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МОУНАЯ РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ КАТЭГОРЫ1 ЛАКАЛЬНАСЦ1
У МАСТАЦК1Х ТВОРАХ

Статья посвящена исследованию текстовой категории локативности в ходожествен
ных текстах. Исследованы уровни репрезентации категории локативности (семантический 
и синтаксический), выявлены и классифицированы компоненты с локативным значением 
(экзисциенс, статальный предикат, локатив, директив-старт, директив-финиш, транзитив, 
медиатив, дименсив, финитив, темпоратив) и способы их выражения -  существительные 
с предлогами, местоимения, наречия.

В статье определены синтаксические способы репрезентации категории локализации 
и их значения: размещение субъекта в пределах пространственного ориентира, за его пре
делами, между пространственными ориентирами.
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Развщцё сштак^чнай сютэмы беларускай мовы на сучасным этапе 
выклжала значнае пашырэнне адзшак дынам1чнага сштаксюу, яюя спрыяюць 
моунай рэпрэзентацый тэкставых катэгорый. Знакавая прырода тэкставых 
катэгорый дазваляе выражаць значэнш на розных узроунях моунай 
аргашзацый.

У апошшя дзесяц1годдз1 тэкставыя катэгорый выступаюць аб’ектам вы- 
вучэння даследчыкау мовы. Квал1ф1кацыя 1х ажыццяуляецца з улжам 
метадалапчнай базы лшгвютычнага напрамку, у межах якога праводзщца 
названае даследаванне. Большасць вучоных адзначаныя катэгорый адносяць 
да паняцшных ушверсалш, яюя уключаюць адзшы тэкставы сэнс i скла- 
даюцца з функцыянальна арыентаваных тыпавых кампазiцый розна- 
узроуневых моуных адзiнак [1]. Тэкставая катэгорыя выступае «адзшкай 
аналiзу, паколькi змяшчае у сабе асноуныя уласщвасщ цэлага. Кожная 
тэкставая катэгорыя увасабляе асобную сэнсавую лiнiю тэксту, выражаную 
групай моуных сродкау, арганiзаваных у адносную унутрытэкставую 
цэласнасць» [2]. Вщавочна, даследчык прытрымлiваюцца меркавання, што 
менавгга сукупнасць тэкставых катэгорый i утвараюць тэкст як камушка- 
тыуную адзiнку.

Любая тэкставая катэгорыя характарызуецца агульнасцю семантычнай 
функцыi кампанентау усiх моуных узроуняу, што яе складаюць. Менавiта 
гэтая уласщвасць i выступае крытэрыем яе выдзялення як моунай унiверсалii. 
Пры гэтым тэкставыя катэгорыi «фармальна не ушфщыраваны: не звязаны 
з канкрэтным моуным узроунем, выражэнне iх ажыццяуляецца комплексна, 
на некальюх узроунях моунай аргашзацый адначасова» [3].

У сучаснай лiнгвiстычнай лггаратуры дастаткова поуна прадстаулены 
даследаваннi тэкставых катэгорый кагерэнтнасцi, кагезй, завершанасцi, ада- 
собленасцi [4; 5; 6]. Апошшм часам тэкставыя катэгорый даследчык прапа- 
нуюць дзялiць на зместавыя (канцэптуальныя) i структурныя [2; 7]. Пры 
таюм падыходзе тэкставую катэгорыю разумеюць як аб’ектыуную уласщ- 
васць мастацкага тэксту.

Вщавочна, што пытанне пра тэкставыя катэгорый выступае актуальным 
i запатрабаваным, тым больш што на беларускамоуным матэрыяле падобнае 
даследаванне практычна не праводзшася. Мэта нашага даследавання -  
выявщь усе магчымыя сродкi i спосабы выражэння катэгорыi лакальнасцi на 
сштак^чным узроУнi (на УзроУнi простага сказа) у мастацюх творах.

