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ДЗЕЯСЛОВЫ МЕЦЬ І БЫЦЬ У СІСТЭМЕ СРОДКАЎ ВЫРАЖЭННЯ 

ПАСЕСІЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ І ПОЛЬСКАЙ МОВАХ 

Магчымасці выкарыстання канструкцый з дзеясловамі быць і мець для 

выражэння быційных і пасесіўных адносін у розных мовах свету 

неаднолькавыя. Гэты крытэрый з’яўляецца адной з падстаў падзелу моў на 

дзве групы — esse- («быць-мовы») і habeo-мовы («мець-мовы»). Згодна з 

такой класіфікацыяй, польская мова з’яўляецца тыповай habeo-мовай, якая ў 

якасці ўніверсальнага спосаба выражэння пасесіўных адносін выкарыстоўвае 

канструкцыю з дзеясловам мець. Беларуская мова займае прамежкавае 

становішча паміж двума тыпамі моў, бо тут паралельна ўжываюцца 

канструкцыі з дзеясловамі быць і мець. Увогуле, катэгорыя пасесіўнасці (лац. 

possesio — ‘валоданне’) адносіцца да найбольш старажытных моўных 

катэгорый. Акадэмік І. Мешчанінаў пісаў, што «лад сказа пасесіўнай будовы 

ў розных мовах прызнаецца найбольш старажытным з шэрагу іншых 

структур» [3, с. 227]. У сучаснай навуковай літаратуры пакуль што няма 

адзінага падыходу да вырашэння праблемы лінгвістычнага статуса названай 

катэгорыі. 

На наш погляд, мэтазгодна разглядаць пасесіўнасць як найбольш 

агульнае паняцце (катэгорыю), якое ўключае дзве субкатэгорыі — 

прыналежнасць і валоданне. У сваю чаргу кожная з гэтых катэгорый 

характарызуецца своеасаблівай семантыкай, наяўнасцю шматлікіх яе 

адценняў, а таксама мае багаты набор сродкаў выражэння. 

У некаторых мовах (напрыклад, венгерскай, фінскай) пасесіўнасць 

з’яўляецца граматычнай катэгорыяй (яна рэгулярна выражаецца асобнай 

марфемай), чаго нельга сказаць у адносінах да польскай і беларускай моў, дзе 

катэгорыя пасесіўнасці можа выражацца лексічнымі, словаўтваральнымі, 

сінтаксічнымі моўнымі сродкамі.  

Мы разгледзім выражэнне пасесіўнасці на сінтаксічным узроўні, дзе яна 

праяўляецца праз узаемадачыненні суб’екта, аб’екта і прэдыката. Утвараць 

т.зв. пасесіўную мадэль могуць дзеясловы са значэннем ‘мець’, ‘валодаць’. 

Так, у польскай мове гэта дзеяслоў mieć. Акрамя названага дзеяслова, для 

выражэння адносін пасесіўнасці ўжываюцца дзеясловы posiadać, należeć do 

(але пры неадчужальнай прыналежнасці не можам замест дзеяслова мець 

ужыць posiadać: *Posiadam ojca, *Posiadam rękę). 

У беларускай мове — гэта мець, быць у (+Ngen), валодаць, належаць 

(+Ndat). Паколькі паводле семантыкі катэгорыя пасесіўнасці неаднародная, 

то адны прэдыкатыўныя канструкцыі перадаюць значэнне прыналежнасці, а 

другія (іх большасць) — значэнне валодання. 

У гістарычным і ў семантычным плане навукоўцы прызнаюць 

першаснасць дзеяслова быць у параўнанні з дзеясловам мець, які з’явіўся 

пазней як больш спецыфічны дзеяслоў для абазначэння адносін валодання, 

аднак з цягам часу пачаў ужывацца замест дзеяслова быць і ў тых выпадках, 



якія не звязаны з перадачай значэння валодання. І дзеяслоў быць, і дзеяслоў 

мець указваюць на стан, але на розны стан. «Быць — гэта стан існуючага, 

таго, хто сам нешта ѐсць; мець — гэта стан маючага, таго, у каго штосьці 

ѐсць» [1, с. 215]. Паміж двума членамі, якія злучаюцца дзеясловам быць, 

устанаўліваюцца ўнутраныя адносіны тоеснасці, а паміж членамі, якія 

спалучаюцца дзеясловам мець, сувязь з’яўляецца знешняй і вызначаецца як 

адносіны прыналежнасці. 

