
афармлення беларускай пісьмовай традыцыі пры друкаванні беларускамоўных 
выданняў існаваў такі феномен, як наяўнасць двух шрыфтоў (лацінскага і 
кірылічнага) для пісьмовага адлюстравання адной мовы. Іншымі словамі, 
адна мова мела дзве графікі. Нават першае выданне Траматыкі” Б.Тарашкевіча 
выйшла ў двух графічных варыянтах. Дадзеная сітуацыя на пачатку стагоддзя 
была выклікана, хаця і пазамоўнымі, але аб'ектыўнымі прычынамі і ахарак- 
тарызаваць яе можна як “хваробу росту”. Сённяшні ж арфаграфічны стан 
беларускай мовы з'яўляецца ілюстрацыяй таго, да якіх значных, амаль 
непрадказальных, вынікаў могуць прыводзіць спробы штучна паўплываць 
на натуральны працэс моўнага развіцця.

Безумоўна, прапанаваная перыядызацыя з'яўляецца толькі першай 
спробай сістэматызаваць факты гісторыі беларускага правапісання і ні ў 
якім разе не прэтэндуе на апошняе слова ў гэтым пытанні. I храналагічны 
падзел, і азначэнні перыядаў трэба лічыць толькі рабочым варыянтам, асновай 
для наступных, больш дасканалых перыядызацыйных схем. Тым не менш у 
ёй абазначаны асноўныя вехі правапіснага працэсу, паказаны пераходы ад 
адной эвалюцыйнай стадыі да другой. Таму, магчыма, яна можа аказацца 
небескарыснай у ходзе будучага рэфармавання беларускай арфаграфіі, 
неабходнасць якога відавочная і якое раней ці пазней трэба будзе праводзіць.

1 Такое азначэнне этапа, як і фармуліроўка "этап масавай творчасці", запазычана з артыкула: 
К р а м к о  L I . ,  Ю р э в і ч  А . К . ,  Я н о в іч  А . І .  Эвалюцыя мовы беларускіх друкаваных 
выданняў новага перыяду// Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. 1967, №3. С.41.

2Ж у р а ў с к і  A.  I . Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мн., 1967. Т.2. С.369.
3 Я н о в іч  A . I . Б.А.Тарашкевіч -  мовавед// Беларус. лінгвістыка. 1982. Вып.21. С.11.

Н.С.МАЖЭЙКА

МОЎНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ ФАЛЬКЛОРУ ЯК СРОДАК СТЫЛІЗАЦЫІ

Агульнавядома, што ўстойлівыя моўныя адзінкі рознага тыпу з'яўляюцца 
адным з асаблівых сродкаў экспрэсіі і вобразнасці, надаюць мове больш 
яскравы народна-паэтычны характар, садзейнічаюць дакладнасці, трапнасці 
і лаканічнасці. Тым больш, калі гаворка ідзе аб моўных набытках фальклорнага 
паходжання, якія ў большасці сваёй узыходзяць да глыбінных крыніц мовы 
народа, да яго этнаграфічных асаблівасцей, яго звычаяў, абрадаў, да гісторыі 
яго культуры.

Блізкасць да глыбінных вытокаў народнай словатворчасці з'яўляецца адной 
з адметных рыс моўнага майстэрства У. С. Караткевіча, Мастака з вялікай 
літары, які ў свой час падкрэсліваў, што вусная народная творчасць -  гэта 
трапяткое слова народа, які захоўвае моўнае багацце ў яго першароднай 
прыгажосці, што "самая цікавая навука -  жыццё" і што самому пісьменніку 
народныя творы "падабаліся ўсе -  ад лірычных да грубых"1.

