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Назіраючы за фактамі аб'ектыўнай рэчаіснасці, чалавек імкнецца свядома 

адлюстраваць іх у выглядзе ацэнак і эмоцый. У беларускім мовазнаўстве адным з 
першых праблему выражэння ацэнкі даследаваў Я.Ф.Карскі, які другі выпуск другога 
тома ''Беларусаў'' прысвяціў гістарычнаму апісанню словаўтварэння і словазмянення 
ў беларускай мове. У працы пададзены звесткі пра словаўтваральныя магчымасці 
беларускіх афіксаў, іх гістарычныя змены і адзначаецца прамы пераход ад суфіксаў 
памяншальных да ласкальных. Для сучаснай айчыннай лінгвістычнай навукі 
актуальным з'яўляецца даследаванне канататыўна афарбаваных як літаратурных, 
так і дыялектных лексічных адзінак на розных узроўнях мовы. 

Вывучэнне ацэначных найменняў-характарыстык асобы на словаўтваральным 
узроўні дазваляе ўстанавіць асаблівасці і спецыфіку дэрывацыйных працэсаў у 
дыялектнай мове, а таксама вызначыць характэрныя рысы, уласцівыя 
словаўтваральным сістэмам абедзвюх формаў нацыянальнай мовы. 

Ацэначныя субстантывы з суфіксамі -ель (-эль) / -аль (-яль) / -іль (-ыль) 
утвараюцца ад прыметнікаў, дзеясловаў і назоўнікаў і маюць розныя эмацыянальна-
экспрэсіўныя адценні зневажальнасці, абражальнасці, асуджальнасці, грубасці і 
непашаны. Усе зафіксаваныя намі дэрываты ўтвараюцца паводле трох 
словаўтваральных тыпаў: 

1. Да першага тыпу адносяцца дэрываты, матываваныя прыметнікамі, якія 
характарызуюць асоб па прыкмеце знешнасці, названай утваральным словам, 
радзей – па ўнутраных якасцях. Матывавальнымі выступаюць невытворныя (доўгі – 
даўгéль 'высокі'; ДСЗ; крывы – крывéль 'кульгавы'; СЦР; 'крываногі'; КСУМ; скупы – 
 к    ль 'скупеча'; ТС) і вытворныя асновы прыметнікаў, фіналі якіх (-ат-, -іт-) 
адсякаюцца: брухаты – бр хéль 'празмерна тоўсты чалавек' (МДС); вусаты – в  éль 
'вусач' (БДС); гамзаты – ха    ль 'гамзаты, гугнявы чалавек' (ДСЛ); гарбаты – гарб  ль 
'гарбатая або згорбленая асоба' (НВС, ЖНС); гарбы ль 'тс' (ЗНС); губаты – г б  ль 
'губач, губаты чалавек' (ДСЛ, ЖНС); кірпаты – кір éль 'кірпаты' (ТС); мардаты – 
 ард   ль 'таўстун' (ДСЛ); мурзаты –   р   ль 'брудны, мурзаты' (ЗНС); шчарбаты – 
шчарбéль 'бяззубы, шчарбаты' (ДСЗ, НЛ, МДСГ); цыбаты –  ыб  ль 'здаравяк, вялікі 
чалавек' (ДСЛ). Адзіны зафіксаваны намі дэрыват, які мае станоўчую ацэнку: 
працавіты –  ра ав  ль 'хто працавіты'; Пра ав ль –  таратлівы чалав к (Рудня 
Астравітая Чэрв.); СПЗБ. Націск у названых ацэначных субстантывах на суфіксе 
(акрамя: курдупы – к рдý  ль 'малы і тоўсты чалавек' (НЛ, СЦР); к рдý  ль 'чалавек 
малога росту' (СГВ, ТС, МДСГ); кард    ль 'чалавек малога росту' (ДСБ); кірд    ль 
'тс' (ТС); к рд    ль 'тс' (ЖС); к рд    ль 'недаростак' (ЗНС); к рд   іль 'чалавек з 
тоўстымі і кароткімі нагамі' (НЛ). Некаторыя з прааналізаваных дэрыватаў могуць 
суадносіцца з назоўнікамі: бруха – бр хéль, вусы – в  éль, горб – гарбы ль і інш. 

2. Да другога тыпу адносяцца пеяратывы, матываваныя дзеясловамі, якія 
абазначаюць асоб па негатыўным дзеянні, названым утваральным словам. У якасці 
матывавальных выступаюць дзеясловы незакончанага трывання з асновай на 
галосны або зычны (дзяўбці): гіцаць – гі   ль 'хуліган, нягоднік' (СПЗБ); дзяўбці (рус. 
долбить) – даўбéль 'пра тупога чалавека' (СПЗБ); ірдзець – ір éль 'здаровы 
чырванашчокі чалавек' (КСУМ, НВС); корпацца – кар éль 'маруда' (НС-Т); круціць – 
кр  éль 'вялікі падманшчык, ашуканец' (ЗНС, СПЗБ, КСУМ, МДСГ); кр ты ль 'тс' 
(ДСБ); круціцца – кр ті ль 'вяртун, непаседа' (ЗНС); ляжаць – л жбéль 'гультай'  
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(б – нарашчэнне) (СПЗБ); мармытаць –   р éль 'маўклівы, негаваркі чалавек' 
(СПЗБ); муціць –      ль 'той, хто ўносіць беспарадак, блытаніну' (СПЗБ); пужацца – 
   д ль 'баязлівец, сарамлівец' (ТС); таўчыся – таўкéль (ч//к' – чарг.) 'чалавек, які 
перашкаджае нешта рабіць' (ЖНС); (вы)скрабаць, скрэбці –  кр б  ль 'скупы чалавек' 
(СПЗБ); хвастацца – хва    ль 'хвалько' (НС); хрыпець – хры   ль 'хрыплівы чалавек' 
(ТС). Націск у аддзеяслоўных ацэначных дэрыватах звычайна на суфіксе, радзей на 
ўтваральнай аснове (хры   ль, гí  ль,    д ль). 

3. Трэці словаўтваральны тып адназоўнікавых субстантываў прадстаўлены 
двума падтыпамі: а) словы, якія ўтвараюцца ад неадушаўлёных назоўнікаў і 
абазначаюць асоб па тым, што названа матывавальным словам: боб − бόб ль 
'карантыш' (ТС), бурда − б рд éль 'чалавек з шырокім тварам' (НВС), чэрава – 
чарав  ль 'пузаты чалавек' (МДСГ). Націск у названых дэрыватах свабодны; б) 
назоўнікі, матываваныя асабовымі пеяратывамі мужчынскага і агульнага роду: 
дуравей − д равéль 'дурань' (СПЗБ); курда − кýрд  ль 'малы ростам чалавек' (ЖС); 
суханда −   ха д  ль 'хто надта худы, хударлявы' (СПЗБ); худоба − х дόб ль 'вельмі 
худы, хваравіты чалавек' (ЖНС); цюхця −  юх éль 'той, хто тоўсты, непаваротлівы, 
абібок, гультай' (СПЗБ); ш   ша 'стары; крываногі' − ш   шаль (ЖС, МСД). Націск 
свабодны. 

Такім чынам, на словаўтваральным моўным узроўні ёсць адпаведныя сродкі 
(словаўтваральныя суфіксы), пры дапамозе якіх чалавек можа перадаваць 
ацэначныя адносіны да асобы – носьбіта пэўнай характэрнай прыкметы. 
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