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Артыкул прысвечаны аналізу асноўных тэндэнцый дынамічнага сінтаксісу ў сучаснай беларускай мове. 
Праводзіцца аналіз актуалізаваных і рэдуцыраваных структур у функцыянальным аспекце. На аснове сабра-
нага фактычнага матэрыялу праведзена даследаванне, вынікі якога грунтуюцца на колькасным і якасным 
аналізе даных.

The article is dedicated to the analysis of the main tendencies of dynamic syntax in Belarusian language. The 
analysis of fragmentary and segmented sentences, implicit constructions has been conducted. The results of our 
research are based on quantitive and qualitive data analysis.
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Тэндэнцыя да аналітызму ў сучаснай беларускай мове закранула ўсю граматыку, у тым ліку сінтаксіс, які 
характарызуецца адносна невялікай успрымальнасцю да знешніх уздзеянняў. Аднак аналітычнасць сінтаксічных 
структур можна прасачыць у будове сказа, які характарызуецца ўсё большай фрагментарнасцю, сегментаванасцю 
і дынамічнасцю кампанентаў у складзе звышфразавага адзінства. Даследаванне сінтаксічнай арганізацыі мовы 
з’яўляецца актуальным напрамкам у сучасным мовазнаўстве. Сінтаксічныя структуры вуснага маўлення паступо-
ва пранікаюць у літаратурную мову, што сведчыць пра актуальныя і дынамічныя працэсы ў беларускім сінтаксісе.

Расчлененасць сінтаксічных канструкцый з’яўляецца адной з асноўных тэндэнцый дынамічнага сінтаксісу 
ў сучаснай беларускай мове. Асноўная прычына дадзенага феномена – узмацненне ўздзення вуснай мовы 
на пісьмовую. У апошні час класічны пісьмовы сінтаксіс паслабляе свае пазіцыі і дазваляе парушаць правілы 
спалучальнасці кампанентаў выказвання. Прысутнасць тэндэнцыі да аналітычнасці з’яўляецца асабліва відавочнай 
у сучаснай мастацкай літаратуры. 

У дадзеным артыкуле прадстаўлены асноўныя тэндэнцыі сучаснага дынамічнага сінтаксісу, праводзіцца 
аналіз актуалізаваных структур у функцыянальным аспекце. На новым этапе развіцця сінтаксісу пісьмовай мовы 
праяўляецца ўстойлівая тэндэнцыя да аналітызму, паслаблення сінтаксічных сувязей, што было выклікана такімі 
сацыяльнымі прычынамі, як пашырэнне сродкаў масавай камунікацыі, змена кола носьбітаў мовы, развіццё 
навукі і тэхнікі і міжнародныя кантакты. 

Як паказаў аналіз фактычнага матэрыялу, у сучаснай літаратурнай мове прасочваюцца дзве асноўныя 
тэндэнцыі сінтаксічных структур, якія знаходзяць сваё адлюстраванне ў такіх з’явах, як парцэляцыя, сегментацыя 
і рэдукцыя. Тэндэнцыя да аналітызму ў сучаснай мастацкай літаратуры звязана з дэмакратызацыяй сінтаксісу, 
дзе асноўным спосабам уваходжання актуалізаваных структур з’яўляецца парушэнне сінтагматычных сувязей 
у тэксце. Аналіз фактычнага матэрыялу, адабранага пры дапамозе суцэльнай выбаркі, паказаў, што расчлене-
насць сінтаксісу часцей перадаецца пры дапамозе парцэляваных і далучальных канструкцый: Кажу, немцы! 
Там, на гасцінцы. Мост ладзяць (В. Быкаў); А паны маўчаць. І не наракаюць больш ні на кога (П. Васючэнка). 
Прыклады паказваюць, што адрыў базавай часткі ад парцэлята можа адбывацца ў рамках як простага, так і скла-
данага выказвання. Перарывісты характар сувязі ў парцэляваных выказваннях, функцыі парцэлята – гэта праявы, 
якія ўзмацняюць лагічныя і сэнсавыя акцэнты, дынамізм і стылістычную афарбоўку звышфразавага адзінства. 
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Парцэляваныя выказванні характарызуюцца разнатыпнасцю і высокай варыятыўнасцю структур. Даследаванне 
дазволіла нам сістэматызаваць дадзеныя канструкцыі, у выніку чаго былі выдзелены наступныя тыпы парцэляцыі: 
структуры, суадносныя з членамі сказа і структуры, суадносныя з прэдыкатыўнымі адзінкамі.

