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З НАВУКОВАЙ СПАДЧЫНЫ 

Л.І. Бурак (1930–1996),  
доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны работнік народнай адукацыі Беларусі 

ГЛАВА П. СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫЯ СКАЗЫ, У ЯКІХ ВЫРАЖАЮЦЦА 

СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫЯ АДНОСІНЫ4 

Супастаўляльнымі называюцца такія сінтаксічныя адносіны паміж 

састаўнымі часткамі складаназлучаных сказаў, пры якіх адна састаўная частка 

або асобая члены яе супастаўляюцца з другой састаўной часткай або яе асобнымі 

членамі. 

У залежнасці ад характару супастаўлення ў сучаснай беларускай мове, як 

у рускай і украінскай, з дастатковай выразнасцю ўстанаўліваюцца наступныя 

разнавіднасці пазваных сінтаксічных адносін: уласна-супастаўляльныя 

адносіны, адносіны неадпаведнасці і супраціўныя адносіны. 

1. Складазлучаныя сказы, у якіх выражаюцца ўласна-

супастаўляльныя адносіны 

Уласна-супастаўляльныя адносіны характарызуюцца ўстанаўленнем 

звычайнага адрознення паміж прадметамі і з’явамі аб’ектыўнай рэчаіснасці, аб 

якіх паведамляецца ў састаўных частках складаназлучанага сказа. 

Для аб’яднання састаўных частак складаназлучаных сказаў з указанымі 

сінтаксічнымі адносінамі ужываюцца злучнікі а, ж (жа)5. Сінтаксічныя 

адносіны, якія выражаюцца паміж састаўнымі часткамі складаназлучаных сказаў 

з гэтымі злучнікамі, з’яўляюцца вельмі блізкімі паміж сабой. Аднак сінтаксічнае 

значэнне злучніка а нельга атаясамліваць з сінтаксічным значэннем злучніка ж 

(жа), таму што падмена аднаго злучніка другім звяла б на нішто сінанімічныя 

сродкі афармлення ўласна-супастаўляльных адносін і пазбавіла б гэтыя адносіны 

ўласцівых для іх спецыфічных адценняў. 

§ 1. Асноўныя сродкі выражэння ўласна-супастаўляльных адносін 

Уласна-супастаўляльныя адносіны вызначацца на аснове лексічнага 

значэння супастаўляемых членаў састаўных частак складаназлучанага сказа, а 

таксама інтанацыі і ў некаторых выпадках парадку слоў у састаўных частках. 

У складаназлучаных сказах з гэтымі адносінамі на супастаўляемых членах 

састаўных частак заўсёды ставіцца лагічны націск, а самі супастаўляемыя члены 

заўсёды маюць розныя лексічныя значэнні. Напр.: 

                                                 
4 Прыводзіцца па: Бурак, Л.І. Складаназлучаныя сказы ў сучаснай беларускай літатурнай мове: 

Дысертацыя на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. – Минск, 1958. С.150–184. 
5 Апрача таго, для аб’яднання састаўных частак могуць ужывацца таксама і залежныя злучнікі 

у той час як, тады як, калі-то. Такія складаная сказы з’яўляюцца складаназлучанымі па свайму 

граматычнаму значэнню, але складаназалежнымі па сваёй граматычнай форме, у сувязі з чым яны 

ўмоўна вылучаюцца у складаныя сказы асобага тыпу. Гэты тып складаных сказаў не разглядаецца ў 

даным раздзеле, таму што аб ім у свой час ужо гаварылася вышэй. 
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Я – забастоўшчык, а ты хто? (Я. Колас). Пісаравы бровы навісаюць 

строга, а вочы ўпіваюцца ў твар Лабановіча (Я. Колас). На галоўцы вянок З сініх 

васілёчкаў, А чырвон паясок Стан абвіў дзявочы (Я. Купала). 

Як паказваюць прыклады, звычайна супастаўляюцца не адзін, а некалькі 

членаў састаўных чыстак складаназлучанага сказа. Пагэтаму, калі ўзнікае 

патрэба з большай сілай падкрэсліць супастаўленне якога-небудзь аднаго з 

членаў першай састаўной часткі з адпаведным яму членам другой састаўной 

часткі, то ў другой састаўной частцы такі член звычайна ставіцца на першае 

месца незалежна ад таго, дзе знаходзіцца супастаўляемы з ім член у першай 

састаўной частцы. Напрыклад: 

Убок падалася рачулка, А мост апусціўся наніз (Я. Колас). Максімка з 

Тодарам баязліва сядзелі у сваім кутку, а у другім кутку таксама маўчалі 

некалькі сялян (К.Чорны). Я буду вызначаць табе заданні, а распрацоўваць іх ты 

будзеш сама (Я. Колас). 

Злучнікі, якія ўжываюцца для сувязі састаўных частак складаназлучаных 

сказаў з ўласна-супастаўляльнымі адносінамі, самі па сабе не выражаюць ніякіх 

адносін, але ў кантэксце (у структуры складаназлучанага сказа) яны 

адыгрываюць значную ролю ў выражэнні названых сінтаксічных адносін. Калі б 

у структуры складаназлучанага сказа не было якога-небудзь з указаных вышэй 

супастаўляльных злучнікаў, то, як справядліва адзначае І.А. Папова, такія 

складаназлучаныя сказы ў большасці выпадкаў прадстаўлялі б сабой злучэнне 

граматычна аформленых паведамленняў, якія толькі канстатуюць адпаведныя 

факты без прывядзення іх у супастаўляльную сувязь аднаго з другім6. 

Часцей за усё у аснове супастаўлення знаходзяцца дзеянні (станы, 

прызнакі) прадметаў і з’яў аб’ектыўнай рэчаіснасці, аб якіх паведамляецца ў 

састаўных частках складаназлучанага сказа і якія абазначаюцца выказнікамі 

гэтых састаўных частак. Неабходна адзначыць, што ў падобных выпадках 

выказнікі састаўных частак заўсёды выражаюцца словамі рознага лексічнага 

значэння. Супастаўленне дзеянняў (станаў, прызнакаў), як правільна указваецца 

ў акадэмічнай «Грамматике русского языка», можа падтрымлівацца 

адначасовым супастаўленнем іх суб’ектаў або аб’ектаў, а таксама акалічнасцей, 

звязаных з гэтымі дзеяннямі (станамі, прызнанымі)7. 

Аднак нельга згадзіцца са сцверджаннем І.А.Паповай і В.А. Плотнікавай 

(аўтарамі раздзела «Сложносочиненные предложения» ў акадэмічнай 

«Грамматике русского языка»), што ў аснове супастаўлення заўсёды знаходзяцца 

дзеянні, станы або прызнакі адпаведных узаемна звязаных прадметаў і з’яў 

аб’ектыўнай рэчаіснасці8. Справа ў тым, што ў рускай мове, як і ў беларускай, 

можна сустрэць такія складаназлучаныя сказы, у якіх выказнікі састаўных частак 

                                                 
6 Гл.: И.А. Попова. Сложносочиненное предложение в современном русском языке // Вопросы 

синтаксиса современного русского языка. – М., 1950. С. 381. 
7 Гл.: Грамматика русского языка. – М., 1954. Т. ІІ. Ч. ІІ. С. 207. 
8 Гл.: Там жа. 
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выражаны словамі аднолькавага лексічнага значэння і абазначаюць адно і тое ж 

дзеянне (стан, прызнак). Напрыклад: 

а) у рускай мове: Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую 

(А. Пушкин); 

б) у беларускай мове: У Мікуцічах застаўся адзін толькі бык, а ў 

Сверынаве – карова (Я. Колас). Пані Даміцэля любіць гарох і бульбу, а пан 

Зыгмусь – буракі і капусту (Я. Колас). 

Значыць, дзеянні (станы, прызнакі) прадметаў і з’яў, якія абазначаюцца 

выказнікамі састаўных частак такіх складаназлучаных сказаў, не могуць ляжаць 

у аснове супастаўлення, бо яны аднолькавыя. У падобных выпадках у аснове 

супастаўлення звычайна знаходзяцца суб’екты дзеянняў (станаў, прызнакаў) або 

аб’екты ці акалічнасці, якія звязаны гэтымі дзеяннямі (станамі, прызнакамі) і якія 

ў структуры складаназлучанага сказа абазначаюцца пэўнымі сінтаксічнымі 

адзінкамі. 

