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Артыкул прысвечаны вывучэнню асноўных кірункаў даследавання структурна-сінтаксічных мадыфікацый 
у мовазнаўстве. Прадстаўлены асноўныя канцэпцыі аналізу сінанімічных сінтаксічных пераўтварэнняў 
у лінгвістыцы: тыпалагічны, функцыянальны, структурна-семантычны. Вывучаны і сістэматызаваны працы 
вучоных, прысвечаныя пытанням сінтаксічных пераўтварэнняў, – В. С. Хракоўскага, А. С. кубраковай, 
Х. Марчанд, Т. Ліхнер і інш. Акрэслены асноўныя падыходы да вывучэння вытворных канструкцый у бела-
рускім мовазнаўстве. У артыкуле даследуецца пытанне пра імпліцытнае ў мове. Пададзены тэарэтычныя 
асновы і метадалагічныя прынцыпы сінтаксічных школ і напрамкаў, што вывучалі названую праблему. Аналіз 
прац, прысвечаных вывучэнню канструкцый з імпліцытнай семантыкай у мовазнаўстве, – Г. Г. Інфантавай, 
А. А. чувакіна, Я. Н. Шыраева і інш. – дазволіў выпрацаваць кірункі даследавання названай з’явы 
на беларускамоўным матэрыяле.
Ключавыя словы: структурна-сінтаксічныя мадыфікацыі; сінанімічныя сінтаксічныя пераўтварэнні; вытвор-
ныя канструкцыі; сінтаксічная дэрывацыя; лексіка-граматычныя класы; сінтаксічныя сувязі і адносіны; 
катэгорыя імпліцытнага; канструкцыі з імпліцытнай семантыкай; невербалізаваны сэнс. 

The paper studies main research trends of structural and syntactic modifications in linguistics. The article presents 
the basic concepts of synonymous transformations syntactic analysis in linguistics: typological, functional, struc-
tural and semantic. The works of scientists on the issues of syntactic transformation are studied and systema-
tized – v. S. Hrakowskaga, A. S. Kubrakova, H. Marchand, T. Lihner and others. The key approaches to the study 
of derivative constructions in Belarusian linguistics are outlined. The article examines the question of implicitness 
in language. The theoretical framework and methodological principles of syntactic schools and trends that have 
studied this problem are filed. The analysis of works related to the study of the constructions with implicit seman-
tics in linguistics, – g. g. Infantava, A. A. Chuvakin, Y. N. Shiryaev and others – has made it possible to develop 
research lines of this phenomenon on Belarusian language materials. 
Keywords: structural-syntactic modifications; synonymous syntactic transformations; derivative constructions; 
syntactic derivation; lexical-grammatical classes; syntactic connections and relationships; the category of implicit-
ness; constructions with implicit semantics; non-verbalized sense. 

Сучаснае мовазнаўства выпрацавала 
разнастайныя метадалагічныя прын-

цыпы для вывучэння і ўпарадкавання 
структурна-сінтаксічных мадыфікацый. Па-
шырэнне адзінак дынамічнага сінтаксісу па-
трабуе грунтоўнага і ўсебаковага іх вывучэн-
ня ў беларускім мовазнаўстве. Тэарэтычная 
база даследаванняў падобных адзінак да-
статкова распрацаваная на сённяшні дзень. 
Пры гэтым лічым неабходным зрабіць аналіз 
навуковых прац па праблеме для выпрацоўкі 
ўласнай канцэпцыі іх даследавання.

Важным і актуальным у мовазнаўстве 
з’яўляецца пытанне пра сінанімічныя сін так- 

 січныя пераўтварэнні. Названыя канст рук - 
цыі шырока выкарыстоўваюцца ў мас тац-
кіх і публіцыстычных творах, пры гэтым 
манаграфічнае даследаванне з’яў у бела-
рускім мовазнаўстве адсутнічае. Таму 
неабходна выпрацаваць кваліфікацыйныя 
і класіфікацыйныя параметры для іх сіс-
тэматызацыі.

