
                        Поўныя і кароткія формы прыметнікаў 

Поўныя формы прыметнікаў ўзніклі ў працэсе развіцця мовы  ў выніку 

зліцця (складання)  кароткай  формы прыметніка і ўказальнага займенніка:  

 мужчынскі род: новъ + и ---новый – новы;  

жаночы род: нова + я – новая; ніякі род: ново + е – новое – новае. 

синь + и – синий – сіні, (м.р.) , синя + іа – сіняя (ж.р.), сине + іе – синее, 

сіняе (н.р.).  

Таму з пункту гледжання дыяхраніі (гісторыі мовы) поўная форма 

з'яўляецца вытворнай, другаснай.   Аднак у СБМ акцэнты адносна гэтага 

тэзісу змяніліся: цяпер поўная форма лічыцца асноўнай, зыходнай. 

Поўная форма ўласціва прыметнікам усіх разрадаў: якасным, 

адносным і прыналежным. 

 У сказе яна  найперш выконвае атрыбутыўную функцыю -- дапасаванага  

азначэння: Спевы бацькавы і матчыны нам засталіся ў спадчыну. 

(Я.Пушча)  На пуховы белы снег ночка крылы звесіла. (М.Васілёк) 

(Я.Колас) Пад ясна-сіняю страхою чыеюсь дбалаю рукою збудован мне 

прасторны дом. (Я.Колас)  

 Разам з тым поўная форма можа выконваць і прэдыкатыўную функцыю  – 

выступаць у ролі выказніка: Нарачанская група азёр – самая вялікая і 

самая вядомая на Беларусі . (В.Вольскі)  Вада ў рэчцы была чыстая і 

халодная. (І.Новікаў) (Прыклады).  

Кароткія формы  ўтварацца толькі ад якасных прыметнікаў: дужы чалавек 

–дуж чалавек, вясёлы хлопец – весел хлопец, багаты калгас—багат калгас. 

Кароткія формы прыметнікаў  адрозніваюцца ад поўных поўных 

прыметнікаў найперш сінтаксічнай функцыяй: яны выступаюць у сказе 

толькі ў ролі іменнага прэдыката (выказніка)—простага ці састаўнога: 

Узяўся за гуж – не кажы што не дуж (Прыказка); А маладзенькія ялінкі 

пад белым пухам чуць заметны: яны так мілы, так прыветны, бы тыя 

красачкі-дзяўчаткі. (Я.Колас) 

Кароткія формы прыметнікаў у ролі азначэння ў сучаснай беларускай 

літаратурнай мове практычна не ўжываюцца. Адзінкавыя атрыбутыўныя 

формы кароткіх прыметнікаў можна знайсці толькі ў складзе несвабодных 

словазлучэнняў: тыпу на босу ногу, (абуў на босу ногу) а таксама ў мове 

вуснай народнай творчасці, напрыклад: выплыў на сіне мора, прыляцеў з-за 

сіня мора. 

Сінтаксічная роля сучасных кароткіх прыметнікаў абумоўлена іх 

марфалагічнымі прыметамі: 

1) яны не скланяюцца, а гэта значыць, што не і могуць дапасоўвацца і 

вызначаць словы. У прэдыкатыўнай функцыі выступае толькі форма 

назоўнага склону ўсіх родаў адзіночнага і множнага ліку. 



2)Кароткім формам прыметніка ўласцівы толькі граматычныя катэгорыі 

роду і ліку.  

Граматычная форма мужчынскага роду адзіночнага ліку рэпрэзентуецца 

нулявым канчаткам –г.зн. матэрыяльна-нявыражаным: (хлопец рад, 

весел, павінен, дуж, люб, жаночага і ніякага роду –а: (дзяўчынка, дзіця 

рада, весела, павінна, дужа, люба. У множным ліку ўсе родавыя формы 

кароткіх прыметнікаў (мужчынскага, жаночага і ніякага роду) 

нейтралізуюцца і маюць канчатак –ы для цвёрдых і зацвярдзелых тыпаў 

асноў: яны  рады, веселы, павінны, дужы, любы, і  (-і) для мяккіх  і асноў 

на заднеязычныя зычныя :  сіні моры, лёгкі крылы. 

Найбольш пашыранымі ў беларускай мове з'яўляюцца кароткія формы 

прыметнікаў жаночага і ніякага роду адзіночнага і множнага ліку: 

  Блакіт небасхілу і ясен, і чыст: не шэпча на дрэвахздаволены ліст. 

(Я.Журба); Ночка-чараўніца! Як ты міла ціха, міла! (Я.Колас);  Мне ўсё 

дорага тут, люба, родна, прыгожа – гэта поле ў душы, гэта неба ў вачах, 

і лясы, і  кусты, і трысцё па-над Сожам, і ў пажарах бяроз лістападаўскі 

шлях! (П.Броўка). 

Кароткія формы прыметнікаў мужчынскага роду ўжываюцца значна 

радзей, паколькі іх утварэнне абмежавана характарам канцавога зычнага 

асновы. Яны ўтвараюцца пераважна ад невытворных прыметнікаў, асновы 

якіх заканчваецца адным зычным (гож, прыгож, люб, міл) і ад вытворных 

прыметнікаў з суфіксам –к- блізак, вузак, высок, нізак. 

