
ин/-ка», dezelan/-ka «сельск-ий/-ая житель/-ница», kmetac, kmetic/-ek, 
km etavz/-ar, paver, kmet/-ica «крестьян-ин/-ка»; 6) в зависимости от 
временного признака: kolonist, naseljen-ec/-ka «поселен-ец/-ка», odselje- 
пес «переселенец», stanoval-ec/-ka «жил-ец/-ичка, постоял-ецЛица, квар- 
тирант/-ка», staroselec «первожитель»; 7) в зависимости от исконности 
проживания: tuj-ec/-ka «иностран-ец/-ка», inozem-ec/-ka «инозем-ец/-ка,
чужезем-ец/-ка», domacin-ec «уроженец, туземец», domacinka «уроженка, 
туземка», em igrant/-ka «эмигран^/-ка», im igrant/-ka «иммигрант/-ка»;

■8) в зависимости от специфики жилья: m ostiscar «житель свайной по

стройки», jam gr «пещерный житель»; 9) nebescan/-ka «небожитель/-ни- 
ца». Выделенные группы слов нуждаются в специальном рассмотрении.

1 Cm.:  С у п р у н  А. Е. Сопоставительно-типологический анализ лексики // Методы 
изучения лексики. Минск, 1975.

2 Cm.:  К о т  н и к  Я. Словенско-русский словарь. Любляна, 1972; Slovar slovenskega 
jezika. Ljubljana, 1970—1979.

3 П р е т н а р  Я. Русско-словенский словарь. Любляна, 1973.

Л. I. БУРАК

БЯЗЗЛУЧНІКАВАЕ ПАЯСНЕННЕ ПРЭД ЫКАТЫУНЫХ АДЗІНАК

Бяззлучйікавае паясненне прэдыкатыўных адзінак рэалізуецца ў 
межах пэўных складаных канструкцый, якія даволі часта ўжываюцца ў 
сучаснай беларускай мове. Найболып выразна гэта паясненне выяўляец- 
ца ў форме тлумачальных, выясняльных і заключальных прэдыкатыўных 
частак, якія ўваходзяць у састаў бяззлучнікавага складанага сказа, дзе 
яны займаюць фіксіраваную пазіцыю, закрываючы сабой яго структуру. 
У гэтых прэдыкатыўных частках змяшчаецца дадатковае паведамленне, 
у выніку чаго яны не могуць быць матываваныя без той прэдыкатыўнай 
часткі, да якой прымацаваны ў бяззлучнікавым складаным сказе (такую 
частку звычайна лічаць стрыжнёвай).

Т л у м а ч а л ь н ы я  прэдыкатыўныя часткі раскрываюць і тлума- 
чаць агульны змест стрыжнёвай часткі бяззлучнікавага складанага ска
за. Дадатковае тлумачэнне дасягае максімальнай выразнасці, калі ў тлу- 
мачальнай частцы знаходзіцца займеннік гэта, які абагульняе змест 
стрыжнёвай часткі і ўжываецца ў значэнні ўказальнай часціцы. Служа- 
чы анафарычнай скрэпай паміж прэдыкатыўнымі часткамі, гэты займен- 
нік-часціца размяшчаецца ў пачатку тлумачальнай часткі, мае низмен
ную форму і выконвае адну і тую ж  функцыю, не займаючы пазіцыі га- 
лоўнага або даданага члена сказа: Чуць-чуць дрогне і пральецца чыр- 
вань на ўсхо д зе— гэта неба ўсміхнецца людзям і прыродзе (Я- Колас. 
Усход сонца). Загараюцца зоры-агні новых фабрык, заводаў, палацаў,— 
гэта крочыць па нашай зям лі пяцігодкаю новаю праца (М. М ашара. Ida- 
мяці Заслонава). Параўн.: А ле вось у птушыны шчэбет уварваўся не 
лясны гук  — падрабляючыся пад спевы птушак, гэта высвістваў чалавек 
(P. Мурашка. Салаўі святога П алікара), дзе перад анафарычнай скрэ
пай знаходзіцца паўпрэдыкатыўная адасобленая канструкцыя, якая ад- 
носіцца да тлумачальнай часткі і свабодна размяшчаецца ў яе структуры. 
У гутарковай мове і мове мастацкай літаратуры замест анафарычнай 
скрэпы гэта можа выкарыстоўвацца анафарычная скрэпа то: Ж вавы го- 
ман узняўся ў  наваколлі,— то прачнулася птушынае царства (Гутарко- 
вая мова). Чутна рэха ў  бары — то іграе баян (А. Куляшоў. Толькі ўпе- 
рад). Пранізвае цішу сярэбраны свіст — то далі калыша гудком машы- 
ніст (K- Буйло. У дарозе). Калі дадатковае тлумачэнне суправаджаецца 
рознымі суб’ектыўнымі адценнямі, то перад анафарычнымі скрэпамі раз- 
мяшчаюцца адпаведныя мадальныя словы, напрыклад: Аднекуль данес-
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лася песня — магчыма, гэта спявалі начлежнікі, рассеўшыся вакол яр- 
кага вогнішча (К. Чорны. Праз гады). У баку Аляксандраўскага ры нку  
ён прыкмеціў чорныя плямкі — безумоўна, то былі рамізнікі (Ц. Гартны.. 
Сокі цаліны). Зям лю  пад нагамі зноў затаўклі выбухі,— напэўна, то сма- 
лянула  «кацюша» або шасціствольны нямецкі мінамёт (B. Быкаў. Адна 
ноч).

