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І.У. КАЛІЦЕНЯ

МАТЫВАВАНЫЯ ПРЫМЕТНІКІI НАЗОЎНІКІ 
Ў АД’ЕКТЫЎНЫХ СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫХ ГНЁЗДАХ

Дается описание словообразовательно
го потенциала мотивированных адъективов 
и субстантивов. Они являются составными 
компонентами словообразовательных гнезд 
немотивированных качественных прилага
тельных, которые обозначают внешние и 
внутренние качества человека, в белорус
ском языке.

The word formting potential of motivated 
adjectives and nouns is analyzed in this article. 
They are components of word-forming nests of 
non-motivated qualifative adjectives that denote 
outer and inner human qualities in the Belaru
sian.

3 пункта погляду семантыкі словаўтваральнае гняздо (СГ) уяўляе сабой 
упарадкаваную сукупнасць словаўтваральных значэнняў. Словаўтвараль- 
нае значэнне выражаецца праз адпаведны словаўтваральны фармант і зай- 
мае прамежкавае становішча паміж лексічным, індывідуальным значэннем 
асобнага слова і яго граматычным значэннем, уласцівым не толькі гэтаму 
слову, але і ўсім словам таго ці іншага класа (часцінам мовы, асобным 
граматычным катэгорыям унутры часцін мовы і г. д.) (Шакун 1978, 6). У ад- 
розненне ад названых вышэй значэнняў (граматычнага і лексічнага. -  I. K.), 
словаўтваральнае значэнне, акрамя кампанентаў, якія ўваходзяць у яго 
састаў, заўсёды змяшчае ўказанне на адносіны матываванага слова да 
матывавальнага, параўн.: бялець, чарнець- “станавіцца (якім)” і да т. п. 
(Улуханов 1977, 11).

У СГ дэрывацыйныя значэнні выконваюць важную ролю ва ўпарадка- 
ванні адносін аднакарэнных слоў у саставе названай комплекснай адзінкі. 
Інакш кажучы, дадзеныя адносіны слоў у гняздзе будуюцца на базе слова- 
ўтваральных значэнняў. Трэба адзначыць, што ў СГ не мае дэрывацыйнага 
значэння толькі адно слова -  зыходнае (нематываванае). Аднак яно такса- 
ма ўдзельнічае ў фарміраванні словаўтваральных адносін, выступаючы ў 
якасці матывавальнага для слоў, якія ўтвараюцца на першай ступені дэры- 
вацыі.

У артыкуле даецца апісанне словаўтваральнага патэнцыялу матывава- 
ных ад’ектываў і субстантываў, якія ўваходзяць у склад СГ нематываваных 
якасных прыметнікаў, што абазначаюць знешнія і ўнутраныя якасці чалаве- 
ка, у беларускай мове. У названых гнёздах часцінамоўныя блокі, у прыват- 
насці ад’ектыўны і субстантыўны, маюць разгалінаваны састаў матывава- 
ных адзінак, утвораных з дапамогай разнастайных словаўтваральных фар- 
мантаў. Гэта абумоўлена ў першую чаргу асаблівасцямі семантыкі нематы
ваваных якасных прыметнікаў названай лексіка-семантычнай трупы (ЛСГ).

Так, у даследуемых гнёздах ад’ектывы ўтвараюцца на розных ступенях 
дэрывацыі ад такіх часцін мовы, як прыметнік, назоўнік, дзеяслоў і пры- 
слоўе. Значную колькасць складаюць прыметнікі, матываваныя самімі поы-
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метнікамі. Словы такога тыпу ў асноўным утвараюцца на I-Il ступенях дэры- 
вацыі і маюць наступныя словаўтваральныя значэнні1:

1) ‘вышэйшая ступень параўнання’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры 
дапамозе суф. -эйш-(-ейш-): даўж-эйш(ы), чарсцв-ейш(ы), глуш-эйш(ы), 
здарав-ейш(ы), дуж-эйш(ы) і інш.2;

2) ‘ласкальнасць ці зменшаная або павялічаная мера якасці, названай 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -еньк- 
(-эньк-): стар-эньк(і), сів-еньк(і), лыс-еньк(і), шчупл-еньк(і), разм. і інш. Ha 
Il ступені дэрывацыі матываваныя з такім значэннем утвараюцца пры 
дапамозе суф. -к-: невяліч-к(і)\

