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ПАРАЎНАЛЬНЫЯ ЗВАРОТЫ 
Ў ДРАМАТЫЧНЫХ TBOPAX K. КРАПШ Ы

У драматычных творах Кондрата Крапівы актыўна ўжываюцца сінтаксічныя 
канструкцыі, як ія  носяць назву параўнальных зваротаў. Гэтыя звароты склад- 
ваюцца са слоў і словазлучэнняў, як ія  з дапамогай параўнальных злучнікаў 
уводзяцца ў сказ і ш ляхам параўнання раскрываюць і ўдакладняюць змест яго 
асноўнай часткі. Злучнікавае параўнанне звычайна арганізуецца з трох кампа- 
нентаў: адзін абазначае тое, што параўноўваедда (предмет ці рэферэнт параўнан- 
ня); другім абазначаецца тое, з чым параўноўваюць (аб’ект ці агент параўнання); 
трэці служыць фармальным сродкам сувязі, пры дапамозе якога афармляецца 
параўнанне (параўнальны злучнік ці яго аналаг). Адсюль зразумела, што сам 
параўнальны зварот — гэта тая частка сказа, у якой змешчаны аб’ект ці агент 
параўнання.

Неабходна адзначыць, што граматычная прырода параўнальных канструк- 
цый у лінгвістычнай літаратуры вызначаецца па-рознаму. Адны даследчыкі 
(Я. Ф. Карскі, B. А. Багародзіцкі, JI. А. Булахоўскі, А. Б. Ш апіра і інш .) усе 
параўнальныя канструкцыі разглядалі як даданыя часткі складаназалежнага 
сказа, я к ія  маюць поўную або няпоўную ці згорнутую структуру1. Другія 
даследчыкі (Е. C. Істрына, Ц. П. Ломцеў, JI. А. Кісялёва, А. Ф. Прыяткіна і 
інш .) акрамя даданых прэдыкатыўных частак сярод параўнальных канструкцый 
вылучалі таксама параўнальныя звароты, як ія  з ’яўляю цца галоўнымі і даданымі 
ц і блізкімі да іх членамі простага сказа2. Між тым вядома, што такія параўналь- 
ны я канструкцыі могуць адасабляцца або не адасабляцца ў сказе, прычым 
адасабляюцца звычайна даданыя, а не галоўныя члены сказа. На гэтай падставе 
некаторыя даследчыкі (А. Г. Руднеў, Н. А. Ш ырокава, М. I. Чарамісіна і інш<) 
членамі простага сказа лічаць толькі неадасобленыя канструкцыі, выключаючы 
іх са складу параўнальных зваротаў, а  параўнальнымі зваротамі прапануюць 
кваліф ікаваць толькі адасобленыя канструкцыі3. Думаецца, што такое мерка- 
ванне заслугоўвае належнай увагі. Сапраўды, параўнальныя звароты істотна 
адрозніваюцца ад параўнальных членаў не толькі характарам сінтаксічнай 
сувязі, але і семантычнымі і структурнымі аеаблівасцямі. Параўнальныя члены 
болып цесна звязаны з адпаведнымі кампанентамі (пераважна выказнікам) 
асноўнай часткі сказа, утвараючы з ім і словазлучэнні і рэалізуючы ў іх такую 
сувязь, як прымыканне, кіраванне ці суаднясенне: Наеўся як  на дзяды  (П арти
заны). Я  прыеду на тэрыторыю бальніцы я к  санітар  (Людзі і д ’яблы). Ё н глыбей 
я к  на два метры ў зямлю ніколі не заглядваў (Хто смяецца апошнім). Без 
Д зям ’яна  Д зям ’янавіча як  без рук  (Мілы чалавек). Асабліва цеснай сувяззю 
вызначаюцца члены, як ія  набылі сталую форму і выступаюць як фразеалагічныя 
або фразеалагізаваныя адзінкі; незалежна ад выражэння яны маюць сітуацыйнае 
значэнне I семантычна збліжаюцца з прыслоўямі, напрыклад: Усё відаць як  на 
далоні (Людзі і д ’яблы). Трэба, каб вы заняліся я к  след  (3 народам). Усе гэтыя 
косці, мабыць, ведае як  свае пяць пальцаў (Хто смяецца апошнім). Малады  
сядзіць сабе я к  у бога за плячыма  (Партызаны). Такія выразы ўстойлівыя ва 
ўж ы ванні, вобразныя паводле сэнсу і эмацыянальна-экспрэсіўныя паводле 
характару выражэння змешчанага ў іх паведамлення. Параўнальныя ж  звароты 
слабей звязаны з асноўнай часткай сказа, маюць свабодную, а не фразеала- 
гізаваную будову, адрозніваючыся надзвычай разнастайнай структурнай і семан- 
тычнай арганізацыяй. Яны складаюць цэласныя канструктыўныя адзінкі,. якія  
змяшчаюць дадатковую інфармацыю адносна аформленага ў сказе паведамлення 
і ўводзяцца ў сказ паўпрэдыкатыўнай або паясняльнай сувяззю: Яны капрыз-
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ныя, як  дзеці (Проба агнём). Вы сёння ззяеце водбліскам славы, я к  спадарожнік 
(Мілы чалавек). За вялікую  справу гінулі I не такія, як  я  (Партызаны). Яна не 
спадзявалася на сваё хараство, як  на сродак да жыцця (Мілы чалавек). У выніку 
адасаблення параўнальныя звароты не ўтвараюць словазлучэнняў з паясняль- 
нымі кампанентамі сказа, а вылучаюцца ў асобную дапаможную адзінку і таму 
не з ’яўляю дца галоўнымі або даданымі членамі ў поўным сэнсе слова, а толькі 
функдыянальна некалькі збліжаюцца з імі і шляхам параўнання ўдакладняюць 
або паясняюць тое, што недастаткова перададзена гэтымі кампанентамі ў сказе. 
Параўнальныя члены служаць канструктыўнымі кампанентамі простага сказа, 
тады як параўнальныя звароты выступаюць у якасці канструктыўных кампа- 
нентаў ускладненага сказа. У адрозненне ад звычайных адасобленых членаў 
параўнальныя звароты адметныя тым, што «для іх характэрна наяўнасць 
моманту параўнання, я к і граматычна выражаны параўнальным злучнікам*4.

