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Семантычная арганізацыя канструкцый з 
эліпсісам дзеяслова разглядалася як пастаянная 
нязменная ўласцівасць глыбіннай структуры 
сказа (А. Кібрык, Р. Ліз, О. Ліён, А. Обердэрфер, 
С. Дэнтлер, У. Юзва), як камбінацыя структурна-
семантычных кампанентаў (Я. Кіраў, Т. Кажэць-
ева, Ц. Ломцеў, У. Макараў, Т. Някрасава, Н. Ог-
нева, Т. Паўленка, А. Кор, Р. Фіенга). Думаецца, 
мэтазгодным было б аналізаваць семантычную 
арганізацыю канструкцый з эліпсісам дзеяслова 
ўлічваючы асаблівасці структурна-сінтаксічных 
мадыфікацый беларускай мовы (Б. Норман) на 
аснове камбінаторных уласцівасцей семантыч-
ных кампанентаў у межах пэўнага тыпу. 

Мэта даследавання – прааналізаваць тып 
эліптычных канструкцый з акцыянальнай се-
мантыкай, выявіць іх мадэлі, кампанентны 
склад, кампенсаторныя сродкі. 

Акцыянальна-аб’ектны непераўтвараль-
ны тып.

Значную групу складаюць эліптычныя кан-
струкцыі з семантыкай актыўнага непераўтва-
ральнага ўздзеяння. У сказах працэс накіра-
ваны на аб’ект, але ніякіх змен у аб’екце пры 
гэтым не адбываецца. Калі эліптычны сказ 
указвае на перадачу матэрыяльных аб’ектаў, 
то мадэль уключае данатар – прэдыкат – рэ-
цыпіент – данатыў *, а паказчыкам семанты-
кі ў іх выступае рэцыпіент: Табе мой боль, – / 
І больш нікому (Я. Янішчыц). У прыведзеным 
сказе адрасат табе можа спалучацца толькі з 
дзеясловамі працяглага непераўтваральнага 
ўздзеяння тыпу даць, дарыць і ўказваць на пе-
радачу аб’ектаў (матэрыяльных і нематэры-
яльных). Падобныя сказы часцей за ўсё маюць 
аднасастаўную будову, пры гэтым імпліцытна 
можа выражацца данатар: Будучай маці – кнігі 
(ЛіМ); Вось вам, дзеці, новага дзіцёнка, цялуш-
ку, ды яшчэ белую (З. Бядуля); Аднаму вінтоўку, 
другому наган. Мяркуйце там самі (Б. Мікуліч); 

* Гл. “Слоўнік кампанентаў семантычнай структуры сказа”. 
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The article is dedicated to the analysis of the semantic organization of constructions with a verb ellipsis. Types of 
elliptic constructions with semantics of active action are revealed, their models are formalized, the degree of their rate and 
productivity is established, compensatory means are systematized.

Каханкам – забавы, гульня, смяшкі (В. Іпата-
ва); Вам – і зерня сутнасць, / І мае ўраджаі ўсе 
(В. Зуёнак); Мне – розум, / Вушам – слых, / Ва-
чам – відушчасць, / Вуснам – голас (М. Танк); 
Кветка для анёла (Г. Каржанеўская); Зямлі – 
зямное, / Неба – небу (М. Стральцоў). Спосабы 
выражэння рэцыпіента ў іх аднатыпныя – на-
зоўнікі і займеннікі ў форме давальнага скло-
ну. Данатывы часцей выражаюцца назоўнікамі 
ў форме вінавальнага склону і размяшчаюцца 
ў абсалютным канцы сказа, што надае ім над-
звычайную актуальнасць. Данатар у такіх ска-
зах выражаецца іменнымі часцінамі мовы або 
імпліцытна.

Непераўтваральнае ўздзеянне рэалізуецца ў 
мадэлі данатар – прэдыкат – спосаб – данатыў, 
дзе аб’ектыў можа выражацца імпліцытна, а па-
казчыкам семантыкі выступае спосаб: Дзетдо-
му ў першую чаргу (В. Іпатава); Сваім без чаргі і 
аўкцыёнаў (Звязда).