3) ‘высокая ступень якасці’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф.: 
-усеньк- (-юсеньк-) паўн-юсеньк(і), -утк-(-ютк-) чысц-ютк(і), -ізн- вял-ізн(ы), 
-ізазн- вял-ізазн(ы), -ізарн- вял-ізарн(ы) і вел-ізарн(ы), -енн-(-энн-) хітр- 
энн(ы), -эзн- гушч-эзн(ы)-, ‘высокая ступень якасці ў спалучэнні з ласкаль- 
насцю’: -юпасеньк-(-юпаценьк-) мал-юпасеньк(і) і мал-юпаценьк(і)-,

4) ‘меншая ступень якасці, названай матывавальным словам’. Матывава
ныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ават- (даўг-ават(ы), бледн-ават(ы), 
груб-ават(ы) і інш.ў;

5) ‘адсутнасць таго ці супрацьлегласць таму, што названа матываваль
ным словам’ або ‘няпоўная супрацьлегласць’. Дэрываты ўтвараюцца пры 
дапамозе прэф.: не-(ня-) не-вясёл(ы), ня-горд(ы), ня-злосн(ы), не-благ(і), 
не-мал(ы), без-(бяс-) бяс-чул(ы), пра- пра-мудр(ы)\

6) ‘яшчэ больш павышаная або паніжаная (у параўнанні з суф. -еньк-) 
ступень якасці і адценне ласкальнасці’. Матываваныя ўтвараюцца пры да
памозе суф. -енечк-: мал-енечк(і)\

7) ‘непаўната якасці або агульнае якаснае значэнне’. Дэрываты ўтвара- 
юцца пры дапамозе суф.: -ав-(-яв-) бел-ав(ы), гарк-ав(ы), -ес-(-ёс-) (рэдка) 
бял-ес(ы), бял-ёс(ы). У прыметніках хударлявы i сухарлявы выступав вары- 
янт суфікса -ав- фармант -арляв(ы). На Il ступені дэрывацыі матываваныя 
з такім значэннем утвараюцца пры дапамозе прэф. пра-: пра-даўгават(ы);

8) ‘найвышэйшая ступень параўнання’. Дэрываты утвараюцца пры дапа
мозе прэф. най- i суф. -ш-: най-вялік-ш(ы); прэф. раз-(рас-): раз-вясёл(ы), 
разм. Матываваныя з такім значэннем утвараюцца i на Il ступені дэрывацыі 
пры дапамозе прэф. най-: най-вастрэйш(ы), най-весялейш(ы), най- 
дужэйш(ы). Адзначаны выпадкі, калі ад’ектывы ca значэннем найвышэйшай 
ступені параўнання ад прыметнікаў вышэйшай ступені не ўтвараюцца. 
Напрыкпад, не назіраецца падобная матывацыя з прыметнікамі сыц-ейш(ы), 
худз-ейш(ы)]

9) ‘вялікая колькасць таго ці прымесь або падабенства да таго, што наз
вана ў аснове матывавальнага слова’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -іст-(-ыст-): панур-ыст(ы) і інш.;

1 0 ) 'агульнае якаснае значэнне’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры 
дапамозе прэф. раз-(рас-), з-(с-): рас-кос(ы), с-кос(ы)\

11) ‘крайне высокая ступень праяўлення прыметы, названай матыва
вальным словам’. Дэрываты утвараюцца пры дапамозе прэф. звыш-: звыш- 
тонк(і)\

12) ‘якасць, блізкая да той, што названа матывавальным словам’. Маты
ваваныя утвараюцца пры дапамозе прэф. з- i па-: з-важн(ы), па-важн(ы).

На I ступені дэрывацыі адзначаны ад’ектывы са значэннем узмоцненай 
ступені якасці, утвораныя пры дапамозе суф. -ушч-(-юшч-): чарн-юшч(ы), 
хітр-ушч(ы) і інш., а таксама прыметнікі са значэннямі: 1) 'які нязначна пе-

Мовазнаўства

1 Разглядаемыя ніжэй дэрывацыйныя значэнні выдзяляюцца не апрыёрна: яны ўяўляюць 
сабой значэнні словаўтваральных фармантаў.