Што ж датычыцца рамана пісьменніка "Каласы пад сярпом тваім", то ён 
наскрозь пранізаны народнай паэзіяй, бо аўтар добра ведае культуру свайго 
народа, яго гісторыю, а мова рамана напеўная, меладычная, на старонках 
яго гучыць песеннае "шматгалоссе", песні "далёкія і даўнія, як сама бяздольная 
прыдняпроўская зямля"(2,134)2, жніўныя (1,348) і вясновыя (2,44), вясельныя 
(2,95) і калядныя (2,18),калыханкі (2,181) і дзіцячыя (2,15), ваенныя (2,138) і 
бытавыя (1,324)-, песні пра каханне (2,260) і песні лірнікаў (1,18), нават 
паляўнічыя (1,200) і галашэнні (2,296). Яны даюцца альбо цалкам (1,18-23), 
альбо ва ўрыўках, але пісьменнік ведае гэтыя песні, ведае, што калыханкі -  
"аднолькавыя для ўсіх" (2,181), і для сялян, і для паноў, што ў беларускіх 
хорах існуе так званая "падводка", якая вядома толькі данскім казакам 
(2,166), і што ў песні -  "вышэйшая мудрасць", песня -  "жывая крынічка" 
(2,141), песня -  дзіва (1, 193).
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Вельмі шырока прадстаўлены ў мове рамана прыказкі і прымаўкі, 
большасць якіх ужываецца ў сучаснай беларускай мове: паміраць збірайся, 
а жыта сей (2,121); слязьмі гору не дапаможаш (2,38); ва ўласным доме і 
сцены памагаюць (1,265); чуе кошка, чыё мяса з'ела (1,53); адзін Гаўрылка, 
што ў Полацку (1,256); у  дурня і песня дурная (1,291) і г.д.

Разам з тым трэба адзначыць і наяўнасць такіх прыказак, якія зараз 
ужываюцца рэдка альбо не ўжываюцца зусім; ад Копшы яшчэ ніхто не 
ўцёк, ні каралева, ні святая дзева (1,195); усялякае дыхание хваліць пана 
бога (1,305); Васька Вашчыла яшчэ па тваёй хаце не хадзіў (2,21) і інш.

Сустракаем нават дыялектныя: за кавалак пеку сем вёрст квекай 
(2,106 -  "Алесь адчуў... -  Пек -  тэта было азярышчанскае. Падгарэлая 
скарынка бохана").

Галоўная роля прыказак i прымавак -  харакгарыстыка настрою, духоўнага 
аблічча дзеючых асоб, іх поглядаў на навакольны свет, на пэўныя падзеі. 
Так, стары Кагут на пытанне млынара (у якога хаваецца Корчак), ці бачыў 
што, ці данясе, адказвае: "Не...не данясу", а сам робіць вывад: "Еш боршч з 
грыбамі, а язык трымай за зубамі. Xmo моўча, у таго дума не воўча" 
(1,124). У гэтай жа сцэне той жа млынар Паківач, хаця i хавае Корчака, 
упікае апошняга, што не ў час пачалі бунт, што "воўк не нападав ў Янаву 
ноч" (1,120), што ў паўстанцаў няма аніякай арганізацыі i таму не "з іхнімі 
зубамі арэхі есці" (там жа). На што Корчак адказвае: -  Адных шчанюкоў нам 
з імі не пладзіць (1,120), што ўсё роўна трэба "з ваўкамі -  па-воўчы" (1,123).

Абагульнены характар прыказак i прымавак у прыведзенай замалёўцы 
падкрэслівае тыповасць з'яў, і невыпадкова ўся глава пісьменнікам закончваецца 
тым жа выслоўем: "3 ваўкамі -  па-воўчы" (1,123).

Значная частка рознага роду абагульненняў, блізкіх да прыказак ці 
прымавак, магчыма ўяўляе сабой аўтарскія пабудовы, але адрозніць тое, 
што зроблена самім пісьменнікам, ад таго, што існуе ў мове народа i 
"падслухана" у апошняга, вельмі цяжка. Напрыклад: у  атрадзе з трох -  
адзін здраднік (1,135); слова -  страшная зброя (2,344); злы чапавек не бывав 
мужным (1,297); музыка не ведав розніцы вераванняў (1,310) i да т.п.

Як афарызмы ўспрымаюцца аўтарскія ацэнкі розных падзей і з'яў. Так, 
стары Вежа, суцяшаючы ўнука пасля смерці маткі, гаворыць: "...трэба 
жыць...Што зробіш, трава лепей адрастае, каліяе косяць" (2, 224). Стомлены 
бюракрат, дзяржаўны муж Валуеў, вартасць якога "служыць айчыне нічога 
не варта", ведае, што "яго могуць зваць флюгерам", але, дадае аўтар: 
"...што ж, флюгера не ломіць ніякі вецер" (2,327)."Нельга есці хлеб народа i 
грэбаваць ягонай мовай", -  сцвярджае пісьменнік (2,31); хто хоча забіць 
сабаку- вінаваціць яго ў шалу (2,26); справядлівасць i мяккасць не на кож
ным дрэве растуць (2,30) i г.д. Аўтарскае абагульненне -  "палітыка -  бруд- 
ная справа" (1,190) -  знайшло нават глыбокае сатырычнае тлумачэнне, 
дадзенае побач: -  Сын мой, існуе толькі адна палітыка: трымаць начны 
гаршчок перад чалавекам, які знаходзіцца пры ўладзе, і выліць тэты гаршчок 
на ягоную галаву, калі ён пазбаўляецца гэтай улады (там жа).