Параўнальныя звароты, як ія  сустракаюцца ў драматычных творах К. Kpa- 
півы, маюць неразвітую або развітую структуру і прымацоўваюцца да адпавед- 
ных кампанентаў асноўнай часткі сказа злучнікамі як  (часцей), як  і, чым 
(радзей), як ія  афармляюць рэальнае параўнанне без дадатковых медальных 
адценняў (інш ыя параўнальныя злучнікі ў прааналізаваных тэкстах не адзнача- 
юцца). Неразвітыя звароты складаюцца з назоўніка або займенніка ў форме 
розных склонаў: Я  хаджу, як  дэзерцір (Мілы чалавек). Скажыце, што вы думаеце 
аб ім, я к  аб спецыялісце? (Хто смяецца апоншім). X m o б мог т ак у дробязі 
ўваходзіць, як  вы? (Канец дружбы). Ты гатоў больш ям у паверыць, чым мне 
(Людзі і д ’яблы). Словы іншых часцін мовы ў складзе такога звароту знаходзяцца 
рэдка: П раш у прыняць мяне, як родную, у сваю сям'ю  (Пяюць жаваранкі). На  
пенсію не збіраюся... Гатоў працаваць, як  і цяпер (Брама неўміручасці). Развітыя 
звароты звычайна арганізуюцца з назоўніка ці займенніка і залежных ад іх слоў 
інш ых часцін мовы: Вы, я к  падбітыя жураўлі, сядзіце ды курлыкаеце (Партыза
ны). Я  ў  гэтым лесе, як  у сваім агародзе, кожную сцяжынку ведаю (Партызаны). 
Н яхай  пан верыць, як  самому сабе (Канец дружбы). Раней, як  праз два дні, яны  
т ут  быць не могуць (Партызаны). Раскопкі нашым шаноўным дакладчыкам  
рабіліся не далей, як  на заднім двары рэстарана (Хто смяецца апошнім). Для 
больш поўнага і  выразнага параўнання адна і тая ж  словаформа ці комплекс 
словаформ у асноўнай частцы сказа могуць удакладняцца некалькімі параў- 
нальнымі зваротамі (неразвітымі і развітымі), як ія  аб’ядноўваюцца бяззлуч- 
нікавай сувяззю або пры дапамозе злучальных злучнікаў: Ё н нявінны, як  голуб, 
даверлівы, як  дзіця  (3 народам). Я к  савецкі грамадзянін, як  савецкі мастак, я  
т рапіў на правільную дарогу (3 народам). Там такія людзі, як  я  ды твоя мама 
(Людзі і д ’яблы). Прыведзеныя прыклады паказваюць, што неразвітыя і разві- 
тыя параўнальныя звароты часта суадносяцца з паралельнымі па форме кампа- 
нентамі асноўнай часткі сказа; ад гэтага ясна, што з чым канкрэтна параўно- 
ўваецца ў  сказе. У сказах ж а без паралельных кампанентаў няма прамога 
ўказання на тое, што з чым і на якой аснове параўноўваецца. I таму зразумела, 
што ў  сказах з паралельнымі кампанентамі характар параўнання праяўляецца 
больш выразна, чым у сказах, дзе паралельныя кампаненты адсутнічаюць.