Семантыка актыўнага непераўтваральнага 
ўздзеяння можа рэалізавацца ў мадэлі агенс – 
аб’ектыў – прэдыкат – фінітыў, дзе структур-
на-сэнсавым паказчыкам выступае фінітыў: Як 
на згоду – келіх мёду, / Як на шчасцейка – пяршак 
(Я. Янішчыц); Хатняе свята – дзецям (Бабруйс-
кае жыццё); Машына стукоча. І мама пяе, / Аб-
шывае сваю Велясніцу: / Каму – за пакосы, / Каму 
за каня, / Каму – за шчырае “дзякуй” (Я. Яніш-
чыц).

Паказчыкам семантыкі непераўтваральна-
га ўздзеяння можа выступаць аб’ектыў. Тады 
ма дэль сказа змяшчае такія кампаненты, як 
агенс – прэдыкат – аб’ектыў: Табе пошта. Тан-
цуй (А. Дудараў). Зрэдку ў якасці кампенсатор-
нага кампанента выступае атрыбутыўнае азна-
чэнне: Вам з міністэрства… заказное (А. Ба-
чыла); Вам… ад дзяўчыны (А. Бачыла); Гэты 
бранзалет ад княжыча? (Л. Дайнека).

Мадэль эліптычнага сказа можа быць такой: 
адрасант – дэліберат – прэдыкат – адрасат. Дэ-
ліберат указвае на аб’ект інтэлектуальнай дзей-
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насці: Усё, што ў думках дарагое, – / Для цябе, 
жыццё (А. Русак); Гэты расказ… сыну былога 
франтавіка (П. Прыходзька); Волька, што з 
горам – дзясяты, / У Мінску. Забыла на дом. / 
І хоць бы Матрунцы да свята… Сустрэнеш яе – 
прысаром (Я. Янішчыц).

Непераўтваральнае ўздзеянне можа суад-
носіцца з дынамічнай лакалізацыяй аб’екта. 
Мадэль у такім выпадку будзе ўключаць агенс – 
прэдыкат – аб’ектыў – дырэктыў-фініш: 
Убок – усё няпэўнае на свеце, / Убок – зімовы 
халадок трывог. / Ля самых губ – бярозавае вец-
це, / І кветка-сон каля стамлёных ног (Р. Ба-
равікова). Узаемадзеянне, якое ажыццяўляецца 
ў фізічнай сферы, будзе рэалізавацца ў мадэлі 
агенс – пацыентыў – прэдыкат – рэлянт: Ма-
ладую бульбу на леташнюю з суседзямі (Звязда). 
Паказчыкам семантыкі ўзаемадзеяння высту-
пае аб’ектыў.

Семантыка актыўнага непераўтваральнага 
ўздзеяння часам рэалізуецца ў мадэлі агенс – 
прэдыкат – аб’ектыў – лакатыў. Пашырэнне 
структуры сказа за кошт лакатыва спрыяе кан-
крэтызацыі семантыкі, тым больш што агенс 
выражаецца ў такім сказе імпліцытна: Гэта мне 
дары здалёк… З краіны, якую мала шанаваў! І ад 
дзяцей, якіх мала любіў (М. Гарэцкі). Аб’ектыў 
рэалізуе семантыку дзеяння агенса, накіравана-
га на неадушаўлёны аб’ект, якое носіць фізічны 
характар.

Акцыянальна-аб’ектны пераўтваральны 
тып. 

Эліптычныя канструкцыі з семантыкай ак-
тыўнага дзеяння падзяляюцца на некалькі груп 
у залежнасці ад адносін дзеяння да аб’екта і 
суб’екта, а таксама ад сферы яго праяўлення. 
У рэалізацыі семантыкі актыўнага пераўтва-
ральнага ўздзеяння надзвычай важную ролю 
адыгрывае аб’ект уздзеяння, які з’яўляецца эле-
ментам працэсуальнай прэдыкацыі і называе 
ўдзельніка сітуацыі, на якога накіравана пераў-
тваральнае ўздзеянне ў фізічнай і сацыяльнай 
сферах: Людміла ў горад паедзе. Цябе – на яе 
месца (А. Дудараў); Нельга так. Чалавека адра-
зу на будаўніцтва. А ён быў конюхам (А. Дуда-
раў). Падобныя эліптычныя сказы рэалізуюцца 
ў мадэлі агенс – прэдыкат – пацыентыў – ла-
катыў. Паказчыкам семантыкі актыўнага пе-
раўтваральнага ўздзеяння выступае пацыен-
тыў.

