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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2011
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МОВАзНАўСТВА

УДК 808.26-56

н. У. чАйКА 

ЭЛІПТЫЧНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ З АДНАРОДНЫМІ ВЫКАЗНІКАМІ

Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма танка

(Паступіў у рэдакцыю 15.03.2011)

Пытанне пра структурную арганізацыю канструкцый з эліпсісам дзеяслова актуальнае ў су- 
часным сінтаксісе. Будова эліптычных сказаў вывучалася пераважна ў межах структурнай 
сінтаксічнай школы. Былі даследаваны наступныя аспекты праблемы эліпсіса:

размежаванне з’яў сінтаксічнага нуля і эліпсіса (А. Я. Сядзельнікаў, Л. І. Бурак, J. Panenova, 
K. Kearns, A. Wilhelm, M. Lehman і інш.);

вызначэнне інварыянтных сінтаксічных мадыфікацый (у тым ліку і эліптычных) (В. Вардуль, 
А. Ісаева, W. Müller, A. Corr, S. Dentler і інш.);

кваліфікацыя эліпсіса, рэдукцыі і збыткоўнасці як з’яў аднаго парадку (А. У. Грудзева, J. Jose, 
S. Dentler і інш.);

структура эліптычных канструкцый у параўнальным аспекце (W. Lechner, M. McShane,  
J. Merchant, A. Uniszewska, M. McShane і інш.);

эліпсіс і дэтэрмінацыя (Е. М. Шыраеў, В. С. Грыгор’ева, Т. І. Мунгалава і інш.).
Нягледзячы на значную колькасць прац па праблеме, многія важныя пытанні не атрымалі 

належнай распрацоўкі. Патрабуюць спецыяльнага вывучэння структурна-сінтаксічныя ўмовы 
функцыянавання канструкцый з эліпсісам дзеяслова. Тэорыя інварыянтных структур (В. Вар- 
дуль, А. Ісаева, W. Müller, A. Corr, S. Dentler і інш.) дала магчымасць вызначыць зыходныя мадэлі  
эліптычных сказаў. Аднак пры гэтым не атрымалі вывучэння сістэмныя фактары функцыянавання 
названых канструкцый. Адсутнасць дзеяслова часта надае ім неадназначны характар. Таму па- 
трабуюць вывучэння сінтаксічныя сродкі рэалізацыі семантыкі ў канструкцыях з эліпсісам дзея- 
слова – сродкі пашырэння і ўскладнення структуры, у прыватнасці аднародныя выказнікі. Таксама 
неабходна выявіць узроўні арганізацыі сінтаксічных адзінак, да якіх належаць структурна-семан- 
тычныя паказчыкі, і сінтаксічныя сувязі і адносіны паміж аднароднымі эліпсаваным і матэрыяльна 
выражанымі выказнікамі. Сказанае вышэй абумоўлівае мэту даследавання ў артыкуле – аналіз 
структурнай арганізацыі эліптычных канструкцый з аднароднымі выказнікамі. У адпаведнасці 
з мэтай даследавання ставіліся і вырашаліся наступныя задачы:

выявіць структурныя віды канструкцый з эліпсісам дзеяслова;
даследаваць сінтаксічныя сувязі і адносіны паміж аднороднымі (эліпсаваным і матэрыяльна 

выражаным) выказнікамі;
прааналізаваць сродкі сінтаксічнай сувязі паміж аднароднымі (эліпсаваным і матэрыяльна 

выражаным) выказнікамі;
вызначыць моўныя мезанізмы, што рэгулююць функцыянаванне эліптычных канструкцый  

з аднароднымі выказнікамі. 
Аб’ектам даследавання выступае з’ява эліпсіса ў сінтаксічнай сістэме беларускай мовы. 

Прадметам даследавання – эліптычныя канструкцыі з аднароднымі выказнікамі, а таксама 
сінтаксічныя сувязі і адносіны ў названых канструкцыях. 
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Пры аналізе эліптычных канструкцый выкарыстоўваўся пераважна апісальны метад, які 
дазволіў выявіць найбольш агульныя рысы аб’екта даследавання і зрабіць адпаведную класі- 
фікацыю. Таксама ўжываліся метады кампанентнага аналізу і статыстычны. 

