
Дэрывацыйнае поле прэфіксальных прыметнікаў са значэннем 

адмоўя ў сучаснай беларускай мове 
 

Дэрывацыйнае поле – гэта сукупнасць разнародных і ўзаемазвязаных 

на аснове агульнага словаўтваральнага значэння вытворных слоў. 

У дэрывацыйнае поле прэфіксальных прыметнікаў з агульнай 

семантыкай адмоўя ўключаюцца вытворныя са спрадвечна беларускімі 

прыстаўкамі без-, не- і з іншамоўнымі (неславянскага) паходжання а- і  і-. 

Для прыставак дадзенага поля характэрна семантычнае размежаванне і 

размеркаванне па розных тыпах асноў. Найбольш прадуктыўнымі 

з’яўляюцца вытворныя прыметнікі са спрадвечна беларускімі  прыстаўкамі 

не- і без-. Гэтыя прыстаўкі надзелены дастаткова высокай спалучальнасцю з 

прыметнікамі, паколькі ў прыметніках у цэлым  значэнне якасці з’яўляецца 

дамінуючым, а гэта, у сваю чаргу, і садзейнічае ўтварэнню адкрытых радоў 

вытворных.  

Значэнне адмоўя па-рознаму праяўляецца ў гэтых прыстаўках. Так,  

прыстаўка не- генетычна суадносіцца з адмоўнай часціцы не, аднак ў 

прэфікса не- адмоўе  праяўляецца найперш праз процілегласць. Значэнне 

процілегласці, якое надаецца прыстаўкай не-, можа праяўляецца  ў некаторых 

прыметніках з адценнем поўнай процілегласці (параўн.: ненавуковы—

навуковы, ненаціскна—націскны, непастаянны—пастаянны), а ў некаторых і 

з адценнем умеранай процілегласці (параўн.: някепскі—дастаткова добры, 

няцвёрды—дастаткова мяккі).  

Прыметнікі з прыстаўкай без- маюць значэнне рэзкага, катэгарычнага  

адмаўлення, паколькі большасць з іх семантычна абумоўлены спалучэннем 

прыназоўніка без у форме роднага склону. Пры гэтым без у складзе 

прыназоўнікава-склонавай канструкцыі ўказвае на поўную адсутнасць каго- 

ці чаго-небудзь. Параўн.: бязлюдны – без людзей, безыніцыятыўны – без 

ініцыятывы, бесканфліктны – без канфлікту, бязвосевы – без восі.  

Адрозніваюцца прыстаўкі не- і без- і сваёй спалучальнасцю. Часцей  

прыстаўка не- далучаецца да якасных прыметнікаў і надае  вытворным 

значэнне процілегласці: непрыгожы -- прыгожы, нястойкі-- стойкі, 

няхітры-- хітры, нячысты-- чысты, няяркі-- яркі. Такога тыпу прыметнікі 

суадносяцца, як правіла, з назоўнікамі адцягненай семантыкі. 

 Радзей спалучаецца прыстаўка не- з адноснымі прыметнікамі: 

недзіцячы, нежаночы, нежаноцкі, неканстытуцыйны, некапіталістычны, 

няядзерны і інш.  Такія прыметнікі ў сваім прамым  значэнні звычайна 

абазначаюць прыметы, заснаваныя на адносінах  чаго-небудзь да чаго-

небудзь. Ужыванне некаторых з іх у пераносным значэнні садзейнічае 

пераходу іх да разраду якасна-адносных, г.зн. тых, у якіх побач з адносным 

значэннем развіваецца і значэнне якасці; параўн.: дзіцячы сад—недзіцячы 

смутак, хірургічныя інструменты—нехірургічныя метады лячэння, ядзерная 

зброя—няядзерныя дзяржавы. 



Далучацца прыстаўка не- можа непасрэдна да а) невытворных 

прыметнікаў: багаты – небагаты, вясёлы – невясёлы, дарагі – недарагі, малы 

– немалы, смелы – нясмелы, ясны – няясны; 

  б) да  вытворных суфіксальных прыметнікаў. Часцей такія прыметнікі 

ўключаюць у сваю структуру суфікс –н-: неаўтарытэтны, недэфіцытны, 

незямны, неэтычны, нямоцны, няпарны, няякасны; суфікс –ов-(-ав-): 

няласкавы, непрынцыповы, неслужбовы, нетыповы, нечарговы; суфікс -лів-: 

неганарлівы, недаверлівы, некарыслівы, нязменлівы; суфікс -к-: нябойкі, 

нягібкі, нягладкі, нярэдкі, нястромкі; суфікс -ічн-/-ычн-: негарманічны, 

несемітрычны, несцэнічны, неэканамічны.   