Мадэль эліптычнага сказа часам уключае 
агенс – прэдыкат – крэатыў – спосаб: Экано-
мія і беражлівасць – агульнымі намаганнямі (На-
стаўнік). Паказчыкам семантыкі актыўнага пе-
раўтваральнага ўздзеяння выступае спосаб.

Эліптычныя сказы з семантыкай актыўнага 
пераўтваральнага ўздзеяння сустракаюцца ў бе-
ларускай мове не часта. Гэта тлумачыцца тым, 
што для рэалізацыі названага значэння патра-
буецца значная колькасць кампанентаў. У па-
добных сказах паказчыкам семантыкі выступае 
аб’ект пераўтваральнага ўздзеяння: Партыза-
ны – дзве буйныя дыверсіі. Гэта вайна… (М. Ма-
тукоўскі). Мадэль падобных эліптычных сказаў 
уключае наступныя кампаненты: агенс – прэ-
дыкат – аб’ектыў. Семантычная ёмістасць па-
добных сказаў тлумачыцца экспліцытным спо-
сабам выражэння часткі састаўнога дзеяслоў-
нага выказніка, што значна абмяжоўвае кола 
лексем, здольных запаўняць незамешчаную сін-
таксічную пазіцыю.

Замест лакатыва ў падобных сказах можа 
ўжывацца спосаб, які ўказвае на характар 
ажыццяўлення дзеяння. Мадэль эліптычнага 
сказа будзе ўключаць агенс – прэдыкат – па-
цыентыў – спосаб: Атрутаю іх трэба. І ляг-
чэй браць, і душа не гэтак схварэе (В. Кара-
мазаў); Яшчэ што-небудзь такое зробіш, і я 
цябе – без трыбунала… Сам! (А. Дудараў). 
Указанне на аб’ект уздзеяння дазваляе адна-
значна кваліфікаваць семантыку эліптычнай 
канструкцыі.

Семантыка пераўтваральнага ўздзеяння 
рэалізуецца ў мадэлі агенс – прэдыкат – бене-
фіцыенс – лакатыў: – На лаўках спаць цесна. 
Мы вам – у баковачцы (І. Мележ). Паказчыкам 
семантыкі пераўтваральнага ўздзеяння высту-
пае бенефіцыенс.

Калі ўздзеянне накіравана на неадушаўлё-
ны аб’ект, то мадэль будзе наступная – агенс – 
прэдыкат – аб’ектыў – спосаб: Здымкі веерам! 
Загалоўкі клішыраваныя, падзагалоўкі – набо-
рам! Тэкст – восьмым паўтлустым (А. Петраш-
кевіч); Бач, як яно гарыць. Трэба вадою (А. Жук); 
Новыя нарматыўная дакументы – аператыўна 
на старонках “Настаўніцкай” (Настаўніцкая 
газета). Семантыка актыўнага пераўтваральнага 
ўздзеяння можа рэалізавацца і ў мадэлі агенс – 
прэдыкат – пацыентыў – тэмпаратыў: Вось я 
зараз цябе!.. (А. Дзялендзік).

Пераўтваральнае ўздзеянне можа быць на-
кіравана на суб’ект. У такім выпадку асноўным 
паказчыкам семантыкі выступае інструмент 
дзеяння, а мадэль сказа ўключае агенс – прэды-
кат – аб’ектыў – інструментыў-1: Ты што, біц-
ца захацеў? Дык можаш галавой аб вугал (А. Ма-
каёнак).

Назіраюцца выпадкі, калі ў якасці паказчы-
ка семантыкі выступае аб’ект пераўтваральна-
га ўздзе яння. Мадэль эліптычнага сказа ў такім 
выпадку будзе змяшчаць кампаненты функ-
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тыў – прэдыкат – аб’ектыў: Як баяніста яго на 
сённяшні дзень няма! Трэба ж так – акурат па 
руцэ (А. Макаёнак). Структура падобных сказаў, 
як правіла, аднасастаўная, а таму функтыў вы-
ражаны імпліцытна. 