Назіраюцца канструкцыі, у якіх эліпсуецца адзін з аднародных выказнікаў. Сінтаксічныя 
адносіны паміж эліпсаваным і матэрыяльна выражаным выказнікам залежаць ад характару 
сінтаксічнай сувязі паміж імі (а гэта, як правіла, разнавіднасці паратаксічнай сінтаксічнай су- 
вязі – з’яднанне, раз’яднанне або далучальная сувязь). Асновай функцыянавання падобных кан- 
струкцый выступае сэнсавая спалучальнасць лексем, што замяшчаюць сінтаксічныя пазіцыі 
матэрыяльна выражанага і эліпсаванага выказнікаў. На рэалізацыю адпаведнай семантыкі 
эліпсаванага дзеяслова ў значнай ступені ўплывае характар сінтаксічных адносін. 

Часта эліпсаваны і матэрыяльна выражаны выказнікі звязваюцца пры дапамозе сінтаксічнай 
сувязі з’яднання, і пры гэтым паміж імі ўсталёўваюцца адносіны паслядоўнасці: Пасля вучобы 
ў акадэміі Мікалай – у свой родны калгас і адразу пачаў працаваць («Звязда»); Аўтаматчык 
падыходзіць і – чаргой угару, па голлі (В. Быкаў); Рабочыя закончылі засыпаць кар’ер і – дахаты 
(А. Жук). Рэалізацыя семантыкі эліпсаванага дзеяслова адбываецца дзякуючы ўзаемадзеянню 
матэрыяльна выражаных дзеясловаў і залежных кампанентаў эліпсаванага выказніка: у калгас 
і потым працаваць, падыходзіць і затым чаргой угару, закончылі засыпаць і пасля дахаты. 

Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне матэрыяльна выражанага выказніка і акалічнасцей групы 
эліпсаванага абумоўлівае выбар лексемы на месца незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі: Мусіць, 
пералез цераз плот і – у двор да старасты (В. Быкаў). На паслядоўнасць падзей у падобных 
сказах указвае і аднародны выказнік, што знаходзіцца першым у радзе і прадвызначае семантыку 
эліпсаванага: Мар’яна! – рэзкі боль нясцерпны // Апёк раптоўна, як агнём. // яна ўсхапілася 
з пасцелі // І – за пярэгарадзь кулём (Н. Гілевіч); трэба, не марудзячы, выкарыстаць гэты 
перанос, падняць людзей і – рыўком цераз балота, на вышыню (В. Быкаў); я неяк устаў і – цераз 
плот, бліжэй да хаты (В. Быкаў). Акалічнасці з лакатыўным значэннем за пярэгарадзь; цераз 
балота; цераз плот таксама выконваюць немалаважную ролю ў функцыянаванні эліптычных 
канструкцый: яны ўдакладняюць або паясняюць семантыку эліпсаванага дзеяслова. 

У канструкцыях, дзе эліпсаванаму дзеяслову папярэднічаюць некалькі выражаных аднарод- 
ных, паказчыкам семантыкі выступае, як правіла, кампанент з лакатыўным значэннем. Гэта 
абумоўлена нязначнай ступенню спалучальнасці кампанентаў з лакатыўным значэннем, што 
стварае спрыяльныя ўмовы запаўнення незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі выказніка лексемай 
канкрэтнай лекіка-семантычнай групы: Мне ён пра гэта не сказаў нічога, у першы выхадны 
ўзяў у Сяльцы фурманку, вучня, таго пераростка, што пілаваў з ім дрэва, – і зноў у Княжава  
(В. Быкаў); Аж глушыць птушыны грай прылётны! // Па жаўруковаму званку // вясна кужэльныя 
палотны // Скачала ў трубы – і ў раку (Н. Гілевіч); тады і ўзнікла думка ў Бэнся: // «А што, каб 
Кротаву дачку // Апрацаваць у пэўным сэнсе // Ды і Сцяпану пад руку!» (Н. Гілевіч); Ён (юрка) 
толькі паплямкаў губамі, падкручыў ножкі і зноў у краіну духмяных рамонкаў, сасновых сцен ды 
бясконцай і цёплай зеляніны (Я. Брыль). 