Дастаткова пашыраны ў сучасным мова- 
знаўстве падыход да кваліфікацыі сін так - 
січных пераўтварэнняў,  заснаваны на тыпа - 
лагічных асаблівасцях  розных моў (В. С. Хра-
коўскі [1], А. С. Кубракова [2], Х. Марчанд 
[3], Т. Ліхнер [4] і інш.). Сінтаксічная дэры-
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вацыя, на думку да следчыкаў, абумоўлена 
тыпалагічнымі асаблівасцямі кожнай мовы. 
Сістэмныя адносіны паміж сінтаксічнымі 
сувязямі і адносінамі і іх рэалізацыямі 
(часцінамі мовы), безумоўна, маюць кан-
стантны характар, аднак праяўляюцца ў мовах 
па-рознаму. Напрыклад, у беларускай мове 
магчымы пераўтварэнні дзеяслоў – назоўнік: 
Дзеці скачуць – Дзеці – у скокі, чаго нельга 
сказаць пра англійскую мову. Для германскіх 
моў характэрны пераўтварэнні іншага плану 
са зменай лексіка-граматычнага класа слоў, 
але з захаваннем сінтаксічных сувязей 
і адносін, напрыклад, прыметнік – назоўнік. 
Таму крытэрыі сістэматызацыі вытворных 
канструкцый будуць адрознівацца ў мовах 
з рознай тыпалогіяй.

Выклікае шмат спрэчак пытанне пра 
сінтаксічныя функцыі кампанентаў у вытвор-
ных канструкцыях. Е. Курыловіч сцвярджае, 
што «адрозненні паміж часцінамі мовы 
могуць быць устаноўлены выключна з дапа-
могай лексіка-семантычных параметраў» 
[5, с. 71]. Пры гэтым даследчык не ўлічвае, 
што сінтаксічная функцыя можа быць пер-
шаснай і другаснай, гэта залежыць ад 
характару пераўтварэнняў, што ўплывае на 
кваліфікацыйную характарыстыку вытвор-
най канструкцыі.

Неправамерным, на наш погляд, 
з’яўляецца кваліфікацыя канструкцыі на 
аснове прыналежнасці вытворнай струк-
туры да пэўнай часціны мовы. Напрыклад, 
у канструкцыі Аксён. Залямантаваў: дапа-
мажы, родны шынкар, хата згарэла, жонка 
згарэла, дзеці згарэлі. Дай кавалак каўбасы 
бедным дзеткам-сіратам. А ён у рогат. 
І Домна, яго жонка, у рогат. Кажа, калі ўсе 
згарэлі, каму ж тады ты каўбасу просіш? 
Не даў, каб ён ёю падавіўся з пятніцы на 
суботу (Г. Марчук) лексема ў рогат не можа 
кваліфікавацца як назоўнік, гэта не карэктна 
з пункту поляду моўнай сістэмы. Безумоўна, 
некаторыя даследчыкі могуць аспрэ-
чыць гэты факт, спаслаўшыся на тое, што 
аддзеяслоўны назоўнік рогат існуе ў бела-
рускай мове. Аднак гэты дэрыват можа 
выступаць выключна ў функцыі дзейніка 
або дапаўнення. Перад намі ж канструк-
цыя з прэдыкатыўнай функцыяй названага 
вытворнага. Таму функцыя гэтага дэрывата 
можа быць любой – дапаўненне, дзейнік, але 
не прэдыкатыўнай, як у прыкладзе. Адварот-
нае пераўтварэнне Яны ў рогат – Яны раго-
чуць выразна ўказваюць на зыходную форму 
лексемы і яе сінтаксічную функцыю.