Словаўтваральныя значэнні матываваных адзінак прыводзяцца ў адпаведнасці з «Бела- 
рускай граматыкай» (Мн., 1985).
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равышае ступень якасці, названай матывавальным словам’; 2) ‘які значна 
перавышае ступень якасці, названай матывавальным словам’, утвораныя 
пры дапамозе прэф. за-: за-доўг(і), за-мал(ы), за-густ(ы) і інш.

Ад поыслоуяу у даследуемых СГ на Il ступені дэрывацыі ўтвараюцца 
толькі ад’ектывы-кампазіты: густа —» густа-цёрт(ы), хутка —> хутка-дзей- 
н(ы) I некат. інш.

У даследуемых СГ адзначаны толькі два тыпы адназоунікавых ад’екты- 
ваў, утвораных на II-III ступенях, ca словаўтваральнымі значэннямі:

1) ‘адноснасць'. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапамозе суф. -к-, 
-CK-, -ав-(-яв-), -Н-, -аўск-(-оўск-), -ычн-, -ч-: басяц-к(і), юнац-к(і), зладзей- 
ск(і) (II); грубіян-ск(і) (III); рыжык-ав(ы), гарачк-ав(ы) (II); сівуш-н(ы), вясель- 
н(ы) (II); юннат-аўск(і), маладняк-оўск(і) (II); меркантыліст-ычн(ы) (II); 
аздараўлен-ч(ы) (III);

2) 'прыналежнасць’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -оў(-ёў), 
-ін-(-ын-); дзік-оў, глушц-оў, дзіч-ын(ы) (II);

3) ‘уласцівасць таго або схільнасць да таго, што названа матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -лів-, -ават-(-яват-), -ав-, 
-ІСТ-: злас-лів(ы), зладзе-яват(ы), цепл-ав(ы), мудрагел-іст(ы). На Il ступені 
дэрывацыі зафіксавана ўтварэнне кампазітаў з такім жа значэннем пры да
памозе суф. -лів- i -Н-. Напрыклад: хваробаўстой-лів(ы), хваробатвор-н(ы).

У гняздзе з зыходным словам малад(ы) на Il ступені зафіксаваны ад’ек- 
тыў маладз-ёжн(ы) (ад назоўніка моладзь), словаўтваральны фармант якога 
з’яўляецца непрадуктыўным.

Ha Il-Ill ступенях дэрывацыі ў даследуемых гнёздах зафіксаваны ад’ек- 
тывы, утвораныя ад дзеяслова. Матываваныя маюць наступныя словаўтва- 
ральныя значэнні1:

1 )  ‘які характарызуецца адсутнасцю дзеяння, стану, немагчымасцю 
здзейсніць дзеянне, названае матывавальным словам, ці падвергнуцца 
яму’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. не- I суф. -н-: сціха(ць) 
не-сціха-н(ы) (II);

2) ‘схільнасць да дзеяння, названага матывавальным словам’. Дэрываты 
ўтвараюцца пры дапамозе суф. -лів-: зацішлівы' (II), падбадзёрлівы, разм. (Ill);

3) ‘схільны да таго або мае ўласцівасці, адзнакі таго, што названа 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -уч(ы) 
(-юч(ы): сляпі(ць) -> сляп-уч(ы) (II);

4) ‘які характарызуецца адносінамі да дзеяння, названага матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льн-, -цельн-: 
аглуша-льн(ы) (III), слабі-цельн(ы) (II);

5) ‘які знаходзіцца ў стане, што выкпіканы працэсам, названым матыва
вальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -л-: зблажэ- 
л(ы), разм. (II), пагрубе-л(ы) (III) і інш.

Трэба адзначыць, што для СГ нематываваных якасных прыметнікаў 
названай ЛСГ характэрна таксама ўтварэнне (хаця I не прадуктыўнае. -  I. К.) 
дзеепрыметнікаў на II-IV ступенях словаўтварэння ca значэннямі1 2:

1) ‘падвержаны дзеянню ці заключав вынік дзеяння, названага матыва
вальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -т-, -н-, -ен- 
(-ОН-, -ён-), -ан-(-ян-): прыгоркну-т(ы) (III), раззлава-н(ы), разм., разгарач- 
ан(ы), апошл-ен(ы) (III), вытупл-ен(ы) (III), збліж-ан(ы) (II), адобр-ан(ы) (II), 
залыш-ан(ы), разм. (II), мудр-он(ы) , разм., абедн-ен(ы) (II) I Інш. Адзначым, 
што згодна з ТСБМ дзеепрыметнікі паасушваны I разгарачаны могуць вы- 
ступаць у значэнні прыметнікаў. На Il ступені дэрывацыі пры дапамозе су-

Мовазнаўства

1 Значком (*) абазначаюцца дэрываты з двайной матывацыяй, на падставе я кой яны могуць 
быць аднесены да аддзеяслоўных прыметнікаў.