Эліптычныя сказы з семантыкай змены са-
цыяльнага статусу могуць рэалізавацца ў ма-
дэлі агенс – прэдыкат – спосаб. Імпліцытны 
спосаб выражэння агенса прадвызначае пера-
нос функцыі структурна-сэнсавага паказчы-
ка на імпліцытна выражаны кампанент – спо-
саб: Пачакаем з перадзелам зямлі. Трохі пача-
каем іншых. Каб не наракалі потым, што без 
іх (І. Мележ). 

Семантыка пераўтваральнага ўздзеяння ў 
сацыяльнай сферы можа рэалізавацца ў ма-
дэлі агенс – прэдыкат – пацыентыў – спосаб: 
Хіба можна так з чалавекам (А. Макаёнак); 
Вы, калі ласка, без самасуду з імі (А. Петраш-
кевіч). Пацыентыў указвае на аб’ект сацыяль-
ных адносін і выступае ў якасці паказчыка се-
мантыкі.

Аб’ект пераўтваральнага ўздзеяння ў сфе-
ры сацыяльных адносін можа быць толькі аду-
шаўлёным: Калі вас выбіралі дэпутаткай, я так 
радавалася і ўсім хвалілася: гэта вы да станка 
прывучылі мяне. І вот – вас у Вярхоўны Савет 
(А. Макаёнак). Рэалізуюцца падобныя сказы ў 
аналагічнай мадэлі: агенс – прэдыкат – пацы-
ентыў – локум. 

Семантыка ў падобных сказах можа рэаліза-
вацца з дапамогай акалічнасцяў з часава-коль-
касным і лакатыўным значэннем. Эліптычны 
сказ у гэтым выпадку можа рэалізавацца ў ма-
дэлі агенс – прэдыкат – лакатыў – медыятыў: 
Карыстаецца правамі і прывілеямі калгаснікаў. 
А вось з работай… Цяпліцы, нутрыі… Часцей 

на рынку, чым на працы. За што ж сена (А. Дзя-
лендзік). Паказчыкам семантыкі ў падобных 
сказах выступае лакатыў.

Эліптычныя канструкцыі з семантыкай ак-
тыўнага дзеяння ў сацыяльнай сферы ўказва-
юць пераважна на род заняткаў. Рэалізуюцца 
падобныя канструкцыі ў мадэлі агенс – прэ-
дыкат – крэатыў – спосаб: Ганебная тактыка 
раёншчыкаў – любой цаной любое мерапрыем-
ства (А. Дзялендзік). Паказчыкам семантыкі ў 
дадзеным выпадку выступае крэатыў, які ўказ-
вае на сацыяльны характар дзеяння.

Зрэдку назіраюцца эліптычныя сказы з се-
мантыкай узаемадзеяння. Неабходна адзна-
чыць, што бездзеяслоўным спосабам выказаць 
названую семантыку надзвычай складана, таму 
ў сказе павінен быць кампанент, што ўказвае на 
аб’ект сумеснага дзеяння. Семантыка ўзаемадзе-
яння рэалізуецца ў мадэлі агенс – каагенс – прэ-
дыкат – крэатыў: Усё от думаю: кеб Хадоська 
була, кеб з Канапляначкаю полечку ці кадрыліцу 
на васямнаццаць кален (І. Мележ) або ў мадэ-
лі агенс – пацыентыў – прэдыкат – аб’ектыў: 
Такую скацінку, як у мяне, дзетачкі, я – хоць з 
кім (І. Мележ). Паказчыкі семантыкі полечку ці 
кадрыліцу і скацінку выразна акрэсліваюць кола 
дзеясловаў, з якімі могуць спалучацца названыя 
лексемы. Агенс у падобных сказах часта выра-
жаецца імпліцытна.

Як бачым, эліптычныя канструкцыі з акцыя-
нальнай семантыкай шырока выкарыстоўва-
юцца ў творах мастацкай літаратуры і ў публі-
цыстыцы. У іх дзеянне накіравана на аб’ект, які 
пры гэтым пэўным чынам змяняецца. Актыўнае 
пераўтваральнае ўздзеянне праяўляецца ў фізіч-
най і сацыяльнай сферах і рэалізуецца ў значнай 
колькасці мадэлей. 