Абсалютна правамерным з’яўляецца 
меркаванне В. С. Хракоўскага [1], што фар-
мальныя адрозненні паміж першаснымі 
і другаснымі функцыямі могуць быць 
уласцівы толькі словазлучэнням, а не 
словам. Безумоўна, у большасці сучас-
ных індаеўрапейскіх моў прыметнік, што 
ўжываецца ў прэдыкатыўнай функцыі, пер-
шапачаткова меў атрыбутыўнае значэнне, 
і адпрыметнікавыя назоўнікі тыпу блакіт, 
бель ужываліся напачатку выключна як 
азначэнні. Аднак у сучаснай беларускай 
мове кірункі працэсу сінтаксічнай дэрывацыі 
ахопліваюць не толькі субстантываваныя 
формы прыметніка, а і функцыянальныя 
прэдыкаты.

Працэс дэрывацыі ў беларускай мове 
адбываецца са зменай лексіка-граматычнага 
класа слоў і без яго змены. І ўсе назва-
ныя працэсы «вымяраюцца» з дапамо-
гай сінтаксічнай функцыі, і гэта абавяз-
ковая ўмова кваліфікацыі і класіфікацыі 
пераўтварэнняў. Фармальныя пераўтварэнні 
назіраюцца ў межах адной часціны мовы: 
Княгіня Анна.  Няпраўда гэта. Не ў гу -
мо ры князь. Алёна тваёй жонцы за сяб-
роўку (А. Дудараў); А быў сярод першых, 
апорай... Памятаеш, як ратавалі цялят? 
(А. Дзялендзік); Ці ўжо не думаеш ты, 
што вырашэнне праблемы – у асабістых 
гаспадарках? (А. Дудараў). Мадэль пера-
ўтварэння ў дадзеным выпадку  наступная: 
сяброўка – за сяброўку; асабістыя гас па-
даркі – у асабістых гаспадарках. Аднак прэ-
дыкатыўная функцыя кампанентаў дазва-
ляе кваліфікаваць канструкцыі як вытвор-
ныя. Параметры ўпарадкавання вытворных 
канструкцый, на наш погляд, могуць буда-
вацца толькі з улікам сінтаксічных сувязей 
і адносін. Напрыклад, сінтаксічныя адносіны 
ў канструкцыях дзеці – у плач, хлопцы – 
у рогат прэдыкатыўныя, а значыць яны 
кваліфікуюцца як вытворныя прэдыкаты.

Першасныя сінтаксічныя функцыі 
маюць канстантны характар у мовах роз-
ных тыпаў; другасныя сінтаксічныя функцыі 
фарміруюццца на аснове першасных [6]. 
Аднак у беларускай мове гэта датычыць 
толькі дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў, 
якія традыцыйна адносяцца да трансфарма-
цый: чытаць – прачытаны – прачытаўшы, 
адметнай асаблівасцю якіх з’яўляецца 
змена сінтаксічнай функцыі. Да вытвор-
ных канструкцый мы адносім выключна 
сказы, дзе мяняецца форма слова або яго 
часцінамоўная прыналежнасць, пры гэтым 
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сінтаксічная функцыя мае канстанты харак-
тар.

В. С. Хракоўскі да вытворных адносіць 
ускладненыя канструкцыі, у выніку чаго 
сказ становіцца поліпрапазіцыйным [1]. 
Даследчык ставіць у адзін рад дэрываты 
словаўтваральныя, словазменныя, семан-
тычныя і сінтаксічныя. Гэта значыць, тэрмін 
дэрывацыя разумеецца як абагулены 
тэрмін для абазначэння словазмянення 
і словаўтварэння ў мове любых другасных 
знакаў, якія могуць атрымаць тлумачэнне 
толькі з дапамогай зыходных адзінак. Выка-
зваецца думка, што ў працэсе дэрывацыі 
змяняецца форма і семантыка моўнай 
адзінкі. Безумоўна, у працэсе пераўтварэння 
можа змяняцца не толькі форма адзінкі, 
але і яе лексіка-граматычны клас. Аднак 
спрэчным з’яўляецца меркаванне адносна 
змены семантыкі сінтаксічнага дэрывата. 
У вытворных канструкцыях тыпу дзеці пла-
чуць і дзеці ў плач захоўваецца не толькі 
семантычная тоеснасць, але і функцыя-
нальная. Адпрэдыкатыўны дэрыват можа 
кваліфікавацца толькі на ўзроўні зыходнай 
мадэлі.