Значэнш лакатыунасцi выражаюцца з дапамогай сродкау розных узроу- 
няу. Значнае месца сярод iх займаюць кампаненты семантычнай структу
ры, яюя рэпрэзентуюць значэнне дынамiчнай i статальнай лакалiзацыi. 
У мастацюм кантэксце на значэнне руху указвае кампанент з лакатыуным 
значэннем. Найбольш часта падобнае указанне ажыццяуляецца з дапамогай 
дырэктыу-фшша, я к  выражаецца прыслоуем: I  дарослыя, i дзец -  /  Усе 
сюды (З. Бядуля); Ты, 1гар, куды? (А. Карпюк), а таксама рознымi формамi 
iменных часцш мовы -  назоушкам у форме роднага склону: Павуцтка 
залатая -  да вясковага двара. Верасовая сцяжынка. Па баках -  беразняк 
(Г. Бураукш); -  Я  -  да нашых куркулёу! Ну не! (А. Дзялендзш); займеншкам
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у форме роднага склону: Шэф, да вас жанчына (А. Дударау); назоушкам 
у форме вшавальнага склону: 1нжынер -  купец з вышэйшай адукацыяй -  
у агарод з бульдозерам (М. Матукоусю); -  А можа, ён на Петраград, цягнж 
(П. Глебка); -  А я -  у рэчку! Люблю у вiры паплаваць (А. Бялев1ч).

Наз1раюцца аднасастауныя канструкцый, яюя змяшчаюць кампаненты 
з указаннем на дынам1чную лакалйзацыю. Дырэктыу-фшш у таюх сказах 
дастаткова шфарматыуны i рэашзуе семантыку руху бессуб’ектным споса- 
бам. У такiх выпадках ажыццяуляецца семантычнае узгадненне кампанентау, 
i кола лексем, што указваюць на юрунак перамяшчэння, строга рэгламен- 
тавана, бо прадвызначаецца законам семантычнага узгаднення: Дамоу, на 
завод? -  з робленай nаслужлiвасцю i нахабствам спытау шафёр (I. Кана- 
новiч); Угору, у прадонне вышынi (Т. Бондар).

Кампанент транзтыу указвае на юрунак дынамiчнай лакашзацый без 
яго пачатковага або канечнага пункта i выражаецца часцей прыслоуем: 
Насустрач нейк пан (М. Сяднёу); Сонца насустрач i crni прастор. /  Неба 
i хмары у вясёлкавай браме (С. Грахоусю); Выйшлi яны пагуляць. А насу
страч жанчына з каляскаю (Г. Багданава); А перад iм -  яснее неба, /  А перад 
iм -  машын гудт. /  Насустрач -  поле, поле з хлебам. /  Насустрач -  дзещ, як 
званк (П. Броука).

Назiраюцца выпадю, каш транзпыу выражаецца рознымi формамi 
назоушкау: А услед за ветрам -  вясёлы i часты галоп (У. Паулау); Праз 
завею -  санi, санi... (С. Законшкау). Транзпыу у канструкцыях з пропускам 
дзеяслова можа указваць на прасторавы арыенцiр, межы якога пераадоль- 
ваюцца у працэсе руху, i выражацца назоунiкам у форме роднага або вша
вальнага склонау: Ты -  пауз лес i у вёску (Б. Сачанка). Мадэль канструкцый 
можа мяняцца на аднасастауную: Куды ноччу? (С. Баранавых); Куды так 
рана? (А. Жук). Таюя мадэлi рэалiзуюцца у значнай колькасцi структурных 
схем, аднак спосабы выражэння лакатыва не вызначаюцца разнастайнасцю. 
Ён выконвае ролю паказчыка значэння лакальнасцi толью у спалучэннi з пра- 
сторавымi сiрканстантамi: 1гналш мой!.. 1гналж... Зараз жа дамоу, да яго... 
(М. Гарэцю); Я  назаусёды сюды (А. Макаёнак).

Дырэктыу-старт у якасщ кампанента з указаннем на пачатковы пункт 
перамяшчэння ужываецца часта. Выражаецца ён як прыслоуем: Адкуль жа 
вы, дзетш? З вашай Альхоук (А. Якiмовiч); А кулi, кулi -  адусюль. /  Няма 
ратунку iм ад куль (П. Броука), так i назоушкам у форме роднага склону 
з прыназоушкамй Ты -  з глыбiнi Вiёлавых садоу (Л. Дранько-Майсюк); 
Я  -  з глыбошх нетрау, /  Вечная, жывая (А. Русак).