Неабходна адзначыць, што анафарычныя скрзпы не з ’яўляюцца аба- 
вязковым канструктыўным кампанентам тлумачальнай прэдыкатыўнай 
часткі бяззлучнікавага складанага сказа. У радзе выпадкаў гэтыя срод- 
кі сувязі адсутнічаюць і толькі падразумяваюцца на аснове ўсяго кан- 
тэксту. Аднак адсутнасць анафарычных скрэп паслабляе бяззлучнікавук> 
сувязь, ад чаго характар дадатковага тлумачэння праяўляецца менш вы- 
разна: Грае ў вёсцы труба — выганяе пастух (М. Чарот. Касавіца). Ka- 
сілкі стракочуць — ідзе сенакос (K. Буйло. У дарозе). За акном замука- 
л і каровы-— вяртаўся з пашы статак (I. Шамякін. Глыбокая плынь)„ 
Тлумачальная частка ў такіх сказах можа мець гранічна сціслую, эка- 
номную форму: Чорны цень закрывав зоркі — самалёт! (Звязда). Tpa- 
шчаць тэлефонныя званкі — гарком партыі (Я- Скрыган. Пыл, вінтарэз- 
ка і дзікунскае права скіфаў). Канструкцыі ж  з анафарычнымі скрэпамі 
такой уласцівасцю не валодаюць.

Сустракаюцца выпадкі, калі дадатковае тлумачэнне суправаджаецца 
вылучальным адценнем. У гэтым разе тлумачальная частка ўдакладняе і 
канкрэтызуе змест стрыжнёвай часткі бяззлучнікавага складанага сказа: 
Ж онка рабіла работу болей лёгкую і далікатную: яна падбірала і перабі- 
рала пер’е (Я- Колас. У чым іх сіла). Трупа дзяцей захапілася планами 
штучнага абваднення: яны адводзяць ваду з ручая на больш высокія. 
месцы (K. Крапіва. Вясна). Стары пуцявы абходчык і ў  непагадзь быў  
на пасту — ён рабіў чарговы аб'ход свайго ўчастка (Я. Васілёнак. Сем- 
сот дваццаты кіламетр). У залежнасці ад таго, што падобнае тлумачэнне 
звязана з аднымі і тымі паняццямі, у прэдыкатыўных частках бяззлучні- 
кавага складанага сказа заўсёды ёсць суадносныя паміж сабой слова- 
формы.