Выклікаюць цікавасць выпадкі, калі ў канструкцыях эліпсуюцца абодва аднародныя вы- 
казнікі адначасова. У падобных сказах паказчыкамі семантыкі выступаюць лексемы ў сінтак- 
січнай пазіцыі акалічнасці, што адносяцца да розных аднародных эліпсаваных выказнікаў: 
«Даруйце!» – згроб купюру ў жменю. // І ў дзверы ледзьве не бягом. // яна – на ганак праз імгненне, //  
А там – на вулку наўздагон (Н. Гілевіч). 

На паслядоўнасць падзей часам указваюць злучнікі і (ды). Прычым у такіх выпадках першы 
выказнік звычайна матэрыяльна выражаны, а другі – эліпсаваны: я завязаў вяшчмяшок і – на 
станцыю (В. Быкаў); Мяне скруцілі ды – у бліндаж (В. Быкаў); Прывяжы каня пакуль – ды ў хату 
(І. Мележ); Уніз, уніз вядзі і – праз яр (А. Петрашкевіч); Можа, гэтак жа разам сядзем заўтра 
ў санітарную машыну і ў тыл, прэч ад танкаў, агню і бясконцых трывог (В. Быкаў); вазьму світу 
на плечы – ды ў белы свет! Куды душа павядзе (І. Мележ). 

У выпадку, калі структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж эліпсаваным і выражаным вы- 
казнікамі недастаткова выразнае, то ў адносіны семантычнай спалучальнасці ўступаюць лек- 
семы, што запаўняюць сінтаксічныя пазіцыі даданых членаў сказа: А мяне ранічкай у другую 
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«трыццацьчацвёрку» перасадзілі, зноў рычагі ў рукі і – упярод, за Радзіму (В. Быкаў); Рукамі 
і зубамі за кавалак зямлі трымаецца і пра камунізм яшчэ (А. Дудараў). 

Рад аднародных выказнікаў можа ўключаць тры і больш кампаненты. Семантычнае ўзаема- 
дзеяне ў гэтым выпадку ахоплівае матэрыяльна выражаныя выказнікі і залежныя кампаненты  
з лакатыўным значэннем: Пятрок борздзенька надзеў кажушок у рукавы, адчыніў дзверы і ў 
сенцы (В. Быкаў); Дык вось, заканчвай і абараняй свой дыплом і сюды, у наш «Маяк» (А. Макаёнак); 
Старую ў час блакады ў лесе // Забралі злыдні – і на здзек, // За белы свет у рабства звезлі, – // там 
ад пакут і згасла дзесь (Н. Гілевіч); немцы блізка падпусцяць, асвецяць ракетамі – і з кулямётаў 
(В. Быкаў). Эліпсавацца ў падобным выпадку можа любы выказнік у радзе аднародных членаў. 

Сінтаксічная функцыя кампанентаў тыпу да сяброў і да мяне ў эліптычных сказах таксама 
функцыянальна абумоўлена. Яны могуць выступаць і ў якасці дапаўнення і акалічнасці ў залеж- 
насці ад сінтаксічных умоў: вечар, //Сонца на заходзе. // Гоніць Федзя статак свой. // Прыганяе 
да аборы // І адразу да сяброў (П. Броўка); А раніцай гэтыя бандыты ўвальваюцца ў кантору і – 
да мяне з кароткімі гужамі (М. Матукоўскі). Як бачна, заканамернасці функцыянавання эліп-
тычных канструкцый прадугледжваюць стварэнне неабходных умоў для рэалізацыі семантыкі 
эліптычных канструкцый, у дадзеным выпадку гэта семантыка-сінтаксічнае ўзаемадзеянне 
кампанентаў, асновай для якога выступае паратаксічная сінтаксічная сувязь.

На аснове сінтаксічнага з’яднання паміж аднароднымі выказнікамі зрэдку ўсталёўваюцца 
адносіны адначасовасці. Рэдкасць выкарыстання падобных сказаў абумоўлена абмежаваннямі 
ў сэнсавым узаемадзеянні выказнікаў, што знаходзяцца ў адносінах адначасовасці. Узаемадзеянне 
ў падобных сказах часцей ахоплівае структурна-граматычную арганізацыю сінтаксічнай адзінкі, 
радзей – сэнсавую. Канструкцыя тыпу Міхась – доўга на раку за вёскай... мае неадназначны 
характар. Тут можа ўжывацца дзеяслоў са значэннем ісці, ехаць, бегчы і інш. Структурна-
сэнсавае ўзаемадзеянне эліпсаванага і выражанага выказнікаў дазваляе рэалізаваць неабходную 
семантыку і функцыянаваць у якасці паўнацэннай камунікатыўнай адзінкі: Міхась доўга – на 
раку за вёскай і адарвацца не можа (Б. Мікуліч).

