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Від Мадэль Структурная схема Прыклады 

Маўленчая дзей-
насць, суаднос-
ная з адрасатам 

Адрасант – прэды-
кат – адрасат – дэлі-
берат 

Pron PersnSing – ø – NdSing – Prona А яна яму – ні «ай», ні «ой» (А. Бачыла) 

Pron PersnSing – ø – Pron PersdSing – 
PronaSing – Pron AdjaSing – NgSing

– Прыходзьце зноў!  – Абавязкова! – //
Штось «дылдзе» рупіла самой. // Яна ж ні 
слова, ні паўслова. Але глядзела… Божа 
мой! (Н. Гілевіч) 

Pron PersnPlur – ø – Pron PersaSing – 
NnSing 

– А вы мне – каханне, сяброўства…
(Г. Багданава) 

Усяго (у межах мадэлі) 3

Маўленчая дзей-
насць, не суад-
носная з адраса-
там  

Адрасант – прэды-
кат – дэліберат 

Pron PersnSing – ø – Pron PersaSing – Я не пра людзей. Я пра княжыча
(І. Чыгрынаў); 
 Валерый Казакоў – пра патэнцыяльны 
выбар расіян («Звязда»);  
– Ты пра каго?
– Я – пра Мар’яну. Яна з табой была ўначы
(Н. Гілевіч) 

Pron PersnSing – ø – NaSing – NgSing Ну вось, я – пра гарбузы, // А ты — пра 
абразы (У. Паўлаў);  
Ну вось, культурныя нібыта, // А зноў 
пра жонак і мужоў. // Не, гэта тэма 
страшна збіта // І намі вычарпана ўжо 
(Н. Гілевіч)  
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Працяг табліцы 

Від Мадэль Структурная схема Прыклады 

Pron PersnPlur – ø – NaSing Адны – пра з’езд. Другія – пра свабоду 
(А. Разанаў) 

Pron PersnSing – ø – NaPlur – NgPlur – 
NgPlur – Pron AdjgSing 

– Я не пра людзейз гэтай вёскі.  Я – пра 
маладога княжыча (І. Чыгрынаў)  

Pron PersnSing – ø – PronaSing – Хіба я – пра гэта? (А. Дзялендзік) 

Усё ø – NаSing Даруй, чытач, што азадачыў: // Ты па рад-
ках маіх прабег, // А педагогікі – не ўбачыў: // 
Усё – пра хлеб, адно пра хлеб... (Н. Гілевіч) 

Усяго (у межах мадэлі) 6 

Маўленчая дзей-
насць, суаднос-
ная са спосабам 

Адрасант – прэды-
кат – спосаб 

Pron PersnSing – ø – Adv – Добрай раніцы. Вы хіба – па-ўкраінску, 
па-амерыканску і па-ўзбекску? 
(Г. Багданава) 

Адрасант (імпл.) – 
прэдыкат – адрасат – 
спосаб 

Pron PersnSing – ø – Adv – NaPlur Ён пасунуўся к палацям, калі сеў на край, 
сказаў Міканору: – І ты не вельмі на абра-
зы. Не намі заведзено... (І. Мележ); 
Дзень і ноч яны – то пад гітару, то на 
магнітафоне (Г. Багданава) 

Адрасант (імпл.) – 
прэдыкат –  дэлібе-
рат – спосаб 

NaPlur – ø – Adv Маўчаць не буду. Думкі – уголас  (А. Дзя-
лендзік) 

Адрасант – прэды-
кат – спосаб 

Pron PersnSing – ø – PronaSing – Adv – Ты гэта сур’ёзна? (В. Быкаў) 
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Заканчэнне табліцы 

Від Мадэль Структурная схема Прыклады 

Маўленчая дзей-
насць, суаднос-
ная з прычынай 

Адрасат (імпл.) – 
прэдыкат –  дэлібе-
рат – каўзатыў 

Pron PersnSing – ø – NaSing – NgSing Адзін – пра перагрэў планеты, // Другі – 
пра старэнькую маці, // Якой вельмі сумна 
адной (Г. Бураўкін) 

Адрасант – прэды-
кат – адрасат – каўза-
тыў 

Pron PersnSing – ø – NaSing – NgSing – Як што за язык цягне мяне, каб цябе за-
чапіць! Але ты не сярдзіся! Я на цябе – не 
ад зла (І. Мележ); 
– Ала Пятроўна, з Бабачкіным хачу па-
мужчынску. Шчыра (А. Дзялендзік) 

Pron PersnPlur – ø – Pron PersdSing – 
NgSing 

– Не са зла мы табе. І ён – з дабра (І. Ме-
леж) 

Усяго (у межах мадэлі) 7

Адрасант (імпл.) – 
прэдыкат – адрасат – 
каўзатыў 

NaSing – ø – NaSing Сосны к ветру – з угаворам: – Уратуй ты 
ад бяды (А. Пысін) 

Усяго (у межах мадэлі) 1
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