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АСАБЛІВАСЦІ СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЙ МАРФАНАЛОГІІ 

У працэсе словаўтварэння пры далучэнні словаўтваральнай марфемы 

да ўтвараючай асновы на стыку марфем, а таксама ў складзе каранѐвых і 

афіксальных марфем могуць адбывацца розныя фанетычныя (фаналагічныя) 

працэсы, якія вядуць да змянення фармальнага складу марфем пры захаванні 

іх сэнсу. Вывучэннем гэтых з’яў займаецца словаўтваральная марфаналогія. 

Сама назва марфаналогія сведчыць, што гэты раздзел словаўтварэння 

вывучае фаналагічныя змены, якія адбываюцца ў марфемах у выніку іх 

спалучэння пры словаўтварэнні. Вывучэнне гэтых змен дапамагае правільна 

вызначыць утваральную аснову і словаўтваральны фармант і г.д.  

Змяненні ў фанемным складзе марфем пры словаўтварэнні тлумачацца 

рознымі прычынамі. У адных выпадках яны адбываюцца таму, што фанемы, 

якія заканчваюць утваральную аснову, не заўсѐды могуць свабодна 

спалучацца з фанемамі, што знаходзяцца ў пачатку словаўтваральнага афікса. 

Калі такое спалучэнне немагчыма, адбываецца фаналагічнае прыстасаванне 

адной марфемы да другой, г.зн. у іх адбываюцца такія змяненні, якія 

забяспечваюць далучэнне словаўтваральнай марфемы да ўтваральный 

асновы. Прыкладам могуць служыць чаргаванні фінальных фанем асновы па 

цвѐрдасці-мяккасці перад суфіксамі, якія пачынаюцца пярэднеязычнымі е, і.  

Многія змяненні ў складзе марфем з’яўляюцца традыцыйнымі 

(гістарычнымі) і не звязаны зараз з сучаснымі асаблівасцямі спалучэння 

фанем у беларускай мове. Напрыклад, чаргаванні галосных з нулѐм гука, 

заднеязычных і свісцячых зычных з шыпячымі і інш.  

Для атаясамлівання каранѐвых марфем у вытворных і утваральнай 

асновах важна ўлічваць і розныя пазіцыйныя чаргаванні, якія выкліканы 

далучэннем таго ці іншага словаўтваральнага афікса: лес ляс-н(ы).  

У беларускай мове пры словаўтварэнні на стыку марфем можа адбыцца 

чаргаванне фанем, усячэнне фінальных фанем асновы, накладанне морфаў, 

нарашчэнне морфаў, сцяжэнне фанем. Пры гэтым трэба адзначыць, што такія 

змяненні найчасцей адбываюцца пры далучэнні да ўтваральный асновы 

словаўтваральных суфіксаў.  

Найбольш пашыраным спосабам марфаналагічнага прыстасовання 

суфіксаў да ўтваральнай асновы з’яўляюцца розныя чаргаванні ўнутры 

ўтваральнай асновы. Так, на канцы ўтваральнай асновы вельмі часта 

адбываецца чаргаванне зычных марфем па цвѐрдасці-мяккасці. Напрыклад: 

мал(ы)  мал’-еньк(і), бедн(ы)  бядн’-як.  

Пры далучэнні многіх суфіксаў на канцы ўтваральнай асновы 

адбываецца чаргаванне заднеязычных і свісцячых з шыпячымі: рук(а)  руч-

к(а), нас(іць)  наш-энн(е) і інш.  

Нярэдка ў працэсе ўтварэння новага слова ўнутры ўтваральнай асновы 

могуць адбывацца розныя чаргаванні галосных гукаў або галосных гукаў з 

нулѐм гука: камель  камл-іст(ы), жоўт(ы)  жаўт-ават(ы). Пры гэтым 

чаргаванні галосных унутры асновы часта суправаджаюцца чаргаваннямі 



зычных на канцы ўтваральнай асновы. Напрыклад: рак(а)  рэч-аньк(а), 

салом(а)  салам’-ян(ы) і г.д.  

Характэрнай марфалагічнай з’явай у беларускім словаўтварэнні 

з’яўляецца ўсячэнне ўтваральных асноў. Усячэнне мае месца тады, калі ў 

структуры вытворнага слова адсутнічаюць фінальныя фанемы асновы 

ўтваральнага слова. Так, напрыклад, пры словаўтварэнні могуць усякацца 

фінальныя галосныя асноў з запазычаных слоў: кенгуру  кенгур-ын(ы).  

Часта ў працэсе ўтварэння новага слова ўсякаюцца цэлыя суфіксы або 

субморфы: лётчык  лёт-чыц(а), космас  касм-ічн(ы) і інш.  

Беларускаму словаўтварэнню ўласціва і такая марфаналагічная з’ява, як 

накладанне фанем ці цэлых груп фанем. Так, слова таксіст утворана ад 

назоўніка таксі, які ўяўляе сабой чыстую аснову, і суфікса -іст. Такім 

чынам, у назоўніку таксіст адбылося накладанне фінальнай галоснай 

утваральнай асновы і першай галоснай словаўтваральнага суфікса. 