Паміж эліпсаваным і матэрыяльна выражаным выказнікам часам усталёўваюцца прычынна-
выніковыя адносіны: Піліп яшчэ здалёк убачыў постаці двух афіцэраў на ўзмежку – і назад, 
у лес (У. Паўлаў); Іван Пятровіч Сяднёў вельмі любіў дзяцей і менавіта таму трыццаць гадоў – 
школьным настаўнікам («настаўніцкая газета»). Прычынна-выніковыя адносіны прадвызна-
чаюць лексічнае напаўненне незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі выказніка: убачыў афіцэраў 
і таму (вярнуўся) назад, у лес; любіў дзяцей і таму (працаваў) школьным настаўнікам. Як бачна, 
структурна-сэнсавая абумоўленасць выступае важным фактарам функцыянавання канструкцый  
з эліпсісам дзеяслова. 

Назіраюцца выпадкі, калі абодва эліпсаваныя аднародныя выказнікі маюць блізкае значэнне. 
У падобных сказах лексемы, што запаўняюць сінтаксічныя пазіцыі акалічнасцей, выступаюць 
асноўнымі паказчыкамі семантыкі эліпсаваных дзеясловаў: я праз слухавое акно і па даху – на 
гарод (В. Быкаў). Названыя сказы маюць неадназначную кваліфікацыю ў сінтаксісе. Некаторыя 
даследчыкі (В. К. Пакусаенка, А. Ф. Прыяткіна) лічаць, што падобныя сказы не з’яўляюцца 
ўскладненымі і таму маюць адну сінтаксічную пазіцыю выказніка – незамешчаную ў дадзеным 
выпадку. Аднак злучнік і ў такіх сказах злучае не аднародныя акалічнасці (кампаненты праз 
слухавое акно і па даху не з’яўляюцца аднароднымі), а менавіта эліпсаваныя выказнікі, і таму 
падобныя сказы адносяцца да ўскладненых (Л. І. Бурак). У няўскладненых канструкцыях у ад- 
носіны аднароднасці ўступаюць акалічнасці, прычым сувязь паміж імі можа быць як злучальнай, 
так і далучальнай: Максім разам са мной – на работу і, акрамя таго, – у лес, на рыбу, на паляванне 
(Я. Васілёнак). 

Узаемадзеянне матэрыяльна выражанага і эліпсаванага выказнікаў часам адбываецца на 
аснове сінтаксічнай сувязі раз’яднання. Паміж выказнікамі ў гэтым выпадку выражаюцца ад-
носіны неадпаведнасці: Мікола доўга – у начную цемру, аднак нічога не заўважыў (І. Чыгрынаў). 
Канструкцыя Мікола – у начную цемру… з’яўляецца неадназначнай і можа змяшчаць дзеясловы 
з рознай семантыкай – пайшоў, панёс, паглядзеў. Паказчыкам семантыкі ў дадзеным выпадку 
выступае лексема, што замяшчае сінтаксічную пазіцыю матэрыяльна выражанага аднароднага 
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выказніка не заўважыў, якая на аснове сэнсавага ўзаемадзеяння (у дадзеным выпадку неад-
паведнасці падзей) «выбірае» лексему на месца незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі. Семантыка 
эліпсаванага дзеяслова абумоўлена структурна-сэнсавым узаемадзеяннем дзеяслова не заўва-
жыць і залежнага кампанента ў цемру. 

Адносіны неадпаведнасці рэалізуюцца таксама пры дапамозе ўступальнага злучніка хоць: 
Мы ж, на жаль, гісторыю нашага беларускага балета амаль не ведаем, хоць у тэатр – часта 
(ЛіМ). Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж матэрыяльна выражаным выказнікам і за- 
лежнымі кампанентамі групы эліпсаванага канкрэтызуе семантыку эліпсаванага дзеяслова. 