 Радзей выкарыстоўваюцца матывавальныя прыметнікі з суфіксам –ск-: 

некампанейскі, нетаварыскі, нялюдскі; -альн-: некантынентальны, 

нематэрыяльны, немузыкальны; -абельн-: недысертабельны, нечытабельны; 

-анальн-: непрапарцыянальны; -ом-/-ём-, -ім-: невядомы, незнаёмы, 

нелюбімы, недзялімы; -т-: неразбіты, неразвіты; -л-: нядбалы, няспелы, 

нячулы, няўмелы; -оўн-: негрунтоўны, недвухсэнсоўны, нетактоўны; -авіт-: 

неталенавіты; -озн-: неграцыёзны. 

 Як бачым, прыметнікі з прыстаўкай не- знаходзяцца  фактычна ў  

антанімічных адносінах са сваімі матывавальнымі словамі:  высокі—

невысокі, малады—немалады, пісьменны – непісьменны. 

 Прыметнікі з прыстаўкай не- па сваім значэнні сінанімічныя 

вытворным з прыстаўкай без-, якая таксама ўказвае на процілегласць ці 

адсутнасць прыметы. Маюцца шматлікія рады паралельных  утварэнняў 

прыметнікаў з прыстаўкамі без- і не-. Параўн.: нежыццёвы — безжыццёвы, 

незаконны – беззаконны, нетактоўны – бестактоўны, нецырымонны – 

бесцырымонны, нярадасны — бязрадасны. Пры ўтварэнні прыметнікаў ад 

аднаго кораня прыстаўкі без- і не- змыкаюцца ў агульным адмоўным 

значэнні, хоць  выражаюць яго некалькі па-рознаму. Прыметнікі з 

прыстаўкай без- маюць значэнне катэгарычнай адмоўнай характарыстыкі 

‘пазбаўлены вядомай прыметы’,  якую яны атрымліваюць ад суадносных 

прыназоўнікава-склонавых канструкцый ( беззаконны ’пазбаўлены закона’,  

беспаспяховы ’пазбаўлены  поспеху’), а  прыметнікі з прыстаўкай не- 

абазначаюць тую ці іншую меру якасці, яе недахоп (невысокі – дастаткова 

нізкі, някепскі — дастаткова добры, няцвёрды — дастаткова мяккі) ці поўную 

адсутнасць (небагаты – бедны, невясёлы – сумны, нядоўгі – кароткі). 

Прыметнікі з прыстаўкай не- сінанімічныя па значэнні з прыметнікамі, 

якія ўключаюць у свой склад запазычаны прэфікс а-. Параўн.: несіметрычны 

‘пазбаўлены сіметрыі’ – асіметрычны ‘несіметрычны, нераўнамерны, 

непрапарцыянальны’, нерытмічны ‘пазбаўлены рытму, рытмічнасці’ – 

арытмічны ‘з парушаным рытмам, нерытмічны’. Аднак паміж гэтымі  

прыметнікамі існуюць пэўныя функцыянальныя адрозненні. Прыстаўка а- 

спалучаецца толькі з асновамі іншамоўнага паходжання, пераважна 

лацінскага і грэчаскага, і выкарыстоўваюцца ў сферы грамадска-палітычнай і 

навуковай тэрміналогіі. Напрыклад: апазіцыйны, апалітычны, асацыяльны  

(палітычн.), арытмічны, афанічны, атраўматычны (мед.), ацыклічны, 



асіметрычны(тэхн.), атанальны  (муз.). Адмоўная прыстаўка не- 

спалучаецца як з запазычанымі, так і са  спрадвечна беларускімі словамі і 

ўжываецца ў размоўнай і кніжнай мове. Параўн.: негасцінны, недружалюбны, 

незайздрослівы і неардынарны, негігіенічны, некампітэнтны, 

неканстытуцыйны. 

  Тып прыметнікаў з прэфіксам не- ў сучаснай беларускай мове 

з’яўляецца высокапрадуктыўным.  