Аналіз праводзіўся на матэрыяле перакладных твораў [2; 4], паколькі 

спосаб даследавання перакладных тэкстаў аб’ектывізуе вывады, бо 

перакладчык імкнецца захаваць адзіны семантычны інварыянт. Намі быў 

прааналізаваны 121 сказ з пасесіўнымі канструкцыямі. У выніку 

даследавання мы атрымалі наступныя дадзеныя. 

1. 2,5 % ад усѐй колькасці прааналізаваных сказаў складаюць уласна 

пасесіўныя структуры, у якіх пасесіўнасць выражаецца пры дапамозе 

дзеяслова мець, характэрнага для беларускай і польскай моў: Ну тожа, 

гаспадары мне — у лесе жывуць, а дроў не маюць // — Też mi gospodarze, 

siedzą w lesie i drzew nie mają. У склад такіх канструкцый уваходзяць, як 

правіла, адчужальныя канкрэтныя назоўнікі са значэннем актуальнага 

валодання. 

2. 1,7 % сказаў — гэта квазіпасесіўныя структуры (несапраўдныя, якія 

выражаюць іманентную пасесіўнасць, не аддзяляльную ад «нібы 

ўладальніка», звязаныя з выражэннем неадчужальнай прыналежнасці): — 

Канечне, я акадэміяў не канчаў, але галаву маю // — Naturalnie, akademii to ja 

nie skończyłem, ale głowę mam; Валошыну гэта не дужа спадабалася, але 

камандзір дзевятай меў асаблівы характар // Wołoszynowi nie bardzo się to 

spodobało, ale dowódca dziewiątej miał osobliwy charakter. Разам з дзеясловам 

мець пасесіўную канструкцыю тут утвараюць неадчужальныя канкрэтныя і 

неадчужальныя абстрактныя назоўнікі. 

3. 16 % складаюць апасесіўныя структуры (увогуле не звязаныя з 

выражэннем пасесіўнасці): Хаця для таго, каб паслаць роту зноў, трэба 

звяртацца да камандзіра палка, зрабіць гэта без яго ведама камбат не меў 

права // Ale żeby posłać kompanię, musiałby się ponownie połączyć z dowódcą 

pułku. Nie miał prawa zrobić tego bez jego wiedzy; — Во-во! Палкоўнік 

менавіта так і арыенціраваў. Камандзір дывізіі, — удакладніў маѐр, каго ѐн 

меў на ўвазе // — No właśnie! Tak właśnie twierdził pułkownik. Dowódca dywizji 

— dodał major wyjaśniając, kogo ma na myśli. 

4. 29,8 % сказаў — гэта сказы, у якіх дзеяслоў мець ужываецца ў 

польскамоўным варыянце ідэнтычнага перакладнога тэксту, а ў беларускім 

— ѐн апушчаны. З іх асноўную частку (77 %) складаюць сказы, у якіх 

дзеяслоў мець уваходзіць у склад апасесіўных структур: Wojna na nieszczęście 

czy może na szczęście, nie daje najmniejszej swobody wyboru, jaki ma na myśli 

lejtenant Markin // Вайна, на жаль ці на шчасце, не дае таго выбару, аб якім 

мяркуе лейтэнант Маркін; Mamy dla was niespodziankę, towarzyszu kapitanie // 

Сюрпрыз для вас, таварыш камбат. 19% складаюць сказы з уласна 

пасесіўнымі структурамі: Ma dwa ordery, dystynkcje majora // Два ордэны, 



шпала ў пятліцах. Рэмень і партупея дасталіся яму з поля бою ад колішняга 

яго намесніка старшага лейтэнанта Сарокіна // Pas miał po swoim byłym 

zastępcy liniowym, starszym lejtnancie Sorokinie. 4 % — сказы з 

квазіпасесіўнымі структурамі: Tu nie trzeba. Szyję mam zdrową. 

5. 7 % складаюць сказы, у якіх дзеяслоў мець выступае ў значэнні ‘быць 

дзейнікам, прадметам, субстратам чагосьці’, а ў беларускай мове ѐн 

адсутнічае: — Jaką instrukcją! Mam dowodzić wojskiem, a wy ze mnie kukłę 

robicie! // — Якое настаўленне? Мне кіраваць войскам, а вы з мяне пудзіла 

робіце! 