2 Размежаванне прыметнікаў і дзеепрыметнікаў праводзіцца на падставе ТСБМ (У 5 т. Mh., 
1977-1984).
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Мовазнаўства

фікса -н- утвараецца прыметнік заціш-н(ы) са значэннем, ідэнтычным зна- 
чэнню названых дзеепрыметнікаў;

2) ‘адмоўнасць’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапамозе прэф. 
не-(ня-): не-ўсвядомлен(ы) (III), не-паголен(ы) (IV), ня-высахл(ы) (IV) і некат. 
інш.

Значнае месца сярод дэрыватаў, якія ўваходзяць у састаў даследуемых 
гнёзд, займаюць і матываваныя назоўнікі. Яны таксама ўтвараюцца ад роз
ных часцін мовы (прыметнікаў, дзеясловаў і саміх назоўнікаў) і ў параўнанні 
з матываванымі ад’ектывамі маюць даволі разнастайную сістэму словаўтва- 
ральных значэнняў.

Так, як сведчыць даследаваны матэрыял, адад’ектыЎныя назоўнікі, што 
ўтвараюцца ў асноўным на I ступені дэрывацыі, маюць наступныя слова- 
ўтваральныя значэнні:

1 )  ‘асоба паводле ўласцівасцей, поглядаў, сферы заняткаў’. Матывава
ныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -іст(-ыст): меркантыл-іст(0);

2) ‘асоба паводле прыметы, названай матывавальным словам’. Дэрыва- 
ты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ач(-яч), -анк(а)(-янк(а), -ун: ліх-ач(0), 
лаўк-ач(0), бял-янк(а), халасц-янк(а), разм., дзік-ун(0), хараш-ун(0), разм. і 
некат. інш.;

3) 'розныя прадметы (адушаўлёныя і неадушаўлёныя), з’явы, якія харак- 
тарызуюцца прыметай, названай матывавальным словам’. Дэрываты ўтва- 
раюцца пры дапамозе суф. -ір(-ыр), -к-, -ар(-яр), -ушк-(-юшк-), -іц(а) 
(-ыц(а), -аўк-(-яўк-): багат-ыр(0), пуст-ыр(0), дзіч-к(а), малод-к(а), разм., 
гушч-ар(0), сух-ар(0), цяпл-ушк(а), весял-ушк(а), маладз-іц(а), туп-іц(а), 
мал-яўк(а), руд-аўк(а), разм., чарн-яўк(а)\ пра- і -0-: пра-бел-0(0). 3 такім 
жа значэннем на I ступені ўтвараюцца кампазіты пры дапамозе суф. -нік. 
Напрыклад, вастр-а-кут-нік(0)\

4) ‘асобы і прадметы (адушаўлёныя і неадушаўлёныя) паводле характэр- 
най якасці’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ец(-эц): 
сів-ец(0), мудр-эц(0), храбр-эц(0)\

5) ‘канкрэтныя прадметы, з’явы, прастора, асобы як носьбіты прыметы, 
названай матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -ік(-ык): скромн-ік(0), рыж-ык(0)\

6) ‘асобы, прадметы ці рэчыва, для якіх характэрна прымета, названая 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ак 
(-як): слаб-ак(0), пашл-як(0)\

7) 'жывыя істоты i прадметы паводле прыметы, названай матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ул(я): крыв-ул(я), 
рыж-ул(я), разм.;

8) ‘асобы, рэчывы ці з’явы паводле прыметы, названай матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ух(а): рыж-ух(а), разм., 
сів-ух(а);

9) ‘асобы, жывёліны i прадметы паводле характэрнай прыметы, названай 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ыш: 
чарн-ыш(0), мал-ыш(0) і інш.;