а) Складаназлучаныя сказы са злучнікам а 

1) Складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне грунтуецца на адносінах 

выказнікаў састаўных частак.  

Найбольш распаўсюджаны ў сучаснай беларускай мове складаназлучаныя 

сказы, у якіх супастаўленне выказнікаў састаўных частак суправаджацца 

адначасовым супастаўленнем дзейнікаў гэтых састаўных частак. У такіх 

складаназлучаных сказах паведамляецца аб супастаўленні дзеянняў (станаў, 

прызнакаў), якое падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем іх суб’ектаў. 

Чалавек страляе, а чорт кулю носіць (Я. Купала). Стражнік выйшаў, а 

Раман, стоячы, весела пасмейвауся (Я. Колас). Размову вялі галоўным чынам пан 

падлоўчы з настаўнікам, а ўсе іншыя слухалі і толькі зрэджу ўстаўлялі сваё 

слова (Я. Колас). Кажух ляжыць, а дурань дрыжыць (К. Крапіва). Я ўвесь час 

моўчкі слухаў, а дзед апавядаў (З. Бядуля). Бацька, тымчасове, быў рамеснікам, 

а сын за зямлю ўзяўся (К. Чорны). Гумно панскае вялікае, а вільчык высока, 

высока (М. Лынькоў). Шапка шэрая, а верх зялёны (К. Буйла). Народ – суддзя, а 

сведка – лес (К., 2, 310). Лес чуе, а поле бачыць (Прык.). Я буду нибыто слепы, а 

ты будзь маим павадырэм (А. Cepжпутовский). 

Калі ў структуры складаназлучанага сказа аб’ядноўваюцца састаўныя 

часткі, з якіх адна мае форму безасабовага сказа, а другая – асабовага, то ў 

безасабовай частцы ў якасці суб’екта дзеяння або стану можа выступаць 

дапаўненне, выражанае назоўнікам або займеннікам давальнага ці вінавальнага 

склону. 

Мне самому ад гэтых бочак млосна, а ты яшчэ дзіця (Э. Самуйлёнак). 

Няхай крыху супакояцца немцы да пераключаць увагу на іншыя месцы, а нам 

трэба рыхтавацца да больш сур’ёзных спраў (М. Лынькоў). І рдзее сцяг 

чырвоны, Як водбліскі зарніц, А творчаму разгону Канца няма, граніц (Я. Колас). 
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І чхае, і кашляе народ; Таго ўжо тузае і рве, А там паехалі аж разам дзве 

(К. Крапіва). 

Супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа падтрымлівацца 

адначасовым супастаўленнем дзейнікаў і дапаўненняў гэтых састаўных частак. 

Каровы матка падоіць, А бацька коні напоіць (К. Крапіва). Ён паважае 

ксяндзоў, а Бухча з папом першы друг (К. Чорны). Сцены склепа былі абложаны 

каноплямі, моцна сцэментаванымі, а дно вымашчана цэглаю (Я. Колас). 

Грамабоіха нават прабавала слязу выціснуць, а Грамабой чухаў патыліцу і 

лаяўся (К. Крапіва). Ён нешта шапнуў старшыні калгаса Глінскаму, а той 

выцягнуў шыю і можа з паўхвіліны шукаў у натоўпе дзяўчыну (А. Кулакоўскі). Я 

имъ пойграў, а яны мнҌ хусту дали (П Шэйн). 

Даволі часта ўжываюцца складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне 

выказнікаў састаўных частак можа суправаджацца адначасовым супастаўленнем 

дзейнікаў і акалічнасцей, звязаных з гэтымі выказнікамі. 

Дзед Талаш высунуўся з-за дуба, а высокі незнаёмы чалавек смела і рашуча 

закалыхаўся да тоўстага гузастага дуба (Я. Колас). Насця ўжо была ў 

Стажках, а Кузьма толькі павярнуў у двор свае кватэры (Я. Колас). Свецяць у 

небе бледна зоры, А карчма з-за касагору выглядае так жалобна (Я. Колас). 

Шыпяць, свішчуць па лугах Вужы, скарпіянкі, А па стайнях, па хлявах Лазяць 

ваўкалакі (Я. Kyпала). Нa палянках густа перакідаліся суніцы, а дзе ніжэй, па 

чарналессю, стаялі некранутымі чарнічныя ды буяковыя запаведнікі 

(М. Лынькоў). Атака гэтая можа быць уночы, а цяпер толькі што ўзышло 

сонца (К. Чорны). За будынкамі ў гародах цвіркалі скакунцы, а з поля даносіўся 

стройны жабін хор (Ц. Гартны). У гародзе макі зацвіталі, А ў Бабруйску 

салдаты стаялі (С. Васілёнак). 

Сустракаюцца выпадкі, калі супастаўленне выказнікаў састаўных частак 

падтрымліваецца супастаўленнем дзейніка ў адной састаўной частцы з 

дапаўненнем або акалічнасцю ў другой. Прычым акалічнасці ў даным выпадку 

могуць выражацца толькі назоўнікамі, займеннікамі або субстантыўнымі 

прыметнікамі ўскосных склонаў з прыназоўнікамі. 

а) Гнаў Сымонка рэшту статка, А самога страх шугаў (Я. Колас). 

Чамадан свой я пакінуў на вакзале, а сам пехатою пайшоў (Я. Kолас). Ганна 

нізка апусціла галаву і маўчала, а ў лесніка вочы так і гарэлі (Я. Колас). Рукі і 

ногі дрыжалі, а горла сціскалі сухія спазмы (Я. Колас). Армія ведае лінію 

фронту, а ў цябе праціўнік навокал (М. Лынькоў). Але рукі яе нервова дрыжалі, 

а перад вачыма плылі зялёныя кругі (І. Шамякін). Сухая прылесная асака казыча 

маю мокрую спіну, а вушы зудзяць ад дарэмнага бабскага ляманту (Я. Брыль). 

Вядомы ёй лепш яго спевы, А я да іх – не, не прывык (Я. Колас).  

б) Шыбы зазвінелі, а з некаторых пасыпаўся кіт (Я. Колас). Прытухнуць 

ад слёз ясны вочы, Завяне, паморшчыцца твар, А ў сэрцы, сягоння ахвочы, Замрэ 

твой мілосны ўвесь жар (Я. Купала). У меншай хаце цяплей, а клуб – ён 

падыходзіць больш для моладзі (Я. Брыль). Пакой пусты, а на стале ляжаць 
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паперы (Э. Самуйлёнак). Дамы калгаснікаў патанаюць у густой зеляніне садоў, 

а за сялом, наколькі бачыць вока, – цудоўным дываном ляжаць бяскрайнія 

калгасныя палі («Чырв. змена»). 

Іншы раз супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа суправаджацца 

адначасовым супастаўленнем суадносных паміж сабой дапаўненняў. 

Забралі палякі дзедаў стажок, а рэшту сена прымусілі Максіма павезці па 

сваёй фурманцы (Я. Колас). Той замуж трэба было, а гэтаму жаніцца 

(К. Крапіва). Аднаго ўправілі, а цяпер да гэтых дабіраецеся? (К. Крапіва). Каму 

ён дзед, а для мяне ён бацька (М. Лынькоў). Трэску багата, а пары ні на грош... 

(М. Лынькоў). Мёртвым неба, а нам, васпане, выпіўка (К. Чорны). Маста яшчэ 

няма, а паромам не шмат дапаможаш (Я. Брыль). Весела хлопцу, а мне нават 

трохі зайздросна (Я. Брыль). 

У некаторых выпадках супастаўленне выказнікаў састаўных частак і 

звязаных з імі дапаўненняў можа падтрымлівацца адначасовым супастаўленнем 

розных акалічнасцей, пры якіх адбываецца тое, што абазначана гэтымі 

выказнікамі. 

Не, капялюшык прымерае потым, а цяпер трэба прыступіць да навукі 

(Я. Колас). Дапякаюць табе там, а тут матцы тваёй свет зводзяць, бацькоў 

тваіх у разор пускаюць (М. Лынькоў). Вось нехта ішоў у лапцях, а тут – па 

каляіне – ступала нага нейкай жанчыны ў туфлях на высокім абцасе («Чырв. 

