- цямн-еў-уць (цям-

неюць). Сюды ўваходзяць дзеясловы на -ець (-эць) і -янець (-анець),

матываваныя назоўнікамі або прыметнікайі: багацець, бляднець, вадзя-

нець, дубянець, карчанець, касцянець, мацнець, мякчэць, слупянець,

умець, цямнець.
Да нематываваных дзеясловаў адносяцца: гавець, грэць, драяцвець,

ірдзець, калець, карпець, карэць, квітнець, карцець (разм.), млець, пець,

прэць, пятрэць (прастам.), спець, тлець.
Усе дзеясловы першага прадуктыўнага класа адносяцца да першага

спражэння. Аснова форм цяперашняга (будучага простага) часу заканч-
ваецца на і. Аснова форм прошлага часу заканчваецца на галосны. За-
піс у парадыгме арфаграфічны.

б 272. Узор парадыгмы

Цяперашні час

Адзіночны лік

Падклае А Падклае Б

Гас. чыта-ю грэ-ю занядужа-ю
Зас. чыта-еш грэ-еш занядужа-еш
Зас. чыта-е грэ-е занядужа-е

Множны лік

І ас.  чыта-ем грэ-гм занядужа-ем
2 ас.  чыта-еце грэ-еце занядужа-еце
Зас. чыта-юць грэ-юць занядужа-юць

Прошлы час

Адзіночны лік

Падклае А Падклас Б

м.р. чыта-ў грэ-ў занядужа-ў
ж.р. чытала грэ-д-а  занядужа-л-а
н.р. чыта-л-а грэ-л-а  занядужа-л-а

Множны лік

чыта-л-і грэ-л-і занядужа-л-і

Другі прадуктыўны клас

5 273. Да другога прадуктыўнага класа адносяцца дзея-
словыз суадносінамі ў асновах ну-- н: стук-ну-ць -- (яны) стук-н-уць,
ірва-ну-ць -- (яны) ірва-н-уць. У другі прадуктыўны клас уваходзяць
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матываваныя дзеясловыпа -нуць і -ануць, якія ўтвараюцца ад дзеясло-

ваў пезакончанага трывання пры дапамозе суфікса -ну- і яго варыяіпта

гайу- і маюць значэнне адпаактнасці дзеяння: зяваць--зяўнуць, лізаць--

лізнуць, скрыпець -- скрыпніць, уздыхаць -- уздыхнуць, ірваць -- ірва-

нуць, круціць--крутануць, рэзаць -- разануць, трэсці -- трасануць

і інш., а таксама рад нематываваных дзеясловаў, миогія з якіх не маюць

значэння аднаактнасці: апрануць, вярнуць, гарнуць, гнуць, кануць, мі-

нуць, рынуць, сунуць, тхнуць, ціснуць, цягнуць і некаторыя іншыя.

ў 274. Усе дзеясловы другога прадуктыўнага класа адпосяцца да

першага спражэння. Формы цяперашняга часу маюць у канцы асновы

пвёрды зычны н-- у формах 1-ай асобы адзіпочнага ліку і З-яй асобы

множнага ліку і мяккі зычны н” - у формах 2-ойі З-яй асобы адзіноч-

нага ліку і І-айі 2-ой асобы мпожпага ліку. Аснова форм прошлага часу

мае ў канцы спалучэнне яў.

ў 275. Узор парадыгмы

Цяперашні (будучы) час

Адзіночны лік

І] ас. стукн-у цісн-у

2 ас. стукн-еш цісн-еш

Зас. стукн-е цісн-е

Множны лік

І ас. стукн-ем цісн-ем

2 ас. стукн-еце цісн-еце

З ас. стукн-уць цісн-уць

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р. СтЦКНу-ў цісну-ў

ж.р. стукну-л-а цісну-л-а

н.р. стукнум-а цісну-л-а

Множны лік

стукну-4-і : цісну-л-і

Трэці прадуктыўны клас

6 976. Да трэцяга прадуктыўнага класа адносяцца дзея”

словы з суадносінамі ў асковах ава (ява) -- ўі: гарт-ава-ць -- гарт-ці-

уць (гартуюць), мал-ява-ць-- мал'-уруць (малююць). У гэты клас

уключаюцца дзеясловы ца -аваць (-яваць), апрача дзеяслова сумнявац-

ца, які адносіцца да падкласа А першага прадуктыўнага класа.

Дзеясловы трэцяга прадуктыўнага класа ўтвараюцца ў асноўным

ад славянскіх асноў назоўпікаў і якасных прыметнікаў пры дапамозе

суфікса -ава- (-ява-): дзень -- дняваць, жарт -- жартаваць, злы -- зла”

ваць, ноч -- начаваць, мілы -- мілаваць, свята -- святкаваць, сум -- С”
яаваць, хваля -- хваляваць. Адзначаецца гэты суфіксе і ў дзеясловах,

якія ўтвараюцца ад неславянскіх каранёў: арандаваць, атакаваць, ганд-
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ляваць, інтрыгаваць, камандаваць, рэкамендаваць, рэканструяваць, са-
лютаваць, траляваць, тэлеграфаваць, фатаграфаваць, штурмаваць і інш.
Суфіке -аба- (-ява-) можа быць часткай складаных суфіксаў -ствава-:
аратарстваваць, дырэктарстваваць, лідэрстваваць, п'янстваваць, царст-
ваваць; -ірава-: дырыжыраваць, зандзіраваць, мініраваць, манціраваць;
гізава: дэталізаваць, інвентарызаваць, калектывізаваць.

У трэці клас уключаецца некалькі дзеясловаў з невытворнай асцо-
вай: жаваць, каваць, кляваць (пра рыбу), пляваць, снаваць, соваць, цка-
ваць.

ў 277. Усе дзеясловы трэцяга класа адносяцца да.першага спражэн-
ня. Аснова цяперашняга часу заканчваецца на уў. Аснова прошлага часу
канчаецца наава.

ў 278. Узор парадыгмы

Цяперашні час

Адзіночны лік

Гас. атаку-ю дэталізу-ю плю-ю
2 ас. атакіу-еш дэталізу-еш плю-еш
Зас. атакуе дэталізу-е плю-е

Множны лік

І ас. атаку-ем дэталізу-ем плю-ём
2 ас. атаку-еце дэталізу-еце плю-яце
Зас. атаку-юць дэталізу-юць плю-юць

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р. атакава-ў дэталізава-ў плява-ў
жр.  атакавам-а дэталізава-л-а плява-л-а
н.р.  атакава-л-а дэталізава-л-а плява-л-а

Множны лік

атакава-л-і дэталізава-л-і плява-л-і

Чацвёрты прадуктыўны клас

ў 279. Да чацвёртага прадуктыўнага класа належаць
дзеясловы з суадносінамі ў асповах і (ы) -- нуль гука: помн-і-ць --
помн'-аць (помняць), важ-ы-ць -- важ-аць. Гэта дзеясловы, матываваныя
Ппазоўнікамі, прыметнікамі і лічэбнікамі: бяліць, дваіць, касіць, клеіць,
мыліць, сініць, траіць, а таксама нематываваныя дзеясловы, акрамя
біць, віць, ліць, піць, брыць, шыць, якія размяркоўваюцца па непрадук-
тыўных класах.

ў 280. Усе дзеясловы чацвёртага класа адносяцца да другога спра-
жкэння, Аснова цяперашняга часу заканчваецца па мяккі зычны, шыпячы
або р. Аснова прошлага часу заканчваецца на галосны.

Для дзеясловаў гэтага класа характэрна чаргавапне канцавых мяк-
кіх губных і зубных зычных асновы з губным - л” або з шыпя-
чым у 1-ай асобе адзіночнага ліку цяперашняга (будучага простага)
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часу і ў формах дзеепрыметнікаў залежнага стапу прошлага часу: б --

бл? -- церабіць -- цераблю, цярэбіш.. цярэблены; п-- пл! -- ляпіць--

ляплю, лепіш... леплены; м - ял”-- карміць -- кармлю, корміц...кормле-

ны; 8-4” (ва) -- ставіць - стаўлю, ставіц... стаўлены; ф- фг-

графіць -- графлю, графіш... графлёны; з -- ж -- вазіць -- важу, возіш...

вожаны; с-- ці -- насіць -- нашу, носіш... ношаны; ц--ч заахвоціць--

заахвочу, заахвоціш... заахвочаны; дз--дж -- хадзіць -- хаджу, ходзіш...

ходжаны.

ў 281. Узор парадыгмы

Цяперашні (будучы) час

Лдзіночны лік

Тас. ляпл-ю важ-у пушч-у

дас. леп-іш воз-іці пусц-іш

Зас. леп-іць воз-іць пусц-іць

Множны лік

Іас. леп-ім воз-ім пусц-ім

2 ас. леп-іце воз-іце пусціце

Зас. леп-яць воз-яць пусц-яць

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р.  ляпі-ў вазі-ў пусці-ў

ж.р. ляпі-ла вазі-л-а пусці-л-а

н.р. ляпіла вазі-л-а пусці-а-а

Множны лік

ляпі-л-і вазі-л-і пусці-л-і

Узаемадзеянне прадуктыўных класаў

б 982. Пры формазмянецні адбываецца ўзаемадзеянне дзеясловаў

розных прадуктыўных класаў, якое прыводзіць да пераразмеркавання

некаторых дзеяслоўных лексем унутры прадуктыўныхкласаў.

І. Дзеясловы уладзець, валадзець, халадзець (па дварэ), якія адно-

гіліся да трэцяга прадуктыўнага класа і мелі адпаведна формыуладзею,

валадзею,халадзее, перайшлі ў першы прадуктыўны клас і маюць фор-

мы уладаць, валодаць, халадаць. Параўн: Каб у час, тваю ўзняўшы

раць, быць ля стырна крутых падзей --і крыкнуць усёй зямлі -- устань

і кроўным правам валадзей (У. Хадыка); Ім увесь час вале даў

узвышаныі неастываючынастрой (Ц. Гартны).

9. Дзеясловы першага прадуктыўнага класа на а (дужацца, апрык-

раць, занядужаць, выкрасаць, красаць, мераць, муляць і пскаторыя ін-

шыя) замест дужаўся, апрыкраць, занядужаю, выкрасаю, мераю, мера”

еш, мерае, мераюць, муляе ўтвараюць формыпа мадэлі дзеясловаў чац-

вёртага прадуктыўцпага класа: дужыўся, апрыкрыць, занядужу, выкра-

шу, меру, мерыш, мерыць, (яны) мераць, муліць і г. д. Асабліва ўзаема-

дзеянне гэтых класаў праяўляецца ў інфінітыве і формах прошлага

часу: Клалі ў зямлю дробненькі гной, па аднаму, кожны на сваёй за-

нядбанай палосцы дужыўся, сам гаспадарі раскірэка коне гойкалі
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на ўсё поле і не маглі яе адужаць... (В. Каваль); Выбраў зацішнае
месца... наклаў у люльку тытуну, выкрасіў агню, закурыў (Я. Ко-

лас); Сонцаву ў першы ж дзень страявая апрыкрыла (І. Мележ);
Ды апрыкрыла ўсё (К. Крапіва); Пажывуць год, апрыкрыць
жыццё -- разлучаюцца, мучаць адзін аднаго (В. Каваль); - Заня-
дужыла нешта, сынок... Неяк аслабела дый годзе (А. Чарнышэвіч);

Тая ж, вядома, пасля цяжкіх страт зусім занядужыла (П. Кава-
лёў); Няўклюдныцвік балюча муліць пятку (А. Пысін); Ні кпін аб-
разлівых, ні слоў, што вушы муляць (П. Панчанка); Сяргей ехаў на
возе. Ляжаў на спіне і ўвесь час адчуваў, як муліла жэрдка (У. Чы-
грынаў); Вось трапілі некаторыя хваінкі за каўнер, муляць шыю

(М. Лынькоў); Што нам жураўліны вырай,-- 5 зор іскраў больш не
крэсіць (Я. Пушча); У вайну тата з губы і цэры «крэсіў» агонь
(І. Пташнікаў).

Прыведзеныя вышэй формы выходзяць за межылітаратурнай мовы
і з'яўляюцца адступленнямі ад нормы. Параўн. правільнае ўжыванне:
дужаўся, выкрасаў, апрыкрала, апрыкрае, занядужала, муляе, муляюць,
муляла, не красае, красаў. Абрыцкі рапарты прымае, хто чуў глушца,
якія токі, адлегласць мерае на крокі (Я. Колас); Узляцелі ду жац-

ца роем у палі з першай снежнай сцюжыцай лісце-матылі (А. Куля-
шоў); А ў небе тым часам ужо дужаецца сонца з густой замессю
хмар (В. Быкаў).

3. Пад уплывам дзеясловаў трэцяга прадуктыўнага класа зрэдку ў
дзеясловах першага прадуктыўнага класа суфікс -ва- можа чаргавацца
з -уў-. Напрыклад: Глянеш -- сэрца захватуе.. Колькі шчэ трэба

“нам сілы (М. Чарот); Трэба: захватвае. У гутарковай мове ўжываюцца
формытыпу нагадуе, нагадуюць, загадуе, загадуюць, распытуе, распы-
туюць, якія з'яўляюцца парушэннем літаратурнай нормы.

4. Адбываецца ўзаемадзеянне паміж дзеясловамі падкласа Б пер-

шага прадуктыўнага класа і чацвёртага класа. Дзеясловыдурэць 'за-
баўляцца, сваволіць”, зардзецца, заружавецца, заружавець, “саромецца,
тлець могуць атрымліваць канчаткі, якія характэрны для дзеясловаў
чацвёртага прадуктыўнага класа: Ты жыцця, брат, не здалееш, як ты
нідурыш, ні шалееш (Я. Колас); Хлопец, не дуры, выходзь (І. На-

вуменка); Ёй зрабілася сорамна, шчокі заружовіліся (Ул. Шаха-

вец); Заружовіўся бруёнічнік (П. Броўка); Твар яе заружо-
віўся, Што знайсці за прычыну? (П. Броўка); Заясней, зардзіся,
у славе неразвеўна, Нібы дзіва тое -- У казцы каралеўна (Я. Купала);

Як будуць салодка пахнуць ліпы, як зіхатліва зардзіцца сонечны

захад, халадком дыхне паветра (М. Вышынскі); Сказаць хацела нешта,

ды, мусіць, бацькі засаромілася (Я. Колас); Рыбкін густа пачыр-

ванеў і апусціў вочы, але не словы ўдзячнасці засаромілі яго

(А. Шашкоў); Сёння матчынай мовы, а заўтра засаромішся маці
самой? (Н. Гілевіч); Нібы ёсць нейкая прычына Саро я іцца ўласных

рук (А. Пысін); Мікіта трохі саролміўся, і прамова яго была не Зу-
сім гладкай (Я. Колас); Яны. не саромяцца адзін аднаго (А.За-

рэцкі); А каганец, Як бы губка, толькі т ліцца (Ф. Багушэвіч); Зоркі
роднай у сэрцы мне іскрынка тліць (Я. Купала).

Прыведзеныя вышэй формы з'яўляюцца адступленнем ад літаратур-

най нормы. Параўн. правільныя формы: Ну, Ігнат, глядзі, брат, Не
дурэй, вучыся (Я. Колас); Яны дурэлі да таго часу, пакуль маці

не прыкрыкнула (М. Дапіленка); Храй неба над зямлёю пачаў ру жа-

вець (Маладосць, 1974), а таксама зардзеўся, зардзеецца, засаромец-

ца, тлеецца, тлее. ;
5. Адзначаюцца выпадкі ўздзеяння дзеясловаў другога прадуктыў-
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нагакласа на чацвёрты. Напрыклад, замест літаратурнай іпфіпітыўнай

формы спыніцца і адпаведных асабовых форм спыяюся, спыніўся су-

стракаюцца формы тыпу спынуся, спынуўся, якія выходзяць за межы

літаратурнай нормы: Там-сям гэтым пахваліўся І сапсуў паперы:

Самспынуўся ў халоднай За ... свабоду веры (Я. Купала).

Непрадуктыўныя класы

ў 283. Дзеясловы, якія па суадпосіпах асновы іпфінітыва і асновы

цяперашняга часу не ўключаюцца пі ў адзін з чатырох пералічаных

вышэй класаў, складаюць групы непрадуктыўных класаў. Некаторыя

дзеясловы наогул адрозніваюцца індывідуальнымі формаўтваральны-

мі асаблівасцямі. Непрадуктыўныя 'класы дзеясловаў адчуваюць на

сабе ўплыў прадуктыўных тыпаў і пераходзяць у сістэму прадуктыў-

ных дзеясловаў, некаторыя маюць дублетныя формы пепрадуктыўных

і прадуктыўных класаў.
У

Першынепрадуктыўны клас

6984. Да першага непрадуктыўнага класа належаць

дзеясловы з суадносінамі ў асновах а--нуль гука: каз-а-ць-- каж

уць, веі-а-ць (веяць) -- веі-уць (веюць), рв-а-ць -- рв-уць.

Па характару канцавога зычнага асновы цяперашняга часу і па

наяўнасці або адсутнасці чаргавання ў асновах дзеясловы гэтага кла-

са дзеляцца на тры падкласы.
Падклас А ўключае дзеясловы з чаргаваннем апошніх зычных

асноў інфінітыва і цяперашняга часу ва ўсіх асабовых формах. Адзна-

чаюцца наступныя чаргаванні:
з-- ж (казаць -- кажу, кажаш... кажуць);
с-- ш (пісаць -- пішу, пішаш... пішуць); “

т--ч (шаптаць -- шапчу, шэпчаш... шэпчуць);

п--пл! (сыпаць - сыплю, сыплеш.., сыплюць);

м-- ял” (драмаць -- драмлю, дрэмлеш... дрэмлюць).

Заўвага. Толькі ў дзеясловах лгаць і ткаць чаргаванне г, к з шыпячымі адсут-

нічае ў І-ай асобе адзіночнага і З-яй асобе множнага ліку: лгаць -- лёў, лжэш, лжэ,

джом, лжаце, лгуць; ткаць -- тку, тчэш,тчэ, тчом, тчаце, ткуць.

У дзеясловах слаць і прыслаць адзначаюцца нерэгулярныя чарга-

ванні: слаць -- сцялю, сцелеш.. сцелюць; прыслаць-- прышлю, пры-

шлеш... прышлюць.
Чаргавапне цвёрдых зычных з мяккімі або зацвярдзелымі зычнымі:

л--л” (слаць -- шлю, шлеш... шлюць);
н--н' (стагнаць -- стагну, стогнеш... стогнуць);
в -- в” (рваць - рву, рвеш... рвуць);
с--с” (ссаць - сеу, ссеш... ссуць);
д-- дж (ждаць-- жду, жджэ... ждуць);
р цвёрды-- р зацвярдзелы (араць -- ару, арэй:... аруць).

Чаргуюцца таксама спалучэнні зычных:
ск--ша (пляскаць -- пляшчу, плешчаш... плешчуць);

ст--шч (хвастаць -- хвашчу, хвошчаш... хвошчуць).

Некаторыя дзеясловы гэтай групы з асновай па х, х, а таксама на

ск і ст падвяргаюцца ўплыву з боку дзеясловаў першага прадуктыў-

нага класа. Да ліку такіх дзеясловаў трэба аднесці калыхаць, клікаць,

паласкаць, пляскаць, скакаць, смыкаць, хвастаць і пскаторыя іцшыя.
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У выпіку ўзаемадзеяння гэтых дзеясловаў з дзеясловамі першага пра-
дуктыўнага класа тыпу чытаць, гартаць, макаць пералічаныя вышэй
дзеясловы могуць мець паралельныя асабовыя формы:

   

 

 

““кальшу, калышаш, калыша ... калышуць
калыхаць --

з-калыхаю, калыхаеш, калыхае ... калыхаюць

, “клічу, клічаш, кліча ... клічуць
клікаць “І

--клікаю, клікаеш, клікае ... клікаюць

“-смычу, смычаш, смыча ... смычуць
смыкаць --

--смыкаю, смыкасш, смыкае ... смыкаюць

““палашчу, палошчаш, палошча ... палошчуць
паласкаць--

“-паласкаю, паласкаеш, паласкае ... паласкаюць

““пляшчу, плешчаш, плешча ... плешчуць
пляскаць -

--пляскаю, пляскаеш, пляскае ... пляскаюць

“-Хвашчу, хвошчаш, хвошча ... хвошчуць
хвастаць --

--двастаю, хвастаеш, хвастаг ... хвастаюць

Для дзеяслова слыкаць у якасці літаратурнай нормы замацаваліся
варыянтныя формы смычу, смычаіш, смыча... і сныкаю, смыкаеш, смы-
кае. ,

Для дзеясловаў калыхаць, клікаць, паласкаць, пляскаць, хвастаць
у якасці літаратурнай нормы замацаваліся формы, утвораныя па ма-
дэлі першага непрадуктыўнага класа: кальшу, клічу, палашчу, пляшчу,
хвашчу. Формы калыхаю, клікаю, паласкаю, пляскаю, хвастаю, якія
ўтвараюцца па мадэлі дзеясловаў першага прадуктыўнага класа, су-
стракаюцца ў мове мастацкай літаратуры: Імкне ручаінамі празрыстая
вада, калыхае ў сабе срэбнае цельца маленькай вясёлай міроны
(Ул. Караткевіч); Ла Дэнтральную плошчу ўступілі першыя калоны
ўсіх пяці раёнаў горада. Над імі калыхаюцца пераходныя Чырво-
ныя Сцягі Савета Міністраў БССР і Белсаўпрофа (Звязда, 1969); Я
толькі кліч клікаю і разношу гэтую весць усім чыста ад хаты да ха-
ты (Я. Купала).

Дзеясловы першага прадуктыўнага класа аказваюць уплыў па дзея-
словы першага непрадуктыўнага класа з канцавымі зычнымі м іл у
аснове:

 

ра” дрэмлеш, дрэмле...дрэмлюць

 

 

 

драмаць

' драмаю, драмаеш, драмае...драмаюць

кляпаю, кляпаеіш, кляпае...кляпаюць
кляпаць----- ,

кляплю, клеплеш, клепле...клеплюць

шчыплю, шчыплеш, шчыпле... шчыплюць
авыпаць---]

 шцыпаю, ічыпасц, шчыпае.,шчыпаюць
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Для дзеясловаў кляпаць і шчыпаць у якасці літаратурпай норме

выступаюць паралельныя формы: клялаю і кляплю... кляпаюць і клеп-

люць, шчыпаю і шчыплю.., шчыпаюць і шчыплюць.

Для дзеяслова драмаць нормай лічацца формы драмлю, дрэмлеці...

дрэмлюць.
б 285. Падклас Б уключае дзсясловы, у якіх аснова цяперашняга

часу заканчваецца па ], а аснова інфінітыва -- на ]а; веўа-ць (веяць) --

веі-уць (веюць). Сюды адносяцца дзеясловы баяць, бляяць, веяць, ка-

яцца, лаяць, пяяць, сеяць, смяяцца,

б 986. Падклас В уключае дзсясловы, у якіх наглядасцца чарга-

ванне галосных е(я), а ў аснове цяперашпяга часу з адсутнасцю га-

лосцага ў аснове іпфінітыва. Сюды ўключаецца некалькі дзеясловаў:

бра-ць--бяр-уць, дра-ць-- дзяр-цць,  зва-ць-- завуць, пра-ць--

пяр-уць.

ў 287. Узор парадыгмы

Цяперашні час

Адзіночны лік

Падклас А Падклас Б Падклас В

І ас. піш-у калыш-у сыпл-ю рву ару вю  бяр-у

9 ас. пішаш калынсаш сыпле рвеш ар-зш вееш бяр-зш

Зас. піш-а калыш-а сыпл-е рв-е ар-э ве-е бяр-з

Множны лік

ас. піш-ам кальшсам сыплем Шрвём аром веем бяром

9 ас. пішаце кальш-аце сыпл-еце рвяце ар-ацё ве- еце бер-аце

З ас. пішуць калышуць сыплюць рвуць ар-уцё ве-юць бяр-уць

Прошлычас

Адзіночны лік

м. р. пісюў

/

калыха-ў сыпа-ў рва-ў ара-ў вея-ў браў

ж. р. піса--а калыхала сыпата рва ара-д-а вея-д-а брама

и. р. піса калыхала сыпаа рыла врага вея-д-а брам-а

Множнылік

піса-л-і  калыха-л-і сыпа-4-і рва-л-і ара-а-і вея-л-і бра-л-і

Другі непрадуктыўны клас

6 288. Да другога непр адуктыўнага класа належаць дзея-

словы з суадносінамі ў асновах а -- нуль гука, е(з) - нуль гука: ляж-

а-ць-- (яны) ляж-аць, сядз-е-ць -- сядз-яць. У залежнасці ад якасці

апошняга галоснага асновы інфінітыва дзеясловы другога класа дзе-

ляцца па два падкласы.
Дападкласа А адносяцца дзеясловы З асновай інфінітыва на аі

асновай цяперашняга часу на зычны: маўча-ць -- маўч-у, маўч-ыцш...

маўч-аць. Большасць дзеясловаў гэтага падкласа мае ў аснове цяпе-

рашняга часу шыпячыя ж (дж), ч; блішчаць, бражджаць, бурчаць, ве-

рашчаць, вішчаць, гучаць, дрыжаць, журчаць, імчаць, крычаць, ля-

жаць, маўчаць, пішчаць, тарчаць (тырчаць), трашчаць, цурчаць, а так-

сама дзеясловы ламаць (з чаргаваннем м--мл” у аснове цяперашняга

часу: ламлю, ломіш... ломяць), спаць (з чаргаваццем п--па” у аспове

цяперашняга часу: сплю, спіш... спяць), гнаць (з паяўленнем беглага
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галоснага ў аснове цяперашняга часу: ганю, гоні... гоняць) і дзеясло-
вы з асновай на ў у аспове цяперашняга часу: баяцца, стаяць.

Да падкласа Б адносяцца дзеясловыз асновай інфінітыва на е
і асновай цяперашняга часу на зычны: шуме-ць -- шум-яць, глядзе-ць--
глядз-яць. Сюды адносяцца дзеясловы: бліскацець, бразгацець, вісець,
вярцець, глядзець, грукацець, грымець, гудзець, дрыгацець, дудзець,
дымець, звінець, зіхацець, карцець, кіпець, лапацець, ліпець, ляцець,
мігцець, мільгацець, ненавідзець, рупець, рыпець, свіцецца, свярбець,
сіпець, скрыпець, слізгацець, смылець, смярдзець, сядзець, тарахцець,
трымцець, храбусцець, хрусцець, хрыпець, цьмець, цярпець, шалясцець,
шамацець, шапацець, шаргацець, шумець, шчымець, шыпець, а такса-
ма імжэць, кішэць, свірчэць, сквірчэць, цурчэць і гарэць, курэць.

У дзеясловах гэтага падкласа з мяккім зычныму аснове ў1-ай асо-
бе адзіночнага ліку і формах дзеепрыметніка залежнага стану прош-
лага часу маюць месца чаргаванні: с--ш (вісець-вішу, вісіш... вісяць;
падвешаны); дз'--дж (глядзець -- гляджу, глядзіш... глядзяць; пад-
гледжаны); ц--ч (вярцець вярчу, верціш.. верцяць; заверчаны);
м--ма” (шумець-шумлю, шуміш, шуміць. шумяць); п--па (шы-
пець--шыплю, шыпіш, шыпіць. шыпяць); сц--шч (храбусцець--
храбушчу, храбусціш, храбусціць... храбусцяць).

Заўвага. Ад дзеяслова ляцець (і прыставачных утварэнняў) у мове мастацкай
літаратуры і размоўным стылі ўжываюцца часам формыляту (1-ая асоба адзіночнага
ліку) і лятуць (З-яя асоба множнага піку), напрыклад: [скры лятуць да світання ў
цемру і снег, як жывыя чмялі (Ул. Караткевіч); -- Дзеці- яны вырастаюць і лятуць,
У іх свой клопат, яны свае гнёзды ўюць (А. Марціновіч). Гэтыя формы, магчыма, паяві-
ліся па аналогіі з асабовымі формамі дзеяслоза лятаць і з'яўляюцца парушэннемліта-
ратурнай нормы.

Літаратурнай нормай трэба лічыць формы лячу, ляцца, ляціць, ляцім, леціце, ля-
цяць.

Некаторыя дзеясловы другога непрадуктыўнага класа падвяргаюцца
ўплыву дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа. Гэты ўплыў най-
больш яскрава выяўляецца ў формах прошлага часу прыставачных
дзеясловаў, у якіх наглядаецца замена націскных суфіксальных галос-
пых ненаціскнымі, напрыклад: Пасека аж белая ад іх,- нібы гэта не
сіўцы, а ржышча выгарала, адлежы лася пад сонцам, вымакла, як
каноплі ў вадзе, а цяпер зноў узнялося шчоткай (І. Пташнікаў); Яна
змоўчыла троху (А. Зарэцкі); Недзе грукнуў дзяцел. Змоўчыў,
мабыць выскачыла рысь (П. Броўка); Сядзіць ён ціхутка, адасоблена,
пільна ў зоркае неба ўгледзіўся (Я. Крупенька); Загледзіліся
на настаўніцу (Я. Брыль); Ён загледзіў яе і выйшаў з хаты (В. Ма-
еўскі). Формы адлежылася, змоўчыла, змоўчыў, уеледзіўся і падобныя
павінны кваліфікавацца як парушэнне літаратурнай нормы. Ад дзся-
словаў адлежацца, змоўчаць, угледзецца, загледзець нарматыўнымі
з'яўляюцца формы адлежалася, змоўчала, змоўчаў, угледзеўся, за-
гледзеў.

Усе дзеясловы другога непрадуктыўнага класа належаць да друго-
га спражэння.

ў 289. Узор парадыгмы

Цяперашні час

“Адзіпочны лік

Падклас А Падклае Б

Г ас. маўчу стало глядж-у скрыпачо еар-у
2 ас. маўчыш сіпа-йн глядз-іи скрып-іш у гарэ
Зас. лмаўіыць  ста-іць глядз-іць скрыпіць  гар-ыць



Множны лік

І ас маўсым ста-ім глядз-ім скрып-ім гар-ым

9 ас. лмаўч-ыце ста-іце гледз-іце скрып-іце  гар-ыце

З ас. маўч-аць ста-яць глядз-яць  скрып-яце  гар-аць

Прошлы-час

Адзіночны лік

р.  маўча-ў стая-ў глядзе-ў скрыне-ў гарэ-ў

зр. маўнала стаяла глядзе-л-а скрыпе-ла гарэ-л-а

р. лаўа-ла стаяла глядзе-д-а скрыпе-лаа гарэ-лаа
х
а

Множны лік

маўна-л-і стаялі глядзе-лі скрыпе-ді  гарэ-л-і

Трэці непрадуктыўны клас

5 290. Да трэцяга непрадуктыўнага класа належаць дзея-

словы з суадносінамі ў асновах ну--н: мок-ну-ць -- (яны) Ммок-н-уць,

ажоўк-ну-ць -- (яны) асоўк-н-уць. У формах прошлага часу гэтыя дзея-

словыстрачваюць суфікс -ну-.

Сюды адносяцца беспрыставачныя дзеясловы, якія абазначаюць

стан: блякнуць, бракнуць, віснуць, вытхнуцца, вязнуць, гаснуць, гі-

нуць, глухнуць, горкнуць, гразнуць, грузнуць, гуснуць, дохнуць, друз-

нуць, дрыхнуць, жоўкнуць, жухнуць, затхнуцца, зызнуць, зябнуць, кіс-

нуць, крэпнуць, ліпнуць, мерзнуць, меркнуць, мокнуць, моўкнуць, мяк-

нуць, нікнуць, пахнуць, прагнуць, пухнуць, сіпнуць, слабнуць, слепнуць,

смагнуць, сохнуць, стынуць, тухнуць, тхнуць, уваскрэснуць, хрыпнуць,

ціхнуць, цягнуць, чахнуць, чэзнуць, а таксама дзеясловы, якія на сучас-

ным этапе лічацца невытворнымі або маюць звязаную аснову: абрыд-

нуць, абрызгнуць, заскарузнуць, захраснуць, пазбегнуць, прасякнуць,

спасцігнуць, спрахнуць; адвергнуць, вывергнуць, зверёнуць, падверг-

нуць, ўвергнуць; абвыкнуць, адвыкнуць, звыкнуце, прывыкнуць; на-

бухнуць, разбухнуць; набракнуць, разбракнуць; дасягнуць, перасяг-

нуць. Толькі прыставачныя дзеясловы адвергнуць, падвергнуць, дасяг-

нуць, перасягнуць, спасціенуць і некаторыя іншыя абазначаюць дзеянне.

Дзеясловы трэцяга непрадуктыўнага класа адчуваюць иа сабе

значны ўплыў дзеясловаў другога прадуктыўнага класа, што абумоў-

лена падабенствам структурыі суадносін асноў інфінітыва і цяпераш-

няга часу. Уплыў заключаецца ў тым, што многія беспрыставачныя

дзеясловы трэцяга непрадуктыўнага класа ў формах прошлага часу

мужчынскага роду могуць захоўваць суфікс -ну-, напрыклад: блякнуў,

віснуў, вязнуў, вянуў, горкнуў, жоўкнуў, ліпнуў, пахнуў, прагнуў, сіп-

нуў і інш.
У формах жаночага і піякага роду і ў формах множнага ліку прош-

лага часу, а таксама ў прыставачных дзеясловах уплыў другога пра-

дуктыўнага класа значна меншы. Тут як літаратурная норма ў асноў-

ным выступаюць формы без суфікса -ну-: вяла, вялі, завяў, завялі; гас-

ла, гаслі, пагас, згаслі; глухла, глухлі, аглух, заглухлі; гразла, гразлі,

заграз, загразлі; зябла, зяблі, азяб, азябліі г. д.

Але ад прыставачных утварэнняў дзеясловаў гінуць, цягнуць, пра-

гнуць, а таксама дасягнуць, вытхнуцца, затхнуцца ўсе формы прошла-
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га часу ў літаратурнай мове павінны ўжывацца з суфіксам -ну-: загі-
нуў, загінула, загінулі; прыцягнуў, прыцягнула, прыцягнулі; запрагнуў,

запрагнула, запрагнулі; дасягнуў, дасягнула, дасягнулі; вытхнуўся,
вытхнулася, вытхнуліся; затхнуўся, загхнулася, Затхнуліся. Формыгэ-
тых дзеясловаў без суфікса -ну- (прыцяг, выцяг, выцягла, запрае, за-
прагла, дасяг, дасяглі, вытхлася, Затхлася) з'яўляюцца парушэннем
літаратурнай нормы. .

Большасць дзеясловаў трэцяга непрадуктыўнага класа, у якіх у су-
часнай мове прыстаўка не выдзяляецца, у прошлымчасе маюць форму
мужчынскага роду з суфіксам -ну-: уракнуць -- уракнуў, прасякнуць --
прасякнуў, абвергнуць - абвергнуў, пазбегнуць -- пазбегнуў, абрыд-
нуць--абрыднуў, абрызгнуць-- абрызгнуў, заскарузнуць -- заска-

руЗнуў.
Для дзеясловаў абвыкнуць, адвыкнуць, прывыкнуць, набракнуць,

набухнуць, захраснуць, спрахнуць, спасцігнуць літаратурнымі лічацца
формыбез суфікса -ну-: абвык, адвык, прывык, набрак, набух, захрас,
Спрах, спасціг.

Формы жаночага роду і формы множнага ліку ўсіх гэтых дзеясло-
ваў утвараюцца пераважна без суфікса -ну-: уракла, ураклі; прасякла,
прасяклі; абвергла, абверглі; пазбегла, пазбеглі; набракла” набраклі;
спрахла, спрахлі; спасцігла, спасцігліі інш.

Усе дзеясловытрэцяга непрадуктыўнага класа адносяцца да першага
спражэння. Формы цяперашняга часу ўсіх дзеясловаў гэтага класа
маюць цвёрды зычны-н- у формах 1-ай асобы адзіночнага ліку і З-яй
асобы множнага ліку і мяккі зычны-я”- у формах 2-ой і З-яй асобы
адзіночнагаліку і І-айі 2-ой асобы множнага ліку.

ў 291. Узор парадыгмы

Цяперашні (будучы) час

Адзіночны лік

І ас. лерзн-у прывыкн-у мокн-цу
2 ас. мерзн-еш прывыкн-еш мокн-еі
З ас. мерзн-е прывыкн-е мокн-е

Множны лік

І ас. мерэзн-ем прывыкн-ем мокн-ем
2 ас. лмерзн-сце прывыкн-еце мокн-еце
З ас. мерэн-уць прывыкн-уць мокн-уць

Прошлы час

Адзіпочны лік

м.р. мёрз прывык мок
ж.р. мера-л-а прывык-л-а мок-л-а
нр.  мерз-л-а прывык-л-а. мок-л-а

Множны лік

мерз-л-і прывык-4-і мок-л-і

Чацвёрты непрадуктыўны клас

б 292, Да чацвёртага пепрадуктыўнага класа адносяцца

дзеясловы, інфіпітыў якіх заканчваецца на -ці, “сці: вез-ці, дзяўб-ці,

кла-сці, цер-ці. У залежнасці ад характару апошияга зычнага асновы
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дзеясловы чацвёртага пепрадуктыўнага класа дзеляцца на тры пад-

класы.
.

Падклас А аб'ядноўвае дзеясловы на -ці, у якіх аснова інфіміты-

ва і асцова цяперашияга часу супадаюць. Апошпі зычны асновы:

з (вез-ці -- вяз-уць, вярз-ці -- вярз-уць, грыз-ці-- грыз-уць, лез-ці--

лез-уць, паўз-ці -- наўз-уць); с (нес-ці-- няс-уць, трэс-ці -- трас-уць);

б (дзяўб-ці - дзяўб-цць, скарб-ці -- скраб-уць, скуб-ці--скуб-уць, ерэб-

ці-- граб-уць); п (сап-ці -- сап-уць, храп-ці -- храп-уць, чаўп-ці--

чаўп-уце); р (дзер-ці-- дзяр-уць, жэр-ці -- жар-уць); в, які чаргуецца з

ў (раў-ці -- рав-уць). Апошці зычны асновы з'яўляецца апошшім гукам

у формах прошлага часу мужчынскага роду: вёз, нёс, дзёўб, соп, дзёр,

жоріг. д.

Заўвага. Пад уплывам дзеясловаў на -сці тыпу брысці, плесці, месці ў некато-

рых дзеясловах на -ці з папярэднім губным перад -ці паяўляецца с: грабсці, дзяўбсці,

скрабсці, храпсці, чаўпсці, раўсці. Аднак гэтыя формы лічацца дыялектнымі,

Падклас Б аб'ядноўвае дзеясловы на -сці, у якіх асцова цяпе-

рашняга часу заканчваецца на д або т: класці -- клад-уць, мес-ці --

мят-уць. У гэты падклас адносяцца дзеясловы брысці, весці, енесці,

гусці, класці, красці, месці, пасці, плесці, прасці, сесці, цвісці. Формы

прошлага часу ўтвараюцца шляхам далучэнця суфікса -л- да асновы

інфінітыва: кла-сці -- кла-ў, кла-л-а; пле-сці - плё-ў, пля-л-а.

У падклас В уваходзяць дзеясловы мерці, перці, церці, распас-

церці. У аснове цяперашняга часу гэтых дзеясловаў выпадае беглы га-

ласные: перці -- пру, прэш, прэ... пруць; распасцерці -- распастру, рас-

пастрэш, распастрэ.. распаструць; церці--тру, трэш, трэ.. труць.

У формах прошлага часу, а таксама ў дзеепрыметніках залежнага ста-

ну прошлага часу і дзеепрыслоўях гук е ўзнаўляецца: перці

-

пру...

пруць, пёр, перла... запёрты, запёршы; церці-тру... труць, цёр, церла...

пацёрты, пацёршы.

Да чацвёртага непрадуктыўнага класа адносяцца таксама дзеясло-

вы расці і клясці, але яны маюць некаторыя асаблівасці пры форма-

ўтварэнні.
Дзеяслоў расці ўтварае формы цяперашняга часу ад асновы раст-:

раст-у, расц-еш... раст-уць, а формы прошлага часу ўтвараюцца ад ас-

новырос- (рас-): рос, рас-л-а, рас-л-9, рас-л-і.

Дзеяслоў клясці ўтварае формы цяперашняга часу ад асновы клян-:

клян-у, клян-еш, клян-е... клян-уць, а формы прошлага часу ад асновы

кля-: кля-ў, кля-л-а, кля-л-9, кля-4-і,

Усе дзеясловы чацвёртага непрадуктыўнага класа адносяцца да

першага спражэння. Асновы форм цяперашняга часу маюць у канцы

цвёрды зычны (у І-ай асобе адзіночнага ліку і З-яй асобе множнага

ліку) і мяккі зычны (у 2-ой і З-яй асобе адзіночнага ліку і І-ай і

9.ой асобе множнага ліку), акрамя дзеясловаў з асновайна р.

993. Узор парадыгмыр пар:

Цяперашні час

Адзіночны лік

Падклас А Падклас Б Падклас В

1 ас. няс-у дзяўб-у клад-у мят-у трэ

9 ас. няс-ёш дзяўбеш кладзеш мяцеш трэ

З ас. нясе дзяўбе кладзе

р

мяц-е тр-з
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Множны лік

ас. нас-ём дзяўб-ём кладзём  мяцём тр-ом

ас. нес-яцёе  дзеўд-яце кладз-яце мец-яце  пір-аце

ас. няс-цць дзяўб-ць кладуць мятаць труцьс
э

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р. нёс дзёўб кла-ў лмё-ў цёр
ж.р. нес--а дзяўб-ла клала мяла цер-л-а
и.р. несла дзяўб-лю клала мяло церына

Множны лік

нес-д-і дзяўб--і кла-ді мялі цер-л-і

Пяты непрадуктыўныклас

6 294. Да пятага непрадуктыўнага класа адносяцца дзея-

словы, інфінітыў якіх заканчваецца на -чы(-ч), а аснова цяперашняга

часу -- на заднеязычныяг, к, якія чаргуюцца з ж, ч: таў-чы -- таўк-у,

таўч-эш; бераг-чы -- бераг-у, бераж-эш. Аснова прошлага часу заканч-

ваецца на г або к: бярог, бераг-л-а, тоўк, таўк-л-а.

У пяты непрадуктыўны класе уваходзяць беспрыставачныя дзеясло-

вы: валачы, берагчы, легчы, магчы, прэгчы 'смажыць, пячы, сячы

(і секчы), стрыгчы, сцерагчы, таўчы, цячы, а таксама дзеясловыса звя-

занымі асновамі: адпрэгчы, выпрагчы, запрэгчы, падпрэгчы, перапрэг-

чы, прыпрэгчы, распрэгчы; адрачыся, вырачыся, зрачыся, урачы, ура-

чыся.

Заўвага. Ад дзеяслова магчы не ўтвараецца форма загаднага ладу.

Усе дсясловы пятага непрадуктыўнага класа адносяцца да першага

спражэння.

б 295. Узор парадыгмы

Цяперашні час

Адзіночны лік

І ас. стрыг-у таўк-у
2 ас. стрыж-эш таўч-эш
З ас. стрыж-э таўч-э

Множны лік

І ас. стрызж-ом таўч-ом

2 ас. стрыж-аце таўч-аце
З ас. сітрыг-уць таўк-уць

Прошлычас

Адзіночны лік “

м.р. сіпрыг тоўк

ж.р. стрые-л-а таўк-л-а

н.р.  стрые-л-а таўк-л-о

Множны лік

стрые-л-і таўк-л-і
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Шосты непрадуктыўны клас

6 296. Да шостага непрадуктыўнага класа належаць дзея-

словы з суадносіпамі ў асновах а(я)--насавы зычны: жа-ць-жн-у,

мя-ць -- мн-у, абня-ць -- абнім-у.

У залежнасці ад таго, якім насавым заканчваецца аснова цяпераш-

пяга часу, дзеясловы гэтага класа падзяляюцца на два падкласы.

Падклас А аб'ядноўвае дзеясловы з асновай цяперашипяга часу

на зычны н: жаць, мяць, пяць, цяць і прыставачныя адіх, а таксама

лзеясловы са звязанай асновай: зачаць, пачаць, распачаць, усчаць.

У падклас Б уваходзяць дзеясловы з асновай цяперашняга часу

на зычны м: зня-ць -- знім-уць. Гэта дзеясловы са звязанай асцовай

-ня-: абняць, адняць, выняць, даняць, заняць, зняць, наняць, падняць,

пераняць, паняць, праняць, прыняць, разняць, успрыняць, узняць і не-

каторыя іншыя,а таксама дзеяслоў узяць. “

У залежнасці ад утварэння форм цяперашняга часу дзеясловы пад-

класа Б дзеляцца на трыгрупы.

1. Дзеясловы з прыстаўкай на галосны, У якіх адбываецца чарга-

ванне асноў -ня- -- -йм-: да-ня-ць -- да-йм-у, до-йм-еш... до-йм-уць; за-

ня-ць -- за-мін-у, зо-йм-еш... зо-йм-уць; пера-ня-ць-- пера-йм-у, пяро-

йм-еш... пяро-йм-ццьі г. д.

9, Дзеясловы з прыстаўкай на зычныі з чаргаванпем асноў -ня- --

гнім-: аб-ня-ць-- аб-нім-у, аб-нім-еш... аб-нім-уць; ад-ня-ць -- ад-нім-ў,

ад-нім-еш... ад-нім-уць; з-ня-ць -- з-ніж-у, з-нім-ёш... з-нім-уць; пад-

ня-ць -- пад-нім-у, пад-нін-еш... пад-нім-уць; раз-ня-ць -- раз-нім-ў,

раз-нім-еш... раз-нім-уць; уз-ня-ць -- уз-німж-у, уз-нім-еш... уз-нім-уць,

Дзеясловы, за выключэннем тых, прыстаўка якіх канчаецца на д,

могуць мець варыянтныя формыз мецай я на д: з-дым-у, раз-дым-ў,

уз-бдым-у. Ад дзеясловаў з прыстаўкамі ад-, пад- адзначаюцца формы

ад-ым-у, пад-ым-у. Аднак гэтыя формы ўжываюцца радзей.

З. Дзеясловы выняць, прыняць, успрыняць характарызуюцца чарга-

ваннем асноў -ня- -- -м-: вы-ня-ць -- вы-м-ў, вы-м-еш.. вы-м-ўць; пры”

ня-ць--пры-м-у, пры-м-еш.. пры-м-уць;  успры-ня-ць-- успры-м-у,

успры-м-еш... успры-м-цць.

Заўвага. Формы выйму, выйме, выйу, выне, вынуў, вынімі, якія сустракаюцца

ў мове мастацкай літаратуры і гутарковай мове, з'яўляюцца адступленнем ад літара-

турнай нормы:-- Бо што спісана пяром, не выймс і сякера (Я. Купала); Але ж та-

кія ў пана скуткі, што мусіць вынуць з іх гвазды (Я. Колас); І медалі выне са

скрыні, унуку пакажа (М. Лыцпькоў); Тады хоць сэрца вынімі (Н. Гілевіч); Андрэй

вынуў з зубоў люльку (Я. Колас); Афіцэр. вы нуў з кішэні нейкую паперу

(М. Лынькоў).

Дзеясловы шостага непрадуктыўнага класа адносяцца да першага

спражэння. Асновы форм цяперашняга часу маюць у канцы цвёрды

зычны я або я у І-ай асобе адзіночнага лікуі З-яй асобе множнага ліку

і мяккі зычны й” або м” у 2-ой і З-яй асобе адзіночнага ліку і І-айі 2-ой

асобе множнага ліку. ,

5 297. Узор парадыгмы

Цяперашні (будучы) час

Адзіночны лік

Падклае А Падклас Б

рас. жн-у ян-у пачн-ў займ-у аднім-у выму

9 ас. жнлнёш пачнеш зойм-еш Уаднімеш  вым-сш

Зас. жн-е же пачн-е зойм-е аднім-е выл-е
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Множны лік

І ас. жнём мнём  пачн-ём зойм-ем адніж-ем вымем
2 ас. жн-яце мн-яце пацн-яце звойм-еце аднім-еце вылм-еце
З ас. жнуць мнуць пачн-уць зоймуць  аднім-уць выл-цць

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р. жаў мя-ў пача-ў заня-ў адня-ў выня-ў
ж.р. жала мяла пачала заня-л-а адня-л-а выня-л-а
н.р. жала мяла пашло заня-лю адня-лю выняла

Множны лік

жа-лі мя--і пачалі заня-л-і адня-л-і выня-л-і

Дзеяслоў узяць мае наступныя формы: вазьму, возьмеш, возьме,
возьмем, возьмеце, возьмуць; узяў, узяла, узяло, узялі, вазьмі, вазьмі-
це; узяўшы, узяты,

Сёмы непрадуктыўны клас

б 298. Да сёмага непрадуктыўнага класа адносяцца дзея-
словы, якія ў аснове інфінітыва маюць поўнагалоссе -оло-, -оро-: калоць,
малоць, палоць; бароцца, пароць, Поўнагалоссе адсутнічае ў формах
пяперашняга часу і захоўваецца ў формах прошлага часуі дзеепрымет
ніках прошлага часу залежнага стану: палоць палю, полеш, поле.
полюць, палоў, палола, палолі, полаты; пароць -- пару, пораш, пора...
поруць, пароў, парола, паролі, пораты. У аснове прошлага часу і аснове
цяперашняга часу адбываецца чаргаванне 2- 4”: кале-л-а -- кол-юць,
пало-л-а -- пол-юць. У дзеяслове малоць адбывасцуа чаргавацне галос-
ных а-- е: мало-л-а -- мелюць.

Дзеясловы сёмага непрадуктыўнага класа спрагаюцца па першаму
спражэнню.

ў 299. Узор парадыгмы

Цяперашні час ;

Адзіночны лік

І ас. пал-ю пар-у
2 ас. полеш пор-аш
З ас. . под-е пор-а

Множны лік

І ас. пол-ем пор-ам
9 ас. пол-сце пор-аце
З ас. пол-юць пор-ўць

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р.  пало-ў паро-ў
ж.р, пало-л-а паро-4-а
н.р. лало-л-а паро-л-а

Множпы лік

пало-4-і паро-л-і
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Пад уплывам дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа тыпу

насіць, клеіць дзеясловы разглядаемай групы ў формах цяперашняга

часу (пераважна ў формах З-яй асобы адзіночнага ліку) часам ужы-

ваюцца з капчаткамі -іць (сыць), -яць (-аце): ён поліць, коліць, по-

рыць; яны поляць, коляць, пораць, Такія формысустракаюцца ў мове

мастацкай літаратуры, у гутарковай мове, адпак яны це з'яўляюцца

нарматыўнымі: Ён коліць вачыма цемру, ды нічога не бачыць

(З. Бядуля); Думкі коляцье мазгі Антона, нібы іголкі (З. Бядуля);

Меліць гром над полем хмары, дождж густы, сціодзёны сыпіць

(М. Танк); І дораць іў вочы пераць (Прыказка).

Восьмы непрадуктыўны клас

ў 300. Да восьмага непрадуктыўнага класа палежаць

дзеясловы з суадносінамі ў асновах ва--]: да-ва-ць- да-ўуць (да-

юць).
У гэты клас уваходзяць дзеясловы даваць, дзяваць, ставаць і ўсе

прыставачныя ўтварэнні ад іх (выдаваць, надаваць, раздаваць; падзя-

ваць, падзявацца; уставаць, прыставаць і інш.), а заксама дзеясловыса

звязанымі асновамі: адзяваць, пераадзяваць, раздзявацца, раздзяваць;

спадзявацца; дазнавацца, пазнаваць, прызнавацца, прызнаваць; адта-

ваць, падтаваць, пратаваць, раставаць. .

Дзеясловы восьмага непрадуктыўнага класа адносяцца да першага

спражэння.

5 301. Узор парадыгмы

Пяперашні час

Адзіночны лік

І ас. да-ю уста-ю

9 ас. да-еш уста-еш

З ас. да-е уста-е

Множны лік

І ас. даём уста-ём

9 ас. да-яце уста-яце

З ас. да-юць уста-оць

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р.  дава-ў устава-ў

ж.р. дава-л-а нстава-л-а

н.р.  дава-л-а устава-л-а

Множны лік

дава-л-і устава-л-і

Дзеясловы адзяваць (і прыставачныя) і спадзявацца пад уплывам

дзеясловаў першага прадуктыўнага класа ў цяперашнім часе захоўва-

юць суфікс -ва-: / хваёваю ігліцай Адзяваецца лета звон (Я. Яні-

шчыц); Лесні-думкі адзяваю з руты-мяты я вяноцкам (А. Гурло);
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Жыццё надзявае сявеньку (Я. Колас); Надзявае луг сарочку,

шоўкам вышытую ў кветкі (М. Хведаровіч); Ён хавае кніжку зноў у

скрыню, павольна раздзяваецца, разбуваецца... (Р. Мураш-

ка); Спадзяваюся менші лягчэй пераношу няўдачы (П. Панчая-

ка); Усё мяркуецца, усё на нешта спа дзяваецца (А. Рыбак).

Асабовыя формыз суфіксам -ва- ад дзеяслова адзяваць (і прыста-

вачных) замацаваліся ў якасці літаратурнай нормы; ад дзеяслова

спадзявацца формыз суфіксам -ва- з'яўляюцца парушэннем літаратур-

най нормы.
Форма загадпага ладу спадзейся ад дзеяслова спадзявацца, якая

сустракаецца ў гутарковай мове, выходзіць за межы літаратурпай нор-

мы. Формы загаднага ладу дзеясловы гэтага класа ўтвараюць з суфік-

сам -ва-: адзявай, уставай, прызнавайся, спадзявайся і г. д.

Дзевяты непрадуктыўныклас

ў 309. Да дзевятага непрадуктыўнага класа адносяцца

аднаскладовыя дзеясловы з суадносінамі ў асновах - і-- ў: біць-

бі-уць (б'юць). У гэты клас уваходзяць дзеясловы біць, віць, ліць, піць.

У формах прошлага часу і формах загаднага ладу і захоўваецца: бі,ві,

лі, пі.
Дзеясловы дзевятага непрадуктыўнага класа спрагаюцца па пер.

шаму спражэнню.

5 303. Узор парадыгмы

Цяперашні час

Адзіночны лік

1 ас. б'-ю лью

2 ас. б'-еш ле-еш

З ас. б'-е ль-е

Множны лік

І ас. б'-ён “дь-ём
9 ас. 6б'-яце ле-яце

З ас. б'-юць ль-юць

Прошлычас

Адзіночны лік

м.р. 6бі-ў лі-ў
ж.р. бі-л-а лі-д-а

н.р.  бі-л-а лі-л-д

Множны лік

бі-л-і лігл-і

У мове мастацкай літаратуры сустракаецца ўжыванне асабовых

формдзеясловаў ліць і віць без чаргавацня ё-- ў Ліюць слёзыз уся-

лякай прычыны (Маладосць, 1974); Чаму, мая дзяўчыначка, ліеш

гарачыслёзкі? (З. Бядуля); А яна ліецца ды праз сенажаці і з дзя-

вочых вуснаў і з цымбаленых струн (У. Дубоўка); Узыходзіць месяц

круглы, срабрысты, ліе таямнічае святло на садкі, поўныя спелыхві-
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шань і сліў (І. Навуменка); Спрытны хмель на дах палез па сценах,
свой зялёны дрот віе ў спіралі (Г. Кляўко); Нават птушкі не віюць
гнёздаў на абгарэўшых дрэвах (Полымя, 1952). Аднак такія формы

выходзяць за межылітаратурнай мовы.

Дзесяты непрадуктыўны клас

ў 304. Да дзесятага непрадуктыўна!:а класа належаць

дзеясловы з суадцосіцамі ў асновах ыі) -- ыў(іў): бры-ць - брыў-уць

(брыюць). Гэта аднаскладовыя дзеясловы: брыць, выць, крыць, мыць,
ныць, рыць, шыць і гніць.

ў 805. Узор парадыгмы

Цяперашні час

Адзіночны лік

І ас. лыч бры-ю
9 ас. мы-еіш бры-еш
З ас. лы-е бры-е

Множны лік

І ас. мы-ем бры-ем
2 ас. лы-еце бры-еце
З ас. мыюць бры-юць

Прошлы час

Адзіночны лік

м.р. мыў бры-ў
ж.р. мыла бры-л-а
н.р.  мы-л-а бры-л-а

Миожны лік

мы-л-і бры-л-і

Адзінаццаты непрадуктыўны клас

5 306. Да адзінаццатага непрадуктыўнага класа адно-

сяцца дзеясловыз інфінітыўнай асновай на галосны, які ў аснове цяпе-

рашняга часу ўскладняецца зычным. У залежнасці ад апошняга зыч-

нага асновы цяперашняга часу выдзяляюцца тры падкласы.

Падклас А ўключае дзеясловы з асновай інфінітыва нау, які ў

аснове цяперашняга часу ўскладняецца зычным ]: дуць, чуць (і ўсе

прыставачныя ад іх), а таксама дзеясловы абуць, разуць: ду-ць -

ду(і)-уць (дуюць); абу-ць - абу(і)-уць (абуюць).
Падклас Б складаюць дзеясловы з асновай інфінітыва на галос-

ны, які ў аспове цяперашняга часу ўскладняецца зычпым 8. У гэту

групу ўключаюцца дзеясловы жыць, плысці (плыць), слыць, прыста-

вачныя ўтварэнні ад іх (жы-ць-жсыв-уць, плы-ць-плыв-уць, слы-ць --

слыв-уць), а таксама складаныдзеяслоў злоўжыць.
Падклас В уключае дзеясловы з інфінітыўнай асповай на галос-

ныя е(э), а, якія ў аспове цяперашняга часу ўскладняюцца зычнымя.
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Сюды ўваходзяць дзеясловы дзець -- дзен-у, стрэць -- Стрэн-у, стаць --
стан-у і прыставачныя ўтварэнні ад іх: падзець, сустрэць, дастаць і
Ішш., а таксама некалькі дзеясловаў са звязанай асновай: адзець --
адзен-у, адзецца-- адзен-уся, надзець - надзен-у, раздзець -- раз-
дзен-у, цздзець -- уздзен-ці г.д.

Усе дзеясловы адзінаццатага непрадуктыўнага класа адносяцца да
першага спражэцця. Асповы форм цяперашняга часу дзеясловаў пад-
класа Бі В маюцьу канцыцвёрдызычны(у І-ай асобе адзіночнага ліку
і 3-яй асобе множнага ліку) або мяккі зычны (у 2-ой і З-яй асобе адзі-
ночнага ліку і І-ай і 2-ой асобе множнага ліку). Асновы форм прошлага
часу заканчваюцца на галосцы.

ў 307. Узор парадыгмы

Адзіночны лік

Падклас А Падклас Б Падклас В

Рас. ду-ю плыв-у стан-у дзен-у
2 ас. ду-еш плывеш . станеш  дзен-еш
З ас. ду-е плыв-е стан-е дзен-е

Множны лік

І ас. ду-ем плыв-ём стан-ем . дзен-ем
2 ас. ду-еце плыв-яце стан-еце дзен-еце
З ас. ду-юць плыв-уць стан-уць дзен-уць

Прошлы час

Адзіночнылік

м.р. ду-ў плы-ў ста-ў дзе-ў
ж.р. ду-л-а плы-л-а ста-4-а дзе-л-а
н.р. дў-л-а плы-л-о ста-4-а дзе-л-а

Множны лік

ду-а-і плы-л-і ста-л-і дзе-л-і

Узаемадзеянне паміж дзеясловамі
непрадуктыўных класаў

ў 308. 1. Пад уплывам дзеясловаў падкласа Б другога непрадуктыў-
нага класа тыпу кішэць, свірчэць, сквірчэць, імжэць некаторыя дзея-
словы падкласа А з асповай на шыпячы замест галосцага а ў аснове
інфінітыва і формах прошлага часу ўжываюцца з галосным зэ. Да ліку
такіх дзеясловаў адносяцца: верашчаць, дрыжац», крычаць, журчаць,
трашчаць, тырчаць, блішчаць, пішчаць і некаторыя іншыя, якія могуць
мець формы дрыжэць, дрыжэў, дрыжэла, дрыжэлі; блішчэць, блішчэў,
блішчэла, блішчэліі г. д. Напрыклад: За вушам: пішчэла (Мала-

досць, 1973); Знямогся ён і завішчэў, няйнакч на дапамогу кліча
(А. Вольскі). Прычымтакія формы распаўсюджаны даволі шырока
як у мове мастацкіх твораў, так і ў публіцыстыцы: Упершыню гэтыя
гістарычныя словы Леніна прагучэлі ў Маскве (Работніца і сялян-
ка, 1969); Гучэлё песні, смех (Піянер Беларусі, 1978).

Адпак літаратурнай пормай трэба лічыць формыз галосныма: Па-
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блізу ад гэтых мясцін гучала ў дні няволі і змагання сардэчнае,

сціплае і дасціпнае слова паэта Міхася Васілька (Маладосць, 1973);

У гонар дружбы прагучаў салют (Піяпер Беларусі, 1980).

9. Пад уплывам дзеясловаў дзесятага непрадуктыўнага класа дзея-

слоў стынуць (трэці непрадуктыўны клас) У інфінітыве атрымлівае

форму стыць, якая замацавалася ў якасці літаратурнай пормы: Быц-

цам білет пад сцюдзёнай вадою Сэрцу юнацкаму стыць не даваў

(А. Куляшоў); Згорбілася на спіне паддзеўка, і ён пачуў, што ў яго

мокрыя плечы: пачынаюць стыць (І. Пташнікаў); А ў руках

-

баса-

ножкі: Незнарок іх зняла, Каб адчуць, як патрошкі Сцежка стыць

пачала (Н.Гілевіч). Адпаведпа і формы прошлага часу не маюць су-

фікса -ну- Стылі ногі і рукі, а са стрэх капала (І. Мележ); Стыла

неба

-

- спакойнае, строгае, Як вялікае сіняе цуда (А. Лойка); Прай-

шоў ён праз полымя боек у жоўтыя дні лістапада, Гадзінамі стыў на

марозе, схаваны між гурб снегавых (П. Броўка). '

Аднак сустракаюцца і формы стынуць: Якімка адчуў, што ў яго па-

чалістынуць калені (Я. Курто).

Дзеясловы з індывідуалькымі асаблівасцямі

формаўтварэння .

б 309. У беларускай мове ёсць дзеясловы, якія маюць своеасаблівыя

суадносіны асновы інфінітыва і асповы цяперашняга часу і індывіду-

альнае формаўтварэнне. Гэта дзеясловы есці, надаесці, даць, быць, за-

быць, збыць, дабыць, ісці, ехаць, мець, хацець, бегчы.

1. Дзеясловыесці, надаесці, даць у формах адзіночнага ліку маюць

асабовыя канчаткі: 1-ая ас---м, Ў-ая ас-- гсі, З-яя ас.-- -сць, якія

далучаюцца да галоснага асновы: ё-л, я-сі, г-сць; надае-м, надая-сі,

надае-сць; да-м, да-сі, да-сць. У множным ліку ў І-ай асобе гэтыя дзея-

словы маюць канчатак другога спражэння -ій, які далучаецца да асіиюо-

вына д: ядз-ім, надаядз-ім, дадз-ім, а ў 3-яй асобе -- канчатак першага

спражэння -уць: яд-уць, надаяд-уць, дад-уць. Формы 2-ой асобы множ-

нага ліку ўтвараюцца пры дапамозе канчатка -сце, які далучасцца не-

пасрэдна да асновы на галосны: я-ёце, надая-сце, да-сце.

Формы прошлага часу: е-ў, е-л-а, г-л-і; нада-е-ў, нада-е-л-а, нада-е-

л-і; да-ў, да-л-а, да-л-е, да-л-і,

Заўвага. Формы І-ай асобы множнага ліку дамо і ямо ад дзеясловаў даць і

есці сустракаюцца ў мове мастацкай літарагуры і гутарковай морс, але іх патрэбна лі-

чыць адступленнем ад літ аратурнай нормы.

9. Ад дзеяслова быць (набыць, збыць, забыць і інш.) формы прош-

лага часу ўтвараюцца ад асповы бы- (набы-, збы-, забы-), напрыклад:

быў, была, было, былі, быўшы; формы будучага часу--ад асновы

буд- (набуд-, збуд-, забуд-), напрыклад: будў, будзеш, будзе, будзем,

будзеце, будуць. Формы загаднага ладу: будзьы!, будзьце!, набудзь!, на-

будзьце!і г.д.

. У цяперашпім часе дзеяслоў быць мае для ўсіх асоб адну форму --

ёсць.
З. Ад дзеяслова ехаць формы цяперашняга часу і загаднага ладу

ўтвараюцца ад асновы ед-: еду, едзеш, едзе, едзем, едзеце, едуць, ёду-

чы, едзь], едзьце!, формы прошлага часу -- ад асновыеха-: ехаў, ехала,

ехалі, ехаўшы.

4. Дзеяслоў ісці (а таксама выйсці, найсці) формы цяперашняга ча-

су і загаднага ладу ўтварас ад асновы і9- (найд- або нойд-): іду (вый-

ду, найду), ідзеш (выйдзеш, нойдзеш), ідзе (выйдзе, нойдзе), ідзём
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1 (выйдзем, нойдзем), ідзяце (выйдзеце, нойдзеце), ідуць (выйдуць, ной-
і дуць); ідучы, ідзі!, ідзіце! (выйдзі!, выйдзіце!, найазі!, найдзіце!). Фор-
мы прошлага часу ўтвараюцца ад асновы іш-(Йш-) (у форме мужчын-

“скага роду ішо-(йшо-)): ішоў (выйшаў, найшоў);ішла (выйшла, най-
шла), ішло (выйшла, найшло), ішоўшы (выйшаўшы, найшоўшы).

5. Дзеяслоў мецьутварае формы цяперашняга часу і загаднага
ладу ад асновы лмаў-: маю, маеш, лае, маем, маеце, маюць, маючы, май,
майце! Формы прошлага часу ўтвараюцца ад асновы ме-: меў, мела,
мелі, меўшы. . “

6. Дзеяслоў бегчы ўсе асабовыя формы цяперашняга часу, апрача
формы З-яй асобы “мпожпага ліку, утварае па другому спражэнню:

бяг-у, бяж-ыш, бяж-ыць, бяж-ым, беж-ыце, Форма 3-яй асобы множна-
га ліку мае канчатак -уць, як у дзеясловах першага спражэння: бяг-уць.
Формы прошлага часу: бег, бегла, беглі; формы загаднага ладу: бя-
жсы!, бяжыце!

Атрыбутыўныя формы дзеяслова

5 310. Атрыбутыўныя формы дзеяслова-- дзеепрыметнікі і

дзеепрыслоўі. Дзеепрыметнікі сумяшчаюць у сабе значэнне дзея-

слова і прыметніка, дзеепрыслоўі -- значэнне дзеяслова і прыслоўя.

Дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі, як і спрагальныя формыдзеяслова,

утвараюцца ад асновы цяперашняга або прошлага часу. Дзеепрымет-
нікі змяняюцца па ад'ектыўнаму скланенню. Дзеепрыслоўі форм змя-
нення не маюць.

ДЗЕЕПРЫМЕТНІК

6 811. Дзеепрыметинік- атрыбутыўная ферма дзеяслова, што

абазначае дзеянне як прымету або ўласцівасць прадмета (асобы),

якая праяўляеццаў часе.
Для дзеепрымстиіка характэрны асноўныя марфалагічныя катэго-

рыі дзеяслова (катэгорыя стану, трывання, часу) і прыметніка (катэ-

горыя роду, ліку, склопу). Дзеепрымстцпікі залежнага стану ўтвараюць

кароткія формы. .

У сказе дзеепрыметипікі выконваюць ролю азначэнця або выказніка:

Пасажыраў у вагоне было не так многа. Лабан”віч прымасціўся на

лаўцы каля акна і пазіраў на ўсё новыя і новыя малюнкі, напіса-

ныя шчодраю прыродаю на кожным кавалачку зямлі, а таксама

змайстраваныя рукамі чалавека (Я. Колас); І вось нядаўна Ла-

бановіч разам з Янкам усутыч падыходзілі да зачараваўшага

яго дрэва (Я.'Колас); Сцежкі кветкамі аб сад жаны, Дрэвы ў шэп-

це ціхім туляцца. Шэры дол, з каменняў кладзены, Цераз мур на-

віс над вуліцай (К. Буйло); Зімой увесь гэты ўзгарак быў укрыты

тоўстым пластом снегу (М. Лупсякоў).
Адрозніваюцца чатыры формы дзеепрыметнікаў: дзве формы иеза-

лежнага стапу цяперашняга і прошлага часу і дзве формы залежнага

стану цяперашняга і прошлага часу. Дзеепрыметнікі незалежнага

стану абазначаюць прымету, уласцівасць з агульным значэннем'які

ўтварае дзеянне. Дзеепрыметнікі залежнага стану абазначаюць

прымету, уласцівасць з агульным значэпцем 'які падвяргасцца дзеян-

ню, з'яўляецца вынікам дзеяния”.
Утварэцне дзеепрыметнікаў залежыць ад трывання дзеяслова і яго

пераходнасці -- непераходнасці. Так, ад дзеясловаў закоичанага тры-

вання нельга ўтварыць дзеспрымсетнікі цяперашняга часу, а ад непера-
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ходныхдзеясловаў не ўтвараюцца дзеепрымстнікі залежнага стапу.

Чатыры формы дзеспрымстиікаў утвараюцца ад пераходных дзеясло-

ваў незакончанага трывання: чытаць (кпігу) -- чытаючы, чытаемы, чы-

таўшы, чытаны, Ад пераходных дзеясловаў закончанага трывання ўтва-

раюцца толькі дзве формы прошлага часу: прачытаць (кнігу) -- пра-

чытаўшы, прачытаны.
Ад непераходных дзеясловаў утвараюцца толькі дзеепрыметнікі пе-

залежнага стану. Ад непераходных дзеясловаў незакончапага трыван-

пя ўтвараюцца дзве формы дзеепрыметнікаў -- цяперашняга і прошла-

га часу (адпачываць-адпачываючы, адпачываўшы). Ад непераходных

дзеясловаў закончанага трывацця ўтвараецца толькі форма дзеспры-

метніка прошлага часу (адпачыць -- адпачыўшы). Ад непераходных

зваротных дзеясловаў утварэцие дзеепрыметпікаў абмежавапа.

Дзеепрыметнікі пезалежнага стану

б 319, Дзеепрыметнікі незалежнага стану ўтвараюцца ад пезварот-

пых пераходных і непераходных дзеясловаў. Яны маюць формы цяпс-

рашняга і прошлага часу.
б 313. Дзееррыметнікі незалежнага стану цяперашняга часу ўтва-

раюцца ад асноў цяперашняга часу дзеясловаў незакончанага трывап-

ия пры дапамозе суфіксаў -уч-(-оч-) (ад дзеясловаў першага спражэн-

пя) і -ач-(-яч-) (ад дзеясловаў другога спражэння) і капчаткаў пры-

метнікаў мужчынскага, жаночага або ніякага роду адзіночнага Ліку

або канчаткаў множнага ліку: піш-уч-ы (-ая, -ае, гыя), хвалю-юч-э

(-ая, -ае, -ыя); бач-ач-ы (-ая, -ае, -ыя), корм-яч-ы (ая, -ае, -ыя).

Дзеепрыметнікі незалежпага стану цяперашияга часу ў літаратур-

пай мове ўжываюцца не так часта. Больш пашыраны яны ў мове на-

вуковага і публіцыстычнага стыляў, што выклікана імкненнем да ска-

рачэння аб'ёму сказаў: Ён ахвотна пачаў паказваць нам цікавячыя

нас рэчы (Чырвоная змена, 1969); Прэзідэнт Кахтан аш-Шаабіі Су-

праваджаючыя яго асобы (Чырвоная змена, 1969); Трывожна

сд прадстаячага развітання са школай адчувалі сябе васьмі-

класнікі (Піянер Беларусі, 1969); Касыя промні захо дзячага Содн-

ца (Маладосць, 1969); Мастацтва кожнай гістарычнай эпохі стварае

адпаведныя тыпы зстэтычных герояў, у якіх абагульняюцца ўяўленні

пэўных класаў, гістарычных груп, уваса бляючых лепшыя мараль-

нсія, эстэтычныя, гераічныя ідэалысвайго часу (Весці АН БССР, 1973).

Дзеепрыметнікі цяперашняга часу з часціцай -ся ўжываюцца вель-

мі рэдка, іх трэба лічыць парушэннем літаратурнай нормы: З году ў

год расце гандаль з развіваючыміся краінамі (Магілёўская

праўда, 1969); Трактары з самаразгружаючым іся цялежкамі

(Там жа); Лічыць хутка рухаючыяся прадметы (Вячэрні Мінск,

1970); Гэта зграбны, вельмі дэкаратыўны сцелючы йся “мнагалет-

нік (Беларусь, 1969); Але свецячыхся кропак Мы бачым ля плане-

ты шмат (Піянер Беларусі, 1969). У прыведзеных сказах дзеепрымет.

мікі неабходна замяніць словазлучэннямі ці прыметнікавымі ўтварэм-

вямі: краіны, якія сталі на шлях развіцця.., трактары з самаразгрузны-

мі цялежкалі.., прадметы, якія хутка рухаюцца.., народы,якія змагаюц-

ца... і г. д. ”
б 314. Дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу ўтвара-

юцца ад асповы прошлага часу дзеясловаў закончанага і, незакончана-

га трывання пры дапамозе суфіксаў -ш- 1 -ўш- і канчаткаў прыметнікаў.

Суфікс -ш- далучасцца да асповы на зычны: нес-д-а -- нёс-ш-ы: (гая,

-ае, -ыя), пяк-л-а -- пёк-ш-ы (ая, -ае, -ыя), вырас-л-а -- вырасисы
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Сая, -ае, -ыя) і г. д. Суфікс -ўш- далучаецца да асновы на галосны:маўча-л-а -- маўча-ўш-ы (-ая, -ае, -ыя), прыеха-л-а -- прыеха-ўш-ыСая,-ае, -ыя).
ў 315. У сучаснай моўнай практыцызначна пашырылася ўжыванне

дзеепрыметнікаў незалежнага стану прошлага часу з суфіксам -л-.
Яны ўтвараюцца:

1) ад прыставачных дзеясловаў закончанага трывання першага
прадуктыўнага класа на -эць (-ець), якія ў аснова цяперашняга (бу-дучага простага) часу маюць пасля э(е) ], і некаторых дзеясловаў дру-
гога непрадуктыўнага класа, аснова якіх у будучым простым часе за-
канчваецца на зычны: пацямнець -- пацямнее -- пацямнелы, закарча-
нець -- закарчанее -- закарчанелы, заінець - заінее --- заінелы, пачыр-
ванець-- пачырванее -- пачырванелы, уцалець--уцалее -- уцалелы,
збялець -- збялее -- збялелы, абамлець -- абамлее -- абамлелы, па-
рыжэць -- парыжэе -- парыжэлы, загарэць -- загарыць -- загарэлы,
заіяжэць -- заімжыць -- заімжэлы, задымець -- задыміць -- зады-мелы;

2) ад многіх прыставачных дзеясловаў з суфіксам-ну- трэцяга не-
прадуктыўнага класа: пагаснуць - пагаслы, завянуць -- завялы, азяб-
нуць-- азяблы, аслепнуць--аслеплы, згоркнуць-- згорклы, засох-
нуць -- засохлы, намокнуць -- намоклы, зблякнуць -- збляклы, зжоўк-
нуць -- зжоўклы;

3) ад некаторых дзеясловаў чацвёртага і пятага непрадуктыўнага
класа: зарасці -- зарослы, прарасці -- прарослы, Зляжаць -- зляжалы.

Дзеепрыметнікі з суфіксамі -ўш- і -ш- больш характэрны для пісь-
мовай мовы. Дзеепрыметнікі з суфіксам -л- ужываюцца шырока як
прэдыкатыўныяазначэнніі ў пісьмовайі ў вуснай мове.

Дзеепрыметнікі залежнага стану ,

ў 316. Дзеепрыметнікі залежнага стану ўтвараюцца ад пераходных
дзеясловаў і маюць формы цяперашняга і прошлага часу.

ў 317. Дзеепрыметнікі залежнага стану цяперашняга часу ўтвара-
юцца ад асновы цяперашняга часу пераходных дзеясловаў незакоцча-
нага трывания пры дапамозе суфіксаў -ем- (ад дзеясловаў першага
спражэння) і -іл- (ад дзеясловаў другога спражэння) і канчаткаў
прыметнікаў: чыта-ем-ы (-ая, -ае, -ыя), люб-ім-ы(-ая, -ае, “ыя).

У сучаснай беларускай літаратурнай мове гэтыя дзеепрыметнікі
ўжываюцца рэдка. Часцей яны сустракаюцца ў мове навуковага сты-
лю, у мове газет і часопісаў: Лрадстаўляёемыя работы разам з
дакументамі накіроўваць па адрасу (Звязда, 1979); Нежаданне ра-
забрацца ў змесце праводзімых заняткаў (Звязда, 1969); Забес-
пячэнцыі збытавікі скарацілі запасы нармірцемых сродкаў (Вя-
чэрні Мінск, 1969); Гэта знаходзіць адлюстраванне ў прымаемых
імі сацыялістычных абавязацельствах (Звязда, 1972); Публікуе-
мыя намі дакументы падсвечваюць успаміны мемуарыста новымі дэ-
талямі, якія не знайшлі свайго адлюстравання ў тэксце яго ўспамінаў
(Весці АН БССР, серыя грамадскіх навук, 1983).

ў 318. Утварэнне дзеепрыметнікаў цяперашняга часу залежнага
стану абмяжоўваецца трывальным значэннем дзеяслова. Амаль пасля-
доўна гэтыя дзеепрыметнікі ўтвараюцца:

1) ад прыставачных дзеясловаў незакончанага трывання ца -аць
(-яць), -ываць (-іваць) першага прадуктыўнага класа: ствараць--
ствараемы, прадстаўляць -- прадстаўляёмы, затрымліваць -- затрымлі-
ваемы;
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9) ад бсепрыставачных дзеясловаў на -аваць: арганізаваць -- арга-

нізуемы, ліквідаваць -- ліквідуемы;

3) ад некаторых прыставачных і беспрыставачных дзеясловаў па

-іць чацвёртага прадуктыўнага класа: увозіць -- увозімы, праводзіць --

праводзімыі искаторых іншых;

4) ад дзеясловаў восьмага пепрадуктыўнага класа дзеепрыметні-

кі залежнага стану ўтвараюцца ад асновы тыпу дава(]), якая адроз-

рівасцца ад асновы цяперашняга часу даі-уць: даваемы, пазнава-

емы.
Не ўтвараюцца дзеепрыметнікі залежнага стану цяперашняга часу

ад наступных дзеясловаў незакончанага трывання:

1) ад дзеясловаў па -чы (пячы, сячы, берагчы, сцерагчы і пад.);

2) ад дзеясловаў па -ці і -сці (плесці, несці, церці, месці, прасці,

класці і г. д.);
3) ад аднаскладовых дзеясловаў біць, віць, гнуць, грэць, жаць, ліць,

мыць, мяць, ссаць, ткаць іг.д

4) ад дзеясловаў даіць, жаваць, каваць, калоць, карміць, касіць,

крухмаліць, лізаць, ляпіць, лячыць, мазаць, мыліць, паіць, палоць, пі-

саць, рэзаць, садзіць, ставіць, сушыць, сыпаць, Таптаць, цягнуць, ча-

саць, чысціць, штукатурыць і некаторых іншых.

Дзеепрыметнікі залежнага стапу цяперашняга часу могуць утварац-

ца ад некаторых непераходных дзеясловаў, якія кіруюць ўскосным

склонам з аб'ектным значэннем: кіраваць -- кіруемы, камандаваць --

камандуемы.
5 319. Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу ўтвараюцца

ад пераходных дзеясловаў закончанага трывання пры дапамозе суфік-

саў -я-, -ея-, -ан- (-ян-) або -т- і адпаведных канчаткаў прыметнікаў.

Суфіке -н- далучаецца да асновы прошлага часу па а (я): прачыта-

л-а -- прачыта-н-ы (-ая, -ае, -ыя), расказа-л-а -- расказа-н-ы (-ая, -ае,

-ыя), намалява-л-а -- намалява-н“ы (ая, -ае, -ыя), пасеяна - пасея-

н-ы (-ая, -ае, -ыя).

Суфіксы -ен-, -ая- (-ян-) далучаюцца да асноў прошлага часу на

зычны.
Ад асноў прошлага часу ўтвараюцца дзеепрыметнікі залежнага ста-

ну ад дзеясловаў пятага непрадуктыўнага класа. Пры гэтым адбы-

ваюцца чаргаванні канцавых зычных: к--ч, г--ж, 6--6”, с--е”, 3--8':

натаўчы- натоўк -- натоўч-ан-ы, настрыгчы-- настрыг -- настрыж-

ан-ы, падгрэбці-- падгроб -- падгрэб-ен-ы, прынесці -- прынёс -- пры-

нес-ен-ы, завезці -- завёз -- завез-ен-ы.

Ад асноў цяперашняга часу ўтвараюцца дзеепрыметнікі залежнага

стану прошлага часу:

ў) ад дзеясловаў падкласа Б чацвёртага непрадуктыўнага класа з

асновай цяперашняга часу на 7, д, якія пры ўтварэнпі дзёепрыметнікаў

чаргуюцца з мяккім ц”, дз': падмесці -- падмят-уць -- падмец-ен-ы, Нна-

класці-- наклад-уць - накладз-ен-ы;

9) ад дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа. Пры ўтварэнні

дзеепрыметнікаў маюць месца тыя ж чаргаванпі, што і пры ўтварэнні

дзеясловаў 1-ай асобы адзіночнага ліку цяперашняга часу: навоз-яце --

наваж-у -- навож-ан-ы, замес-яць -- замяш-у -- замеш-ак-ы, зробяць -

зрабл-ю -- зробл-ен-ы.

Чаргаваші адсутнічаюць у дзеясловах на гыць (ачалавечыць -- ача-

лавеч-у -- ачалавеч-ан-ы, настрашыць -- настраш-у -- настраш-ан-ы) і

дзеясловах, якія ў аснове цяперашняга часу канчаюцца на ] (наклеіць --

накле]-у -- наклеі-эн-ы, абнадзеіць -- абнадзеі-у - абнадзеі-эн-ы).

Пры дапамозе суфікса -т- утвараюцца дзеепрымстнікі залежнага

190



стапу прошлага часу ад аспоў прошлага часу на галосныя ад наступпых
груп дзеясловаў:

1) ад дзеясловаў другога прадуктыўнага і трэцяга непрадуктыўна-
га класа: прыцісну-ў-- прыцісну-т-ы, кіну-ў-- кіну-т-ы, абвергну-ў --
абвергну-т-ы, прасякну-ў -- прасякну-т-ы;

2) ад дзеясловаў чацвёртага непрадуктыўнага класа (падклас В)
з асновай прошлага часу на р: цёр - цёр-т-ы;

3) ад дзеясловаў сёмага непрадуктыўнага класа з асновай прошла-
га часу на 0: раскало-ў -- раскола-т-ы, распаро-ў -- распора-т-ы;

4) ад дзеясловаў шостага, дзесятага, адзінаццатага класаў, якія ў
інфінітыве маюць адпаскладовую аснову на галосны (апрача браце,
гнаць, даць, драць, зваць, знаць): жаў -- жа-т-ы, мя-ў -- мя-т-ы, зня-ў --
зня-т-ы; разлі-ў -- разлі-т-ы; бры-ў -- бры-т-ы, кры-ў -- кры-т-ы, шы-ў --
шы-т-ы, чу-ў -- чу-т-ы, ду-ў -- ду-т-ы; адзе-ў -- адзе-лт-ы, пражы-ў --
пражы-т-ы;

5) ад дзеясловаў дабыць, забыць, распяць: дабы-т-ы, забы-т-ы, рас-
пя-т-ы.

Заўвага. Ад некаторых дзеясловаў у пісьмовай мове ўжываюцца варыянтныя
формы дзеепрыметнікаў залежнага стану з суфіксам -т- або з суфіксам -н-, напрыклад:
абгорнуты-- абгорнёены, апрануты -- апранены, націснуты--націснены, падцягнуты--.
падцягненыі некаторыя іншыя.

6 320. Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу ўтвараюцца
не ад усіх пераходных дзеясловаў. Яны не ўтвараюцца ад наступных
дзеясловаў незакончанага трывання:

І) ад дзеясловаў з суфіксамі -іва-, -ва-: назубліваць, дапытваць,
перапісваць, размазваць;

2) ад дзсясловаў са значэннем накіраванасці дзеяння не ў адзін
бок: вазіць, вадзіць, насіць і адпаведных ім прэфіксальных дзеясловаў:
прывозіць, заводзіць, уносіць;

3) ад дзеясловаў восьмага непрадуктыўнага класа: даваць, разда-
ваць, надаваць, пазнаваць, адставаць.

Не ўтвараюцца дзеепрымстнікі залежнага стану прошлага часу і ад
некаторых пераходных дзеясловаў закончанага трывання:

1) ад дзеясловаў з націскам на -ёць (-яЯць), утвораных пры дапамо-
зе прыстаўкі ад прыставачных дзеясловаў незакончанага трывання:
паскідаць, паздымаць;

2) ад дзеясловаў з суфіксам -ану-: рвануць, крутануць;
З)ад некаторых дзеясловаў другога спражэння на -ець: абляцець,

выцерпець, прахрыпець;
4) ад пекаторых дзеясловаў з націскным суфіксам -ну-: лізнуць,

мазнуць, кальнуць;
5) ад некаторых дзеясловаў з націскам на -ёць (-яць): пачакаць,

застаць.
5 921. Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу ў сказе вы-

копваюць ролю азначэння або іменнай часткі састаўнога выказніка.
Яны маюцьдзве формы: поўную і кароткую.

У ролі азначэння выступаюць толькі поўныя формы дзеепрыметні-
каў: Ад іх [слупкоў] на травяны бераг перакінуты гладкія, адпа-
ліраваныя хлапечымі пяткамі сасновыя дошкі (Піянер Беларусі,
1973); Сцэныз іх удзелам, адзначаныя высокім, душэўным запа-
лам, глыбокай зацікаўленасцю справай, дзеля якой яны жывуць і пра-
цуюць, гучаць як выяўленне асабістых клопатаў за ўсё, што адбываец-
ца навакол (Звязда, 1974); Здаецца, тачыў ён адцягнутыклін, каб
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цемру тугую расціснуць (Ю. Свірка); Выбраліся на бераг ледзь жывыя,

аблепленыя тванню, дрыжачыя ад холаду (Я. Маўр).

У ролі выказніка дзеепрыметнікі ўжываюцца ў поўнай і кароткай

форме. Дзеепрымегцпікі жаночага і піякага роду адзіночнага ліку, а

таксама дзеепрыметіікі множнага ліку ўжываюцца ў кароткай форме,

напрыклад: Зямля ў вінаградніках была дбайна праполаа та

Э. Самуйлёнак); Сасёнка была парэзана на доўгія кавалкі, і сяб-

ры пачалі класці іх на воз (П. Пестрак); Тут уся зямля нашым духам

прасякнута (А. Кулакоўскі); Святло вузкаю істужскаю падала на

яго праз аконца, што высечана было ў адным бервяне ў сцяне,

(К. Чорны); Нарадына працу назаўтра былі складзены, штодзён-

ная кароткая нарада брыгадзіраў і членаў праўлення праве дзена

ХА. Васілевіч); Падаконнікі былі густа застаўлены вазонамі,

ўвокны затуленыімі, нібы фіранкаміз раслін і кветак (З. Бядуля);

“Многія пачыны салігорцаў былі ўхвалены ЦК ЛКСМ Беларцёі

(Маладосць, 1973).

У мове мастацкай літаратурыў ролі выказніка сустракаюцца поў-

ныя формы залежных дзеепрыметиікаў жаночага і ніякага роду адзі-

почцага ліку і формы множнага ліку: Маму мы Сяк-так улагодзім.

Ды і яна будзе занятая сваімі справамі (Я. Маўр); Яна была

заўсёды чым-небудзь неза даволеная (А. Чарнышэвіч); Сталы

былі непрыбраныя (П. Броўка); Дзверы ў сенях былі ада-

мкнёныя (У. Дамашэвіч).

Дзеепрыметнікі мужчынскага роду ў ролі выказніка ўжываюцца

пераважна ў поўнай форме: Хутарок быў пабудаваны нядаўна на

арандаванай скарбовай зямлі (Я. Колас); Ён заўсёды быў модна

апрануты (М. Машара); Я не апошні і не першы быў зачара-

ваны вясной (П. Глебка); Белы пясок побліз вады быў затканы

зялёнымі верасамі (П. Броўка); У калгасе пабудаваны буйны ад-

кормачны комплекс (Звязда, 1973); На заводзе «Мазыркабель» рас-

пачаты выраб новага ўзору кабелю павышанай вільгацеўстойлівасці

(Звязда, 1973); У снежні мінулага года быў з дадзены ў эксплца-

тацыю пяты знергаблок (Беларусь, 1973). ;

У ролі выказніка сустракаецца ўжыванне і кароткай формы дзее-

прыметніка“мужчынскага роду, асабліва ў мове перыядычнага друку:

У Магілёве ўзнят флаг адкрыцця летняга спартыўнага сезона па ве-

ласіпеднаму спорту (Магілёўская праўда, 1973); Палац адкрыт у

гонар 10-годдзя маладога горада (Піянер Беларусі, 1973); Пяці выра-

бам нашага ардэнаноснага прадпрыемства прысу джан дзяржаўны

Знак якасці (Работніца і сялянка, 1974); Букрэемі дзедам Талашом

пры жывым удзеле паўстанцаў-партызан маршрут паходу быў вы-

значан загадзя (Я. Колас); Корпус электрастанцыі быў ужо За-

кончан (К. Чорны).

ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ

б 822, Дзеепрыслоўе -- нязменная дзеяслоўная форма, якая

абазначае дадатковае ў адносінах да дзеяслова-выказніка дзеянне,

паяспяе асноўнае дзеянне.

У дзеепрыслоўі спалучаюцца прымсты дзеяслова і прыслоўя.

Які дзеяслоў, дзеепрыслоўе мас катэгорыю трывацняі стану. З пры-

слоўем дзеепрыслоўе збліжасцца адсутпасцю форм словазмяцення і

здольнасцю прымыкаць да дзеяслова.

Дзеепрыслоўі ўтвараюцца пры дапамозе спецыяльных суфіксаў ад
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асноў дзеясловаў цяперашняга або прошлага часу. У залежнасці ад
трывання дзеяслова, ад якога ўтвараюцца дзеепрыслоўі, яны могуць
быць закончапага або незакопчанага трывання.

Дзеепрыслоўі незакончанага трывання часцей за ўсё аба-
значаюць дзеянне, якое адбываецца адначасова з дзеяннем дзеяслова-
выказніка: Дастаючыз жалезнай скрынкі прашнураваную і змаца-
ваную пячаткамі кнігу, камісар уздыхнуў (І. Шамякін).

Дзеепрыслоўі закопчанагатрывання звычайна абазначаюць
дзсянне, якое папярэднічае дзеянню дзеяслова-выказніка: Заўсёды,
кожную раніцу, трапіўшы на заводскі двор, ён (Міхая Мікітавіч]
пачынае ажываць, быццам хтосьці нябачныўлівае ў яго душу добрую
лорцыю цудадзейнага лякарства (М. Лупсякоў).

б 323. У сказе дзеепрыслоўе выконвае сінтаксічную функцыю ака-
лічнасцей спосабу дзеяння, прычыны,часу, мэтыі інш.: То зліваю-
чыся з мрокам, то выступаючыз яго, постаць невядомага чала-
века пасоўвалася ў дзедаў бок (Я. Колас); Увесь час падганяючы
каня, порстка выехаў ён [Васіль] на сонечную шыр лугу (І. Мележ);

Бабка Наста не спала, гаруючы аб Панасе і аб дзеду Талашу
(Я. Колас); Адна толькі гаспадыня разрывалася ка часткі, частую-
чы гасцей (Я. Колас); Мужчыны рассунуліся, даючы яму [Андруху]
месца (Б. Сачанка).

Дзеепрыслоўе можа выконваць у сказе функцыю дадатковага вы-
казніка: Лес сустрэў яго неспакойным гулам, і Яну доўга стаяў на ляс-
ной сцяжынцы, слухаючы (М. Лупсякоў).

б 324. Дзеепрыслоўі незакончанага трывання ўтвараюцца прыда-
памозе суфіксаў -учы (-ючы), -ачы (-ячы), якія далучаюцца да асновы
цяперашняга часу дзеясловаў незакончанага трывання. Суфікс
чучы (-ючы) маюць дзеепрыслоўі, утвораныя ад дзеясловаў першага
спражэння: чытаць -- чытаюць - чытаючы; пісаць -- пішуць -- пішучы;
таўчы -- таўкуць -- таўкучы; браць -- бяруць -- беручы; мыць --
мыюць -- мыючы; ліць -- лыоць -- льючы.

Ад дзеясловаў другога спражэння дзеепрыслоўі ўтвараюцца пры
дапамозе суфікса -ачы(-ячы): вадзіць -- водзяць -- водзячы; жмурыц-
ца--жмурацца-- жмурачыся; насіць-- носяць -- носячы; Сачыць -
сочаць -- сочачы; паіць-- пояць-- поячы; помніць -- помняць- пом-
нячы,

Ад некаторых дзеясловаў другога пепрадуктыўпага класа ўтвараюц-
ца дзеепрыслоўі пры дапамозе суфікса -учы (-ючы): бурчаць -- бур-
паць -- бурчучы; вісець -- вісяць -- вісючы; звінець -- звіняць -- звіню-
цы; кішэць -- кішаць -- кйшучы; спаць -- спяць -- сплючы; хрыпець --
хрыпяць -- хрыпучы (хрыплючы). .

5 325. Дзеепрыслоўі закоцчапага трывання ўтвараюцца ад асиовы
прошлага часу дзеясловаў закончанага трывання пры дапамозе суфік-
саў -ўшыі -шы.

Суфікс -ўшы далучаецца да дзеяслоўнай асновы, якая заканчвасцца

па галосны: выпіць -- віпі-ў -- выпі-ўшы; збудаваць -- збудава-ў -- збу-
дава-ўшы; напісаць -- напіса-ў -- напіса-ўшы; памыць -- памы-ў -- па-
мы-ўшы.

Суфікс -шы далучаецца да дзеяслоўнай асновы, якая заканчваецца
па зычны: абтрэсці - абтрос -- абтрос-шы; нацерці - нацёр -- нацёр-

шы; памагчы -- памог-- памог-шы; прынесці -- "рынёе -- прынёс-шы,
У моўнай практыцы сустракаюцца дзеепрыслоўі з суфіксамі -ўшы,

-шы, утвораныя ад дзеясловаў пезакопчанага трывапия, напрыклад:
бегчы -- бегшы, быць -- быўшы, мець -- меўшы, касіць -- касіўшы і
інш. Адпактакія формы з'яўляюцца парушэнем літаратурпай нормы.

13. Зяк. СІ



ПРЫСЛОЎЕ

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

ў 326. Прыслоўе--гэта часціна мовы, якая абазначае працэ-

суальную прымету дзеяння, прадмета ці іншай непрацэсуальнай пры-

меты -- якасці або ўласцівасці.

Найбольш яркай марфалагічнай рысай прыслоўя з'яўляецца адсут-

насць форм скланення і спражэння. Па словаўтваральнай структуры

прыслоўі падзяляюцца на нематываваныя (невытворныя: дзе,

сюды іінш) і матываваныя, якія не страцілі семаптычнай суад-

поснасці з усімі паўназначнымі часцінамі мовы (скраю, ціха, утрое, бег-

ма, па-свойму).
У залежнасці ад таго, называе прыслоўе прымету ці толькі ўказвае

на яе, прыслоўі падзяляюцца на знамянальныя і займенніка-

выя. Знамянальныя прыслоўі -- гэта лексічна самастойныя словы, на-

прыклад: дола, поплеч, заўтра, здалёк, двойчы і інш. Займеннікавыя

прыслоўі, як нематываваныя, так і матываваныя, звязаны сваім пахо-

джаннем з усімі разрадамі займеннікаў. Да займеннікавых прыслоўяў

адносяцца: па-мойму, па-твойму, па-свойму, Тут, там, туды, таму, тады,

усюды, заўсёды, куды, адкуль, калі, дзесьці, куды-небудзь, нідзе, ніку-

ды, некаліі інш.
Важнай марфалагічнай адзнакай прыслоўя з'яўляецца наяўнасць”

формазмянення, якое ўласціва вялікай групе прыслоўяў, словаўтвараль-

на звязаных з прыметнікамі. Адпрыметнікавыя прыслоўі з якасным

значэннем могуць мець формы ступеней параўнання: далёка -- далей,

рана -- ранейі інш.
У сказе прыслоўі звычайна адносяцца да дзеяслова, прыметніка ці

прыслоўя: прыйшоў позна, добра знаёмы, аднойчы вечарам. Зрэдку

прыслоўе можа адносіцца да назоўніка: абход звечара, дом насупраць,

дарога дахаты.
Асноўнымі сінтаксічнымі функцыямі прыслоўя ў сказе з'яўляюцца

функцыя акалічнасці (калі прыслоўе адносіцца да дзеяслова: Хутка

ёхаць) і функцыя азначэння (калі прыслоўе аднесіцца да назоўніка:

вёска злева). У сучаснай мове ў ролі азначэння прыслоўе выступае

ўсё ж даволі рэдка. Пры ўмове субстантывацыі прыслоўі могуць быць

у сказе дзейнікам або дапаўненнем, напрыклад: Прыйдзе светлае

заўтра. Не дакучай сваімі «ча м у». Асобныя прыслоўі могуць ужы-

вацца ў якасці прызвязачнага кампанента іменнага састаўпога выказ-

піка, напрыклад: сястра за мужа м.

АСНОЎНЫЯ РАЗРАДЫ ПРЫСЛОЎЯЎ ПА ЗНАЧЭННЮ

6 327. Па значэпию прыслоўі дзеляцца на дзве вялікія групы. Да

першай адпосяцца прыслоўі ака л ічпасныя. Япы паказваюць на

розныя акалічнасці, пры якіх адбываецца дзеяште. Да другой групы

адносяцца прыслоўі якасныя, якія характарызуюць дзеянне або пры-
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мету з боку якасці. Звычайна вылучаецца і трэцяя, прамежкавая група
якасна-акалічнасных прыслоўяў, у якіх значэнне якаснайха-
рактарыстыкі спалучаецца з акалічнаснымі значэннямі характару і
спосабу дзеяння, параўнання або сумсснасці.

Акалічнасныя прыслоўі

б 328. Да акалічнасных адносяцца прыслоўі са значэннем месца,

часу, прычыныі мэты.
Прыслоўі месца ўказваюць на месца, дзе адбываецца дзеяпие

ці працэс (блізка, высока, дзесьці, кругом, пасярэдзіне, побач, уваччу);

на кірунак дзеяння, у прыватнасці на кірунак руху (далоў, дахаты, сю-
ды; адгэтуль, здалёк, знізу); на пэўную мяжу дзеяння, у прыватнасці
руху (даверху, знізу, пагэтуль). Гэтыя прыслоўі адказваюць на пытанні
дзе? куды? адкуль? дакуль? ('да якога месца).

Прыслоўі часу ўказваюць на час, калі адбываецца дзеянне або

як доўга яно працягваецца (вечарам, даўно, зімой, увосень; вечна, на-
доўга); на час, з якога пачынаецца дзеянне (зранку, спачатку, Спрад-
веку); на час, да якога працягваецца дзсянне (давеку, павек). Прыслоўі

часу адказваюць на пытанні калі? як доўга? з якога часу? да якога

часц?
Значэнне прыслоўяў часу могуць набываць некаторыя прыслоўі мес-

ца: там, тут, уперад, дагэтуль, дасюль і інш. Напрыклад: Не можа

быць: будзе які-небудзь парадак, а там вайна гэта скончыцца (Я. Ко-

лас); А мяне дагэтуль людзі часта ўспамінаюць (Я. Колас).

Прыслоўіпрычыны ўказваюць, па якой прычыне або на якой

падставе адбываецца дзеянне (завошта, нашто, спрасоння, сторапу, ча-

мусьці). Яны адказваюць на пытанні чаму? па якой прычыне?

Прыслоўі мэтыўказваюць, дзеля чаго, з якой мэтай адбываец-

ца дзеянне (Знарок, назло, напаказ, нарокам, неспраста, сумыслу). Та-

кіх прыслоўяў у сучасцай беларускай мове мала. Значэнне мэты звы-

чайна суправаджаецца пабочнымі адценнямі прычыны або спосабу

дзеяння, напрыклад: І мы замоўклі назнарок (А. Астрэйка).

Заўвага. Лексічны састаў акалічнасных прыслоўяў размяркоўваецца па нагва-

ных чатырох разрадах зельмі нёраўнамерна. Больш за ўсё прыслоўяў месца, некалькі

менш прыслоўяў часу і зусім мала прыслоўяў прычыныі мэты. Значэкні прычыны і

мэты перадаюцца ў мове іншымі сродкамі: інфінітывам, дзеспрыслоўсм, дадацымі част-

камі складаназалежнага сказа і інш,

 

Усе акалічнасныя прыслоўі ў сказе, як правіла, адносяцца да дзся-

слова і выкопваюць ролю адпаведных акалічнасцей.

Якаскыя прыслоўі

б 329. Гэта група прыслоўяў з'яўляецца найбольш багатай з лек-

січнага боку, да таго ж якасныя прыслоўі вельмі лёгка і хутка папаў-

няюцца новымі ўтварэннямі ад якасных прыметнікаў.
Да якасных прыслоўяў адносяцца: аддана, асцярожна, балюча, бег-

ла, боязна, бурна, бязвольна, важна, весела, вытрымана, глуха, глыба-

кадумна, горача, гучна, дамавіта, дэманстрацыйна, жорстка, ідэйна,

інакш, засаб, звонка, зелена, крылата, навотліў, нагатове, нараўне, не-

дарэчна, неяк, нязручна, няўцям, партыйна, па-свойму, прэста, пышна,

радасна, рэльефна, сарамліва, святочна, сіне, смела, тэатральна, увача-

відкі, упустую, урачыста, фармальна, хораша, цзёрда, чароўна, шчодра,

эфектна, юрыдычна, якасна і іцш. Гэтыя прыслоўі адказваюць на пы-
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тапце як? і выконваюць ролю акалічцасці спосабу дзеяння. У сказе яны

адпосяцца як да дзеясловаў, так і да прымстиікаў, прыслоўяўці слоў

катэгорыі стану (прэдыкатываў): Мола да, хораша, звонка

спяваў гарманіст (Я. Брыль); Дык за справу, таварышы, За адзіна

справядлівую нашу рабоча-сялянскую справу, справу нашага вызвален-

ня, за бязлітасную класавую вайну з панамі (Я. Колас); Сюжэт апа-

вядання «Астап» пабудаваны кам пазіцыйна проста і стройна

(У. Агіевіч); Было няёмка смяяцца з таго, што дзеду пячэцца, аднак

ужо было і весела, і неякнечакана цёпла (Я. Брыль).

Акрамя прыслоўяўз уласца якаспым значэннем, сюды ўключаюццаі

колькаспыя прыслоўі, якія абазначаюць колькасць дзеяння (вель-

мі, выключна, дужа, занадта, цудвойчы, утройчы, багата; амаль, больш-

менш, крыху, прыблізна, чуць), ступепь штэнсіўнасці дзеяння або яго

мяжу (даастатку, дапаўна, дарэшты, насуха, удосталь), а таксама ме-

ру якасці той або іншай прыметы (мала, многа, зусім, спрэс, цалкам):

вельмі можа быць, дужа прыемна, утройчы пабольшыліся, дарэшты

змаляваць, удосталь нагуляцца, спрэс высах, зусім зялёныі ічш.

Колькасныя прыслоўі ў сказе звычайна выконваюць ролю акаліч-

насці мерыі ступені і адносяцца часцей да прыметнікаў або да якаспых

прыслоўяў. Значэнне меры могуць пабываць перацосна і іншыя пры-

слоўі: высока, глыбока, далёка, даўно, шырокаі г.д. Напрыклад: Змест

гэтай паэзіі глыбока інтэрнацыянальны(К. Чорны); Ён бачыць пе-

рад сабой тое ...што ён ацаніў высока іза што мое узнагародзіць

(К. Чорны).

Якасна-акалічнасныя прыслоўі

6 330. Да якасна-акалічнасных адносяцца прыслоўі спосабу дзеян-

ня, параўцайня і сумеснасці.

У прыслоўях спосабу дзеяння якасная характарыстыка

дзеяння суправаджаецца ўказаннем на характар ці спосаб яго ўтва-

рэння: бягом, моўчкі, навыварат, пехатой, раптам, уброд, цішком: Ён

[Сымон] у той пакой бягом! (Я. Колас); А дзядзька моўчкі стаў

збірацца (Я. Колас); За днямі дні праходзяць цугам (П. Папчанка).

У прыслоўях параўнання якасная характарыстыка дзеяпня

даецца шляхам" параўнання ці прыпадабнення: віхрам, кулём, роей,

цурком; па-брацку, па-ранейшаму, па-салдацку, па-суседску: І вось наш

дзядзька едзе зайцам (Я. Колас); Лес быў ужо голы, па-вос ень-

скі пануры і маўклівы(І. Шамякін).

У прыслоўях сазначэннем сумеснасці якасная характа”

рыстыка дзеяцня спалучаецца з указаннем на сумеснасць: удваіх,

утраіх, утрох, гуртам, оптам: Селі з ёю мы пад яблыню ўдваіх (Я. Ку-

пала); І равуць каровы, гуртам ідучы (П. Броўка).

Усе якасна-акалічнасныя прыслоўі адказваюць на пытанні як? якім

чынам? і ў сказе адчосяцца пераважна да дзеяслова. Асноўцая сінтак-

січная функцыя іх -- акалічнасць спосабу дзеяння.

ФОРМАЎТВАРЭНПЕ ПРЫСЛОЎЯЎ.

6 331. Якасныя адпрыметпікавыя прыслоўі маюць формы ступеней

параўнапня -- звычайную і вышэйшую,

Формывышэйшай ступені параўнання ўтвараюцца як сінтэтычным,

так і апалітычным шляхам.
1. Сіптэтычная (простая) форма вышэйшай ступепі параўнання мае

суфіке -ей (эй, гай), які далучасцца да ўтваральнай асповы якаснага

адпрымстнікавага прыслоўя (гэта аснова звычайна супадае з асновай
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таго якаспага прымстніка, ад якога ўтворана прыслоўе): актыўн-а--
актыўн-ей (вараўц.: прыметпік актыўн-ы), ахвотн-а--ахвотн-ей (па-

раўн.: прыметнік ахвотн-ы). Фактычна азбываецца замена прыслоўна-
га суфікса -а (-д) суфіксам-ей (-эй, -ай). Перад суфіксам-ей (-эй, -ай)
зычныя г, к, х чаргуюцца з с, ч, ш: дораг-а -- дараж-эй, дарозж-ай;

дёгк-а -- лягч-эй; ціх-а -- ціш-эй,

У некаторых прыслоўях вышэйшай ступені параўнания суфікс можа
далучацца непасрэдна да кораня: блізка -- бліжэй, высока - вышэй,

гладка -- гладзей, глыбока -- глыбей, далёка -- далей, коратка-- ка-
рацей, нізка -- ніжэй, рэдка -- радзей, цяжка - цяжэй, шырока -- шы-
рэй і некаторыя іншыя. У гэтых выпадках утваральная аснова прыслоўя
не супадае з асповай адпаведнага матывуючага прыметніка (параўн.:
блізк-і, высок-і, шырок-іі г. д.) -- тут «выпадае» суфікс -х- (-ёк-, -ок-).
Аднак у выніку працэсу выроўнівання асноў у сучаснай мове паяўляюнц-
ца і формы, дзе суфікс -к- (-ёк-, -ок-) захоўваецца, чаргуючысяз
ца: (-яч-, -ац-): глыбачэй, радчэй, шырачэй і пад. Праўда, формыгэтыя

не літаратурныя, акрамя хіба прыслоўя гладчэй, якое шырока ўжываец-
ца ў мове мастацкай літаратуры. Напрыклад: Адзетыён [хлапчук] быў
не то што лепшза тых дзяўчатак, з якімі бесперапынна зачэпаўся, алё,
на ім усё ляжала нейк гладчэй, спрытней, дасціпней (К. Чорны).

Прыслоўі мала; многа, добра, дрэнна форму вышэйшай ступені па-
раўнання ўтвараюць суплетыўным шляхам: менш (меней), больш (бо-
лей), лепш (лепей), горш (горай). Выроўніванне асноў наглядаецца
нават у суплетыўных утварэннях, але выпадкі гэтыя чыста аказіяналь-
ныя. Параўн. прыклад ужывання формы мнажэй (замест больш) у дзі-
цячай мове: «Колькі жыта?» -- «Мяшок або яшчэ мна са й».-- «Ды не

мнажэй, а трэба казаць болыя»,-- зноў папраўляе Піна (Я. Брыль).
Формы з суфіксам -ш у сучаснай літаратурнай мове ўжываюцца час-

цей, чымз суфіксам-ей (-ай).
Простыя формы вышэйшай ступені параўнання ўтвараюцца амаль

ад усіх якасных прыслоўяў, суадносных з якаснымі прыметнікамі.
2. Аналітычная (складаная) форма вышэйшай стулейі параўнання

ўтвараецца шляхам спалучэння прыслоўяў звычайнай ступені са словамі

больш (болей), менш (меней): больш агніста, больш заўзята, болей
яскрава, менш спакойна, менш ярка, меней праўдзіва і інш.

Складаныя формы вышэйшай ступепі параўнання могуць утварацца
ад усіх якасных прыслоўяў, аднак практычна яны ўжываюцца толькі
ад тых прыслоўяў, ад якіх немагчыма ўтварэнне сіьтэтычных форм.

Форма вышэйшай ступені параўнання прыслоўяў мае значэнне па-
раўнання (кампаратыва) толькі тады, калі ў сказе (або ў больш шы-
рокім кантэксце) названы прадмет, з прыметай якога параўноўваецца

выражаная прыслоўем прымета якасці або дзеяння. Напрыклад: Да ў-
жэй за іншых сваіх суседзяў араў сваю палосу Верамейчык (К. Кра-
піва); І зух жа гэты ляснік! І па ўсім відаць было, што ён стаяў вы-
шэ й усіх хлопцаў у сяле (Я. Колас). ,

Калі ж прадмет параўнання не названы, тады форма ступені параў-
нання мае значэцне высокай якасці, безадносна да параўнання. На-

прыклад: Падбадзёраны першым поспехам, Сонцаў пачаў гаварыць
вальнейіцікавей (І. Мележ); А покуле вас зусім не зморыць сон,

раскажаце мне болей падрабязна (П. Глебка).



НЕПАЎНАЗНАЧНЫЯ СЛОВЫ

б 332. Назвы прадметаў, прымет, з'яў, працэсаў складаюць групу

паўназначных, ці знамянальпых, часцін мовы. Сувязь паўназначных

слоў у словазлучэнні і сказе ажыццяўляецца рознымі сродкамі: Ффор-

мамі паўназначных слоў, парадкам іх у сінтаксічнай канструкцыі, іпта-

нацыяй і, парэшце, спецыяльнымі словамі, якія звычайна не маюць

яскрава выражанага лексічнага значэння і таму называюцца нелаўна-

значнымі. Такія словы ўжываюцца толькі разам з паўпазначнымі, у спа-

лучэнні з імі. Непаўназначныя словы, як правіла, не маюць самастой-

нага націску і аб'ядноўваюцца ў адну акцэнталагічную адзінку з сусед-

кім паўназначным словам (памятаць пра сяброў, прачытаў бы раман),

не выступаюць у ролі членаў сказа.

У групу непаўназначных уключаюцца прын азоўнікі, злуч-

нікі, звязкі і часціцы. Усе гэтыя часціны мовы, за выключэн-

нем звязкі, нязменныя. Пераважная большасць непаўназначных слоў

паходзіць ад слоў паўназначных. :

У маўленці непаўназначныя словы вызначаюцца высокай частот-

насцю: прыблізна кожнае чацвёртае або нават трэцяе слова ў любым

тэксце - гэта непаўназначнае.

Непаўназначныя словы падзяляюцца на два разрады: да першага

адносяцца прыназоўнікі, злучнікіі звязкі, а да другога -- часціцы.

Агульнай рысай, якая аб'ядноўвае прыпазоўнікі, злучнікі і звязкі

з'яўляецца тое, што ўсе яны ўжываюцца ў мове для сувязі дзвюх або

некалькіх моўных адзінак і аб'яднання іх у адно больш буйное сінтак-

січнае цэлае. Прыназоўнік звязвае галоўнае слова з залежным, аб'яд-

ноўваючыіх у словазлучэнне. Злучальны злучнік звязвае члены сказа,

аднатыпныя сузалежныя сказы або прэдыкатыўныя адзінкі ў такія

аб'яднанні, як рад аднародных членаў сказа, складаную даданую ці

галоўную частку ў складаназалежным сказе, складаназлучаны сказ.

Падпарадкавальны злучнік звязвае састаўныя часткі складанага ска-

за, аб'ядноўваючы іх у складапазалежны сказ. Нарэшце, звязка --

гэта сродак сувязі дзейнікаі выказніка, аб'яднання іх у прэдыкатыўнае

спалучэнне, якое з'яўляецца асповай простага сказа:

ПРЫНАЗОЎНІКІ

5 333. Прыпазоўнікі-- гэта непаўназначныя словы, з дапамо-

гай якіх выражаюцца адносіны паміж галоўным і залежным словамі ў

словазлучэнні з апасродкаванай падпарадкавальнай сувяззю.

Галоўным словам у такіх словазлучэннях звычайна выступае дзея-

слоў, радзей - назоўнік, прыметнік, прыслоўе, безасабова-прэдыкатыў-

нае слова або нават непадзельнае (фразеалагічнае) спалучэнне, а за-

лежным -- толькі назоўнік (ці любая субстантываваная часціца мовы)

або займеннік: ехаць у лес, язда ў лес, праездам у лес, дарога ў лес,
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смутна без прычыны, цікавы для слухачоў, цікавы для ўсіх, хадзіць да
позняга, кінуць вокам на хату, вастрыць зубы на дубок.

У адпаведнасці з паходжаннем усе прыназоўцікі дзеляцца на не-

вытворныя і вытворныя. Да невытворных адносяцца: а,
аб, ад, без, да, для, дзеля,з, за, к, каля, ля, між, на, над, па, пад, перад,
пра, праз, пры, у, цераз. Гэтыя прыназоўнікі страцілі жывую сувязь з
тымі словамі, ад якіх яны некалі ўтварыліся.

У сінхронным плане да невытворных трэба адносіць і былы склада-

ны прыназоўнік паўз (з прычыны адсутнасці асобнага прыназоўніка
уз у сучаснай літаратурнай мове), і былыя прыслоўныя прыназоўнікі
акрамя, апрача, бліз, замест, звыш, наконт, накшталт, паводле, сярод,
«суадноснасць якіх з прыслоўямі цяпер можа быць устаноўлена толькі
гістарычна.
Вытворныя прыназоўнікі захоўваюць непаерэдную сувязь са

словамі, якія адносяцца да розных знамянальных часцін мовы. На гэ-

тай аснове вылучаюцца прыназоўнікі адпрыслоўныя: абапал,
блізка, вакол, воддаль, збоку, зверху, ззаду, злева, міма, наабапал, на-
версе, наверх, наводдаль, навокал, наперад, наперадзе, насустрач, на-
супраць, непадалёку, паабапал, паперад, паперадзе, пасля, пасярод,
пасярэдзіне, паўзверх, побач, побліз, поплеч, поруч, скраю, скрозь,
спадыспаду, спераду, супраць, узамен, уздоўж, уперад, уперадзе, упо-
лерак, услед, усцяж і інш; адпрыметнікавыя: адносна, адпавед-
на, згодна, паралельна, прапарцыянальна, раўналежна і інш. адна-
зоўнікавыя: шляхам, кшталтам (устар.); аддзеяслоўныя:
выключаючы, дзякуючы, канчаючы, уключаючы і інш. (усе яны суад-

носныз дзеепрыслоўямі).
Многія прыназоўнікі захоўваюць сувязь са склонавымі формамі

назоўнікаў і ўтварыліся ў выніку злучэння простага прыназоўніка з на-

зоўнікам ва ўскосным склоне: за кошт, з боку, з ліку, з мэтай, з дапа-
могай, з прычыны, з цягам, з часу, на аснове, на манер, на працягу,
на чале, па шляху, пры дапамозе, у адносінах, у адрас, у выніку, у го-

нар, у імя, у ліку, у мэтах, у сілі, у справе, у сэнсе, у час, у часе, у часы

і інш. Такія вытворныя прыназоўнікі ў сваю чаргу могуць спалучацца
з невытворнымі: па чале 3, па шляху да, у адказ на, у адносінах да,
у адпаведнасці з, у адрозненне ад, у кірунку да, у параўнанніз, у саю-
Зе з, у сувязі з і інш.

У выніку спалучэння прыслоўя з невытворнымі прыназоўнікаміў су-

часнай мове склаліся наступныя прыслоўна-прыназоўнікавыя канструк-

цыі, якія таксама ўжываюцца ў функцыі прыназоўнікаў: адначасова з,

асобна ад, збоку ад, нараўне з, побач з, поплеч з, поруч з, разамз, сле-

дам за, сумесна з, услед за і інш.
Функцыю прыназоўнікаў выконваюць і некаторыя дзеепрыслоўі ў

спалучэнні з невытворнымі прыназоўнікамі: нягледзячы на, гледзячы

ла, пачынаючыад, пачынаючыз і інш.
Шляхам словаскладання ўтварыліся складаныя прыназоўнікі: 3-за,

З-над, па-над, з-пад, па-за, паміж, з-па-над, з-па-за і інш. ,
Некаторыя прыназоўнікі існуюць у сучаснай мове ў двух ці больш

варыянтах, напрыклад: у-- ў, ва, ува; з-- са; аб -- аба; к -- ка; над --

нада; пад-- пада; перад-- прад, перада, прада: акрамя -- акром;

апрача -- апрочі інш.

б 334, Прыназоўнікі ўжываюцца з адным або некалькімі склонамі,

залежных пазоўнікаў.
Адцнасклонавае кіраванне ўласціва большасці прыназоўнікаў. Так,

толькі родпага склону патрабуюць пасля сябе прыцазоўпікі ад, без,
да, дзеля, для, ля, каля, з-за, з-над, з-пад, з-па-за, з-па-над, паміма,
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акрамя, апрача, бліз, замест, звыш, наконт, накшталт, паводле, сярод,
а таксама большасць адпрыслоўных прыпазоўнікаў, прыслоўна-прыпа-

зоўнікавых канструкцый і спалучэнняў простых прыназоўнікаў са схло-

навымі формамі назоўнікаў (абапал, блізка, вакол, воддаль, паводдаль

і іцш.; асобна ад, збоку ад, за выключэннем, за кошт, з часу, на аснова,

у адносінах да, у адрозненне ад і інш.).
Давальнага склопу патрабуюць х, адпаведна, згодна, паралель-

на, прапарцыянальна, раўналежна, наперакор, насустрач, насуперак,
удагон, услед і інш.

Вінавальнага склону патрабуюць пра, праз, цераз, у адказ на,

нягледзячына.
З формай творнага склону ўжываюцца па-за, згодна з, поплечз,

поруч з, разам з, следамза, на чале з, у сувязі з і інш.

Асобныя прыназоўнікі могуць спалучацца з формамі двух ці нават

трох склопаў.
Так, прыназоўнікі аб, на і пра патрабуюць вінавальнага і меснага,

над, пад і перад -- вінавальпага і творнага, а паўз і скрозь -- роднага
і вінавальнага склонаў. Прыназоўнік паміж ужываецца з роднымі

творным, а прыназоўнік ўпоперак--з родным і давальным склонамі.
Прыназоўнікі з, за і ліж ужываюцца з формамі родпага, вінаваль-

нага і меснага, прыназоўнік ла -- з формамі давальнага, вінавальнага

і меснага, а прыназоўнік ў -- з формамі роднага, віпавальнага і месца-
га склонаў. .

Аднак двухсклонавае або трохсклонавае кіраванне пералічаных пры-
назоўнікаў для сучаснай мовы не заўсёды з'яўляецца нормай. Ужыван-
не над, пёрад і пры з вінавальным кваліфікуецца як дыялектызм або
архаізм, хоць прыклады такога кіравання і сустракаюцца ў мове мас-
тацкай літаратуры: У краўцовага Ігната барада - нібы лапата, нібы
Тое памяло,-- над усё, браткі, сяло (К. Крапіва); Я прыйду на неба
незайманыя, чыстымстану прад божыя вочы (У. Караткевіч); А тады
надзенеш шапку з цэшкаю, шаблю п р ы бок прычэпіш (К. Крапіва).

Літаратурнай пормай лічыцца ўжыванне з прыназоўнікамі над і пе-
рад формытворнага склону, а з прыназоўнікам пры -- формымеснага
склону: Вечар над вёскаю шэры, цені ў зялёным лісці (М. Танк); Цяг-
нік прыпыніўся на хвіліну на невялікай станцыі, апошняй перад го-

ач (М. Лынькоў); Л рылесе, пад горкай бруіцца крыніца (П. Броў-
ка).

Нельга прызнаць літаратурнай нормай і ўжыванне прыназоўнікаў
паўз і скрозь з родным, упоперак -- з давальным, між -- з вінавальным
і за- з'родным склонам, хоць прыклады такога ўжывання таксама
сустракаюцца ў мове мастацкай літаратуры: Неяк ішла паўз ларка з
папяросамі, глянула: тая! Яна, чарнакосая (П. Панчанка); Скрозь
прагалін лясоў былі хмаркі відны, ў сінім небе іх нікла руно (Я. Колас);
«Наперадзе падлодка»,-- сказаў другі. «Прайшла ўпоперак наша-
му курсу» (Э. Самуйлёнак); Праязджаў між іх палосу, але нікога не
прыкмеціў (Ц. Гартны); Блага нам было, вельмі блага за прыгону
(«Дзядзька Антон...», ацапімная гутарка ХІХст.).

Літаратурнай нормай лічыцца ўжыванне прыназоўнікаў паўз і
“скрозь з вінавальным, упоперак -- з родным, між - з родцымі месным,
за --з вінавальным і месным склонамі: слупкі паўз дарогу, ісці скрозь

лес, перабегчы ўпоперак вуліцы, дарога між дубоў і дарога між дуба-

лі, сесці за стол, сядзець За сталом.
Устойлівае псаднасклонавае кіраванне, такім чынам, захоўвае толь-

кі невялікая група прыназоўнікаў: двухсклонавае -- аб, за, між, паміж,

“на і пад, а трохсклонавае -- з, па і у. Напрыклад: стукнуць аб камень --
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марыць аб вясне; прадаць за рубель -- садок за хатай; між лета і зі-
мы -- між летаі зімоіі; возера паміж балот -- гутарка паміж сябрамі;
пакласці на стол -- ляжыць на стале; лезці пад стол -- жалуды пад ду-
бам; скаціцца з гары-- велічынёй з гару-- ехаць з сябрамі; фільм па
Талстому -- вада па пояс -- хадзіць па лесе; гасцяваць у сястры - Зайс-
ціў хату - пабыцьу хаце.

Неаднасклонавае кіраванне прыназоўнікаў у.сучаснай беларускай
мове мае розны характар. У адных выпадках яно звязана з яскравым
сэнсавым адрозненнем спалучэнняў, напрыклад: кара з дуба -“велічы- "
нёй з ду6, бяроза з дубам; зайшоў на пошту па пісьмо --атрымаў пя-
цёрку па пісьму - вадзіў карандашом па пісьме; пакласці на воз --
ляжыць на возеі г.д. У другіх выпадках такое адрозненне адсутнічае:
адны і тыя ж сінтаксічныя адносіны могуць выражацца рознымі скло-
павымі формамі з адпым і тым жа прыназоўнікам. Ствараюццасінтак-
січныя сіпонімы,і ў такіх сінанімічных парах адна з канструкцый звы-
чайна лічыцца нормай, а другая -- устарэлым ці дыялектным варыян-
там, неасвоенымзапазычаннемціінш. ;

Устарэлымі ці дыялектнымі лічацца, у прыватнасці, спалучэнні аб.
з вінавальным у канструкцыяхз дзеясловамі мовыі думкі: гутарка аб
тое, забыўся аб ратунак, пытаць аб долю. Літаратурнай нормай тут лі-
чыцца форма меснага склону: гутарка аб тым, забыўся аб ратунку, пы-
таць аб долі.

З прыназоўнікам між у мове мастацкай літаратуры, асабліва ў кан-
струкцыях з прасторавымзначэннем, пераважае форма роднага склону.
Аднак у дзелавым, афіцыйнымі навуковым стылях паступова становіц-
ца нормай ужыванне з гэтым прыназоўнікам формытворнага склону.

З прыназоўнікам паміж перавага аддаецца форме творнага склону,
хоць і форма роднага не лічыцца адхіленнем ад нормы.

Ужыванне прыназоўніка па з формамі давальнага (у адзіночнымлі-.
ку) і меспага склонаў у канструкцыях з прасторавымі адносіцамі і з не-
каторымі разнавіднасцямі часавых і аб'ектных адносін таксама стварае
сінтаксічныя сінопімы. Пры гэтым формы давальнага склону ўспры-
маюцца як русізм ці дыялектызм: ісці па шырокаму полю; жалі жыта
па сонейку, будзем жаць па месяцу, г.зн. пры святле месяца (нар. псс-
ня); не пайду па дажджу (В. Вітка); сум па дому (З. Бядуля); па зва-
ночку твайму здагадаўся (В. Вітка) іт.д.