Лакатывы могуць указваць на напрамак руху ад пачатковага да 
канечнага пункта, у таюх выпадках дырэктыу-старт i дырэктыу-фшш выра- 
жаюцца пераважна назоунiкамi у форме вшавальнага або роднага склонау 
з прыназоушкамй 1скры з кузнi -  за парог, /  На лядочак тонк (А. Бялевiч); 
Што ж гэта мы, бацька, з-за стала зноу за стол (А. Жук); Выходзщь, ён 
з таго моста у палонку? (Г. Марчук); З натоупу -  у натоуп. / Бездапаможна 
(Т. Бондар) або прыслоуямй Адсюль -  сюды... Адтуль -  туды... (М. Зарэцю).
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Медыятыу, што указвае на значэнне лакальнасщ, выражаецца пераваж- 
на назоушкам: У «Заслаулъ» толък на 227-м (Г. Багданава); Хмарай пыл -  за 
салдатам1 (А. Вялюгш) або прыслоуямг А шнур (журавоу) парваны -  шзам, 
шзам, шзам (А. Пысш); Ты -  пехатою? Дзе ж твой конь? (М. Гарэцю). 
Выразны характар прыведзеныя сказы набываюць дзякуючы таму, што 
медыятывы маюць абмежаванае кола лексем, з яюм1 могуць спалучацца: гэта 
пераважна дзеясловы тыпу 1сц1, бегчы, рухацца i шттт.

На дынамiчную лакаизацыю суб’екта ускосна указвае таксама дыменАу, 
яю выражаецца пераважна назоушкам^ Мы па свята зрунелых шу, /  Мы па 
рэк малады разл1у (М. Шабовiч); А вам далёка? (В. Быкау); Я  -  м1гам. На 
адной назе (А. Макаёнак); -  Я  -  хутка. Ты пасядз1 тут (Г. Багданава); 
Хутчэй, хутчэй адсюлъ (Г. Багданава). Выражаюцца дыменювы пераважна 
назоунiкамi або прыслоуямi i характарызуюць рух не толью паводле 
працягласщ, але i паводле колькаснай або якаснай прыкметы.

Дынамiчная лакалiзацыя суб’екта рэалiзуецца з дапамогай кампазiцыi 
кампанентау транзтыу -  медыятыу: I  Алёшка, / М1рон i Зянон -  / Па карчах, 
па кустах /  Науздагон (А. Пысш); Абы хутчэй -  праз луг... (Г. Далiдовiч); 
Травы -  клубам -  з-пад касы (А. Бялевiч); I  -  раптам дымок над вадой 
(П. Прыходзька).

Зрэдку назiраюцца выпадю, калi рэпрэзентацыя лакалiзацыi суб’екта 
ажыццяуляецца з дапамогай фттыва, што указвае на мэту руху: Снег -  
каму для радасщ, каму для бяды (А. Бачыла); -  Па якой ты справе? 
(В. 1патава); -  Я  - п а  справе (Б. Мшушч); -  Я  -  па калгасных справах 
(С. Баранавых); -  Я  тут -  па справе (А. Макаёнак); Я  лепш -  на паляванне. 
Прырода, прастор... (А. Дзялендзш); На споведзъ я (А. Петрашкевiч). 
Ф тты у у падобных канструкцыях часцей выражаецца эксплщытна: 
За баладамi да маладзечанцау (ЛгМ); На Мтшчыну па вопыт («Звязда»); 
За «золатам» -  у Любачы («Леншсю шлях»); Да суседзяу -  па здароуе 
(«Дзещ i мы»).

Значэнне руху рэалiзуецца з дапамогай спалучэння характарызацыйных 
Ырканстантау з прасторавым^ Агенс можа выражацца iмплiцытна: Праз 
цемру ценяу нацянъА -  /  Да зор, да неба (М. Шабовiч). Пашырэнне семан- 
тычнай структуры сказа за кошт медыятыва надае iм большую выразнасць 
i семантычную ёмiстасць: А сама басанож /  Па дажджы i калдобах 
(Я. Яшшчыц); Мурзатыя, як чарцяняты, /  Дзещ на рэчку -  трушком 
(М. Калачынсю); У залатым чоуне на выспу Патмас (М. Гарэцю).