Падлікі паказалі, што для літаратурнай мовы парцэляваныя структуры, суадносныя з прэдыкатыўнымі 
адзінкамі, з’яўляюцца больш характэрнымі. Сінтаксічны ўзровень мовы з яго цеснымі сувязямі адзінак у сказе, 
усталяванымі літаратурнымі нормамі, характарызуецца невялікай успрымальнасцю да знешніх уздзеянняў. Так, 
пры парцэляцыі складаных сказаў не ствараецца новая мадэль выказвання, а змяняецца толькі яго камунікатыўная 
і стылістычная функцыя: Усё магу аддаць. Але душы сваей не аддам (Г. Далідовіч); Кожнага генія не ўсе адразу 
прызнаюць. Прызнае час (В. Карамазаў). Як бачым з прыкладаў, структурная мадэль сказаў застаецца, змяняецца 
толькі камунікатыўнае заданне актуалізаванай часткі, дзе фокус увагі перамяшчаецца на парцэлят. 

Адабраны фактычны матэрыял дазволіў нам зрабіць вывад, што падчас парцэляцыі складаных сказаў час-
цей актуалізуюцца складаназлучаныя сказы. Парцэляцыю складаназалежных сказаў патрэбна разглядаць з улікам 
і лакутыўных намераў аўтара і з магчымасцю рэалізацыі такіх намераў у пісьмовай мове. Улічваючы, што склада-
назалежныя сказы з’яўляюцца сінкрэтычнымі адзінкамі маўлення, дзе парцэляваны кампанент не можа ўтварыць 
асобнай камунікатыўнай адзінкі, у беларускай мове была зафіксавана невялікая колькасць выпадкаў рэалізацыі 
такіх структур у літаратурнай мове: Сышоў. Каб не бачыць, як здзекуюцца з яго хаты, пагібелі яе (В. Казько). 
Парцэляваныя канструкцыі, утвораныя ў выніку актуалізацыі бяззлучнікавых сказаў, маюць слабую сувязь паміж 
базавай часткай і актуалізаванай, таму базавая частка можа існаваць асобна: Паглядзі за Вікторыяй. Яна зусім 
хворая (І. Шамякін). Заўважыць семантычную сувязь можна толькі пры дапамозе пэўных лексічных і ў некаторых 
выпадках графічных маркераў. Як вынік, парцэляцыю бяззлучнікавых сказаў нельга назваць характэрнай для 
беларускай мовы з’явай.

У беларускай мове радзей можна зафіксаваць парцэляваныя адзінкі, суадносныя з членамі сказа. У такіх 
выпадках актуалізуецца просты сказ, дзе далучальнымі канструкцыямі могуць выступаць як галоўныя, так і да-
даныя члены сказа. Падчас даследавання былі выяўлены парцэляты з паратаксічнай і гіпатаксічнай сувяззю. Як 
паказаў аналіз, парцэляты з паратаксічнай сувяззю – найбольш характэрная з’ява беларускай літаратурнай мовы. 
Па падліках часцей парцэлююцца аднародныя галоўныя члены сказа, а таксама дапаўненні: Вось заклікаюць — 
едзьце на перыферыю, а як ехаць — я не магу безутульнасці! Без канцэртаў, без Баха! (І. Мележ). Парцэляты 
з гіпатаксічнай сувяззю ў рамках простага звышфразавага адзінства склалі каля паловы ад агульнай колькасці 
даследаваных парцэлятаў, утвораных ад простых сказаў. Растлумачыць такія колькасныя вынікі можна з пун-
кту гледжання сувязі кампанентаў у звышфразавым адзінстве. Прэдыкатыўныя адносіны, якія характэрны для 
граматычнай асновы сказа, у беларускай мове з’яўляюцца вельмі трывалымі, таму актуалізацыя дзейніка або 
выказніка – гэта з’ява хутчэй факультатыўная, а не заканамерная: А правяральшчыкі ананімак таксама ж... Іншы 
раз ідуць не да сумленных людзей (Б. Сачанка). Парцэляты з непрэдыкатыўнай сувяззю сустракаюцца часцей, 
у  асноўным актуалізуюцца дапаўненні і акалічнасці, радзей – азначэнні: Хаця ранней тут гэтай табакі мелася 
мора. І пад Мікалаем, і пры Гітлеру, і пры Сталіне (В. Казько); Сустракалі мяне, брат ты мой, як чэлюскінца 
альбо Чкалава. З музыкай і з кветкамі (Г. Далідовіч). 