Аналагічны працэс назіраецца пры ўтварэнні прыметнікаў мінскі, пінскі. Яны 

ўтвораны ад слоў Мінск, Пінск з дапамогай суфікса –ск(і). Заўважым, аднак, 

што ў словах таксіст, мінскі, пінскі і інш. магчыма іншая інтэрпрэтацыя 

марфаналагічных працэсаў. Можна, напрыклад, сцвярджаць, што тут 

адбываецца ўсячэнне ўтваральных асноў. Але думка, што ў падобных 

вытворных словах адбываецца накладанне фанем, з’яўляецца больш 

распаўсюджанай.  

Спецыфічным марфаналагічным працэсам беларускага словаўтварэння 

з’яўляецца сцяжэнне зычных фанем на мяжы ўтваральнай асновы і 

словаўтваральнага суфікса. Найчасцей такія сцяжэнні адбываюцца тады, калі 

да асновы, якая заканчваецца на зычныя т і к, далучаецца суфікс з 

пачатковай фанемай с. Напрыклад, слова дэлегацкі ўтворана ад назоўніка 

дэлегат з дапамогай суфікса -ск(і): дэлегат+ск(і). Фанемы т і с 

пераўтварыліся ў адну фанему ц. Такім чынам, ц у слове дэлегацкі адносіцца 

як да словаўтваральнай асновы, так і да словаўтваральнага афікса. 

Аналагічна слова жабрацтва ўтворана ад жабрак+ств(а), невуцкі — ад 

невук+ск(і). 

Параўн. аналагічныя выпадкі словаўтварэння без сцяжэння: інжынер-

ск(і), інжынер-ств(а), інспектар-ск(і), інспектар-ств(а), кампазітар-ск(і). У 

беларускай мове даволі шмат вытворных слоў, у якіх на мяжы асновы і 

словаўтваральнага суфікса адбываецца сцяжэнне зычных фанем. Вось 

некаторыя з іх: дылетанцкі, інтэлігенцкі, лайдацтва, матроскі і г.д. 

Веданне гэтых і іншых марфаналагічных працэсаў, якія адбываюцца 

пры словаўтварэнні, неабходна для правільнай інтэрпрэтацыі 

словаўтваральнай структуры вытворнага слова, а таксама для атаясамлівання 

ўтваральных асноў з асновамі ўтваральнага слова і словаўтваральных марфем 

у радзе вытворных слоў.  

У сістэме сінхроннага словаўтварэння часам сустракаюцца выпадкі, 

калі вытворнае слова можа быць суаднесена не з адной, а з дзвюма і нават 

больш утваральнымі асновамі. Гэта значыць, што такія словы маюць не адну, 



а дзве і больш словаўтваральныя структуры. Напрыклад, дзеяслоў 

вымывацца можа разглядацца як утвораны ад вымыцца з дапамогай суфікса -

ва- (вымыцца  вымы-ва-цца) і ад вымываць з дапамогай постфікса -ца 

(вымываць  вымывац-ца). Параўн. яшчэ: выбеліцца  выбель-ва-цца і 

выбельваць  выбельвац-ца, перамазацца  перамаз-ва-цца і перамазваць 

 перамазвац-ца. Аб тым, што прыведзеныя дзеясловы суадносяцца з 

дзвюма ўтваральнымі асновамі, сведчаць і іх тлумачэнні ў Тлумачальным 

слоўніку беларускай мовы. У такіх выпадках, калі адно вытворнае слова 

можа разглядацца як утворанае ад дзвюх утваральных асноў, прынята 

гаварыць аб множнасці матывацыі. Вывучэнне гэтай з’явы важна ўжо таму, 

што дае магчымасць больш поўна ўявіць узаемаадносіны паміж 

аднакарэннымі словамі ў сучаснай сістэме беларускага словаўтварэння, а 

таксама мае значэнне пры высвятленні словаўтваральнай асновы структуры 

асобных слоў.  

У сінхроннай сістэме беларускага словаўтварэння двайную інтэрпрэта-

цыю словаўтваральнай структуры, г.зн. множнасць матывацыі, могуць мець 

цэлыя групы вытворных слоў. Прывядзѐм прыклады некаторых з іх: ваенны 

 да-ваенны і да вайны  да-ваен-н(ы), святочны  перад-святочны і 

перад святам  перад-свят-очн(ы).  

Такім чынам, веданне асноўных заканамернасцей беларускага словаўтварэн-

ня, у прыватнасці тых асаблівасцей, якія могуць выклікаць пэўныя цяжкасці, 

важна перш за ўсѐ таму, што дазваляе правільна зразумець сэнсавыя 

адносіны паміж словамі, дазваляе глыбей пранікнуць ва ўнутраную форму 

вытворнага слова і г.д. Усѐ гэта, безумоўна, садзейнічае больш паспяховаму 

авалоданню вучнямі лексічным багаццем беларускай мовы і правільнаму 

словаўжыванню пры маўленні на беларускай мове.  
 


