
Веснік БДУ. Сер. 4. № 2. 2004

Т . Р .  Pa м за.  Сінтаксіс: Тэарэтычны 
курс: Вучэбны дапаможнік. Мн.: БДУ, 2003. 
202 с.

У сучасных сінтаксічных даследаваннях 
даволі актыўна вывучаюцца сістэмныя сувязі 
ў сінтаксісе, функцыянальныя характарыс- 
тыкі сінтаксічных адзінак, распрацоўваюцца 
логіка-семантычныя аспекты сінтаксісу, раз- 
мяжоўваюцца канструкцыйныя і камунікацый- 
ныя аспекты сказа, сінтаксічныя структуры 
разглядаюцца ў выглядэе формул сказа і г. д. 
Не выпадкова ў сучаснай навуцы многія пы- 
танні сінтаксісу з’яўляюцца дыскусійнымі і не 
маюць адназначнага вырашэння. Што да 
сінтаксічнай думкі на Беларусі, то ў ёй так- 
сама суіснуюць розныя напрамкі і канцэпцыі, 
гіпотэзы і дыскусійныя падыходы, але тэта не 
знаходзіць належнага адлюстравання ў пад- 
ручніках па беларускім сінтаксісе, у якіх ма- 
тэрыял выкладаецца ў традыцыйным плане 
без асвятлення спрэчных і праблемных пы- 
танняў.

Аўтар рэцэнзуемага вучэбнага дапамож- 
ніка не толькі апісвае сінтаксічны лад мовы, 
але і паказвае развіццё беларускай сінтаксіч- 
най навукі, абапіраючыся на тэарэтычны ма- 
тэрыял беларускіх лінгвістаў і падмацоў- 
ваючы свае назіранні і вывады разнастай- 
нымі цытатамі, спасылкамі, каментарыэмі.

Дапаможнік уключае тры раздзелы: 
“Сінтаксіс словазлучэння”, “Сінтаксіс сказа”, 
“Сінтаксіс тэксту”. Ім папярэднічае невялікі 
раздзел “Сінтаксіс як узровень мовы і раз- 
дзел граматыкі” , у якім акрэсліваецца месца 
сінтаксісу сярод іншых уэроўняў мовы/ 
маўлення, падкрэсліваецца яго сувязь з лек- 
сікалогіяй, марфалогіяй, прасодыкай і апас- 
родкавана з фанетыкай, суаднесенасць з 
працэсам мыслення і працэсам камунікацыі; 
вызначаюцца інварыянтныя аспекты дасле- 
давання сказа (лагічны, структурны, функ- 
цыянальны, семантычны, камунікацыйны), 
абгрунтоўваецца мэтазгоднасць разглядаць 
сінтаксіс у суаднесенасці з этапамі сінтэза- 
вання маўлення, на кожным з якіх ствараюц- 
ца больш складаныя і надзеленыя новымі 
якасцямі адзінкі; азначаюцца паняцці сінтак- 
сема, спалучэнне слоў, словазлучэнне, ма- 
дэль сказа (=сказ), выказванне, тэкст, дыс- 
курс.

У раздзеле ‘‘Сінтаксіс словазлучэння" ас- 
вятляюцца погляды беларускіх даследчыкаў 
на сутнасць словазлучэння, яго аб'ём, зна- 
чэнне і функцыю. Акрэсліваючы сінтаксічны 
статус гэтай адзінкі, Т.Р. Рамза адзначае, 
што ў адрозненне ад слова словазлучэнне 
неаднакампанентнае, расчлянёнае, мае 
бінарную іерархічную структуру, не валодае 
ўласнай парадыгмай формазмянення, а ў 
адрозненне ад выказвання яно некамуніка- 
тыўнае, не мае моўнай самастойнасці, не 
можа быць аднаслоўным, утвараецца толькі 
на аснове падпарадкавальнай сувязі. Аўтар 
прыводзіць розныя меркаванні лінгвістаў ад- 
носна структуры словазлучэнняў (паводле 
колькасці кампанентаў; па наяўнасці адной ці 
больш сувязі) і падзяляе ‘‘колькасны” пады- 
ход, бо інакш словазлучэнне атаясамліваец-

ца з членамі сказа (а тэта, як вядома, іншы 
ўзровень аналізу). Паводле структуры сло- 
вазлучэнні падзяляюцца на простыя i скла
даныя, у залежнасці ад сэнсавай i 
сінтаксічнай лучнасці сінтаксем -  на свабод- 
ныя і несвабодныя (г. зн. сінтаксічна ці фра- 
зеалагічна непадзельныя), з улікам час- 
цінамоўнай прыналежнасці галоўнага кампа- 
нента -  на іменныя, дзеяслоўныя і прыс- 
лоўныя. Семантыка-сінтаксічныя адносіны, 
што грунтуюцца на лексічным значэнні і гра- 
матычных формах кампанентаў, зводзяцца 
да наступных тыпаў: азначальныя (атрыбу- 
тыўныя), аб’ектныя, суб’ектныя, акалічнас- 
ныя, колькасныя, кантамінаваныя. Асвятля- 
юцца ў дапаможніку функцыі сувязі слоў у 
словазлучэнні і сказе, розныя падыходы сін- 
таксістаў да вылучэння тыпаў сувязі і іх раз- 
навіднасцей. Аднак, на нашу думку, варта 
было паказаць і варыятыўнасць сувязей (па- 
раўн.: водзыў на кнігу -  водзыў аб кнізе, не- 
паразуменні бацькі з сынам -  непаразуменні 
паміж бацькам і сынам, прыехаць абедаць -  
прыехаць на абед і інш.). Новым (у па- 
раўнанні з іншымі дапаможнікамі) з'яўляецца 
матэрыял па гісторыі развіцця паняцця ва- 
лентнасці як адной з праяў спалучальнасці, 
пра розныя тыпы спалучальнасці (кантактная 
і дыстантная, абумоўленая і адвольная, 
фармальная і семантычная) і віды валент- 
насці (актыўная і пасіўная, семантычная і 
сінтаксічная, аблігаторная і факультатыўная), 
а таксама пра спалучальныя магчымасці 
часцін мовы ў беларускай мове.

