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ДЭНАТАТЫЎНАЯ  СТРУКТУРА  СКАЗАЎ  
З  ДЗЕЯСЛОВАМI  МIЖАСОБАСНЫХ  АДНОСIН  

У  РУСКАЙ  I  БЕЛАРУСКАЙ  МОВАХ 

У сучасным мовазнаўстве ўсе часцей і часцей звяртаецца ўвага 

на той факт, што дзеясловы можна разглядаць не толькі як адзінкі, 

катэгарыяльным кампанентам семантыкі якіх з’яўляюцца дзеянні, 

працэсы, станы, але і як адзінкі, у семантыцы якіх імпліцытна пры-

сутнічае ўяўленне пра дэнататыўную сітуацыю (Ю. Д. Апрэсян, Л. 

Г. Бабенка, Э. В. Кузняцова, Ю. С. Сцяпанаў і іншыя).  

Не з’яўляюцца выключэннем і дзеясловы міжасобасных адносін, 

што складаюць асобную лексіка-семантычную групу, у якой прад-

стаўлены сітуацыі, звязаныя з адносінамі людзей у іх штодзѐнным 

жыцці. Даследчыкі адзначаюць, што прэдыкаты міжасобасных ад-

носін валодаюць складанай семантычнай структурай. Гэта дае 

магчымасць вызначэння адной і той жа лексемы не толькі як дзеяс-

лова міжасобасных адносін, але і як дзеяслова маўлення, менталь-

най дзейнасці, эмацыянальнага стану, паводзін, сацыяльных адно-

сін і г. д.  
У сваей працы мы будзем прытрымлівацца класіфікацыі, пада-

дзенай у [3].  
Асноўная мэта нашага даследавання – выявіць дэнататыўную 

структуру сказаў з дзеясловамі міжасобасных адносін і апісаць спо-

сабы выражэння актантных ролей. Асобна актуалізуем супастаў-

ляльны аспект працы: вылучым падабенствы ў адрозненні ў сінтак-

січных мадэлях беларускіх і рускіх дзеяслоўных прэдыкатаў.  
Зыходзячы з тыпалогіі дэнататыўных ролей М. У. Всевалада-

вай [1], мы можам прадставіць дэнататыўную структуру сказаў з 
прэдыкатамі міжасобасных адносін наступным чынам:  

1. рэляцыйны суб’ект – прэдыкат міжасобасных адносін – 
2. рэляцыйны аб’ект.  

Тыпавая семантыка базавай мадэлі можа быць вызначана так: 
‘чалавек адносіцца да другога чалавека якім-небудзь чынам’. Ас-
ноўнымі прэдыкатамі, што ўтвараюць інварыянтную для іншых дзе-
яслоўных прэдыкатаў міжасобасных адносін базавую мадэль, 
з’яўляюцца дзеясловы адносіцца, звяртацца, дагаворвацца, схі-
ляць [3].  



Актуальные процессы в синтаксическом строе русского языка 

Услед за аўтарамі сінтаксічнага слоўніка [2] вылучым наступ-
ныя семантычныя класы дзеясловаў міжасобасных адносін:  

 дзеясловы эмацыянальна – ацэначных адносін (любіць, пава-
жаць, спачуваць);  

 дзеясловы знешняй праявы адносін (смяяцца, плакаць, здзе-
кавацца); 

 дзеясловы кантакту: а) дзеясловы ўзгодненных дзеянняў (да-
маўляцца, знаѐміцца, звязвацца); б) дзеясловы схільнасці да кантак-
ту (прыручаць, радніцца, рэкамендавацца) 

Рэляцыйны суб’ект выражаецца праз:  
1) Nnom: Ён зайздросціць таму жыццю, якое выпала людзям 

гэтых далін (А. Ліндгрэн); Настаўнік стаў кпіць з мяне і назваў 
«лапцем» (К. Лейка).  

2) нуль суб’екта (экспліцытна не выражаны) у безасабовых і 

няпэўна-асабовых канструкцыях: Навошта нам ненавідзець адзін 

аднаго? (А. дэ Сэнт-Экзюпэры); Як тут не зайздросціць мужчы-
нам, што жылі ў горадзе? (В. Чаропка).  

Рэляцыйны аб’ект мае спецыфіку выражэння ў залежнасці ад 

таго, які дзеяслоў міжасобасных адносін ужываецца ў сінтаксічнай 

канструкцыі.  

У сказах з дзеясловамі эмацыянальна-ацэначных адносін рэля-

цыйны аб’ект выражаецца праз:  
1) Ngen: Не пашкадаваў маладой, то цяпер састарэлай тым 

больш шкадаваць не будзе! (Э. Ажэшка); 
2) з Ngen: Ды не, вы будзеце насміхацца з мяне (Гі дэ Мапасан); 
3) да Ngen: адносіцца да бабулі;  
4) Ndat: Я зайздросціў сябру, які здолеў у словы ўкласці сэрца 

свайго пульс... (В. Чаропка); 
5) Nacc: Не называю аўтара, бо шкадую чалавека (П. Ясеніца); 
6) у Nacc: закахацца ў дзяўчыну; 
7) пра Nacc: клапаціцца пра бацькоў; 
8) Ninst: Яна і не думала цікавіцца ім (Ж. Сімэнон); 
9) з Ninst: сябраваць з суседам; 
10) у Nloc: сумнявацца ў сяброўцы.  

У сказах з дзеясловамі знешняй праявы адносін рэляцыйны 

аб’ект выражаецца праз: 

1) з Ngen: Яны толькі і ведалі, што здзекавацца з яго (С. Лагер-

леф); 

2) да Ngen: заляцацца да дзяўчыны; 

3) Ndat: усміхацца дзіцяці; 



 

4) Nacc: вітаць сяброў; 

5) Ninst: грэбаваць хлопцамі; 
6) з Ninst: лічыцца з людзьмі; 

7) аб Nloc: плакаць аб дачцэ.  

У канструкцыях з дзеясловамі кантакту, якія адносяцца да прэ-

дыкатаў узгодненых дзеянняў, рэляцыйны аб’ект выражаецца праз 

сінтаксему з Ninst: Пазнаѐміўся з Іванам Іванавічам: шчаслівейшы 
то чалавек на свеце... (М. Лынькоў).  

У сказах з прэдыкатамі схільнасці да кантакту рэляцыйны 

аб’ект выражаецца праз: 

1) Ndat: рэкамендавацца бацькам; 

2) з Ninst: радніцца з суседзямі.  
Базавая мадэль сказаў з дзеясловамі міжасобасных адносін 

супадае ў рускай і беларускай мовах. Адрозненні назіраюцца ў вы-

ражэнні рэляцыйнага аб’екта на фармальна-граматычным узроўні, 

што звязана з адметнасцю сінтаксічнага кіравання беларускіх прэ-

дыкатаў. Так, дзеясловы адносін з адмоўнай ацэнкай тыпу кпіць, 
смяяцца, здзекавацца ў беларускай мове патрабуюць ужывання 

сінтаксемы з Ngen. Выяўленне іншых адрозненняў знаходзіцца ў пра-

цэсе распрацоўкі праблемы.  

Такім чынам, мы апісалі дэнататыўны і фармальны ўзроўні ба-

завай мадэлі з дзеясловамі міжасобасных адносін, а таксама звяр-

нулі ўвагу на спосабы выражэння рэляцыйнага суб’екта і рэля-

цыйнага аб’екта.  
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