змена»). У 1924 годзе П. Броўка ўступае ў рады Ленінскага камсамола і 

становіцца сакратаром першай камсамольскай арганізацыі вёскі, а праз год ён 

выбіраецца старшынёй сельсавета («Чырв. змена»). 

Супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа суправаджацца 

супастаўленнем акалічнасцей, пры якіх адбываюцца розныя дзеянні (станы, 

признакі) прадметаў і з’яў, абазначаныя гэтымі выказнікамі. 

Юрка з уроды быў хірлявы хлопчык, а нядаўна ён прастудзіўся і заняпаў 

(Я. Колас). У кухні-прыхожай падлога была цагляная, а ў сталовай і ў спальні – 

дзеравяная (Я. Колас). У маёй хаце павуцінне па ўсіх чатырох кутках, а тут бачу 

толькі на трох... (Я. Купала). Вось, таварыш зводны, замкнёна з сярэдзіны, а 

знадворку не зашчэплена (К. Крапіва). Колькі-то людзей у пакоі, а ў люстрах іх 

яшчэ болей (М. Лынькоў). Васіль Кандыба і раней быў не вельмі гаваркі чалавек, 

а пасля смерці сям’і ён зрабіўся зусім маўклівым (І. Шамякін). 

Супастаўленне выказнікаў састаўных частак можа падтрымлівацца 

адначасовым супастаўленнем дапаўненняў у адной састаўной частцы з рознымі 

акалічнасцямі, якія звязаны з гэтымі выказнікамі, у другой састаўной частцы. 

Дзед стукнуўся патыліцай аб сцяну, а з зубоў і носа нацякла кроў 

(Я. Колас). Зняслаўлен ён на ўвесь павет, А дома будзе завіруха (Я. Колас). 

Абабіт пабел усюды, А праз столь цячэ вада (Я. Колас). Алена прадала хату, а 

сама выйшла замуж (Я. Колас). Недалёка да Масквы, а да смерці бліжай 

(К. Крапіва). 
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У сучаснай беларускай мове сустракаюцца і такія складаназлучаныя сказы, 

у якіх супастаўленне выказнікаў састаўных частак разам з дзейнікамі або 

дапаўненнямі падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем слоў, 

выступаючых у ролі азначэння да гэтых дзейнікаў або дапаўненняў. 

Мая цнотка добрая, а яго то, мусіць, і маю перагнала (Я. Купала). Тое 

начальства назначалася, а гэта выбірацца будзе (Я. Kолас). Новы рабочы 

пасёлак жаўцеў крыху наводшыбе, а старое мястэчка было бліжэй (К. Чорны). 

Разумных бараноў наогул жа нямнога, А гэты дык дурней дурнога (К. Крапіва). 

Мы пра сур’ёзныя справы гаварылі, а вы тут пра нейкага Камара (М. Лынькоў). 

Ён найбольш любіў паноў усадзебных, а на гарадскіх у яго была муха ў носе 

(К. Чорны). 

Калі ў структуры складаназлучанага сказа аб’ядноўваюцца састаўныя 

часткі, якія маюць форму намінатыўных сказаў, або калі адна састаўная частка 

мае форму намінатыўнага сказа, а другая – асабовага ці безасабовага, то ў такіх 

выпадках звычайна супастаўляюцца або дзейнікі (іншы раз са звязанымі з імі 

даданымі членамі) састаўных частак або дзейнік адной састаўной часткі са 

спалучэннем дзейніка і выказніка другой. 

І блеск, і шум, і гоман балаў, А у вечар халастой гульні Шыпенне пеністых 

бакалаў І пуншу сінія агні (Я. Купала). Конь, калёсы, а ў іх чалавек (К. Крапіва). 

Талеркі, місы і судкі, А колькі лыжак тых! (П. Броўка). Путы, вайна, аб Літве 

ўспамінка, А ўжо Конрад паглядае іначай... (Я. Купала). Ноч, цёмна, а навокал 

заўсёды спакойна тут дагэтуль было (К. Чорны). 

У некаторых выпадках выказнік састаўной часткі складаназлучанага сказа 

можа супастаўляцца з рознымі членамі (за выключэннем выказніка) другой 

састаўной часткі. Такія складаназлучаныя сказы характарызуюцца адсутнасцю 

паралелізму ў структурнай пабудове састаўных частак; па свайму 

распаўсюджанню гэтыя сказы параўнальна нешматлікія. 

Светла стала у новай хаце, А прастор які! (Я. Колас). Гэтыя два грыбы 

ўжо якія вялікія, а каля іх колькі малых за ноч выйшла з зямлі (К. Чорны). Іх 

можна было ўспрымаць як карыя вочы, чуць-чуць пацягнутыя зелянкаваю 

павалокаю, а часамі яны здаваліся шэравата-зялёнымі (Я. Колас). А бераг у 

гэтым месцы быў высокі, а унізе пад ім пеніўся глыбокі вір (Я. Колас). Пясчанікі 

сцэментаваны слаба, а на радзе ўчасткаў яны нават рыхлыя («Весці АН 

БССР»). 

2) Складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне грунтуецца на 

суадносінах дзейнікаў, дапаўненняў або акалічнасцей састаўных частак.  

У сучаснай беларускай мове супастаўленне можа грунтавацца на 

суадносінах указаных членаў толькі ў тых складаназлучаных сказах, у якіх 

выказнікі састаўных частак выражаны словамі аднаго і таго ж лексічнага 

значэння. Аднолькавае лексічнае значэнне слоў, якія выступаюць у якасці 

выказнікаў састаўных частак, аказвае пэўны ўплыў па характар сінтаксічных 

адносін, што ўстанаўліваюцца паміж гэтымі састаўнымі часткамі. У такіх 
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выпадках уласна-супастауляльныя адносіны праяўляюцца менш выразна, чым у 

разгледжаных вышэй складаназлучаных сказах. У адпаведнасці з гэтым круг 

ужывання складаназлучаных сказаў, у якіх выказнікі састаўных частак 

выражаны словамі рознага лексічнага значэння, з’яўляецца больш шырокім, чым 

круг ужывання складаназлучаных сказаў, у якіх выказнікі састаўных частак 

выражаны словамі аднолькавага лексічнага значэння. Сярод апошніх 

ужываюцца, галоўным чынам, такія сказы, у якіх супастаўленне абапіраецца на 

суадносіны: 

а) дзейнікаў састаўных частак: 

Дзяўчаткі трымаліся свае кампаніі, а хлопцы – свае (Я. Колас). Няхай яны 

сабе лічаць па-свойму, а мы па-свойму палічым (К. Крапіва). Хлапец не 

спадабаўся Іліко з першага погляду, а тое, што ён рабіў, не спадабалася яшчэ 

больш (Э. Самуйлёнак). Яны самі па сабе, а я сама па сабе (М. Лынькоў). Па-

мойму, дык жыві ты сабе, а брат няхай жыве сабе (К. Чорны). Пабілі генерала 

рабочыя, а яшчэ болей пабіла яго рэвалюцыя ў Германіі (М. Лынькоў); 

б) дзейнікаў і дапаўненняў састаўных частак: 

Я пайду шукаць свайго Трахімкі, а ты – сваёй Паланейкі (Я. Купала). Вуглі 

і дымы – печным грудзям, А гордасць і магутнасць – людзям! (Я. Купала). За 

бабу была Аўдоцця, а за куму Настулька (К. Крапіва). Поле пахне аўсяным 

іржышчам і вялаю атаваю, а цесныя двары пры маўклівых хатах – коньмі і 

дзёгцем (К. Чорны). Я гасціў у яе, а яна – у мяне (А. Куляшоў). Господаръ идзе, 

Каляду нясе, А господарыня идзе, Килбасу нясе (П. Шэйн). Курка выкопала 

шпильку, а пятухъ гарошинку (Е. Романов); 

в) дзейнікаў і акалічнасцей састаўных частак: 