На сённяшні дзень не поўнасцю акрэс-
лены змест паняцця дэрывацыя. Само па - 
 няцце дэрывацыя было ўведзена Е. Куры- 
ловічам для характарыстыкі слова ўтва - 
ральных працэсаў і вынікаў іх пера-
ўтварэнняў [5]. Размежаванне лексічнай 
і семантычнай дэрывацыі адкрыла пер-
спектывы для ўпарадкавання адпаведных 
сінтаксічных з’яў. Да сінтаксічных дэрыватаў 
сталі адносіць пераўтварэнні сінтаксічных 
канструкцый шляхам трансфармацыі. Кола 
вытворных канструкцый было надзвычай 
шырокім: да іх адносілі пасіўныя канструкцыі, 
аддзеяслоўныя пераўтварэнні і інш. Важным 
на той час было пытанне пра ізамарфізм 
сінтаксічных канструкцый, неабходна было 
акрэсліць кола матывацыйных і вытворных 
канструкцый і ўпарадкаваць сістэму другас-
ных адзінак мовы на аснове фармальных 
аперацый рознага тыпу.

Слушную думку, што працэс дэрывацыі не 
завяршаецца стварэннем другаснай моўнай 
адзінкі, выказвае А. С. Кубракова [2]. На 
наш погляд, дэрывацыя ўключае наступныя 
этапы: выбар базавай канструкцыі, «фар-
манты дэрывацыі», утварэнне дэрывата, 
кваліфікацыя на аснове сінтаксічных сувя-
зей і адносін. Выбар базавай канструкцыі 
ажыццяўляецца з улікам пажаданых вынікаў 
пераўтварэння. Напрыклад, калі неаб-

ходна ўтварыць прэдыкатыўныя азнача-
ючыя, за аснову бярэцца дзеяслоў. Пры-
чым такая мадыфікацыя дазваляе захаваць 
асноўныя значэнні часу і стану. Калі неаб-
ходна ўтварыць  поліпрапазіцыйную кан-
струкцыю з монапрапазіцыйнай, то базавай 
выступае просты сказ. Калі для функцыяна-
вання неабходны вытворныя канструкцыі са 
зменай або без змены лексіка-граматычнага 
класа слоў, то за зыходную мадэль бярэцца 
монапрэдыкатыўная або поліпрэдыкатыўная 
сінтаксічная адзінка.

«Фарманты» дэрывацыі  падзяляюцца 
ў залежнасці ад тыпу вытворнай канструкцыі. 
Прэдыкатыўныя азначаючыя ўтвараюцца 
з дапамогай формаўтваральных суфіксаў, 
пры гэтым набываюць адпаведныя пра-
цэсуальныя прыкметы. У вытворных кан-
струкцыях без змены лексіка-граматычнага 
класа слоў «фармантам» дэрывацыі 
выступае форма, не ўласцівая прэдыкату, 
напрыклад Марына мне – за сястру. Калі 
ажыццяўляецца змена лексіка-граматычнага 
класа слоў, то часцінамоўная прыналеж-
насць, не ўласцівая прэдыкату, указвае 
на з’яву дэрывацыі. Напрыклад, Хлопцы – 
у рогат. Словаформа ў рогат адносіцца 
да назоўніка, не выступае ў якасці іменнага 
выказніка і разам з тым указвае на працэс, 
а не на аб’ект, значыць, перад намі вытвор-
ная канструкцыя.

Імплікацыя, як моўная ўніверсалія, 
выступае важным аб’ектам лінгвістыкі на 
працягу многіх дзесяцігоддзяў. Вывуча-
ецца названая з’ява на базе тэарэтыч-
ных асноў і метадалагічных прынцыпаў 
розных сінтаксічных школ і напрамкаў 
і кваліфікуецца як «апасродкаванае выра-
жэнне часткі інфармацыі ў функцыянаванні 
нацыянальных моў» [7, с. 45]. 