В ы я с н я л ь н ы я  прэдыкатыўныя часткі раскрываюць сутнасць або- 
ўнутраны сэнс пэўнай з’явы ці падзеі, пра знешнія асаблівасці якой па- 
ведамляецца ў стрыжнёвай частцы бяззлучнікавага складанага сказа. 
Атрымліваецца, што выясняльная частка з’яўляецца як бы вынікам, які 
не выводзіцца непасрэдна са зместу стрыжнёвай часткі, а служыць да- 
датковым паведамленнем адносна гэтага зместу. Адзначаная ўласцівасць. 
непарыўна звязана з адсутнасцю ў стрыжнёвай частцы адпаведных кам- 
панентаў, якія служылі б прамой асновай для ўзнікнення таго, пра што 
гаворыцца ў выясняльнай частцы. Месца ж «адсутнага апорнага слова ў 
такім разе займае другое слова, якое як бы ўбірае ў сябе яго семанты- 
ку», сведчачы аб тым, што сінтаксічная сувязь паміж прэдыкатыўнымі 
часткамі «дапускае якіясьці толькі падразумяваемыя, але зусім не апу- 
шчаныя звенні»1 і ад таго набывае своеасаблівы перарывісты характар. 
У якасці кампанентаў з падобнай семантыкай звычайна ўжываецца 
выказнік (адзін ці разам з падпарадкаванымі яму даданымі членам! 
с к а за ) .

Назіранні паказваюць, што выказнік стрыжнёвай часткі бяззлучніка- 
вага складанага сказа часцей за ўсё выражаецца непераходнымі дзея- 
словамі абвеснага ці загаднага ладу са значэннем успрыняцця або дзе
яння, што адбываецца з мэтай атрымаць пэўнае ўспрыняцце. У выясняль
най ж а частцы паведамляецца аб тым, што атрымліваецца ў выніку гэ
тага ўспрыняцця: Грышка азірнуўся — наўкола нікога не было (М. Ч а
рот. Свінапас). Міхаська прыслухаўся  — нічога не чуваць (А. Кулакоў- 
скі. Міхаськаў экзамен). Ачнуўся Гамыра — каля яго злы я твары сялян  
(Я. Колас. На «святой зямлі»). П аглядзіце на нашы сады — наліўныя  
плады сабіраюць садоўніка рукі (П. Панчанка. Ha роднай зямлі). Іншы 
раз выказнік стрыжнёвай часткі можа быць выражаны «ўсечанай» фор- 
май дзеяслова з імгненным значэннем: Зірк  — сусед яго Вінцэнт (Я. Ko-



лас. «Святы Ян»), З ір к — стаіць Карусь Д зівак  (Я- Колас. За дож дж ). 
Аднак такія канструкцыі заўсёды належаць да размоўнага стылю.

Радзей сустракаюцца выпадкі, калі выказнік стрыжнёвай часткі вы- 
ражаецца дзеясловамі са значэннем руху. У такім разе выясняльная 
частка змяшчае паведамленне, якое раскрывае сэнс таго ўспрыняцця, 
што суправаджае гэты рух або адбываецца ўслед за ім: Зноў я крону па 
іржышчы — кругом снапы, снапы, снапы (М. М ашара. Хутка восень). 
Раніцай у  сад я выйшаў — ланцужком слядочкі (П. Прануза. У нашым 
садзе). Я  — да акна: аўтобус (М. Ракітны. Чырвоны аўтобус).