Вы, Антось, Яська, Базыль і Кірыла, бярыце з боку, а ты, Ігнась, Карусь, 

Даніла і ты Алесь і Гаўрыла – з другога (Я. Колас). Наўперад ездзіў пан, а цяпер 

ездзіць Хведзька (Я. Колас). Над носам у яго быў цёмны пушок, а на тужурцы – 

светлыя бліскучыя гузікі (К. Крапіва). Яна ішла на сваю галантарэйную 

фабрыку, а ён – на сваю работу (К. Чорны). Над ракой стаіць каліна, А над 

возерам вярба (П. Трус). Бацька загінуў на фронце, а маці – ад рук фашысцкіх 

акупантаў за дапамогу партызанам («Звязда»). Разъ пошовъ ёнъ лҌсу глядҌть, 

а молодица пошла по грибы (Е. Романов); 

г) дапаўненняў састаўных частак: 

Без яго ёй не жыці, А яму без яе (Я. Купала). Дзірваны ў сад зменіць, А горы 

– на поле! (Я. Купала). Ёсць трохі на крупы, А трохі на соль! (Я. Купала). Людзям 

хацелася больш даведацца, а мне больш расказаць (В. Казлоў). Скомороху Бочку 

гороху, А скоморицы Бочка пшеницы (П. Шэйн); 

д) акалічнасцей састаўных частак: 

Пашыўка шарсцяная мужчынскага касцюма на бабруйскай фабрыцы імя 

Дзяржынскага займае 8,8 гадзіны, а на гомельскай фабрыцы «Камінтэрн» – 7,6 

гадзіны («Звязда»). У мінулым годзе на цалінных землях, як вядома, было засеяла 
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3,6 мільёна гектараў, а ў гэтым годзе – 13,7 мільёна гектараў замест намечаных 

па плану 13 мільёнаў («Звязда»); 

е) дапаўненняў і акалічнасцей састаўных частак: 

Днём рабіць не хочацца, А ночкаю – спаць (Я. Купала). Аднаму здаецца 

так, а другому – гэтак (К. Чорны). У хаце пахла клапамі, а у сенях – вільгаццю і 

мышамі (М. Лынькоў). З поля пахне ялоўцам, а з вуліцы – дымам сырой асіны ў 

печах (К. Чорны). 

У некаторых выпадках у аснове супастаўлення могуць знаходзіцца 

азначэнні, якія адносяцца да дзейнікаў ці дапаўненняў састаўных частак, або 

спалучэнні азначэнняў з дзейнікамі ці дапаўненнямі састаўных частак. 

Вось гэта ў сінім канверце трэба аддаць Гаўрыле Жалезнаму, у белым – 

Язэпу Нырыку, а гэта памятае і засаленае – удаве Тэклі (Я. Колас). Па тым баку 

– мая доля, А па гэтым – гора (Я. Купала). Была Расія царскіх дзён, А дні былі, 

як ночы (Я. Купала). Ля пярэдняга воза ішоў незнаёмы нам вусаты чалавек, а ля 

задняга воза – ён (К. Чорны). Адзін павінен у першы клас хадзіць, а другі – у трэці 

(І. Шамякін). Праведныя души по правой руцҌ, А грэшныя ўси по лҌвой руцҌ 

(П. Шэйн). 

3) Складаназлучаныя сказы, у якіх супастаўленне суправаджаецца 

дадатковымі адценнямі. 

Дадатковыя адценні, якімі ўскладняюцца ўласна-супастауляльныя 

адносіны, у пэўнай ступені залежаць ад структурнай пабудовы састаўных частак 

складаназлучанага сказа. Так, напрыклад, калі ў другой састаўной частцы 

складаназлучанага сказа знаходзяцца словазлучэнні прыслоўнага характару у 

той час, тым часам, то ўласна-супастаўляльныя адносіны звычайна 

ўскладняюцца дадатковым адценнем адначасовасці. У выніку атрымліваецца 

адначасовасць суіснавання тых з’яў і падзей аб’ектыўнай рэчаіснасці, якія 

знаходзяцца ў супастаўляльнай сувязі паміж сабой. Словазлучэнні ў той час, 

тым часам могуць размяшчацца або непасрэдна за злучнікам а або пасля 

дзейніка другой састаўной часткі. Такі парадак размяшчэння адзначаных 

словазлучэнняў у структуры другой састаўной часткі не перашкаджае ім 

выконваць разам са злучнікам а пэўную ролю ў аб’яднанні састаўных частак 

складаназлучанага сказа. 

Ручкі белы заламала, Звесіла галоўку, А тым часам пан Патоцкі Выйшаў у 

бакоўку (Я. Купала). Чуе рогаты і кпіны Шандабыла, А тым часам маткі 

збегліся, купчыны І глядзелі ў вокны разам (А. Куляшоў). Бярэ пісьмо, а жонка ў 

час той З графіна ў чаркі – буль-буль-буль (Я. Колас). Жонка яшчэ доўга плакала 

і галасіла, а Андрэй тым часам мінуў ужо сяло і выйшаў на дарогу (Я. Колас). 

Ідзі, сястра! І брата за сабою вядзі, а я тым часам да іншых пайду кліч клікаць 

(Я. Купала). – Лезь пад тапчан і заткні гэтага камара, Пятро, а я тым часам 

сарву масніцу (І. Шамякін). 
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Апрача адцення адначасовасці, уласна-супастауляльныя адносіны могуць 

ускладняцца і адценнем паслядоўнасці. Гэта назіраецца ў асноўным тады, калі 

неабходна падкрэсліць супастаўленне дзеянняў або падзей у плане іх працякання 

аднаго за другім. Асабліва выразна праяўляецца адценне паслядоўнасці ў 

выпадках, калі ў састаўных частках складаназлучаных сказаў знаходзяцца 

суадносныя прыслоўі часу раней – цяпер і інш. 

І рушыў павольна з-пад хвоі, А плач за іх следам (Я. Колас). Агоньчык 

толечы развесці, А там закусім, аддыхнём (Я. Купала). Назіркам пайшоў Андрэй 

Пніцкі, а за ім павалокся Нахлябіч (К. Чорны). З празрыстай дымкі выступаў 

малады бярозавы параснік, а за ім цягнуўся бясконцай сінявой далёкі і загадкавы 

бор (М. Лынькоў). Спачатку мне здалося, што ён трызніць, а потым я зразумеў 

у чым справа (І. Шамякін). Раней мы жылі ва цьме, Не бачылі сусвету, А цяпер 

мы слухаем Радыё-газету (С. Васілёнак). Зусім нядаўна апошнім тралейбусным 

прыпынкам быў парк імя Чэлюскінцаў, а цяпер гэты маршрут падоўжан да 

абсерваторыі («Звязда»). Яшчэ зусім нядаўна тут закладваліся першыя каменні 

ў фундамент, а зараз ужо выразна бачны лініі новай вуліцы («Чырв. змена»). 

Асобную групу ўтвараюць складаназлучаныя сказы, у якіх 

супастаўляльныя адносіны ўскладняюцца ўступальным адценнем. Гэта адценне 

характэрна толькі для першай састаўной часткі складаназлучанага сказа. Але 

паколькі ў першай састаўной частцы такіх складаназлучаных сказаў няма 

ўступальных злучнікаў, якія ўказвалі б на наяўнасць уступальнага адцення і 

граматычна афармлялі б яго, то гэтае адценне выражаецца своеасаблівай 

пабудовай першай састаўной часткі. У даным выпадку першая састаўная частка 

можа прадстаўляць сабой: 

а) злучэнне двух слоў-антонімаў, якія ужываюцца ў якасці выказнікаў 

(напішу не напішу, крычы не крычы); 

б) злучэнне двух слоў-антонімаў, якія ўжываюцца ў якасці дзейнікаў, 

выказнікаў або азначэнняў (пень не пень, чорны не чорны, твой не твой і г.д.); 

в) злучэнне двух слоў або цэлых выразаў пры дапамозе злучніка ці, ці-ці 

(добра ці не добра, ці так было, ці гэтак). 

Прыклады: 

а) Хочаш не хочаш, а да папа з візітам з’явіцца трэба (Я. Колас) Усё роўна, 

спяшайся не спяшайся, а свайго не мінеш (Я. Колас). Хваце не хваце, а такі 

вяселля майго ніхто не убача (Я. Купала). Верыш не верыш, а нічога не зробіш 

(К. Крапіва). Раскулачылі не раскулачылі, а я гавару напрыклад (К. Чорны). 