Неабходна адзначыць, што структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж эліпсаваным і матэ- 
рыяльна выражаным выказнікам не можа рэалізавацца на аснове сінтаксічнай сувязі пераз’яд-
нання. Гэта абумоўлена абсалютнай семантычнай аднапланавасцю і лагічнай адназначнасцю 
як выказнікаў, так і залежных ад іх акалічнасцей. Таму пры эліпсісе дзеяслова ў падобных 
канструкцыях пачынаюць узаемадзейнічаць не выказнікі, а даданыя члены сказа. Напрыклад  
у сказе тыпу Мы паедзем у лес або пойдзем на рыбу пры эліпсісе дзеяслова сінтаксічная пазіцыя 
аднароднага выказніка нейтралізуецца, і ў адносіны аднароднасці ўступаюць акалічнасці: Мы – 
у лес або на рыбу. 

Іншую структуру маюць канструкцыі, у якіх аднародныя выказнікі – эліпсаваны і матэ- 
рыяльна выражаны – звязаны далучальнай сувяззю (Л. І. Бурак). Усякая канструкцыя з далу-
чэннем характарызуецца пэўнай аўтаномнасцю як далучаемай, так і далучальнай частак, што  
абумоўлена характарам названых адносін. Канструкцыі з далучэннем не ўтвараюць структурна- 
семантычнай еднасці, у адрозненне ад канструкцый са злучэннем. Далучаемая частка канст- 
рукцыі прымацоўваецца да асноўнай, удакладняе яе і таму праецыруецца на яе ў структурным 
і семантычным плане. Паколькі структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж названымі часткамі 
невыразнае, то і ў якасці паказчыка семантыкі надзвычай рэдка выступае лексема, што замяшчае 
сінтаксічную пазіцыю далучальнага выказніка. Эліптычныя канструкцыі падобнага тыпу звы- 
чайна выразныя ў семантычным плане. Далучальны выказнік толькі паясняе, канкрэтызуе або  
ўдакладняе змест астатняй часткі сказа: школьнікі летам – ягады і грыбы і гэтым зарабляюць 
(«Белавежская пушча»); Міхал – сам з сабою ўголас і гэтага не прыкмячаў («Веснік Глыбоч-
чыны»). 

Зрэдку назіраюцца выпадкі, калі эліпсуецца далучальны аднародны выказнік: от, каб сабраць 
усіх так – ды і на балота (І. Мележ); Маці з бацькам паабедалі і – зноў да бульбы (У. Шахавец). 
Структура падобных сказаў аналагічная: кожная частка сказа характарызуецца структурна-
сэнсавай аўтаномнасцю. Выключэнне складаюць адзінкавыя выпадкі, калі далучаемая частка 
мае неадназначны характар, і паказчыкам семантыкі выступае далучаемы выказнік з залежнымі 
кампанентамі: Старшына васняцоў шкадаваў старую жанчыну і толькі таму пра сына – нічога 
(«Звязда»).

Канструкцыі са шматчленным радам аднародных выказнікаў характарызуюцца структурнай 
і семантычнай разнастайнасцю. Адценне супраціўнасці далучальным адносінам надае злучнік 
але: Марына была злосная, і ўсё ж прывіталася, і нават загаварыла з жанчынамі, але ўсё 
гэта – толькі для прыліку (Г. Далідовіч). На характар сінтаксічнай сувязі (далучальнай) паміж 
аднароднымі выказнікамі ўказвае займеннік гэта, які выступае семантычнай скрэпай паміж 
далучаючым і далучальным (эліпсаваным) выказнікамі. 

У шматчленным радзе аднародных выказнікаў часцей эліпсуецца адзін з іх, звычайна апошні, 
які, як правіла, змяшчае вынік. Ён можа прымацоўвацца як спалучальнай, так і далучальнай 
сувяззю, аднак незалежна ад гэтага лексічнае напаўненне яго сінтаксічнай пазіцыі абумоўлена 
лексемамі, што запаўняюць сінтаксічныя пазіцыі матэрыяльна выражаных выказнікаў: Мітра-
фан склаў сена, акуратна падгроб каля стажкоў, закінуў наверх вілы, – словам, мог ужо і дадому 
(Я. Васілёнак). 