Некаторыя даследчыкі (Г. К. Хамзіна [7], 
Ю. М. Скрэбнеў [8]) выдзяляюць канструкцыі 
з імпліцытнай семантыкай у межах прэ-
дыкатыўнай адзінкі (простай або складанай) 
і звышфразавага адзінства. Назіранні паказ-
ваюць, што найбольш часта канструкцыі 
з імпліцытнай семантыкай функцыянуюць 
у структуры тэксту. Прычына таму – большыя 
магчымасці звышфразавага адзінства: у яго 
структуры рэплікі могуць узаемадзейнічаць 
на аснове прычынна-выніковых адносін 
і фарміраваць неабходную семантыку: 
Бусько. Сядзі, кажу! (Хведару Паўлавічу) 
А як жа твая дача? Стаіць? Ухватаў. 
Стаіць дача. Бусько. Так-так. Памагалі, 
памагалі ставіць. Ну і колькі ж яна табе 
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каштавала? Дорага? Ухватаў. Інфаркт 
і… Бусько. А-а, і суровая вымова. Дара-
гавата… (А. Макаёнак). Імпліцытны сэнс 
у дадзеным тэксце змяшчаюць лексемы 
інфаркт і суровая вымова, сэнс якіх роўны 
сэнсаваму напаўненню лексемы дорага – 
гэта выводзіцца на аснове лагічнага вывада 
да пасылкі.

Катэгорыю імпліцытнага ў мове вывучалі 
даследчыкі Г. Г. Інфантава, А. А. Чувакін, 
Я. Н. Шыраеў [9–11]. Большасць з іх мяркуе, 
што інфармацыя, закладзеная ў канструкцыі, 
не мае прамога вербальнага  выражэння. 
А значыць, рэалізацыя яе магчыма вы ключна 
на аснове лагічных аперацый з выкары-
станнем механізма ўзаемадзеяння кампа-
нен таў лагічнага суджэння. Выражэнне 
сэнсу ў канструкцыях з імпліцытнай семан-
тыкай ажыццяўляецца ізаморфным і не -
ізаморфным спосабам, пры гэтым структура 
канструкцыі можа заставацца саматоеснай 
або відазмяняцца. Ізаморфная канструкцыя 
з імпліцытнай семантыкай характарызуецца 
суадноснасцю суб’екта-дзейніка, аб’екта-
дапаўнення і прэдыката-дзеяслова, напры-
клад: Хлопчык. Бывайце, сябры! Купалка. 
Ты пойдзеш ужо? Хлопчык. Бабуля зача-
калася. Але мне вельмі, вельмі не хочацца 
вас пакідаць (Г. Каржанеўская). Імпліцытны 
сэнс у такіх сказах (у дадзеным выпадку 
станоўчы) выводзіцца на аснове выключна 
лагічнай аперацыі: Бабуля зачакалася, зна-
чыць я ўжо пайду. Неізаморфныя структу ры 
характарызуюцца асіметрыяй вы ра жэння 
суб’ектна-аб’ектных адносін, аднак пры гэтым 
імпліцытная інфармацыя фарміруецца 
таксама на аснове лагічнай аперацыі: 
Гарлахвацкі . Ну што вы!.. I Вера з вамі 
едзе? Чарнавус. Без яе мне, як без рук 
(К. Крапіва) – Без яе мне, як без рук, зна-
чыць, Вера паедзе са мной. Сказанае вышэй 
дазваляе зрабіць вывад, што катэгорыя 
ізаморфнасці / неізаморфнасці не ўплывае 
на выражэнне імпліцытнай інфармацыі 
і таму не можа выступаць у якасці 
кваліфікацыйнага параметра.