Такім чынам, дзякуючы аналізу парцэляваных структур у сучаснай беларускай мастацкай літаратуры можна 
прыйсці да заключэння, што парцэляцыя дапамагае паказаць шматаспектнасць і значнасць фрагмента рэчаіснасці, 
што выкарыстоўваецца часцей для ўзмацнення апелятыўнага эфекту. Паддаюцца актуалізацыі як простыя, так 
і  складаныя сказы, што сведчыць пра гнуткасць моўных адзінак, калі пры пэўных камунікатыўных умовах яны 
змяняюць свой статус і набываюць прыкметы дынамізму.

Так, шырокая наяўнасць фрагментаванасці ў падачы матэрыялу сведчыць пра інтэграцыю вуснай мовы 
з пісьмовай. Расчлененасць, інтанацыйныя паўзы, парушэнне класічных сувязей у сінтагматычным ланцужку – 
усе пералічаныя параметры сведчаць пра актыўныя дынамічныя змены ў сінтаксісе, якія патрабуюць даследа-
вання і аналізу.

Расчлененасць актуалізаваных структур у беларускай мове праяўляецца і праз шырокае ўжыванне намінатыўных 
і інфінітыўных канструкцый. Сегментацыя – гэта ў першую чаргу ізаляваныя намінатывы (іменны тэмы і іменны 
паясняльна-тлумачальны), а таксама сегментаваныя інфінітывы, дэлібератыўныя звароты і колькасна-іменныя 
спалучэнні. Вялікую групу складаюць менавіта ізаляваныя іменныя ў прэпазіцыі, радзей у постпазіцыі.

Асобна ўзятыя, ізаляваныя намінатывы не выконваюць камунікатыўнай функцыі, таму дадзеныя сегменты 
заўсёды ўваходзяць у склад звышфразавага адзінства, звязваюцца з ім інтанацыйна і лагічна, а форма сегмента 
застаецца нязменнай: Страх. Няўжо ён знік — сам? (А. Брава); Ты разумееш, у нашым доме спыніўся час i ўсё 
пракручваецца i пракручваецца адна i тая вячэра. Бясконцая вячэра (Р. Баравікова). Як бачым, такія структур-
ныя адзінкі могуць адносіцца да наступнага сказа або да папярэдняга. У большасці выпадкаў намінатывы зна-
ходзяцца менавіта ў прэпазіцыі і выконваюць функцыю называння або прадстаўлення тэмы. У выніку даследа-
вання былі выдзелены два тыпы прэпазіцыйных канструкцый: іменны тэмы і іменны паясняльна-тлумачальны. 
Іменны тэмы быў зафіксаваны ў 70 % выпадкаў, яго з’яўленне ў літаратурнай мове звязана з актуальным чля-
неннем. Камунікатыўная функцыя такіх звышфразавых адзінстваў – паступовая падача інфармацыі, эмфатычная 
інтанацыя і графічнае афармленне. 

