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УДК 811.161.3 
Артыкул прысвечаны аналізу эліптычных канструкцый з семантыкай дынамічнай лакалізацыі. Выяўлены асноўныя 

віды канструкцый з семантыкай руху і перамяшчэння: рух аб’екта ад пачатковага пункта, рух суб’екта ад пачатковага 
пункта да канечнага, рух суб’екта ў канкрэтным напрамку без указання на пачатковы або канечны пункт, перамяш-
чэнне ў прасторы з дапамогай суб’екта. Кампенсаторны кампанент можа ўказваць на зыходны пункт перамяшчэння; 
аддаленасць канечнага пункта перамяшчэння; працягласць дынамічнай лакалізацыі; паслядоўнасць ажыццяўлення 
перамяшчэння; спосаб, прычыну, умову, мэту дынамічнай лакалізацыі. Таксама паказаны кампенсаторныя кампанен-
ты і спосабы іх выражэння. 

Ключавыя словы: семантыка дынамічнай лакалізацыі, тыпалагічная характарыстыка канструкцый, рух суб’екта 
ад пачатковага пункта, рух суб’екта да канечнага пункта, працэсуальная мэта, працягласць дынамічнай лакалізацыі, 
прасторавы арыенцір, спосаб перамяшчэння ў прасторы, умова, прычына і мэта перамяшчэння.

The article analyzes elliptical constructions with semantics of dynamic localizing. It has determined the principal kinds 
of constructions with the semantics of moving and transference: the object’s moving from a starting point, the object’s 
moving from a starting point to a terminal point. The article also identifies the subject’s moving to the definite direction 
without showing either the starting or terminal points and moving in space by means of the subject. It concludes that the 
compensatory component can indicate the starting point of transference and the remote position of the terminal point 
The article points out to the extent of dynamic localizing and transference sequence including the means, the reason, 
the condition and the purpose of dynamic localizing. It also outlines the compensatory components and means of their 
expression.

Семантычная арганізацыя канструкцый 
з эліпсісам дзеяслова вывучалася ў некалькіх 
аспектах: выяўляліся асаблівасці семантыч
най арганізацыі сказаў у параўнанні з подоб
нымі з’явамі іншых моў (А. Кібрык, Г. Мельні
каў, Н. Мячкоўская і інш.), канструкцыі аб’яд
ноўваліся ў класы аб’ектаў на аснове агульнасці 
заканамернасцей функцыянавання (А. Цымер
лінг, І. Дзягавец, Н. Князева і інш.). Тыпалагіч
ная характарыстыка канструкцый з эліпсісам 
дзеяслова прадугледжвае выяўленне іх спецы
фікі ў параўнанні з поўнымі сказамі, у тым ліку 
і аналіз і класіфікацыю іх семантычных тыпаў з 
усімі відавымі класамі. 

Эліптычныя канструкцыі з семантыкай ды-
намічнай лакалізацыі маюць значную коль
касць відаў, якія ўказваюць на розныя адценні 
значэння перамяшчэння ў прасторы. Фарміру
ецца відавы клас у адпаведнасці з пачатковым 
і канечным пунктам перамяшчэння, рознымі 
ўмовамі перамяшчэння і інш. 

Найбольш пашыраны ў сінтаксічнай сістэме 
беларускай мовы відавы клас са значэннем руху 
аб’екта ад пачатковага пункта. Кампенса
торным кампанентам у такіх выпадках выступае 
акалічнасць з пазначэннем пачатковага пункта 
перамяшчэння: – Я – з Мінска (І. Мележ); – Я – з 
Баранавічаў, – адказаў нерашуча хлопец (А. Баж
ко). Акалічнасць у падобных сказах можа выра
жацца прыслоўем: – Куды ж ты, дачушка? Лю
дзі на парог, а ты за парог? (А. Кудравец); – Ку
ды вы? Такія мясціны любяць злыя духі – джыны 
(В. Іпатава). 

Спосабы выражэння кампенсаторных кам
панентаў могуць быць самыя розныя: – Табе 
куды? – запытаў вадзіцель ужо на хаду (Б. Са

чанка); – А вам далёка? – запытаў нас дзядзь
ка (К. Чорны); Галагоўскі – у горад свой родны. / 
Падгол – у любімы калгас (П. Броўка); – А можа, 
цягнік – на Петраград? (П. Глебка). 