Вядома, гэта не значыць, што ў беларускай мове ўсе канструкцыі,
у якіх па спалучаецца з формай давальнага, лёгка могуць быць замене-
ны адпаведнымі спалучэннямі з месным. Ёсць рад сіптаксічных адно-
сін, у першую чаргу абмежавальных, прычынных і паасобных адценняў
часавых, для выражэння якіх форма давальнага склону (у адзіночным
ліку) з прыназоўнікам па замацавалася як трывалая норма: урок па.
пісьму, дождж прайшоў як па заказу, прыбыў па вашаму загаду, рабі-
лі па даўняму звычаю, фільм па Горкаму, капуста па вядру, гурбыпа
мядзведзю, сказаць па сакрэту, зганьбіць па злому намерў, нё знахо-
дзіць адрасу па цэламу месяцу і некаторыя іншыя. '

ў 335. Прыназоўпікі ўжываюцца для выражэння наступных сінтак-
січных адносін:

1) прасторавых: адысці ад горада, вяртацца са школы, пры-
ехаць у вёску, глядзець праз акно, стаяць каля дарогі, абедаць у сталоў-
цы, дубы наабапал рэчкіі інш.;

2) часавых: працаваць з раніцы да вечара, прыехаць перад экза-
менам, вярнуліся пасля перамогі, спатканне ў час работыі інш.;

3) аб'ектных, куды ўключаюцца ўласпа-аб'ектныя: догляд
за хворым, трымаць за руку, стукаць у акно, змагацца супраць ворага,
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абавязак перад народам; кам ітатыўныя: сябраваць з дзяўчынай,

вядро з вадой,ісці побач з возам; аблятыўныя: пазбавіцца ад не-

бяспекі, маляваць без прыкрас, знікнуць з вачэй; лі мітатыўпыя:

заданне па нарыхтоўцы збожжа, падыходзіць па чарзе, майстар на вы-

дуякі, апошні з краю, адзін з лесарубаў; інструменталь"тыя:

напаіць з гладыша, лічыць на пальцах, гаварыць па радыё; дэлібс-

ратыўныя: марыць аб свабодзе, вучэнне аб рэвалюцыі, распытваць

пра службу, верыць у перамогу, працаваць над перакладам, журыцча

ла Айчыне; замяшчальнас ці: працаваць за брыгадзіра, купіць

за грошы, аддаць пад заклад і інш.

4) пераходузаднаго стану ў другі: развеяць у прах, пе-

рацерці на муку, высахнуць у палку і інш.;

5) меры іступені: радасць без меры, вядомы да драбніц, бага-

тыр на ўсю акругу, гразь па вушы іінш»

б) атрыбутыўных, куды ўключаюцца якасныя: чалавек без

хітрыкаў, дом за нумарам дваццаць чатыры, салат пад маянэзам і інш.,

а таксама колькасныя: лічыць да сарака, дом на тры паверхі, ва-

гою да васьмі кілаграмаў і інш.;

7) размеркавальных: падзяліць на роўныя часткі, перабі-

раць па каліву і інш.

8) прыналежнасц і ключы ад хаты, дзяжурны пры штабе

і інш.
9) генетычных: след ад калёс, страва з мукі, бутэлька з-пад

малака і інш.;

10) параўнальных: мацнейшы за камень, зярняты 8 фасоліну,

гарбузы па вядру, мора ў параўнанні з возерам і інш.;

11) спосабу дзеяння: пісаць з вялікай літары, слухаць з ува-

гай, сказаць на развітанне, рабіць па справядлівасціі інш.;

12) прычынных: пацямнець ад вільгаці, стаміцца з дарогі, не

з'явіцца па невядомай прычыне, не мець адпачынку за работаю і інш.;

13) мэтавых: рыхтавацца да экзаменаў, пячэнне да чаю, заараць

лад жыта, хадзіць па маліну, пайсці ў грыбы і інш.;

14) прыблізнасці: пачакаць з хвілінку, атрымаў каля ста руб-

лёў і інш.

ЗЛУЧНІКІ .

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

5 336. Злучнікі- гэта непаўназначныя словы, якія ўжываюцца

для сувязі сінтаксічных адзінак (членаў сказа, частак складанага сказа,

самастойных сказаў) і паказваюць на сэнсава-граматычныя адносіны

паміж імі: Дождж усё яшчэ не пераставаў, але ў адным месцы хмары

як бы расступіліся, і адтуль ужо выглядала неба -- блакітнае і вельмі

свежае (Б. Сачанка).

Злучнікі не маюць граматычных катэгорый, форм словазмянення, а

таксама свайго лексічнага значэння, а толькі функцыянальнае -- паказ-

ваюць на адносіны паміж сінтаксічнымі кампанентамі.

РАЗРАДЫ ЗЛУЧНІКАЎ

б 337. Разрады злучнікаў вылучаюцца з улікам іх паходжання, са-

ставу, ужывання і функцыянальнага значэння.

Паводле паходжання злучнікі падзяляюцца па певытворныя (пер-

шапачатковыя) і вытворныя.

Невытворныя злучнікі - гэта даўнія словы, якія не суадносяц-
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ца ў сінхронным плане з іншымі часціцамі мовыі ўспрымаюцца як пер-
шапачатковыя: а, але, бо, ды,і, каб і інш.

Вытворныя злучцпікі-- гэта пазнейшыя словы, утвораныя ад
іншых часцін мовы. Пры пераходзе ў злучнікі словы іншых часцін мовы
страчваюць сваё ранейшае зпачэнне і набываюць новае-- функцыя-
нальнае значэнне адносін. Разрад вытворных злучнікаў складаюць тыя,
што ўтвораны ад: а) займеннікаў: што, таму; б) прыслоўяў: як, калі;
в) часціц: ці, са, быццам, нібы; г) дзеясловаў: хоць (ад хацець), хай;
д) назоўнікаў: раз; е) спалучэпня розных часцін мовы (паўназначных
і службовых): затое (за--тое), затым (за--тым), таму што, для таго
што, тым часам як, нягледзячына тое што, з прычынытаго што,

Паводле саставу злучнікі падзяляюцца на простыя ісастаў-
ныя.

Да простых належаць аднаслоўныя злучнікі: а, або, ды, і, каб,
60, але, што, каб, калі і інш. Простыя злучнікі, як правіла, выкарыстоў-
ваюцца ў розных стылях мовы і з'яўляюцца шматфункцыянальнымі.
Напрыклад, злучнік каб выкарыстоўваецца з мэтавым, умоўнымі тлу-
мачальным (з адценнем пажадання) функцыянальнымі значэннямі.

Састаўпыя злучнікі- гэта спалучэнні двух ці больш слоў, якія
складаюць функцыянальна-сэнсавае адзінства і выкарыстоўваюцца ў
ролі аднаго слова. Састаўныязлучнікі звычайна складаюцца з адносна-
га слова (займенніка ці займеннікавага прыслоўя) або былога назоў-
ніка з прыназоўнікамі простага злучніка: таму што, пасля таго як, тым
часам як, з прычынытаго што, для таго каб, у той час як і інш. Састаў-
ныя злучнікі выкарыстоўваюцца ў кніжных стылях мовыі з'яўляюцца
аднафункцыянальнымі. Напрыклад, злучнік для таго каб мае мэтавае,
з прычыны таго што -- прычыннае функцыянальныя значэнні.

Паводле ўжывання злучнікі падзяляюцца на адзіночныя, паў-
торныяіпарныя.

Адзіночныя злучнікі не паўтараюцца пры аднатыпных сінтак-
січных кампанентах (аднародных членах сказа, састаўных частак скла-
данага сказа): Іскрыцца пад молатамсталь, а молат не біў так калісь
(Я. Купала); Не кідай хлеба, каб ён цябе не кінуў (М. Танк). Толькі
адзіночнымі выступаюць злучнікі а, але, ды (са значэннемале).
Паўторныя злучнікі ўжываюцца пры кожнымсінтаксічным кам-

паненце (паўтараюцца): І сонца праменні, і сцюжу марозаў, і радасць
уцехі, і горкія слёзы дзялілі вы, разам у жыцці ідучы (П. Броўка);
Каб шумела аб шчасці на полі калоссе, каб квітнела ў нас моладзь, як
раніцай кветкі, каб не плакалі з гора ні маткі, ні дзеткі, каб расла і
мацнела год ад году Радзіма,-- сцяг за мір барацьбы мы высока пады-
мем (К. Буйло). Толькі паўторнымі выступаюць злучнікі то...то, ці
Т0...ці то, не то...не то, ні...ні. Іншыя злучнікі прыіх паўтарэнні таксама
з'яўляюцца паўторнымі.
Парныя злучцікі--гэта расчлянёныя састаўныя злучнікі, адна

частка якіх адносіцца да аднаго сіптаксічнага кампанента, а другая
да другога, паступнага: калі...то, хоць...але, не толькі...але. Калі добра
ўзарэш, то і ўраджай збярэш; Гора хоць мучыць, ды жыць вучыць
(Прыказкі).

Паводле функцыянальнага значэння злучнікі падзяляюцца на зл у-
чальныя іпадпарадкавальныя.

Злучальныя злучнікі служаць для сувязі сінтаксічна раўнапраў-
ных кампанеитаў -- аднародных членаў сказа, састаўных частак скла-
даназлучанага сказа і аднародных сузалежных частак складаназалеж-
нага сказа. Злучальныя злучнікі з улікам адносін, якія выражаюцца

з дапамогай іх, падзяляюцца на чатыры групы: 1) спалучальныя злуч-
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нікі: і, ды, ні..ні, як-так і; 2) супастаўляльныя злучнікі: а, але, ды (са

значэннемале), аднак, жа, затое, а то, не толькі...але; 8) пералічальна-

размеркавальныя: або, або...або, альбо...альбо, ці, ці...ці, не то..не то,

ці то...ці то; 4) далучальныя: ды і (дый), нават, прытым. У функцыі

далучальных могуць выкарыстоўвацца і ўсе іншыя злучальпыя злучні-

кі, калі яны звязваюць сінтаксічныя адзінкі з дадатковай інфармацыяй,

не прадугледжанай першай адзінкай.

Падпарадкавальныя злучнікі служаць для сувязі сіптаксіч-

на нераўнапраўных кампанентаў -- звязваюць дадапую частку з галоў-

най. Як правіла, япы амаль не выкарыстоўваюцца ў простымсказе, за

выключэццем злучнікаў як, нібы, быццам, каб, якія звязваюць звароты

са значэннем параўпаниня і мэтыз асцоўпай структурай сказа: Гаварыў,

нібы казань казаў; Прыйшоў, каб пабачыць нас. Падпарадкавальныя

злучнікі ўваходзяць у склад даданайчасткі і паказваюць па розныя сЭн-

савыя яс адносіны з галоўнай. З улікам гэтых адносін-функцыяналь-

ных значэнняў -- падпарадкавальныя злучнікі падзяляюцца па групы:

1) прычынныя: бо, таму што, паколькі, адтаго што, затым што; 2) часа-

выя: калі, як, пакуль, тым часам як, пасля таго як, як толькі; 3) умоў-

ныя: калі, калі б, каб, як, як бы, абы, раз; 4) мэтавыя: каб для таге

каб, з тым каб, абы; 5) уступальныя: хоць, хоць бы, хай, няхай, нягле-

дзячы на тое што; б) параўнальныя: ях, чымі, што, то, дык, Гэтымт.зв.

семантычным злучнікам супрацьстаяць асемантычныя тлумачальныя

злучнікі, якія не выражаюць функцыянальных адносін, а служаць толь-

кі для сувязі даданай часткі з галоўнай, калі даданая частка раскры-

вае той ці іншы кампацпент галоўнай, тлумачыць яго. Да тлумачальных

адносяццазлучцікі (што, як, чым.

6 338. Да злучнікаў це могуць быць аднесеныт. зв. злучальныя сло-

вы. адносныя займеннікі і займеннікавыя прыслоўі, якія, звязваючы

даданыя часткі з галоўнымі [як злучнікі], разам з тым захоўваюць.

марфалагічныя прыметы знамянальных часцін мовыі ў сказе выконва-

юць ролю члепаў сказа. Такія злучальныя. словы трэба разглядаць як

амонімы да адпаведных злучнікаў: што, як, чым, калі, Сяродзлучаль-

ных слоў ёсць і пеаманімічныя са злучнікамі: хто, які, каторы, чый, дзе,

куды, адкуль, колькі.

ЗВЯЗКІ

5 339. Звязкі-- гэта непаўназначныя словы дзеяслоўнага пахо-

джацня, якія ўжываюцца для выражэння граматычных значэнняў (часу

і ладу) састаўнога выказніка.
У залежнасці ад ступені страты лексічнага значэння вылучаюцца

тры тыпызвязак:
І. Абстрактныя (або незнамянальныя) звязкі-- формыдзея-

слова быць: ёсць, быў, будзе, будуцьі г. д. Вечар бы ў цёплы.

9. Паўабстрактныя (або паўзнамянальныя) звязкі -- формы

дзеясловаў стаць, станавіцца, лічыцца, здавацца, рабіцца, з'яўляцца,

бываць, называцца і інш. Вёска станов іцца прыгажэйшай.

З. Знамянальныя звязкі-- формы дзеясловаў руху або стану:

хадзіць, стаяць, сядзець, вярнуцца, жыць і інш. Хлапец вярнуўся

ўзрадаваны,



ЧАСЦІЦЫ

ў 340. Часціцы--гэта непаўназначныя словы,якія выражаюць
дадатковыя сэнсавыя, мадальна-валявыя або эмацыянальна-экспрэсіў-
ныя адцецні значэння слоў, словазлучэнняўці сказаў.

Часціцы звычайна пе выкарыстоўваюцца для сувязі сінтаксічных
адзінак і аб'яднання іх у адно цэлае, а толькі мадыфікуюць значэнне
якой-небудзь моўнай адзінкі.

ў 341. У адпаведнасці з тым, у якім кірунку -- сэнсавым, мадальна-
валявым ці эмацыянальна-зкспрэсіўным -- ідзе мадыфікацыя значэння
кампанентаў выказвання, часціцы падзяляюцца на трыгрупы.

І. Часціцы, якія выражаюць розныя сэнсавыя адценні значэнняў.
Сюдыадносяцца: .

І. Указальныя часціцы: вось, вунь, гэта і іх размоўныя вары-
янты: во, ось, от, унь і інш. Указальныя часціцы адносяцца якда асоб-
ных слоў, так і да ўсяго сказа: Вось і палянка, і самі баравікі (А. Вя-
люгін); Г в80Сь, як чысты ліст паперы, ляжыць перад вачамі новы год
(А. Вялюгін).

2. Азначальна-ўдакладняльныя часціцы: якраз, іменна,
менавіта, акурат, проста, чыста, амаль, прыблізна, сапраўды. Яны адно-
сяцца пераважна да слоў і размяшчаюцца ў прэпазіцыі: З тае пары
другога хамута не патрабуе Конь ніколі болей: свайго яму якраз да-
солі, хамут стаў-- проста любата! (К. Крапіва).

З. Вылучальна-абмежавальныя часціцы: толькі, хоць, ха-
ця, выключна, Яны таксама адносяцца да асобных слоў, падкрэсліваю-
чы іх'важнасць у камунікацыі: Ні славы, ні скарбаў я не хачу, мне б
толькі прайсці непрыкметна, зямлю сваю пад нагалі адчуць, нады-
хацца роднылпаветрам (П. Панчанка).

П. Часціцы, якія выражаюць мадальныя і мадальна-валявыя адцен-
ні. У гэту групу ўваходзяць: '

І. Сцвярджальныя часціцы: так, але, размоўныя і дыялектныя
ага, угу і шш. Так, з гасцінца ў Вуглы паварочвае машына (Я. Брыль).

2. Адмоўныя часціцы: не, ні, ані, У мове фактычна маюцца два
амонімы часціцы не. Першая з іх ужываецца для адмаўлення ўсяго
выказвання і з'яўлясцца антонімам сцвярджальных часціц так, але:

г, браток, мы яшчэ папрацуем, мы яшчэ пазмагаемся-- разам із
аднагодкані, і з маладымі(Я. Брыль).

Заўвага. Такія сцвярджальпыя ці адмоўныя часціцы -- гэта самастойныя сінтак-
січуыя адзінкі, словы-сказы, і ўключэцце іх у разрад часціц -- справа ўмоўная.

Другая часціца не, аманімічная слову-сказу, ужываецца для ад-
маўлення любога члена сказа: Ле раз йшла яна [група] па зямлі, вы-
зваленай ад захопнікаў партызанамі (Я. Брыль); Большасць індыйска-
га насельніцтва мяса не спажывае (М. Лыцькоў).

Часціца ні мае адмоўнае значэпне ў пабуджальцых сказах: Ні кро-
ку назад!, а таксама ў безасабовых сказах пры дапаўнениі ў форме
роднага склопу: Ла небе ні хмурынкі, У сказах з адмоўемне часціца ні
ўзмацняе адмоўе. Напрыклад: Лі песень нашае радзімы, ні казак не па-
чуеш ты (П. Глебка).

З. Пытальныя часціцы: ці, хіба, няўжо, а, ну, што за іінш. Ці
доўга цярпець яшчэ будзем? (М. Лыцькоў).

4. Мадальнпавалявыя часціцы: бы(б), няхай(хай), ну, ану,
па, дай, бадай, давайі іцш. Х а 8 паслухаюць летам уранку, як спяваюць
лрасторызямлі... (П. Глебка).
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5. Параўнальныя часціцы: быццам, нібы, як быццам і інш.

Сэрца Міхала Тварыцкага быццам упала кудысьці ўніз, Душа яго на

гэты кароткі момант як бы зусім спустошылася... (К. Чорны).

б. Часціцы, якія выражаюць аднес іны да верагоднасці вы-

казвання: наўрад, наўрад ці, бадай, бадай што і інш. Наўрад ці

можна было што пачуць у гэтым шуме.

ШШ. Часціцы, якія выражаюць эмацыянальныя і экспрэсіўныя ад-

ценні. У гэту групу ўваходзяць:

І. Узмацпяльныя часціцы: нават, і, так, дык, ды, ужо, ж, ні,

аж, усё, сабе і інш.

9. Клічныя часціцы: вось, бач, і, як, калі, што за, кудыіінш.

І кейска ж ездзіць у халады, ды па дрэннай дарозе! (М. Лынькоў); Як

хітра, мудра збудавана! Як чыста, хараша прыбрана! (Я. Колас).

Узмацняльцая часціца ж (жа) мае адценне атаясамлівація: той жа

(г. зн. той самы, аб якім раней ішла гутарка). Трацячы сваё першала-

чатковае значэнне і пабываючы значэнне супастаўляльнасці, гэта часці-

ца можа ўжывацца ў функцыі злучціка: Я хлеба ў багатых прасіў і ма-

ліў, яны ж мне каменні давалі(М. Багдановіч).

Для надання мове больш яркай і моцнай экспрэсіі ўжываюццаса-

стаўныя часціцы дык вось, вось ужо, куды там, абы толькі і шмат ін-

шых.
б 342, Большасць часціц У сучаснай мове не мае пастаяннага, фіксі-

раванага месца ў сказе. Часціцы аж, ажно, бы (6), было, вось, вунь,

ды, дык, нават, ужо, хіба і іншыя могуць займаць любое становішча,

звычайна перад тым словам, якое гаворачая асоба мае памер вылучыць.

У пачатку сказа размяшчаюцца часціцы што За, ну, сцвярджальная

так і адмоўная (у ролі слова-сказа) не, у большасці выпадкаў - ня-

хай (хай) і бадай.
Перад словам, да якога адносяцца, размяшчаюцца і часціцы проста,

не, ні, ці, амаль, толькі і інш. У постпазіцыі -- жа(ж), такі, сабе

і інш.
Прымацаванасць часціцы да таго слова, значэнне якога яна мады-

фікуе, з цягам часу ррыводзіць да таго, што часціца можа страціць сваю

самастойнасць і ператварыцца ў афікс: у прыстаўку або постфікс. Так

утварыліся сучасныя абы-, “небудзь, -сь, -сьці. Двайную функцыю Ввы-

конваюцьне, ні, ані: яны могуць быць або асобнымі словамі -. часціца-

мі (не прыяцель, а вораг; ні ў якім разе; не было нікога ані), або част-

камі слова--прыстаўкамі (непрыяцель, ніякі, анікога). Часціцы бы (6),

бадай, няхай, хай яшчэ не сталі формаўтваральнымі афіксамі. Мадаль-

нае значэнне іррэальнасці, пажадальнасці або імператыўнасці, якое

яны надаюць сінтаксічнай адзінцы, не замыкаецца вузкімі рамкамі

дзеяслова. Гэтыя часціцы могуць выражаць названыя значэнні і ў не-

дзеяслоўных канструкцыях: Дожджыку б сёння! Пяхай хоць пажар!

Бадай яму ліха!
б 343. Сваім паходжаннем часціцы звязаныз самастойнымі часціна-

мі мовыі з выклічнікамі. Часціцы, якія толькі этымалагічна можна ўз-

весці да іншых часцін мовы, з пункту погляду сучаснай мовылічацца

невытворнымі. Гэтаа, і, вунь, вось, Ж (жа), але, не, ні, хіба, нават, дык,

ды, аж, а таксамахоць, хаця, бы (6), няхай, хай.

Усе жіншыя простыя часціцы не парываюць сувязей са знамяналь-

нымі словамі. Так, аманімічныміз займепнікамі з'яўляюцца часціцы

гэта, усё, сабе, то; з прыслоўямі -- проста, якраз, чыста, амаль, пры-

блізна, сапраўды, так, ужо, як, калі, куды; з асобнымі дзсяслоўнымі

формамі -- дай, давай, бач і інш. Аманімічныміз выклічнікамі з'яўля-

юцца часціцы яі, агаі іш.
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Складаныя часціцы бадай, быццам, Нібыта маюць у сваім саставе
дзеяслоўныякорані (даць, быць).

Састаўныя часціцы (дык вось, абы толькі, як быццам, быццам бы,
як быццам бы і пад.) утварыліся шляхам камбінацыі дзвюх ці больш
простых часціц.

ў 344. Вылучальна-абмежавальныя, мадальна-валявыя і асабліва
параўнальныя часціцы маюць тэндэнцыю быць дапаможнымі сродкамі
выражэння розных сіптаксічных адносін. У складапазлучаныхі склада-
назалежных сказах часціцы ж (жа), паўторнае яі, часціцытолькі, хоць,
хаця, выключна, ці, што за, няхай, хай, быццам, нібы, як быццам, быц-
цам бы, бы (у значэнні 'быццам”), іначай, інакш, адно, дык і іншыя, вы-
ступаюць або як дадатковыя сродкі сувязі частак складанага сказа
(калі гэтыя часткі звязаны злучнікамі), або нават як асноўныя сродкі
сувязі, прымаючына сябе ролю злучнікаў.



ВЫКЛІЧНІКІ

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

б 345. Выклічнікі -- гэта словы, якія выражаюць пачуцціі во-

левыяўленлі чалавека, яго рэакцыю па з'явы рэчаіснасці ці мову субя-

седніка: ах, ох, эх, ой, алё, гайда, каравул, ура, стоп, Ого, бацюхны;

апсік, кыш, цып-цып.
Выклічнікі ў адрозненне ад паўназначных слоў не называюць па-

чуццяўі волевыяўленняў, яны служаць толькі іх сігналамі -- нерас-

члянёныміх выражэннем; параўн.: Ох! і Баліць! Значэцне выклічніка

раскрываецца ў кантэксце, Для канкрэтызацыі семантыкі выклічнікаў

важнае значэнне мае інтанацыя (адценні ў тэмбры, адрозиненні-ў даў-

жыні і вышыні галосных гукаў і інш.). Так, адны і тыя выклічнікі ў

рознай моўнайсітуацыі, пры рознай інтанацыі могуць выражаць розныя,

нават супрацьлеглыя эмоцыі; напрыклад, выклічнікі ах, эх, ой, а, д -

радасць, захапленне ці смутак, незадавальненне; параўн: Ой, як тцт

прыгожа! (радасць, захапленне) і Ой, як непрыемна гэта бачыць! (пс-

задавальненне).
У сістэме часцін мовы выклічнікі займаюць асобнае месца: выкліч-

нікі не адносяцца да паўназначных часцін мовы, бо не маюць паміна-

тыўнага значэння і ў сказе не выкопваюць ролі яго членаў; пе ўклю-

чаюцца выклічнікі і ў групу службовых часцін мовы, паколькі яны не

выконваюць у мове службовай ролі: не паказваюць па сувязь сінтаксіч-

ных адзінак (як злучнікі) ці па залежнасць адной з іх ад іншай (як

прыназоўнікі). Разам з тым выклічнікі маюць і агульныя рысы са

службовымі часцінамі мовы: яны нязменныя, марфемна непадзельныя,

ім не ўласцівы марфалагічныякатэгорыі.
Выклічнікі займаюць у сказе асаблівую пазіцыю: звычайна яцы вы-

ступаюць як ізаляваныя ў структуры сказа кампаненты, пе маюцьсін-

таксічнай сувязі з іншымі словамі і не выконваюць ролі членаў сказа;

праўда, як эквіваленты выказвання выклічнікі могуць выступаць у

ролі непадзельнага (нерасчлянёнага) сказа: Ой, пачатку няма, ой, кан-

ца не відаць шыр-красе агняцветаў і фарбаў (З. Бядуля); Аме колькі
працыдля гэтага трэба! О-хо-хо! (1. ІЦамякім); Ну і ну! Такой смехаты
ніхто ў нашымсяле не бачыў (П. Місько).

РАЗРАДЫ ВЫКЛІЧНІКАЎ

5 346. Выклічнікі падзяляюцца па разрады з улікам іх семантыкі,

структурыі паходжання,
Паводле семантыкі выклічнікі падзяляюцца па тры разрады: 1) эма-

цыянальныя, 2) волевыяўленчыя і 3) выклічнікі этыксту.

Эмацыянальныя выклічнікі выражаюць пачуцці і эмацыя-

нальную ацэнку павакольнай рэчаіснасці: а) станоўчую ацэнку, згоду,

адабрэнне, задавальнсние, радасць, захапленне, зачараванасць: брава,

біс, слава богі, ура, ах, ох, эх, ух; б) адмоўную ацэцку, незадавальнец-

ис, пасмешку, асуджэнне, зневажанне, недавер, жаль, гора, смутак,
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боль: ай-яй-яй, божа мой, барані бог (божа), вот табе на, госпадзі, на
табе, тфу, эх, я табе, я цябе. Эмацыянальныя выклічнікі могуць мець як
адно пэўцае эмацыянальнае значэнне (адназначныя спецыялізаваныя
выклічнікі), так і розныя значэцні (мцагазначцыя выклічнікі). Сярод
адназначчых спецыялізаваных выклічнікаў найбольш тых, што выра-
жаюць адмоўныя эмоцыі; дадатныя эмоцыі выражаюць толькі асобныя
спецыялізаваныя выклічцікі (брава, біс, слава богу, ура і
іншыя). Мнагазначнымі з'яўляюцца выклічцікі а, ага, ай,
божа мой, госпадзі, жах, з глузду з'ехаць, матухны, ого.
перадавацьі дадатныя, і адмоўныя эмоцыі.

Волевыя ў ленчыя выклічнікі служаць для выражэння валявых

імкненняў асобыў адносінах да чалавека, жывых істот. Гэта можа быць:
а) просьба, загад спыніць ці пачаць дзеянне: гайда, стоп, марш; б) па-
трабаванне цішыні, увагі: алё (ало), эй, цсш, ша; в) просьба ратунку:
каравул; г) падкліканне ці адгон жывёлін: апсік, гыля, кось-кось, кыш

і інш.

векаторыя
ах, бацюхны,
Яны могуць

Выклічнікі этыкету служаць для выражэння прывітання, разві-
тання, пажадання, падзякі, прабачэння, ветлівага звароту: добры дзен»,
дзень добры (дзяндобры), добры вечар, дабранач, бывай (це), да паба-
чэння, прывет (разм.), прывітанне, здароў (разм.), дзякуй, даруйце, вы-
бачай (це), прабач (це), усяго добрага, усяго найлепшага. Выклічнікі
этыкету яшчэ захоўваюць цесную сувязь са словамі паўназначных ча-
сцін мовы, ад якіх яны паходзяць.

Паводле структуры выклічнікі падзяляюцца на невытворныя (пер-
шапачатковыя) і вытворныя.
Невытворныя выклічнікі - гэта даўнія словы, якія не суадно-

сяцца з іншымі часцінамі мовы, яны складаюцца з аднаго гука (галос-
нага ці зычнага) або са спалучэння гукаў: а, о, э, ага, агу, ай, ах,
но, ну, ого, ой, ох, тпру, тфу, ух, ха, эй, эх; а таксама з паўтарэння гу-
кавога комплексу: ай-яй-яй, о-го-го, у-ха-ха.
Вытворныя выклічнікі -- гэта пазнейшыя словы, якія ўтвораны

ад паўназначных слоў у выніку стратыімі свайго лексічнага значэнняі
набыцця здольнасці выражаць нерасчлянёна пачуцці і волевыяўленні
асобы, яе рэакцыю на мову субяседніка ці навакольпую рэчаіснасць.
Пераходзячыў выклічнік, паўназначнае слова можа дэфармаваць і сваю
форму (цішэй (цішай)-э-цсш, ша). У разрад вытворных уключаюцца
выклічнікі, якія ўтварыліся ад: а) назоўнікаў: бацюхны, божа, госпадзі,
долюхна, жах, матухны, прывет; б) дзеясловаў: дзякуй, будзе, годзе,
кусі, падумаеш, выбачай (це), прабач (це); в) прыслоўяў: далоў, прэч,
ціха, цішэй (цішай), усш, ша (ад цішэй, цішай); г) займеннікаўі зай-
мепнікавых часціц: вот, вось, вон, то-та; д) спалучэння слоў розных
часцін мовы: я табе, я цябе, каб цябе, ну так, ну і ну; е) фразеалагіч-
ных зваротаў: божа мой, д'ябал яго вазьмі, не дай божа (бог), крый
бог, слава богу, от табе на, што за ліха, што за чорт с.ябал), як быне
так, Частка выклічнікаў запазычана з іншых моў: алё (ало), баста, біс,
брава, гайда, каравул, марш, стон, ура, шабаш.

ў 347. Ад выклічпікаў трэба адрозніваць гукаперайманні
(гукапераймальныя словы). Гукапераймальныя словы служаць для
перадачы гучания жывых істот, з'яў прыроды, прадмстаў: гаў-гаў, рох-
рох, му-у, ква-ква, шах-шах, бух, тра-та-та. Звычайна гукаперайманні
складаюцца з паўтарэшця гукаў ці гукавых комплексаў; афармляюцца
япы як простая мова: «Дра-дра»,-- горла драў драч гарласты ў хмыз-
няку і зязюля кукавала: «Куку-кику» (А. Дзеружынскі); «Ггух»--
глуха гупнула ўніз цэлая гурба снегу (П. Місько).

Іа Зак 115



 
   

СЛОВАЎТВАРЭННЕ

АСНОЎНЫЯ ПАНЯЦЦІ

ў 348. Словаўтварэнне -- гэта раздзел навукі аб мове, у якім

вывучаецца словаўтваральная структура вытворных слоў і магчымыя

шляхі і сродкі ўтварэння новых слоў, апісваецца сістэма словаўтварэн-

ня -- сукуппасць словаўтваральных тыпаў і словаўтваральных гнёзд,

існуючых у мове на пэўным сінхропнымзрэзе. Тэрмінам «словаўтварэн-

неў абазначаецца таксама сам працэс утварэння новых слоў. У Бела-

рускай граматыцы (раздзел «Словаўтварэнне») даецца характарыстыка

сучаснай (сінхроннай) словаўтваральнай структуры слоў, аб'яднаных

у словаўтваральныя тыпы, што ўваходзяць у адпаведныя спосабы сло-

ваўтварэнія.
Галоўным аб'ектам аналізу ў словаўтварэнні з'яўляецца, вытвор-

нае слова -- слова, утворанае ад аднакаранёвага з ім з дапамогай таго

ці іншага словаўтваральнага сродку (прэфікса, суфікса, постфікса, ін-

тэрфікса і інш.), які носіць назву - фармант. Вытворнае слова, такім

чынам, заўсёды павінна мець сваё ўтваральнае, да асновы якога далу”

чаецца фармант. Так, для слова рыбак утваральным з'яўляецца слова

рыба (рыб-ак), для слова Брэстчына -- Брэст, для калгасны -- калгас

і г. д.
Утваральнай базай для вытворнага слова можа быць не толькі асоб-

нае слова, але і словазлучэнне ці іменна-прыназоўнікавае спалучэнне:

жалеза і бетон -- жалезабетон, Беларуская Савецкая Энцыклапедыя -

БелСЭ, без вусоў -- бязвусы.

Вытворнае і ўтваральнае словы звязаны паміж сабой адносінамі

вытворнасці, г. зн. вытворнае слова з'яўляецца другасным, залежным

ад утваральнага, на базе якога яно ўзнікла. Утваральнае слова высту

пае як больш простае ў адносінах да вытворнага як семантычна, такі

па колькасці марфем; а вытворнае слова -- як больш складанае ў гэ-

тых адносінах. Так, вытворнае слова дубняк у аснове мае дзве марфе-

мы (дуб-няк), а ўтваральнае дуб -- адну, і семантычна дубняк больш

складанае: гэта пазва не дрэва «дуб», а сукупнасці дрэў з назвай

«дуб». Такім чынам, у пары слоў, аб'яднаных адносінамі вытворнасці,

вытворным лічыцца слова, аснова якога мае большую колькасць мар-

фемі больш багатую семантычную структуру.

Калі словы, звязаныя аднпосіпамі вытворнасці, маюць у асновах ад-

нолькавую колькасць марфем, то вытворным лічыцца слова, якое мае

большую семантычную складанасць, значэнне якога выводзіцца са зна-

чэння першага:  ніз-к(і) -- ніз-ін(а) нізкае месца, скакун --

скак-ух(а) "жанчыца-скакуй,  урадз-і(ць) - урадж-ай “тос, што

ўрадзіла, уродзіць”.

У парах слоў, якія маюць аднолькавас значэнне, але адрозніваюцца

як часціцы мовы, вытворным лічыцца слова, якое мае дадатковае мар-

фалагічнае значэнне (як часціны мовы). Напрыклад, у парах ха-

дзіць -- хадзьба, чырвоны -- чырвань другое слева не толькі абазначае

210



дзеянне ці прымету, але і мае дадатковае значэнне прадметнасці, ула-
сцівае назоўніку. , 7

У парах слоў, дзе адно стылістычна пейтральнае, а другое -- стылі-
стычна афарбаванае, вытворным з'яўляецца апошняе, бо ад яго не мо-
жа быць утворана нейтральнае слова: транзістар (разм.)-- транзістар-
ны; тэатрал (разм.) “е тэатральны; псіх (разм.) з- псіхічны.

Вытворнае слова ў сваю чаргу можа быць утваральным для паступ-
нага слова, а наступнае-для новага, як у прыкладах касіць -- ска-
сіць -- скошваць -паскошваць; вада -- водны -- воднік. Такі рад ад-
накаранёвых слоў, што знаходзяцца ў адносінах паслядоўнай вытвор-
насці, прынята называць словаўтваральным ланцужком, а сукупнасць
іх -- словаўтваральным гняздом. У словаўтваральным гняздзе (лан-
пужку) базавым выступае невытворнае слова, якое з'яўляецца вяршы-
няй гнязда (ланцужка). Прыклад словаўтваральнага гнязда:

скасіць - скошваць -- скошванне
касіць [--выкасіць -- выкошваць -- выкошванне

накасіць -- накошваць -- накошванне

Вытворнае слова матэрыяльна адрозніваецца ад утваральнага тым,
што яно ўключае ў свой склад не толькі аснову апошняга, але і слова-
ўтваральны фармант, г. зн. вытворнае слова з боку словаўтваральнай
структуры распадаецца на дзве часткі: 1) утваральную аснову і 2) фар-
мант. Утваральная аснова -- гэта частка вытворнага слова,
агульная з асновай утваральнага слова: малацьб-(а)-- малацьб-іт. Яна
можа супадаць з часткай вытворнага слова без фарманта (соль - саль-
ніца), Не супадае яна тады, калі пры ўтварэнні новага слова ў аснове
ўтваральнага слова адбываецца адсячэнне яе канцавой часткі - фіналі
(скрып-к(а) -- скрып-ач) або нарашчэнне гэтай асновы (аі-(ць) --
лів-ень).

Вытворнае слова можа мець адносіны вытворнасці не з адным, а з
некалькімі словамі ў роўнай ступені. Напрыклад, слова няветлівасць
суадносіцца як з утваральным прыметнікам няветлівы (няветлів-асць),
так і з назоўнікам ветлівасць (ня-ветлівасць). У такім выпадку яно
можа разглядацца як утворанае двума спосабамі словаўтварэнія.

Словы,якія ўтвораны ад утваральных адной часціны мовыз дапа-
могай аднаго і таго ж фарманта і маюць тое ж словаўтваральнае зна-
чэнне, складаюць адзін словаўтваральны тып. Так, словы веялка, ма-
талка, мешалка, мясілка ўтвораныад дзеясловаў (веяць, матаць, мя-
шаць, мясіць) з дапамогай суфікса -лк-а і маюць словаўтваральнае
значэнне "прылада для выканання дзеяння, названага ўтваральным
словам". Яны і складаюць адзін словаўтваральны тып. Такім чынам,
словаўтваральны тып- гэта схема пабудовы слоў пэўнай ча-
сціны мовы, якія супадаюць у словаўтваральных адносінах: маюць у
якасці ўтваральных словытой самай часціны мовыі агульны для іх
фармант, тоесны па семантыцыі форме. Фармантам звычайна выступае
афіке (пры афіксальным словаўтварэнні), але ім можа быць і іншы
сродак, папрыклад парадак размяшчэння частак слова і паяўнасць
агульнага націску пры спосабе зрашчэння (глыбокапаважаны). Падра-
бязна гэта пытанне разглядаецца пры характарыстыцыспосабаў слова-
ўтварэння.

Фармант з'яўляецца посьбітам словаўтваральнага значэння. Сло-
ваўтваральнаезпачэние -- гэта тое агульнае значэнне, якос
аб'ядноўвае вытворныя словы ў адзін словаўтваральны тып, адрознівае
іх ад сваіх утваральных. Так, словы ласіна, каніна, кабаніна, свініна
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адрозиіваюцца ад сваіх утваральных лось, конь, кабан, свіння тым, што

япы абазначаюць не адпаведных жывёлін, а маюць значэнне 'мяса як

страва”.
'

Словаўтваральпы тып як схема пабудовы вытворных слоў можа

быць узорам для ўзнікнення новых слоў. Такі словаўтваральны тып

з'яўлясцца прадуктыўным, напрыклад назвацы вышэй тып аддзеяслоў-

пых пазоўцікаў з суфіксам -лк-а і значэннем 'прылада працы”. Тып,

паводле якога повыя словы пе ўтвараюцца, пазывасцца вепрадуктыў-

ным. Сюды можна аднесці адпрыметнікавыя ўтварэниі з суфіксам

гадзь (-ядзь) са значэнпем апрадмечанай прыметы: роўнядзь, мокрадзь.

Ступець прадуктыўнасці тыпу можа быць иеаднолькавай: ёсць вы-

сокапрадуктыўныя, прадуктыўныя і малапрадуктыўныя тыпы. Пры

высокай прадуктыўнасці тыпу рад яго ўтварэнняў надзвычай актыўна

папаўпяецца новымі словамі, напрыклад тыл аддзеяслоўных назоўнікаў

на “Яне (прызямленне, інструктаванне, акумуліраванне), тып адсуб-

стантыўных назоўнікаўз суфіксамі -ік, -дк з памяншальна-ласкальным

значэннем (столік, домік, месячык, грудок). Малапрадуктыўныя тыпы

маюць нязначную ступень актыўнасці ў папаўпенні разраду ўтварэнняў,

напрыклад аддзеяслоўныя дзрыватыз суфіксам -ач са значэннем 'асо-

ба -- выканаўца дзеяння” ці "прылада дзеяшня” (слухач, глядач, капач).

Тыпы, паводле якіх актыўна папаўняюцца рады ўтварэнняў, адносяцца

да прадуктыўных, напрыклад тып аддзеяслоўных утварэнняў з суфік-

самі -нік, -льнік, чык/-шчык і іпш. Прадуктыўныя тыпы як бы зай-

маюць сярэдняе становішча паміж высокапрадуктыўнымі і малапра-

дуктыўнымі.
Рад словаўтваральных тыпаў з адным і тым жа відам фарманта(су-

фікс, прэфікс і г. д.) аб'ядноўваецца ў больш буйную адзінку словаўт-

варальнай сістэмы -- спосаб словаўтварэння.

У сінхронным словаўтварэнні базай для ўтварэння новага слова

можа быць як адио слова, так і больш (два паўназначныя словы, намі”

натыўнае словазлучэцне). У сувязі з гэтым усе спосабы словаўтварэн-

ня можна падзяліць на дзве групы: 1) спосабы ўтварэння слоў з адной

утваральнай асновай; 9) спосабы ўтварэння слоў, якія маюць у якасці

словаўтваральнай базы больш як адно паўназначнае слова.

Вытворныя словы з адной утваральнай асповай утвараюцца наступ-

нымі спосабамі словаўтварэння: суфіксальным, нульсуфіксальным, прэ-

фіксальным, прэфіксальна-суфіксальным, прэфіксальна-нульсуфіксаль-

ным, постфіксальным, прэфіксальна-постфіксальным, суфіксальна-пост-

фіксальным, шляхам транспазіцыі -- субстантывацыі прыметнікаў і

дзсепрыметнікаў і ад'ектывацыі дзеепрыметнікаў.

Суфіксалькы спосаб -- гэта далучэнне да ўтваральнай асновы

фарманта-суфікса (у нязменных словах: бегчы -- бег-ма, высокі --

высок-а) або суфікса і канчатка (у зменпых словах: жаць гжн(-уцв)--

жн-ів-о, мяце-ліц-а).

Нульсуфіксальнпы спосаб -- гэта далучэнне да ўтваральнай

асновы фарманта -- нулявога суфікса (разам з капчаткам), які мае

тос хх словаўтваральнае значэнне, што і матэрыяльна выражаны: ха-

дзіць -- хад-а і хадзь-0-а, скакаць -- скокі. Нульсуфіксальны спосаб --

гэта разнавіднасць суфіксацыі, т. зв. пулявая суфіксацыя. Пры суфікса-

цыі фармант (суфікс4 флексія) адначасова з'яўлясцца паказчыкам

роду і ліку назоўнікаў, таму пры апісанпі суфіксальных словаўтвараль-

ных тыпаў пазоўцікаў паказваецца ўвесь фармант, а ў іншых выпад

ках -- толькі суфііс.
Прэфіксальны спосаб -- гэта ўтварэнце новага слова з дапа-

могай фармацта-прэфікса, які далучаецца да цэлага слова (а пе да
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асповы) і це змяняе часціны мовы, яе словазмяняльнага класа (род,
лік іменных часціц мовы, клас дзеяслова): анты-фашыст, супер-танкер,
пра-баба, не-высокі, на-касіць, вы-ехаць.

Прэфіксальна-суфіксальны спосаб -- гэта адначасовае
далучэнце да ўтваральнай асновы прэфікса і суфікса (разам з канчат-
кам): зім-(а) -- за-зія-ак, за-мор-скі, за-зямл-і-ць, па-бацькоўск-у,
Прэфіксальнанульсуфіксальны спосаб -- гэта далучэн-

пе да ўтваральнай асповы прэфікса і пулявога суфікса (разам з кан-
чаткам): вус -- бяз-вус-ы, крыло -- бяс-крыл-ы (параўч. бяс-кроў-н-ы,
дзе суфікс -н-).
Постфіксальныспосаб -- гэта далучэнне постфікса да цэлага

слова (а не да асновы); пры гэтым новае слова захоўвае тыя ж формы
роду, ліку, склоцу, класа дзеяслова, што і яго ўтваральнае: хто -- хто-
сьці, што -што-небудзь (кагосьці, чаго-небудзь), сабраць -- сабрац-ца
(збяру -- збяру-ся).
Суфіксальналостфіксальны спосаб -- гэта адначасовае

далучэнне да ўтваральнага слова (а не да асновы) суфікса і постфікса:
Срат-а-цца, відн-е-цца, калас-і-цца.

Прэфіксальнапостфіксальны спосаб -- гэта далучэнне
да цэлага слова (а не да асновы) прэфікса і постфікса: хадзіць -- на-
хадзіц-ца, бегчы -- раз-бегчы-ся, піць--на-піц-ца (п'ю -- на-п'ю-ся).

Субстантывацыя прыметнікаў і дзеепрыметнікаў -- гэта пера-
ход прыметнікаў і дзеепрыметпікаў у назоўнікі. Субстантываваныя
прыметнікі і дзеепрыметнікі звычайна маюць адну (радзей -- дзве)
форму роду або толькі форму множнагапіку: вартавы, марожанае, цяп-
ло, камандзіровачныя, жаўталістыя. Фармантам тут выступае сістэма
флексій вытворнага слова, абмежаваная формай аднаго (радзей --
двух) роду ці толькі множнага ліку.

Ад'ектывацыя дзеепрыметнікаў гэта пераход дзеепрымет-
нікаў у прыметнікі (рашаючы, рухомы).

Да спосабаў утварэння новых слоў, якія маюць у якасці словаўтва-
ральнай базы больш як адно паўназначнае слова, належаць складанне,
суфіксальна-складаны і нульсуфіксальна-складаны спосабы, зрашчэн-
не і абрэвіяцыя. :

Пры складанні (без удзелу суфіксацыі,г. зн. чыстым складанні)
адбываецца аб'яднанне двух слоў у адно, пры гэтым апорны кампанент
(апошні ў слове) роўны цэламу слову, а папярэдні з'яўляецца чыстай
асновай, якая далучаецца да апорнага кампанента з дапамогай інтэр-
фікса (у тымліку і пулявога): глуханямы, жалезабетон, цар-звон. Фар-
мантам пры гэтым спосабе выступае, акрамя інтэрфікса, адзіны асноўны
паціск і замацавапыпарадак кампанснтаў.

Суфіксальна-складаныспосаб -- гэта аб'яднанне ў склада-
пае слова двух слоў з дапамогай інтэрфікса і суфіксацыі: байкапісец,
сіласарэзка, сыраварня.

Нульсуфіксальна-складаны спосаб--гэта аб'яднанне
двух слоў у адно складанае слова з дапамогай інтэрфікеа і нулявога
суфікса (у апорным кампаненце): пустамеля, кяіганоша, хлебароб.

Пры суфіксальна-складачым і пульсуфіксальпа-складаным епссабах
фармантам выступае не толькі суфікс (матэрыяльна выражаныці пуля-
вы), але і адзіны асноўны націск і замацавапы парадак кампанецтаў.
Таму гэтыя два спосабы разглядаюцца як змешаныя -- сумяшчаюць
асаблівасці як складанія, такі суфіксацыі.
Зрашчэппе -- гэта зліццё кампанентаў словазлучэння ў адно

цэлае (лексікалізацыя словазлучэння): глыбока паважаны-- глыбока-
паважаны, свежапафарбаваны, вечназялёны, Фармацтам выступае адзі-
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ны галоўны націск на апорным кампапенце і замацаваны парадак кам-

панептаў (падпарадкаваны кампанент на першым месцы). .

Абрэвіяцыя -- гэта ўтварэпне абрэвіятур (складаца-скарочаных

слоў) шляхам аб'яднання ўсечаных частак асноў некалькіх слоў або

ўсечанай часткі і цэлага слова, што ўваходзяць у намінатыўнае слова-

злучэнне: БелАЗ -- Бел-(арускі) А-(ўтамабільны) 3-(авод), медсястра--

мед-(ыцынская) сястра. Гэтым спосабам утвараюцца толькі назоў-

нікі (гл. 5 624). Фармантам выступае адзіцы асноўны націск і сістэма

флексій (пры скланяльным пазоўпіку), а таксама адвольнае ўсячэнне

частак слоў.
Акрамя разгледжаных спосабаў зрэдку выкарыстоўваюцца таксама

такія змешаныя спосабы, як прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальны

(брахаць -- ад-брэх-ва-цца), прэфіксальна-суфіксальна-складаны (на-

паў-абарот-а).
Утварэнне новых слоў часта суправаджаецца марфаналагічнымі

з'явамі -- чаргаваннем, мепай націску, усячэннем і нарашчэннем асно-

вы ўтваральнага слова, сумяшчэпнем марфем (гл. раздзел «Марфана-

логія»). “

Пры апісанні ўтварэння слоў адпаведных часцін мовы за аснову

класіфікацыі прымаецца спосаб утварэння, а ўнутрыяго -- фармант.

Вытворныя ад розных часцін мовы з адным фармантам разглядаюцца

ў адным месцы. Пры аналізе вытворных назоўнікаў фарманты аб'ядноў-

ваюцца ў групы паводле агульнасцітагоці іншага структурнага элемен-

та ў іх саставе.
МАРФЕМІКА

5 349. Слова складаецца не толькі з фапемі складоў, якія непасрэд-

на не звязаныз яго значэпнем, але і з такіх структурных частак, якія

маюць пэўчае значэнне -- лексічнае ці граматычнае, Напрыклад, слова

ночка складаецца з трох значымых частак: 1) ноч-, яна выражае асноў-

нае значэнне гэтага слова 'частка сутак ад вечара да ранку; 2) -к- --

значэнне ласкальнасці; 3) -а -- граматычныязначэнні роду (жапоча-

га), ліку (адзіночнага), склону (назоўнага).

Значымыя часткі слова называюцца марфемамі, а раздзел мова-

знаўства, у якім яны вывучаюцца, -- мар фемікай. Тэрмін «марфе:

міка» выкарыстоўвасцца таксама для абазначэння сукупнасці марфем

Марфема можа складацца як з адной фанемы (у разгледжаным выпад-

ку: -к-, -а), так і са спалучэння фанем (ноч-), але ў любым выпадку яна

выступае як мінімальны структурны кампанент (частка) слова, які

нельга падзяліць на больш дробныя часткі, якія мелі б значэнне.

Марфемы вывучаюцца таксама ў марфалогіі, словаўтварэнні і мар-

фаналогіі. У марфалогіі разглядаецца састаў марфем кожпай часцінымо-

вы і іх граматычныя значэнні ў розных формах слоў; у словаўтварэн-

ні -- роля і значэцне марфем пры ўтварэнці новых слоў; У марфанало-

гіі -- заканамернасці спалучэння марфем у слове. У марфеміцы перш

за ўсё вызначаецца статус марфемы, дасцца класіфікацыя марфем,

разглядаюцца прынцыпыіх вылучэння і ідэнтыфікацыі.

Марфемы вылучаюцца ў слове шляхам двайнога супастаўлення:

а) з родпаснымі словаміі б) з аднаструктурнымі (аднатыпнымі па

структуры) словамі. Напрыклад, у слове жаўток вылучаюцца марфемы

жаўт- і -ок на той падставе, што першая марфема паўтараецца ў адна-

каранёвых словах жоўты, жоўць, прожаўць, а другая -- у структурна

аднатыпным слове бялок (бялок і жаўток яйца).

Марфемы могуць вар'іравацца, відазмяняцца ў словах, як у разгле-

джаных прыкладах: жоўт-, жоўц-, жаўт-, жаўц”. Для абазначэння кан-
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крэтнай рэалізацыі той ці іцшай марфемы выкарыстоўваюцца тэрміны
«варыянт марфемы», «морф». Так, у разгледжаным прыкладзе каранё-

вая марфема мае чатыры варыянты (рэалізуецца ў чатырох морфах):
«жоўт-, жоўц'-, жаўт- іжаўц-. Да адной ітой жа марфемы адносяцца

варыянты, якія маюць аднолькавае (тоеснае) значэнне і блізкае (вары-

'янтнае) фармальнае аблічча -- фанемны састаў. Варыянты фанем час-

цей за ўсё ўзнікаюць у выніку чаргавання гукаў (гістарычных і пазі-

цыйных), напрыклад: рук-а і руч-к-а, раб-і-ць і рабл'-у, касі-ць і

каш-у, кос-ім, страл-ок і страл-к-а.
Паводле ролі ў словаўтварэнні марфемы падзяляюцца на: І) кара-

нёвыя і 9) некаранёвыя, або службовыя. Каранёвая марфема (корань

слова) -- гэта галоўная (абавязковая) частка слова, якая заключае ў

сабе асноўны элемент лексічнага значэння слова. Службовыя марфе-

мы -- неабавязковыя, у адных словах яны ёсць, у іншых іх можа не

быць, параўн.: бел-еньк-і і бел-ы, ляс-ок і лес; яны выконваюць службо-

вую ролю ў слове: удакладняюць, вар'іруюць значэнне кораня, служаць

для выражэння граматычных значэнняў слова. Службовыя марфемы

ўключаюць у свой склад канчатак і афіксы.
Афіксы ўваходзяць у састаў асновы; «прымацаваны» да каранёвай

марфемы непасрэдча або праз другія афіксы. Аснова -- гэта частка

слова без флексіі (канчатка), у ёй заключана індывідуальнае лексічнае

значэнне слова (у корані -- агульнае значэнне роднасных слоў). Асня-

ва бывае простая (з адным коранем) і складаная (два корані і больш).

Флексія -- гэта службовая зменная марфема, якая ие ўваходзіць у

аснову слова і ўтварае марфалагічную форму слова (выражае марфа-
«лагічныя значэнні роду, ліку, склону, асобы) і звязвае яго з іншымі сло-

вамі ў словазлучэнці ці сказе: пісьм-д, пісьм-а, пісьм-у, пісьм-0ом; нов-ы,

нов-ая, нов-ае, нов-ыя; чыта-ем нов-ыя пісьм-ы.
Да флексійных марфем адносяцца таксама паказчыкі інфінітыва

-ць, -ці, -чы (пасляг): піса-ць, нес-ці, маг-чы,

Афіксы падзяляюцца на прэфікс, суфікс, постфікс, інтэрфікс у за-
лежнасці ад іх месца ў адцпосінах да кораня: прэфікс -- марфема,

якая стаіць перад коранем: вы-ехаць, пра-дзед; су фікс -- марфема,

якая займае пазіцыю пасля кораня перад флексіяй: клад-к-а, сцён-к-а,

сель-ск-і; постфікс -- марфема, якая ўваходзіць у састаў перарывіс-

тай асновыі займае пазіцыю пасля флексіі: -ся, -ца, -цца (спяшал-і-ся,

браць -- бра-цца, бярэ-цца), -сьці, -сь (хто-сьці, хто-сь), гнебудзь

(што-небудзь, каго-небудзь); інтэр фікс -- марфема, якая стаіць па-

між простымі асновамі ў саставе сладанага слова і паказвае на сувязь

гэтых асноў і іх значэнняў у саставе складанага слова: -і-,-а-, -о-, -е-,

-я-, -ух-, -Ох- (пяц-і-павярховы, атам-а-ход, час-о-піс, земл-е-

ўпарадкаванне, земл-я-роб, дв-ух-тыднёвы, тр-ох-павярховы).

Каранёвая марфема адрозніваецца ад афіксальнай тым, што яна мо-

жа быць свабоднай, г.зн. матэрыяльна можа поўнасцю супадаць з аспо-

вай, у той час як афіксы поўнасцю ніколі ве супадаюць з асновай. Яны
бываюцьтолькі звязанымі, існуюць толькі ў спалучэнні з коранем. Калі

афіксальная марфема набывае свабоднае ўжывацпне, яна ператвараецца

ў каранёвую, напрыклад: архаізмы, дыялектызмы і іншыя «ізмы».

Афіксы паводле іх ролі ў мове падзяляюцца на словаўтваральныя і

формаўтваральныя. Словаўтваральныя афіксы служаць для ўтварэння

слоў з новым лексічным значэннем: стал-яр, руч-н-ы, сін-як. Форма-

ўтваральныя афіксы ўтвараюць словыз повым граматычным зпачэпнем:

мацн-ейш-ы, прыгаж-эй, піса-л-і,
Флексіі выступаюць толькі як словазмяняльныя марфемы, інтэрфік-

сы -- толькі як словаўтваральныя; астатнія афіксы звычайна выконва-
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юць словаўтваральную функцыю, аднак у асобных выпадках з іх дапа-

могай утвараюцца словыне з повым лексічным, а толькі з новым грама-

тычным значэннем (формаўтваральным). Як формаўтваральныя вы-

ступаюць наступныя суфіксы: суфіксы ступеней параўнання прыметиі-

каў і прыслоўяў (высокі -- выш-эйшы, далёкі -- дал-ей), прошлага ча-

су дзеясловаў (нес-л-і), дзсепрымстнікаў і дзеепрыслоўяў (пасіве-л-ы,

спатка-ўшы), прэфікс най- у формах найвышэйшайступені прыметні-

каў і прыслоўяў (най-лепіны, най-даражэй). Постфікс -ся(-ца, -цца)

можа выконваць як формаўтваральную (забыць -- забыцца), так і

словаўтваральную функцыю (хадзіць -- на-хадзі-цца). Словаўтвараль-

пыя афіксы, іх дэрывацыйныя (словаўтваральныя) значэнні разгляда-

юцца ў раздзеле «Словаўтварэцне», словазмяняльныя і формаўтвараль-

ныя (марфемы) -- у «Марфалогіі». Афіксы, якія ўтвараюць словы

толькі з новым граматычным зпачэннем, уваходзяць у аспову слова-

змянення (касіл-і). але не ўключаюцца ў аснову формаўтварэння

(касі-л-1).
Акрамя матэрыяльна (з дапамогай фанем) выражаных, ёсць і ма-

тэрыяльна не выражаныя (нулявыя) марфемы -- флексіі, суфіксы, ін-

тэрфіксы. Яны абазначаюцца знакам о і выяўляюцца пры па-

раўнанні з матэрыяльна выражанымі марфемамі (колас-о, коласа,

колас-у і г.д.), часам выступаюць як варыянтныя да матэрыяльна вы-

ражаных: 1) азёр-аў і азёр-о; 2) бяз-лес-н-ы і бяз-лесы;

3) Валг-а-град і Ленін-град, ;

Афіксы мстуць быць сінанімічцыя (ваўч-ых-а і ваўч-ыц-а, гарб-ун і

гарб-ач) і антанімічныя (пры-ехаць і ад'-ехаць). Флексіі звычайна ма-

юць некалькі зпачэнняў: рук-а (жан. р., Н. скл., адз. л.), могуць быць

аманімічнымі: дом -- дом-а і сцян-а. ,

Некаторыя асновы (корані) адцаго і таго ж слова могуць не мець

фанемнай блізкасці: браць -- узяць, добры -- лепшы, многа -- больш,

дрэнны -- горшы, я -- мяне; яны носяць назву -- суплетыўныя.

МАРФАНАЛОГІЯ

6 350. У марфаналогіі разглядаецца фанемная структура марфем,

заканамернасці спалучэння фанем на стыку марфем (чаргаванне фа-

нем), а таксама абумоўленыя гэтымі заканамернасцямі з'явы скарачэн-

ня і нарашчэння ўтваральнай асновы, інакш кажучы, пытанні марфем-

най фаналогіі -- марфаналогіі.
Марфемы звычайна складаюцца з дзвюх і больш фанем (радзей --

з адцой фапемы). На стыку марфем (часцей за ўсё асновы і суфікса)

адбываюцца марфаналагічныя пераўтварэнні -- вар'іраванне марфем,

звязанае з заканамернасцямі спалучальнасці фанем. Да такога вар'іра-

вання фансмнага складу марфем адносяцца: 1) чаргаванне фапем на

стыку марфем, напрыклад заднеязычных асновы з шыпячымі перад фар-

мантам -яня: воўк -- ваўчаня; парна-цвёрдых -- з мяккімі зычнымі:

голуб -- галубяня; парна-мяккіх -- з цвёрдымі зычнымі асновы перад

суфіксам: страляць -- стралок, хадзіць -- хадок; 2) скарачэнне (уся-

чэшце) марфемыза кошт апошняй зычнайці галоснай фанемыці іх спа-

лучэнняў у складзе ўтваральнай асновы (адсякасмая канцавая частка

асновы носіць назву -- фіналь: касі-(це) -- кас-ец, скрыпк-(а) --

скрып-ач, глыбок-(і) -- глыб-іня; 3) парашчэння ўтваральпай асновы

за кошт зычпай фанемы: кофе -- кафей-ны, лі-(ць) -- лів-ёнь,

Акрамятаго, магчыма сумяшчэнне часткі ўтваральнай асповы і фар-

маита, як у выпадку кажан -- кажаня, дзе суфікс -ан- у фармацце -ая-я

(-ян-я) накладваецца на частку ўтваральпай асновы -ан-. Такім чынам,
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у слове хажаня (дзіцяня кажана”) спалучэнне -ан- сумяшчае ў сабе і
частку асновы, і суфіке -ая- (параўн. з гэтым суфіксам слова зайч-аня).

Чаргавацце зычных фанем парна-цвёрдыхз мяккімі і наадварот ад-
бываецца перад нулявым суфіксам пры нульсуфіксальцым спосабе
словаўтварэння: бел-(ы) -- бель, выходз-і-(ць) -- выхад. У межах ко-
раня чаргуюцца таксама галосныя е--0; несці -- ноша; і--а: выбі-
раць -- выбар; 0о--у: сохнуць -- сухіі іцш.

Вар'іраванне марфем адбываецца не толькі пры словаўтварэнні, але
і пры формаўтварэнні: сух-(і) -- суш-эйшы;: дорага - бараж-эй, лёг-
кі -- лёг-енькі; глыбокі -- глыб-ейшы, вузкі -- вуз-ейшы,

Вар'іравацца могуць не толькі марфемы, алеі часткі асноў, якія су-
падаюць з марфемамі паводле фанемнага саставу, т. зв. субморфы:
канец -- канца -- конч-ык, агурок -- агуроч-нік. Вар'іраванне марфем
часта залежыць ад мены націску, якая суправаджае працэсе словаўтва-
рэння ці служыць еродкам выражэння граматычнага значэння:
кветка -- квітнець.

Чаргаванне фанем у складзе марфемыпрыяе вар'іравацні складае
фанемны рад, які носіць назву-- марфанема (марфалагічная фа-
нема). Напрыклад, у варыянтах каранёвай марфемынага -- ногі -- но-
жак -- назе адзначаецца чаргаванне зычных г--г'-- ж--з” у.сярэдзіне
слова, яны і складаюць марфапему.

СЛОВАЎТВАРЭННЕ НАЗОЎНІКАЎ

ў 351. Для словаўтварэння назоўнікаў уласцівы наступныя спосабы:
суфіксальны, нульсуфіксальны, прэфіксальны, прэфіксальна-суфіксаль-
ны, прэфіксальна-нульсуфіксальны, складанне, суфіксальна-складаны,
абрэвіяцыя, субстантывацыя. Найбольш пашыраныя - суфіксацыя і
складанне.

Суфіксальныя назоўнікі

Суфіксы назоўнікаў мужчынскага роду

Суфіксы са структурным элементам -ж-

ў 352. Суфіке -аж (-яж). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаўі назоўнікаў.
Аддзеяслоўныя назоўнікі маюць значэнне адцягненай працэ-

суальнай прыметы: сумяшчаюць значэнне дзеяння, выражанага ўтва-
ральным дзеясловам, са значэпнем назоўніка як часціны мовы. Утва-
ральныя -- запазычаныя дзеясловыз суфіксам -ырава- (-ірава-), які ў
вытворпых словах адсутнічае: дубліраваць -- дубляж, інструктаж, ман-
таж, масаж, пілатаж, сабатаж.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя, акрамя л”, чаргуюцца з
цвёрдымі: трэніраваць -- трэнаж, сабаціраваць -- сабатаж.

Адасоблена паводле структуры слова продаж (ад прадаць), у якім
можна вылучыць як суфікс аж (з накладаннем фарманта на галосную
ўтваральнай асповы), такі суфікс -ж. Адрознівасцца япоі націскамі
ўтворана ад незапазычанага дзеяслова.

Слова фіксаж мае прадметнае зпачэнце (рэчыва).
Націск на суфіксе ў пачатковай форме, у астатніх -- па флексіі.
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.
Адназоўнікавыя назоўнікі складаюць тры тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем рэчыва ці сукупиасці прадметаў, якія ха-
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рактарызуюцца адносінамі да з'явы, асобы, матэрыялу, названых утва-

ральцым словам: сена -- сянаж, кардон -- карданаж (вырабыз кардо-

ну), трыкатаж, тыпаж, эстампаж, этыкета.

Перад суфіксам ва ўтваральнай аснове адсякаецца фіпаль -к-

(этыкетка -- этыкетаж); адбывасица нарашчэнне асновы па галоспую

за кошт зычнай т: трыко -- трыкатаж. .

Націск нязменнына суфіксе, а ў словах сянаж і тыпаж--у пачат.

ковай форме па суфіксе, а ва ўскосных склонах -- на флексіі.

Тып набывае прадуктыўнасць у тэрміналогіі.

9. Назоўнікі са значэннем занятку асобы, названай утваральным на-

зоўнікам: арбітр -- арбітраж, бракёр -- бракераж, падхалімаж

лиліянаж.
Націск нязменны на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

3. Пазоўнікі са значэннем абстрактнай прыметы, у аснове якой ля-

жыць паняцце адзінкі вымярэння, названай утваральным словам:

кіламетр -- кіламетраж, лістаж, літраж, танаж. Адасоблена слова

персанаж (ад персона). '

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, у астатніх -- на флексіі.

Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мовс (тэрміналогія).

б 353. Суфікс -еж. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад дзея-

словаў і абазначаюць дзеянне паводле ўтваральнага слова, сумяшчаю-

чы яго са значэннем назоўніка як часціны мовы: грабіць -- грабеж, ка-

пеж, крадзеж, плацеж.

Асобныя словы могуць набываць канкрэтна-прадметныя значэнні:

капеж: 1) 'каплі дажджу або талага снегу, якія падаюць са стрэх”;

Эу'ніжні край страхі, адкуль капае вада”; 3) "месца падзення капель са

стрэх”.
Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах -- на

канчатку (плацёж, плацяжў).

Перад суфіксам фінальная галосная асновы інфінітыва адсякаецца:

капаць -- капеж.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове (лупеж, валеж).

б 354. Суфікс -ёж. З гэтым суфіксам у літаратурнай мове вядомы

асобныя словы, якія не складаюць аднаго словаўтваральнага тыпу:

чарцёж(чарціць), карцёж (карты). .

Суфіксы са структурным элементам -3-

6 355. Суфіке -ізм (-анізм). Назоўнікі з суфіксам-ізм (у асобных

словах на -сія, -цыя суфікс -анізм) утвараюцца ад дзеясловаў, назоўні-

каў і прыметнікаў.
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць ідэйныя і палітычныя

кірункі, схільнасці паводле дзеяння, названага ўтваральным словам:

адазваць (адзавуць) -- адзавізм, прызямляцца (перан.) -- прызямлізм,

ухіліцца -- ухілізм.
Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.,

Адназоўнікавыя назоўнікі абазначаюць навуковыя і грамад-

«ска-палітычныя кірункі, сістэмы, а таксама якасці і схільнасці, звяза-

ныя з дзеяннем, названым утваральцым словам. З улікам семантыкіі

характару ўтваральных слоў вылучаецца тры семантычныя тыпы.

1. Назоўнікі, утвораныя ад уласных назоўнікаў (прозвішчаў); яны

абазначаюць навуковыя і палітычныя кірункі і сістэмы: Дарвін --

дарвінізм, Ленін -- ленінізм, Маркс -- марксізм, Троцкі - трацкізм.
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2. Назоўнікі, утвораныя ад агульныхназоўнікаў -- назваў асоб; яны
абазначаюць якасці, схільнасці, кірункі, сістэмы, прадстаўніком якіх
з'яўляецца названая асоба: артыст -- артыстызм, аскетызм, бандытызл,
гераізм, лібералізм, паразітызм, феадалізм, царызм.

З. Назоўнікі, утвораныя ад неадушаўлёных назоўнікаў -- назваў
прадметаў,з'яў; яны абазначаюць схільнасці, захворванні, а таксама
кірункі і сістэмы, сферу дзейнасці паводле таго, што пазвана ўтвараль-
ным словам: тэрарызм, алкагалізм, сімвалізм, рэваншызм, цэнтрызм.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя (акрамя д, т) чаргуюцца з
мяккімі: сімвал -- сімвалізм, а таксама к-- ц: скептык -- скептыцызм.
Адсякаюцца фіналі ўтваральных асноў: -ік (бальшавік -- бальшавізм),
“ар (кансерватар -- кансерватызм). У асобных словахна -сія, -цыя вы-
ступае нарошчаны суфікс -анізм (абстракцы(іа) -- абстракцыянізм,
экспансія -- экспансіянізм).

Націск на суфіксе,
Тып прадуктыўныўкніжнай мове. :
Адпрыметнікавыя назоўнікі складаюць два тыпы.
І. Назоўнікі са значэннем 'элемент мовы як носьбіт прыметы, назва-

най утваральным словам": аказіянальны -- аказіяналізм, архаізм, бела-

русізм, бытавізл, вульгарызм, гістарызм, лацінізм.
2. Назоўнікі, якія называюць грамадска-палітычныя, навуковыя і

эстэтычныя катэгорыі, сістэмы, якасці, схільнасці, якім уласціва пры-
мета, названая ўтваральным словам: бытавы -- бытавізм, гуманізм,
ідэалізм, лірызм, рэалізм. ,

Некаторыя ўтварэнні выступаюць як сінонімы словазлучэнняў на-
зоўнікаў з утваральным прыметнікам: дыялектызм -- дыялектнае сло-
ва, абсалютызм-- абсалютная манар,хія.

Прыўтварэнні гэтых назоўнікаў адсякаюцца канцавыя часткі ўтва-
ральных асноў: -к- (беларускі -- беларусізм), -н- (вульгарны -- вульга-
рызм), -ск- (канцылярскі -- канцылярызя), -ічн- (-ычн-) (гістарычны --
гістарызм), -істычн- (ідэалістычны -- ідэалізм).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя (акрамя д, т) чаргуюцца з
мяккімі: рускі -- русізм, германскі - германізл, але савгцкі (з савет-
гкі) -- саветызм, абсалютызм.

Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны ў павуковайі грамадска-палітычнай тэрміцалогіі.

Суфіксыса структурным элементам-й-

ў 356. Суфікс -ай. З гэтым суфіксам вядомы асобныя словы, утвора-
ныя ад дзеясловаў: Звычай (звыкацца, звыкаць, звыкнуць), ура-
джай (урадзіць), аратай (араць); ад назоўнікаў: малачай (мала-
ко).

Слова аратай можа разглядацца і як дублетнае ўтварэпне ад араты.
Перад суфіксам чаргуюцца к--ч, дз--дж, ц'-т.
Націск на суфіксе або на перадсуфіксальнымскладзе.
Тып непрадуктыўны.
5 357. Суфікс -ей. З гэтым суфіксам ад прыметнікаў утвораны сло- /

вы, якія называюць асоб паводле ўласцівай ім прыметы: багацей, кашчэй,
Назоўнік грамацей утвораны ад грамата 'ўменне чытаць і пісаць. Пе-
рад суфіксам фіналь -ав- адсякаецца: кашчавы -- кашчэй.,

Чаргуюцца 7-1: багаты -- багацей.
Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
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Суфіксы са структураым элементам -к-

6 358. Суфіке -“ак(-як). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

назоўнікаў, прымстиікаў, лічэбнікаў, дзеясловаўі займеннікаў.

Адназоўнікавыя назоўнікі складаюць трытыпы.

1. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем "асоба мужчынскага по-

лу”, 'самец жывёлы, птушкі. Утваральцнымі выступаюць адпаведцыя

7775; назвы асоб жаночага полу, самак жывёл (птушак): ведзьма -- вядзь-

. мак, гусь -- гусак.
Тып непрадуктыўны.

9. Назоўнікі, якія абазначаюць асоб па мясцовасці: Сібір -- сібірак,

прусак, пярмяк, туляк.
Тып непрадуктыўны.

г; 8. Назоўнікі, якія абазначаюць асоб па аб'екту іх дзейнасці, занятку

і інш.: мора -- марак, рыбак, дружбак.

Тып малапрадуктыўны. ,

4. Назоўнікі, якія абазначаюць назвы прадметаў, рэчыва па іх адно-

сінах да таго, што названа ўтваральным словам: вецер -- вятрак, вап-

няк, смаляк, мядзяк.

Тып малапрадуктыўны.

Перад суфіксам чаргуюцца 2--47; Тула -- туляк.

Адсякаюцца фіналі: -іў- (Прусія - прусак), -шч- (Польшча -- па-

ляк), -цыў- (Турцыя -- турак).

Ва ўсіх тыпах націск у пачатковай форме на суфіксе, ва ўскоспых

склонах --на канчатку, але палк, паляка, у асобных словах на ко-

рані (турак).
Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб, прадметы,

рэчыва, для якіх характэриа прымета, назвапая ўтваральным словам:

49...бедны -- бядняк, дабрак, дзівак, прастак (і прасцяк), сляпак, халасцяк,

чужак; гніляк, кругляк, праснак, паражняк, таварняк, Асобныя словы

выступаюць сінонімамі да адэкватных словазлучэнняў назоўніка з пры-

метнікам: таварняк -- таварны поезд, брушняк -- брушны тыф.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя (акрамя губных) чаргуюцца

з мяккімі: круглы -- кругляк, халасты -- халасцяк, чорны-- чарняк,

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, у астатніх -- на канчатку.

Тып малапрадуктыўны.

Адлічэбнікавыя назоўнікі абазначаюць прадметы па іх коль-

каснай прымеце; утваральнымі выступаюць парадкавыя (зрэдку --

гборныя) лічэбнікі: першы -- пяршак, трацяк і траяк, чацвяртак, пятак,

шастак, сямак, васьмак, дзесятак.

Націск па суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах -- на.

канчатку, а л е дзесятак, дзесятка.

Тып непрадуктыўны.
Аддзеяслоўныя назоўнікі складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі з прадметным значэннем. Яны абазначаюць: прадметы,

прызначаныядля дзеяння, названага ўтваральным словам (дзяржаць --

дзяржак, ляжак, разак, парпак), або прадметы -- суб'екты дзеянія

(стаяк), асоб -- выканаўцаў дзеяння (вазак, спявак), прадметы (аду-

шаўлёныя і неадушаўлёныя) як вынік адпаведнага дзеяння (вырадак.

пераростак, абломак, здымак, скрутак).

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах -- на

флексіі.
Тып прадуктыўны.

9. Назоўцікі са значэтцем працэсуальнай прыметы: абавязак, заро-

бак, перапынак, прытулак, упадак, учынак,
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Націск пязменныпа перадсуфіксальнымскладзе.
Тып малапрадуктыўны.
Ад займенніка з дапамогай суфікса -ак утвораны назоўпік сваяк

Ссваў-ак).
ў 359. Суфікс -нак. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад дзея-

словаў і складаюць два непрадуктыўныя тыпы.
І. Назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы; яны

абазначаюць дзеяйне паводле ўтваральнага дзеяслова, сумяшчаючы
гэта значэнне са значэннем назоўніка як часціны мовы: кіраваць -- кіру-
нак, пацалунак, разрахунак, рахунак, світанак. Часам такія назоўнікі
могуць набываць пераносныя значэнні: кірунак 'шлях развіцця, накіра-
ванасць якога-н. дзеяння, з'явыі інш.

2. Назоўнікі з канкрэтна-прадметным значэннем; яны не маюць зна-
чэння дзеяння, а абазначаюць прадметыяк аб'ект ці вынік адпаведнага
дзеяння: дарыць -- дарунак, ладунак, ласунак, палюнак, пакунак.

Перад суфіксам чаргуюцца а8--у: падараваць -- падару(іу) -- па-
дарунак.

Фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца, але світа-
нак, адпачы-нак.

Націск на перадсуфіксальным складзе.
ў 360. Суфікс -няк. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад пры-

метнікаў і назоўнікаў.
Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць зборныя паняцці

паводле прыметы, назвапай утваральным словам: малады -- маладняк,
сушняк. .

У працэсе ўтварэння чаргуюцца зычныя х'-- ш: сухі -- сушняк.
Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах -- на

канчатку.
Тып непрадуктыўны.
Адназоўнікавыя назоўнікі абазначаюць сукупнасць адноль-

кавых дрэў, раслін, названых утваральным словам: бяроза -- беразняк,
вішняк, вярбняк, дубняк, лазняк, ліпняк. У слове вішняк -- накладанне
фарманта -няк на каранёвын. .

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах -- на
канчатку.

Тып малапрадуктыўны.
5 361. Суфікс -чак.
Адпрыметнікавыя назоўнікі з суфіксам -чак абазначаюць

асоб паводле ўласцівай ім прыметы, якая названа ўтваральнымсловам:
вясёлы-- весяльчак, смяльчак. Чаргуюцца л--л”.

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах -- на
флексіі.

Тып непрадуктыўны.
ў 362. Суфікс -ёк. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад дзея-

словаў, прыметнікаў, лічэбнікаўі назоўнікаў.
Аддзеяслоўныя назоўпікі абазначаюць асоб і прадмёты па-

водле дзеяння, названага ўтваральным словам: ныць -- ныцік, вабіць--
вабік, каласаваць -- каласавік (грыб), пішчаць -- пішчык, лапіць --
лапік, помніць -- помнік, красаваць -- красавік, У слове ныцік утва-
ральнай выступае формаінфінітыва цалкам.

Фінальная галосная ўтваральнай асновы перад суфіксам адсякаец-
ца: каласаваць -- каласавік, пішчаць -- пішчык. ,

Парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: красаваць -- красавік.
Націск па тымскладзе, што і ра ўтваральных словах.
Тып мае некаторую прадуктыўнасць у гутарковай мове.



 

(г Я

Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць канкрэтныя прад-

меты, з'явы, прастору, асоб як носьбітаў прыметы, пазванай утвараль-

ным словам: махавы -- махавік, паравік, дажджавік, рыжык, ранішнік

(раніштчі мароз), канаплянік, маркоўнік, вачнік, вушнік, дарожнік, кад-

равік, чыгуначнік, Нярэдка ўтваральпай базай для назоўпікаў гэтага

тыпу выступае сіцанімічнае ці песінанімічнае словазлучэнне назоўніка

з адпаведным прыметиікам: дажджавы чарвяк -- дажджавік, баравы.

грыб -- баравік, бульбянае бацвінне -- бульбянік, Завочнае навучан-

не -- завочнік.

Зыходнымі выступаюць прыметнікі, утвораныя амаль усімі спосаба-

мі словаўтварэння, З дапамогай розных суфіксаў (-ав-, -ат-, -аст-, -н- і

інш.). '

Націск нязменны на аснове (як ва ўтваральных словах) або змен-

ны: у пачатковай форме -- на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на кан-

чатку (газавік,-а, франтавік,-а).

Тып высокапрадуктыўны, асабліва ў гутарковай мове,

Адлічэбнікавыя назоўцікі абазначаюць прадметы, якія ха-

рактарызуюцца колькасцю, назвапай утваральным словам -- зборным

лічэбнікам. Гэта назвы запрэжак з адпаведцай колькасцю коней ці мер

вагі, аб'ёму і г. д. на адпаведную колькасць адзінак, а таксама прад-

метаў, якія складаюцца з колькасці частак, названых утваральным

словам: чацвёра -- чацвярык, пяцярык, шасцярык, семярык, васьмярык

(усе -- ист.).
:

Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

Адназоўнікавыя назоўнікі называюць асоб па іх адносінах да

таго, што абазначана ўтваральным словам: а) па адносінах да хваробы

(гіпертанія -- гіпертонік, лунацік, падагрык, паралітык, рэўматык); па

адносінах да жапру літаратуры, мастацтва (камедыя -- комік, празаік,

сатырык, трагік); в) па прыналежнасці да мастацкага або ідэалагічна-

га кірунку (рамантызм -- рамантык, прагматык); г) па схільнасцях ха-

рактару, думак (скептызм -- скелтак, фанатык, цынік); д) па адносінах

да галіны навукі, спецыяльнасці (гісторыя -- гісторык, хімік). Базавы-

мі для іх выступаюць у асноўным запазычаныя назоўнікі на -ыя (ія),

гызм. (-ізм), -едыя, -ас і інш, у вытворных словах гэтыя фіналі адсутні-

чаюць. :

Заўвага. Словы тыпу баталік, крытык, матэматык, палітык утвораны нульсуфік-

сальным спосабам, як і іншыя назвы асоб па спецыяльнасці: анатолія--анатам, арніто-

лаг, арталед, астролаг, філолаг.

Перад суфіксам чаргуюцца: с--т (ерась -- ерэтык); з--т (склероз--

склеротык); ч--т (параліч - паралітык), часам адбываецца нарашчэн-

не асновы: астма -- астматык.

Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тыл прадуктыўны ў кніжнай мове.

6 363. Суфікс -яік. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад дзея.

словаў, прыметнікаў (дзеепрыметнікаў), назоўнікаў і лічэбнікаў.

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асобу ці прадмет, якія

выконваюць дзеянне ці прызначаныдля яго ажыццяўлення: будаваць--

будаўнік, жартаўнік, заступнік, кіраўнік; адборнік, адстойнік, акучнік,

выпарнік, паглыбнік, разменнік.

Націск па суфіксе або па корані.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюццаз цвёрдымі: паглы-

біць -- паглыбнік.

Тып прадуктыўныў тэрміналогіі.
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Адпрыметнікавыя (аддзеепрыметнікавыя) назоўнікі
абазначаюць прадметы -- носьбіты прыметы, названай утваральным
словам: альховы -- альхоўнік, гербоўнік, кедроўнік, маркоўнік, тутаў-
нік; паводле працэсуальнай прыметы: абраны-- абраннік, выгнаннік.

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральныхслсвах.
Тып малапрадуктыўны.
Адназоўнікавыя назоўнікі складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем сукупнасці аднародных дрэў, кустоў і рас-

лін, названых утваральным словам: алешына -- алешнік, арэшнік, бя-
рэзнік, ельнік, ракітнік, хвойнік; ажыннік, маліннік, бруснічнік, чарніч-
нік. Сюды адносяццаі назоўнікі, якія абазначаюць сукупнасць сцяблоў
раслін: бурачнік, гарбузнік,

Перад суфіксам чаргуюцца ц-- ч, к--ч: клубніцы -- клубнічнік, 6у-
рак -- бурачнік. !

Націск на тымскладзе, што іва ўтваральных словах.
Тып прадуктыўны.
2. Назоўнікі, якія называюць: а) асоб па іх адносінах да таго, што 7...

абазначана ўтваральным словам: абутак-- абутнік, грыбнік, дворнік
дружыннік, лыжнік, разраднік; б) памяшканні, ёмістасці, прызначаныя
для таго, што названа ўтваральным словам: авечка -- авецнік, багаж-
нік, кароўнік, качарэжнік, патроннік, салатнік, чайнік.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып прадуктыўны.
Адлічэбнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб ці прадметы, з.

якія характарызуюцца прыметай па колькасці, названай утваральным
словам -- колькасным ці парадкавым лічэбнікам: дзесяты-- дзесятнік,
семідзесятнік, сотнік (ад сто, Р. скл. сот), трыццацітысячнік.

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып малапрадуктыўны. :
ў 364. Суфікс -льнік. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў. Яны абазначаюць асоб па дзеянню, названаму ўтва-
ральным словам: апавядаць -- апавядальнік, выхавальнік, збіральнік, ““,
кідальнік, парушальнік, прадаўжальнік, стваральнік, сумяшчальнік,
утаймавальнік, утрымальнік, шукальнік; прадметы, прылады, рэчывы,
прызначаныя для выканання дзеяння, названага ўтваральным словам:
акісляць -- акісляльнік, будзільнік, выключальнік, вымяральнік, выпа-
ральнік, знішчальнік, маразільнік, паглынальнік, паскаральнік, разрых-
ляльнік, растваральнік, халадзільнік і інш. Некаторыя назоўцікі суад-
носяцца як з дзеясловамі, так і з прыметнікамі ў складзе сінанімічнага
словазлучэння: ахаладжальнік -- ахаладзіць і ахаладжальны апарат.
арашальнік -- арашаць і арашальны апарат, ачышчальнік -- ачышчаць
і ачышчальны апарат. У апошнім выпадку такія назоўнікі на -льнік
могуць разглядацца як утварэнні з суфіксам -ік (ахаладжальян-ік).
Перад -ленік фінальная галосная інфінітыўнай асновы захоўваецца
(будзі-льнік).

Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып высокапрадуктыўны.
б 365. Суфікс -оўнік/-эўнік. Назоўцікі з гэтымі суфіксамі ўтвараюц-

ца ад назоўнікаў і прыметнікаў.
Адназоўнікавыя назоўнікі абазначаюць: а) сукупнасць

дрэў, кустоў, раслін ці асобныя прадметы па іх падабенству да таго,
што названа ўтваральным словам: ляшчына -- ляшчэўнік (з адсячэн-
нем -ыя-), куст-- кустоўнік, булеба-- бульбоўнік, дзяды -- дзядоўнік,
піхтоўнік, герб -- гербоўнік; б) асоб паводле іх занятку, прафссіі і інш.: 11:47;
бабёр -- баброўнік, сад -- садоўнік.

 

   



 

Два
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Словы на -оўнік звычайна ўтвараюцца ад прыметнікаў на -овы

Савы): бабовы -- бабоўнік, макоўнік, палкавы (камандзір) -- палкоў-

нік. .
Націск на суфіксе.

Тыпынепрадуктыўныя,
,

6 366. Суфіке -атнік (-ятнік). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвара-

юцца ад назваў жывёлін (птушак) і абазначаюць памяшканне, гада-

вальнік. прыстасаванне для жывёл (птушак), пазвапых утваральным

словам: гусь -- гусятнік, куратнік, лісятнік, маржатнік; асоб ці жывёл

(птушак) паводле аб'екта іх дзеяння: ваўчатнік (чалавек), выжлятнік

(чалавекі сабака), галубятнік (чалавек і ястраб, сокал).

Слова цялятнік утворана з дапамогай суфікса -ніх ад формы множ-

пага ліку цяляты. Параўн. з гэтым жа суфіксам мядзведнік ('памяш-

канне для мядзведзяў у звярынцыабо заалагічным садзе”, 'чалавек, які

палюе на мядзведзяў”, 'павадыр дрэсіраванага мядзведзя”).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: го-

луб -- галубятнік; заднеязычныя з шыпячымі: воўк -- ваўчатнік.

Націск на суфіксе (першым яго складзе). ;

Тып набывае прадуктыўнасць У гутарковай мове: хазятнік (Я. Сі-

пакоў).
5 367. Суфікс -чык/-шчык. Назоўнікі з суфіксам -чык (пасля асноў

на д, т), -ичык (пасля іншых зычных) утвораны ад назоўнікаў, дзея-

словаў і прыметнікаў.
Адназоўнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб паводле іх ад-

посія да прадметаў і з'яў, названых утваральным словам: апарат -

апаратчык, арматуршчык, барабаншчык, броваршчык, вугальшчык,

газетчык, зенітчык, канатчык, падводчык, пайшчык, паромшчык, пра-

катчык, ракетчык, табуншчык, трафарэтчык, тэкстыльшчык, фасоў-

шчык, экскаватаршчык.
Утваральныя -- назоўнікі невытворныяі суфіксальныя. "

Перад суфіксам фіналі -ак, -к адсякаюцца: фуганак -- фуганшчык,

зенітка -- зенітчык.
Націск звычайна на перадсуфіксальным складзе.

Тып прадуктыўныў тэрміналогіі.

Аддзеяслоўпыя назоўнікі абазначаюць асобу ці прадметы,

паводле дзеяння, названага ўтваральным словам: аб'язджаць -- аб'езд-

чык, адпраўшчык, выкладчык, даглядчык, зваршчык, змазчык, навод-

чык, наладчык, перавозчык, перакладчык, перакупшчык, перапісчык,

разносчык, рэгуліроўшчык, рэзчык. Некаторыя назоўнікі сумяшчаюць

значэнне асобы і прадмета: бамбардзіроўшчык, перадатчык, разліў-

шчык.
Рад слоў адначасова суадносіццаі з дзеясловамі, і з назоўнікамі з

суфіксамі -х(а), -ч(а), утворанымі ад дзеясловаў: наладчык -- нала-

дзіць і наладка, зваршчык -- зварыць і зварка, здабытчык -- здабыцьі

здабыча.
Пры ўтварэнні адсякаецца фінальная галосная іпфіпітыўпай асновы,

а таксама -ва-: даглядаць -- даглядчык, перапісваць -- перапісчык.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: разно-

сіць-- разносчык; дж-- 9: наладжваць -- наладчык.

Націск на перадсуфіксальным складзе, але бунтаўшчык, пастаў-

шчык, выбаршчык.

Тып прадуктыўны.

Адпрыметпікавыя назоўнікі абазначаюць асоб паводле іх ад-

посін да прыметы, названай утваральнымсловам, ці прадмста, названа»

“га словазлучэннем, у склад якога ўваходзіць утваральны прыметнік: па-
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дзённы -- падзёншчык, інструментальны -- інструментальшчык, атам-
ная бомба -- атамшчык, камвольная фабрыка -- камвольшчык. Утва-
ральнымі выступаюць прыметнікі з суфіксамі -ав-, -н-: кубавы -- кубаў-
шчык, вагавы -- вагаўшчык, падзённы -- падзёншчык.

Фіналь утваральнай асновы -н- перад суфіксам -чык/-шчык адсяка-
ецца: ананімны -- ананімшчык.

Націск звычайна на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып прадуктыўныў тэрміналогіі.
ў 398. Суфікс -льшчык. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў. Яны абазначаюць асоб -- выканаўцаў дзеянйя, на-.
званага ўтваральным словам: баранаваць -- баранавальшчык, бурыль-
шчык, вязальшчык, драбільшчык, лудзільшчык, насільшчык, свідра-
вальшчык, церабільшчык, цыравальшчык, шліфавальшчык, шыфра-
вальшчык.

Фінальная галосная інфінітыўнай асновы захоўваецца: насіць -- на-
сільшчык, шліфаваць -- шліфавальшчык.

Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.
ў 369. Суфікс -ок. Назоўнікі з суфіксам -ок (не пад націскам-ак),

звычайна з беглым галосным, утвараюцца ад дзеясловаў і прыметні-
каў.
Аддзеяслоўныя назоўнікі складаюць тры тыпы.
1. Назоўнікі, якія абазначаюць асобу -- утваральніка дзеяння:

іграць -- ігрок, стралок, хадок, яздок; прылады, прадметы -- носьбіты
працэсуальнай прыметы; месца, прызначанае для выканання адпавед-
нага дзеяння: расці -- расток, свісток, каток.

Перад суфіксам фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякаец-

ца, у аднаскладовых асновах на галосную ў якасці ўтваральнай высту-

пае ўся форма інфінітыва: знаць -- знаток. Утваральнай можа высту-

паць і аснова цяперашняга або будучага часу: есці-- ядуць -- ядок,
сесці -- сядуць -- сядок.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: стра-
ляць -- стралок.

Націск у назоўніках на -ох у пачатковай форче на суфіксе, ва ўскос-

ных склонах -- на канчатку, у назоўніках на -ак -- на перадсуфіксаль-
ным складзе.

Тып малапрадуктыўны.
9. Назоўнікі са значэннем аб'екта або выніку дзеяння, названага

ўтваральным словам: абрубіць -- абрубак, адбітак, адрэзак, віток, вы-

вадак, дадатак, завіток, заробак, згустак, здабытак, злепак, злітак, на-

бытак, перажытак, прыдатак; некаторыя назоўнікі абазначаюць асоб:

вырадак, неданосак, недаростак, пераростак; жывёл: адкормак, падра-

нак (паляўн.); месца: выселак, пасёлак.

Перад суфіксам мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: зляпіць --

злепак, набыць -- набытак. :
Націск на аснове, у назоўніках з суфіксам -ок -- на суфіксе (віток,

завіток, маток).
Тып прадуктыўныў гутарковым стылі.
З. Назоўцікі, якія абазначаюць асобны акт дзеяцня, назвапага ўтва-

ральным дзеясловам: глытаць - глыток, ківок, мазок, рывок, скачок,

штуршок. Некаторыя пазоўцікі гэтага тыпу паралельпа абазначаюць

прыладу дзеяння (гудок, званок, свісток) ці яго выпік (плявок, маток).

Перад суфіксел парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: зва-

ніць -- званок; заднеязычныя -- з шыпячымі: скакаць -- скачок, штур-

хаць -- штуршок.

15. Зак [іб г тэ б
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Націск у пачатковай форме на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на

кацчатку (скачок, -чка).

Тып прадуктыўныў гутарковай мове.

Адпрыметнікавыя назоўнікі з суфіксам юк называюць

прадметы паводле характэрцай прыметы, абазначапай утваральным

словам: белы-- бялок, жоўты-- жаўток, малы --лмалёк, валены -ва-

лёнак.
Тып непрадуктыўны.

5 870. Суфікс -чук. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

пазоўцпікаў іскладаюць два тыпы.

А а 1. Назоўнікі са значэннем “сын таго, хто названы ўтваральным сло-

“ “вам”: каваль -- кавальчук, пісарчук, слесарчук, цыганчук.

Тып непрадуктыўны.

0. 8; Назоўнікі, якія абазначаюць асоб па месцу жыхарства: Мінск -

““дінчук, Пінск

-

пінчук, Мазыр -- мазырчук.

Перад суфіксам фіналь утваральнай асновы -ск адсякаецца.

Націск у пазоўным склоне -- на суфіксе, ва ўскосных склопах -- на

канчатку.
Тып непрадуктыўны.

 

-

Суфіксы са структурным элементам-4-

5 371. Суфікс -аль. Назоўнікіз суфіксам -аль утвараюцца ад дзея-

словаў, прыметнікаўі назоўнікаў.

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асоб паводле ДдзеЯн-

даз. 13, ня, назвапага ўтваральным словам: каваць -- каваль, стругаль (разм),

“.. стрыгаль (разм.), пэцкаль.

У працэсе ўтварэння фінальная галосная інфінітыўнай асновы адся-

каецца.
Націск у пачатковай форме на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на

канчатку.
Тып непрадуктыўны.

а.а. Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб і жывёл па-

водле знешняй прыметы, названай утваральным словам; утваральнымі

выступаюць вытворныя прыметнікі з суфіксам -ат (перад -аль ён адся-

каецца): брухаты -- брухаль, насаль, рагаль. Утварэнні суадносяцца

таксама з назоўнікамі: нос -- яасаль, рогі -- рагаль.

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах -- на

канчатку (брухёль,-ля).
Тып малапрадуктыўны.

Ад назоўнікаў утвораны адзінкавыя словы: гонта -- ганталь,.

рогі -- рагаль (і ад рагаты,гл. вышэй).

а рана, ў 372. Суфікс -іл-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

г. “прыметнікаў; яны называюць асоб --. носьбітаў прыметы, абазна-

чапай утваральным словам: здаровы-- здаравіла, дурны-- дурніла.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі.

Націск на суфіксе.
Тып пепрадуктыўны. ,

За б 373. Суфікс -целе, Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад.

абм ебдзеясловаў і абазначаюць асоб паводле іх дзейнасці, а таксама

прылады дзеяння: вызваляць -- вызваліцель, выхавацёль, крыўдзіцель,

натхніцель, пакарыцель, правіцель, прымірыцель; аднавіцель, глушы-

цель, праявіцель. Большасць назоўнікаў з гэтым суфіксам -- запазы-

чанні з рускай мовы.

Націск па перадапошнімскладзе.

Тып малапрадуктыўны.
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Суфіксыса структурным элементам-я-

6 374. Суфікс -ень (-ань). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца
ад назоўнікаў і дзеясловаў.
Адназоўнікавыя ўтварэцні з'яўляюцца назвамі прадметаў,

якія характарызуюцца адпосінамі да таго, што абазначана ўтвараль-
ным словам (гэта ў асноўным назвы месяцаў): верас-- верасень, жні-
вень, ліпень, снежань, чэрвень; пазвамі насякомых, рыб, хвароб: гала-
ва -- галавень, валасень.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: ліпа -
ліпень; заднеязычныя -- з шыпячымі: снег -- снежань.

Націск на корані, але галавёнь.
Тып непрадуктыўны.
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асоб паводле іх

дзеяння: зводзіць - зводзень, баламуцень, вучань, лежань, прыха-
дзень; прадметы, з'явы як вынік дзеяння, названага ўтваральным сло-
вам: выпаўзаць -- выпаўзень, збіцень, заверцень, кіпень, кіпяцень, пла-

вень, пролежань, апоўзень.
Перад суфіксам парпа-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: выка-"

паць - выкапень.
Націск на корані, зрэдку -- на суфіксе.
Тып прадуктыўны ў гутарковай мове і павуковай тэрміналогіі.
6 375. Суфікс -ан (-ян). Назоўнікі з суфіксам -ан (-ян-) утвараюцца

ад назоўнікаў, дзеясловаў і прыметнікаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць асоб са схільнасця-

мі да таго, што названа ўтваральнымсловам: інтрыга -- інтрыган, кры-
тыкан, палітыкан; жывых істот па інтэнсіўнай цялеснай прымеце: гу-

бы -- губан, лабан, пузан. Словы гэтага тыпу суадносяцца таксама з

прыметнікамі: гарласты -- гарлан, крылаты -- крылан.
Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове.

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асобу або прадмет як

суб'ект ці вынік дзеяння: грубіць -- грубіян, лузаць -- лузан, стаяць --

стаян.
Тып непрадуктыўны.
Адпрымеётнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб і прадметы.

па інтэнсіўнай прымеце, назвапай утваральным словам: буіны -- буян,

вялікі велікан. .
Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
5 376. Суфікс -ант/-ент. Назоўнікі з суфіксам -ант/-ент (-янт/-энт)

утвараюцца ад назоўнікаў і дзеясловаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні з суфіксам -ант абазначаюць асоб-:

паводле аб'екта іх дзейнасці або заняткаў: акупацыя акупант, ды-
версант, дыспутант, дэбютант, камедыянт, практыкант, дысертант;
удзельнікаў таго, што названа ўтваральным словам: дуэль -- дуэляят,
канцэртант, экскурсант; члепаў калектыву: аркестр-- аркестрант,
карпарант, сектант; асоб паводле месца працы або вучобы: курсы --
“курсант, лабарант.

Утварэнне часткі назоўнікаў суправаджаецца адпадзением кампа-
нентаў утваральнай асновы: -іў (а) (экскурсія -- экскурсант), -ацы] (а)
(акупацыя -- акупант), -аторыі (а) (лабараторыя -- лабарант).

Перад суфіксам парпа-мяккія зычпыя чаргуюцца з цвёрдымі, за вы-
ключэннем 4: дыверсія -- дыверсант, экскурсія-- экскурсант, але
дуэль -- дцэлянт, а таксама ц--с: камерцыя -- камерсант.
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Націскна суфіксе.
Тып прадуктыўны ў спецыяльнай тэрміналогіі.

7 Аддзеяслоўныя назоўцікі з суфіксамі -гят (-энт), -ант аба-

7 зпачаюць асоб паводле дзеяння, пазвапага ўтваральным словам: адра-

саваць -- адрасант, апанент, кансультант, рэцэнзент, эмігрант, а так-

сама прадметыі паняцці паводле працэсуальнай прыметы: рэпрэзента-

ваць -- рэпрэзентант, экспанаваць -- экспанент (назва асобыі ўста-

новы). ;

Перад суфіксамі адсякаюцца фіналі ўтваральных асноў: -ірава-

(абаніраваць -- абанент), -ава- (прэтэндаваць -- прэтэндэнт).

Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.

б 377. Суфікс -ін (-“ыя). Назоўнікі з суфіксам -ін Сыя) утвараюцца

ад назоўнікаў і прыметнікаў.
Адзінкавыя адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць два тыпы.

-..7.1. Назвы жыхароў пэўнай краіны або прадстаўнікоў народа, пазва-

нага ўтваральным словам: Асеція -- асецін, Грузія - грузін, Мардо-

вія -- мардвін.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны,
9. Назвы рэчываў, матэрыялаў: ваніль -- ванілін, радыкулін, суль-

фідзін, трамбін, туберкулін, вацін і інш.

Пры ўтварэнні гэтых назоўнікаў ва ўтваральных асновах адсякаюц-

ца канцавыя часткі: -іт (радыкуліт -- радыкулін), -ёз (туберкулёз -

туберкулін).
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.

Адпрыметнікавыя назоўнікі з суфіксам -ія абазначаюць рэ-

чывы паводле той прыметы, якая названа ўтваральным словам. Ва

ўтваральнай аснове адсякаюцца канцавыя часткі -ычя- (ахраматыч-

ны -- ахрамацін, наркатычны-- наркацін); -н- (стэрыльны-- стэрылін).

Націскна суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мове.

ў 378. Суфікс -ун. Гэты суфікс утварае назоўнікі ад назоўнікаў,

прыметнікаў і дзеясловаў.

Я ў; Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць асоб паводле пэў-

(7... “нцых адзнак і ўласцівасцей: лес--лясун (разм.), пласт - пластун

(ваен.), смех -- смяхун, стоўб -- стаўбун.

Націск у пачатковай форме на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на

канчатку (стаўбін, -на).
Тып непрадуктыўны.

дА.:77. Адпрыметнпікавыя назоўнікі абазначаюць асоб па характэр-

“С "ных для іх прыметах: вясёлы -- весялун, гладун, дзікун, ласун, прыга-

жын, слабун, сляпун, таўстун, хітрун.
Націск у пачатковай форме на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на

канчатку.
Тып прадуктыўныў гутарковай мове.

гара, Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асоб паводле іх дзеян-

” с ня або схільнасці да адпаведнага дзеяння: балбатаць -- балбатун,

ілгун, канун, крыкун, лятун, свістун, фарсун, шаптун, шчабятун; жывёл

паводле характэрных для іх дзеянняў або стану: грызці -- грызун, паў-

зун, сысун, уюн, цвыркун; прадметыі з'явы паводле іх уласцівасцей і

прызпачэння: боўтаць -- баўтун (яйка), зыбун, калун, плывун, шатун.

Перад суфіксам фінальная галосіая іцфінітыўнай асцовы адся-

каецца: скакаць -- скакун. Утваральнай можа выступаць аснова цяпе-

рашпяга часу (плыць -- плывуць -- плывун, уецца -- уюн).
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Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: веся-ліць -- весялун, фарсіць -- фарсцн; шыпячыя ---з заднеязычнымі: дры-жэць -- дрыгун, крычаць -- крыкун; шч-- ск: пйшчаць -- піскун; ў--8в:
раўці - равун.

Тып прадуктыўныў гутарковай мове.
ў 379. Суфіксы-ая-ін (-ян-ін), -чан-ін. Назоўнікі з суфіксамі -ан-ін,

“чан-ін утвараюцца ад агульных і ўласных пазоўпікаў. Звычайна яны
абазначаюць жыхароў альбо ўраджэнцаў той ці іншай краіны, плане-
ты, горада: Англія -- англічанін, Данія -- датчанін, Зямля-- зямлянін,
Марс-- марсіянін, Бабруйск-- бабруйчанін, Барысаў -- барысаўчанін,Гомель -- гамяльчанін, Капыль -- капылянін, Кіеў

-

кіяўлянін, Ма-
зыр -- мазыранін, Мінск -- мінчанін, Парыж -- парыжанін,

Адзінкавыя ўтварэнні складаюць назоўнікі са значэннем 'член ка-
лектыву, групоўкі": завод -- завадчаніян, катаржанін, прыхаджанін; 'па-
слядоўнік рэлігійнага вучэння, звязанага з асобай, названай утвараль-
ным словам”: Лютар -- лютаранін, Магамет -- магаметанін, Хрыстос--
хрысціянін,

Суфіке -ан-ін (-ян-ін) выступае пасля парных мяккіх і цвёрдых зыч-
ных (апрача заднеязычных), а таксама пасля шыпячыхі Г: варкуцянін,
варшавянін, малдаванін, у тым ліку і пасля спалучэнняў зычных: вал-
жанін, зямлянін.

Суфіке -чан-ін ужываецца пасля губных і пярэднеязычных, а такса-
ма пасля 47, р, ў, к, ч: бабруйчанін, віцябчанін, гамяльчанін, зараччанін,
растаўчанін, мінчанін; -аўчанін -- пасля спалучэнняў зычных: брастаў-
чанін, гаркаўчанін.

У асобных словах вылучаюцца суфіксы-іцянін, -ічанін, -іян-ін: пска-
віцянін, англічанін, марсіянін.

Утварэнне назоўнікаў гэтага тыпу суправаджаецца адсячэннем част-
кі асновы ўтваральнага слова: -ск (Мінск -- мінчанін), -ецк (Данецк --
данчанін),-іі (а) (Малдавія -- малдаванін), г. (Памор'е -- памаранін),
“ак. (Навагрудак -- навагрудчанін).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: сяло--
селянін; заднеязычныя - з шыпячымі (Волга -- валжанін); губныя--
з'губнымі-ф-л” (Рым -- рымлянін, Кіеў -- кіяўлянін).

Націск звычайла на суфіксе, але афінянін, рымлянін.
Тыл прадуктыўны прыўтварэнні назоўнікаў ад тапанімічных назваў.

Суфіксыса структурным элементам-р-

ў 380. Суфікс -ар (-ар). Назоўнікі з суфіксам -ар (сяр) утвараюцца
ад назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні звычайна з'яўляюцца назвамі асоб.

паводле аб'екта ці прадукта іх дзейнасці: бочка -- бачкар, бляхар, ка-лінар, пчаляр, пясняр, разбяр, свінар, сталяр, шкляр; а таксама павод-
ле месца дзейнасці: аптэка -- аптэкар, бібліятэкар, карчмар, млынар,
паштар; асобпа стаяць словы камунар і юбіляр (з адсячэццем ва ўтва-ральнай аснове-ей).

Перад суфіксам чаргуюцца л--4”, я“--н: пчала -- пчаляр, свіння--свінар. .
У пачатковай форме націск на суфіксе, ва ўскосных склонах -- пакапчатку, але кулінар, -ра. У назоўніках аптэкар, бібліятэкар, вінагра-дар, картатэкар, кухар націск на перадапоццім складзе.
Тып прадуктыўны.
Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць прадметыці з'явы
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як носьбіты прымет, названых утваральным словам: сухі-- сухар, гу.

шчар, цяжар.
Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі, а так-

сама ст-- шч: глухі -- глухар, густы -- гушчар. У пачатковай форме

націск на суфіксе, ва ўскосных склопах -- на флексіі, але цяжар, -ру.

Тып непрадуктыўны.

ЗА аа“, Аддзеяслоўныя назоўнікі звычайна абазначаюць асобу--

“утваральніка адпаведнага дзеянія: гандляваць -- гандляр, даяр, дру-

кар, званар, змагар, лекар, пекар.

Перад суфіксам фінальная галосная асновыінфінітыва і суфікс -ва-

адсякаюцца: даіць --даяр, друкаваць -- друкар. Парна-мяккія чар-

гуюцца з цвёрдымі: званіць -- званар, а таксама ч--к: лячыць -- лекар,

тачыць -- токар.
У пачатковай форме націск звычайна па суфіксе, ва ўскосных скло-

нах -- на флексіі, а л е лёкар, -ра, пёкар, -ра, пісар, -ра.

, Тып малапрадуктыўны.

Маса, 6 881. Суфіксы -ер (-эр), -анер (-янер). Назоўнікі з гэтымі суфік-

2 самі ўтвараюцца ад назо ўнікаў, у тым ліку слоў мільёны, мільярды

са значэннем "мільённы (мільярдны) набытак”. Суфікс -анер (-янер)

далучаецца да асноў на -іў-, -цыў- (фіцаль г адсякаецца): місія -- місія-

нер, акцыя -- акцыянер. Утварэнні абазначаюць асоб па іх адносінах

да прадмета, па прыпалежчасці да пэўнай сацыяльпай групы, аргані-

зацыі, установы, паводле характэрнага запятку, дзейнасціі інш. мілья-

нер, мільярдзр, акцыянер, апазіцыянер, калекцыянер, канцэсіянер, кас-

цюмер, легіянер, міліцыянер, місіянер, пенсіянер, рэакцыянер, рэвалю”

цыянер, селекцыянер. .

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: кас-

цюм -- касцюмер, легіён -- легіянер.

Націск на суфіксе.

Тып малапрадуктыўны.

б 382. Суфіксы -ор (-ар)/-ёр (“ер). Назоўнікі з суфіксамі -ор/-ёр,

не пад націскам -ар/-ер утвараюцца ад назоўнікаў і дзеясловаў.

ВА, АЎ. Адназоўнікавыя ўтварэнні звычайна “абазначаюць асоб па-

« “водле аб'екта або сферы дзейнасці: бокс -- баксёр, візіцёр, рэманцёр;

па адносінах да мастацкага жанру: архітэктура -- архітэктар, літара-

тар, скульптар; паводле прылады ці аб'екта дзеяння: камбайн -- кам-

байнер, білецёр, ліфцёр, мушкецёр, рэквізітар, рэцэптар; па схільнасці

да пэўнага прадмета ці з'явы: дактрына -- дактрынёр, руцінёр, фразёр;

па месцы дзейнасці: кіёск -- кіяскёр, шахцёр; па прыналежнасці да

ўстановы: сенат -- сенатар. Акрамя таго, словы гэтага тыпу могуць

абазначаць прылады паводле іх працэсуальнай прыметы ці адносін да

прадмета або рэчыва: кампрэс -- кампрэсар, танкер, трынажор.

Пры ўтварэнці назоўнікаў адсякаецца канцавая частка ўтваральнай

асновы: -іў- (кампрэсія -- кампрэсар), -р- (скульптура -- скульптар).

Перад суфіксам чаргуюцца н--я”: руціна -- руцінёр; с'--с: агрэ-

сія --- агрэсар; з'-- з: дыфузія -- дыфузор.

Націск пераважна на суфіксе, радзей -- па перадсуфіксальным

складзе.
Тып прадуктыўны ў спецыяльнай тэрміналогіі.

авўс, Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асобу -- суб'екта

' с дзеяння: гравіраваць -- гравёр, дырыжор, інструктар, кантралёр, крэ-

дытор, панікёр, рэвізор, рэжысёр, суфлёр, танцэр,

Перад суфіксам агдсякаюцца фіцальныя часткі ўтваральнай асновы

«рава-, -ава- (дырыжыраваць -- дырыжор, суфліраваць -- суфлёр, крэ-

дытаваць -- крэдытор).
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У некаторых утварэннях перад суфіксам парна-мяккія зычныя чар-
туюцца з цвёрдымі: карэкціраваць -- карэктар. ,

Націск на суфіксе, за выключэннем елоў на -тар, “сар, у якіх на-
ціск -- на перадсуфіксальным складзе: інспёктар, інструктар, канвёр-
тар, карэктар, рэдактар, рэпрадуктар, а таксама баластар, тралер, трэ-
нер, стартэр (спарт. і тэхн.).

Тып прадуктыўны ў спецыяльнай тэрміналогіі.
ў 383. Суфікс -ір (-ыр). Пры дапамозе гэтага 'суфікса назоўнікі

ўтвараюцца ад назоўнікаў і прыметнікаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць асоб паводле іх за-

нятку, становішча ў калектыве, пасадыі інш.: банк -- банкір, брыга-
«дзір, камандзір, канваір, касір, фуражыр.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі: банк --
банкір, брыгада --- брыгадзір.

Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.
Адпрыметнікавыя назоўнікі маюць суфікс -ыр і словаўтва-

ральнае значэнне «прадмет -- носьбіт прыметы”: багаты -- багатыр, пу-
стыр.
“У пачатковай форме націск на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на

канчатку.
Тып непрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам-т-

5 384. Суфіке -ат (-ят). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
назоўнікаў і дзеясловаў.

Адназоўпікавыя ўтварэнні складаюць тры тыпы.
1. Назоўнікі, якія абазначаюць грамадскую ці палітычную сістэму,

пасаду, установу, што пэўным чынам звязаны з асобай, названай утва-
ральным словам: каліф -- каліфат, султанат, эмірат; дэканат, рэкта-
рат.

Націск на суфіксе.
Тып мае прадуктыўнасць у грамадска-палітычнай тэрміналогіі.
2. Назоўнікі са значэннем асобыпа яе адносінах да краіны, палі-

тычнай групоўкі, прадмета, з'явы: Азія -- азіят, канфедэрат, уніят, сты-
пендыянт, акселерат.

Перад суфіксам адсякаецца фіналь утваральнай асновы -ацыў-:
канфедэрацыя -- канфедэрат, акселерацыя -- акселерат.

Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.
З. Назоўнікі са значэннем хімічных злучэнняў з элементам, які па-

званы ўтваральным словам: алюміній--алюмінат, карбанат, нітрат,
сульфат, фасфат, хларат, храматі іцш.

Перад суфіксам адсякаюцца фіналі ўтваральпай асновы-іў-, -ар:
алюміній -- алюмінат, фосфар -- фасфат. : :

Націск на суфіксе.
Тып пабывае прадуктыўнасць у хімічнай тэрміналогіі.
Аддзеясло ўныя назоўнікі складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем адцягнепай працэсуальнай прыметы:

бразгаць -- бразгат, візгат, грукат, плёскат, скрыгат, стукат, трэскат,
тупат, цокат і інш.

Фінальная галосная інфіцітыўпай асцовы адсякаецца.
Націск па тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып мае прадуктыўнасць у гутаркавай мове.
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2. Назоўнікі са значэпцем прадмета як аб'екта ці выніку дзеяння:

“ адрасаваць -- адрасат, дэлегат, атэстат, фальсіфікат, экспанат, кандэн-

сат, фільтрат, камбінат, сіндыкат, рэферат, атэстат, дублікат, трактат.

Перад суфіксам адсякаюцца фіналі ўтваральнай асцовы -ірава-.

гава- (дубліраваць -- дублікат, атэставаць -- атэстат).

Перад суфіксам парпа-мяккія зычныя чаргуюццаз цвёрдымі: пасту-

ліраваць -- пастулат.

Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі,

ў 385. Суфіксы -атар (-ятар), -тар, Назоўнікі з гэтымі суфіксамі

ўтвараюцца ад назоўнікаўі дзеясловаў.

Адназоўнікавыя ўтварэнні называюць асоб, прылады, меха-

нізмы, памяшканні па іх адносінах да таго, што абазначана ўтвараль-

ным словам. Сюды адносяцца назвы асоб па сферыці аб'екту дзей-

насці: авіяцыя -- авіятар, навігатар, імператар, лектар, плантатар; пры-

бораў або прылад для ажыццяўлення дзеяння, названага ўтваральным

словам: інгаляцыя -- інгалятар, культыватар, радыёлакатар, рататар,

рэактар, рэпрадуктар, экскаватар.

Фіналі ўтваральных асноў -ацыў., -цыў, гыў- адсякаюцца (інгаля-

цыя-- інгалятар, плантацыя -- плантатар, імперыя -- імператар).

Націск на перадапошнім складзе.

Прадуктыўнасць у тэхнічнай тэрміналогіі набывае тып на -атар,

утвораны ад назоўнікаў на -цыя.

Аддзеяслоўныя назоўнікі маюць агульнае значэнне 'прад-

мет -- утваральнік дзеяння ці прызначаны для яго ажыццяўлення”. Сю-

«ды адносяцца назвы асоб паводле іх дзейнасці: арандаваць - аранда-

тар, імправізатар, інфарматар, каланізатар, ліквідатар, схематызатар,

тарыфікатар, экзаменатар, эксперыментатар, эксплуататар; назвы Ме-

ханізмаў, прыбораў, прылад, прызначаных для ажыццяўлення дзеяння,

названага ўтваральным словам: акумуліраваць -- акумулятар, венты-

лятар, вібратар, кандэнсатар, рэзанатар; памяшканні: ізалятар, аклі-

матызатар.
Перад суфіксам адсякаюцца фіналі ўтваральнай асновы -ірава-,

гава- (рэстаўрыраваць -- рэстаўратар, агітаваць -- агітатар).

Рад утварэнняў з суфіксам -атар мае суадноснасць як з назоўніка-

мі, так і з дзеясловамі: каланізатар -- каланізацыя і каланізаваць, вен-

тылятар -- вентыляцыя і вентыліраваць.

Націск на першым складзе суфікса.

Тып набывае прадуктыўнасць у навукова-тэхнічнай тэрміналогіі,

6 386. Суфікс -іт (-ыт). Пры дапамозе гэтага суфікса ад асноў на-

зоўніка ўтвараюцца назоўнікі, якія складаюць зры тыпы.

1. Назвы мінералаў, рэчываў, сплаваў, адным з важных кампанен”

таў якіх з'яўляюцца мінералы і рэчывы, названыя ўтваральным словам:

азбест

-

.азбестыт, бетаніт, вальфраміт, кварцыт, фасфарыт, храміт;

назвы мінералаў і сплаваў паводле падабенства па форме, колеру да

іншых мінералаў і рэчываў: гранула -- грануліт, лазурыт, магнетыт;

паводле месцазнаходжання ці месца здабычы: Байкал -- байкаліт,

Балхаш-- балхашыт, Жыгулі--жыгуліт, Керч -- керчаніт, Хібіны -

хібініт; назвы, звязаныя з асабовым уласным імем: Вераб'ёў -- ве-

раб'явіт, Кіраў -- кіравіт.
Перад суфіксам адбывасцца адсячэнне фіпалі ўтваральнай асновы

гыў (СЦ). (кальцый -- кальцыніт, Абхазія -- абхазіт), а ў асобных вы-

падках -- парашчэцне ўтваральнай асновыза кошт -я-, -ыя-, -ай- (Беш-

тац -- бештацніт, слюда -- слюдзініт, Керч -- керчаніт).
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Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі (Хібі-
ны -- хібініт, слюда -- слюдзініт). :

Націск на суфіксе. .
Тып мае прадуктыўпасць у спецыяльнай тэрміналогіі.
2. Назвы хвароб (запаленчых працэсаў) паводле хворага органа:

апендыкс -- апендыцыт, бронхі -- браяхіт, плеўра -- плеўрыт, трахея -
трахеіт; сюды адносяцца і ўтварэнні са звязанымі асновамі: неўрыт,
стаматыт (параўн.: неўрапатолаг і стаматолаг).

Націск на суфіксе.
Тый прадуктыўны ў медыцынскай тэрміналогіі.
З. Назвы асобы паводле яе дзеяння, месцажыхарства ці прыналеж-

насці да грамадскай, палітычнай або рэлігійнай групоўкі: варажбіт,
бандыт, гусіт. Утваральнымі служаць агульныя аддзеяслоўныя назоў-
нікі з суфіксам-б (а) ці бяссуфіксныя. ўласныя назоўнікі (прозвішчы,
тапонімы): малаціць -- малацьбіт, наём (найму) -- найміт, Гус -- гусіт,
Адэса -- адэсіт.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: ва-
ражба -- варажбіт, Адэса - адэсіт. У некаторых выпадках адбываецца
ўзнаўленне дзеяслоўнай асновы з чаргаваннем і-- ў: сеў--- сяў-ба--
сейбіт, насьба (разм.) -- носьбіт. '

Націск на суфіксе, зрэдку -- на корані (сёйбіт, носьбіт).
Тып непрадуктыўны.
б 387. Суфіке -іст (-ыст). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад прыметнікаў і назоўнікаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць асоб па іх адносінах,

да аб'екта, па занятках або сферы дзейнасці: баян -- баяніст, банду-
рыст, вакаліст, гарманіст, гітарыст, журналіст, карыкатурыст, машы-
ніст, паспартыст, танкіст, трактарыст, фалькларыст, цымбаліст; па ад-
носінах да грамадска-палітычнага, навуковага або рэлігійнага кірунку:
ідэал -- ідэаліст, ггадэзіст, камуніст, пацыфіст, рэфарміст, футурыст,
Эканаміст; Дарвін -- дарвініст, Маркс-- марксіст; па дзеянню або
схільнасці: аферыст, байкатыст, гумарыст, скандаліст, шантажыст; па
прыналежнасці да грамадскай або навуковай установы, да групоўкі:
архівіст, гімназіст, ліцэіст, семінарыст, чэкіст, актывіст, кавалерыст,
хХарыст; паводле аб'екта вывучэння, названага імем уласным: Балга-
рыя-- балгарыст, Іран--іраніст, Кітай--кітаіст, Пушкін-- пушкі-
ніст.

Пры ўтварэнні назоўнікаў гэтага тыпу адсякаюцца фінальныяча-
сткі ўтваральных асноў: -ізм (білінгвізм -- білінгвіст), -іў- (геадэзія --
геадэзіст), -ык- (методыка -- метадыст), але клініка -- клініцыст, ме-
ханіка -- механіцыст, мазаіка -- мазаічыст, а таксама канцавыя га-
лосныя ўтваральных слоў (самба -- самбіст, марзэ - марзіст, чэка--
чэкіст, таксі -- таксіст).

У асобных выпадках адбываецца нарашчэнне ўтваральнай асновы:
алгебра -- алгебр-а-іст, Індыя -- індыяніст.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: рэ-
форма -- рэфарміст, тэніс - тэнісіст, у асобных словах к--ц: клініка --
клініцыст; к--ч: мазаіка -- назаічыст; г--ж: шпага -- шпажыст.

Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны.
Адпрыметнлікавыя ўтварэнні пашыраны ў тэрміналагічнай

лексіцы. Яны называюць асоб паводле ўласцівасцей, поглядаў, сферы
заняткаў. Утваральнымі выступаюць адноспыя прыметнікі з суфіксамі
“не, «льн-, -ачын-, -ічя-, -ск- (фіпалі -н-, -ёчн-, -ск- перад суфіксам -іст
(ыст) адсякаюцца) або словазлучэнні з гэтымі прыметцікамі-азначэн-
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цямі: спецыяліст”- спецыяльны, акураціст “- акуратны, архаіст «-

архаічны, батальны жывапіс -- баталіст, германскае мовазнаўства --

германіст, балгарскае мовазнаўства -- балгарыст, фігурнае катанне --

фігурыст.
Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўныў спецыяльнай тэрміналогіі.

Суфіксыса структурным элементам-ц-

ў 388. Суфіке -ец (-эц, -ац). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад назоўпікаў, прыметнікаў і дзеясловаў.

», Адназоўнікавыя ўтварэцні маюць суфікс -ец (у асобных сло-

вах -інец: пехацінец). Яны абазначаюць асоб па адносінах да таго, што

названа ' ўтваральным словам-- аддзеяслоўным назоўнікам на -яне:

акружэнне -- акружэнец, вылучэнец, навучэнец, паўстанец, паражэнец,

прымірэнец.
Перад суфіксам доўгі зычнысцягваецца.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып прадуктыўныў гутарковай мове.

Назоўнікі, утвораныя ад прыметн ікаў і дзеепрыметні-

каў, маюць суфікс -ец (Сац не пад паціскам) і складаюць тры тыпы.

, 1. Назоўнікі, якія ўтвораны ад якасных прыметнікаў і абазна-

г.г еучаюць асоб і прадметы (адушаўлёныяі неадушаўлёныя) паводле ха-

рактэрнай якасці: баязлівы - баязлівец, палахлівец, шчаслівец, муд-

рэц, храбрэц; сырэц, макрэц, сівец, халадзец (з адсячэнием -н-).

У двухскладовых асновах націск на суфіксе, у іншых -- на асіове.

Тып малапрадуктыўны.
279. Назоўнікі, якія ўтвораны ад дзеепрыметнікаў залежнага стану

“ прошлага часу з суфіксам -я- (-ан-, -ен-) або аддзеяслоўных прыметні-

каў і абазначаюць асоб ці прадметы паводле працэсуальнай прыметы:

абадраны -- абадранец, выхаванец, любімец, пасланец; саджанец, сея-

нец

    

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах,

Тып малапрадуктыўны.
З. Назоўнікі, утвораныя ад адносных прыметнікаў з суфіксамі -я-,

-ск-, “іянск- (-ыянск-).
Утваральныя прыметнікі для гэтых назоўнікаў у сваю чаргу ўтвора-

ны ад назоўнікаў, таму словы данага тыпу ўскосна, апасродкавана, су-

2, у”, адносяцца з назоўнікамі: алмаацінец -- ална-ацінскі -- Алма-Ата, аб-

( ' хаз- абхазскі - Абхазія.
Утварэнні гэтага тыпу абазначаюць асоб па іх адносінах да ўстано-

вы, прадпрыемства: дэпо - дэповец, саўгасавец, студыец; да суполь-

насці людзей, народнасці: партыя -- партыец, камсамолец, марыец; да

мясцовасці, краіны: Орша -- аршанец, Сочы -- сочынец, Нарач -- нара-

чанец, Ялта -- ялцінец, Албанія -- албанец, Куба -- кубінец, Іспанія --

іспанец, Перу -- перуанец; да грамадскай плыні, вучэння, групоўкі:

ленінец, мічурынец, талстовец, кантыянец, дыкамавец і г. д.

А

Заўвага. Прымаючы пад увагу апасродкаваную матывацыю ўтварэпцаў гэтага

тыпу пазоўнікамі, асабліва назвамі гарадоў, краін, тэрыторый, а таксама субадзенне

ўсечанай прыметпікавай утваральнай асповы (бсз -ск-) з асповай назоўніка, пекаторыя

аўтары адносяць словы этага падтыпу да адпазоўнікавых утварэнняў,

У працэсе ўтварэння фіналі ўтваральных асноў -ск- і -н- адсякаюц”

ца: партыйны-- партыец, зэльвенскі -- зэльвенец, кантыянскі -- кантыя-
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нец. Такія назоўнікі суадносяцца пе толькі з здносным прымстнікам,
але і са словазлучэннем «пазоўцік-прыметнік» (у ролі. азначэння):
марафонскі бег -- марафонец, мартэнаўская печ -- мартэнавец, гвар-

дзейская рота -- гвардзеец.
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып прадуктыўны.

Аддзеяслоўныя назоўнікі з суфіксам -ед звычайна абазна-
чаюць асоб -- выканаўцаў дзеяння: выдаваць -- выдавец, вынаходзец,
грабец, касец, курэц; а таксама прадметы паводле іх прызначэння ці як
вынік дзеяння: рэзаць -- разец, рубец, свяцец (адл.).