Параўнальныя звароты размяшчаюцца ў  пачатку або ў  сярэдзіне ц і ў канцы 
сказа і выконваюць у ім розныя функцыі. Найбольш тыповая для іх  азначаль- 
на-акалічнасная функцыя, калі звароты звязаны з асобнымі словаформамі і 
характарызуюць дзеянне ці якасную адзнаку: Такога козыра, як  гэты дзед, ты 
не бачыў (Партызаны). Вы ўсклалі на галаву цярновы вянок і выйшлі на вуліцу, 
я к  на галгофу (3 народам). Сам жа колькі разоў гаварыў пра яго, як  пра 
найлепш ага сябра (Канец дружбы). Каміны тырчаць чорныя, як  пасля пажару 
(Партызаны). Але ў тых выпадках, калі параўнальныя звароты звязаны са 
зместам усёй асноўнай часткі сказа, то ім уласціва функцыя патэнцыяльнай 
(скрытай) прэдыкатыўнасці. Зразумела, што гэта прэдыкатыўнасць несамастой- 
ная (параўнальны зварот не змяшчае сцвярджэння ці адмаўлення); яна існуе 
толькі абапіраючыся на слоўна выражаную прэдыкатыўнасць асноўнай часткі 
сказа: Расхвальваеце вы мяне, як  на кірмашы  (Пяюць жаваранкі). Я  на працуе 
ва ўстанове, я к  і ўсе (Хто смяецца апошнім). Ніводзін кароль He сядзіць так  
моцна на сваім троне, як  я  (Мілы чалавек). У такім разе параўнальны зварот 
звычайна ўспрымаецца як адлюстраванне цэлай сітуацыі, параўн.: Расхвальва
еце вы мяне, я к  расхвальваюць на кірмашы. Яна працуе ва ўстанове, як і 
працуюць усе. Н іводзін кароль не сядзіць т ак моцна на сваім троне, як  сяджу 
я. Безумоўна, кож ная частка тут мае свой часавы план, але паколькі ў параў- 
нальным звароце няма выказніка, то часавае значэнне рэалізуецца ў самым 
агульным выглядзе. Пры асаблівай актуалізацыі параўнальны зварот падлягае 
парцэляцыі і тады можа выконваць камунікатыўную функцыю. Гэта з ’ява 
назіраецца як у маналагічнай, так і ў  дыялагічнай мове: Я зі во якія  ходзяць. Я к  
засланкі (3 народам). Х ат ка  маленькая. Я к  наш свінуш нік  (Партызаны). Я к  вы 
сябе адчуваеце? — Я к  у  гестапа (3 народам). Песня якая  гаротная. — Я к наша 
жыццё (3 народам). Апрача параўнальнага звароту, у складзе такой адзінкі 
могуць знаходзіцца суадносныя з ім кампаненты, напрыклад: Я  вам праўду
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сказаў  —- хворы. He т ак целая, як  духам  (3 народам). Н агнаў ён вам страху .— 
H e т ак нам, як  панам  (Партызаны).