Цікавымі з’яўляюцца прыклады, дзе аднародныя выказнікі (эліпсаваны і матэрыяльна 
выражаны) маюць аднолькавае лексічнае значэнне: Іван хацеў заехаць у млын, а разам з тым 
і ў краму (Г. Далідовіч) або Стары Мацей увесь час расказваў пра вайну, прычым пра адно 
і тое ж – некалькі разоў («Савецкая вёска»). Падобныя канструкцыі ў мовазнаўчай літаратуры 
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Аднародныя выказнікі (працэнтныя суадносіны)

кваліфікуюцца неадназначна: некаторыя даследчыкі (С. Г. Бакаренка, В. Н. Кудзімова) лічаць, 
што аднароднымі ў іх з’яўляюцца не выказнікі, а акалічнасці або дапаўненні, і таму эліпсіс 
дзеяслова тут адсутнічае. Аднак калі зрабіць аналіз падобных канструкцый, то можна заўважыць, 
што сувязь паміж аднароднымі членамі далучальная, што прадвызначае ўжыванне асобнага 
выказніка да кожнага даданага члена сказа, нават калі ён мае аднолькавае лексічнае значэнне 
(Л. І. Бурак). Дадатковыя лексічныя сродкі з тым і тое ўказваюць не толькі на далучальную 
сувязь, а і на тое, што ў падобныя адносіны ўступаюць менавіта выказнікі, а не дапаўненні 
або акалічнасці. Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне ў падобных канструкцыях ахоплівае 
выражаны выказнік і залежны кампанент эліпсаванага. Неабходна адзначыць, што эліптычныя 
канструкцыі з далучальнай сувяззю істотна адрозніваюцца ад падобных са злучальнай сувяззю. 
Пры злучальнай сувязі ў адносіны аднароднасці ўступаюць акалічнасці, бо выказнік займае 
адну сінтаксічную пазіцыю: Каб у блакітнай вышыні – // не крык аб партунку, // А песня дзіўная 
пра дні, // што нас ядналі ў пацалунку… (М. Шабовіч); як з хваробы я ачнуўся, // Дзе ляжаць? 
Адказны год! // У Маскву мяне на курсы камандзіраў // І на фронт (П. Броўка). 

Назіраюцца выпадкі, калі ў канструкцыі некалькі сінтаксічных пазіцый выказніка, і ўсе 
эліпсаваныя. Падобныя сказы маюць надзвычай выразны характар, што абумоўлена семантыч-
ным узаемадзеяннем кампанентаў на аснове сінтаксічнага падпарадкавання: тады Мароз за шап-
ку, кажушок, за сваю палку і гародамі – у лясок па выгане (В. Быкаў). Адметнасцю дадзенага ска-
за з’яўляецца тое, што канструкцыя Мароз за шапку, кажушок, за сваю палку мае спецыфічнае 
напаўненне: фармальна тут можна падставіць дзеяслоў схапіўся, а рэальна канструкцыя мае зна-
чэнне схапіў шапку, кажушок. Значыць, у канструкцыі, акрамя эліпсіса, назіраюцца і пэўныя 
пераўтварэнні. Акалічнасці гародамі, у лясок указваюць на лакатывы і могуць спалучацца толькі 
з дзеясловамі са значэннем перамяшчэння ў прасторы. 

У структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне могуць уступаць аддзеяслоўныя выклічнікі: А постаць 
круць! – шыбкім крокам назад – у морак, цішыню (Н. Гілевіч) або прэдыкатыўныя прыслоўі: 
Пагрэліся і пара ў пуць-дарогу (В. Быкаў) ці інтанацыя, што ўказвае на значэнне загаднага ладу: 
У выпадку чаго агонь – і рыўком у лес! (В. Быкаў). 

Як паказалі даследаванні, канструкцыі з эліпсісам дзеяслова могуць быць ускладнены 
аднароднымі выказнікамі. Назіраецца двухчленны або шматчленны рад аднародных выказнікаў, 
пры гэтым эліпсавацца можа адзін ці два або ўсе выказнікі адначасова.

Паміж аднароднымі выказнікамі (матэрыяльна выражаным і эліпсаваным) усталёўваецца 
паратаксічная або далучальная сінтаксічная сувязь (малюнак). Найбольш часта матэрыяльна вы-
ражаны і эліпсаваны выказнікі звязваюцца паміж сабой сінтаксічнай сувяззю з’яднання (66%). 
Пры гэтым паміж эліпсаваным і матэрыяльна выражаным выказнікамі рэалізуюцца адносіны 
паслядоўнасці, адначасовасці і прычынна-выніковыя. Асноўным сродкам сувязі паміж пазіцыямі 
выказніка выступаюць злучнікі і і ды.