б) – Ці бачыш, які рэвізор знайшоўся? – Рэвізор не рэвізор, а настаўнік 

гэтай школы цяпер я! (Я. Колас). Ёсць яшчэ ў Лёксы конь. Конь не конь, а кабыла 

сівая (М. Лынькоў). – А хіба ж я крывы?.. – Крывы не крывы, а раўняцца з намі 

табе няма чаго (Я. Колас). – Дык гэта твая работа? – Мая не мая, а хлопчыкі 

мае рукі пагрэлі (М. Лынькоў). 

Параўнайце: Як-ніяк, а ён быў прычынай таго, што чалавека выпіхаюць 

вон на зіму без кавалка хлеба (Я. Колас). 
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в) Правільна ён робіць ці няправільна, а факт той, што чалавек рухаецца 

далей (Я. Колас). Ці так, ці сяк, а жыць нам спакойна не дадуць (Я. Колас). Ці 

ты яго хвалі, ці не хвалі, а на чай нас усё роўна не пакліча (Я. Колас). Прыбірай 

ці не прыбірай, а гразі пананосяць (Я. Колас). Будзе лад ці не будзе, а 

пачаставаць людзей трэба (К. Крапіва). Праўда гэта ці не праўда, а людзі 

гавораць (К. Крапіва). Пазнае ці не пазнае, а быць тут не трэба (К. Чорны). 

У некаторых выпадках уступальнае адценне набывае такую сілу, што яго 

ўжо можна лічыць не дадатковым адценнем, а значаннем, якое па сваёй важнасці 

прыраўноўвацца да ўласцівага гэтаму ж сказу супастаўляльнага значэння. Такое 

ўступальна-супастаўляльнае значэнне звычайна характэрна для складаных 

сказаў, у якіх першай састаўная частка прадстаўляе сабой форму ўстойлівага 

словазлучэння тыпу што ні... плюс дзеяслоў загаднага ладу з абагулена-

асабовым значэннем. 

Што ні кажыце, а хлопец ён слаўны! (Я. Колас). Што там ні гавары, а без 

пана Зыгмуся не абыдзешся… (Я. Колас). Не, што ні кажы, а тут добра 

(Я. Колас). Што ні кажы, чалавеча, а перамена павінна быць вялікая 

(М. Лынькоў). Як ні круці, як ні мяркуй, а парасткі новага жыцця прабіваюцца 

буйна, густа, сакавіта (Я. Колас 6, 116). Як ні мяркуй, а справа – дрэнь 

(Я. Колас). Як ні круці, а павінен ты гэта прызнаць (К. Крапіва). 

Падобныя складаныя сказы з уступальна-супастаўляльнымі адносінамі, як 

правільна адзначана ў акадэмічнай «Грамматике русского языка», стаяць на 

мяжы паміж складаназлучанымі і складаназалежнымі сказамі9 і ўтвараюць, такім 

чынам, асобую катэгорыю ў сістэме сінтаксіса складанага сказа. Апрача часавых 

і ўступальнага адценняў, уласна-супастаўляльныя адносіны могуць ускладняцца 

яшчэ і адценнем ўмоўнасці. 

Вось зраблю я гэтую работу, а там будзе другая, любімая (К. Чорны). Вось 

пражыву я гэты дзень, а там будзе другі, лепшы (К. Чорны). Былі б машыны, а 

літары для іх знойдуцца («Чырв. змена»). 

Іншы раз у сучаснай беларускай мове сустракаюцца такія 

складаназлучаныя сказы, у якіх цяжка вызначыць характар сінтаксічных адносін 

паміж іх састаўнымі часткамі. Напрыклад: 

Зірнуў тут дзед, а ў каня палавіны хваста як не было (М. Лынькоў). 

Засунеш руку ў нару, а рак цап за пальцы кляшнёй (М. Лынькоў). Запаліць Зося 

газнічку, а свякроў толькі таго і чакала (К. Крапіва). Глянула раніцою, а ў яго і 

вочкі пацямнелі (К. Крапіва). Паглядзела Рыва на гадзіннік, а там толькі, толькі 

яшчэ пяць гадзін (М. Лынькоў). 

На аснове граматычнай структуры гэтых складаназлучаных сказаў можна 

сцвярджаць, што яны выражаюць супастаўляльныя адносіны. Але калі 

разглядаць дадзеныя сказы з боку іх агульнага сэнсу, то лёгка заўважыць, што 

                                                 
9 Гл.: Грамматика русского языка. – М., 1954. Т. 2. Ч. 2. С. 218. 
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для іх у большай ступені характэрны прычынна-выніковыя адносіны, чым 

супастаўляльныя. 

б) Складаназлучаныя сказы са злучнікам ж (жа) 

Складаназлучаныя сказы са злучнікам ж (жа) часцей за ўсё сустракаюцца 

ў мове мастацкай літаратуры. Ва ўсіх іншых стылях беларускай мовы гэтыя 

сказы сустракаюцца параўнальна рэдка. Між тым неабходна адзначыць, што 

злучнік ж (жа) ужываецца для афармлення ўласна-супастаўляльных адносін 

паміж састаўнымі часткамі складаназлучанага сказа намнога радзей, чым злучнік 

а. У сучаснай беларускай мове сустракаюцца ў асноўным такія 

складаназлучаныя сказы са злучнікам ж (жа), у якіх паведамляецца аб 

супастаўленні дзеянняў, станаў або прызнакаў прадметаў і з’яў аб’ектыўнай 

рэчаіснасці, абазначаных выказнікамі састаўных частак. 

Такім чынам, у разглядаемых складаназлучаных сказах супастаўленне 

грунтуецца звычайна на суадносінах выказнікаў састаўных частак. 

Супастаўленне выказнікаў часцей за ўсё падтрымліваецца адначасовым 

супастаўленнем 

1) дзейнікаў састаўных частак: Вароты на дварэ былі замкнёны, агароджа 

ж была такая высокая, дашчаная, што ўляпіцца было нідзе (Я. Колас). Байцы і 

камандзіры мелі рашучы і ўсхваляваны выгляд, грамадзянскае ж насельніцтва 

было хмурым і маўклівым (В. Казлоў); 

2) дапаўненняў састаўных частак: Памалу, братцы, не душыце Мой 

фельетон вы і «Пчалу», Мяне ж самога вы пусціце і не дзяржыце за палу! («Тарас 

на Парнасе»). Дый не было калі яму спавядацца, тым жа таксама трэба хаваць 

канцы (Я. Колас); 

3) дзейнікаў і дапаўненняў або акалічнасцей састаўных частак: Сёмка 

пайшоў у мястэчка, Рыгор жа застаўся дома (Ц. Гартны). Клуб чыгуначнікаў 

кожны вечар збірае ў сябе моладзь гэтай вуліцы, піўная ж мае таксама свой 

заўсёдны кадр народу (К. Чорны). 

§ 2. Некаторыя асаблівасці структуры складаназлучаных сказаў з 

уласна-супастаўляльнымі адносінамі 

У структуру складаназлучаных сказаў з уласна-супастаўляльнымі 

адносінамі ўваходзяць, галоўным чынам, дзве састаўныя часткі. Найбольш часта 

ў такіх складаназлучаных сказах аб’ядноўваюцца састаўныя часткі, якія маюць 

форму простых асабовых сказаў і ў якіх супастаўляемыя члены выражаны 

словамі рознага лексічнага значэння. 

Амярцвелае поле рассцілалася белым абрусам аднастайнай роўнядзі, а лес 

цёмна-сіняю сцяною выступаў у нерухомай постаці і тупой немаце (Я. Колас). 

Конь прагавіта хрумстаў збажынку, а Амяльян разглядаўся і прыслухоўваўся 

(Я. Колас). Салаўі песні пелі, А мы слухалі іх (Я. Купала). Адзін ляжаў на зямлі, а 

другі стаяў над ім (К. Чорны). Над дарогамі вісеў пыл, а над поплавам трымцелі 

хвалі мроева (І. Шамякін). Стагадовы асілак трымаўся карэннем за жоўты 

абрыў, а цёмныя і моцныя лісты яго даставалі да самай вады (Я. Брыль). Бацькі 
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памерлі прад вайною, Мы ж засталіся без двара (Я. Колас). Я на ўсход пайшоў, 

ты ж павёў свой шлях па знаёмай мясціне ступою (Я. Колас). 

