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Ацэначныя дэрываты з фармантамі -б-(а), -в-(а), -д-(а), -з-(а), 

-т-(а), -ч-(а), -ш-(а) у беларускай дыялектнай мове 

 

Суфіксацыя – самы прадуктыўны спосаб узбагачэння лексікі як 

літаратурнай, так і дыялектнай беларускай мовы. Пры дапамозе 

разнастайных суфіксаў адбываецца дэрывацыя назоўнікаў розных лексіка-

семантычных груп, у тым ліку і найменняў асобы паводле дзейнасці, месца 

жыхарства, індывідуальных якасцей, знешняга выгляду і інш. На думку 

Л.М. Шакуна, выбіральнасць суфікса, як і ўсякай іншай словаўтваральнай 

марфемы, залежыць ад таго, што ўтвараецца, і таму ў кожнай з лексіка-

семантычных груп і падгруп выкарыстоўваецца свая суфіксацыя, 

выяўляецца розная ступень прадуктыўнасці таго ці іншага суфікса  

[2, с. 111]. Такая “выбіральнасць суфікса” яскрава прасочваецца пры 

аналізе дыялектных адзінак са значэннем суб’ектыўнай ацэнкі, якія 

з’яўляюцца найменнямі-характарыстыкамі асоб і ўтвараюцца пры 

дапамозе фармантаў -б-(а), -в-(а), -д-(а), -з-(а), -т-(а), -ч-(а), -ш-(а). 

-б-(а). Ацэначныя субстантывы, утвораныя пры дапамозе фарманта   

-б-(а), у беларускай дыялектнай мове абазначаюць асоб паводле ўласцівага 

ім дзеяння і маюць экспрэсію зневажальнасці. Націск у такіх дэрыватах на 

перадсуфіксальным складзе: рόўба ад раўці ‘плакса’ (НС), тόўба ‘тоўстая, 

непаваротлівая асоба’ (ЖНС, СПЗБ, ТС). 

У літаратурнай мове пры дапамозе фарманта -б-(а) утвараюцца 

неасабовыя назоўнікі са значэннем адцягненай працэсуальнай прыкметы 

(тыпу просьба, служба, хадзьба і пад.), а таксама назоўнікі, якія 

абазначаюць прадметы паводле іх прызначэння (стрэльба) ці як вынік 

дзеяння (касьба, сяліба і пад.) [1, с. 237 – 238]. 

-в-(а). Субстантывы-характарыстыкі, утвораныя ў дыялектнай мове 

ад дзеясловаў шляхам далучэння фарманта -в-(а), абазначаюць асоб 

паводле ўласцівага ім дзеяння і маюць адценне непахвальнасці: лахаць − 

л  х а ‘пра жанчыну, якая вывіжоўвае’ (НС-Т) − чарг. а//ы, ляжаць − лόг а 

‘гультай’ (СГВ) − чарг. л’//л, ж//г, а//о; націск на перадсуфіксальным складзе. 

У беларускай літаратурнай мове пры дапамозе фарманта -в-(а) 

утвараюцца новыя лексічныя адзінкі ад назоўнікаў (адсубстантыўныя 

дэрываты абазначаюць сукупнасць асоб, названых утваральным словам, – 

брат а, дзят а, якія ў ТСБЛМ падаюцца з паметай разм.) і ад дзеясловаў 

(аддзеяслоўныя назоўнікі абазначаюць прадмет як аб’ект дзеяння (біт а, 

клят а, маліт а) і прыладу дзеяння – бр т а, жрат а) [1, с. 238]. 

-д-(а). Аддзеяслоўныя дыялектныя назоўнікі агульнага роду, 

утвораныя пры дапамозе фарманта -д-(а), характарызуюць асоб па 

схільнасці да пэўнага дзеяння, маюць адценні зневажальнасці, непахвальнасці. 

Пры дэрывацыі такіх намінатываў частка матывавальнай асновы 
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адсякаецца; магчыма яе нарашчэнне зычным й; націск свабодны:  алакíда 

‘валацуга’ (БНС), галайдá ‘балбатун’ (НЛ, ТС), лапáнда ‘балбатун’ (БНС), 

рэ ўда ‘плакса’ (БНС), ш  ільдá ‘хто неразборліва выгаворвае словы’ 

(КСУМ), юндá ‘хто енчыць’ (ЗНС). 

У “Беларускай граматыцы” не адзначаюцца выпадкі дэрывацыі 

назоўнікаў пры дапамозе фарманта -д-(а). 