Галоўнае адрозненне іменнага тэмы – гэта звязнасць сегмента з базавай часткай пры дапамозе карэлятаў. На 
аснове даследаванага матэрыялу былі выдзелены такія віды замяшчэння іменнага тэмы ў базавай частцы, як анафа-
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рычнае, тоеснае і сінанімічнае замяшчэнне. Анафарычнае замяшчэнне ў сегментаваных структурах прадстаўлена 
карэлятамі-займеннікамі і выкарыстоўваецца часцей за іншыя віды карэлятаў у беларускай мове: Колька Лецечка... 
Што любіў ён, як выглядаў ён, якім ён быў... (В. Казько) .Імітацыя жывой гутаркі асабліва адчуваецца ў сегмент-
ных выказваннях з плеаністычным займеннікам: Германія, яна не тое, што мы, — ма-ле-е-енькая!.. (І. Чыгрынаў). 
Такія канструкцыі кваліфікуюцца ў работах па практычнай стылістыцы, як стылістычна дэфектныя. 

Сегментаваныя структуры з тоесным замяшчэннем характарызуюцца наяўнасцю карэлятаў-паўтораў у база-
вай частцы: А вёска? Як вёска завецца, адкуль вы ідзяце? (І. Чыгрынаў). Падчас сінанімічнага замяшчэння ў якасці 
карэлята выступае слова, блізкае па значэнню да сегмента: Галюцынацыя?! Выключная ненармальнасць. Нейкі 
закуток у чарапной скрыначцы здрадзіў яму. Напэўна, такім i бывае вар’яцтва (Р. Баравікова). У залежнасці ад 
тыпу замяшчэння сегментаваныя канструкцыі выконваюць камунікатыўныя функцыі з рознымі адценнямі, але 
галоўная задача застаецца назваць тэму з абавязковай паўзай пасля сегмента. Інтанацыйная афарбоўка выказван-
ня перадаецца на пісьме праз шырокае графічнае афармленне, што мы назіраем у прыведзеных прыкладах.

Вельмі часта тэма, заяўленая ў сегменце, можа быць нулявой у постсегментным кампаненце і аднавіць яе 
можна толькі па кантэкце. У такіх выпадках мы гаворым не пра іменны тэмы, а пра сегмент з паясняльна-тлума-
чальнай семантыкай. Іменны паясняльна-тлумачальны быў зафіксаваны ў беларускай мове радзей і склаў каля 
30 % ужыванняў: Раніца. Сонца над борам ўстае, светам зямлю ахапіла (Л. Геніюш); Па батаніцы праходзілі, 
памятае ён яшчэ і сёння пытанне Ваські Козела аб тычынках, песціках і рыльцах... Памятае пунсовую раз-
губленасць маладой выкладчыцы. Сорам і брыдота (В. Казько). У сувязі з адсутнасцю ў базавай частцы паяс-
няльнага карэлята, тэма прадстаўлена толькі ў сегменце, рэма ўключае ў сябе інфармацыю (прыкмету, харак-
тарыстыку, апісанне рэчаіснасці), якая звязвае дзве часткі ў звышфразавае сегментаванае адзінства: Мой Кіеў. 
Першае ўражанне – у тым усё, не раз успомненым дваццаць другім - доўгі мост на шырокім Дняпры, які мы 
пераязджаем, высокі бераг, густая зеляніна дрэў, золата купалоў з іскрыстымі крыжамі (Я. Брыль). З прыкладаў 
бачым, што ў канструкцыях без фармальных сродкаў сувязі назіраецца большае адасабленне сегмента ад базавай 
часткі. Аднак у залежнасці ад камунікатыўных інтэнцый аўтара ў сегментаваных структурах адбываецца працэс 
расчлянення структуры, а структурныя і семантычныя сувязі аднаўляюцца чытачом, у выніку чаго адбываецца 
інтэграцыя сегментаваных кампанентаў.