Перад суфіксам фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякаец-
ца. Парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: спажываць -- спажы-
вец.

екаторыя словы ўтвораны ад асновы цяперашняга часу, часамз
чаргаваннем /--в: жаць - жн (уць) -- жнец, кроі (аць) -- кравец,
ацыць -- шыў (уць) -- шавец, дзьмухаў (уць) - дзьмухавец.

Націск у пачатковай форме на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на
флексіі (разёц, -ца, кравёц, -ца).

Тып малапрадуктыўны.

ў 389. Суфікс -у-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаў і абазначаюць асоб паводле іх дзеяння: абараняць --

абаронца, выканаўца, вынаходца, вытворца, дарадца, забойца, збаўца,
знаўца, пераможца, прамоўца, прапойца.

Перад суфіксам фінальная галосная асновыінфінітыва адсякаецца:
вынаходзіць -- вынаходца. У некаторых словах утваральнай выступае
аснова цяперашняга (будучага) часу з чаргаваннем ]-в: выка-

наі (уць) -- выканаўца.
Націскна перадсуфіксальным складзе.
Тып непрадуктыўныў сучаснай літаратурнай мове. Некаторыя ўтва-

рэнні выцясняюцца словамі з іншымі суфіксамі: дарадчык, вынаходнік,

знавец.

5 890. Суфікс -лец. Назоўнікі з суфіксам -лец утвараюцца ад дзея-

словаў і абазначаюць асоб, якія характарызуюцца дзеяннем, назва-

ным утваральным словам: жыць-- жылец, кармілец, пагарэлец, па- .772..7

стаялец, сядзелец, тапелец.
Канцавая галосная асновы інфінітыва захоўваецца; у слове тапе-

лец чаргуюццаі-е.
Націск па перадсуфіксальным складзе, зрэдку на суфіксе (жылёц).

Тып малапрадуктыўны.

б 391. Суфіке -ця-е (-цц-ё). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

аддзеясловаў і абазначаюць апрадмечанае дзеянне: адкрываць -

адкрыццё, біццё, выццё, гніццё, гнуцце, забыццё, закрыццё, заняцце,

зліццё, знаццё, зняцце, калаццё, крыццё, ліццё, мыццё, набыццё, ныц-

цё, падняцце, пакрыццё, паняцце, пачуцце і пачуццё, перакрыццё, піц-

цё, пражыццё, пракляцце, прывіццё, прыкрыцце і прыкрыццё, прыняцце,

развіццё, разліццё, раскрыццё, распяцце.
Фінальная галосная перад суфіксам захоўваецца. ,

Асобныя ўтварэнні могуць набываць прадметнае значэнне: ліццё

“літыя металічныя вырабы”, распяцце "крыж з распятай фігурай". Часам

тэтыя значэнні адрозніваюцца націскам: пачуцце і пачуццё, прыкрыцце

і прыкрыццё. ,
Націск на суфіксе або перадсуфіксальнымскладзе.

Тып малапрадуктыўны.
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Суфіксыса структурным элементам -ч-

5 392. Суфікс -ач (-яч). Назоўнікі з суфіксам -ач (яч) утвараюцца

ад назоўнікаў, прыметнікаўі дзеясловаў.

Адназоўнікавыя ўтварэнпі абазначаюць асоб па аб'екту іх

заняткаў ці па ўласцівасці або месцы працы: бубен - бубнач (разм.),

-скрылач, трубач, трукач, сілач, а таксама па выразнай фізічнай прыме-

це: барадач, вусач, гарбач, насач, трыбухач; апошні разрад слоў да-

пускае і суадноснасцьз прыметнікамі: барадаты -- барадач (з адсячэн-

нем фіналі -ат-, як і ў слове багач).
У пачатковай форме націск па суфіксе, ва ўскосных склонах -- на

канчатку (трубач, -ча).
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове.

Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб паводле пры-

“меты, названай утваральным словам: багаты-- багач, лаўкач, ліхач.

махнач, ціхач.
Перад суфіксам -ач фіналь утваральнай асновы -ат- адсякасцца:

махнаты-- махнач, кудлаты-- кудлач, багаты -- багач. Парна-мяккія

зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: лоўкі -- лаўкач.

У пачатковай форме націск на суфіксе, ва ўскосных склонах -- на

канчатку (ліхач, -ча).
Тып прадуктыўны ў размоўнымстылі.

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асоб ці жывёлін па-

водле дзеяння, названага ўтваральным словам: глядзець -- глядач,

дзеяч, рвач, слухач, уцякач, ткач, чытач, драч, крумкач, туркач; а так-

сама прадметы, прызначапыя для выканання адпаведнага дзеяння:

капаць -- капач, пугач, сякач, таўкач, цягач, штурхач. Словыз прад-

метным значэннем могуць ужывацца і ў дачыненні да асобы, пераваж-

на як мянушкі: капач, пугач, таўкач.
Націск у пачатковай форме на суфіксе, але дзёяч, у астатніх -- на

канчатку (таўкач, -ча). Канцавая галосная інфінітыўнай асновы перад.

суфіксам адсякаецца; чаргуюцца ж--г: пужаць -- пугач. .

Тып прадуктыўныў гутарковай мове.
б 393. Суфікс -іч. Назоўнікі з суфіксам -іч утвараюцца ад агульных

і ўласных назоўнікаў і абазначаюць асобу -- ураджэнца або жы-

хара адпаведнага горада: Вязьма -- вязьніч, Вятка -- вяціч, Кастра-

ма -- кастраміч, Масква --- масквіч, Омск

-

аміч, Томск--таміч, а так-

сама асобу як члена сацыяльнай групоўкі: дзедзіч (уст.), родзіч (уст.).

Пры ўтварэнні слоў вяціч (Вятка), аміч (Омск), таміч (Томск) ад-

сякаюцца фіналі ўтваральныхслоў -к-, -ск.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: Каст-

рама -- кастраміч, Масква -- масквіч.

Націск пераважна на тым складзе, што і ва ўтваральных словах,

у частцыслоў у пачатковай форме -- на суфіксе, ва ўскосных склонах --

на канчатку (пскавіч, -ча, таміч, -ча). ”
Тып непрадуктыўны.
б 394. Суфіксы “іч (-ыч), -евіч (-эвіч), -овіч (-авіч). Назоўнікі з гэ-

тымі суфіксамі маюць значэнне 'сын таго, хто названы ўтваральным

словам”. Асноўная маса гэтых назоўнікаў утворана ад асабовых

назваў і з'яўляецца назвай па бацьку ад уласных мужчынскіх імён:

Аляксеевіч, Андрэевіч, Васільевіч, Гаўрылавіч, Дзям'янавіч, Захаравіч,

Мікалаевіч, Нічыпаравіч, Нупрэевіч, Пятровіч, Рыгоравіч, Сяргеевіч,

Сцяпанавіч, Цітавіч, Ягоравіч. Невялікая частка слоў утворана ад

«агульных назоўнікаў: кароль -- каралевіч, княжыч, паніч, паповіч, ца

рэвіч.
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Перад суфіксам -ёч парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі:
Кузьма -- Кузьліч, Сіла-- Сіліч, а таксама з”-- ж: князь-- княжыч;
Ў - ўл: Якаў -- Якаўлевіч.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах. Ва ўтварэн-
нях з суфіксам-іч у пачатковай форме -- на суфіксе, ва ўскосных скло-
нах -- на капчатку (Ільіч, -ча, Лукіч, -ча, Фаміч, -ча).

Суфікс -іч выкарыстоўвасцца ў імёнах па бацьку, утвораных ад
уласных асабовых імён на -а (-я): Кузьма -- Кузьліч; Фама -- Фаміч,
«Лука -- Лукіч, Сава -- Савіч, Сіла-- Сіліч, а ад імён па зычны

-

су-
фіксы -овіч (-авіч), -евіч (-эвіч): Пётр-- Пятровіч, Антон --- Антона-
віч, Васіль -- Васільевіч.

З гэтым жа суфіксам утвараюцца прозвішчыі ад асобных імён на
“а (ся): Даліла - Данілавіч, Мікіта -- Мікітавіч, Ярома -- Ерамеевіч.

Тып мае прадуктыўнасць у антрапаніміі як адзіная мадэль утварэн-
НЯ імён па бацьку.

Суфіксыса структурным элементам -ш-

ў 395. Суфікс -аш (-яш). Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвораныадзінкавыя словы ад асноў назоўніка: лёд-- лядзяш (разм.), сі-нонім да лядзяк; прыметніка: пусты-- пусташ (ж. р.); дзеясло-в а: зводзіць -- звадыяш (разм.), сінонім да зводнік.
ў 396, Суфіке -ыш (-іш). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюццаад прыметнікаўі дзеясловаў.
Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб, жывёлін іпрадметы паводле характэрнай прыметы, названай утваральным сло-

вам: голы -- галыш, каратыш, малыш, сляпыш, спарыш, гладыш, мякіш.
Перад суфіксам фіналь утваральнай асновы-к- адсякаецца: карот-

Кі -- каратыш, гладкі -- гладыш, мяккі -- мякіш.
У пачатковай форме націск на суфіксе, ва ўскосных склонах--на

канчатку (гладыш, -ша, каратыш, -ша), але мякіш, шу.
Утварэнні са значэннем асобы (галыш, каратыш, малыш) характэр-

ныдля гутарковай мовы.
Тып непрадуктыўны.
ддзеяслоўныя назоўнікі складаюць два тыпы.

1. Назвы асоб і жывёл са значэннем выніку ці аб'екта дзеяння, на-
званага ўтваральнымсловам: выкарміць -- выкармыш, падкідыш, прыё-
мыш.

Тып непрадуктыўны.
2. Назвы неадушаўлёных прадметаў са значэннем адцягненай пра-

цэсуальнай прыметы: выігрываць-- выйгрыш, пройгрыш, укладыш,
скавыш (разм.).

Перад суфіксам фіцальная галосная ўтваральнай асновы, а таксама
“ва- адсякаюцца (укладваць -- ўкладыш, падкідваць -- падкідьш).

Націск на корані (ладкідыш, прыёмыш, укладыш) ці па прэфіксе
(выйгрыш, выкідыш, розыгрыш, пройгрыш).

Тып непрадуктыўны.

Суфіксы назоўпікаў жаночага роду

Суфіксыса структурным элемситам-б-

ў 397. Суфіксы-б-а, -об-а. Назоўнікі з гэтымі суфіксамі ўтвараюцца
аддзеясловаў іскладаюць два тылы.

І. Назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прымсты: ба-
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роцца -- барацьба, варажба, вучоба, ганьба, дзяльба (разм.), дружба,

жсаніцьба, журба, касьба, малацьба, мальба, просьба, разьба, служба,

стральба, хадзьба, хвароба.

Тып набывае прадуктыўнасць У гутарковай мове.

9. Назоўнікі са зпачэннем посьбіт працэсуальнай прыметы”. Яны

абазначаюць прадметы паводле іх прызначэння (страляць -- стрэльба)

ці як вынік ДЗеЯянняЯ (сяліць - сяліба, рэзаць -- разьба).

Суфікс -об-а выступае толькі ў асобпых словах (вучоба, хвароба),

у астатніх -- -б-а.
Перад суфіксам фінальная галосная асновы іцфінітыва звычайна

адсякаецца (касі (ць) С. касьба, вучы (цца) вучоба), але сяліц-

ца -- сялі-ба.
У некаторых выпадках у склад вытворнага слова ўваходзіць цал-

кам форма інфінітыва: жаніць -- жаніцьба, дзяліць -- дзяліцьба, ба-

роц-ца -- барацьба.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: рэ-

заць -- разьба, бароцца -- барацьба.

Націск часцей на канчатку (журба, касьба), радзей--на корані

(дружба, слўжба) або на суфіксе (вучоба, хварэба).

Тып непрадуктыўны.

Суфіксы са структурным элементам-в-

б 398. Суфікс -в-а. Словыз гэтым суфіксам утвараюцца ад назоўні-

каўі дзеясловаў.

Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць сукупнасць асоб,

названых утваральным словам: браты -- братва, дзеці -- дзятва.

Гэтыя назоўнікі належаць да гутарковай мовы.

Націск на флексіі.

Тып непрадуктыўны.

Аддзеяслоўныя назоўнікі складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са зпачэннем адцягненай працэсуальнай прыметы:

біцца - бітва, клятва, малітва.

Тып непрадуктыўны.

9. Назоўнікі са значэннем "прадмет -- носьбіт працэсуальнай пры-

меты". Сюды адносяцца назоўнікі, якія абазначаюць прадмет як аб'ект

дзеяння: жраць -- жратва (праст.); прыладу дзеяния: брыць -- брытва;

вынік дзеяння: драць -- дратва,

Звычайна суфікс далучаецца да формыінфіпітыва.
,

Перад суфіксам чаргуюцца ц--т (драць -- дратва), С--т (клясці

ся -- клятва).
Націск на аснове, а л е жратва.

Тып непрадуктыўны.

Суфіксы са структурным элементам-3-

6 399. Суфіксы -ядзь, гэдзь. З гэтымі суфіксамі ў літаратурнай мове

вядомы два адпрыметнікавыя назоўнікі: роўнядзь і макрэдзь

(разл.) са значэннем прасторы і адцягненай прыметы.

5 400, Суфікс -азь (-язь). З гэтым суфіксам у літаратурнай мове вя-

домы тры словы, утвораныя ад розных часцін мовы: боязь (баяцца),

ветразь (вецер, ветру), дробязь (дробны, з адсячэпнем гн-). Яны маюць

рознае словаўтваральнае значэнне і не складаюць словаўтваральнага

тыпу; назоўнік ветразь мужчынскага роду.
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Суфіксыса структурным элементам-к-

ў 401. Суфікс -хк-а. Назоўнікі з суфіксам -х-а ўтвараюцца ад дзея-
словаў, назоўнікаў, прыметнікаў (дзеепрыметнікаў) і лічэбнікаў.
Аддзеяслоўныя назоўнікі складаюць два тыпы.
1. Назоўпікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы: аб-

разаць--абрэзка, варка, замінка, зборка, кладка, ломка, наладка, прак-
ладка, разгадка, ссыпка. Такія словы нярэдка з'яўляюцца паралельны-
мі да ўтварэнняў на -нче: абрэзваць -- абрэзка і абрэзванне, фарлміра-
ваць -- фарміроўка і фарміраванне.

Тып прадуктыўны.
2. Назоўнікі са значэннем "прадмет -- посьбіт працэсуальнай пры-

меты”. Сюдыадносяцца назвы прадметаў, прызначаных для выканання
дзеяння (заколваць -- заколка, засланка, застаўка, падпорка) ці тых,
што з'яўляюцца вынікам адпаведнага дзеяння: настойваць -настойка,
ношка, запіска, сечка.

Канцавая галосная інфіпітыўнай асновы, а таксама -ну, -ва адся-
каюцца: чытаць -- чытка, успыхнуць - успышка, прыпісваць -- прыпі-
ска. ,

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі:
чуць -- чутка, рубіць -- рубка; заднеязычныя -- з шыпячымі: секчы --
сечка, прабягаць -- прабежка; а таксама с--ш: насіць -- ношка.

Націск на перадсуфіксальцым складзе, радзей -- на іншым складзе
асновы.

Тып малапрадуктыўны.
Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць чатыры тыпы.
1. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем: а) асоба жаночага по-

лу: армянка, беларуска, грузінка, патрыётка, рэвалюцыянерка, салдат-
ка, спартсменка; б) жонка таго, хто названы ўтваральным словам:
салдатка, марачка; в) самка жывёліны: галубка, індычка, перапёлка,
котка (абл.).

У працэсе ўтварэння адсякаюцца фіналі ўтваральных асноў: -ык
(татарын -- татарка), -ец (немец-- немка), -ыі (пралетарый -- прале-
тарка).

Перад суфіксам заднеязычныя чаргуюцца з шыпячымі: жарак -- ма-
рачка, чэх -- чэшка. , ,

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.
Тып выяўляе прадуктыўнасць толькі пры ўтварэнні асоб жаночага

полу.
2. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем падабенства. Яны назы-

ваюць прадметы, падобныя знешнім выглядам ці па функцыі да тых,
што названы ўтваральным словам: шапка -- шапачка (у грыбоў), шый-
ка (у пасудзіне), ножка, ручка (у мэблі) сценка (набор мэблі), да-
рожка (дывановая), каронка (зуба), стрэлка (на чыгунцы) і г. д.

Тып прадуктыўны,асабліва ў тэрміналагічнай лексіцы. ,
З. Назоўпікі з мадыфікацыйнымзначэннем адзінкавасці. Яны аба-

значаюць адну частку аднароднай масыці кавалачак матэрыялу, рэчы-
ва: суніцы-- сунічка (адна ягада), карамелька, рабінка, паперка, ша-
каладка.

Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове. ця
4. Назоўнікі, якія з'яўляюцца гутарковымі або прастамоўцымі сіно-

німамі да ўтваральных пазоўнікаў: кніга -- кніжка, мятла - мяцёлка,
печ-- печка, сталовая -- сталоўка, табурэт -- табурэтка.

Тып прадуктыўныў гутарковай мове. ;
Назоўнікі, утвораныя ад прыметнікаў: і дзеепрыметні-
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каў, абазначаюць розныя прадметы (адушаўлёныяці пеадушаўлёпыя),

з'явы, якія характарызуюцца прыметай, названай утваральным сло-

вам: вадзяны -- вадзянка, ватоўка, вясёлка, вятранка, зялёнка, зям-

лянка, калючка, лятучка, сінька, тушонка.

, Пэўная частка назоўнікаў гэтага тыпу ўтварылася ад азначальнага

кампанента словазлучэння прыметніка і пазоўпіка: аўсяныя крупы --

аўсянка, насавая хустка -- насоўка, бляшаная банка -- бляшанка,

Некаторыя назоўнікі суадносяцца з некалькімі словазлучэннямі і

маюць некалькі значэнняў: вячорка -- «вячэрняя газета», «вячэрняя

школа», «вячэрняя змена».

Перад суфіксамі чаргуюцца д'--лі камсамольскі -- камсамолка;

заднеязычныя з шыпячымі: адзінокі -- адзіночка (пра асобу); галос-

ныяэ-о: вячэрні -- вячорка.

Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып прадуктыўны. "

Адлічэбнікавыя назоўнікі маюць значэнне "прадмет, які харак-

тарызуецца колькасцю чаго-цебудзь ці нумарам, названым утваральным

словам”: адзінка, двойка, тройка, чацвёрка, пяцёрка, шасцёрка, сямёрка,

васьмёрка, дзевятка, дзесятка, дваццатка, трыццатка, сотка. Звычайна

гэтыя словы з'яўляюцца назвамі школьных ацэнак, ігральных карт,

грашовыхзнакаў, гармат і г. д.

Тып малапрадуктыўны.

5 402. Суфіке -лк-а (-олк-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюц-

ца ад дзеясловаў і абазначаюць прылады, пасуду, памяшканне, прызна-

чаныя для выканання адпаведнага дзеяння: абганяць -- абганялка,

веялка, гушкалка, капалка, карчавалка, качалка, сеялка, скакалка, та-

«чылка (разм.), чарпалка (разм.), чыталка, паілка, цадзілка; а таксама

прадмет -- суб'ект дзеяння: круцёлка, кацёлка, мігалка, снавалка.

Канцавая галосная ўтваральнай асновы адсякаецца.

Націск звычайна на тым складзе, што ва ўтваральных словах.

Тып прадуктыўныў тэхнічнай тэрміналогіі і ў гутарковай мове.

5 403. Суфікс -аяк-а (-янк-а). Назоўнікіз гэтым суфіксам утвараюц-

да ад назоўнікаў, прыметнікаўі лічэбнікаў .

Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем 'прадмет, які характарызуецца адносіна-

мі да таго, што названа ўтваральным словам”. Сюды адносяцца назвы

птушак паводле месца іх гнездавання, харчу, матэрыялу, з якога яны

робяць гняздо, і г. Д. вольха -- альшанка, беражанка (ластаўка), бе-

расцянка, валасянка, канаплянка, крапівянка, травянка, чарацянка;

назвы грыбоў: балота -- балацянка, ваўнянка; фруктовых дрэў і іх

жладоў, раслін: смалянка (плод грушы), вадзянка, грушанка, бытавых

прадметаў: вушы -- вушанка, салянка.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: сма-

ла -- смалянка, валасы -- валасянка.

Націскна суфіксе.
Тып прадуктыўныў гутарковай мове.

9. Назоўнікі, якія называюць асоб жаночага полу, што ўтвараюцца

ад назваў асоб мужчынскага полу: грэк -- грачаяка, карэянка, кітаян-

ка, курдзянка, францужанка, чукчанка.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: воў-

на-- ваўнянка, смала -- смалянка; заднеязычныя 1 свісцячыя з шыпя-

дымі: бераг -- беражанка, француз -- францужанка.

Націск звычайна на суфіксе, рэдка -- па перадсуфіксальным скла-

дзе (францўжанка).
“. Тып малапрадуктыўны.
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Аддзеясло ўплыя ўтварэнні складаюць два тыцы. .
1. Назоўпікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы:

абяцаць -- абяцанка, гулянка, лаянка, маўчанка, п'янка.
Перад суфіксам фінальная галосная асцовы інфінітыва адсякаецца,

услове п'янка выступае аснова цяперашняга часу: піць -- п(уць) --
п'янка. ёх

Націск на суфіксе, а де лдянка.
Тып малапрадуктыўны, уласцівыгутарковай мове.
2. Назоўнікі са значэннем "прадмет (адушаўлёныі неадушаўлёны) --

суб'ект, аб'ект або вынік дзеяння, названага ўтваральным словам”.
Сюды адносяцца назвы асоб: служыць -- служанка; назвы рэчыва,
страў: трэсці -- трасянка, мачанка; назвы прыстасаванняў паводле іх
прызначэння: ляжаць -- ляжанка, коўзанка, чытанка.

Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мовеі ў мове мастацкай
літаратуры.
Адпрыметнікавыя ўтварэйпі абазначаюць асоб, якія харак-

тарызуюцца прыметай, названай утваральным словам: белы -- бялянка,
смуглянка, халасцянка (разм.).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі: белы --
бялянка, смуглы -- смуглянка.

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
З суфіксам -анк-а літаратурнай мове вядома адлічэбнікавае

ўтварэнне: траяяка (дэталь павозкі, ад трое).
ў 404. Суфікс -арк-а (-ярк-а).
Адназоўнікавыя ўтварэнні з гэтым суфіксам з'яўляюцца

газвамі посуду, прызначанага для змяшчэннятаго, што названа ўтва-
ральнымсловам: вапна -- вапнярка, віно -- вінярка (уст.), вуглярка.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца змяккімі.
Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
Ад дзеяслова жаць (жнуць) з дапамогай нарошчанага суфік-

са -яярк-а ўтвораны назоўнік жняярка; параўн, жніварка (абл.) ад ад-
дзеяслоўнага назоўніка жніво. .

ў 405. Суфікс -отк-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаў іскладаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы
(стану): дрыжаць -- дрыготка, пячы -- пякотка.

Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
2. Назоўнікі са зпачэннем 'прадмет -- суб'ект дзеяння”: бразгаць --

бразготка, ляскотка, трашчотка. У пераносным значэнні гэтыя словы
могуць ужывацца для характарыстыкі асобы.

Перад суфіксам фіпальцая галосная асновыінфінітыва адсякаецца;
у слове прамакатка яна захоўваецца (пры варыянце суфікса -тк-а).

Націск на суфіксе, у слове прамакатка-- ча перадсуфіксальным
складзе. ,

Тып непрадуктыўны. Утварэнці ўласцівы гутарковай мове.
ў 406. Суфікс -оўк-а (-аўк-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюц-

ца ад дзеясловаў, назоўнікаў, прыметнікаў і лічэбнікаў.
Аддзеяслоўныя ўтварэнці складаюць два тыпы.
І. Назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы: га-

ладаць -- галадоўка, ікаўка, чыхаўка, шчыкаўка (дыял.).
У назоўцпіках з суфіксам -аўк-а націск пераважна па першымскла-

дзе асновы, у назоўніках з суфіксам -оўк-а -- па суфіксе.
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Тып непрадуктыўны.

9. Назоўнікі са значэннем "прадмет -- носьбіт працэсуальнай пры-

меты”. Сюды адпосяцца назвы прадметаў -- суб'ектаў дзеяння ці прад-

метаў, з дапамогай якіх выконваецца дзеянне: піць-- піз -- п'яўка,

бліскаўка, калатоўка, нюхаўка (груб.-- пра нос), пырскаўка.

г. Канцавая галосная асновы інфінітыва адсякаецца; перад -оўк-а

парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: калаціць -- калатоўка.

Тып набывае прадуктыўнасць У гутарковай мове.

Націск на перадсуфіксальным складзе або (радзей) на суфіксе.

Адпазоўнікавыя ўтварэнні складаюць чатыры тыпы.

1. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем жаночасці; утваральны-

мі выступаюць назвы асоб мужчынскага полу: сябар -- сяброўка, ву-

чань -- вучнёўка (Я. Колас).

Тып непрадуктыўны.

9. Назоўнікі са значэннем апрадмечанага дзеяння ці стацу, звяза-

нага з прадметам ці з'явай, названых утваральным словам: жэрабя --

жараб'ёўка, працэнты -- працантоўка (налічэнне працэнтаў), метр --

метроўка (аб вымярэцні ў метрах). :

Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміпалогіі.

З. Назоўнікі з прадметным значэннем. Яны абазначаюць ёмістасць»

памяшканне паводле іх прызначэння: селядзец -- селядзёўка, ляснічы --

леснічоўка, вальцы-- вальцоўка, старажоўка; птушак паводле месца

іх гнездавання: бяроза -- бярозаўка, малінаўка, чаратоўка.

Тып набывае прадуктыўнасць У гутарковай мове.

А. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем падабенства: лаза -- ла-

зоўка (сорт канюшыны), нажоўка (від пілы), грушоўка (від яблык,

яблыні), радоўка (від грыбоў), пляц -- пляцоўка.

Націск на суфіксе.

Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове і спецыяльнайтэр-

міналогіі.
Адпрыметнікавыя ўтварэнні з суфіксамі -аўк-а (-яўк-а),

гоўк-а абазначаюць прадметы паводле той прыметы, якая названа

ўтваральным словам: спецыяльнае адзенне -- спяцоўка (з адсячэннем

фіналі -ыяльн-), малы -- маляўка.

Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

Ад лічэбнікаў утвораны назоўнікі: саракоўка (разм.), семна-

стоўка (дыял.), пятнастоўка (дыял.) з чаргаваннем ц--ст.

5 407. Суфікс -ушк-а (-юшк-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утва-

раюцца ад дзеясловаў, прыметнікаў, назоўнікаў і лічэбнікаў.

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць прадметы, якія ха-

рактарызуюцца дзеяннем, названым утваральным словам. Сюды адно-

сяцца назвы жывых істот: калоць -- колюшка, несці -- нясушка (разм.);

назвы прадметаў: боўтаць -- баўтушка, габлюшка, вітушка, вяртушка,

кармушка, плывушка, раскладушка, хлапушка.

Перад суфіксам канцавая галосная асновы інфінітыва адсякаецца,

пры аднаскладовай аснове на галосны ў склад вытворнага слова ўва-

ходзіць уся форма інфінітыва з чаргаваннем ц'--т: віць - вітушка.

Тып малапрадуктыўны.

Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць прадметы, якія ха-

рактарызуюцца той прыметай, якая названа ўтваральным словам: 8я-

сёлы-- весялушка, гнілушка, жаўтушка, завітушка, цяплушка.

Націск на суфіксе.

Тыл набывае прадуктыўнасць У гутарковай мове.

Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць прадметы па адносі-
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нах да таго, што названа ўтваральным словам: амяла-- амялушка,
вясна -- вяснушка. Адасоблена слова цялушка (ад цяля, са значэннем
самка”).

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
Ад лічэбнікавай асновы ўтворана слова васьмушка (устар.).
ў 408. Суфікс -ачк-а (-ячк-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утва-

раюцца ад дзеясловаўі лічэбнікаў.
Аддзеяслоўныя ўтварэнні складаюць два тыпы.
І. Назоўнікі са значэннем працэсу, дзеяння: жаваць (разм.

жваць) -- жвачка, спаць -- спячка.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
2. Назоўнікі з прадметным значэннем. Яны абазначаюць прылады

працы: выбіваць -- выбівачка, палівачка; прадметы -- суб'екты дзеян-
ня: балець -- балячка.

Націскна суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове.
Ад асновы лічэбніка паўтара ўтвораны назоўнік паўтарачка.

Суфіксыса структурным элементам-л-

ў 409. Суфікс -лл-я (-л-я). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца
аддзеясловаў іскладаюць два тыпы. “

1. Назоўнікі са значэннем асоба -- выканаўца дзеяння”: прасці--
пралля і праля (абл.), ткаць - ткалля, Утваральнай выступае ўсечаная
аснова інфінітыва, роўная аснове прошлага часу.

Націскна корані.
Тыл непрадуктыўны, утварэнні ўласцівы гутарковай мове, больш

пашыраныў дыялектнай мове (піскля, бегля і інш.).
2. Назоўнікі са значэннем працэсуальнай прыметы: будаваць -- 6у-

доўля, гадоўля, лоўля, купля.
Перад суфіксам канцавая галосная інфінітыўнай асновы адсякаец-

ца; чаргуюцца а--о і в8--ў: будаваць - будоўля, лавіць - лоўля.
Тып непрадуктыўны.
ў 410. Суфікс -оўл-я. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

прыметнікаў і абазначаюць стан паводле прыметы, названай
утваральным словам: галодныя -- галадоўля, дарагое -- дарагоўля.

Перад суфіксам фіналь -н- адсякаецца.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
5 411. Суфікс -ель. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў і складаюць два непрадуктыўныя тыпы.
“1. Назоўиікі са значэннем працэсу дзеяння (адцягненая працэсуаль-

ная прымета): гібець -- гібель, месці (мятуць) -- мяцель.
Націскна аснове або суфіксе. ;
2. Назоўпікі з прадметным значэннем. Яны абазначаюць утвараль-

ніка дзеяння: круціць -- круцель ці прадмет як вынік дзеяння: рубіць -
рубель. Утварэнні ўласцівы ў асноўным гутарковай мове. Выклю-
чэнне: гібель, рубель.

Націск на суфіксе, а ле гібель.
ў 412. Суфіке -ул-я. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

прыметнікаў І дзеясловаў.
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Адпрыметнікавыя ўтварэйці абазначаюць жывых істот і

прадметы паводле прыметы, назвапай утваральным словам: хрывы--

крывуля (пра чалавека, жывёліну, прадмет), капрызны-- капрызуля

(з адсячэннем-н-), рагатая -- рагуля (з адсячэнцем -ат-).

Націск на суфіксе.

Тып набывае прадуктыўпасць У гутарковай мове (чарнуля, шчар-

буляі інш.).
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць прадметы, прызнача-

ныя для выканання дзеяння, названага ўтваральным словам: ха-

дзіць-- хадуля (разм.), або жывых істот -- выкапаўцаў дзеяння: фар-

сіць-- фарсуля (разм.), бадаць -- бадуля (разм.--пра карову).

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: ха-

дзіць -- хадуля (разя.).

Націскна суфіксе.

Тып набывае прадуктыўнасць У гутарковай мове пад уплывам струк-

туры эмацыяпальна-ацэначных слоў.

Суфіксы са структурным элементам -н-

6 413. Суфіке-нь. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад дзея-

словаў іскладаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем працэсуальпасці адцягненай прыметы:

вязаць -- вязень, казаць -- казань, плыць -- плынь.

Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып непрадуктыўны.

9. Назоўнікі з прадметным значэннем. Япцы абазначаюць прадме-

ты -- суб'екты дзеяння або зборнае паняцце -- вынік дзеяння: кіпець --

кіпень, рваць -- рвань.

Націск на першымскладзе асновы.

Тып непрадуктыўны.

6 414. Суфікс -ене (-ань). З суфіксам -ень (пасля няпарных цвёр-

дых не пад націскам -ане) У літаратурнай мове вядомы адзінкавыя на-

зоўнікі жаночага роду, утвораныя ад д зеяслова: ступаць - ступень;

назоўніка: кветкі -- квецень (з адсячэннем -к-); прымет іка:

сляпы-- сляпень, шэры -- шэрань.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: сту-

паць -- ступень.
Націск на аснове, але сляпёнь.

Тып непрадуктыўны.

5 415. Суфіке -н-я. Назоўнікі з тэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў, назоўнікаў і лічэбнікаў.

Аддзеяслоўныя ўтварэнні складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы, ў

аспоўным з негатыўнай афарбоўкай і адценнем інтэнсіўнасці: балба-

таць -- балбатня, брахня, валтузня, грызня, гульня, калатня, мазня,

мітусня, траскатня.

Перад суфіксам капцавая галосная іфіпітыўнай асновы адсякасцца,

парна-мяккія зычныя чаргуюццаз цвёрдымі: валтузіцца -- валтузня,

калаціцца -- калатня.
Націск на каччатку.

Тыл прадуктыўныў размоўным стылі.

9. Назоўнікі з прадчстным зпачэннем, Яны абазначаюць прыстаса

ванні, памяшканні для выкапання адпаведнага дзеянця: шаткаваць

шаткоўня, стайня, сушня, бойня (ад бі-уць), піленя; прадметы як вынік

дзеяння: мазня, пожня.
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Перад суфіксам канцавая галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца:
вартаваць -- вартоўня, мазаць -- мазня,

Націск на перадсуфіксальцымскладзе, але лазня.
Тып непрадуктыўны.
Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем збудавання, дзе вырабляецца, знаходзіцца

тое, што пазвапа ўтваральным словам: бондар -- бандарня, ганчарня,
дзягцярня, друкарня, пякарня, слясарня, сталярня, сыраварня, цагель-
ня. Утваральнымі для іх выступаюць назвыасоб па спецыяльнасці з
суфіксам-ар,

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральныхсловах.
Тып непрадуктыўны.
2. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем зборнасці: салдат -- сал-

датня, шафярня (Я. Брыль), валасня. Звычайна словы маюць адценне
ўніжальнасці. Семацтычна ізаляваны словы лыжня, яблыня (параўн.:
яблык), яечня (ад яйцо, з чаргаваннем ц--ч).

Тып непрадуктыўны.
Адлічэбнікавыя назоўнікі называюць групу аднародных прад-

метаў у той колькасці, якая абазначана ўтваральным словам: двойня,
трайня, чацвярня, шасцярня, семярня (абл.), сотня. Утваральнымі вы-
ступаюць зборныялічэбнікі і колькаснысто (Р. скл. сот).

Націск на канчатку, але двойня, сотня. ”
Тып непрадуктыўны.

ў 416. Суфікс -арн-я (-ярн-я). Назоўнікі з гэтым суфіксам утва-
раюццаад назоўнікаўі дзеясловаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць збудаванне для

змяшчэння або вырабу таго, што названа ўтваральным словам, ці пры-
ладу дзеяння: кніга -- кнігарня, кавярня(уст.).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі (труп--
трупярня).

Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць прылады дзеяння:

малаціць -- малатарня, сеяць -- сявярня (ад сеяць з менай ў--8в).
Перад суфіксам капцавая галосная інфінітыўнай асповы адсякаецца:

чаргуюцца ў'-т: малаціць -- малатарня.
Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

9417. Суфікс -льн-я. Назоўцікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаў. Яны абазцачаюць месца для выканання дзеяння, на-
званага ўтваральным словам: бяліць -- бялільня, днявальня, мачыльня,
плавільня, прадзільня, пральня, радзільня (разм.), спальня, чытальня,
шатравальня, шліфавальня.

Канцавая галоспая ўтваральнай асповы захоўваецца. Асобна стаіць
слова гаварыльняса значэннем працэсу дзеяння. '

Націскна перадсуфіксальнымскладзе.
Тып малапрадуктыўны.

5 418. Суфіке -атн-я. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаўі назоўнікаў.
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць адцягиеную працэ-

суальную прымету паводле значэння ўтваральнага слова: таўчыся -
таўкатня, цвіркатня.

Націск на канчатку.
Тып непрадуктыўны.

245



Заўвага. Мпогія пазоўцікі на -атн-я пе адпосяцца да гэтага тыпу: яны ўтвораны

ад лзейсловаў на -ацёнь-атаць пры дапамозе суфікса -н-я (грукатаць -- грукатня) і

ад пазоўнікаў ва -ат (тулат -- тупатня).

Ад асновы назоўніка ўтворана слова галубятня. Асобна стаіць

слова дрывотня (суфікс -отн-я).

ў 419. Суфікс -оўн-я. Назоўнікі з суфіксам -оўн-я ўтвараюцца ад

назоўнікаў. Яны абазначаюць збудаванне, ёмістасць для таго, што

пазвана ўтваральным словам: воз -- вазоўня, валоўня, ваўкаўня, жа-

роўня, лядоўня, малпоўня, саладоўня, шпакоўня.

Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.

6 420. Суфіксы -еўн-а (-эўн-а) (-оўн-а (Сёўн-а). Назоўнікі з гэтымі

суфіксамі ўтвараюцца ад назо ўнікаў і складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем асобы жаночага полу. Утваральныя --

назоўнікі мужчынскага роду са значэннем сацыяльнага паходжання:

кароль -- каралеўна, цар-- царэўна, князь -- князёўна, бондар -- дан-

дароўна, поп -- папоўна.

Тыя непрадуктыўны.

9, Назоўнікі, якія з'яўляюцца імёнамі па бацьку асоб жаночага

полу, г.зн. маюць значэнне "дачка таго, хто носіць імя, названае ўтва-

ральным словам”: Сцяпан -- Сцяпанаўна, Васіль -- Васілеўна (і Ва-

сільеўйна), Дзмітрый -- Дзмітрыеўна.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып прадуктыўны як адзіны сродак назвы па бацьку.

ў 491. Суфіксы -ічн-а, -інёчн-а, Назоўнікі з гэтымі суфіксамі з'яў-

ляюцца жаночымі імёнамі па бацьку. Яны ўтвараюцца ад мужчын-

скіх імён на -а (-я): Кузьма -- Кузьмінічна, Лука -- Лукінічна, Са-

ва -- Савічна, Мікіта -- Мікіцічна(і Мікітаўна).

Націск на суфіксе ці перадсуфіксальным складзе.

Тып непрадуктыўны.

б 422. Суфіке -авін-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

назоўнікаў і прыметнікаў.

Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем месца па адносінах да таго, што названа

ўтваральным словам: бок -- бакавіна, баравіна, верхавіна, гарлавіна

(у сукенцы), харлавіна, лугавіна, пупавіна.

9. Назоўнікі са значэннем падабенства: гарлавіна (ракі, катла),

катлавіна (ракі).

Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.

Ад асновы прыметніка ўтворана слова сыравіна.

6 423. Суфіке -ізн-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ў

асноўным ад прыметнік аў і складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем адцягненай якасці: белы -- белізна, жаў-

цізна, круцізна, крывізна, навізна, рабізна,сівізна.

Націскна канчатку.
Тып малапрадуктыўны.
9. Назоўнікі, якія абазначаюць зборнае паняцце: гнілы -- егнілізна,

старызна, суравізна, сырызна, .

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: гні-

лы -- гнілізна, худы-- худзізна.

Націск пераважна на флексіі, радзей - па суфіксе,
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Тып малапрадуктыўны.
Ад асновы назоўніка ўтворана слова галавізна.
б 424, Суфікс -ін-а (-ын-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

гад назоўнікаў, дзеясловаў, прыметнікаўі лічэбнікаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць пяць тыпаў.
1. Назоўнікі, якія абазначаюць прадметыпа іх адносінах да таго,

што названа ўтваральным словам. Сюды належаць назвы канкрэтных
прадметаў, рэчыва, месца, прасторы: пер'е-- пярына, хамуціна, бру-
цына, грудзіна.

Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.
2. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем жаночасці: назвы асоб

жаночага полу, жонкі асобы. Утваральныя -- назвы асоб мужчынскага
полу, а таксама ўласныя асабовыя імёны: дзядзька -- дзядзіна (з адся-
чэннем -к-), кузен--кузіна, сіноёр-- сіньярына, Антон - Антаніна,
«Аляксандр -- Александрына.

Тып непрадуктыўны.
З. Назоўнікі са значэннем зборнасці: госці - гасціна, сябрына, дру-

жына,
Тып непрадуктыўны.
4. Назоўнікі са значэннем адзінкавасці: вольха - алешына, бульбі-

на, бярэзіна, валасіна, гарошына, жалёзіна, пасудзіна, саломіна, тра-

віна, цагліна, хварасціна, чараціна, шраціна, яліна, жывёліна.
Тып прадуктыўны.
5. Назоўнікі са значэннем 'мяса жывёліны, названай утваральным

словам”: асятрына, бараніна, каніна, ласіна, свініна, цюленіна.

Тып прадуктыўны.
Аддзеяслоўныя назоўнікі складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем выніку або аб'екта дзеяння, названага

ўтваральным словам: выбіць -- выбоіна, выжарына, драпіна, праломі-
на, разваліна, расколіна, упадзіна, уточына.

Канцавая галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца.
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: дра-

паць -- драпіна, упадаць -- упадзіна.
Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып прадуктыўныў спецыяльнайлексіцыі гутарковай мове.
9. Назоўнікі са значэннем працэсу дзеяння: гасціць -- гасціна

(абл.), сябраваць -- сябрына (з адсячэннем-ава-) (разм).
Тып непрадуктыўны.
Адпрыметнікавыя ўтварэнні абазначаюць зборнае паняцце

ці прастору па прымеце, названай утваральным словам: азіміна, зеля-
ніна, садавіна, яравіна, навіна, раўніна, цаліна.

Націск на суфіксе або канчатку.
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: цэ-

глы -- цаліна.
Тып прадуктыўны. :
Адлічэбнікавыя ўтварэцні абазначаюць прасторавае паняцце

паводле колькасці, названай утваральнымсловам -- парадкавым лічэб-
нікам у складзе словазлучэння: трэцяя частка (даходу, меры) -- тра-
ціна, адпаведна чацвярціна, васьміна, дзесяціна. - ..

Тып непрадуктыўны, утварэнні складаюць архаічны пласт лексікі.
б 425. Суфікс -анін-а (-янін-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утва-

раюцца ад дзеясловаў. Яны абазначаюць адцягиеную працэсуаль-
ную прымету: блытаць - блытаніна, груканіна, лмазаніна, мешаніна,

мітусяніна, страляніна, таўканіна, трасяніна, тузаніна, цяганіна (усе
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разм.). Асобныя ўтварэнні адначасова абазначаюць вынік названага

дзеяння: меіаніна, пісаніна.

Націскна суфіксе.
Тып мае прадуктыўнасць у гутарковай мове.

Адпрыметніка свежы ўтворана слова свежаніна.

6 426. Суфікс -ацін-а (-яцін-а). Назоўяікі з гэтым суфіксам утва-

раюццаад пазоўнікаў і прыметнікаў.

Адпазоўцікавыя ўтварэпні абазначаюць мяса жывёліны, па-

званай утваральным словам: бык-- бычаціна, гусяціна, зайчаціна, ку-

раціна (ад куры), парасяціна, цяляціна.

Перад суфіксам чаргуюцца к--ч: бых -- бычаціна; ц--ч: заяц -- зай-

чаціна; 4-4”: казёл -- казляціна,

У словах цяляціна, парасяціна, ягняціна суфікс -ін-а (ад цяляты, па-

расяты, ягняты).
Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны,
Адпрымстнікавыя ўтварэнні абазначаюць зборнае або рэ-

чыўнае паняцце паводле прыметы, названай утваральным словам, звы-

чайна з адмоўнай ацэнкай, неадабрэннем: здохлы -- здыхляціна, кісля-

ціна, мярзляціна, трухляціна, Часам такія ўтварэнні набываюць пера-

носнае асабовае значэнне (здыхляціна, мярцвячына).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: кіс-

лы -- кісляціна, мёрзлы “- мярзляціна.

Націскна суфіксе. .
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове і ў мове мастац-

кай літаратуры.
5 497. Суфікс-ін-я (-ын-я). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад прыметнікаў, назоўнікаў і лічэбнікаў. .

Адпрыметнікавыя назоўнікі складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі, якія абазначаюць абстрактнае паняцце якасці прыме-

ты: быстры -- быстрыня, вастрыня, велічыня, вышыня, гарачыня, глыбі-

ня, гушчыня, далечыня, даўжыня, таўшчыня, цеплыня, цішыня, чысціня,

шырыня. :

У некаторых словах суфікс далучаецца як да ўсечанай асновы (без

-ок-), так і няўсечанай: глыбокі -- глыбіня і глыбачыня, высокі -- вы-

шыня і высачыня.
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: глыбо-

кі-- глыбіня; заднеязычныя -- з шыпячымі: вялікі -- велічыня, доўгі -

даўжыня, ціхі- цішыня, а таксама с--ш, ст--шч: высокі -- вышыня,

тоўсты -- таўшчыня. .
Націск на канчатку.
Тып малапрадуктыўны.

9. Назоўнікі, якія маюць канкрэтнае значэнне: лусты -- пустыня,

святыня, цвярдыня.
Тып нспрадуктыўны.
Адназоўнікавыя ўтварэнці маюць мадыфікацыйнае значэнне

жаночасці. Яны абазначаюць асобу жаночага полу: багіня, гераіня,

графіня, княгіня, рабыня, шахіня. Утваральцыя-- назвы асоб муж-

чынскага полу: бог - багіня, гаспадар -- гаспадыня (з адсячэн-

нем -ар).-
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі:

граф -- графіня, а таксама з--е: князе -- княгіня.

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Ад лічэбніка першыўтворан пазоўнік першыня.
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ў 428. Суфікс -шчын-а/-чын-а (апошні пасля ,т, ц). Назоўнікі з
гэтым суфіксам утвараюцца ад прыметнікаў і дзеясловаў.
Адпрыметнікавыя ўтварэнні маюць значэнне прымета, на-

званая ўтваральным словам як бытаваяці грамадская з'ява, ідэйныці
палітычны кірунак” (нярэдка з адметным адценнем): будзёншчына, ка-
зёншчына, абломаўшчына. Утваральнымі выступаюць прыметнікі про-
стыя і з суфіксамі -н-, -ск- (-цк-), “4-, “ав-:. дарэмны-- дарэмшчына,
крымінальны -- крымінальшчына, ваенны -- ваеншчына, будзённы --
будзёншчына, кампанейскі - кампанейшчына, салдацкі-- салдатчына,
мінулы -- мінуўшчына, групавы -- групаўшчына. ,

Фіналі -н-, -ск- перад суфіксам у становішчы пасля зычнай адся-
каюцца (літаратурны -- літаратуршчына, лакейскі -- лакейшчына).

Пры ўтварэнні чаргуюцца ц--4; турэцкі - Турэччына. Утварэнні з
суфіксамі -шчын-а/-чын-а могуць суадносіцца са словазлучэннямі, у
якіх адзін з кампанентаў (прыметнік) выконвае ролю азначэння: буль-
варная літаратура -- бульваршчына, падзённая работа - падзёншчына,
адначасова з назоўнікамі, ад якіх у сваю чаргу ўтвораны прыметнікі.
Утваральнымі ў апошнім выпадку выступаюць назвы неадушаўлёных
прадметаў і з'яў: канцылярыя-- канцыляршчына, літаратуршчына,
групаўшчына; агульныя назвы асоб: лакей -- лакейшчына, папоўшчына;
прозвішчыгістарычныхдзеячаўі літаратурных персанажаў: Кераяскі --
кераншчына, Пілсудскі пілсудчына, Гарлахвацкі - гарлахваччына,
Манілаў -- манілаўшчына; назвы арганізацый: «Маладняк» -- малад-
някоўшчына. Некаторыя ўтварэнні гэтага тыпу адначасова маюць і
зборнае значэнне (групы асоб ці прадметаў): ваеншчына, паліцэйшчы-
на, пахабшчына, а таксама служаць для абазначэння тэрыторыі, краіны
(Нямеччына, Турэччына).

Перад суфіксам чаргуюцца л, 8--ў; групавы- групаўшчына, лміну-
лы -- мінуўшчына; ц--ч: нямецкі - нямеччына.

Морф -чын-а выступае ў пазіцыі пасля зычнага т (азіятчына, салдат-
чына), у астатніх выпадках -- -шчын-а.

Націск на аснове ў словах, утвораных ад прыметнікаў з нерухомым
націскам (тут націск назоўнікаў супадае з націскам прыметнікаў: ка-
зённы -- казёншчына), і на суфіксе ў словах, утвораных ад прыметнікаў
з.націскам на канчатку (дармавы - дармаўшчына).

Асобны высокапрадуктыўны тып складаюць неафіцыяльныя назвы
абласцей, раёнаў. Яны суадносяцца непасрэдна з прыметнікамі з суфік-
самі -ск-, -енск-, апасродкавана -- з назоўнікамі - назвамі населеных
пупктаў (гарадоў, цэнтраў вобласці, раёнаў): Міншчына, Віцебшчына,
Гомельшчына, Кармяншчына, Навагрудчына, Брэстчына.

Фіналь -ск- у працэсе ўтварэння адсякаецца (Зэльвенскі (раёц) --
Зэльвеншчына).

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Аддзеяслоўпыя назоўнікі абазначаюць адцягненую працэ-

суальную прымету паводле ўтваральнага слова: складваць -- складчы-
на (разм.), штурмаваць -- штурмаўшчына. Слова складчына мае да-
датковае значэнне зборнага паняцця як выніку дзеяння.

Тып непрадуктыўны. :

Суфіксыса структурным элементам -р-

ў 429. Суфікс -ур-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад на-
зоўнікаў і дзеясловаў. , ;
Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць назвы арганізацыі,
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установы, якія складаюцца з асоб, названых утваральным словам: рэ-

гістратар -- рэгістратура, пракуратура; установы, якая ўзначальвасцца

асобай, названай утваральным словам: камендант -- камендатура, пра-

фектура; пазвы асоб паводле іх службовага стану: прафесар -- прафе-

сура, дацэнтура; назвы асоб паводле іх грамадскага стану, дзейпасці:

аспірант -- аспірантура, адвакатура, ад'юнктура. Адасоблена слова

кандыдатура.
Некаторыя назоўнікі гэтага тыпу маюць другаснае зборнае значэн-

не: агентура, адвакатура, ардынатура, кліентура, прафесура. “Семан-

тычна ізаляваны абрэвіяцыя -- абрэвіятура, рэцэпт -- рэцэптура.

У працэсе ўтварэпня перад суфіксам фіналь утваральнай асновы

“ар адпадае (прафесар -- прафесура).

Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны ў кніжнай мове, у спецыяльнай тэрміналогіі.

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць адцягненае дзеянне,

род заняткаў. Утваральнымі выступаюць дзеясловы З суфіксам -ірава-:

карэкціраваць -- карэктура, рэжысура.

У працэсе ўтварэння перад суфіксам фіналь -ірава- адсякаецца,

Асобна стаіць слова палітура, утворанае пры дапамозе суфікса -тур-а;

яно мае значэнне выніку дзеяння.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі.

Тып непрадуктыўны.

Заўвага. Пад уплывам прадуктыўнага адназоўнікавага тыпу слоў на -ура ўтва-

рэнні разгледжанага тыпу суадносяцца таксама з назоўнікамі і, такім чынам, маюць

дваякую суаднесенасць: адначасова і з дзеясловамі, і З назоўнікамі, параўн, карэкту-

ра -- праца карэктара і карэкціраванне.

5 430. Суфіксы-ур-а, -атур-а. Назоўнікі з гэтымі суфіксамі ўтва-

раюцца ад неасабовых назоўнікаў і прыметнікаў.

Адназоўнікавыя ўтварэнні маюць мадыфікацыйнае значэнне

зборнасці (сукупнасць аднолькавых прадметаў ці з'яў): апарат -- апа-

ратура, мускулатура, партытура (морф -тур-а).

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Адпрыметнікавыя ўтварэнні абазначаюць адцягненае паняц-

це паводле адзінкі вымярэння, названай прыметнікам -- кампанентам

словазлучэння: квадратная адзінка -- квадратура, кубічная адзінка --

кубатура. У працэсе ўтварэння перад суфіксам фіналі ўтваральнай

асновы -я-, -ічн- адсякаюцца.

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Суфіксы са структурным элементам-с-

б 431. Суфікс -эс-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад не-

вытворных назоўнікаў. Яны абазпачаюць назвы асоб жаночага

полу: паэт -- паэтэса, прынцэса, сцюардэса; назвы жопкі паводле зай-

маемага ў грамадстве становішча мужа: барон -- баранэса, вікантэса.

Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнаймове.

б 432. Суфікс -ыс-а, Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад не-

вытворных і вытворных аддзеяслоўных пазоўнікаў і абазначаюць

асобу жаночага полу: абатыса, актрыса, дырэктрыса.

У вытворным слове галосныя каццавога складу ўтваральнай асновы



а, о адсутнічаюць: акцёр (разм. актор) -- актрыса, дырэктар -- дырэкт-
«рыса,

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам -т-

ў 433. Суфікс -от-а (-ат-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца
ад прыметнікаў, дзеясловаў, зрэдку ад назоўнікаўі лічэбнікаў.

Адпрыметнікавыя ўтварэнні складаюць два тыпы.
і. Назоўнікі, якія маюць значэнне адцягненай прыметы, уласцівас-

ці: бедны-- бедната, лянота, брудната, гарката, дабрата, кіслата, лю-
бата, мерэлата, прастата, пустата, сухата, цесната, чарната. Некаторыя
ўтварэнні маюць значэнне колькаснай прыметы: глухі-- глухата, паў-
ната (аб'ём абутку), слепата, немата, густата.

Асобныя назоўнікі гэтага тыпу маюць другасныя значэнні: зборнае
(група людзей або аднародных прадметаў): басота (разм.), галота
(разм.), бедната, драбната; месца, прасторы: пустата; рэчыва: кіслата.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: глухі --
глухата; ш--х: душны -- духата.

Націск пераважна на флексіі, радзей на суфіксе (лянота, яснота).
Тып малапрадуктыўны.
2. Назоўнікі са значэннем "прадмет -- носьбіт прыметы”. Яныне су-

адносяцца з адпрыметнікавымі назоўнікамі са значэннем адцягненай
прыметы, стану, а таму не могуць разглядацца як іх семантычныя ва-
рыянты. Дагэтага тыпу належаць словыса значэннем рэчыва: мокры-
“макрота; сукупнасці асоб: пешы -- пяхота.

Перад суфіксам чаргуюцца ш--х: пешы -- пяхота.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
Аддзеяслоўныя ўтварэнні абазначаюць фізічны або фізіяла-

гічны стан, рэдка - прыродныя з'явы: драмаць -- дрымота, ікота, ла-
мота, пякота, ірвота, пяшчота, хлюпота (разм.), плюхота.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: таш-
ніць -- ташната, а таксама ч--к, сц-шч: пячы - пякота, песціць -- пя-
шчота. Канцавая галосная ўтваральнай асновы адсякаецца.

Націск на суфіксе, зрэдку -- на канчатку (хрыпата).
Тып малапрадуктыўны.
Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем зборнасці. Яны абазна-

чаюць сукупнасць аднародных прадметаў або асоб: ліст -- лістота, бла-

Зен -- блазнота.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
2. Назоўнікі са значэннем стылістычнай мадыфікацыі. Гэта гутарко-

выя ці прастамоўныя сінонімы да ўтваральных слоў: бяда -- бядота,
дзіва -- дзівота, журба -- журбота, сум -- сумота, нуда -- нудота.

Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны. .
Ад лічэбкіка адзін утвораны назоўнік адзінота.

Суфіксы са структурным элементам -х-

б 434. Суфікс -х-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад дзся-
словаў. Яны абазначаюць прадметыці з'явы, якія характарызуюцца
дзеянием, пазваным утваральным словам: абліваць - абліваха, апра-

наць -- апранаха (разм.).



Фінальная галосная інфінітыўцай асновы захоўваецца.

Націск на суфіксе.

Тып пабывае прадуктыўнасць у гутарковай мове (пад уплывам дыя-

лектаў): падціраха прыбіральшчыца”, абкрываха "вялікая хустка”.

б 435. Суфіке -іх-а (-ых-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад дзеясловаў і назоўнікаў.

Аддзеяслоўныя ўтварэнні маюць значэнне 'прадмст -- нось-

біт працэсуальнай прыметы”. Гэта назвы раслін: абляпіць -- абляпіха,

заразіць -- заразіха; насякомых: скакаць -- скачыха (абл.).

Фінальная галосная асновы інфінітыва перад суфіксам адсякаецца.

Асобна стаіць слова шуміха, якое мае адцягненае працэсуальнае зна-

чэнне.
Чаргуюцца к--ч: скакаць “- скачыха.

Націск па суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць тры семантычныя

тыпы.
1. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем "асоба жаночага полу".

Утваральнымі выступаюць агульныя і ўласпыя назоўнікі са значэннем

асобы мужчынскага полу: кравец -- краўчыха, майстар -- майстрыха,

ловар -- паварыха, стораж -- старажыха, ткач -- ткачыха.

9. Назоўнікі са значэннем 'жонка таго, хто пазваны ўтваральным

словам”: каваль - каваліха, генерал -- генераліха, ляснік -- леснічыха,

Лявон -- Лявоніха, старшыня -- старшыніха, Сымон - Сымоніха.

З. Назоўнікі, якія абазначаюць самак жывёлін: воўк-- ваўчыха,

зайчыха, сланіха, трусіха.

Перад суфіксам ларна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі: слоя --

сланіха, Антон -- Антоніха, а таксама Ц--4, к-ч: заяц -- зайчыха,

воўк -- ваўчыха.

Націск на суфіксе ў словах, утвораных ад аднаскладовых назоўні-

каў (зубр -- зудрыха), у астатніх -- часцей за ўсё на тым складзе, што

і ва ўтваральным слове (мядзвёдзь -- мядзвёдзіха), але здяц-- зай-

чыха 1 1Нш.

Тып прадуктыўныў гутарковым стылі.

б 436. Суфікс -ух-а (-юх-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад дзеясловаў, прыметнікаў, назоўнікаў і лічэбнікаў.

Аддзеяслоўныя назоўнікі складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі, якія абазначаюць асоб і жывых істот паводле іх дзеян-

ня: балбатаць -- балбатуха, вяртуха, рагатуха, фарсуцха, шаптуха (усе

разм.); грызці - грызуха, квактуха, сакатуха, а таксама рэчывы, з'явы

прыродыяк вынік ці суб'ект названага дзеяння: пацерці -- пацяруха,

завірыць -- завіруха.
Фінальная галосная ўтваральнай асновы адсякаецца: фарсіць -

фарсуха, вярцець -- вяртуха. Перад суфіксам парна-мяккія зычныя

чаргуюцца з цвёрдымі.
Націск на суфіксе.

Тып прадуктыўны ў гутарковай мове пры ўтварэнні назваў, якія

характарызуюць асобу.

Заўвага. Назвы асоб на -уха суадносяцца таксама з назоўнікамі -- назвамі асоб

мужчынскага полу (крыкун-- крыкуха).

9. Назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы: ёа-

ладаць -- галадуха, гаваруха, паказуха (праст.).

Націск на суфіксе.
Тыл набывае прадуктыўнасць у экспрэсіўнай мове,
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Адпрыметнікавыя ўтварэнні абазначаюць асоб, рэчывы і У
з'явы паводле прыметы, названай утваральным словам: вясёлы- - веся-
уха, маладуха, таўстуха, хітруха, медавуха (разл), сівуха, жаўтуха
(пед.), сінюха (бат., мед.).

Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць пры ўтварэнні назваў асоб.

Заўвага. Пазвы асоб на -уха суадпосяцца таксама з назоўнікамі са значэннем
асобы мужчынскага полу (хітрун -- хітруха).

А дназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць прадметы паводле
адносін да таго, што названа ўтваральным словам: нос-- насуха (жы-
вёліна), сярпуха і свінуха (расліны), пладуха (галіна з пладамі).

Тып непрадуктыўны.
Адлічэбніка сёмы ўтворана слова сёмуха.

Суфіксыса структурным элементам-ц-
е

ў 487. Суфікс -іц-а (-ыц-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца
ад прыметнікаў і назоўнікаў.
Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць адушаўлёныяі не-

адушаўлёныя прадметы паводле прыметы, названай утваральным сло-
вам. Сюды адносяцца назвы асоб ці іх групы: малады-- маладзіца, У
модніца, няўдаліца, разумніца, нявінніца, вольніца (цст.), конніца; наз-
вы насякомых і птушак: капусны -- капусніца, сініца; раслін: аўсяны--
аўсяніца, гарчыца, касцяніца, кісліца, чарніца; частак цела чалавека,
жывёлы, расліны: паясны -- паясніца, рагавіца, грыбніца; назвы па-
мяшканняў: цёмны -- цямніца, цяпліца, святліца; хвароб: грудны--
грудніца, крапіўніца; абстрактных паняццяў: дробны -- драбніца, таям-
ніца, бяссочіца. Некаторыя назоўнікі па семантыцы сінанімічныя са
словазлучэннямі: крапіўніца -- крапіўная ліхаманка, рагавіца -- рага-
вая абалонка.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: грыб-
ны-- грыбніца, светлы -- святліца; заднеязычныяз шыпячымі: гор-
кі -- гарчыца.

Націск на суфіксе, радзей -- на корані (аўсяніца, конніца, модніца,
надкосніца).

Тып малапрадуктыўны.

Адназоўнікавыя ўтварэнні складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі, якія абазначаюць прадметы, што характарызуюцца

адносінамі да таго, што названа ўтваральным словам. Сюды належаць
назвыраслін паводле іх падабенства да адпаведных прадметаў: мята -
мятліца, ігліца; назвы прадметаў паводле іх прызначэння: аканіца.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
2. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем жаночасці. Да іх адно- У

сяцца пазвы асоб жаночага полу паводле якіх-небудзь уласцівых ім
рыс ці займаемай пасады, пазвы жонкі таго, хто названы ўтваральным
словам: работніца, ударніца, імператар - імператрыца, цар -- царыца;
назвы самак жывёлін: воўк - ваўчыца, львіца, мядзведзіца.

Фіналь -ык(-ік) перад суфіксам адсякаецца (дружыннік - дружын-
ніпа, шыфравальшчык -- шыфравальшчыца).

Перад суфіксам чаргуюцца к--ч: воўк- ваўчыца; е--нуль гука:
леў -- левіца. ;

Націск на суфіксе або перадсуфіксальным складзе.



Тып прадуктыўны пры ўтварэнні назваў асоб мужчынскага полу на

гык-(-ік), -нік.
6 438. Суфікс -авіц-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад.

дзеясловаў і назоўнікаў.

Аддзеяслоўныя ўтварэнні абазначаюць з'явы прыроды, дзеян-

пе, стан, якія характарызуюцца адпаведным дзеяннем: бліскаць -- бліс-

кавіца, дыхавіца, касавіца.

Фінальная галосная перад суфіксам адсякаецца.

Націск на суфіксе, але дыхавіца.

Тып непрадуктыўны.

Адназоўнікавыя ўтварэнні абазначаюць прадметы паводле іх

прызначэння: рука -- рукавіца, нага -- нагавіца.

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

6 439. Суфікс -ніц-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад на-

зоўнікаўі дзеясловаў.

Адназоўнікавыя ўтварэпні складаюць два тыпы;

1. Назоўнікі са значэннем прадмет, прызначаны для змяшчэнія

таго, што названа ўтваральным словам”: мыльніца, памыйніца, пасудні-

ца, пірожніца, пясочніца, салатніца, скарбніца, тварожніца, хлебніца;

Х'асоба па яе адносінах да прадмета, абазначанага ўтваральным словам':

смятана-- смятанніца (пра ахвочую да смятаны), блінніца, супніца

(усе -- разя.).
Перад суфіксам чаргуюцца д-гл”: мыла--мыльніца” заднеязыч-

ныя--з шыпячымі: пірог -- пірожніца, пясок -- пясочніца.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове; у словах, ут-

вораных ад аднаскладовых назоўнікаў,-- на суфіксе (газ--газніца).

Тыл прадуктыўны.

У 9. Назоўнікі з мадыфікацыйным значэннем асобы жаночага полу.

Яны ўтвараюцца ад назваў асоб мужчынскага полу з суфіксам -нік: аб-

раннік -- абранніца, вандроўніца, заступніца, насмешніца, памочніца,

прыхільніца, удзельніца, чараўніца.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральныхсловах.

Тып прадуктыўны,

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць прадметы, прызначаныя

для выканання дзеяння, названага ўтваральным словам: даіць -- дай-

ніца, запальніца, прасніца, церніца, шаткаўніца,

Націск на суфіксе, а ў словах, утвораных ад аднаскладовых асноў,--

на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып непрадуктыўны.

5 440. Суфікс -льніц-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў ісўладаюць два тыпы.

І. Назвы прадўетаў (ёмістасцей), прызначаных для выканання

дзеяння, названага ўтваральным словам: паласкаць -- паласкальніца,

пляваленіца. 7
Націск на ўым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып непрадуктыўны.

У 9, Назоўнікі, якія абазначаюць асоб жаночага полу -- выканаўцаў

дзеяння, названага ўтваральным словам: захоўваць -- захавальніца,

наглядальніца, наведвальніца, пачынальніца.

Перад суфіксам канцавая галосная інфінітыўнай асновы захоўва-

ецца. ,
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове.

Тып прадуктыўны,
Назоўнікі гэтага тыпу суадносяцца таксама з зазвамі асоб мужчын.
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скага полу на -льнік і могуць разглядацца як утвораныя адіх з да-
памогай суфікса -іц-а (з адсячэннем фіналі ўтзаральцага слова ік):
наведвальнік -- наведвальніца.

5 МІ. Суфікс -шчыц-а/-чыц-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвара- у
юцца ад назоўнікаў і абазначаюць асоб жанчага полу па адносі-
нах да аб'екта, іх заняткаў: буфет - буфетчыца, газетчыца, кулямёт-
чыца, лётчыца, табельшчыца, тэкстыльшчыца,

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральным слове.
Тып прадуктыўны.
Словыгэтага тыпу суадносяцца таксама з назоўнікамі мужчынска-

га полу адпаведнай семантыкі (тэкстыльшчык -- тэкстыльшчыца).
У такім выпадку яныразглядаюццаяк утварэнні з суфіксам-іц-а з ма-
дыфікацыйнымзначэннем “асоба жаночага полу”.

б 442. Суфіке -льшчыц-е. Назоўзікі з гэтым суфіксам утвараюцца “/
аддзеясловаў і абазначаюць асоб жаночага пелу паводле дзеяння,
якое яны выконваюць: вязаць-вязальшчыца, прыбіральшчыца, тра-
пальшчыца, цыравальшчыца.

Назоўнікі гэтага тыпу суадносяцца таксама з назвамі асоб мужчын-
скага полу (купальшчык -- купальшчыца). У такім разе яныразгля-
даюцца як адназоўнікавыя ўтварэнні з суфіксам -ёц-а (-ыц-а) з мады-
фікацыйным значэннем "асоба жаночага полу. Прыіх утварэнні ва ўт-
варальных асновах адсякаецца фіналь -ік.

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральныхсловах.
Тып прадуктыўны.
ў 443. Суфіке -асць. Назоўнікі з суфіксам -асць утвараюцца ад дзея-

словаўі прыметнікаў.
Аддзеяслоўныя ўтварэнні абазначаюць адцягненыстан паводле

дзеяння (стану), названага ўтваральным словам: дурэць-- дурасць,
рэўнасць, хворасць.

Перад суфіксам канцавая галосная асновы інфінітыва і -ава- ад-
сякаюцца.

Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып непрадуктыўны.
Адпрыметнікавыя ўтварэнні маюць адцягненае значэнне пры-

метыі ўласцівасці: варожы -- варожасць, вольнасць, ізаляванасць, лю-
тасць, маштабнасць, мяккасць, непарыўнасць, нікчэмнасць, смеласць,
спагадлівасць, старажытнасць.

Назоўнікі, утвораныя ад адносных адсубстантыўных суфіксальныхі
суфіксальна-складаных прыметнікаў, абазначаюць наяўнасць той ад-
знакі, што названа ўтваральным словам: воблачны - воблачнасць, ін-
валіднасць, планавасць. Рад назоўнікаў гэтага тыпу абазначае зменлі-
вую апрадмечаную прымету, якая праяўляецца ў рознай ступені і можа
вымярацца: водны--воднасць, газаноснасць, рэнтабельнасць, тлу-
стасць, хуткасць.

Некаторыя назоўнікі маюць другаснае значэнне 'носьбіт прыметы”
у адносінах да чалавека: бяздарнасць, знакамітасць, індывідуальнасць, У
рэдкасць; да месца, прасторыі інш.: антычнасць, выпукласць, ёмкасць,
плоскасць, радасць.

У якасці ўтваральных выступаюць прыметнікі невытворныя: дцвёр-
ды-- цвёрдасць; з суфіксамі: -н- (маштабны -- маштабнасць), -ав-
(класавы -- класавасць), -ів- (плаксівы- плаксівасць), -ічн- (ката-
страфічны-- катастрафічнасць); прэфіксальна-суфіксальныя з суфік-
самі -ов- (бесталковы -- бесталковасць), -лів- (незласлівы -- незласлі-
васць); суфіксальна-складацыя з суфіксамі -ів- (міралюбівы -- міралю-
бівасць), -лів- (добразычлівы -- добразычлівасць).
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Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюіа з цвёрдымі: край-

ні -- крайнасць, рэдкі -- рэдкасць.

Націск па тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып прадуктыўцыў кніжных стылях мовы.

б 444. Суфікс -насць. Назоўпікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў і прыметнікаў.

Аддзеяслоўныя пазоўнікі абазначаюць адцягненыстан паводле

таго, што названа ўтваральным словам: гатавацца--гатоўнасць, быць--

бытнасць. г

Утваральная -- уся форма інфінітыва (з чаргаваннем д'--т).

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.

Тып непрадуктыўны. ,

Ад асновы прыметніка жывы ўтворан назоўнік жыўнасць са

зборным значэннем.
б 445. Суфікс -ацыў-а. Назоўнікі з суфіксам -ацыў-а і яго варыяята-

мі “іцыў-а, “енцыў-а, -цыўа, -ыўа (арфаграфічна словы на -ацыя,

-яцыя, -іцыя, -ыцыя, -энцыя) утвараюцца ад дзеясловаў, назоўнікаўі

прыметнікаў.
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць пераважна адцягненае

дзеянне: акупіраваць -- акупацыя, газіфікацыя, кантрактацыя, кінафі-

кацыя, ліквідацыя, нумарацыя, публікацыя, рытлізацыя, спекуляцыя,

стылізацыя, утылізацыя, фільтрацыя, электрыфікацыя.

Некаторыя назоўнікі могуць мець другасныя значэнні: выніку дзе-

яння, прыстасавання, прылады: анатацыя, арганізацыя, вентыляцыя,

ізаляцыя, а таксама групы асоб ці ўстановы: эміграцыя, інспекцыя,

рэдакцыя. У якасці ўтваральных выступаюць дзеясловына -аваць (лік-

відаваць -- ліквідацыя), -ізаваць (рэалізаваць--рэалізацыя), -іраваць

(акупіраваць -- акупадыя). Пры ўтварэнні гэтыя часткі інфінітыўнай

асновы адсякаюцца.
Перад суфіксам чаргуюцца цвёрдыя зычныяз мяккімі: рэвізаваць--

рэвізія; ц--кі дыслацыраваць -- дыслакацыя; д--з': прэтэндаваць --

прэтэнзія.
.У словахз суфіксамі -ацы]-а, -ыцыў-а націск на суфіксе, з гдыў-а,

-ыў-а -- на аснове.
Прадуктыўнасць у кніжнай мове мае тып на -ацыя.

, Адназоўпікавыя ўтварэнні з суфіксам -ацыў- і яго варыянтам

-ізацыі- (арфаграфічна словы на -ацыя (-яцыя), -ізацыя (-ызацыя))

маюць значэнне дзеяння ці стану паводле адносін да таго, што названа

ўтваральным словам: дыспетчар -- дыспетчарызацыя, кантэйнер --

кантэйнерызацыя, маршрут -- маршрутызацыя, прадмет -- прадметы-

зацыя (напрыклад, прадметызацыя навучання), рубрыка -- рубрыка-

цыя.
Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.

Ад асновы прыметпіка новы ўтворана слова яавацыя.

5 446. Суфікс -ч-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў даць (таксама ад яго вытворных) і здабыць. Яныаба-

значаюць дзеянне, сумяшчаючы гэта значэпне са значэннем назоўніка

як часціны мовы: выдача, здабыча, падача, перадача, раздача, удача.

Націсктой, што і ва ўтваральныхсловах.

Тый непрадуктыўны.
ў 447. Суфікс -ш-а, З гэтым суфіксам у слоўніках літаратурнай мо-

вы зафіксаваны адзінкавыя словы: хвакіа (квакаць), ляўша (левы);

у у ТСБМ: мапікюрша, ліністэрша, педыкюрша; у РБС-82 гэтых слоў

няма, замест іх падаюцца ўтварэцці з суфіксам -х-а: лманікюрка, педы-
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корка і з суфіксам -ых-а: міністрыха (прастам.). Утварэнні з суфіксам У
чи-а са значэннем асобы жаночага полу (дэрываты ад назваў асоб
мужчынскага полу) сустракаюцца часцей за ўсё ў творах мастацкай

літаратуры(І. Шамякін, Е. Лось і інш.).

Суфіксыназоўнікаў ніякага роду

Суфіксыса структурным элементам -в-

ў 448. Суфікс -в-а (-в-о). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаў і абазначаюць працэс дзеяння ці маюць другаснае зна-
чэнне аб'екта або выніку дзеяння. Утваральнай выступае ўся аднаскла-
довая форма інфінітыва, радзей -- аснова інфінітыва: піць -- пітво (з
чаргаваннем ц'--т), шыць-тмытвоі шво.

Націск на канчатку.
Тып непрадуктыўны.
б 449. Суфікс -ів-а: (сыв-а). Назоўнікі з суфіксам -ів-а (-ыв-а) утва-

раюцца ад дзеясловаўі зрэдку -- ад прыметнікаў.
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць сукупнасць прадметаў,

рэчы, што ўзніклі ў выніку дзеяння або з'яўляюцца аб'ектам ці прыла-
дай дзеяння, названага ўтваральным словам: варыць -- варыва, крэсі-
ва, курыва, месіва, мроіва, паліва, печыва.

Гэтыя назоўнікі маюць значэнне апрадмечанага дзеяння, а таксама
другасныязначэнні выніку ці аб'екта дзеяння.

Слова жніво ўтворана ад асновы цяперашняга часу: жя-уць-жніво.
Націск на перадсуфіксальным складзе або на суфіксе ці канчатку.
Тып непрадуктыўны. ;
Ад асновы- прыметніка ўтвораны асобныяназоўнікі, якія аба-

значаюць адцягненую прымету ці рэчыва паводле адпаведнай прыметы:
зялёны-- зяленіва, маладое малако -- малодзіва.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі:
жнуць -- жніво, малоць - мліва.

Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып непрадуктыўны.
ў 450. Суфікс -ств-а, (-цтв-а, -ств-о). Назоўнікі з суфіксам -ств-а

(пасля асноў нак, т, ц, ч-- цтв-а) утвараюцца ад прыметнікаў, назоў-
нікаў, дзеясловаў і зрэдку лічэбнікаў.
Адпрыметнікавыя назоўнікі складаюць некалькі тыпаў.

“1. Назоўнікі, якія абазначаюць адцягненыя якасці або ўласцівасці:
знаёмы -- знаёмства, прыгоства, п'янства, умельства.

Фіналі ўтваральнай асновы -тн-, -ук-, -ж-, -ш- перад суфіксам ад-
сякаюцца: далікатны -- далікацтва, дзівацкі -- дзівацтва, прыгожы -
прыгоства, харошы-- хараство.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове.
Тып прадуктыўныў кніжнаймове. ,
2. Назоўнікі са значэннем 'прадмет ці з'ява, якія характарызуюцца

прыметай, названай утваральным словам”. Яны маюць тры семантыч-
ныя падтыпы: а) назвы сукупнасці асоб: сямейны -- сямейства, духоў-
ныя асобы-- духавенства, дваранства, сялянства; б) назвы ўстановы:
выдавецкі -- выдавецтва, казначэйства, параходства; в) назвы, якія
абазначаюць адзін прадмет: боскі - бажаство.

Перад суфіксам фіналі ўтваральнай асновы -н-, -ск-, -цк- адсяка-
юцца.

Націск на перадсуфіксальпымскладзе.
Тып малапрадуктыўны.
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Адпазоўцпікавыя ўтварэппі абазначаюць уласцівасць або за-

нятак асобы, названай утваральным словам: какетка -- какецтва, на-

сальніцтва, начальства (параўн.: пад начальствам), падданства,

Фіналі асновы ўтваральных слоў -к-, -нік адсякаюцца: какетка -

какецтва, начальнік -- начальства і начальніцтва.

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып непрадуктыўны.

Рад адпрыметнікавых назоўцікаў з адцягненым значэннем прыме-

ты, уласцівасці апасродкавапа суадносіцца таксама з назоўнікамі, ад

якіх утвораны прыметнікі.

Назоўнікі, ускосна (апасродкавана) суадносныяз агульнымі пазва-

мі асоб, абазначаюць уласцівасць характару, рысу паводзін і інш.:

ггрой -- геройства, дзівацтва; роднасныя адносіны: маці -- мацярынст-

ва, кумаўство; узроставы стан: дзіця--дзяцінства, юнацтва; ідзалагіч-

ную плынь: народнік -- народніцтва, славянафільства; рэлігійны кіру-

нак: католік -- каталіцтва, мусульманства; занятак: акцёр--акцёрства,

сталярства (разм.), шпіёнства; становішча паводле пасады: брыга-

дзір -- брыгадзірства (разм.), дырэктарства; блізкасць па ўласцівасці

характару, па паводзінах да пэўнай асобы: барыя -- барства, лакейст-

ва, панства, падхалімства.

Назоўнікі, апасродкавана суадносныя з назвамі жывёл, абазнача-

юць падабенства ў паводзінах з данай жывёлай: папугайства, свінства.

Назоўнікі, якія апасродкавана суадносяцца з імёнамі і прозвішчамі

гістарычных дзеячаў і літаратурных персанажаў, абазначаюць грамад-

скую ці ідэалагічную плынь, звязаную з гэтым іменем: Кант -- канты-

янства, Талстой -- талстоўства; блізкасць па ўласцівасцях характару,

паводзінах да пэўнай асобы: донжуан -- донжуанс?ва.

Назоўнікі з адцягненым значэннем прыметы могуць набываць дру-

гасныя Значэнні: пасольства "установа", братэрства "аб'яднанне, кара-

леўства “тэрыторыя пад уладай асобы”, сялянства, студэнцтва 'група

асоб”.
Некаторыя з назоўнікаў могуць разглядацца ях суадносныя аднача-

сова з прыметнікамі і назоўнікамі: дырэктарства (дырэктарскі і дырэк-

тар), лакейства (лакейскі і лакей). Аднак той факт, што ў саставе

вытворных паўтараюцца структурныя кампаненты адпаведных аднос”

ных прыметнікаў, сведчыць аб тым, што назоўнікі з суфіксам -ств-а ўтва-

раюцца толькі ад прыметнікаў, параўн. дзіця - дзяціны-- дзяцінст-

ва, маці-- мацярынскі -- мацярынства, кант -- кантыянскі-- кантыян-

ства, серадняк -- серадняцкі -- серадняцтва.

Утваральнымі выступаюць прыметнікі з суфіксамі -ін- (дзяціны -

дзяцінства), -ск- (-цк) (рабскі -- радства, казацкі -- казацтва), -ыянск-

(кантыянскі -- кантыянства).
Фінальная частка ўтваральнай асновы -ск-, -цк- адсякаецца (раб-

скі -- рабства, серадняцкі -- серадняцтва).
Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып прадуктыўны.
Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць адцягненае дзеянне або

стан ці вынік дзеяння: дзяжурыць-дзяжурства, прытворства, сваволь-

ства, спаборніцтва, хадайніцтва, вынаходства.

Каццавая галосная інфінітыўнай асновы, а таксама -ва-, -ца- адся-

каюцца: дзяжурыць -- дзяжурства; хадайнічаць -- хадайніцтва, расст-

ройваць -- расстройства.

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.

Тып прадуктыўны.
Адлічэбнікавыя назоўнікі абазначаюць адцягпенае колькас



нае паняцце паводле значэння ўтваральнага слова: многа -- мноства,
першы -- першынство (праз ступень першыня).

Тып непрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам-л-

ў 451. Суфіке-л-а( -л-о). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў і маюць значэнне асобы, ішто выконвае дзеянне, на-

званае ўтваральным словам, ці прадмета, прызначанага для ажыццяў-

лення гэтага дзеяння. Асабовыя назоўнікі называюць асоб па прафе-
сіі ці схільнасці да дзеяння, з адценнем непахвальнасці: запяваць -
запявала, граміла, зубрыла, хныкала, трапло (усе - разм.). Неасабо-

выя назоўнікі абазначаюць прылады, прыстасаванні, памяшканні для
выканання дзеяння: грузіць -- грузіла, давіла, зубіла, пакрывала, пу-

дзіла, скрэбла, сукала, сядло, трапло, цёрла, шыла, стойла, седала.

Перад суфіксам фінальная галосная асновы інфінітыва захоўваецца,

за выключэннем сядаць -- сядло, трапаць -- трапло, цягаць -- цягло.

Слова жытло ўтворана ад формы інфінітыва цалкам, з чаргаваннем

ц--т.
Націск пераважна на перадсуфіксальным складзе, на флексіі ў

словах жытло, сядло, трапло, цягло.
Тып прадуктыўны ў размоўным стылі і спецыяльнай тэрміналогіі.

5 452. Суфікс -дл-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў. Яны абазначаюць прылады каваць -- кавадла; прад-

меты, прызначаныя для выканання дзеяння, названага ўтваральным

словам: краліць -- крапідла, страшыць - страшыдла,
Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып непрадуктыўныў літаратурнай мове; больш пашыраныяго ўт-

варэнні ў дыялектнай мове (матаць -- матавідла, жмалявідла, снавадла,
лічыдла, красідла і інш.).

Суфіксыса структурным элементам-н-

б 453. Суфікс -ян-я (-ян-ё). Назоўнікі з гэтым суфіксам (арфаграфіч-

на яшчэ -ан-я, -ан-ё) утвараюцца ад назоўнікаў і маюць мадыфі.

кацыйнае значэнне "маладая істота”: бабёр -- бабран-я (-ё), ваўчан-я

(-ё), куран-я(ё), кацян-я(ё), ласян-я(-ё), лісян-я(ё).
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: зад-

неязычныя --з шыпячымі: сабака -- сабачаня(ё); в--ў: журавель --

жураўляня(ё) і галосны -- з нулёмгука: леў -- ільвян-я(ё).

Націск на флексіі.
Тып прадуктыўны.
6 454. Суфіксы -ня-е, -енн-е (-энн-е). Назоўнікі з гэтымі суфіксамі

ўтвараюцца ад дзеясловаў іскладаюць два тыпы.

1. Назоўнікі з суфіксам -нн-е са значэннем "прадмет, які характары-

зуецца дзеяннем, названым утваральным словам". Такія назоўнікі аба-

значаюць суб'ект, аб'ект ці вынік дзеяния і не маюць працэсуальнага

значэння: адзець -- адзенне, званне, пасланне.

Перад суфіксам фінальная галосная асновыінфінітыва захоўваецца.

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.
Тып непрадуктыўцы.
2. Назоўнікі з суфіксамі -нн-е, -енн-е, -энн-е, якія маюць значэнне

апрадмечанага дзеяння. Утваральнымі з'яўлясцца пераважная боль-

шасць дзеясловаў вытворныхі невытворных.
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Суфікс -нн-е выступае пасля асновы інфіпітыва з захаваннем фі-

нальнага галоснага (апіса-ць -- апіса-нне, чыта-ць-- чыта-нне), -енн-е

(-энн-е) -- пасля асноў на зычны ці адсякаемыгалосныі, а з чаргаван-

нем 4-4, «губны -- губны Ф л»: карміць -- кармл-енне, скараціць -

скарач-энне, аднаўленне, аслабленне, вызваленне, выпадзенне, захап-

ленне, здзіўленне, змякчэнне, павышэнне, плаўленне, скарачэнне, скрыў-

ленне, спляценне, спусташэнне, спыненне, укараненне.

Рад назоўнікаў гэтага тыпу побач з асноўным працэсуальным зна-

чэннем мае другаснае, канкрэтнае значэнне: а) месца дзеяйня: зімаван-

не, памяшканне (ад памяшчацца, з чаргаваннем шч--шк); б) суб'ект

дзеяння: камандаванне, праўленне; в) прадмет (адзінкавы ці сукуп-

насць іх) як аб'ект ці вынік дзеяння: аб'яднанне, вязанне, дзяржанне,

збудаванне; г) прылада, сродак ажыццяўлення дзеяння: зазямленне,

угнаенне. ,

У пазоўніках з суфіксам -ян-е націск на тым складзе, што і ва ўтва-

ральных словах, з суфіксам -еня-е (-энн-е) -- на суфіксе.

Тып высокапрадуктыўныў розных моўных сферах.

ў 455. Суфікс -інн-е. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

прыметнікаў, якія ўваходзяць у склад словазлучэнняў, і дзеясловаў.

Назоўнікі, утвораныя ад прыметн ікаў, абазначаюць адыходы

пры апрацоўцы чаго-небудзь: гарохавая (салома) -- гарохавінне; прад-

мет як вынік дзеяння каго-небудзь: кротавыя хады (наточаны) -- кра-

тавінне.
Назоўнікі, утвораныя ад дзеяслова ў, абазначаюць прадмет як

вынік пэўнага дзеяння: пілаваць -- пілавінне.

Можна дапусціць і магчымасць суаднясення назоўнікаў гэтага ты-

пу з множналікавымі назоўнікамі гарохавіны, кратавіны, пілавіны,

якія бытуюць у дыялектах. У такім выпадку ў іх вылучаецца суфікс Ар.

Націск на суфіксе, а л е гарохавінне.

Тып непрадуктыўны.

б 456. Суфіке -ільн-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

назоўнікаў і абазначаюць састаўную частку прылад: вуда -

вудзільна, граблі -- грабільна (з адсячэннем фіналі-л-), каса -- касіль-

на, цэп -- цапільна, біч -- бічыльна (абл.).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі.

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам -ч-

ў 457. Суфікс -ішч-а (-ышч-а). Назоўнікі з суфіксам -ішч-а і яго ва-

рыянтамі глішч-а, -авішч-а, -бішч-а ўтвараюцца ад назоўнікаў, дзеясло-

ваў і прыметнікаў.
Адназоўнікавыя ўтварэнні з суфіксам -ішч-а (ышч-а) скла-

даюць два тыпы.
і. Назоўнікі са значэннем'частка прадмета, названага ўтваральным

словам”. Яны абазначаюць ручку прылады: мятла -- мятлішча, тапор --

тапарышча, а таксама каранішча.

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
9. Назоўнікі, якія абазначаюць: а) месца паводле прадмета, які на

ім знаходзіцца, ці паводле дзеяння, якое тут адбываецца: гліна - глі-

нішча 'месца здабычы гліны”, двор -- дварышча “участакз хатай і два-

ровымі будынкамі”, рэчыццча паглыбленне па паверхні зямлі, па якім

цячэ рака”, гульбішча (уст.); б) месца, дзе рапей знаходзіўся прадмет
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ці адбывалася дзеянне: горад -- гарадзішча, двор -- дворышча, печ--
печышча, пажар -- пажарышча. Утваральнымі выступаюць невытвор-
ныя назоўнікі і аддзеяслоўныя з суфіксам -б-а. Некаторыя вытворныя
назоўнікі з суфіксам -йнч-а з'яўляюцца сінонімамі да ўтваральных
(агонь -- вогнішча, дно-днішча, логава--логавішча).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі (глі-
на -- глінішча), галосныя -- з нулёмгука (пень -- пнішча), заднеязыч-

ныя -- з шыпячымі (замак -- замчышча).
Націск на перадсуфіксальнымскладзе.
Тып малапрадуктыўны.
Аддзеяслоўныя назоўнікі з суфіксамі -йшч-а, -лішч-а, -бішч-а

складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем прадмета, якія характарызуюцца адпа-

ведным дзеяннем. У словах вучылішча, чысцілішча, стойбиича высту-
паюць морфы-лішч-а, -бішч-а, у астатніх выпадках - -ішч-а; у слове
прыстанішча выкарыстана аснова цяперашняга часу (прыстануць).

Націск на перадсуфіксальным складзе, рэдка -- на суфіксе: така-
вішча.

Тып малапрадуктыўны.
2. Назоўнікі, якія называюць апрадмечанае дзеянне паводле ўтва-

ральнага дзеяслова: гняздзіцца -- гнездзішча, ігрышча, зборышча, набо-
ішча, Некаторыя з іх маюць другаснае значэнне сукупнасці асоб (збо-
рышча) ці месца (гнездзішча).

Націск на перадсуфіксальнымскладзе, а ле ігрышча.
Тып непрадуктыўны.
Адпрыметнікавыя ўтварэнні з суфіксам -ішч-а складаюць

два тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем часткі прадмета. Звычайна яны ўтвара-

юцца ад адносных прыметнікаў з суфіксам -ов- (-ав-): кайловы-- кай-
лавішча, нажовы -- нажавішча 'вострая частка нажа”, молатавы - ма-
латавішча.

Націск на суфіксе.
Тыл непрадуктыўны.
2. Назоўнікі з прасторавым значэннем. Яны суадносяцца са слова-

злучэннямі «назоўнік ў адносны прыметнік з суфіксамі -я-, -ін-, -ян-,
-ов-» і абазначаюць месца, якое характарызуецца адпаведнай прыме-
тай: жытняе поле-- жытнішча, адпаведна аўсянішча, балацянішча,

бульбянішча, гарохавішча, грачанішча, стогавішча.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах; перад суфік-
сам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі.

Тып прадуктыўныў сельскагаспадарчай тэрміналогіі і ў гутарковым
стылі.

Суфіксыса структурным элементам-]-

б 458. Суфіксы -ў-/-оўў-. Назоўнікі з суфіксамі -ў-/-оўў- (арфаграфіч-
на словына -'е, -ё: пер'е, звяр'ё; -е, -ё пасля «ў»: здароўе, пугаўё) ут-
вараюцца ад дзеясловаў, прыметнікаў і назоўнікаў. Суфікс -ў- захоў-
ваецца ў сучаснай літаратурнай мове толькі пасля аспоў на губныя

зычныяцір, у астатніх выпадках ён асіміляваўся з папярэднім зычным,

выклікаўшы яго падваеше; параўн. пяро-- пер'е (п'эріэ) і багаты --
багацце.
Аддзеяслоўныя назоўнікі складаюць два тыпы.
1. Назоўнікі, якія пазываюць прадмет як вынік адпаведнага дзеян-

ня: атрэпваць -- атрэп'е, зрэб'е (згрэб'е), ламаць -- лам'ё.
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Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып непрадуктыўны.

9. Назоўнікі, якія называюць месца адпаведнага дзеяння ці прад-

мег -- вынік дзеяння: гнездавацца -- гняздоўе, зімоўе, адмаўляць (ад-

мовіць) -- адмоўе.
Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып непрадуктыўны.

Адпрыметнікавыя назоўнікі называюць месца, прастору па-

водле прыметы, абазначанай утваральным словам: нізавы (нізавая

частка)

-

-нізоўе, адпаведна вярхоўе, нечарназем'е. Адасоблена слова

пугаўё (пугавая ручка).

Націск на перадсуфіксальным складзе, але пугаўё.

Тып непрадуктыўны.

Адпазоўнікавыя ўтварэнні з суфіксамі -ў-/-оўў- (арфаграфіч-

на -. словы на -е, -ё, -оўе, -аўе) абазначаюць сукупнасць прадметаў ці

жывых істот, названых утваральным словам: купіна -- куп'е, куст --

кустоўе (разм.), пнеўе, пер'е; ваўкаўё, гадаўё, звяр'ё; афіцар'ё (разм.,

пагард.), баб'ё (разм., пагард.).

Націск на канчатку або на суфіксе.

Тып малапрадуктыўныў літаратурнай мове, больш актыўны ў дыя-

лектнай мове.

Суфіксы назоўнікаў агульнага роду

Суфіксы са структурным элементам -г-

ў 459. Суфікс -яг-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаўгі аддзеяслоўных назоўнікаў і абазначаюць

асобу, якая характарызуецца адпаведным дзеяннем: бадзяцца -- бадзя-

га, дзяляга, рабацяга, трудзяга, туляга (Я. Колас).

Ад асновы назоўніка недзеяслоўнага паходжання стыль утворана

стыляга. Асобна стаіць слова пісяга з прадметным значэннем.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі:

труд -- трудзяга, пісаць (перан.) -- пісяга.

Націск на суфіксе.
Тыл набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове. Словы маюць фа-

мільярную афарбоўку.

5 460. Суфікс -уг-а (-юг-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад дзеясловаў і прыметнікаў.

Аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць асоб паводле харак-

зэрнага для іх дзеяння і маюць афарбоўку ўніжальнасці: валачыцца --

валацуга (з чаргаваннем ч--ц), хапаць--хапуга,

Канцавы галосныінфінітыўнай асповы адсякаецца,

Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.
Адпрыметнікавыя назоўнікі абазначаюць асоб па характэр-

най для іх негатыўнай прымеце, названай утваральным словам: под-

лы --. падлюга, спрытнюга, хітруга (усе - разм.).

Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковым стылі і ў мове мастац-

кай літаратуры.

Суфіксы са структурным элемситам -к-

6 461. Суфіке -х-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў і абазначаюць асоб, якія характарызуюцца адпаведпым
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дзеянцем: выскокваць -- выскачка, зазнаў(эцца) -- зазнайка, прасіць--
проська, служка.

Перад суфіксам канцавая галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца.
Націск на перадсуфіксальным складзе, а ле выскачка.

Тып малапрадуктыўны.
б 462. Суфікс -ак-а (-як-а). Назоўцікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад дзеясловаў. Яны абазначаюць асоб па характэрных для іх
дзеяннях, звычайна з адценнеміроніі ці непахвальнасці: выскаляцца--
выскаляка, выхваляка, гуляка, задавака, задзірака, зявака, крыўляка,
пісака, разявака, умека, чытака (усе - разм.), ваяка.

Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове і прастамоўі.
ў 463. Суфікс -юк-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

дзеясловаў і абазначаюць асоб паводле ўласцівага ім дзеяння:
зліцца -- злюка, маніць - манюка.“

У працэсе ўтварэння фінальная галосная інфінітыўнай асновы ад-
сякаецца.

Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам-л-

ў 464. Суфікс -л-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаў. Яны абазначаюць асоб паводле ўласцівага ім дзеяння: аб-
дзіраць -- абдзірала, абірала, аб'ядала, дурыла, заграбала, запявала,
зубрыла, мяняла.

Утваральныя -- асновы інфінітыва з захаваннем фінальнай галос-
най (запявала) і асновы цяперашняга часу (падмятайла).

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.
Тып мае прадуктыўнасцьу гутарковымстылі мовы.

Суфіксыса структурным элементам-с-

6 465. Суфікс -с-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад
дзеясловаў. Яны абазначаюць асоб паводле характэрнага для іх
дзеяння: крычаць -- крыкса, плакаць -- плакса. Утварэнні маюць уні-
жальную афарбоўку.

Фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца (крычаць--
крыкса).

Перад суфіксам чаргуюцца ч--х.
Націск на аснове.
Тып непрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам-у-

ў 466. Суфікс -іц-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад пр ы-
метнікаў. Яны характарызуюць асоб паводле адпаведнай прыме-
ты, названай утваральным словам: дурны-- дурніца, тупы - тупіца
(разм., пагард.). Утварэнні належаць да лаянкавай лексікі.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
Адзінкавыя назоўнікі агульнага роду ўтвораны з дапамогай суфік-

саў: -ёх-а (чысты-- чысцёха), -он-я (ціхі - ціхоня).
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Суфіксы множналікавых пазоўнікаў

ў 467. Множналікавыя назоўнікі ўтвараюцца з дапамогай суфіксаў

гік-і, -ін-ы, -к-, -як-і, “льнік-і, -ошч-ы, гунк-і, -ушк-і, -Э4-, -яшк-і,

6 468. Суфікс -Ён-ы (-ын-ы). Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад дзеясловаў і абазначаюць апрадмечанае дзеянне: аглядаць -

агледзіны, адведзіны, адносіны, адыходзіны, даносіны (абл.), загавіны,

закладзіны, заручыны і запоіны, змовіны (абл.), зносіны, паводзіны,

расходзіны. Большасць утварэнняў называе абрады (закладзіны, зару-

чыкы, запоіны, расходзіны). ;

Фінальная галосная асновы інфінітыва і -ва- адсякаюцца: заклад-

ваць -- закладзіны, расходзіцца -- расходзіны. Перад суфіксам парна-

цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі: аглядаць -- агледзіны; ўл -- 8:

змаўляцца -- змовіны.

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.
.

Тып мае прадуктыўнасць у гутарковым стылі (запросіны, закосіны).

Ад назоўнікаў іпрыметн ікаў з дапамогай суфікса “ін-ва

(Сын-ы) утвораны семантычна адасобленыя назоўнікі гарохавіныі га-

рошыны (гарох, гарохавы), разваліны (развалы), саладзіны (солад),

імяніны(імя).
ў 469. Суфікс -ік-і (-ык-). З дапамогай гэтага суфікса ад беспрэ-

фіксальных дзеясловаў утвараюцца назоўнікі са значэннем ад-

цягненай працэсуальнай прыметы: дурэць -- дурыкі, мудрыць -- мцд-

рыкі, хітрыць -- хітрыкі, Утварэнні ўласцівы гутарковаму стылю мовы.

Перад суфіксам фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякасц-

ца (дрыжаць -- дрыжыкі).

Націск на корані.
:

Тып непрадуктыўны.

5 470. Суфіке -к-і. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ў асноў-

ным аддзеясловаў іскладаюць тры тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыметы.

Часцей за ўсё яны абазначаюць гульні, абрады, зборышчы: дажынаць--

дажынкі, дакоскі, дакопкі, дамалоткі, даноскі (разм.), дасеўкі, зажын-

кі, засеўкі, нападкі, памінкі, заробкі.

Націск на перадсуфіксальнымскладзе. .

Тып малапрадуктыўны.

9. Назоўнікі са значэннем 'прадмет -- носьбіт працэсуальнай прыме-

ты. Гэтыя назоўнікі абазначаюць сукупнасць прадметаў, прадукт, рэ-

чыва, што ўзнікае ў выніку адпаведнага дзеяння: аграбаць -- агрэбкі

(сена), ападкі, вываркі, выграбкі, выскрабкі, выталкі, вычаскі, неда-

жынкі (недажынаць), недапіткі, пацяробкі, пачаскі.

Націск часцей на пачатковым складзе слова, радзей -- на перадсу-

фіксальным.
Тып малапрадуктыўны.

3. Назоўнікі, якія называюць неадушаўлёныя прадметы, прызнача-

ныя для ажыццяўлення дзеяння, названага ўтваральным словам: пла-

ваць - плаўкі, падцяжкі, ходзікі.

Фінальная галосиая інфінітыўнай асновы перад суфіксам адсяка-

сцца (дасяваць -- дасеўкі), а ле хадзіць -- ходзі-кі,

Націск на перадсуфіксальным складзе (корані), ва ўтварэннях з

прыстаўкай вы- па гэтай жа прыстаўцы.

Тып малапрадуктыўны.

Ад назоўнікаў з дапамогай суфікса -к-і ўтвораны асобныя

множналікавыя назоўнікі: вечар -- вячоркі, граблі -- грабелькі (пры-

стасаванне на касе для касьбы збожжа), развалы -- развалкі.

264



ў 471. Суфікс -унк-і (-нк-і),
Аддзеяслоўныя назоўнікі з гэтым суфіксам абазначаюць дзе-

янне паводле ўтваральнага дзеяслова: жадаць -- жадункі, ласункі, па-
сядзенкі, справункі (разм.). ;

Фармант -унх-і выступае пры адсячэнні фінальнай галоснай інфіні-
тыўнай асновы (жадаць -- жадункі), -НК-і-- пры аснове цяперашняга
часу з чаргаваннем ав--у: ласавацца -- ласуюцца -- ласункі, ці прыза-
хаванні фінальнай галоснай: пасядзець -- пасядзенкі,

Націск на суфіксе (у словах з суфіксам -унк-і) або на перадсуфік-
сальнымскладзе (у словах з суфіксам-нк-і).

Тып мае некаторую прадуктыўнасць у гутарковай мове (справункі,
весялункі).

5472. Суфікс -ушк-і (-юшк-і).
Аддзеяслоўныя назоўнікі з гэтым суфіксам абазначаюць ап-

радмечанае дзеянне паводле ўтваральнага дзеяслова: гуляць--гулюш-
кі, пасядушкі (усе--абл.), пабягушкі (разм.) або прадмет для выка-
нання дзеяння, названага ўтваральным словам: апалаць -- апалушкі.

Фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца; націск на су-
фіксе.

Тып непрадуктыўны.
ў 473. Адзінкавыя назоўнікі ўтвораны з дапамогай суфіксаў-лк-ё

(качаць -- качалкі), -льнік-і (лічыць - лічыльнікі), -дшч-ы (любіць --
любошчы, разм.), -эл-і (качацца -- качэлі), -яшк-і (дзеравяны- дзера-
вяшкі).

Назоўнікі з суб'ектыўна-ацэначнымі значэннямі
і стылістычнай мадыфікацыяй

5 474. Назоўнікі з суб'ектыўна-ацэначнымі значэннямі і стылістыч-
кай мадыфікацыяй з'яўляюцца суфіксальнымі дэрыватамі ад назоўні-
каў усіх трох граматычных родаў, а таксама -- множналікавых назоў-
пікаў. Суфіксы з гэтымі значэннямі далучаюцца да асноў як белару-
скіх, так і запазычаныхслоў.

Суфіксы назоўнікаў мужчынскага роду

Суфіксыса структурным элементам-к-

б 475. Суфікс -ак-а (-як-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам маюць ад-
ценне зневажальнасці: каняка, скарпіяка.

Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
б 476. Суфікс -ік (-ык). Назоўнікі з гэтым суфіксам маюць памян-

шальпае значэнне, звычайна з экспрэсіяй ласкальнасці (воз -- возік,
конік), часам уніжальнасці (гаспадерык), а нярэдка -- толькі ласкаль-
нае значэнне (годзік). Утваральнымі выступаюць назоўнікі мужчынска-
га роду адушаўлёныя і неадушаўлёныя, агульныя і ўласныя (асабо-
выя), невытворныя і з суфіксамі -ец, -ар, -ач, -іст: дубец -- дубчых, ду-
дар - дударык, таўкач -- таўкачык, трактарыст - трактарысцік, Кос-
ця Косцік, Лёня -- Лёнік, Толя -- Толік, Шура -- Шурык.

Утварэнні ад назваў жывёл адначасова маюць і мадыфікацыйнае
значэнне "дзіцяня жывёліны”: аленік, зубрык, лосік.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: дом--
домік, нос -- носік; ц--ч: рубец -- рубчык, а таксама а -- нуль гука: но-

гаць -- ногцік, лапаць - лапцік.
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Націск на перадсуфіксальным складзе.

У гутарковай мове словыз суфіксам-ік Сык) пярэдка выкарыстоў-

ваюцца як сродак падкрэсленай ветлівасці, напрыклад у гандлі: блак-

ноцік, карандашык, вінггрэцік, перчык.

Тып высокапрадуктыўныў гутарковым стылі і мастацкай мове.

6 477. Суфікс -чык. Назоўнікі з гэтым суфіксам маюць тое ж эма-

цыянальна-ацэначнае значэнне, ито і ў папярэднім тыпе (з суфіксам

гік). Суфіке -чык далучаецца да асноў на сапорныя і губныя зычныя;

дыван --- дыванчык, каменьчык, карэньчык, пакойчык, праменьчык, Эк-

земплярчык, супчык, рукаўчык, касцюмчык.

Утваральнымі выступаюць назоўнікі неадушаўлёныя і адушаўлё-

ныя, агульныя і ўласныя (асабовыя), невытворныя з названымі асно-

вамі і з суфіксамі -ан, -Уя: камень -- каменьчык, лабан -- лабанчык,

скакун -- скакунчык, Вяруньчык, Лявончык.

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.

Тып прадуктыўны.

5 478. Суфікс -ок (-ёк, -ак). Назоўнікі з гэтым суфіксам маюць па-

мяншальнае або ласкальнае ці адначасова памяншальнае і ласкальнае

значэнне, а часам і адценне фамільярнасціі зневажальнасці: гарадок,

дамок, дубок, кручок, лянок, малюначак, пакуначак; браток, дзянёк,

драбок, мужычок, панок, таварыцчок.

Утваральнымі выступаюць агульныя невытворныя назоўнікі (неаду-

шаўлёныяі адушаўлёныя) і ўласныя (асабовыя), а таксама вытворныя

з суфіксамі -ак, гік, -нік, -ок: дуб -- дубок, клён -- клянок, пан -- панок,

сват-- сваток: Ваня -- Ванёк, Вася -- Васёк: кругляк -- круелячок,

работнік -- работнічак, вабік -- вабічак, дожджычак, лісточак, дзянё-

чак. Назоўнікі на -ох (-ёк, гак), утвораныя ад слоў з суфіксамі -ак, гік

(ык), -ок з памяншальна-ласкальным значэннем, абазначаюць узмоц-

неную ступень ласкальнасці: падбародак -- падбародачак, дубчык -

дубчычак, носік -- носічак, лянок -- ляночак, гаёк -- гаёчак.

Перад суфіксам заднеязычныя чаргуюцца з шыпячымі: бярэзнік --

бярэзнічак, луг -- лужок, смех -- смяшок.

У назоўніках з суфіксам -ок націск на суфіксе, з суфіксам -ак-- на

тым складзе, што і ва ўтваральным с108е.

Тып высокапрадуктыўны.

5 479. Суфікс гук (-юк). Назоўнікі з гэтым суфіксам маюць памян-

шальна-ласкальнае значэнне, а часам зневажальнае (хлопец -- хлап-

чук, блазен -- блазнюк). '

Утваральнымі выступаюць агульныя і ўласныя назоўнікі са значэн-

нем асобы мужчынскага полу: сябар -- сябрук, Віця -- Віцюк, Гры-

ша -- Грышук, Павел -- Паўлюк, Пётр -- Пятрук, Саша - Сашук.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: 8'--ў

і галосная -- з нулём гука: сябар -- сябрук, Павел -- Паўлюк.

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах-- на

канчатку.
Тып малапрадуктыўны.

6 480. Суфікс -чук. Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвараюцца агуль-

ныя (неадушаўлёныяі адушаўлёныя) назоўнікі і ўласныя (асабовыя)

з памяншальным ці памяншальна-ласкальным значэннем, часам з ад-

ценнем непахвальнасці: хлеў -- хляўчук, пень -- пяньчук, пісарчук, па-

варчук, кухарчук, Леванчук. Некаторыя з такіх слоў адначасова су-

мяшчаюцьі значэнне недаросласці: кухарчук, паварчук. .

Націск на суфіксе ў пачатковай форме, ва ўскосных склонах--на

канчатку.
Тып малапрадуктыўны.
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Суфіксыназоўнікаў жаночага роду

Суфіксыса структурным элементам -х-

ў 481. Суфікс -к-а. Назоўнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад не-
адушаўлёных і адушаўлёных, агульных і ўласных (асабовых) назоўні-
каў жаночага роду, а таксама ад гутарковых форм мужчынскіх улас-
ных імён на -а(-я) і маюць: 1) памяншальна-ласкальнае значэнне:
бяроза -- бярозка, галоўка, дарожка, крынічка, палічка, лялечка; Ма-
рыйка, Аленка, Зоська, Сашка, Алеська, Ванька; д) памяншальнае зна-
чэнне: батарэя -- батарэйка, горка, шуфлядка; 3) ласкальнае значэнне:
нядзеля -- нядзелька, пагодка, ночка, чацвёрачка, пяцёрачка, соценка,
сярэдзінка, Аленка, Зоська; 4) памяншальна-зневажальнае: газета -
газетка, ідэйка, сістэмка, тэарэмка. Пры пэўных умовах словы 9-ой і
4-ай груп могуць набываць і ласкальнае значэнне: цудоўная ідэйка,
ідэальная шуфлядка.

Назоўнікі з суфіксам -к-а маюць узмацняльную ступень ласкальнас-
ці, калі яны ўтвораны ад слоў з суфіксамі -к-а, -іц-а, -ушк-а: сярэдзін-
ка -- сярэдзіначка, сястрыца -- сястрычка, дачушка -- дачушачка,

Асобныя назоўнікі з суфіксам -к-а шырока выкарыстоўваюццаў гу-
тарковай мове для стварэння падкрэслена ветлівай афарбоўкі ў афі-
цыяльных зносінах: пуцёвачка, даведачка, грамадзяначка, грудзіначка,
няўвязачка, памылачка.

Перад суфіксам чаргуюцца заднеязычныя з шыпячымі: нага -- нож-
ка, рука -- ручка, страха -- стрэшка.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове з націскам на
аснове і на перадсуфіксальным складзе пры націскным канчатку ўтва-
ральнага слова (гара--горка, сцянй--сцёнка).

Тып высокапрадуктыўны.
ў 482. Суфікс -інк-а (-ынк-а). Назоўнікі з гэтым суфіксам маюць

памяншальнае (хусцінка, хмурынка), ласкальнае (сірата - сірацінка)
або памяншальна-ласкальнае значэнне (слязінка, іскрынка).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя чаргуюцца з мяккімі зычнымі:
сляза -- слязінка.

Фіналь-к- адсякаецца: хустка -- хусцінка,
Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.

Заўвага 1. Многія словына -інка ўтвораны ад зборна-рэчыўных назоўнікаў і
маюць мадыфікацыйнае значэнне адзінкавасці (сінгулятывы) і адначасова экспрэсію
ласкальнасці: снег - сняжынка, золата - залацінка, раса- расінка, трава -- травінка.
Пры пераносным ужыванці ў такіх словах на першы план выступае ласкальнае ці па-
мяншальна-ласкальнаё значэнне.

Заўвага 9, Словына -іяка нярэдка з'яўляюцца вытворнымі ад назоўнікаў з
суфіксам -ін-а (аблачына -- аблачынка, кругліна -- круглінка), таму яны належаць да
змацыянальна-экспрэсіўных утварэнняў з суфіксам -к-а.

ў 483. Суфікс -ушк-а. Назоўпікі з гэтым суфіксам маюць памяншаль-
нае (кадзь -- кадушка) ці ласкальнае (дачка -- дачушка, з адсячэннем
-к-) значэнне. :

Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Заўвага. У слове цялушка суфікс -ушік-а мае мадыфікацыйнае значэнне 'самка--
дзіцяня" (утворапа ад цяля); эмацыянальна-ацэначнае значэнне пабывае утворавае ад

яго пры дапамозе суфікса -к-а слова цялушачка.
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Суфіксы са структурным элемснтам -ц-

ў 484. Суфікс -ра (-ыц-а). Неадушаўлёныяі адушаўлёныя назоў-

нікі з гэтым суфіксам маюць ласкальнае значэнне: вада--вадзіца, сяст-

рыца, зямліца (нар.-паэт.).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі: вада--

вадзіца.
Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

Суфіксыназоўнікаў ніякага роду

Суфіксы са структурным элементам -к-

6 485. Суфікс -ейк-а (-айк-а). Назоўнікі з суфіксам -ейк-а (пасля

асноў на няпарна-цвёрдыя -“айк-а) маюць памяншальна-ласкальнае ці

ласкальнае значэнне: сояца -- сонейка, сэрцайка, госцейка.

Утваральнымі з'яўляюцца невытворныя (лета--лецейка) і зборцыя

назоўнікі з асіміляваным суфіксам -]- (голле - голлейка).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі, у сло-

ве сонейка адсутнічае фінальны-ц- утваральпай асиовы.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове.

Тып малапрадуктыўны.

Суфіксы са структурным элементам-ц-

ў 486. Суфікс -ц-а (-ц-о). Неадушаўлёныя назоўнікі з гэтым суфіксам

маюць памяншальнае ці памяншальна-ласкальнае значэнне: балота -

балотца, бярвенца (бервянцо), гуменца, долатца, дрэўца, дульца, зо-

латца, каліўца, паленца, рыльца, шыльца, азярцо, жытцо, сялёцо.

Перад суфіксам чаргуюцца 2--2 дула -- дульца, мыла-мыльца.

Націск пераважна па тым складзе, што і ва ўтваральным слове, У

словах з суфіксам -ц-о-- на канчатку, у словах, утвораных ад назоўні-

каў з флексійным націскам,-- на перадсуфіксальным складзе: бервя-

но -- бярвёнца, гумно -- гумёнца, крыло -- крыльца.

Тып малапрадуктыўны.
Хх

Суфіксы, уласцівыя назоўнікам рознага роду

Суфіксы са структурным элементам-г-

ў 487. Суфікс -уг-а (-юг-а). Адушаўлёныяі нсадушаўлёныя назоў-

нікі агульнага і мужчынскага роду маюць значэнне ўзмацняльнасціі

зневажальнасці: звер -- звяруга, зладзюга, лайдачуга, вятруга (усе--

разм.).
Перад суфіксам чаргуюцца к--ч: лайдак -- лайдачуга, воўк -- ваў-

цуга.
Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам-к-

5 488. Суфікс -еньк-а (ганьк-а), Адушаўлёныяі неадушаўлёныя на-

зоўнікі мужчынскага і жаночага роду маюць ласкальнае значэнне: 04-

буля -- бабуленька, дзядуленька, матуленька, сватуленька, татуленька,

Мішанька, зязюленька, ночанька, рэчанька.
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Утваральныя -- назоўнікі невытворныя (зязюля -- зязюленька) і
з суфіксам -ул-я (дзядуля -- дзядуленька, татуля -- татуленька). Утва-
рэнні ад эмацыянальна-ацэначных назоўнікаў на -уля абазначаюць
узмоцненуюступень ласкальнасці.

Перад суфіксам чаргуюцца к--ч: рука -- ручанька, рака -- рэчанька.
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып малапрадуктыўны, утварэнні ўласцівы ў асноўным народна-

паэтычнаймове.
ў 489. Суфікс -ечк-а (-ачк-а). Неадушаўлёныя назоўнікі ніякага ро-

ду маюць памяншальна-ласкальнае ці толькі ласкальнае значэнне:
гняздо -- гняздзечка, здароўечка, лісцечка, горачка.

Утваральныя-- назоўнікі невытворныя (гняздо -- гняздзечка), збор-
ныя і абстрактныя з суфіксам -ў-э (лісце- лісцечка, здароўе - зда-
роўечка).

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып малапрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам-л-

ў 490. Суфікс -ул-я. Агульныя і ўласныя асабовыя назоўнікі маюць
ласкальнае значэнне: бабуля, дзядуля, матуля, сынуля, татуля; Гану-
ля, Настуля, Нінуля, Віцюля, Януля.

Утваральныя назоўнікі -- назвы асоб жаночага і мужчынскага роду
па лініі роднасці (баба -- бабуля, дзед - дзядуля) і асабовыя ўлас-
ныя жаночыя і мужчынскія імёны: Ганна - Гануля, Насця -- Настуля,

Грыша -- Грышуля, Ян -- Януля.
Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: Лас-

ця -- Настуля, маці - матуля.
Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўныпрыўтварэнні асабовыхімён.

Суфіксы са структурным элементам-н-

5 491. Суфіке -ін-а (-ын-а). Адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоў-
нікі маюць звычайна павелічальнае значэнне: гультаіна, звярына, лай-
дачына, галасіна, даміна, жываціна, халадзіна;: радзей -- памяншаль-

на-ўніжальнае: хаціна.
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: хо-

лад -- халадзіна.
Націск на суфіксе.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове.
5 492. Суфікс -ухн-а (-юхн-а). Адушаўлёныя і неадушаўлёныя на-

зоўцікі мужчынскага, жаночагаі ніякага роду маюць значэнне пашаны,
павагі ці фамільярпасці: бацюхна, матухна, цётухна, дзетухна, долюх-
на, божухна. .

Утваральныя назоўпікі -- невытворныя (лаці-- матухна) і з суфік-
сам -к- (бацька -- бацюхна). Некаторыя назоўнікі на -ухн-а маюць
двайную суадноснасць: цётухна -- цётка і цёця, матухна - маці і матка.

Націск па тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове і ў мове мастацкай

літаратуры (сватухна, волюхна, зімухна).
ў 493. Суфіке -ун-я. Назоўнікі з гэтым суфіксам маюць ласкальна-

фамільярнае ацэначнае зцачэнне: дзед -- дзядуня, Грыша -- Грышуня,

Лора -- Ларуня, Утваральнымі выступаюць у асноўным мунічынскія

269



і жаночыя гутарковыя імёны: Дзіма--Дзімуня, Міця--Міцюня, Са-

ша -- Сашуня, Валя -- Валюня.

Націск на суфіксе.
..

Тып прадуктыўныў сферы ўтварэння гутарковых форм імён,

Суфіксыса структурным элементам -с-

ў 494. Суфікс -ус-я (-юс-я). Асабовыя назоўнікі мужчынскага і жа-

ночага роду з суфіксам -ус-я (игос-я) маюць ласкальна-фамільярнае

значэнне: бабуся і дзядуся, Маруся, Таклюся, Ванюся.

Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны ў сферы ўтварэння эмацыянальна-ацэначных імён.

Суфіксы са структурным элементам-ч-

ў 495. Суфікс -ішч-а (-ышч-а). Неадушаўлёныя і адушаўлёныя на-

зоўнікі мужчынскага, жаночага і ніякага роду з гэтым суфіксам маюць

павелічальнае або павелічальна-зневажальнае значэнне: галасішча, да-

лішча, збанішча, кусішча, нажышча, ручышча, сілішча, халадзішча,

кабанішча, каршунішна, шчупачышча.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі: акно --

акнішча, сіла--сілішча; заднеязычныя -- з шыпячымі: шчупак--

шчупачышча, нага - нажышча.

Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўныў гутарковай мове і ў мове мастацкай літаратуры.

У адзінкавых словах вылучаюцца суфіксы-ец: паплавец, кубелец;

-эч-а: халадэча; -іск-а: вятрыска, даміска (разм.).

Нульсуфіксаленае ўтварэнне назоўнікаў

ў 496. Пры нульсуфіксальным утварэнні назоўнікаў (назоўнікаў з

нулявым суфіксам) адбываецца скарачэнне ўтваральнай аснавы: адся-

каецца тая фіналь (марфема), якая з'яўляецца словаўтваральнай

адзнакай дзеяслова або прыметніка, а ўтваральная аснова без далу-

чэння словаўтваральнага афікса становіцца асновай назоўніка.

Словаўтварэнне нярэдка суправаджаецца пераносам націску і чар-

гаваннем канцавога зычнага асновы: выходзіць - выхад, белы -- бель,

чырвоны-- чырвань.

Аддзеяслоўныя назоўнікі

Назоўнікі мужчынскага роду І скланения

б 497. Нульсуфіксальныя назоўнікі мужчынскага роду абазначаюць

адцягненае дзеянне або стан; у іх семантыцы сумяшчаецца значэнне

працэсу, адпаведнае ўтваральнаму дзеяслову, і значэнне назоўніка як

часціны мовы: абмен, грук, намёк, напамін, подсціл, поціск, Стук.

Назоўнікі гэтага тыпу нярэдка маюць другасныя прадметныя зна-

чэнні: месца дзеяння: абгон, уваход, пад'езд, выган; прылады дзеяння:

адвал, заціск, паднос, прывод; аб'екта ці выніку дзеяння: абвал, абрэз,

выраз; ладу, спосабу ажыццяўлення дзсяння: край, склад (розуму, дУм-

кі), быт.
Прыўтварэнні назоўнікаў фінальная галосная інфінітыўнай асновы

закончанага (незакончанага) трывання, а таксама суфіксы -ірава-,
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-ава-, -ва- адсякаюцца: аглядаць - агляд, дабюціраваць -- дэбют, дрэй-
фаваць -- дрэйф, распытваць -- роспыт, У некаторых выпадках утва-
ральнай з'яўляецца форма інфінітыва цалкам: быць -- быт.

Утваральнай можа выступаць і аснова цяперашняга часу: двісці--
цвітуць -- цвет, гнесці -- гнятуць -- гнёт.

Чаргуюцца канцавыя зычныя: к--ч (плакаць плач), шч-ск (пі-
шчаць -- піск), ч--к (крычаць -- крык), дж--д (прыязджаць -- прыезд);
галосныя: і--о (набіраць -- набор), нуль гука -о (б'іуць-- бой); і--ў
(высеіцць -- высеў).

У большасці выпадкаў націск пераходзіць з канца асновы на склад
ці на два ўперад: паціснуць - поціск, прапускаць - пропуск. .Націск-
нымі выступаюць прэфіксы вы-, до-, под-, рос-, про-, по-, на-: выхад,
допыт, подсціл, роспыт, пропуск, поціск, нараст. У асобных назоўніках
націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах: абвальваць - аб-
вёл, падносіць -- паднос.

Тып прадуктыўны.
Асобны тып складаюць нульсуфіксальныя назоўнікі мужчынскага

роду з агульным значэннем “прадмет носьбіт працэсуальнай прыме-
ты”. Яны называюць асобу -- выканаўцу дзеяння: балабоніць -- балабон
(разм.), старажаваць -- стораж, баяць-- бай (гаварун, пустамеля),
матаць -- мот; прадмет -- суб'ект дзеяння, а таксама прылады, інстру-
мент, прыстасаванне, месца для выканання: нарастаць - нараст, пра-
водзіць -- провад, складваць -- склад, пасадзіць -- пасад, стаць (ста-
нуць, стане)-- стан; аб'ект ці вынік дзеяння: садзіць- сад, рыць
(рыўуць) -- роў (з чаргаваннем н-д, ]--ў), прышчапіць - прышчэп,
загадаць -- загад.

Марфалагічныя працэсы пры ўтварэнні слоў гэтага тыпу тыя, што
і ў папярэднім тыпе. Але ў гэтым тыпе назоўнікаў націск на тым скла-
дзе, што і ва ўтваральных словах, адзначаецца часцей: балабоніць -
балабон, гаварыць -- гаварун.

Тып малапрадуктыўны.

 

Назоўнікі жаночага роду ІІ скланення

б 498. Нульсуфіксальныя назоўнікі жаночага роду ІІ скланення
абазначаюць адцягненае дзеянне або стан: абарона, аздоба, ахова, за-
ваёва, павага, пагроза, пажыва, прысяга, разлука, расправа, язда. Не-
каторыя словы маюць другасныя канкрэтна-прадметныя значэнні: язда,
пераправа, прыправа.

Парна-мяккія канцавыя зычныя асновы інфінітыва становяцца
цвёрдымі: абараняць -- абарона, ездзіць -- язда, запрудзіць -- запруда,
чаргуюцца таксама (адваротнае чаргаванне) ч--к: разлучацца -- раз-
лука; ж--3: пагражаць -- пагроза: ж--г: паважаць -- павага; ц--х: па-
цяшаць -- пацеха.

Націск пераважна на корані, у назоўніках з прыстаўкай вы- -- на
прыстаўцы: выплата, выдача, у асобных словах -- на канчатку: язда,
яда, хада, пахвала.

Тып прадуктыўны.
Асобны тып складаюць нульсуфіксальныя назоўнікі жаночага роду

И скланення, якія маюць агульнае значэнне "прадмет -- носьбіт працэ-
суальнай прыметы”. Яны не маюць значэння дзеяння (стану), а назы-

ваюць прылады, прыстасаванні для выканання дзеяння: апора, аправа,
барана, дуда, піла; аб'ект дзеянця (рэчыва), сукупнасць прадметаў:
ежа, пража, ноша; вынік дзеяння: закраса, запруда, прыправа, рошчы-

на; месца дзеяння: засада, пожня.
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Марфаналагічныя працэсытыя, што і ў папярэднім тыпе. Чаргуюцца

д--ж: ядуць - ежа, прадуць -- пража; с--ш: насіць -- ноша; нн:

пажнуць -- пожня.
Націск на корані, акрамя слоў дуда, піла, пожня, прдшва.

Тып прадуктыўны.

Назоўнікі агульнага роду

5 499. Нульсуфіксальныя назоўнікі агульнага роду абазначаюць

асобу, якая характарызуецца дзеянцем, названым утваральным словам:

абжырацца -- абжора, гарэза, задзіра, заіка, капрыза, мямля, падліза,

пракуда, разява. Утварэнні адносяцца да экспрэсіўнай гутарковайі

прастамоўнай лексікі. Словы слуга і прыслуга не маюць ацэначнага

значэння,
Утваральныя -- дзеясловы невытворныяі з суфіксам-ва-: мямліць --

мямля, падлізвацца -- падліза; прэфіксальныя: задзірацца -- задзіра.

Фінальная галосная інфінітыўнай асновы, а таксама суфікс -ва-

адсякаюцца. Парна-мяккія зычныя канца асновы чаргуюцца з цвёрды-

мі: гарэзіць -- гарэза, пракудзіць - пракуда.

Націск на корані.

Тып прадуктыўны.

Назоўнікі жапочага роду ПІ скланення

ў 500. Нульсуфіксальныя назоўнікі жаночага роду ПШ скланення

складаюць два малапрадуктыўныя тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем адцягненага дзеяння ці стану: спавя-

даць -- споведзь, спогадзь, рэзь, дзель, стынь, морась, замець,

Канцавая галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца; цвёрдыя зыч-

ныя асновы змякчаюцца: рэзаць -- рэзь, замятаць -- замець.

Націск на першым складзе.