На семантыку руху таксама указваюць спалучэнш семантычных кампа
нентау кандытыу -  медыятыу. Суб’ект у большасщ падобных сказау 
прадстаулены iмплiцытна, а таму колькасць сштакючных кампанентау мшь 
мальная. Такая камбiнацыя кампанентау з’яуляецца рэдкай з’явай: Туман над 
полем ярам, ярам («Крупсю веснiк»); Пад ташм агнём немагчыма нават 
i па-пластунску (В. Быкау). Назiраюцца рэдюя выпадкi, калi эксплiцытна 
выражаецца толью медыятыу: Аутобусам щ поштай. Як легалiзавацъ 
патрэбную паслугу? («Звязда»). I зуюм рэдкiмi з’яуляюцца выпадкi, калi на
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значэнне статальнай i дынам1чнай лакал1зацы1 указваюць тэмпаратывы: Хай 
хто-небудзь спачатку адзт як бы у разведку. А пасля друг1... Каб не або1м 
адразу (В. Быкау).

Катэгорыя лакальнасщ рэалiзуецца таксама на узроуш структурнай 
аргашзацьп. Мадыфiкацыi канструкцый са значэннем статальнай лакаль 
зацыi ужываюцца даволi часта у творах мастацкай лггаратуры. Гэта тлума- 
чыцца тым, што яны ужо на узроуш сштакшчных кампанентау утвараюць 
тыповую сiтуацыю. Дзеяслоу са статальным значэннем можа быць выражаны 
эксплiцытна i iмплiцытна, аднак пры гэтым нязменным застаецца камушка- 
тыуная функцыя канструкцый -  указанне на месца размяшчэння аб’екта або 
на яго наяунасць. Дамiнуючым кампанентам у рэалiзацыi семантыкi высту- 
пае лакатыу: У куце на саломе -  цяля з засохлым кончыкам пупавты 
(А. Карпюк); На стозе -  бусел макаукаю лета (М. Стральцоу); У мног1х на 
злтялых прапацелых г1мнасцёрках -  ордэны (С. Грахоусю).

Мадэль сказа з семантыкай статальнай лакалiзацыi уключае наступныя 
кампаненты: экзюцыенс -  прэдыкат -  лакатыу. Пазщыя лакатыва са статаль
ным значэннем часцей за усё знаходзщца у абсалютным канцы сказа: На 
абел1ску -  твой апошм ордэн (С. Законшкау); На беразе -  белы цвет 
(Я. Крупенька); З1ма... З1ма... У палях -  туманы (П. Трус). Выражаецца 
экзюцыенс пераважна назоушкам щ асабовым займеншкам, пры гэтым сказы 
могуць набываць штанацыю пытання: Гаспадар -  у хаце? (I. Мележ). 
Адметнасць падобных канструкцый заключаецца у канстантным характары 
прэдыкатыуных значэнняу: пры любых умовах, калi няма шшых фармантау, 
падобныя канструкцыi указваюць на значэнне цяперашняга часу. Таму па- 
добная маркiроУка тэкставай тэмпаральнасщ i квалiфiкуецца як сiнтаксiчная.

Канструкцый са значэннем статальнай лакалiзацыi у межах прасторавага 
арыенцiра уключаюць дзеяслоу (матэрыяльна выражаны або апушчаны) i два 
кампаненты. Адметнасць семантыкi таюх сказау заключаецца ва указаннi на 
канкрэтны прасторавы арыенцiр, прычым экзюцыенс можа выражацца 
iмплiцытна: Агеньчык у цемры («Дзещ i мы»); Там, за Днепрабугам 
(«Леншсю шлях»); Твае салдаты тут, у акопах (А. Дударау); Станцыя. 
Я  у цягмку (М. Сяднёу). Лакатыу у дадзеных канструкцыях можа выражацца 
самымi рознымi спосабамi -  формамi назоУнiка: Пад небам беларускага слова 
(ЛзМ); Святло далёкай зорю -  над вадой (А. Грачашкау); Альпшская ружа -  
у наваколл1 Ружкав1ч («Адкрыты урок»); Пад Мтскам -  ауцюкоуцы («Дзещ 
i мы»); На скрыжаванш -  чарадарабт. / Iраптам надтс: «Сцеражыся мт» 
(А. Бажко); 1ду. З нябёс глядзщца месяц. /  У прасторы ноч i цгхг сон 
(З. Астапенка); На сценах -  дарагiя дываны, дарагi абажур, дарагая мэбля 
(Г. Марчук), займеншка: На т -  чорная шапка з капюшонам, на нагах -  
чорныя бтыя валёнш, на руках -  с н я  рукавiчкi (А. Жук), прыслоуямй 
Насустрач -  далта, мурожная траука. /  За лугам -  магтьмк, /  Хмызняк 
i багна (З. Бядуля); Мальвта дома? (Б. Сачанка). Экзюцыенс, выражаны 
назоушкам, указвае на неадушаулёны аб’ект: I  на праспектах i плошчах 
яго -  /  Белыя, белыя лты (С. Грахоусю); Алтар у лесе («Ave Maria»);
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Славутасц Мтшчыны у цэнтры Гродна («Звязда»); У пако1 з1мна. 
На шыбах -  кветк (М. Рудакоусю); Вось на узгорку -  пящсценны дом /  
З шыльдаю кароткай « Чайная» (П. Глебка).