Пашыраны выпадкі ўжывання канструк
цый з эліпсісам дзеяслова са значэннем руху 
суб’екта ад пачатковага пункта да канечна-
га. У такіх сказах указанне на пункт перамяш
чэння перадаецца адной або некалькімі акаліч
насцямі: І пачалося: – Майна! Віра! З паверха на 
паверх / Сустрэчны рух і бег… (Э. Валасевіч). 
Структурная схема такіх сказаў, як правіла, па
шыраная: уключае розныя кампаненты, што вы
ступаюць у якасці кампенсаторных. 

У некаторых выпадках эліптычны сказ указ
вае на рух суб’екта ў канкрэтным напрам-
ку без указання на пачатковы або канечны 
пункт. 

Лакатыўныя кампаненты ў такіх сказах вы
ражаюцца займеннікамі: – А ты – за мной. Па 
маіх слядах трымай. Тут нямнога ўжо, – сказаў 
зводдаль Рыбак (В. Быкаў); прыслоўямі: Папе
радзе – Тайдо, ззаду – Кос (Я. Маўр); назоўнікамі: 
І Алёшка, / Мірон, / І Зянон – / Па карчах, / Па 
кустах наўздагон (А. Пысін). 

Падобныя канструкцыі часам сведчаць пра 
мэту руху: – Так, так няможна! Род звядзецца, / 
Калі магіл не шанаваць… // Стары падняў з 
травы вядзерца: / – А я во – з хварбай, маляваць 
(Н. Гілевіч); – Я – па справе (А. Дудараў). Акаліч
насць мэты ў сказах выражаецца пераважна на
зоўнікамі: Перш за ўсё па распарадку – / У садо
чак на зарадку (А. Пысін). 

Назіраюцца выпадкі, калі рух у эліптычных 
канструкцыях выступае як працэсуальная мэ-
та. Кампенсаторны кампанент тут – акаліч
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насць мэты. Выражаюцца падобныя кампанен
ты назоўнікамі: Уваходзіць Таіса. З я з ю л я. – Па 
грыбы, па арэхі? (А. Дзялендзік). 

Эліптычны сказ можа ўказваць на адда-
ленасць канечнага пункта перамяшчэння; 
кампенсаторны кампанент выражаецца пры
слоўем: – Табе далёка, – перапыніў Ганну Міка
нор (І. Мележ). Мадэль падобных сказаў звычай
на трохкампанентная.

Перамяшчэнне ў прасторы можа суадносіц
ца з працягласцю дынамічнай лакалізацыі. 
Кампенсаторным кампанентам выступае ака
лічнасць, што ўказвае на працягласць: – Я – мі
гам. На адной назе (А. Макаёнак); – Мы хутка. 
Ты пасядзі тут, – сказаў ён Цімошкіну (В. Бы
каў); – Ты пабудзь. А я – на хвілінку (В. Бы
каў). Такія канструкцыі функцыянуюць час
цей у структуры звышфразавага адзінства з 
прычыны неабходнасці дадатковага тлумачэн
ня акалічнасці са значэннем працягласці пера
мяшчэння. Падобныя акалічнасці маюць мна
газначны характар і маркіруюць семантыку не 
толькі руху, але і актыўнага дзеяння, маўлен
чых працэсаў і інш. 

У канструкцыях з эліпсісам дзеяслова, што 
ўказваюць на працягласць дынамічнай лакалі
зацыі, кампенсаторнымі кампанентамі высту
паюць акалічнасці з пазначэннем часавых ха
рактарыстык працэсу: – Куды ето проціў ночы? 
(І. Мележ); – Я сёння – нікуды (А. Макаёнак); 
– А вы – надоўга ў родны дом? (Н. Гілевіч). 

Акалічнасць са значэннем часу можа свед
чыць пра дынамічную лакалізацыю, магчымую 
ў будучыні: – Праз некалькі дзён мы – на Волзе 
(А. Макаёнак). Указанне на час дынамічнай ла
калізацыі можа ажыццяўляцца пры дапамозе 
акалічнасцей, што выражаюцца спалучэннем 
лічэбніка з назоўнікам: Будзе што паглядзець. / 
Ёсць нямала навін. / Я – з ЧырвонГарадка, / Мо
жа, сорак хвілін (П. Броўка) або назоўнікам з 
часавым значэннем: – Дзед, а куды ты пасля вай
ны? (А. Дудараў). 