Асаблівую цікавасць выклікаюць рытмічныя пабудовы, якія ў пэўнай 
частцы, відаць, з'яўляюцца аўтарскімі: дзе крыві ні лыжкі, там праўды ні 
крышкі (1, 122); продкі пілі -  сто год жылі (2,36); шлюб пад плотам -  
вяселле потым (2,23); не тыя паны, што грошы маюць, а тыя, што бога 
знаюць (1,255); вісець у торбе, як гусь на адкорме (1,264); над пешым арлом 
i варона з калом (1,245) i да т.п. 3 дапамогай эўфанічных сродкаў будуецца 
семантычная замкнутасць, а рыфмаваная сугучнасць вядзе да ўзнікнення 
прыказкі або прымаўкі. У свой час А.А.Патабня пісаў, што звычайны сказ у 
канкрэтным выпадку можа стаць прыказкай, таму што калі гаварыць аб 
звычайнай рэчы (дровы без агню не гараць) -  тэта не прыказка, а "калі 
ўзяць сказ... у пераносным, то звычайнае назіранне можа стаць прыказкай з 
ліку найбольш глыбокіх"3.
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Вельмі часта пісьменнік робіць спасылкі на "старыя паданні" (1,59), альбо 
на вытокі таго ці іншага афарызму, той ці іншай прыказкі і прымаўкі, каб 
прыдаць большую абгрунтаванасць, большую дакладнасць і бясспрэчнасць 
выказванню: Праўду кажуць, на дурня і бог ласкавы (1,195); "Валіся дрэва 
на дрэва", -  кінуў дзед вечную шкалярскую прыказку (2,180); "... а то зусім 
выйдзе па прыказцы: "Шумі-гудзі, дуброва, едзе князь па дрова" (1,259); "... 
ведаеш, бы ў песні: "Як ён мяне пацапуе -  тры дніў губе цукар чую" (2,94) i г.д.

Частка народных прыказак і прымавак нават адзначана ім графічна, ён 
бярэ ix у двукоссе. "Шкадуе... а павагі ані на шэлег. "Бяжыць гайня -  пабягу 
i я"; (2,59). "Сіроцкія слёзы дарма не мінаюць. Пападуць на белы камень -  
камень прабіваюць" (2,29). 3 мэтай набліжэння да твораў вуснай народнай 
творчасці пісьменнік выкарыстоўвае i шмат іншага фальклорнага матэрыялу, 
у якім у пэўных выпадках захавана адценне казачнасці: "сапраўдная воля 
за сямью пячацямГ (2,364); "ён у нас у гарачай вадзе купаны" (2,123) і да т.п.

Загадкі (што расце без кораня, а людзі не бачаць? -  1,330), казачна- 
байкавыя выразы (тылу: на край свету -  2,94; на ўсе чатыры вятры -  
2,107; спаць і сніць- 2,343; бывай, свет ясны, -  1,117), словазлучэнні сінонімаў 
і антонімаў (блізка -  далёка, вузка -  шырока -1,37; не на жыццё, а на 
смерць -  2,276; рана ці позна -  2,330; ні цёплы, ні халодны -  1,176) надаюць 
мове рамана своеасаблівую стылістычную афарбоўку.

Пісьменнік уключае ў тканіну твора цэлыя казкі і байкі. Дастаткова нагадаць 
байку, якую Алесь расказвае сябрам (са слоў старога Вежы) аб тым, як бог 
дзяліў землі паміж народамі (2,288), альбо казку пра "балотных паноў", 
што кацяць па дрыгве, як па сухім (1,37), альбо анекдоты (2,126; 2,136) ці 
легенды (2,184).