Паміж параўнальным зваротам і асноўнай часткай сказа выражаюцца на- 
ступныя разнавіднасці параўнальных адносін: уласнае параўнанне, градацыйнае 
параўнанне, азначальная рэпрэзентацыя і ўраўноўванне. Уласнае параўнанне 
выражаецца злучнікам як , як і фарміруе двухнакіраваную сувязь: афармляе 
адносіны паміж паралельнымі кампанентамі і адначасова адносіць увесь зварот 
да выказніка: Bac пацягнуць, як  радню  (Людзі і д ’яблы). Ё н вітаецца з Насцяй, 
я к  з добра знаёмай  (Пяюць жаваранкі). Гэты хам распараджаўся ў маім доме, 
я к  у  сваім хляве  (Партызаны). У сказах без паралельных кампанентаў сувязь 
рэалізуецца толькі праз выказнік: Н яхай бы людзі глядзелі, як  на пачвару (Проба 
агнём). У сваю хат у трэба будзе заходзіць баючыся, як  злодзею  (Валодзеў 
галыптук). Для выражэння градацыйнага параўнання ўжываецца злучнік чым. 
Гэта параўнанне звычайна ўспрымаецца як супастаўленне паводле змянення, 
узрастання ці змяншэння адзнакі, а таму параўнальны зварот адносіцца да 
кампаратыўных форм прыметнікаў ці прыслоўяў у асноўнай частцы сказа, 
займаючы пры іх пазіцыю папаўняльнага кампанента: Радзіма большая маці, 
чым я  (Пяюць жаваранкі). М алады больш здатны на ўгаворы, чым стары 
(Пяюць жаваранкі). Можа, у іх  пачуццё абавязку вышэй, чым у нас? (Проба 
агнём). Лепш вучыцца на чужых памылках, чым на сваіх (ІСанец дружбы). Іншы 
раз замест злучніка чым з надобным значэннем ужываецца злучнік як: Усё ж 
мне зацішней, я к  табе (Партызаны). М не гэта зручней, я к  кам у другому (Людзі 
і  д ’яблы). Больш я  веру чалавеку, як  тваім паперам  (Партызаны). Азначальная 
рэпрэзентацыя выражаецца злучнікам як  і карэлятыўнымі нрыслоўямі і зай- 
меннікамі ў складзе асноўнай часткі сказа. У гэтым разе параўнальны зварот 
адносіцца або да такога прыслоўя і займенніка (так, т акі), або да іх спалучэнняў 
з іншымі часцінамі мовы, ад чаго параўнанне набывае выразны характар 
дадатковага паяснення: У мяне не атрымалася так, як  у суседа (Мілы чалавек). 
У яе вочы былі т акія, як  у вас (Проба агнём). Такога хараства, як  у нас, нідзе 
няма  (Пяюць ж аваранкі). Я м у б узяць такую мілую  дзяўчыну, як  вы (Пяюць 
жаваранкі). Пры выражэнні ўраўноўвання ўжываецца злучнік я к  і. Ён аб’яд- 
ноўвае паралельныя кампаненты на аснове іх аднолькавых адносін да выказніка, 
паказваючы на падабенства суадносных прадметаў і з ’яў не на іх сутнасці, а па 
іх  адносінах да аднаго і таго ж  дзеяння, адзнакі і г. д. Характерна, што гэты 
злучнік складваецца з двух элементаў: адзін з іх (як) выражае падпарадкаваль- 
ныя адносіны, бо вызначае залежнае становішча ўведзенай ім словаформы; другі 
(O уносіць значэнне спалучэння і збліжае выражаныя адносіны са злучальнымі: 
П ры ёй можна гаварыць смела, я к  і пры мне (3 народам). Цяпер, калі што якое— 
перадавай, я к  і раней  (Канец дружбы). Злучнік як  і можа суадносіць таксама 
асобную сітуацыю з агульнай, напрыклад: Я на працуе ва ўстанове, як  і ўсе (Хто 
смяецца апошнім).