З а к л ю ч а л ь н ы я  прэдыкатыўныя часткі служаць дадатковым па- 
ведамленнем, якое падагульняе тое, пра што гаворыцца ў стрыжнёвай 
частцы бяззлучнікавага складанага сказа. Часцей за ўсё такое падагуль- 
ненне з’яўляецца спадарожным, але заканамерным вывадам або заклю- 
чэннем адносна зместу стрыжнёвай часткі: Светлая галоўка мыслямі за
нята,— многа ўсякіх думак у  вачах Ігната! (Я. Колас. У школу). Зязю- 
л я  мала кукавала ,— не усе дадому вернуцца сыны (П. Прыходзька. На 
крутым беразе). Дзверы  ў  хаце зарыпелі,— сустракайце бабыля! 
(П. Броўка. Кацярына). У збожжа ўсякае ніва ўбралася ,— хараства там 
якога няма! (Я. Купала. Л ета). Асабліва выразна праяўляецца характар 
дадатковага заключэння, калі заключальная частка мае ўстойлівую ці 
тыпізаваную форму: Нехта добры ўзяў прыцэл, нічога не скажаш (A. Ky- 
лакоўскі. Расце мята пад акном). Позна ўжо — нічога не зробіш  (М. За- 
рэцкі. Сцежкі-дарожкі). Брычка двойчы павярнула, тры ўжо мосцікі мі- 
нула і спынілася — канец! (Я. Колас. Сымон-музыка). К аля асабняка 
раздаўся свіст гудка: стоп! (А. Александровіч. Цені на сонцы). Такім жа 
выразным і эмацыянальна насычаным з’яўляецца дадатковае заключэн- 
не, калі ў заключальнай частцы ёсць спецыяльныя часціцы: У даль пра- 
ляцелі юнацкія годы, дзе іх дагоніш! (МУГанк. Юнацкія гады). Яна ўпар- 
та маўчыць — ну, што ты возьмеш з бабы (Я. Колас. На ростанях). Па- 
раўн.: А пра галоўнае я і забыўся, во памяць курыная! (М. Лынькоў. 
На чырвоных лядах). Даверлівы мі мы зрабіліся ў  апошні момант — вось 
у чым наша памылка (I. Ш амякін. Глыбокая плынь), дзе пры дапамозе 
часціц заключэнню надаюцца ўказальнае або ўказальна-азначальнае ад- 
ценні. Акрамя часціц у заключальнай частцы нярэдка знаходзяцца пры- 
слоўе наогул (увогуле) і спалучэнне такім чынам, якія ўзмацняюць ка- 
тэгарычнасць заключэння, але зніжаюць яго эмацыянальную афарбоўку: 
Тата нічога не забыў, ён наогул ніколі нічога не забывав (Я. Васілёнак. 
Дзяўчынка і транзістар). Хлопец ішоў і любаваўся палескімі краявідамі, 
яму ўвогуле падабалася Палессе (У. Краўчанка. Вясна на Палессі). Са
мым надзённым пытаннем рэвалюцыйнай барацьбы ў  той час з ’яўлялася  
ліквідацыя астаткаў прыгонніцтва, звяржэнне самадзяржаўя; такім чы
нам, краіна непасрэдна стаяла перад буржуазной, а не перад сацыялі- 
стычнай рэвалюцыяй  (Гісторыя КПСС). Знаходзячыся на стыку прэды- 
катыўных частак, спалучэнне такім чынам набліжаецца па сваёй функ- 
цыі да далучальных злучнікаў.

У радзе выпадкаў заключальная частка з’яўляецца не заканамерным, 
а магчымым або верагодным вывадам ці заключэннем адносна зместу 
стрыжнёвай часткі бяззлучнікавага складанага сказа. У такую частку 
заўсёды ўключаюцца мадальныя словы відаць, мусіць, няйначай і інш., 
якія, пераводзячы заключальнае паведамленне ў пэўны мадальны план, 
выразна адцяняюць яго дадатковы характар: Доўгія  жытнія снапы слаба  
звязаны перавяслам і— відаць, жаў нехта нядужымі рукамі (I. Пташні- 
каў. Тартак). Хлопцу не далі дагаварыць — мусіць, нехта закрыў рот 
(I. Мележ. Людзі на балоце). Далей, на глыбіні, вада ўсё халаднела  — 
мабыць, б ілі з зям лі крыніцы  (А. Асіпенка. Вогненны азімут). У густым 
ельніку пачулі зусім блізка моцны лопат крылаў; здавалася, нейкая вя- 
лізная птушка заблыталася ў галінах і не можа адтуль выбрацца 
(Я. Маўр. Палескія рабінзоны). М адальныя словы могуць размяшчацца 
не толькі ў пачатку заключальнай часткі, дзе яны выступаюць як свое- 
асаблівыя семантычныя скрэпы яе са стрыжнёвай часткай, але і ў сярэ-



дзіне або ў канцы гзтай часткі: Дыхае спёкай зям ля  — будзе, напэўна, 
дождж (П. Глебка. Арка над акіянам). Сланяюцца сланы ў  дж унглях на 
Цэйлоне, цэйлонскі чай яны, знаць, возяць і па сёння (П. Панчанка. Пра- 
едзь альбо прайдзі). Тады Насту клікнулі — Махорка, мусіць (I. Пташ- 
нікаў. Тартак). У адрозненне ад папярэдніх канструкцый тут мадальныя 
словы выконваюць толькі сваю ўласную функцыю.