Іншасказальныя фальклорныя выслоўі часам тлумачацца самім пісьмен- 
нікам. Напрыклад: "На пэўнай хароміне хутка чырвоны Будзімір заскача, 
шэранькага Варгана да кучаравых божых авечак пусціць" (1,361). Алесь, 
калі нагадвае гэта Мсціславу, кажа: -  Я здагадаўся, што... Будзімір -  той, хто 
мір, свет будзіць. Певень. Кот -  Варган -  дым, у кожную шчыліну пралезе... 
вось ён і папаўзе да божых авечак, да аблокаў (2,12).

Нельга не адзначыць, што вельмі часта пісьменнік звяртаецца да. 
фальклорных моўных адзінак, якія ўзыходзяць да старажытных абрадаў і 
звычаяў: расчыняць царскія брамы (2,143 -  у царкве, каб лягчэй было жанчыне 
пры родах); біць па руках, альбо ехаць не з пустымірукамі (1,127); сустракаць 
званамі (1,127), альбо "браць на сябе", калі муж перад родамі жонкі доўга 
глядзеў ёй у вочы, а потым... ішоў у пушчу і там крычаў і біўся аб дрэвы.
I жонкі раджалі лягчэй. Гэта звалася кувада. Няўяўнай старадаўнасці звычай", -  
дадае аўтар (2,147). I, відаць, невыпадкова пісьменнік кожны раз імкнецца 
падкрэсліць, што не трэба "звычай ламіць" (1,112), што, на жаль, старыя 
звычаі зводзяцца (1,17) і што, калі дом трымаецца звычаю, то гэта "харошы 
дом" (2,258).

3 народных паданняў, са старажытнага часу бяруць пачатак старажытныя 
прыметы, прыгаворы, пажаданні. "Дзяўчынка б была, да певень закукарэкаў, 
якмелася раджаць (1,26 -  да нараджэння хлопчыка); бацькі дыхнуць цяплом 
з магіл (2,43 -  да надыходу вясны); цыган "кусаў" аброць у знак таго, што 
не маніць" (1,253); тройчы тры разы ўнікнуць ад немінучай смерці (1,252 -  калі 
насіць пэўны амулет); клясціся бацькоўскімі капцамі (2,91 -  апошняй клятвай, 
бо гэтым не кідаюцца) і шмат інш.

Да фальклорна-эпічных адносяцца і рознага роду пажаданні, як добра- 
зычлівыя (Няўдалага вам палявання, ваўкі ў ляскі -  1,209; дай бог быць на 
вялікдзень папом, узімку -  катом, а ўлетку пастухом (1,126), хай табе доля 
дае шчасце -  1,294), так і адмоўныя (гары яно ясным гарам -  1,27; каб цябе 
чэрці на тым свеце нюхалі -  1,77; здохнуць яму без пакаяння -  1,108) і г.д.
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Нельга не адзначыць выкарыстанне пісьменнікам словазлучэнняў, 
уласцівых для вуснай народнай творчасці, тылу: обое рабое (1,167), альбо 
пабудовы сказа тыпу так званага паралелізму: мая рука зрабіла, мне i 
адказваць (1,9); многа вам дадзена, многа з вас / чакаецца (1,116); у вас свае 
справы, у нас свае (1,343) i да т.п.

У якасці устойлівых выступаюць і словазлучэнні з пастаяннымі эпітэтамі, 
якія з'яўляюцца звычайнай прыметай фальклору і ўзбагачаюць мову апошняга: 
пісаная прыгажуня (2,114), райская птушка (1,149), вольны казак (2,239), 
добрыя людзі (1,322), жывая вада (1,114), ясны свет (1,117), божы храм 
(2,356), хрыстовы гады (1,148) і г.д.

Моўныя скарбы народа У.С.Караткевіч падвяргае рознага роду пера- 
апрацоўцы, падпарадкоўваючы іх пэўным стылістычным задачам. Так, вядомая 
прымаўка лепш сініца ў руках, чым журавель пад небам гучыць у пісьменніка 
зусім па-новаму. Невядома чаму (думаў Загорскі), людзі нехацелі браць волю 
ад яго, больш выгаднейшую чым царская, "аддавалі жорава ў руках на 
сініцу ў небе" (2,284). Адным з прыёмаў творчага аўтарскага выкарыстання 
прымаўкі ці прыказкі з'яўляецца ўжыванне вобраза, закладзендга ў пэўным 
выслоўі. "Яблычка па яблыні, -  гаворыць дзед Даніла пра Алеся і дадае, 
што ягоны дзед -  быў нічагоўскі" (1,17). I пра яго ж, дарослага, гаворыць 
Януш Біскуповіч, спадзяючыся, што Алесь працягне справу бацькі, пана Юрыя: 
''Недалёка яблычка ўпала, ды, відаць, старую яблыню перарасце" (2,30).
I ў тым, і ў другім выпадку адчуваем агульнавядомае -  яблык ад яблыні 
недалёка коціцца. Прыказка -  з хама не зробіш пана -  ужыта ў некалькіх 
варыянтах: няма горш, як з пана хама (1,120); ім новага пана, ды яшчэ 
з хамаў -  не трэба (2,7); альбо з "дадаткам": не дай бог з хама пана, а з 
дзярма пірог (2,74). Па-новаму гучыць і аўтарскае: -  Салаўя байкамі не 
кормяць, а жанчын мудрасцю (2,186).