Зрэдку эліпсаваны і матэрыяльна выражаны выказнікі звязваюцца паміж сабой сінтаксічнай 
сувяззю раз’яднання (6%). Пры падобнай сувязі паміж эліпсаваным і матэрыяльна выражаным 
выказнікам рэалізуюцца адносіны неадпаведнасці. Асноўным сродкам сувязі выступае злучнік але. 

Сінтаксічная сувязь пераз’яднанне паміж эліпсаваным і матэрыяльна выражаным выказнікамі 
не рэалізуецца па прычыне іх абсалютнай семантычнай аднапланавасці і лагічнай адназначнасці. 

Пры эліпсісе дзеяслова ў падобных канструк-
цыях пачынаюць узаемадзейнічаць не выказнікі,  
а даданыя члены сказа. 

Паміж аднароднымі выказнікамі (эліпсаваным 
і матэрыяльна выражаным) часам усталёўваецца 
далучальная сувязь (28%). Рад аднародных членаў 
бывае двухчленным і шматчленным. Далучаемая  
і далучаючыя часткі з’яўляюцца ў большай ступені 
аўтаномнымі, па гэтай прычыне структурна-сэнса- 
вае ўзаемадзеяне паміж імі праяўляецца слаба. Да- 
лучаемая частка прымацоўваецца да асноўнай, канкрэ- 
тызуе яе і праецыруецца на яе ў структурным і сэн- 
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савым плане. Важную ролю ў функцыянаванні эліптычных канструкцый падобнага тыпу ады-
грываюць дапаможныя сродкі – семантычны канкрэтызатар пры далучальных злучніках, се-
мантычная скрэпа, што прымацоўвае далучальную канструкцыю, а таксама семантычная пе-
раемнасць кампанентаў у канструкцыях з эліпсісам дзеяслова. Асноўным сродкам сувязі паміж 
аднароднымі (эліпсаваным і матэрыяльна выражаным) выказнікамі выступаюць злучнікі і злу-
чальныя словы.

Як паказалі даследаванні, аднародныя выказнікі (матэрыяльна выражаны і эліпсаваны або ўсе 
эліпсаваныя) структурна і сэнсава ўзаемаабумоўлены і ўзаемазвязаны. Разгортванне сінтаксічных 
пазіцый шляхам ускладнення структуры сказа дае магчымасць лексемам узаемадзейнічаць 
паміж сабой на аснове структурнай і семантычнай аднапланавасці. У эліптычных канструкцыях 
з аднароднымі членамі выразна праяўляецца структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне кампанентаў на 
аснове рознай сінтаксічнай сувязі і адносін. Сэнсавае ўзаемадзеянне рэалізуецца ва ўзаемасувязі 
і ўзаемаабумоўленасці лексем, якія запаўняюць сінтаксічныя пазіцыі. На аснове праведзена-
га даследавання можна зрабіць выснову, што сэнсавае ўзаемадзеянне можа ажыццяўляцца не 
толькі на аснове гіпатаксічнай сувязі, а і на аснове паратаксічнай і далучальнай сінтаксічнай 
сувязі паміж аднароднымі (матэрыяльна выражаным і эліпсаваным) выказнікамі. Эліптычныя 
канструкцыі з аднароднымі выказнікамі не часта назіраюцца ў беларускай мове (4% ад агуль-
най колькасці фактычнага матэрыялу). Функцыянаванне падобных канструкцый рэгулюецца 
структурна-сэнсавымі моўнымі механізмамі.
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n. u. chAIKA 

ELLIPTICAL CONSTRUCTIONS wITH THE SIMILAR CHARACTERISTICS 

Summary

The syntactic structure of constructions with elliptical verbs has been analyzed in the article.
Means of the widening and complication of syntactical sentence structures performed as a structural-semantic indica-

tors have been determined in the text. Syntactic connections and relations have been revealed which are the basis of semantic 
construction realization with ellipse of the verb.

Also the mechanisms of language have been identified which regulating the functioning of constructions with elliptical 
verbs.
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