10) ‘адцягненае значэнне прыметы і ўласцівасці’. Матываваныя ўтвара- 
юцца пры дапамозе суф.: -асць(-осць): апантан-асць(0), дзік-асць(0), 
весял-осць(0), плюгав-асць(0) і інш.; -от(а)(-ат(а): вастр-ат(а), слеп-ат(а), 
нем-ат(а) і інш.; -ізн(а), -0-: сів-ізн(а), крыв-ізн(а), худз-ізн(а)\ веліч-0(0), 
чэрнь-0(0), ціш-0(0)\ -ін(я)(-ын(я): слаб-ін(я), дабр-ын(я) і інш.; -ізм(-ызм): 
меркантыл-ізм(0), інфантыл-ізм(0)\ -ств(а)(-ств(о): кавар-ств(а), убо- 
ств(а)\

11) ‘адзінкавасць’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапамозе суф. 
-інк(а) (-ынк(а): кучарав-інк(а), сів-інк(а), разм., хітр-ынк(а), разм.;
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12) ‘прымета, названая матывавальным словам, якая праяўляецца ў 
няпоўнай меры’. Назоўнікі з такім значэннем утвараюцца прэфіксальна- 
нульсуфіксальным спосабам: про- і -0 - про-бель-0(0) і некат. інш.;

13) ‘зборнасць’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -от(а)(-ат(а): 
бас-ат(а), разм., лаянк. і бас-от(а), бедн-ат(а)\

14) ‘ацэнка і павелічальна-зневажальнае адценне’. Дэрываты ўтвараюц- 
ца пры дапамозе суф. -эч(а)(-еч(а), -уш(а): скуп-еч(а), разм., праст-эч(а), 
разм., дзік-уш(а), разм.;

17) ‘зборнае паняцце ці прастора па прымеце, названай матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ін(а) (-ын(а): дзіч-ын(а) 
(ад дзікі).

У СГ прыметнікаў даследуемай ЛСГ адзначаны субстантываты: мала- 
д(ы), убог(ая), міл(ая), прасцейш(ыя), заал., старэньк(ая), сухотн(ая) і інш.

Асобную трупу складаюць назоўнікі з непрадуктыўнымі словаўтвараль- 
нымі фармантамі. Напрыклад: скуп-янд(а) і скуп-енд(а), мудр-агель(0), 
пашл-яцін(а), чысц-ёх(а), глух-амань(0), чыст-оль(0) і некат. інш.

Утварэнне адпрыметнікавых назоўнікаў зафіксавана таксама і на III сту- 
пені дэрывацыі. Матываваныя маюць словаўтваральныя значэнні:

1) ‘канкрэтныя прадметы, з’явы, прастора, асобы як носьбіты прыметы,
названай матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -ік: чарнічн(ьі) —» чарнічн-ік(0), гарчычн(ы) гарчычн-ік(0 );

2) ‘асоба паводле індывідуальных якасцей’. Матываваныя ўтвараюцца 
пры дапамозе суф. -ец(-эц): зласлів-ец(0);

3) ‘адцягнены стан паводле дзеяння (стану), названага матывавальным 
словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суфікса -асць: разлютава- 
н(ы) —> разлютаван-асць(0).

Як паказвае матэрыял, у даследуемых гнёздах значнае месца сярод ма- 
тываваных займаюць адсубстантыуныя назоўнікі, якія ў сваей большасці 
ўтвараюцца на Il ступені. Ім уласцівы наступныя словаўтваральныя значэнні:

1) ‘прадмет, прызначаны для змяшчэння таго, што названа матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суфікса -ніц(а). На
прыклад, гарчыч-ніц(а)\

2) ‘адзінкавасць’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ын(а) 
(-ін(а): чарніч-ын(а), худоб-ін(а)]

3) ‘адсутнасць таго або супрацьлегласць таму, што названа матываваль
ным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. не-(ня-), без-(бяз-, 
бес-, бяс-): ня-здатнасць(0), ня-здольнасць(0), не-лрыемнасць(0); бес- 
лрытомнасць(0), бяс-чуласць(0)\

4) ‘высокая ступень якасці’. Матываваныя словы ўтвараюцца пры дапа
мозе прэф. пра-: пра-чупасць(0), лра-мудрасць(0)\