9. Назоўнікі з канкрэтна-прадметным значэннем. Яны абазначаюць:

а) рэчыва ці сукупнасць прадметаў як аб'ект ці вынік дзеяння: завя-

заць -- завязь, загарадзь, прывязь, проразь, прымесь; б) асоб, жывых

істот (іх сукупнасць) як суб'ект дзеяння: заядаць -- заедзь (абл.), на-

валакацца -- навалач, набрыдаць - набрыдзь (абл.). .

Марфаналагічныя працэсы тыя, што і ў папярэднім тыле.

Націск на першым складзе.

Множналікавыя назоўнікі

5 50]. Нульсуфіксальныя множналікавыя назоўнікі складаюць два

малапрадуктыўныя тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем адцягненага дзеяння (стану), якое адбы-

васцца доўгі час, паўтараецца, выконваецца многімі суб'ектамі: выбі-

раць -- выбары, клопаты, лекі, роды, скокі, уцёкі.

9. Назоўнікі з канкрэтна-прадметным значэннем. Яны абазначаюць

сукупнасць прадметаў ці асобны састаўны прадмет: паклады, залежы,

ціскі, усходы, прыпасы, памыі.

Фінальная галосная інфінітыўнай асповы адсякасцца; утваральнай

можа выступаць аснова цяперашняга часу: памы (іу)дць -- памыціід).

Чаргуюцца ч--к: лячыць -- лекі.
Націск звычайна на корані, але ціскі, выбары.
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Адпрыметнікавыя назоўнікі

Назоўнікі мужчынскага роду І скланенія

ў 502. Нульсуфіксальныя назоўнікі мужчынскага роду складаюць
тры тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем "носьбіт прыметы”. Яны абазначаюць асо-
бу (арыгінал, інтэлектуал, нейтрал), неадушаўлёныя прадметы (фа-
культатыў, эластык, пластык). Утваральнымі выступаюць прыметнікі
з суфіксамі -н-, “чн- (у вытворным слове яны адсутнічаюць): нейтраль-
ны-- нейтрал, пластычны-- пластык.

Парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: арыгінальны-- арыгі-
нал; ч-к: эластычны- эластык.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове. Выключэн-
н е: эластык, пластык.

Тып набывае прадуктыўнасць у размоўнымстылі.
2. Назоўнікі са значэннем адцягненай прыметы, якія ўласцівы гу-

тарковай мове (часта прафесіянальнай): інтым, нервоз (нервознасць),
прымітыў, сур'ёз (на поўнымсур'ёзе).

Фіналь утваральных слоў-н- адсякаецца (інтымны-- інтым, прымі-
тыўны -- прымітыў). '

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове.

Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове.
З. Назоўнікі мужчынскага роду -- назвы гарадоў. Яны ўтвараюцца

ад адносных прыметнікаў і ўласных асабовых прозвішч на -скі (-цкі):

белаазерскі -- Белаазерск, Задонск, Камсамольск, Прылморск, Дзяр-

жынскі -- Дзяржынск, Урыцкі - Урыцк.
Тып прадуктыўны.

Назоўнікі жаночага роду ПІ скланення

6 503. Нульсуфіксальныя назоўнікі жаночага роду ПІ скланення

абазначаюць адцягненую прымету: бель, глуш, зелень, мель, прэль,

сінь, чырвань. Нярэдка гэтыя ўтварэнні маюць таксама зборнае ці рэ-

чыўнае значэнне: гяіль, погань (разм.), моладзь, зелень. Утваральныя -

прыметнікі невытворныя: белы-- бель, з суфіксам-я-: дрэнны-- дрэнь,

рванае -- рвань (спец.).
Фіналі асновы прыметніка -ох-, -х-, -н- адсякаюцца.

Чаргуюцца парна-цвёрдыя зычныя з мяккімі: высокі - высь, далё-

кі -- даль, мелкі - мель, белы -- бель, дрэнны -- дрэнь, а таксама х--ш:

глухі - глуш.
Тып малапрадуктыўны.

Назоўнікі ніякага роду

5 504. Нульсуфіксальныя назоўнікі ніякага роду называюць аба-

гульненае паняцце паводле якасці, абазначанай утваральным прымет-

нікам: добры - дабро,зло,ліха, цяпло. '

Націскна флексіі, а ле ліха.
Тып непрадуктыўны.

Назоўнікі жаночага роду ІІ скланення
У а

і агульнага роду

ў 505. Яны абазначаюць асоб ці прадметы (з'явы, стан), якія ха-

рактарызуюцца прыметай, названай утваральным словам: густы

гушча, здыхля, капрыза, мурза, поўня, тоўшча (спец.), ціша.
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Фіналі ўтваральных аспоў-ат-, -н- адсякаюцца (мурзаты -- мурза,

капрызны-- капрыза).

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове, але раўня,

мурза.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове (нязграбны-- няз-

граба, нахабны -- нахаба, чорны -- Чэрня).

Адсубстантыўныя назоўнікі

ў 506. Нульсуфіксальным спосабам утвараюцца назоўнікі жаночага

роду трох тыпаў.

І. Жаночыя прозвішчы ад мужчынскіх беларускіх прозвішч на

-оў (-ёў), -аў (сеў), “ін (сын): Адамаў Адамава, Кісялёў - Кісялёва,

Фамін -- Фаміна.
Тып непрадуктыўны.
9. Назоўнікі жаночага роду ад'ектыўнага скланення ад назоўнікаў

мужчынскага роду таго ж тыпу скланення. Утваральнымі выстулаюць

уласныя асабовыя прозвішчы: Белы -- Белая, Дзясніцкі -- Дзясніцкая,

Кароткі - Кароткая, Кісялеўскі -- Кісялеўская, Лісоўскі - Лісоўская,

Маеўскі -- Маеўская; агульныя назоўнікі, аманімічныяз утваральнымі

прыметнікаміі дзеепрыметнікамі: вартавы -- вартавая, дзяжурная, глу-

хая, сляпая, хворая, а таксама тыя, што не маюць амонімаў: важаты --

важатая, падсудны -- падсудная.

Тып прадуктыўны.

3. Назоўнікі жаночага роду ІІ скланення, суадносныя з назоўнікамі

мужчынскага роду І скланення, Утваральнымі выступаюць -- уласныя

імёны: Длесь -- Алеся, Аляксандр -- Аляксандра, Валянцін -- Валянці-

на, Серафім -- Серафіма; агульныя асабовыя назоўнікі: кум -- кума,

маркіз -- маркіза, сіньёр-- сіньёра, унук -- унуча, цесць -- цешча.

Асобна стаіць слова ліса (ад ліс) са значэннем “самка жывёліны”.

Тыл непрадуктыўны.

Адпрыметнікавыя і аддзеепрыметнікавыя назоўнікі

ад'ектыўнага скланення

6 507. Назоўнікі ад'ектыўнагаскланення з'явіліся ў выніку субстан-

тывацыі прыметнікаў і дзеепрыметнікаў. Яны захоўваюць частку сістэ-

мы канчаткаў утваральных прыметнікаўі дзеепрыметнікаў. Паводле

структуры такія назоўнікі нічым не адрозніваюцца ад утваральных

слоў, за выключэннем таго, што субстантываваныя прыметнік і дзее-

прыметнік звычайна выкарыстоўваюцца ў форме аднаго роду і ліку.

Назоўнікі ад'ектыўнага скланення,

утвораныя ад прыметнікаў

Назоўнікі мужчынскага роду

6 508. Яны складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем асобы. Сюды адносяцца назвы асобыпа-

водле характэрнай прыметы (бязрукі, бязногі, малады, сляпы, старшы,

хворы) або па адносінах асобы да прадмета, з'явы, да якіх яна мае

дачыненне (ваенны, звенавы, патрульны, ротны, сувязны, участковы),

ці па адносінах да дзеяння (ездавы, сустрэчны, ссыльны).

Тып прадуктыўныў спецыяльнай тэрміналогіі.

2. Назоўнікі, якія называюць жывёл. Гэта -- мянушкі жывёл: Гне-
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ды, Буланы, Чорны, Пярэсты, Сівы або" агульныя назвы: касалапы
(мядзведзь), касы (заяц), рагаты (алень), шэры (воўк).

Тып малапрадуктыўны.

Назоўнікі жаночага роду

6 509. Яны складаюць трытыпы.
1. Назвы памяшкання: а) паводле дзеяння, якое там адбываецца:

аперацыйная, перавязачная, прыёмная; б) паводле прадмета, які там
знаходзіцца ці вырабляецца: булачная, ванная, закусачная, чайная;
в) паводле асобы, для якой яно прызначана: дзіцячая, настаўніцкая,
прафесарская, слясарная, сталярная.

Тып прадуктыўны.

Заўвага. Словы гэтага тыпу часткова з'яўляюцца запазычаннем з рускай мовы,
часткова ўтвораны ў беларускай мове па мадэлі, характэрнай для рускай мовы.

2. Назвы афіцыйных папер, дакументаў: пахавальная, накладная,
суправаджальная. ,

Тып набывае прадуктыўнасць у справаводстве.

Назоўнікі ніякага роду

5 510. Яны складаюць чатырытыпы.
1]. Абагульненыяназвы з'яў, якія характарызуюцца прыметай, аба-

значанай утваральным прыметнікам: блізкае, вядомае, далёкае, дзівос-
нае, людское, невядомае, новае, роднае, старое, чалавечае.

Тып прадуктыўны.
2. Назвы адзення, страў, лякарстваў: зімовае, летняе, цывільнае,

штацкае, заліўное, салодкае, слабіцельнае, снатворнае.
Тып прадуктыўны. ,
З. Назвы новых населеных пунктаў негарадскега тыпу: Глыбокае,

Дачнае, Піянерскае, Снежнае, Ягаднае.
Тып малапрадуктыўны.
4. Назвы адзінак класіфікацыі расліннага і жывёльнага свету. Пры

абазначэнні адной асобіны, каліва назоўнік мае форму ніякага роду,
а пры абазначэнні віду, разраду, сямейства, класа -- форму множнага
ліку: хабатковае (хабатковыя), бясхвостае (-ыя), ракападобнае (-ыя),
бабовае (-ыя), сумчатае (-ыя).

Тып мае прадуктыўнасць у прыродазнаўчай тэрміналогіі.

Множналікавыя назоўнікі

5 511. Яны называюць від выплатных грошай: адпускныя, аўтар-
скія, пад'ёмныя, прэміяльныя, сутачныя.

Тып прадуктыўны.

Эліптычная субстантывацыя

ў 512. Да гэтага тыпу словаўтварэння адносяцца назоўнікі ад'ек-
тыўнага скланення, якія ўжываюцца ў мове як сінонімы да словазлу-
чэнняў .назоўнік-- прыметнік” у ролі азначэння: кантрольная (кант-

рольная работа). Такія субстаптываты ўзнікаюць у выніку эліптацыі

(пропуску) назоўніка, да якога адносіцца прыметнік, і гэты прымстнік

бярэ на сябе яго функцыю. Родавая і лікавая форма субстантывата за-

лежыць ад роду і ліку апускаемага назоўніка: выхадны (дзень), збор-

ная (каманда), сухое, сталовае (віно), майскія (святы).
Тып прадуктыўны,
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Назоўнікі ад'ектыўнага скланення,

утвораныя ад дзеепрыметнікаў

Назоўнікі мужчынскага роду

6 513. Яны абазначаюць асобу паводле дзеяння, якое яна выконвае:

камандуючы, памагаты, служачы, упраўляючы, веруючы, ці якому яна

падверглася: абвінавачаны, арыштаваны, асуджаны, камандзіраваны,

упаўнаважаны, забіты.
Тып малапрадуктыўны.

Утварэнні ўласцівы кніжнаму стылю.

Назоўнікі ніякага роду

6 514. Яны маюць значэнне абагульненай з'явы, якая характары-

зуецца адносінамі да дзеянія, названага ўтваральным дзеепрыметні-

кам: аджылае, мінулае, пройдзенае, сказанае, пачутае, чакаемае. Сю-

ды ж адносяцца навуковыя тэрміны: аднімаемае, дзялімае.

Тып малапрадуктыўны.

Прэфіксальныя назоўнікі

5 515. Прэфіксальным спосабам новыя словы ўтвараюцца ад ўтва-

ральных, як правіла, не змяняючы іх формы. Толькі ў асобных вы-

падках націск пераходзіць на іншы склад. У сувязі з гэтым родавая і

лікавая характарыстыка вытворных слоў не паказваецца; адступленні

ад месца націску ўтваральных слоў будуць адзначацца ў тыпах з тым

ці іншым прэфіксам.

б 516. Назоўнікіз прэфіксам ад- абазначаюць прадмет ці з'яву, па-

добныя да тых ці аднолькавыя з тымі, што названы ўтваральным сло-

вам, але ў меншайступені праяўлення прыметы: бліск -- адбліск, звон --

адзвон, адмель, адранак, адсвет.

Тып непрадуктыўны. Больш пашыраны ўтварэнні з сінанімічным

(дублетным) прэфіксам вод- (гл. 5 521).

ў 517. Назоўнікі з прэфіксам анты- абазначаюць супрацьлеглае,

процідзейнае таму, што названа ўтваральным словам: герой -- антоге-

рой, антыдэмакратыя, антыкосмас, антыкрытыка, антыракёта, анто-

свет, антысемітызм, аятытэзіс, антыфашыст, антыцыклон.

Тып набывае прадуктыўнасць У сферы грамадска-палітычнай і на-

вукова-тэхнічнай тэрміналогіі.

ў 518. Назоўнікі з прэфіксам архі- абазначаюць больш высокую

ступень таго, што названа ўтваральным словам: махляр г архімахляр,

архімільянер, архіскептык, архішэльма. У назвах царкоўных пасад і

званняў прэфікс архі- мае значэнне "старшыў званні”: архідыякан, архі-

пастыр, архіепіскай.

Тып набывае прадуктыўнасць у газетна-публіцьстычным стылі.

5 519. Назоўнікіз прэфіксам без- (бяз-, бес-, бяс-) абазначаюць ад-

сутнасць таго або супрацьлегласць таму, што названа ўтваральным

словам: парадак -- бёспарадак, бессвядомасць, бессістэмнасць, бяз-

дзейнасць.
Тыл пабывае прадуктыўнасць пры ўтварэнні адцягненых назоўнікаў.

Заўвага. Словы на -асць адначасова суадносяцца з прыметнікамі (бессвядомы--

бессвядомасць) і могуць кваліфікавацца як вытворныяадіх.
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5 590. Назоўнікі з прэфіксам віцэ- маюць зяачэнне "другі па паса-

дзё, чыну, званню": прэзідэнт -- віцэ-прэзідэнт, віцэ-канцлер, віцэ-кон-

сул, віцэ-адмірал, віцэ-чэмпіён.

Тып малапрадуктыўны.
5 591. Назоўнікі з прэфіксам вод- абазначаюць прадмет ці з'яву,

падобныя да той, што названа ўтваральным словам, але ў меншай сту-

пені праяўлення прыметы: блеск -- водблеск, водгалас, водгук, водмель.

Тып непрадуктыўны.
ў 5929. Назоўнікі з прэфіксам да- абазначаюць тое, што папярэдні-

чае названаму ўтваральным словам: гісторыя -- дагісторыя.

Тып непрадуктыўны.
б 523. Назоўнікі з прэфіксам дыс- абазначаюць адсутнасць таго або

супрацьлегласць таму, што названа ўтваральным словам: баланс -- дыс-

баланс, дысгармонія, дыскаардынацыя, дыскамфорт, дыскваліфікацыя,

дыспрапорцыя.
Тып набывае прадуктыўнасць у тэрміналогіі.

ў 524. Назоўнікі з прэфіксам дэ- (дэз-) абазначаюць супрацьлеглае

або адваротнае таму, што названа ўтваральным словам: арганізацыя --

дэзарганізацыя, дэзінфекцыя, дэкваліфікацыя, дэмантаж, дэмаскіроўка,

дэмабілізацыя. Утварэнні звычайна суадносяццаз назоўнікамі на -ацыя,

-цыя. Адначасова словыгэтага тыпу суадносяццаз дзеясловамі з адпа-

веднымі прэфіксамі (дэмантаж -- маятаж і дэманціраваць). Словы дэз-

інфармацыя і дэзарыентацыя маюць іншае значэнне -- "няправільная

інфармацыя (арыентацыя)". :

Тып мае прадуктыўнасць у навуковай тэрміналогіі і газетна-публі-

цыстычным стылі.
б 525. Назоўнікі з прэфіксам за- складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі, якія называюць тое, што і ўтваральнае слова, але ча-

сам меншага памеру: пазуха -- запазуха, куток -- закутак (з пераходам

націску на прыстаўку).
Тып непрадуктыўны.
2. Утварэнні, якія называюць штосьці за межамі ці сумежнае з тым,

што абазначана ўтваральным словам: граніца -- заграніца, такт -- за-

такт.
Тып непрадуктыўны. :

ў 526. Назоўнікі з прэфіксам звыш- абазначаюць прадметы з улас-

цівасцямі, якія значна перавышаюць уласцівасці тых прадметаў, што

названы ўтваральным словам: генератар-- звышгенератар, звыш-

камплект, звышмагутнасць, звышправоднасць, звышхуткасць,

Тып мае прадуктыўнасць у навуковай тэрміналогіі і газетна-публі-

цыстычным стылі.
ў 527. Назоўнікі з прэфіксам контр- абазначаюць той жа прадмет,

з'яву, дзеянне, што і ўтваральнаеслова, але са значэннем супрацьнакі-

раванасці, дзеяпня ў адказ: армія - контрарлія, контрмера, контрраз-

ведка, контрудар.
Тып прадуктыўны ў навуковай і вайсковай тэрміналогіі.

б 528. Назоўнікі з прэфіксам над- абазначаюць прадметы і з'явы,

якія маюць тыя ж уласцівасці, што названыя ўтваральным словам, але

якія займаюць у прасторыці класіфікацыі месца над імі: надзагаловак,

надкіслата, надсістэма, скурка -- надскурка, надчалавек.

Тып набывае прадуктыўнасць у навуковай тэрміналогіі і гутарко-

вым стылі.
5 529. Назоўнікі з прэфіксам не- (ня-) абазначаюць адсутнасць та-

го або супрацьлегласць таму, што названа ўтваральным словам: пава-

га -- непавага, непагода, непарадак, непрыяцель, нераўня, неспакой,
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неўраджай, нечалавек, няволя,нядоля, няласка, няўдача, няшчасце.

Тып прадуктыўны.
.

ў 530. Назоўнікі з прэфіксам обер- абазначаюць асобу, якая з'яў-

ляецца старшай паводле пасады, чыпу за названую ўтваральным сло-

вам: афіцэр -- обер-афіцэр, обер-кандуктар, обер-майстар.

Тып малапрадуктыўны. '

б 531. Назоўнікі з прэфіксам пад- складаюць тры тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем падпарадкаванасці: а) неадушаўлёныя

назоўцікі звычайна называюць частку цэлага: пункт -- падпункт, пад-

раздзел, падклас, падстанцыя, падкамісія; б) адушаўлёныя назоўнікі

маюць значэнне "ніжэйшы ў адносінах звания ці пасады”: палкоўнік --

падпалкоўнік, падмайстар, падштурман, падпрапаршчык, падпаручнік,

падшліфоўшчык.
Прадуктыўныпадтып «аз. .

9. Назоўнікі са значэннем тоеснасці або падабенства: груздзь --

падгруздзь, зялёнкі -- падзялёнкі (абл.), падрашэтнікі (абл.), падка-

ракуль, падкоцік, падсак.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове,

3. Назоўнікі з лакальным значэннем тое, што знаходзіцца пад тым,

побач з тым ці схавана за тым, што названа ўтваральным словам": за-

галовак

-

-падзагаловак, падтропікі, падтэкст, падсвядомасць, падпаха,

падстрэха (абл.).
Тып малапрадуктыўны.

б 532. Назоўнікі з прэфіксам ло- (па-) называюць прадметы, з'явы,

падобныя да тых, што абазначаны ўтваральнымсловам: века -- павека,

голас -- погалас (разм.), заранак -- пазаранак (абл.), куб -- покуб

(абл.). :
Тып непрадуктыўны.

б 533. Назоўнікі з прэфіксам пасля- абазначаюць з'яву, якая падоб-

на да той, што названа ўтваральным словам, але адбываецца пасля яе:

дзеянне -- паслядзеянне, пасляўздзеянне.

Тып непрадуктыўны.

б 534. Назоўнікі з прэфіксам лера- абазначаюць паўторнасць дзеян-

ня або з'явы, названых утваральным словам: выбары -- перавыбары,

перакалісія, перарасход, перарэгістрацыя, перасуд

Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.

б 535. Назоўнікі з прэфіксам перад- (прад-) маюць значэнне 'раз-

мешчаны перад тым ці папярэднічае ў часе таму, што названа ўтва-

ральным словам”: гісторыя -- перадгісторыя, перадкамера, перадстэп,

перадумова, Альпы -- перадальпы. .

Тып набывае прадуктыўнасць у навукова-тэхнічнай тэрміналогіі.

ў 536. Назоўцікі з прэфіксам пра- складаюць чатыры тыпы.

1. Назвы асоб -- прыхільнікаў таго, хто названы ўтваральным сло-

вам: амерыканец -- праамерыканец, прасацыяліст, прафашыст.

Тып набывае прадуктыўнасць у грамадска-палітычнай тэрміналогіі.

2. Назоўнікі са значэннем асобы ці прадмета, якія замяняюць таго,

хто названы (што названа) утваральным словам: консул -- праконсуй,

прарэктар, прасемінарый.

Тып непрадуктыўны.
.

З. Назоўнікі, якія абазначаюць аддаленыя ступені прамога сваяцтва

па ўзыходнай ці сыходнай лініях: дзед -- прадзед, прабабка, праўнук,

праўнучка, прабацька (уст.). Прэфікс пра- можа паўторна далучацца

да слоў з прэфіксам пра-, утвараючы назвы больш аддаленых ступеней

прамога сваяцтва: прапрабабка, прапраўнук, прапрадзед, прапраўнучка.

Тып непрадуктыўны.
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4. Назоўнікі са значэннем першапачатковасці, спрадвечнасці з'явы,

названай утваральным назоўнікам: германцы -- прагерманцы, прагі-

сторыя, прамова, пранарод, прарадзіма.

ў 537. Назоўнікі з прэфіксам прота. (прата- без пабочнага на-

ціску) складаюць два тыпы.

Т. Назоўнікі, якія абазначаюць старшую ў званні ці чыне асобу ў

параўнанні з той, што названа ўтваральным словам: дыякан -- прота-

дыякан, протаіерэй, пратапоп (усе - царк.).

Тып непрадуктыўны.
9. Назоўнікі, якія абазначаюць першапачатковасць таго, што на-

звана ўтваральным словам: заалогія -- протазаалогія, пратазорка,

пратакак, протанваліт, пратанема, пратаплазма, прататый, прататрак-

тар. :

Тып прадуктыўныў навуковай тэрміналогіі.

ў 538. Назоўнікі з прэфіксам проці- абазначаюць прадметы, з'явыі

дзеянні, процілеглыя тым, што названы ўтваральным словам: вага--

процівага, процідзеянне, процілодачнік, проціракета, проціслізгацёенне,

процістаянне, проціўгон, проціцячэнне.

Націск асноўны на тым складзе, што і ва ўтваральным слове, да-

датковы-- на прэфіксе.
Тып прадуктыўны ў сферы спецыяльнай тэрміналогіі.

б 539. Назоўнікі з прэфіксам пры- складаюць два тыпы.

1. Назвы тэрыторыі, якая мяжуе з тым, што абазначана ўтвараль-

ным словам: горад -- прыгарад, Балтыка - Прыбалтыка, Прыкаспіі,

Прычарнамор'е. Семантычна адасоблена слова прыназоўнік.

Тып непрадуктыўны.
9. Назоўнікі са значэннем дадатковасці ці суправаджэння таго, што

названа ўтваральным словам: гук -- прыгук, прысвіст, прысмак, пры-

казка (зачын казкі).
Ваціск на прэфіксе.
Тып непрадуктыўны.
б 540. Назоўнікі з прэфіксам рэ- складаюць два тыпы.

]. Назоўнікі, якія абазначаюць паняцце, супрацьлеглае таму, што

названа ўтваральным словам: агент -- рэагеят, рээвакуацыя, рээкспарт,

рээлігрант, рээміграцыя.
Тып непрадуктыўны.

2. Назоўнікі, якія абазначаюць паўторнасць дзеяння, з'явы, названай

утваральным словам: ампутацыя -- рэампутацыя, рэарганізацыя, рэмі-

літарызацыя, рэтрансляцыя.
Тып прадуктыўны ў спецыяльнай тэрміналогіі. Назоўнікі гэтага ты-

пу суадносяцца таксама з дзеясловаміз прэфіксам рэ-: рэарганізацыя--

арганізацыя і рэарганізаваць.
б 541. Назоўнікі з прэфіксам са- (су-) маюць значэнне сумеснасці,

узаемнайсувязі з асобай ці прадметам, названымі ўтваральнымсловам:

аўтар -- сааўтар, сабрат, савучань, саўдзельнік, саўдзел, сумножнік, су-

наследнік, супесак, суграмадзянін, сурэжысёр, сучлен. Семантычна ада-

соблены словы садаклад і садакладчык, якія маюць значэнне паднача-

ленасці, дадатковасці. Слова садакладчык суадносіцца не толькі са сло-

вам дакладчык, але іса словам садаклад.

Тып прадуктыўныў кніжных стылях.

5 542, Назоўнікі з прэфіксам суб- складаюць два тыпы. .

1. Назоўнікі, якія абазначаюць тое, што знаходзіцца ніжэй ці мяжуе

з тым, што названа ўтваральным словам: стратасфера -- субстратасфе-

ра, субтропікі, субтытры, Субарктыка.
Тып прадуктыўныў навуковай тэрміпалогіі.



9. Назоўнікі, якія абазначаюць прадмет, што складае частку таго ці

падначалены таму, штоназвана ўтваральным словам: арэнда -- суб-

арэнда, субардынатар, субдамінанта, субінспектар, субпрадукты, суб”-

ядро.
Тып прадуктыўныў спецыяльнай тэрміналогіі.

б 543. Назоўнікі з прэфіксам сулер- маюць значэнне больш высокай

якасці ці ўзмоцненага дзеяния ў параўнанні з тым, што названа ўтва-

ральным словам: мода - супермода, супертанкер, суперэкспрэс, супер-

фасфат, суперэліта, суперцэмент, суперклад. Семантычна адасоблена

слова супервокладка ("размешчана зверху”).

Тып набывае прадуктыўнасць у тэрміналогіі і газетна-публіцыстыч-

нымстылі.
6 544. Назоўнікі з прэфіксам супраць- маюць тое значэнне, што і з

прэфіксам проці-, але менш ужывальныя: «дзеянне -- супрацьдзеянне,

супрацьлодачнік, супрацьракета, супрацьслізгаценне, Супрацьстаянне,

супрацьцячэнне, супрацьуюн. , ,

Тып прадуктыўныў спецыяльнай тэрміналогіі.

б 545. Назоўнікі з прэфіксам ультра- маюць тое значэнне, што і з

прэфіксам звыш-: гук -- ультрагук, ультрамарын, улетраструктура, ульт-

рафільтр.
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.

ў 546. Назоўнікі з прэфіксам экс- маюць значэнне 'раней быў тым,

хто названы ўтваральным словам": рэкардсмен -- экс-рэкардсмен, экс-

чэмпіён, экс-прэзідэнт, экс-міністр.

Тып мае прадуктыўнасць у кніжных стылях. ,

6 547. Назоўнікі з прэфіксам экстра- маюць тое значэнне, што і З

прэфіксам звыш-: клас -- экстраклас, экстраматч, экстрамода, зкстра-

трактар.
Тып прадуктыўны.

Прэфіксальна-суфіксальныя назоўнікі

ў 548. Прэфіксальна-суфіксальныя назоўнікі ўтвараюцца ў асноў-

ным ад саміх назоўнікаў, рэдка -- ад дзеясловаў і прыметнікаў. Утва-

рэнні звычайна маюць націск на лерадсуфіксальным складзе. Перад

суфіксам назіраюцца тыя ж марфаналагічныя з'явы, што і прыўтварэнні

суфіксальных назоўнікаў з адпаведным фармантам. З улікамгэтага і

з мэтай пазбегнуць паўтарэння акцэнтуацыяі марфаналогія пры апі-

санні словаўтварэння прэфіксальна-суфіксальных назоўнікаў не раз-

глядаюцца, за выключэннем спецыфічных выпадкаў. Пра гэта гл. у кан-

цыраздзела.
ў 549. Назоўнікі з прэфіксам а- і суфіксам -ак/-ек (пасля мяккіх ас-

поў) утвараюцца ад назоўнікаў і дзеясловаў.

Адназоўнікавыя назоўнікі складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі са значэннем "прадмет, які мяжуе з тым ці з'яўляецца

часткай таго, што названа ўтваральным словам”: гуз -- агузак, адонак,

апечак, асяродак (ад сярэдзіна, з адсячэннем -ін-), ашыек.

2. Словаўтваральныя сінонімы-дублеты: бярэмя - абярэмак, зад -

азадак, край - акраёк.
Тыпынепрадуктыўныя.
Адназоўнікавыя ўтварэнні (адзінкавыя) з тым жа прэфіксам і су-

фіксамі -к-а, -ец, гін-а, -іц-а, -к-і, -нік маюць аналагічнае значэнне:

пень -- апенька (апенькі), абочына, акраец, аселіца, ашыйнік.

Аддзеяслоўныя назоўнікі мужчынскага роду маюць значэнч“
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"нешта лішняе, што застаецца пасля выканання адпаведнага дзеяння:

таптаць -- атопак (Мн.л. атопкі), асколак, акраек і акравак.

Тып мае некаторую прадуктыўнасць у гутарковай мове.

ў 550. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам а- і суфіксам

г маюць значэнне 'тое, што мяжуе ці з'яўляецца часткай названага

ўтваральным словам”: кара - акор'е, зад -- азаддзе, хвост -- ахвосце.

Тып непрадуктыўны.
ў 551. Множналікавыя назоўнікі з прэфіксам а- і суфіксам -х-і ўтва-

раюцца ад дзеясловаў і абазначаюць адходы як вынік адпаведна-

га дзеяння: часаць -- ачоскі, трусіць - атрускі, церабіць -- ацяробкі.

Тып непрадуктыўны.
б 559, Назоўнікі з прэфіксам аб- і суфіксамі -ак/-к-і ўтвараюцца ад

дзеясловаў і назоўнікаў.

Аддзеяслоўныя назоўнікі маюць значэнне "тое, што застаецца

пасля выканання адпаведнага дзеяння”: есці (ядуць) - аб'едкі, насіць--

абноскі, а таксама аб'едак, абносак.

Тып непрадуктыўны.
Адназоўнікавыя назоўнікі абазначаюць прадмет (рэчыва,

прастору), які мяжуе з тым, што названы ўтваральным словам: нага --

абножка (спец. -- пылок з кветак”) і абножкі(від воўны).

Тып непрадуктыўны.
б 553. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам ад- і суфіксам

гак маюць значэнне непаўнаты праяўлення таго, што названа ўтвараль-

ным словам: зіма -- азімак, нара - аднорак, рой -- адроек, голас -- ад-

галосак, вечар -- адвячорак, жыла -- аджылак.

Тып непрадуктыўны.
ў 554. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам ад- (вод-) 1 су-

фіксам -ў- маюць тое ж значэнне, што і папярэдні тып: гара -- адгор'е,

адгалоссе, водгулле.
Тып непрадуктыўны.
ў 555. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам анты- і суфіксам.

ін абазначаюць сродак, які дзейнічае супраць таго, што названа ўтва-

ральным словам: грып -- антыгрыпін, камар г антыкамарын, спазм --

антыспазмін.
Тып прадуктыўныў спецыяльнай тэрміналогіі.

6 556. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам без- і суфікса-

мі -ак, -к-а, -авіч, -ец,-іц-а, -нік, -ух-а абазначаюць прадметы, асобу із'я-

вы, якія характарызуюцца адсутнасцю таго, што названа ўтваральным

словам: козыр -- бесказырка, безнасенка, безрукаўка, бессямянка, бяз-

бацькавіч, бяздомнік, бяздзетуха, бясхлебіца, бязладзіца, бясцэнак.

Тыпынепрадуктыўныя.
ў 557, Адназоўнікавыя назоўнікіз прэфіксам без- і суфіксамі

гўэ/-оўўэ называюць з'яву, стан, якія характарызуюцца адсутнасцю

таго, што абазначана ўтваральным словам: грошы-- безграшоўе, без-

дажджоўе, бяздум'е, бязладдзе, бязлессе, бязлюддзе, бязмежжа, бяз-

рыб'е.
Прадуктыўнытып з суфіксам-]-э. :

6 558. Адназоўпікавыя назоўнікі з прэфіксам за- і суфіксамі

-ак/-ёк складаюць два тыпы. :
1. Назоўнікі са значэннем падабенства; яны называюць тыя прад-

меты і з'явы, што і ўтваральныя словы, але з дадатковым значэннем

зменшанасці, меншай ступені праяўлення стану, з'явы: зіма -- зазімак

“нсвялікі мароз”, цемень -- зацемак (з адсячэннем гень), ціша-зацішак,

канура -- заканурак, мароз -- замаразак.
Тып непрадуктыўны.
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9. Назоўнікі са значэннем “тое, што знаходзіцца за тым, што назва-

на ўтваральным словам": вуліца -- завулак, загрывак, задворак, закраек,

запечак, застаронак, застрэшак, залобак і зашчытак (абл.).

“ўып малапрадуктыўны.
, :

ў 559. Адназоўнікавыя і адпрыметнікавыя назоўнікі

з прэфіксам за- і суфіксам -/-э маюць значэнне "месца, тэрыторыя, раз-

мешчаныя па той бок таго, што пазвана ўтваральным словам”. Утва-

ральнымі выступаюць агульныя назоўнікі і ўласныя геаграфічныя наз-

вы -- аднаслоўныя і неаднаслоўныя (з прыметнікамі): балота -- заба-

лоцце, завуголле, загор'е, запечча, заплечча, зарэчча, застрэшша, Забай-

калле, Закарпацце, Занямонне, Запаляр'е (ад за Палярным кругам).

Тыпы прадуктыўныя ў тапаніміцы.

5 560. Прэфікс за- вылучаецца ў адзінкавых утварэнняхз суфікса-

мі -ень, -нік, -нічык: зуб -- зазубень, тыл Зезатыленік, капёр- зага-

лёршчык. ,

Тып непрадуктыўны.

5 561. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам між- і суфіксам

“ўз называюць прастору паміж прадметамі, названымі ўтваральным

словам, або прамежкавычас: акно -- міжаконне, міжброўе, міжвузелле,

міжгор'е, міжзор'е, міжлессе, міжпуцце, лміжраддзе, міжрэчча, міжсценне,

міжсезонне.
Тып прадуктыўны.
6569, Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксамна- і суфіксам

“нік называюць прадмет, які знаходзіцца ці прызначаны знаходзіцца на

паверхні таго, што названа ўтваральным словам: бруха -- набрушнік,

навоцнік, навушнік, нагруднік, накаленнік, наканечнік, налакотнік,

налобнік, наморднік, напульснік, настольнік, Асобна стаяць асабовыя

назоўнікі намеснік, напарнік, нахлебнік і слова накамарнік: (прыстаса-

ванне для лоўлі камароў).
;

Тып прадуктыўны.

б 563. Адзінкавыя назоўнікі ўтвораны пры дапамозе прэфікса на- і

суфіксаў -ў-э, -іц-а: нагор'е, надвор'е, настольніца (абл.), нахлебніца,

. б 564. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам над- і суфіксам

-ў-э абазначаюць месца, прастору, якія знаходзяцца зверху, над тым,

што названа ўтваральным словам: бровы -- надброўе, надлоб'е, над-

лецца, надзем'е, надкрылле, надплечча, надранне.

Тып прадуктыўныў спецыяльнай тэрміналогіі.

Гэты ж прэфікс з прасторавым значэннем маюць адзінкавыя назоў-

нікі з суфіксамі -я-я, -ак, знік, -к-а, -іц-а: надваротня, надвячорак,,

надкаленнік, наднырачнік, надскурка, падкосніца.

ў 565. Аддзеяслоўныя назоўнікі з прэфіксам не (ня-) і су-

фіксам-к-а складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі, якія абазначаюць адсутнасць дзеяння, названага ўтва-

ральным словам: спадзявацца - неспадзеўка, няўпраўка, няхватка.

Тып прадуктыўныў гутарковым стылі.

9. Назоўнікі агульнага роду са значэннем асобы, якая не здзяйсняе

ці не здольная здзейсніць дзеянне, названае ўтваральным словам:

знаць (знай-уць) -- нязнайка, няўмека, дбаць (дбаі-уць) -- нядбай:

ка (абл.).
Тып непрадуктыўны.
Асобныя аддзеяслоўныя назоўнікі з прэфіксам не- (ня-) маюць су-

фіксы-л-а, гіх-а, -іц-а, -]-э, -ств-а, -енств-в: нядбайла, неразбярыха,

нявер'е, небыліца, нядбайства, непаслушэнства,

Адназоўнікавыя 'пазоўнікі з прэфіксам не- маюць суфіке

гень: нелюдзень.
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5566. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам неда--і суфік-
сам -ак маюць значэнне "не ў поўнай меры надзелены тым, што названа

ўтваральным словам”: лета ('год') -- недалетак "непаўналетні, мера --
недамерак.

Тып непрадуктыўны,

Заўвага. Аддзеяслоўныя і адпрыметнікавыя назоўнікі з прэфіксам неда- адно-
сяцца да суфіксальных утварэнняў ад прыставачпых дзеясловаў: недакурыць - недаку-
рак, недагрызак, недагдак, неданосак, недаробак.

б 567. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам каля- і суфік-
сам -нік абазначаюць частку расліны, размешчаную вакол таго, што
названа ўтваральным словам: кветка -- калякветнік, плод -- каляплод-
нік.

Тып непрадуктыўны.
ў 568. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам па- і суфіксам

гак маюць значэнне падабенства, называюць прадметы, якія не ў поў-
най меры з'яўляюцца тым, што абазначана ўтваральным словам:
гара -- пагорак, падворак, паморак, парабак, пасёлак, пасынак, пака-

лак (аба.).
Тып непрадуктыўны.
Значэнне непаўнаты мае і ўтварэнне з прэфіксам па- і суфіксам

-к-а: пагалоска. " , ;

6569. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам па- і суфіксам

гў-э абазначаюць рэчыва (адходы), месца, тэрыторыю, якая размешча-

на каля ці ўздоўж таго, што названа ўтваральным словам: зад - па-

заддзе, палессе, парэчча, Буг - Пабужжа, Панямонне.

Тыл мае прадуктыўнасцьу тапаніміі. :

Адасоблены паводле значэння адназоўнікавыя ўтварэнні з прэфіксам

па- (по-) і суфіксамі -к-і (падонкі, пазадкі, паземкі 'суніцы”), -нік (па-

гранічнік, падарожнік), -іц-а (патыліца), -н-я (паверхня), -ань (пору-

гань), -ім (брат -- пабрацім), -і-э (пагалоўе), а таксама аддзеяслоўныя

з суфіксамі -н-я (паходня), -ух-а (папрадуха), -к-а (попрадкі).

ў 570. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам пад- і суфіксам

“ак складаюць два тыпы,
1. Назвы прадметаў, асоб з уласцівымі адзнакамі таго, што названа

ўтваральным словам, якімі яны валодаюць не ў поўнай меры:

ёолас -- падгалосак, падлесак, падсітак, падчасак, падпанак, падсу-

дак, падсвінак, пад'язак. '

Тып непрадуктыўны.
9. Назвы прадметаў, прасторы, якія знаходзяцца ніжэй або блізка

ад таго, што абазначана ўтваральным словам: нос-- падносак, вось --

падосак, падмурак, падбародак, падпечак, падкрылак, падстрэшак.

Тып малапрадуктыўны.
6571. Адназоўнікавыя пазоўнікі з прэфіксам пад- і суфіксам

-ов-ік (-ав-ік) абазначаюць віды грыбоў паводле іх лакальнай прыметы:

альха -- падальховік, падасінавік, падбярозавік, паддубовік.

Тып нспрадуктыўны. :
Утварэнні суадносяцца і з прыметнікамі з суфіксам -ов (-а8) У

складзе субстантыўнага словазлучэння: пад бярозавым дрэвам -- пад-

бярозавік. Пра гэта сведчыцьі наяўнасць намінацыі падасовік (ад пад

асовым дрэвам). ,
6572. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам лад. і суфіксам

гік складаюць тры непрадуктыўныя тыпы.
1. Назоўнікі са значэннем падабенства: арол -- падворлік, падлеш-

чык, пад'язік.
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9. Назоўнікі, якія абазначаюць маладых істот: кухта -- падкухцік.

3. Назвы прадметаў, якія знаходзяцца пад тым, што названа ўтва-

ральвым словам: каўнер -- падкаўнерык, штаны “-- падштанікі.

9573. Адназоўнікавыя пазоўнікі з прэфіксам пад- і суфіксам

грэ называюць месца, прастору, якія знаходзяцца ніжэй ад таго, што

абазначана ўтваральным словам, ці мяжуюць з ім: акяо -- падаконне,

падбароддзе, падгор'е, паддашша, падкрылле, падножжа, падполле, пад-

чарэўе.
Тып прадуктыўны.

5574. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам пад-і суфіксам

гнік называюць прадмет, які знаходзіцца пад тым, ніжэй ад таго, што

абазначана ўтваральным словам: калёна -- падкаленнік, падлакотнік,

паддоннік, падсвечнік. Семантычна адасоблена слова падкулачнік.

Тып малапрадуктыўны.

Прасторавае значэнне маюць таксама адзінкавыя ўтварэнні з прэ-

фіксам пад- і суфіксам -к-а (падножка),-н-я (падваротня), -шчык (пад-

каменшчык -- 'від рыбы, якая жыве пад камянямі.

ў 575. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам лёра- і суфік-

сам -ак/-ек абазначаюць прадметы, аналагічныя тым ці падобныяда

тых, што названы ўтваральным словам, але якія не з'яўляюцца імі ў

лоўнай меры: лес -- пералесак, перашыек, пераярак.

Тып непрадуктыўны.

Гэта значэнне маюць і ўтварэнні з прэфіксам пера- і суфіксам -]-Э

(перамір'е).
ў 576. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам перад- і суфік-

сам -і-э абазначаюць месца, прастору ці адрэзак часу перад тым, што

названа ўтваральным словам: горы -- перадгор'е, пераддзвер'е, перад-

мосце, перадполле, перадплечча, перадсердзе.

Тыл набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай лексіцы.

6 577. Адзінкавыя словы з названым прасторавым прэфіксам маюць

суфіксы-ак (перадкрылак), -нік (перадплужнік).

ў 578. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам пра- (про-) і

суфіксам -ак маюць значэнне нешта, што знаходзіцца між тым ці з'яў-

ляецца часткай таго, што названа ўтваральным словам”: вуліца -- пра-

вулак, прагалак, пражылак, прасценак,

Тып непрадуктыўны.

6 579. Аналагічнае значэнне маюць адзінкавыя назоўнікі з прэфік-

сам пра- і суфіксам -]-э (прадвесне, прадгор'е), -к-а (праслойка). Ада-

соблена слова прадонне 'бездань”. -

ў 580. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам пры-і суфіксам

гак складаюцьдва тыпы.
1. Назоўнікі, якія абазначаюць тыя “прадметы, асобу, што і ўтва-

ральныя словы, але зменшанага памеру, меншай ступені праяўленняці

як адгалінаванне ад іх: свята -- прысвятак 'невялікае свята", прылавак,

прыскрынак, прылёсак, прыямак, дурань -- прыдурак (з адсячэн-

нем -ано).
Тып малапрадуктыўны.

9, Назоўнікі са значэннем "прадмет, прастора, якія размешчаны по-

бач ці мяжуюць з тым, што названа ўтваральным словам”: кветка --

прыкветак, прылістак, прымежак, прымурак, прыпечак, прыполак, пры-

старанак (абл.), прысценак.

Тып малапрадуктыўны,

6 581. Адназоўнікавыя і адпрыметнікавыя назоўнікі

з прэфіксам пры- і суфіксам грэ абазначаюць прадмет, прастору, якія

мяжуюць з тым, што названа ўтваральным словам: галава -“, прыга-
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лоўе, прыклецце, прылессе, Прыазоўе, Прыамур'е, Прымор'е, Прыпа-

ляр'е (пры Палярнымкрузе).
Тып прадуктыўныў тапаніміі.
Аналагічнае значэнне маюць адзінкавыя словы з прэфіксам пры- і

суфіксамі-ік, -нік: прылазнік, прыклетнік.

б 582, Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам са-/су- і су-

фіксам -нік абазначаюць асобу, якая звязана аднолькавымі адносіна-

мі з іншымі асобамі па тым, што названа ўтваральным словам: курс --

сакурснік, суайчыннік, субяседнік, сучаснік.
Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковымстылі.

ў 583. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам су- і суфіксам

г(-э называюць прадмет (з'яву), які складаецца з аднолькавых прад-

метаў (з'яў), абазначаных утваральным словам: гук -- сугучча,

сузор'е, суквецце, суплоддзе.
Тып набывае прадуктыўнасць у навуковайтэрміналогіі.

ў 584, Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам ўз- (ус-) і су-

фіксамі -ак/-ек абазначаюць прадметы, прастору, якая знаходзіцца по-

бач, на краі таго, што названа ўтваральным словам: лёс -- узлесак,

ўзлобак, узмежак, ускраек.
Тып непрадуктыўны.
ў з85. Адназоўнікавыя назоўнікі з прэфіксам уз- і суфіксам

грэ абазначаюць месца каля таго, што названа ўтваральным словам:

бок -- цзбочча, узбярэжжа, узгалоўе, узлессе, узмор'е.

Тып малапрадуктыўны.
6 586. Пры ўтварэнні прэфіксальна-суфіксальных назоўнікаў, як ад-

значалася, націск звычайна на перадсуфіксальным складзе. Выклю-

чэнне складаюць утварэнні з націскнымсуфіксам-ім (пабрацім) і прэ-

фіксам па- (пасынак, парабак). У асобных выпадках націск могуць

мець і іншыя афіксы: поручань, попрадкі, нёлюдзень.

Суфікс -/- у становішчы не пасля губных, заднеязычных і дрыжа-

чага р асімілюеццаі прыпадабняецца да папярэдняга зычнага (параўн.:

загорі-э і залессе) або толькі памякчае апошнюю зычную: замосце,

Перад суфіксам -ок (-ак) парна-мяккія чаргуюцца з цвёрдымі

(вуліца -- завулак), а перад суфіксамі “ік, -ін-а - парна-цвёрдыя з

мяккімі: кухта -- падкухцік.
Большасць прэфіксальна-суфіксальных назоўнікаў матывуецца так-

сама іменна-прыназоўнікавымі формамі назоўнікаў. Сюды належаць

утварэнні з прасторавымі і часавымі значэннямі прэфіксаў: прылазнік

(пры лазні), перадгор'е (перад гарой), зарэчча (за ракой), бязволле

(без волі) і г. д.

Прэфіксальна-нулесуфіксальныя назоўнікі

ў 587. Прэфіксальна-нульсуфіксальныя назоўнікі ўтвараюцца ад

дзеясловаў, прыметнікаў і назоўнікаў.

6588. Адназоўнікавыя назоўнікі жаночага роду з прэфіксам

без- (бяс-) абазначаюць стан, з'яву, якія характарызуюцца адсутнасцю

таго ці процілегласцю таму, што названа ўтваральным словам: дно -

бездань, дарога -- бездараж, люд (людзі) -- безлюдзь, сон -- бес-

сань (разм.).
Париа-цвёрдыя канцавыя зычныя асповы чаргуюцца з мяккімі,

к-а; лік безліч, цана - бесцань.
Націск на прэфіксе.
Тып прадуктыўныў гутарковай мове.

ў 589. Аддзеяслоўныя назоўнікі мужчынскага роду з прэфік-
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сам за- абазначаюць адзін акт мнагакратнага дзеяння: бегаць -- забег,

заезд, заплыў.
Тып набывае прадуктыўнасць у спартыўнай тэрміналогіі,

Ад назоўніка печ утворан вазоўнік мужчыпскага роду запек (абл.).

6 590. Аддзеяслоўныя яазоўнікі з прэфіксам не- (ня-) вале-

жаць да мужчынскага, жаночага і агульнага роду.

Назоўнікі агульнага роду пазываюць асобу, якая не здольна ажыц-

цявіць дзеянне ці падвергнуцца дзеянню, названаму ўтваральным сло-

вам: зачапіць -- незачэпа, датыкацца -- недатыка, пасядзець -- непа-

седа.
Націск на апошнім складзе асновы.

Тып набывае прадуктыўнасць У гутарковай мове (ненаеда, няўрым-

ста).
Назоўнікі мужчынскага роду і зрэдку агульнага (з нулявым кая-

чаткам) называюць асобу ці з'яву, што характарызуюцца нездзяйснен-

нем дзеяння, названага ўтваральным словам: вучыцца -- невук, ру-

шыць -- неруш, слухаць -- неслух, урадзіць - няўрод.

Націск на прэфіксе, але няўрод.

Чаргуюцца шыпячыя зЗ заднеязычнымі: вучыцца -- невук; парна-

мяккія з цвёрдымі: гарадзіць -- агарод. :

Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове (нераб 'гультай”,

няжон 'халасцяк”).

Ад дзеяслова гадзіць утворан назоўнік жаночага роду нягода,

які абазначае адцягненае паняцце, з'яву прыроды.

Ад назоўніка пагода ўтворан назоўнік жаночага роду нена-

гадзь, які абазначае з'яву прыроды.

6 591. Аддзеяслоўныя назоўнікі мужчынскага роду з прэ-

фіксам ло- складаюць два тыпы.

1. Назоўнікі, якія абазначаюць дзеянне, названае ўтваральным сло-

вам, якое праяўляецца ў меншай, аслабленай ступені ці мае асаблі-

васці ў праяўленні: дыхаць -- подых, клікаць -- покліч, пытаць -- пе-

пыт, свістаць -- посвіст, слухаць -- послух, спяшацца “- поспех.

Чаргуюцца к-1, ш--х: клікаць -- покліч, спяшацца -- поспех; мяк-

кія зычныя з цвёрдымі: шумець -- пошум.

Націск на прэфіксе.

Тып малапрадуктыўны. о

9, Назоўнікі з прадметным значэннем. Яны абазначаюць асобу ці

неадушаўлёны прадмет як суб'ект дзеяння: варыць -- повар, ездзіць -

поезд; прадмет ці сукупнасць іх, якія характарызуюцца дзеяннем:

вадзіць -- повад, класці (кладу) - поклад, плаваць -- поплаў, мя-

шаць -- помесь.
Тып малапрадуктыўны.

Прэфікс по- маюць асобныя адсубстантыўныя назоўнікі: покуць (ад

кут), понаж (ад нага).

б 592, Адпрыметцікавыя назоўнікі з прэфіксам про- абазна-'

чаюць прымету, названую ўтваральным словам, якая праяўляецца ў ня-

поўнай меры: белы -- прдбель, прожаўць, прозалаць, прозелень, про-

сінь.
Парна-цвёрдыя зычныя канца асновы чаргуюцца з мяккімі: белы --

пробель, залаты-- прозалаць.

Націск на прэфіксе.

Тып малапрадуктыўны.

Асобныя словы з прэфіксам про- ўтвораны ад назоўнікаў цемра --

процьма, з адсячэннем -р-) і дзеясловаў (пісаць - пропісь).

Назоўнікі з ненаціскной прыстаўкай пра- маюць значэнне 'прадмет,
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які характарызуецца прыметай, названай утваральным словам":
голы-- прагал, белы - прабел.

Тып непрадуктыўны.
б 593. Аддзеяслоўныя назоўнікі жаночага і мужчынскага

роду з прэфіксам су- абазначаюць з'явыі зборныя паняцці, якія харак-
тарызуюцца дзеяннем, названым утваральным словам: месці (мятуць)--
сумёт, сувязь, сумесь.

Чаргуюцца парна-цвёрдыя зычныя з мяккімі: вязаць-- сувязь, а
таксама ш--с”: мяшаць -- сумесь.

Націск на прэфіксе або корані.
Тып малапрадуктыўны.
ў 594. Асобнымі словамі прадстаўлены прэфіксальна-нульсуфіксаль:

ныя ўтварэнні з прэфіксамі ад- (касы -- адкос), за- (вада - завадзь),
ка- (даўбці -- кадаўб).

Складаныя назоўнікі (назоўнікі-кампазіты)

6 595. Назоўнікі-кампазіты часцей за ўсё складаюцца з невытворных
асноў слоў розных часцін мовыі асноў назоўнікаў (у большасці выпад-
каў ускладненых словаўтваральныміафіксамі).

У першай частцы складанага слова звычайна выступаюць асновы
назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, прыслоўяў, дзея-
словаў, у другой -- аснова назоўніка або дзеяслова.

Сэнсавыя адносіны паміж кампанентамі складанага слова не раўна-
значныя адносінам паміж словамі ў аналагічным словазлучэнні; зна-
чэнне першага кампанента з'яўляецца ўдакладняльным, дадатковым,
значэнне канцавога, апорнага -- асноўным.

У залежнасці ад структурных асаблівасцей, характару сувязі і адно-
сін паміж кампанентамі адрозніваюць дзве разнавіднасці назоўнікаў-
кампазітаў: 1) складанні з апорным кампанентам; роўным самастой-
наму слову і 2) складанні са звязанымі апорнымі кампанентамі.

Складанні з апорным кампанентам,
роўным самастойнаму слову

Складаныя словыса спалучальнымі адносінамі асноў

5 596. Складаныя назоўнікі са спалучальнымі адносінамі асноў
суадносяцца са спалучальнымі словазлучэннямі, у якіх абедзве часткі
з'яўляюцца назоўнікамі і знаходзяцца ў адносінах непасрэднай сувязі:
лесатундра (лес і тундра), жалезабетон (жалеза і бетон). Гэтыя назоў-
нікі -- вынік простага злучэння двух граматычна незалежных назоў-

“нікаў, вынік аб'яднання двух раўнапраўных паняццяў, названых утва-
ральнымісловамі. ' :

Да гэтай разнавідпасці складання належыць адносна невялікая

колькасць складаных назоўнікаў тыпу жалезабетон, законапраект,
зубрабізон, краявід, лесапарк, лесастэп, лесатундра, мясакамбінат,

насаглотка, серавадарод, торфабрыкет, шкловалакно. У некаторых

утварэннях першыкампанент мае ўсечаную аснову: веламатацыкл, аўта-
цыстэрна, трагікамедыя. .

У якасці інтэрфікса выступае афікс -а(-я); у некаторых назоўніках

ён нулявы (Ленінград).
Тып прадуктыўны.
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Складаныя словыз падпарадкавальнымі адносіпамі асноў

“ў 597. Складаныя назоўнікі з падпарадкавальнымі адносінамі асноў

суадносяцца з падпарадкавальнымі словазлучэннямі, у якіх граматыч-

пыя адносіны выражаюцца ўскоснымі склонамі з прыназоўнікамі або

без іх. Першы кампанент знаходзіцца ў падпарадкавальнай сувязі з

другім. Ролю апорнага кампанента выконвае другі, канцавы кампанент

(назоўнік невытворны або афіксальны), ролю ўдакладняльнага --

першы кампанент: пчалапасека (пасека для пчол), шклатара (тара для

шкла), светапогляд (погляд на свет), лесапаласа (паласа лесу), буль-

басховішча (сховішча для бульбы). У якасці першага выступаюць

асновы назоўнікаў: газабалон, гукарэжысёр, кінатэатр, нафтаперапра-

цоўка, радыёперадача, чалавека-дзень; прымстнікаў: новабудоўля, су-

хафрукты; лічэбнікаў: двухвокіс, першакрыніца.

Значная колькасць складаных назоўнікаў утворана ад асновы зай-

менніка сам (інтэрфікс -а-): самаадвод, самаадукацыя, самаабслугоў-

ванне, самаацэнка, самадысцыпліна, самамэта, самахарактарыстыка;

усечанай асновы прыметніка узаема- (ад узаемны): узаемавыручка,

узаемадапамога, узаемаразуменне, узаемаўплыў. У радзе складаных

назоўнікаў першым кампанентам з'яўляецца ўсечаная аснова паў- (ад

палова) і напаў- (ад напалавіну): паўакно, паўвостраў, паўзмрок, паў-

круг, паўпадвал, напаўдзікун, напаўхмызняк; апорны назоўнік горад у

вепаўнагалоснай форме град-: у назвах буйных прамысловых прадпры-

емстваў, новабудоўляў, камбінатаў: нафтаград, аўтаград.

Тып прадуктыўны.

б 598, Прадуктыўны тып складаюць таксама назоўнікі-кампазіты,

у якіх першым кампанентам з'яўляецца ўсечаная аснова або першы

кампанент звязаны.
Найбольш часта ў якасці ўсечаных сустракаюцца асновы назоўнікаў

або суфіксальных прыметнікаў, У большасці выпадкаў з інтэрнацыя-

нальнымі каранямі (яны падаюцца разам з інтэрфіксамі): авія- (ад

авіяцыя, авіяцыйны): авіябомба, авіякампанія, авіялінія;: аўта- (ад

аўтамабіль, аўтамабільны ці аўтобус, аўтобусны): аўтапрабег, аўта-

транспарт, аўтавакзал, аўтааматар; аўта- (аўтаматычны): аўтазварка,

аўтапагрузчык, аўтарэгуліроўка;”  агра- (аграномія, агранамічны):

пграмінімум, агратэхніка; астра” (астраномія, астранамічны): астра-

батаніка, астрафізіка; бенза- (бензін): бензабак, бензазапраўка, бен-

засховішча; бія- (біялогія, біялагічны): біяфізіка, біяхімія; вела- (вела-

сіпед, веласіпедны): велакрос, велафігурыст; заа- (заалогія, заалагіч-

ны): заапарк, зааггаграфія; касма- (космас, касмічны): касмафізіка;

мота- (матор, маторны): моталодка, мотапіла; мота- (матарызаваны):

мотапяхота, мотабрыгада; мота- (матацыкл, матацыклетны): мотагонкі,

мотаспорт; радыё- (радыёактыўнасць, радыёактыўны): радыёбіялогія,

радыётэрапія; сейсма- (сейсмічны): сейсмаразведка, сейсмастанцыя;

стэрэа- (стэрэаскапічны): стэрэакіно, стэрэаэфекі; тэле- (тэлебачанне,

тэлевізійны): тэлеперадача, тэлеэкран, тэлеатэлье, тэрма- (тэрмічны):

тэрмаізаляцыя, тэрмабур; турба-: турбагенератар, турбакампрэсар;

фота- (фатаграфія, фатаграфічны): фотаапарат, фотакопія: электра-

(электрычнасць, электрычны): электрапрыбор, электраперадача; энерга-

(энергія, энергетыка, энергетычны): энергасістэма, знергагіганті інш;

звязаныя кампапенты ў асноўным інтэрнацыянальнага характару:

аўта- (сінанімічны кампаненту сама-): аўтабіяграфія, аўтапартрэт;

аўта- (які рухаецца, прыводзіцца ў рух самастойным парадкам):

аўтавагон, аўтаплуе; астра- (які адносіцца да зорак”): астраспектра-
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скоп, астрафатаграфія; аэра- (сінанімічны авія-): аэравакзал, аэрасеў;

аэра- ('які мае адносіны да паветра'): аэрадыналміка; бія- ('які адно-

сіцца да жыцця”): біятокі; відэа- ('які адносіцца да перадачыад-

люстравання на адлегласці”): відэазаліс, відзатэлефон; гга- ('які адно-
сіцца да зямлі”): ггабатаніка, геахімія; гідра- ('які адносіцца да вады):

гідраізаляцыя, гідрадынаміка, гідралакатар; макра- (антанімічны да

мікра): макраклімат, макрарэльеф; мікра- (вельмі малы, звязаны з

вывучэннем празмерна малых прадметаў, велічынь): мікраарганізм,

мікрабіялогія; міні ('малы, кароткі”): мінілартыя (шахм.), ліні-фут-

бол; мона- ('адзіночны”): нонакультура, монарэльс; неа- Сяовы'): неа-

нацызм, неарэалізм; полі- (які складаецца з многіх частак): полівіта-

мін, поліметал; тэле- (які ажыццяўляецца на адлегласці): тэлёкант-

роль, тэлеўпраўленне; фота- ('які адносіцца да святла, да светлавой

энергіі”): фотасінтэз, фотахімія. '

ў 599. Складаныя назоўнікі з апорным кампанентам назоўнікам у

родным склоне і першым кампанентампаў-. Яны маюць значэнне 'пала-

віна чаго-небудзь”: паўвядра, паўгадзіны, паўліра, паўпрацэнта, паў-

сутак.
Тып прадуктыўны. :

6 600. Складаныя назоўнікі з апорным кампанентам-назоўнікам і

першым кампанентам у форме, аманімічнай загаднаму ладу дзеяслова.

Яны абазначаюць адушаўлёны або неадушаўлёны прадмёт, які харак-

тарызуецца дзеяннем, звязаным з тым, што названа апорным кампа-

нентам: сарвігалава, дзяржыдрэва (бат.), дзяржыморда (разм.), пера-

каці-поле; Гуляй-поле.
Тып непрадуктыўны.

Складанні са звязанымі апорнымі кампанентамі

5 601. Звязаныя апорныя кампаненты характарызуюцца тым, што

яны выступаюць толькі ў якасці кампанента слова (складанага ці про-

стага). Да найбольш ужывальных адносяцца тыпыз наступнымі апор-

нымі кампанентамі: -лаг -- са значэннем занятку або прафесіі: вулка-

нолаг, псіхолаг, тэкстолаег; -граф -- у назвах асоб па прафесіі, звяза-

най з апісаннем або запісамі чаго-небудзь ці якім-небудзь чынам:

бібліёграф, лексікограф, гідрограф; у назвах прылад, механізмаў, пры-

бораў, прызначаных для запісу чаго-небудзь: барограф, сейсмограф,

фанограф, цыякограф; -грама -- у назвах, якія абазначаюць вынік

запісу чаго-небудзь або якім-небудзь чынам: сейсмаграма, тэлеграма,

фонаграма, шыфраграма; -метр -- у назвах вымяральных прыбораў:

віброметр, каларыметр, мікрометр, радыёметр, рэнтгенаметр; -філ --

у назвах асоб, якія маюць схільнасці да чаго-небудзь: бібліяфіл, чэрна-

філ, славянафіл або ў назвах жывых істот, якія любяць тое, што з'яў-

ляецца ўмовамііх існавання: гідрафіл, тэрмафіл; -скоп -- у назвах пры-

бораў, інструментаў, прызначаных для назірання над чым-небудзь:

мікраскоп, спектраской, тэлескоп, фільмаскоп; “фон -- у назвах пры-

бораў, прызначаных для перадачыгукаў: гідрафон, тэлефон; -план -- у

пазвах лятальных апаратаў: аэраплан, гідраплан, ракетаплан, страта-

план; -стат -- у назвах апаратаў, якія пазбаўлены руху, або рухаюцца

пад уздзеяннем знешніх сіл: аэрастат, гідрастат, стратастат; -наўт -- У

назвах асоб, якія ажыццяўляюць палёты на лятальных апаратах:

астранаўт, аэранаўт, касманаўт, стратанаўт; “дром -- у назвах пляцо-

вак, прызначаных для спаборніцтваў на конях, машынах, для выпра-

бавання машын, узлёту і пасадкі лятальных апаратаўі г. Д.: азрадрохм,

іпадром, ракетадром, танкадром; -бус -- у назвах відаў транспарту:
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аўтобус, гідробус, мікробус, тралейбус; -кар -- у назвах невялікіх па-

мерамі прыстасаванняў для перавозкі грузаў: аўтакар, электракар;

-тэка -- у назвах, якія абазначаюць збор чаго-небудзь або памяшканне

для захоўвання гэгага збору: бібліятэка, ігратэка, картатэка, фанатэка,

фільматэка; -роб -- у назвах асоб, занятых у якой-небудзь галіне сель-

скай гаспадаркі: земляроб, хлебароб; -бол -- у назвах гульняў з мячом:

гандбол, мотабол, футбол; -мер -- у назвах хімічных элементаў: ізамер,

палімер; -ліз -- у назвах працэсаў разлажэння хімічных рэчываў: гідро-

ліз, электроліз; “лакацыя: гідралакацыя, радыёлакацыя. Апорны кам-

панент пры гэтым спосабе словаўтварэння складаецца з асновы і су-

фікса. Ён можа з'яўляцца як самастойным словам, так і часткай скла-

данага слова.

Суфіксальна-складаныя назоўнікі

Складанні з апорным кампанентам -- асновай дзеяслова

ў 6092, Далучэнне асноў тут адбываецца пры дапамозе інтэрфікса

га (“я); першая частка падпарадкоўваецца другой.

6 603. Назоўнікі з суфіксам -нік называюць прадмет (у тым ліку

асобу), які выконвае дзеянне ці прызначан для выканання дзеяння,

абазначанага дзеяслоўнай асновай і канкрэтызаванага першай, назоў-

нікавай асновай: вогнепаклоннік, рукамыйнік, саломападёмнік, тока-

прыёмнік.
Тып набывае прадуктыўнасцьу тэхнічнай тэрміналогіі.

б 604. Назоўнікі з суфіксам -ленік абазначаюць асобу, прадмет ці

прыладу, якія ўтвараюць дзеянне або прызначаны для выканання

дзеяння, названага апорнай асновай і канкрэтызаванага першай асно-

вай: булебакапальніх, вуглепагружальнік, газараспыляльнік, закона-

парушальнік, мінашукальнік, пазыкатрымальнік, паператрымальнік,

свётавымяральнік, хвалеўтваральнік. У якасці першай асновы высту-

паюць: асновы назоўнікаў (мінашукальнік, хвалеўтваральнік), прымет-

нікаў і лічэбнікаў (хуткасшывальнік, першаадкрывальнік).

Тыл прадуктыўны.

6 605. Назоўнікі з суфіксам «шчык (чык) абазначаюць асобу або

прыладу, што ўтварае дзеянне, названае асновай дзеяслова і канкрэ-

тызаванае першай асновай: вуглепастаўшчык, збожжанарыхтоўшчык,

пенькапрадзільшчык, рудапрамывальшчык, сталеліцейшчык. У якасці

першай асновы выступаюць асновы назоўнікаў.

Тып прадуктыўныў тэхнічнай тэрміналогіі.

5 606. Назоўнікі з суфіксам -целе абазначаюць прадмет (прыладу,

асобу), які ўтварае дзеянне ці прызначаны для выканання дзеяння,

названага апорнай асновай і канкрэтызаванага лершай асновай; у якасці

першай асновы выступаюць: асновы назоўнікаў (вогнетушыцель, сало-

мааддзяліцель), прыметнікаў (гучнагаварыцель).

Тып набывае некаторую прадуктыўнасць у навукова-тэхнічнай тэр-

міналогіі.
6 607. Назоўнікі з суфіксам -авік абазначаюць прадметы, якія ха-

рактарызуюцца дзеяннем, названым апорнай асновай і ўдакладненым

першай асновай: ветрарухавік, злектрарухавік.

Тып мае некаторую прадуктыўнасць у навукова-тэхпічнай тэрміна-

логіі.
6 608. Назоўнікі з суфіксам -ёц (ац) абазначаюць адушаўлёны або

исадушаўлёны прадмет, які ўтварае дзеянне, названае асновай дзея-

слова і ўдакладненае першай асновай: байкапісец, браняносец, зака-
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надавец, краязнавец, крывапівец, лістаносец, мастацтвазнавец, міна-

носец, мовазнавец, музыказнавец, палкаводзец, сцяганосец, таваразна-

вец, флатаводзец.
У якасці першай асновы выступаюць: асновы назоўнікаў (канька-

бежац, малатадоец), лічэбнікаў, у тым ліку слова многа (першапрахо-

дзец, пяціборац, мнагаборац), займеннікаў (самадзержац). У некато-

рых словах гэтага тыпу першая аснова ўсечаная: авіяносец, космапра-

ходзец. :

Тып прадуктыўны, асабліва пры ўтварэнні слоў на -боец, -борац,

-знавец, -носец.
6 609. Назоўнікі з суфіксам -к-а абазначаюць прадмет (асобу ці

прыладу), які ўтварае дзеянне ці прызначаецца для выканання дзеян-

ня, названага асновай дзеяслова і канкрэтызаванага першай асновап:

саломарэзка, сіласарэзка,. У якасці першай асновы выступаюць: асновы

назоўнікаў (вадакачка, мышалоўка, мясарубка, пасудамыйка), пры-

метнікаў (скараварка), займеннікаў (самакрутка, самаробка).

Тып мае прадуктыўнасць у тэхнічнай тэрміналогіі і бытавой мове.

б 610. Назоўнікі з суфіксам -лк-а абазначаюць прыладу, прызна-

чаную для выканання дзеяння, названага асновай дзеяслова і канкрэты-

ьаванага першай -- назоўнікавай - асновай: бульбасаджалка, земле-

сушылка, землечарпалка, каменедрабілка, снопавязалка, травасеялка.

Тып прадуктыўныў тэхнічнай тэрміналогіі. . :

б 611. Назоўнікі з суфіксам -Ств-а абазначаюць дзеянне або дзей-

насць, названыя дзеяслоўнай асновай і канкрэтызаваныя першай асно-

вай. У якасці першай асновы выступаюць: асновы назоўнікаў (зуба-

скальства, рыбалоўства, суднаходства), прыметнікаў (вальнадумства,

пустазвонства).
Тып малапрадуктыўны.
б 619. Назоўнікі з суфіксам -л-я абазначаюць дзеянне, названае

дзеясловам і 'канкрэтызаванае першай -- назоўнікавай -- асновай:

авечкагадоўля, жывёлагадоўля, птушкагадоўля, свінагадоўля.

Тып прадуктыўны.
6 613. Назоўнікі з суфіксам -я-я абазначаюць памяшканне, прызна-

чанае для выканання дзеяння, названага асновай дзеяслова і канкрэ-

тызаванага першай -- назоўнікавай -- асновай: каменяломня, леса-

пільня, мукамольня, сыраварня, цукраварня.
Тып непрадуктыўны.
6 614. Назоўнікі з суфіксам -нн-е (-енн-е) абазначаюць дзеянне або

працэс, названыя дзеясловам і канкрэтызаваныя першай асновай:

вагонабудаванне, водалячэнне, глебаўтварэнне, землеапісанне, зем-

лекарыстанне, землеўгнаенне, землеўпарадкаванне, кроваўтварэнне,

лесазахоўванне, лесанасаджэнне, лесаразвядзенне, месцанараджэнне,

месцараспалажэнне, станкабудаванне, формаўтварэнне. У якасці пер-

шай асновы выступаюць: асновы прыметнікаў (чыстапісанне, тоякапра-

дзенне), усечаныя асновы назоўнікаў у словах авіяцыя, турбіна, космас

(авіябудаванне, турбабудаванне, касмапланаванне, касмабачанне).

Тып высокапрадуктыўны.

Складанні з апорным кампанентам -- асновай назоўніка

б 615. Назоўнікі з суфіксам -нік абазначаюць адушаўлёны або нс

адушаўлёны прадмет па адносінах да таго, што названа апорнай асно-

вай і канкрэтызавана першай асновай: водналыжнік, першаразраднік.

У якасці першай асновы выкарыстоўваюцца: асновы прыметнікаў (бе-

лабілетнік, старшакласнік, чарнакніжнік), лічэбнікаў, у тым ліку сло-

т"
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вы многа, шмат (аднаклубнік, другагоднік шасцікласнік, многастаноч-

нік, шматграннік), назоўнікаў (землеўласнік, чалавеканенавіснік).

Тып прадуктыўны.

ў 616. Назоўнікі з суфіксам-ец (-эц, -ац) абазначаюць асобу, якая

адносіцца да таго або характарызуецца тым, што назваца апорнай

асновай і канкрэтызавапа першай асновай: кнігавыдавец, міратворац,

чарнагорац, чарнасоценец, чырвонаармеец. У якасці першай асновы вы-

ступаюць: асповы назоўнікаў (нарадаволец), прыметнікаў (чарнамо-

рац, чужаземец), лічэбпікаў, у тымліку слова лінога (аднадворац, мна-

габорац), займеннікаў (самадзержац).

Тып малапрадуктыўны.

ў 611. Назоўнікі з суфіксам -ц-ы абазначаюць інструменты, якія

характарызуюцца тым, што названа апорнай асновай і канкрэтызавана

першай асновай. У якасці апорнага кампанента выступаюць асповы

назоўнікаў зуб, губа, у якасці першага кампанента “- асновы прымет-

нікаў востры, плоскі: вастрагубцыі вастразубцы, пласкагубцыі пласка-

зубцы,
.

Тып непрадуктыўны.
б 618. Назоўнікі з суфіксам -к-а абазначаюць прадмет (жывёлу,

неадушаўлёны прадмет) паводле адносін да таго, што назвапа апорнай

асновай і канкрэтызавана першай -- лічэбнікавай--асновай: аднагодак,

аднамерак, першагодак, паўстанак (з адсячэннем гцыў), трохгодак.

Тып непрадуктыўны.

ў 619. Назоўнікі з суфіксам -]/-э абазначаюць з'яву або стан, якія

характарызуюцца наяўнасцю таго, што названа апорнай асновай

і канкрэтызавана першай асновай, У якасці першай асновы выступаюць:

асновы прыметнікаў (белакроўе, пустаслоўе), лічэбнікаў, у тым ліку

многа (шмат) (двухмоўе, шматкроп'е, нматслоўе (мнагаслойўе)),

назоўнікаў (народаўладдзе).

Тып малапрадуктыўны.

Складанні са звязанымі апорнымі кампанентамі

б 620. Назоўнікі жаночага роду з суфіксам -іў-а (-ыў-а) і звязанымі

апорнымі кампанентамі “граф, -метр, -скоп, -фон, -лаг, -тып, -хром

абазначаюць фізічныя з'явы, галіны навукі і тэхнікі, сферы заняткаў

у адпаведнасці са значэннем апорнага кампанеита і першага, удаклад-

няльнага кампанента: паліграфія, рэнтгенаскапія, стэрэафанія, фота-

тыпія, паліхромія. У якасці першых кампанентаў выступаюць пераваж-

на ўсечаныя і звязаныя кампаненты інтэрнацыянальнага характару.

Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай і павуковай тэрміна-

логіі.

Нульсуфіксальна-складаныя назоўнікі

Складанні з апорным кампанентам -- асновай дзеяслова

5 621. У складаных назоўніках гэтага тыпу другі (апорны) кампа-

нент суладае з самастойным словам толькі графічна: буралом, каша-

вар, ледаход.
б 622, Назоўнікі мужчынскага роду І скланення абазначаюць аду-

шаўлёны прадмет, які характарызуецца дзеяннем, названым апорным

словам і канкрэтызаваным першай асновай: градабой, крывацёк, ліста-

пад, плытаход, санцапёк, У якасці першай асновы выступаюць: асновы

назоўнікаў (вадавоз, звералоў, ледакол, маслароб, мінамёт, мукамдал,
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сонцаварот, травастой), прыметнікаў (жывадзёр, навасёл, пустазвон,
самакат, сухавей, тугадум), лічэбнікаў (аднадум, адналюб), прыслоўяў
(дармаед, усюдыход). Дзеяслоўныя асновы ў большасці выпадкаў бес-
прэфіксальныя. Утварэнні з прэфіксальнымі асновамі вельмі рэдкія
(громаадвод, самазвал, трубаправод), Усечаныя асновы назоўнікаў
бензін, турбіна, матор, злектрычнасць выступаюць у словах бензавоз,
турбавоз, турбаход, матавоз, электравоз. ,

Тып прадуктыўны ў тэхнічнай тэрміналогіі. Найбольш частымі
з'яўляюцца наступныя апорныя кампаненты: -мер (вадамер, газамер,
гухамер, дажджамер), -рэз (вадарэз, кустарэз), -ед (дрэваед, змеяед,
караед, сенаед), -воз (вуглявоз, землявоз, лесавоз), -ход (атамаход),
“правод, -адвод, -падвод (бензаправод, газаправод, громаадвод, тока-
падвод), -нос (ваданос, меданос), -вар (мылавар, півавар, салявар),
гроб (земляроб, маслароб, хлебароб), -піс (гукапіс, жыццёпіс, рукапіс),
-лоў (звералоў, птушкалоў), -сос (вуглясес, землясос, пыласос), -зварот
(кровазварот), -люб (кнігалюд, сонцалюб), -мёт (агнямёт, бамбамёт),
-вед (краявед, мовавед, прававед), -коп (вуглякоп, землякоп), -клад
(тарпаклад, яйцаклад), -гляд (далягляд, кругагляд, светагляд).

Значна радзей у якасці апорнага кампанента выкарыстоўваюцца
марфемы: -кол (дрывакол, ледакол), -вал (буравал, канавал, сукна-
вал), -сек (дрывасек, ледасек), -варот (вадаварот, кругаварот), -пуск
(вадапуск, дымапуск), -мол (мукамол), -гон (ветрагон, плытагон),
“дзёр (жывадзёр, цвікадзёр), -топ (маслатоп, салатоп), -луп (казалуп,
скуралуй), -кос (сенакос), -сед (дамасед), -пыт (следапыт), -грыз
(лістагрыз), -здым (дзерназдым), -гар (дымагар), -стой (травастой),
-пал (вугляпал), -сей (мукасей), -скат (вадаскат), -лаз (вадалаз, вер-
халаз), -плёт, (вершаплёт), -схіл (небасхіл), -мес (цестамес), -крут (тру-
бакрут), -пой (вадапой), -слеп (кураслеп), -від (краявід), -кур (вінакур,
смалакур), -падзел (водападзел, складападзел, словападзел), -пёк
(саяцапёк, хлебапёк), -ліў, -адліў, -зліў (вадаліў, вадаадліў, вадазліў),
-кід, -скід (стагакід, вадаскід), -цёк (крывацёк), -лом (буралом, хваля-
л09м), -мор (мухамор, клапамор), -трэс (саламатрэс (с.-г.)).

Складанні з апорным кампанентам -- асновай назоўніка

5 б23. Назоўнікі мужчынскага роду І скланення абазначаюць аду-
шаўлёны або неадушаўлёны прадмет, які мае адносіны да таго або
характарызуецца тым, што названа апорнай асновай і канкрэтызавана
першай асцовай: пустацвет, чыстацел. У якасці першай выступаюць:
асновы прыметнікаў (даўганос, пустацвет), лічэбнікаў, у тым ліку многа
(двухчлен, мнагачлеён, васьміног), назоўнікаў (караняплод, дубанос
(Заал.)), дзеясловаў (абібок, вярнідуб, скалазуб, прайдзісвет). Нека-
торыя назоўнікі гэтага тыпу маюць зборнае значэнне: вербалоз, крэме-
нязём, чарназём,

Тып мае прадуктыўнасць у батанічнай і заалагічнай тэрміналогіі.

Абрэвіятурыі іх тыпы

ў 624. Абрэвіятуры -- гэта назоўнікі свосасаблівай будовы.
Яны складаюцца з частак слоў адпаведнага намінатыўнага словазлу»
чэння. Паводле структуры вылучаюцца наступныя тыпы абрэвіятур:
1) складовыя абрэвіятуры -- са спалучэння пачатковых частак слоў
адпаведнага словазлучэння: прафсаюзны камітэт -- прафком, сельмаг,
лясгас, камбат; 2) іпіцыяльныя абрэвіятуры, якія маюць два падтыпы:
а) утварэнні з пазваў пачатковых літар слоў: вышэйная навучальная
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ўстанова -- ВНУ [вээну], БССР [бээсэсэр], КПБ [капэбэ]; б) утварэнні

са спалучэння пачатковых гукаў слоў: БАМ [бам], ТЮГ, МАЗ, ВАК;

3) абрэвіятуры змешанага (складова-ініцыяльцага) тыпу -- утварэйні,

якія сумяшчаюць элементы папярэдніх тыпаў: БелСЭ, педВНУ; 4) абрэ-

віятуры, якія складаюцца з пачатковай часткі першага слова і кан-

цавой (ці пачатковайі капцавой) другога: ваеяны камісарыят -- ваен-

камат, эскадраны мінаносец -- эсмінец; 5) абрэвіятуры, якія склада-

юцца з пачатковай часткі слова і цэлага слова: нарсуд, педсавет, гён-

план, Асобную разнавіднасць гэтага тыпу складаюць адзінкавыя абрэ-

віятуры з другой часткай у форме роднага склону: камроты, паммайстра

(памочнік майстра).

Некаторыя абрэвіятуры ўключаюць не ўсе часткі адпаведных слоў

намінатыўнага (назвы ўстаноў) словазлучэння: Дзяржплан (Дзяржаў-

ны планавыкамітэт), Галоўбуд.

Часткі абрэвіятур звычайна пе супадаюць з марфемамі адпаведных

слоў паміпатыўнага словазлучэнія. Звычайна ўсякаецца корань слова,

хоць могуць скарачацца і афіксы: наркой, галоўурач, партбюро.

ініцыяльныя і змешаныя (складова-ініцыяльныя) абрэвіятуры не

скланяюцца і маюць той род, што і апорнае слова адпаведнага намі-

натыўнага словазлучэння: КПБ - ж. р., БелСЭ -- ж.р. ЦК- м.р.

БДУ -- м. р. Аднак, калі яны ўтвараюць склад і канчаюцца на зычны,

то адносяцца да мужчынскага роду і скланяюцца: ЗАК -- у ВАКу,

ЛіМ -- у ЛіМе, БелАЗ -- на БелАЗе.

Многія, частыя паводле выкарыстання, кампаненты абрэвіятур на-

бліжаюцца да частак складаных слоў, напрыклад першыя кампаненты:

галоў-, дзярж-, паліт- і канцавыя: -ком,-гас, -пром.

Некаторыя назоўнікі сумяшчаюць адзнакі абрэвіяцыі і складання:

партбілет (партыйны білет і білет члена партыі), спортінвентар

(спартыўны інвентар і інвентар для спорту), Беларусьфільм, Узбек-

кіно,
Абрэвіятуры -- чыстыя скарачэнні (частка аднаго слова) выкары-

стоўваюцца як стылістычны сродак -- зніжаныя сінонімы поўных (не-

скарочаных) слоў: намеснік і нам., баскетбол і баскет, бакенбардыі

бакі, факультэт і фак.

Чыстыя скарачэнні могуць набываць суфіксы: мультфільм -- мульт --

мульцік, веласіпед -- вел -- велік, тэлевізар -- тэль і тэлік.

Усе тыпы абрэвіятур маюць прадуктыўнасць у пісьмовай і вуснай

мове.

СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ СІНАНІМІЯ НАЗОЎНІКАЎ

5 б25. Вытворныя назоўнікі паводле іх агульнага словаўтваральна-

га значэння падзяляюцца на чатырыразрады: 1) назоўнікі са значэннем

“носьбіт прыметы”; 9) назоўнікі З мадыфікацыйным значэннем; 3) на-

зоўнікі з транспазіцыйным значэннем і 4) назоўнікі са злучальным зна-

чэннем.
Словы першага разраду групуюцца ў чатыры падразрадыз улікам

характару ўтваральнага слова як часціны мовы: а) "носьбіт працэ;

суальпай прыметы” (аддзеяслоўныя ўтварэнні, напрыклад: касіць --

касец, ствараць -- стваральнік); б) 'носьбіт непрацэсуальнай прыметы”

(адпрыметнікавыя ўтварэнні, напрыклад: перадавы -- перадавік, круг-

лы -- кругляк); в) "носьбіт прадметнай адзнакі (прыметы)” (адназоў-

пікавыя ўтварэнні, напрыклад: калёсы -- каляснік, рыба -- рыбак);

г) назоўнікі са злучальным значэннем (словы чыстага складання, на-

прыклад: глуханямы, жалезабетон).
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Сярод назоўнікаў са значэнем "носьбіт працэсуальнай прыметы”
аднакаранёвымі сіпонімамі з'яўляюцца суфіксальныя ўтварэнні: 1) наз-
вы асобы-утваральніка дзеяння, з суфіксамі: -нік і -шчык (адпраўнік--
адпраўшчык), -нік і -льнік (абразнік -- абражальнік),-нік і -ц-а (вы-
находнік -- вынаходца),-нік і -ец (пасланнік -- пасланец), -шчык і -ёр
(бракоўшчык -- бракёр), -льнік і цель (выхавальнік -- выхавацель),
-льнік і -лешчык (вязальнік -- вязальшчык), -чык і -ц-а (дарадчык --
дарадца), -ец і -ц-а (знавец і знаўца), -цель і -ц-а (збавіцель -- збаў-
ца), -ец і -ар (змаганец -- змагар), -аг-а і -ак-а (бадзяга -- бадзяка),
“шчык і -льшчык (абіўшчык -- абівальшчык), -яші -як-а (звадыяш--
звадыяка), -аў-а і -ейк-а (жняя -- жнейка); 2) неадушаўлёныя назоўні-
кі: а) назвы прадметаў з вынікова-аб'ектным значэннем з суфіксамі:
-на-е і -ак (адзенне -- адзетак), -анк-а і -ух-а (баўтанка -- баўтуха),
гін-ыі -лк-і (разваліны -- развалкі 'від саней”); б) назвы прадметаў --
суб'ектаў дзеяння, з суфіксамі: -к-а і -ачка- (болька -- балячка), -лк-а і
-бтк-а (бразгалка -- бразготка), -ок і -ёц (паплавок -- паплавец);
в) назвы месца, прасторы, прызначаных для выканання адпаведнага
дзеяння, з суфіксамі: -/-э і -ішч-а (вандроўе -- вадровішча), -лк-а і
“льн-я (парылка -- парыльня).

Пры іншых спосабах утварэння назоўнікаў аднакаранёвыя сінонімы
прадстаўлены наступнымі радамі: а) з удзелам розных суфіксаў: -ў-э і
-іц-а: (бясхлеб'е -- вясхлебіца), -нік і -ец (аднадумнік -- аднадумец),
“ец і -чанін (аднаселец -- аднасяльчанін), -і-э і -цтв-а (бяспамяцце --
бяспамяцтва), -і-э і -асць (аднадушша -- аднадушнасць), -ень і нуля-
вым суфіксам (нелюдзёнь -- нелюдзь), -і-э і нулявым суфіксам (бяз-
донне -- бездань), -і-э і нулявым суфіксам (адгалоссе -- адгалосак --
водгалас); б) з рознымі прэфіксамі: Звыш- і супер- (звышчалавек --
суперчалавек), уз- і аб- (узмежак -- абмежак).

Сярод назоўнікаў са значэннем "носьбіт непрацэсуальнай прыметы"
аднакаранёвымісінонімамі з'яўляюцца суфіксальныя ўтварэнні: 1) наз-
вы асоб з суфіксамі: -ач і -ей (багач -- багацей), -еці -ік (вайсковец --
вайскавік), -ак і -ыш (галяк -- галыш), -ач і -ун, -ель (гарбач -- гар-
бун -- гарбель), -ун і -чак (весялун -- весяльчак), -іл-а і нулявымсу-
фіксам (журзіла -- мурза), -іц-а і нулявым суфіксам (роўніца -- раў-
ня), -аль і -ач (насаль -- насач), -ан і -ач (пузан -- пузач); 9) назвы
прадметаў з суфіксамі: -ін-а і -іц-а (бакавіна -- бакавіца), -ак і -ын-я
(быстрак -- быстрыня),-ік і -к-а (ватнік -- ватоўка), -ак і -ушк-а (гні-
ляк -- гнілуціка), -ікі-ушк-а (легкавік -- легкавушка), -ік і -ішч-а
(капуснік -- капуснішча), -к-а і -іц-а (касцянка -- касцяніца), -ын-я і
гЭльн-я (пустыня -- пустэльня); 3) назвы сукупнасці прадметаў (асоб) з
суфіксамі: -ін-а і -от-а (гніліна -- гнілата), -ат-а і -ізн-а “гнілата -
енілізна), -дт-а і нулявым суфіксам (галота -- голь), -ізн-а і нулявым
суфіксам (гнілізна -- гніль).

Сярод назоўнікаў са значэннем "носьбіт прадметнай адзнакі" адна-
каранёвымі сінопімамі з'яўляюцца: 1) назвы асоб з суфіксамі: -нік і
-шчык (алейнік -- алейшчык), -нік і -іст (авантурнік -- авантурыст),
-нік і -ант (дыпломнік -- дыпламант), -ер і -шчык (мілэянер -- міль-
ёншчык, прадметна-колькасная адзнака); 9) назвы прадмстаў з суфік-
самі: -дўн-я і -ніц-а (багоўня -- бажніца), -ін-а і -ак (гарбіна -- гар-
бяк); 3) назвы часткі прадмета з суфіксамі: -ін-а і -ак-а “жалезіна -
жалязяка), -аўў-о і -альн-а (пугаўё -- пужальна), -ў-о і -ілэн-а (кассё -
касільна); 4) назвы мяса з суфіксамі: -ін-а і -ацін-а (зайчына -- зай-
чаціна). '

У разрадзе слоў з транспазіцыйным значэннем аднакаранёвымісіно-
шімамі з'яўляюцца вытворныя назоўнікі са значэннем: 1) працэсуаль-
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най прыметы (дзеяння, стапу) з суфіксамі: -ён-а і -кі (адведзіны -

адведкі), -к-а і -нн-е/-энн-е (адклёпка -- адклепванне, асушка -- асу-

шэнне), -к-а і -цц-ё (адліўка -- адліццё), -ак і -нне (адлюстровак -

адлюстраванне), -ацыўа і -оўк-а (арнаментацыя -- арнамёнтоўка),

гы- і -ніча- (бандарыць -- бандарнічаць), ганін-а і -атн-я (беганіна --

бегатня), -ка-а і.-ств-а (вынаходка -- вынаходства), -енн-е і -ццё

(гніенне -- гніццё), зат і -анін-а (грукат -- груканіна),-б-а і -н-я (гуль-

ба -- гульня), -янк-а і -ін-я, -ни-е (гулянка -- гульня -- гулянне), готк-а

і -ык-і, гак-а (дрыготка -- дрыжыкі -- дрыжака, абл.), -ак-а і -ачк-а

(жвака -- жвачка), -ак- і -к-а (заваротак -- заваротка), -юга і юк

(бандзюга -- бандзюк), -к-о і -цю (азярко -- азярцо), -ок і -ец (папла-

вок -- паплавец), -от-а і -юк (блазнота -- блазнюк), -ін-а і -ішч-а (аб-

шарына -- абшарышча), -уг-а і -іска (вятруга -- вятрыска), -ух-аі

да-я (дзявуха -- дзявуля), -ца-я і -ун-я (дзядуля -- дзядуня),-ік і -дк

(домік -- дамок), -ін-а і -уг-а (звярына -- звяруга), -к-а і -ц-а (золатка--

золатца), -ачк-а і -інк-а (іскрачка -- іскрынка), -к-а і -ушк-а (кадка --

кадушка), -ак і -аг-а (карчак -- карчага), -чык і -ок (клубеньчык --

клубянёк), -цл-я і -ус-я (мануля - ламуся), -ун-я і -ус-я (дзядуня --

дзядуся).

СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ ДУБЛЕТЫ НАЗОЎНІКАЎ
4

-6:626, Пад уплывам прадуктыўных словаўтваральных тыпаў нярэдка

ўзцікаюць новыя словы, якія не адрозніваюцца иі семантыкай, ні сфе-

рай выкарыстання ад адпаведных утваральных назоўнікаў. Гэта слова-

ўтваральныя дублеты. Яныўзнікаюцьз дапамогай паступных суфіксаў:

“нік (гушчар -- гушчарнік, дрывотня -- дрывотнік), -ін-а (бяроза --

бярэзіна), -ак (валлё -- валляк), -н-я (валюш -- валюшня), -к-а (ве-

чарына -- вечарынка), -ік (гарменя -- гармонік), -ішч-а (гара - га-

рышча), -і-э (грымоты -- грымоцце), -от-а (дзіва -- дзівота), -ар-а

(дзятва -- дзетвара), гат: (догма -- дагмат), -ень (ёлуп -- ёлупень),

-цтв-а (адзінота -- адзіноцтва), -еч-а (калатня -- калатнеча), -ук (ка-

ледь -. камлюк), -ік (кош -- кошык), -ак-а (кульба -- кульбака),

-ацін-а (лоб -- лабаціна), -арн-а (ліхтар -- ліхтарня), -уг-а (лотр --

латруга), -авін-а (луг -- лугавіна), -ушк-а (піўная -- піўнушка).

СЛОВАЎТВАРЭННЕ П РЫМЕТНІКАЎ

Суфіксальныя прыметнікі

5 627. З улікам асаблівасцей словаўтваральнай структуры і семан-

тыкі суфіксальныя прымстцікі складаюць два разрады: 1) утварэнні з

прыналежным значэннемі 2) утварэцні з адносным значэццем.

Прыметнікі з прыналежным значэннем

5 628. Суфіке -оў. Прыметцікі з суфіксам гоў (пасля мяккіх зычных

пад націскам -ёў;не пад націскам -аў, -еў, ва ўскосных склонах і ў фор-

мах жаночага і піякага роду -- -ов-, -ёв-,-ав-, ггв-) маюць значэнне 'які

належыць таму, хто названы ўтваральным словам”: рыбак -- рыбакоў,

Петрусёў, братаў, Колеў, брыгадзіраў. Утваральнымі выступаюць агуль-

ныя адушаўлёныя назоўн ікі мужчыпскага роду, назвы асоб па

прафесіі, занятку, пасадзе, сваяцкіх адпосінах: інжынер -- інжынераў,

брыгадзіраў, старшынёў, дзедаў; назвы жывёл і птушак: заяц -- зайцаў,

буслаў, сомаў, уюноў; пазвы міфалагічных істот: бог -- богаў, чортаў,
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а таксама ўласныя назоўнікі - мужчыцскія імёныі прозвішчы: Адам--

Адамаў, Пецеў, Танкаў, Броўкаў.

Націск на суфіксе (-оў,-ёў) або на тым складзе, што і ва ўтвараль-

пым слове (Чыгрын -- Чыгрынаў, дзед -- дзедаў).

Тып высокапрадуктыўны, асабліва ў гутарковай мове і творах ма-

стацкай літаратуры (ад назоўнікаў са значэннем асобы).

ў 629. Суфікс.-ін (-ын). Прыметнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад назоўнікаў жаночага роду і маюць тое значэнне, што і папярэдні

тып: бабуля -- бабулін, сястрын, Аленін. Нешматлікую групу скла-

даюць утварэнні ад назваў жывёл і птушак: зязюля -- зязюлін, ластаў-

чын, лісіцын; міфічных істот: ведзьма -- ведзьмін, русалчын. Утварэнні

з суфіксам -ія (-ын) ад назоўнікаў мужчынскага роду (Пецін, Лёнін)

з'яўляюцца парушэннем літаратурнай нормы.

Перад'суфіксам парпа-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: Але-

на -- Аленін, а таксама к-ч, х--ш: бабулька -- бабульчын, старасці-

ха -- старасцішын.

Заўвага. Выпадкі адсутнасці чаргавання к--ч (кніжкін, Зоськін) з'яўляюцца

парушэннем літаратурнай нормы.

Націск на тым складзе, што ва ўтваральнымслове.

Тыл прадуктыўны, асабліва ў гутарковай мове і ў мове мастацкай

літаратуры.

Прыметнікі з адносна-якасным значэннем

5 630. Суфікс сач:І -яч-). Прыметнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад назоўнікаў -- назваў жывёл і маюць значэнне 'характарызу-

ецца тым, мае адносіны да таго ці ўласцівы таму, што названа ўтва-

ральным словам”: быдла -- быдлячы, бычачы, жарабячы, кашачы, па-

расячы, цялячы, шчанячы, ягнячы, Адасоблена слова дзіцячы, утвора-

нае ад назвыса значэннем асобы.
Чаргуюццах--ч: сабака -- сабачы.
Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.
б 631. Суфікс -ін-(-ын-). Прыметнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад назваў жывёл, птушак, насякомых і маюць значэнне 'уласцівы

таму, мае адносіны да таго, што названа ўтваральным словам": жура-

вель -- жураўліны, звярыны, качыны, птушыны, пчаліны, савіны.

Семантычна ізаляваны словы талаліны (ад таполя) і дзяціны (ад

дзіця). У працэсе ўтварэння ў словах арліны, эсураўліны, салаўіны

выпадаюць галосныя ўтваральнай асновы 0, Э.
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі, зад-

неязычиыя -- з шыпячымі; фіналь утваральнай асновы-к- адсякаецца:

кот -- каціны, грак -- грачыны, бялуга -- белужыны, муха -- мушы-

ны, качка -- качыны, птушка -- птушыны,
Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны. :
ў 6392. Суфікс -ан-(-яя-). Прыметцікі з гэтым суфіксам утвараюцца

ад назоўнікаў і маюць значэнні 'зробленыз таго ці з прымессю

таго, што названа ўтваральным словам”: волава -- алавяны, бляшаны,

гліняны, дашчаны, драўляны, драцяны, жардзяны, ільняны, палатняны,

саламяны, скураны, слюдзяны, сярэбраны, цагляны, шарсцяны, шкляны,

аржаны, аўсяны, бульбяны, крывяны, ледзяны, маслены, пясчаны, су-

пяшчаны, травяны; 'які працуе на тым, што названа ўтваральным сло-

вам': вада -- вадзяны, ветраны, тарфяны; 'мае ўласцівасць, якасць
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таго, што названа ўтваральным словам": дрыгва -- дрыгвяны, палымя-

ны, цьмяны, ядраны. Прыметнікі драўляны (варыянт дзеравяны, разл.),

дрывяны, драўняны адрозніваюцца паміж сабой характарам утвараль-

ных асноў і значэннем: драўляны-дрэва; драўняны «драўніна, дры-

вяны«-дровы.
У мове мастацкіх твораў зафіксаваны рад прымстнікаў з гэтымсу-

фіксам, утвораных ад іншага тыпу асноў: балацяны, барвяны, вясняны,

капусцяны, маразяны, святляны. Словы барвяны, вясняны набылі ста-

тус літаратурнай нормы, балацяны адносіцца да размоўнага стылю,

астатнія выкарыстоўваюцца толькі ў мастацкіх творах,

Заўвага. Прыметнікі духмяны, паслухмяны, слухмяны, ціхляны ўтвораны ад

назоўніка дух, дзеясловаў паслухаць, слухаць і прыметніка ціхі пры дапамозе суфікса

зМЯн-Ы.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: буль-

ба -- бульбяны, слюда -- слюдзяны;: заднеязычныя -- з шыпячымі:

бляха -- бляшаны.
Націск па суфіксе, радзей -- на канчатку (дрывяны, скураны, слю-

дзяны, шкляны) ці на аснове (сярэбраны, ядраны).

Тып прадуктыўны.
ў 633. Суфікс -н-. Прыметнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад на-

зоўнікаў і дзеясловаў, радзей -- ад прыслоўяў і займеннікаў.

Адназоўнікавыя прыметнікі маюць агульнае значэнне 'ад-

носіцва да таго, мае тое або якасць таго, што названа ўтваральным

словам”: аварыя -- аварыйны, бітумны, варыянтны, выйгрышны, выплат-

ны, газаправодны, даходны, інтэлігентны, калгасны, кінапракатны,

комплексны, кукурузны, латарэйны, музейны, надзейны, прыродны,

саўгасны, стратны, турбагенератарны, узорны, хвойны, чарназёмны,

эвалюцыйны, экскурсійны.

Утваральнымі выступаюць невытворныя назоўнікі, якія абазна-

чаюць прадметы, рэчывы, падзеі, з'явы, працэсы, адцягненыя паняцці:

веласіпед --. веласіпедны, дагавор -- дагаворны, карціна - карцінны,

аварыя -- аварыйны, аранжарэя -- аранжарэйны; складаныя (з дзвюма

і больш асновамі): чарназём -- чарназёмны, авіядэсант - авіядэсантны,

бромавадарод -- бромавадародны складанаскарочаныя: калгас -- Кал-

гасны, саўгас -- саўгасны.

Заўвага. Словы калгасны, саўгасны і братні маюць і прыналежнае значэнне;

калгасны (саўгасны) сад, братні сын.

Пасля парных цвёрдых зычных (за выключэннем л) выступаюць

нарошчаныя, ускладненыя суфіксы (звычайна ў запазычаных словах):

-альн- (кантынентальны, музыкальны, нармальны), -арн- (легендарны,

малекулярны, фрагментарны), -озн- (вёнозны, грынозны), а таксама

вытворныя ад яго -тозн-/-атозн- (экзэматозны, эмфізематозны), у пры-

метніку прэтэнцыёзнысуфікс -Цыёзн-.

Ускладненыя суфіксы -орн-,-уальн- выступаюць пасля зычных д, т,

с, з: ілюзорны, рэфлекторны, індывідуальны, працэсуальны, тэкстуало-

 

ны; -іўн- (-ыўн-) -- пасля зычных т, с, 3: прагрэсіўны, спартыўны,

зксплазіўны; -ічн- (-ычн-), -аічн-, -атычя-, гіяльн- -- пасля парных мяк-

кіх і цвёрдых зычных, у Тым ліку к, ё, Х: ідэалістычны, металічны, сімва-

лічны, песімістычны, цыклічны, парадыгматычны, бранхіяльны.

У радзе запазычаных слоў перад суфіксам адбываецца чаргаванне

3--т: аналіз -- аналітычны, паэзія -- паэтычны; с--т: хаос -- хаатычны.

Пры ўтварэнні прыметнікаў ад пескланяльных назоўнікаў з асно-
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“вай на галосныяе, э адбывасцца нарашчэнне асновыза кошт ]: купэ -

купэйны, рэле -- рэлейны, шасэ -- шасэйны.

Суфікс -ённ- выступае толькі ў словах парцыённы, пенсіённы, се-

сіённы, алёў літаратурнай мове ў такім выглядзе выкарыстоўваецца

рэдка (часцей у форме сесійны, пенсійны).

Суфікс -арн- малапрадуктыўны і лексічна абмежараны галоўным

чынам спецыяльнай тэрміналогіяй.

Перад суфіксам звычайна парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёр-

дымі: гартань -- гартанны, дробязь - дробязны; заднеязычныя -- з

шыпячымі: адліга -- адліжны, жаўтуха -- жайтуцны, абаранак -- аба-

раначны, а таксама ц-ч: аканіца -- аканічны; в--ў: дзяржава -- дзяр-

жаўны. :
Калі перад суфіксам -к- утваральнай! асновы ёсць які-небудзь іншы

зычны, то пры ўтварэнні прыметнікаў з суфіксам -я-, апрача чарга-

вання, лраяўляюцца ўстаўныя галосныяа, е: бэлька -- бэлечны, гарэл-

ка -- гарэлачны, казка -- казачны, капейка -- капегчны. Такое ж чарга-

вание назіраецца і пры ўтваральнай аснове на “ўк-а: вінтоўка -- вінто-

вачны, вяроўка -- вяровачны, а таксама ў прыметніках, утвораных ад

назоўнікаў дзеяслоўнага паходжання: абліцоўка -- абліцовачны, дра-

піроўка -- драпіровачны, камандзіроўка -- камандзіровачны.

Пры ўтварэнні прыметнікаў гарманічны, дысперсны, дыфузны, ілю-

зорны, лабараторны, санаторны, экспрэсіўны адпадае канцавая частка

асновы-іў-.

Заўвага. Прыметнік дывізіённы суадносіцца з назоўнікам дывізіён, а прыметнік

дывізійны-- з назоўнікам дывізія.

Націск, як правіла, на тым складзе, што і ва ўтваральным слове.

Выключэнне складаюць прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў на

-ацыя, і некаторыя прыметнікі ад назоўнікаў на -ія: авіяцыя -- авіяцьні-

ны, эвалюцыя -- эвалюцыйны, эксплуатацыя -- эксплцатацыйны, ава-

рыя -- аварыйны, але аранжарэя -- аранжарэйны, галантарзя --

галантарэйны, дыфузія -- дыфўзны, дыспёрсія -- дыспёрсны, лабара-

торыя -- лабараторны.
Тып высокапрадуктыўны.
Утварэнні з суфіксам -н-, як правіла, стылістычна нейтральныя, а з

яго варыянтамі (пераважна тымі, якія спалучаюцца з іншамоўнымі

асновамі) ужываюцца ў кніжнай мове -- навуковай тэрміналогіі.

Аддзеяслоўныя прыметнікі маюць агульнае значэнне 'які

адносіцца да дзеяння”. Гэта значэнне рэалізуецца ў прыватных слова-

ўтваральных значэннях: 'мае ўласцівасць падвяргацца пэўнаму дзеян-

ню” (адкідаць -- адкідны, адразны, адсыпны), 'здольны ўтвараць пэў-

нае дзеянне” (выварыць -- выварны, выграйны, захлайны, заціскны),

"з'яўляецца вынікам пэўнага дзеяння” (накладаць -- накладны, нашыў-

ны, чаканны).
Канцавая галосная асновы інфінітыва, а таксама -ва-, -ыва-, -оўва-

пры ўтварэнні прыметнікаў адсякаюцца. Чаргуюцца парна-мяккія зыч-

ныя з цвёрдымі: чаканіць -- чаканны; заднсязычныя -- з шыпячымі:

абцягваць -- абцяжны, слухаць -- сліны; в--ў: заліваць -- заліўны,

а таксама л--л': пасылаць -- пасыльны.

Заўвага. Прыметнікі ліцейны, піцейны (уст.) суадносяцца са словамі ліць,

ліць і назоўцікамі ліццё, піццё (суфіке -ейн-).

Націск пераважна на флексіі, радзей -- на аснове, незалежна ад на-

ціску ўтваральнага дзеяслова.
Тып прадуктыўны.
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Адпрыслоўныя прыметнікі абазначаюць якасць прадмета

паводле розных акалічнасцей (часу, месца і г. д.), названых утвараль-

нымі словамі: апрыёрны, заўсёдны, міжвольны, навакольны, наўмысны,

папярочны, паўсюдны, сапраўдны, сумысны, штохвілінны.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове.

Тып малапрадуктыўны, ;

Ад займенніка нічый утворан прыметнік нічыйны.

ў 694. Суфікс -08-(-ав- -ев-). Пры дапамозе суфікса -о8-ы (пад на-

ціскам, не пад націскам -ав-ы, пасля мяккіх асноў не пад націскам -ев-ы,

пад націскам -ёв-ы) утвараюцца прыметнікі ад назоўнікаў, прыметні-

каў і дзеясловаў.
Адназоўнікавыя прыметнікі маюць значэннне 'які адносіцца

да таго або ўласцівы таму, што названа ўтваральным словам”: вольха--

альховы, балансавы, гадзіннікавы, газавы, дзіравы, дывановы, дыма-

вы, журавінавы, ласкавы, пачуццёвы, пісьмовы, тыднёвы, узроставы,

фінансавы, хваёвы, этылавы, яскравы. Прыметнікі, утвораныя ад на-

зваў жывёл, абазначаюць яшчэ прыналежнасць да пэўнай пароды або

віду жывёльнага свету: коцік -- коцікавы, кракадзілавы, леапардавы,

маржовы, слановы. Невялікую падгрупу з гэтым суфіксам складаюць

якасныя прыметнікі: гонар -- ганаровы, ліловы, пурпуровы, ружовы,

тыповы.
Беглая галосная ўтваральных асноў адсутнічае: бабёр -- бабра --

бабровы, вузел -- вузла -- вузлавы, лямец “- лямца -- лямцавы;

выключэнне: лесня--песень--песенны, Пры ўтварэнні прыметнікаў

ад нескланяльных назоўнікаў адсякаецца канцавая галосная асновы:

кенгуру -- кенгуровы, джэрсі -- джэрсовы, какава -- какававы.

У прыметніках з суфіксам -ов- (-ёв-) націск на суфіксе, з суфіксам

-ав- (яв-) -- на тым складзе, што і ва ўтваральных словах. Выклю-

чэнне складаюць некаторыя прыметнікі з адпаскладовай утвараль-

най асновай: бой -- баявы, гук -- гукавы, корм -- кармавёі, ніз -- ніза-

вы, страх -- страхавеі інш.

Асобныя прыметнікі ўжываюцца ў літаратурнай мове ў дБух вары-

янтах -- з націскным і ненаціскным суфіксам: веснавы і вясндвы, ліпа-

вы і ліловы (разм.), ланеўровы, пуховы -- з націскным суфіксам, аркё-

стравы -- з ненаціскным.
Тып высокапрадуктыўны.

Па-за межамі сучаснай нормы знаходзяцца некаторыя прыметнікі,

якія ўжываюцца ў мове мастацкай літаратуры: брукавы (літ. брукава-

ны), жытнёвы (жытні), казкавы (казачны), металёвы (металічна),

сталёвы, (стальны), стылёвы (стылявы) і інш.

Прыметнікі, утвораныя ад саміх прыметн ікаў, абазначаюць

пепаўнату якасці: белы -- бялявы, гаркавы, зелянявы (разм.), кіслявы

(разм.), маладжавы, русязы і русавы (разм.), саладжавы, сінявы,

смуглявы, або маюць агульнае якаснае значэнне: белавы, легкавы, чар-

навы.
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі, а так-

сама д-дж: белы-- бялявы, малады -- маладжавы. “

Заўвага. У прыметніках маўгаявы, танклявы, выступае варыянт суфікса -ав-

фармант-лав-ы, а ў словах сухаряв'і, хударлявы- -арляв-ы.

Аддзеяслоўпыя прымстнікі ў асноўцым маюць значэнне 'які

прызначаны для выканання дзеяішя, названага ўтваральным словам":

бурыць -- буравы, качаваць -- качавы, скакаць -- скакавы, страха-

ваць --- страхавы, хадзіць -- хадавы.
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Фінальная галосная інфінітыўнай асновыі -ава- перад суфіксам ад-

сякаюцца.
Націск на флексіі.
Тып малапрадуктыўны.
5 635. Суфікс -ават- (-яват-). Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвара-

юцца якасныя прыметнікі ад назоўнікаў і прыметнікаў.

Адназоўнікавыя прыметнікі маюць агульнае “начэнне 'які

характарызуецца адносінамі да таго, што названа ўтваральным сло-

вам'. Яно рэалізуецца ў некалькіх прыватных значэннях: 'які мае ўла-

сцівасці таго, што названа ўтваральным словам": гультаі. - гультая-

ваты (разм.), жулікаваты (разм.), звераваты, зухаваты 'дазм.), лена-
ваты, мужыкаваты (разм.); 'які валодае тым, што названа ўтваральным

словам”: воспа -- васпаваты, вуграваты, сукаваты, храшчаваты; часам

з адценнем 'які мае састаўной часткай тое, што названа ўтваральным

словам”: глей -- глеяваты, жвіраваты. Асобна стаіць прэмстнік віна-

ваты.
Перад суфіксам беглая галосная ўтваральнай асновы выпадае:

кручок -- кручкаваты, рубец -- рубцаваты.

Націск пераважна на суфіксе.
Тып прадуктыўны.
Прыметнікі, утвораныя ад саміх прыметн ікаў, маюць значэн-

не "валодае ў меншай ступені якасцю, названай утваральным словам":

белы -- белаваты, бруднаваты, гаркаваты, даўгаваты, драбнаваты,

жаўтаваты, кіславаты, макраваты, нізкаваты, рудаваты, сіняваты, сы-

раваты, таўставаты, халаднаваты, цеплаваты, чарнаваты, шараваты.

Утваральнымі выступаюць якасныя прыметнікі невытворныя (белы -

белаваты) і з суфіксамі: -н (брудны -- бруднаваты, халодны -- халад-

наваты), -к- (гразкаваты), -л- (хрыплы -- хрыплаваты), -ов- (ружо-

вы -- ружаваты) (з сумяшчэннем -ов- утваральнай асновы і фар-

манта). “ .
Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны.
Прыметнікі ніштаваты, ніякаваты (разм.) суадносяцца з асновамі

займенніка (нішто) і прыслоўя (яіяк).

ў 636. Суфікс -авіт-,(-явй-). Прыметнікі з гэтым суфіксам утвара-

юцца ад назоўнікаў і дзеясловаў.

Адназоўнікавыя прыметнікі маюць значэнне 'які валодае ў

вялікай ступені тым, што названа ўтваральным словам": бас -- басаві-

ты, сакавіты, таленавіты, ядавіты.

Тып малапрадуктыўны. ,

Аддзеяслоўныя прыметнікі маюць значэнне “схільны дз

дзеяння, названага ўтваральным словам”: працаваць -- працавіты,

прагнуць -- прагавіты, хварэць -- хваравіты, цягнуць -- цягавіты, пла-

дзіць -- пладавіты." .

Фінальная галосная інфінітыўнай асновы, а таксама -ава-, -ну- пе-

рад суфіксам адсякаюцца.
Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.
б 637. Суфікс-ат-. Прыметнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад не-

адушаўлёных назоўнікаў -- назваў частак цела або якой-небудзь

спецыфічнай рысы асобы ці жывой істоты і маюць значэнне які харак-

тарызуецца тым або мае ў вялікай меры тое, што названа ўтвараль-

ным словам”: барада -- барадаты, валасаты, вусаты, гарбаты, губаты,

зубаты, крылаты, лабаты, мардаты, насаты, пузаты, рагаты, хвастаты.

цыбаты, кудлаты, чубаты, жалабаты, паласаты.
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Перад суфіксам адсякаецца фіваль -ін- (шчарбіна -- шчарбаты),

чаргуюцца к--ч:? губка -- губчаты.

Націск на суфіксе.

Тып прадуктыўны.
:

Ад дзеясловаў утвораны адзінкавыя словы: зіркаты (ад

зіркаць), пухнаты (ад пухнуць), смаркаты (ад смаркацца).

5 638. Суфікс -чат-, Прыметнікі з гэтым суфіксам утвараюцца ад

назоўнікаўі дзеясловаў.

Адлазоўнікавыя прыметпікі маюць агульнае значэнне ”які

адносіцца да прадмета, названага ўтваральным словам”. Яно рэалізу-

ецца ў больш прыватных значэннях: "мае ў сабе тое, ці падобнына тое,

што абазначана ўтваральным словам”: грэбень -- грабенчаты, зубча-

ты, каленчаты (тэхн.), палавінчаты, рэпчаты, сцябельчаты.

Націск пераважна на тым складзе, што і ва ўтваральных словах,

выключэнне: зубчаты, сцябёльчаты.

Тып малапрадуктыўны.

Аддзеяслоўныя прыметнікі маюць значэнне схільныда дзе-

яння, або характарызуецца дзеяннем, названым утваральным словам”:

пералівацца -- пераліўчаты, расплыўчаты, узрыўчаты.

Націск на корані.
Тып непрадуктыўны, абмежаваны ўтварэннямі з каранямі дзеясло-

ваў ліць, плыць, рваць, сыпаць.

5 639. Суфікс,-аст- (-яст-). Прыметнікі з гэтым суфіксам утвараюцца

пераважна ад назоўнікаў, радзей -- ад дзеясловаў.

Адпазоўнікавыя прыметнікі маюць значэнне 'які характа-

рызуецца знешняй інтэнсіўнай прыметай, названай утваральным сло-

вам': брыжы -- брыжасты, вушасты, галінасты, галавасты, гарласты,

грудасты, грывасты, губасты, дуплясты, дзюбасты, зубасты, іглісты,

каранасты, кіпцюрасты, лычасты, мардасты, скуласты, языкасты.

Семантычна адасоблены прыметнікі вугласты, мышасты.

Націск на суфіксе.

Тып прадуктыўны, асабліва ў гутарковым стылі і мове мастацкай

літаратуры.
Аддзеяслоўныя прыметнікі маюць значэнне “схільны да

дзеяння або характарызуецца дзеяннем, названым утваральным сло-

вам”: блішчаць -- блішчасты, віхлясты, выгінасты, выкручасты, закру-

часты, зіркасты, павілясты(абл.), пакручасты.

Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны.

ў 640. Суфікс -ів- (-ы8:). Прыметнікі з гэтым суфіксам звычайна

ўтвараюцца ад назоўнікаў і маюць значэнне 'які характары-

зуецца наяўнасцю таго, што названа ўтваральным словам": літасць --

літасцівы, міласцівы, паршывы, пляшывы, праўдзівы.

Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны.

Асобныя прыметнікі з суфіксам гів-ы (-ыв-ы) утвораны ад дзея-

словаў; яны маюць значэнне “схільны да дзеяння, названага ўтва-

ральным словам”: ленавацца -- лянівы, ілжывы, раўнівы, чарвівы.

Націск на суфіксе; перад суфіксам фінальная галосная асновы інфі-

нітыва, а таксама -ава- адсякаюцца (раўнаваць -- раўнівы, чарвівець --

чарвіва).
Тып малапрадуктыўны. ,

5 641. Суфіке -лів-. Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвараюцца якас-

ныя прыметнікі аўназоўнікаў і дзеясловаў.

Адназоўнікавыя прыметнікі маюць значэнні: 'характары-
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зуецца тым, мае ўласцівасці таго або схільны да таго, што названа
ўтваральным словам”: дождж -- дажджлівы, жахлівы, засушлівы, за-
иейлівы, крыклівы, дураслівы, зайздрослівы, плаксівы, пралазлівы,
пранырлівы, санлівы, сарамлівы, сіратлівы, Утваральнымі выступаюць

назоўнікі невытворныя: жах -- жахлівы; з суфіксамі -асць: зайздрасць--
зайздрослівы; з нулявым суфіксам: засуха -- засушлівы. Перад суфік-
сам чаргуюцца х--гй.

У прыметніках, утвораных ад аднаскладовай асновы, націск на
суфіксе; у астатніх выпадках пераважна на тым складзе, што і ва
ўтваральным слове (агіда - агідлівы, гаспадар - гаспадарлівы), вы-
ключэнне: засуха - засушлівы, сірата -- сіратлівы, шчасце -- шча-

слівы, зайздрасць -- зайздрослівы.
Тып прадуктыўны.
Аддзеяслоўныя прыметнікі звычайна абазначаюць схільнасць

да дзеяння, названага ўтваральным словам: гаварыць -- гаварлівы,
даверлівы, жартаўлівы, здагадлівы, імклівы, кемлівы, маўклівы, па-
корлівы. ,

Многія прыметнікі з суфіксам -лів- суадносяцца як з назоўнікамі,
так і з дзеясловамі: здрадлівы (здраджваць, здрада), дакорлівы (да-
караць, дакор), зняважлівы (зневажаць, знявага), пакутлівы (пак'та-
ваць, пакцта).

Фінальная галосная інфінітыўнай асновы перад суфіксам -лів- ад-
сякаецца: жартаваць - жартаўлівы, кеміць - кемлівы; чаргуюцца
заднеязычныя з шыпячымі: берагчы -- беражлівы, маўчаць -- маўклівы,
насміхацца -- насмешлівы.

Націск часткова на суфіксе (пераважна ў тых выпадках, калі ўтва-
ральнае слова мае рухомы націск); часткова на аснове (пераважна
пры нерухомым націску ва ўтваральнымслове).

Тып прадуктыўны.
6 642. Суфікс -чыв-. Пры дапамозе гэтага суфікса ад прыставачных

дзеясловаў утвараюцца якасныя прыметнікі са значэннем 'ехільны да
дзеяння, абазначанага ўтваральным словам": запальваць -- запальчы-
вы, забыўчывы, прывязчывы, прыліпчывы, ужыўчывы, уступчывы.

Націск на аснове.
Тып малапрадуктыўны.
ў 643. Суфіке -іст- (-ыст-). Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвараюц-

ца якасныя прыметнікі ад назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, лічэб-
нікаў і прыслоўяў.
Адназоўнікавыя прыметнікі маюць значэнне "валодае ўла-

сцівасцямі таго, мае ці змяшчае (нярэдка ў вялікай меры) тое, што

абазначана ўтваральным словам”: абрыў -- абрывісты, агністы, багні-

сты, балоцісты, валакністы, галасісты, гарысты, залацісты, каласісты,

квяцісты, мускулісты, падзолісты, пушысты, рабрысты, скалісты, сма-

лісты, ухабісты, !
Утваральнымі выступаюць назоўнікі невытворныя: глей -- глеісты,

скала -- скалісты; з суфіксамі: -ак (суглінак -- сугліністы), -к- (квет-

ка -- квяцісты), -ын (маршчына -- маршчыністы), з нулявым суфіксам
(навар - наварысты). :

Перад суфіксам парпа-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: бало-
та -- балоцісты; заднеязычныя -- з шыпячымі: лапух - лапушысты,

парог -- парожысты. Фіналі ўтваральных слоў -ін-, -ак-, -к-, -ыў- адся-
каюцца: суглінак -- сугліністы, выбоіна -- выбоісты, фанабэрыя -

фанабэрысты.
Націск пераважна на тым жа складзе, што і ва ўтваральным сло-

ве, радзей -на суфіксе.
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Тып прадуктыўны.

Прыметнікі, утвораныя ад саміх прыметнікаў звычайна --

адназоўнікавых), абазначаюць вялікую колькасць таго ці прымесь або

падабенства да таго, што названа ў аснове прыметніка: агромны --

агромністы, вадзяністы, крывяністы, ледзяністы, пясчаністы, сярністы,

тарфяністы, травяністы, шаўкавісты.

Утваральцымі выступаюць прыметнікі з суфіксамі гн, “ан-, “Ян,

гав- (-яв-), -ов- і інш.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове.

Тып прадуктыўны.

Аддзеяслоўныя прыметнікі абазначаюць схільнасць да дзеяння,

вазванага ўтваральным словам: адрываць -- адрывісты, задзірысты, па-

кладзісты, пералівісты, развесісты, раскідзісты, учэпісты.

Утваральнымі выступаюць звычайна прэфіксальныя дзеясловы; кан-

цавая галосная інфінітыўнай асновы, а таксама -ва-, -іва- адсякаюцца:

залівацца -- залівісты, учэплівацца -- учэпісты.

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюццаз мяккімі: надры-

ваць -- надрывісты.

У прыметніках, утвораных ад прэфіксальных дзеясловаў, націск на

корані, у астатніх -- на суфіксе,

Тыл прадуктыўны.

Адлічэбнікаў утвораны толькі два словы: два -- дваісты, тры --

зраісты; ад прыслоўя ў адно -- знарочысты (ад знарок).

б 644. Суфікс,-к-.Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвараюцца якасныя

прыметнікі звычайна ад назоўнікаў і дзеясловаў.

Адназоўнікавыя прыметнікі абазначаюць 'мае ў сабе тое, ха-

рактарызуецца тым, што названа ўтваральным словам": вада -- вадкі,

глейкі, гразкі, гулкі, звонкі, мелкі, салодкі, слізкі, цяжкі.

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: мель--

мелкі, гразь -- гразкі.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове.

Тып малапрадуктыўны.

Аддзеяслоўныя прыметнікі маюць значэнне 'схільны да дзе-

яння ці здольны выклікаць дзеянне, названае ўтваральным словам":

гібкі, гяцткі, грузкі, даўкі, клейкі, колкі, коўзкі, ліпкі, ломкі, мылкі,

плаўкі, сыпкі, цуткі.

Утваральнымі выступаюць асновы беспрэфіксальных дзеясловаў:

вязнуць -- вязкі, зябнуць З. зябкі, часам уся форма інфінітыва: гнуць --

гнуткі. ,

Перад суфіксам парна-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі: мы-

ліць-- мылкі, звінець - звонкі; в--ў: плавіць -- плаўкі; ж-- 8: дры-

жаць -- дрыготкі.
Націск на аснове (а ле трапяткі).

Тып прадуктыўны.

6 645. Суфікс -ск-. Пры дапамозе суфікса -ск- і яго вытворных ад

асноў назоўнікаў утвараюцца адносныя прыметиікі з агульным

значэннем 'які адносіцца да таго або ўласцівы таму, што названа ўтва-

ральным словам”. Утваральнымі выступаюць наступныя групы назоў-

нікаў: 1) назоўнікі са значэннем асобы; 9) назоўнікі са значэннем наз-

вы жыхароў, краін, народаў і плямён; 3) назоўнікі са значэннем назвы

жывёл; 4) уласныя геаграфічныя назвы; 5) назоўнікі са значэннём пор

года і месяцаў; б)назоўнікі са значэннем канкрэтных прадметаў і роз-

ных паняццяў.
Прыметнікі ад назоўнікаў першай групы маюць значэнне 'які иа-

лежыць, уласцівы таму, мае адносіны да таго, што названа ўтвараль-
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ным словам": акцёр - акцёрскі, аўтарскі, афіцэрскі, бухгалтарскі, док-

тарскі, дырыжорскі, камандзірскі, партызанскі, піянерскі, пралетарскі,
рэжысёрскі, снайперскі, шахцёрскі, штурманскі. Сюды прымыкаюць
таксама прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў, якія абазначаюць калек-
тывы, аб'яднанні, ідэалагічныя плыні і г. д: грамадства - грамадскі,
камсамольскі, ленінскі, людскі.

Прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў другой групы, суадносяцца
таксама з назвамі краін: балгарскі (балгары і Балгарыя), беларускі,
грузінскі, іранскі, скіфскі, татарскі.

Прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў трэцяй групы, прадстаўлены
асобнымі словамі: зверскі, конскі, свінскі.

Прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў чацвёртай групы, абазначаюць
прымету па адносінах да месца, абазначанага ўтваральным словам:
Барысаў -- барысаўскі, быхаўскі, бярэзінскі, гомельскі, добрушскі, ка-
пыльскі, кобрынскі, лепельскі, мядзельскі, пінскі, ружанскі, старобін-
скі, столінскі, чэрвеньскі.

Прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў пятай групы, выражаюць пры-
мету па адносінах да часу, абазначанага ўтваральным словам: восень-
скі, жнівеньскі, ліпеньскі, снежаньскі. Блізка стаяць да гэтай групы
прыметнікі, утвораныя ад назваў свят: кастрычніцкі, купальскі, перша-
майскі.

Прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў шостай групы, выражаюць
прымету па адносінах да ўстановы, тэрыторыі, вучэнняі г. д., названых
утваральным словам: акіянскі, гарадскі, завадскі, канцылярскі, марскі,
медыцынскі, сельскі, філасофскі.

Утваральнымі выступаюць назоўнікі невытворныя: скіф -- скіфскі,
конь -- конскі; з суфіксамі: -ак (рыбак - рыбацкі), -нік (разбойнік -
разбойніцкі), -ук (паляшук -- паляшуцкі), -ыст (дзекабрыст -- дзекаб-
рысцкі), -ар (арганізатар -- арганізатарскі), -цель (прыяцель - пры-
яцельскі), -енн- (упраўленне -- упраўленскі), -ішч- (Гарадзішча -- га-
радзішчанскі); складаныя назоўнікі з кампанентамі -горад, -град: ле-
нінградскі, ноўгарадскі; абрэвіятуры: абкомаўскі, камсамольскі.

У залежнасці ад будовы ўтваральнай асновы суфіксе -ск-, захоўваю-

чы ўласцівае яму значэнне, ускладняецца і выступае ў выглядзе наступ-
ных варыянтаў -анск- (-янск-), -енск-, -аўск-, -оўск-, -ейск-, -ійіск-

(Сыйск-), -гінск- (-ынск-).
Фармант -анск- (-янск-), -іянск- (-ыянск-) пераважна маюць пры-

метнікі ад гёаграфічных назваў на -ч, -ча, -ша, -шча, -жа, -ля, -ма, -на,
гня, -та, -це і з некаторымі іншымі асновамі: Нарач - нарачанскі, Ёл-

ча -- елчанскі, Орша - аршанскі, Селішча - сёлішчанскі, Нароўля -

нараўлянскі, Карма - кармянскі, Хлеўна-- хляўнянскі, Вусце -вус-

цянскі. Сюды ж адносіцца рад прыметнікаў, утвораных ад іншамоўных

геаграфічных назваў: амерыканскі, афрыканскі, італьянскі, мараканскі,
неапалітанскі, перуанскі. , ,

Фармант-енск-выступае пераважна ў прыметніках ад геаграфічных

назваў па -ба, -ва, -ля, -на, -ня: Газьба 22 газьбенскі, Зэльва - зэльвен-

скі, Відомля -- відомленскі, Рагозна -- рагозненскі, Стрэльня -- стрэль-

ненскі.
Фармант -оўск-. (-ёўск-), гаўск- (-еўск-) выступае пасля зычных

(апрача г, к, х) у прыметніках, утвораных ад пекаторых агульных на-

зоўнікаў, а таксама ў асабовых назоўніках мужчынскага роду І ўлас

ных пазоўніках, якія з'яўляюцца прозвішчамі асоб мужчынскага полу

або геаграфічнымі назвамі, абрэвіятурамі агульнымі і ўласнымі: вера-

сень -- вераснёўскі, лістападаўскі; бацькоўскі, вучнёйскі, дзедаўскі,

каралеўскі, краўцоўскі, сяброўскі, коласаўскі, купалаўскі, чапаёўскі;
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дняпроўскі, нёнанаўскі, пустынкаўскі, старынкаўскі, цэрнеўскі; дзетса-

даўскі, уралмашаўскі.

Фармант -ейск- выступае ў прыметніках, утвораных ад назоўнікаў

з асновай на -іў- (ыў): армія -- армейскі, архейскі (ггал.), біблейскі,

гвардзейскі, Асобна стаіць прыметнік еўрапейскі, утвораны ад асновы

назоўніка ЁЕўроп-а, .

Фармант-іск-(-ыйск-) выступае ў асобных прыметніках, утвораных

ад агульных і ўласных назоўнікаў на зычпы: алімпійскі, балтыйскі,

камбаджыйскі, піфагарэйскі.

Фармант -інск- (С-ынск-) выкарыстоўваецца ў прыметніках, утвора-

ных ад агульных асабовых назоўнікаў жаночага роду і ўласных назоў-

нікаў, якія з'яўляюцца геаграфічнымі назвамі: екацярынінскі, маця-

рыяёкі, гагрынскі, сочынскі, чыцінскі, У прыметніку братэрскі вылуча-

ецца суфіке -эрск-і.

Перад суфіксам-ск. чаргуюцца задпеязычныя з шыпячымі: Волга -

волжскі, чэхі --чэшскі.

Утварэнне прыметнікаў ад назоўнікаў з асповайна к, 7, ц, ч супра-

ваджаецца паяўленнем спалучэння цк на месцы кск, тТск, цск, чск: Га-

радок -- гарадоцкі, студэнт -- студэнцкі, кравец -- кравецкі, ткач--

ткацкі. У прыметніках ад іншамоўных геаграфічныхі этнічных назваў

на х, к гэтыя зычныя перад суфіксам -ск- на пісьме захоўваюцца: ка-

зах

-

-казахскі, узбек -- узбекскі.
:

Перад суфіксам-іяск- парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі:

Куба -- кубінскі, Чыта -- чыцінскі.

Беглы галосны асновы ўтваральнага слова захоўваецца перад -цк:

купец -- купца-- купецкі, Егіпет - Егіпта -- егіпецкі, а перад -оўск--

адсутнічае: Выселак -- Выселка -- высялкоўскі, У некаторых выпадках

нулявы галосны асновы ўтваральнага слова чаргуецца з галосным е

або 0: міністр -- міністэрскі, шляхта -- шляхецкі, Літва -- літоўскі,

Масква -- маскоўскі.

Утзарэнне прыметнікаў суправаджаецца адсячэцнем часткі ўтва-

ральных асноў:а) канцавойгалоснай нескланяльных назоўнікаў: Баку --

бакінскі, Туапсэ -- туапсінскі; б) спалучэння гі. Сыр): канцылярыя --

канцылярскі, пралетарый -- пралетарскі; в) канцавога зычнага ў назоў-

ніках з падвоеным зычным: праўленне -- праўлеёнскі, Балонне -- балон-

скі, Зарэчча -- зарачанскі; г) -ец/-ц асноў асабовых назоўнікаў, а так-

сама этнонімаў: якабінец-- якабінскі, афрыканец -- афрыканскі; д)

-крак асноў агульных і ўласных пазоўнікаў перад суфіксам -ск-: ураў-

нілаўка -- ураўнілаўскі, Ямайка -- янайскі, Навагрудак -- навагрудскі;

с) -л асноў на -ўл: Яраслаўль -- яраслаўскі.

Накладванне суфікса -ск- на фіналь -ск (-дк) утваральнай асновы

назіраецца ў прыметніках ад беларускіх і рускіх танонімаў: Мінск --

лінскі, Бранск -- бранскі, Брацк -- брацкі, а таксама ў прыметніках ад

тапопімаў з асвовай на с: Адэса -- адэскі, Праванс -- праванскі, Узльс--

уэльскі,
Нерэгулярныя суадносіны асноў: негр -- негрыцяйскі, Мальтце -

лальтузіянскі, Генуя -- генуэзскі, Ангола -- ангалезскі, Конга -- канга-

лёзскі, Тога -- тагалезскі, Персія -- персідскі, Уфа--уфімскі, Поль-

шча -- польскі, Данія -- дацкі, Турцыя, турак -- турэцкі, цукцы чу-

коцкі,
У прыметніках на “скі, -цкі націск па тым складзе, што і ва ўтвараль-

ным слове: грузін - грузінскі, ліпень -- ліпеньскі, Лагойск -- лагойскі,

кастрычнік -- кастрычніцкі, або па перадапошнім складзе (пераважна

ў тых выпадках, калі ва ўтваральшым слове ёп на першым або па апош-

нім складзе): грамада -- грамадскі, міністр - міністэрскі, немец -- ня-
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мецкі, турак -- турэцкі, чукчы-- чукоцкі, шляхта - шляхецкі; Бухара--
бухарскі, Масква -- маскоўскі, сяло -- сельскі і інш. Выключэнне:
горад -- гарадскі, мора -- марскі, хутар -- хутарскі,

У прыметніках на -оўскі, -ёўскі націск на суфіксе: бацькоўскі, дзя-
доўскі, вучнёўскі; у словах на -аўскі, -еўскі -- на тым складзе, што і ва
ўтваральнымслове: нёланаўскі.

У прыметніках з фармантам -аяск- (-янск-) націск пераважна на
тым складзе, што і ва ўтваральным слове: вальтэрыянец -- вальтэры-
янскі, гегельянец -- гегельянскі, ПарэЭчча-- парэчанскі, але патры-
цый- патрыцыянскі, рэспўбліка -- рэспублікёнскі, Вісце -- вусцянскі,
Парач -- нарачанскі, Нароўля -- нараўлянскі, Орша аршанскі, Руд-
ня -- руднянскі, Туроўля -- тураўлянскі, Хлёўна -- хляўнянскі і інш.

У прыметніках з фармантамі -еёск-, -ійск (-ыйск) націск на суфіксе:
біблёйскі, гвардзёйскі, гўрапёйскі; алімпійскі, балтыйскі.

У прымстніках з фармантам-енск- націск на тым складзе, што і ва
ўтваральным слове: Гліна -- глінёнскі, Рагдзна -- рагозягнскі, Хобнае--
хобнёнскі.

Найбольшую прадуктыўнасць у сучаснай беларускай мове маюць
фарманты-ск-, -цк- (-цек-, -чск-), -оўск-, -аўск- (-еўск-), -анск- (-янск-),
“іянск- (-ыянск-). Астатнія адносяцца да малапрадуктыўных.

ў 646. Суфікс (-ашн-). Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвараюц-
ца прыметнікі ад прыслоўяў: дома -- дамашні, заўчарашні, знешні,
сягонняшні, цяперацшні, заўсёдашні, тамашні, нікудьццні і інш.

Фармант -ашн-і выступае ў прыметніках ад прыслоўяў на зычны
(там -- тамашні) ці пры адсячэнні галоснага (заўсёды -- заўсёд-ашні).

Націскпа перадсуфіксальнымскладзе.
Тып непрадуктыўны.
6 647. Суфіксы-ач- (-яч-), -уч- (-юч-). Пры дапамозе гэтых суфіксаў

ад дзеясловаў утвараюцца пераважна якасныя прыметнікі са зна-
чэннем “схільныда таго або мае ўласцівасці, адзнакі таго, што названа
ўтваральным словам": блішчаць -- бліскучы, ранцчы, ляжачы, стаячы.

Утваральцымі выступаюць непераходныя і пераходныя дзеясловы на
гаць (яць): ліняць -- лінючы, рэзаць - рэжучы, трашчаць - траскучы;
на -ець (-эць): вісець -- вісячы, звінець -- звіначы, грымець - ерыму-
чы, ляцець -- лятучы; на -іць (-ыць): мысліць -- мыслячы, падыходзіць-
падыходзячы, хадзіць хадзячы; на -оць: калоць -- калючы, колючы;
на -уць: цягнуць -- цягучы; на зычны: бегчы- бягучы, весці - вядучы,
несці-- нясучы, паўзці -- паўзучы, пячы -- пякучы, цячы -- цякуча,

Ад асновы дзеясловаў цяперашняга часу ўтвораны прыметнікі бў-
дучы, жывучы, плывучы, адстаючы, арганізуючы, акаючы (лінев.), блц-
каючы, кіруючы, пульсуючы.

Грыметнікі пахучы, цягучы ўтвораны ад пахчуць, цяенуць з адся-
чэпнем фінальчага зычнага -н- утваральнай асновы.

Перад суфіксам парца-мяккія зычныя чаргуюцца з цвёрдымі; зад-
неязычныя -- з шыпячымі: рыпець -- рыпучы, грымець -- грымучы, вя-
заць -- вяжучы, плакаць -- плакучы, а таксама с--ш: пісаць пішу-
чы; шч -- ск: трашчаць --траскучы.

У прыметніках, утвораныхад інфінітыўнай асповы, націск пераважна
на суфіксе, а ад формы цяперашняга часу -- на тым складзе, што і ва
ўтваральным слове.

Тып прадуктыўны ў галіне навукова-тэхнічнай тэрміналогіі.
6 648. Суфіксы -ашч- (-яшч-), -ушч- (-юшч-). Пры дапамозе гэтых

суфіксаў утворана нязначная колькасць прыметнікаў (ад асноў дзея-
словаў) са значэннем 'які характарызуецца дзеяннем, названым

утваральным словам" з канкрэтызацыяй "схільны да дзеяння” ці 'вынік
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дзеяння”: валачыць -- валачашчы, гуляшчы, заваляшчы, прапашчы, за-

грабушчы.
Утваральнымі выступаюць тыя тыпы дзеясловаў, што і пры ўтварэн-

ні прымстнікаўз суфіксамі -ач-, -уч- (гл. 5 647).

Націск яа суфіксе.

Тып непрадуктыўны. Усе прыметнікі гэтага тыпу належаць да раз-

моўнага стылю.

5 649. Суфікс -л-. Прыметнікі з гэтым суфіксам маюць значэнне

зякі знаходзіцца ў стане, што выкліканы працэсам, названым утвараль-

ным словам”: адстаць -- адсталы, гарэлы, гнілы, кіслы, разлезлы, цвілы,

бывалы, мінулы, чулы, беглы, рослы, прышлы.

Прыметнікі на -лы (асабліва ад прэфіксальных дзеясловаў) суадио-

сяцца з адпаведнымі дзеепрыметнікамі: ахрыплы, азызлы, вымерзлы,

звар'яцелы, пачарнелы,

Націск пераважна на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове, В Ы-

ключэнне: працяглы, гніль, настылы, падгнілы, прастылы, дарослы,

перарослы, прарослы, здйшлы, прыйшлыі некаторыя іншыя.

ў 650, Суфіксы-ім-, -0я- (-ем-). Прыметнікіз гэтымі суфіксамі маюць

значэнне 'здольны падвергпуцца дзеянню ці выканаць дзеянне, назва-

нае ўтваральным словам": дзяліць -- дзялімы, любімы, судзімы, цярпімы,

ядомы (ад ядуць), магчымы (ад формы інфінітыва магчы, з адсячэннем

фінальнага галоснага), значымы (лінгв.), вядомы, рухомы, знаёмы (ад

знаць).
Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

ў 651. Суфіксы нс, здн: -ён-), -ен-. Прыметнікі з гэтымі суфіксамі

маюць значэнне падвержаны дзеянню ці заключае вынік дзеяння, на-

званага ўтваральным словам": вязаць -- вязаны, мочаны, ранены, салё-

ны, сушаны.
'

Прыметнікі з суфіксам-н- утвараюцца ад пераходных і непераходных

дзеясловаў незакоцчанага трывання на -аць, “іць: дыпламаваны, жада-

ны, кваліфікаваны, мяшаны (спец.), даданы, (лінгв.), каханы, паліваны,

складаны, гашаны (спец.), кошаны, крышаны, мечаны, мочаны, ноша-

ны, пудраны.

Прыметнікі з суфіксамі -он- (Сён-) утвораны ад дзеясловаў на -ыцёе

Сіць), -ыцца Сіцца), -нуць, -чы: адушавіць -- адушаўлёны (грам.),

вучоны, куплёны, пранікнёны, салёны, сцеражоны, улюбёны, шалёны.

Прыметнікі з суфіксам -ён утвораны ад асновы інфінітыва на -ыць

(-іць) пераходных дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання:

галіць -- голены, дублены, здаволены, знясілены, крадзены, кроены,

маслены, надломлены, насуплены, прасветлены, прасолены, разгублены,

раздроблены, смалены, узброены, упэўнены.

Націск звычайна на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове. Зме-

на націску назірасцца ў выпадках аманіміі прыметнікаў з суфіксам

гон- (-ён-) з адпаведнымі дзеепрыметнікамі: вучоны (дзеепрым. вучаны"

куплёяны(куплены), салёны (солены).

Прадуктыўнасць маюць фарманты -н-, -ён-; -Он- (-ен-)-- малапра-

дуктыўны.
ў 652. Суфіке -т-, Прымстнікі з гэтым суфіксам маюць тое значэнне,

што і з суфіксамі-н-, ен.

Яны ўтвараюцца ад дзеяслова ў на -аць, -ыць (-іць), -оць, -нуць

і ад асноў па зычны пераходных і непераходных дзеясловаў закончана-

ра і незакончанага трывання: адкрываць -- адкрыты, біты, віты, гнуты,

жалы, забіты, знябыты, колаты, мыты, мяты, надзьмуты, пацёрты, прад-

узяты, пракляты, прыўзняты, разбіты, развіты, Некаторыяз прыметнікаў
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суадносяцца з дзеепрыметнікамі; іншыя не маюць такой суадноснас-

ці (заўзяты, зацяты). .

Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып прадуктыўны.

Прыметнікі з суфіксамі суб'ектыўнай ацэнкі

і стылістычнай мадыфікацыі

6 653. Пры дапамозе суфіксаў суб'ектыўнай ацэнкі ад якасных пры-

метнікаў утвараюцца прыметнікі з разнастайнымі дадатковымі адцен-

нямі -- ласкальнасці, памяншальнасці, павелічальнасці, узмацняльнасці,

зневажальнасціі г.Д.

 Суфіксыса структурным элементам-к-

6 654. Суфікс -еньк- (-эньк-, -аньк- не пад націскам). Прыметнікі з

тэтым суфіксам маюць ласкальнае значэнне ці паказваюць на зменша-

ную або павялічаную меру якасці, названай утваральным словам: бе-

лы -- беленькі, жоўценькі, кругленькі, маленькі, новенькі, старэнькі, су-

хенькі, худзенькі, чысценькі.
Утваральныя прыметнікі -- невытворныя (крывы-- крывенькі, ста-

ры -- старэнькі) і з суфіксамі: -ават- (рыжаваты --рыжаваценькі), -яв-

(бялявы -- бялявенькі), -к- (вузкі-- вузенькі), -ок- (высокі -- высо-

кенькі).
Перад суфіксам фіналь утваральных асноў -к- адсякаецца; парна-

цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: вясёлы-- вясёленькі, кароткі --

кароценькі.
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове.

Тып высокапрадуктыўны.
ў 655. Суфікс -утк. (-ютк-). Прыметнікі з гэтым суфіксам абазнача-

юць высокую ступень якасці адпаведна спалучэнням утваральных пры-

метнікаў са словамі вельмі, зусім, надта: белы -- бялюткі, драбнюткі,

паўнюткі, раўнюткі, танюткі, чысцюткі.

Утваральныя прыметнікі -- невытворныя (белы-- бялюткі) і з суфік-

самі: -к- (тонкі -- танюткі), -н- (дробны -- драбнюткі).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі; фіналь

гк- адсякаецца: тонкі -- танюткі.
Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны.
ў 656. Суфікс, -усеньк-(-юсеньк-). Прыметнікі з гэтым суфіксам

маюць тое значэнне, што і зсуфіксам-ўтк- (-ютк-): бялюсенькі, драб-

нюсенькі, малюсенькі, паўнюсёнькі, раўнюсенькі. Марфаналагічныя

працэсыі ўтваральныя словы тыя, што і ў папярэднім тыпе. Утварэнні

менш пашыраны ў літаратурнай мове, чымЗ суфіксам -утк- (-ютк-).

(ТСБМдае толькі бялюткіі драбнюткі і не фіксуе ўтварэнняў бялю-

сенькі і драбнюсенькі.)
6 657. Суфікс,-ечк-. Прыметнікі з гэтым суфіксам выступаюць як

словаўтваральныя варыянты да слоў з суфіксам -усенек-: зелянюсёнеч-

кі, малюсенечкі, танюсенечкі, ціхусенечкі, :

Тып малапрадуктыўны.

Суфіксыса структурным элементам-н-

Ў 658. Суфікс -озн-. Прыметнікі з гэтым суфіксам маюць значэнне

высокай мерыякасці.
Перад суфіксам -дзя- фіналь утваральнай асновы -ок- адсякаецца:

глыбокі -- глыбозны.
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Націск на суфіксе.
Тып пепрадуктыўны.

ў 659. Суфікс :234-. Прыметнікі з гэтым суфіксам маюць значэнне

высокай меры якасці: велічэзны, высачэзны, глыбачэзны, даўжэзны,

таўшчэзны, шырачэзны. Утваральныя -- прыметнікі бяссуфіксныя:

боўгі -- даўжэзны і з суфіксам -ок-: высокі -- высачэзны. Перад суфік-

сам чаргуюцца заднеязычныяз шыпячымі, а таксама ст--шч: доўгі --

даўжэзны, шырокі -- шырачэзны, тоўсты-- таўшчэзны.

Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

5 660. Суфікс -ённ- (-энн.). Прыметнікіз гэтым суфіксам маюцьзна-

чэнне высокай меры якасці: высокі-- высачэнны, здаровы-- здара-

венны,
Націск на суфіксе. .
Тыл непрадуктыўны.

.

5 661. Суфікс -эразя-. Прыметнікі з гэтым суфіксам маюць зна-

чэнне высокай меры якасці: даўжэразны, таўшчэразны, Яны сінаніміч-

ныя ўтварэнням на -ёенны, -езны, маюць тыя ж марфаналагічныя пры-

меты.
Націскна суфіксе.

Тып непрадуктыўны,

5 662. Адзінкавымі словамі прадстаўлены ўтварэнні з суфіксамі

гізн-ы (вялізны -- ад вялікі, з адсячэннем гік) і -ізарн-ы (велізарны);

апошні прыметнік можна кваліфікаваць і як словаўтваральны дублет

слова вялізны (з суфіксам -арн-ы).

Нульсуфіксальныя прыметнікі

6 663. Нульсуфіксальным спосабам прыметнікі ўтвараюцца ад пры-

слоўяў, назоўнікаў і дзеясловаў, ;

Адпрыслоўныя прыметнікі маюць значэнне параўнання; яны

ўтвораны ад форм вышэйшай ступені прыслоўяў з суфіксамі -ейш-

(-эйш-), -ш-: больш-- большы, менш -- меншы, лепш-- лепшы, горш --

горшы.
Тып непрадуктыўны. ;

Адназоўнікавыя прыметнікі маюць прыналежнае або аднос-

нае значэнне: авечка

-

-авечы, воўчы, мядзведжы, заячы, чалавечы, за”

латы, будны, рабочы, пакаты.

Чаргуюцца к--ч, ц--ч, т--ч, а таксама мяккія зычныя з цвёрды-

мі: бык--бычы, заяц -- заячы, работа -- рабочы, будзень -- будны.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове (будзень --

бўдны), або на канчатку (залатеі, свіна).

Тып непрадуктыўны.
Аддзеяслоўныя прыметнікі маюць значэнне 'які характары-

зуецца дзеяннем, названым утваральным словам”: жыць (жывуць) --

жывы, любы, праезджы, прахожы, прыезджы, хворы.

Чартуюцца дз--ж: праходзіць -- прахожы; мяккія зычныя з цвёр-

дымі: любіць -- любы.

Тып непрадуктыўны.

Прэфіксальныя прыметнікі

6 664. Гэтыя прыметнікі ўтвараюцца ад саміх прыметнікаў.

ў 665. Прыметнікі з прэфіксам а- абазначаюць адсутнасць прыме-

ты, названай утваральным словам: алагічны, амаральны, анармальны,

апалітычны, арытмічны, асіметрычны, асінхронны.
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Утваральнымі могуць выступаць як прыметнікі (маралоны -- ама-

ральны), так і назоўнікі з прэфіксам а- (алагізм - алагічны, арыт-

мія--арытмічны). У апошнім выпадку ўтварэнне, прыметиікаў адбы-

ваецца суфіксальнымспосабам.

Тып прадуктыўныў навуковай тэрміналогіі.
б 666. Прыметнікі з прэфіксам анты- абазначаюць прымету, суп-

рацьлеглую або супрацьпастаўленую той, што названа ўтваральным

словам: ваенны -- антываенны, антыгістарычны, антыграмадскі, анты-

дэмакратычны, антынавуковы, антынародны, антыпартыйны, антырэлі-
гійны, антысанітарны, антыфашысцкі.

Некаторыя прыметнікі суадносяцца з назоўнікамі, якія маюць гэ-

ты прэфікс: антыбіётыкі -- антыбіятычны, антысеміт -- антысеміцкі,

антысептыка -- антысептычны. У такім выпадку ўтварэнне названых

прыметнікаў можа разглядацца і як суфіксальнае.
Тып прадуктыўны, асабліва ў грамадска-палітычнай і навукова-

тэхнічнай тэрміналогіі.
ў 667. Прыметнікі з прэфіксам архі- абазначаюць вышэйшую ці

самую высокую ступень праяўлення прыметы, названай утваральным

словам: архіасцярожны, архігеніяльны, архімодны, архінебяспечны,

архірэакцыйны,
Тып прадуктыўныў кніжных стылях мовы.
6 668. Прыметнікі з прэфіксам без- (бес-, бяз-, бяс-) маюць зна-

чэнне адсутнасці або супрацьлегласці, Яны суадносяцца: а) са слова-

злучэннямі, куды ўваходзіць беспрыставачны прыметнік-азначэнне, і

маюць значэнне адсутнасці таго, што названа гэтым словазлучэннем:

бяз'ядзерная (зона) --'якая (зона) характарызуецца адсутнасцю

ядзернага ўзбраення"; аналагічна безнаяўны (разлік) --'без наяўных

грошай”, безатамны, бездухоўны; б) з беспрэфіксальным прыметнікам

і абазначаюць прымету, супрацьлеглую той, якая названа ўтваральным

словам: адказны-- безадказны, безнаціскны, бяспісьменны, бяздзейны;

в) з беспрэфіксальнымі прыметнікамі, утворанымі ад назоўнікаў (з да-

памогай суфіксаў -н-, -ов-, -іст- і інш.), і абазначаюць прымету па ад-

сутнасці таго, што названа назоўнікамі: безбілетны, бездэфектны, без-

зямельны, бяскласавы, бяскрайні, бяспланавы.

Тып прадуктыўныў спецыяльнай тэрміналогіі.

. Заўвага. Прыметнікі тыпу бязногі, бязрукі адносяцца да прэфіксальна-нульсу-

фіксальных утварэнняў (гл. ў 707).

5 669. Прыметнікі з прэфіксам гіпер- называюць якасць, якая пе-

равышае межытой, што названа ўтваральным словам (яны сінаніміч-

ныя прыметнікам з прэфіксам звыш-): гукавы-- гіпергукавы, гіпергеа-

метрычны, гіпердактылічны, гіперкомплексны.

Тып набывае прадуктыўнасць у павуковай тэрміналогіі,

6 670. Прыметнікі з прэфіксам да- маюць значэнне 'які папярэдні-

чае па часу таму, што названа словазлучэннем з утваральным прыкет-

нікам або назоўнікам, ад якога ўтворан прыметнік: дагістарычны,

дакапіталістычны, дапятроўскі, дарэвалюцыйны, дасавецкі, дахрысці-

янскі, даваенны, даледніковы, даўрачэбны, дашлюбны. '

Тып прадуктыўны ў кніжных стылях мовы.
5 671. Прыметнікі з прэфіксам за- складаюць тры тыпы.

1. Прыметнікі са значэннем 'які знаходзіцца па той бок, за межамі

таго, што названа словазлучэннем з утваральным прыметнікам": закас-

лійскі, запалярны, занаціскны (лінгв.), закрытычны (тэхн).

9. Прыметнікі са значэпнямі: а) 'які нязначна перавышае ступень

якасці, названай утваральным словам”; б) 'які зиачиа перавышае сту-

ЗІ



пень якасці, названай утваральнымсловам”: завузкі, завялікі, задарагі,

задоўгі, залішні, замалады, зашырокі, зацесны.

Першытып набывае прадуктыўнасць у павуковай тэрміналогіі, дру-

гі--у гутарковымстылі.
6 672. Прыметнікі з прэфіксам звыш- складаюць два тыпы.

1. Прыметнікі, якія абазначаюць крайне высокую ступень праяў-

лення прыметы, названай утваральным словам: гукавы -- звышгукавы,

звышдалёкі, звышмагутны, звышустойлівы, звышсучасны, звышнату-

ральны.
Тып прадуктыўны ў навукова-тэхнічнай тэрміналогіі і публіцыстыч-

най мове.
9. Прыметнікі са значэннем перавышэння якасці, названай утва-

ральным прыметнікам: натуральны-- звышнатуральны, Звышпланавы,

звыштэрміновы, звышчалавечы.
Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мове.

6 673. Прыметнікі з прэфіксам каля- маюць зиачэпне: а) 'які зна-

ходзіцца каля ці непадалёку ад таго, што названа назоўнікам, ад яко-

га ўтвораны суадносны прыметнік": воблачны-- калявоблачны, калязем-

ны, калямесяцавы; б) 'які прымыкае да таго, што названа словазлу-

чэннем з утваральным прыметнікам": калялітаратурны, калянавуковы,

каляпартыйны. Для гэтых прыметнікаў характэрна экспрэсія непа-

хвальнасці.
Тып набывае прадуктыўнасць у кніжных стылях мовы.

ў 674. Прыметнікі з прэфіксам між- абазначаюць прымету паводле

словазлучэння з утваральным прыметнікам: ліжарабскі (між арабскі-

мі краінамі), міжінперыялістычны, міжсацыялістычны.

Тып набывае прадуктыўнасць у грамадска-палітычнай і навуковай

тэрміналогіі.
б 675. Прыметнікі з прэфіксам ине- (ня-) абазначаюць  адсут-

насць таго ці супрацьлегласць таму, што названа ўтваральным

словам: абавязковы-- неабавязковы, неактуальны, невыразны, недаска-

налы, некультурны, ненатуральны, непаслядоўны, неспрыяльны, не-

ўласцівы, нешматлікі, нядужы, няхітры, няцвёрды, нячулы, няшчыры,

няясны, !

Часам утварэнні з не- (ня-) маюць значэнне няпоўнай супрацьлег-

ласці (недурны, някепскі, немалы).
Тып высокапрадуктыўны.
б 676. Прыметнікі з прэфіксам небез- (небес-) абазначаюць сту-

пень праяўлення прыметы, названай утваральным словам: вядомы --

небезвядомы, небясшкодны, небязгрэшны, небеспасняховы.

Тып набывае прадуктыўнасць у кніжных стылях мовы.

б 677. Прыметнікі з прэфіксам лаза- маюць значэнне “больш ранні

ў параўнанні з тым, што названы ўтваральным словам”: леташні

-

па-

Залеташні, мінулы -- пазамінулы, учарашні -- пазаўчарашні.

Тып непрадуктыўны.
Утварэнні суадносяцца таксама з прыслоўямі з прэфіксам паза-

і могуць разглядацца як суфіксальныя (суфікс -шн-).

б 678. Прыметнікі з прэфіксам пасля- абазначаюць прымету, якая

ўзнікла пасля той, што названа ўтваральным прыметнікам: гарантый-

ны -- паслягарантыйны, паслякастрычніцкі, пасляледавіковы, пасля-

майскі.
Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мове.

6 679. Прыметнікі з прэфіксам перад- маюць значэнне 'які непа-

срэдна папярэдпічае таму, што названа ўтваральным словам": абе-

дзенны -- перадабедзенны, перадаперацыйны, перадапошні, перадвес-
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навы, перадвыбарчы, перадвыхадны, перадмайскі, пераднавагодні, пе-

радстарэчы.
Тып прадуктыўны.
6 680. Прыметнікі з прэфіксам пост- антанімічныя да слоў папя-

рэдняга тыпу і выкарыстоўваюцца ў спецыяльнай тэрміналогіі: постін-

фекцыйны, пострадыяцыйны,
Тып набывае прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі.

6 681. Прыметнікі з прэфіксам пра- складаюць два тыпы.

1. Прыметнікі са значэннем "неадпаведнытаму, супрацьлеглытаму,

што названа ўтваральным словам": мудры -- прамудры, праславуты.

Тып непрадуктыўны.
2. Прыметнікі са значэннем "прыхільныда таго, што названа слова-

злучэннем з утваральным прыметнікам”: праатлантычны, праамерыкан-

скі (адпавядае амерыканскім інтарэсам), праймперыялістычны.

. Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мове.

6 682. Прыметнікі з прэфіксам пры- маюць значэнне "які знаходзіц-

ца ў непасрэднай блізкасці з тым, што названа словазлучэннем з ўтва-

ральным прыметнікам”: прыазоўскі, прыбалтыйскі, прыпалярны (пры

Азоўскім, Балтыйскім моры, пры Палярным крузе).

Тып набывае прадуктыўнасць у геаграфічнай тэрміпалогіі. У пры-

метніку прыўдалы прэфікс надае ўзмацняльнае значэнне (тое, што і

словы надта, вельмі).
ў 683. Прыметнікі з прэфіксам раз- (рас-) абазначаюць найвышэй-

шую ступень праяўлення якасці, названай утваральным словам: вясё-

лы -- развясёлы, разудалы.
Тып непрадуктыўны.
6 684. Прыметнікі з прэфіксам суб- маюць значэнне 'блізкі да таго,

што названа словазлучэннем з утваральным прыметнікам”: субарктыч-

ны (блізкі да арктычнага), субантарктычны, субальпійскі.

Тып набывае прадуктыўнасць у кніжных стылях мовы.

ў 685. Прыметнікі з прэфіксам супер- абазначаюць крайне высокую

- ступень праяўлення адпаведнай прыметы: модны-- супермодны, супер-

сучасны, суперэластычны, суперэфектны.
Тып набывае прадуктыўнасць у кніжных стылях мовы.

б 686. Прыметнікі з прэфіксамі супраць-[проці- маюць значэнне

супрацьлеглае ці супрацьнакіраванае ў адносінах да таго, што абазна-

чана ўтваральным прыметнікам ці словазлучэннем з гэтым прыметні-

кам: супрацьатамны, проціатамны (супраць атамнай зброі), супрацьпа-

ветраны, проціпаветраны, супрацьеніласны, проціеніласны, супрацьгры-

позны, процігрыпозна.
Тыпы набываюць прадуктыўнасць у кніжнай мове.

б 687. Прыметнікі з прэфіксам транс- абазначаюць прымету, звяза-

ную з рухам праз тэрыторыю, названую словазлучэннем з утваральным

прыметнікам: трансарктычны (праз арктычны пояс), трансеўрапейскі,

транссібірскі, трансакіянскі.
Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мове.

6 688. Прыметнікі з прэфіксам улетра- выражаюць празмерна вы-

сокую ступень праяўлення якасці: высокі -- ультравысокі, ультракарот-

кі, ультрамодны, ультраправы, ультрафіялетавы.
Тып прадуктыўны ў навуковай тэрміналогіі і публіцыстыцы.

б 689, Прыметнікі з прэфіксам экстра- называюць прымету, ие аб-

межаваную тым, што абазначана ўтваральным словам: эхстраліневіс”

тычны, экстразанальны.
Тып набывае прадуктыўнасць у навуковай тэрміналогіі.
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Прэфіксальна-суфіксальныя прыметнікі

6 690. Да ўласна прэфіксальна-суфіксальпых прыметнікаў нале-

жаць тыя, у якіх беспрэфіксальная частка самастойна не выкарыстоў-

васцца, мае іншы суфікс або адрозніваецца цаціскам, напрыклад:

марскі -- прыморскі, рачны -- зарэчны, а таксама ўтварэнні з прэфікса-

мі ад-, бяз-, за-, пад-, пры-, якія ў аднолькавай меры суадносяцца як з

назоўнікаміі прыназоўнікамі, так і з беспрэфіксальнымі прымсетніка-

мі: безбілетны пасажыр -- без білета (пасажыр) і білетны (пасажыр),

Прыметнікі З прэфіксамі анты-, да-, звыш-, пасля-, пра-, проці-/

супраць-, транс- адносяцца да прэфіксальных, утвораны ад адпавед-

ных прыметнікаў з дапамогай названых прэфіксаў: антынародны, да-

прызыўны, звышнатуральны, пасляродавы, прафашысцкі, проціракавы

(супрацьракавы), транскантынентальны,

Пры ўтварэнні прэфіксальна-суфіксальных прыметнікаў, апрача

названых прэфіксаў, прымаюць удзел суфіксы-н-, -ск- (з іх словаўтва-

ральнымі варыянтамі), -ов- Сав-).

6 691. Прыметнікі з прэфіксам ад- і суфіксамі -н-, -ав- утвараюцца

ад назоўнікаў і маюць значэнне "які паходзіць або ўтвораны ад

таго, што названа ўтваральным словам”: дзеяслоў -- аддзеяслоўны,

адыменны, адпрыметнікавы, адпрыслоўны.

Утварэнні ўласцівы лінгвістычнай тэрміналогіі.

Тып прадуктыўны.

ў 692. Прыметнікі з прэфіксам без- (бяз-, бес-) і суфіксамі -н-, -ов-

утвараюцца ад назоўнікаў і дзеясловаў.

Адназоўнікавыя прыметнікі заключаюць указанне на адсут-

насць таго, што названа ўтваральным словам: білет -- безбілетны, бяз-

вольны, бяздзетны, бязмежны, беспілотны, бесталковы, бяскрайні, бяс-

суфіксны, бясхітрасны.

Тып высокапрадуктыўны.

Аддзеяслоўныя прыметнікі маюць значэнні 'які характары-

зуецца адсутнасцю дзеяння ці стану, названага ўтваральным словам':

аглядацца -- безаглядны, бездакорны, бяздумны.

Тып непрадуктыўны.

б 693. Прыметнікі з прэфіксам за- і суфіксамі -н-, -ск- маюць зна-

чэнне 'які знаходзіцца па той бок, за тым, што названа ўтваральным

назоўнікам”: воблака -- завоблачны, закулісны, замежны, заморскі, за-

рэчны, занёманскі, засожскі, запрыпяцкі.

Тып прадуктыўны, асабліва ў геаграфічнай тэрміналогіі.

б 694. Прыметнікі з прэфіксам каля- і суфіксамі -н-, -ав- маюць

значэнне 'які знаходзіцца вакол або паблізу таго, што названа ўтва-

ральным назоўнікам”: плод -- каляплодны, каляротавы, калямесяцавы,

калясонечны.
Тыпы прадуктыўныя ў навуковай тэрміналогіі,

6 695. Прыметнікі з прэфіксам між- і суфіксамі -ов- (-ав-), -н-, -ск-

маюць значэнне 'які займае прамежкавае становішча ў адносінах да

аднолькавых прадметаў, паняццяў, з'яў, названых утваральцым назоў-

нікам: від-- міжвідавы (біял.), міжаконны, міжбрыгадны, міжвенны

(анат.), лміжгародні, міжкалгасны, міжнародны, міжраённы, міжрэспуб-

ліканскі, міжсесійны,

Тыпы прадуктыўныя.

б 696. Прыметнікі з прэфіксам на- і суфіксам -н- маюць значэнне

зякі зцаходзіцца на тым, паверх таго, што названа ўтваральным назоў-

пікам”: грудзі-- нагрудны, надворны, наземны, наплечны, нарукаўны,

наскурны, нацельны.
Тып прадуктыўны.
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ў 697. Прыметнікі з прэфіксам над- і суфіксамі -ов- (-ав-), -н-, -ск-

маюць значэнне 'які знаходзіцца над тым, вышэй за тое, што названа
ўтваральным назоўнікам”: клас -- надкласавы, надазёрны, надвоблач-

ны; надгартанны, радок -- надрадковы, надземны, надлобны, наднё-

манскі,
Тыпы прадуктыўныя ў спецыяльнайтэрміналогіі,

ў 698. Прыметнікі з прэфіксам не- (яя-) і суфіксам -н- утвараюцца”

ад дзеясловаў і маюць значэнне 'які характарызуецца адсутнасцю дзе-

яння, стану, немагчымасцю здзейсніць дзеянне, пазванае ўтваральным
словам, ці падвергнуцца яму'! абдымаць--неабдымны, неаглядны,

неад'емны, неадкладны, неадлічны, неадольны, недасяжны, ненажэрны,

непарыўны, нястрымны, несупынны, няўцерпны, няўцешны, няшчасны.
Націск на перадсуфіксальнымскладзе.
Тып прадуктыўны.
Прыметнікі гэтага тыпу суадносяцца не толькі з дзеясловамі, але і

са спалучэннем «не-- дзеяслоў»: не стрымаць -- нястрымны.
ў 699. Адназоўнікавыя прыметнікі з прэфіксам па- і суфік-

самі-ав-, -оўск-, -н- утвараюць два тыпы.

1. Прыметнікі са значэннем "размешчаны паблізу або ўздоўж таго,

што названа ўтваральным словам”: дарога -- падарожны, падняпроўскі,

панёманскі.
9. Прыметнікі са значэннем 'які ўтвараецца, вымяраецца, размяр-

коўваецца ў адпаведнасці з тым, што названа ўтваральным словам”:

гадзіна -- пагадзінны, пагектарны, падаходны, пазямельны, паквар-

тальны.
Прадуктыўнасць у спецыяльнай тэрміналогіі маюць тыпы з суфік-

сам -я-. .
6700. Адназоўнікавыя прыметнікі з прэфіксам пад- і су-

фіксамі-я-, -ов- (-ав-) складаюць два семантычныя тыпы.

1. Прыметнікі са значэннем 'які знаходзіцца пад тым, ніжэй за тое

або каля таго, што названа ўтваральным словам”: акно -- падаконны,

падбрушны, падземны, падснежны, падсэрцавы, падшэрсны.

9. Прыметнікі са значэннем'які з'яўляецца аб'ектам дзеяння, на-

званага аддзеяслоўным назоўнікам": допыт -- паддопытны, паддослед-

ны, паднаглядны, падкантрольны, падапечны, падшэфны (ад шэфства).

Прадуктыўныя тыпыз суфіксам-н-. ,

6701. Адназоўнікавыя прыметнікі з прэфіксам паза- і су-

фіксамі -н-, -ав- маюць значэнне 'які знаходзіцца па-за межамі таго, не

мае адносін да таго, што названа ўтваральным словам”: дагавор -- па-

задагаворны, пазакласавы, пазапартыйны, пазапланавы, пазаслужбо-

вы, пазашкольны, пазашлюбны, пазаштатны.
Тыпы прадуктыўныя ў спецыяльнай тэрміналогіі.

6 702. Адназоўцпікавыя прыметнікі з прэфіксам ' перад-

(прад-) і суфіксамі-н-, -ав-, -ск- маюць значэнне які непасрэдна папя-

рэдпічае па часе, прасторы таму, што названа ўтваральным словам":

выбары -- перадвыбарны, перадкастрычніцкі, пераднавальнічны, перад-

святочны, перадбруцынны, перадгорны, перадкамерны, перадмаставы.

Тыпыпрадуктыўцыяў спецыяльнай тэрміцалогіі. ,

ў 703. Аднцазоўнікавыя прыметнікі з прэфіксам пры- і суфік.

самі -н-, -ск- маюць значэнне 'які знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці

ад таго, што названа ўтваральным словам”: возера -- прыазёрны, пры-

вакзальны, прыгранічны, прыдарожны, прыдворны, прынёманскі, пры-

рэчны, прысядзібны.
Тыпы прадуктыўныяў тэрміналогіі. , ;

6704. Адназоўнікавыя прымстнікі з прэфіксам су. І суфік-
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сам -н- маюць зпачэнне 'які характарызуецца супадзеннем, збліжэн-

нсм ці падабенствам з тым, што названа ўтваральным словам”: суеуч-

ча -- сугучны, сумежны, сумесны, сучасны, суадносны (ад адносіны).

Тыпнепрадуктыўны.

ў 705. Адназоўпікавыя прыметнікі з прэфіксам унутры- і су-

фіксамі -н-, -ав-, -ск- маюць значэнне 'які знаходзіцца, адбываецца ў

межах таго, што названа ўтваральным словам”: від-- унутрывідавы,

унцтрыгарадскі, унутрыгаспадарчы, унутрыквартальны, унутрысіс-

тэмны.
Тыпы прадуктыўныяў спецыяльнай тэрміналогіі.

б 706. Адзінкавымі прыкладамі прадстаўлены прэфіксальна-суфік-

сальныя прыметнікі з наступнымі афіксамі: праз-... -н-ы (празмерны),

не- ... -ім-ы (нелюдзімы), да-... -н-ы (даслоўны); пад- ... ават-ы (падсле-

паваты), пра- ... -ават-ы (прадаўгаваты).

Перад суфіксам -н- заднеязычныя чартуюцца з шыпячымі: даро-

га--падарожны, страха -- застрэшны, рака--зарэчны, а таксама

мл” -- м: зямля -- падземны,

Націск звычайна на перадсуфіксальным складзе: імя - адымённы,

слова -- даслоўны.
Утварэнні суадносяцца з прыназоўнікава-іменнымі формамі адпа-

ведных назоўнікаў: за ракой -- зарэчны, над Нёманам -- наднёманскі.

Не маюць такой суадноснасці толькі ўтварэнні, у якіх прыстаўкі не

суадносяцца з прыназоўнікамі прасторава-часавай семантыкі (су-, яе-).

Прэфіксальна-нульсуфіксальныя прыметнікі

5 707. Да гэтай групы належаць прыметнікі з прэфіксам без- (бес-,

бяз-, бяс-) і нулявым суфіксам. Яны маюць значэнне "пазбаўленытаго,

што названа ўтваральным словам': голас -- безгалосы, безбароды, бяз-

зубы, бязмозгі, бязногі, бяспальцы, бязрогі, бязрукі, бяссілы, бясхвос-

ты. Утваральнымі звычайна выступаюць назоўнікі -- назвы частак це-

ла чалавека, жывёлы, частак расліны.

Паводле структуры гэтыя прыметнікі з аднаскладовай, як правіла,

асновай.
Націск на корані, нерухомы.

Тып прадуктыўны ў гутарковай мове,

Некаторыя ўтварэнні з'яўляюцца сінанімічнымі да прэфіксальна-су-

фіксальных: бяссілыі бяссільны.

г
Складаныя прыметнікі

Складанні з апорным кампанентам,

роўным самастойнаму слову

6 708. У прыметніках, утвораных спосабам чыстага складання, ас-

новы (дзве ці больш) аб'яднаны толькі з дапамогай інтэрфікса (ма-

тэрыяльна выражанага ці нулявога). Паводле характару семантычных

адносін аб'яднаных асноў гэтыя прыметнікі складаюць дзве разнавід-

насці: 1) складанні са спалучальнымі адносінамі асноў і 2) складапні

з падпарадкавальнымі адносінамі асноў.

Прыметнікі са спалучальнымі адносінамі асноў

5 709. Яны складаюцца з дзвюх і болей аспоў, раўнапраўных па

сэнсу; гэта могуць быць невытворныя і вытворныя асновы (адпазоўні-

кавыя і аддзеяслоўныя). Такія прыметнікі выражаюць адзіную прыме-
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ту, якая з'яўляецца сумай прымет, названых ва ўтваральных асновах:
глуханямы, паштова-тэлеграфны, партыйна-ўрадавы, асенне-зімовы,
кісла-салодкі.

Першым кампанентам (пры апорным кампаненце -- суфіксальным
прыметніку) могуць быць як суфіксальныя асновы прыметнікаў, такі
бяссуфіксныя асновы назоўнікаў або ўсечаныя асновы назоўнікаў і
суфіксальных прыметнікаў: камсамольска-маладзёжны, хлебабулачны,
мясамалочны, амерыкана-французскі (ад амерыканскі), медыка-біяла-
гічны, (ад медыцынскі), гісторыка-філалагічны. Магчымы сінанімічныя
ўтварэпні з усечанай і няўсечанай асновай прыметніка: амерыкана-
французскі і амерыканска-французскі, хіміка-біялагічныі хімічна-бія-
лагічны. “

Тып прадуктыўны.

Прыметнікі з падпарадкавальнымі адносінамі асноў

5 710. Яны складаюцца ў асноўным з дзвюх асноў, пры гэтым пер-
шая аснова ў адносінах да другой - апорнага кампанента -- выступае
як удакладняльная, яна канкрэтызуе змест апорнага кампанента: аба-
роназдольны (здольны да абароны), дугападобны (падобны на дугу).

Апорпым кампанентам звычайна выступаюць суфіксальныя прымет-
нікі, утвораныя ад назоўнікаў і дзеясловаў з дапамогай суфіксаў -н-,
“ск-, “ц-, -іст-, -ёв-, -льн- і інш.; рэдка--невытворныя прыметнікі ці
дзеепрыметнікі з суфіксамі -уч-ы (-юч-ы), -ач-ы (-яч-ы): суднарамонт-
ны, заходнеславянскі, лесанарыхтоўчы, буйназярністы, кнігагандлёвы,
дноачышчальны; светла-сіні, цёмна-русы, водарэгулюючы, кормазда-
бываючы.

Пашыраны ў літаратурнай мове прыметнікі чыстага складанняз
наступнымі апорнымі кампанентамі (з першым кампанентам - назоў-
нікам): а) -падобны: алеепадобны, вуглепадобны, газападобны, каме-
тападобны, конусападобны, лінзападобны, цестападобны; б) -здольны:
абароназдольны, жыццяздольны, плацежаздольны, працаздольны;
в) -ўстойлівы: вогнеўстойлівы, водаўстойлівы, марозаўстойлівы, рака-
ўстойлівы, цеплаўстойлівы; г) -трывалы: вогнетрывалы, водатрывалы,
кіслотатрывалы, цеплатрывалы.

Першым кампанентам могуць быць асновы: 1) прыметнікаў: добра.
суседскі, лёгкаплаўкі, новавыбраны, новаўтвораны, снежна-белы,
цёмна-сіні; 9) назоўнікаў: вагонарамонтны, водапад'ёмны, жалезапра-

катны; 3) лічэбнікаў, у тым лікупаў-, мяога-, мала-: двухпакаёвы,
першачарговы, пяціпавярховы, грохзменны;, паўавальны, паўжывы;

многатыражны, маласямейны; 4) займеннікаў; (часцей слова усе):
усемагутны, усесаюзны, штомесячны, штохвілінны, іншамоўны, свое-

асаблівы; 5) усечаныя асновы назоўнікаў ці суфіксальных прыметні-
каў: аўтапад'ёмны (аўтаматычна пад'ёмны), механазборачны (меха-

ніЗмазборачны); б) звязаныя кампанентыбія-, геа-, гелія- гідра-, мік-
ра, макра-, мона-, полі-, радыё-, тэле-: біягенны, гегамагнітны, гідраэнер-
гетычны, мікрапорысты, макракрышталічны, монамалекулярны, політэх-
нічны, радыёкіравальны, тэлевымяральны.

Значнае пашырэнне маюць прыметнікі чыстага складання з першым
кампанентам: 1) агульна- (другім кампанентам выступаюць адназоў-
нікавыя і аддзеяслоўныя прыметнікі, часам дзеепрыметныя): агульнавя-

домы, агульнадаступны, агульназразумелы, агульнанародны, агульна-
пашыраны, агульнапрыняты, агульнасаюзны, агульнаславянскі; гэты
кампанент мае значэнне, адпаведнае займенніку усім, і нярэдка ўтва-

рэнні з гэтым кампанентам з'яўляюцца сінанімічнымі складаным пры-
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метнікам аднатыпнай будовы з першым кампанентам усе-: агульнабе-

ларускі і ўсебеларускі, агульнанародныі ўсенародны, агульнасаюзны

і ўсесаюзны, агульнаславянскіі ўсеславянскі; 2) нова- са значэннем

“толькі што”, нядаўна” (апорны кампанент -- залежны, зрэдку -- не-

залежны дзеепрыметнік прошлага часу): новавыбраны, новавыдадзе-

ны, нованароджаны, новапрыбыўшы, новасабраны, новаспечаны, нова-

створаны, новаўведзены,

Складанні са звязанымі апорнымі кампанентамі

ў 711. Сюды належаць складаныя прыметнікі, якія выкарыстоўва-

юцца ў тэрміналогіі: са звязапымі апорнымі кампанентамі -- валёентны

(аднавалентны, трохвалёнтны), гвідны 'падобны” (шчытавідны (лінгв.)),

-сенічны (тэлегенічны, фотагенічны) -генны (біягенны, радыегенны).

Утварэнні з кампанентам “відны належаць да непрадуктыўнага ты-

пу. Астатнія тыпы набываюць прад ктыўнасць кніжнай мове.
У

Суфіксальна-складакыя прыметнікі

6 719. Да суфіксальна-складаных прыметнікаў належаць періц за

ўсё ўтварэнні, у якіх апорны кампанент не выкарыстоўваецца як асобнае

слова. Ёнможа адрознівацца ад самастойнага суфіксальнага прыметніка

іншым суфіксам (параўн.: часавы і тагачасны, берагавыі левабярэжны)

ці націскам (у простых прыметніках націск на канчатку, а ў апорным

кампаненце складанага прыметніка -- на аснове: ларскі і беламорскі,

векавы і сярэдневяковы). Калі апорны кампанент выступае як асобнае

слова, то такія прыметнікі звычайна ўтвараюцца спосабам чыстага

складання (гл. ў 708).
Суфіксальна-складаныя прыметнікі маюць дзве разнавіднасці:

1) складанні з апорным кампанентам -- асновай назоўніка і 2) скла-

данні з апорным кампанентам-- асновай дзеяслова.

Складанні з апорным кампанентам 2 асновай назоўніка

5 713. Гэтыя суфіксальна-складаныя прыметнікі ўтвараюцца з да-

памогай суфіксаў -н-, -ав-, -ёк-, гоўск- і маюць агульнае значэнне 'які

адносіцца да таго ці характарызуецца тым, што названа апорнай асно-

вай і канкрэтызавана ў першай аснове складания”.

6 714, Прыметнікі з суфіксам -н- У якасці першага кампанента маюць

асновы: 1) прыметнікаў (буйнаплодны, густашэрсны, левабярэжны, чу-

жаземны); 9) лічэбнікаў (парадкавых і колькасных, у тым ліку многа,

лала, шмат) (аднагалосы, двухбаковы, першакласны, першаразрадчы,

ляцізначны, малакроўны, шматплодны, шматфазны); 3) займеннікаў

(іншародны, іншаземны, самавольны, тагасветны, тагачасны); 4) мна-

зоўнікаў (воданапорны, злабадзённы, ільноўборачны).

Тыпыпрадуктыўныя.

ў 715. Прыметнікі з суфіксам -ав-/-ев- у якасці першага кампайента

маюць асновы: 1) прыметнікаў (кароткахвалевы, круглагадовы, леваба-

ковы); 9) лічэбнікаў (аднавосевы, трохбаковы, сямірублёвы, шлатга-

довы); 3) займепнікаў (свосчасовы, усебаковы); А) назоўнікаў (галён-

кастипнёвы, кнігагандлёвы, нікеляхромавы).

Тыпыпрадуктыўныя,

ў 716. Прыметцікі з суфіксам-сх-, Яшы ўтвараюцца ад двухслоўных

уласных, назваў, звычайна геаграфічных: Старыя Дарогі -- старадарож-
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скі, міжземнаморскі, чарнаморскі, белаазерскі, малазямельскі, чырво-
насельскі (Чырвонае Сяло).

Тып прадуктыўны.

Складанні з апорным кампанентам - асновай дзеяслова

ў 717. Суфіксальна-складаныя прыметнікі гэтай разнавіднасці ўтва-
раюцца з дапамогай суфіксаў -н-/-льн-, -ніч-, глів- і маюць агульнае зна-
чэнне “які характарызуецца дзеяннем, што названа апорнаі асновай і
ўдакладнена ў першай (папярэдняй) аснове складання, найчасцей з
прыватнымі значэннямі 'які выконвае дзеянне, 'прызначаны для яго
ажыццяўлення”.

ў 718. Прыметнікі з суфіксам -н- у якасці першай маюць асновы:
1) назоўнікаў (газаносны, крывяносны, металарэзны, пладаносны, пча-
лаводны, рыбалоўны, траваедны); 9) прыметнікаў (лёгкапраходны,
скарастрэльны, ціхаходны); 3) займеннікаў (самаакупны, самазапаль-
ны, самаробны, самасейны, самачынны, усепераможны).

Перад суфіксам фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца
(рабіць -- самароб-н-ы); утваральнай выступае таксама форма інфіні-
тыва цалкам (з чаргаваннем д'-- т): глінабітны (біць), сырамятныі
аснова цяперашняга часу: вадагрэйны (грэўуць), траваедны (ядуць).

Тып прадуктыўны ў навуковай і тэхнічнай тэрміналогіі. Асобныя
прыметнікі гэтага тыпу могуць кваліфікавацца і як суфіксальныя ўтва-
рэнпі (суфіке -н-) ад нульсуфіксальна-складаных назоўнікаў (гуказа-
піс -- гуказапісны, дажджамер -- дажджамерны).

ў 719. Прыметнікі з суфіксам-лен- у якасці першай асновы звычай-
на маюць асновыназоўнікаўі займеннікаў (сал): бавоўнаачышчальны,
водачарпальны, вуеледрабільны, гораўтваральны, самавыпрабавальны,
самазагаральны, самакіравальны, шкловыдзімальны.

Галосная канца асновыінфіпітыва захоўваецца; націск на перадсу-
фіксальнымскладзе.

Тып прадуктыўныў навукова-тэхнічнай тэрміналогіі.
5 720. Прыметнікі з суфіксам-ніч- маюць значэнне 'прызначаны для

ажыццяўлення дзеяння, названага ў апорнай аснове і ўдакладненага ў
папярэдняй аснове (асновах). У якасці папярэдняй выступаюць аено-
вы назоўнікаў: аўталабілебудаўнічы, вагонабудаўнічы, станкабудаўні-
чы, трактарабудаўнічы, электрабудаўнічы, знергабудаўнічы,

“Фінальная галосная асновы інфінітыва перад суфіксам адсякаецца.
Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўныў тэрміналагічных сферах мовы.
ў 721. Прыметнікі з суфіксам -1і8- маюць значэнне 'якому харак-

тэрна дзеянне, названае ў апорнаі аснове і ўдакладненае ў першайас-
пове складання”. У якасці першай выступаюць асновы назоўнікаў: вода-
любівы, міралюбівы, светалюбівы, злапамятлівы, добразычлівы. Най-
больш частыя ўтварэнпі з асновай дзеяслова любіць. :

Націск на суфіксе; фіналь -і- адсякаецца.
Тып мае прадуктыўнасць у павуковай тэрміналогіі.
ф 722. Прыметнікі з суфіксам -ів- маюць тое значэнне, што і папя-

рэдні тып. Першым кампацпентам выступаюць займеннікі сам і сябе:
самалюбівы, сябёлюбівы.

Прымстнікі кроватачывыі слезатачывы ўтвораны суфіксальным спо-
сабам ад складаных дзеясловаў кроватачыць і слезатачыць.
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Нульсуфіксальна-складаныя прыметнікі

5 723. Гэта прыметнікі з апорным кампанентам “- асповай назоўніка.

Яны маюць зпачэнне “які валодае тым, што названа апорнай асновай

і канкрэтызавана ў першай аспове складання”: белазубы, чарнавокі,

двухрогі, гарбаносы.
Апорныя асновы абазначаюць частку цела чалавека, жывёлы, частку

расліны; у якасці першай выступаюць асновы: 1) назоўнікаў, звычайна

гэта прыродазнаўчыя тэрміны: кліналістыя, кістаносыя, ластаногія, іг-

ласкурыя; 9) прыметпікаў (звычайна -- якасных): басаногі, белавокі,

бледнатвары, вастраносы, вузкалобы, вузкалісты, галаногі, рыжавусы,

светлавокі; З) лічэбнікаў, у тым ліку лінога, шмат: аднавокі, двухрогі,

мнагабокі, чацвераногі, шматгалосы.

Тып прадуктыўны.

5 724. Пры ўтварэнні складаных, суфіксальна-складаных і нульсу-

фіксальна-складаных прыметнікаў асновы аб'ядноўваюцца з дапамогай

інтэрфіксаў: -а- і -е- (самалюбівы, сябелюбівы), інтэрфіксаў, аманіміч-

ных канчаткам роднага склону колькасных лічэбнікаў: -і- (пяціпавярхо-

8ы), -ух- (двухзначны), -ох- (трохпальца).

Націск звычайна падае ў апорным кампаненце па суфіксы-ів-, -лів,

гніч- (працалюбівы, добразычлівы, вагонабудаўнічы); два націскі маюць

кампаненты спалучальнага тыпу (кісла-салодкі) і з падпарадкавальны-

мі адносінамі (снежна-белы).

Перад інтэрфіксам-а- ва ўсечаных асновах назоўнікаў і прыметні-

каў і ў іншых выпадках парна-мяккія зычныя чаргуюццаз цвёрдымі:

механазборачны (ад механізм), англа-рускі (ад англійскі, Англія),

дальнабойны (ад дальні).

Прылметнікі-зрашчэнні

б 725. У прыметніках-зрашчэннях кампаненты аб'яднаны ў адно

слова без удзелу афіксаў (у тым ліку і нулявых), а шляхам зрашчэння

кампанентаў словазлучэння ў адно слова. Звычайна так утвараюцца

тэрміналагічныя адзінкі і некаторыя агульналітаратурныя словы: доў-

гайграючы, усепаглынальны, вельмішаноўны, шырокавядомы, глыбока-

паважаны.
У якасці апорнага кампанента выступаюць прыметнікі і дзеепры-

метнікі,

Прыметнікі-зрашчэнні з апорным кампанентам -- прыметнікам

5 796. У якасці першага, удакладняльнага кампанента ў гэтых скла-

даных прыметніках выступаюць прыслоўі: вечназялёны, вострадэфі-

цытны, слабаразвіты, цяжкадаступны; найбольш часта ў якасці перша-

га кампанента выступаюць прыслоўі высока, глыбока, мала, якія на-

даюць складанаму прыметніку значэнне высокай ці нізкай ступені пры-

меты, абазначанай апорным кампанентам: высокакультурны, высока-

прэстыжны, глыбоканавуковы, глыбокашаноўны, малазразумелы, мала-

свядомы, маласакавіты.

Націск на перадапошнім складзе. Выключэнне: слабараз-

. віты.
Тып прадуктыўныў кніжнай мове.

320



Прыметнікі-зрашчэнні з апорным кампанентам -- залежным
І незалежным дзеепрыметнікам

ў 727. Першым, удакладняльным кампанентам выступаюць: 1) пры-
слоўі (вышэйпамянёны, ніжэйпералічаны, скоравысыхаіючы, хиткарэжу-
чы, лёгкаўзброены, малавывучаны, рэдканаселены, шлатабяцаючы);
2) займеннікі (усёперамагаючы, самарэгулюючы); 8) назоўнікі ўскос-
ных склонаў (азотфіксуючы (азотфіксцючыя мікраарганізмы)).

Націск на другой частцы складанага слова.
Тып прадуктыўныўкніжнай мове.
ў 728. Асобныя прыметнікі ўтвораны (і ўтвараюцца) пры дапамозе

некалькіх спосабаў словаўтварэння: 1) прэфіксальна-суфіксальна-скла-
даны: паўсядзённы (па ўсіх днях), паўсямесны (па ўсіх месцах); акра-
мя зрашчэння тут прымаюць удзел прэфікс ла- і суфіксы -ов-ыі -н-ы;
2) зрашчэнне разам з афіксацыяй: патойбаковы (па той бок- -ов-ы),
нішчымны (ні з чым---н-ы), нікчэмны (ні к чаму -н-ы, з адсячэннем
-у ў слове чаму).

СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ СІНАНІМІЯ ПРЫМЕТНІКАЎ

5 729. Пры ўтварэнні прыметнікаў узнікаюць аднакаранёвыя сло-
ваўтваральныя сінонімы з наступнымі суфіксамі: з суфіксамі -н- і -ов-
(вячэрні -- вечаровы), -н- і -іст- (адхонны -- адхоністы), -лів- і -к- «га-
варлівы -- гаваркі), -лів- і -н- (гарэзлівы -- гарэзны), -лів- і -іст- (натур-
лівы -- натурысты), -аст- і -ат- (губасты -- губаты), -ан- і -ат- (дашча-
ны - дашчаты), -ін- і -яч- (кабыліны- кабылячы), -к- і -уч- (ліпкі--
ліпучы), -уч- і -аюч- (лятучы -- лятаючы), -ов- і -ск- (маёвы -- майскі),
-ян- і -н- (медзяны -- медны), -льн- і -уч- (пераканальны-- пераканаў-
чы), -іст- і -чат- (рассыпісты -- рассыпчаты), -н- і ашн- (заўсёдны -
заўсёдашні), -эзн- і -эразн- (даўжэзны-- даўжэразны), -ав-/-ляв- і
-ават- (зелянкавы -- зеленкаваты, жаўтлявы-- жаўтаваты), -ютк- і
-Юсеньк- (бялюткі -- бялюсенькі), -ын- і нулявым суфіксам (ваўчы-
ны-- воўчы), -аў і -н'- (братаў -- братні), -ск- і -оўск- (-аўск-) (шамя-
кінскі -- шамякінаўскі), -н”- і -эрск- (братні-- братэрскі).

СЛОВАЎТВАРЭННЕ ЛІЧЭБНІКАЎ

Суфіксальныя лічэбнікі

ў 730. Суфіксальным спосабам утвораны: 1) парадкавыя лічэбнікі

трэці (ад колькаснага тры, суфіксе -эц-), чацвёрты (ад зборнага чацвё-

ра, суфіке -т-), саракавы (ад колькаснага сорак, суфікс гав-), лільённы,

мільярдны, трыльённы (ад колькасных лічэбнікаў мілвён, мільярд,

трыльён, суфікс -н-); 2) зборныя лічэбнікі: двое, трое (суфікс геі.), пя-

цёра, шасцёра, сямёра, васьмёра, дзевяцера, дзесяцера (суфікс -ёр-

“еа і дзеся ) ўскосныхНаціск на суфіксе, зрэдку -- на аснове (дзесяцера), ва ўск

склонах -- на флексіі (пяцярых, дзесяцярых), . / 0,

Утварэнні з суфіксам -ёр- складаюць прадуктыўны тып У гутарковай

мове і ў мове мастацкай літаратуры (трыццацёра і інш.).

Нульсуфіксаленыя лічэбнікі

б 731. Нульсуфіксальным спосабам утвараюцца парадкавыя лічэб-
: х зыч-

нікі ад колькасных, пры гэтым адбываецца чаргаванне канцавых зыч

ных Ц'--т: пяць--пяты, дзесяць-- дзесяты, Оваццаць ццаты,
, М

д са - ; 0: сем--сё-
трыццаць -- трыццаты; Э з пулем гука: восем восьмы; Э З
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мы, пуль гука з о: сто -- соты; у складаных парадкавых лічэбніках пер-

шая частка мае форму роднага склону: пяцідзесяці -- пяцідзесяты, пя-

цісот -- пяцісоты, трохсот -- трохсоты.

Націск на апошнім складзе асновы.

Тып прадуктыўны.

Складаныя лічэбнікі

б 732. Складаныя парадкавыя лічэбнікі ўтвараюцца трыма споса-

бамі: 1) суфіксальна-складаным; 2) нульсуфіксальна-складаным;

3) чыстым складаннем.

У лічэбніках, утворапых суфіксальна-складаным спосабам, другім,

асноўным, кампанентам выступаюць суфіксальныя кампаненты (суфік-

сы-н-, -а8-) -тысячны, гмільёйны, -мільярдны, -трыльённы, -саракавы:

двухтысячны, трохмільённы, дваццацімільярдны, васьмітрыльённы,

двухсотсаракавы; утваральныя -- састаўныя колькасныя лічэбнікі з

апошнім словам Тысяча, мільён, мільярд, трыльён, сорак (дзве тысячы,

тры мільёныі г. д.).
Прынульсуфіксальна-складаным спосабе ўтварэння другі кампанент

“дзесяты: стопяцідзесяты, трохсотвасьмідзесяты (ад Сто пяцьдзесят,

трыста восемдзесят). Утваральныя -- састаўныя лічэбнікі з апошнім

словам -- складаным лічэбнікам (пяцьдзесят, шэсцьдзесят, семдзесят,

восемдзесят). ,

Пры чыстым складанні апошні кампанент (слова) мае форму нуль-

суфіксальнага парадкавага лічэбніка, а папярэднія -- нязменную фор-

му колькасных лічэбнікаў: трыццаць восьмы, сорак пяты, сто дваццаць

восьмы.
У першых двух тыпах асновы далучаюцца з дапамогай інтэрфіксаў

ар, -ух-, -ох-, -0-; у трэцім тыпе кожны кампанент -- асобнае слова.

Націск на другой частцы слова.

Тыпы прадуктыўныя.

СЛОВАЎТВАРЭННЕ ЗАЙМЕННІКАЎ

Прэфіксальныя займеннікі

9 733. Прэфіксальным спосабам утвараюцца няпэўныя і адмоўныя

займеннікі.
5 734. Займеннікі з прэфіксам не- маюць значэнне няпэўнасці прад-

мета, прыметы ці колькасці, абазначанай утваральным словам; у якас-

ці апошніх выступаюць пытальна-адносныя займеннікі: хто -- нехта,

што -- нешта, які-- нейкі, чый-- нечый (нечы), каторы -- некаторы,

колькі - некалькі.
Націск на прэфіксе, але некаторы.

Тып непрадуктыўны.
6 735. Займеннікі з прэфіксам абы- маюць тое ж значэнне і тыя ж

утваральныя словы, што і папярэдні тып: абы-хто, абы-што, абы-чый,

абы-які, абы-колькі.
Прэфікс ненаціскны.
Тып непрадуктыўны.
б 736. Займеннікі з прэфіксам ні- маюць адмоўнае значэнне -- на-

зываюць адсутнасць прадмета, якасці, колькасці, абазначаных утва-

ральным словам -- пытальна-адносным займеннікам: хто -- ніхто, адпа-

ведна нішто,ніякі, нічый, ніколькі.
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Прэфіке ненаціскны, паціск-- як ва ўтваральных словах, але
ніякі (які).

Тып непрадуктыўны.

Суфіксальныя і постфіксальныя займеннікі

6 737. Суфіксальным спосабам (суфікс -н-, -ск-) утвораны займен-
нікіамонімы ягоны (яго---н-ы), іхні (іх---н-і), наскі (уст., нашэ -ск-і

са сцягненнем шс» с). Гутарковыя формы няпэўныхі адмоўных займен-
нікаў маюць суфіксы -ачк- (нештачка), -усеньк- (нічагусенькі), -утк-
(нічагуткі), -ечк: (нісколечкі).

б 738. Постфіксальным спосабам утвораны займеннікі пры дапамо-
зе постфіксаў -сьці (-сь) і -небудзь ад пытальна-адносных займеннікаў.
Яны маюць значэнне няпэўнасці (прадмета ці прыметы): хто -- хтосьці
(хтось), штосьці (штось), якісьці, чыйсьці; хто-небудзь, што-небудзь,
лкі-небудзь, колькі-небудзь.

Постфікс -небудзь мае аслаблены націск. Утварэнні з постфіксам
-сь носяць гутарковыхарактар.

Тыпы непрадуктыўныя.

Складаныя займеннікі (зрашчэнні)

б 739. Складаныя займеннікі (хто-ніхто, што-нішто, той-сёй, сёе-тое,
такі-сякі) узніклі шляхам аб'яднання пытальна-адносных з адмоўнымі
(хто-ніхто, што-нішто) або ўказальных: (той, тое, такі) і сёй, сёе, сякі,
якія ў сучаснай мове асобна не выкарыстоўваюцца,

СЛОВАЎТВАРЭННЕ ДЗЕЯСЛОВАЎ

ў 740. Словаўтварэнне дзеясловаў адбываецца некалькімі спосаба-
мі. Найбольш актыўныміз іх з'яўляюцца суфіксальны, прэфіксальны,
постфіксальны, прэфіксальна-суфіксальны, прэфіксальна-постфіксальны.
Радзей выкарыстоўваюцца суфіксальна-постфіксальны, прэфіксальна-
суфіксальна-постфіксальны, складанне і прэфіксацыя з складаннем,
зрашчэнне і зрашчэнне ў спалучэнні з суфіксацыяй."

Суфіксальныя дзеясловы

б 741. Суфіксальныя дзеясловы ўтвараюцца пры дапамозе суфіксаў
гі» (-ы-), -е- (-э-), -а- (-я-), -ава- (-ева-, -ява-), -ізава- (-ызава-), -ірава-
(-ырава-), -а-, -ка-, -ніча-/-іч-а, -фікава-/-іфікава- (-ыфікава-), -ства-

ва-, “ну-. 0. 0.
У якасці ўтваральных выступаюць назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы,

зрэдку лічэбнікі, займеннікі, выклічнікі.

Суфіксы са структурным элементам -а- Ся-)

б 749. Суфікс -а- (-я-). Пры дапамозе гэтага суфікса дзеясловыўт-
вараюцца ад назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў і зрэдку выклічнікаў.

Адназоўцікавыя дзеясловы абазначаюць дзеянне, якое мае
адносіны да таго, што названа ўтваральнай асновай: абед -- абедаць,

вячэраць, казыраць, караць, праракаць, путаць, пятляць, пячатаць,
сядлаць.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове. Выключзн-

ие: казыраць (ад козыр), праракаць (ад прарок).

Тып непрадуктыўны.



Адпрыметнікавыя дзеясловы абазначаюць дзеянне паводле

прыметы, пазванай утваральным словам: велічны -- велічаць, гатаваць,

раўняць, ялчаць (дыял.).
Перад суфіксам магчыма чаргаванне парна-цвёрдых зычных з мяк-

кімі: роўны -- раўняць, к--ч: ёлкі -- ялчаць.

Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

Дзеясловы, утвораныя ад саміх дзеясловаў, складаюць тры

тыпы.
1. Дзеясловы, якія абазначаюць працягласць дзеяння: аглуіцаць,

вырашаць, выграбаць, выключаць, забіраць, заграбаць. -

9. Дзеясловы, якія абазначаюць прымусовае выкананне дзеяння,

названага ўтваральным словам: вісець -- вешаць, сядзець -- саджаць.

З. Дзеясловы, якія абазначаюць неаднакратнасць ці рознанакірава-

насць дзеяння: бегчы-- бегаць, гнаць -- ганяць, каціць -- катаць, ля-

цець -- лятаць, паўзці - поўзаць.

Перад суфіксам могуць чаргавацца с-- ші вісець -- вешаць; дз' --

дж: сядзець -- саджаць; мяккія зычныяз цвёрдымі: каціць -- катаць,

ляцець -- лятаць.
Націск на суфіксе, рэдка -- на перадсуфіксальным складзе (вё-

шацо).
Тыпы непрадуктыўныя.

САдвыклічнікавыя (адгукапераймальныя) дзеясловы ўзнаў-

ляюць у гучанні ўтваральнае слова: бабах -- бабахаць, бахаць, бухаць,

гопаць, трахаць, цмокаць.

Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып мае прадуктыўнасць у гутарковай мове.

ў 743. Суфікс -ава- (-ява-). Дзеясловыз гэтым суфіксам утвараюцца

ад назоўнікаў і прыметнікаў.

Адназоўнікавыя дзеясловы складаюць чатыры тыпы.

1. Дзеясловыса значэннем "даваць тое, пакрываць тым, што названа

ўтваральным словам": крэдыт -- крэдытаваць, фінансаваць, вапнаваць,

нікеляваць.

9. Дзеясловы са значэннем "ажыццяўляць дзеянне на працягу часу,

названага ўтваральным словам”: дзень--дняваць, начаваць, нядзеля-

ваць, зімаваць, летаваць.

З. Дзеясловы са значэннем 'утвараць дзеянне паводле таго, што на-

звана ўтваральным словам”: група -- групаваць, камплектаваць, кан-

спектаваць, крытыкаваць, рэцэнзаваць, цюкаваць. -

4. Дзеясловы са значэннем 'утвараць дзеянне з дапамогай таго, што

названа ўтваральным словам”: дрыль -- дрыляваць, піла - пілаваць,

Тып прадуктыўны.

Адпрыметнікавыя дзеясловы складаюць два тыпы.

1. Дзеясловы са значэннем "надзяляць прыметай, якасцю, уласцівай

утваральнаму слову': ласы -- ласаваць, мілаваць, радаваць, раўнаваць.

9. Дзеясловы са значэннем "праяўляць прымету, уласцівую ўтвараль-

наму слову”: люты-- лютаваць, мудраваць, хітраваць.

Націск пераважна на суфіксе, радзей -- на асновё.

Тылы непрадуктыўныя. '

ў 744. Суфікс -ізава- (-ызава-). Дзеясловыз гэтым суфіксам утвара-

юцпа ад назоўнікаў і прыметнікаў.

Адназоўнікавыя дзеясловы складаюць чатыры Тыпы,

1. Дзеясловы са значэнпем “падвяргаць дзеянню чаго-н. рабіць ка-

го-н. схільным да чаго-н'.: бактэрызаваць, гераізаваць, дагматызаваць,

імунізаваць, матэматызаваць.
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2. Дзеясловы са значэннем 'ператвараць у каго-н. рабіць кім-н.:
пралетарызаваць, рэвалюцыянізаваць.

З. Дзеясловыса значэцнем 'змяшчаць у пэўнае месца”: шпіталіза-
ваць, дыспансерызаваць.

4. Дзеясловыса значэннем "прыводзіць у пэўныстан": гіпнатызаваць,
паралізаваць. Семантычна адасоблены дзеясловы гіпербалізаваць, дэ-
талізаваць, ічвентарызаваць, характарызаваць, экранізаваць.

У працэсе ўтварэння адсякаюцца канцавыячасткі ўтваральных ас-
поў: -к-, -ык- (героіка -- гераізаваць, матэматыка -- матэматызаваць),
-тэт (імунітэт -- імунізаваць), -ус (тонус -- танізаваць), -ыі- (пралета-
рый -- пралетарызаваць), -ер (рэвалюцыянер -- рэвалюцыянізаваць),-іч
(параліч -- паралізаваць).

Націск на суфіксе.
Тыпыпрадуктыўныяў навукова-тэхнічнай тэрміналогіі.
Адпрыметнікавыя дзеясловы складаюць два тыпы.
1. Дзеясловыса значэннем "надзяляць прыметай, уласцівай утва-

ральнаму слову': актыўны -- актывізаваць, беларусізаваць, германіза-
ваць, драматызаваць, дэмакратызаваць, еўрапеізаваць, нармалізаваць,
тэатралізаваць, украінізаваць, яравізаваць.

2. Дзеясловыса значэннем “апрацаваць пэўным чынам': гальваніч-
ны -- гальванізаваць, герматызаваць.

Утваральныя -- невытворныя прыметнікі: яравы -- яравізаваць; з
суфіксамі -н- (у дзеяслоўных асновах яны адсутнічаюць): тэатраль-
ны -- тэатралізаваць; -чин-: дэмакратычны-- дзмакратызаваць;  -ск-
Сцк-): украінскі -- украінізаваць, бальшавіцкі -- бальшавізаваць.

Націск на суфіксе.
Тыпы прадуктыўныя ў грамадска-палітычнай і навукова-тэхнічнай

тэрміналогіі.
ў 745. Суфікс -ірава-(-ырава-). Пры дапамозе гэтага суфікса ад

асноў назоўнікаў утвараюцца дзеясловы са значэннем дзеяння,
якое мае адносіныда таго, што названа ўтваральным словам,з той кан-
крэтызацыяй, што і ў дзеясловах з суфіксам -ава- (гл. ў 743); акулуля-.
цыя - акумуліраваць, акупіраваць, амнісціраваць, анатаміпаваць, апе-
рыраваць, асісціраваць, афішыраваць, бальзаліраваць, браніраваць,
гастраліраваць, зандзіраваць, канваіраваць, маскіраваць, мініраваць,
нарліраваць, пікіраваць, плісіраваць.

Перад суфіксам адсякаюцца капцавыячасткі ўтваральных асноў: -і-
(субсідыя -- субсідзіраваць), -ацыі- (асацыяцыя“- асацыіраваць), кан-
цавая галосная нескланяльных слоў (гафрэ -- гаррыраваць, дэкаль-
тэ -- дэкальціраваць).

Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі: зонд --
зандзіраваць, кульмінацыя -- кульмініраваць, маска -- маскіраваць.

“ Націск пераважна на суфіксе.
Тып прадуктыўныў кніжных стылях мовы. , ,
5 746. Суфікс -ка-. Пры дапамозе гэтага суфікса ад выклічні-

каў утвараюцца дзеясловы са значэннем'узнаўляць у гучанні ўтва-
ральнае слова": ай -- айкаць, акаць, ахкаць, бзыкаць, бдчкаць, буль-
каць, вохкаць, гаркаць, гаўкаць, гыркаць, дзынкаць, кугняўкаць, лу-
каць, муркаць, мыкаць, тпрукаце, хукаць, ціўкаць, шыкаць», яўкаць.

Націскна тым складзе, што і ва ўтваральныхсловах.
Тып прадуктыўны.
Ад займенпікаў (мы, вы, ты, я) утвораны дзеясловы мыкаць.

выкаць, тыкаць, якаць.
З дапамогай суфікса -ка- ўтвараюцца таксама дзеясловы -- ліпгвіс-

тычныя тэрміны, якія перадаюць асаблівасці вымаўлення слоў -- заха-
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ванне ў адпаведнай фанетычнай пазіцыі таго ці іншага тука ці спалу-

чэння гукаў: о -- дкаць, а --акаць, і-- ікаць, са -- сакаце (вымаўляць

[са] замест [са]: мыўса).

ў 747. Суфікс гніча-, Дзеясловы з суфіксам гніча- ўзвараюцца ад

назоўнікаўі прыметнікаў.

Кдназоўнікавыя дзеясловы абазначаюць дзеянні, якія маюць

адносіны да таго, імто названа ўтваральным словам: амур -- амурні-

даць, дзейнічаць, лавеласнічаць, ліберальнічаць, папугайнічаць, сталяр-

нічаць, шалапутнічаць. Утваральнымі выступаюць невытворныя назоў-

нікі: гультай -- гультайнічаць; з суфіксамі-аг-а (-яг-а): бадзяга -- ба-

дзяжнічаць; -ар (сяр): сталяр -- сталярнічаць; -нік: настаўнік -- настаў-

нічаць (з накладаннем фарманта на суфіке гнік); нульсуфіксальна-скла-

даныя: верхагляд - верхагляднічаць.

Перад суфіксам чаргуюцца заднеязычныяз шыпячымі: брадзяга --

брадзяжнічаць, паломнік -- паломнічаць, скамарох -- скамарошнічаць.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах. Выклю-

чэнне складае пякёрнічаць (пёкар).

Тыл набывае прадуктыўнасць у размоўным стылі і ў мове мастацкай

літаратуры.
Адпрымстнікавыя дзеясловы маюць значэнне 'здзяйсняць дзе-

янне паводле прыметы, названай утваральным словам”: азартны --

азартнічаць, арыгінальнічаць, асцярожнічаць, важнічаць, далікатнічаць,

дасціпнічаць, наіўнічаць, фалільярнічаць, зканомнічаць, яхіднічаць,

Пры ўтварэйні дзеясловаў адбываецца накладанне фарманта -ніча-

на фіналь утваральнай асновы -я-: важны-- важнічаць, наіўны -- наіў-

нічаць.
Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі (асця-

рожны -- асцярожнічаць, эканомны-- эканомнічаць).

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове.

, Тыя набывае прадуктыўнасць у размоўным стылі і ў мове мастацкай

літаратуры.
5 748. Суфікс -ствава-. Дзеясловы з гэтым суфіксам утвараюцца ад

назоўнікаў і абазначаюць дзеянне, якое мае адносіны да таго,

што назвапа ўтваральным словам. Найчасцей гэта канкрэтызаванае

значэнне 'здзяйсняць дзеянне, уласцівае таму, хто названы ўтваральным

словам”: апякун -- апякунстваваць, дыктатарстваваць, дырэктарства-

ваць, палітыканстваваць, рыцарстваваць, рэзанёрстваваць, рэктарства-

ваць, старшынстваваць, шэфстваваць.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове,

Тып набывае некаторую прадуктыўнасць У кніжнай мове.

Суфіксы са структурным элементам г. (Сы)

б 749. Суфіке -і- (-ы-). Дзеясловы з гэтым суфіксам утвараюцца ад

назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў і дзеясловаў.

Адназоўнікавыя дзеясловы складаюць сем тыпаў.

1. Дзеясловы са значэннем 'утвараць дзеянне паводле занятку або

прафесіі асобы”: гаспадар -- гаспадарыць, партызаніць, слясарыць,

стальмашыць, цыганіць.
9. Дзеясловы са значэннем 'ператвараць У каго-н., рабіць кім-н.ка-

лека -- калечыць.
З. Дзеясловы, якія абазначаюць дзеянне, што выконваецца з дапа-

могай прадмета, названага ўтваральным словам: бомба -- бамбіць, ма-

тыжыць.
4. Дзеясловы са значэннем цаносіць на паверхню чаго-н., задаваць
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тае, што пазвана ўтваральным словам": воск -- вашчыць, імшыць, крух-
маліць, масліцоь.

5. Дзеясловы са значэннем "дзейнічаць падобна адпаведнаму прад-
мсту”: сеяафор -- семафорыць, спружыніць.

б. Дзеясловы са значэннем "выклікаць пачуццё, прыводзіць у адпа-
ведныстан': страх -- страшыць.

7. Дзеясловы са значэннем "мець месца, адбывацца” (пра з'явы
прыроды): дождж -- дажджыць.

Перад суфіксам чаргуюцца парна-цвёрдыя зычныя з мяккімі: бом-
ба-- бамбіць, крухмал -- крухмаліць; заднеязычныя з шыпячымі: ма-
тыка -- матычыць, стальмах -- стальмашыць.

Націск пераважна на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове.
Тыпы прадуктыўныя.
Адпрыметнікавыя дзеясловы абазначаюць дзеянне паводле

прымўты, названай утваральным словам. Гэта могуць быпь наступныя
канкрэтызаваныя значэнні: 1) "надаваць прымету, названую ўтвараль-
ным словам": бадзёры -- бадзёрыць, бяліць, весяліць, вінаваціць, мала-
дзіць, рыхліць; 2) "праяўляць прымету, названую ўтваральным словам”:
горкі -- гарчыць, кісліць, фальшывіць, хітрыць.

Утваральныя-- прыметнікі невытворныя (голы -- галіць); з суфікса-
мі: -ав- (гаркавы -- гаркавіць); -ів- (фальшывы -- фальшывіць); -ян-
(ледзяны-- ледзяніць); -ат- (гарбаты-- гарбаціц»).

У працэсе ўтварэння перад суфіксам адпадаюць канцавыя кампанец-
ты ўтваральнай асновы: -к- (вузкі - вузіць); -н- (друдны-- брудзіць);
“ок- (шырокі -- шырыць). Чаргаванне і акцэнтныя заканамернасці тыя,
што і ў папярэднім тыпе.

Націск пераважна на тым складзе, што і ва ўтваральных словах, за
выключэннем дзеясловаў са змяняльнай галоснай у корані (вясёлы --
весяліць, горкі -- гарчыць і кіслы -- кісліць, хітры -- хітрыць, шыро-
кі -- шырыць).

Тып прадуктыўны.
Ад лічэбнікаў утвараюцца дзеясловы са значэннем дзеяння,

якое паўтараецца ў колькасці, названай утваральным словам: дваіць,
траіць (разм.), чацвярыць, шасцярыць.

Націскна суфіксе.
Тып непрадуктыўны.
Аддзеяслоўныя ўтварэнні складаюць два тыпы.
І. Дзеясловы са зпачэннем 'выконваць, дзеянне, названае ўтва-

ральным словам, неаднаразова і ў розным кірунку”: брысці -- брадзіць,
везці -- вазіць, весці -- вадзіць, ехаць -- ездзіць, лезці -- лазіць, нес-
ці -- насіць.

2. Дзеясловы са значэнпем "прымусіць каго-н. ці што-н. здзейсніць
дзеянне, названае ўтваральным словам": гніць гнаіць, смяяцца--
смяшыць, звінець -- званіць, піць--паіць, Утваральцымі выступаюць
дзеясловы незакончанага трывапня. ,

Прыўтварэнні чаргуюцца е --а: везці -- вазіць, несці -- насіць; і--
а: звінець -- званіць, і-- аў: піць-- паіць; адбываецца нарашчэнне ас-
новы ці выкарыстанне ў якасці ўтваральнай усёй формы інфінітыва:
расці -- расціць.

Націск пераважна на суфіксе, часткова -- па аснове (ёздзіць, лазіць).
Тыпы прадуктыўныя.

Суфіксыса структурнымі элементамі -е-, -у-

5 750. Суфікс -е- (-э-, -а-). Дзеясловы з гэтым суфіксам утвараюц-
ца ад прыметнікаўі назоўнікаў.
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Адпрымстнікавыя дзеясловы маюць значэнне “пабываць

прымету, названую ўтваральным словам”: багацець, блазкэць, вільгат-

нёць, меншаць, мутнець, сівець, смутнець, чарнець, яснець, Утваральны-

мі выступаюць прыметнікі певытворныя (лысы -- лысець); з суфіксамі:

гян- (дубяны -- дубянець, ледзяны - ледзянець); -ів- (пляшывы--

пляшывецв); -н- (разумны-- разумнець); -ляв- (трухлявы -- трухля-

вець). ..

Перад суфіксам париа-цвёрдыя чаргуюцца з мяккімі: рыхлы-- рых-

лець; заднеязычныя з шыпячымі: благі-- блажэць, глухі -- глушэць,

Націск на суфіксе, зрэдку -- на аснове (лёпшаць, мёншаць).

Тып прадуктыўны.

Адназоўнікавыя дзеясловы складаюць два тыпы.

1. Дзеясловы са значэннем “набываць прымету той асобы або прад-

мета, які названы ўтваральным словам”: вар'яцець, звярэць», парахнець.

9” Дзеясловы са значэннем 'перадаваць гучапне таго, што названа

ўтваральным словам”: бразгацець, ляскацець, тупацець, шэлест -- ша-

лясцець, шоргат -- шаргацець.
Націск на суфіксе.

Тыпы прадуктыўныя.

5 751, Суфіке -ну-. Дзеясловы з гэтым суфіксам утвараюцца ад на-

зоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў.

Адназоўнікавыя дзеясловы маюць зпачэнне 'ўтвараць дзсян-

не, адпаведнае таму, што названа ўтваральным словам”: пах - пах:

нуць, прага -- прагнуць, смага -- смагнуць.

Націск па тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып непрадуктыўны.
Адпрыметнікавыя дзеясловы маюць значэнне 'набываць

прымету, названую ўтваральным словам": глухі-- глухнуць, горкі--

горкнуць, гуснуць, мокнуць, слепнуць, сохнуць, ціхнуць.

Перад суфіксам адсякаюцца фіналі ўтваральнай асновы: -р- (Смок-

ры-- мокнуць); -т- (густы-- гуснуць). Чаргуюцца у--о: сухі -- сох-

нуць.
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральнымслове.
Тып непрадуктыўны,

«Дзеясловы з гэтым значэннем звычайна ўтвараюцца ад прымегіі-

каў з дапамогай суфікса -е-.
Аддзеяслоўныя ўтварэнні маюць значэнне 'аднакратна ўтва-

рыць дзеянне, названае ўтваральным словам”: бадаць -- баднуць, каш-

лянуць, кіўнуць, клюнуць, крыкнуць, лізнуць, ляснуць, махнуць, пырс-
нуць.

Перад суфіксам адпадае фінальная галосная інфінітыўпай асновы,

а таксама -ава-: лізаць -- лізнуць, пляваць -- плюнуць, рыпёць -- рып-

нуць, тармасіць--тармаснуць, пароць -- парнуць, а ў некаторых дзея-

словах каранёвыя зычныя д, т: кідаць -- кінуць, глядзець -- гляяўць,

шаптаць - шапнуць.
Перад суфіксам чаргуюцца 2-- 4”: калоць -- кальнуць; ч--к: кры-

чаць -- крыкнуць; шч -- с, ск: пішчаць -- піснуць, піскнуць.

Націск па тым складзе, што і ва ўтваральным слове (ляснуць,

парскнуць, тыцнуць), ці на суфіксе--у выпадках, калі ва ўтвараль-

пым дзеяслове ён на апошнім складзе асповы (лізаць- лізнуць, ма-

хаць - махнуць). Выключэнне: крекнуць, плюнуць, рыпнуць,

скрыпнуць.
Тып прадуктыўны.
6 759. Суфіке -ану-. Пры дапамозе гэтага суфікса ўтвараюцца дзея-

словы закончанага трывання са значэннем'аднакратна, інтэнсіўна, рэз-
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ка выканаць дзеянне, названае ўтваральным словам”; утваральныя --
дзеясловы незакончанага трывання са значэннем минагаактавага
дзеяння: штурхаць -- штурхнуць, секчы -- секануць, скрэбці - скраба-
нуць, трэсці-  трасянуць, псіхаваць -- псіхануць.

Перад суфіксам фінальная галосная інфінітыўнай асновы, а такса-
ма -ава- адсякаюцца.

Націскна суфіксе.
Тып прадуктыўныў гутарковай мове.
ў 753. Суфіксы -ва-, -іва-, -оўва-. Пры дапамозе гэтых суфіксаў

утвараюцца дзеясловы незакончанага трывання ад дзеясловаў
закончанага трывання.

Суфіке -іва- выступае пасля асновы, якая канчаецца губным зы“-
ным пры чаргаванні «губны -- губны -л”» ці спалучэннем зычных з
апошнім р: падтрымаць -- падтрымліваць, ' зарубіць -- зарубліваць,
абумовіць - абумоўліваць, расчапіць - расчэпліваць, адыграць -адыг-
рываць; -оўва- - пасля асноў на -а: аб'яднаць -- аб'ядноўваць, параў-
наць -- параўноўваць, скарыстаць -- скарыстоўваць; -ва--- пасля асно-
вы на галосны, на зычны (у тым ліку пры адсячэнні фінальнай галос-
най утваральнай асновы): спісаць -- спісваць, адліць -- адліваць,
абуць -- абуваць, скасіць -- скошваць, зжыць -- зжываць.

Утвораныя пры дапамозе гэтых суфіксаў дзеясловы абазначаюць
працяглае, неабмежаванае дзеянне.

Прадуктыўнасць выяўляюць утварэнні з суфіксам -ва-.

Прэфіксальныя дзеясловы

5 754. Прэфіксальныя дзеясловы ўтвараюцца ад саміх дзеясло-

ваў пры дапамозе фармантаў: аб- (аба-, а-), ад- (ада-), вы-, да-,
дыс-, дэ- (дэз-), з- (с-, са-) ўна-, над- (нада-), неда-, па-, пад- (пада-),
пера-, пра-, прад-, проці-, пры-, раз- (раза-, рас-), рэ-, са- су, суп-

раць-, у- (ува-), уз- (уза-, ус-). Як правіла, яны адносяцца да закенча-
нага трывання.

б 755. Прэфікс аб- (аба-, а-). Пры дапамозе яго ад невытворных і

вытворных (адыменных) дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія

складаюць шэсць тыпаў.
1. Дзеясловы са значэннем 'скіраваць дзеянне вакол чаго-н., ва ўсе

бакі чаго-н”: аббегчы, абвезці, абвіць, абламаць, абмазаць, абрыса-

ваць, абрэзаць, абсесці, абскубці, абысці, ацынкаваць.

9. Дзеясловы са значэннем 'накіраваць дзеянне міма прадмета, які

знаходзіцца на шляху руху': абабегчы, аб'ехаць, абляцець, абысці.

З. Дзеясловы са значэннем "распаўсюдзіць дзеянне на многія аб'-

екты”: аббегаць (многія мясціны, аб'екты), аббегчы, аб'ехаць, аблё-

таць, абшукаць, абысці.
4. Дзеясловы са зцачэпнем "нанесці шкоду каму-н. з дапамогай

дзеяпня”: абважыць, аблічыць, абмераць.

5. Дзеясловы са значэннем 'давесці дзеянне да выніку': абдарыць,

абсушыць, агаліць, ажывіць, азеляніць, асвятліць, атынкаваць.

б. Дзеясловы са значэннем 'у выпіку пэўнага дзеяПня пераўзысці

каго-н.: абагнаць, абскакаць, абыграць. ,

Прэфіксы аб- (аба-), а- з'яўляюцца фанетычнымі варыянтамі.

Часцей за ўсё яны могуць далучацца да таго самага дзеяслова і ца-

даваць аднолькавае зцачэнне: абабегчы, аббегчы і абегчы, абкапаць і

акапаць, абклеіць і аклеіць, абтынкаваць і атынкаваць. Нскаторыя

дзеясловы з прыстаўкамі аб- і аз адрозніваюцца значэннем: а0дса-

дзіць

--

асадзіць, абабраць -- абраць, абагрэць -- агрэць. 
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Дзеясловы з прыстаўкай аб- (аба-), як правіла, больш канкрэтныя,

дзеясловы з прыстаўкай а- --больш абстрактныя. Параўі.: абвеяць -

авеяць, абгарнуць -- агарнуць, абсыпаць -- асыпаць, абхапіць - аха-

піць. , а

Тыпы прадуктыўныя, за выключэннем другога, які з'яўляецца ипе-

прадуктыўным.
6756. Прэфіке ад- (ада-). Пры дапамозе яго ад невытворных і Вы-

творных (адназоўнікавых) дзеяслова ў утвараюцца дзеясловы,

якія складаюць восем тыпаў. у

1. Дзеясловы са значэннем аддаліцца, адхіліцца, адштурхнуцца

ад чаго-н. пры дапамозе адпаведнага дзеяння”: адагнаць, адбегчы,

адвалачы, адвезці, адвесці, адгрэбці, адкаціць.

9, Дзеясловы са значэннем 'завяршыць дзеянне цалкам, канчатко-

ва: адбегаць, адбрадзіць, адважыць, адгуляць, аддзяжурыць.

З. Дзеясловы са значэннем “спыніць працяглае дзеяпне": адбеда-

ваць, адгасціць, адгрымець, адхвалявацца.

4. Дзеясловы са значэннем "давесці дзеянне да выніку”: адралан-

таваць, адрэгуляваць, адшукаць.

5. Дзеясловы са значэннем “ажыццявіць дзеянне ў адказ, кампен-

саваць дзеянне: аддзякаваць, адказаць, адкупіць, адплаціць, адпра-

цаваць, адрабіць.
6. Дзеясловы са значэннем "ануліраваць вынік папярэдняга дзеян-

ня, адмовіцца або прымусіць адмовіцца ад чаго-н.: адвучыць, адгава-

рыць, адраіць.
7. Дзеясловы са значэннем 'даставіць куды-н., выконваючы адпа-

веднае дзеянне”: адвезці, адвесці, адкаціць, аднесці.

8. Дзеясловы са значэннем 'давесці да пашкоджання, стомы ў вы-

ніку адпаведнага дзеяння”: адляжаць (бок), адстаяць (пагу), адся-

дзець, адтаптаць, адхадзіць.
Тыпы прадуктыўныя, за выключэннем апошняга, непрадуктыўнага.

б 757. Прэфікс вы-. Пры дапамозе яго ад невытворных і вытворных

дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія складаюць шэсць

тыпаў.
1. Дзеясловыса значэннем "выдаліць, выдзеліць з чаго-н. пры дапа-

мозе адпаведнага дзеяння”: вывалачы, выгнаць, выграбці, выламаць,

вылузаць, вылушчыць, выскубці, выстрыечы, вышчарбіць, вышчыпнуце;

або 'выдаліцца, выдзеліцца з чаго-н.: выйсці, выплысці, выскачыць.

9, Дзеясловыса значэннем'старанна, інтэнсіўна выканаць адпа:

веднае дзеянне”: выбеліць, выбудаваць, выдаіць, вымесці.

/ з. Дзеясловыса значэннем "завяршыць дзеянне: выбрукаваць, вы-

бяліць, выгаціць, высініць.

4. Дзеясловы са значэннем “давесці дзеянне да выпіку'”: выведаць,

выйграць, вымаліць, выцерпець, вычакаць.

5. Дзеясловыса значэннем 'здабыць, атрымаць, знайсці што-і. з да-

памогай адпаведнага дзеяння": выведаць, выйграць, вымаліць, выпра-

сіць, выстаяць, выхадзіць, выцерпець.

б. Дзеясловы са значэннем 'вытрываць што-н. па працягу пэўнага

часу”: выжыць, выстаяць (месяц), выседзець, выпакутаваць.

Тыпыпрадуктыўныя.

б 758. Прэфіке да-. Пры дапамозе яго ад невытворных і вытворцых

дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія складаюць тры тыпы.

1. Дзеясловы са значэннем "давесці дзеянне да канца, да прастора-

вай або часавай мяжы”: дабегчы, давезці, дайсці, дакаціць, даляцець,

дапаўзці, дацягнуць, дашыць, даварыць, давеяць, давязаць, дагава-

рыць, дагарэць, дайграць, дапіць, дасохнуць, дачытаць.
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9, Дзеясловы са значэннем “дадаткова выканаць дзеянне, давесці
яго да неабходнай нормы": даатрымаць, даважыць, дакупіць, дапла-
ціць.

З. Дзеясловы са значэннем 'давесці да непажаданага выніку з да-
памогай адпаведнага дзеяння': давучыць, далячыць, даездзіць, даха-
дзіць.

Першыя дватыпы прадуктыўныя, трэці -- непрадуктыўны.
, б 759. Прэфікс дыс-. Дзеясловыз гэтым прэфіксам маюць значэнне
выконваць дзеянне, процілеглае таму, што названа ўтваральным сло-
вам”: гарманіраваць -- дысгарманіраваць, кваліфікаваць -- дысквалі-
фікаваць.

Тып набывае прадуктыўнасць у навуковай тэрміналогіі.
5 760. Прэфікс дэ- (дэз-), З дапамогай яго . ўтвараюцца дзеясловы

са значэннем 'выканаць дзеянне, супрацьлеглае назвапаму ўтвараль-
ным словам, ануляваць яго вынік”: дэвулканізаваць, дэзарганізаваць,

дэзарыентаваць, дэзінфіцыраваць, дэкваліфікаваць, дэмабілізаваць, аэ-
мілітарызаваць.

Тып прадуктыўныў навуковымстылі.
5 761. Прэфікс з- (с-, са-). Пры дапамозе яго ад невытворных і

вытворпых дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія складаюць дзесяць
тыпаў.

1. Дзеясловы са значэннем "злучыць у адно, сканцэнтраваць у пэў-
ным месцы пры дапамозе дзеяння, названага ўтваральным словам”:

збіць, згрэбці, сабраць, сагнаць, сазваць, сашрубаваць, склеіць, склі-

каць.
9. Дзеясловы са значэннем'зняць з чаго-н., пазбавіцца ад чаго-н.

дзякуючы адпаведнаму дзеянню”: злізаць, змесці, змыць, саскрэбці, са-

стругаць.
З. Дзеясловы са значэннем "аддаліцца ад прадмёта дзякуючы ад-

паведнаму дзеянню": збегчы, сысці (з дому, з двара).
4. Дзеясловы са значэннем "ажыццявіць, давесці да выніку адпа-

веднае дзеянне”: змякчыць, састарыць, скіснуць, скупіць, ссячы.

5. Дзеясловы са значэннем "зрабіць рух уніз': збегчы, з'ехаць, злез-

ці, сысці,
6. Дзеясловы са значэннем 'пашкодзіць (-ца), знішчыць (-ца) У

выніку адпаведнага дзеяння”: знасіць, стаптаць, згарэць, згнісці, зма-

заць, зрысаваць (аловак), спаліць (усе дровы).

7. Дзеясловы са значэннем 'цалкам ахапіць прадмст дзеяцнем, рас-

паўсюдзіць яго на многія месцы ў аб'екце": змазаць, зраніць, спляміць.

8. Дзеясловы са значэннем 'давесці дзеяпне да крайняй мяжы”:

змучыць, ссушыць, счэрпаць.
9. Дзеясловы са значэннем “давесці да поўнага знікнецня прадмета

дзякуючы дзеянню, названаму ўтваральным словам": змыліць (кавалак

мыла), зрэзаць (нож), спісаць (аловак).

10. Дзеясловы са значэннем "адзін раз утварыць дзеянне, названае

ўтваральным словам": збегаць, з'ездзіць, саграшыць, схітрыць.

Тыпы першы, другі, чацвёрты, шосты прадуктыўныя, астатиія ма-

лапрадуктыўныя. .

ў 762, Прэфікс за-. Пры дапамозе яго ад невытворных і вытворных

дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія складаюць восем тыпаў:

1. Дзеясловы са значэнием 'перамяпіць месца, перамясціць (-цца)

за што-н. з дапамогай дзеяння, назвапага ўтваральным словам": 3а-

бегчы, забрысці, завесці, загнаць, заляцець, занесці, заплысці, засу

нуць, зацягнуць.
9. Дзсясловы са значэннем 'пачаць дзсяние”: заапладзіраваць, за-
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бегаць, забрахаць, забурліць, загрукаць, зазвінець, замармытаць, за-

мітусіцца.

З. Дзеясловы са значэннем 'пакрыць (-цца), закрыць (-цца) чым-н.

з дапамогай дзеяпйня, пазвапага ўтваральным словам": забудаваць, за-

мазаць, засадзіць, запудрыць, засеяць.

4. Дзеясловы са зпачэннем "давесці каго-н. ці што-н. да непажада-

нага стану': Закарміць, залячыць, зацалаваць, зацягаць, зачаставаць.

5. Дзеясловы са значэннем "давесці дзеянне да выніку”: завянуць,

загуснуць, зашыфраваць.

б. Дзеясловы са значэннем 'дасягаць чаго-й, атрымліваць што-н. У

выніку адпаведнага дзеяння": заваяваць, запрацаваць, зарабіць.

7. Дзеясловы са значэннем 'завяршыць дзеянне, названае ўтвараль-

ным словам, адразу пасля папярэдняга дзеяння”: заесці, закусіць.

8. Дзеясловы са значэннем'дзеянне, названае матываваным словам,

гжыццявіць раней, наперад': заарэндаваць, запланаваць, запраграма-

ваць, запраектаваць.
Тыпы прадуктыўныя.

б 763. Прэфіке на-. Пры дапамозс ягоад невытворных і вытворных

дзеясловаў утворана шэсць тыпаў дзеясловаў.

1. Дзеясловы са значэннем 'сутыкнуцца з прадметам, змясціць на

чым-н., накіраваць на паверхню дзеянне”: наехаць, наляцець, наско-

чыць, набегчы (пра хвалі), накінуць, наляпіць, насадзіць, нацягнуць.

9. Дзеясловы са значэннем 'назбірацца ў пэўнай колькасці з дапа-

могай адпаведнага дзеяння”: нагарэць, накіпець, наліпнуць, намёрз-

нуць, нарасці, насохнуць.

З. Дзеясловы са значэннем "дасягнуць дастатковай паўнаты або

празмернасці дзеяння”: набудаваць, наважыць, нажаць, накапаць, нака-

сіць, налавіць, нарэзаць, насадзіць.

4. Дзеясловы са значэннем 'завяршыць, давесці да канца дзеянне":

напісаць (раман), напаіць, напалохаць, насмяшыць.

Б. Дзеясловы са значэннем "давесці дзеянне да поўнай насычанас-

ці, празмернасці”: навалачыцца, навалтузіцца, нагушкацца, назлавац-

ца, насмяяцца, наспрачацца, нахвалявацца.

6. Дзеясловы са значэннем "прывучыць да чаго-н., навучыць чаму-н.

з дапамогай адпаведнага дзеяння": навучыць, надрэсіраваць, натрэні:

раваць.
. Утваральныя -- дзеясловы невытворныя: жаць -- нажаць, ліць -- на”

ліць; вытворныя: клеіць -- наклеіць, кінуць -- накінуць; вытворныяЗ

прыстаўкамі а-, аб-, ад-, вы-, за-, з- (с-), пад-, пера-, пра-, пры-, раз-

(рас-), уз- (ус-): атрасаць -- наатрасаць, абворваць -- наабворваць,

аддзіраць -- нааддзіраць, выварочваць -- навыварочваць, засушваць --

назасушваць, збіваць -- назбіваць, саскрабаць -- насаскрабаць, пад-

крэсліваць -- нападкрэсліваць,  перабіраць--наперабіраць,  пракой-

ваць -- напракопваць, разварочваць -- наразварочваць, узвалакваць --

наўзвалакваць і інш.; зваротиыя дзеясловы: бадзяцца -- пабадзяцца,

спрачацца -- наспрачацца.
Тыпыпрадуктыўныя.

6 764. Прэфікс над- (нада-). Пры дапамозе яго ад невытворных і

вытворных дзеясловаў утвараюцца два тыпы дзеясловаў.

, 1. Дзеясловы са значэннем 'павялічыць дадаткова прадмет, даба-

віць да прадмета што-н. з дапамогай адпаведнага дзеяння”: надбуда-

ваць, надклеіць, надтачыць, надшыць.

9. Дзеясловы са значэннем "распаўсюдзіць дзеянне на цевялікую

частку паверхні прадмета": надкусіць, надпілаваць, надпіць, надсекчы,

надтрэснуць.
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Тыпы малапрадуктыўныя.

ў 765. Прэфіке неда-. Пры яго дапамозе ад невытворных і вытвор-
пых дзеясловаў утвараюцца дзеясловыса значэннем 'няпоўнасцю
ажыццявіць дзеянне, не давесці яго да патрэбнай нормы”: недабраць,
недаважыць, недаварыць, недагледзець, недадаць, недаесці, недалі-
чыць, недамераць, недапісаць, недапіць, недаплаціць, недасаліць, неда-
сушыць, недасыпаць, недацягнуць, недачуць, недачытаць.

Тып прадуктыўны.

ў 766. Прэфікс па- Пры яго дапамозе ўтвараюцца дзеясловы, якія
складаюць шэсць тыпаў.

1. Дзеясловы са значэннем 'пачаць дзеянне, названае ўтваральным
словам”: пабегчы, павезці, павесці, паехаць, пайсці, палезці, паляцець,

паплысці.
9. Дзеясловы са значэннем "ажыццявіць дзеянне ў нязначнай меры”:

пабедаваць, пабоўтаць, пагараваць, пакруціць, памучыць, пацягаць.
З. Дзеясловы са значэннем "ажыццявіць дзеянне на працягу некато-

рага часу”: паапладзіраваць, паблудзіць, павадзіць, падзяжурыць, па-
дражніць, падрамаць, паездзіць, паспаць.

4. Дзеясловы са значэннем 'ажыццявіць дзеянне ў адзін прыём":
пастукаць, пазваніць, паціснуць.

5. Дзеясловыса значэннем "давесці дзеянне да выніку”: пабудаваце,
пашкадаваць, папсаваць, пахваліць, пачысціць.

б. Дзеясловы са значэннем 'мнагакратна, многімі ажыццявіць дзе-

янне, накіраваць яго на многія ці ўсе аб'екты".
Звычайна такія дзеясловы ўтвараюцца ад вытворных дзеясло-

ваў з прэфіксамі а-, аб-, ад-, вы-, да-, з- (с-), за-, на-, над-, па-, пад-,

пера-, пра-, пры-, раз- (рас), уз- (ус-), у-: паадзяваць, паабзіраць, павы-

біраць, падаплачваць, пазбіваць, пазаворваць, панагадоўваць, панад-

пісаць, папаношваць, пападкрэсліваць, паперакройваць, папрабіваць,

папрышпільваць, паразграбаць, парассылаць, паўзрываць, паўсцягваць,

паўкопваць. :
Тыпы прадуктыўныя, асабліва ў бытавой мове.

ў 767. Прэфіке папа-. Пры яго дапамозе ўтвараюцца дзеясловы са

значэннем працягласці або мнагакратнасці, інтэнсіўнасці дзеяння:

папабегаць, палавазіць, папавудзіць, папагуляць, панадрыжаць, папа-

мерзнуць, папанасіць, папаплаваць, папапрасіць, папарабіць, папараў-

ці, папаспяваць, папацярпець, папачакаць.
Тып прадуктыўныў гутарковым стылі мовы.

ў 768. Прэфікс пад- (пада-). Пры яго дапамозе ўтвараюцца дзея-

словы,якія складаюцьсем тыпаў.
1. Дзеясловы са значэннем "накіраваць дзеянне ўніз, пад што-н.

падаслаць, падаткнуць, падбіць, падкласці, падлезці, падсунуць.

9. Дзеясловыса значэннем 'цакіраваць дзеянне знізу ўверх”: лад-

курчыць, падляцець, падскочыць, падрасці.

З. Дзеясловы са зпачэннем 'наблізіць (-ца), далучыць (-ца) да ча-

го-н, з дапамогай адпаведнага дзеяння”: падбегчы, пад'ёхаць, падка-

ціць, паднесці, падруліць, падсесці, падцягнуць. ,

4, Дзеясловы са значэннем 'дадаткова ажыццявіць дзсяніе з ня-

значнай інтэнсіўнасцю": падбудаваць, падварыць, падвіць, падкарміць,

падліць. ; ;

5. Дзеясловы са значэнцем 'тайна, скрытна ажыццявіць дзеянне:

падгледзець, падміргнуць, падпільнаваць, падслухаць, падсцерагчы.

6. Дзеясловы са значэннем 'ажыццявіць дзеяпие ў час іншага дзс-

яния і адразу пасля яго здзяйсцення, прыстасоўваючыся да каго”, Ча-

го-н”.: падпець, падцягнуць (пра песню), падыграць.
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т. Дзеясловы “са значэннем “ажыццявіць, давесці да выніку адпа-

веднае дзеянне”: падлічыць, падмесці.
,

Утваральныя -- дзеясловы невытворныя: біць, - падбіць,выць -

падвыць; вытворныя беспрыставачныя: бяліць -- падбяліць, кісліць --

надкісліць, кінуць -- падкінуць; З прыстаўкамі а-, за-, на», са-

і інш. падашукаць, падзарабіць, паднаціснуць, падсабраць.

Тылы прадуктыўныя.

5 769. Прэфікс лёра-. Пры яго дапамозе ад невытворных і вытвор-

ных дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія складаюць восем

тыпаў.
1. Дзеясловы са значэннем "накіраваць дзеянне з аднаго месца ў

другое цераз прадмет або прастору”: перабегчы, перавалачы, перавезці,

пераехаць, перайсці, перакінуць, пералезці, пераляцець, перапаўзці, пе-

раступіць, перасяліць.

9. Дзеясловы са значэннем "паўторна, інакш, па-новаму ажыццявіць

дзеянне”: пераарфаваць, перабудаваць, перавучыць, перагледзець, пера-

дзяліць, перадрукаваць, пераканструяваць, пераклеіць, перакроіць, пе-

расеяць, пераацаніць.

3. Дзеясловы са значэннем "раздзяліць, разарваць прадмет з дапа-

могай адпаведнага дзеяння”: перагрызці, перапаліць, перарваць, пера-

рэзаць, перасячы, ператнуць.

4. Дзеясловы са значэннем 'давесці дзеянне да празмернасці”: пе-

рабраць, перагнуць, перагрэць, пераесці, перакіснуць, перапіць, пераса-

ліць, пераспець, перастарыцца.

5. Дзеясловы са значэннем 'пераўзысці каго-н. ў выкананні дзеян-

ня': перагнаць, перайграць, перакрычаць, перарасці.

б. Дзеясловы са значэннем "ажыццявіць мнагакратнае або пачарго-

вае дзеянне, распаўсюдзіўшы яго на ўсе або многія аб'екты, на ўсіх

або многіх суб'ектаў": перабудзіць, перавазіць, перажаніць, перака-

лоць, пералавіць, перамалоць, перастраляць.

7. Дзеясловы са значэннем "распаўсюдзіць дзеянне на пэўны пра-

межак часу”: перадняваць, перадрамаць, пераначаваць, пераспаць, пе-

рачакаць.
8. Дзеясловы са значэннем 'спыніць адпаведнае дзеянне: перадры-

жаць, перакіпець, перамучыцца, перахацець, перахварэць.

Тыпы прадуктыўныя.

6 770. Прэфікс пра-. Пры яго дапамозе пераважна ад невытворных

дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія складаюць сём тыпаў.

..1. Дзеясловы са значэннем "накіраваць дзеянне праз што-н., у глы-

біню чаго-н”: прабіць, прагрызці, праламаць, прарэзаць, прастрэліць.

9. Дзеясловы са значэннем "накіраваць дзеянне паблізу прадмета':

прабегчы, правезці, праехаць, пранесціся, праплысці, праскочыць.

З. Дзеясловы са значэннем "ажыццявіць дзеянне на працягу пейка-

га часу, звычайна доўгага”: прабадзяцца, прабегаць, праблукаць, пра-

гаварыць, прагуляць, прадрамаць, праляжаць, прамаўчаць, прамахаць,

праплакоць, праспаць, прасядзець.

4. Дзеясловы са значэннем "страціць, зрасходаваць што-н. з дапа-

могай адпаведнага дзеяшія': праесці, пражыць, пралячыць, прапіць.

.З. Дзеясловы са значэннем “старанна, інтэнсіўна ажыццявіць дзеян-

не”: праварыць, прадумаць, пракіпяціць, прасмажыць.

6. Дзеясловы са значэннем "прапусціць, не заўважыць чаго-н. пры

ажыццяўленні адпаведнага дзеяння”: праглядзець, прагуляць, праслу-

хаць.
7. Дзеясловы са зпачэннем 'давесці дзеянне да выніку: лравенты-

ляваць, прагучаць, пракрычаць, прараўці.
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Тыпы прадуктыўныя, галоўным чынам у гутарковым стылі.
5 771. Прэфікс пры-. Пры дапамозе яго ўтвараюцца дзеясловы,

якія складаюць чатырытыпы.
І. Дзеясловыса значэннем 'дасягнуць пэўнага месца, далучыць

(далучыцца) да чаго-н., зліцца з чым-н”: прыбегчы, прыбудаваць, пры-
быць, прыварыць, прыехаць, прыкляпаць, прыляцець, прымацаваць,
прыпаяць, прырасціць. ,

2. Дзеясловыса значэннем 'ажыццявіць дзеянне не ў поўнай меры,
з нязначнай інтэнсіўнасцю": прыадчыяіць, прыглушыць, прыжлурыць,
прыкрыкнуць, прыпадняць, прысмаліць, прытупіць.

З. Дзеясловы са значэннем 'дадаткова ажыццявіць дзеянне, дапоў-
ніць дзеяпне, названае ўтваральным словам": прыкінуць, прыкупіць,
прыплаціць.

4. Дзеясловыса значэннем "давесці дзеянне да выніку”: прымірыць,
прыпільнаваць, прыпляскаць, прысудзіць. Утваральныя-- дзеясловы
невытворныя: жмурыць -- прыжмурыць, з суфіксам-ну-: крыкнуць --
прыкрыкнуць; з прэфіксамі ад-, пад-, цз-: прыадчыніць, прыпадняць,
прыўзняць.

Тыпыпрадуктыўныя.
ў 772. Прэфікс раз- (раза-, рас-). Пры дапамозе яго ад невытвор-

ных і вытворных дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія скла-
даюць чатырытыпы.

1. Дзеясловыса значэннем "раз'яднаць, падзяліць на часткі, рас-
паўсюдзіць, накіраваць у розныя бакі”: разварочаць, развешаць, раз-
ліць, раскласці, рассеяць, рассунуць, расцягаць.

2. Дзеясловы са значэннем "ліквідаваць вынік папярэдняга дзеяння,
адмовіцца або прымусіць адмовіцца ад чаго-н: разагнуць, размаг-
ніціць, размарозіць, разматаць, размініраваць, раскансерваваць, рас-
пакаваць.

З. Дзеясловыса значэннем 'старанна, інтэнсіўна, на поўную сілу
ажыццявіць дзеянне”: разагрэць, разгарачыцца,

'

разнервавацца, рас-
крытыкаваць, расхваліць. '

4. Дзеясловы са значэннем 'успрыняць, зразумець, улічыць або рас-
тлумачыць што-н. ва ўсіх дэталях”: разглядзець, раз'яснець, распытаць,
растлумачыць.

Пры ўтварэнні дзеясловаў другога тыпу ва ўтваральных словах за-
мяняецца прыстаўка: замарозіць -- размарозіць, зматаць -- разматаць.

Тыпыпрадуктыўныя.
ў 773. Прэфікс рэ-. Прыяго дапамозе ўтвараюцца дзеясловы са

значэннем "паўторна, інакш, па-новаму ажыццявіць дзеянне, названае
ўтваральным словам”: рэарганізаваць, рэканструяваць, рэмілітарыза-
ваць, рэпрэзентаваць, рэтрансліраваць, рээвакціраваць.

Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мове.
б 774. Прэфікс су- (са- перад у). Пры дапамозе яго ўтвараюцца

дзеясловы, якія абазначаюць сумеснасць дзеяння: саўдзельнічаць, суад-
несці, суадпавядаць, суіснаваць, супадпарадкаваць, суперажываць, су-
размерыць.

Тып прадуктыўныў кпіжпай мове,

ў 775. Прэфікс у- (ува- перад групай зычных). Пры дапамозе яго ад
невытворных і вытворных дзеясловаў утвараюцца дзеясловы,
якія складаюць сем тыпаў.

І. Дзеясловы са значэннем “пакіравацца, пранікнуць унутр прадме-
та або асяроддзя": убегчы, увагнаць, уваткнуць, увезці, увёсці, уехаць,
упаўзці, уплесці, ушыць.
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9. Дзеясловы са значэпнем 'скрозь, поўнасцю ахапіць, пакрыцца.

дзеяннем": увешаць, укрыць, унізаць, утыкаць.

З. Дзеясловы са значэннем “паменшыць, паменшыцца ў колькасці,

аб'ёме, змяніць якасць або змяніцца якасна”: уварыць, урэзаць, усох-

нуць, уцаніць, уціснуць.

4. Дзеясловы са значэннем "уцесці, змясціць што-н.з дапамогай ад-

паведнага дзеяння”: удрукаваць, упісаць, усунуце, уціснуць.

5. Дзеясловы са значэннем 'утрымацца ў тым стане, які названы

ўтваральным словам”: улежаць, уседзець, устояць.

6. Дзеясловы са значэннем "часткова, няпоўйасцю выкапаць адпа-

веднае дзеянне”: рваць -- уварваць (трохі), ужаць, укапаць, укасіць,

укроіць.
7. Дзеясловы са значэннем "давесці дзеянне да выніку: ўварыць,

угаварыць, укамплектаваць.

Тыпы прадуктыўныя. Тып пяты выяўляе прадуктыўнасць у гутар-

ковай мове.
б 776. Прэфіке уз- (уза-, ус-). Пры яго дапамозе ад невытворных і

вытворных дзеясловаў утвараюцца дзеясловы, якія складаюць

чатыры тыпы.
1. Дзеясловыса значэннем 'падняцца ўверх, падняць наверх з дапа-

могай дзеяння, названага ўтваральным словам”: узбегчы, уз'ехаць,

узлезці, узляцець, узысці, узарваць, ускінуць.

9. Дзеясловы са значэннем "інтэнсіўна, рэзка або раптоўна выка-

наць дзеянне”: узнерваваць, ускалыхнуць, успудзіць, усхваляваць.

З. Дзеясловыса значэннем "раптоўна, інтэнсіўна пачаць дзеянне”:

узнервавацца, узрушыцца, успудзіцца, усхвалявацца.

4. Дзеясловы са значэннем "давесці дзеянне да выніку": узвар'яцець,

ускіпець, ускапаць.
Тыпы малапрадуктыўныя.

Прэфіксальна-суфіксальныя дзеясловы

6 777. Прэфіксальна-суфіксальным спосабам утвараюцца дзеясловы

ад назоўнікаў, прыметнікаўі дзеясловаў, радзей -- ад лічэбнікаў і пры-

слоўяў.
Пры прэфіксальна-суфіксальным спосабе словаўтварэння выкарыс-

тоўваюцца тыя прэфіксыі суфіксы, што і пры прэфіксальным і пры

суфіксальным, спосабах словаўтварэння.

Адыменныя прэфіксальна-суфіксальныя дзеясловы звычайна адно-

сяцца да закончанага трывання, аддзеяслоўныя--да закопчанага і

незакончанага трываяйня.
6 778. Дзеясловы з прэфіксам а- (аб-, аба-) і суфіксамі -ава»,-і-

(-ы-) утвараюцца ад назоўнікаў і прыметнікаў.

Адназоўнікавыя дзеясловы складаюць тры тыпы.

1. Дзеясловы са значэннем "абкружыць, пакрыць з усіх бакоў тым,

што названа ўтваральным словам': абфутраваць, акучыць, апушыць,

аслупаваць, аснежыць, абазначыць. ,

9, Дзеясловы са значэннем "надзяліць прадмет тым, што названа

ўтваральным словам': абілеціць, абмундзіраваць, агучыць, акрыліць,

аперыць, аснасціць. '

З. Дзеясловы са значэннем 'рабіць або рабіцца тым, хто названы,

што названа ўтваральным словам”: абалваніць, абюракраціць, аката-

лічыць.
Тыпы прадуктыўныя. ,

Адпрыметнікавыя дзеясловы маюць значэнне “надаць пры-
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мету, названую ўтваральным словам”: абнавіць, ажывіць, асушыць,
ахаладзіць.

Тып прадуктыўны.
ў 779. Дзеясловы з прэфіксамі абез- (абес-, абяз-, абяс-) і суфікса-

мі -і- (-ы-), -е- (-э-, га-) утвараюцца ад назоўнікаў.
Прыдапамозе суфікса -і- (-ы-) утвараюцца дзеясловы са значэннем

"пазбавіць таго, што названа ўтваральным словам": абезнадзеіць, абяз-
боліць, абязводзіць, абяззброіць, абязлесіць, абяскровіць, абяспло-
дзіць, абяссмерціць, абясшкодзіць. :

Пры дапамозе суфікса-е- (-э-, -а-) утвараюцца дзеясловыса значэн-
вем пазбавіцца таго, што названа ўтваральным словам": абяззброець,
абязлесець, абяскровець, абяскрылець.

Тыпы прадуктыўныя.
. Ў 180. Дзеясловы з прэфіксам ад- (ада-) і суфіксамі -і- (-ы-), -ава-
ўтвараюцца ад назоўнікаў і прыметнікаў.

Адназоўнікавыя дзеясловы маюць значэнне "аддзяліць тое
ці з дапамогай таго, што названа ўтваральным словам”: адкаркаваць,
адмежаваць, адслаіць, адшчапіць.

