
ПРЫМЕТНІКІ З СУФІКСАМ –АВАТ-/-ЯВАТ-  

У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

 У сучаснай беларускай мове значнае месца займаюць прыметнікі з 

суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі.  Адным з  такіх  суфіксаў  з’яўляецца суфікс 

 –ават-/ -яват- , які выражае значэнне непаўнаты праяўлення прыметы, 

абазначанай матывавальным словам. 

 Асноўнае ядро прыметнікаў з суфіксам –ават-/ -яват- складаюць 

дэрываты, матываваныя якаснымі прыметнікамі, лексічныя значэнні якіх 

суадносяцца паводле сэнсу са значэннем суфікса. Такія вытворныя 

ўтвараюцца, як правіла, ад якасных прыметнікаў, якія абазначаюць: а)колер, 

афарбоўку: бледны – бледнаваты  ‘крыху, злёгку бледны’, буры – бураваты 

‘які мае злёгку буры колер’, сіні – сіняваты ‘з сінім адценнем, па колеру 

блізкі да сіняга’, зялёны—зеленаваты ‘злёгку зялёны’, смуглы – смуглаваты 

‘злёгку смуглы; б) знешнія фізічныя асаблівасці,  прыметы чалавека і жывых 

істот: тоўсты – таўставаты ‘крыху тоўсты’, лысы – лысаваты ‘з невялікай, 

нязначнай лысінай’, сляпы – сляваты ‘са слабым зрокам’; в) унутраныя 

асаблівасці людзей, рысы іх характару:  скупы – скупаваты ‘трохі скупы’, 

нудны—нуднаваты ‘трохі нудны’, сумны – сумнаваты –‘крыху сумны’; г) 

уласцівасці і якасці прадметаў: горкі – гаркаваты ‘трохі горкі’, кіслы – 

кіславаты ‘крыху кіслы’; д) прасторавыя прыметы прадметаў: доўгі – 

даўгаваты ‘крыху доўгі’, нізкі – нізкаваты  ‘крыху нізкі’; е) формы, памеры 

прадметаў: круглы—круглаваты’трохі круглы’, малы – 

малаваты’недастатковы па колькасці, велічыні’. 

 Утваральнымі асновамі часцей выступаюць якасныя невытворныя 

прыметнікі ( белы – белаваты, малы – малаваты, цёплы – цеплаваты, доўгі – 

даўгаваты, жоўты – жаўтаваты, мокры -- макраваты) і з суфіксам -н- (брудны 

– бруднаваты, халодны – халаднаваты, сумны – сумнаваты). Радзей у якасці 

утваральных асноў выступаюць вытворныя прыметнікі з суфіксамі -к- (гразкі 

– гразкаваты, нізкі -- нізкаваты), - л- (хрыплы – хрыплаваты), -ов- (ружовы – 

ружаваты – з сумяшчэннем –ов- утваральнай асновы і словаўтваральнага 

фарманта). 

 Лексічная структура прыметнікаў з суфіксам –ават-/-яват, матываваных 

пералічанымі лексіка-семантычнымі групамі слоў, складаецца звычайна з 

двух кампанентаў: значэння ўтваральнага слова, якое цалкам уключаецца ў 

вытворнае, і значэння непаўнаты праяўлення прыметы суфікса, якое 

выяўляецца незалежна ад знешняга кантэксту: салодкі – саладкаваты, сыры—

сыраваты, мокры -- макраваты і інш. У марфалагічным складзе такіх 

вытворных прыметнікаў гукавы комплекс суфікса –ават- функцыянуе і 

ўспрымаецца як цэласны афікс, які рэгулярна выражае значэнне непаўнаты 

праяўлення прыметы, якасці, абазначанай утваральным (матывальным) 

словам. У выпадку несумяшчальнасці значэнняў матывавальнага якаснага 

прыметніка і суфікса –ават-/-яват- утварэнне адпаведных ад’ектываў 

звычайна ў літаратурнай мове не адбываецца. Так, напрыклад, прыметнікі, 

утвораныя пры дапамозе суфікса –ават-/-яват- ад асноў слоў, якія 

абазначаюць колер праз адносіны да прадметаў, не зафіксаваны ў беларускіх 



нарматыўных слоўніках і мове мастацкай літаратуры: бурачковы, але няма  

бурачкаваты, васільковы—няма васількаваты. Тое ж можна сказаць і адносна 

ад’ектыўных каляронімаў тыпу   вясёлкавы, вішнёвы і інш. 

