
культуре избегают прямо обсуждать или оценивать какие-то вопросы, 
принято выражать свое мнение завуалированно, стремясь к тому, чтобы 
собеседник сам понял суть дела, расшифровав загадку в сехоуюй, – тут 
отражается сдержанность как национальная черта характера. 
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Т.Ф. Рослік 

Складаназлучаны сказ 
у прадмоўна-пасляслоўным комплексе Францыска Скарыны 

У арыгiнальных творах Ф.Скарыны складазлучаны сказ выступае ў трох 
разнавiднасцях: са злучальнай, супастаўляльнай і раздзяляльнай сувяззю. 

1. Асноўным сродкам сувязi ў складаназлучаных сказах са злучальнай 
сувяззю, акрамя адпаведнай iнтанацыi i сэнсавай сузалежнасцi, выступае 
злучнiк и: Прикрила ест небеса слава его; и хвалы его полна ест земля7. Уласна 
злучальныя адносiны ў такiх сказах могуць суправаджацца дадатковымі 
семантычнымi адценнямi. Па-першае, гэта сэнсавае ўзмацненне i ўдакладненне 
iнфармацыi адной часткi сказа за кошт другой: Стихами и гаданием [их] 
пишеть, и о воскресении тел наших из мертвых наясней пророкуеть (13). Па-
другое, аслабленае супастаўленне паміж часткамі сказа: Грехов убо ради их 
укрепляхуся врази, и покаания для понижены быша (101). Па-трэцяе, адносiны 
адначасовасцi цi паслядоўнасцi: Казень покоя нашего на нем, и синевами его 
уздравлены есмо (123). Па-чацвёртае, прычынна-вынiковая суаднесеннасць: 
Там ест милость и друголюбство без льсти; и вси иншии и добрые нравы 
якобы со источника оттлѣ походять (22). 

                                                
7 Старонкі ўказваюцца паводле даведнiка “Францыск Скарына і яго час” (Мiнск, 1988). 
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Злучальныя адносiны з дадатковым лексiчным адценнем адмоўя памiж 
часткамi складаназлучаных сказаў выражае злучнiк ани: Не отыймется жезл 
от Iуды, ани князь от бедр его приидеть (158). Акрамя злучнiкаў и, ани ў 
злучальнай функцыi выкарыстоўваецца злучнiк а, што з’яуляецца вынiкам 
уплыву заходнеславянскiх моўных традыцый [1, с. 499]: Египет же по рускы 
исказуется темности, а с тых нас вывелъ сынъ божий (111). 

2. Сярод складаназлучаных сказаў з супастаўляльнай сувяззю 
найбольшай прадуктыўнасцю вылучаюцца структуры з супастаўляльным 
злучнiкам же. У адрозненне ад іншых злучальных злучнікаў, злучнік же 
знаходзіцца пасля першага знамянальнага слова другога сказа. Гэта звязана з 
тым, што злучнiк же, які выконвае функцыю супрацьпастаўлення або 
супастаўлення, мае дадатковае ўзмацняльнае значэнне адпаведнай часцiцы [2, 
с. 95]: Се блажим тых, они же потерпеша (27); Леувий убо был ест сын 
Яковов третий, его же породила ему Лия (117); Правда бо вечна естъ и 
несмертельна, неправда же приводит см[е]рть (123). У большасцi выпадкаў 
злучнiк же паказвае не на супрацьпастаўленне разных прадметаў, з’яў, 
працэсаў, а набывае дадатковае семантычнае адценне параўнання. Сказы са 
злучнікам же з’яўляюцца традыцыйнымi для царкоўнаславянскiх выданняў i не 
характэрны нi чэшскай, нi беларускай рукапiснай Бiблiям. Па сваiх лексiка-
сiнтаксiчных уласцiвасцях да злучнiка же наблiжаецца супастаўляльны злучнік 
а [3, c. 174]. В ней же имеаше различных книг иных, а иных более нежели 
четырьдесять тысещей (44); Мудрый имать очи во главе своей, а глупый во тме 

ходить (52); Писаны же суть по смерти Самуиловѣ, а писал [іх] царь Давыд (74). 
Структура складаназлучаных сказаў са злучнікам а можа быць 

сiметрычнай. Пры гэтым, па-першае, назiраецца падобны, а iншы раз i 
аднолькавы парадак членаў сказа ў абедзвюх частках сiнтаксiчных адзiнак, а, 
па-другое, супастаўленне тут носiць дакладна вызначаны характар: Яко река 
дивная мелка – по ней же агнець брести может, а глубока – слон убо пливати 
мусить (9); Той многых царей поразил, а сын божій сатонино безчисленое 
царство сказил (88); Мудрость убо плотская ест смерть, а мудрость 
духовная – живот (123). Структура складаназлучаных сказаў са злучнікам а 
можа быць асіметрычнай. Будова такiх сказаў не вызначаецца строга 
вытрыманай, як у папярэднiм выпадку, сiнтаксiчнай схемай. Сэнс 
супастаўлення вынiкае з агульнага кантэксту сказа: Книги сии называются 
еврейским языком Маляхим, а по-рускы и словуть трети [книги] Царств (77); 
Сей был предок царя Давыдов, а имел тридесеть сынов и толико ж дочек (99). 

Зрэдку злучнік а спалучае часткі сказа, што супрацьпастаўляюцца адна 
адной. Злучальныя сказы тут абазначаюць такiя з’явы, якiя не адпавядаюць 
адна другой: адзiн сказ заключае думку, якая з’яўляецца супрацьлеглай таму, аб 
чым гаворыцца ў другiм сказе. Дзеяннi, названыя ў гэтых частках, працякаюць 
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адначасова: Напервей, что ради господь на добрих и на праведных допущають 
беды и немощи, а злым и несправедливым даеть щастье и здравие (28).  

Супрацiўны злучнiк а характэрны чэшскай першакрынiцы i беларускай 
рукапiснай Бiблii. У царкоўнаславянскiх выданнях тут больш паслядоўна 
захоўваюцца канструкцыi са злучнiкам же. Дакладна акрэсленае 
супрацьпастаўленне частак складаназлучаных сказаў у прадмоўна-
пасляслоўным комплексе Ф.Скарыны галоўным чынам выражае злучнiк но: Сей 
не толико пророчество пишеть о Христе, но подобен ест в нем евангелистам 
(15); Не токмо убо сама сия книга, но и закон и пророци и иные всякие книги 
немалую имають разность (42). 

3. Складаназлучаныя сказы з раздзяляльнай сувяззю з’яуляюцца мала-
прадуктыўнай групай сiнтаксiчных адзiнак у прадмовах і пасляслоўях 
беларускага асветнiка. Асноўным сродкам сувязi тут выступае злучнiк или: Яко 
любовник ко любой своей, или яко жених к невесте своей (55); Кивот по 
гречески, или скриня завета со двема херувимы (114); Часом теже приношоху 
жертвы з агрехи, просяща отпущения им приняти, или пак неякого доброго 
дела замешкали (120). 

Фактычны матэрыл, сведчыць, што ў прадмоўна-пасляслоўным комплексе 
Ф.Скарыны спалучаюцца рысы, характэрныя як царкоўнаславянскай, так i 
старабеларускай мовам. Аб гэтым сведчыць выкарыстанне першадрукаром 
складаназлучаных сказаў са злучальным злучнiкам и i супастаўляльным 
злучнiкам а. Нормам царкоўнаславянскай мовы адпавядае будова i прадуктыўнае 
функцыянаванне складаназлучанага сказа з супастаўляльным злучнiкам же. 
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