Тып малапрадуктыўны.
Адпрыметнікавыя дзеясловы маюць значэнне "надзяляць

прыметай, названай утваральным словам": жывы -- аджывіць, новы--
аднавіць.

Тып непрадуктыўны.
5 781. Дзеясловы з прэфіксам вы- і суфіксам-і- (-ы-) утвараюцца

ад прыметнікаў і назоўнікаў.
Адпрыметнікавыя дзеясловы маюць значэнне "надзяліць

прыметай, уласцівай утваральнаму слову”: выжаўціць, выпраміць, вы-

прастаць, вытанчыць.
Тып малапрадуктыўны.
Адназоўнікавыя дзеясловы -- адзінкавыя, семантычна неад-

народныя: выветрыць, выкараніць; а таксама з суфіксам-а-: выветраць.

6 782. Дзеясловы з прэфіксам з- (с-, са-) і суфіксамі Са), -е-

(-э-, -а-) утвараюцца ад прыметнікаў і назоўнікаў.

Адпрыметнікавыя дзеясловы з суфіксам -і- (-ы-) маюць зна.

чэнне “надзяліць прыметай, названай утваральным словам" (зблізіць,

брыдкі-- збрыдзіць, здрабніць, зменшыць, змякчыць, спрасціць, саста-

рыць, сцішыць), з суфіксам -е- (-э-, -а-) --'набыць прымету, абазнача-

ную ўтваральным прыметнікам” (благі -- здблажэць, збруднець, збялець,

звільгатнець, змакрэць, змізарнець, ссінець).

Тыпыпрадуктыўныя.
Асобныя адпрыметнікавыя дзеясловы з прэфіксам з- (с-, са-) утво-

раны з дапамогай суфіксаў -ава-: збанкрутаваць; -ну-: зблякнуць

(бляклы), змякнуць. ,

Адназоўнікавыя дзеясловы з суфіксам-е- (-э-, -а-) маюць

значэцне 'набыць выгляд, якасць, уласцівасць таго, што названа ўтва-

ральным словам": попел -- спапялець, палатно -- спалатнець, брыда -

збрыдзець.
Тып малапрадуктыўны. ,

З суфіксам -і- (-ы-) утворан дзеяслоў зляжчыць са значэниісм, па-

добнымда таго, што пазвана ўтваральным словам.
б 783. Дзеясловы з прэфіксам за- і суфіксамі -і- (-ы-), -е- (-э-, га-)

утвараюцца ад назоўнікаў і прыметнікаў. , ;

Адназоўнікавыя дзеясловы маюць зиачэнце надзяліць (за-

поўніць, накрыць) тым, што названа ўтваральным словам: загасіць, за-

дыміць, закабаліць, запрысоніць.

29. Зак. 1161
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Тып малапрадуктыўны.

Дзеясловы з суфіксам -е- (-э-, -а-) маюць значэнне пакрыцца тым,

што названа ўтваральным словам": заінець, замшэць, засівераць.

Тып малапрадуктыўны.
:

Адпрыметнікавыя дзеясловы складаюць два тыпы.

1. Пры дапамозе суфікса -і- (-ы-) утвараюцца дзеясловы са значэн-

нем “надзяліць той прыметай, якая названа ўтваральным словам" (ча-

сам з адценнем празмерпасці): загусціць, задобрыць, закругліць, за-

нізіць.
Тып прадуктыўны.

9. Пры дапамозе суфікса -ё- (-э-, -а-) утвараюцца дзеясловы са

значэннем 'набыць тую прымету, якая названа ўтваральным словам":

закульгавець, занядужаць, запаршывець, зацішэць.

Тып малапрадуктыўны.

б 784. Дзеясловы з прэфіксам на- і суфіксам -ва- (-іва-, -ыва-) ут-

вараюцца ад дзеясловаў і маюць значэнне "ціха, з невялікай інтэнсіў-

васцю ўтвараць дзеянне, названае, ўтваральным словам": накрапваць,

напяваць, насвістваць, наігрываць, налепліваць.

Тып непрадуктыўны.

6 785. Дзеясловыз прэфіксам на- і суфіксам -і- ўтвараюцца ад пры-

метнікаў і маюць значэнне "надзяліць прымстай, названай утваральным

словам”: напоўніць, пругкі -- напружыць, насыціць.

Тыл малапрадуктыўны.

ў 786. Дзеясловы з прэфіксам па- і суфіксам а- Сы) утвараюцца

ад прыметнікаўі лічэбнікаў.

Адпрыметнікавыя дзеясловы маюць значэнне "надзяліць у

большай ступені той прыметай, што названа ўтваральным словам”:

глыбокі -- паглыбіць, панізіць, папоўніць.

Чаргуюцца парна-цвёрдыя зычныяз мяккімі: высокі -- павысіць.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып непрадуктыўны.

Адлічэбнікавыя дзеясловы маюць значэнне 'выканаць дзе-

янне ў той колькасці, якая названа ўтваральным словам”: двое -- пад-

воіць, трое -- патроіць.
Тып непрадуктыўны.

5 787. Дзеясловы з прэфіксам ла- і суфіксам -ва-(-іва-, -ыва-) утва-

раюцца ад дзеясловаў і маюць значэнне “час ад часу, з невялі-

кай інтэнсіўнасцю ажыццяўляць дзеянне, названае ўтваральным сло-

вам”: бліскаць -- пабліскваць, пабрэхваць, паварушваць, пагрукваць,

пагукваць, пагульваць, падрэмліваць, паігрываць, пакалыхваць, памеш-

ваць, пасвістваць, пашчыпваць.
Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып высокапрадуктыўны.

ў 788. Дзеясловы з прэфіксам пад- і суфіксам -і- (-ы-) утвараюцца

ад прыметнікаў і назоўнікаў.
Адпрыметнікавыя дзеясловы маюць зпачэнне 'ў нязпачнай

ступені надзяліць той прыметай, якая названа ўтваральным словам”:

большы-- падбольшыць, падкісліць, паднавіць, падсыціць, падцяпліць.

Націск на суфіксе, зрэдку - на перадсуфіксальным складзе,

Тып малапрадуктыўны.

Ад назоўніка ахвота ўтвораны дзеяслоў падахвоціць.

5 789. Дзеясловы з прэфіксам лад- і суфіксам -ва- (-ыва-) утвара-

юцца аддзеясловаў і маюць значэнне ўтвараць дзеяцне, якое супра-

ваджае іншае дзеяйне, названас ўтваральным словам”: выць -- падвы-

ваць, падзвоньваць, падпяваць, падсвістваць.
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Тып малапрадуктыўны.
5 790. Дзеясловы з прэфіксам пера- і суфіксам-і- (-ы-) утвараюцца

ад прыметнікаў і маюць зпачэнне "празмерна надзяліць той прыметай,
якая пазвана ўтваральным словам”: вялікі-- перавялічыць, перагус-
ціць, перакісліць, пераменшыць, перапоўніць.

Чаргуюцца ЗЫЧНЫЯ Х--ч: вялікі -- перавялічыць; т - ц”: густы --
перагусціць.

Націск на суфіксе, радзей --на перадсуфіксальным складзе.
Тып малапрадуктыўны.
ў 791, Дзеясловы з прэфіксам пера- і суфіксам -ва- ўтвараюцца ад

дзеясловаў і маюць значэнне папераменна ажыццяўляць дзеянне,
названае ўтваральнымсловам": званіць -- перазвоньваць, перастукваць.

Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып непрадуктыўны.
ў 792. Дзеясловыз прэфіксам пры- і суфіксам -і- ўтвараюцца ад

назоўнікаў і маюць значэнне 'прыблізіць да таго, што названа
ўтваральным словам": губа -- прыгубіць, прызямліць, прыліуніць.

Націск на суфіксе. :
Тып малапрадуктыўны.
ў 793. Дзеясловы з прэфіксам пры- і суфіксам -ва- ўтвараюцца ад

дзеясловаў і маюць значэнне 'суправаджаць іншае дзеянне тым,
што названа ўтваральным словам”: гаварыць -- прыгаворваць, прысві-
стваць, прытупваць.

Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып малапрадуктыўны.
ў 794. Дзеясловы з прэфіксам раз- (рас-) і суфіксам-і- (-ы-) утва-

раюцца ад назоўнікаў і прыметнікаў.
Адназоўнікавыя дзеясловы складаюць тры тыпы.
І. Дзеясловыса значэннем "раз'яднаць, зарабніць, ператварыўшыў

тое, што названа ўтваральным словам”: пыл--распыліць, расчапіць.
2. Дзеясловы са значэннем "вызваліць ад таго, што названа ўтва-

ральным словам": кабала -- раскабаліць, рассупоніць.
З. Дзеясловы са значэннем "выклікаць у каго-н. пачуццё, названае

ўтваральным словам”: ахвота--разахвоціць, разлютаваць (ад лютасць).
Націск на суфіксе або перадсуфіксальнымскладзе.
Тыпы малапрадуктыўныя.
Адпрыметпікавыя дзеясловы складаюць два тылы.
І. Дзеясловы са значэннем "надзяліць прыметай, названай утва-

ральным словам": мяхкі--размякчыць, разрэздзіць, расчуліць.
2. Дзеясловы са значэннем 'пазбавіць прыметы, названай утва-

ральнымсловам”: буйны -- разбуйніць, рассакрэціць.
Націск на суфіксе або перадсуфіксальным складзе,
Тыпы малапрадуктыўныя.
Ад лічэбпіка двог ўтворан дзеяслоў раздвоіць.
ў 795. Дзеясловыз прэфіксам рас- (рас-) і суфіксам -ва- ўтвараюц-

ца ад дзеясловаў. Яны абазначаюць "павольна, ие спяшаючыся,
працяглы час ажыццяўляць дзеянне, названае ўтваральным словам”:
гуляць -- разгульваць, раздумваць, раскурваць.

Націск на перадсуфіксальным складзе.
Тып малапрадуктыўны.
5 796. Дзеясловыз прэфіксам раз- (рас-) і суфіксамі -а- (-я-), -аба-,

-е.- прадстаўлены асобпымі словамі: расцугляць (ад цуглі), разлачта-
ваць (ад мачта), распанець (ад пан).

ў 797. Дзеясловы з прэфіксам у- (ува-) і суфіксам -і- (-ы-) утвара-
юцца ад назоўнікаў, прыметнікаў і лічэбнікаў.
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Адназоўпікавыя дзеясловы складаюць два тыпы.

1. Дзеясловы са значэннем "прывесці каго-, што-н. у стан, пазваны

ўтваральным словам”: закон -- ўзаконіць, ураўнаважыць, уцяжарыць.

9. Дзсясловы са значэннем "зрабіць тым, прыняць У сям'ю на пра-

вах таго, хто названы матываваным словам”: дачка -- удачарыць, усы-

навіць.

“Націск на суфіксе або перадсуфіксальнымскладзе.

Тыпы, непрадуктыўныя.
,

Адпрыметпікавыя дзеясловы маюць зпачэнне "надзяліць той

прыметай, што названа ўтваральным словам": вільготны -- увільгатніць,

удакладніць, удасканаліць, упрыгожыць, ускладніць, ушчыльніць,

Націск на суфіксе, радзей -- на перадсуфіксальным складзе,

Тып прадуктыўны.

Адлічэбнікавыя дзеясловы маюць зпачэнне “павялічыць у

столькі разоў, колькі пазвапа ўтваральным словам”: два -- удвоіць, иут-

роіць, удзесяцярыць.

Націск на перадсуфіксальным складзе або на суфіксе.

Тып малапрадуктыўны.

ў 798. Дзеясловыз прэфіксам иуз- (ис-) і суфіксам -і- (-ы-) утвара-

юцца ад прыметнікаў і маюць значэнне "надзяліць той прыме-

тай, якая названа ўтваральным словам”: багаты -- узбагаціць, узбуй-

ніць, узмацніць, узнавіць, ускалмаціць,

Націск на суфіксе, радзей -- на перадсуфіксальным складзе.

Тып прадуктыўны.

ў 799. Дзеясловыз прэфіксам уз- (ус-) і суфіксам -ва- ўтвараюцца

ад дзеясловаў і маюць значэнне "надаць дзеянню, названаму ўтвараль-

ным словам, перарывістасць, перыядычнасць, слабую інтэнсіўнасць":

махаць -- узмахваць, усклікваць, ускрыкваць, усплёскваць.

Націск на перадсуфіксальным складзе.

Тып малапрадуктыўны.

Постфіксальныя дзеясловы

6 800. Постфіксальныя дзеясловы (дзеясловы з афіксам -ся (ца,

-цца)) У большасці выпадкаў утвараюцца ад пераходных дзеясло-

ваў: касіць -- касіцца, накасіцца. У якасці ўтваральных не выкарыс-

тоўваюцца непераходныя дзеясловы з суфіксамі -ніча, -ствава, -ну»

дзеясловы суфіксальна-постфіксальныя, прэфіксальна-постфіксальныя

і прэфіксальна-суфіксальна-постфіксальныя. Постфіксальныя дзеясловы

з'яўляюцца непераходнымі, як правіла, націск у іх на тым складзе,

штоі ва ўтваральных словах, або на суфіксе.

Суфіксальна-постфіксальныя дзеясловы

«5 801, Суфіксальна-постфіксальныя дзеясловы ўтвараюцца ад на-

зоўнікаўі прыметнікаў шляхам адначасовага далучэння суфікса-і-

або -е- і постфікса «цца: цяліцца, гарбаціцца.

Адназоўнікавыя дзеясловыз суфіксам -і- складаюць два

тыпы,
1. Дзеясловы са значэннем 'ствараць тое, што названа ўтваральным

словам": колас-- каласіцца, квадраціцца, парасіцца, расіцца, слязіцца,

табуніцца, тоўпіцца, яеніцца.

Тып малапрадуктыўны,
9. Дзеясловыса значэннем “паводзіць сябе падобна таму, хто назва-

ны (што названа) утваральным словам": дзіця -- дзяцініцца, пету-

шыцца.
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Тып непрадуктыўны. '
Адпрыметнікавыя дзеясловы з суфіксам -і- маюць значэн-

не 'праяўляць прымету, назвапую ўтваральным словам': высокі-- вы”
сіцца, дзічыцца, скупіцца, кучаравіцца, весяліцца.

Тып прадуктыўны.
ў 802. Дзеясловыз суфіксам -е- ўтвораны ад якасцых прымет-

нікаў са значэннем колеру і маюць значэнне 'праяўляць прымету,
названую ўтваральным словам": зялёны -- зелянецца, белы - бялецца,
сіні -- сінецца.

Гэтыя дзеясловы выступаюць сінонімамі суфіксальных (з суфіксам
:8-) адпрыметнікавых дзеясловаў (сінець- сінецца) і могуць разгля-
дацца як словаўтваральныя дублетыда першых.

Тып малапрадуктыўны.
ў 803. Адназоўпікавыя суфіксальна-постфіксальныя дзеясло-

вы ўтвараюцца таксама з дапамогай суфікса -ава- і постфікса -цца:
патрэба -- патрабавацца, рубец -- рубцавацца, сталовая (сталоўка) --
сталавацца, харч -- харчавацца. Яны не складаюць пэўнага тыпу, маю-
чырознае значэнне,

Прэфіксальна-постфіксальныя дзеясловы

5 804. Прэфіксальна-постфіксальныя дзеясловы ўтвараюцца ад
дзеясловаў незакончанага і зрэдку--дзеясловаў закончанага
трывання. Прэфіксальна-постфіксальныя дзеясловы з'яўляюцца непера-

ходнымі і адносяцца да закончанага трывання.
5 805. Дзеясловыз прэфіксам а- (аб-, аба-) і постфіксам-ца (-ся ў

спрагальных формахі пасля -ці) складаюць пяць тыпаў.
1]. Дзеясловысазначэннем "няправільна, памылкова, няўдала ажыц-

цяўляць дзеянне, названае ўтваральным словам': абазнацца, абмо-

віцца, абгаварыцца, аступіцца.
д, Дзеясловы са значэннем "ажыццяўляць дзеянне ў адказ на па-

пярэдняе дзеянне": абазвацца, аказацца, азірнуцца.
З. Дзеясловыса значэннем "звыкнуцца з дзеяннем, названым утва-

ральным словам”: абжыцца, абцярпецца, астаяцца.
4. Дзеясловы са значэннем “давесці дзеянне да выніку”: асунуцца,

ачуцца.
5. Дзеясловы са значэннем 'празмерна, інтэнсіўна ажыццявіць дзе-

янне, названае ўтваральным словам, прычыніўшысабе шкоду": аб'есці-

ся, апіцца.
Тыпы малапрадуктыўныя. Большасць дзеясловаў адносіцца да раз-

моўнага стылю.
5 806. Дзеясловы з прэфіксам ад- (ада-) і постфіксам" -ся (-ца)

складаюць тры тылы.
І. Дзеясловы са значэннем "завяршыць, закончыць дзеянне ці не

здолець працягваць гэта дзеянне”: бамбіць -- адбамбіцца (разм.), ад-

бегацца, адваявацца, адкасіцца, адстраляцца. :

9. Дзеясловы са значэннем прыйсці ў нармальны стап у выніку

працягласці або паўтарэння адпаведнага дзеянія”': спаць -- адаспацца,
адвісецца, адгуляцца, аддыхацца, адляжацца.

З. Дзеясловы са зпачэпнем 'пазбавіцца, ухіліцца ад каго-н. з дапа-

могай дзеяння, названага ўтваральнымсловам”: гаварыць -- адгаварыц-

ца, адкруціцца, адмахнуцца, адпісацца, адрачыся, адчапіцца.

Тыпыпрадуктыўныя ў гутарковым стылі.
б 807. Дзеясловы з прэфіксам вы- і постфіксам -ся (-цда) маюць

зпачэнне 'давссці дзеяние, пазвапае ўтваральным словам, да поўнага
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яго завяршэння (часам са стратай пэўных уласцівасцей)”: бегаць -

выбегацца, выгуляцца, выкрычацца, вылежацца, выплакацца, вы-

слацца.
Тып прадуктыўны.
ў 808. Дзеясловы з прэфіксам да- і постфіксам -ся (-ца) утвараюц-

ца ад невытворпых і вытворных дзеясловаў і складаюць два тыпы.

1. Дзеясловы са значэннем “давесці сябе да непрыемнага выніку

шляхам інтэнсіўцага выканання дзеяння, названага ўтваральным сло-

вам”: бегаць -- дабегацца, даваявацца, дагаспадарыцча, дагуляцца, да-

дурэцца, дакрычацца, даплавацца, дасябравацца.

9. Дзеясловы са значэннем "давесці да канца адпаведнае дзеянне”:

будзіць -- дабудзіцца, дакапацца, дазваніцца, даклікацца, дашукацца.

Тыпы прадуктыўныя.

б 809. Дзеясловы з прэфіксам з- (с-, са-) і постфіксам -ся (-ца) утва-

раюцца ад невытворных і вытворных (пераважна непераходных) дзея-

словаў і складаюць чатыры тыпы.

1. Дзеясловы са значэннем “дасягнуць зладжанасці, узаемаразумен-

ня ў выніку выканання дзеяння, названага ўтваральным словам": вес-

лаваць -- звеславацца, злюбіцца, змовіцца, сазваніцца, сквітацца, спра-

цавацца.
Тып прадуктыўны.
9. Дзеясловы са значэннем "сабрацца ў адно месца, злучыцца дзя-

куючы дзеянню, названаму ўтваральным словам": бегчы -- збегчыся,

з'ехацца, зляцецца, сысціся. :

Тып малапрадуктыўны.

З. Дзеясловыса значэннем "набыць непажаданы пэўны стан, непры-

датнасць у працэсе працяглага, інтэнсіўнага дзеяння, названага ўтва-

ральным словам': галадаць -- згаладацца, зляжацца, скрычацца, спі-

сацца, спіцца.
Тып малапрадуктыўны.

4, Дзеясловы са значэннем “звыкнуцца, прызвычаіцца да чаго-н.

у выніку працяглага дзеяння, названага ўтваральным словам”: жыць --

зжыцца, сцярпецца.
Тып непрадуктыўны.
5 810. Дзеясловы з прэфіксам за-і постфіксам -ся (-ца) утвараюц-

ца ад невытворных і вытворных дзеясловаў і маюць значэнне "цалкам

паглыбіцца ў дзеянне, захапіцца ім да стомы ў працэсе працяглага

або празмерна працяглага яго выканання”: думаць -- задумацца, заля-

жацца, запрацавацца, зачакацца, зачытацца.

Дзеяслоў загарэцца мае значэнне пачатку дзеяйня,

Тып прадуктыўныў гутарковай мове.

ў 811. Дзеясловы з прэфіксам на- і постфіксам -ся (-ца) утвараюц-

ца ад невытворных і вытворных дзеясловаў і маюць значэнне 'давесці

да поўнай або частковай завершанасці названае ўтваральным словам

дзеянне, да поўнага задавальнення ім суб'екта”: бедаваць -- набедавац-

ца, нагаладацца, нагаласіцца, нагаманіцца, нагаравацца, нагасцявацца,

напакутавацца.
Тып прадуктыўны.

ў 812. Дзеясловы з прэфіксам пра-і постфіксам -ся (-ца) утвараюц-

ца ад невытворных (пераважна непераходных дзеясловаў). Яны скла-

даюць тры тыпы.
1. Дзеясловы са значэннем "прыйсці ў нармальны стан дзякуючы

дзеянню, пазванаму ўтваральным словам": спаць -- праспацца, прач-

хацца, пракашляцца.
9. Дзеясловы са значэннем 'прыносіць сабе шкоду, прыйсці да не-
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пажаданага выніку, памылкова або няўдала ажыццяўляючыдзеянне,названае ўтваральным словам": гаварыць -- прагаварыцца, пралічыцца,
пратаргавацца.

З. Дзеясловы са значэннем “ажыццявіць дзёянне, названае ўтва-ральным словам, не спяшаючыся, у мэтах адпачынку, задавальнення”:гуляць -- прагуляцца, прабегчыся, праехацца, прайсціся.
Тыпы малапрадуктыўныя. Асобна стаіць дзеяслоў прагаладацца.ў 813. Дзеясловы з прэфіксам пры- і постфіксам -ся (-ца) утва-раюцца пераважна ад невытворных дзеясловаў. Яны складаюць трытыпы.
1. Дзеясловы са значэннем "інтэнсіўна, старанна ажыццявіць дзеян-не, названае ўтваральным словам": глядзець -- прыгледзецца, прыню-хацца, прыслухацца. '
2. Дзеясловы са значэннем 'у працэсе пастаяннага ажыццяўленнядзеяння, названага ўтваральным словам, прывыкнуць, прызвычаіцца

да чаго-н”: прыесціся, прымільгацца, прыцярпецца.
З. Дзеясловыса значэннем "выканаць дзеяняе ў нязначнай ступені.

кранаць -- прыкрануцца, прыткнуцца, прыторкнуцца.
Тыпы малапрадуктыўныя.
ў 814. Дзеясловы з прэфіксам раз- (раза-, рас-) і постфіксам -ся

(ца) утвараюцца ад невытворных і вытворных дзеясловаў і складаюць
тры тыпы.

1. Дзеясловыса значэннем "накіравацца ў розныя бакі, распаўсю-
дзіцца, раз'яднацца з дапамогай дзеяння, названага ўтваральным сло-
вам": бегчы -- разбегчыся, разбрысціся, раз'ехацца, разляцецца, рас-
плыцца, расцячыся.

2. Дзеясловыса значэннем "дасягнуць вялікай інтэнсіўнасці ў ажыц-
цяўленні дзеяння, названага ўтваральным словам”: бегаць -- разбегац-
ца, разбушавацца, разваявацца, разгарэцца, разгудзецца, раскрычац-
ца, распоўзацца, расфантазіравацца.

З. Дзеясловыса значэннем "завяршыць дзеянне, названае ўтвараль-
ным словам”: лічыць - разлічыцца, расплаціцца. !

Тыпыпрадуктыўныя. .
б 815. Дзеясловы з прэфіксаму- (ува-) і посгфіксам-ся (ца) утва-

раюцца ад невытворных і вытворных дзеясловаў і складаюць чатыры
тыпы.

1. Дзеясловыса значэннем "ажыццявіць дзеянне, разлічанае на пра-
цяглычас”: легчы - улегчыся, усесціся, успацца, устаяцца.

2. Дзеясловы са значэннем "прывыкнуць да дзеяння ў выніку паў-
таральнасці або працягласці яго: жыць - ужыцца (у ролю), уля-
жацца. ,

З. Дзеясловы са значэннем 'паглыбіцца, унікнуць у што-н., ажыц-
цяўляючы дзеянне, названае ўтваральным словам': глядзець -- угля-
дзецца, удумацца, услухацца, учытацца. :

4. Дзеясловы са значэннем "ажыццяўляючы празмернае або пра-
цяглае дзеянне, прыйсці да непажаданага выніку: бегаць -- убегацца,
упіцца. :

Тыпы малапрадуктыўныя. , ,
ў 816. Дзеясловыз прэфіксам уз- (ус-) і постфіксам-ся Сца) утва-

раюцца ад невытворных дзеясловаў і маюць значэнне "інтэнсіўна па-
чаць дзеянне, названае ўтваральным словам": бушаваць -- узбушавац-
ца, усхадзіцца, усхапіцца. 0, а;

Большасць дзеясловаў гэтага тыпу мае экспрэсіўную афарбоўку і
належыцьда гутарковага стылю,

Тып малапрадуктыўны.
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Прэфіксальна-суфіксальна-постфікс
альныя дзеясловы

ў 817. Прэфіксальна-суфіксальна-постфік
сальныя дзеясловы ўтва-

раюцца ад назоўнікаў, прыметнікаўі дзеясловаў.

5 818. Дзеясловыз прэфіксам а- (аб-, аба-), суфіксам -і- -ы-) і

постфіксам -ся (цца), утвораныя ад назоўнікаў, маюць значэнне

"стаць тым ці набыць прыметытаго, што названа ўтваральным словам”:

банкрут -- абанкруціцца, амяшчаніцца, асцябліцца, атаварыцца.

Тып малапрадуктыўны.

б 819. Асобныя дзеясловы ўтвораны гэтым спосабам з дапамогай

прэфіксаў а-, вы-, пры”, рас, ў» суфіксаў -ава-, -і- (Сы-) і постфікса

цца: агнездавацца, выпагадзіцца, прыпазніцца, распагодзіцца, ух-

рыцца.
ў 820. Дзеясловы з прэфіксам раз- (рас-), суфіксам -і- (Сы-) і пост-

фіксам -ся (-цца) утвараюцца ад на зоўнікаў і маюць значэнне

"ажыццяўляючы інтэнсіўнае або працяглае дзеянне, набыць адзнакі

таго, што названа ўтваральным словам”: гультай -- разгультаіцца, раз-

дажджыцца. Дзеяслоў распагодзіцца мае іншае значэнне.

Тып малапрадуктыўны. '

5 82]. Дзеясловы з прэфіксам па-, суфіксам -ну- і постфіксам -цца

ўтвараюцца ад дзеяслова ў незакончанага трывання і маюць зна-

чэнне аднакратнасці: коўзацца -- пакаўзнуцца, слізгацца -- паслізнуцца

(з адсячэннем -г-).
Тып малапрадуктыўны.

ў 822, Дзеясловы з прэфіксам пера-, суфіксам -ва- і постфіксам

-цца ўтвараюцца ад дзеяслова ў і маюць значэнне "абменьвацца

дзеяннем, якое названа ўтваральным словам”: гукаць -- перагуквацца,

свістаць -- перасвіствацца, моргаць -- пераморгвацца.

Тып малапрадуктыўны.

6 823. Асобныя дзеясловы ўтвораны пры дапамозе прэфіксаў пра-,

пры-, суфіксаў -ну-, -ва- і постфікса -цца: спаць -- прачнуцца, дурны --

прыдурвацца.
.

Складаныя дзеясловы

ў 824. Складаныя дзеясловы ўтвараюцца дзякуючы злучэнню дзвюх

асноў з падпарадкавальнымі адносінамі.

Часцей за ўсё выкарыстоўваюцца ў мове складаныя дзеясловы са

звязаным апорным кампанентам гфікаваць і інтэрфіксамі -а-, -ё-

У складзе іх вылучаюцца два тыпы.

1. Дзеясловы з першым камланентам -- асновай назоўніка; яны

маюць значэнне 'абсталяваць ці надзяліць тым, што названа ўтвараль-

ным словам”: газафікаваць, кінафікаваць, радыёфікаваць, электрыфіка-

ваць.
Тып прадуктыўны ў навукова-тэхнічнай тэрміналогіі.

9. Дзеясловы з першым кампанентам -- асновай прыметніка; яны

маюць значэнне "надзяліць прыметай, названай утваральным словам":

інтэясіфікаваць, русіфікаваць.

Тып непрадуктыўны.

Дзеясловы з апорным кампанентам -- зваротным дзеясловам і пер-

шым кампанентам з займеннікавай асновай сам- і інтэрфіксам -а-; яны

маюць значэнне самаадвольна і самастойна выканваць дзеянне, на-

званае апорным дзеясловам”: самаабслугоўвацца, самаакупіцца, сама-

вызначацца, самазагарацца, самасупакоіцца, самайхіліцца, самастра-

хавацца.
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Тып прадуктыўныў кніжнай мове.
Дзеясловы з апорным кампанентам- дзеяслозам і першым кампа-

нентам паў- (напаў-) маюць значэнне "няпоўнасцю, не да канца, напа-

лавіну выканаць дзеянне, названае апорным камганентам”: лпаўляжаць
і напаўляжаць, паўзруйнаваць, паўразбурыць, паўспустошыць, паўра-
зарыць.

Тып набывае прадуктыўнасць у кніжнай мове.

СЛОВАЎТВАРЭННЕ ПРЫСЛОЎЯЎ

ў 825. Прыслоўі ўтвараюцца галоўным чынам суфіксальнымі прэ-

фіксальна-суфіксальнымі спосабамі. У якасці ўтваральных выступаюць

амаль усе часціны мовы. Значная колькасць прыслоўяў суадносіцца са

склонавымі формамі іменных часцін мовы. Такія прыслоўі маюць су-

фіксы, аманімічныя склонавым флексіям, а прэфіксы -- прыназоўнікам.

Суфіксальныя прыслоўі

Адпрыметнікавыя прыслоўі

ў 826. Прыслоўі з суфіксам -а (-о пад націскам, вельмі рэдка) аба-

значаюць прымету, названую ўтваральным словам, з дадатковым ака-

лічнасным значэннем: багаты -- багата, балюча, бедна, даўно, дваяка,

дзіка, добра, звыкла, інтрыгуюча, рашуча, сардэчна, штодзённа.

Націск пераважна на тым складзе, што і ва ўтваральным слове,

выключэнне: дарагі -- дорага, малады, -- молада,тугі - туга, ха-

лодны-- холадна, харошы-- хораша.

Тып прадуктыўны.

Адназоўнікавыя прыслоўі

б 827. Гэтыя прыслоўі ў асноўным утвараюйдца з дапамогай суфік-

саў -ой (-ою), -ай (-аю), -яй (-яю), -ом (-ам), -амі (-ямі), якія амані-

мічны флексіям творнага склону назоўнікаў, што з'яўляюцца назвамі

адрэзкаў часу, спосабаў руху і інш. Прыслоўі абазначаюць акалічнас-

ную прымету па адносінах да таго, што названа ўтваральным словам:

верх -- верхам, раніцай, ранкам, днём, вечарам, вясной, летам, часамі,

гадамі, залпам, дабром, сілай, вожыкам.

Націск той жа, што і ў адпаведных формах назоўнікаў творнага

склону. Некаторыя прыслоўі маюць паралельныя акцэнтныя формыці

іншынаціск: вёрхамі вярхом, бёгам -- бягоя, кругам -- кругом,

Тып набывае прадуктыўнасць пад уплывам народна-гутарковай мо-

вы.
ў 828. Асобныя прыслоўі, якія суадносяцца з формамі іншых скло-

наў назоўнікаў або не суадносяццаз імі, маюць суфіксы-ў (-ю) (амані-

мічны флексіі вінавальнага склону): кроплю, крыху, каплю; -ком: сі-

ла -- сілком; -оў: дом -- дамоў.

Адлічэбнікавыя прыслоўі

5 829, З дапамогай суфікса -ойчы ўтвораны прыслоўі двойчы, трой-

чы? яны абазначаюць павелічэнне ці паўтарэнне ў столькі разоў, колькі

названа ўтваральнымсловам-- два, тры.

Семантычнаізалявана прыслоўе аднойчы,

Тып непрадуктыўны.
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Аддзеяслоўныя прыслоўі

ў 830. Прыслоўі гэтага тыпу з суфіксам -ма абазначаюць акаліч-

насную прымету, сумяшчаючыяе з той працэсуальнай, якая назваца

ўтваральным словам: бегчы -- бегма, кішма, лёжма, роўма, седзьма.

Перад суфіксам фінальная галосная ўтваральпых асноў адсякаецца:

ляжаць - лежма, :

Націск на корані. Выключэнне: кішма.

Тып мае некаторую прадуктыўнасць у гутарковым стылі. Звычайца

такія ўтварэнні ўваходзяць ва ўстойлівыя спалучэнні з утваральным

дзеясловам: седзьма сядзець, лежна ляжаць, кішма кішэць.

6 831, Прыслоўі з суфіксам -ом (ам) -ком сумяшчаюць акалічнас-

ную прымету з той працэсуальнай, якая названа ўтваральным словам:

бегцы -- бягом, валіць -- валам, таіцца -- тайком, тырчаць -- тырчкой,

хадзіць -- ходам, цурчэць -- цурком, цягаць -- цягам.

Перад суфіксам фінальная галосная асновы інфінітыва адсякаецца.

Націск на суфіксе, рэдка -- на корані (цягам).

Тып набывае прадуктыўнасць у гутарковай мове.

Прыслоўі, утвораныя ад прыслоўяў

б 832. Ва ўтварэнні гэтых прыслоўяў прымаюць удзел суфіксы

гавата, -енька (-анька), -енечка (-анёчка), -утка (ютка),  -усенька

Сюсенька). МЫ

б 833. Прыслоўі з суфіксам -аватка абазначаюць аслабленую сту-

пень прыметы, названай утваральным словам: высока -- высакавата,

зласнавата, пазнавата, ранавата, саладжавата, слабавата, страшнавата.

Утваральнымі выступаюць прыслоўі з суфіксам -а (9), які перад -ава-

та адсякаецца. :

Націск на суфіксе (другім складзе яго). .

Тып прадуктыўны.
ў 834, Прыслоўі з суфіксам -енька (-анька) абазначаюць узмацнен-

не акалічнаснай прыметы, названай утваральным словам, і маюць

экспрэсіўныя адценні (ласкальнасці і інш.): добра -- добранька, ні-

зенька, хуценька, ціхенька. .

, Перад суфіксам парна-цвёрдыя зычныя чаргуюцца з мяккімі; фіна-

лі -а, -ка адсякаюцца.
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып прадуктыўны.
ў 835. Прыслоўі з суфіксам -утка (-ютка) абазначаюць узмацненне

акалічнаснай прыметы, названай утваральным словам, з экспрэсіўнымі

адценнямі (ласкальнасці і інш.): блізка - блізютка, відно -- віднютка,

ціха --ціхутка,
Перад суфіксам фіналі -а, -ка адсякаюцца.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны. .
ў 836. Асобныя" прыслоўі ўтвораны з дапамогай суфіксаў: -ечку

(памалу -- памалечку); -ачкі (трошкі -- трошачкі); -энна (страшна --

страшэнна); -усенька (ціха - ціхусенька); -эзна (высока - высачэзна).

Перад суфіксамі фіналі ўтваральных слоў (-б, -кі, -на, -а) адся-

каюцца.

Прэфіксальныя прыслоўі

б 837. Прыслоўі з прэфіксам за- ўтвараюцца ад саміх прыслоўяў

1 складаюць два тыпы.
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1. Прыслоўі са значэннямі 'перавышэнне якасці, прыметы, названай
утваральным словам: завысока, загуста, задоўга, залішне, замнога;
'непаўнатыякасці, названай утваральным словам": замала, занізка.

Націск той жа, што і ва ўтваральных словах.
Тып прадуктыўны ў гутарковымстылі.
Прыслоўі гэтага тыпу, як правіла, суадносяцца таксама з.прымет-

нікамі з прэфіксам за- і могуць разглядацца як утварэнні ад іх з дапа-
могай суфікса -а (-0): задоўгі -- задоўга, замалы -- замала, але мно-
га -- замнога.

2. Прыслоўі са значэннем часавай аднесенасці да прыметы, назва-
най утваральным словам: дёмна -- зацемна (калі яшчэ цёмна), засвет-
ла, зацепла.

Націск на прыстаўцы.
Тып непрадуктыўны,
ў 828. Прыслоўі з прэфіксам не- (ня-) утвараюцца ад саміх пры-

слоўяў і маюць адмоўнае значэнне: высока -- невегсока, недалёка, ня-
мала, нямнога, няшмат, нядоўга, ненадоўга.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып прадуктыўны.
Прыслоўі гэтага тыпу суадносяцца таксама з прыметнікамі з прэ-

фіксам не- (ня-) і могуць разглядацца як утвораныя ад іх з дапамогай
суфікса -а (-о): нядоўгі - нядоўга, нядобры -- нядобра. '

б 839. Прыслоўі з іншымі прыстаўкамі: на- (наводдаль, навокал,
насупраць, назаўтра, назаўсёды), па- (паабапал), у- (упоперак), паза-
(пазаўчора, пазалетась), пасля- (паслязаўтра).

Прэфіксальна-суфіксальныя прыслоўі

Адназоўнікавыя прыслоўі

5 840. Прыслоўі з прэфіксам а- і суфіксам -ё (-ы), аманімічным

флексіі меснага склону назоўнікаў жаночага і мужчынскага роду, па-

казваюць на час, названы ўтваральным словам: лоўнач -- апоўначы,

поўдзень -- апоўдні. , .
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып непрадуктыўны. , , .

ў 841. Прыслоўі з прэфіксам да- і суфіксамі-і (сы), -у, аманімічны-

мі флексіям роднага склону назоўнікаў мужчынскага і жаночага роду,

абазначаюць мяжу, даведзенасць да таго, што названа ўтваральным

словам: верх -- даверху, данізу, дадому, дахаты, даволі, дарэшты, да-

долу. '
Націск на корані.
“Тып непрадуктыўны. , , ,

ў 842, Прыслоўі з прэфіксамз- (с-, со» са-) і суфіксамі -у (-ю),

-і Сы), аманімічнымі флексіям роднага склону назоўнікаў мужчынска-

а” с І

га і жаночага роду, складаюць два тыпы. , .

1. Прыслоўі сазначэннем 'месца лакалізаванасці прыметы ў адпа-

веднасці з тым, што названа ўтваральным словам (адказваюць на пы-

тапне дзе?): бок -- збоку, зверху, Знізу, спераду, скраю. ,

9. Прыслоўі са значэннем “выходзіць, браць пачатак з таго, што

пазвана ўтваральным словам" (адказваюць на пытанне адкуль?): бок -

бі ы ; гары.збоку, зверху, знізу, спераду, скраю, зг е

Націск той жа, што і ў адпаведных формах назоўнікаў.

Тыпы непрадуктыўныя. , ; , а

ў 843. Прыслоўі З прэфінсам на- і суфіксамі -і (-ы), -е, аманімічны
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мі флексіям меснага склону назоўнікаў мужчынскагаі жаночага роду,

абазначаюць лакальную і часавую прымету па адносінах да прадмета,

з'явы, названых утваральным словам: водшыб -- наводшыбе, напрад-

весні, наверсе, наперадзе, нарэшце.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных слсвах,

Тып непрадуктыўны.
, .. ,

ў 844, Прыслоўі з прэфіксам яа- і суфіксамі -а(-о), -у, аманімічнымі

флексіям назоўнікаў вінавальнага склону жаночага і ніякага роду,

абазначаюць прымету па адносінах да таго, што названа ўтваральным

словам: надзіва, назло, налета, наліха, палова -- напалову, напару, на-

пераменку, насілу, начыстату.

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып малапрадуктыўны.

ў 845. Прыслоўі з прэфіксам па- і суфіксамі -і(-ы), -е, -у(-ю), ама-

німічнымі флексіям давальнага (меснага) склону назоўнікаў мужчын-

скага, жаночага і ніякага роду, абазначаюць прымету па адносінах да

таго, што названа ўтваральным словам: верх -- паверху, пазавуголлі,

паначы(і поначы), пападвоканню, папераду, панізе, папраўдзе.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральныхсловах.

Тып непрадуктыўны.

ў 846. Прыслоўі з прэфіксам у- і суфіксамі -у, -ы, аманімічнымі флек-

сіі вінавальнага склону адзіночнага ліку жаночага роду і вінавальнага

склону множнага ліку, абазначаюць накіраванасць да таго, што назва-

на ўтваральным словам: вясна -- увесну, узіму, угару (і угору), умеру,

уперамешку, усярэдзіну; убакі, унаймы.

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральных словах.

Тып малапрадуктыўны.

ў 847. Прыслоўі з прэфіксам у- і суфіксамі -і(-ы), -е, аманімічнымі

флексіям меснага склону адзіночнага" ліку жаночага і мужчынскага

роду назоўнікаў, абазначаюць часавую, лакальную і іншую прымету

па адносінах да таго, што названа ўтваральным словам: верх -- уверсе,

увечары, угары, уначы, унізе, унутры, уперадзе, урэшце, усярэдзіне.

Чаргаванне зычных асновы і націск-- Як і ва ўтваральных словах

(формах).
Тып малапрадуктыўны.

ў 848. Адзінкавыя прыслоўі ўтвораны пры дапамозе прэфіксаў ад-,

за-, к-, спад-, у- і суфіксаў -а, -ам, -у, -ку: адвеку, адразу, замужам,

кверху, спадылба, узімку.

Адпрыметнікавыя прыслоўі

ў 849. Прыслоўі з прэфіксам да- і суфіксам -а абазначаюць акаліч-

насную адзнаку, даведзеную да прыметы, якая названа ўтваральным

словам: белы-- дабяла, дагала, дапазна, дап'яна, дасыта, дачыста,

дачырвана.
Націск на суфіксе, зрэдку -- на корані (даста, дачырвана).

Тыл непрадуктыўны.

6 850. Прыслоўі з прэфіксам з-(с-) і суфіксам га(-я) абазначаюць

акалічнасную прымету паводле прыметы, названай утваральным сло-

вам: даўні -- здаўна, зрання, злева, справа, скоса, сп'яна.

Націскна аснове або суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

б 851. Прыслоўі з прэфіксам з-і суфіксам -у абазначаюць акаліч-

насную прымету, якая выходзіць з прыметы, названай утваральным

словам: блізкі -- зблізку, здалёку, звысоку, злёгку, зрэдку, змоладу.

348



Націск на корані.
Тып непрадуктыўны.

ў 852. Прыслоўі з прэфіксам на- і суфіксам -а складаюць два тыпы.
І. Прыслоўі са значэннем даведзенасці да прыметы, названай ут-

варальным прыметнікам: глухі-- наглуха, насуха, натуга, начыста,
нагола, надоўга.

Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральных словах.
Тып малапрадуктыўны.
2. Прыслоўі са значэннем накіраванасці да прыметы, названай ут-

варальным прыметнікам: левы -- налева, направа.
Націск на тымскладзе, што і ва ўтваральнымслове.
Тып непрадуктыўны.
ў 859. Прыслоўі з прэфіксампа- і суфіксам -аму (-яму) абазнача-

юць акалічнасную прымету паводле таго, што абазначана ўтваральным
прыметнікам: арліны -- па-арлінаму, па-баявомь, па-веснавому, па-
дзяржаўнаму, па-калгаснаму, па-новаму, па-святочнаму, па-старому,
па-ўдарнаму.

Націск на аснове, зрэдку-- на суфіксе (калі ў прыметніку ён на кан-
чатку).

Тып прадуктыўны.
ў 854. Прыслоўі з прэфіксам па- і суфіксам -у сумяшчаюць значэнне

акалічнаснай прыметыз той, якая названа ўтваральным прымстнікам:
бацькоўскі -- па-бацькоўску, па-брацку, па-гаспадарску, па-людску,
па-мастацку, па-беларуску, паціху, папросту. Утваральныя - прымет-
нікі на -скі, рэдка -- невытворныя.

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных ірыметніках.
Тып прадуктыўны.
ў 855. Прыслоўі з прэфіксам па- і суфіксам -ы сумяшчаюць акаліч-

насную прымету з прыналежнай, якая названа ўтзаральным словам --
прыналежным прыметнікам: воўчы -- па-воўчы, на-сабачы, па-чалаве-
чы, па-шчанячы. Утваральныя -- прыметнікі на -чы,

Націск на тым складзе, што і ва ўтваральных словах.
Тыл непрадуктыўны. Утварэнні выцясняюцца прыслоўямі на -амў:

па-сабачаму.

б 856. Прыслоўі з прэфіксам у- і суфіксам -ую сумяшчаюцьака-

лічнаснае значэнне з тым, што названа ўтваральным словам: пусты -

упустую, урассыпную, уручную, усляпую, ушчыльную.
Націск на суфіксе.
Тып малапрадуктыўны. ,

6 847. Прыслоўі з прэфіксам у- і суфіксам “а адносяцца да непра-

дуктыўнага тыпу, яны абазначаюць накіравапасць да прыметы, назва-

най утваральным словам: левы -- улева, правы -- управа.

Націскна корані. , , ,

ў 858, Прыслоўі з прэфіксам у- і суфіксам -е сумяшчаюць акаліч-

пасную прымету з той, што названа ўтваральным словам: поўны --

упаўне, удвайне, утрайне.
Націск на суфіксе.
Тып непрадуктыўны.

Адзайменнікавыя прыслоўі

ў 859. Прыслоўі з прэфіксам па- ісуфіксам -аму(С-яму) сумяшчаюць

акалічнасную прымету з той, якая названа ўтваральным словам-- пры-

належным займеннікам: ваш - па-вашаму, па-іхняму, па-мойму, па-

нашаму, па-ягонаму.
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Націск па тым складзе, што і ва ўтваральным слове.

Тып непрадуктыўны.

5 860. З дапамогай прэфікса на- і суфікса -і ўтвораны прыслоўі

наколькі, настолькі, прэфікса яа- і суфікса -о--прыслоўе нашто,

складанага прэфікса наво- (на- -- во-) і суфікса -а -- прыслоўе навош-

та, прэфікса ніза- і суфікса -о -- нізашто.

Адлічэбнікавыя прыслоўі

ў 861. Прыслоўі з прэфіксам на- і суфіксам -е(-э) абазначаюць ака-

лічнасную прымету паводле падзелу на столькі частак, колькі названа

ўтваральным словам

-

-зборным лічэбнікам: два - надвае, натрае.

Націск на прэфіксе.

Тып непрадуктыўны.

ў 862, Прыслоўі з прэфіксам у- і суфіксам -я(-а) абазначаюць ака-

лізнасную прымету паводле павелічэння ці памяншэння ў столькі ра-

зоў, колькі названа ўтваральным словам -- зборным лічэбнікам: два-

удвая, утрая.

Націск на суфіксе.

Тып непрадуктыўны.

ў 863. Прыслоўі з прэфіксам ў- і суфіксамі -іх(-ых), -ох(-ёх),

-ух(-юх) абазначаюць акалічнасную адзнаку паводле колькасці, назва-

най утваральным словам -- колькаспым ці зборным лічэбнікам: 1)

удвух (удзвюх), утрох, учатырох, упяцёх, ушасцёх, удзесяцёх, удвац-

цацёх; 9) удваіх, утраіх, учацвярых, упяцярых. Утварэнні першай гру-

пы абазначаюць акалічнасную прымету ў дачыненні да асоб аднаго

полу -- або мужчынскага, або жаночага; другой--- у дачыненні да асоб

рознага полуці істот ніякага роду.

Націск на суфіксе.
Тып прадуктыўны.

Аддзеяслоўныя прыслоўі

6 864. Прыслоўі з прэфіксам без- (бес-) і суфіксам -ку сумяшчаюць

акалічнасную прымету з працэсуальнай, названай утваральным словам:

перастаць (перастануць) -- бесперастанку, упыніць -- безупынку.

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.

Тып непрадуктыўны. ,

6 885. Прыслоўі з прэфіксам у- і суфіксам -лу маюць тсе значэнне,

што і ў папярэднім тыпе: перамяшаць -- уперамеціку, уперамежку,

упрыкуску.
Націск на аснове.
Тыя непрадуктыўны.
6 865. Асобныя прыслоўі ўтвораны З дапамогай прэфіксаў з- (с-),

на- і суфіксаў -ў, -кі, -ку: зроду, навыперадкі, наперагонкі, спрасонку

(прачнуцца).

Прыслоўі, утвораныя ад прыслоўяў

6 867. Прыслоўі з прэфіксам па- і суфіксам -ў маюць значэнне неад-

наразовасціі шматаб'ектнасці: трохі -- патроху, памалу, падоўгу.

Перад націскам фінальная галоская ўтваральнай асновы адся-

каецца.
Націскна тым складзе, што і ва ўтваральнымслове, ;

Тып непрадуктыўны. .
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Прэфіксальна-нульсуфіксальныя прыслоўі

Адназоўнікавыя прыслоўі

б 808. Прыслоўі з прэфіксам на- абазначаюць акалічнасную прыме-ту па адносінах да таго, што названа ўтваральным словам: верх -- на-верх, наперад, насмерць. .
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове -- назоўнікувінавальнага склону адзіночнага ліку мужчынскага ці жаночага роду.Тып прадуктыўны.
5 869. Прыслоўі з прэфіксам у- абазначаюць накіраванасць да таго,што названа ўтваральнымсловам: увосень, удзень, ўбок, уверх, увысь,удалячынь, уперад.
Націск на тым складзе, што і ва ўтваральным слове -- назоўнікувінавальнага склону адзіночнага ліку мужчынскага ці жаночага роду.Тып прадуктыўны.

Аддзеяслоўныя прыслоўі

ў 870. Прыслоўі з прэфіксам на- абазначаюць акалічнасную прыме-ту, спалучаючыяе з працэсуальнай, якая названа ўтваральным словам:вывернуць -- навыварат, навыпуск, напавал, нападхват, наперабой,наўгад.
Фінальная галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца. Чаргуюцца

парна-мяккія зычныя з цвёрдымі; і--0й: падхваціць -- нападхват, пе-
рабіць -- наперабой.

“. Націск на апошнім складзе, у словах з дзеяслоўным прэфіксам
вы- -- на прэфіксе.

Тып прадуктыўны. ,
ў 871. Прыслоўі з прэфіксам у- маюць тое значэнне, што і папярэдні

тып: замяняць -- узамен, узасос, упапад, уперахват, уперагіб, ўплаў,
ўпрытык, уроскід, ураздроб, усутыч. , ,

Чаргуюцца канцавыя зычныяасновых--ч (пры адсячэнні галоснай):
сутыкацца -- усутыч.

Націск на апошнім складзе.
Тып прадуктыўны. 0, .
ў 872. Прыслоўі з прэфіксам наўз- выступаюць як сінонімыда ўтва-

рэнняў з прэфіксам у-: замяняць -- узамен і наўзамен, даганяць -- уда-
гон і наўздагон.

Тып непрадуктыўны. . я
ў 873. Адзінкавыя прыслоўі ўтвораныз дапамогай фармантаў наў-

Гнаўс-: наўкос і наўскос (ад касы); з-: зноў (ад новы); няў-: няўцям
(ад цяміць); по-: побліз (ад блізкі); над-; надгаладзь (ад гола); за-:
замуж, зараз; па-: паверх, пазарэз (абл.); з-: здалёк (ад далёкі). .

Складаныя прыслоўі ,

са спалучсльнымі адносінамі кампанентаў

ў 874. Прыслоўі данага тыпу з другім кампанентам“ адмоўным зай-
меннікавым прыслоўем і першым-- пытальна-адпоспымпрыслоўем ма-
юць значэнне няпэўнасці (пяпэўна-часавае, няпэўна-лакальнаеі інш.):
дзе-нідзе, калі-нікалі, як-ніяк.

Націск асноўныпа другім кампаненце.
Тып непрадуктыўны.
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Складаныя прыслоўі

з падпарадкавальнымі адносінамі кампанентаў

б 875. Прыслоўі з апорным кампанентам -- прыслоўем ці дзеепры-

слоўем (У функцыі прыслоўя) і перцым кампанентам паў- і напаў-

(скарочаны варыянт ад напалову) абазначаюць акалічнасную прымету,

выяўленую толькі напалавіну: лаўсур'ёзна і напаўсур'ёзна, паўлежачы

і напаўлежачы, паўдзіка і напаўдзіка, паўжартам.

Націск на другім кампаненце -- на тым складзе, што і ў адпаведных

простых прыслоўях,

Тып прадуктыўны.

5 876. Прыслоўі з апорным кампанейтам -- адпрымстнікавым пры-

слоўем і першым кампанентамз інтэрфіксам -ый, аманімічным флексіі

творнага склону мужчынскага роду прыметніка, маюць узмацняльнае

значэнне: даўным-даўно, поўным-поўна, даўным-даўнюсенька, поўным-

паўнюсенька.
Націск на другім кампаненце.

Тып непрадуктыўны.

Суфіксальна-складаныя прыслоўі

ў 877. Прыслоўі з другім, апорным кампанентам -- назоўнікам і су-

фіксамі -у, -а, -ы, зя, аманімічнымі флексіі роднага і вінавальнага

склонаў адзіночнага ліку назоўнікаў, у якасці першага кампанента

маюць аснову займенніка што і абазначаюць рэгулярнасць, уласцівую

прамежку часу, названаму апорным кампанентам: штоночы, штодня,

штохвіліны, штолета, штомінуты і штомінцту, штотыдня.

Націск асноўны на другім кампаненце, дадатковы-- на інтэр-

фіксе -0-.
Тып малапрадуктыўны.

6 878. Прыслоўі з апорным кампапентам-- асновай дзеяслова і су-

фіксам -ам маюць значэнне акалічнаснай прыметыў спалучэнні з пра-

цэсуальнай, названай апорным кампанентам і ўдакладненай у першай

аснове.
Яны складаюць два тыпы.

1. Прыслоўі з першым кампанентам -- асновай займенніка сам(і ін-

тэрфіксам -а-): самавукам, самакатам, самаходам.

9. Прыслоўі з першым кампанентам -- асновай прыслоўя міма: мі-

маездал, пімалётам, мімаходам.

Канцавая галосная інфінітыўнай асновы адсякаецца; чаргуюцца

парна-мяккія зычныя -- з цвёрдымі: хадзіць -- самаходам; к-ч: ву-

чыцца

-

самавукам.
Націск на другім кампаненце.

Тыпы непрадуктыўныя.

ў 879. Прыслоўі з апорным кампанентам“ асновай назоўніка і сУ-

фіксамі -ам, -ым, аманімічнымі флексіі творнага склону мужчынскага

роду назоўнікаў, і слова адзін маюць значэнне ўзмацняльнасці; першы

кампанент -- аснова таго ж слова, аманімічная форме назоўнага скло”

ну: век-векам, чын-чынам, час-часам, адзін-адным.

Націск маюць абодва кампаненты, асноўны -- на другім кампа-

ненце,
Тып малапрадуктыўны.



Нульсуфіксальна-складаныя прыслоўі

ў 880. Прыслоўі з апорным назоўнікавым кампанентам і нулявым

суфіксам, аманімічным нулявой флексіі вінавальнага склону мужчын-

скага і жаночага роду назоўнікаў, абазначаюць рэгулярную акаліч-

насную прымету, уласцівую адрэзку часу, названаму апорным кампа-

нентам: штодзень, штоноч, штовечар, штомесяц, штогод.
Націск асноўнына другім кампаненце.

Тып малапрадуктыўны.

Заўвага. Прыслоўі з другім кампачентам -- асновай назоўніка ніякага роду ма-

юць суфікс -а (-я) і належаць да суфіксальна-складаных (штолета).
Прыслоўі гэтай структуры выступаюць як сінонімы суфіксальна-складаных з су-

фіксамі -а (-я), -ы: штодзень і штодня, штоноч і штоночы.

Прэфіксальна-нульсуфіксальна-складаныя прыслоўі

6 881. Гэтыя прыслоўі складаюцца з дзвюх аднолькавых асноў.

Другі, апорны кампанент (аснова назоўніка або парадкавага лічэбніка)

мае прэфікс на-: крыж-накрыж, перш-наперш, шыварат-навыварат.

Націск асноўнына другой аснове.
Тып малапрадуктыўны.

Прэфіксалена-суфіксальна-складаныя прыслоўі

5 8892. Прыслоўі з апорным кампанентам -- асновай назоўніка, пер-

шым кампанентам паў- (скарочаны варыянт слова палавіна), прэфік-

самі на-, у- і суфіксамі-у, -а, -ы, -е, аманімічнымі флексіям утваральных

назоўнікаў, абазначаюць акалічнасную прымету, якая здзяйсняецца не

поўнасцю, а толькі напалавіну: напаўголасу, упаўголаса, напаўнакалу,

напаўпаварета, напаўдарозе, напаўсілы.

Націск на другім кампаненце на тым складзе, што і ў адпаведных

формах утваральных назоўнікаў.

Тып прадуктыўны ў гутарковым стылі і навукова-тэхнічнай тэрмі-

налогіі.

2 Зак. 1161



 
 

НАЦІСК

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

6 883. Націск -- гэта вылучэнне аднаго са складоў слова павелі-

чэннем сілы голасу, узмацненнем выдыхання (экспірацыі). Такі націск

называюць сілавым, ці экспіраторным. У беларускай мове, як

і ў многіх іншых славянскіх (рускай, украінскай, польскай, чэшскай,

балгарскай) і неславянскіх (нямецкай, французскай) мовах -- экспіра-

торны націск. У некаторых мовах (сербска-харвацкай, славенскай, лі-

тоўскай, кітайскай, японскай і інш.) націскны склад вылучасцца змя-

неннем тону. Гэты націск называецца танічным, ці музычным. Павы-

шэнне і паніжэнне тону ў мовах з музычным націскам служыць для

адрознівання сэнсу.
Ёсць мовы, у якіх сілавы націск фіксіраваны, ці, як яго інакш назы-

ваюць, звязаны, аднамесны. Ён ва ўсіх словах прыпадае па адзін і той

жа склад (напрыклад, у французскай мове -- на апошні, у польскай --

на перадапошні, у чэшскай -- на першы). У беларускай мове, як і ў

рускай і ўкраінскай, націск свабодны, ці разнамесны,-- прак-

тычна сустракаецца на любым складзе слова. У адных словах ён на

першым складзе (горад, бёлы, нёсці, смёла), у некаторых -- на дру-

гім (дарога, малы, касіць, даўно), у іншых -- на трэцім (галава, дара-

гі, малаціць, памяркоўна), на чацвёртым (архітэктура, велікаваты, ба-

ранаваць, калегіяльна), на пятым, шостым (калектывізацыя, арганіза-

цыйны, забарыкадавёць і інш) і г. д. Разнамеснасць націску

з'яўляецца дадатковым сродкам адрознівання слоў і словаформ. Пры

аднолькавай гукавой абалонцы дзякуючы разнамеснасці націску ад-

розніваюцца:
а) два назоўнікі: барак-- бараёк, віхар-- віхор, гумар -- гумор,

дыскант (муз.) -- дысконт (фін.), кара - кара, кдса -- каса, конюх --

канюх, комін -- камін, лічнік -- лучнік, мўка--мука, пара--пара, пры-

клад -- прыклад, раса--раса, сподак -- спадак, тамбур (чыг.) --

тамбур (мцз.), прымус -- прымўс, прыпёк -- прыпёк, прыціск (ак-

вэнт) -- праціск і інш;

б) два прыметнікі ці прыметнік і дзеепрыметнік: грубы -- грубы

(масіўны), вараны: -- вараны, саляны -- солеёныі інш.;

в) прыметнік і назоўнік: вахтавы (прым.) -- вахтавы (наз.) і інш.;

г) два дзеясловы: вадзіць (шкодзіць) -- вадзіць, гадзіць -- га-

дзіць, гасіць-гасіць (праст. “біць”), згадзіць-згадзіць, змыліць--змы-

ліць, значыць - значыць, марыць -- марыць, падгадзіць -- падгадзіць,

папасціць -- папасціць, парадзіць - парадзіць, парыць -- парыць, пасё-

ліць -- пасаліць, пўшыць -- пушеіць, радзіць -- радзіць, раіцца --

раіцца, саліць -- саліць, разносіць -- разнасіць, скупіць -- скупіць і

інш.;
д) назоўнік і дзеяслоў: мазалі -- мазаліі інш.

У залежнасці ад характару рэалізацыі націску ў парадыгме -- сло-
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ваформах аднаго слова -- у беларускай мове адрозніваюцца два тыпы
націску: нерухомы і рухомы. Пераважная большасць слоў мае

нерухомы паціск. Ва ўсіх формах парадыгмы яны захоўваюць націск

пачатковай формы -- назоўнага склону адзіночнага ліку для назоўні-
каў: вічань -- вучня, вўчню, вучня, вучнем, (аб) вўчню, вўчні, вучняў,
вўчням, вучняў, вічнямі, (аб) вучнях; назоўнага склону адзіночнага

ліку мужчынскага роду прыметнікаў: бёлы -- (бёлая, бёлае), бёлага
(-ай, -ага), бёламу (-ай, -аму), бёлым (-ай і -аю, -ым), (аб) бёлым

(-ай, -ым), бёлыя, вёлых, бёлым, бёлымі, (аб) бёлых; займеннікаў:

наш -- (нёша), нёбшага (-ай), нёішаму (-ай), нішыя (-ай і -аю), (аб)

нашым (-ай), нішы, нашых, нішым, нёшылі, (аб) нашых і дзеепры-

метнікаў: скошаны -- (скошаная, скошанае), скошанага (-ай, -ага),

скошанаму (-ай, -аму), скошаныя (-ай, -ым), (на) скошаным

(-ай, -ым), скошаныя, скошаных, скошаным, скошанылі, (на) ско-

шаных; інфінітыва для дзеясловаў: чытаць -- чытаю, чытаеш, чытае,

чытаем, чытаеце, чытаюць; чытаў, чытала (ж.і н.), чыталі.

Нерухомы націск у словаформах парадыгмы можа быць на аснове

(вічань, бёлы, нашы, скошаны, марыць) і на канчатку (тахта, мала-

ды, нясё).
У словах з рухомым націскам у розных словаформах аднаго слова

ці ў дэрыватах (розных словах), утвораных ад аднаго кораня, націск

можа быць на розных марфемах: рука -- рукі -- ручкі, нага -- нагі -

ногіі інш.
Рухомасць націску з'яўляецца дадатковым сродкам адрознівання

словаформ аднаго слова. Напрыклад, форм роднага склону адзіночнага

ліку назоўнікаў і форм назоўнага склону множнага ліку: рукі -- рукі,

нагі -- ногі, галавы -- галовы. Дзякуючы рухомасці націску адрозні-

ваюцца незакончанае і закончанае трыванне некаторых дзеясловаў:

адразаць -- адрэзаць, высыпаць - высыпаць, выклікаць -- выклікаць і

інш.
Тэрміны нерухомы націскі рухомы націск выкарыстоў-

ваюцца для характарыстыкі месцаразмяшчэння націску на розных

марфемах слова (на аснове, на флексіі), г. зн. для абазначэння мар-

фемнай нерухомасці ці рухомасці націску, і для характарыстыкі мес-

царазмяшчэння націску на канкрэтным складзе слова (на першым,

другім, трэцім і г. д.) --для абазначэння складовай нерухомасці ці

рухомасці націску. Ёсць словы, у якіх пры марфемнай нерухомасці

націску (на аснове ва ўсіх словаформах) назіраецца складовая рухо-

масць націску (застаючыся ў межах той жа марфемы -- на аснове, ён

перамяшчаецца на адзін са складоў к пачатку ці канцу слова), напры-

клад колас -- калоссе, повад -- паводдзе.

Націск маюць толькі паўназначныя словы (назоўнік, прыметнік,

лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, прыслоўе). Непаўназначныя словы сама-

стойнага націску не маюць. Яныў якасці ненаціскнога склада пры-

мыкаюць да папярэдняга слова -- праклітыкі ці да наступнага слова --

энклітыкі. Праклітыкамі найчасцей бываюць прыназоўнікі (да брата,

перад таварышамі), энклітыкамі -- часціцы (прынёс жа, прачытаў ба).

Націск у кожнай словаформе мае сваё сталае месца, Аднакпа роз-

пых прычынах у некаторых з іх назіраецца няўстойлівасць націску.

У моўцай практыцы побач з літаратурнай нормай сустракаюцца ак-

цэнтныя варыянты, суіснуючыя з нарматыўцымі, і нелітаратурныя ак-

цэнтныя варыянты. Гэта звязана з пранікненнем у літаратурную мову

дыялектных акцэнтных варыянтаў, з уплывам акцэнтнай сістэмы ін-

шых моў, з няправільным засваеннем месца націску ў запазычаных

словах, з дзеяннем аналогіі ўнутры самой літаратурнай мовы.
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Да рознадыялектных акцэнтных сістэм, напрыклад, узыходзяць лі-

таратурная нормаі нелітаратурны акцэнтныдублет:

а) назоўнікаў (на першым месцы падаецца літаратурная норма, а

на другім -- нелітаратурны варыянт): аглобля аглабля, бульбіна -

бульбіна, вугал -- вугол, голуб -- галуб, дзіцятка -- дзіцятка, дзяс-

нё -- дзясна, жніво -- жніва, жолуд -- жалўд, жыхар -- жыхар, за-

крутка -- закрутка, закутак -- закутак, засаўка -- засоўка, зёсцеж-

ка -- засцёжка, захад - заход, здагадка -- здагадка, знахар -- знё-

хар, кішка -- кішка, лопух -- лапух, маладосць. - моладасць,

Навалочка -- нёвалачка, найміт -- найліт, накрыўка -- накрыўка, на-

сціл -- насціл, садавіна -- садавіна, скўла -- скула, цяжар -- цяжар

іінш.
б) прыметнікаў: брыдкі -- брыдкі, будны -- будны, бульбяны, -

 

бульбяны, гняды -- гнёды, гразкі -- гразкі! дармавы -- дармовы,

ільняна -- ільняны, канцавы -- канцовы, касцяны -- касцяны, косы (з

пахілам) -- касы, крупяны -- крупяны, мяккі -- мяккі, пахиіўрны --

пахмурны, п'яны --п'яны, рабы -- рабы, руды -- руды, санны -- сан-

ны, сівы -- сівы, слабы -- слабы, стары -- стары, тоўсты -- таўсты,

удалы - удалы, унутраны -- унутраны, цвёрды -- цвярды, цяжкі --

цяжкіі інш.;
в) займеннікаў: ніякі -- ніякі; , :

г) дзеясловаў: басіць -- басіць, брудзіць -- брудзіць, бубніць -

бубніць, вудзіць --вудзіць, вўзіць -- вузіць, вярзці -- вёрзці, гнісці --
нець -- заінёць, запрў-

гнісці, гнясці -- гнёсці, загасіць -- загасіць, заі

дзіць -- запрудзіць, зачасціць -- зачасціць, лільгдць -- мільгаць,

натрудзіць -- натрудзіць, нудзіць -- нудзіць, патрашыць -- патра-

шыць, пацвёрдзіць -- пацвярдзіць, перагнісці -- перагнісці, угнаіць --

ьгноіць, унўрыць -- унурыцьі інш-;

д) прыслоўяў: высока -- высака, глыбока -- глыбака, даўно --

даўна, дачыста -- дачыста, крадком-- крадкам, крыхў - крыху і

інш. '
Пад уплывам акцэнтных норм рускай літаратурнай мовы з'явіліся

нелітаратурныя варыянты ў беларускай літаратурнай мове ў настул-

ных словах (на першым месцы даецца літаратурная норма, а на дру”

гім -- пелітаратурны варыянт): абутнік, абутніца -- абутнік, абутніца

(рус. ебувіцік), асноўны -- аснаўны (рус. основной), балацісты - ба-

лоцісты (рус. болётистый, магчыма, пад уплывам утваральнай асновы

балота), шчыпцы -- шчыпце (рус. іципцеі) і інш.

У іншамоўнай лексіцы наяўнасць нелітаратурных акцэнтных вары-

янтаў звязана з няправільным засваеннем месца націску. Адхіленні ад

літаратурнай нормы зафіксаваныў такіх запазычаных словах: агёнт -

агент, аёр -- вер, ажурны -- джурны, азбёст -- азбест, алфавіт -- ал-

фавіт, гектар -- гёктар, дакумёнт -- дакумент, кіламётр -- кілометр,

магазін -- магазін, цэмёнт -- цэмент і інш.

НАЦІСК НАЗОЎНІКАЎ

ў 884. У залежнасці ад месца націску ў словаформах парадыгмы --

на аспове ці на флексіі -- вылучаюцца наступныя акцэнтныя тыпы на-

зоўнікаў.
Акдэнтны тып А -- нерухомынаціск па адным і тым жа скла-

дзе асновы ва ўсіх формах адзіночнага і множнага ліку (знак, знака,

знаку, знак, знакам, (аб) знаку, знакі, знакаў, знакам, знакі, знакамі,

(аб) знаках). '

Акцэнтны тып В -- перухомы націск на канчатку ва ўсіх фор-
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мах адзіночнага і множнага ліку (стол, стала, сталіў, стол, сталол, (на)
сталё, сталы, сталоў, сталём, сталы, сталамі, (на) сталах).
Акцэнтны тып С -- націск на аснове ва ўсіх формах адзіноч-

нага ліку і на канчатку ва ўсіх формах множнага ліку (колас, коласа,
коласу, колас, коласам, (у) коласе, каласа, каласоў, каласам, каласы,
каласамі, (у) каласах).
Акцэнтны тып С] -- націск на аснове ва ўсіх формах адзіноч-

пага ліку і ў форме назоўнага і вінавальнага склонаў множнага ліку,
націск на канчатку ў формах усіх астатніх склонаў множнага ліку
(зуб, зуба, зўбу, зуб, зўбам, (на) збе, зўбы, зубоў, зубам, зўбы, зуба-
мі, (на) зубах).

кцэнтны тып Р -- націск на канчатку ва ўсіх формах адзі-
почнага ліку і націск на аснове ва ўсіх формах множнага ліку (труба,
трубы, трубё, трубіў, трубою, (на) трубе, трубы, труб, трўбам, трўбы,
трубамі, (на) трубах).

ў 885. Націск назоўнікаў разглядаецца ў рамках кожнага рода.
У адпаведнасці з гэтым вылучаюцца падраздзелы: Націск назоўнікаў
мужчынскага роду з нулявым канчаткам; Націск назоўнікаў жаночага
роду на -а (-я); Націск назоўнікаў жаночага роду з нулявым канчат-
кам; Націск назоўнікаў ніякага роду; Націск множналікавых назоўні-
каў. У межах кожнага падраздзела характарызуюцца тыя акцэнтныя
тыпы, якія ўласцівы назоўнікамгэтага роду. Пры характарыстыцыак-
цэнтных тыпаў матэрыял падаецца пачынаючы з невытворных назоў-
нікаў (аднаскладовых, двухскладовых) і далей з улікам ўзрастання
холькасці складоў (адна-, двух-, трох-, чатырох- і шматскладовыя).

Націск назоўнікаў мужчынскага роду
з нулявым канчаткам

ў 886. Пераважная большасць назоўнікаў мужчынскага роду ха-
рактарызуецца нерухомым націскам, г. зн. ва ўсіх формах парадыгмы
адзіночнага і множнага ліку націск у іх на адным і тым жа складзе.
Вылучаюцца два тыпы нерухомага націску: тып А -- нерухомы на-
ціск па аснове і тып В -- нерухомынаціск на канчатку.

Тып А назоўнікі з нерухомым націскам на аснове

5 887. Да акцэнтнага тыпу А належыць каля б00 аднаскладовых
невытворных і вытворных назоўнікаў, 3400 двухскладовых, 3000 трох-
складовых, 1100 чатырохскладовых, 160--200 з пяці і больш. складоў.

Усяго 9300-8500. ,
б 888. Аднаскладовыя цпазоўнікі ва ўсіх словаформах адзі-

ночнага і мпожнага ліку маюць націск на першым складзе -- верш,
вёрша, вёршу, верш, вершам, (аб) вёршы, вёршы, вёршаў, вёршая,
вёршы, вёршамі, (аб) вёршах (схема Хэ? 1, верш). ,

Да тыпу А належаць: акр, акт, бай, Сак, бал (ацэнка), баль, банк,
бант, бар, барс, баск, бег, бей, бек, б'еф. бланк, блат, блеф. блік.
бліск, блок, блуд, бляск, бокс, бос, бот, брак. брас, бром, бруд, брук,
брыг брыдж, брыз, брэх, бук, букс (бат.), бух, бунт, бур(гіст.), бур
(тэхн.), буг, буч, быт, бэз, бюст, вальс, вар, ват, верш, вест, від, віс, віск,
войт, вольт, ворс, воск, вяз (бат.), гад, газ, гале (мар.), гар, гарт, гафт,
гвалт, гейм (спарт.), ген, герц. гзымс, гід,гік, гімч, гіпс. глог(бат.),

глум, гмах, гнеў, гном, грам, гольф, гон, горн, горс (разл.), грай, град,
грак, гран, гранд, гром, грот, груз, грук, грум, грунт, грым, грып, грыф,
гуд, гук, гул, густ, гойс (мар.), дах, джаз, джын, джэм, дзот, дог, дож,
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док, дол, дот, драйв (спарт.), драй, дроб, драг, друз, дрэйф, дур, дуст,

дух (міф.), душ, дыск, дых (разя.), дэк (мар.), ез (рыб.), енк, ер

(лінгв.), ёг, ёд, ёр(лінев.), ёт (лінгв.), жакт, каль, жанр, жарт, жах,

жыл, жэст, зал, залп, замі, збег, збой, збор, зброд, збыт, звіх, звоз,

звон (гук), згіб, згон, здзек, здзіў, здой, здор, здрок (абл.), з'езд, злак,

зліў, злом, злот, зман, змест, змор, змрок, змыў, знак, знос, зонд, зрок,

зрост, зруб, зрух, зрыў, зрэз, зух, зыб, зык (разм.), Зэт (лінгв.), зюйд,

ікс (лінгв.), ід, іск, кадр, кал, кант, карп, карст, кат, квант, кварц, кеб,

кедр, кейф, кекс, керн, кікс (спарт.), кіль, кіў, клад, клан, клас, клерк,

клец, клёк, клён, клёш, клік, кліч, клуб (установа), кмен, кнехт, код,

кок, кокс, кольт, кон, корт, корх (абл., уст.), кошт, краб, краж, край,

крап, крах, крой, крок, кроль (спарт.), крон (фіз.), кроп (бат.), крос,

круп, крык, крэкт, крэм, крэн, крэп, культ, курд, курс, курч, лаж, лаз,

лак, лан, ласт, лаўр (бат.), леў (граш. адзінка), лёк, лёс, лёт, лёх, лік,

лімб (спец.), літр, ліфт, лорд, лот, лох, луб, люд, люк, люкс, ляск, мае,

маз, май, мак, манель, марш, мат, матч, маўр, мах, мел, метр, ліе, мікст,

мім, мірт (бат.), міф, млён, мол (мар.), мопс, мор, море, морс, мот, мул,

мус, мыт (гіст.), мэр, негр, нерв, німб, ніўх, норд, нут (бат.), нюх, паж,

пак, парк, пас, пат, пах, пек, лік, пірс, піск, план, плач, плебс, плед,

плех, плеш, плён, плёс, пліс, плоў, плюр, плюш, пляж, прас, прэс, псіх,

птах, пул, пульс, пульт, пункт, пуні, пуск, путч, пух, рак, ране, рант,

рапс, ром, ромб, рост, румб, рух, рып, рыс, рыск, рытм, рыф, рэйд, рэйс,

сак, сан, сап, сван, сверб, свет, свіст, сейм, сейф, серб, сіп, сказ, скарб,

скат, сквайр, сквер, скеТЧч, скід (геал.), скіт (тэхн.), склад, склон, скол,

скон, скрып, скунс, слых, смак, смерч, смех, сноб, сок, сес, спад, спеў,

спех, спец, спіс, спіч, сплаў, спод, спор, спрыт, спурт, спуск, стаж, стан,

стогн, стос, страх, струг, стрэл, стук, стул, стык, стыль, стТЭк, СТЭП, сум,

сфінкс, схіл, схоў, сцёк, сціск, сып, сэнс, сэр, такт, тальк, танк, Твар,

тлен, толк, толь, тон, топ, тор, торс, торф, тост, трак, тракт, трал, транс,

трап, трон, троп (лінгв.), трум, труй, ТрИТ, трух, трып, трэск, трэст,

трэф, тук, тур, туф, туш, тыгр, тынк, Топ, тыф, Тэкст, тэмбр, Тэмп,

тэнт, тэст, факт, фальш, фарс, фарш, фас, фат, фаўн, ферт, фетр,

фільтр, фін, флаг, фланг, флат (тэхн.), флёкс, флёр, флірт, фон, фонд,

форс, фрак, фран, франк, франт, фрахт, фрукт, фрэнч, фтор, фунт, фут,

фэст, хам, хан, хват, хек, хлай, хлор, хол, храм, храй, хром, хруст,

хрып, хрэн, цёря, цік, ціс, ціск, цітр, цмок, ЦОТ, Це, цуд, цыкл, цынк,

цырк, цэд, цэнз, цэнт, цэнтр, цэх, цюль, цюрк, чал, чан, член, цоп “чан”,

чэк, чэх, шал, шанс, шара, шах, шваб, швед, шкот, шлак, шлане,

шлейф, шлем, шліф (спец.), шліх, шлюб, шлюз, шлюп, шмат, шнэк

(тэхн.), шок, шпат, шпег, шпіг, шпік, шпіль, шпіц (архіт.), шпур

(горн.), шрот, штам, штамп, штат, штоф, штраф, штрэк, тура, штуф,

штыб, штыль, штыфт, штэйн (горн.), шум, шурф, шчуп, шчур, шык,

шып, шыфр, шэльф, шэпт, шэф, юз, юр, ЮХтТ, яд, як, ял (мар.),

ямб, ярд, яць.
Адхіленні, Для назоўнікаў бай, бак, бант, бук, бунт, бур (тэхн.),

буч, бюст, вальс, вяз, гід, граб, грунт, душ, знак, зруб, ікс, клад,

клён, краж, лаз, ласт, ліфт, луб, море, паж, пак, пас, пат, пірс, плач,

рак, рант, рып, рытм, сак, склад (памяшканне), спец, спіч,

страх, струе, Тон, ЦЭХ, шах, шлюб, шлюз, шпік, шпіль, шум, шчур, шый,

шыфр, як у моўнай практыцы, асабліва ў вуснай, даволі часта сустра-

каюцца адхіленні ад нарматыўнага месца націску. У формах множнага

ліку ён перамяшчаецца на канчатак (схема 291, клён). Асноўнай пры-

чынай падобных адхіленняў з'яўляецца ўплыў назоўнікаў акцэнтнага

тыпу В, а таксама захаванне дыялектнай акцэнтуацыі. Для некаторых

з названых слоў (бант, знак, клён, краж) варыянты з націскам
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на канчатку ў формах множнага ліку сустракаюцца і ў мове твораў
вуснай народнай творчасці і мастацкай літаратуры: бантоў (Л. Дайне-
ка), гербоў (М. Лужанін), кляны (В. Адамчык, К. Кірэенка, М. Лынь-
коў, К. Чорны), хляноў (Р. Барадулін, З. Бядуля). Хто самтакі, той на
другога кладзе знакі (прыказка -- Ф. Янкоўскі); Як стогадовыя кражы,
чубы іх да хмар, на долы валяцца ў глушы, спалохаўшы абшар
(М. Хведаровіч); Па канвееру з парылкі зноў альховыя кражы кладуць
пад новыя нажы(А. Александровіч).

ў 889. Двухскладовыя назоўнікі акцэнтнага тыпу А ў залеж-
насці ад таго, на першыці другі склад асновы прыпадае націск, падзя-
ляюцца на дзве групы -- Аа іАб.

Г рупу А а складаюць прыкладна 1500 назоўнікаў, у якіх ва ўсіх
формах адзіночнага і множнага ліку націск на першым складзе (у іх
ліку каля 300 назоўнікаў, у якіх ва ўскосных склонах знікае беглы
галосны): мёльнік, мёльніка, мёльніку, мёльніка, мёльнікам, (аб) мёль-
ніку, мёльнікі, мёльнікаў, мёльнікам, мёльнікаў, мёльнікамі, (аб) мёль-
ніках; сшытак, сшытка, сшбітку, сшытак, сшыткам, (аб) сшытку, сшыткі,
сшыткаў, сшыткам, сшыткі, сшыткамі, (аб) сшытках (схема Ме 1, мёль-
нік).

Да групы Аа належаць:
1) іншамоўныя назоўнікі, якія складаюць каля 4560 лексічнага са-

ставу групы: йнкер, бёркут (Заал.), вахмістр, гангстэр, дзягіль (бат.),
дыскант (муз.), жэмчуг, коклюш, лубін, маршал, плёстыр, рэкрут,
сілас, стартэр, тамбур (чыг.), тытул, форвард, форзац, хабар, цэнтнер,
шпёндыр, шпатэль, шпацыр, эксперт, Яшчур і інш.;

2) назоўнікі з суфіксамі -іх (-ык), -нік, -чык, -шчык, што складаюць
каля 209;: бобрык, валік, вёнік, вёнчык, вершык, вётрык, вогнік, вісік,
дроцік, жгуўцік, жулік, жыўчык, збйчык, зэдлік, зяблік, канцік, класік,
клірык (царк.), колік, комік, конік, корцік, коцік, кошык, крыжык, кў-
бік, кўпцык, кіхцік, лапік, ласцік, лобзік, мёдык, мосцік, мэндлік, мят-
лік, ножык, носік, ныцік, пёрсік, пёсцік і інш., бортнік, бражнік, брам-
нік, быльнік, воднік, вознік, вочнік, гліснік, грэшнік, гўтнік, даннік,
дачнік, дворнік, дзёйнік, дзёльнік (мат.), дзёрбнік (Заал.), дзённік,
дольнік, дранік, ёльнік, жабнік, жытнік, заднік, збройнік, зваднік, звод-
нік, згоднік, здраднік, здымнік, Зімнік, злоснік, злічнік, змоўнік, кар-
нік, квётнік, клічнік, ключнік, кніжнік, коннік, крамнік, крупнік, круч-
нік, кўрнік, кўтнік, латнік, лёрнік, лётнік, ліснік (бат.), лічнік, мённік
(бат.), мёднік, мёльнік, мёчнік, множнік, моднік, мызнік, ніжнік, плыт-
нік і інш.; вільчык, возчык, ворчык, грузчык, дойшчык, зборшчык, звёр-
шчык, звёршчык, зводчык, згоншчык, здатчык, здзёльшчык, змазчык,
змёншчык, змоўшчык, зрыўшчык, зрэзчык, зўбчык, кладчык, клаёішчык,
лётчык, лучнік (гіст.), мётчык, мыйшчык, пайшчык, паршчык, піль-
шчык, пішчык, плаўшчык, праўшчык, счэпшчык, тральшчык, хлёўчык
і інш.;

3) пазоўнікі ад дзеясловаў з прыстаўкамі в(од)-, вы-, до-, по-, под-,
про-, пры- (у тым ліку і тыя, у якіх на сучасным сінхронным зрэзе
прыстаўка не вылучаецца): водбліск, водгук, водзыў, водсвет і інш.
выбар, выбух, вываз, выгіб, выгляд, выезд, выклік, выкуп, вылет,
выпас, выпуск, выхад і інш.; довад, догляд, доказ, допіс, допуск, до-
пыт, доступ, дотыкі іцш.; подых, позірк, помач, попыт, посвіст і інш.
подкуп, подпіс, подсціл і інш.; пробліск, продаж, пропуск і інш.; пры-
куп, прыпуск, прыступ, прыціск і інш.;

4) каля 100 назоўнікаў (частка запазычаных) з фіналямі -ёяь, -ань,

ган, -ак, -ель, -аль, -ел, -ал, -ец, -ац, -ець, -аць, -ар: бівень, вучань, вя-
зень, дурань, жнівень, клібень, лёжань, лівень, пёвень, плавень, пор-
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шань, сёжань, скрыпень (бат.), скрэбень (заал.), стрыжань, труцень,

тыдзень, шэршань і іпшу блазан, бубен, горан, дзёран, свіран, шворан

і інш.: гёнак, зёлак, звязак, згустак, здымак, злёпак, злітак, зломак,

змылак, зносак, зростак, зрэзак, карак, клімак, корак, кубак, лішак,

ложак, пасак, пачак, продак, прысак, рёнак, склёпак, сколак, скосак

(спец.), скрутак, сиўтак, смішак, спісак, сподак, спорак, сродак, ста-

так, столак, сшытак і інш.; гандаль, гіцаль, дышаль, кашаль, кёгель,

куфель, пыцель, туфель, тыгель, шуфель і інш.; валец, гарнец, глянец,

горац, лямец, мсцівец, нёмец, нёнец, палец, ранец, слёнец, старац, та-

нец, хлопец, хцівец, шднец, шмалец, Ялец і інш. кіпець, лапаць, ногаць

і інш.; майстар, свёкар, свідар, сябар, цікар, цэбар, швагер і інш.

У пераважнай большасці назоўнікаў націск у моўнай практыцы ва

ўсіх формах адзіночнага і множнага ліку паслядоўна рэалізуецца на

першымскладзе. Аднак ёсцьі адхілённі ад нормы.

1. У частцы запазычаных слоў -- днкер, беркут (заал.), біску,

бобслей (спарт.), вахмістр, ганестэр, дзягіль (бат.), дыскант (муз.),

жэмчуг, камбцз, кёльнер, клёксая, кляштар, кніксет (уст.), козыр, кок-

люш, ладан, маклер, мармур, мёргель (геал.), мускус, пёпін (сад.),

пластыр, прэзент, пурпур, рэгент, рэкрут, сёван, сілас, сінтэз, слалам,

спрынтэр, стартэр, тартар, труфель, турман (заал.), тоітуа, тандэм,

форвард, форзац, фортэль, хббар, цэнтнер, шпандыр, шпатэль, шпа-

цыр, эксперт і некаторых іншых -- ў выніку няправільнага засваення

месца націску даволі часта ў вусным маўленні націск пераносіцца на

другі склад (анкёр, біскуп, бабслёй і інш.).

9. У словах бондар, бровар, біўнкер, вёер, вэксаль, дзёвер, дзёяч,

дызель, ёгер, кіцель, комін, конюх, кораб, кузаў, купал, лопух, міляр,

нёрат, парус, промень, пропуск (дакумент), сёктар, слёсар, собаль, со-

кал, табель, токар, тэнар, фёльчар, флігель, флюгер, хобат, цёрам,

шбфер, шомпал, шулер, Якар, Ясень, Ястраб іў назоўніках з беглым

галосным: бўбен, дзяцел, дышаль, куфель, майстар, свідар, свіран,

сябар, труцень, цэбар, човен, швагер, шворан, шуфель і некаторых

іншых, пад уплывам дыялектнай акцэнтуацыі ці акцэнтуацыі назоўні-

каў групы Аб у формах множнага ліку націск пераносіцца на флексію

(схема Мэ І, дзёвер). Словаформы множнага ліку з флексійным наці-

скам адзначаны галоўным чынам у вуснай мове, аднак сустракаюцца і

ў творах мастацкай літаратуры, дзе яны звычайна выконваюць кан-

крэтную стылявую функцыю.

З. Для назоўнікаў бондар, гутнік, дзёяч, квётнік, конюх, лучнік

(гіст.), мёчнік, плетнік, міляр, промень, птушнік сустракаюцца вары-

янты з націскам на другім складзе ў формах адзіночнага ліку (бан-

дар, гутнік, дзейч, канюх, лучнік, муляр, прамёнь, птушнік (схема

з»1, дзёяч).
Грула Аб уключае каля 1900 назоўпікаў, у якіх ва ўсіх формах

адзіночнага і множнага ліку націск на другім складзе: завод, завода,

заводу, завод, заводам, (аб) заводзе, заводы, заводаў, заводам, Заво-

ды, заводамі, (аб) заводах (схема 79 1, завод).

У склад групы Аб уваходзяць:

1) назоўнікі іншамоўнага паходжання, якія складаюць больш за

50с: бекон, бружмёль (бат.), бурштын, вампір, вандал (гіст.), гектар,

гравёр, гурман, гяўр, джэнтльмен, дзюшзс, дэбош, дэсёрт, жавёль

(хіл.), інфікс (лінгв.), калёдж, квінтэт, кенаф (бат.), крэдыт, кур'ёр,

лабаз, ламбард, лангуст (Заал.), малох (заал.), мальбёрт, мартэн,

муслін (тэкст.), нектар, платён, плябан, прыёр (царк.), прэстыж, радар,

ракурс, рамштэкс, самшыт, сапфір, сервёнт, сервіз, самбур, тамбур,

фарфор, хаос, цэмёнт, чэкмёнь, шліталь, штандар, экспрэс і інш;

360



2) назоўнікі з суфіксамі -ізм (-ызм), -іст (ыст), -ер, -ёр, -ір (пры-
кладна 560), а таксама з менш прадуктыўнымі суфіксамі -аж, -ах (-як),
“ан (-ян), “ар Сяр), 784, “еж, -ель, -ень, -ёр, -ір, -іх, -ок, -ун, -ыш: бап-
тызм, бланкізм, будызя, грэцызм, камізм, кубізм, лірызм, цынізм, цэнт-
рызм і інш. бамбіст, баптыст, гарніст, дамрыст, саліст, сафіст, сла-
віст, служдіст, стыліст, танкіст, трацкіст, турыст, фашыст, харыст, чэ-
кіст, штабіст, штангіст і інш.; бракёр, вахцёр, гравёр, грымёр, дублёр,
манцёр, мінёр, танцор, фразёр і інш.; лістаж, вазак, вішняк, кругляк,
буран, крышан,сухар, пчаляр, глядач, вусач, крадзёж, гарбёль, блюз-
нер, касір, жаніх, знаток, пястун, таўстун, галыші інш.

3) назоўнікі ад дзеясловаў з прыстаўкаміа-, аб-, ад-, да-, з-, за-, на-,
над-, па-, пад-, пра-, пры-, раз- (рас-), у-, цз- (усе-): агляд, аклёд, акоп,
акот, апад, апёк, ахоп, ацёк, ацёл і інш.; абвал, абвёс, абвоз, абгляд,
абгон, аб'ёзд, абкат, абкорл, аблёт, аблол, абмён, абмёр, абрыў, абрэз,
абсёў, абстрэл, абсяг, абхват, абход і інш.; адбой, адбор, адвал, адвар,
адвёс, адвод, адвоз, адгон, адгўл, ад'езд, аддзёл, адказ, адклад,
адкорм, адлік, адліў, адпал, адрыў, адрэз, адсёк, адсёў, адскок, адстой,
адстрэл, адцёк, адчёл і інш.; дабор, давёр, дагляд, дазвол, дазор, да-
кор, дасёў, даход і інш.; зварот, згавор і інш.; забёг, завал, завод, за-
воз, загад, загар, загіб, задзёл, заёзд, заказ, закрой, залёт, залік, заліў,
залом, замах, занос, запас, зарэз, засёў, заскок, засол, застой, заход,
захоп і інш.; набёг, набой, набор, навал, навой, нагар, нагляд, нагрэў,
нагўл, надой, наказ, налёт, наліў, намёр, намол, напад, напёў, наплыў,
нарыў, наскок, настрой, насціл, нахіл, нацёк, начос і інш.; надлом, над-
рыў, надрэз і інш.; пабёл, павал, павёў, пагром, паклад, паклёп, па-
клон, памёр, памол, памост, папас, парыў, парэз, пасёў, патоп, пачыні
інш.; падбор, падвоз, падгляд, падгон, пад'езд, пад'ём, падказ, падкоп,
падкорм, паднос, падлёт, падлік, падман, паднос, падпал, падрыў, пад-
сёў, падскок, падхват, падцёк і інш.; прабёг, прабой, прабор, правал,
правоз, прагіб, прагін, прагляд, прагон, прагрэў, прагўл, праёзд, пра-
кат, праклён, пракос, пралаз, пралёт, праліў, пралом, праплыў, пра-
рыў, прарэз, прастой, праход, працяг і інш.; прыбой, прывал, прыгнёт,
прыгон, прыём, прызыў, прыкорм, прылёт, прыліў, прымус, прыпёў,
прыплод, прырост, прысуд, прыціск, прыцэл, прычал і інш. разбёг,
разбой, разбор, разброд, развал, развод, разгар, разгіб, разгляд, раз-
гром, разгўл, раздзёл, раз'езд, разлад, разлік, разлог, размах; ,размён,

размол, разрыў, разрэз, расказ, расклад, раскрой, расол, распад, рас-

пал і інш.; убор, увар, увоз, удой, указ, укол, укос, улік, улоў, уплыў

і інш.; уздым, уздых, уз'ёзд, узлёт, узмах, узнос, узрыў і інш.; усплёск,
усход, усхліп і інш. , /

Адхіленні. І. У іншамоўных назоўніках базальт, баклён, бам-

бук, батыст, бекон, бісквіт, бітўм, блюзнёр, брамін, бружмёль (бат.),

вашгёрд (тэхн.), віконт, гамбіт (шахм.), гектар, гравёр, гульдэн, гур-
мён, джэнтльмён, дзюшэс, дысконт (фін.), дэбош, дэфіс, кальмар, кар-

кас, квартал, клісцір, куколь (бат.), кулік (заал.), кушнёр, меджліс,
нектар, платан, прэзёнт, прэм'ёр, радар, сікўрс. (вайск.), сінод,

сумбур, тамбур, фарфор, фетыш, хаос, цэмёнт, чэкмёнь, шайтан, іна-

ман, штандар, штурвал, экспрэс, язмін і некаторых іншых у вусных

зносінах назіраецца перанос націску на першы склад, што тлумачыцца
недакладным засваеннем запазычанай лексікі і ўплывам назоўнікаў

групыАа (схемаЛ? І, гравёр). , ..

9, Перанос на першы склад націску ў вусным маўленні адзначан і У

пазоўніках згавор, пладнік, плаўнік, прызыў, рэвёнь (бат.), спалох,

што можна тлумачыць уплывам дыялектнай акцэнтуацыі і назоўнікаў
групыАа.
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ў 890, Трохскладовыя назоўнікі акцэнтнага тыпу А ў залеж-

васці ад месца размяшчэння націску (па першым, другім ці трэцім

складзе) падзяляюцца па трыгрупы -- Аа, АбіАв.

Групу Аа складаюць прыкладна 180 назоўнікаў (з іх каля 40 з

беглым галосцым у трэцім складзе), у якіх ва ўсіх формах адзіночнага

і множнага ліку націск падзе на першы склад: паруснік, парусніка,

пдрусніку, паруснік, пёруснікам, (на) пёрусніку, паруснікі, парусні-

каў, паруснікам, пёруснікі, паруснікамі, (на) парусніках; досвітак, до-

світку, досвітку, досвітак, досвіткам, (на) досвітку, досвіткі, досвіткаў,

досвіткам, досвіткі, досвіткамі, (на) досвітках (схема 5 І, паруснік,

досвітак).
Да групы Аа належаць:

1) назоўнікі з суфіксамі-ік, -нік, “шчык і малапрадуктыўным -ель:

бтамнік, бдечнік, барачнік, блатанік, бўдачнік, булачнік, бусельнік,

вілачнік, вісельнік, градуснік (разм.), дзяцельніхк, зараснік, каверзнік,

казачнік, катаржнік, клёпачнік, корачнік, лёпатнік (разм.), місачнік,

хогільнік, яўчанік, нітачнік, пдлубнік, параснік, паруснік, праведнік,

сётачнік (спец.), сонечнік (заал.), соуснік, спёдчыннік, стачачнік,

стрдуснік (бат.), стрэлачнік, тачачнік, торбачнік (бат.), транспартнік,

троечнік (разм.), тітаўнік, тысячнік, фокуснік, цёцачнік (разм.), чў-

чальнік, шбпачнік, шчотачнік і інш.; дтамшчык, бёкенішчык, бровар-

шчык, бронзаўшчык, вётэршчык, вафельшчык, вёяльшчык, вігаль-

шчык, веібаршчык, вывершчык, выдумшчык, доменшчык, кдбельцічык,

кафельшчык, лазеншчык, лямпаўшчык, мазальшчык, мэбельшчык,

нбхальшчык, плёкальшчык, рэзальшчык, сёяльшчык, факельшчык,

ціскальшчыкі інш; вёшацель;

9) назоўнікі ад дзеясловаў з прыстаўкамі вы-, За-, на-, па-, по-,

пера-, под-, пры-, роз-: загарад, парастак, погалас, пошвырак, пёракіс,

пёрапіс, подсвіст, прогарад, розыгрыш і інш.;

3) назоўнікі з беглым галоснымУ трэцім складзе: вокісел, вымысел,

домысел, замысел, промысел і пш; бёжанец, вёхавец, выхадзец, мар-

ганец, моправец, пёршынец, сёджанец, сёянец і інш. вывадак, вылівак,

выпадак, выпустак, высадак, досвітак, ёльнічак, жаўранак, парабак,

пбсынак, прожылак, прыпечак, прыцемак і інш. выкапень, ёлупень,

зазубень, прыхвасцень і інш.;

4) невялікая група запазычаных назоўнікаў: азімут, вакуцм, ішыяс,

косінус, максімум, мёдыум, мінімум, пропаліс, радыус, рэквіем, сінтак-

сіс, ўнікум, фордэвінд, харыўс, эліпсіс і інш.

Групу Аб складаюць прыкладна 1100 назоўнікаў, у якіх ва ўсіх

формах адзіночнага і множнага ліку націск падае на другі склад:

гармонік, гармоніка, гармоніку, гармонік, гармонікам, (на) гармоніку,

гармонікі, гармонікаў, гармонікам, гармонікі, гармонікамі, (на) гармо-

ніках (схема 29 1, гармонік)."

Да групыАб належаць:

1) вазоўнікі з суфіксамі -ік (ык), -нік, -льнік, -чык, -шчык,

-оўшчык, -ёль, гін, -ын, -анімн, -ар, -ер, “ак: гарбузік, гармонік, гісторык,

дагматык, жакёцік, крышталік, ліхтарык, любімчык, магнёцік, марозік,

ладагрык, развёдчык, разводчык, разгадчык, разгрўзчык, саколік і інш

багджнік, бруснічнік, бузіннік, бумджнік, бурачнік, бязбожнік, бяс-

смёртнік (бат.), вугольнік, выбраннік, выгнённік, выказнік, выклічнік,

выразнік, вытвдрнік, вышыннік, гадзіннік, галётнік (разм.), гарбузнік,

гарчычнік, гарэзнік, грабёжнік, гранётнік (бат.), грымотнік (бат.),

гушчарнік, давёднік, давёрнік (юр.), дарожнік, даслёднік, дзесятнік,

дружыннік, дэкёднік, дзсёнтнік, забёўнік, завознік, задачнік, законнік,

залётнік, запальнік, заточнік, затыльнік, захопнік, заяўнік, ігольнік,
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імшйнік, іржаўнік (бат.), кажўшнік, калгйснік, каліннік, капрызнік, ка-
роўнік, каўддснік, качэўнік, крушыннік, крываўнік (бат.), налдбнік,
намёснік, напільнік, пад'ёльнік, пад'ёмнік, падлёднік (рыб.), падлізнік,
падрамнік, падручнік, падсвёчнік, падснёжнік, падшлёйнік, пажарнік,
паклёпнік, паклоннік, пальчатнік, памочнік, патроннік, пінжачнік, пі-
рожнік, прыёмнік, прысліжнік, рабіннік, работнік, разлучнік, разрад-
нік, рамонтнік, складальнік, суботнік, сунічнік, трусятнік, удзёльнік,
хаўруснік, цагельнік, цыгарнік, цялятнік, чарцёжнік, шчаціннік, иічо-
тачнік і інш будзільнік, вязальнік, гасільнік (тэхн.), збіральнік, згу-
шчальнік, заступнік, заточнік, затыльнік, капальнік, кіддльнік, ку-
лёльнік, маўчальнік, махальнік, наймальнік, пытальнік, стваральнік,
трымальнік, тушыльнік, чытальнік і інш.; бульбянік (кул., бат.), да-
шчаёнік, драцянік (задл.) і інш.; бабоўнік (бат.), бручкоўнік, бульбоў-
нік, вандроўнік, васкоўнік (бат.), віноўнік, вужоўнік (бат.), вятроўнік,
дажджоўнік, дзядоўнік (бат.), духоўнік (уст.), палкоўнік, пісьмоўнік,
піхтоўнік і інш.; багётчык, буфётчык, валіютчык, вугольчык, вузёльчык,
выкладчык, газётчык, гранатчык, даглядчык, даёздчык, дакладчык, да-
носчык, дарадчык, даслёдчык, завозчык, загрузчык, заказчык, Зеніт-
цык, макётчык, наглядчык, налётчык, пагрузчык, падвозчык, падказ-
чык, падмадзчык, падносчык, падрадчык, падрэзчык, падчытчык,
паказчык, пакойчык, паркётчык, пікётчык, праглядчык, пракатчык,
праходчык, прыказчык, ракётчык, растратчык, струмёньчык, указчык,
чыгунчык, шчасліўчык і інш.; бетоншчык, бурыльшчык, бялільшчык,
вагрёншчык, вальцоўшчык, вастрыільшчык, вудзільшчык, вязальшчык,
вярбоўшчык, гадзіншчык, гарпўншчык, дастаўшчык, драбільшчык, ду-
більшчык, дывёншчык, загібшчык, загоншчык, заклёпшчык, закрой-

шчык, закупшчык, запраўшчык, засёўшчык, засольшчык, Ззачыншчык,
зачэпшчык, кілілшчык, ліхтаршчык, мартэншчык, мільёншчык, набор-
шчык, наклёйшчык, пагромшчык, падборшчык (спец.), падгоншчык,
падзёншчык, падміншчык, падпольшчык, паромшчык, парфімшчык,

плавільшчык, прагульшчык, прыёмшчык, прытворшчык, сігнальшчык,
суконшчык, табўншчык, трамвёйшчык, тунёльшчык, часальшчык і

інш.; зімоўшчык, танцоўшчык, штампоўшчык і інш. вадзіцель, вяршы-

цель, ганіцель, гасіцель (тэхн.), глушыцель (тэхн.), душыцель (уст.),
карміцель, любіцель, рыхліцель, служыцель і інш., а таксама назоўні-

кі з малапрадуктыўнымі суфіксамі -ін, -ын, -анія, -ар, -ер, -овік, гавік,

-енік: балгарын, валокёнін, датчанін, дазатар, наватар, камбайнер і

інм.; ,

92) назоўнікі з прыстаўкамі не- (ня-), пад-, пра-: нявыезд, нявыхад,

падмайстар, падшкіпер, падштурман (мар.), праконсул;

3) назоўнікі з беглым галосным утрэцім складзе (схема Ф 1, бу-

дынак): будынак, бяздомак, валёнак, гарнушак, гарошак, гатунак, да-

бытак, давёсак, дадатак, дастатак, дзесятак, завўлак, загрывак, а-

Зілак, заморак, заробак, застрэшак, засцёнак, зацішак, збаночак, зва-

ротак, кавдлак, камінак, кілішак, кірунак, куфэрак, ласунак, набытак,

надворак, наёдак, напарстак, напітак, пагорак, падатак, падлёсак, пад-

мрак, падпёчак, палётак, пасёлак, пасўдак, прагалак, пражытак, пры-

бытак, прыгорак, прылёвак, прымурак, прыпынак, прыстанак, прысту-

пак, прытулак, пялёстак, пярсцёнак, рамонак, ратунак, рубанак, Сві.

ронак, свярдзёлак, ужытак, узгорак, узлёсак, узмежак, упадак, уроівак,

участак, учынак; балтыец, берлінец, брытанец, вайсковец, в'етнамец,

відэлец, выгнанец, вясковец, гасцінец, гвардзеец, германец, гуртковец,

дзядзінец, дэповец, закалец, звярынец, злачынец, зычлівец. індзеец, ін-

дыец, іспёнец, казёлец, канадзец, карэец, кубёлец, ліслівец, літовец,

любімец, малаец, махновец, мяшанец, нарвежац, падгёрац,  сірыец,
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службовец, спартанец, студыец, талстовец, тапёлец, тузёмец, умёлец,

чужынец, чырвонец, шалёнец, эстонец, яловец, японец і інш.; баварац,

венгёраці інш

4) запазычаныя назоўнікі: біёграф, біёлаг, ванадый, вібратар, ві-

варый, вікарый, географ, геолаг, гербарый, дырэктар, дыспетчар, дыяг-

наз, інспёктар, інструктар, канвёер, параграф, парламент, пражэктар,

прафёсар, рэактар, рэдактар, рэфлёктар, тарантул, феномен, філістэр,

экватар, экзамені інш.

Месцаразмяшчэнне націску ў назоўніках мужчынскага роду

з нулявым канчаткам

Цёмнай лініяй паказана, на які склад падае нарматыўны

націск, светлай -- варыянтны.

Схема 78 1

Акцэнтны тып А

1. Аднаскладовыя назоўнікі
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9. Двухскладовыя назоўнікі
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Група Аб

 

завед гравёр

Н -- -- я
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МО - - н
н -І .. - ня
Р.І .. Я а
Д.І... я я
В.І] .. ая я
т. МЦ 3... я а
М.і .. я І

З. Трохскладовыя назоўнікі

Група Аа

паруснік досвітак

Н.

3

---. цця
РО г... Мо
ДА ц... Ма с.
В.І ... ная
Т.А 0... М
МД --- “І -
ні 0... М
ВОІ г... МЯ
ДА --.-. А
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т. ..... МА 0.
МА Ана

Група Аб Група Ав

гармонік будынак дагавор

На. -- ая ня
раМІ А.І аа МІ
до с - 2. - Аа -
в... -. ОО Ша
т. ---- АМ МЯ
М... -.--. ОО. аЯ
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ро М а шоў. аа
дА... ОМІ АМ
в.

І

-.-- а ОМІ... аа МІ
т... ОО а МІ --
М. -- нана са т” е т”

Групу Ав складаюць прыкладпа 1700 (каля 120 з беглым галос-
. ным) назоўнікаў, у якіх ва ўсіх формах адзіночнага і множнага лікупа-
ціск на апошнім складзе асновы (схема М? І, дагавор): дагавор, дагава-

ра, дагавору, дагавор, дагаворам, (аб) дагаворы, дагаворы, дагавораў,
дагаворам, дагаворы, дагаворамі, (аб) дагаворах.
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Да групы Ав належаць:
,

1) запазычаныя пазоўнікі: бакалаўр, баклажён, балдуін, бальза-

мін, барбары, бастыён, бенуар, бранзалёт, бюлетбнь, бюракрат, вадэ-

віль, вазелін, вестыбюль, габардзін, габарыт, гаймарыт, ганарар, гарні-

зон, дактарднт, дакумёнт, дывідзнд (эк.), дыліжанс, дыпламат, дыры-

жор, дыфірёмб, дэлегат, дэпутат, дэтэктвіў, дэфіцыт, ідэал, ізумруд,

імігрант, інжынёр, інстытўт, інтэлёкт, інтэрнёт, інцыдэнт, каверкот, ка-

вемёт, калідор, камбінёт, камісар, кампраміс, кандыдат, канкурэнт,

кантынёнт, капітал, капітбн, каранцін, карнавал, карыфёй, кашалот,

кіпарас, кракадзіл, лабірынт, лазарэт, легіён, лейтэнант, ліберал, лі-

манад, магазін, магістрат, макінтош, маналіт, манекён, мармелад, ма-

янзз, мецэнёт, мінарэт, мінерёл, намінал, негатыў, нівелір, нікацін,

павільён, пазумёнт, паланёз, пансіён, парадокс, парашўт, партызан,

перламутр, піянёр, прэзідэнт, рафінад, рытудл, рэвальвёр, рэнегат, рэ-

ферат, сабатаж, самурай, санітар, сатэліт, семінар, сіндыкат, скарпіён,

стадыён, сувенір, талісмая, тратуар, трыкатаж, тэлеграф, уніят, ура-

гён, фаварыт, факультэт, фараон, феадал, хімікёт, хларафіл, цыркуляр,

цэлафан, чамадбн, чэмпіён, шавіёт, шакалад, эмігрант, эпізод, эскадрон,

ювелір і інш.
9) назоўнікіз суфіксамі -ізм (-ызм), “іст (-ыст), -ёр (-ор), -ер, “ір,

гант, -ат, -ан, -анін, -авік: байранізм, бакунізя, вакалізм (лінгв.), ванда-

лізм, віталізм, гуманізм, дагматызм, дальтанізм (мед.), дарвінізм, дуа-

лізм (філ.), дынамізм, дэспатызм, індуізм (філас.), камунізм, класі-

цызм, латынізи, ленінізм, магнетызм, мадэрнізм, нігілізм, паланізм, па-

цыфізм, песімізм, планерызм, прагматызм, рамантызм, рэалізм, саліпсізм,

сімвалізм, сінхранізм, скептыцызм, талмудызм, урбанізм, фармалізм,

фаталізм, футурызм, цэнтралізм, шавінізм, эмпірвізм, эстэтызмі інш.; ба-

куніст, бандажыст, бандурыст, вакаліст, віталіст, гуманіст, гумарыст,

дарвініст, дзекабрыст, журналіст, іраніст, каланіст, камуніст, кларне-

тыст, лібрэтвіст, ліцэіст, мараліст, масажыіст, машыніст, медаліст, мета-

даст, навеліст, нігіліст, палеміст, парадыст, партрэтыст, пацыфіст, песе-

міст, публіцыст, рэаліст, рэваншыст, сігналіст, сімваліст, сцэнарыст,

талмудыст, трактарыст, утапіст, фалькларыст, футурыст, хакеіст, цым-

баліст, шавініст, шантажыст і інш балансёр, білецёр, валанцёр, грэна-

дзёр, гувернёр, дактрынёр, дысканцёр (фін.), дэбіцёр (бухг.), імпар-

цёр, кантралёр, рэзанёр, рэпарцёр, рэтушор, сеансёр, транспарцёр, фан-

тазёр, хранікёр, экспарцёрі інш.; касцюмёр, кватар'ёр, мадэльёр, мілья-

нёр, мільярдэр і інш.; балансір (тэхн.), банбардзір, брыгадзір, каман-

дзір, канваір і інш.; дуэлянт (уст.), дыверсант, дыпламёнт, дысертаёнт,

дыспутант, кансультант, каяцэртёнт, кватарант, рызыкант, сімулянт,

спекулянт, фабрыкант і інш.; дэканат, кансулат, канцэнтрат, старастат,

халіфат і інш.; велікан, грубіян, інтрыгён, крытыкан і інш; дваранін,

селянін, сем'янін і інш.; бальшавік, меньшавік, слізявік (бат.), шума-

вік іінш;
3) назоўнікі ад дзеясловаў з прыстаўкамі да-, за-, на-, па-, пад(а)-,

пера-, пры-, раз-(рас-), у-, нёда-: дагавор; заварот, загавор; нагавор,

намалот, напамін і інш.; паварот; падагрэў, падгавер, падыход і інш.

пёрабёг, перавал, перавод, перавоз, перагар, перагіб, перагляд, пера-

гной, перагон, перагрэў, перадзёл, перадзір (спец.), пераёзд; перазвон,

пераказ, перакат, пераклад, перакорм, перанос, перакрой, пералаз,

пералёт, пералік, пераліў, пералом, перамах (спарт.), перамёт (рыб.),

перамол, перанос, перапуд, перапуск, перарод, перарыў, перарэз, пера-

сёў, пераскок, перасол, перастой (спец.), перастук, перахват, пераход

і інш.; прывал, прывоз, прыгавор, прыкори, прылёт, прынос і інш.

разагрэў, разбёг, разварот, развод, раздзёл, расцяроб і інш. уваход,
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улік, ўмалот і інш недабор, недавўк, недагляд, недагрўз, недажын,
недакорм, недалёт, недамоў, недапал, недарод, недасёў, недасол, неда-
хоп і інш.

4) назоўнікі ад назоўнікаў з прыстаўкай пад-: падабёд, пададдзел,
падраздзёл і іцш.;

5), назоўнікі з беглым галосным ва ўскосных формах адзіночнага
ліку і ва ўсіх формах множнага ліку: верабёй, муравёй, салавей, жура-
вёль, карабёль; баранок, беражок, бугарок, валасок, васілёк, вечарок,
жалабок, завіток, кабачок, кацялок, кашалёк, крыжачок, кулачок, лан-
цужок, малаток, павадок, памазок, парашок, паўзунок, перадок, піра-
жок, хабаток, халадок, чаранок, шчупачок, язычок, ястрабакі інш.
варанёц (бат.), выдавёц, грабянёц, дзьмухавёц, казялёц, маладзёц,
падавёц, пасланёц, прадавец, селядзёц, спажывёц, удавёц, халадзёц,
ясянёці інш.; галавёнь, рагавёнь.

ў 891. Чатырохскладовыя назоўнікі акцэнтнага тыпу А ў за-
лежнасці ад месца націску (на першым, другім, трэцім ці чацвёртым
складзе) падзяляюцца на групыАа, Аб, Ав, Аг.
Групу Аа складаюць назоўнікі жёваранак, заварацень, у якіх ва

ўсіх формах адзіночнага і множнага ліку націск на першым складзе:
жаваранак, жаваранка, жаваранку, жаваранка, жаваранкам, (аб) жа-
варанку, жаваранкі, жаваранкаў, жаваранкам, жаваранкаў, жаваран-
калі, (аб) жаваранках.

Група Аб аб'ядноўвае прыкладна 35--40 назоўнікаў, у якіх ва
ўсіх формах адзіночнага і множнага ліку націск падае на другі склад:
прэзідыум, прэзідыума, прэзідыуму, прэзідыум, прэзідыумам, (у) прэ-
зідыуме, прэзідыумы, прэзідыумаў, прэзідыумам, прэзідыумы, прэ-
зідыумалі, (у)прэзідыумах.

Да групы Аб належаць:
І) назоўнікі з суфіксамі -нік, -лёнік, -шчык, -ак: бародаўнік, вяро-

вацнік, іголачнік, істужачнік, кадўшачнік, каробачнік, развёдвальнік,
ракўшачнік, распырсквальнік, жалудачнік (анат.), зялёніўшчык і інш.

2) назоўнікі з беглым галосным у чацвёртым складзе: карыслівец,
чэлюскінец, каромысел, пярэзімак, пярэстарак і інш.;

3) запазычаныя назоўнікі: натарыус, прэзідыумі інш.;
Групу Ав складаюць прыкладна 600 назоўнікаў, у іх ліку каля

100 з беглым галосным у чацвёртым складзе: вынаходнік, вынаходніка,
вынаходніку, вынаходніка, вынаходнікам, (аб)вынаходніку, вынаходні-
кі, вынаходнікаў, вынаходнікам, вынаходнікаў, вынаходнікамі, (аб)вы-
находніках; навучэнец, навучэнца, навучэнцам, (аб)навучэнцу, навучэн-
ЦЫ, навучэнцаў, навучэнцам, навучэнцаў, навучэнцамі, (аб) навучэнцах.

Да групыАв належаць: ,
1) назоўнікі з суфіксамі -ік(-ык), -нік, -льнік, -чык, -шчык, -анін,

“ёль, -ар: дыябётык, меланхолік, паласацік (заал.), паралітык, сістэма-
тык і інш.; безбілётнік (разм.), бесклапотнік, беспрытільнік, валавод-
нік, верабёйнік (бат.), верацённік, вершавальнік (літ., уст.), вінаград-
нік, віншавальнік, выкрадальнік, вылічдльнік, вымагальнік, вымяраль-
нік, вынаходнік, гадавальнік, галубятнік, гарадбішнік, гарапёшнік, гар-
тавальнік, гаспадарнік, гатавальнік, даглядальнік, дапаможнік, заваёў-
нік, завяральнік, завяршальнік, завяшчальнік, заклінальнік, замыкаль-
нік, занявольнік, запавёднік, Запытальнік, заснавальнік, захавальнік,
зачынальнік, зневажальнік, імяніннік, кабатажнік, канаплянік, капя-
ЯАЮшнік, кіпяцільнік, летуцённік, мазаічнік, наглядальнік, награваль-
нік, назіральнік, падаконнік, падарожнік, паказальнік, папяроснік,
папярэднік, парушальнік, пачынальнік, прадаўжальнік, прыгнятальнік,
прыназоўнік, ратавальнік, сабатажнік, спадарожнік, суайчыннік, сумя-
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шчальнік, супрацоўнік, укліючальнік, уладальнік, уцяпляльнік, фрахта-

вальнік, халадзільнік і інш валакітчык, дынамітчык, камітэтчык, пера-

бёжчык, распарадчык, трафарэтчык і інш; бакалёйшчык, барабаншчык,

бранзавальшчык, брашуроўшчык, буксіроўшчык, бункероўшчык, вала-

зыльшчык, варсавёльшчык (спец.), выдзімдльшчык, вымяральшчык,

гардэробшчык, гравіроўшчык, дабудоўшчык, драпіроўшчык, дрэсіроў-

шчык, забастоўшчык, забудоўшчык, загартоўшчык, загатоўшчык, зака-

пёршчык (тэхн.), каламбўршчык, каліброўшчык, капіроўшчык, лакіроў-

шчык, малявальшчык, наркіроўшчык, мэбліроўшчык, нагаворшчык,

нарніроўшчык, нарыхтоўшчык, падбухторшчык, перакладчык, перакуп-

тіцык, перапісчык, пікіроўшчык, распілоўшчык, рассявальшчык, сарці-

роўшчык, таксіроўшчык, упакоўшчык, устаноўшчык, фехтавальшчык,

фрэзероўшчык, церабільшчык, шліфавальшчык і інш гараджанін, гра-

мадзянін, егіпцянін, лужычанін, марсіянін, мусульманін, хутаранін

іінш; вызваліцель, выключацель, замяніцель, праявіцель, уручы-

цель, уцяпліцель (тэхн.) і інш.; вентылятар, вінаградар, губернатар, ды-

стылятар (тэхн.), дэгазётар, дэгустатар, дэкаратар, дэкламатар, дэман-

стратар, дэпазітар, дэтандтар, завадатар, ізалятар, ілюстратар, імпера-

істратар, рэквізітар, рэпрадуктар, рэфар-
тар, інгалятар, рэгулятар, рэгі

матар, стылізатар, табулятар, трансфарматар, трыумфатар, узурпатар,

фальсіфікатар, экскаватар, экспедытар і інш);

9) назоўнікі з беглым галосным у чацвёртым складзе: беспарадак,

загаловак, закавулак, запатылак, заработак, калаўротак, карамысел,

малаточак, недагарак, неданосак, падарунак, падмацунак, панадворак,

пералёсак, перапынак, перашаек, прыработак, разрахунак, распарадак

і інш.; балівіец, баязлівец, вальтэр'янец, вылучэнец, выраджэнец, выха-

вёнец, гадаванец (разл.), ганарлівец, дагестанец, дураслівец, еўрапёец,

запарожац, засцянковёц, інаходзец, італьянец, камсамолец, македонец,

местачковец, навучэнец, незнаёмец, пагарэлец, паражэнеч, пастаялец,

ласялёнец, пехацінец, украінец, фальварковец, хуцтарёнец і інш.

8) запазычаныя назоўнікі: венеролаг, гінеколаг, дыялёктык, дэпарта-

мент, ідэолаг, іерогліф, каментарый, крэматорый, мараторый (фін.),

матэматык, мемарандум, парабёлум, планетарый, пралетарый, рэферэн-

ёум, санаторый, тэмперадмент, ультыматум.

Групу Агскладаюць прыкладна 350 назоўнікаў, у якіх ва ўсіх

формах адзіночнага і множнага ліку націск падае на чацвёрты склад:

інфінітаіў, інфінітыва, інфінітыву, інфінітоіў, інфінітывам, (аб)інфі-

нітыве, інфінітывы, інфінітываў, інфінітывам, інфінітывы, інфінітыва-

лі, (аб)інфінітывах; кавалерыст, кавалерыста, кавалерысту, кавалерыс-

та, кавалерыстам, (аб) кавалерысце, кавалервісты, кавалерыстаў, кава-

лерыстам, кавалерыстаў, кавалерыстамі, (аб) кавалерыстах.

Да групыАг належаць:
:

1) назоўнікі з суфіксамі -ізм, -іст: банапартызм, беларусізя, бімета-

лізм, біяграфізм, біялагізм, бюракратызм, валюнтарызм, гіпербалізм,

дылетантызм, дыялектызм, дэмакратызм, дэтэрмінізм, ідэалагізм, ка-

лектывізм, капіталізм, лібералізм, меркантылізм, мілітарызм, натура-

лізм, пазітывізм, патрыятызм, радыкалізм і інш-.; банапартыст, бульда-

зерыст, вадэвіліст, “валейбаліст, валюнтарыст, геадэзіст, гігіеніст, дэтэр-

мініст, евангеліст, ідэаліст, кавалерыст, кантрабандыст, канцыляреіст,

капіталіст, лінатыпіст, манапаліст, натураліст, паліграфіст, пратака-

ліст, рэцыдывіст і інш.;

9) назоўнікі з прэфіксамі пад-, пера-, пераза-, перапад-, перапа-»

перарас-: пад'есаўл, падканітэт, перагляд, пераварот, перазаклад, пера-

ладлік, перапалох, перарасход і інш.;
“

3) запазычаныя назоўнікі: веласіпед, ветэрынар, гіпапатам, даліка-
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тэс, дамініён, дывертысмёнт (тэатр.), дывізіён, дыяганаль (тэкст.), дыя-
пазон, дэгенерат, дэнатурат, імунітэт, інтэлісгёнт, інфінітыў, кабрыялёт,
калейдаскоп, камбінезон, капітулянт, карабінёр, карэспандэнт, кіламет-
раж, лабрадарыт (ггал.), лакамабіль, лакаматыў, легіянёр, мані-
фестант, матацыклёт, матэрыял, мемарыял, мерыдыян, метэарыт, ней-
тралітэт, падхалімаж, палітыкбн, паліцыянт, пансіянат, пасквілянт,

патэнцыял, пенсіянёр, пераксілін, правінцыял, пратэктарат, прыярытэт,
радыкуліт, рэпатрыянт.

Тып В -- назоўнікі з нерухомым націскам на канчатку

6 892. Да акцэнтнага тыпу В належыць каля 1500 назоўнікаў муж-
чынскага роду. З іх прыкладна 125 аднаскладовых, каля 970 двухскла-
довых, каля 300 трохскладовых і каля 100 чатырохскладовых.

Схема М 2

Акцэнтны тып В

І. Аднаскладовыя назоўнікі
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ў 893. Аднаскладовыя назоўнікі маюць націск на канчатку

(з умоўным націскам у форме назоўнага склопу адзіночнага ліку):

вол, валё, валі, валом, (на)валё, валы, валоў, валам, валоў, валамі,

(на)валах (схема Ме2,вол). '
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Да тыпу В палежаць: алет, біч, блін, боршч, брыль, буж, бык, вінт,

вол, вуж, гвозд, геро, гліст, гляк, горб, грак, грузд, грэх, двор, дзень,

дзік, дзяк, дождж, драч, дрозд, друк, дрыль, ёрш, жгут, снут, жнец,

жрэц, жук, збан, звон (прадмет), зубр, квач, кіт, клак, касшч, клол,

клуб (анат.), клуб (пары, пылу), ключ, клык, кныр, кол, кора, корч,

дот, коўш, кош, крот, крэмль, ксёндз, куль, куст, кут, лёун, леў, лешч,

лінь, ліст (бат.), лоб, лось, меч, млын, морж, мяч, ніт, пень, пласт,

плашч, плыт, плюшч, поп, пост (вайск.), псяр, пыж, раб, руль, свішч,

серп. сіг, скрыль, слон, смоўж, сноп, сон, стол, ётрук, стрыжс, суд,

сук, сыч, ткач, трус, Тхор, ферзь, хвост, хвошч, хлеў, хлыст, Хлюст,

хрушч, цар, цвік, цюк, цяж, чыж, шляк, шнур, шост, шпак, шпень, шпік,

штрых, штык, штыр, штых, шчур, шчыт, язь.

Адхіленні. Для пераважнай большасці назоўнікаў -- алет, біч,

блін, брыль, бык, вінт, вуж, герб, гліст, еляк, горб, грак, грузд, грэх,

дзік, дзяк, драч, друк, дрыль, жгут, жмут, жук, збан, звон, зубр, квач,.

кіт, клешч, клоп, кауб, клык, ключ, кныр, кол, корж, коўш, кош,

крот, куль, куст, кут, лешч, лінь, ліст (бат.), лось, лыч, меч, млын, морж,

ніт, пласт, плашч, плыт, плюшч, пост, псяр, пы, руле, свішч, серп,сіг,

смоўж, сноп, струк, стрыж, суд, сук, сыч, трус, ферзь, Хвошч, хлеў,

хлыст, хлюст, хрушч, цар, цвік, цюк, цяж, чыж, шляк, шнур, шпак,

шпень, шпік, штрых, штык, штыр, штых, шчур, шчыт, язе -- пад уплы-

вам дыялектнай акцэнтуацыі і, магчыма, пад уплывам аднаскладовых

назоўнікаў акцэнтнага тыпу А ў вусным маўленні ў словаформах ускос-

ных склонаў адзіночнага ліку, а ў такіх, як алёт, зубр, ферзь і некато-

рых іншых, і ў словаформах множнага ліку сустракаецца націск па асно-

ве (схема 29, лось, альт). Падобныя адхілённі сустракаюцца і ў тво-

рах мастацкай літаратуры: бічам (Ф. Багушэвіч), брылем (Я. Колас,

К. Чорны,І. Пташнікаў, Я. Скрыган), горбам (В. Быкаў, А. Савіцкі),

на горбе (Я. Брыль), грэху (ІІ. Панчанка, У. Дубоўка, М. Машара,

А. Чарнышэвіч), з грэхам (А. Чарнышэвіч), ключа (І. Пташнікаў),

колам (Я. Купала, М. Лобан, М. Машара, І. Муравейка, І. Навуменка,

А. Якімовіч), кўста (Я. Колас, Я. Купала), пад кустам (А. Бялевіч,

М. Смагаровіч), лося (Я. Колас, К. Чорны), лосем (і. Пташнікаў,

Гі. Панчанка), мёча (А. Вольскі, Л. Дайнека), мёчам (Л. Дайнека,

М. Машцара, М. Аўрамчык, П. Прыходзька, Б. Сачанка), млевіна

(П. Трус, Е. Лось, Э. Агняцвет), перад млёналм (З. Бядуля, А. Васіле-

віч), сўду (К. Крапіва). Улічваючы шырокае выкарыстанне словаформ

адзіночнага ліку з націскам на аснове ў маўленні і ў мастацкай літара-

туры, іх можна ацэньваць як дублетныя варыянты ў названых сферах.