Бяззлучнікавыя складаныя сказы з тлумачальнымі, выясняльнымі і 
заключальнымі часткамі маюць двухчленную закрытую структуру. Гэтыя 
часткі ў адносінах да стрыжнёвай часткі вызначаюцца рэальнай ці па- 
тэнцыяльнай мадальнасцю і абазначаюць з ’явы і падзеі ў плане аднаго 
і таго ж  часу (часцей) або ў плане розных часоў (радзей). Прэдыкатыў- 
ныя часткі, аб’яднаныя ў бяззлучнікавым складаным сказе закрытай 
структуры, маюць разнатыпную будову, семантычна разнародныя; яны 
па-рознаму звязаны паміж сабой і па-рознаму суадносяцца з тым цэлым, 
якое ўтворана ў выніку іх аб’яднання. Кожная частка выконвае сваю 
функцыю і не можа перадаць яе другой частцы, паколькі адносіны адной 
часткі да другой не такія, як адносіны другой часткі да першай.

Дадатковы характар прымацаваных частак, іх граматычная разна- 
тыпнасць і семантычная іншапланавасць са стрыжнёвай часткай нада- 
юць ім большую самастойнасць, а ўсяму сказу перарывістую арганіза- 
цыю. Безумоўна, сінтаксічная сувязь тут «не прамалінейная, а перары- 
вістая» па прычыне «нечаканага суседства або эліптычнага прымыкан- 
ня» аб’яднаных частак. Яна не толькі падкрэслівае адпаведныя «зрухі» ў 
арганізацыі выказвання, але і паказвае, што прадметы і з’явы асвятля- 
юцца як бы «з другога боку, з новага пункту гледжання»2. Асабліва ярка 
выяўляецца перарывісты характар сувязі ў інтанацыйным афармленні 
прэдыкатыўных частак бяззлучнікавага складанага сказа. Гэтыя часткі 
адрозніваюцца зменамі руху і вышыні асноўнага тону, яго інтэнсіўнасцю, 
тэмпам і асобым тэмбрам. Назіранні паказваюць, што прымацаваныя 
часткі маюць больш яркую інтанацыю ў параўнанні са стрыжнёвай част
кай. Гэта інтанацыя «з’яўляецца як бы заключным акордам» прымацава- 
най часткі, які сведчыць аб тым, што яна хаця і прымацоўваецца ў вы- 
глядзе дадатковага паведамлення, але выражае звычайна «галоўную, вя- 
дучую думку ўсяго выказвання»3. Паміж аб’яднанымі часткамі ў сказе 
існуе працяглая эмацыянальная паўза, якая суправаджае інтанацыйнае 
афармленне своеасаблівай перарывістасцю і паказвае на матываваны 
характар прымацаванай часткі. У такую паўзу часта ўкладваецца «новы 
сэнсавы змест, які раскрывае тое, пра што не сказана ў сказе»4, а гэта 
значыць, што паўза выкарыстоўваецца як адпаведны элемент суб’ектыў- 
на-ацэначнага парадку.

Перарывістае афармленне структуры бяззлучнікавага складанага 
сказа ўзмацняе экспрэсіўнасць змешчанага ў ім паведамлення. Усякая 
экспрэсіўнасць садзейнічае выдзяленню інфармацыі, якая перадаецца 
прэдыкатыўнымі часткамі, павышае яе камунікатыўную дзейснасць. Вось 
чаму такія бяззлучнікавыя складаныя сказы актыўна ўжываюцца ў су
часнай беларускай мове і займаюць надзейнае месца ў сістэме яе стылі- 
стычных сродкаў.
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