Матэрыял раздзела "Сінтаксіс сказа” 
аб’яднаны ў тры блокі: “Структурны аспект 
сказа”, “Камунікацыйны аспект сказа”, “Се
мантычны аспект сказа”. У першым блоку 
раскрываецца сутнасць паняццяў сказ i вы
казванне, структурная мадэпь сказа \ функ- 
цыянальна-сінтаксічная пазіцыя (іх апісання, 
на жаль, у беларусістыцы не існуе), прэды- 
катыўнасць, мадальнасць, тэмпаральнасць, 
персанальнасць, сінтаксічная парадыгма 
сказа; разглядаюцца розныя канцэпцыі ад- 
носна цэнтра сінтаксічнай структуры сказа.

Акрэсліўшы лінгвістычны статус аднаса- 
стаўных сказаў, іх спецыфіку з пункту глед- 
жання фармальнай арганізацыі, Т.Р. Рамза 
прыводзіць розныя погляды даследчыкаў ад- 
носна класіфікацыі дзеяслоўных і іменных 
аднасастаўных сказаў і падрабязна характа- 
рызуе розныя іх тыпы з улікам граматычных і 
семантычных прымет. У тым жа плане раз
глядаюцца і складаныя сказы. У блоку “Ка- 
мунікацыйны аспект сказа” падаецца гісто- 
рыя распрацоўкі актуальнага члянення, рас
крываецца сутнасць тэмы i рэмы выказвання, 
ix суаднесенасць з членамі сказа, даецца 
кпасіфікацыя выказванняў паводле экс- 
прэсіўнасці, структуры, аўтаномнасці, вызна
чаюцца сродкі актуальнага члянення i актуа- 
лізацыі. Думаецца, варта было -дапоўніць 
раздзел матэрыялам пра неварыятыўныя i 
варыятыўныя формы простата сказа, яго 
ўскладненне.

У блоку “Семантычны аспект сказа” рас
крываецца паняцце семантычнага сінтаксісу, 
дыктумнага зместу i модусу сказа, характа-
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Рэцэнзіі

рызуюцца семантычныя тыпы прэдыкатаў 
(экзістэнцыянальны, акцыянальны, ста- 
тальны, рэляцыйны, характарызацыйны) і ак- 
тантаў (суб'ект, аб’ект, адрасат, інструмент, 
партытыў).

У 60-80-я гг. XX ст. у развіцці сінтаксісу 
акрэслілася тэндэнцыя выхаду за межы ска
за ў вобласць тэксту, таму лагічна вылучэнне 
ў тэарэтычным курсе асобнага раздзела 
“Сінтаксіс тэксту". Разглядаючы тэкст як маў- 
ленчае камунікацыйнае ўтварэнне, функцыя- 
нальна скіраванае на рэалізацыю пазамоў- 
ных задач, аўтар класіфікуе тэксты паводле 
формы рэалізацыі, колькасці "моўцаў” , сты- 
лю, камунікацыйнай абумоўленасці, асвятляе 
розныя напрамкі даследавання тэксту. Акра- 
мя таго, вызначаюцца тэма-рэматычныя лан- 
цужкі розных мадэляў, што ўтвараюць каму- 
нікацыйную цэласнасць тэксту, рэматычныя 
дамінанты (прадметная, якасная, акцыяналь- 
ная, статальная, статальна-дынамічная, ім- 
прэсіўная), якія характарызуюць тэкставы 
фрагмент як змястоўнае адзінства. Разам з 
тым варта было звярнуць увагу на парадах 
слоў і інтанацыю, бо ад гэтага ў значнай сту-

пені залежыць рэма-тэматычны падзел вы- 
казвання (параўн.: Кнігу купіў брат і Брат кнігу 
купіў). Што да структурнай цэласнасці тэксту, 
то ў дапаможніку яе праблематыка ахоплівае 
звышфразавае адзінства як мінімальную 
структурна-семантычную адзінку тэксту, аб
зац як кампазіцыйна-стылістычную адзінку, 
сродкі міжфразавай сувязі ў мікракантэксце, 
віды сувязі ў тэксце і сродкі яе забеспячэння.

Такім чынам, рэцэнзуемы даламожнік 
істотна адрозніваецца ад папярэдніх перш за 
ўсё тым, што ў ім упершыню на аснове наву- 
ковых і навучальных выданняў паказана ста- 
наўленне і развіццё беларускай сінтаксічнай 
навукі, асвятляюцца розныя напрамкі і кан- 
цэпцыі, гіпотэзы і дыскусійныя падыходы да 
вырашэння тых ці іншых праблем сучаснага 
сінтаксісу. Адметнасць яго і ў тым, што ў ім 
ужо выразна вылучаны тры комплексныя 
раздзелы ў адпаведнасці з трыма асноўнымі 
сінтаксічнымі адзінкамі -  словазлучэннем, 
сказам, тэкстам, якія сістэмна ахарактарыза- 
ваны.

В.П. Красней, 
кафедра гісторыі беларускай мовы