У тых выпадках, калі дзейнікі састаўных частак складаназлучанага сказа 

выражаны словамі, якія абазначаюць адну і тую ж асобу чалавека, а ў 

складаназлучаным сказе супастаўляюцца толькі выказнікі састаўных частак 

(іншы раз са звязанымі з імі дапаўненнямі), у якасці дзейніка другой састаўной 

часткі звычайна выступае займеннік сам. 

Камандзір даў пагранічнікам нейкі загад, а сам пайшоў насустрач хлопцам 

(Я. Колас). Збірае Аленка зелле, а сама пра Сцёпку думае (Я. Колас). Букрэй зняў 

шынель і аддаў яе дзеду Талашу, а сам надзеў яго кажушок (Я. Колас). Бацькі 

ўклалі хлопца спаць, А самі вышлі з хаты (К. Крапіва). Ён адаслаў яе дадому, а 

сам пачаў клапаціцца, перамагаючы боль ва усім целе (К. Чорны). Юзя паслушна 

падала на стол снеданне, а сама вышла (Ц. Гартны). Якуб Панасавіч гаварыў з 

Рудаком, а сам не спускаў вачэй з ягонага сына (П. Броўка). 

Але калі дзейнікі састаўных частак выражаны словамі, якія абазначаюць 

розных асоб або розныя прадметы, а супастаўленне выказнікаў састаўных частак 

падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем дзейнікаў і іншых членаў сказа, 

то ў такіх выпадках займеннік сам можа ўзмацняць сінтаксічнае значэнне 

дзейніка другой састаўной часткі, 

Месцамі рассцілаліся прасторныя даліны рэчак, а самі рэчкі 

пакручастымі завітушкамі вельмі прыгожа вырысоўваліся ў сваіх высокіх 

беражках (Я. Колас). Рыжаватыя бровы яго зрасліся на носе, а сам нос 

выглядаў даволі маркотна і нявесела (Я. Колас). Каля яго ляжала аброць, а сам 

ён паволі жаваў аржаную скарынку (К. Крапіва). Да вайны сям’я яго была ў 

калгасе, а сам ён большасць раз’язджаў, шукаючы лёгкага хлеба (І. Шамякін). 

Калі ж дзейнікі састаўных частак складаназлучанага сказа выражаны 

словамі, якія абазначаюць адных і тых жа асоб, але ў складаназлучаным сказе 

супастаўленне выказнікаў падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем 

звязаных з імі дапаўненняў або акалічнасцей, то гэтыя дзейнікі могуць: а) 

ужывацца ў абедзвюх састаўных частках, б) ужывацца ў адной састаўной частцы 

і апускацца ў другой, в) апускацца ў абедзвюх састаўных частках. 

а) Але палякі толькі паначавалі ў вёсцы, а назаўтра, забраўшы такі-сякі 

скарб, харчы для сябе і фураж для коней, яны падаліся кудысь у іншае месца 

(Я. Колас). Але некалькі сем’яў і дзясяткі са два ўсякіх падазроных людзей былі 

дастаўлены ў турму, абсталяваную ў старой лазні, а праз колькі дзён яны былі 

па-зверску расстраляны ля ям гарадской цагельні (М. Лынькоў). Мы прайшлі 

Навагрудчыну за хмурныя дні, а на Гродзеншчыне мы адчулі сухую спёку 

ліпеньскага сонца (К. Чорны). Праз хвіліну Толік Скуратовіч сядзеў за сталом і 

еў, а праз хвілін дзесяць ён ужо выходзіў з хутарскага двара (К. Чорны). 

б) Пасылаюць польскія генералы на нас войска – цэлы батальён, а за 

камандзіра паставілі пана Крулаўскага (Я. Колас). Гэта вы пачалі ўсю гэтую 

музыку, а цяпер на мяне ўзвярнуць хочаце (К. Чорны). Наступныя дні ён усё 
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думаў пра жанчыну, а праз некаторы час паехаў радзіцца да брата (К. Чорны). 

У мінулым годзе мы закладвалі сілас пераважна з дзікіх траў, а ў гэтым годзе 

будзем мець высакаякасны кукурузны сілас («Звязда»). Пайду згаджу яго яшчэ 

на які тыдзень малаціць, а пры расплаце гэтыя сорак капеек я з яго вылічу 

(К. Чорны). 

в) Бацьку звёў, а цяпер прыходзіць спачуваць і адгаворваць ад калгаса 

(Я. Колас). Адным вокам на кветкі глядзіць, а другім незаметна і на вокны 

Аленчынай хаты кіне (Я. Колас). Чалавека слухай, а сваю думку май 

(М. Лынькоў)10. 

Дзейнік другой састаўной часткі можа апускацца і тады, калі ён выражан 

тым жа словам, што і дзейнік першай састаўной часткі, а ў складаназлучаным 

сказе супастаўленне выказнікаў падтрымліваецца адначасовым супастаўленнем 

звязаных з дзейнікамі азначэнняў. Разам з дзеннікам у другой састаўной частцы 

іншы раз можа апускацца выказнік, калі ён выражан тым жа словам, што і 

выказнік першай састаўной часткі. 

Ясны летні дзень плыў на захад, гас, А наступны прарочыў нам гора 

(Я. Колас). Толькі той чалавек ліслівенька да кожнага падыходзіў, а гэты сваёй 

воўчай панурлівасці не траціў (К. Чорны). Правае вока глядзела нармальна, а 

левае моргала ад нядаўняй кантузіі (М. Лынькоў). Старэйшы сын Івана 

Сцяпанавіча працуе ў калгасе конюхам, а малодшы – ветфельчарам («Звязда»). 

Апрача таго, у другой састаўной частцы могуць апускацца дзейнік з 

выказнікам таксама тады, калі яны выражаны аднымі і тымі ж словамі, што і 

дзейнік з выказнікам першай састаўной часткі, а ў аснове супастаўлення 

знаходзяцца акалічнасці, пры якіх адбываюцца дзеянні, абазначаныя выказнікамі 

састаўных частак. 

У Кобрынскім раёне паўгадавы план нарыхтовак і закупак мяса быў 

выканан на 106,2 працэнта, а ў Бягомльскім раёне – толькі на 25,5 працэнта 

(«Звязда»). У калгасе «Перамога» плошча, засеяная кукурузай, займае 180 

гектараў, а ў калгасе імя Будзёнага – на 70 гектараў больш11 («Звязда»). 

Калі дзейнікі састаўных частак выражаны рознымі словамі, а выказнікі – 

адным і тым жа словам, то ў большасці выпадкаў выказнік другой састаўной 

часткі апускаецца. Але магчымы і такія выпадкі, калі выказнікі ўжываюцца або 

апускаюцца ў абедзвюх састаўных частках. 

а) Ой, ляцеў авадзень, А насустрач мушка (Я. Колас). Старшынёю схода 

быў выбран Садовіч, а сакратаром Райскі (Я. Колас). Ён скочыў на другі бок, а 

я – на паравоз (М. Лынькоў). Дзесьці наводдаль ад думак стаяў Гарус, а ў думках 

– поўная моладзі зала (К. Чорны). Ціскі каштуюць рублёў трыццаць, а заклёпка 

капеек трыццаць (К. Чорны). 

                                                 
10 Састаўныя часткі складаназлучаных сказаў, якія прыведзены пад рубрыкай в, па сваёй 

форме нагадваюць неазначальна-асабовыя або абагулена-асабовыя сказы. 
11У другой састаўной частцы прыведзеных складаназлучаных сказаў апушчаны не толькі 

дзейнік з выказнікам, але і звязаныя з дзейнікам даданыя члены сказа. 
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б) Яны выканалі сваю работу за 6 гадзін, а мы выканаем сваю на 

паўгадзіны раней («Звязда»). Прынясла курычка гроши и дала ихъ ковалю, а 

коваль давъ курычцы ножик (Е. Романов). 

в) Каронаю бор мне зялёны, А тронам-пасадам бел снег (Я. Купала). Ты ёй 

слова, а яна табе дзесяць (М. Лынькоў). У мужыка барада, а ў пана бакі 

(М. Лынькоў). 