Не спалучаецца суфікс –ават-/-яват- з асновамі прыметнікаў, якія 

абазначаюць дадатныя якасці чалавека ці жывых істот. Напрыклад, 

прыметнікі дурнаваты, галаднаваты, дрэннаваты дастаткова часта ў мове, 

аднак утварыць бінарныя антанімічныя ўтварэнні ім тыпу разумнаваты, 

сытаваты, дабраваты  немагчыма.  

 Прыметнікі з прэфіксам –ават-/-яват-, выражаючы значэнне непаўнаты 

праяўлення прыметы, якасці, уступаюць у сінанімічныя адносіны з 

вытворнымі ад’ектывамі з суфіксам –ов-/-ав-/-яв-: белы – бялявы ‘не зусім 

белы, белаваты’ і белаваты ‘ не зусім белы’; горкі – гаркавы ‘не зусім горкі’ і 

гаркаваты ‘не зусім горкі’; зялёны—зелянявы ‘злёгку зялёны, зеленаваты’ і 

інш. У выніку ўзаемадзеяння гэтых двух словаўтваральных тыпаў утварыліся 

і функцыянуюць адэкватныя паводле сэнсу  словы  з суфіксамі –ов- і –ават-  у 

сучаснай беларускай мове, першыя з якіх, як правіла, ужываюцца ў 

размоўным стылі літаратурнай мовы,  што  адлюстравана і ў  беларускіх 

лексікаграфічных даведніках: зелянявы (разм.) ‘злёгку зялёны, зеленаваты’ 

(ТСБМ), кіслявы (разм.) ‘ з кіслатой, кіслінкай’ (ТСБМ), русявы і русавы 

(разм) ‘ блізкі да русага ‘ (ТСБМ) сінявы (разм) ‘ з сінім адценнем, тое што і 

сіняваты’ (ТСБМ), круглявы (разм.) ‘круглаваты, акруглены’ і інш. 

Магчымасць спалучэння суфікса –ов-/-ав-  з асновамі прыметнікаў таксама 

абмежавана ў сучаснай беларускай мове. Параўн.: галодна—гладнявы (?), але 

галаднаваты; чырвоны – чырванявы (?), але чырванаваты. Суфікс –ов-/-ав- , 

як правіла, спецыялізуецца на выражэнні прыметы праз адносіны да 

прадметаў, абазначаных утваральнай асновай (альховы, газавы, дымавы). 

Ужываванне ад’ектыўных прыметнікаў з суфіксам –ов-/-ав- са значэннем 

непаўнаты праяўлення прыметы з’яляецца магчымым толькі ў размоўным 

стылі сучаснай беларускай літаратурнай мовы (зеленявыя вочы, кіслявая 

капуста, круглявы твар). 

 Адсубстантыўныя прыметнікі з суфіксам –ават-/-яват- з’яўляюцца 

неаднароднымі паводле свайго выражаемага значэння. 

 Першую групу складаюць адсубстантыўныя прыметнікі, у складзе якіх 

суфікс –ават-/-яват- выражае адносіны не да прадметаў, асоб, а да іх якасці, 

якая прадстаўлена ў лексічнай структуры ўтваральных слоў адным або 

некалькімі кампанентамі і з якой суадносіцца значэнне суфікса –ават--яват-: 

гультай ‘лянівы чалавек’– гультаяваты ‘трохі лянівы’, жулік ( разм.) ‘махляр, 

ашуканец’—жулікаваты ‘схільны да жульніцтва, ашуканства, махлярскіх 

учынкаў; хітры’, мужык (уст., лаянк.) ‘грубы, нявыхаваны чалавек’– 

мужыкаваты ‘крыху грубы, нявыхаваны’, мяла ( перан., разм.) ‘ 

непаваротлівы, няспрытны чалавек’– ‘злёгку непаваротлівы, няспрытны’ і 

інш. У такога тыпу прыметнікаў суфікс –ават-/-яват- выражае значэнне 

непаўнаты праяўлення якасці і спалучаецца з назоўнікамі, якія абазначаюць 

назвы людзей з негатыўнымі  якасцямі, а таксама пры ўмове метафарычнага 

выкарыстання – назвамі жывёл. У такіх выпадках значэнне суфікса 



ўскладняецца семантычным адценнем падабенства: звер – звераваты 

‘падобны  па свайму выгляду на звера; страшны, злосны’, воўк – ваўкаваты 

(разм.) ‘падобны па свайму выгляду на воўка’, мядзведзь – медзведзяваты 

‘падобны чым-небудзь на мядзведзя; непаваротлівы’ і інш. 
 