Параўнальныя звароты, выкарыстаныя ў драматычных творах К. Крапівы, 
маюць розную семантыку. Яны прызначаны «для таго, каб, параўноўваючы або 
супастаўляючы ты я ці інш ы я з ’явы, предметы, іх  прыметы ці дзеянні, больш 
наглядна адлюстраваць, лепш ахарактарызаваць, даць вобразнае вызначэнне, 
каб ярчэй адцяніць параўноўваемы прадмет, яго прыметы, якасці, уласцівасці, 
дзеянні»5. Н азіранні паказваюць, што гэтыя звароты могуць характарызаваць 
людзей або жывых істот, абстаноўку, у якой яны ж ывуць і дзейнічаюць, 
предметы і з ’явы , як ія  спадарожнічаюць ім у ж ы цці і г. д. У залежнасці ад сваёй 
семантыкі вылучаюцца вобразныя параўнальныя звароты і параўнальна-раўна- 
леж ны я звароты. Вобразныя звароты вызначаюцца семантычнай ёмістасцю і 
насычанасцю яркай эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі; яны выразна харак- 
тарызуюць тое, пра што паведамляецца ў сказе: Сланяецца вунь, як  цень (Хто 
смяецца алошнім). Вясёлая ты заўсёды, як  вясновы дзень (Канец дружбы). 
Упромся, як  два казлы , лоб у лоб і будзем стаяць кожны на сваім (Пяюць 
ж аваранкі). П алкоўн ік  быў падобны на мяне, як  дзве кроплі вады  (Хто смяецца 
апошнім). У  сват ах, я к  на таргу: кожны цыган сваю кабы лу хваліць  (Пяюць 
ж аваранкі). 3 дапамогай такіх зваротаў паведамленне дэталізуецца, выразна 
акрэеліваецца, набывае вобразны характар, а ў радзе выпадкаў — і пераносны 
сэнс. Нездарма аформленыя ім і параўнанні суправаджаюць інш ыя тропы (мета
фару, метанімію) або сумяшчаюцца з імі: Я зы к, як  брытва, матляецца спрытна 
(Пяюць ж аваранкі). Я к  вуж, ты выкручваўся (Канец дружбы). Немец сцапае 
вас, як  курапат ку  (3 народам). Старшыня выйш аў з обкома, як  хмара (Пяюць 
жаваранкі). Ходзіць чалавек, як  флюс, з одной класавай нянавісцю  (Канец 
дружбы). Параўнальна-раўналежныя звароты не валодаюць метафарычнасцю, 
яны маюць слабейшую эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку, паколькі звы
чайна служаць для вызначэння адпаведнасці або тоеснасці паміж  тым, што 
параўноўваецца ў  сказе: Будзем жыць мы, як  калісьці, у ш часлівай долі (Мілы 
чалавек). П ані іначай не называв нас, як  быдлам  (Партызаны). Куды ж табе 
ісці, я к  не да нас? (3 народам). Хоць бы раз абуць т акія бліскучы я боты, я к  у 
пана Ш мігельскага  (Партызаны).
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Параўнальныя звароты валодаюць багатымі моўна-выяўленчымі магчымас- 
цямі.',Яны з ’яўляю цда адной з важ нейш их форм рэалізадыі такой стылістычнай 
фігуры, як дараўнанне. Ужытыя K. Крапівой параўнанні арыгінальныя, ла- 
канічныя, змястоўныя, вобразна-каларытныя і камунікатыўна дзейсныя. XIepe- 
важ ная болыпасць параўнанняў звязана з вясковым або гарадскім побытам, 
зы нікае з пазнавальнага ўсдрымання і асэнсавання навакольнай рэчаіснасці. 
Побач з агульнанароднымі трапна выкарыстоўваюцца індывідуальна-аўтарскія 
параўнанні, як ія  адрозніваюцца своеасаблівай нечаканасцю судастаўлення се- 
мантычна аддаленых прадметаў і з ’яў. Свежыя і дасціпныя параўнанні па- 
шыраюць магчымасці дазнання і адлюстравання аб’ектыўнай рэчаіснасці, да- 
вялічваюць еэдсавую ёмістасць і эмадыянальна-экспрэсіўную афарбоўку па- 
ведамлення і тым самым дапамагаюць дісьменніку ствараць яркія  вобразы і праз 
іх  выяўляць сваю ацэнку жыццёвых з ’яў, выражаць свае адносіны да іх . Сумесна 
з інш ымі моўна-выяўленчымі сродкамі дараўнанні зызначаюць адметнасць 
мастацкай манеры пісьменніка, з ’яўляю цца прыналежнасцю яго індывідуаль- 
нага стылю.

1 Гл.: К а р с к и й  Е. Ф. Белорусы: язык белорусского народа. М., 1956. Вып. 2—3. 
С. 490—492; Б о г о р о д и ц к и й  В. А. Общий курс русской грамматики. М., 1938. С. 
451; Б у л а х о в с к и й  Л. А. Курс русского литературного языка. Киев, 1952. Т. I. С. 
368—370; Ш а п и р о  А. Б . / /  Грамматика русского языка. М., 1954. Т. 2. Ч. 2. С. 365.