У складаназлучаных сказах з уласна-супастаўляльнымі адносінамі могуць 

аб’ядноўвацца састаўныя часткі, з якіх адна мае форму неазначальна-асабовага 

або безасабовага сказа, а другая – форму асабовага сказа. Складаназлучаныя 

сказы з такой структурай ужываюцца радзей, чым складаназлучаныя сказы, у 

якіх абедзве састаўныя часткі маюць форму простых асабовых сказаў. Гэта 

тлумачыцца тым, што ў неазначальна-асабовых і безасабовых сказах нельга 

перадаць такога яркага ўяўлення аб суб’ектах пэўных дзеянняў, якое характэрна 

для асабовых сказаў. У неазначальна-асабовых сказах суб’ект дзеяння мысліцца 

неакрэслена, а ў безасабовых сказах перадаюцца такія дзеянні, якія не толькі не 

ўтвараюцца суб’ектам, а, наадварот, аказваюць пэўны ўплыў і ўздзеянне на яго. 

а) Ішоў хлопец у трывозе, Замаркоціўся, прыціх, А прад ім вязлі на возе Трох 

авечак нежывых (Я. Колас). Адараюць хлопца шчыра І грашыма і дабром, А 

Грамыка даў паўсыра І дзесятку серабром (Я. Колас). Красу з галавы вострай 

брытвай знялі, А жалезны ўбор на нагах зазвінеў (Я. Купала). Пяць год там 

вырашаць будуць, а ты чакай (К. Крапіва). Маці Гіго памерла даўно, а бацьку 

забілі на вайне (Э. Самуйлёнак). 

б) Сэрца стукае ў малога, А у грудзях гудзе, як гром (Я. Колас). Многа 

тады народу пабіта было, а будынкі папалілі (Я. Колас). На дварэ дзесь Шлёма 

руды, Хавы так жа тут няма (Я. Колас). Рэстараны, аднак, лопнулі праз які год, 

як мыльныя пузыры, а іх паважанаму ўласніку давялося тэрмінова мяняць 

клімат (М. Лынькоў). Сядзіць сабе салдат і анучу на нагу накручвае, а навокал 

ціха сабе, як дома (К. Чорны). 

Параўнальна рэдка аб’ядноўваюцца састаўныя часткі, якія маюць форму 

безасабовых сказаў. Такія складаназлучаныя сказы ўжываюцца толькі ў тых 

выпадках, калі неабходна перадаць супастаўленне пэўных з’яў прыроды або 

фізіялагічных працэсаў, якія адбываюцца ў арганізме чалавека, а таксама 

супастаўленне дзеянняў і станаў з мадальнымі значэннямі неабходнасці, 

жадання, магчымасці і г.д. 

З воўка можна злупіць скуру, а кабана разабраць і даставіць дадому... 

(Я. Колас). Ім хацелася хутчэй развязацца з гэтым незаконным сходам, а там 

будзе відней (Я. Колас). У зімніх умовах рабіць нічога нельга, а за лета хаця б 

нам управіцца (К. Крапіва). Чаго-чаго не бывае ў жыцці, а такога яшчэ не 

здаралася ні разу (М. Лынькоў). Лявона няма нідзе паблізу, а мне адной боязна 

будзе ісці (К. Чорны). З поля патыхала мядовым пахам расцвіўшай грэчкі, а з 

недалёкага адсюль лесу – смалою хвоі і ёлкі (К. Чорны). На зубах хрупасцела, а ў 

роце пахла торфам (І. Мележ). 
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Асобную групу ўтвараюць складаназлучаныя сказы, у якіх састаўныя 

часткі маюць своеасаблівую форму простых неразвітых сказаў. У такіх сказах 

выказнік кожнай з састаўных частак выражан назоўнікам творнага склону без 

дапаможнага дзеяслова, а дзейнік – формай назоўнага склону гэтага ж назоўніка. 

У некаторых складаназлучаных сказах такую структуру можа мець толькі 

першая састаўная частка. 

а) Варажба варажбою, А нядоля нядоляй (Я. Купала). Але ігра ігрой, а 

ўздыхі ўздыхамі (І. Шамякін). Жалоба жалобай, а справы справамі (І. Шамякін). 

Госць госцем, а справы справамі (І. Шамякін). Ну, жарты жартамі, а дзела 

дзелам (М. Лынькоў). Лес лесам, а бес бесам (Прык.). 

б) Жарты жартамі, а ў нас таксама ёсць паклёпнікі (К. Крапіва). Гаворка 

гаворкай, а я калісьці быў кулак (К. Чорны). Аднак служба службай, а да гэтага 

Ганса асабліва не ўчашчай у госці (М. Лынькоў). Але шчасце шчасцем, а 

закруглення пуці не мінеш (М. Лынькоў). 

Своеасаблівай структурай характарызуюцца састаўныя часткі, у якіх няма 

выказнікаў, а дапаўненні выражаны вінавальным склонам тых жа назоўнікаў, 

што і дзейнікі гэтых састаўных частак. Апрача таго, своеасаблівую форму маюць 

таксама састаўныя часткі тыпу слухаць слухала і інш. 

Кроў за кроў, а смерць за смерць! (Я. Купала). Думаць думала, а чакаць не 

чакала (Я. Колас). Чытаць не чытала, а чуць чула (К. Чорны). 

У структуры складаназлучанага сказа могуць быць агульныя члены, якія ў 

аднолькавай ступені адносяцца да кожнай з састаўных частак. 

Адным словам, пан Зыгмусь быў аглушаны, а ўсе яго карты аказаліся 

змешанымі (Я. Колас). У Яўхіма, здаецца, аж нос мокры стаў, а под носам яшчэ 

горш (К. Чорны). Пасля воспавага пажару людзі пабудавалі зямлянкі, а хто-

ніхто нават управіўся паставіць зрубы (І. Шамякін). У ранішнім прыцемку яна 

[дарога] нагадвала рэчышча, а купкі чорных дрэваў здаваліся падобнымі на скалы 

(І. Мележ). У канцылярыі Паўлюк Ярошка пачаў старанна афармляць дакумент 

Алесю, а сам перадаў Рудаку просты сіні канверт са штампам Ленінграда 

(П. Броўка). У выніку перастрэлкі быў цяжка ранен паліцэйскі карэйска-

кітайскага боку, а два парушальнікі забіты («Звязда»). 

Іншы раз у склад адной з састаўных частак складаназлучанага сказа можа 

ўваходзіць простая мова. 

– Брава! Брава! – запляскаў у ладкі памочнік, а пан падлоўчы громка 

засмяяўся (Я. Колас). Эге ж! – адзываецца дзед Талаш, а вочы яго пазіраюць 

кудысь углыб (Я. Колас). – Охо-хо! – нарэшце аддыхаўся настаўнік, а бацька 

Уладзімір весела пасмейваўся (Я. Колас). 

У складаназлучаных сказах з уласна-супастаўляльнымі адносінамі адна 

састаўная частка можа мець ферму простага сказа, а другая – форму 

складаназалежнага сказа, складанага сказа бяззлучнікавага злучэння і нават 

складаназлучанага сказа. 
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а) Але ноч прайшла спакойна, а раніца новага дня прынесла з сабою болей 

смелы настрой і ўпэўненасць, што нічога страшнага не здарыцца (Я. Колас). У 

правай руцэ ён трымаў жмут Яхімавых грошай, а сам пазіраў кудысьці далёка-

далёка, як і належыць пазіраць цару, каб хоць гэтым паказаць глыбіню свайго 

розуму, хоць можа розуму ў яго не так ўжо і многа (Я. Колас). Прывязалі каня 

за куст так, каб адвязацца мог, а самі нішачкам дадому (К. Чорны). Татка на 

базар паехаў, а мамка як пашла на завутраню, дык шчэ не прыходзіда 

(М. Лынькоў). Толькі пазаўчора таварыш прызнаўся мне, што думае рабіць, а я 

вазьмі ды ляпні... (Я. Брыль). 

б) Ідуць касцы, звіняць іх косы, Вітаюць іх буйныя росы, А краскі ніжай 

гнуць галовы, Пачуўшы косак звон сталёвы (Я. Колас). Лягло сонца за гарою, 

Зоркі зазіялі, А казакі чорнай хмарай Ляхаў абступалі (Я. Купала). Цяжка маім 

ножкам – цісне іх каменне, А твая вадзіца зрэзала карэнне (Я. Колас). Вострыя 

рэбры тырчалі пад скурай, а твар ужо мала што ўяўляў –мусіць, доўга і паволі 

ўміраў гэты чалавек (К. Чорны). 