Такім чынам, можна зрабіць наступныя высновы: сегментаваныя канструкцыі характарызуюцца тэма-рэ-
матычнай або рэма-тэматычнай арганізацыяй элементаў, якія абумоўлены камунікатыўнай задачай; сегмент 
з’яўляецца тэмай, базавы кампанент заўсёды выступае ў якасці рэмы. Акрамя таго, у сегментаваных канструкцы-
ях без замяшчэнняў у базавай частцы, акрамя лексічных сродкаў, выкарыстоўваюцца такія нелексічныя сродкі, 
як інтанацыя (пытальная, паўза, вокліч). Даследаванне паказала, што сегментаваныя канструкцыі ў большасці 
выпадкаў прадстаўлены іменным тэмы, што сведчыць пра важнасць сінтагматычных сувязей у звышфразавым 
адзінстве. У беларускай мове, нягледзячы на яе сінтэтычнасць, сінтаксіс характарызуецца дастаткова ўстойлівымі 
сувязямі, актуалізацыя якіх адбываецца паступова. Іменны паясняльна-тлумачальны – з’ява факультатыўная, 
ужываецца на пісьме дзеля надання пэўных эмацыйных адценняў звышфразаваму адзінству.

Акрамя таго, сегментаваныя структуры – гэта не толькі актуалізаваныя намінатывы, выражаныя назоўнікам, 
аде таксама і інфінітывы, дэлібератыўныя звароты і колькасна-іменныя спалучэнні: Чакаць падарунак — вось 
гэта і ёсць шчасце (А. Макаёнак); Што да Сцяпана, дык ён, першы яшчэ пазалетась зладзіўшы каля папялішча 
зямлянку, ужо здолеў абжыць домік на дзве палавіны і ўзбіцца на такую-сякую гаспадарку (Г. Далідовіч). Як па-
казваюць прыклады, актыўнасць назоўнага склону можа праяўляцца ўскосна. У будове сучаснага сінтаксісу ўжо 
адпрацаваны спецыяльныя сінтаксічныя пазіцыі, аднак іх квантатыўныя характарыстыкі складаюць каля 10 % 
ад агульнай колькасці даследаваных сегментаваных адзінак. Высокая варыятыўнасць, наяўнасць мноства мадэ-
лей пабудовы сегментаванага выказвання, аказіянальнасць ужывання такіх структур у літаратурнай мове – усе 
вышэйназваныя фактары сведчаць пра няўстойлівасць такіх канструкцый, а таксама наяўнасць цесных сувязей 
паміж кампанентамі і слабую гатоўнасць актуалізацыі на пісьме.

У сучасным беларускім сінтаксісе назіраецца яшчэ адзін феномен – тэндэнцыя да дастынктнасці моўных 
сродкаў, якая выражаецца ў павелічэнні колькасці сінтаксічных структур з імпліцытнай семантыкай. Зме-
ны ў сучаным сінтаксісе абумоўлены функцыянаваннем закона моўнай эканоміі, што праяўляецца ў росце 
эліптычнасці сінтаксічных структур. Адным з праяўленняў тэндэнцыі да эканамічнасці сродкаў у мастацкіх 
творах на сінтаксічным ўзроўні з’яўляецца рэдукцыя, якая характарызуецца апушчэннем аднаго або некалькіх 
неабходных членаў сказа.

Сінтаксічная рэдукцыя – гэта канструкцыі з адсячэннем неабходнага семантычнага звяна ў сказе, які выража-
ецца імпліцытна. Напрыклад: Схапіла ў хаце плашч, боты і – следам (А. Петрашкевіч); Вот цяпер твайму бацьку 
вялікі гонар: вучанага сына судзіць будуць! I за што? За... (Г. Далідовіч). Як бачым, змест выказвання можна 
аднавіць толькі з кантэксту. Аналіз мастацкіх твораў паказаў, што ўсе выказванні з сінтаксічнай рэдукцыяй можна 
падзяліць на два тыпы: рэдукцыя галоўных і даданых членаў сказа. Праведзены аналіз паказвае, што ў большасці 
выпадкаў паддаюцца імпліцытнаму выражэнню выказнікі: Пастой тут, пасцеражы, каб з хаты… (І. Мележ); Ён 
той компас недзе (ужо не памятаю дзе) раздабыў, спачатку нас і ў таямніцу адзін, потым даверыўся мне, а я... 
(Я. Брыль). Ужыванне такіх канструкцый абумоўлена дынамічнымі працэсамі ў сінтаксісе, менавіта тэндэнцыяй 
да гутарковасці выказвання. Сінтаксічная рэдукцыя з элімініраванымі галоўнымі членамі сказа характэрна для 
літаратурнай мовы толькі ў тым выпадку, калі сэнс лёгка ўзнаўляецца з кантэксту.
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Акрамя таго, сінтаксічная рэдукцыя можа характарызавацца адсутнасцю даданых членаў сказа. Напрыклад: 
Вот цяпер твайму бацьку вялікі гонар: вучанага сына судзіць будуць! I за што? За...; Іншы раз сам з сябе дзівіўся: 
адкуль толькі што бярэцца ў галаве? Чаму яна на адно такая пустая, а на другое... (Г. Далідовіч).