Эліптычныя канструкцыі з семантыкай ды
намічнай лакалізацыі могуць суадносіцца са 
спосабам перамяшчэння. Кампенсаторным 
кампанентам у такім выпадку выступае ака
лічнасць, што ўказвае на спосаб дынамічнай 
лакалізацыі: А шнур [журавоў] парваны – ні
зам, нізам… (А. Пысін); – Ты не на матацыкле? 
– спытаў Валера, скіроўваючы думкі Ігната на 
іншае (А. Кудравец); – Я – пехатой, – узрада
ваўся ён, што гэтая вуліца была не так далёка, 
як яму здавалася спачатку (В. Быкаў). Выража
юцца кампенсаторныя кампаненты пераважна 
пры слоўямі і назоўнікамі; мадэль сказа трохкам
панентная: – Я магу цябе і сілай у паліцыю. У па
радку мабілізацыі (В. Быкаў) або назоўнікам у 

форме ўскоснага склону: – Каб ён быў мой сваяк, 
я б яго – памялом з дому (В. Быкаў). 

Спосаб перамяшчэння можа мець указан
не на нечаканасць дынамічнай лакаліза-
цыі: І раптам лёгкі цень – на велічнасць уцёса 
(Р. Баравікова). Кампенсаторным тут выступае 
акалічнасны кампанент, які часта выражаецца 
прыслоўямі з адпаведнай семантыкай. Мадэль 
падобнага сказа, як правіла, з чатырма кампа
нентамі. 

Семантыка дынамічнай лакалізацыі мо
жа суадносіцца з прасторавым арыенцірам: 
Ярамдолам каля жыта, / Цераз лета, зза ракі
ты – / Да цябе, хлапчына, напрасткі (Г. Бу
раўкін); Праз цемру ценяў нацянькі – / Да зор, 
да неба (М. Шабовіч). Кампенсаторны кам
панент у канструкцыях выражаецца рознымі 
формамі назоўнікаў або займеннікамі (радзей): 
Ён глянуў, усё расце, буяе: агуркі па тапарышчу, 
памідоры па гаршку. А праз гэту прыгажосць 
гусеніцамі (М. Матукоўскі). Кампенсаторны 
кампанент можа быць выражаны прыслоўем, 
аднак у такіх выпадках прыслоўе ўжываецца 
разам з займеннікам: Насустрач ім – такой 
знаёмай рыскай – / Гусей цяжкая хвалістая ніць 
(Т. Бондар). Мадэль канструкцыі чатырохкам
панентная. 

Кампенсаторным кампанентам у канструк
цыях, якія ўказваюць на рух суб’екта, суадносны 
з зыходным пунктам, выступае акалічнасць, 
што ў пераважнай большасці выражаецца роз
нымі формамі назоўніка: А міны скрозь з бакоў 
усіх (П. Броўка); Гарачым агнём неспакойная 
кроў / Па пругкіх жылах (А. Куляшоў). Мадэль 
чатырохкампанентная. 

Рух суб’екта можа суадносіцца з умовай: 
– Пётр Пятровіч… вы ў ботах на танцы? 
(Г. Марчук); – Такім разводдзем немагчыма ні 
пешшу, ні на конях (І. Мележ). Кампенсаторны 
кампанент у такіх выпадках выражаецца пры
слоўем, мінімальная колькасць кампанентаў у 
мадэлі – чатыры.

Эліптычныя канструкцыі могуць абазна чаць 
паслядоўнасць ажыццяўлення перамяшчэн-
ня. Кампанент, што ўказвае на суб’ект пера
мяшчэння, выступае ў якасці кампенсаторна
га. Названая семантыка можа рэалізавацца з 
дапамогай далучальных канструкцый: – Хай 
хтонебудзь спачатку адзін. Як бы ў разведку. 
А пасля другі. Каб не абоім адразу (В. Быкаў). 
Асноўную функцыянальную нагрузку выкон
ваюць кампаненты, якія пазначаюць суб’ект 
руху (хтонебудзь, другі, абоім) і час або па
слядоўнасць руху (спачатку, пасля). Названыя 
кампаненты рэалізуюць адценне паслядоўнасці 
ажыццяўлення руху, выражаюцца яны звычай
на прыслоўямі. 
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У канструкцыях з эліпсісам дзеяслова часам 
прапускаюцца аднародныя выказнікі, і на пасля
доўнасць падзей указваюць кампаненты з акаліч
насным значэннем: Яна – на ганак праз імгнен
не, / А там – на вулку наўздагон (Н. Гілевіч). 
Эліптычныя канструкцыі ў структуры звышфра
завага адзінства пазначаюць паслядоўнасць па
дзей спосабам далучэння лексем з адпаведным 
значэннем: Прыбегла на пошту. Цёмна ў ва
чах. / У Мінск напісала некалькі слоў. / Пайш
ла тэлеграма па правадах. / А Лена той хвіляю 
зноўку дамоў (П. Броўка). У складзе поліпрэды
катыўнай сінтаксічнай адзінкі ўказанне на па
слядоўнасць падзей ажыццяўляецца на аснове 
ўзаемадзеяння лексем са значэннем перамяш
чэння: Як дачуўся, што ты такую ўладу займеў, 
у тую ж хвіліну я – сюды (А. Макаёнак).