в) Цётка Ганна напрасіла Сцёпку сесці, а Аленка латвей паставіла яму 

заслончык каля стала і сама села з краю стала насупроць (Я. Колас). 

Кожная з састаўных частак складаназлучанага сказа можа мець форму 

складаназалежнага сказа або складанага сказа бяззлучнікавага злучэння ці 

складаназлучанага сказа. 

а) Кожны хлопец аж трасецца, Вокам як міргне, А як губай засмяецца, 

Доўга не засне (Я. Купала). Бандытаў запыталі, дзе іх начальнік, а яны сказалі, 

што ён адзін уцёк з гэтага боку (К. Чорны). Што было, тое аджылося, а што 

будзе, тое важней (К. Чорны). 

б) Снасці Рыбаковы Добра ты прыпратай – згодзяцца, а венцер новы – 

Маеш час – залатай (Я. Колас). Там ён начаваў, там яго кармілі, а назаўтра, 

калі ён выходзіў збіраць стада па адной, па дзве каровы з двара, яму давалі ў 

торбу правізіі (Я. Колас). Ужо дарогі пачыналі пылець ад вятроў, ужо на межах 

ды паплавах выглядала трава, а на палявых дарогах стукалі сялянскія калёсы ды 

іржалі коні (К. Чорны). 

З уласна-супастауляльнымі адносінамі могуць аб’ядноўвацца і даданыя 

часткі ў структуры складаназалежнага сказа, калі яны ў аднолькавай ступені 

адносяцца да галоўнай часткі. У некаторых выпадках такія складаназалежныя 

сказы могуць ужывацца у якасці адной з састаўных частак складаназлучанага 

сказа. 

Лабановіч пачуў, што галава яго закружылася, як бы ад хмелю, а ў крыві і 

па ўсяму целу як бы прабеглі іскры (Я. Колас). Эх, не раз агонь пякучы Па усіх 

жылах пралятаў, Калі Хаім скрыпку мучыў, А Абрам дапамагаў (Я. Колас). Ну, і 

я адчуваў сябе так, нібы ўкраў у яго што, а ён мяне за руку злавіў (К. Крапіва). А 

гавораць жа, што яна яго жонка, а тая другая – сястра (І. Шамякін). Пан 

Вашамірскі адчувае, што ў яго грудзях пуста робіцца, а валасы на галаве 

растуць, растуць... (З. Бядуля). Людзі пацясніліся, а Янка, згарнуўшы кулакі, біў 
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імі па паветры, мясіў нагамі пясок, як бы там ляжаў ураднік, а ён таптаў яго 

нагамі (Я. Колас). 

Адносна рэдка адна з састаўных частак складаназлучанага сказа з уласна-

супастауляльнымі адносінамі можа мець форму такога складаназлучанага сказа, 

у якім у сваю чаргу састаўныя часткі супастаўляюцца адна з другой. 

Госці сядзелі, як мышы пад мятлою, а стройная бландзінка, забіўшыся ў 

куток, з сардэчным болем і смуткам думала аб тым, як коратка і няпэўна 

шчасце на свеце, а вобраз прыгожага маладога афіцэра-музыканта, як жывы, 

стаяў у яе вачах (Я. Колас). У людзей калі радня, дык радня – ад яе можна 

помачы чакаць, а ў мяне дык усе жывуць сабе, маюць хлеба і да хлеба, а я – хоць 

прападай (К. Чорны). Спачатку яны заходзілі ў некалькі хат, а пасля – Хвёдар 

Руцкі пайшоў дадому, а Сцёпа пайшоў пад калгасную кузню (К. Чорны). 

У сучаснай беларускай мове сустракаюцца нешматлікія выпадкі, калі ў 

складаназлучаных сказах аб’ядноўваюцца не дзве, а больш састаўных частак. 

Гэтыя складаназлучаныя сказы ўжываюцца, галоўным чынам, у мове мастацкай 

літаратуры і гутарковай мове. У даным выпадку састаўныя часткі могуць мець 

форму як простых, так і складаназалежных сказаў. Першыя састаўныя часткі 

звычайна звязваецца пры дапамозе бяззлучнікавага злучэння, а апошнія – пры 

дапамозе супастаўляльных злучнікаў. Злучнік ж не можа быць паўторным і 

заўсёды ўжываецца толькі перад апошняй састаўной часткай. Злучнік а ў 

большасці выпадкаў таксама ўжываецца толькі перад апошняй састаўной 

часткай, але ён магчымы і паміж папярэднімі састаўнымі часткамі. Аднак у такіх 

выпадках уласна-супастауляльныя адносіны заўсёды ўскладняюцца дадатковым 

адценнем далучальнасці. Далучальнае адценне нехарактерна толькі для тых 

складаназлучаных сказаў з мнагачленнай структурай, у якіх злучэнне састаўных 

частак пры дапамозе злучніка а чаргуецца з бяззлучнікавым злучэннем, 

утвараючы як бы своеасаблівыя пары супастаўляемых з’яў і падзей. 

а) Скура на мне шорхнула, сэрца самлела, а па ўсім маім нутры пакацілася 

нейкая гарачая хваля (Я. Колас). Той з суседам пасварыўся, У таго зяць паганы, 

А той з братам як дзяліўся, Зарабіў кайданы (Я. Колас). Некаторыя хрысціліся, 

некаторыя пускаліся наўцёкі, а некаторыя камянелі на месцы з выпучанымі ад 

вялікага дзіва і страху вачыма (З. Бядуля). Учора нас гналі цэлы дзень сюды, 

сёння пасадзілі ў гэтыя цяплушкі, а заўтра, ёсць загад, зноў высаджваць і гнаць 

туды, адкуль мы учора прышлі (К. Чорны). Зімой сапе сцюдзёнай думай, Улетку 

песнямі ўп’ешся, Увосень жа там – шумы, шумы! (Я. Купала). Пазіраюць злосна 

вочы, Зубы ляскаюць сярдзіта, Губы ходзяць прагавіта, А сама ўсё штось 

бармоча (Я. Колас). У змроку, у іле ляжаць карасі, У зеллі багністым жыруюць 

язі, У ціне лянівыя ходзяць ліні, А ў тонях пярэстыя спяць акуні (П. Глебка). 

б) Люд выбіт з абыклых пуцін, Няма яму волі, прытулку, А гора прысела 

на тын, А ліха брыдзе па завулку (Я. Колас). Вось гэта – кучка, гэта – мода, А 

гэта – конь, а тут – калода, А тут пісаў дзядзька Антось, Ён піша хораша, 

нябось! (Я. Колас). Унь алешнічак, а гэта сухі грунт, а унь сасняк, а унь бярозка-

каржачок, а унь Несцяровічава даўнейшая сяліба (К. Чорны). МядзьвҌдзь полҌзъ 
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на ялушку, воукъ полҌзъ подъ грудъ, а вопёръ закопаўся ў листъ, а лисица пошла 

за котомъ (П. Шэйн). 

в) Барэй з пахмелля, як вапёр, Ляжыць у святліцы на казёнцы, А Норд 

учора з’ехаў к жонцы, Зефір з дзяўчатамі заграўся, А Эўp у батракі наняўся 

(«Энеіда навыварат»). Баба люльку курыць у хаце, А мужык пярэ кашулі, Конь 

пасецца на лапаце, А на вербе растуць дулі (Ф. Багушэвіч). 

Аналагічныя канструкцыі магчымы ў рускай і украінскай мовах. Аднак па 

невядомай прычыне ў акадэмічнай «Грамматике русского языка» сцвярджаецца, 

што складаназлучаныя сказы са злучнікам а аб’ядноўваюць у сваёй структуры 

толькі дзве састаўныя часткі, а складаназлучаныя сказы са злучнікам ж могуць 

абядноўваць больш дзвюх састаўных частак12, у той час як складаназлучаныя 

сказы са злучнікам а больш пашыраны, чым складаназлучаныя сказы са 

злучнікам ж. 

 
  

                                                 
12 Гл.: Грамматика русского языка. – М., 1954. Т. 2. Ч. 2. С. 202, 237. 