Канструкцый са значэннем статальнай лакал1зацы1 могуць указваць на 
аб’ект, што размяшчаецца па-за межам1 прасторавага арыенщра. Адметнасць 
дадзеных канструкцьй у форме лакатыва, я к  заусёды выражаецца назоунь 
кам1 з прыназоун1кам1 i указвае на пастаянны характар лакатыунай прыкме- 
ты: За лесмчоукай -  маляумчае возера («Паляушчы i рыбалоу Беларусi»); 
А за вокнам1 -  чырвоны чэрвень (М. Калачынсю); За вокнам1 агн1 i чорны снег 
(А. Вялюгш), каля (ля): Мы каля старадауняга алтара («Ave Maria»); Ля 
вогншча -  думау натхнёных запалi /  Песень разлiу пераможны (Л. Гетюш); 
Каля хаты -  маладая грушка (Б. Мшушч); Гурбы снегу -  ля вакон 
(У. Скарынкш); Шыпшыны куст -  ля хаты -  на шляху (Р. Баравшова), над: 
Над ракою -  дзве вярбты, /  Дзве журботныя сястры (Я. Ятшчыц); Над 
галавой спакойнае i добрае, як матчын твар, -  жнiвеньскае сонца 
(С. Законшкау); Над зямлёй -  спелых яблык духмяны разлiу (В. 1патава); Над 
Чорным морам, нада мной -  /  Начнога неба перфакарта (У. Скарынкш); Над 
дзюнамi сонныя сасоню -  парасонамi (А. Вялюгш); Над шэрай хатай 
матчынай -  /  I  сум, i ясната (А. 1верс), абапал (наабапал, паабапал): 
...Абапал лясной паляны -  дубы (А. Карэлш), перад: Перад намi -  шырок 
прастор (В. Таулай); I  палкоунжава постаць у яго перад вачыма (П. Броука), 
побач: Побач -  поле узаранае. Шыроюя барозны працягнулжя (В. Каваль); 
Побач са сталом -  канапа (А. Макаёнак), вакол (навокал): А навокал -  
бязлессе (С. Грахоусю); А вакол -  узлесю ясныя (А. Вялюгш), пры: Пры 
лазш -  цырульня (С. Грахоусю); мплщытна: Маузер -  справа, шабля -  злева 
(А. Бялевiч); Дарожка. Елю -  злева, справа. /  Працяглы шум. Савты куст 
(А. Бялевiч).

У сштак^чнай сютэме беларускай мовы маюць месца сказы з семанты- 
кай статальнай лакалiзацыi памiж прасторавымi арыенщрам^ У iх семантыка 
рэалiзуецца з дапамогай прыназоушкау мiж (памiж): Мiж мiфам i сном 
(ЛдМ); Памiж вёскамi -  млын-вятрак без крылау. Паабапал -  аскаболк 
жорнавых каменняу... (А. Кулакоусю); Мiж вёсак -  маляумчае возера 
(А. Астрэйка); Мiж ялт -  вялМ будан (А. Бялевiч); сярод: Сярод iх -  i мой 
няроуны почырк (Р. Баравшова). Таюя сказы часта выкарыстоуваюцца 
у загалоуках да шфармацыйна-публщыстычных творау: Шляхта -  сярод нас 
(ЛдМ); Зялёны астравок пасярод планеты (ЛдМ). У назвах экзюцыенс можа 
выражацца iмплiцытна: Памiж iдэяй i бiзнесам («Настаунщкая газета»).