-з-(а). Матывавальнымі пры дэрывацыі дыялектных назоўнікаў 

агульнага і жаночага роду з фармантам -з-(а), якія маюць ацэначныя 

адценні грубасці і непахвальнасці і якія абазначаюць асоб паводле 

схільнасці да дзеяння або па працэсуальнай прыкмеце, выступаюць асновы 

дзеясловаў: слімаць – слімазá ‘плакса’ (НС), раўці – рэ ўза ‘плакса’ (БНС); 

націск на перадсуфіксальным складзе або флексіі. 

У “Беларускай граматыцы” не адзначаюцца выпадкі ўтварэння 

назоўнікаў пры дапамозе фарманта -з-(а). 

-т-(а). Утвораныя пры дапамозе фарманта -т-(а) аддзеяслоўныя 

дыялектныя назоўнікі характарызуюць асобу па негатыўным дзеянні і 

ўжываюцца з экспрэсіяй неадабрэння. Базавымі пры дэрывацыі такіх 

намінацый выступаюць формы інфінітываў незакончанага або закончанага 

трывання: брахаць − брэ хта ‘манюка’ (ТС), змушаць (змусіць) − змýста 

‘чалавек, што зманьвае, зводзіць’ (КСУМ, НВС). Націск у ацэначных 

субстантывах на перадсуфіксальным складзе. 

У “Беларускай граматыцы” выпадкаў ўтварэння назоўнікаў пры 

дапамозе фарманта -т-(а) не зафіксавана. 

-ч-(а). Фармант -ч-(а) у беларускай дыялектнай мове надае 

аддзеяслоўным назоўнікам ацэначныя адценні грубасці, неадабрэння: лíпча 

‘хто ліпне’ (БНС), растапчá ‘вельмі тоўстая і нехлямяжая жанчына’ 

(ЗНС); утваральныя асновы дзеясловаў усякаюцца; націск свабодны. 

У “Беларускай граматыцы” адзначаюцца толькі выпадкі ўтварэння 

аддзеяслоўных неасабовых назоўнікаў пры дапамозе фарманта -ч-(а) ад 

дзеясловаў даць (і яго вытворных) і здаб ць:   дача, падача, перадача, 

раздача, удача, здаб ча [1, с. 256]. 

-ш-(а). Лексіка са значэннем суб’ектыўнай ацэнкі, утвораная пры 

дапамозе фарманта -ш-(а), прадстаўлена ў дыялектнай мове 

аддзеяслоўнымі і адназоўнікавымі субстантывамі: 

1. Дэрываты, матываваныя дзеясловамі, называюць асоб паводле 

працэсуальнай прыкметы або схільнасці да негатыўнага дзеяння. 

Фінальная галосная ўтваральных асноў адсякаецца: калупацца – калýпша 

‘маруда’ (МКТ) і кал  пша ‘тс’ (ЖНС), капацца – кόпша ‘капун’ (ТС), 

кепацца – кéпша ‘таўстуха; маруда’ (СПЗБ), клеміць (ногі) − клéмша ‘хто 

крывіць абутак’ (ЗНС), клыпаць – кл  пша ‘кульгавы’ (ЖНС, ЗНС),  

трубіць – трýбша ‘хто многа есць’ (СРЛГ), целяпацца – цялéпша (МКТ). 

Утвораныя дэрываты маюць экспрэсію зневажальнасці, іроніі; націск на 

перадсуфіксальным складзе. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2. Адназоўнікавыя субстантывы складаюць два падтыпы: 

а) словы, якія абазначаюць асоб паводле таго, што названа 

ўтваральным словам: клыбы ‘ногі’− кл  пша ‘жанчына з крывымі нагамі; з 

доўгімі нагамі’ (ЗНС, НС) − з адценнем пагардлівасці. Націск на корані; 

б) фемінінатывы, утвораныя ад асноў ацэначных назоўнікаў 

мужчынскага і агульнага роду: бузацёр – бузацёрша ‘сварлівая кабета’ 

(МКТ), глухман – глухмáнша ‘глухая’, расцяпа − растапшá ‘разява’ 

(СПЗБ, КСУМ). Націск на аснове або канчатку дэрывата. 

У беларускай літаратурнай мове [1, с. 256 – 257] з дапамогай 

фарманта -ш-(а) утвараюцца адзінкавыя словы – к акша (квакаць), ляўша 

(левы). Дэрываты тыпу манікюрша, міністэрша, пед кюрша, якія 

абазначаюць асоб жаночага полу, сустракаюцца ў мове мастацкіх твораў, а 

таксама ў гутарковай мове. 

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што словаўтваральныя фарманты 

-б-(а), -в-(а), -д-(а), -з-(а), -т-(а), -ч-(а), -ш-(а) у дыялектнай беларускай 

мове маюць значна шырэйшыя канструкцыйныя магчымасці ў параўнанні 

з літаратурнай мовай. 
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