6 894, Двух-і трохскладовыя назоўнікі акцэнтнага тыпуВ у

назоўным і вінавальным склонах адзіночнага ліку маюць умоўны на-

ціск на флексіі (звычайна на галосцым апошняга склада асновыі ў

адзінкавых выпадках -- на галосным першага склада), а ва ўсіх іншых

формах адзіночнага і множнага ліку -- на флексіі. Напрыклад, двух

складовыя: юнак, юнака, юнакі, юнака, юнакбм, (аб)ючакў, юнакі,

юнакоў, юнакам, юнакоў, юнакамі, (аб)юнаках; гурток, гуртка, еурт-

кі, гурток, гурткбм, (аб) гуртёў, гурткі, гурткоў, гурткам, гурткі, гуртка-

мі, (аб)гуртках; вўгал, вугла, вуглі, аўгал, вуглом, (на) вцглё, вуглы,

вуглоў, вуглём, вуглы, вугламі, (на)двуглёх (схсма Ма2, юнак); трох-

складовыя:баравік, баравіка, баравік, баравік, баравікол, (на)бараві-

кў, баравікі, баравікоў, баравікбл, баравікі, баравікамі, (на)бараві-

ках: васілёк, васілька, васільку, васілёк, васільком, (на) васількі,

васількі, васількоў, васількём, васількі, васількамі, (на)васільках.

Да акцэнтнага тыпу В палежаць: . .

1) назоўнікі з суфіксамі -аж, -еж, -“ёж: дубляж, грабёж, капёж, чар-
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цёж, неплацёж і інш. -ак (-як), -няк: бадзяк, басяк, быстрак, бягляк
(разм.), бядняк, бяляк, вапняк (мін.), вішняк, вушак, вядзьмак, вятрак,
галяк, гарляк, глушак, гусак, дабрак, дзівак, дружбак, дубняк, жабрак,
зямляк, камяк, кісляк, кругляк, ліпняк,марак, маршчак, мядзяк, пры-
мак, пяршак, пятак, разак, сасняк, сваяк, сівак, сіняк, сляпак, спявак,
сушняк, тлушчак, трацяк, траяк, трухляк, чарпак, чужак, шарак, шас-
так, юнак і інш.; жалязняк, здаравяк, маладняк, паражняк, серадняк,
сібірак, халасцяк, чацвяртак, саланчак і інш. -ік (-ык), -нік, -ўнік,
гавік, -ок, -ук (-юк), -чук: мужык, цалік, васьмярык, маладзік, ма-
цярык, семярык, шасцярык і інш.; браднік (рыб.), вушнік, вяр-
шнік, двайнік, лучнік, ляднік, ляснік, разЗнік, сашнік, хмяльнік, вартаў-
нік, валаснік (бат.), выпускнік, жартаўнік, каляснік, кіраўнік, правад-
нік, прапускнік, працаўнік, прызыўнік, семяннік, халаднік, чапяльнік
і інш; бальшавік, баравік, грузавік, красавік, ламавік, маставік, наф-
тавік, паравік, планавік, рухавік, сакавік, тылавік, чарнавік і інш.
жаўток, ігрок, хадок, чаўнок, ядок, яздок і інш.; аўсюк, байструк, бар-
сук, блазнюк (разм.), вяпрук, дзяцюк, жаўрук, парсбк, плячук, пянь-
цк, хлапчўк, хляўчук, шчанюк, япрук; паляшук, цецярук, паварчік і
інш.; -ан, -ун: будан, дзірван, крылан, крышан, лузён, пузан, стайн і
інш., бальшўн, баўтуўн, брахін, валін, вяшчун, гарбіўн, грызін, дзікія,
ілеўн, калун, капуўн, крыкіўн, ласун, ляўшўн, маўчун, піскўн, пявін, пя-
стн, сапун, свістін, таўстун, уюн, фарсін, хапун, цвыркіўн, шаптўн,
ядўн; балбатун, весялін, гаварун, лепятуўн, марматін, прыгажун, рага-
тун, сакатін і інш.; -ар (-яр), -ір (-ыр), -ыр, -ур (-юр): аўчар, бляхар,
бунтар, вясляр, гандляр, гусляр, гушчар, даяр, дудар, дымар, жыхар,
званар, кабзар, карчмар, млынар, насар (заал.), пчаляр, пясняр, раз-
бяр, свінар, сталяр, цясляр, штукар, валадар, варатар, гаспадар, зала-
тар, каляндар, уладар, і інш.; вадыр, пузыр, пухір, снягір; багатыр,
правадыр і інш.; -аль, -ель (-эЭль), -ыль, -оль, -уль: ганталь, каваль, ка-
таль, крахаль, кухталь, стругаль і інш.; гарбёль, кашэль, кісёль, кру-
цёль, шынёль і інш., касмыль, кастыль (тэхн.), матыль і інш.; мазоль,
мармоль; патруль і інш.; -ач: багач, вусач, гарлач, глядач, губач, ка-
пач, касмач, кудлач, лабач, насёч, плаяскач, пугач, рагач, сілач, скры-
пач, слухач, трубач, барадач, папіхёч, паслцг(ч, уцякач і івш.; з фіна-
лямі -ай(-яй), -ўй, -ах, -іх, -ух, -ог(-ёг), -уг, -аш (-яш), -еш, -ош, -юш,
ыш: бугай, гультай, кіжлай, лішай, цюхцяй; валуй, халуй і інш. ка-
тах (бат.), кіях; жаніх; кажух, канюх, пастух, трыбух і інш.; быленёг,
«бярлог, тварог, трыснёг; вяртлюг, (тэхн.), сычуўг і інш. гуляш, кір-
маш, кулёш, лямёш; шарбш; валюш; барыш, гальцц, гладыш, елупенш
(заал.), скавыш, сляпыш(Заал.), спарыші інш.;

2) назоўнікі з беглым галосным у апешцпім складзе асновы: авёс,
агонь, адзёр, арол, асёл, бабёр, віхор, вугор, ікол, казёл, камёль, ка-
сцёр, кацёл, чахол і інш.; баёц, барэц, блінец, вянёц, ганёц, глушэц, ду-

бёц, жылёц, званёц, зубёц, канёц, капёц, касёц, кравёц, курэц, плывёц,
разёц, стралёц, сырэц, хлявёц, шавёці інш.; адзінёи, выдавёц, грабя-
нёц, маладзёц, прадавец, селядзёц, удавёц, ясянёц і іеш.; баёк, брусок,
бычок, бялок, ваўчок, віток, глыток, гудок, гурток, дзядок, жаўток, за-
мок, збанок, значок, зубок, зуёк, канёк, ківок, кіёк, клубок, краёх,

лабок, лісток, масток, млынок, мянёк, паёк, пруток, піпиок, садок, ссі-

сток, слупок, снапок, стажок, сучок, сцяжок, сынок, хлявок, цянёк, іину-
рок і інш.; абадок, аганёк, агурок, асялок, беражок, бугарок, васілёк,
жалабок, завіток, кацярок, кулачок, ланцузкок, малаток, памазок, па-
рашок, паўзунок, перадок, піражок, халадок, чаранок, ястрабок і інш.;

пляцёнь, сачэнь, сляпёнь і інш.; авадзёнь, галавёнь, рагавёнь і інш;

верабёй, муравёй, салавёйі інш.;
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3) запазычаныя назоўнікі: аймак, алтар, армяк, багаж, байбак, ба-

лак, бамбук, бандаж, баран, башлык, бівёк, бліндаж, віраж, гараж,

дыван, жупан, кажан, казён, каўчук, курдзюк, міраж, пінжак, саган,

таракан, тыраж, фурман, хамяк, цыган, ярлыкі інш-;

4) назоўнікі вўгай, вўзел -- з націскам У назоўным склоце адзіноч-

нага ліку на першым складзе асповы;

Адхіленні. І. Для назоўнікаў іншамоўнага паходжання бай-

бёк, гайдўк (гіст.), еарпўн, грабар, жаўлёк, каяк, кунтуш, кушнёр,

лахляр, фігляр, фурман, цвінтар, цівўн, цыган і некаторых іншых у сло-

ваформах адзіночнага ліку ў выніку няправільнага засваення запазы-

чаных слоў у вымаўленні сустракаецца націск на першым складзе з

захаваннем гэтага месца і ў формах множнага ліку (схема М 2, фур-

ман).
9. У двухскладовых назоўніках: абўх, алтар, арыік, байбёк, бакас

(заал.), баран, бівак, будён, бурдзюк, бурлак, бурун, быльнёг, бярлог,

вухнёль, вярблюд, гайдўк (гіст.), гамак, гарбар, гарбёль, гарпун, гра-

бар, гусляр, гушчар, дашнак, дзірван, дзягцяр, дыван, жаўлёк, жупан,

інгўш, кадык, каждн, кажух, казак, казан, каяк, кіжлай, кішлак, кла-

бўк, кургйн, кушнёр, ліхвяр, лямёш, маньяк, махляр, муляж, пластн,

пяхцёр, разьбяр, стан, тапчан, фігляр, фурман, цвінтар, цівун, цурбан,

цыган, чабан, чувёш, шынёль пад уплывам назоўнікаў акцэнтнага ты-

пу А ў словаформах адзіночнага ліку ў вусным маўленні сустракаецца

націск па галосным апошняга склада асновы (схема 26 2, абўх).

Для назоўнікаў абух, алтар, арык, баран, быльнёе, бярлог, вярб-

люд, гайдук, гушчар, дыван і некаторых іншых акцэнтныя варыянты

словаформ з націскам на аснове засведчаны і ў мастацкай літаратуры.

Напрыклад, абўхам (Р. Барадулін, М. Гроднеў, М. Гамолка, М. Маша-

ра, М. Сергіевіч, Я. Скрыган, сустракаецца ў Я. Купалы, Я. Коласа,

К. Чорнага разам з нарматыўным націскам -- абухом), алтарам

(М. Машара, Цётка), арыікам (В. Вітка,А. Русецкі), баранаў (Т. Кляш-

торны, Я. Купала), быльнёгу (М. Лынькоў), быльнёгам (М. Гроднеў,

Р. Мурашка, Б. Сачанка, М. Хведаровіч), бярлогу (Я. Коласе, У. Кор-

бан), гушчарам (З. Бядуля), гушчараў (Я. Брыль), аб гушчарах

(М. Танк), дыванам (А. Ставер), дыванаў (Я. Колас), зайцаў

(Я. Брыль, З. Бядуля, М. Лынькоў, Цётка).

З. Назоўнік вўгал у маўленні і ў мастацкай літаратуры сустракаецца

з націскам на другім складзе -- вуго/ (В. Адамчык, С. Александровіч,

В. Быкаў).

Тып С-- назоўнікі з рухомым націскам

ў 895. Назоўнікі акцэнтнага ты пу С маюць націск на “аснове Ва

ўсіх формах адзіночнага ліку і на флексіі -- ва ўсіх формах множнага

ліку. Да гэтага тыпу адносіцца больш за 300 аднаскладовых і двух-

складовых назоўнікаў.

5 896. Аднаскладовыя назоўнікі ў формах адзіночнага ліку

маюць націск на першым складзе слова -- на аснове, а ў формах множ-

пага ліку -- на другім складзе слова -- на флексіі: бас, баса, басу, бас,

басам, (аб) басе, басы, басоў, басам, басёмі, (аб) басёх (схема 193,

брат).
Да тыпу С палежыць прыкладна 190 аднаскладовых назоўнікаў:

бас, бінт, боб, бог, бой, бок, бор, борт, брат, брод, брус, буй, вал, век,

верх, вір, воз, воўк, вяз, гай, гак,гіз, гіль, глей, глузд, гной, год, гол,

граф, грош, груд, грыб, гуж, гуз, гурт, дар, дзед, дом, доўг, дрот, дуб,

дым, жак, жар, жвір, жур, звер, зеў, змей, зяць, квас, квіт, кій,
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Схема 75 8

Акцэнтны тып С

1. Аднаскладовыя назоўнікі

 

брат брод борт век

н- - -- -
РО] -- а ар М

дс - 4. а З З
ВвІ -- а я Я

Т.І -. М а Ма

МІ аЕ а. ЦІ Ма о-

н. - Шш я Шш

ВР. -. ді я М

д МІ Д а.

В- -: ар А М
та. 1. АМ ОТ Ор М

М- - “І аі З

9. Двухскладовыя назоўнікі

бёраг бусел абрус

н. я а
Р.І ..-. ар АШ.
д. --.-. ар а.
в-:І -- МЯ - АЯ
т. ---. ар АІ І

МЫ -- а - ка -
Н... ---. Ша Ша

р. с... МІ ММ
д а аі
В. а АМ
Т --

Мо -- Бра АІа

клей, клін, кнот, князь, корм, край, круг, крук, крыж, кум, лад,

лес, лёд, лён, ліс, ліст (паперыі інш.), 02, лой, лом, луг, лук, лунь,

лут, лыч, мех, мёд, мір, мозг, море, мост, мох, муж, мур, плод, плот,

паз, пай, пан, пас, плуг, плюс, пляц, пол, порт, паст (рэл.), пот,

пруг, прус, прут, прыз, прэнт, пуд, пук, пуп, пыл, рад, раз, рай, рог

(муз.), рот, роў, сад, сват, склад, склеп, склюд, след, слой, слуп, смык,

снег, сом, сорт, стаў, стог, строй, струп, суд (меркаванне, думка), сій,

сцяг, сын, сыр, таз, ток (будынак), тон, торе, торт, туз, тый, тыя, тыф,

фінт, флот, флюс, форт, фронт, харч, хіб, хлеб, хлуд, хлус, хмель, хмыз,

ход, хор, цень, цесць, цір, цэп, чад, чай, час, чуб, чум, чын, шаг, шар,

шлях, шоўк, шплінт, шпунт, шрам, шрыфт, штаб, шып, яр.

Індывідуальныя выпадкі акцэнтуацыі. І. Назоўнік

бок у месным склоне адзіночнага ліку ўжываецца ў двух акцэнтных

варыянтах, звычайна з націскам на асновс (норма) і радзей з наці-

ціскам на флексіі (дублетны варыянт): пры боку (В. Адамчык, М. Ма-

шара, А. Якімовіч) і пры баку (Я. Колас, В. Адамчык), з прыназоўні-

кам на часцей -- на баку (М. Гамолка, М. Корбан), на адным (другім)
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бак (М. Лынькоў, І. Шамякін), у тым (вашыя) бакў (І. Мележ,

1. Пташнікаў), па бак (М. Машара). У назоўнымі вінавальным скло-

нах множнага ліку толькі з націскам на аснове ў фразеалагізме ўзяцца

й бокі (Я. Колас); два варыянты ў фразеалагізмах пападрываць бакі,

абіваць бакі і пападрываць бокі (К. Чорны), абіваць бокі (І. Мележ).

Назоўнік век у форме творнага склону адзіночнага ліку ў складзе

прыслоўя век-вёкам (Я. Купала, Я. Колас) ужываецца іў акцэнтным

гарыянце век-вяком (Я. Купала, К. Краліва, Н. Гілевіч).

9. У месным склоне адзіночнага ліку назоўнік век з прыназоўнікам

у ўжываецца ў двух акцэнтных варыянтах -- з націскам на аснове і з

націскам на флексіі: у маладыя вёку (БРС), у такім вякў (І. Пташні-

каў); з прыназоўнікам на мае иаціск па флексіі: на (маім, сваім) вякі

(Я. Колас, З. Бядуля, А. Бялевіч, Л. Дайнека, Я. Скрыган).

У вінавальным склоне множнага ліку назоўнік век сустракаецца ў

двух варыянтах -- з націскам на флексіі і з націскам на аснове: на

вейны вякі (Я. Купала) і на вечныя вёкі (Н. Гілевіч), на вёкі веч-

ныя (Я. Купала, З. Бядуля, У. Караткевіч, К. Чорны), на векі вякоў

(Я. Купала, А. Александровіч, У. Краўчанка) (схема Мэ З,век).

З. Назоўнік год у назоўным склопце множнага ліку мае два акцэш-

ныя варыянты -- гады і годы. Абодва ўжываюцца шырока (з перава-

гай першага) у Я. Коласа, З. Бядулі, К. Чорнага, А. Вялюгіна; варыянт

годы сустракаецца ў П. Глебкі, П. Панчанкі, І. Пташнікава, П. Труса.

Адхіленні. І. Назоўнікі бас, бор, брод, год, морг у маўленні

маюць варыянтны націск на аснове ў адной ці некалькіх формах множ-

нага ліку (схема Мэ З, брод). Такія акцэнтныя варыянты адзначаны і

ў мастацкай літаратуры: басаў (Я. Купала), боры (Цётка), бораў

(Я. Кулала), броды (Р. Барадулін, А. Вялюгін, А. Куляшоў), бродаў

(І. Шамякін), бродамі (М. Калачынскі), вўсаў (Я. Колас, Я. Брыль),

годы (Я. Колас, З. Бядуля, А. Вялюгін, П. Глебка, П. Панчанка,

1. Пташнікаў, П. Трус, К. Чорны), моргаў (І. Гурскі), звёры (Я. Купа-

ла).
9. Назоўнікі борт, вір, воўк, вуж, грош, гурт,'доўг, звер, кій, крыж,

лыч, мех, мост, слуп, смык у формах адзіночнага ліку маюць варыянтны

націск на флексіі (схема Ле 3, борт), што адлюстравалася і ў мастац-

кай літаратуры: барта (Н. Гілевіч), за (пад) бартом (А. Алешка,

В. Мыслівец, І. Пташнікаў, І. Шамякія), на бартў (І. Шамякін), ваўка

(А. Васілевіч, С. Грахоўскі, В. Каваль, М. Машара, І. Навуменка,

1. Пташнікаў, М. Ткачоў, А. Якімовіч), ваўку (Я. Колас, А. Асіпенка,

В. Мыслівец), ваўком (Я. Колас, А. Лойка, І. Пташнікаў), вужбм

(В. Адамчык, З. Бядуля), граша (Я. Колас, А, Бажко, Я. Брыль,

М. Машара), гуртом (Я. Колас, А. Звонак, П. Прыходзька), даўгом

(Я. Рамановіч), звяра (В. Таўлай), кіём (В. Дунін-Марцінкевіч), кры-

ждм (Я. Колас), лычом (Я. Колас, В. Адамчык), мяха (В. Адамчык,

А. Чарнышэвіч), мяхом, у мяху (С. Грахоўскі), маста (М. Аўрамчык,

Я. Брыль, І. Пташнікаў), мастом (Я. Колас, Я. Брыль), на маст

(І. Мележ), слупом (В. Адамчык), смыком (М. Танк, В. Таўлай).

6 897. Двухскладовыя назоўнікі акцэнтнага тыпу С (іх каля

115) у формах адзіночнага ліку маюць націск на аснове, а ў формах

множнага ліку -- на флексіі. З націскам на першым складзе ў адзіноч-

ным ліку: бёраг, бёрага, бёрагу, бёрае, бёрагам, (на) бёразе, берагі,

берагоў, берагам, берагі, берагамі, (на) берагах; бўсел, бусла, буслу,

бўсла, бўслам, (аб) бусле, буслы, буслоў, буслам, буслоў, бусламі,

(аб) буслёх; з націскам на другім складзе ў адзіночным ліку: абрус,

абруса, абрўсу, абрус, абрўсам, (на) абрусе, абрусы, абрусоў, абру-

сём, абрусы, абрусамі, (на) абрусах (схема У? З, бёраег, бўсел, абрўс).
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Амаль усе двухскладовыя назоўнікі ў формах адзіночнага ліку

маюць націск на першымскладзе, г. зн. належаць да групы Са (уіх

ліку прыкладна 20 з беглым галосным): адрас, бёраг, бўер, буфер,

вёер, вёнзель, вёнцер, вёрас, вётах, вёцер, вёчар, вобад, волас, востраў,

вгаль, голад, голас, голуб, горад, грэбень, дзёвер, доктар, ёгер, жолаў,

жолуд, жэмчуг, камень, кіцель, клінкер, кліпер, колас, кораб, корань,

корпус, крэйсер, крэмень, кузаў, кўпал, лазер, лопух, муляр, нёвад,

нёрат, нўмар, ордэн, ордэр, парус, пашпарт, пёрад, повар, повад (эле-

мент вупражы), пограб, поезд, пожаг (абл.), пойнтар, поклад, полаз,

полюс, понаж, поплаў, пояс, провад, пропуск, рэктар, сёктар, скітэр,

снайпер, собаль, стораж, табель, тормаз, трактар, тэнар, фёльчар, флі-

гель, флюгер, холад, хутар, цёрам, шафер, шкіпер, шомпал, шофер,

штабель, шўлер, чэрап, бнкер, якар, ясень, ястраб; бусел, вёцер, віхар,

вугал, вўзел, заяц, кўбел, куфар, куфель, майстар, свіран, слдйнец,

старац, сябар, цэбар, човен, швагер, шуфель, шворан.

З націскам на другім складзе ў формах адзіночнага ліку адзначан

толькі назоўнік абрус. ,
У многіх назоўніках акцэнтнага тыпу С у маўленчай практыцына-

зіраецца адхіленне ад нормы, якое праяўляецца ў захаванні націску

на аснове ў формах множнага ліку пад уплывам парадыгмы адзіночна-

га ліку (адхіленні тыпу бўеры, буслы па ўзору бўер, бусел) ці акцэн-

туацыі назоўнікаў тыпу А (адхіленні тыпу дўеры, бўслы па ўзору

коні, лагеры, мосцікі) (схема І? З, бўсел, абрус). Сустракаюцца адхі-

ленні і ў формах адзіночнага ліку, калі націск пераносіцца на флексію

(абрусом, сабаля) (схема )? З, абрўс). У гэтым выпадку можна бачыць

уплыў парадыгмы множнага ліку (параўн.: абрусы, абрусоў і інш.; са-

балі, сабалёў і інш.). Магчыма таксама ўздзеянне назоўнікаў акцэнт-

нага тыпу В, у якіх у формах адзіночнага ліку націск на флексіі. Не

выключаны і выпадкі захавання ў мове некаторых асоб асаблівасцей

рэгіянальнай акцэнтуацыі.
Названыя адхіленні сустракаюцца і ў мове мастацкай літаратуры.

У адных выпадках яны нясуць стылявую нагрузку -- уведзены пісь-

меннікам свядома, а некаторы раз тлумачацца прычынамі, названымі

вышэй. Некаторыя ілюстрацыі: абрусож (Ц. Гартны, М. Лынькоў),

абрусы (Я. Колас, П. Прыходзька), вётры (Я. Пушча, М. Стрыгалёў,

П. Трус), вётраў (П. Трус), галуб (Я. Купала), голубы (З. Бядуля),

кбнюхі (А. Якімовіч), конюхаў (І. Чыгрынаў), каранём (М. Лынькоў,

Ю. Лявонны), крамёнь (Ф. Шынклер), кўблаў (Ф. Шынклер), кўпалаў

(У. Калеснік), кўфраў (А. Васілевіч, К. Чорны), марозы (І. Чыгрынаў),

мўляраў (К. Чорны), ордэны (А. Астапенка, П. Прануза, М. Смагаро-

віч, І. Шамякін), ордэнаў (А. Карпюк), ордэнамі (П. Кавалёў), па ор-

дэнах (С. Гаўрусёў), у ордэнах (М. Машара), ордэраў (Я. Скрыган),

пёрусаў (М. Танк), полюсы (А. Кучар), поясы (П. Прануза), лоясамі

(З. Бядуля), тормазы (Ю. Лявонны), трёктараў (І. Пташнікаў, Ю.Таў-

бін), чабору (М. Машара), чаўнё (У. Караткевіч, М. Машара, М Танк),

на чаўнё (А. Александровіч, З. Бядуля, А. Васілевіч, Ц. Гартны,

Я. Журба, Я. Колас, У. Краўчанка, Я. Маўр, Ю.Таўбін; В. Хомчанка),

чоўны (Н. Гілевіч, У. Дубоўка, К. Кірэенка, М. Чарот), з чоўнаў (А. Вя-

люгін), чоўнамі (А. Вольскі), на чоўнах (З. Астапенка, А. Бялевіч,

У. Дубоўка, Я. Купала), чэрапаў (Я. Купала), шомпалы (С. Александ-

ровіч, Л. Дайнека, М. Нікановіч), шомлалаў (З. Бядуля, І. Шамякін),

шомпаламі (З. Бядуля, А. Кулакоўскі).
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Тыпы Сі, Ф -- назоўнікі з рухомым націскам

б 898. Да акцэнтнага тыпу С; належаць назоўнікі вус, Зуб, рог

(у жывёлы), у якіх ва ўсіх формах адзіночнага ліку і ў форме назоўнага

і віпавальнага склонаў множнага ліку націск на аснове, а ва ўсіх іншых

формах множнага ліку на канчатку.

Да акцэнтнага тыпу Р належыць назоўнікконь, які ва ўсіх формах

адзіночнага ліку мае паціск на канчатку, а ў формах множнага ліку-

на аснове,

Націск назоўнікаў
жаночага роду з канчаткам -а(-я)

6 899. Як і ў назоўніках мужчыйскага роду, пераважная частка па-

зоўнікаў жаночага роду характарызуецца нерухомым націскам -- ва

ўсіх формах адзіночнага і множнага ліку націск у іх падае на адзіні той

жа склад. Нерухомы націск уласцівы амаль 9060 двух- і трохскладовых

назоўнікаў. Вылучасцца два тыпы нерухомага націску: тып А -- неру-

хомынаціск на адным і тым жа складзе асновыі тыл В -- нерухомына-

ціск на флексіі.

Тып А -- назоўнікі з нерухомым націскам на аснове

5900. Да акцэнтнага тыпу А належыць каля 1250 двух”, 3500 трох-,

9300 чатырох-, 600 пяці- і 100 шасці-, сямі- і васьміскладовых.

Двухскладовыя назоўнікі: пальма, пдльмы, пальме, пальму,

пбльмай (-аю), (на) пальме, пальмы, пальм (Саў), пальмам, пальмы,

пальмамі, (на) пёльмах; квётка, квёткі, квётцы, квётку, квёткай (-аю),

(на) квётцы, квёткі, квётак, квёткам, квёткі, квёткамі, (на) квётках

(схема Ле 4, пальма).
Акцэнтны тып А складаюць:
1) невытворныя назоўнікі (у тым ліку запазычаныя), якія маюць

двухскладовую структуру ва ўсіх формах адзіночнага і множнага ліку

(каля 490): арка, ёрфа, астра, баба, бёза, банда, бёржа, бома, бомба,

ёрёма, бўда, вата, віза, воля, вуда, гіра, гліна, доля, кара, лёва, ліпа,

ніва, пёльма, паня, пломба, пошта, прёца, прэса, пуга, пуня, пядзя, ра-

ма, рана, рота, рыба, рыфма, рэнта, рэпа, сёкля,сіла, слава, соня, ска,

схёма, сцэна, тёкса, тўндра, фаза, фара, фраза, хата, хвоя, ціна, цэгла,

чара, шафа, шпора, Яма і інш.
9) невялікая трупа вытворных назоўнікаў (каля 500): брытва, грозе-

ба, Змёна, клятва, назва, ноздра позва, помста, прорва, просьба, пры-

зба, рвота, скобля, скрыня, спёка, спроба, стома, стрэльба, студня, тай-

на і інш
3) назоўнікі з беглым галосным-- галоўным чынам з суфіксамі -ка,

гня (каля 300), якія ва ўсіх формах адзіночнага і ва ўсіх формах, акра-

мя роднага склону, множнага ліку маюць двухскладовую структуру, а

ў родным множнага -- трохскладовую: бёлка, бойня, бочка, бурка, вёс-

ка, вішня, гумка, дзёжка, дўдка, зорка, казка, капля, клямка, лодка,

лытка, мдрка, міска, нянька, палка, пёсня, пайшка, плотка, птўшка,

ранка, сёмка, сварка, свёдка, соска, стрэмка, тарка, трэска, хвойка,

хмарка, цёцка, чайка, шапка і інш.
Адхіленні ад нарматыўнага месца націску нешматлікія. 1. На-

зоўнікі з суфіксам -ка, у якіх у родным склоне з'яўляецца беглы галос-

ны -- грэчка, дзеўка, жонка - у форме назоўнага склону множнага ліку

376



некалькі разоў адзначаныз націскам на флексіі:-- Але дзяўкі ў цябе
добрыя... (А. Васілевіч); Моўчкі за працу ўзяліся дзяўкі... (Я. Колас);
Клункі на межы паклалі жанкі (Я. Колас). Такі націск уласцівы для
часткі паўднёва-заходніх беларускіх гаворак. У адным выпадку- у
А. Васілевіч -- назоўнік з флексійным націскам знаходзім у мове адна-
го з персанажаў, г. зн. рэгіянальная асаблівасць акцэнтуацыі нясе сты-
лістычную нагрузку -- служыць для індывідуалізацыі мовы герояў. Два
выпадкі з творчасці Я. Коласа адносяцца да ранняга перыяду творчасці
паэта (1910 г.), калі правілы акцэнтуацыі нават не ставіліся на абмер-
каванне, а таму пісьменнікі звычайна кіраваліся асаблівасцямі роднай
для іх гаворкі.

2. Назоўнік дзеўка ў форме роднага склону множнага ліку некалькі
разоў адзначан з націскам на другім складзе асновы -- дзявок замест
дзёвак. Тут маем справу з унутрымарфемнай рухомасцю націску -- на-
ціск застаецца на аснове слова, таму названае адхіленне па характару
акцэнтуацыі не пераводзіць слова дзеўка ў іншы акцэнтны тып.

З. Назоўнікі кульба, ліштва ў форме творнага склону адзіночнага
ліку сустракаюцца з націскам на флексіі: ...Сівы дзед з кульбою! (Я. Ко-
лас); Недзе за ліштвою шчабяталі, вывеўшыся, нядужыя вераб'і
(В. Адамчык); вераб'і кожнае вясны вяліся ў акне за ліштвою
(В. Адамчык); і вароты, аздобленыя адмысловай ліштвой (І. Чыгры-
наў).

ў 901. Трохскладовыя назоўнікі: літара, літары, літару, літа-
рай (-аю), (аб) літары, літары, літар, літарам, літары, літарамі, (аб)
літарах; вокладка, вокладцы, вокладку, вокладкай (-аю), (на) воклад-
цы, вокладкі, вокладак, вокладкам, вокладкі, вокладкамі, (на) воклад-
ках; скульптура, скульптуры, скульптўры, скульптуру, скульптурай
Саю), (аб) скульптўры, скульптуры, скульптур, скульптўрам, скульп-
туры, скульптурамі, (аб) скульптурах; аладка, аладкі, аладцы, аладку,
аладкай (-аю), (на) аладцы, аладкі, аладак, алёдкам, аладкі, аладкамі,
(на) аладках (схема Мэ 4, літара, балада).

У залежнасці ад таго, на які склад прыпадае нерухомынаціск (на
першыці другі), трохскладовыя назоўнікі акцэнтнага тыпу А падзяля-
юцца на дзве групы - Аа і Аб.

Да групы Аа належыць каля 750 назоўнікаў, якія маюць сталы

націск на першымскладзе: , 0. , ,
1) іншамоўнага паходжання: ампула, ёмфара, вёрсія, грацыя, катар-

га, лірыка, літара, нацыя, нўтрыя, опера, оптыка, оргія, пёгада, палуба,

пбнсія, прэмія, прэрыя, пўнкцыя, ратуша, рёцыя, рэпліка, сёнкцыя, сёк-

цыя, сёсія, стадыя, статуя, стўдыя, тактыка, тэхніка, фдбрыка, фауна,

функцыя і інш» , , ; ;
2) вытворныяз суфіксамі -ка, “ачка, -аўка, -іна, “шчына, -іца, “ніца,

суфіксальна-прэфіксальныя і прэфіксальныя: вёроніца, востіча, выем-

ка, градзіна, завязка, засланка, звадніца, звіліна, ісціна, лаёліна, лёсві-

ца, нітачка, пазуха, паліца, паншчына, пёрлаўка, посніца, пошліна, пра-

сніца, пстрыкаўка, пятніца, розніца, рошчына, рыбіна(разя.), рызніца

(царк.), сёджалка, сёйбітка, сітніца, скардніца, скібіна, складчына,

склочніца, слівіна, спадчына, старыца, тёчачка, трэшчына, хлёдніца,

хрдсніца, цёрніца, цётухна, шчыліна, Ялінка, Ярыца і інш.; засуха, за-

шларга, пасека і інш; , .
3) з беглым галосным, які ўзнаўляецца ў форме роднага склону, і

словаформа набывае чатырохскладовую структуру: бурбалка, вокладка,

вопратка, ёлачка, завязка, затычка, макаўка, наймічка, налітка, нёсып-

ка, нянечка, памятка, подвязка, поліўка, порхаўка, посцілка, прымаўка,

сёялка, скрыначка, тумбачка, шапачка, ягадка і інш.
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Група Аб уключае каля 9750 назоўнікаў, у якіх націск мае сталае

месца па другім складзе асновы. Уіх ліку:

і) запазычаныя назоўнікі: агава, ангіна, анкёта, аорта, арэна, бала-

да, бацыла, вальёра, газета, гітара, жырафа, інтрыга, мансарда, паліт-

ра, ракёта, секінда, тавёрна, цыстэрна і інш.;

9) невытворныя назоўнікі: асіна, бяроза, бясёда, варона, дарога, ка-

мора, канёва, карова, сарока і інш;

3) вытворпыя назоўнікі суфіксальнага, суфіксальна-прэфіксальнага

і прэфіксальнага ўтварэння: бабуля, багіня, бальніца, бандарня, брусні-

ца, будоўля, вужака, вярбіна, вясёлка, гадзюка, граніца, дайніца, жар-

дзіна, лавіна, лісіца, маршчына, пустэча, пятліца, рагўля, расліна,сві-

Месцаразмяшчэнне націску ў назоўніках жаночага

роду з канчаткам-а

Схема М 4

Акцэптны тып А

1. Двухскладовыя назоўнікі 9. Трохскладовыя назоўнікі

пальма літара балада
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Схема Лё 5

Акцэнтны тып В

1. Двухскладовыя назоўнікі 9. Трохскладовыя назоўнікі

чалма каланча
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стуха, святліца, скаціна, скарбніца, сцяжынка, сядзіба, хаціна, цяпліца
і інш.; аблава, аблога, абраза, аб'ява, аддача, аддуха, адзнака, аздоба,
апёка, апора, выжара, даплата, забава, завала, завёса, загата, засада,
навала, нарада, падпора, прымета, раздача, умова, ухвёла і інш.; да-
робка, забаўка, завёрка, замётка, запіска, надвязка, надсёчка, накідка,
павёстка, падбіўка, падвозка, пакупка, палётка, паходка, пракладка,
размётка, спасылка, уборка і інш.; ,

4) з беглым галосным: зялёнка, іголка, калыска, мачанка, мяшдалка,
навінка, сталоўка, сталярка, старонка, хацінка, цадзілка, чацвёрка, чы-
тачка, шасцёрка і інш.

Тып В -- назоўнікі з нерухомым націскам на канчатку

ў 902. Да акцэнтнага тыпу В належыць каля 80 двухскладовых і
каля 60 трохскладовых назоўнікаў: сяўня, сяўні, сяўні, сяўню, сяўнёй
(ёю), (аб) сяўні, сяўні, сявёнь, сяўням, сяўні, сяўнямі, (аб) сяўнях;
цалма, чалмы, чалмё, цаляў, чалмой (-ою), (аб) чалме,
салмы, чалмбў, чалмаём, чалмы, чалмамі, (аб) чаляйх; каланча,
каланчы, каланчы, каланчў, каланчой (-ою), (на) каланчы, каланчы,
каланчэй, каланчы, каланчамі, (на) каланчах (схема М? 5, чалма, ка-
ланча).
Двухскладовыя назоўнікі: бахча, брыда, буза, бурда, гайня, гір-

са, губа (анат.), жарства, жуда, журба, звягня, імгла, імжа, казна, парча,
раба, радня, сайга (заал.), скаба, скапа (заал.), ступа (поступ), сяўня
(абл.), тайга, тамга (гіст.), тафта (тэкст.), тахта, трайня (аб дзецях),
траста (с.-г.), туга, фата, фіта, хада, хадзьба, халва, хамса, хандра,
чалма, шаша і інш. ;

Трохскладовыя назоўнікі: біруза, каланча, мітусня, паляя(гіст.,
літ.), пападдзя, паранджа, парахня; пасціла, пахвала, піялё, прамізна,
пяцярня, размазня, саранча (уст.), семярня (абл.), серада, сівізна, ску-
пянда, сумятня, траскатня, тупатня, фістула, чайхана, чарамша (бат.),
чахарда, часуча і інш. “

Большасць прыведзеных слоў не мае форм множнага ліку ці Яны,
рэдка ўжываюцца.

Тып Ю -- назоўнікі з рухомым націскам

ў 903. Назоўнікі акцэнтнага тыпу Р ва ўсіх формах адзіночнага
ліку маюць націск на флексіі, а ў формах множнага ліку -- на аснове:
вярба, вярбы, вярбё, вярбў, вярбою (-бй), (на) вярбё, вёрбы, вёрбаў,
вёрбам, вёрбы, вёрбамі, (на) вёрбах; галіна, галіны, галінё, галіну, га-
ліною (-6й), (на) галінё, галіны, галін, галінам, галіны, галінамі, (на)
галінах (схема Хе 6, вярба, галіна),

Да акцэнтнага тыпу Р належыць 2 100 двухскладовых і каля 60
трохскладовых назоўнікаў: абза, арба, арда (гіст.), аса, блыха, блюз-

на, брахня, бяга, бяда, вага, вада, вайна, віна, вярба, вясна, вяха, гара,

града, граза, графа, грызня, гульба, гульня, дзіра, дзяльба, дуга, дуда,

душа, жаўна, жняя, зара, зіма, злаба, змяя, зямля, ігра, каза, капа, ка-

ра, каса, касьбб, кума, ладдзя, лаза, ліса, лука, мука, мяжа, мяздра,

нага, нара, нуда, пальбд, пара, парша, пасьба, піла, пліта, плява, пур-

га, нчалёа, пянька, пятё, разьба, ракё, ралля, раса, раўня, руда, рука,

сава, саснё, сафа, саха, свіння, скала, слата, слюда, сляза, смала, смуга,

стапа, стралё, стральба, страфа, страха, струна, ступня, сурма, сцяна,

сям'Я, сястра, сяўба, тасьма, трава, трайня, труба, труна, тура (шаха.),

дана, царква, цясла, чарга, чума, шкала, шляя, шчака, язда; асака, ба-
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Схема )Ф 6

Акцэнтны тып Р

1. Двухскладовыя назоўнікі 2. Трохскладовыя назоўнікі

вярба галіна
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рада, бузіна, булава, валтузня, варажба, галіна, глыбіня, грамада, гру-

біня, грукатня, дабрыня, жаўцізна, лазіна, макрата, малацьба, навіна,

нераўня, паласа, памаўза (разм.), паўната, прастата, прасціна, пустата,

рабізна, рэзеда (бат.), свалата, свідзіна (бат.), сіпата, слабіна, слепа-

та, слізгата, смаліна, смехата (разм.), спарыня, старана, страказа,

страхата (разм.), сухата, талакё, танката, таўшчыня, удава, хрыпата,

цаліна, цемнатё, цеплыня, цеснатй, цеціва, ціхата, цішыня, чапяла,

чарада, чарната, частата, чашчыня, чыстата, чысціня, шырата (ггагр.),

шырыня, ясната.
Для двухскладовых назоўнікаў акцэнтнага тыпу Р адзначаны

адхіленні: 1. Тыповае для многіх з іх-- вада, вясна, гара, дачка,

душа, зіма, зямля, каса, нага, нара, пара, рука, саха, скаба, страха, сця-

на, шчака -- адхіленне ад нарматыўнага месца націску ў форме

вінавальнага склону адзіночнага ліку (на флексіі) -- націск на аснове:

воду, у воду, па воду (Ф. Багушэвіч, В. Адамчык, Я. Колас, П. Трус),

вёсну (В. Адамчык, Я. Колас, П. Місько, Б. Сачанка, Цётка), гбру

(В. Адамчык, Ф. Багушэвіч, Я. Колас, К. Чорны), дўшу (Я. Колас,

(М. Лужанін), зёмлю (У. Карпаў,Я. Колас, І.Шамякін), косу (Я. Колас),

ногу (В. Казько, Я. Колас, А, Пысін), нору (В. Адамчык), пору

(В. Адамчык, Я. Брыль, А. Жук, Я. Колас), соху (Я. Колас), скобу

(В. Адамчык), сцёну (Я. Колас, Б. Сачанка), шчоку (В. Адамчык).

9. Для назоўнікаў вярба, гара, сляза, спіна, страха зафіксаваны ад-

хіленні і ў некаторых іншых формах парадыгмы: вёрбай (А. Карпюк),

на вёрбе (Ф. Багушэвіч, Р. Мурашка), гарём (М. Клімковіч), гарамі

(А. Васілевіч, А. Зарэцкі, Я. Колас, А. Пальчэўскі, Б. Сачанка), па га-

рёх (А. Асіпенка, З. Бядуля), слязьмі (В. Казько), ў слязах (Б. Сачан-

ка), за спіною (В. Адамчык, Т. Бондар, А. Васілевіч, П. Місько, В. Хом-

чанка), стрэху (Я. Колас, П. Трус), па стрэсе (Я. Колас).

У трохскладовых назоўніках барана, галава адзначаны адхі-

ленні ад нарматыўнага націску ў формах вінавальнага склону адзі-

ночнага ліку і назоўнага і вінавальнага склонаў множнага ліку: борану

(Я. Колас), голаву (Я. Колас), голаў (В. Адамчык, А. Алексапдровіч,

М. Аўрамчык, Р. Барадулін, А. Бачыла, В. Быкаў, З. Бядуля, М. Вы-

шынскі, Ц. Гартны, С. Гаўрусёў, Л. Геніюш, П. Глебка, М. Губерната-
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раў, А. Дзятлаў, У. Дубоўка, А. Жук, Х. Жычка, ГІ. Кавалёў, В. Кара-
мазаў, К. Кірэенка, Я. Колас, А. Кулакоўскі, А. Куляшоў, Я. Купала,
М. Лынькоў, М. Маляўка, М. Парахневіч, Р. Сабаленка, Я. Скрыган,
М. Стрыгалёў, Р. Тармола, М. Федзюковіч, В. Хомчанка, А. Чарнышэ-
віч, Хв. Чэрня, С. Шушкевіч, Я. Янішчыц), голавы, на голавы (Я. Ко-
лас). й

Спарадычна сустракаюцца ненарматыўныя варыянты для назоўні-
каў крапіва, навіна, паласа, сірата, чарада: крапіва (Я. Янішчыц),
крапівай (І. Пташнікаў), навіна (Я. Колас), навінай (Я. Колас), палоса
(В. Хомчанка), палосу (Л. Дайнека), палосай (-аю) (В. Хомчанка), у па-
лосе (Л. Дайнека), сіраты (С. Грахоўскі, Я. Колас), чарадамі(Я. Ко-
лас).

Націск назоўнікаў
жаночага роду з нулявым канчаткам

ў 904. У назоўніках жаночага роду з нулявым канчаткам вылучаюц-
ца два акцэнтныя тыпы - А С.

Тып А - назоўнікі з нерухомым націскам на аснове

ў 905. Да акцэнтнага тыпу А належыць каля 3050 аднаскладовых,
двухскладовыхі трохскладовых назоўнікаў.

5 906. Аднаскладовыя назоўнікі ва ўсіх формах адзіночнага і
множнага ліку маюць націск на першым складзе слова: мазь, мазі,
мазі, мазь, маззю, (аб) мазі, мазі, мазей і мазяў, мазям, мазі, мазямі,
(аб) мазях (схема ў? 7, мазь). У акцэнтны тып уваходзяць назоўнікі:
быль, бязь, верф, восць, вось, вош, вязь, гаць, гладзь, глуш, глыб, гніль,

гразь, грызь, даль, дзель, дрож, дрэнь, жоўць, здань, золь, кадзь, кладзь,
лань, мазь, медзь, мель, моль, муць, мысль і інш.

6907. Двухскладовыя назоўнікі ў залежнасці ад месца націску
(на першым ці на другім складзе асновы) падзяляюцца на дзве гру-
пы -- Аа і Аб. Назоўнікі акцэнтнай групы Аа ва ўсіх формах адзіноч-
нага і множнага ліку маюць націск на першым складзе слова: гавань,
гавані, гавані, гавань, гаванню, (у) гавані, гавані, гаваней і гаваняі,
гаваням, гавані, гаванямі, (у) гаванях, а назоўнікі акцэнтнай групы
Аб--на другім складзе слова: арцёль, арцёлі, арцёлі, арцёль, арцёл-
лю, (у) арцёлі, арцёлі, арцёлей і арцёляў, арцёлям, арцёлі, арцёлялі,
(5) арцёлях. !

Групу Аа складаюць назоўнікі, у якіх ва ўсіх формах націск падае
ка першы склад асновы: бёздань, боязь, брыдасць, вартасць, вёр-
насць, вёчнасць, вольнасць, восень, восець, гавань, гібель, гніласць, го-

расць, горыч, ёднасць, ёрась, жудасць, жухласць, жыўнасць, завадзь,
збвязь, збедзь, замець, засень, зёлень, літасць, лотаць, марнасць, муд-
расць, мякаць, наледзь, намець, нёмач, нёруш, нёцель, нёчысцьі інш.

Да групы Аб адносяцца назоўнікі з націскам па другім складзе
асновы: арцёль, асёць, ваніль, газёль, гартань, далонь, кансоль, кішэнь,
латунь, макрэль, мараль, мігрэнь і інш.

ў 908. Трохскладовыя назоўнікі ў залежнасці ад складу, на
які падае націск, падзяляюцца на акцэнтныя групы -- Аа, Аб і Ав.

Групу Аа складаюць назоўнікі з націскам ва ўсіх формах адзіноч-

нага і множнага ліку на першым складзе асковы: водпаведзь, водпаве-
дзі, водпаведзі, водлаведзь, водпаведдзю, (аб) водпаведзі, водпаве-

дзі, водпавсдзей і водпаведзяў, водпаведзям, водпаведзі, водпаведзямі,

(аб) водпаведзях. Сюды належаць назоўнікі водпаведзь, жудаснасць,
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Месцаразмяшчэнне націску ў назоўніках жаночага роду

з нулявой флексіяй :

Схема 78 7

« Акцэнтны тып А
м . Аднаскладовыя назоўнікі 2. Трохскладовыя назоўнікі

мазь нядўжасць карусёль
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Схема а 8

Акцэнтны тып С

1. Аднаскладовыя назоўнікі 9. Двухскладовыя назоўнікі
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зёгарадзь, зношанасць, інахадзь, намаразь, нёнавісць, нёпагадзь і імш.

Групу Аб складаюць назоўнікі з націскам ва ўсіх формах адзіноч-.

нага і множнага ліку на другім складзе асновы: агульнасць, агульнасці,

деўльнасці, аеўльнасць, агульнасцю, (пры) агўльнасці, агульнасці,

агульнасцей, агўльнасцям, агўльнасці, агульнасцямі, (пры) агўльна-

сцях. Да групы належаць назоўнікі аб'ёмнасць, абстрактнасць, агўль-

насць, бурлівасць, бяспёчнасць, гаротнасць, габчасць, грунтоўнасць, за-

саднасць, занятасць, зацішнасць, зласлівасць, нагляднасць, нагрэтасць,

надзёйнасць, наіўнасць, напёўнасць, народнасць, натхнёнасць, нахаб-

насць, нервовасць, нікчэмнасць, нудлівасць, нябачнасць, нявіннасць,

нядбайнасць, нядбаласць, нядўжасць, няёмкасць, нязбытнасць, няздоль-
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насць, нязмёрнасць, нязручнасць, някёмнасць, няпэўнасць, няспёласць,
няўлоўнасць, нячуйнасць, няяснасць і інш.

У групу Ав уваходзіць некалькі назоўнікаў з націскам на трэцім
складзе асновы: вертыкаль, вертыкалі, вертыкалі, вертыкаль, вертыкал-
лю, (аб) вертыкалі, вертыкалі, вертыкалейі вертыкаляў, вертыкалям,
вертыкалі, вертыкёлямі, (аб) вертыкалях. Сюды належаць назоўнікі
вермішэль, вертыкаль, весялосць, каніцёль, карамёль, карусёль і інш.
(схема М? 7, карусёль).

Тып С- назоўнікі з рухомым націскам
ў 909. Назоўнікі акцэнтнага тыпу С у формах адзіночнага ліку і ў

форме назоўнага і вінавальнага склонаў множнага ліку маюць націск
ва асиове, а ва ўскосных формах множнага ліку -- на флексіі: гусь, гісі,
гўсі, гусь, гўссю, (аб) гусі, гусі, гусёй, гусям, гусёй, гусямі, (аб) гусях;
вобласць, вобласці, вобласці, вобласць, вобласцю, (у) вобласці, вобла-
сці, абласцёй, абласцям, вобласці, абласцямі, (у) абласцях (схема М? 8,
гусь, вобласць).

Да акцэнтнага тыпу С належыць каля 40 аднаскладовых назоўці-
каў: весць, гусь, кісць, клець, косць, масць, мыш, ноч і інш., і каля 130
рзвухскладовых назоўнікаў: вобласць, воласць, крэпасць, лёдедзь і інш.

Адхіленні ад нарматыўнага націску адзначаны толькі для слоў
косць, ноч у формах роднага і меснага склонаў адзіночнага ліку:
да начы (А. Васілевіч, С. Гаўрусёў, М. Лужанін), у начы (В. Карама-
заў, В. Хомчанка).

Для некаторых назоўнікаў жаночага роду ў творах мастацкайліта-
ратуры назіраюцца марфалагічныя варыянты, якія належаць да роз-
ных тыпаў скланення, а ў сувязі з гэтым адрозніваюцца акцэнтуацыяй
ў формах парадыгмы. Адзін з членаў пары марфалагічных варыянтаў
належыць да лексікі літаратурнай мовы, а другі з'яўляецца рэгіяналіз-
мам, напрыклад далонь -- даланя. Формы парадыгмы захоўваюць на-
ціск назоўнага склону, утвараючы, такім чынам, два рады марфалагіч-
ных форм і два акцэнтныя рады: далонь - далаяя, далоні-- далані,
далонь --даланю, далонню, далоняй -- даланёй. Такім чынам, у да-
кладнымсэнсе слова гэта не акцэнтныя варыянты аднаго слова, а сама-
стойныя рады розных пачатковых форм.

Некалькі ілюстрацый:.
Далонь -- даланя: Была гэтая яго даланя і цёплая і халодная

(В. Казько).
Далонь, далоню -- даланю: Маці моўчкі выцягнула з-пад коўдры

руку .. і паклала лёгкую празрыстую далоню на яго галаву (1. Шамякін);
Захар'я.. задаволена паклаў на Лецёчкаву галаву даланю (В. Казько);
Было нават відаць, як над круглым, з даланю, лобам рассыпаліся на
рад нястрыжаныя валасы(І. Пташнікаў).

Далоняй-- даланёй: Кандыбовіч зграбаў далоняй снег і клаў у рот
(І. Мележ); Слёзы.. выціраў далоняй, забыўшыся на насоўку (І. Ша-
мякін); даланёй пацёр збялелы твар (Г. Бураўкін); І Захар'я прыгнёў
даланёю Лецечкаву галаву (В. Казько); пачаў церці шурпатай даланёй
свой шырокі лоб (М. Машара); церабіўся, цёр даланёй чырвоную шча-
ку (І. Пташнікаў). ,

На далоні -- далані: бярэ ў голую руку чырвоны вугаль, круціць яго
на далані (І. Пташнікаў).

Кішэнь, кішэпя -- кішаня. З кішэні -- кішані: Ёя зусім забыўся, што
дастаў з кішані асколкі і нясе ў руцэ (І. Пташнікаў).

Кішэню -- кішаню: неўзаметку клала Сяргею ў нагрудную кішэню
дзесятку (В. Адамчык).
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Укішэні -- кішані: Што ў кішані, у мяне, лічы, да ўсіх дзвярэй клю-

чы (М. Лужанін).

З кішэнямі-- кішанямі: Такога пінжака, чорнага, доўгага, з чатыр-

ха кшанямі, у іх не было (І. Пташнікаў).

Націск назоўнікаў ніякага роду

Назоўнікі ніякага роду ў залежнасці ад месца націску размяркоўва-

юцца ў тры акцэнтныя тыпы -- А, ВіС.

Тып А

-

назоўнікі з нерухомым націскам на аснове

ў 910. Да акцэнтнага тып у А належаць двух”, трох- і чатырохскла-

довыя назоўнікі, у якіх ва ўсіх формах адзіночнага і множнага ліку па-

ціск нерухомы -- падае на той жа склад асновы, што і ў пачатковай

форме: мёсца, мёсца, мёсцу, мёсца, мёсцам, (на) мёсцы, мёсцы, мёсцаў,

мёсцам, мёсцы, мёсцамі, (на) мёсцах; глінішча, глінішча, глінішчу, елі-

нішча, глінішчам, (на) глінішчы, глінішчы, еглінішчаў, глінішчам, глі-

нішчы, глінішчамі, (на) глінішчах; вясёлле, вясёлля, вясёллю, вясёлле,

вясёллем, (на) вясёллі, вясёллі, вясёлляў, вясёллям, вясёллі, вясёллямі,

(на) вясёллях (схема Хе 9, лёсца, глінішча, вясёлле).

У акцэнтны тып А ўваходзіць: каля 10 двухскладовых назоў-

вікаў: біла, бёрда, блюда, брўха, брушка (ад бруха), вёка, войска, воч-

ка, вусце (ракі), вушка, гора, горла, джала, дзіва, дрэва, дрэўца, жэрла,

збожжа, зёлле, зёрне, кола, крэсла, ліха, лона, лыка, лбстра, ляда,

мёсла, мёсца, мліва, мора, мыла, мяла, пёкла, піва, сіта, свята, слова,

стойла, цёла, футра, шула і інш.; каля 4300 трохскладовых назоў-

нікаў, сярод якіх прыкладна 5БО9о належыць да групы А а: бачанне,

бёжанства, бульканне, вёшала, вёянне, возніцтва, волава, ворыва, вэн-

джанне, глінішча, зёрыва, заткала, зябліва, каліва, кўрыва, логава, ма-

рыва, правіла, тулава і інш., і каля 509, --да групыАб: бунтарства,

бурчанне, бязвёр'е, бязволле, бярэмя, варэнне, відовішча, вудзільна,

Месцаразмяшчэяне націску ў назоўніках ніякага роду

Схема М Э

Акцэнтны тып А

1. Двухскладовыя назоўнікі 2. Трохскладовыя назоўнікі
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Схема У 10 Схема ЛМ (і

Акцэнтны тып В Акцэнтны тып С
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егужышча, вядзёрца, вясёлле, галённе, геройства, грабільна, давёр'е, жа-

дённе, жалёза, жалязка, журчанне, жыўлённе, забойства, загор'е, за-

санне, зацьмённе, згараннё, згасанне, здарэнне, зубіла, калёна, карыта,

майстэрства, мястэчка, прыгоства, убранства, цапільна, сяброўства і

інш. каля 100 чатырохскладовых назоўнікаў: бульбянішча, ма-

лодзіва, баляванне, безгалоўе, бездарожжа, беззямёлле, безуладдзе,

браканеёрства, будаўніцтва, запытанне, маляванне, матавіла, перавяс-

ла, становішча і інш.

Адхіленні ад нормы адзначаныдля слоў балота, воблака, гра-

більна, касільна, пачўцце, сяёданне: балаты (Я. Колас), аблокі

(Я. Брыль, П. Прануза), аблокаў (Я. Брыль), грабільном(1. Гіташні-

каў), касільно (І. Пташнікаў), пачуццё (І. Чыгрынаў), з пачуццём

(А. Васілевіч), сняданне (Р. Барадулін).

з

Тып В -- назоўнікі з нерухомым націскам на канчатку

6 911. У акцэнтны тып В уваходзяць назоўнікі, у якіх у формах

адзіночнага і множнага ліку націск падае на канчатак: азярцо, азярца,

азярці, азярцо, азярцом, (на) азярцы, азярцы, азярцоў, азярцам, азяр-

цё, азярцамі, (на) азярцёх (схема ЛМ? 10, азярцо). Да гэтага тыпу на-

лежаць аднаскладовыя назоўнікі дно, тло, шво, шкло; двух- і

трохскладовыя -- азярцо, жытцо, забыццё, закрыццё і інш.

Тып С -- назоўнікі з рухомым націскам

6 919. Да акцэнтнага тыпу С належаць назоўнікі, у якіх у формах

адзіночнага ліку націск падае на канчатак, а ў формах множнага ліку -

на аснову: вясло, вясла, вяслі, вясло, вяслом, (на) вяслё, вёслы, вёслаў

і вёсел, вёслам, вёслы, вёсламі, (на) вёслах; бервяно, бервяна, бервяну,

бервяно, бервяном, (на) бервяне, бярвёны, бярвёнаў, бярвёнал, бярвё-

ны, бярвёнамі, (на) бярвёнах (схема М11, вясло, бервяно). .

Акцэнтны тып складаюць: двухскладовыя назоўнікі акно, бры-

60, бяльмо, бядро, валлё, віно, вядро, вясло, гняздо, гумно, дзіця, дупло,

жніво, жыццё, звяно, зяло, кайло, кап'ё, кассё, кляймо, крыло, крысо,

лязо, пісьмо, плячо, пяро, рабро, ружжо, сцябло, сядло, сяло, яйцо, ярмо;

трохскладовыя назоўнікі бервяно, буслянё, валакно, варанё, ве-

57. Зак. ІІ6І
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рацяко, вужанё, жарабё, зайчанё, малако; чатырохс кладовыя

назоўнікі верацяно і інш.

Асаблівасці акцэнтуацыі слова дзіця. У творным склоне адзі-

вочнага ліку ўжываецца з дваякім націскам: дзіцём і дзіцем.

Дзіцёмі дзіцем: У свет прыходзіць за дзіцём дзіця (С. Грахоўскі);

А гады тры назад была дзяўчынкай, нават дзіцём (Л. Дайнека); І з дзі-

цём сваім, сынам.. Нарадзіла -- і сястры аддала (Б. Сачанка); Мама

хадзіла дзіцём (В. Адамчык); На другім годзе пачалася Марыля пер-

шым дзіцем (Я. Брыль); А жонка з дзіцем вось тут, дома (В. Казько);

Перад сабою ён няўмела насіў.. скрутачак з дзіцем (П. Місько); Хаце-

лася ведаць, што далей было і з тымдзіцем (Б. Сачанка).

Тып С; -- назоўнікі з рухомым націскам

ў 913. У акцэнтны тып С; уваходзяць назоўнікі вока, вўха, якія ва

ўсіх формах адзіночнагаліку і ў назоўнымі вінавальным склонах мпож-

нага ліку маюць націск на аснове, а ў формах іншых склопаў миожнага

ліку -- на флексіі: вока, вока, воку, вока, вокам, (на) воку, вочы, вачэй,

вачам, вочы, вачамі (вачыма), (на) вачах; вуха, вуха, віўху, вўха, вухам,

(на) вуху, вўшы, вушэй, вушам, вўшы, вушамі, (на) вушах.

Націск множналікавых назоўнікаў

ў 914. Каля 200 назоўнікаў (9390), якія ўлгываюцца толькі ў форме

множнага ліку, маюць нерухомынаціск на аснове - г.зн. належаць да

акцэнтнага тыпу А. У іх ліку каля 70 двухскладовых, каля 100 трох-

складовых, і каля 30 чатырохскладовых. У залежнасці ад таго, на якім

складзе націск (на першым, другім, трэцім і г.д.), вылучаюцца грулы

Да, Аб, Ав, Аг.
У групу Аа ўваходзіць прыкладна 65--70 двухскладовых

назоўнікаў: бабкі, бёрмы (гіст.), вёды,вілкі, вілы, восці, вўсны, газы,

гоні, граблі, грошы, гулі, гуслі, драбы, дровы, дрожджы, дрожкі, з'ёдкі,

зёкры, зліўкі, зразы, зрэнкі, кадры, козлы, крупы, кудлы (праст.), лёты

(вайск.), ловы (уст.), майткі, мошчы(царк, перан.), нары, ножны, ноч-

вы, панты, пёксы (спарт.), пёсты (разм.), плаўкі, плаўні, порткі, пяль-

цы, святцы (царк.), скокі, слёзкі (бат.), смёшкі, соты, спадкі (разм.),

спіткі, суткі, сходкі, сходы, сховы, тройні, флякі (кул.), цяглі, чары,

шалі, шаты, шашні, шканцы (мар.), шоры, шхёры (ггагр.), яслі

і інш.; каля 30 трохскладовых: вёсніцы, водведкі, водведы, воп-

лескі, выбары, выграбкі, вымудры, высадкі, выселкі, выскваркі, дрыжы-

кі, жартачкі, коляды і каляды, могілкі, пачаскі, пікулі (кул.), попрадкі,

поцемкі, пошукі, провады, прыгаршчы, рэзгіны, трусікі, хаханькі, ходзікі

(разм.), чэсанкі, шахматы, шолудзі і інш; некалькі чатырохскла-

довых: выперадкіі інш.
Групу Аб складаюць каля 65 трохскладовых назоўнікаў:

абдымкі, абнімкі, абоі, адкіды, адклады (ггал., біял.), адходы (тахя.),

аковы, аналы, ачысткі, ваніты, вароты, вячоркі, гастролі, грымоты, даб-

роты, дажынкі, дасёўкі, дзівосы, дубэльты, жадункі, задворкі, зажеінкі,

залёты, запяткі, засёўкі, кальсоны, каноплі, кансёрвы, картэсы, карункі,

курбнты, лагожы, ляшчоткі, манаткі, насілкі, начаткі, начоўкі, пабоі, пад-

жылкі, падмосткі, падонкі, пампасы (ггагр.), парэнчы, пенаты, пісьмё-

ны, плеяды (астр.), прысёды, рабяты, развалкі, румяны, рэйтусы, спра-

вункі, сутокі, сухоты, угодкі (уст.), усходы, уцёкі, фінансы, хаўтуры,

пымбалы, цянёты, шчыкётыі інш., некалькі чатырохскладовых:

абставіны, аглёдзіны, апоўзіны, праводзіны, чалёснікі і інш.
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Да групы Ав належыць каля 25 чатырохскладовых на-
зоўнікаў: акуляры, акцябрыны, алімёнты, выкрунтасы, гарашыны, дама-
лоткі, забабоны, імяніны, клавікорды (муз.), мемубры, мірыяды, нагаві-
цы, недабіткі, недапіткі, недапіўкі, непаладкі, палімёры, пацягушкі, па-
дяробкі, перасмёшкі, перашэпты, сарачыны (уст.), шаравары і інш:
некалькі пяціскладовых: перавыбары, хімікаліі і інш.

ў 915. Да акцэнтнага тыпу В -- сталынаціск на флексіі ва ўсіх
формах множнага ліку -- належыць б двухскладовых і б трохскладовых
назоўнікаў: брусы, брыжы, ваўчкі (бат.), духі, трусы, штаны; абццеі,
калдуны (кул.), нелады, паддаўкі, пасталы (абл.), шчыпцы.

5 916. Да акцэнтнага тыпу С--націск на аснове ў форме назоў-
нага -- вінавальнага склона і на флексіі -- у формах астатніх склонаў--
валежаць назоўнікі грудзі, сані - грудзёй, санёй, грудзям, саням, грудзі,
сёні, грудзьмі і грудзяні, саньміі санямі, (аб) грудзях, (у) санях. Адхі-
ленні сустракаюцца ў формах давальнага, творнага і меснага склонаў,
у якіх назіраецца перасоўванне націску на першысклад.

Размеркаванне назоўнікаў па акцэнтных тыпах

5 917. Акцэнтны тып А ўключае:
І. Каля 8500 назоўнікаў мужчынскага роду: у іх ліку каля 600 адна-

складовых, 3400 двухскладовых, 3000 трохскладовых, 1100 чатырохскла-
довых, 200 пяці- і шасціскладовых (ў 887--891).

2. Большза 7500 назоўнікаў жаночага роду з канчаткам-а, сярод
якіх каля 1250 двухскладовых, 3500 трохскладовых, 2300 чатырохскла-
довых, 600 пяціскладовыхі 100 шасці-, сямі- і васьміскладовых (ў 899--
901).

3. Больш за 3000 назоўнікаў жаночага роду з нулявой флексіяй, з
якіх каля 40 аднаскладовых і каля 3000 двух-, трох-, чатырох-, пяці- і
шасціскладовых (Ў 905--908).

4. Каля 4500 назоўнікаў ніякага роду,у ліку якіх каля 100 двухскла-
довых, 4300 трохскладовых, 100 чатырохскладовых (ў 910).

5. Каля 190 множналікавых назоўнікаў (ў 914).
5918. Акцэнтны тыл В уключае:
І. Каля 1500 назоўнікаў мужчынскага роду, з якіх каля 125 адна-

складовых, 970 двухскладовых, 300 трохскладовых, 100 чатырохскладо-
вых (5 892--894). .

9. Каля 140 назоўнікаў жаночага роду на -а, з якіх каля 80 двух-
складовыхі 60 трохскладовых (ў 902),

З. Каля 40 назоўнікаў ніякага роду (ў 911).
4. Каля 15 множналікавых назоўнікаў (ў 915).
5 919. Акцэнтны тып С уключае:
1. Больш за 300 назоўнікаў мужчынскага роду, сярод якіх каля 190

аднаскладовыхі 115 двухскладовых (ў 895--897). ..

9. Каля 170 назоўнікаў жаночага роду з нулявой флексіяй (ў 909).
З. Каля 100 назоўнікаў піякага роду (ў 912).
4. Множналікавыя назоўнікі грудзі, сані (ў 916).

Акцэнтны ты п С; уключае: ..
1. Назоўнікі мужчынскага роду вус, зуб, рог (у жывёліны) (Ў 898).

9. Назоўнікі ніякага роду вока, вуха (ў 913).

ў 920. Акцэнтны тып Р уключае:
І. Назоўнік мужчынскага роду коне (ў 898). ,
2. Каля 160 назоўнікаў жаночага роду на -а, з якіх каля 100 двух-

складовых і б0 трохскладовых (ў 903).
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НАЦІСК ПРЫМЕТНІКАЎ

ў 921. Для прыметнікаў характэрны нерухомы націск, г.зн. месца

націску ў слове не мяняецца пры змяненні граматычных форм прымет-

піка. У словаформах прыметніка націск можа быць на аспове (корані

ці суфіксе) або на канчатку: бёлы, бёлага, беламу, бёлым, (аб) бёлым,

бёлая, бёлай, бёлую, бёлай, (аб) бёлай, бёлыя, бёлых, бёлым, бёлымі,

(аб) бёлых; квяцісты, квяцістага, квлцістаму, квяцістым, (аб) квяціс-

тыл, квяцістая, квяцістай, квяцістую, квяцістай, (аб) квяцістай, квя-

цістыя, квяцістых, квяцістый, квяцістымі, (аб) квяцістых; жывы, жы-

вога, жывому, жывым, (аб) жывым, жывая, жывой, жывію, жывой,

(аб) жывой, жывыя, жывых, жывым, жывылі, (аб) жывых,

У большасці выпадкаў у працэсе маўлення не ўзнікае ніякіх цяжкас-

цей адносна месца націску ў канкрэтным слове. Толькі для некаторых

прыметнікаў адзначаны акцэнтныя варыяяты, якія з'яўляюцца рознымі

па значэнню, напрыклад: нёмы (пра крык, голас) і нямы (пра чалаве-

ка). Акцэнтныя варыянты могуць паяўляцца таксама пад уздзеяннем

дыялектнай мовы або акцэнталагічнай сістэмы рускай мовы.

Усе поўныя прыметнікі па характару націску дзеляцца на два ак-

цэнтныя тыпы: А і В. Прыметнікі акцэнтнага тыпу А характарызу-

юцца нерухомым націскам на аснове ва ўсіх склонавых формах адзіноч-

нага і множнага ліку: добры, -ая, -ае, добрага, -ай, добраму, -ай ...доб-

рыя, добрых, добрым... Прыметнікі акцэнтнага тыпу В характары-

зуюцца нерухомым націскам па канчатку: маль, -ая, -ое, малога, -ой,

малому, -ой...малыя, малых, малым...

Націск невытворных прыметнікаў

Акцэнтны тып А

5 929. Прыметнікі акцэнтнага тыпу А ў залежнасці ад месца на-

ціску падраздзяляюцца на два падтыйы: Аа і Аб.

Да падтыпу Аа адносяцца прыметнікі з націскам на першым

складзе, да падтыпу Аб -- прыметнікіз націскам на другім складзе.

Падтып Аа ўключае большасць прыметнікаў з аднаскладовай кара-

нёвай марфемай: бёлы, борзды, босы, буры, быстры, важны, востры,

вязкі, глёдкі, гожы, голы, годны, горды, грозны, горкі, дзікі, доўгі, доб-

ры, дўжы, дўшны, жоўты, зоркі, зыбкі, зычны, кёры, кволы, кіслы, крўг-

лы, ласы, лёвы, лёгкі, лішні, лысы, люты, мёткі, мёртвы, мілы, многія,

мокры, мудры, мяккі, ніцы, новы, пёшы, позні, полы, поўны, правы,

просты, прыкры, прэсны, пышны, пэўны, п'яны, розны, роўны, русы,

рыжы, рыхлы, рэдкі, рэзвы, рэзкі, свёжы, свётлы, сіні, сіплы, скоры,

скромны, слёбы, слізкі, смёлы, смуглы, статны, строгі, строй-

ны, стромы, сыты, тлісты, тонкі, тоўсты, убогі, хворы, хітры, хиўры,

храбры, цвёрды, цёсны, цёмны, цёплы, ціхі, цэлы, цяжкі, часты, чорны,

чысты, чэсны, шустры, шчодры, шчыры, шызы, шэры, юны, яркі, Ясны,

яўны і некаторыя іншыя.
Падтып Аб уключае частку прыметнікаў з двухскладовай каранёвай

марфемай: бадзёры, высокі, вялікі, вясёлы, гарйчы, гатовы, далёкі, за-

ядлы, здаровы, знаёмы, зялёны, кароткі, картавы, наіўны, падобны, па-

ніры, румяны, салёны, салідны, салодкі, сярэдні, цвярозы, шырокіі не-

калькі іншых.
У прыметніку мёзіны націск прыходзіцца на першы склад кораня.
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Акцэнтны тып В

ў 923. Да акцэнтнага тыпу В адносяцца:
1) прыметнікі з аднаскладовай каранёвай марфемай: благі, глухі,

густы, другі, дурны, жывы, злы, круты, крывы, ліхі, малы, прама, пусты,
рабы, руды, святы, скупы, сляпы, стары, сыры, тугі, тупы, худы, чужы
і некалькі іншых;

2) прыметнікі з двухскладовай каранёвай марфемай: вараны, дара-
гі, залаты, малады, халастыі некалькі іншых.

Націск вытворных прыметнікаў

ў 924. Большасць прыметнікаў з'яўляюцца вытворнымі. Яны ўтва-
рылісяі ўтвараюцца Ў наш час пры дапамозе прыставак і суфіксаў ад
назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, лічэбнікаў, прыслоўяў, а таксама
шляхамсловаскладання.

Для вытворных прыметнікаў таксама характэрныдва акцэнтныя ты-
пы: тып А (націск на аснове) і значна меншыпа колькасці слоў тып В
(націск на канчатку).

Націск прэфіксальных прыметнікаў

ў 925. Адназоўнікавыя прыметнікі з прыстаўкай бёз- адносяцца да
акцэнтнага тыпу А: безбароды, безвалосы, безгаловы, безгалосы, без'-
языкі, бязбокі, бязбровы, бязвокі, бязвісы, бязвухі, бязглўзды, бязгуўбы,
бяззўбы, бязлісты, бязмозгі, бязногі, бязрогі, бязрукі, бясконцы, бяс-
крылы, бяспальцы, бясполы, бясхвосты.

ў 926. Прыметнікі, утвораныя пры дапамозе розных прыставак ад
невытворныхі суфіксальных прыметнікаў, захоўваюць націск зыходнай
формы прыметніка і размяркоўваюцца адпаведна па двух тыпах.
Тып А: безасабовы, дакастрычніцкі, задняпроўскі, залішні, няво-

пытны, пазакласавы, пазаўчарашні, прамудры, перадваённы, антыгі-
старычны, арытмічны, асіметрычны, антыграмддскі, ультралёвы.
Тып В: загусты, Замалы, неблагі, недурны, некрутыі г. д.

Націск суфіксальных прыметнікаў

ў 927. Суфіксальныя прыметнікі ў пераважнай большасці адносяц-
ца да акцэнтнага тыпу А. У залежнасці ад месца націску ў акцэнт-
ным тыпе А вылучаюцца дзве групы прыметнікаў: прыметнікі з на-
ціскам на ўтваральнай аснове: клятва -- клятвенны, сусед -- сусёдні,
акамянець -- акалянёлы, закрэсліць -- закрэслены, і прыметнікі з на-
ціскам на ўтвараючымсуфіксе: нізкі -- нізкавёты, праўда -- праўдзівы,
працаваць -- працавіты, пух -- пуховы, сокал -- сакаліны.

Прымстнікі з націскам на ўтваральнай аснове

5928. Да гэтай групы адносяцца: , . ,
1. Прымстнікі, у якіх гістарычна вылучаецца суфікс -оў-: авечы,

божы, бядачы, варожы, воўчы, вужачы, гадзючы, жабрачы, заёчы,

індычы, княжы, манаршы, мядзведжы, патрыяршы, прарочы, рыбачы,
сабачы, сірочы, хамячы, хлапёчы, чалавечы, чарапёшы. , ,

У асноўнымнаціскзастаецца на тым жа складзе, што і ва ўтвараль-
най асцове: воўк -- воўчы, рыбак -- рыбачы. Вы ключэнне скла-
даюць толькі прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў жаночага роду з
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націскам на канчатку (сірата -- сірочы, аўца -- авёчы) і ад некалькіх

назоўнікаў мужчынскага роду (вораг -- варожы, заяц -- заёчы).

9. Прыметнікі з суфіксам -н-: абідны, азёрны, акопны, актыўны,

алфавітны, аптэчны, араматны, архіўны, арцёльны, аршбінны, акцэнт-

ны, арэндны, атамны, ёбтлёсны, аўтобусны, бёрхатны, бетонны, білётны,

бісквітны, блакёдны, брэзёнтны, ватны, вёчны, вінаградны, водачны,

вокісны, выгадны, габарытны, газётны, гартанны, гібрыдны, гнёўны,

гнойны, графітны, дачны, дзіўны, дрэнажны, дымны, дырэктеіўны, дэ-

кадны, ёдны, ёлачны, жалёзны, жалобны, законны, зенітны, зобны,

ідэйны, калгасны, камандны, кёмерны, канётны, каскадны, катаржны,

конусны, курсіўны, лёгерны, латарэйны, лікёрны, лобны, 'лодачны,

діжны, магнітны, малярвійны, мандатны, манны, мантажны, лмармелад-

ны, марозны, масёжны, маторны, маштабны, мёдны, мемуарны, лільён-

ны, мінны, міражны, модны, моўны, музёйны, мускатны, мякінны, на-

родны, нёбны, нічыйны, пажарны, пёлубны, парадны, паркётны, парны,

патрэбны, піжамны, пляжны, потны, пракаётны, пробны, пяхотны, ра-

дасны, ракётны, рафінадны, родны, росны, ротны, ртўтны, реібны,

рэжымны, рэкламны, санітарны, сапёрны, сагбозны, секўндны, складны,

слаўны, снёжны, смачны, сольны, соўсны, страшны, таварны, тарпёдны,

тварожны, трактарны, тралёйбусны, трывожны, туалётны, туманны,

тэлефонны, фазны, фанёмны, фанёрны, фасонны, фінішны, фокусна,

фуражны, хакёйны, хінны, Хлёбны, хлорны, хмарны, хутарны, чадны,

школьны, шлюзны, шўмны, швнны, Яблычны, Ягадны, яЯрусны, ясельны

і інш.
Націск на тым жа складзе, што і ва ўтваральнай аснове,

У прыметніках, утвораных ад двухскладовых назоўнікаў жаночага

роду з націскным канчаткам, націск перамяшчаецца на корань: водны

(параўн. вада), вёрбны, росны, рўдны, слёзны, сямёйны,

Перамяшчаецца націск з першага на другі склад у прыметніках

галодны (параўн. голад), калійны, серыйны, тэхнічны, халодны.

3. Прыметнікі з суфіксам-я”-: асённі, астатні, бліжні, братні, вёрхні,

вясённі, дальні, жытні, задні, замужні, заходні, зімні, крайні, лётні,

міжгародні, папярэдні, пярэдні, ранні, сподні, старонні, суботні, суседні,

сярэдні, усходні, хатні, штогодніі інш. :

Націск заўсёды на апошнім складзе ўтваральнай асновы,

4. Большасць прыметнікаў з суфіксам -Х”: бойкі, варкі, вязкі, гадкі,

гібкі, глёдкі, гнуткі, гонкі, ёдкі, звонкі, зыбкі, зябкі, клёйкі, колкі,

коўзкі, коўкі, ліпкі, ломкі, мёткі, мылкі, падкі, плаўкі, слёбкі, слізкі,

стойкі, сеіпкі, топкі, хваткі, хліпкі, ходкі, цэпкі і некаторыя іншыя.

5. Прыметнікі З суфіксам -цельн-: вярыцельны, збавіцельны, дзялі-

цельны, мніцельны, мысліцельны, прымірыцельны, слабіцельны.

Націск на апошнім складзе ўтваральнай асновы.

6. Прыметнікі з суфіксам -4-: абвіслы, аблёзлы, абяднёлы, ад-

сталы, адубёлы, азвярэлы, акалёлы, акамянёлы, анямёлы, апусцёлы,

асёдлы, асёлы, асіплы, асірацёлы, аслабёлы, асмяглы, ахрыплы, ачу-

лёлы, ашалёлы, бёглы, бывалы, вялы, гадавалы, гарэлы, гіблы, дарос-

лы, даспёлы, дбалы, дохлы, драхлы, жухлы, загарэлы, загрубёлы,

заінёлы, закаранёлы, заледзянёлы, заляжалы, замшэлы, заняпалы,

запацёлы, запляснёлы, заржавёлы, засохлы, застылы, зацвярдзёлы,

зачарсцвёлы, зблажэлы, збуцвёлы, збяднёлы, звар'яцёлы, звыклы,

згарэлы, здзічэлы, здрабнёлы, здранцвёлы, здубянёлы, здурнёлы, зжаў-

цёблы, зледзянёлы, злінялы, змарнёлы, зніклы, знямёлы, зразумёлы,

зрудзёлы, зёблы, з'ялчблы, карэлы, кіслы, ляждлы, мёрзлы, мінулы,

набалёлы, набрынялы, набухлы, навіслы, напўхлы, пабялёлы, падталы,

падужэлы, палбглы, палінялы, пастарэлы, пахідзёлы, пачарнёлы, па-
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чырванёлы, перагарэлы, пераляжалы, перапрэлы, перасохлы, пераспёлы,прагорклы, прапацёлы, працяглы, прышлы, прэлы, пўхлы, разапрэлы,разлезаы, размоклы, размяклы, раскіслы, распўхлы, самлёлы, сасла-бёлы, састарэлы, сіплы, смаглы, спёлы, узмацнёлы, узнёслы, укаранёлы,
умелы, хрыплы, чахлы, чэзлыі інш.

Націскна апошнім складзе ўтваральнай асновы, за выключэннемутварэнняў з прыстаўкай вы-, на якую перамяшчаецца націск: вылінялы,выгаралы, выбалелыі пад.
7. Аддзеяслоўныя прыметнікі з суфіксам -ан- і большасць з суфік-

сам -ен-: абяздолены, аголены, акрываўлены, голены, дёдзены, дазво-зены, завучаны, задёўлены, замарожаны, закруглены, занепакоены, за-
няволены, запаволены, запознены, засвоены, засліжаны, затогны,затумінены, звёдзены, звольнены, згорблены, згублены, здаволены,
здзёйснены, знясілены, кантужаны, клёены, крадзены, кроены, лінёены,
ласляны, насуплены, плаўлены, плёцены, раздроблены, ранены, расслёб-
лёны, самазаспакоены,  самаздаволены, самаўпэўнены, састоены,
слосны, слолены, ссутулены, стомлены, умоўлены, ўніжаны,, уцэнены
і г. д.

8. Адназоўнікавыя прыметнікі з суфіксам -енн-: абёдзенны, брат-
венны, вогненны, грывенны, казарменны, клятвенны, крбквенны, маліт-
венны, фірменны, форменны, рэформенны, падэшвенны, похвенны, цёр-
ственны. Але задуяённы. .

9. Аддзеяслоўныя прыметнікі з суфіксам-т-: абуты, біты, брыты,
гяўты, забыты, заняты, заўзяты, зацяты, крыты, мыты, пракляты, уваг-
ніты, цёртыі г. д.

Націск на апошнім складзе ўтваральнай асновы. Толькі некалькі
прыметнікаў, якія ўтвораны ад дзеясловаў з поўнагалосным злучэн-
нем -оОла-, маюць націск на першымскладзе ўтваральнай асновы: кола-
ты, молаты.

10. Прыметнікі з суфіксам -ев-: алёневы, акацыевы, алюмініевы,
верлішэлевы, вігоневы, восевы, вўсцевы, гарнастаевы, далоневы, дыяга-
налевы, зяблевы, кальцыевы, каракулевы, крэмніевы, ліўневы, локцевы,
лопасцевы, мігніевы, марлевы, мэблевы, натрыевы,нікелевы, нўтрыевы,
павёрхневы, пёўневы, скроневы, соевы, фарэлевы, фасолевы, фёрзевы,
фланёлевы, хмёлевы, цюлевы, цюлёневы, чарэшневы, шалевы, эмёлевы,
Яблыневы, Ясеневыі інш. '

У прыметніках з гэтым суфіксам націск захоўваецца на тым жа
складзе, што і ва ўтваральнайаснове.

11, Большасць прыметнікаў з суфіксам -ав- (які ўзыходзіць да -ов-,
-е8-): абрадавы, абрыкосавы, авансавы, акордавы, алейндравы, аліўка-
вы, анілінавы, анісавы, апельсінавы, асінавы, ббйкавы, баксітавы,
балёнсавы, бамбўкавы, банднавы, баржавы, барсавы, бёжавы, бензіна-
вы, блёанкавы, болбавы, бочкавы, бромавы, бронзавы, брыльянтавы,
брэдавы, бэзавы, бярозавы, ванілінавы, газавы, гёрбавы, гільзавы, гіп-
савы, гіпюравы, глазўравы, глянцавы, грабавы, гранётазы, графітавы,
грушавы, ддмбавы, джазавы, дзятлавы, доларавы, драпавы, жанравы,
залшавы, зародышавы, знакавы, іпрыітавы, кактисавы, калінавы, капро-
навы, карлікавы, карпавы, карўядавы, касавы, каўчукавы, каштанавы,
квёнтавы, кварцавы, кіпарысавы, класавы, коцікавы, крабавы, крэ-
бытавы, крэмавы, крэпавы, крэпдэшынавы, лаваёндавы, лайкавы, лакавы,
лёсцікавы, леапардавы, лекавы, лямпавы, малінавы, мальвавы,
палантавы, мангавы, мандарынавы, марганцавы, маргарынавы,
маркавы, маркізётавы, масавы, маслінавы, лёчтавы, меланжавы, мель-
Міёравы, нафталінавы, нейлонавы, неонавы, нёрпавы, нікацінавы, нор-
кавы, пальмавы, парафінавы, паркавы, парусінавы, пёмзавы, перцавы,
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паднавы, плёцінавы, плюшавы, плбшчавы, пўншавы, рабінавы, радо-

навы, разавы, ракавы, ранцавы, расавы, ролікавы, ромавы, ромбавы,

рубінавы, рўмбавы, рэёстравы, рэйдавы, рэліктавы, рэльсавы, сагавы,

саджанцавы, сапфіравы, саф'янавы, сацінавы, склонавы, слёнцавы,

слівавы, содавы, спаржавы, споравы, страусавы, стэарынавы, стэндавы,

сўрыкавы, тактавы, танкавы, тапазавы, толавы, тросавы, тукавы, ты-

цінкавы, тэмбравы, фібравы, фігавы, фінікавы, фіялкавы, флёнцавы,

флёйцавы, фолегавы, фонавы, фондавы, фрызавы, фрэскавы, хларафі-

лавы, хордавы, хромавы, цікавы, цыліндравы, цынкавы, цюбінгавы,

сарапахавы, чёсавы, чэкавы, шанцавы, шарыкавы, шлёкавы, шлангавы,

покавы, штамбавы, іитангавы, эхінакокавы, эцілавы, ягуаравы

і інш.
Націск на тым жа складзе, што і ва ўтваральнай аснове.

19. Большасць прыметнікаў з суфіксам -л18-: абыходлівы, агідлівы,

адыходлівы, вётлівы, вынаходлівы, вынослівы, гаспадарлівы, грэблівы,

давёрлівы, дагадлівы, дакіўчлівы, дапытлівы, жаласлівы, задўмлівы,

заманлівы, запаслівы, засішлівы, змёнлівы, знаходлівы, кдмлівы, на-

зойлівы, недавёрлівы, непасёдлівы, павадлівы, пагодлівы, падатлівы,

памятлівы, пераборлівы, перамёнлівы, пранізлівы, прарэзлівы, прываб-

лівы, угодлівы, удўмлівы, удушлівы, уёдлівы, услужлівы, устойлі-

выі інш.
Націск звычайна на перадсуфіксальным складзе. Але жаласлівы,

пбмятлівы.
13. Частка прыметнікаў з суфіксам -іст-: абрывісты, адрывісты,

азоцісты, бромісты, глёісты, гліністы, ёдзісты, жалёзісты, жылісты,

задзірысты, закацісты, залівісты, захлёбісты, звілісты, каляіністы,

кіслародзісты, крухмалісты, кудзёлісты, кучаравісты, мазолісты, мар-

шчыністы, наварысты, надрывісты, пад'ёмісты, пакацісты, пакладзісты,

панурысты, пародзісты, парожысты, парывісты, пёністы, пёрысты, пла-

сціністы, паямісты, порысты, пузырысты, развалісты, развёсісты, раз-

галісты, раскідзісты, расплывісты, рассыпісты, рашэцісты, сасідзісты,

скнёрысты, слізісты, спружыністы, сугліністы, 1ваністы, тварожысты,

тумёністы, ухабісты, фанабэрысты, фасоністы, фігўрысты, хвалісты,

хлорысты, хромісты, ціністы, члёністы, шквалісты, шчаціністы.

Націск на перадсуфіксальнымскладзе.

14. Пераважная большасць прыметнікаў З суфіксам -ск- (-цк-):

абхазскі, адміральскі, акіянскі, албанскі, алжырскі, аптэкарскі, арабскі,

армянскі, дўтарскі, афгдяскі, афіцэрскі, баронскі, берлінскі, боцманскі,

варварскі, волжскі, гдванскі, галёндскі, генеральскі, геройскі, гётман-

скі, графскі, гусарскі, дёмскі, дыктатарскі, дырыжорскі, запарожскі,

ірёнскі, кавалерскі, казанскі, карэйскі, каўбойскі, каўказскі, кіргізскі,

кітбёскі, клоунскі, конскі, лакёйскі, лёкарскі, лёктарскі, лёнінскі, лідэр-

скі, ліцэйскі, лдцнанскі, людаёдскі, маёрскі, майскі, малдаўскі, мічман-

скі, нармандскі, пагднскі, панскі, парыжскі, пасажырскі, пёрмскі, пія-

нёрскі, прарабскі, рабскі, райскі, рыцарскі, сёроскі, славянскі, судан-

скі, сцатанскі, сусёдскі, сялянскі, татарскі, фантазёрскі, царскі,

цыганскі, члёнскі, чэшскі, швёдскі, шлпіёнскі, эстонскі, Інкерскі; абацкі,

сдвакацкі, бандыцкі, брацкі, бурлацкі, бядняцкі, гігёнцкі, гоцкі, дацкі,

дэлегацкі, езуіцкі, кадэцкі, камчацкі, кулацкі, лейбарысцкі, лілітіцкі,

марксісцкі, мужыцкі, пілоцкі, пірдцкі, расісцкі, рыбдцкі, савецкі, сал-

дацкі, свёцкі, сектанцкі, сенацкі, сержанцкі, славацкі, студэнцкі, уніяцкі,

фашоасцкі, флоцкі, чукоцкі, чэхаславацкі, эмігранцкі, юнацкі, якіцкі

і інш.
Націск па тым жа складзе, што і ва ўтваральнай асноге.

15. Прыметнікі з суфіксам -аўск-: банкаўскі, войтаўскі, дзёдаўскі,
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джазаўскі, .з'ёздаўскі, жмартэнаўскі, парткомаўскі, прарабаў-
скі, рабфакаўскі, райкомаўскі, рэнтгёнаўскі, спартаёкаўскі.

Націск на тым жа складзе, што і ва ўтваральнай аснове.
16. Прыметнікі з суфіксам -лон-: абагачальны, абагравальны, аба-

раняльны, акісляльны, арашальны, брадзільны, брашуравальны, бу-
рыльны, бялільны, валачыльны, вастрыльны, віншавальны, вышываль-
ны, вязальны, габлявальны, глытальны, глянцавільны, гравіравальны,
гранільны, давільны, дзялільны, драбільны, дубільны, жавальны, завяр-
шальны, загараджальны, закліндльны, замацавёльны, зубільны, капаль-
ны, кадзільны, капіравальны, кіпяцільны, круцільны, купальны, курыль-
ны, лічыльны, лудзільны, лятальны, малацільны, махальны, мачыльны,
мясільны,насільны, насычальны, пазнавальны, паільны, паласкальны,
патрабавальны, прамакдльны, прыстасавальны, райзільны, раздраб-
няльны, ратавальны, рысавальны, рэзальны, свяцільны, сінільны, ска-
кальны, снавёльны, спалучальны, спусташальны, стваральны, сузі-
ральны, сушыльны, танцавальны, тачыльны, травільны, трапальны,
уступальны, халадзільны, цадзільны, церабілены, ціскальны, чарнільны,
часальны, шліфавальны, штампавальныі інш.

Большасць прыметнікаў захоўвае націск утваральнай асновы.
Выключэнне складаюць наступныя: лушчыльны, парыльны, пла-

вільны, чысцільны, Параўн.: лўшчыць, парыць, плавіць, чысціць.
17. Прыметнікі з суфіксам-ін (-ын): Алёнін, бабін, вавёрчын, варо-

нін, галчын, жабін, Зосін, зязюлін, зязюльчын, каровін, мімін, Марыль-

чын, матульчын, Наташын, Нінін, русалчын, рыбін, сарочын і інш.

Націск на тым жа складзе, што і ва ўтваральнай аснове. А ле дач-
чын, сястрвін.

Форма доччын, якая ўжываецца ў гутарковай мове пад уплывамга-

ворак, з'яўляецца парушэннем нормы.
18. Частка адпрыслоўных прыметнікаў з суфіксам -шн- і вытворнымі

ад яго -ашн-, -яшн-, -ышін-: заўсёдашні, заўтрашні, колішні, лётбшні,

пазалёташні, сённяшні, сягонняшні, тамашні, цяпёрашні,

Націск на тым жа складзе, што і ва ўтваральнай аснове.

19. Большасць прыметнікаў з суфіксам -чат-: дбярвёнчаты, грабён-

чаты, дымчаты, калёнчаты, палавінчаты, расплыўчаты, рассыпчаты,

рэпчаты, сустаўчаты, сцябёльчаты, ступёньчаты, фестончаты.
Націск на перадсуфіксальнымскладзе.
920. Прыналежныя прыметнікі з суфіксамі -еў, -аў: Аляксёгіў, Анто-

сеў, братаў, Віктараў, Мікалаеў, мужаў, Раманаў, Рыгораў, сватаў,

сынаў, таварышаў, Якібаў, Янкаўі г.д.

Націск на тым жа складзе, што і ва ўтваральнай аснове.

21. Прыметнікі, утвораныя ад дзеясловаў пры дапамозе суфіксаў

-уч- (-юч-): ёкаючы, асвяжаючы, брыючы (палёт), вяжучы, галадаючы,

зыходзячы, кіруючы, колючы, мыслячы, ныючы, нягаснучы, окаючы,

паспяваючы, пішучы, правячы, рэжучы, суправаджаючы і інш, ,

99. Прыметнікі з ацэначнымі суфіксамі -енек-, -аньк-: акуратненькі,

бёленькі, вўзенькі, добранькі, дробненькі, зялёненькі, кругленькі, лё.

ганькі, міленькі, мякенькі, новенькі, просценькі, прыгожанькі, светлень-

кі, слёбенькі, тоненькі, цёпленькі, ціхенькі іінш, . ця

23. Простыя формы вышэйшай ступепі параўпання прыметшкаўз

суфіксам -ш-: большы, горшы, лепшы, малодшы, мёншы, старшы, шыр-

шыі інш. е
Націск на апошнімскладзе ўтваральнай асновы.
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Прыметнікі з націскам на ўтваральным суфіксе

ў 929. Да гэтай групы адпосяцца:

і. Прымстнікі з суфіксам -ават- (-яват-): белаваты, бледнаваты,

велікаваты, вуглавёты, вугравёты, вузкаваты, галубавёты, гаркаваты,

гладкаваты, глухаваты, гнілавйты, дарагаваты, даўгаваты, дзікаваты,

жаўтаваты, карычняваты, кіславаты, крывавёты, мешкаваты, мяккава-

ты, наздравёты, нізкаваты, рабаваты, радкаваты, рубцаваты, рыжа-

вёты, свежаваты, сіняваты, слабаваты, слепаваты, стараваты, страшна-

ваты, сукаваты, сыраваты, танкаваты, тугаваты, цвердаваты, цяжка-

ваты, шыракаватыі інш.

9. Прыметнікі з суфіксам -ат-: вусёты, галаваты, гарбаты, губаты,

зубаты, крылаты, кудлаты, лабаты, мардаты, насаты, пузаты, рагаты,

сахаты, хвастаты, хрыпаты, чубаты, шчарбаты, языкатыі інш.

З. Прыметнікі з суфіксамі -аря- (-ярн-), -тарн-: адзінарны, альвеа-

лярны, вестыбулярны, гіпафізёрны, глабулярны, гуманітарны, дыс-

цыплінёрны, канікулярны, карпускулярны, лапідарны, легендарны,

лейкацытарны, малекулярны, нерэгулярны, паразітарны, парламентар-

ны, папулярны, партыкулярны, парцэлярны, плацэнтарны, пленарны,

рэгулярны, салідарны, сегментарны, сумарны, таталітарны, тытулярны,

унітарны, утылітарны, фабулярны, фалікулярны, фамільярны, фрагмен-

таряы, цыркулярны, шыкарны, элементарны, эпісталярны, -

А, Большасць прыметнікаў з суфіксам-іст- (-ыст-): агністы, басісты,

вадзяністы, валакністы, валасісты, ваўністы, вячоісты, галасісты, гана-

рысты, гарысты, грабяністы, дажджысты, дваісты, дрыгвісты, дуплісты,

залацісты, зямлісты, зярністы, імелісты, імшвсты, іскрысты, каласісты,

камяністы, карчысты, касцісты, квяцісты, крамяністы, крывяністы,

куп'істы, кусцісты, лапушысты, лясісты, макрысты, мучністы, мясісты,

мятлісты, наравісты, папялісты, плячысты, пністы, празреісты, прамя-

ністы, пушысты, рабрысты, расісты, серабрысты, скалісты, слаісты, сма-

лісты, студзяністы, сярністы, тарфяністы, травяністы, траісты, фарсісты,

цукрысты, цяністы, цярністы, шарсцісты, шатрвісты, шклісты, шаўка-

вісты, яршысты.

5. Прыметнікі з суфіксам -аст-, -част-: блішчасты, віхрасты, вуша-

сты, галянёсты, гарласты, загінёсты, закручасты, каранасты, скуласты;

блінчдсты, дзюбчасты, жалабчасты, зубчасты, купчастыі ічш.

б. Прыметнікі з суфіксамі-авіт-,-іт-: басавіты, глянцавіты, дамаві-

ты, дзелавіты, знакаміты, ледавіты, мазгавіты, масціты, пладавіты, пра-

гавіты, працавіты, радавіты, сакавіты, самавіты, санавіты, сярдзіты,

таленавіты, хваравіты, цягавіты, ядавітыі інш.

7. Прыметнікі з суфіксам -ів- (-ыв-): вашывы, ігрывы, ілжывы, іль-

сцівы, літасцівы, лянівы, паршывы, плаксівы, пляшывы, праўдзівы,

раўнівы, фальшывы, чарвівы, шалудзівы і некаторыя іншыя. Але лі-

ласцівы, юродзівы. Націскны варыянт міласцівы, які сустракаецца ў

гутарковай мове, з'яўляецца парушэйнем літаратурнай нормы.

8. Прыметнікі з суфіксам -іўн- (сыўн-): аб'ектыўны, агрэсіўны, апе-

ратыўны, дэкаратыўны, дэманстратыўны, інтэнсіўны, кааператыўны,

канструктыўны, масіўны, пазітыўны, прагрэсіўны, рэзультатыўны, рэ-

прэсіўны, спартыўны, флектыўны, экспансіўныі інш.

9. Прыметнікі з суфіксамі -ічн- (-ычн-), а таксама -этычн-, гітычн-,

гатычн-, -істычн-;: акадэмічны, алгебраічны, аманімічны, апатоічны,

архаічны, археалагічны, біялагічны, вулканічны, гарманічны, геагра-

фічны, гуманістычны, дагматычны, дэмакратычны, ідэалістычны, іра-

нічны, камуністычны, катастрафічны, крысталічны, магічны, меладсіч-

ны, металургічны, паталагічны, паэтычны, празаічны, псіхалагічны,
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рамбічны, рэалістычны, сацыялістычны, сімпатычны, сімфанічны, сцэ-
нічны, тыпічны, тэхналагічны, фактычны, фармалістычны, фізіялагічны,
флегматычны, фразеалагічны, футурыстычны, халвічны, хімічны, цык-
лічны, элегічны, энергічныі інш. '

10. Прыметнікі з суфіксам “дв- (-ёв-): айвовы, бабовы, барановы,
брусковы, бялковы, валовы, вераснёвы, вяршковы, груздзёвы, драздовы,
дубовы, жалудзёвы, жураўлёвы замковы, карасёвы, кітовы, клінковы,
«ратовы, лазовы, ласасёвы, ласёвы, літровы, лядовы, мядовы, метровы,
павуковы, парашковы, прадуктовы, пудовы, пуховы, пясцовы, радко-
зы, рублёвы, рудніковы, садовы, сасновы, скарбовы, слановы, смычко-
вы, сталовы, трасковы, тыгровы, фунтовы, хваёвы, хлапчуковы, чарвя-
ковы, шчупаковыі інш.

11. Прыналежныя прыметнікі з суфіксам -оў (-ёў): гаспадароў, Ва-
сілёў, Гаўрусёў, жаніхоў, камароў, каршуноў, пастухоў і ічш.

12. Прыметнікі з суфіксамі -анск- (-янск-), -ійск- (-ыйск-), -ейск-
С-эйск-), -інск- (-ынск-), -оўск- (-ёўск-): амерыканскі, афрыканскі, бір-
лёнскі (націскны варыянт бірманскі, які сустракаецца ў гутарковай
мозс, з'яўляецца парушэннем ,акцэнтуацыйнай “нормы), венецыянскі,
гаіцянскі, гегельянскі, крытыканскі, лютэрднскі, мексіканскі, неапа-
літанскі, негрыцянскі, патрыцыянскі, перуанскі, рэспублікднскі; алім-
пійскі, балтыйскі і інш.;, арлёйскі, біблёйскі, кампанёйскі, міліцэйскі,
піфагарэйскі, эпікурэйскі і інш.; далмацінскі, кубінскі, мацярынскі,
пехацінскі, сястрынскі, хівінскі і інш.;, барцоўскі, бацькоўскі, вучнёўскі,
дзядоўскі, дняпроўскі, жаніхоўскі, жыгулёўскі, крамлёўскі, ксяндзоўскі,
купцоўскі, папоўскі, парабкоўскі (націскны варыянт парабкаўскі з'яў-
ляецца парушэннем літаратурнай нормы), старыкойўскі, сыноўскі, сяб-
роўскі, чартоўскі, шальмоўскіі інш.

13. Прыметнікі з суфіксам-лів-: асаблівы, баязлівы, блудлівы, браз-

гатлівы, брыклівы, бурклівы, вірлівы, гаварлівы, гадлівы, гняўлівы,
гуллівы, гутарлівы, дажджлівы, жартаўлівы, жахлівы, зіхатлівы, злас-
лівы, зычлівы, імклівы, крыклівы, куслівы, маўклівы, мігатлівы, мітус-

лівы, патлівы, пісклівы, пужлівы, руплівы, санлівы, саплівы, сарамлівы,

сварлівы, сіратлівы, слязлівы, хлуслівы, цярплівы, шчабятлівы, шчаслі-

вы, юрлівы.
14. Некаторыя прыметнікі з суфіксам -чат-: брусчаты, бугарчаты,

губчёты, двухзубчаёты, зубчаты, кратчаты, сятчаты,

15. Невялікая колькасць прыметнікаў з суфіксам -ав- (этымалагіч-

ны -ав-): дзіравы, іржавы, каравы, картавы, кашчавы, крывавы, куль-

гбвы, курчавы, кучаравы, плюгёвы, прышчдвы, яскравы. , ,

16. Мекаторыя прыметмікі з суфіксам -яя- (-ан-): алавяны, аўсяны,

берасцяны, ваўняны, гліняны, дашчаны, імшдны, канапляны,крамяны,

палатняны, палымяны, пясчаны, саламяны, супясчаны, цагляны. о

17. Прыметнікі з суфіксамі -яв-, -ляв-, -арляв-: слінявы, чарнявы;

кастлявы, трухлявы; хударлявыі інш. , , ..

18. Прыметнікі з суфіксам -мян-: паслухмяны, сухмяны І інш.

19. Прыметнікі з суфіксам “н- сын-): арліны, барсучыны, бычыны,
гагарыны, галчыны, гусіны, звярыны, кабыліны, камарыны, курыны,

ласіны, лебядзіны, лісіны, мышыны, павучыны, сабаліны, сакаліны,

тру іны.
"50.Прыметнікі з суфіксам -яч- Сач-): быдаячы, бычачы, гагачы,

дзіцячы, жарабячы, кабылячы, каравячы, куранячы, мышачы, парасячы,

птушачы, свінячы, цялячы, шчанячы, шчыелячы, ягнячы,

21. Прыметнікі аддзеяслоўнага паходжання з суфіксамі -ашч- (-яшч-),

гуша- (-юшч-): валачашчы, валяшчы, гуляшчы, заваляшчы, прапашчы,

а таксама лядбшчы, немагўшчы, непітушчы.
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99. Прымстинікі з суфіксам гэбн- (-ебн-): вучэбны, лячэбны, урачэб-

ны, хвалёбныі інш.

93. Прыметнікі з суфіксам -эўн-: душэўны, задушэўны.

91. Прыметнікі з суфіксам -есн-: нябёсны, паднябёсны, славёсны,

цялёсны.
95. Прыметнікі з суфіксамі -ози-, -эзя-; высдзна, вянозны, грыпоз-

ны, крупозны, лімфозны, тыфозны, хларозны; высачэзны, даўжэзны,

шырачэзны, :

96. Прыметнікі з суфіксам -Эльн-: чытэльны, смяртэльны,

97. Прыметнікі з суфіксам -энн-: высачэнны, шырачэнны.

98. Прыметнікі з суфіксам -эрн-: цяжэрне,

99. Прыметнікі з суфіксам-орн-: ілюзорнае,

30. Прыметнікі з суфіксам -дтя-: дабротны, кіслотны, цынготны.

31. Прыметнікі з суфіксам -оўн-: віноўны, вярхоўны, грахоўны, ду-

хоўны, каштоўны, швартоўны.

32. Прыметнікі з суфіксам -дчн-: адзіночны, лубочны,

33. Некалькі адпрыслоўных прыметнікаў з суфіксам -шн-: дамашні,

заўчарашні, пазаўчарашні, учарашні, тадьцні (разм.).

34. Частка прыметнікаў аддзеяслоўпага паходжання з суфіксамі

гуч- (-юч-), -ач- (-яч-): балючы, бліскўчы, бразгучы, бягучы, вісячы,

вядучы, гарўчы, грымучы, звінячы, зыбўчы, калічы, кіпчы, кіпячы,

лінюбчы, ліпўчы, ляжачы, лятучы, нелінучы, нясічы, падучы, паўзічы,

пахўчы, плывічы, пявўчы, пякучы, скрыпучы, спячы, стаячы, стрыеўчы,

сядзячы, сякўчы, траскічы, трасучы, хадзячы, цягучы, цякучы, шыпў-

цы, шыпячы.

35. Аддзеяслоўныя прыметнікі з суфіксам -ён- (-он-): адушаўлёны,

вучоны, кіпячоны, куплёны, натхнёны, незлічоны, падазроны, прака-

жоны, прачікнёны, раздражнёны, салёны, сцеражоны, улюбёны, умуд-

роны, утрапёны, хрышчоны, ціснёны, шалёны.

36. Прыметнікі з ацэначнымі суфіксамі -эньк- Сеньк-), -аваценьк-

(-яваценьк-), -явеньк-  -усеньк- (юсеньк-), -усенечк-  (-юсенечк-),

гутк- (-ютк-), “юпаценьк-, -юпасеньк-: гусцёнькі, даражэнькі, дурнёнькі,

крывёнькі, маладзёнькі, малёнькі, рабёнькі, сляпёнькі, старэнькі, ху-

дзёнькі; белавёценькі малаваценькі, сінявёценькі; бялявенькі, чарня-

венькі; бялюсенькі, малюсенькі, малюсенечкі; бялюткі, драбнюткі, ма-

люткі, свяжіткі, ціхўткі; малюпасенькі, малюпаценькі.

37. Формы вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў з суфіксам

гэйш- (-ейш-): бліжэйшы, весялёйшы, вышэйшы, гарачэйшы, далёйшы,

даражэйшы, зелянёйшы, карацёйшы, лягчэйшы, мацнёйшы, навёйшы,

.пазнёйшы, прасцёйшы, святлёйшы, слабёйшы, смачнейшы, старэйшы,

чарнёйшыі г. д. А ле акуратнейшы, выдатнейшы, галоўнейшы, магіт-

нейшы, міласэрнейшы.

Прыметнікі з націскам на канчатку

ў 930. Частка суфіксальных прыметнікаў мае націскны канчатак

(тып В). Да гэтага тыпу адносяцца:

1. Большасць прыметнікаў з суфіксам -ая- (-ян-): аржаны, вадзяны,

валасяны, варсяны, вашчаны, дрыевяны, земляны, ікраны, іржаны,

ільняны, лубяны, медзяны, нутраны, ніцяны, прасяны, парцяны, пруця-

ны, слюдзяны, смаляны, сурмяны, скураны, травяны, тарфяны, шар-

сцяны, шкляны, шкурана. Ў гутарковай мове частка гэтых прыместині-

каў можа ўжывацца з націскам на суфіксе: аржаны, іржаны, ільняны,

касцяны, крупяны, крывяны, лядзяны, лубяны, мядзяны, ніцяны, пар-
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цяны, прасяны, скураны, слюдзяны, смаляны, сурмяны, тарфяны, тра-
вяны, шарсцяны, шкляны.

2. Частка прыметнікаў з суфіксам -ав- (які ўзыходзіць да -ов-, -г8-):
бакавы, баравы, бартавы, бахчавы, біржавы, буравы, бытавы, валавы,
ветравы, вуглавы, вузлавы, гадавы, галасавы, гарлавы, гнездавы, груза-
вы, групавы, гужавы, гукавы, дажджавы, дамавы, дзелавы, дугавы, ду-
хавы, дымавы, ездавы, каласавы, кальцавы, канцавы, кармавы, ключа-
вы, кругавы, курсавы, кускавы, куставы, лабавы, ламавы, легкавы,
лесавы, ліставы, мазгавы, маставы, махавы, межавы, мелавы, насавы,
нізаваі, палявы, паравы, плечавы, плугавы, прававы, рагавы, радавы,
сілавы, снегавы, спіртавы, тылавы, тыпавы, фармавы, франтавы, ха-
давы, хваставы, цеплавы, цыркавы, чаявы, чыставы, шаравы, штармавы,
штурмавы, штыкавы, шумавы, яравыі некаторыя іншыя.

З. Невялікая колькасць прыметнікаў з суфіксам -я-: абласны, ад-
праўны, акружны, брушны, валасны, вушны, галаўны, грудны, грыбны,
губны, двайны, дзвярны, заказны, заліўны, запасны, зубны, зямны, кар-
пусны, лапушны, лясны, мучны, мясны, нажнё, начны, нумарны, пад-
рыўны, падстаўны, патайны, пушны, пячны, разны, рачны, ручны, свіны,
скідны, спінны, спіртны, сплаўны, стальны, сыпны, трайны, устаўны, ча-
рапны, чацвярны, штабны, штрафны.

4. Некалькі прыметнікаў з суфіксам -ск-: агульнагарадскі, гарадскі,
данскі, марскі, прыхадскі, хутарскі.

5. Некалькі прыметнікаў з суфіксам-к-: гаваркі, гаманкі, трапяткі,
ядкі,

б. Некалькі прыметнікаў з суфіксам -л-: былы, гнілы, жылы, нежы-
лы, пажылы.

Націск кароткіх прыметнікаў

5 931. У большасці кароткіх прыметнікаў націск захоўваецца на тым
жа складзе, што і ў поўных формах: ахвочы -- ахвоч, ахвэча; багаты -

багат, багата; бёдны -- бёдзен, бёдна; вінаваты -- вінават, вінавата;
вялікі -- вялік, вяліка; грозны - грозен, грозна; дўжы-- дуж, джа;
Згодны- - згодзен, згодна; здаровы -- здароў, здарова; любы - люб, лю-

ба; мілы -- міл, міла; пэўны - пэвен, пэўна; падобны -- падобен, па-

добна; поўны-- повен, поўна; свётлы-- свёцел, свётла; слаўны -- сла-

вен, слаўна; спакойны -- спакогн, спакойна і інш, , ,

Мяняецца месца націску ў кароткіх формах прыметнікаў, якія ў

поўнай форме маюць націск на канчатку: лухі-- гацх, глуха; дарагі-

дораг -- дорага; жывы -- жыў, жыва; малады з молад, молада; малы--

лал, мала; скупы -- скуп, скупа; стары-- стар, стара, а таксама вясё-

лы-- вёсел, вёсела; зялёны-- зёлен, зёлена; хітры-- хіцёр.

Націск складаных прыметнікаў

6 939, У складаных прыметніках можа быць адзін націск. Тады ёй

падае на другую састаўную частку прыметніка, У радзе прыметнікаў

можа быць два, рэдка больш націскаў. У такіх выпадках асноўны на-

ціск падае на апошнюю састаўную частку прыметніка, а на астатніх

паяўляецца так званы пабочны націск, Месца націску ў састаўныхчаст-

ках прыметніка звычайна тое ж, што І У асобных словах.

Адзін націск маюць: , ,

1) прыметнікі, утвораныя шляхам далучэння лаў” напаў: да пры-

метніка або дзеепрыметніка: паўавальны, паўадкрыты, паўадчынены,

паўафіцыйны, паўгадзінны, паўдзікі, паўзакрыты, паўлітровы, паўпа-
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рожні, паўцвёрды; напаўзачынены, напаўільняны, напаўкруглы і іпш.;

9) прыметнікі з першай часткай адна-: аднайктавы, аднаатамны,

аднабокі, аднавалёнтны, аднагалосны, аднакаліберны, аднамёсны, ад-

наногі, аднапавярховы, аднарукі, аднатонны, адначасовы, аднашэрс-

ны, аднаякарны;

3) прыметнікі з першай часткай што-, фота-, мота-: штовячэрні, што-

гадзінны, штогодні, штомёсячны, штотыднёвы, штохвілінны; фоталіта-

графічны, фотаметрычны, фотамеханічны, фотарэпарцёрскі, фотатыліч-

ны; мотамеханізаваны, мотастралковы і інш.; ;

4) прыметнікі, у якіх першая частка 2 лічэбнікі: двухатамны, двух-

калёйны, двухкіламетровы, двухкрылы, двухмоўны, двухтомны; пяці-

павярховы, пяціразовы, пяцітонны, пяцітысячны; трохвосевы, трохву-

гольны, трохгадовы; сяміпольны, сяміпудовы, сяміразовы; чатырохга-

довы, чатырохлісты, цатырохмёсны; шасцігадовы, шасцігаловы, шасці-

вугольны, шасцігрённы і інш.

5) прыметнікі з першай часткай шмат-: шмататамны, шматбаковы,

шматгаліновы, шматдзённы, шлатзндчны, шматзубчаты, шматкаляровы,

шматкватэрны, шматмоўны, шматсастаўны, шматтомны і інш

б) прыметнікі з лершай часткай сама-: самавызначальны, самадзёй-

ны, самазадаволены, самаўпраўны, самаўпэўненыі інш.;

7) большасць складаных прыметнікаў, другая частка якіх мае на-

ціск на першым складзе: агнямётны, агнястрэльны, белабокі, вадавозны,

вадаёмкі, вакамёрны, вальнадўхны, вастравёрхі, вастраносы, дабра-

вольны, дабрадушны, дабратворны, дабраякасны, даўгавёчны, дзіка-

рослы, жалезарудны, жаўтакрылы, жаўтароты, жыццярадасны, канап-

ляводны, кругласутачны, крывятворны, малаважны, малазнаёчны, ма-

ламоцны, нізкапробны, слабавольны, слабасільны, слабахарактарныі

інш.
Але ёсць значная колькасць прыметнікаў,у якіх паяўляецца пабочны

націск і тады, калі асноўны націск падае на першысклад другой часткі:

азотнакіслы, дробнатвёры, малочнакіслы, маторазборачны, новавынай-

дзены, кавёльска-прэсавы, коксагазавы, чорна-бўры і г. Д.

Калі ў другой частцы складанага прыметніка націск падае не на

першысклад, то ў першай частцы звычайна праяўляецца пабочны на-

ціск: амёбападобны, арэхападобны, бавоўнаачышчальны, бавоўнанарых-

тоўчы, буржудзна-дэмакратычны, вогнетрывалы, вольналюбівы, востра-

канцовы, вуглевадародны, дробнакаліберны, жыццесцвярджальны, за-

ходнебеларўскі, круглавязальны, торфаўборачныі г.д.

Калі складаны прыметнік мае ў сваім саставе больш як дзве часткі,

тады кожная частка мае свой націск: бвіяматорабудаўнічы, паравозава-

гонарамонтны. '

Варыянтнасць націску прыметнікаў

б 933. Некаторыя прыметнікі маюць акцэнтныя варыянты. У радзе

выпадкаў варыянтнасць дапускаецца літаратурнай нормай, у іншых

выпадках адзін з акцэнтных варыянтаў з'яўляецца адступленнем ад

нормы, хаця даволі шырока можа быць прадстаўлены ў мове мастацкай

літаратуры, а таксама ў размоўным стылі, куды ён пранікае з народных

гаворак. У некаторых прыметніках ад месца націску залежыць значэнне

слова.
Так, літаратурнай нормай дапускаецца ўжыванне варыянтнага на-

ціску ў наступных прыметніках (на першым месцы варыянт, якому ад-

даецца перавага): буйны -- буйны, велізарны -- вялізарны, гняды --
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гнёды, дармавы - дармовы, завадскі -- заводскі, касы -- косы, рася-ны -- расяны,сівы-- сівы, футравы -- футровы.

5. За ў вага. У тым выпадку, калі слова касы выступае ў значэнні яазоўніка, яноўжываецца з націскам на канчатку: Толькі цяпер ляснік заўважыў, што напярэймыкасолу з усіх сіл ляцела ліса (І. Кірэйчык): Сядзіць к Я, ін: ядзіць кас -(А. Масарэнка). І ); ц ы на лініі і вушкамі хітае

У творах мастацкай літаратуры і размоўным стылі адзначаюцца
акцэнтныяварыянты такіх прыметнікаў, як: аржаны -- аржаны, асноў-
ны --аснаўны, аўсяны-- аўсяны, агнявы -- агнёвы, балацісты -- бало-
иісты, віхравы -- віхровы, веснавы -- вясновы, гёрбавы -- гербовы,
грунтавы -- грунтовы, доўгі-- даўгі, драцяны -- драцйны, ліпавы
ліповы, ласкавы -- ласкавы, прамяністы-- прамёністы, пуховы- пуха-
вы, скорасны -- скарасны, спіртавы -- спіртовы, слёбы-- слабы, тоўс-
ты -- таўсты, цвёрды -- цвярды.
Першыя з прыведзеных варыянтаў выступаюць у якасці літаратур-

най нормы,другія знаходзяцца па-за яе межамі.
Ў 934. У радзе выпадкаў ад месца націску залежыць значэнне пры-
метніка. Напрыклад: бацькаўскі 'які належыць бацькуі бацькбўскі
'які належыць бацькам”; выгадны 'карысны, прыбытковы” і выгбдны
'зручны”; валавы'агульны, узяты поўнасцю, без выліку растрат” і валб-
вы 'які належыць валу; вётраны'з ветрам", легкадумны (пра чалаве-
ка)' і ветраны 'які прыводзіцца ў дзеянне сілай ветру”; відны 'вядомы,
выдатны”і відны 'добра асветлены”; грўбы нявыхаваны” і грубы 'масіў-
ны, тоўсты”; дасціпны 'жартаўлівы” і дасціпны 'спрытны”; дзёдаўскі 'які
належыць дзедуі дзядоўскі 'які належыць старому чалавеку”; зажмка-
вы 'які адносіцца да замка" і замковы'які адносіцца да замка”; куставы
"аб'яднаны" і кустбвы 'які адносіцца да куста”; людскі 'чалавечны, доб-
ры' і людскі 'які ўласцівы людзям”; нёмы'дзікі, роспачны” і няме 'па-
збаўлены здольнасці гаварыць”, "маўклівы, ціхі”; пачуццевы'які ўспры-
маецца органамі пачуццяў" і пачуццёвы'які адносіцца да пачуцця”; са-
ляны (пра кіслату) і саляны (з солі); суравы 'грубы, нябелены (пра
матэрыял, ніткі)" і суровы 'строгі, цвёрды, непахісны”; удалы 'ўдачны,
трапны” і удалы "маладзецкі, адважны, зухаваты”; часавы'які адносіц-
ца да назоўніка «час»і часовы "непастаянны",

 

НАЦІСК ЛІЧЭБНІКАЎ

5 935. Лічэбнік адзін ва ўсіх формах, акрамя формы назоўнага
склону адзіночнага ліку, мае флексійны націск: у творным склоне множ-
нага ліку на перадапошнімскладзе (аднымі), а ў астатніх -- на апошнім
(аднагб, аднамў, адным, адны, адных, аднымі).

У лічэбніках два, дзве, тры флексійны націск ва ўсіх формах (два,
двух, двум, двума; дзвюх, дзвюм, дзвюма; трох, тром, трыма), а ў лічэб-

піку чатыры -- ва ўсіх формах, акрамя назоўнага і вінавальнага (ча-

тырох, чатыром, чатырма). , , ,

Флексійны націск маюць лічэбнікі пяць, шэсць, сем (пяці, пяццю;

шасці, шасцю; сямі, сямю), , ,

Лічэбнікі восем, дзёвяць, дваццаць, трыццаць у назоўным .,склоне

маюць націск на аснове, а ў формах іншых склонаў -- на флексіі (вась-

лі, васьмю; дваццаці, дваццаццю). , ,

У лічэбніках адзінаццаць -- дзевятнаццаць сталы націск на складзе

гна- (адзінаццаці, адзіяёццаццю; чатырнаццаці, чатырнаццаццю).

У вымаўленні лічэбнікаў адзінаццаць, чатырнаццаць сустракаюцца

адхіленці --- націск перасоўваецца па адзін склад к пачатку слова.
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Лічэбнікі пяцьдзесят, шэсцьдзесят у пачатковай форме маюць націск

па апошнім складзе другой часткі слова, а ў іншых склонах -- на апош-

нім складзе першай часткі слова (пяцідзесяці, пяццюдзесяццю). У моў-

пай практыцы ў назоўным склоне сустракаюцца адхілсині -- перанос

паціску на першы склад першай часткі, відаць, пад уплывам сёмдзесят,

вбсемдзесят, якія маюць націск на першымскладзе ў назоўнымсклоне, а

ў іншых -- на апошнім складзе першай часткі (сямідзесяці, сямюдзе-

сяццю).
Лічэбнікі дзвёсце, трыста, чатырыста ў назоўным склоце маюць на-

ціск на першай частцы слова, а лічэбнікі пяцьсот, шэсцьсот, семсот, 80-

семсот, дзевяцьсот -- на другой.

У родным склоне націск на другім кампаненце слова (двухсот, пяці-

сот), а ў астатніх -- на флексіі: на апошнім складзе ў давальнымі мес-

ным склонах (двумстам, (аб) двухстах; пяцістам, (аб) пяцістах), а ў

творным склоне -- на перадапошнім (двумастамі, пяццюстамі).

НАЦІСК ЗАЙМЕННІКАЎ

5 936. Асабовыя займеннікія, ты, ён, яна, яно, яны ў склонавых фор-

мах, якія маюць двухскладовую структуру, маюць націск на канчатку

(мянё, мною; цябё, табё, табой (-ою), (аб) табё; яго, ямі; яна, яё, яны),

а займеннікі мы, вы -- на аснове (намі, вамі).

Зваротны займеннік сябе ва ўсіх формах мае націск на флексіі (сябё,

сабё, сабой (-ою)).
Прыналежныя займеннікі жой, твой, свой; маё, тваё, сваё; мая, твая,

свая ва ўсіх неаднаскладовых формах маюць націск на флексіі (майго,

маймў, маім; маё, майго, майму, маім; мая, маёй, лаб), а займеннікі

наш, ваш -- на аснове (нашага, нёшаму, нішым, нашы, нашых, ндшым,

нёшымі).
Указальныя займеннікі гэты, гэта, гэтакі, гэтакае, гэтакая ва ўсіх

формах маюць націск на аснове (гэтага, гэтаму, гэтымі; гэтай, гЭту, гз-

тай (-аю); гэтых, гэтым, гэтылі), а займеннікі той,тое, тая, тыя, такі,

такое, такая, такія -- на флексіі (таго, тамі, тбя, тўю, тою; тыя, тымі).

Азначальныя займеннікі сам, само, сама ва ўсіх формах, акрамя на-

зоўнага склону множнага ліку, дзе націск на аснове (сёмі), маюць націск

на флексіі (самога, самому, самім, самой, самую, саміх, саміл, самімі).

Націск на флексіі ва ўсіх формах займеннікаў увёсь, усё, уся (усяго,

усямў; усёй, усёю, усіх, усім, усімі). Займеннікі сёмы, сёмае, сёмая, уся-

кі, усякае, усякая, кожны, кожнае, іншы, іншае, іншая заўсёды маюць

націск на аснове (сёмага, сёмаму, сёмым; сёмай, сёмую; сёмых, самым,

самымі).
Пытальна-адносныя займеннікі Хто, што, які, якое, якая, чый, чыё,

чыя і адмоўныя ніхтб, нішто, ніякі, ніякае, ніякая, нічый, нічыё маюць

націск на флексіі (каго, камі, чаго, чам; якога, якому, якім, якой; якіх,

якім, якімі), а пытальна-адносныя займеннікі каторы, каторае, каторая

і адмоўныя нёкага, нёчага заўсёды маюць націск на аснове (каторага,

катораму, каторым, каторай, каторых, каторый, каторымі; нёкага, нё-

каму).
Няпэўныя займеннікі нёхта, нешта, нёчы, нёйкі ва ўсіх формах маюць

націск на першым складзе асновы, а займеннік некаторы -- на трэцім.

Займеннікі з часціцай -сьці (хтосьці, штосьці, чыйсьці, якісьці) і з час-

ціцай абы- (абы-хто, абы-што, абы-які, абы-чый) захоўваюць месца на-

ціску ўтваральных асноў (займеннікаў хто, што, чый, які). Займеннікі з

часціцай -небудзь (хто-нёбудзь, што-нёбудзь, чый-нёбудзь, катдры-нё-
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будзь) маюцьдванаціскі:
ўтваральнай асновы (хг.
адмоўі не-.

на першай частцы захоўваецца месца націску
0, што і інш.), а ў другой частцы -- націск на

НАЦІСК ДЗЕЯСЛОВАЎ

ў 937. У залежнасці ад месца націску ў с
на аснове ці на флексіі -- вылучаюцц
словаў.
Акцэнтны тып А--ва ўсіх спрагальных формах нерухомына-

ціск на адным і тым жа складзе асновы: (пра)дчытаць -- (пра)чытаю,
(прадчытаеш, (пра)чытае, (пра)чытагм, (пра)чытаеце, (пра)чытаюць;
(пра)чытай, (пра)чытайма, (пра)дчытайце, (пра)чытаў, (пра)чытала
(ж., н. р.), (пра)дчыталі.