Іншы раз пісьменнік ужывае скарачэнні і робіць гэта наўмысна: -  Яно і 
відаць... Галоўка, якмакаўка, а розуму, як... Загорскі ведаў, што працяг прыказкі 
злосны і трохі непрыстойны" (1,254), а другі раз нават без шматкроп'я: -  
Глядзіце, як гожанькі. Галоўка, як макаўка. Праўду кажуць, на дурня і бог 
ласкавы (1,195). Скарочанымі ўжыты і іншыя прымаўкі: чуе кошка (1,53), 
вольнаму воля (2,76), першая ластаўка (2,286), з ваўкамі-  па-воўчы (2,78) і г.д.

3 дапамогай прыказак і прымавак, прыгавораў і выслоўяў пісьменнік часам 
надае гумарыстычную або камічную афарбоўку апавяданню, дыялогам дзеючых 
асоб. Напрыклад, раззлаваная Уладзька, калі хлопцы, едучы па рыбу, 
адмовіліся перавезці дзяўчат на другі бок рэчкі, крычыць ім: -  Спаймаць 
вам таго язя, што кудысь лазе (1,195), альбо прыгаворы пра п'яных кумоў: 
кумы дзіця хрысцілі, горла крапілі, у кажушаны рукаў паклалі, па дарозе 
згубілГ (1,290). Аналагічныя адзінкі адначасова з'яўляюцца трапнымі харак- 
тарыстыкамі дзеючых асоб ці падзей і з'яў. "Два паны -  адны штаны, хто 
раней устаў, той і надзеў' (1,106 -  з'едліва кажуць пра тых мужыкоў, хто па 
сваёй ахвоце браў зброю і ішоў на вайну, пасля чаго аўтаматычна пераходзіў 
у шляхту). Альбо стары Вежа іранічна кажа пра форму адмены прыгону: -  
Як бабу цалавалі, дык заўшніцы абяцалі, а як баба раджаць, дык яны 
ўцякаць" (1,215). Гоозны рак, ды ў с. вочы'', -  гаворыць Біскуповіч аб Kpoepy 
(1,240), а пан.Юры на пытанне Радкевіча, мо ён "выпіў, ці што", адказвае: -  
Што я, такі дурны, яку  твайго бацькі дзеці? (2,187).

Часам цэлыя дыялогі і маналогі будуюцца як камічныя за кошт ужытых 
выслоўяў і прыгавораў, прыказак i прымавак, якія самі па сабе іншы раз 
нават не маюць пэўнага сэнсу, але замацаваныя ў мове з жартоўна-камічнай 
семантыкай. Так, гучыць, напрыклад, маналог Выбіцкага: -  Князь, па іхняму 
прыслоўю, лярва, хоць і ў барве. А я, наогул, "ці пан сам пан, ці пан у пана 
служыцьТ, бо "на назе бот рыпіць, а у гаршку трасца кіпіць" (1,41). Альбо
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дыялог Кагута і Паківача: -  Я, брат, ніколі нікому нічога ніякааа. -  Ну, а калі 
што якое? -  Hy а как пі што якое, дык што ж тут такое, яно ужо! -  Hy а 
калі што якое? -  настойваў Паківач. -  Дык яно ж, тым часам, і ў другіх не 
бачыў, і ў цябе (1,124).