5) лакальнае значэнне ‘тое, што знаходзіцца пад тым, побач з тым ці сха
вана за тым, што названа матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца 
пры дапамозе прэф. пад-: лад-свядомасць(0)\

6) ‘размешчаны перад тым ці папярэднічае ў часе таму, што названа 
матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. 
перад-(п рад-): лерад-свядомасць(0)\

7) ‘уласцівасць або занятак асобы, названай матывавальным словам’. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -ств(а)(-ств(о): злодзей(0) 
зладзей-ств(а), дзікун(0) -> дзікун-ств(а)-,

8) мадыфікацыйнае значэнне 'маладая істота’. Матываваныя словы ўтва- 
раюцца пры дапамозе суф. -ан(я) (-ан(ё): глуш-ан(я) i глуш-ан(ё)',

9) ‘абстрактнае значэнне (або значэнне прасторы i адцягненай прыме
ты)’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суфіксаў -адзь i -ань: цемр(а) 
цемр-адзь(0), цемр-ань(0)\

10) значэнне стылістычнай мадыфікацыі. Дэрываты ўтвараюцца пры 
дапамозе суф.: -ак цямок(0) -> цямоч-ак(0), -к- крывул(я), разм.
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крывуль-к(а), разм., -ок прастак(0) -> прастач-ок(0), -ейк(а), -ечк(а), 
-эч(а) здароўе —> здаров-ейк(а), разм., здароў-ечк(а), разм.; гаркот(а) 
гаркач-эч(а), разм., -южк(а): зладз-южк(а);

11) 'падабенства’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе прэф. за- і суф. 
-ак: за-цем-ак(0), за-ціш-ак(0). Матываваныя называюць тыя прадметы і 
з'явы, што і ўтваральныя словы, але з дадатковым значэннем зменшанасці, 
меншай ступені праяўлення стану, з’явы.

Ha III ступені словаўтварэння зафіксаваны адсубстантыўныя назоўнікі з 
памяншальна-ласкальным значэннем, утвораныя пры дапамозе суф. -к-: 
весялух(а), разм. —> весялуш-к(а), разм., таўстух(а), разм. —> таўстуш- 
к(а), разм.

У даследуемых СГ адзначана ўтварэнне фемінінатываў пры дапамозе 
суф. -к-, -іц(а)(-ыц(а), -ніц(а), -ух(а), -шчыц(а), -льніц(а), -льшчыц(а) на
Il-V ступенях дэрывацыі. Напрыклад: басяк(0)-> басяч-к(а) (II), пашляк(0) 
-> пашляч-к(а) (II), грубіян(0) —> грубіян-к(а) (III), скромнік(0) —> скромн- 
іц(а) (II), глушэц(0) глуш-ыц(а) (II), вясельнік(0), разм. —> вясель-ніц(а), 
разм. (Ill), весялун(0) весял-ух(а) (II), сушы-льшчык(0) сушы- 
льшчыц(а) (III), адбелыичык(0) -> адбель-шчыц(а) (IV), лрадаўжальнік(0) 
прадаўжа-льніц(а) (V) I інш.

Дппзеяслоуныя назоўнікі ўтвараюцца на ІІ-ІІІ, зрэдку -  на IV ступенях 
дэрывацыі і ў параўнанні з аддзеяслоўнымі прыметнікамі маюць наступныя 
словаўтваральныя значэнні:

1) 'носьбіт працэсуальнай прыметы’. Матываваныя ўтвараюцца пры да
памозе суф. -ян, -лк-: грубі(ць) -*  грубі-ян(0), вастры(ць) —> вастры-лк(а) (II);

2) 'асоба -  утваральнік дзеяння, называемага матывавальным словам'. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льшчык: сушы(ць) -> сушы- 
льшчык(0) (II);

3) ‘асоба паводле дзейнасці, а таксама прылады працы’. Матываваныя 
ўтвараюцца пры дапамозе суф. -цель: глушы(ць) —> глушы-цель(0), 
рыхлі(ць) рыхлі-цель(0) (II);

4) ‘прадметы, прылады, рэчывы, прызначаныя для выканання дзеяння, 
названага матывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -льнік: выпрамі(ць) -> вылрамля-льнік(0) (II);

5) ‘месца для выканання дзеяння, названага матывавальным словам’. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льн-: бялі(ць) -> бялі-льн(я) (II);