 Высокай прадуктыўнасцю ў сучаснай беларускай мове надзелены і 

прыметнікі з прыстаўкай без-, якія, як і прыметнікі з прыстаўкай не-,  

абазначаюць адсутнасць або супрацьлегласць прыметы, названай 

матывавальным словам: безалкагольны ‘які не змяшчае алкаголю’, 

безбілетны ‘які не мае білета’, бяспанцырны ‘які не мае або пазбаўлены 

панцыра’. 

 Прыметнікі з прыстаўкай без- маюць больш шырокія матывацыйны 

сувязі. Паводле характару семантычнай сувязі з матывавальным словам 

прыметнікі з прыстаўкай без- з’яўляюцца неаднароднымі і выдзяляюцца ў 

тры падтыпы: 

1) прыметнікі, якія абазначаюць прымету, супрацьлеглую той, якая 

названа матывавальным прыметнікам: радасны – бязрадасны, сардэчны – 

бессардэчны, чалавечны – бесчалавечны; 

2)  прыметнікі, якія характарызуюцца адсутнасцю таго, што названа 

словазлучэннем з матывавальным прыметнікам-азначэннем: бязатамны ‘які 

характарызуецца адсутнасцю атамнай зброі’, безнаяўны ‘ які ажыццяўляецца 

без наяўных грошай’, бяз’ядзерны ‘які характарызуецца адсутнасцю ядзернай 

зброі’; 

3) прыметнікі, якія характарызуюцца адсутнасцю таго, што названа 

словам, якім у сваю чаргу матываваны суфіксальны матывавальны 

прыметнік’: безаварыйны, бездрэнажны, безбялковы, бязгрэшны.  

Найбольш мнагалікімі з’яўляюцца прыметнікі 3-га падтыпа, якія 

семантычна суадносяцца з прыназоўнікава-склонавым спалучэннем “ 

прыназоўнік без + назоўнік Р. скл.”, што абумовіла апісанне такога тыпу 

прыметнікаў як прыставачна-суфіксальных. [1, с.227] Большасць 

прыметнікаў данага падтыпа маюць функцыянуемыя беспрыставачныя 

часткі, якія выражаюць адноснае значэнне непасрэдна да матывавальнага 

назоўніка. Гэта дае падставы разглядаць такога тыпу прыметнікі як 

двухматываванымі вытворнымі – прыставачныя (пры матывацыі 

прыметнікам) і прыставачна-суфіксальныя (пры матывацыі назоўнікам). 

Параўн.: бескіслародны – кіслародны ‘якія адносіцца да кіслароду’ і 

бескіслародны – без кіслароду; бязвоблачны – воблачны ‘які адносіцца да 

воблака’ і без воблака;  бяздзейнікавы – дзейнікавы ‘які мае адносіны да 

дзейніка’ і  без дзейніка.  Адзінкавыя прыметнікі з прыстаўкай без- маюць 

нават тры матывацыі. Так, прыметнікі безадвальны, безусадачны, 

бясстыкавы могуць быць матываваны беспрыставачнымі адноснымі 

прыметнікамі (адвальны, усадачны, стыкавы), назоўнікам з прыназоўнікам 

(без адвала, без усадкі, без стыку) і дзеясловам (адваліць, усадзіць, 



стыкаваць). Кожная матывацыя суадносіць гэтыя прыметнікі з рознымі 

спосабамі словаўтварэння (прыставачным і прыставачна-суфіксальным) і па-

рознаму членіць утварэнні з без- на матывавальную аснову і 

словаўтваральны фармант. 

 Некаторыя прыметнікі з прыстаўкай без- змяшчаюць беспрыставачныя 

часткі, якія адрозніваюцца ад адпаведных суфіксальных прыметнікаў 

найперш складам суфіксаў (параўн.: безбярэжны  – берагавы, беспілотны – 

пілоцкі, бяздомны – дамавы), у асобных выпадках – месцам націску (параўн.: 

бязле´сны і лясны´, бясце´невы і ценявы´, бяспры´вязны і прывязны´). 

Прыметнікі такога тыпу неабходна разглядаць толькі як вытворныя 

прыставачна-суфіксальнага спосабу. Іх утварэнне, як правіла, 

суправаджаецца марфаналагічнымі змяненнямі на марфемным стыку асновы 

матывавальнага слова і суфікса: чаргаваннем заднеязычных з шыпячымі 

(агаворка – безагаворачны, бераг – безбярэжны), в : ў (карова – бескароўны, 

права – бяспраўны), парных зычных па цвёрдасці/ мяккасці (сіла – бяссільны, 

дзіця – бяздзетны, прымесь – бяспрымесны). Магчыма таксама ўсячэнне 

фіналей матывавальных асноў: абліч-ча – безаблічны, літас-ць – бязлітасны. 

