
МАРФАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ І СІНТАКСІЧНЫЯ ФУНКЦЫІ 
БЕЗАСАБОВА-ПРЭДЫКАТЫЎНЫХ СЛОЎ 

 

 Безасабова-прэдыкатыўныя словы—гэта нязменныя словы, якія 

абазначаюць стан прыроды ці чалавека і з’яўляюцца выказнікамі ў 

безасабовых сказах. Напрыклад: Ціха і маўкліва ў заснежаным лесе. 
(В.Вольскі) У гэтым сказе словы ціха і маўкліва выконваюць функцыю 

выказніка і абазначаюць ацэнку пэўнага стану прыроды. 

Назва гэтага лексіка-граматычнага разраду слоў у лінгвістычнай 

літаратуры яшчэ канчаткова не замацавалася.  Іх называюць безасабова-

прэдыкатыўнымі словамі, словамі катэгорыі стану, прэдыкатыўнымі 

прыслоўямі, прэдыкатывамі. Усе пералічаныя тэрміны з’яўляюцца 

матываванымі. Так, напрыклад, тэрмін “словы катэгорыі стану” указвае на 

тое, што такія лексемы  выражаюць стан ці змяшчаюць ацэнку.  Тэрміны 

“прэдыкатыўныя прыслоўі” і “прэдыкатывы” указваюць на магчымасць 

прыслоўяў выконваць ролю галоўнага члена сказа --  выказніка 

(прэдыкатыва).. Назва “безасабова-прэдыкатыўныя словы” указвае не 

толькі на сінтаксічную ролю гэтых слоў, але і тып сказа, дзе магчыма іх 

функцыянаванне, у прыватнасці, аднасастаўны безасабовы сказ. 

 У залежнасці ад значэння ў сучаснай беларускай мове выдзяляецца 

некалькі груп безасабова-прэдыкатыўных слоў, якія могуць абазначаць: 

а) фізічны  і псіхічны стан   чалавека ці жывой істоты: весела, сумна, 
прыемна, няўтульна, радасна, смешна, добра, крыўдна, лёгка, цяжка,  
прыемна, боязна, шкода і інш.: Нам было весела; На сэрцы лёгка;  Яму было 
крыўдна; Ёй было сорамна;  
 б) стан прыроды ці навакольнага асяроддзя:  светла, цёмна, змрочна,  
глуха, горача, душна, цёпла, холадна, цесна, ціха, шумна, чыста, брудна і 
інш.: Вечарам было холадна; У хаце было ціха; Цёмна ў густым лесе; 
 в) ацэнку якога-небудзь стану: блізка, далёка,  урачыста, прыгожа, 
хораша: У лесе прыгожа; Дзіка ў пустым полі; Хораша ў лузе; 
 г) неабходнасць, магчымасць ці немагчымасць: можна, магчыма, 
немагчыма, нельга, неабходна, трэба, патрэбна: Нельга крыўдзіць дзяцей; 
Неабходна захоўваць чысціню і парадак. 
 Некаторыя безасабова-прэдыкатыўныя словы могуць мець некалькі 

значэнняў і ўваходзіць у розныя семантычныя групы, параўн.: На дварэ 
стала холадна  і Раптам Валі стала  холадна. У першым сказе слова холадна 
абазначае стан навакольнага асяроддзя, у другім – стан чалавека. 

 Безасабова-прэдыкатыўныя словы паходзяць часцей ад  прыслоўяў і 

прыметнікаў, радзей назоўнікаў і дзеясловаў. Пераходзячы ў разрад 

безасабова-прэдыкатыўных слоў, самастойныя часціны мовы пры гэтым 

змяняюць сваё лексічнае значэнне і сінтаксічную функцыю. З’яўляюцца 

амонімамі, напрыклад, шматлікія безасабова-прэдыкатыўныя словы і 

прыслоўі, а гэта значыць, што адны і тыя самыя словы могуць ужывацца і як 

якасныя прыслоўі, і як прэдыкатыўныя. Да іх адносяцца:  добра, дрэнна, 



весела, сумна, глуха, далёка, лёгка, цесна, цёпла, холадна, цёмна, светла, ціха, 
шумна, чыста, брудна, ясна, радасна, спакойна і іншыя, параўн.: Мужчына 
гаварыў так спакойна, што ў Мялешкі зусім стала лёгка і радасна на душы. 
(А.Асіпенка) і Жыта збажынкі лёгка гнуцца і людзям радасна смяюцца сваім 
прыемным, мілым спевам. (Я.Колас) У першым сказе словы лёгка і радасна – 

безасабова-прэдыкатыўныя, у сказе выконваюць ролю  выказніка; у другім – 

якасныя прыслоўі, у сказе выконваюць ролю акалічнасці спосабу дзеяння. 

 Асобныя безасабова-прэдыкатыўныя словы сваім паходжаннем 

узыходзяць да назоўнікаў; напрыклад, шкода (шкада), лень, сорам, грэх, час і 

інш.: Лень было ўставаць; Страх было думаць. Безасабова-прэдыкатыўныя 

словы лень і страх страчваюць значэнне прадметнасці і, адпаведна,  яны не  

скланяюцца, у іх аслаблена граматычнае значэнне роду і склону. Параўн.: 

Лень была моцная; Страху было многа. Словы лень і страх – абстрактныя 

назоўнікі, яны захоўваюць сваё прадметнае значэнне і пэўныя граматычныя 

адзнакі роду і склону. 

 Словы можна, неабходна, нельга, патрэбна, трэба, душна, сорамна, 
вусцішна, боязна, зорна, месячна і іншыя бываюць толькі безасабова-

прэдыкатыўнымі словамі і не маюць амонімаў сярод прыслоўяў: Дарогам 
нельга канчацца. (Я.Сіпакоў); Патрэба знішчыць зброю на зямлі, узброіўшы 
сумленнем дыпламатаў. (С.Грахоўскі) 
 Безасабова-прэдыкатыўныя словы не скланяюцца, не спрагаюцца, не 

змяняюцца па родах і ліках. Некаторыя з іх могуць мець толькі ступені 

параўнання (Было цёмна, стала цямней; Было холадна, стала халадней; Было 
добра, стала лепш (лепей).Практычна не сустракаецца форм ступеней 

параўнання ад безасабова-прэдыкатыўных слоў рана, позна, можна, трэба, 
недастаткова і інш. 
 Безасабова-прэдыкатыўныя словы не залежаць ад іншых членаў сказа і 

слоў у сказе не паясняюць. Функцыю выказніка яны могуць выконваць 

самастойна або ў спалучэнні з дзеяслоўнымі звязкамі ці інфінітывамі: 

Хораша ў полі зімой. (М.Лынькоў) Дужа холадна на дварэ. (І.Шамякін); 
Добра было ў лесе, поўным птушыных галасоў. (І.Мележ) Яны могуць 

кіраваць дапаўненнем ( шкода брата) і мець пры сабе акалічнасці ( на дварэ 
холадна). 

З тым , каб устанавіць лексіка-граматычны статус аманімічных слоў --

прыслоўі гэта ці безасабова-прэдыкатыўныя словы,-- неабходна, найперш, 

вызначыць іх сінтаксічную ролю: прыслоўі ў сказе выконваюць ролю 

акалічнасцей, безасабова-прэдыкатыўныя словы—ролю выказніка.  

 