6) ‘апрадмечанае дзеянне’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе 
суф. -енн-(-энн-): абагаці(ць) —> абагач-энн(е), павялічы(ць) —> павеліч- 
энн(е), чарсцве(ць) -> чарсцве-нн(е) і інш.;

7) ‘адцягненая працэсуальная прымета, названая матывавальным сло
вам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -к-, -ік(і)(-ык(і): вычысці(ць)

вычыст-к(а), зачысці(ць) -> зачыст-к(а) (III), мудры(ць) мудр-ык(і), 
хітры(ць) -> хітр-ык(і) (II);

8) ‘прадмет, які характарызуецца адпаведным дзеяннем, названым ма
тывавальным словам’. Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе суф. -лішч(а): 
чысці(ць) -> чысці-лішч(а)\

9) 'адцягнены стан паводле таго, што названа матывавальным словам’. 
Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льнасць: згушча(ц)-ца 
згушча-льнасць(0) (III);

10) ‘адзінкавасць’. Матываваныя ўтвараюцца пры дапамозе суф. -к-: 
рабаціні(ць) —> рабацін-к(а), разм.;

11) 'асоба па дзеянню, названаму матывавальным словам’. Дэрываты 
ўтвараюцца пры дапамозе суф. -льнік: прадаўжа(ць) -> лрадаўжа-льнік(0), 
запаўня(ць) —> залаўня-льнік(0) (IV) I інш.;
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12) ‘асоба па інтэнсіўнай прымеце, названай матывавальным словам’. 
Дэрываты ўтвараюцца пры дапамозе нулявога суфікса: буяні(ць) 
буян-0(0).

Такім чынам, як паказвае даследаваны матэрыял, прыметнікі і назоўнікі, 
што ўваходзяць у састаў СГ нематываваных ад’ектываў, якія абазначаюць 
знешнія і ўнутраныя якасці чалавека, складаюць значную частку матыва- 
ваных адзінак і валодаюць багатай словаўтваральнай семантыкай.
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Н.И. ЕФРЕМОВА

ЧАСТЕРЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЙ 
(СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Определяются относительные объемы 
каждой части речи в структуре пословиц и 
поговорок и сопоставляются полученные 
данные с аналогичными характеристиками 
других текстов. В статье затрагивается так
же проблема лексического разнообразия 
грамматических категорий в паремиях.

The author defines the relative capacity of 
every speech part in the structure of proverbs 
and sayings and compares her findings with the 
analogous figures of other texts. Also touched 
on is the lexical variety of grammatical cate
gories in proverbial texts.

1. Эвристическая ценность изучения 
частеречной организации паремий

Пословицы и поговорки представляют собой особый вид устойчивых 
фраз, т. е. они не воспроизводятся по общим закономерностям порождения 
высказываний в речевой деятельности, но существуют в фольклорно-язы
ковом сознании говорящих в готовом виде: в достаточно неизменной син
таксической форме и в определенном лексическом наполнении данной син
таксической модели. Главное коммуникативное отличие паремий от обыч
ных высказываний заключается в том, что они не зависят от контекста, са
модостаточны и обобщены (годятся для класса ситуаций). Одним из основ
ных семантических механизмов формирования пословиц и поговорок явля
ется образность, а назидательность -  их основная прагматическая характе
ристика. Коммуникативные и семантико-прагматические особенности орга
низации паремий предполагают и наличие у них своей грамматики, во мно
гом отличной от общей. В предлагаемой статье выявляются закономерно
сти частеречной организации немецких и русских пословиц и поговорок на 
материале в 1000 единиц на каждом языке, извлеченных из лексикографи
ческих источников (Бинович, Гришин 1975; Граф 1997; Жуков 1993). Выяв
ление таких закономерностей предполагает, с одной стороны, сопоставле
ние частеречного состава паремий каждого из языков с частеречным соста
вом других видов текстов на данных языках, с другой стороны, сопоставле
ние частеречных составов паремий между двумя языками. Анализу подвер
гались знаменательные части речи (включая местоимения).

2. Принципы частеречной квалификации словоформ 
в составе паремий

В понимании природы частей речи мы вслед за А.Е. Супруном считаем, 
что «принадлежность слова к некоторой части речи определяется некото
рым комплексом грамматических свойств, что состав этого комплекса не
является чем-то абсолютным, что он может меняться в определенных пре-
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