Як паказаў аналіз, сінтаксічнай рэдукцыі паддаюцца як простыя, так і складаныя сказы, сярод якіх часцей за 
іншыя сустракаюцца эліптычныя канструкцыі з рэдуцыраваным выказнікам, што лёгка аднаўляецца з кантэксту. 
Акрамя таго, у сучасных мастацкіх творах сінтаксічная рэдукцыя праяўляецца ў апушчэнні такіх даданых членаў 
сказа, як дапаўненне і акалічнасць. Выкарыстанне сціснутых структур у мастацкіх творах сведчыць аб збліжэнні 
вуснай і  пісьмовай мовы, дэманструе тэндэнцыю да дэмакратызацыі і экспрэсівізацыі мовы.

Для кваліфікацыі і поўнага асэнсавання з’яў дынамічнага сінтаксісу неабходна выйсці за рамкі апісання 
сінтаксічнай структуры і ўлічваць пэўныя экстралінгвістычныя ўмовы, прагматычныя фактары і прынцы-
пы антрапацэнтрычнасці і эгацэнтрычнасці ў камунікатыўнай сферы, арыентаванай на падзел інфармацыі і яе 
актуалізацыю. Разгледжаныя сінтаксічныя змены выступаюць прамым адлюстраваннем культурных змен у гра-
мадстве. Сінтаксічная сістэма паступова падпарадкоўваецца пад патрабаванні сучасных носьбітаў мовы: даклад-
ны, зразумелы тэкст, не пазбаўлены экспрэсіўнасці.

На аснове праведзенага даследавання можна зрабіць вывад, што сучасная сітуацыя ў мове з’яўляецца моцным 
фактарам актуалізацыі і эканоміі сродкаў на сінтаксічным узроўні. У мастацкіх тэкстах выразна адлюстроўваюцца 
асноўныя спосабы рэалізацыі названай тэндэнцыі: сегментаванне і перарывістасць сінтаксічных структур, 
спрашчэнне канструкцый, магчымасць выразіць сэнс выказвання імпліцытна. Выкарыстанне такіх структур 
у мастацкіх творах сведчыць аб збліжэнні вуснай і пісьмовай мовы, дэманструе тэндэнцыю да дэмакратызацыі 
і экспрэсівізацыі мовы.
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В современном мире владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 
компетентности студента, ученого, личности. Иностранный язык в экологическом образовании выступает 
средством достижения взаимопонимания, способом обмена опытом, а также продвижения достижений на 
международной арене. Вследствие этого большое внимание уделяется формированию у студентов-экологов 
профессиональной иноязычной коммуникационной компетенции. 

In modern world the foreign language is an integral part of the professional competence of the student, scientist 
and personality. A foreign language in environmental education is a means of achieving mutual understanding, a 
means of exchanging experience, as well as promoting achievements in the international arena. As a result, much 
attention is paid to the formation of the professional foreign language communication competence of students-
ecologists.

Ключевые слова: экологическое образование, студент-эколог, профессиональная компетентность, професси-
ональная иноязычная коммуникативная компетенция, языковой дискурс.