Ужытыя жарты адначасова і разраджаюць драматызм сітуацыі (як у 
апошняй сцэне, калі Паківач пытае, ці данясе Кагут), альбо надаюць апавяданню 
эмацыянальную афарбоўку, яскравасць, садзейнічаюць экспрэсіўнасці. -  
Што, дзеці, ці лілі вы алей у бульбу, ці не лілі? -  Чаго ты цілілікаеш? (1,138); 
-  Куды? -  На вайну! -  На якую вайну? -  На Аршанскае поле. -  Каго біць? -  
Там скажуць! - А  за што? А так... Без дай прычыны (1,67). -  Юшку варылі... 
Юшка добрая. Кабялю на хвост плюхні -  ашалее (1,208); -  Заходзьце, 
браты-сястрычкі родныя, мужы-жонкі зводныя! Дзівосы на калёсах, хлапчук 
з сажнёвым носам" (1,259).

Арганічна ўваходзячы ў агульную плынь апавядання, народныя моўныя 
адзінкі не з'яўляюцца адзіным сродкам стылізацыі, але яны надаюць сама- 
бытнасць і непаўторнасць мове пісьменніка.

' 3 адказаў на анкету T. I. Шамякінай Il ЛІМ. 1986. 28 ліст.
2 Усе цытаты прыводзяцца па выданні: К а р а т к е в і ч  У. С. Каласы лад сярпом тваім. Мн., 

1968. Т.1-2. Лічбы ў тэксце артыкула азначаюць том i старонку.
3П о т е б н я  А . А .  Из лекций по теории словесности. Харьков, 1930. Вып.З. С.94.

■А.М.КЕНЬКА

ДА СУПАСТАЎЛЯЛЬНАГА ВЫВУЧЭННЯ СІНТАКСІСУ 
БЛІЗКАРОДНАСНЫХ МОЎ

У гісторыі як супастаўляльнага, так і апісальнага славянскага мовазнаўства 
распрацоўка сінтаксісу заўсёды чакала сваёй ледзь не апошняй чаргі -  
пасля даследаванняў па супастаўляльнай марфалогіі, потым па фаналогіі і 
па супастаўленню асобных лексічных і словаўтваральных падсістэм ці груп. 
У такім даследніцкім кантэксце сінтаксічныя асаблівасці славянскіх моў 
здаваліся не надта значнымі і большасцю трактаваліся як другасныя ці 
вытворныя рысы, амаль цалкам зразумелыя пры функцыянальным падыходзе 
да марфалогіі. Так, у прадстаўнічым зборніку чэшскіх і маскоўскіх моваведаў з 
20 артыкулаў толькі два (І.Г.МІласлаўскі, В.Барнетава-Д.Конечна) маюць 
дачыненне да сінтаксічнай праблематыкі . Пры гэтым характерна, што ў абодвух 
выпадках аўтары звяртаюцца да сінтаксісу пасля вывучэння марфалогіі. 
Сінтаксічныя асаблівасці вылучаюцца ў выніку назіранняў за паводзінамі 
марфалагічных катэгорый.

Развіццё ж супастаўляльнай лінгвістыкі як у славянскім мовазнаўстве, 
так і на больш шырокіх даследніцкіх прасторах прыводзіць да ўсё больш 
сістэматычнага звароту да супастаўляльнага сінтаксісу. У параўнанні 
сінтаксічных структур даследчыкі ўбачылі шлях да разумения істотных 
адрозненняў у нацыянальных карцінах свету2

У работах супастаўляльнага аналізу па сінтаксісу ўсходнеславянскіх моў 
можна вылучыць два ўзроўні даследаванняў: узровень словазлучэнняў і 
ўзровень сказаў. У сінтаксісе словазлучэнняў увага лінгвістаў аддаецца 
асаблівасцям дзеяслоўна-іменнага кіравання3.

Асабліва важным з’яўляецца выданне Г.У.Арашонкавай, Г.П.Лемцюговай 
слоўніка-даведніка з разглядам розных выпадкаў назоўнікавага, прыметнікавага 
і дзеяслоўнага кіраванняў у рускай і беларускай мовах4. Аўтары імкнуцца 
ахапіць прадстаўнічы корпус лексікі (1500 беларускіх слоў), граматычная 
сувязь якіх с залежнымі словамі не супадае ў беларускай і рускай мовах, а 
таксама поўна паказаць сінтаксічныя сувязі гэтых слоў у словазлучэннях.

У сінтаксісе сказаў даследуюцца асаблівасці тыпаў выказніка ў розных мовах, 
своеасаблівасці структуры і функцыяніравання простага і складанага сказаў5.
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