Назіраюцца выпадкі, калі ў эліптычнай кан
струкцыі экспліцытна выражаецца толькі адзін 
аднародны выказнік. Кампенсаторнымі кампа
нентамі ў такім выпадку выступаюць акаліч
насці (у тым ліку і адасобленыя) з указаннем на 
спосаб перамяшчэння: Вось пераначуем, а заўт
ра ранічкай – у тыл (В. Быкаў).

Канструкцыі з эліпсісам дзеяслова могуць 
указваць на прычыну ажыццяўлення руху: Мі
кола чамусьці – у бок школы (Г. Марчук); У тую ж 
хвіліну Сцяпан знячэўку – за парог (А. Бачыла). 
Такія сказы змяшчаюць у сваім складзе акаліч
насны кампанент, што выконвае ролю кампен
саторнага: – Ты грамату лепш – у печ. Гэта не 
забаўка (В. Быкаў). 

Рух суб’екта можа суадносіцца з мэтай. 
У такім выпадку ў якасці кампенсаторнага вы
ступае суб’ект сумеснага дзеяння: Дзень кожны 
я з стадам сюды – на балота (З. Бядуля), які 
ўскосна ўказвае на мэту руху. Кампенсаторнымі 
могуць быць аб’ектныя або акалічнасныя кам
паненты: – Мяне ў Мінск на аперацыю і ў тыл 
(І. Мележ); – Во парадачкі пайшлі! …Яго за гэ
та… у міліцыю?! (М. Матукоўскі). 

Дынамічная лакалізацыя можа быць прад
стаўлена перамяшчэннем аб’екта ў прасторы, 
якое ажыццяўляецца з дапамогай суб’екта. 
Эліптычныя канструкцыі пазначаюць канечны 
пункт перамяшчэння ў прасторы. Аб’ект пера
мяшчэння часта ўказвае на адушаўлёны аб’ект: 
– Ты мяне – у школу (Г. Багданава); – Яны нас – у 
вёску (В. Быкаў); – На покуць трэба юбілярку! – / 
Напомніў Лёкса Тамашу (Н. Гілевіч). 

Названае адценне значэння можа сведчыць 
пра перамяшчэнне ў прасторы неадушаўлёнага 
аб’екта: Я твар – убок (А. Дудараў); У кожную 
вішаньку – па арэшку (Г. Багданава). Пры гэтым 
у структуру сказа могуць уваходзіць мадальныя 
дзеясловы: – Пеўня, бачыце, яму ў палату трэба 
(А. Дудараў). 

Перамяшчэнне ў прасторы можа суадносіц
ца з часам, у такім выпадку кампенсаторным 
кампанентам выступае тэмпаратыў: – Цяпер мы 
цябе ў шпіталь (В. Быкаў); – Немцы пасля ўсіх 
у яму (В. Быкаў); – А запчасткі – калі? (А. Дзя
лендзік). 

На аснове праведзенага даследавання мож
на зрабіць наступныя высновы. Эліптычныя 
канструкцыі з семантыкай дынамічнай лакалі
зацыі найбольш пашыраны ў творах мастац
кай літаратуры і публіцыстыкі, што абумоў
лена значным дыяпазонам сэнсавых адценняў 
кампанентаў з лакатыўным значэннем і кам
панентаў, што ўскосна маркіруюць семантыку 
руху. Мадэль эліптычнага сказа змяшчае кам
паненты з пазначэннем розных спосабаў пра
цякання працэсу, што дазваляе ўтвараць знач
ны відавы клас канструкцый з названым зна
чэннем. Выяўленыя эліптычныя канструкцыі 
ўказваюць на рух аб’екта ад пачатковага пун
кта, рух суб’екта ад пачатковага пункта да ка
нечнага, на рух суб’екта ў канкрэтным напрам
ку без называння пачатковага або канечнага 
пункта, перамяшчэнне ў прасторы з дапамо
гай суб’екта, кампенсаторны кампанент можа 
ўказваць на зыходны пункт перамяшчэння, на 
аддаленасць канечнага пункта перамяшчэння, 
на працягласць дынамічнай лакалізацыі, па
слядоўнасць ажыццяўлення перамяшчэння, 
на спосаб, прычыну, умову, мэту дынамічнай 
лакалізацыі. Значны відавы клас эліптычных 
канструкцый дазваляе перадаваць усе адценні 
семантыкі дынамічнай лакалізацыі. 
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