кцэнтны тып С--у прошлымчасе націск на апошнім складзе
асновы, а ў цяперашнімі будучымчасе і ў загаднымладзе -- на канчат-
ку: (за)снавёць -- (за)сную, (за)снуёш, (за)снуё, (за)снуём, (за)снуя-
цё, (за)снуюць, (за)сніій, (за)снуйна, (за)снійце, (за)снаваў, (за)сна-
вала (ж., н. р.), (за)снавалі.
Акцэнтны тып С--у прошлым часе націск на апошнім складзе

асновы, а ў цяперашнім і будучымчасе ва ўсіх формах, акрамя першай
асобыадзіночнага ліку,-- на аснове, у форме першай асобыадзіночнага
ліку і формах загаднага ладу -- на канчатку: (з)вазіць -- (з)важў,
(з)возіш, (з)возіць, (з)возім, (з)возіце, (з)возяць, (з)вазі, (з)вязёя,
(3)вазіце, (з)вазіў, (з)вазіла (ж., н. р.), (з)вазілі.
Акцэнтны тып Р --ва ўсіх формах цяперашняга і прошлага

часу націск на канчатку (у формах мужчынскага роду прошлага часу з
нулявым канчаткам умоўнынаціск на канчатку): (з)берагчы -- (з)бе-
рагу, (з)беражэш, (з)беражэ, (з)беражом, (з)беражацё, (з)берагуць,
(з)беражы, (з)беражэм, (з)беражыце, (з)бярог, (з)берагла, (з)берагло,
(з)бераглі.

Месца націску ў асабовых формах дзеясловаў цяперашняга (ці буду-
чага простага для дзеясловаў закончанага трывання) і прошлага часуі ў
формах загаднага ладу непасрэдна звязана са структурай дзеясловаў і
месцам націску ў пачатковай формеіх -- інфінітыве. Таму разгляд наці-
ску дзеясловаў мэтазгодна весці ў межах кожнага дзеяслоўнага класа
паасобку.

ловаформах парадыгмы --
а наступныя акцэнтныя тыпыдзея-

,

Націск дзеясловаў першага прадуктыўнага класа
:

ў 938. Дзеясловы І прадуктыўнага класа -- з інфінітывам на -аць
(яць), -эць (-ець) і формайтрэцяй асобы множнага ліку цяперашняга
(будучага простага) часу на -аюць (-яюць), -зюць (-еюць) -- належаць
да акцэнтнага тыпу А,-- у інфінітыве і спрагальных формах маюць
нерухомы паціск на адным і тым жа складзе асновы-- па каранёвай
частцыці на тэматычным галосным. ,

У дзеясловах гэтага класа ў залежнасці ад месца націску ў інфіпітыве
і парадыгме цяперашияга і будучага простага часу, у формах прошлага.
часу і ў формах загаднага ладу (на першым, другім, трэцім і наступных
складах) вылучаюцца групыАа, Аб, Ав і г. д. У дзеясловах групы А а
націск на каранёвым складзе асновы: кідаць, кідаю, кідаеш, кідае, кі-
даем, кідаеце, кідаюць, кідаў, кідала (ж., п. р.), кідалі, кідай, кідайма,
кідайце; кашляць, кашляю, каёшляеш, кашляе, кашляейл, кашляеце,
кашляюць, кашляў, кашляла (ж., п. р.), кашлялі, кішляй, кашляйма,
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кдшляйце; адолець, адолсю, адолееш, адолее, адолеем, адолееце, адо-

асюць, адолеў, адолела (ж., н. р.), адолелі, адолей, адолейлма, адолейце.

Дзеясловы групы Аб маюць націск па другім складзе асновы -- на

прымеце класа: вагаць, вагаю, вагасіч, вагае, вагаел, вагаеце, вагёюць,

вагаў, васала (к., в. р.), вагалі, вагай, вагайма, вагайце. Дзеясловы

групы Ав маюць паціск на трэцім складзе асновы-- на прымеце кла-

са: абараняць, абараняю, абараняеш, абараняе, абараняем, абараняеце,

абараняюць, абараняў, абараняла (к., Н. р), абаранялі, абараняй, аба-

раняйма, абараняйце; аслабёць, аслабёю, аслабёеш, аслабёе, аслабёем,

аслабёеце, аслабёюць, аслабеў, аслабёла (ж., Н. р.), аслабелі, (не)асла-

бёй, (не)аслабёйма, (не)аслабейце.

Для некаторых дзеясловаў у моўнай практыцы існуюць акцэпт

ныя дублеты, адзін з якіх з'яўляецца пормай,а другі -- рэгіяналіз-

мам ці запазычаннемз рускай мовы, Дублесты адзначаны для наступных

дзеясловаў (на першым месцы падаецца літаратурная норма, а на дру”

гім -- нелітаратурны варыянт групы Аа): адблець -- адалёць, бро-

снець -- браснёць, гушкаць -- гушкаць, ікаць -- ікаць, кідаць -- кідаць,

торкаць -- таркаць, хлёбаць -- хлябаць (схема 78 1, кідаць, адолець»);

грула Аб: блукаць - блўкаць, брыкаць -- брыкаць, вагёць -- вагаць,

гартаць -- гортаць, звягйць -- звягаць, лузёць -- лузаць, мігаць - мі-

гаць, мільгаць - мільгаць, ржавёць - ржавець, рыгаць (адрыгваць, ва-

нітаваць) -- рагаць, сігаць -- сігаць, сицтнёць -- смўтнець, (па)таў-

сцёць -- (па)дтоўснеце (схема 79 І, блукаць). Для інфінітываў шасці

дзеясловаў Беларуска-рускі слоўнік (1962) дапускае як норму варыянты

з выкарыстаннемУ якасці асноўнага таго, які ў ніжэйпрыведзеных парах

падаецца першым: гайдаць і гойдаць, гойсаць і гайсёць, лётаць і лятаць,

маргаць і моргаць, пбмятаць і памятёць, сёрбаць і сярбаць.

У моўнай практыцыназваная варыянтнасць распаўсюджваецца на

ўсю парадыгму: лётаць, лётаю, лётаеш, лётае, лётаем, лётаеце, лётаюць,

лётай, лётайма, лётайце, лётаў, лётала (ж., н. р.), лёталі і лятаць, ля-

таю, лятаеш, лятае, дятаем, лятаеце, лятаюць, лятай, лятайма, лятайце,

лятаў, лятала (ж., н. р.), ляталі.

Схема У? І

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах першага

прадуктыўнага класа

Акцэнтны тып А
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Назіранні па картатэцы Тлумачальнага слоўніка беларускай мовыі
ўласныя выбаркі з твораў мастацкай літаратуры сведчаць, што акцэнт-
ныя варыянты гайдаць -- гойдаць выкарыстоўваюцца шырока. Прыгэ-
тымзвяртае ўвагу, што кожныпісьменнік звычайна выкарыстоўвае адзін
з варыянтаў ці пераважна адзін, а другі толькі спарадычна. Варыянт
гайдаць (загайдаць, разгайдаць) зафіксаваны ў творах І. Арабейкі,
А. Асіпенкі, М. Аўрамчыка, Р. Барадуліна, Т. Бондар, ГІ. Броўкі, Я. Бры-
ля, А. Бялевіча, А. Вялюгіна, С. Гаўрусёва, Ю. Голуба, С. Грахоўскага,
А. Грачанікава, У. Дамашэвіча, А. Дзеружынскага, М. Дуксы, А. За-
рыцкага, В. Зуёнка, У. Караткевіча, К. Кірэенка, Г. Кляўко, А. Куляшо-
ва, А. Лойкі, М. Лужаніна, Ю. Лявоннага, В. Макарэвіча, У. Мяжэвіча,
П. Пестрака, П. Пранузы, І. Пташнікава, А. Пысіна, А. Савіцкага,
Б. Сачанкі, А. Сербантовіча, М. Танка, Р. Тармолы, П. Труса, М. Хведа-
ровіча, В. Хомчанкі, Хв. Чэрці, а варыянт гойдаць (за-, раз-) -- у творах
В. Адамчыка,А. Астрэйкі, А. Васілевіч, В. Вольскага, В. Вярбы, М. Га-
молкі, А. Звонака, В. Каваля, М. Калачынскага, У. Краўчанкі, Я. Купа-
лы, С. Кухарава, Е. Лось, У. Ляпёшкіна, М. Машары, І. Навуменкі,
М. Парахневіча, М. Паслядовіча, П. Пранузы, Э. Самуйлёнка, Я. Скры-
гана, М. Стральцова, Т. Хадкевіча, М. Хведаровіча, М. Чарота, К. Чор-
нага, І. Чыгрынава, І. Шамякіна, В. Шымука, Хв. Шынклера. Абодва
варыянтыгайдаць і гойдаць сустракаюцца ў Я. Коласа, І. Мележа.

Варыянт лётаць (злётаць, палётаць) зафіксаваны ў творах В. Адам-
чыка, Д. Бічэль-Загнетавай, Я. Брыля, В. Вярбы, А. Зарыцкага, У. Ка-
раткевіча, А. Карпюка, К. Кірэенкі, Я. Купалы,А. Савіцкага, Б. Сачанкі,
І. Шамякіна, а варыянт лятаць (злятаць, палятаць) -- у творах Алешкі,
Я. Брыля, В. Гарбука, У. Дубоўкі, У. Ляпёшкіна, І. Навуменкі, У. Ша-
хаўца, У. Шыціка.

Беларускія слоўнікі (БРС, РБС, РБС», ТСБМ) дзеясловы адблець,
гушкаць даюць з націскам на корані. Але ў практыцы бытуюць і вары-
янтыз націскам на тэматычным галосным адалёць, гушкаць (першы,
магчыма, пад уплывам рускай мовы, параўн. одолёть).

Указаная акалічнасць знайшла сваё адлюстраванне і ў мастацкай
літаратуры, дзе сустракаюцца абодва акцэнтныя варыянты названых
дзеясловаў з перавагай варыянта з націскам на корані.
“Для дзеяслова адолець рашуча пераважае варыянт з націскамна ко-
рані: адолець (А. Александровіч, Р. Барадулін, А. Васілевіч, Я. Васілё-
нак, В. Вітка, І. Гурскі, С. Дзяргай, К. Камейша, У. Караткевіч, А. Кар-
пюк, К. Кірэенка, Я. Колас, А. Кулакоўскі, А. Куляшоў, Я. Курто,І. Ме-
леж, Б. Мікуліч, І. Навуменка, І. Новікаў, П. Прануза, М. Пянкрат,
М. Смагаровіч, М. Танк, Н. Чарнушэвіч, У. Шыцік), адолею (К. Кірзен-
ка, М. Лобан, І. Чыгрынаў), адолее (С. Грахоўскі, А. Дзеружынскі,
У. Краўчанка, І. Мележ, ІІ. Пестрак, У. Шыцік), адолеем (А. Пальчэў-
скі, П. Пестрак), адолеегце (А. Кучар), адолеюць (П. Пестрак, М. Пян-
крат, У. Шыцік), адолеў (Р. Барадулін, С. Гаўрусёў, У. Дубоўка, Я. Ко-
лас, У. Краўчанка, І. Мележ, І. Навуменка, І. Новікаў, М. Пянкрат,
А. Савіцкі, М. Смагаровіч, А. Якімовіч), адолела (В. Быкаў, А. Васіле-
віч, Ц. Гартпы, П. Глебка, А. Кулакоўскі, І. Мележ, Р. Няхай, А. Чарны-
шэвіч), адолелі (В. Быкаў, С. Грахоўскі, С. Кухараў, М. Лупсякоў,
В. Макарэвіч, А. Марціновіч, І. Мележ, І. Навуменка,І. Новікаў, М. Хве-
даровіч, У. Шахавец, У. Шыцік).

Варыянт з націскам на тэматычным галосным сустракаецца рэдка:
адалёці (Я. Купала), адалёць (Хв. Чэрня), адалёеш (К. Кірэенка), ада-
лёе (М. Пянкрат), адалёў (І. Мележ).

У дзеяслове гушкаць месца націску можна вызначыць толькі па вер-
шаваных тэкстах.

  
 

А03;



Гушкаць: Зажурбоціліся птушкі, пазіраючына пяі: -- А хто нашых

дзетак гўшкаць будзе ў голлі дзень прыдні? (А. Бялевіч); Ён ішоў і ма-

рыў, як ён дома, Будзе гушкаць сына на руках (К. Кірэенка); Хароткі

вельмі век у птушак -- Нат не заўважыць чалавек, Але як шмат ім трэ-

ба гушкаць галін і пець за гэтывёк (П. Прыходзька); Вясёлыя дачушкі,

на матак усе падобны. Хачу вас ветрам гушкаць пад небам ясным, род-

ным (Я. Пушча).
Гушкаю: -- ў пуні на качэлях гушкаю ў вечаровычас, і вочы нечыя

праз шчэлі глядзяць, як некалі, на нас (М. Смагаровіч); На руках я

гушкаю сонца, на сваіх мазольных руках (Р. Тармола).

Гушкаеш: Працуеш ты і ноч і дзень, каменні амываеш, прад непаго-

даю -- гудзеш, пад сонцам нас гушкаеш (П. Прыходзька).

Гўшкае -- гушкае: Яшчэ і дагэтуль планету гушкае той залп. (П. Ма-

каль); старая елка на касматых цёмных лапах спрытна гўшкае вавёрку

(П. Панчанка); З чым параўнаць яе? З вясельнай стужкаю, што на тра-

ве пакінута нявестай? З ракой вясенняй, што зарніцы гўшкае (М. Кала-

чынскі); Яна мяне гушкае, і часам мне здаецца, што ўсюдыёсць такая,

але не так пяецца (Ю. Свірка); А лес зялёны цень вакол гушкае

(А. Лойка).
Гўшкаюць -- гушкаюць:-- Віват, ксёнджа наш вяльможны. 1 ўстаюць

ураз паны, момант -- чаркі ўсе парожны, князя гўшкаюць яны (Я. Ко-

лас); Вітаюць, цалуюць, як госця, і гўшкаюць хлопца ў паветры (Я. Ко-

лас): І ціха гушкаюць іх вёсны на ўлонні радзімай зямлі (П. Пры-

ходзька).

Пагўшкай: Бегае, шчабеча: -- ты мяне пагушкай,-- птушанё малое,

лілая дачушка (А. Астрэйка); На чаўне пагўшкай, хваляў мовай шчы-

рай раскажы, як птушкі адляталі ў вырай (М. Маляўка).

Націск дзеясловаў другога прадуктыўнага класа

6 939. Гэты клас складаюць дзеясловы, што ў інфінітыве маюць су-

фікс -ну, які захоўваецца ў формах прошлага часу, а ў формах цяпераш-

няга (будучага простага) часу і загаднага ладу выступае ў выглядзе -н-:

кінуць -- кінуў, кінула, кінулі, кіну, кінеш, кіне, кінем, кінеце, кінуць,

кінь, кіньма, кіньце. Дзеясловы другога прадуктыўнага класа ў залежіна-

сці ад месца размяшчэння націску ў формах парадыгмы размяркоўва-

юцца па трох акцэнтных тыпах -- А, В, С.

5 940. Акцэнтны тып А складаюць дзеясловы, якія ў інфінітывеі

ва ўсіх формах цяперашняга (будучага простага) часу, загаднага ладу

і прошлага часу маюць нерухомы націск па адным і тым жа складзе

асновы: глянуць, гляну, глянеш, глянем, глянеце, глянуць; глянь, глянь-

ма, гляньце; глянуў, глянула, глянулі (схема Мэ 9, глянуць). Да гэтага

тыпу належаць дзеясловы ахнуць, бліснуць (пра-), блякнуць (з-, па-),

боўтнуць (з-), бракнуць (на-, раз-), булькнуце, буркнуць, бўхнуць (на-,

раз-), віснуць (аб-, ад-, з-, на-, па-, пра-), войкнуць, гвыкнуць (аб-, ад-, з-,

на-, пры-), вянуць (аб-, з-, за-, па-, пад-, пра-,пры-), гаркнуць, гёснуць

(з-, за-, па-, пры-), гаўкнуць, гікнуць, гінуць (з-, За-, па-), глухнуць (а-,

пры-), глянуць (за-, пра-, уз-), гмыкнуць, грікнуць, грымнуць, гыркнуць,

дзьмўхнуць (з-, пра-), дунуць, ёкнуць, жоўкнуць (з-, па-, пры-), жіхнуць

(з-, па-, пад-, пры-), ікнуць, капнуць, кінуць (а-, ад-, да», за-, на-, па-,

пад-, пера-, пра-, рас-, ё-, у-), клікнуць (а-, ус-), клюнуць (пра-), крак-

нуць, крыкнуць, лінуць, ліпнуць (аб-, ад-, за-, на-, пры-, у-), лопнуць, лў-

снуць, ляпнуць, ляснуць, мацнуць, мёркнуць (з-, пры-), моўкнуць (з-, за-,

пры-), -мякнуць (аб-, ад-, з-, раз-), пікнуць, піснуце, плёхнуць, плюнуць

(пера-, с-), плюхнуць, пляснуць, пухнуць (а-, за-, на-, па”, пад-, пры-,
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рас-, с-, ус-), пырснуць (с-, у-), пырхнуць (пера-, с-, ус-), рынуць (ад-,
3-), рыпнуць, рЭзнуць, свіснуць (пад-, пры-), сёрбнуць, скокнуць (ад-,

да-, за-, пад-, пера-, пры-), скрыпнуць, слёпнуць (а-, па-), -слізнуць (а-,

са-), смыкнуць, стрэльнуць, сунуць (а-, аб-, ад-, за-, на-, па-, пад-, пера-,
пра-, пры-, рас-, с-, у-), стукнуць (пры-), сцёбнуць (пад-), сыкнуць, сып-

нуць, торкнуць (за-, у-), трэснуць, тупнуць (праы-), тўхнуць (а-, за-, па-,

пра-, пры-, с-), Тыкнуць, тыцнуць, фуўкнуць, феркнуць, хапнуць, харк-

нуць (ад-), хвоснуць (пад-), хлынуць (ад-, на-, пры», с-), хруснуць,ці-
снуць (аб-, ад-, да-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, пры-, рас», с-, у-),

ціўкнуць, цыркнуць, цяўкнуць, чахнуць (а-, аб-, за-, пра-, с-), шарахнуць,

шлёпнуць, шчоўкнуць (за-), шэрхнуць (аб-, за-, па-, пад-, с-), яўкнуць.

У моўнай практыцы адзначаны некаторыя адхіленні -- выпадкі

пераносу націску ў інфінітыве і формах прошлага часу на апошні галос-
ны асновы, а ў формах цяперашняга (будучага) часу і загаднага ладу --

на флексію, Падобныя адхіленні сустракаюцца ў дзеясловах бліснуць,

боўтнуць, булькнуць, буркнуць, бухнуць, гікнуць, глўхнуць, грымнуць,

дзьмўхнуць, дрыгнуць, дўнуць, заглянуць, ікнуць, лінуць, лснуць, мёц-

нуць, пікнуць, піснуць, плюхнуць, пеірхнуць, рыпнуць, сёрбнуць, скрып-

нуць, слёпнуць, смыкнуць, сцёбнуць, сыікнуць, сыпнуць, ТЫкнуць, фук-

нуць, хвоснуць, цыркнуць і некаторых іншых (схема Ме 92, ікнуць).

Асобныя выпадкі пераносу націску ў дзеясловах акцэнтнага тыпу А

на флексію сустракаюццаі ў творах мастацкай літаратуры (у паэзіі),

дзе выкарыстанне варыянта з флексійнай (канцавой) акцэнтуацыяй вы-

клікана неабходнасцю рыфмы. Напрыклад, у ранніх творах Янкі Купа-

лы: Я не для вас, паны, о нё, падчас збываюся спакою, каліў вачах сля-

за бліснё, маркотнай вызвана душою -- я не для вас, паны, о не! Я не

бля вас, паны, о нё, пяю. Вам не паняць мучэння; вам ваша сэрца не

дрыгнё на голас братняга цярпення; Адгукніся душа, песняй звонкай

грымні. Няхай песня з віхрамі памчыцца. У братніх сэрцах няхай разга-

рацца агні, думы новай пальюцца крыніцай,

5 941. Акцэнтны тып В уключае дзеясловыз націскам на апошнім

складзе асновы ў формах прошлага часу і на флексіі ў формах цяпераш-

няга (будучага) часу і загаднага ладу: гукнўць -- гукну, гукнёш, гукнё,

гукнём, гукняцё, гукнуць; гукні, гукнём, гукніце; гукнўў, гукнула

Ск., н. р.), гукнулі (схема Мэ 2, гукнуць). Да гэтага тыпу адносяцца

дзеясловы акунўць, балбатнуць (з3-), брахнуць (з-), брыкнуць (з-, пад-

у-), ваганўць, варухнуць (з-, па-, уз-), вільнуць (ад-, у-), -вінўць

(аб-, з-, за-, пад-, раз-, у-), вярнуць (ад-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пры-,

раз-, у-), гайдануць, глыніць (ад-, за-, па-, пра-), глытніць, грызаніць,

гукнўць, дзеўбанўць, дзюбанўць, джгануць, дрыганўць дыхнуць (ад-,

пера-, пра-, у-, цз-), жахніць, (з-), жыгануць, заглянўць, замкнуць, за-

плікнуць, звіхніўць, зірнуць (а-, за-), зыбануць, зяўнуць зяхніць (па-),

імкнўць, казырніць, калупніць (ад-, за-, пад-, с-, у-, ус-), калыхніць (с-,

ус-), кальнўць, капнўць, кашляніць, кіўнуць, крутнўць, кульнўць, кус-

ніць, лізніць (аб-, 3-), мазануць, мазнуць, маргнуць, мармытнуць, мат-

нўць, махнуць (аб-, ад-, з-, за-, пад-, пера-, уз-), мнільганўць, мінўць

(аб-, пра-), -мкніць (ада-, за-), нырнуць (пад-), нюхніць, падмануць,

папракнуць, пеканіць, піхнуць (ад-, пад-, с-, у-), пнуць (ада-, за-), пуж-

ніць (пры-), пхнўць (ада-, за-, на-, па-, пада-, пера-, пра-, раза-, са- у.

ува-), рагатнўць, разанўць, рванўць, рызыкнуць, рыскніць, садануць,

сапніць (ад-), секануць, сербанўць, скавытнуць, скрабянуць, скрыганіць,

скубанўць, ёкубяніўць, слізганць, сцебанўць, тарганўць, тармазнуць,

ткнуць (аба-, ада-, за-, на-, па-, пада-, пера-, пра-, пры-, у-, уза-), тнуць

(у-), тузануць, турніць, піхніць, уракнуць, хінуўць (а-, ад-, за-, на-, пад-,

пры-, рас-, с-), хіснуць (ад-, па-, с-), хлебануўць, чхнуць, шарганіўць, шап-
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Схема М 2

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах другога прадуктыўнага класа

 

 

Акцэнтны тып А Тып В Тып С

пф. глянуць ікнуце гукнуць гарнўць

Цяп. адз. І ас. - -- г ша а

2 ас. -і -- зі- а а

Зас. -і - “І - Ан гі ра

мн. 1 ас. -і -- р - к 2] -

9 ас. - г і Шш

Зас. -і - “І -- ша аі

Пр. адз. М. “р “н - н а

ж 2 С 2Дс
н. ар А.Н - а. - а...

МН. зар А.І - а .--

Заг. адз. 2 ас. --і з па ы

мн. І ас. -4 - - З а аа

Эа. Я -- АІ - Аа. - а Іі

нўць, шмаргануць, шпурнуць (ад-, да-, за-, пад-, пера-), штурхнўць

(ад-, за-, на-, пад-, пера-, пра-, са-, у-), шчыпнуць (ад-, у-), шыбаніць.

ў 949. Акцэнтны тып С аб'ядноўвае дзеясловы, у якіх у формах про-

шлага часу націск на апошнім складзе асновы, у форме першай асобы

адзіночнага ліку цяперашняга (будучага) часу -- на флексіі, ва ўсіх

іншых -- на аснове, а ў формах загаднага ладу -- на флексіі: гаряўць--

гарнў, горнеш, горне, горнем, горнеце, горнуць, гарні, гарнём, гарніце,

гарнуў, гарнула (ж, н. р.), гарнілі. Да тыпу С належаць дзеясловы аб-

маніць, абярнуць, апраніць, вярнуць (ад-, за-, на-, па-, у-), гарніць (а-,

аб-, ад-, з-, за-, на-, пад-, пера-, пра-, пры-, раз-, у-), дасягнуць (і вары-

янт па тыпу В), падманўць, тануць (за-, па-, у-), цягнуць (аб-, ад-,за-,

на-, па-, пад-, пера-, пры-, рас-, с-, ў-).

Націск дзеясловаў трэцяга прадуктыўнага класа

6 943. Гэты клас складаюць дзеясловыз асновай інфінітыва на -аваць

(яваць), а ў форме трэцяй асобы множнага ліку цяперашняга (будуча-

га простага) часу з асновай на -уюць (-ююць).

Пераважная большасць дзеясловаў гэтага класа ў інфінітыве мае

паціск на апошнім зычным асновы-- будаваць, гадаваць, гуляць, стыму-

ляваць; дрэсіраваць, камандзіраваць. Невялікая група дзеясловаў на

гаваць у інфінітыве націск мае на каранёвай частцы -- балаваць, лёта-

ваць, плёваць, радаваць, і дзеясловаў на -іраваць -- на першым складзе

суфіксальнай часткі (ір) -- абаніраваць, візіраваць.

У залежнасці ад асаблівасці рэалізацыі націску ў формах парадыгмы

уяперашияга (будучага) часу, прошлага часу і загаднага ладу дзеясловы

трэцяга прадуктыўнага класа належаць да двух акцэнтных тыпаў -- А

і В.
б 944. Акцэнтнытып А -- нерухомы націск на аднымі тым жа скла-

дзе асновы -- уключае ўсе, акрамя дзевяці, што належаць да акцэнтнага

тыпу В, дзеясловытрэцяга прадуктыўнага класа. Яны падзяляюцца па

падтыпыАаі Аб.
Групу Аа складаюць дзеясловы, у якіх у парадыгме націск пры-
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падае не па апошні склад асновы-- па каранёвую частку ці на першы

склад суфікса -іраваць: балаваць -- бёлую, балцеш, балце, балуем, ба-

луеце, балуюць, балаваў, балавала (ж., н. р.), балавалі; балуі, балуіма,

балуйце; дазіраваць -- дазірую, дазіруеш, дазіруе, дазіруем, дазіруеце,

дазіруюць, дазіраваў, дазіравала (к., н. р.), дазіравалі, дазіруй, дазіруй-

ма, дазіруйце (схема М? Э, балаваць).

Да гэтай групы належаць:

а) дзеясловыз суфіксам -аваць: апасродкаваць, арудаваць (па-),

балаваць (з-, за-, на-, па-, раз-), дзякаваць (ад-, па-), дырэктарстваваць,

дасаваць, лётаваць  (За-, пера-), мілаваць (па-), наслёдаваць

(у-), пакўтаваць (ад-, па-, пра-), парадкаваць (па-, пад-, прыг,с» у-),

пёставаць (а-, ад-, па-), плёваць (аб-, на-, па-, пра”, с:), рёдаваць (аб-,

ла-), рэктарстваваць, соваць (па-, рас-) і некаторыя іншыя;

б) дзеясловы з суфіксам іраваць: абаніраваць, афішыраваць (па-,

раз-), базіраваць, візіраваць (за-), гастраліраваць, дазіраваць (раз-),

нарміраваць (па-), нікеліраваць (ад-, па-), пламбіраваць(за-, рас-), фан-

тазіраваць (за-, на-, па-, с-), фармуліраваць (с-), функцыяніраваць, фар-

сіраваць, шаржыраваць, штудзіраваць (пра-), эвакуіраваць і інш.

Пераважная ж большасць дзеясловаў акцэнтнага тыпу А адносіцца

дагрупы Аб. У іхва ўсіх формах парадыгмы націск на апошнімга-

Лосным асновы: векаваць -- вякўю, вякуеш, вякўе, вякўем, вякуеце, вя-

кўюць, векаваў, векавала (жк., н. р.), векавалі, вякій, вякуйма, вякуйце;

класіфікаваць -- класіфікўю, класіфікуеш, класіфікце, класіфікуем, кла-

сіфікўеце, класіфікуюць, класіфікаваў, класіфікавёла (ж., Н. р.), класі-

фікавалі, класіфікуй, класіфікуйма, класіфікуйце; ідэалізаваць, ідэалі-

зую, ідзалізуеш, ідэалізіе, ідэалізўем, ідэалізуеце, ідэалізуюць, ідэаліза-

ваў, ідэалізавала (ж. н. р.), ідэалізавалі, ідзалізўй, ідэалізуйма,

ідэалізўйце; браніраваць - бранірўю, браніруеш, браніріе, браніруем,

браніруеце, браніруюць, браніраваў, браніравала (ж, н. р.), бранірава-

лі, браніруй, браніруйлма, браніруйце (схема М? З, векаваць).

Да групы Аб належаць:

а) дзеясловы з суфіксам -аваць (-яваць): адукаваць, акампанавёць,

апекавёць (па-), апылкавёць, атакаваць (за-, контр-), банкаваць (да-,

па-), баранаваць (ад-, за-, па-, пера-, пра-, раз. уз-), блазнаваць (з-,

па-), бетанаваць (за-), бракаваць (ад-, з-, за-, на-, па-, пера-, раз-), бра-

шураваць (з-), брукаваць (да-, за-, па-, пад-, пера-, пра-, прыс, у-), буда-

ваць (ад-, з-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пры-, раз-), вандраваць (аб-, ад-,

за-, па-, пера-, пры-), вапнаваць (па-, пра-), васкаваць (на-, па-, пад-,

пра-), векаваць (з-, пера-), веславаць (ад-, да-, за-, па-, пад-, пра-, пры-),

віраваць (за-), выдаткаваць (пера-), гараваць (ад-, да-, за-, па-, пера-,

пра-), гаспадараваць, гіпербалізаваць, -граваць (аба-, ада-, вы-, на-,

пада-, пана-, папа-, пера-, пра-, пры-, са-), групаваць (з-, пера-), даміна-

ваць, дараваць (аб-, па-), дзякаваць (ад-, па-), дняваць (за-, пера-), дру-

кавёць (ад-, да-, на-, па-, пад-, пера-, прыг, у-), дыпламавёць, дыскаваць

(пра-), дыскрымінавёць, дэкламаваць (пра-), дэмакратызаваць, жабра-

ваць (на-, па-), жартаваць (па-), зімаваць (ад-, да-, за-, пера-, пра-), зла-

ваць (за-, па-, раз-, у-), знаменавёць (а-), ігнараваць, -іграваць (аб-, ад-,

вы-, да-, за-, на-, пра-, раз-), ілюмінаваць, інвентарызаваць (пра-), інкры-

мінаваць, інфармаваць (па-, пра-), каваць (а-, ад-, да-, за-, на- над-, па-,

пад-, пера-, пра-, пры-, рас-, с-), канфіскаваць, каркаваць (ад-, за-),

кіраваць (да-, на-, па-, пад-, с-), клейяаваць (да-, за-, па-, пера-), кры-

тыкаваць (па-, рас-), кукаваць (ад-, да-, за-, на-, па-, пра-, с-), дадка-

ваць (пры-, у-), лямаваць (аб-, пад-), маляваць (аб-, ад-, да-, за-, па-,

пад-, пера-, пры-, раз-), маракаваць (па-), маскаваць (дэ-), меркаваць

(аб-, па-, пры-, раз-, перараз-, прые, у-), мілаваць (за-, на-, па-), мура-
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вёць (аб-, да-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пры-, у-), нармаваць, начаваць
(да-, за-, па-, пера-), пакаваць (да-, за-, на-, пера-, рас-, с-, у-), пампа-
ваць (ад-, на-, пад-, пера-), панікавёіць (за-), парабкавёць (па-), піла-
саць (а-, ад-, да-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, рас-, с-), правакаваць
(с-), практыкаваць (на-, с-), публікаваць (а-), ракіравёць, раўнаваць
(аб-, з-, за-, па-, пад-, пры-, раз-, у-), рызыкаваць (па-), рэгістравёць
(за-, пера-), свідраваць (да-, на-, па-, пра-, рас-), святкаваць (ад-, да-,
за-, па-, пра-), сілкаваць (пад-), смакавіць (аб-, па-, рас-), смуткаваць
(за-, па-, пра-), снаваць (а-, да-, за-, на-, па-, пера-), сумаваць (за-, па-,
пра-), такаваць (за-), тыякаваць(а-, за-, па-), тэлеграфавёць, фабрыка-
вёць (с-),фармаваць (ад-, дэ-, с-), фільтраваць (ад-, пра-), хітраваць
(аб-, па-, пера-, с-), цікаваць (пад-, пры», с-, у-), цыраваць (за-, па-, пад-),
чараваць (а-, за-, на-, пры-, рас-), шараваць (аб-, ад-, на-, па-, пра-, с-),
шаткаваць (на-, па-, с-), шмараваць (аб-, за-, на-, па-, пра-), шнуравёць
(за-, пра-, рас-), экзаменавёць (пера-, пра-), яравізавацьі іцш.;

б) дзеясловы з суфіксам  -фікавёць, -іфікаваць;: газіфікаваць,
ідэнтыфікаваць, інтэнсіфікаваць, кадыфікаваць, кваліфікаваць
(дыс-, дэ-, пера-), кінафікаваць, класіфікаваць, мадыфікаваць,
містыфікаваць, муміфікаваць, персаніфікаваць, радыёфікаваць, ратыфі-
каваць, скарыфікаваць, спецыфікаваць, тарыфікавёць, уніфікаваць,
фальсіфікаваць (с-), цеплафікаваць, электрафікавёцьі інш.;

в) дзеясловы з суфіксам -іравёць: дрэсіраваць, камандзіраваць, па-
ралізавацьі інш. .

Для некаторых дзеясловаў групыАа ў моўнай практыцысустракаюц-
ца адхіленні -- перанос націску пад уплывам дзеясловаў групы Аб
на апошні галосныасновыў інфінітыве і формах цяперашняга (будучага)
часу, прошлага часу і загаднага ладу. Гэта сустракаецца ў дзеясловах
балаваць, ласаваць, нарміраваць (схема Мэ З, балаваць). У дзеясловах
групы Аб акцэнтная варыянтнасць не зафіксавана.

ў 945. Да акцэнтнага тыпу В адносіцца 9 дзеясловаў трэцяга пра-
дуктыўнага класа: аснаваць, бляваць (а-, за-, на-), жаваць (аб-, ад-, да-,
з-, на-, па-, пера-), кавёць (а-, да-, за-, на-, па-, пад-, пера-, рас-, с-, у-),
кляваць (аб-, да-, за- па-, с-), пляваць (а-, за-, на-, па-), псаваць (на-,

Схема М 38

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах трэцяга прадуктыўнага класа

Акцэнтны тып А Акцэнтны тып В

Інф. балаваць векаваць аснавёць

Цяп. адз. 1 ас. -) -- -- а, арыі
2 ас. Т] -

і

- АМ ая Я

З а. І - - аа н. -

мн. І ас. Д І -- АМ - А

За. Д. -І -- -- ша АІ --

Зас. -ў -Іі -- а А.А.

Пр. адз. м. ро ам а...
ж. рата аа а, аа а а шш а а рач ра

н арАІ -
Мн. аа а.а. а... а

Заг. адз. 2ас. І -- шш --
мн. І а. і - -- а - сі -

За. - -І - ан - М Ё --

408



па-, пера-), снаваць (а-, аба-, да-, за-, на-, па-), цкаваць (за-, на-, па-,
пад-), Яны маюць рухомынаціск--на апошнім галосным асповыў фор-
мах прошлага часу і загаднага ладу і па флексіі ў формах цяперашцяга
(будучага) часу: аснаваць -- асную (аснуў-у), аснуёш (аснуў-ёш), аснуё
(аснуў-ё), аснуём (аснуў-бм), аснуяцё (аснуў-ацё), аснуюць (аснуі-ўць),
аснаваў, аснавала (ж., н. р.), аснавалі, асиўй (аснуі), аснўйма (аснўў-
ма), аснўйце (аснўў-це) (схема /? 9, аснаваць).

Націск дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа

ў 946. Да чацвёртага класа належаць дзеясловы, інфінітывы якіх
заканчваюццана -іць (-ыць), а форма З-яй асобы множнага ліку мае
канчатак -яць (-аць) (садзіць -- садзяць, лячыць -- лечаць). Клас гэты
па колькасці аб'яднаных у ім дзеясловаў з'яўляецца самым шматлікім.

У залежнасці ад месца націску ў інфінітыве дзеясловы чацвёртага
прадуктыўнага класа дзеляцца на дзве групы з націскам на аснове
(аздобіць, бавіць, марыць, радзіць) і з націскам на галоснымі, ы, які
з'яўляецца прыметай класа (аднавіць, бараніць, вяршыць, лячыць).
Колькасна абедзве групы прыкладна аднолькавыя.

У залежнасці ад размяшчэння націску ў формах парадыгмыдзеясло-
вы чацвёртага прадуктыўнага класа адносяцца да акцэнтных тыпаў А,
В, С.

ў 947. Да акцэнтнага тыпу А належаць дзеясловы,у якіх ва ўсіх
формах цяперашняга (будучага) часу, прошлага часу і загаднага ладу
націск прыпадае на адзін і той жа склад асновы: марыць, жару, марыш,
марыць, марым, марыце, мараць, марыў, марыла (ж., н. р.), марылі, мар,
марма, марце (схема Мэ 4, марыць). У тып А ўваходзяць дзеясловыада-
собіць, аздобіць (пры-), аркаёніць (за-), ахвоціць (ад-, за-, пад-, пры-,
раз-), бавіць (ад-, да-, з-, за-, на-, над-, па-, пад-, пера-, пра-, пры-, раз-,
у-), бадзёрыць (пад-, уз-), барабаніць (ад-, за-, па-, пра-), бачыць (вы-,
неда-, па-, пера-, пра-, у-), блізіць (на-, пры-), брўдзіць (з-, за-, на-, па-,
пера-), брыдзіць. (з-, на-), буяніць (на-, па-), бянтэжыць (з-), вабіць
(з-, за-, па-, пад-, пера-, пры-), важыць (аб-, ад-, да-, з-, за-, на-, неда-,
па-, пера-), вёрыць (да-, з-, за-, па-, пра-), -вёсіць (ад-, з-, за-, на-, па-,
пад-, пера-, пры-, раз-), -водзіць (аб-, ад-, да-, з-, за-, на-, наз-, напера-,
па-, паад-, пад-, наз-, паза-, пана-, папера-, папры-, параз-, пера-, пра-,
пры-, раз-, у-, цз-), вудзіць (на-, па-, пера-), вярэдзіць (з-, на-, па-, раз-,
у-) і інш.

Некаторыя дзеясловы гэтага акцэнтнага тыпу выступаюць як вары-
янты адпаведных дзеясловаў акцэнтнага ты пу С, напрыклад вярэдзіць
да верадзіць, лўчыць да лучыць, патроіць да патраіць, узгодніць да ўзгад-
ніце ці з'яўляюцца нарматыўным варыянтам, да якога БРС дапускае
варыянт, што адносіцца да акцэнтнага тыпу С, напрыклад марачыць да
марочыць. Адзначаны і адхіленні, ваганне месца націску (на лершым
месцы ў кожнай парыдаецца нарматыўнынаціск): брудзіць -- брудзіць,
вудзіць -- вудзіць, вўзіць -- вузіць, галібіць -- галубіць, кроіць -- кра-
іць, мазоліць -- мазаліць, нўдзіць -- нудзіць, павёданіць-- паведаміць,

пацвёрдзіць -- пацвярдзіць, пёрчыць -- пярчыць, пёсціць -- пясціць,
поўніць -- паўніць, пўдрыць -- пудрыць, пустошыць -- пусташыць, пі-
чыць -- пучыць, раздвоіць -- раздваіць, разносіць (занесці многім) --
разнасіць, разрэдзіць -- разрадзіць, смёціць -- смяціць, століць -- ста-
ліць, таўсціць -- тлусціць, трудзіць -- трудзіць, спустошыць -- спуста-
шыць, старыць -- старыць, унурыць -- унурыць. Адпаведныя адхіленні
адзначаныі ў формах парадыгмы (схема Л? 4, вудзіць). ,

ў 948. Да акцэнтнага тыпу В адносяцца дзеясловы, якія ў формах
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прошлага часу маюць націск на апошнім галосным асновы, а ў формах

цяперашняга (будучага) часу і загаднага ладу -- на канчатку: вініць --

віню, вініш, вініць, вінім, вініцё, віняць, вініў, вініла, вінілі, віні, вінём,

вініце (схема М? 4, вініць). Сюды належаць дзеясловы абагаціць, аснас-

ціць, бамбіць (раз-), благаславіць, бубніць (за-, па-, пра-), будзіць (па-),

бурліць (за-, па-), вініць (аб-), віхрыць (за-), гніць (аб-, да-, з-, за-, па-,

пад-), граміць (па-, раз-), графіць (ад-, на-, пера-, пра-, раз-), грубіць

(на-, па-, 3-), даражыць (па-, пера-, пра-), дыміць (аб-, за-, на-, па-, пра-),

Зарадзіць (пра зброю), закабаліць, кадзіць (па-, пад-), кіпяціць (за-, на-,

па-, пад-, пера-, пра-, ус-), кісліць (пад-, пера-), кляйміць (за-), кпіць

(а-, на-, па-), радніць (з-, па-), руліць (за-, пад-), рысіць, рыхліць (пад-,

раз-, уз-), сарамаціць (а-, за-, на-, па-, пры-), скабіць (тэхн.), сказіць,

слядзіць (на-), сніць (да-, на-, пера- пры-, са-), узбагаціць, уясніць, ха-

міць (на-), хандрыць (за-, па-), хітрыць (аб-, па-, пера-, с-), цямніць (за-,

пры-), цясніць (ад-, па-, с-), чадзіць (за-, на-) і некаторыя іншыя.

Адхіленні сустракаюцца ў дзеясловах аснасціць, бубніць, віх-

рыць, кісліць, руліць, рысіць, рыхліць, скабіць, узбагаціць, хітрыць, ча-

дзіць, чмуціць, у якіх У інфінітыве і ў формах парадыгмы часам націск

перасоўваецца на адзін склад к пачатку слова,

5 949, У акцэнтны тып С уваходзяць дзеясловы з рухомым націс-

кам: у формах прошлага часу націск на апошнім галосным асновы, У

формах першай асобы цяперашняга (будучага) часу і загаднага ладу

на флексіі, а ва ўсіх іншых формах цяперашняга (будучага) часу на

аснове: варыць -- вар, варыш, варыць, варым, варыце, вараць, варыў,

варыла (ж., Н. р.), варылі, вары, варэм, варыце (схема Ф 4, варыць).

Да тыпу С належыць пераважная большасць дзеясловаў чацвёр-

тага прадуктыўнага класа: баразніць (з-, па-, пра-), бараніць (а-, ад-,

за-, раз-, у-), блудзіць (з-, за-, па-, пра”, пры-), брадзіць (ад-, да-, за-, па”,

пера-), будзіць (а-, з-, па-, пера-, пра-, раз”, уз-), бураць(а-, за-, па-, раз-,

уз-), бяліць (а-, ад-, да-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, прыс, у-), вадзіць

(аб-, з-, на-, па-, пера-, пра-), вазіць (аб-, ад-, з-, за-, на-, па”, пера-, пра-),

валіць (аб-, ад-, да-, за-, на-, па» пра-, пры-), варыць (аб-, ад-, з-, на-,

ла-, пад-, пера-, пра-, пры-, раз-, у-), вастрыць (аб-, ад-, да-, з-, за-, на-,

ла-, пад-, пера-), верадзіць (на-, па”, пад-, раз-, у-), весяліць (па-, пад-,

раз-, цз-), гаварыць (а-, аб-, ад-, да-, з-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-,

пры-, у-), гадзіць (да-, з-, за-, па-, пад-, у-), гаіць (з-, за-, па-, пад-, пры-),

галасіць (а-, ад-, за-, па-, пра-), галіць (а-, аб-, ад-, да-, з-, за-, па-, пад-,

пера-, пра-), гаманіць (ад-, за-, на-, па-, пра-, у-), гарадзіць (а-, аб-, ад-,

да-, з-, за-, пера-, пры-, раз-, у-), гасіць (за-, па-), гасціць (ад-, да-, за-,

на-, па-, пра-, у-), гаціць (за-, пера-), гнаіць (з-, за-, на-, па-, пад-, пера-,

пры-, у-), гнявіць (па-, раз-, у-), гразіць (на-, па-, са-, пры-), грузіць (ад-,

да-, з-, за-, на-, неда-, па-, пад-, пера- раз”,у» уз-), губіць (з-, за-, па-,

раз-), гусціць (з-, за-, пера-), давіць (ад-, з-, за-, па-, пера-, пры”, раз-),

даіць (ад-, з-, на-, па-, пера-, раз-), дарыць (а-, аб-, ад-, за-, на-, па-,

пера-, раз-), дваіць (па-), дзівіць (з-, на-, па-), дзяліць (а-, аб-, ад-, на-,

ла-, пера-, у-), драбніць (з-, на-, па-, пера-, раз-), дражніць (з-, за-, па-,

пера-, пра-, раз-, у-), дружыць (з-, па-, пра-, у-), дубіць (да-, на-, па»

пера-, пра-, пры-), дурыць (аб-, за-, на-, па-, раз-) і інш.

Каля ста дзеясловаў акцэнтнага тыпу С у моўнай практыцы маюць

варыянты па ўзору акцэнтнага тыпу В. Да ліку такіх дзеясловаў нале-

жаць: абвясціць, арасіць, асвяціць, асіраціць, ацяпліць, баразніць, веся-

ліць, вяршыць, гадзіць, гасціць, гаціць, глуміць, гнусіць, гнявіць, еняз-

дзіцца, грашеіць, дваіць, дваіцца, драбіць, драбніць, жаўціць, жывіць,

залаціць, зачарніць, зачасціць, зачырваніць, Зеляніць, значыць, іскрыць,

караціць, кругліць, кружыць, ледзяніць, лудзіць, ляшыць, матлашыць,
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Схема 75 4

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах чацвёртага прадуктыўнага класа

Акцэнтны тып А

 

 

 

 
 

 

Інф. марыць , лічыць вудзіць

Цяп. адз. І ас. - -- га Шш

2 ас. -Д -- М - а ая

З ас. -і -- “І - М -

мн. Та. М - АІ Мр

Эда. -Ц - а - г
За. -4І -- ар ара
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Заг. адз. 9 ас. -- н н
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Акцэнтны тып В Акцэнтны тып С

Інф. вініць варыць абвясціць
Цяп. адз. І ас. -- - 4 АЧ

2 ас. - - а - ЗІ г
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н ОО ао аа МА
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Заг. адз. 2 ас. -- -- н - Б

мн. Тас. -- -- сс н
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муціць, мярцвіць, мясціць, падрадзіць, пазалаціць, пакарыць, паланіць,

папяліць, парадзіць, парадніць, пасерабрыць, патравіць, паўтарыць, пе-

рахітрыць, пладзіць, плаціць, праясніць, прысвяціць, пыліць, п'яніць,

пяршбіць, пятліць, радзіць, радніць, разарыць, разрадзіць, раіць, расіць,

рашыць, скараціць, скарыць, скуліць, сляпіць, смяшыць, спапяліць, су-

мясціць, сурміць, таіць, тарасіць, тармазіць, тармасіць, таўсціць, таў-

міць, траіць, трасціць, угнаіць, удачарыць, узбагаціць, узгадніць, узна-

віць, укараніць, умясціць, усынавіць, халадзіць, часціць (схема хэ 4,

абвясціць). ,

Прывызначэнні пормы для прыведзеных дзеясловаўу разлік прыма:

юцца наступныя акалічнасці. Першае -- пераважная частка дзеясловаў

з паціскам у інфінітыве на галосным, які з'яўляецца прыметай класа,

характарызусцца рухомым тыпам націску ў парадыгме цяперашняга 1

будучага простага часу, у той час як нерухомыканцавытып націску ўлас-

цівы зусім невялікай групе дзеясловаў. Гэта значыць, што вядучым для
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разгледжаных дзеясловаў з'яўляецца рухомы тып націску, прыякім ва

ўсіх формах асобы, акрамя формы1-ай асобы адзіночнага ліку, націск

грыпадае на аснову. (Адначасова варта напомніць, што ўсе дзеясловы,

якія ў інфінітыве маюць націск на аснове, у парадыгме захоўваюць яго

таксама на аснове.) Таму пры вызначэнні нормы для дзеясловаў, якім

у практыцы ўласцівы дублетныя тыпы націску, мэтазгодна перавагу

аддаваць таму тыпу, які з'яўляецца вядучым,г. зи. тыпу С. Другое, што

ўлічваецца пры вызначэнні нормы, гэта аналіз ужывальнасці кожнага з

дублетных тыпаў у пісьмовай практыцы. Але гэты крытэрый нельга лі-

чыць эфектыўным з-за таго, што арфаграфія з'яўляецца сведчаннем аб

месцы націску толькі для часткі дзеясловаў. Нарэшце, трэцяе, што ўліч-

ваецца пры вызначэнні нормы,-- гэта непасрэднае анкеціраванне (адка-

зы на пытанне пра месца націску). Тут няма магчымасці разгорнута пра-

ілюстраваць сказанае фактычным матэрыялам з пісьмовых крыніц і

вусных адказаў. Прывядзём толькі вынікі разгляду. Са 114 дзеясловаў,

для якіх у моўнай практыцы ў парадыгме цяперашняга і будучага прос-

тага часу зафіксаваны дублетныя акцэнтныя варыянты, 90 на аснове

вышэйпрыведзеныў матываў варта аднесці да групы з рухомым націс-

кам. Напрыклад, гасціць -- гашчу, госціш, госціць, госцім, госціце, гос-

цяць; арасіць - араші, аросіш, аросіць, аросім, аросяцьі інш. Астатнія

94 дзеясловы прымыкаюцьда групы з нерухомым націскам на канчатку:

басіць -- баш, басіш, басіць, басім, басіцё, басяць. Такімі з'яўляюцца:

басіць, бубніць, графіць, дыміць, зачасціць, іскрыць, ледзяніць, папяліць,

перахітрыць, праясніць, пяршвіць, пятліць, руліць, рысіць, слядзіць, цда-

чарыць, усанавіць, фарсіць, франціць, цясніць, чадзіць, часціць.

Націск дзеясловаў першага непрадуктыўнага класа

б 950. Да першага непрадуктыўнага класа належыць каля 105 дзея-

словаў на -аць (-яць), аснова інфінітыва якіх заканчваецца на -а Ся),

а аснова цяперашняга часу -- на зычны.

Уінфінітыве націск на корані маюць дзеясловы (5228): бдяць, вёяць,

дзёяць, дыхаць, ёхаць, жліктаць, каяцца, клікаць, лаяць, мазаць, ма-

раць, плакаць, пыхаць, рэзаць, сёяць, смыкаць, сыкаць, сыпаць, таяць,

тыкаць, хаяць, хныікаць, чиыхаць; пераважная большасць дзеяслов аў

(2570) мае націск на суфіксе: абавязаць, аперазаць, араць, балбатаць,

бляяць, бразгатаць, брахёць, булькатаць, вуркатёць, вязаць, гагатаць,

грукатёць, драмаць, друзгатаць, екатёць, ілгаць, іржаць, каваць, казаць,

казытаць, калыхаць, квактаць, клапатаць, клекатёць, кляваць, кляпаць,

крактёць, крахтаць, ламаць, лапатаць, лекатаць, лепятаць, лізаць, лу-

заць, ляскатаць, мармытаць, махаць, нізёць, паказёць, паласкаць, пісёць,

плюскатаць, пляскаць, пяяць, рагатаць, ракатёць, сакатёць, свістаць,

скавытаць, скагатёць, скакаць, скрыгатаць, смактёць, смяяцца, стагнаць,

стракатаць, стругаць, стукатбць, сукаць, таптаць, трапаць, трапятаць,

туркатаць, уварвёць, усыпаць, хвастаць, хлябтаць, цакатаць, целяпёць,

часёць, шаптаць, шчабятаць, шчыпаць. ;

5 951. Да акцэнтнага тыпу А адносяцца дзеясловы, якія ў інфіні-

тыве і ва ўсіх спрагальных формах маюць націск на адным і тым жа

складзе каранёвай часткі асновы: дыхаць -- дыхаю, дыхаеш, дыхае, ды-

хаем, дыхаеце, дыхаюць, дыхаў, дыхала (ж., н. р.), дыхалі, дыхай, ды-

хайма, дыхайце; сыпаць-- свіплю, сыіплеш, сыпле, сыплей, сыплеце,

сыплюць, сыпаў, сыпала (ж., н. р.), сыпалі, сып, свіпма, сыпце. Лексіч-

ны састаў дзеясловаў акцэнтнага тыпу А (12:23) прыведзены вышэй,

дзе пералічаныдзеясловы, У якіх у інфінітыве націск прыпадае на корань.

ў 9592, Акцэнтны ты п В аб'ядноўвае дзеясловы (5290), якія ў формах
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Схема М 5

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах першага непрадуктыўнага класа

Акцэнтны тып А Акцэнтны тып В Акцэнтны тып С
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прошлага часу маюць націск на апошнім складзе асковы, а ў формах

цяперашняга (будучага) часу і загаднага ладу -- на флексіі: араць,

ару, арэш, арэ, аром, арацё, аруць, арёў, арала (ж., н. р.), аралі, ары,

арэм, арыіце; праць, пяру, пярэш, пярэ, пярой, пярўць, праў, прала (ж.,

н. р.), пралі, пяры, пярэм, пярыіце. Да тыпу В належаць дзеясловы арйць,

бляяць, браць, драць, жраць, зваць, ззяць, іржаць, каваць, кляваць,

лгаць, праць, рваць, слаць (шлю, шлеш... шлі, шлем, шліце), смяяцца,

ссаць, ткаць, целяпёдць, часёць.

ў.953. У акцэнтны тып С уваходзяць дзеясловы (262), у якіх у фор-

мах прошлага часу націск на апошнім складзе асновы, у форме І-ай

асобы цяперашняга часу і формах загаднага ладу--на флексіі, а ў астат-

ніх формах цяперашняга часу -- на аснове: казаць, кажў, кёжаш, кажа,

кбжам, кёжаце, кажуць, казаў, казала (ж., Н. р.), казалі, кажы, кажэм,

кажыце; шчыпаць, шчыплю, шчыплеш, шчыпле, шчыплем, ішчыплеце,

шчыплюць, шчыпаў, шчыпала (ж., н. р.), шчыпалі, шчыплі, ішчыплёйм,

шчыпліце. Да акцэнтнага тыпу С належаць дзеясловы абавязаць, апера-

зёць, балбатаць, бразгатёць, брахаць, булькатаць, вуркатаць, вязаць,

гагатаць, грукатаць, драмаць, друзгатаць, гкатаць, казаць, казытдць,

калыхаць, квактаць, клакатаць, клекатаць, кляпаць, крактаць, крахтаць,

ламёць, лапатаць, лекатаць, лепятдць, лізаць, лузаць, ляскатаць, мар-

мытаць, нізёць, паказаць, паласкаць, пісёць, плюскатаць, пляскаць, рага-

тёць, ракатёць, сакатаць, свістёць, скавытаць, скагатаць, скакаць, скры-

гатёць, слёць (сцялю, сцёлеш... сцялі, сцялём, сцяліце), смактаць, стаг-

наць, стракатаць, стругаць, стукатёць, сукаць, таптаць, трапаць,

трапятаць, туркатёць, хвастаць, хлябтаць, цакатаць, часаць, шаптёць,

шчабятаць. '

Націск дзеясловаў другога непрадуктыўнага класа

ў 954. Другі непрадуктыўны клас сладаюць дзеясловы (2570) з ін-

фіпітывам на -аць, (-яць), -ець (-эць) -- з суфіксамі -а, е- ў інфінітыве --

і ў формах цяперашняга часу без гэтых суфіксаў.

У пераважнай большасці дзеясловаў (а:65) у інфінітыве націск на
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суфіксальпым галосным га-(-я-), -е-(-э-) бурчаць, гучаць, ламаць, пі-

шчаць, спаць, стаяць, вісёць, глядзёць, дымёць, звінёць, ляцёць, сядзёць,

лішэць і інш. На корані паціск у дзеясловах залёжаць, налёжаць, нудзіць,

ріпіць, і вытворных ад дзеясловаў глядзець, ляжаць, стаяць, сядзець -

абглёдзець, абглёдзецца, аглёдзець, аглёдзецца, даглёдзець (і дагля-

дзёць з некалькі іншым значэннем), зглёдзець, заглёдзець, заглёдзецца

(і заглядзёцца), наглёдзець, наглёдзецца (і наглядзёцца), падглёдзець

(і падглядзёць у некалькі іншым значэнні), пераглёдзець (і перагля-

дзёць), праглёдзець (і праглядзёць), прыглёдзець (і прыглядзёць), пры-

глёдзецца (і прыглядзёцца), разгледзець (і разглядзёць у некалькі ін-

шымзначэнні), разглёдзецца, углядзёць, углёдзецца (і углядзёцца);

аблёжаць (і абляжаць), адлёжацца(і адляжацца), далёжаць (і даля-

жаць), далёжацца (і даляжацца), злёжаць, злёжацца (і зляжаёцца),

пералёжаць (і пераляжаць), пралёжаць(і праляжаць), улёжаць(і уля-

ждць), улёжацца (і уляжёцца); замоўчаць (і замаўчаць), змоўчаць

(і змаўчаць); адстояцца (і адстаяцца), астояцца, настояць (і настаяць

у іншым значэнні), настдяцца (і настаяцца ў іншымзначэнні), устояць

(і устаяць), устояцца (і устаяцца); абсёдзець, абсёдзецца, адсёдзець

(і адсядзёць), адсёдзецца (і адсядзёцца), даседзець (: дасядзёць), дасё-

дзецца (і дасядзёцца), засёдзець (і засядзёць), засёдзецца (і засядзёц-

ца), насёдзець (і насядзёць), насёдзецца (і насядзёцца), падсёдзець,

перасёдзець (і перасядзёць), прасёдзець (і прасядзёць), усёдзець (і уся-

дзёць).

Паводле месцаразмяшчэння націску ў формах парадыгмы дзеясловы

разглядаемага класа аб'ядноўваюцца ў чатырыакцэнтныя тыпы -- А, В,

Еі, С.

ў 955, Да акцэнтнага тыпу А належаць дзеясловы, у якіх націск

ва ўсіх спрагальных формах на адным і тым жа складзе асновы: залё-

жаць, налёжаць, нудзёць, рунёць; прыставачныя дэрываты дзеясловаў

глядзёць, ляжёць, маўчаць, стаяць; сядзёць: нудзёць, нудзёю, нудзёеш,

нудзёе, нудзёем, нудзёеце, нудзёюць, нудзёў, нудзёла (ж., н. р.), нудзёлі,

(не) нудзёй, (не) нудзёйма, (не) нудзёйце; аглёдзець, аглёджу, аглё-

ёзіш, аглёдзіць, аглёдзім, аглёдзіце, аглёдзяць, аглёдзеў, аглёдзела (ж.,

н. р.), аглёдзелі, аглёдзь, аглёдзьма, аглёдзьце (схема Хэ б, нудзёць).

б 956. Да акцэнтнага тыпу В - у формах прошлага часу націск на

апошнім складзе асновы, а ў формах цяперашняга і будучага часу і за-

гаднага ладу на флексіі -- адносіцца пераважная большасць (каля

60) дзеясловаў другога непрадуктыўнага класа: маўчаць, маўчу, маўчыш,

маўчыць, маўчым, маўчыцё, маўчаць, маўчаў, маўчала (Ск., н. р.),

маўчалі, маўчы, маўчэм, маўчыце; сядзёць, сяджу, сядзіш, сядзіць, ся-

дзім, седзіцё, сядзяць, сядзёў, сядзёла (к., н. р.), сядзёлі, сядзі,

сядзём, сядзіце. У тып В уваходзяць дзеясловы бліскацёць, блішчаць,

бразгацёць, брынчаць, бурчаць, верашчаць, вісёць, вішчаць, гарэць, гля-

дзёць, грукацёць, дрыжаць, дудзёць, дымёць, звінёць, зіхацёць, імелёць

імжэць, кіпёць, кішэць, крычаць, курэць, лапацёць, ліпёць, ляжаць, ляс-

кацёць, ляцёць, маўчаць, мігацёць, мігцёць, мільгацёць, (і)мчаць, пі-

шчаць, свірчэць, свіцёцца, свярбёць, сквірчэць, слізгацёць, смылёць,

слярдзёць, спаць, сядзёць, тарахцёць, та(ы)рчаць, трашчаць, трымцёць,

хрусцёць, хрыпёць, цурчаць, цярпёць, шалясцёць, шамацёць, шаргацёць,

шумёць, шчымёць, шыпёць. Адхіленн і зафіксаваны для дзеяслова

цярпець, якому ўласціва акцэнтуацыя і па тыпу С--цярплю, цёрпіш,

цёрпіць, цёрпім, цёрпіце, цёрпяць, цярпёў, цярпёла (ж., н. р.), цярпёлі,

цярлі, цярпём, цярпіце (схема Ме б, маўчаць, пярпёць).

б 957. Да акцэнтнага тыпу В. належаць дзеясловы баяцца, ста-

яць, у якіх у формах прошлага часу і загаднага ладу націск на апошнім
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Схема 78 6

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах другога непрадуктыўнага класа

Акцэнтны тып А Акцэнтны тып В

Інф. нудзёць маўчаць цярпёць

Цяп. адз. 1 аг. -- р -- нах а.

а. - і - е А

Зас. і - н “н

мн. Гас. - І -- а р

8 ас. - і --- аа А-а

Зва. --1] - а. АГ “

Пр. адз. м. а а А

ж. о - ар - а

н. кр - аз нае

Мн. А. - І - а

Заг. адз. 2 ас. - -- н - а

мн. Тас. і ц- - о --

дас. - -А - за - А -

складзе асновы, а ў формах цяперашняга часу на флексіі: баяцца, баю-

ся, баішся, баіцца, баімся, баіцёся, баяцца, баяўся, баялася (ж., Н.

р.), баяліся, (не)бойся, (не)боймася, (не)бойцеся.

У акцэнтны тып С уваходзяць дзеясловывярцецо, гнаць, ламаць,

у якіх у формах прошлага часу націск на апошнім складзе асновы, у

формеІ-ай асобы цяперашняга часуі формах загаднага ладуна флексіі,

а ў астатніх формах цяперашняга часу -- на аснове: гнаць, ганю, гочіш,

гоніць, гонім, гоніце, гоняць, гнаў, гнала (ж., н. р.), гналі, гані, ганёл,

ганіце.

Націск дзеясловаў трэцяга непрадуктыўнага класа

5 958. Да гэтага класа належаць дзеясловыз суфіксам-ну- ўінфіні-

тыве, якія захоўваюць суфіксальнае я У формах цяперашняга часу і

страчваюць у формах прошлага часу.

У інфінітыве ў пераважнай большасці дзеясловаў націск на корані,

дзе ён захоўваеццаі ва ўсіх спрагальных формах: мёрзнуць, мёрзни,

мёрзнецш, мёрзне, мёрзнем, мёрзнеце, мёрзнуць, мёрз, мёрзла (хк., н. р.),

лёрзлі, мёрзні, мёрзнем, мёрзніце; абвёргнуць, абвёргну, абвёренёш,

абвёргне, абвёргнем, абвёргнеце, абвёргнуць, абвёрг, абвёргла (ж., н. р.),

абвёрглі, абвёрені, абвёргнем, абвёргніце. Такія дзеясловы складаюць

акцэнтны тып А. Сюдыўваходзіць каля 40 беспрыставачных дзеясло-

ваў: блякнуць, бракнуць, брыднуць, брызгнуць, духнуць, віснуць, вяз-

нуць, вянуць, гёснуць, глўхнуць, горкнуць, гразнуць, грузнуць, гуснуць,

дохнуць, жоўкнуць, жўхнуць, Звізнуць, зябнуць, кіснуць, ліпнуць, мёрз-

нуць, мёркнуць, мокнуць, моўкнуць, мякнуць, нікнуць, піхнуць, прагнуць,

пухнуць, сіпнуць, слёпнуць, смагнуць, сохнуць, тухнуць, хрыпнуць, ціс

нуць; ціхнуць, чахнуць; вытворныя ад іх прыставачныя і вытворныя

прыставачныя ад дзеясловаў, якія без прыстаўкі ў сучаснай беларускай

мове пе ўжываюцца: -бёгнуць (паз-), -вергнуць (аб-, ад-, з-, пад-, у-),

-каруўзнуць (за-), -крэснуць (цвас-), -прахнуць (с-), -сцігнуць (спа-),

“сякнуць (пре-), -храснуць (за-).
Дзеясловы сягнуць (да-, па-, пера-, пры-), уракнўць адносяцца да

акцэнтнага тыпу В- у формах прошлага часу націск па апошнім

складзе асновы (суфіксальнае н захоўваецца), а ў формах цяперашня-
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та і будучага часу і загаднага ладу -- на флексіі: дасягнўць, дасягну,

дасягнёш, дасягнё, дасягнём, дасягняцё, дасягнуць, дасягнуў, дасягнўла

(ж., п. р.), дасягнулі, дасягні, дасягнём, дасягніце, Адхіленні зафіксава-

ны ў адносінах да форм цяперашняга часу, у якіх У моўпай практыцы

націск сустракаеццана корані.

Націск дзеясловаў чацвёртага непрадуктыўнага класа

ў 959. Сюды належыць каля 40 бяссуфіксных дзеясловаў з інфіні-

тывам на -ці, -сці, якія спрагаюцца паводле І спражэння,

У інфінітыве націск на карапёвай частцы маюць дзеясловы: вёзці,

вёсці, гнёсці, грызці, грэбці, дзёрці, класці, красці, лёзці, мёрці, мёсці,

нёсці, пасці, пёрці, плёсці, прасці, распасцёрці, сёсці, скрэбці, скубці,

трэсці, цёрці, на канцавым галосным -- дзеясловы: басці, брысці, вярз-

ці, гусці, дзяўбці, клясці, пасці, паўзці, расці, раўці, сапці, храпці, цвіс-

ці, чаўпці,
У залежнасці ад месцаразмяшчэння націску ў формах парадыгмы

дзеясловы разглядаемага класа складаюць акцэнтныя тыпы А, В, Р.

ў 960. Да акцэнтнага тыпу А належаць назоўнікі красці, лезці,

сесці, у якіх у інфінітыве і ўсіх спрагальных формах націск на адным і

тым жа складзе асновы: лёзу, лёзеш, лёзе, лёзем, лёзеце, лезуць, лез,

лёзла (ж., н. р.), лёзлі, лезь, лёзьма, лёзеце.

6 961. Да акцэнтнага тыпу В належаць усе астатнія (акрамя

красці, лёзці, сёсці) дзеясловы (яг 19), у якіх у інфінітыве націск на

каранёвай частцы (гл. вышэй), і дзеяслоў бадаць з націскам канцавым.

У формах цяперашняга (будучага) часу і загаднага ладу націск на

флексіі: кладу, кладзёш, кладзё, кладзём, кладзяцё, кладўць, клаў,

клала, клёлі, кладзі, кладзём, кладзіце; бадаць, бадў, бадзёш, бадзё,

бадзём, бадзяцё, бадіць, бадаў, бадёла (ж., н. р.), бадалі, бадай, бадай-

ма, бадайце (схема 297).
Адхіленні. І. Дзеясловывесці, гнесці, месці, плесці ў моўнай

практыцы (у маўленні і ў мастацкай літаратуры) сустракаюцца з на-

ціскам на канцавым галосным: вясці, гнясці, мясці, плясці.

9. Для дзеясловаў везці, грэбці, несці, скрэбці, трэсці ў інфінітыве

і формах жаночага і ніякага роду адзіночнага ліку і ў формах множна-

га ліку ў маўленні і ў творах мастацкай літаратуры адзначаны варыян-

ты з канцавым націскам: вёзці, везла (ж., н. р.), вёзлі і вязці, вязла,

вязлб, вязлі. Ва ўсіх нарматыўных крыніцах для інфінітываў везці, нес-

ці, трэсці рэкамендуецца націск на корані (БРС, ТСБМ, РБС, РБС,

акадэмічная граматыка, Курс сучаснай беларускай мовы, манаграфіі

Івашуціч Я. М. і ШубыП. П.). Для дзеяслова грэбці ТСБМі акадэміч-

ная граматыка рэкамендуюць грэбці і грабці, БРС, РБС, РБС», Курс”

сучаснай беларускай мовы, манагарфія Івашуціч Я. М. -- грэбці, мана-

графія ШубыІі. П.-- грабці. Як нарматыўны варыянт рэкамендуюць

інфінітыў скрэбці БРС, ТСБМ, РБС, РБС», манаграфія Івашуціч Я. М.,

варыянт скрабці -- акадэмічная граматыка, манаграфія ШубыП. П.

Такім чынам, пераважна рэкамендуецца каранёвы націск і радзей кан-

цавы, што дазваляе першы лічыць нарматыўным; а другі ацэньваць як

дапусцімы варыянт.
ў 962. Для акцэнтнага тылу Р ва ўсіх спрагальных формах на-

ціск на флексіі: расту, расцёш, расцё, расцём, расцяцё, растуць,

рос, расла (ж, н. р.), раслі, расці, расцём, расціце. Да тыпу Р належаць

дзеясловы брысці, вярзці, гусці, дзяўбці, клясці, пасці, паўзці, расці,

раўці, сапці, храпці, цвісці, чаўпці.
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Схема Л 7

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах чацвёртага
непрадуктыўнага класа '

Акцэнтны тып А Акцэнтны тып В

Інф. лёзці класці вёзці

Цяп. адз. І ас. т --
9 ас. -

ўд

--
З ас. А --
1
2

мн.

І

ас. -ўф -- а

а А -- -

а. і - сі соц
Пр. адз. м. - --

ж. МЫ - І

и. ы -

Мн. аі - а

Заг. адз. 2 ас. -- -
мн. І ас. -і - -

2 ас. --д -- а

Націск дзеясловаў пятага непрадуктыўнага класа

ў 963. Сюды належаць дзеясловы з суфіксам -чы ў інфінітыве із

асновай цяперашняга і прошлага часу на г, к, якія ў некаторых формах

цяперашняга часу чаргуюцца з ж, ч. У клас уваходзяць 12 беспрыста-

вачных дзеясловаў -- бёгчы, берагчы, валачы, лёгчы, магчы, прэгчы

“смажыць”, пячы, сёкчы (сячы), стрыгчы, сцерагчы, таўчы, цячы і 10 са

звязанымі асновамі -- адпрэгчы, запрэгчы, падпрэгчы, перапрэгчы, пры-

прэгчы, прэгчы, распрэгчы, адрачы, урачы, зрачыся, вырачыся.

У інфінітыве ІІ дзеясловаў гэтага класа маюць націск на каранёвай

частцы: адпрэгчы, бёгчы, запрэгчы, лёгчы, падпрэгчы, перапрэгчы, пры-

прэгчы, прэгчы, распрэгчы, сёкчы (рэг.), стрыгчы і 12-- на канцавым

галосным: адрачы, берагчы, валачы, магчы, пячы, сячы, сцерагчы, таў-

ны, урачы, цячы. У залежнасці ад месцаразмяшчэння націску ў спра-

гальных формах гэтыя дзеясловы ўваходзяць у тыпы В, Г, АІ, Сі.

б 964. Да акцэнтнага тыпу В належаць дзеясловы адпрэгчы, бёг-

чы, запрэгчы, падпрэгчы, перапрэгчы, прыпрэгчы, прэгчы, распрэгчы,

секчы, стрыгчы, у якіх у формах прошлага часу націск на апошнім скла-

дзе асповы, а ў формах цяперашняга і будучага часу і загад-

пага ладу -- на флексіі: бягў, бяжыш, бяжыць, бяжым, бежыцё, бягуць,

бег, бёгла (ж., н. р.), бёглі, бяжы, бяжэм, бяжыце,

6 965. Да акцэнтнага тыпу Г адносяцца дзеясловы адрачы, бе-

рагчы, валачы, зрачыся, пячы, сцерагчы, таўчы, урачы, цячы, у якіх ва

ўсіх спрагальных формах націск на флексіі: берагу, беражэш, беражэ,

беражом, беражыцё, берагўць, бярбе, берагла (ж., н. р.), бераглі, бера-

жы, беражэм, беражыце, ;

6 966. Дзеяслоў легчы можна аднесці да акцэйтнага тыпу А- У

формах цяперашняга і будучага часу і загаднага ладу націск на кара-

нёвай частцы, а ў формах прошлага часу -- на флексіі: лягу, ляжаш,

ляжа, ляжам, ляжаце, лягуць, лёг, ляела, лягло, ляглі, ляж, ляжма,

зяжце. Адхіленні: у формах жаночага і піякага роду адзіцочнага

ліку і ў форме множцага ліку ў моўпай практыцы сустракаецца паціск

ца аснове -- лёгла (ж., и. р.), лёглі.

5 967. Дзеяслоў магчы можна адпесці да акцэштцага тыпу Сі-- У
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формах І-ай асобы цяперашняга часу, формах прошлага часу і загад-

нага ладу націск па флексіі, а ў іншых формах цяперашняга часу -- па

корані: магў, можаш, можа, можам, можаце, могуць, мог, магла, магло,

маглі, (з)мажы, (з)мажэм, (з)мажыце.

Націск дзеясловаў шостага непрадуктыўнага класа

б 968. Гэта дзеясловы, аснова інфіпітыва якіх канчасцца на галосны

га (ся), а аснова цяперашняга часу -- на санорныя я або м. Да класа

належаць 7 беспрыставачных дзеясловаў: даць, жаць (жну), жаць (жму),

мяць, пяць, стаць і вытворныя прыставачныяад іх, вытворныяад -яяць,

чаць, -ілаць: абняць, адняць, даняць, заняць, зняць, наняць, падняць,

пераняць, прыняць, разняць, суняць, уняць, узняць, успрыняць; зачаць,

пачаць; прымсіць.

У інфінітыве ва ўсіх дзеясловах гэтага класа націск на галоснай су-

фікса.
Паводле размеркавання націску ў спрагальных формах дзеясловы

адносяцца да акцэцтныхтыпаў А,В, Сі, Р. -

5 969. Да акцэнтнага тыпу А належаць дзеясловы дастаць, за-

стаць, стаць, у якіх ва ўсіх спрагальных формах націск на адным і тым

жа складзе асновы: дастёну, дастанеш, дастане, дастанем, дастанеце,

дастануць, дастаў, дастала (ж., н. р.), дасталі, дастань, дастаньма, да-

станьце.
ў 970. Акцэнтны тыл В складаюць дзеясловы абцяць, адпяць, ад-

цяць, жаць (жну), жаць (жму), зацяць, мяць, размяць, распяць, сцяць,

цяць. У формах прошлага часу націск на апошпім складзе асновы, а ў

формах цяперашняга і будучага часу і загаднага ладу--на флексіі:

дажні, дажнёш, дажнё, дажнём, дажняцё, дажніць, дажаў, дажала

(ск., н. р.), дажалі, дажні, дажнём, дажніце.

6 971. У акцэнтны тып С; уваходзяць дзеясловы абняць, адняць,

даняць, заняць, зняць, наняць, падняць, пераняць, праняць, прыняць,

суняць, узняць, успрыняць. Націск у І-ай асобе адзіночнага ліку цяпе-

рашняга часу, формах загаднага ладу і прошлага часу на флексіі, а ва

ўсіх іншых формах цяперашняга часу -- на аснове: прыму, прымеш,

прыме, прымем, прымеце, прымуць, прыняў, прыняла, прыняло, пры-

нялі, прымі, прымем, прыміце. Адхіленні: у формах жаночага і ві-

якага роду адзіночнага ліку і ў формах множнага ліку прошлага часуў

моўнай практыцы сустракаюцца варыянты з націскам на апошнім

складзе асновы -- абняла (ж., н. р.), абнялі, прыняла (ж., н. р.), пры-

нялі, Зняла (ж., н. р.), знялі.

Дзеясловы зачаць, пачаць, уняць адносяцца да акцэнтнага тыпу

Б -- ва ўсіх спрагальных формах націск на флексіі: пачнў, пачнёш,

пачнё, пачнём, пачняцё, пачнуць, пачаў, пачала, пачало, пачалі, пачні,

пачнём, пачніцё. Адхіленні: у формах жаночага і ніякага роду адзі-

ночнага ліку і форме множнага ліку сустракаюцца варыянтыз націскам

на апошнім складзе асновы: зачала (ж., н. р.), зачалі, пачала (ж., н. Р.)

пачалі, уняла (ж., н. р.), унялі.

Націск дзеясловаў сёмага непрадуктыўнага класа

б 979, Сюды адносяцца 5 дзеясловаў І спражэння з поўнагалоссем

гало-, -аро- ў асипове інфінітыва: бароць, калоць, малоць, палоць, па-

роць. Усе дзеясловыгэтага класа належаць да акцэитнага тыпу В-

націск у формах прошлага часу і формах загадиага ладу на флексіі:

мялю, мёлеш, мёле, мёлем, мёлеце, мёлюць, малоў, малола, малолі,

мялі, мялём, мяліце.
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Схема Мэ 8

Месцаразмяшчэнне націску ў дзеясловах сёмага
непрадуктыўнага класа

іф. пачаць

Цяп. адз. І ас. - -
9 ас. -- --
Зас. - --

мн. 1 ас. -- -

2 ас. ---- -,
Зас.

Пр. адз. м. 2
к. а аг 223

МН. А
Заг. адз. 2 ас. -- --

мн. 1 ас. -- З

да. -- І -

Націск дзеясловаў восьмага непрадуктыўнага класа

6 973. Да яго належаць дзеясловы, у якіх у аснове інфінітыва суфіке

-ва-, а ў аснове цяперашняга часу -/-: даваць, ставаць і вытворныя пры-

ставачныя ад іх аддаваць, наддаваць, падаваць, паддаваць, перадаваць,

прадаваць, прыдаваць, раздаваць, удаваць, адставаць, даставаць, пера-

ставаць, прыставаць, прыўставаць, уставаць; дзеяслоў дзяваць; тры

грулы дзеясловаў са звязанымі асновамі: адзяваць, надзяваць, пададзя-

вёць, перадзявёць, прыадзяваць, раздзявёць; спадзявацца, дазнавацца,

пазнаваць, прызнаваёць; абтаваць, адтаваць, падтаваць, пратаваць,

раставаць.
У інфінітыве націск на суфіксе. Усе дзеясловы адносяцца да акцэнт-

нага тыпу В -- націск у формах прошлага часу і загадпага ладу на

апошнім складзе асновы, а ў формах цяперашняга часу на флексіі:

даю, даёш, даё, даём, даяцё, даюць, даваў, давала, Ск., н. р.), давалі,

давёй, давёйма, давайце; дастаю, дастаёбш, дастае, дастаём, дастаяцё,

дастаюць, даставаў, даставала (ж., н. р.), даставалі, даставаў, даста-

вёйма, даставайце; пазнаю, пазнаёш, пазнёе, пазнаём, пазнаяцё, па-

знаюць, пазнаваў, пазнавала (ж., н. р.), пазнавалі, пазнаваёй, пазнавай-

ма, пазнавайце.

Націск дзеясловаў дзевятага непрадуктыўнага класа

5 974. Гэты клас складаюць дзеясловы біць, віць, ліць, піць. Дзея-

слоў біць адносіцца да акцэнтнага тыпу В - націск у формах цяпе-

рашияга часу і загаднага ладу -- на флексіі, а ў формах прошлага

часу -- на апошнім складзе асновы: б'ю, б'еш, б'е, б'ём, б'яцё, б'юць,

біў, біла (ж., н. р.), білі, бі, б'ём, біце. Дзеясловы віць, ліць, піць нале-

жаць да акцэнтнага тыпу С -- націск ва ўсіх спрагальных формах

на флексіі: лью, льеш, лье, льём, леяцё, льюць, ліў ліла, ліло, лілі, лі,

лей, ліце.

Націск дзеясловаў дзесятага непрадуктыўнага класа

б 975. Дзеясловыгэтага класа брыць, выць, мыць, ныць, рыць, шыць

належаць да акцэнтнага тыпу А -- націск ва ўсіх спрагальных фор-

мах па аснове: брыю, брыеш, брые, брыем, брыеце, брыць, брыў, бры-

ла (ж., н. р.), брылі, брый, брыйма, брыгце.
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Дзеяслоў гніць адносіцца да акцэптнага тып У В, -- ва ўсіх формах

цяперашняга і прошлага часу націск на флексіі, а ў формах загаднага

ладу -- на аснове: гні, еніёш, еніё, гніём, гніяцё, гніюць, гніў, гніла,

гнілб,гнілі, гній, гнійма, гнійце.

Націск дзеясловаў

адзінаццатага непрадуктыўнага класа

6 976. Да гэтага класа адносіцца некалькі дзеясловаў з асповай

інфіпітыва на галосны, аснова цяперашцяга часу ў якіх ускладняецца .

суфіксамі -ў-, -в- або -н-: абуць, дуць, разуць, чуць; жыць, злоўжыць,

пражоіць, ужыць, слыць, праслыць, плыць, праплыць, прыплець, дзець,

надзёць, раздзёць, адтаць, пратдць, растаць, стаць, стрэць, сустрэць,

стыць, застыць, настыць і ійшыя прыставачныя, Паводле месцаразмя-

шчэння націску ў спрагальных формах дзеясловаў гэтага класа вылуча-

юцца два акцэнтныя тыпы - А і Р.

ў 977. У акцэнтны тып А ўваходзяць дзеясловы, У якіх націск ва

ўсіх спрагальных формах па аснове: абўю, абўсш, абуе, абуем, абуеце,

абіюць, абўў, абўла (ж., п. р.), абулі, абўй, абуйма, абўйце; адзёну,

адзёнеш, адзёне, адзёнем, адзёнсеце, адзёнуць, адзёў, адзёла (ж., н. р),

адзёлі, адзёнь, адзёнем, адзёньце. Да тыпу А належаць дзеясловыабіць,

дуць, разуць, чуць, жыць, дзець, надзёць, раздзёць, адтаць, пратаць,

растаць, стаць, стрэць, сустрёць, стыць, застыць, настыць астацца,

застацца. Адхіленні: дзеясловы астацца, застацца ў формах буду-

чага і прошлага часу адзначаны ў варыянтах з націскам на аснове --

астануся, астанешся, астбнецца, астднемся, астднецеся, астануцца,

астблася (жк., н. р.), асталіся,

6 978. Да акцэнтнага тыпу Р адцосяцца дзеясловы, у якіх ва ўсіх

спрагальных формах націск на флексіі: жыву, жывёш, жывё, жывём,

жывяцё, жывуць, жыў, жыла, жылб, жывёш, жылі, жыві, жывём,

жывіце, Гэта дзеясловы жыць, злоўжыць, пражыць, ужыць, слыць, пра-

слоць, плыць, праплыць, прыплыць.

Размеркаванне дзеясловаў па акцэнтных тыпах

6 979. У акцэнтны ты п А ўваходзяць:

1. Дзеясловы першага прадуктыўнага класа (5 938).

9. "Каля 100 дзеясловаў другога прадуктыўнага класа і вытворныя ад

іх з прыстаўкаміа-, аб-, ад-, да-, з-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, пры,

рас-, с-, у-, уз-, ус- (У 940).

З. Дзеясловы трэцяга прадуктыўнага класа, акрамя 9, што адносяц-

ца да акцэнтнага тыпу В, і вытворныяад іх (5 944, 945).

4. Каля 309 дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа і вытвор-

ныяад іх з прыстаўкамі аб», ад-, да-, з-, за-, на-, наз-, напера-, неда-, па-,

лаад-, пад-, паз-, паза-, пана-, папера-, папры-, параз-, пера-, пра”, пры»

раз-, у-, уз- (ў 947).
5. Каля 30 дзеясловаў першага непрадуктыўнага класа і вытворныя

ад іх (ў 950, 951).
6. Дзеясловы другога непрадуктыўнага класа нудзёць, рунёць і вы-

творныя ад іх, а таксама вытворныя ад дзеясловаў гэтага ж класа гля-

дзёць, ляжаць, маўчаць, стаяць, сядзёць (ў 995).

7. Каля 40 дзеясловаў трэцяга непрадуктыўнага класа і вытворпыя ад

іх (5 958).
8. Дзеясловы чацвёртага непрадуктыўнага класа красці, лёзці, сёсці

і вытворныяад іх (ў 960).
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9. Дзеясловы шостага непрадуктыўнага класа дастаць, застаць, стаць

(5 969).
10. Дзеясловыдзесятага непрадуктыўнага класа брыць, выць, мыць,

кыць, рыць, шыць і вытворныяад іх (ў 975).

11. Каля 90 дзеясловаў адзінаццатага непрадуктыўнага класа і вы-

творныяад іх (ў 977).
У акцэнтны тып А; ўваходзяць дзеяслоў пятага прадуктыўнага класа

лёгчыі вытворныяад яго (ў 966).
5 980. У акцэнтны тып В уваходзяць:
1. Каля 100 дзеясловаў другога прадуктыўнага класа і вытворныяад

іх з прыстаўкаміа-, аб-, аба-, ад”, ада-, да-, з-, за-, на-, па-, пад-, пера-,

пра-, пры-, рас-, с-, у-, ува-, уз-, ус- (5 941).
9. Дзевяць дзеясловаў трэцяга прадуктыўнага класа і вытворныя ад

іх (5 945).
5. Каля 3096 дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа і вытвор-

ныя ад іх з прыстаўкамі а-, аб-, ад-, да-, з-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-,

пры-, рас-, с-, у-, уз- (Ў 948).
4. Каля 95 дзеясловаў першага непрадуктыўнага класа і вытворныя

ад іх (Ў 952).
5. Каля 60 дзеясловаў другога непрадуктыўнага класа і вытворныя

ад іх (ў 956). ,

6. Дзеясловы трэцяга непрадуктыўнага класа сягнўць, уракнуцьі вы-

творныяад іх (ў 958).
7. Пераважная большасць дзеясловаў чацвёртага непрадуктыўнага

класа (акрамя трох, якія належаць да акцэнтнага тыпу А, і трынаццаці

дзеясловаў, якія належаць да акцэнтнага тыпу Р) і вытворныяад іх

(5 960, 961, 962).
8. Дзесяць дзеясловаў пятага непрадуктыўнага класа і вытворныяад

іх (5 964). '
9. Каля 15 дзеясловаў шостага непрадуктыўнага класа і вытворныя

ад іх (ў 970).
10. Усе дзеясловы сёмага непрадуктыўнага класа і вытворныя ад іх

(5 972).
11. Усе дзеясловы восьмага непрадуктыўнага класа і вытворныяад іх

(5 973).
192. Усе дзеясловы дзевятага непрадуктыўнага класа і вытворныя ад

іх (5 974).
Да акцэнтнага тыпу Ві: належаць:
1. Дзеясловыдругога непрадуктыўнага класа баяцца, стаяць (ў 957).

9. Дзеяслоў дзесятага непрадуктыўнага класа гніць і вытворныя ад

яго (ў 975).
5 981. У акцэнтны тып С уваходзяць:

1. Каля 10 дзеясловаў другога прадуктыўнага класа і вытворныяад іх

з прыстаўкамі а-, аб-, ад-, з-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, пры-, раз-,

рас-, с-, у- (У 942). :
2. Каля 359, дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа і вытвор-

ныяадіх з прыстаўкаміа-, аб-, ад-, з-, за-, на-, па-, пад-, пера-, пра-, пры-,

раз-, рас-, с-, у-, уз- (У 949). "
З. Каля 70 дзеясловаў першага непрадуктыўнага класа і вытворныя

ад іх (У 953).
4. Дзеясловы другога непрадуктыўнага класа вярцёць, гнаць, ламёць

і вытворныя ад іх (ў 957).
У акцэнтны ты п С; уваходзяць:
1. Дзеяслоў пятага непрадуктыўпага класа магчы і вытворныяад яго

(5 967).
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9. Каля 15 дзеясловаў шостага непрадуктыўнага класа (ў 971).

ў 982, У акцэнтны ты п Р уваходзяць:

1. Каля 15 дзеясловаў чацвёртага непрадуктыўпага класа і вытворныя

ад іх (ў 962).
9. Каля 10 дзеясловаў пятага непрадуктыўнага класа і вытворныя ад

іх (5 965).
3. Дзеясловы шостага непрадуктыўнага класа зачаць, пачаць, уняць

(5 971).
4. Каля 10 дзеясловаў адзінаццатага непрадуктыўнага класа (5 978).

Націск дзеепрыметнікаў

б 983. Дзеепрыметнікі, як і прыметнікі, характарызуюцца нерухомым

націскам, але ў адрозненне ад прыметнікаў, якім уласцівы два акцэнтныя

тыпы нерухомага ниаціску А і В, належаць да акцэнтнага тыпу А--ва

ўсіх склонавых формах адзіночнага і множнага ліку маюць націск па

аснове.
6 984. Дзеепрыметнікі пезалежнага стану цяперашняга часу з суфік-

самі -уч- (-юч-), -аа- (-яч-) у беларускай мове ўжываюцца рэдка, галоў-

ным чынам у творах мастацкай літаратуры. Як правіла яны захоўваюць

месца націску ўтваральнай асновы: вядучы (вядўчая, вядучае)--вядуць;

выклікаючы (выклікаючая, выклікаючае)--выклікаюць; дасягаючы(да-

сягдючая, дасягаючае) -- дасягаюць; нарастаючы (нарастаючая, нара-

стбаючае) -- нарастаюцьі інш.

б 985. Дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу з суфіксамі

-ш-; -ўш-, -л- захоўваюць месца націску ўтваральнай асновы: затаіўшы

(затаіўшая, затаіўшае) -- затаіць; перазімаваўшы (перазімаваўшая,

перазімаваўшае) -- пёразімаваць; прыбыўшы (прыбыўшая, прыбыў-

шае) -- прыбыцьі іцш.; збялёлы (збялёлая, збялёлае) -- збялёць; паве-

сялёлы(павесялёлая, павесялёлае) -- павесялёць; счарнёлы (счарнёлая,

счарнёлае) -- счарнёцьі інш.

6 986. Дзеепрыметнікі залежнага стану цяперашняга часу з суфікса-

мі -ем-, -ім- захоўваюць месца націску ўтваральнай асновы: апрацоўвае-

мы (апрацоўваемая, апрацоўваемае) -- апрацоўваюць; вывучаемы (вы-

вучбемая, вывучаемае) -- вывучаюць; даслёдцемы(даслёдуемая, даслё-

дуемае) -- даслёдуюць; кірўемы (кіруемая, кірўемае) -- кірўюць; ства-

раемы(стварбемая, ствараемае) - ствараюць і інш.

6 987. Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу З суфіксам

-т- у пераважнай большасці захоўваюць націск утваральнай асновы:

абўты (абўтая, абўтае) -- абўць; здабыты (здабытая, здабытае) -- зда-

быць, накрыты (накрытая, накрытае) -- накрвіць; памыты (памытая,

памвітае) -- памыць і інш., але паколаты (паколатая, паколатае) - па-

калоць; змолаты (змолатая, змолатае) -- змалоць. Дзеепрыметнікі ад

дзеясловаў з суфіксам -ну- захоўваюць месца націску ўтваральнай асио-

вы, калі ў дзеяслове ён на каранёвай частцы: пакінуты (пакінутая, пакі-

нутае) -- пакінуць; прыціснуты (прыціснутая, прыціснутае) -- прыціс-

нуць і інш, Калі ж націск у дзеяслове на суфіксе -ну-, утвораны ад яго

дзеепрыметнік мае націск на перадсуфіксальным складзе: абмднуты

(абмёнцтая, абманутае) -- абманўць; пераапрануты (пераапранутая,

пераапранутае) -- пераапраніцьі інш.

6 988. Дзеспрыметнікі залежнага стану прошлага часу з суфіксам

-н- (-ён-, -ан- (-ян-)), утвораныя ад дзеясловаў першага прадуктыўнага

класа (група А) звычайна захоўваюць месца націску ўтваральнай асио-

вы: заблітаны (заблытаная, заблытанае) -- заблытаць; захаваны (за-

хавёная, захаванае) -- захаваць; наматаны (наматаная, наматёнае) --
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паматаць; паабіраны (паабіраная, паабіранае) -- паабір(цьі інш. Але
для некаторых дзеепрыметнікаў назіраюцца выпадкі варыянтнасці (на
першым месцы падаецца норма): закапаныі закопаныад закапаць, на-
сукёныі насуканы ад насукаць, схаваныі схованы ад схавацьі інш.

Дзеепрыметнікі ад дзеясловаў трэцяга прадуктыўнага класа таксама
захоўваюць месца націску ўтваральнай асновы -- на суфіксальным

складзе -ва-: абмаляваны (абмаляваная, абмаляванае) -- абмаляваць;
арганізавйны (арганізаваная, арганізаванае) -- арганізаваць; заваява-
ны (заваяваная, заваяванае) -- заваяваць; накіравёны (накіраваная,
накіраванае) -- накіраваць; падпарадкаваны (падпарадкаваная, падпа-
радкаванае) -- падпарадкаваць; прааналізаваны (прааналізаваная, пра-
аналізавёнае) -- прааналізаваць; распрацаваны (распрацавёная, рас-
працаванае) -- распрацаваць і інш. Паралельна з нарматыўнымнаціс-

кам на складзе -ва- ў моўнай практыцы, асабліва ў мове мастацкай
літаратуры, шырока выкарыстоўваюцца варыянтыз націскам на перад-
суфіксальным складзе: абмаляваны і абмалёваны, абгабляваныі абгаб-

лёваны, адбудавёны і адбудбваны, апрацаваныі апрацбваны, арганіза-
аёны і арганізбваны, заваявёны і заваёваны, накіравйны і накірдваны,

падпарадкавёны і падпарадкбваны, прааналізаваны і прааналіздваны,
рапрацаваныі распрацбваныі інш.

Дзеепрыметнікі ад дзеясловаў акцэнтнага тыпу А чацвёртага прадук-
тыўнага класа захоўваюць націск утваральнай асновы -- на корані:

аграблены (агрёбленая, аграбленае) -- аграбіць; запрэжаны (запрэжа-

ная, запрэжанае) -- запрэгчы; знішчаны (знішчаная, знішчанае) -- зні-

шчыць; прынёсены (прынёсеная, прынёсенае) -- прынёсці і інш., а ад

дзеясловаў акцэнтнага тыпу С маюць націск на адзін склад бліжэй да

пачатку слова ў параўнанні з націскам утваральнай асновы: забаронены,

(забароненая, забароненае) -- забараніць; зроблены (зробленая, зроб-

ленае) -- зрабіць; наточаны (наточаная, наточанае) -- натачыць; пага-

шаны(пагашаная, пагёшанае) -- пагасіць і інш.
Дзеепрыметнікі, утвораныя ад дзеясловаў чацвёртага і пятага непра-

дуктыўных класаў (акцэнтнага тыпу А) захоўваюць націск на каранё-

вым складзе: звёзены (звёзеная, звёзенае) -- звёзці; згрызены (згрызе-

ная, згрызенае) -- згрызці; спрадзены (спрадзеная, спрадзенае) -- спрас-

ц запрэжаны (запрэжаная, запрэжанае) -- запрэгчы; ссёчаны
(ссёчаная, ссёчанае) -- ссёкчыі інш.

Дзеепрыметнікі ад дзеясловаў акцэнтнага тыпу В маюць націск на

адзін склад бліжэй да пачатку слова ў параўнанні з утваральнай асно-

вай: зберажоны (зберажоная, зберажонае) -- зберагчы; здзёўбаны

(здзёўбаная, здзёўбанае) -- здзяўбці; зняможаны (зняложаная, знямо-

жанае) -- знемагча; спёчаны (спёчаная, спёчанае) -- спячы; сцеражоны

(сцеражоная, сцеражонае) -- сцерагчыі інш.

Націск дзеепрыслоўяў

ў 989. Дзеепрыслоўіз суфіксамі -учы (-ючы), -ачы (-ячы) захоўваюць

націск утваральнай асновы -- форм цяперашняга часу: абіваючы -- абі-

ваюць, адмаўляючы -- адмаўляюць, бываючы -- бываюць, вёрачы -- вё-

раць, гамонячы -- гамоняць, начуючы -- начўюць, працуючы-- працу-

юць, сёючы-- сёюць і інш.
Ад некаторых дзеясловаў другога і трэцяга прадуктыўных класаў, а

таксама ад большасці непрадуктыўных класаў дзеспрыслоўі маюць шшы

націск, чым формы цяперашняга часу. У адных выпадках ён зпаходзіц-

ца бліжэй да пачатку слова, напрыклад: глёдзячы -- глядзёць, лёжачы--

ляжаць, сёдзячы-- сядзёць, стоячы-- стаяць, а ў другіх -- на канцавым
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галосным суфікса, папрыклад: бегучы -- бягуць, кладучы -- кладуць,

несучы -- нясіць, пасучы-- пасуць.
Дзеепрыслоўі з суфіксамі -ўшы, -шы захоўваюць націск утваральнай

асновы -- формы прошлага часу: абабраўшы -- абабраў, адвёдаўшы -

адвёдаў, дабхаўшы -- даёхаў, забраўшы -- забраў, залёгшы -- залёг,
нанёсшы-- нанёс, узяўшы -- узяў і інш.

НАЦІСК ПРЫСЛОЎЯЎ

Націск невытворных прыслоўяў

б 990. Часцейза ўсё месца націску ў прыслоўі залежыць ад месца на-

ціску тых часціц мовы,ад якіх утворана прыслоўе. Але частка прыслоўяў

характарызуецца індывідуальнымі акцэнтнымі асаблівасцямі, Гэта не-
матываваныя прыслоўі. Частка з іх мае націск па апошнім складзе: калі,

куды, сюды, туды, тады, яшчэ, ужд, пасля, спакваля, інакш, цяпёр, амаль

і некаторыя іншыя. Невытворныя прыслоўі з націскам не на апошнім

складзе: усюды, гбдзе, учдра, вёкал, дбсыць, загадзя, запар, засаб, заўт-

ра, надта, нашча.

Калі да прыслоўяў куды, калі, сюды далучаюцца прыстаўкі, то націск

з канцавога склада перамяшчаецца на прыстаўку (не-) або на перад-

апошні склад (пры далучэнні іншых прыставак):

калі ,
“. Гніколі

некалі

куды ея

некуды

сюды-- усюды

Націск вытворных прыслоўяў

Націск прыслоўяў, утвораных ад назоўнікаў

5 991. У прыслоўях, якія суадносяцца з творным склонам назоўнікаў,

у большасці выпадкаў націск захоўваецца на тым жа складзе, што іў

форме творнага склону назоўніка: абаранкам, авансам, агулам, адвячор-

кам, бачком, вёчарам, вінтом, восенню, вясной, галопам, гужам, гўртам,

дабром, задам, залпам, зімой, кружком, лётам, мёхам, мігам, накатам,

ноччу, паражняком, поўнасцю, праёздам, рыссю, сілай, слёдам, цугам.

і інш.
Па аналогіі з прыслоўямі тыпу бачком, якія маюць адпаведныя фор-

мыназоўнікаў, націск на апошнім суфіксальным элеменце атрымліваюць

прыслоўныя ўтварэнні без адпаведных форм назоўнікаў: гуськом, паўз-

ком, цішкомі інш. У некаторых прыслоўях націск у параўнанніз формай

пазоўніка перамяшчаецца на іншы склад. Напрыклад: бег -- бегам

(наз.) -- бягом (прысл.); верх -- вёрхам (наз.) -- вярхож (прысл.).

У лрыставачным утварэпні ад тайком націск перамяшчаеццана прыстаў-

ку: потайкам,
У радзе выпадкаў наглядаецца варыянтнасць націску, звязаная з

уплывам народныхгаворак, Так, адзначаны формыбягом -- бёгам, веча-

рам -- вечаром, вярхом -- вёрхам, гўжам -- гужой, гуртам -- гуртом,

крадком -- крёдкам, маўчком -- моўчкам, раніцай -- раніцой. Першыя
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ў прыведзеных парах варыянты выступаюць як літаратурная норма, дру-

гія -- зпаходзяцца па-за яе межамі.
Некаторыя прыслоўі ў залежнасці ад месца націску адрозніваюцца

па значэнню: кругом'навокал”, 'цалкам” і крўгам 'у круг(сесці кругам); .

цдлкам "поўнасцю, без выключэння”і цалком "аднымкуском".

6 992. У прыслоўях, якія ўтварыліся ад ускосных склонаў назоўцікаў

з прыназоўнікамі, у асноўным месца націску захоўваецца на тым жа

складзе, што і ў адпаведнай форме назоўніка: адвёку, адразу, даволі, да-

гары, дадому, збоку, звёку, звёрху, звёчара, здуру, ззаду, знізу, знутры,

зрёнку, зроду, спадылба, спачатку, набок, накасяк, напёрад, напралож,

напраўду, насілу, наспёх, угалоп, уголас, упёрад, упокат, услых, штогбд,

якраз, апоўдні, апоўначы, навёрсе, напёрадзе, нарэшце, угары, удалечы-

ні, унізе, уночыі інш.
Але ў некаторых прыслоўях такога тыпу націск пераходзіць на пры-

стаўку: досвету, загрудкі, нёкрыж, нанач, сосмеху, сосну, спадыспаду

і г. д. Націск пераходзіць на прыстаўку таксама ў прыслоўях, якія суад-

носяцца з вінавальным склонам назоўнікаў без матэрыяльна выражаных

склонавых канчаткаў: насцеж, побач, поблізу, вобзем, поплеч, поруч, по-

тарч, удосталь і некаторыя іншыя.

Некаторыя прыслоўі маюць варыянтны націск: апаўдні -- апоўдні,

набок --. нббак, наспёх -- наспех, падвёчар -- подвечар, падчас -- под-

час, паначы -- поначы, спадыспаду - спадысподу, унізе -- унізі нека-

торыя іншыя. Варыянтыў парах на першым месцы кваліфікуюццаяк лі-

таратурная норма, на другім месцы -- адхіленне ад нормы.

Для часткі прыслоўяў націскныя варыянты з'яўляюцца раўнапраў--

нымі: вакол -- вокал, навокал -- навакол, навылет -- навылёт.

У залежнасці ад месца націску некаторыя прыслоўі разглядаемага

тыпу адрозніваюцца семантыкай: зараз 'у гэту мінуту, хутка” і зараз.

"разам, у адзін прыём”.

Націск прыслоўяў, утвораных ад прыметнікаў

б 993. У прыслоўях, якія суадносяццаз беспрыназоўнікавымі форма-

мі вінавальнага склону кароткіх прыметнікаў, націск звычайна захоўва-.

ецца на тым жа складзе, што і ў прыметніку: абдумана, аднолькава,

асабліва, багата, балюча, бёдна, безумоўна, бёла, брудна, візка, высока,

гістарычна, гладка, дадаткова, далёка, дарэмна, дастаткова, доўга, жах-

ліва, марна, нізка, праціўна, рашуча, роўна, свабодна, свётла, сіметрыч-

на, слізка, смёшна, спакойна, страшэнна, сярэдне, танна, тонка, хутка,

цёмна, цёпла, цяжка, чыста, Ясна і г. д.

У частцы двухскладовых прыслоўяў, якія ўтвораны ад двухскладовых

прыметнікаў з націскам на канчатку, націск перамяшчаецца па першы

склад: гаўха (параўн.глухі), гўста, жыва, крўта, крыва, мала, нёма, пра-

ла, пуста, скўпа, слёпа, суха, туга, тупа.

У трохскладовых прыслоўях, якія ўтвораны ад трохскладовых пры-

метнікаў з націскам на канчатку або на складзе, які папярэднічае кан-

чатку, націск перамяшчаецца на першысклад: вёсела (параўн. вясёлы),

здорава, голадна, горача, дорага, зёлена, коратка, молада, соладка, хо-

ладна, хораша і некалькі іншых.

Націск на апошнім складзе мае прыслоўе даўно (параўн. даўні).

У мове мастацкай літаратуры, а таксама ў размоўным стылі для не-

каторых прыслоўяў адзначаныакцэнталагічныя варыянты: боязна -- ба-

язно, відно -- відна, высока -- высака, глыбока -- глеібака, шырака --

шарака і нскаторыя іншыя. Другі варыянт выходзіць за межы літара-

турнай нормы.
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У адпрыметнікавых прыслоўях, якія ўтворапы прыставачна-суфік-

сальнымспосабам, месца націску супадае з націскам у адпаведных фор-

мах прыметнікаў: дасыта (параўн. сыты), звысоку, здалёку, злёва, злёг-

ку, знова, зрэдку, навёчна, надоўга, налёва, намёртва, падоўгу, папросту,

пароўну і інш.
Але ў радзе прыслоўяў з прыстаўкамі на-,за-, по-, со- націск перамя-

шчаецца на прыстаўку: завідна, зажыва, засветла, зацемна, заёцепла,

гззёмаладу, нагала, насуха, наглуха, нёнава, начыста, повідну, посуху,

сослепу.
У прыслоўях з прыстаўкай да- націск перамяшчаецца на апошні

склад: дабяла, давідна, дагала, дапазна, дапаўна, дацямна, дачыста,

таксама здаўндё, спаўна. Але дачырвана.

На прыслоўным суфіксе замацаваўся націск у словах удвайне,

утрайне.
Акцэнталагічныя варыянты дапускаюцца літаратурнай нормай для

прыслоўяў дасуха і досуха, нараўні і нароўні, У варыянтных парах да-

бялё -. дабёла, дагала -- дагола, дапазна -- дапозна, дасыта-- дасыта

звысока-- звысака, здаўна -- здаўна, нанава -- нанова, начарна -- на-

чорна першыварыянтз'яўляецца літаратурнай нормай, другі -- адхілен-

нем ад нормы.
'

У якасных прыслоўях з суфіксамі суб'ектыўнай ацэнкі націск звычай-

на супадае з націскам у суадносных формах суб'ектыўнай ацэнкі прымет-

нікаў: бялюсенька (параўн. бялюсенькі), бялютка, гусцёнька, добрань-

ка, драбнютка, дробненька, нізенечка, нізенька, прыгожанька, ціхутка.

Але хорашанька -- харошанькі. У некаторых прыслоўях з суфіксамі

суб'ектыўнай ацэнкі адзначаны акцэнтныя варыянты: гусценька -

гусцёнька, дробненька -- драбнёнька, нізенька -- нізёнька. Першыя ў

парах варыянты-- літаратурная норма, другія - па-за яе межамі.

Застаецца нязменным месца націску таксама ў прыслоўях, утвораных

ад якасных прыметнікаў з суфіксамі -эян-, -эзя-, -ават-: высачэнна (па-

раўн. высачэнны), высачэзна, малавата, інырачэзна, шырачэнна.

У формах ступеней параўнання якасных прыслоўяў націск супадае з

націскам адпаведных форм ступеней параўнання якасных прыметнікаў.

Так, часцей за ўсё націск прыходзіцца на суфіке -ей (-эй): бліжэй, буй-

нёй, важнёй, вальнёй, вышэй, гладзёй, глыбёй, далёй, даражэй, даўжэй,

драбнёй, дружнёй, званчэй, здаравёй, карацёй, крапчэй, лягчэй, ляпёй,

мацнёй, ніжэй, пазнёй, радзёй, ранёй, раўней, саладзёй, слабёй, смачнёй,

скарэй, сушэй, сытнёй, тужэй, цвярдзёй, цяжэй, цямнёй, часцёй, чырва-

нёй, шырэй, ямчэй, ярчэйі г. д.

Частка прыведзеных вышэй прыслоўяў можа мець формыз націскам

на корані: бліжай, выгадней, вонай, глёдзей, глыбей, далей, дарожай,

кароцей, ласкавей, лёпей, спакойней, сўшай, цікавей, шырай і інш. Такія

акцэнтныя варыянты адзначаюцца ў мове мастацкай літаратуры.

Прыслоўі, утвораныя ад трохскладовых (чатырохскладовых) прымет-

нікаў, у форме вышэйшай ступені захоўваюць націск на ўтваральнай

аснове: акрэсленей, актыўней, ахвотней, балёсней, выгадней, выразней,

галасісцей, замётней, напорысцей, натуральней, прыёмней, радасней,

справядлівей, старанней, упёрцей, яскравей.

З націскам на суфіксе ўжываюцца ўсе прыслоўі, утвораныя ад поў-

ных форм якасных прыметнікаў вінавальнага склону з прыназоўнікамі

на, пад, у: напрапалую, наўдалую, начыстую, падчыстую, укругавую,

урассыпную, уручнўю, усляпўю, ухаластую, ушчыльнўю. А ле наадкры-

тцю, насмёлцю, урукапашную.

Ва ўсіх астатніх адпрыметнікавых прыслоўях суфіксальнагаі прэфік-

сальна-суфіксальнага ўтварэння націск падае па той жа склад, што іў
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прыметніках: важнёцкі, мастацкі, па-беларўску, па-брацку, па-гарадско-
му, па-дзіцячы, па-людску, па-новаму, па-рўску, па-старому, па-чалавё-
цы іг. д.

Націск прыслоўяў, утвораных ад лічэбнікаў

ў 994. У прыслоўях з прыстаўкай у-, якія ўтвораны ад колькасныхі
парадкавых лічэбнікаў, націск прыходзіцца на суфікс: удвух, удваіх,
утрох, утраіх, упяцёх, упяцярых, увасьмёх, увасьмярых, усямёх, учаты-
рох, учацвярых, удвая, утрая.

У прыслоўях з прыстаўкай на- націск пераходзіць на прыстаўку: на-
двае, нётрае. Хаця ў размоўным стылі і ў мове мастацкай літаратуры
ўжываюцца формынадвое, натрое.

Прыслоўі удвая, утрая маюць размоўныя акцэнтныя варыянтыудвое,

утрое.
На прыслоўным суфіксе замацаваўся націск у словах спярша, заадно.
У прыслоўях двойчы, тройчынаціск на корані.

Націск прыслоўяў, утвораных ад займеннікаў

б 995. Значная частка адзайменнікавых прыслояў характарызуецца

ў большасці выпадкаў індывідуальнымі націскамі.

У частцы прыслоўяў месца націску тое ж, што і ў адпаведных формах

займеннікаў: па-вашаму, па-іхняму, па-нйёшаму, затое, зусім, нашто,

нізашто.
У прыслоўі потым націск на прыстаўцы.
Адрозніваюцца месцам націску прыслоўі, утвораныя пры дапамозе

прыстаўкі па- ад форм давальнага склону займеннікаў мой, твой, свой:

па-мойму (параўн. майму), па-свойму, па-твойму. Акцэнтныя варыянты

ла-маёму, па-сваёму, па-тваёму знаходзяцца за межамі літаратурнай

нормы.
Прыслоўі, утвораныя ад займенніка што пры дапамозе прыставак і

ўстаўкі -во-, маюць націск на гэтай устаўцы, аднак лічацца гутарковымі

формамі: завошта.
У частцы прыслоўяў са звязанымі асновамі націск прыходзіцца на

перадапошні склад: адгэтуль, дагэтуль, пагэтуль, аднёкуль, знёкуль.

У прыслоўях адкўль, адтуль, датуль, пакуль, патуль, адсюль, дасюль,

пасюль націск падае на апошні склад. Акцэнтныя варыянты покуль, п0-

сюль з'яўляюцца адступленнем ад літаратурнай нормы.

Націск прыслоўяў аддзеяслоўнага паходжання

б 996, У прыслоўях, якія суадносяццаз дзеепрыслоўямі, націск супа-

дае з месцам націску ў адпаведных дзеепрыслоўях: глёдзячы, дзякуючы,

ёдучы, жартуючы, жывучы, ідучы, лёжачы, сёдзячы, стбячы, хвалячы,

плачучыі інш. ;

У прыслоўях загадзя і нёхаця націск на прыстаўцы. ,

У частцы аддзеяслоўных прыслоўяў з суфіксам -ма паціск знаходзіц-

ца на корані: бёгма, гўльма, лёжма, роўма, сёдзьма, а таксама ніцма,

З націскам на суфіксе -ма ўжываюцца прыслоўі кіцма, старчма,

тарчма.
У прыслоўях, якія суадносяцца з формамі дзеспрыметнікаў неза-

лежнага стану цяперашняга часу ніякага роду, націск застаецца ня-

зменным: захапляюча, хвалібюча.
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Націск прыслоўяў, утвораных ад прыслоўяў

5 997. Прыслоўі, утвораныя ад прыслоўяў пры дапамозе прыставак

за-, на-, па-, паза-, пасля-, ў-, часцей за ўсё захоўваюць націск на тым

жа складзе, што і ва ўтваральнай аснове: завысока (параўн. высока),

заглыбока, загўста, задалёка, задорага, задоўга, залётась, залішне,

замоцна, зарана, заўчора, наабапал, наводдаль, надоўга, назаўжды, на-

заўсёды, назаўтра, назусім, напотым, наскрозь, настолькі, насўпраць,

наўзбоч, наўздоўж, наўсцяж; пааббпал, пазалётась, пазаўчора, пасля-

заўтра; удвойчы, употай, утройчы. Толькі некалькі прыслоўяў адрозні-

ваюцца месцам націску: напоперак, упоперак (параўн. папярок), задаў-

га (параўн. доўга). Прыслоўе надалей мае два акцэнталагічныя вары-

янты, якія дапускаюцца як літаратурныя: надалей і надалёй (параўн.

далёй).
Акцэнталагічныя варыянты задаўга і задоўга адрозніваюцца па се-

мантыцы: зёдаўга 'за многа часу да чаго-небудзь; задоўга 'надта

доўга”,

Націск складаных прыслоўяў

ў 998. У складаных прыслоўях, якія ўтварыліся шляхам зліцця зай-

менніка што з назоўнікам або прыметнікам, націск падае на матыва-

ваную аснову: штогадзінна, штогадзіны, штогод, штодзёнь, штодзённа,

штодня, штолёта, штомёсяц, штосітачна, штотыдзень.

Націск на другім кампаненце складанага прыслоўя наглядаецца ў

словах басанож, мімаволі, яімаходам, навідавоку, саматугам. Але

абёруч.
У прыслоўях сяголета, сягоння націск падае на другі склад першай

часткі.
Складаныя прыслоўі, утвораныя шляхам паўтарэння асноў або злу-

чэння сінанімічных або антанімічных асноў, маюць два націскі, прычым

на кожным кампаненце месца націску захоўваецца без змен: высдка-

высбка, далёка-далёка, рана-рана, ціха-ціха, далей-болей, даўныж-даў-

но, кругом-вокала, мала-многа, мала-памалу, позна-рана, сюды-туды,

сяды-тады, тады-сяды, туды-сюды, шыварат-навыварат, шыта-крыта і

інш.
Складаныя прыслоўі, якія ўтварыліся шляхам паўтарэння адноль-

кавых слоў з далучэннем адмоўя або прыназоўніка да другога кампа-

нента, часцей за ўсё маюць націск на другой частцы: дзе-нідзё, калі-

нікалі, крыж-нёкрыж, перш-наперш, як-ніяк,

Складаныя прыслоўі, якія ўтварыліся шляхам злучэння прыслоўяў

і словаўтваральных частак, маюць адзін націск на прыслоўі: абы-ад-

кўль, абы-дзё, абы-калі, абы-куды, абы-як, адкіль-небудзь.

Адзін націск маюць таксама прыслоўі, утворапыя шляхам злучэн-

ня назоўнага і творнага склонаў аднаго і таго ж назоўніка ці лічэбні-

ка: адзін-адным, век-вёкам, час-чёсам, чын-чынам. Але вбляй-нявб-

ляй, даўным-даўно.

Адзіц націск маюць таксама прыслоўі, складзеныя з усечаных частак

(прыслоўяў або прыслоўя і часціцы): сюд-тўд, сям-там, сяк-так, там-

сям, так-сяк.
Захоўвае націск кожная частка ў такіх выразах, як адзін на адзін,

вока на вока, слёд у след.
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Прадуктыўния класы (5 270--282) 166. Непрадуктыўныя класы (5 283--308) 172. Дзея-

словы з індывідуальнымі асаблівасцямі формаўтварэнія б 309) 156

Атрыбутыўныя формы дзеяслова (ў 310-325) . . .

Дзеепрыметнік (ў 311--321) аа аа аа
Дзеепрыметнікі незалежнага стану (ў 312-315) 188. Дзеспрыметнікі залежнага

сгану (5 316-321) 189

Дзеепрыслоўе (ў 322--325) . . . . 3. 3.1... 3...

ПРЫСЛОЎЕ (ў 326-331)

Агульная характарыстыка (ў 326) . . . . .

Асноўныя разрады прыслоўяў па значэнню (ў 327-330)

3

. . . . . .
Акалічнасныя прыслоўі (5 328) 195. Якасныя прыслоўі (ў 329) 195. Якасна-акаліч-

насныя прыслоўі (5 330) 198

Формаўтварэнне прыслоўяў (ў 331) а

НЕПАЎНАЗНАЧНЫЯ СЛОВЫ (5 332-344)

ПРЫНАЗОЎНІКІ (ў 333--335)
ЗЛУЧНІКІ (ў 336--338)

Агульная характарыстыка (ў 336) ц. . . .
Разрады злучнікаў (ў 3387-3388) . . . .

ЗВЯЗКІ (5 339)
ЧАСЦІЦЫ (ў 340-344)

ВЫКЛІЧНІКІ (5 345-347)

Агульная характарыстыка (ў 845)
Разрады выклічнікаў (ў 346)

, СЛОВАЎТВАРЭННЕ (5 348--882)

Асноўныя паняцці (ў 348)
Марфеміка (ў 349) .
Марфаналогія (ў 350)
Словаўтварэпне назоўлікаў (ў 351--626) аа

Суфіксальныя назоўнікі (ў 359--495) 217. Нульсуфіксальнае ўтварэнне назоўнікаў

(ў 496--514) 270. Прэфіксальныя назоўнікі (6'515-517) 276. Прэфіксальна-суфіксаль-

ныя назоўнікі (5 548--586) 260. Іірэфіксальна-нульсуфіксальныя назоўнікі (ў 587--594)

985. Складаныя назоўнікі (назоўнікі-кампазіты) (5 '595--601) 287. Суфіксальна-склада-

ныя назоўнікі (ў 6029-6920) 290. Нульсуфіксальна-складаныя назоўнікі (ў 621-623)

292, Абрэвіятуры і іх тыпы (б 621) 293
Словаўтваральная сінанімія назоўшкаў (5 625) 294. Словаўтваральныя дублеты назоў-

нікаў (5 626) 296

Словаўтварэнне прыметнікаў (ў 627--729) ач
Суфіксальныя прыметнікі (5 627--662) 296; Нульсуфіксальныя прыметпікі (ў “63)

зіо. Прэфіксальныя прыметнікі (5 6064-6389) 310, Прэфіксальна-суфіксальныя пры-

метнікі (ў 690-706) 314. Прэфіксальпа-нульсуфіксальныя прыметнікі (6 707) 316.

Складаныя прыметнікі (б 708-711) 316. Суфіксальна-складаныя прыметнікі (ў 712-

729) 318. Нульсуфіксальна-складаныя прымстнікі (5 т23--794) 320. Прыметикі-зра-

шчэнні (ў 725--728) 320
Словаў гваральная сінанімія прыметнікаў (б 729) 321

430

133

143

147
147
148

165
166

187
187

192

194
194

196;

202
202

208
208.

210
гн
216
217

296



Словаўтварэнне лічэбнікаў (ў 730--739) .
Суфіксальныя лічэбиікі (5 730) 321. Нульсуфіксальныя лічэбнікі. б 731) 321. Склада-

ныя лічэбнікі (5 732) 322

Словаўтварэнне займеннікаў (5 733--739)
Прэфіксальныя займеннікі (5 733--736) 822. Фуфіксальныя 1 “посіфіксальныя  зай-

меннікі (5 737--738) 323. Складаныя займеннікі (зрашчэнні) (ў 739) 323

Словаўтварэнне дзеясловаў (ў 730--824) аа
Суфіксальныя дзеясловы (ў 741--753) 323. Прэфіксальныя дзеясловы (ў 7514-7726) 329.

Прэфіксальна-суфіксальныя дзеясловы (ў 777--799) 336. Постфіксальныя дзеясловы

(5 800) 310, Суфіксальна-постфіксальния дзеясловы (ў 801--803) 340. Прэфіксальна-

постфіксальныя дзеясловы (9 804-816) 3141. Прэфіксальна-суфіксальна-постфіксаль-

ныя дзеясловы (5 817--823) 344. Складаныя дзеясловы (ў 824) зн

Словаўтварэнне прыслоўяў (ў 825--882) аа
Суфіксальныя прыслоўі (ў 826--836) 345, Прэфіксальныя прыслоўі (ў 837--839) 345.

Прэфіксальна-суфіксальныя прыслоўі (5 810--867) 347. Прэфіксальна-нульсуфіксаль-

ныя прыслоўі (ў 868--873) 351. Складаныя прыслоўі са спалучальнымі адносінамі

кампанентаў (5 874) 351. Складаныя прыслоўі з падпарадкавальнымі адносінамі

кампанентаў (5 875--876) 352. Суфіксальна-складаныя прыслоўі (ў 877--879) 352.

Нульсуфіксальна-складаныя прыслоўі (5 880) 353. Прэфіксальна-нульсуфіксальна-

а) прыслоўі (ў 881) 353. Прэфіксальна-суфіксальна-складаныя прыслоўі

С 2) 853

НАЦІСК (5 883--998)

Агульная характарыстыка (ў 883)
Націск назоўнікаў (ў 884--920) аа аа

Націск назоўнікаў мужчынскага роду з нулявым канчаткам (5 886--598) 357. Націск

назоўнікаў жаночага роду з канчаткам -а (Ся) (5 899-903) 376. Націск назоўнікаў

жаночага роду з нулявым канчаткам (5 904--909) 381. Націск пазоўнікаў ніякага

роду (ў 910--913) 383. Наніск множяалікавых назоўнікаў (ў 9114--916) 356. Размерка-

вавне назоўнікаў па акцэнтных тыпах (ў 917--920) 387

Націск прыметнікаў (ў 9211-9384)... а...

Націск невытворных “прыметнікаў (ў 922--923) 358. Націск вытворных прыметнікаў

(5 924--930) 388. Націск кароткіх прыметнікаў (ў 931) 397. Націск складаных пры-

метнікаў (5 939) 397. Варыянтнасць націску прыметнікаў (ў 933--931) 393

Націск лічэбнікаў (ў 935)
Націск займенпікаў (ў 936) .
Націск дзеясловаў (ў 937--982) аа

Націск дзеясловаў першага прадуктыўнага класа (5 938) 401. Націск дзеясловаў

другога прадуктыўнага класа (ў 939--942) 404. Напіск дзеясловаў трэцяга прадук-

тыўнага класа (5 943--945) 406. Націск дзеясловаў чацвёртага прадуктыўнага класа

(6 046-919) 409. Націск дзеясловаў першага непрадуктыўнага класа (5 950--953)

412. Націск дзеясловаў другога непрадуктыўнага класа (5 951--957) 413. Націск дзея-

словаў трэцяга непрадуктыўнага класа (6 958) 415. Націск дзеясловаў чацвёртага

непрадуктыўнага класа (ў 959--962) 416. Націск дзеясловаў пятага непрадуктыўнага

класа (5 903--967) 417. Націск дзеясловаў шостага непрадуктыўнага класа (5 968--

971) 418. Націск дзеясловаў сёмага непрадуктыўнага класа (ў 979) 418. Націск дзея-

словаў восьмага непрадуктыўнага класа (5 973) 419. Націск дзеясловаў дзевятага

непрадуктыўнага класа (ў 974) 419. Націск дзеясловаў дзесятага непрадуктыўнага

класа (5 975) 419. Націск дзеясловаў адзінаццатага непрадуктыўнага класа (ў 976--

978) 420. Размеркаванне дзеясловаў па акцэнтных тыпах (5 979--982) 420

Націск дзеепрыметнікаў (5 983--988) . . . .

Націск дзеепрыслоўяў (ў 989)
Націск прыслоўяў (ў 990--998)

Націск певытворных прыслоўяў 990) 424, Націск вытворных прыслоўяў (5 901--

997) 424. Націск складаных прыслоўяў (5 998) 428

а

аа

321

322

323

345

354;
356

388;

399
400
401

422
423
421
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БЕЛОРУССКАЯ ГРАММАТИКА

в 2-х частях.Ч.І.
Фонология, Орфоэпия. Морфология,

[25 Словообразованне, Ударение,а;

г.
Пздательство «Наука и техинка»

На белорусском языке

“Загадчык рэдакцыі Г. Ф. Юрчанка, Рэдактар А, М. Садоўская. Мастацкі рэдактар Л. І. Усачоў.Лэхнічны рэдактар С. А. ХЖурган, Карэктар В. В. Кляновік.
7. 15 Хэ 1916

«Друкуецца па пастанове РВС АН БССР. Зладзепа ў чабор. 190981. Падпісана ў “к 16.01 85.АТ 1019. Фармат 70Х100'/:6. Папера друк. М 9; Гарнітура літаратурная. Высакі друк. Ум. друкарк, 34.83. Ум. фарб.-адб, 34.83. Ул.-выд. арк. 31.9. Тыраж 1050 экз. Зак. Х» [16]. Мана 9 р, 50 У.Выдавецтва «Навука і тэхніка» Акадэміі навук Бі і у ССР і Дзяржаўнага камітэта БССР па справёхззыдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. 220600, Мінск, Ленінскі праспект, (8. Дра З ; “ . Уукірпя імя ап-цыска (Георгія) Скарыны выдавецтва «Навука і тэхціка», 220600. Мінск, Ленінскі с 5