6. 2% — гэта сказы, у якіх дзеяслоў мець ужываецца ў спалучэнні мае 

быць толькі ў беларускім тэксце: Ужо Гунько спагоніць яго як мае быць, 

адвядзе душу за ўсе апошнія няўдачы палка // — Guńko potrafi go ukarać, 

odegra się na nim za wszystkie ostatnie niepowodzenia pułku; Гэта таксама клас 

— мільганула ў галаве ў Валошына, прыстраляліся як мае быць // To dopiero 

klasa, mimowolnie przemknęło Wołoszynowi przez myśli, wstrzelali się jak należy. 

7. 6 % — гэта сказы, у якіх дзеяслоў мець ужываецца ва ўстойлівых 

дзеяслоўна-іменных спалучэннях тыпу мець жаданне, мець патрэбу, мець на 

ўвазе, не мець сэнсу выключна ў беларускім тэксце: Але часцей выходзіла 

так, што рвалася яна (сувязь) у момант, які найменш да таго гадзіўся, калі 

ѐн сапраўды пазарэз меў у ѐй патрэбу // — Zawsze jadnak urywała się ona w 

najmniej odpowiednim momencie, kiedy naprawdę jej potrzebował; Кізевіч 

змоўчаў, і Валошын падумаў, што ўвогуле, калі мець на ўвазе заўтрашнюю 

задачу, дык капаць адсечную пазіцыю на фланзе, можа, і не было патрэбы // 

— Kiziewicz zamilkł, a Wołoszyn pomyślał, że jeżeli brać pod uwagę jutrzejsze 

zadanie, to może w ogóle nie trzeba było kopać stanowisk ryglowych.  

8. Большую частку (35 %) складаюць сказы, у якіх дзеяслоў быць 

перакладаецца на польскую мову дзеясловам мець (mieć). З іх 57,5 % — гэта 

сказы з апазіцыяй мець / быць для пабудовы ўласна пасесіўных структур. 

Так, у польскай мове — гэта дзеяслоў мець, а ў беларускай — розныя 

часавыя формы дзеяслова быць (у тым ліку і форма ѐсць): — Пакуль ѐсць 

зброя, мы байцы // — Dopóki mamy broń, jesteśmy żołnierzami; — Гранат 

трэба болей. У каго яшчэ ѐсць гранаты? // — Trzeba więcej granatów. Kto ma 

jeszcze granaty?  

Асобна трэба заўважыць, што сказы з дзеясловам мець уводзяць назву 

ўладальніка ў паверхневай структуры ў пазіцыю дзейніка ў адносінах да 

пазіцыі залежнага аргумента, якую займае ў сказе з быць [5, с. 78]: Карта з 

нанесенай на яе абстаноўкай батальѐна была ў ягонай сумцы // — Mapę z 

naniesioną sytuacją batalionu miał Wołoszyn. 

10 % складаюць сказы, у якіх дзеяслоў мець у польскай мове служыць 

для перадачы значэння ‘трэба было, павінен быў’: Wierietiennikowa 

poprzedniego dnia miała opuścić batalion. — Leży na wozie. Co, ja mam z niego 

strzelać? 

32,5 % складаюць сказы, у якіх дзеяслоў мець у польскай мове 

ўжываецца ў складзе такіх устойлівых выразаў як mieć prawo / мець права, 

mieć rację / мець рацыю, mieć na myśli / мець на ўвазе, mieć czas і інш. 



 

Мал. Пасесіўныя канструкцыі з дзеясловамі мець і быць у беларускай і польскай мовах 

Прааналізаваны матэрыял дае падставу сцвярджаць, што пераважная 

большасць пасесіўных канструкцый з дзеясловам мець характэрна для 

польскай мовы, таму правамерна аднесці яе, як гэта замацавалася ў 

навуковай літаратуры, да так называемых habeo-моў. Так, з усѐй колькасці 

прааналізаваных прэдыкатыўных пасесіўных канструкцый у польскай мове з 

дзеясловам мець зафіксавана 92 %, а ў беларускай — толькі 28,2 %. З 

дзеясловам быць у беларускай мове — 35 %, што дае падставы сцвярджаць, 

што беларуская мова спалучае ў сабе тыпалагічныя рысы esse- і habeo-моў. 

Канкрэтныя суадносіны моў у названым плане паказвае мал.  
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