 Не ўтвараюцца кароткія прыметнікі ад асноў, якія заканчваюцца:  

1)зычным в (бравы, крывы, бравы, новы, цікавы, шчаслівы, урадлівы і інш.), 

за выключэннем слоў: гатовы –гатоў, здаровы – здароў; 

2) і на зычны+ н: важны, дружны, смачны, смутны, маркотны, надзейны, 

прыемны, пэўны, родны, кроўны, страшны, сумны, пакорны і інш; 

выключэнне складаюць прыметнікі цесен, бедзен,відзён (відзен), згодзен , 

галодзен, прымецен, спрыцен, здацен, разумен, цёмен, даступен, повен, 

славен, ровен, спакоен, дастоен, хіцёр. 

У мове мастацкай літаратуры ад вышэйзгаданых прыметнікаў кароткія 

формы часам утвараюцца і ў мужчынскім родзе, але гэтыя выпадкі не 

з'яўляюцца агульнай нормай і часцей за ўсё характарызуюць паэтычны і 

размоўны стылі: Барсукі стаіліся па норах у чаканні ціхае начы. 

Навакольны звон ім недарэчан, што балоты высушыў у рад (П.Броўка) 

Доўга блукалі. Ні хлеба, ні працы. Голад, як цень, неразлучан. 

(А.Александровіч) Быў ветліў з усімі. (П.Глебка) Чаго смуцен, мой Даніла? 

(Я.Колас) 

 



 Узяўшы пад увагу  толькі адну прымету--  фармальную, фанемны 

характар асновы  якаснага прыметніка, --ужо  відавочна, што  ўтварэнне 

кароткіх форм у беларускай мове -- з'ява нерэгулярная. 

На ўтварэнне кароткіх форм значна ўплывае і лексічнае значэнне. Як 

правіла, маюць кароткія формы тыя прыметнікі, якія называюць якасці, 

што праяўляюцца ў пэўны час, у часавы момант. Звычайна яны звязаны з 

называннем стану (фізічнага ці псіхалагічнага), знешніх прымет і розных 

якасцей асобы ці прадмета: жыў, здроў, дуж, слаб, сыт, весел, хіцёр,высок, 

нізак, бедзен, даступен, спакоен і інш. 

 Прыметнікі, якія выражаюць пастаянную, характэрную прымету, 

уласцівую прадмету незвязаную з пэўным часавым момантам, звычайна 

кароткай формы не маюць. 

Гэта большасць прыметнікаў, якія абазначаюць:  

1) колер  фіялетавы, бэзавы, аранжавы, вішнёвы, шакаладны, руды, 

карычневы і інш. Але белы ручкі, бела лічанька, за сіні моры, за сіні рэкі 

(часцей у вуснай народнай творчасці); 

2) масці жывёлы: буланы, гняды, вараны, сівы і інш.; 

3) прыметнікі, утвораныя ад дзеепрыметнікаў з суфіксамі –л-, -уч-/-юч-, -

ач-/-яч-: умелы, адсталы, грымучы, адсталы, лядачы, лядашчы, звінячы і 

інш.; 

4) якасныя прыметнікі, утвораныя ад адносных з суфіксамі -ав-/-ов_, -ск-/-

цк-: баявы, радавы, перадавы, прыяцельскі, брацкі і інш.; 

5) з прэфіксам раз-: разудалы, развясёлы і інш.; 

6) прыметнікі большы, меншы, старшы, малодшы, утвораныя ад форм 

вышэйшай ступені параўнання; 

7) прыметнікі, якія ўжываюцца ў складзе ўстойлівых словазлучэнняў тыпу 

Млечны шлях, праліўны дождж, гарачая пара і інш. 

Непрадуктыўнасць кароткіх форм прыметнікаў у беларускім маўленні 

абумоўлена яшчэ і тым, што яны заўсёды ўжываюцца ў застылай форме 

назоўнага склону, што абумовіла пераход кароткіх прыметнікаў тыпу 

гатоў, рад у разрад  прэдыкатыўных слоў, або ў катэгорыю стану 

(безасабова-прэдыкатыўных слоў). 

Кароткія формы прыметнікаў у сваёй большасці сустракаюцца ў 

паэтычных творах, дзе іх выкарыстанне абумоўлена рытмікай і рыфмай 

верша, у фразелагізмах, у прыказках і прымаўках. 

Напрыклад: Здароў і дуж быў селянін Антось, і рукі залатыя ў дзядзі, і 

нават галава нішто, ды толькі лёс яго не гладзіў. (К.Крапіва) Чым багата 

хата, тым і рада. ( Прыказка) Хлопчык любіць коціка, лашчыць ён 

варкоціка, -- коцік міл яму. (Я.Журба) 



Ад кароткіх форм прыметнікаў неабходна адрозніваць сцягнутыя або 

ўсечаныя формы, якія ўжываюцца  ў паэтычных творах і выконваюць 

функцыю азначэння. Звычайна сцяжэнне канчаткаў поўных прыметнікаў 

адбываецца ў назоўным і вінавальным склонах адз. ліку жан. і ніяк. роду і 

ў тых жа склонах мн. ліку:  Забурліла сіне мора ад вятроў... (Я.Купала) А 

дзявочу красу, нібы тую расу, піў цагляны падвал цёмнай ночы. (Я.Купала) 

І ў бела дзень, і ў чорну ноч я ўсцяж раблю агледзіны...(Я.Купала) 

 

 