2 Гл.: И с т р и н а Е. С. / /  ИОРЯС. 1%9. Т. 24. Кн. 2. С. 175; Л о м т е в Т. П. 
Грамматика белорусского языка. Мн., 1956. С. 284; К и с е л е в а  Л. А. / /  Уч. зап. 
Ленинградского гос. ун-та. 1959. № 227: Сер. филол. Вып. 38. С. 103; П р и я т к и н а  А. 
Ф. / /  Русский язык: энциклопедия. М., 1979. С. 329; Беларуская граматыка. Мн., 1986. Ч.
2. С. 172.

3 Гл.: Р у д н е в  А. Г. Синтаксис современного русского языка, М., 1968. С. 160; 
Ш и р о к о в а  Н. А. Типы синтаксических конструкций с сравнительным союзом в 
составе простого предложения. Казань, 1960; Ч е р е м и с и н а  М. И. Сравнительные 
конструкции русского языка. Новосибирск, 1976.

4Р у д н е в  А. Г. Синтаксис современного русского языка. С. 171.
5 Там жа. С. 161.

Т. I. ЯКУБОВІЧ

МНОЖНАСЦЬ СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЙ 
СТРУКТУРЫ СЛОВА Ў СЛОВАЎТВАРАЛБНЫХ ГНЁЗДАХ 

3 ЗЫХОДНЫМІ НАЗОЎНІКАМІ

Словаўтваральная структура слова адлюстроўвае паслядоўнае нанізванне сло- 
ваўтваральных сродкаў на зыходную аснову, напрыклад: народ -> народ н ы -> 
народн-асць, тормаз -» тармаз-іць -» пры-тармазіць -> прытармож-ваць -> 
прытарможва-нн-е. Вытворнае слова мае адну матывавальную аснову і  ў  сло- 
ваўтваральных адносінах з ’яўляецца аднаструктурным. Так, у словаўтвараль- 
яым гняздзе вобраз -> вобраз-н-ы -> вобразн-асць слова вобразнасць аднаструк- 
турнае, бо яно вытворнае ад асновы вобразн(ы). У сваю чаргу слова вобразны  
таксама аднаструктурнае, таму што яго можна растлумачыць толькі як  вы
творнае ад слова вобраз1. Але сустракаецца нямала такіх слоў, што маюць дзве 
і болып матывавальных асноў. Гэтыя словы вызначаюцца множнасцю словаў- 
тваральнай структуры. Напрыклад, слова перакваліфікацыя можа разглядацца 
як вытворнае ад назоўніка кваліф ікацыя  (кваліф ікацыя  -> пера-кваліфікацыя) і 
як  вытворнае ад дзеяслова перакваліфікаваць (перакваліфік-аваць -» пера- 
кваліфік-ацыя).

Множнасць словаўтваральнай структуры слова ўзнікае не толькі ў выпадку 
яго дваістай словаўтваральнай матывацыі. П раяўляецца яна і ў выніку апасрод- 
каванай матывацыі слова. ІІры гэтым часам назіраецца церасступеннае ўтва- 
рэнне слоў, напрыклад: безгаспадарлівасць ‘няздольнасць умела і эканомна 
кіраваць гаспадаркай’ <- гаспадарка, беспрацоўе ‘наяўнасць людзей, як ія  не 
маюць пастаяннага заработку, працы’ <- без працы  2.

Многія з моваведаў звярталі ўвагу на множнасць словаўтваральнай струк
туры слова, але прыводзілі абмежаваную колькасць прыкладаў яе. A гэта з ’ява 
перадае ўзаемадзеянне розных словаўтваральных тыпаў. Асабліва характерна 
яна для афіксальнага ўтварэння назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў.

У дадзенай працы ставіцца мэта выдзеліць тыпы болын пашыраных выпадкаў 
множнасці словаўтваральнай структуры слова толькі ў  словаўтваральных гнёз
дах з зыходнымі назоўнікамі ў  сучаснай беларускай мове. За аснову выдзялення 
словаўтваральных тыпаў бярэцца характер фарманта (словаўтваральнага срод- 
ку). Разгледзім множнасць словаўтваральнай структуры слова ў  сістэме назва
ных часцін мовы.

Сярод назоўнікаў можна вылучыць наступныя тыпы:
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