СЛОЎНІК КАМПАНЕНТАЎ СЕМАНТЫЧНАЙ СТРУКТУРЫ СКАЗА

Кампаненты суб’ектнага тыпу
Агенс – удзельнік сітуацыі, яе наўмысны 

ініцыятар, які кантралюе сітуацыю, непа-
срэдна выконвае дзеянне: У спешцы я пра-
скочыў кабінет, і мне неабходна было вяр-
нуцца.

Адрасант – агенс-моўца: Яна сказала сябрам, 
што пойдзе ў школу.

Данатар – агенс у сітуацыі перадачы матэ-
рыяльнага аб’екта: Тамара перадала кнігу Сяр-
гею. 

Каагенс – саўдзельнік сітуацыі: Дзеці з на-
стаўніцай пайшлі на возера. 

Каўзатыў – агенс, што выступае прычынай 
сітуацыі: Праліўныя дажджы выклікалі пад’ём 
вады ў рэках. 

Рэлянты – асобы, жывёлы, прадметы, па-
няцці, якія знаходзяцца ў пэўных адносінах ад-
но з адным: Турын і Сергушова пазнаёміліся 
праз некаторы час пасля адлёту Сямёнава. 

Функтыў – прадмет, які стварае сітуацыю: 
Дрэвы гнуліся ад ветру. 

Кампаненты аб’ектнага тыпу
Аб’ектыў – прадмет, на які ўздзейнічае агенс: 

Я выцягнуў шуфляду. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Роднае слова 2015/10

40

Данатыў – матэрыяльны аб’ект у сітуацыі 
перадачы: Фёдар адправіў гэтую запіску па ад-
расе. 

Дэліберат – асоба, прадмет, падзея, якая вы-
ступае аб’ектам інтэлектуальнай дзейнасці адра-
сата: Раскажу пра выпадак, які адбыўся са мной 
у 1943 годзе. 

Крэатыў – прадмет, сітуацыя, якія ўзнікаюць 
у выніку ажыццяўлення дзеяння: У канцы года 
мы правядзём канферэнцыю. 

Пацыентыў – адушаўлёны ўдзельнік сітуа-
цыі, на які ўздзейнічае агенс: Жанчыну праапе-
рыраваў загадчык аддзялення. 

Кампанент адрасатнага тыпу
Адрасат – атрымальнік інфармацыі: Кніга 

адрасавалася галоўным чынам навукоўцам. 
Бенефіцыенс – асоба, зацікаўленая ў ажыц-

цяўленні сітуацыі: Івана прэміравалі. 
Рэцыпіент – атрымальнік матэрыяльнага 

аб’екта: Новая школа – дзецям. 

Кампаненты інструментнага тыпу
Інструментыў-1 – прылада, якая спрыяе 

ажыццяўленню сітуацыі: Цвік забіваецца ма-
латком. 

Інструментыў-2 – кампанент інтэлектуаль-
нага дзеяння, параметр аб’екта інтэлектуальна-
га дзеяння: Становішча часціцы вызначаюць з 
дапамогай адной велічыні, напрыклад, каарды-
наты х. 

Інструментыў-3 – кампанент інтэлектуаль-
на-творчай дзейнасці – правіла, формула, пала-
жэнне, закон, з дапамогай якога агенс вызначае 
тыя ці іншыя параметры аб’екта інтэлектуаль-
най дзейнасці: Вылічыць х з дапамогай наступ-
нага правіла. 

Кампаненты з акалічнасным значэннем 
Дырэктыў-фініш – канечны пункт руху: 

Яраслаў не адважыўся наблізіцца да Кіева.
Лакатыў – месца, у адносінах да якога вы-

значаецца прадмет ці ажыццяўляецца дзеянне: 
Пушкін правёў у Адэсе каля года. 

Локум – месца, дзе ажыццяўляецца дзейнасць 
суб’екта: Мяне ў прафкам. 

Медыятыў – месца, дзе ажыццяўляецца дзей-
насць суб’екта пастаянна і нязменна: Часцей – 
на працы, чым дома. 

Спосаб – метад, характар ажыццяўлення дзе-
яння: Метадам разважання ён прыйшоў да вы-
сновы аб існаванні яшчэ адной элементарнай 
часціцы. 

Тэмпаратыў – час, які часткова заняты дзе-
яннем: Перад ад’ездам ён зайшоў да нас.

Фінітыў – мэта, з якой выконваецца пэўнае 
дзеянне: На згоду – келіх мёду.
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