Структура сказау з семантыкай статальнай лакалiзацыi можа пашырацца 
за кошт увядзення факультатыуных кампанентау -  каэкзiсцыенса: М ац  
з дзецьмi -  у хаце (Янка Брыль); тэмпаратыва: Зноуку туманы над полем 
(Кузьма Чорны) або ^рканстантау са значэннем спосабу дзеяння: Крэкча 
дуб: /  -  Душ мне люб. /  Па каленш /  У лужах елк (А. Пысш). Часам пропуск 
дзеяслова у элштычных сказах абумоулены метрыка-рытмiчнай аргашзацыяй 
верша: З лета -  стог, абкладзены кляёнкай, /  На штыкетах -  жоутыя
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гляю... /  Недзе мама бразгае даёнкай, /  Недзе тата носщъ смаляю... 
(Р. Баравшова); У кожным сэрцы -  малады запал (А. Куляшоу); I  сярод ix -  
адна -  уся з агню (Р. Баравшова).

Таюм чынам, катэгорыя лакатыунасщ у творах мастацкай лАаратуры 
выражаецца на узроуш семантычнай i с1нтакс1чнай аргашзацьи. Значэнне 
статальнай лакал1зацы1, што уласщва прэдыкату, абумоул1вае характар 
семантычных кампанентау. Мадэль канструкцый павшна уключаць м тм ум  
тры кампаненты: экзюцыенс, статальны прэдыкат i лакатыу. Адценш значэн- 
ня лакатыунасщ рэпрэзентуюцца у наступных кампанентах: дырэктыу-фшш, 
транзггыу, дырэктыу-старт, медыятыу, дыменсiу, фiнiтыу, тэмпаратыу (рэдка). 
Спосабы выражэння кампанентау маюць дастаткова вялш дыяпазон -  гэта 
назоушю з прыназоУнiкамi, прыслоуi, займеннiкi. Суб’ектныя кампаненты 
пры гэтым маюць як iмплiцытнае, так i эксплiцытнае выражэнне.

На сiнтаксiчным узроУнi катэгорыя лакатыунасщ рэпрэзентуецца 
у структуры простага сказа. Кампазщыя сштак^чных кампанентау указвае на 
значэнне статальнай або дынамiчнай лакалiзацыi. Падобныя канструкцыi 
маюць дастаткова шырок спектр значэнняу: размяшчэнне суб’екта у межах 
прасторавага арыенцiра, за яго межам^ памiж прасторавымi арыенцiрамi, 
што сведчыць пра пастаянны, нязменны характар лакатыунай прыкметы. 
Падобныя канструкцыi назiраюцца як у мастацкiх творах, так i у публщы- 
стычных, у прыватнасщ -  у газетных загалоуках.

Рэпрэзентацыя тэкставай катэгорыi лакальнасцi рэгулюецца рознымi 
моУнымi механiзмамi. Структурнымi механiзмамi абумоулена маркiроУка 
названага значэння семантычнымi кампанентамi, што выступаюць у функцый 
дэтэрмiнаваных членау сказа; структурна-сэнсавыя фактары рэгулююць 
рэпрэзентацыю катэгорыi лакатыунасцi з дапамогай кампанентау лек^чнага 
узроуню; фармальна-граматычныя -  маркiроУку названых катэгорый з дапа
могай марфалапчных сродкау; фактарам семантычнай iмплiкацыi абумоу- 
лена марюроука значэнняу лакатыунасцi спосабам пераемнасцi кампанентау 
акалiчнаснага тыпу; з дапамогай сштакЫчнага паралелiзму маркiруюцца 
аналiзуемыя значэннi на аснове сштак^чнай i граматычнай аднапланавасщ.
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The article is dedicated to the language representation research of the category of locality 
in literature at the levels of semantic and syntactic organization. The revealed components of 
semantic structure indicate the meaning of stative and dynamic location -  existence, stative 
predicate and locative, directive-finish, transitive, directive-start. The following text meanings of 
the category of locality on the simple sentence level have been indicated: the subject position 
within spatial reference point, beyond its borders, between spatial reference points.
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