Змяненне націску часам прыводзіць да чаргавання галосных у корані слова 

(бераг – безбярэжны, назва – безназоўны, канец – бесканцовы). 

 Па сваім значэнні прыметнікі з прыстаўкай без- сінанімізіруюцца з 

прыметнікамі з прыстаўкай не-, якія таксама ўказваюць на супрацьлегласць 

прыметы або адсутнасць таго, што названа матывальным словам: безаконны 

‘які супярэчыць закону, законнасці – незаконны ‘які супярэчыць закону, 

парушае закон’, бесчалавечны ‘вельмі жорсткі’ – нечалавечны ‘які 

пазбаўлены чалавечнасці: негуманны, бесчалавечны’, бязрадасны ‘ які не 

змяшчае нічога радаснага’ – нярадасны ‘пазбаўлены радасці’. 

 Даследчыкі рускага словаўтварэння У.М. Грыгаран, А.А. Земская, Ю.С. 

Сарокін і іншыя прызнаюць тоеснасць значэнняў прыметнікаў з прыстаўкамі 

без- і не-, пацвярджаючы гэта фактамі паралельнага ўжывання іх у 

лексікаграфічных даведніках. Пры гэтым яны зыходзяць з агульнапрынятага 

палажэння, што сінанімічнымі неабходна разглядаць словы, якія семантычна 

раўназначныя, але адрозніваюцца стылістычнай афарбоўкай, частотнасцю 

ўжывання і валентнасцю. У адносінах да гэтых прыметнікаў пытанне аб 

сінанімічнасці зводзіцца, найперш, да іх стылістычнай афарбаванасці. 

 Прыметнікі з прыстаўкай без- ужываюцца ва ўсіх функцыяльных  

стылях мовы, у тым ліку яны шырока прадстаўлены і ў спецыяльнай 

тэрміналогіі (у адрозненне ад прыметнікаў з прыстаўкай не-). Напрыклад: 

безматорны (авіяц.), безнапорны, бесступеньчаты (тэхн.),  безнаяўны, 

бескаштарысны (фін.), безаткатны (ваен.), безсабовы, бяззлучнікавы, 

бяздзейнікавы (лінг.), безалкалоідны, бяззольны (хім.). 

 Значэнне адсутнасці ці супрацьлегласці таго, што названа 

матывавальным словам, выражаюць прыметнікі з прыстаўкай і- (лац. in): 

імаральны, іматэрыяльны, ірацыянальны. Ірэальны, ірэгулярны. Такога тыпу 

прыметнікі маюць беспрыставачныя часткі, што дазваляе гаварыць пра 

словаўтваральную ролю прэфікса і- у роднай мове: маральны – імаральны 



матэрыяльны – іматэрыяльны, рэальны – ірэальны, рэгулярны – ірэгулярны. 

Аднак сцвярджаць, што яны ўтвораны непасрэдна на беларускай глебе, 

думаецца, нельга, паколькі яны могуць быць і вынікам запазычання. 

Напрыклад: ірэгулярны ( лац. irregularis), ірацыянальны  (лац. irrationalis ) 

ірэальны (лац. irrealis). 

 Такія ўтварэнні сінанімічныя прыметнікам  з прыстаўкамі а- і не-; 

параўн.: імаральны – амаральны, іматэрыяльны  – нематэрыяльны, 

ірэгулярны – нерэгулярны, аднак іх ужыванне абмежавана толькі навуковай 

тэрміналогіяй. 

 Як бачым, дэрывацыйнае поле прыметнікаў з агульным значэннем 

адмоўя ў сучаснай беларускай мове прадстаўлена вытворнымі з прыстаўкамі 

а-, без-, і-, не-. Адзначаныя прыстаўкі семантычна блізкія паміж сабой і 

здольныя ўступаць у шырокія сінанімічныя сувязі, аднак іх выбарныя 

здольнасці  далёка не аднолькавыя. Самымі актыўнымі адзінкамі 

разглядаемага поля з’яўляюцца  прыметнікі са спрадвечна беларускімі 

прыстаўкамі без- і не-, якія маюць шырокія валентнасныя сувязі і ўтвараюць 

незамкнутыя рады вытворных.  
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