Самадастатковасць канструкцыі з імплі-
цытнай семантыкай патрабуе адсутнасці 
сінсемантычнасці ў межах пэўнага кантэк-
сту. Адносіны паміж рэплікамі фарміруюць 
на аснове сказа выключна адмоўны або 
станоўчы сэнс: Гарлахвацкі . Аб гэтым 
вы не турбуйцеся. Смеласць – гэта ўжо 
мая справа, а не ваша. Вы толькі зачэпку 
знайдзіце. Туляга выходзіць. Зёлкін 
(уваходзіць). Аляксандр Пятровіч, навіна! 

Гарлахвацкі . Плётка ці праўда – прызна-
вайцеся. Зёлкін. За каго вы мяне лічыце? 
(К. Крапіва). Такім чынам, імпліцытны сэнс 
выказвання не ўплывае на яго сінтаксічную 
структуру, а толькі на семіятычны патэн-
цыял. Пры гэтым некаторыя даследчыкі 
(Г. К. Хамзіна [7] і інш.) вылучаюць структур-
ныя тыпы выказванняў з імпліцытнай семан-
тыкай: назоўны характарызуючы, назоўны 
этапна-падзейны, назоўны аргументатыўна-
ілюстратыўны, назоўны выражэння. Безу-
моў на, намінатывы могуць набываць імплі-
цытны змест, аднак сінтаксічная струк-
тура іх не мяняецца: Старшыня. Нашы 
хочуць жыць як у горадзе. Вераб’ёў. Пака-
зуха! Колькі сродкаў – на вецер! Мужчына 
ў скураным пінжаку. Толькі за тое, што 
адмовіўся выручыць суседзяў і здаць дадат-
кова пяцьдзясят тон збожжа... Зязюля 
(абурыўся). У мяне што – бразільскі 
клімат, іншае сонца?! Няхай працуюць! 
(А. Дзялендзік).

Значная колькасць даследчыкаў азна-
чаюць імплікацыю як тэкставую катэ-
горыю (В. А. Кулаева [12] і інш.), якая 
не ўласціва мона- і поліпрэдыкатыўнай 
сінтаксічнай адзінцы. Пры гэтым адзнача-
лася, што імпліцытны сэнс выяўляецца на 
аснове прэсупазіцыі, прэзумпцыі і перы - 
фразы (сінкрэтычна). Акрамя таго, В. А. Кула-
ева падзяляе выказванні на намінатыўныя 
і камунікатыўныя, імпліцытная семантыка, 
на думку даследчыцы, адносіцца да другога 
тыпу. Вучонымі выдзяляецца асертыўная 
частка выказвання і фонавыя веды. Пра-
вамернасць падобнага палажэння пацвяр-
джаецца выразным семантычным падзе-
лам канструкцый на 2 часткі – фонавую 
і імпліцытную. Інфармацыя фарміруецца на 
аснове іх узаемадзеяння: Валя. Я не хацела 
хмарыць сустрэчу, але калі ты так хочаш 
ведаць... Дзядзьку майго арыштавалі. 
Антона. Адзінцоў. За што? За варожую 
дзейнасць. Гэта ў прыгаворы напісана, 
а сапраўды – за агітацыю сярод сал-
дат... Адзінцоў. Ён – бальшавік? Валя 
(ківае галавой). У той час, калі ён пакутуе 
за кратамі, мне спраўляць вяселле ???!.. 
Адзінцоў (пасля паўзы). Усё не, я думаю, 
гэта не прычына адкладваць (І. Мележ). 
Адмоўны адказ фарміруецца на аснове 
пытальнай канструкцыі.

К. А. Далінін [13] лічыць, што імпліцытны 
сэнс можа замацоўвацца за канкрэтнай 
моўнай сітуацыяй, якая фарміруе узус. 
Устойлівы характар імпліцытнага сэнсу, 
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на думку даследчыка, абумоўлены дру-
гаснай асертыўнай складаючай, першас-
ная пры гэтым выступае ў якасці ўнутранай 
формы моўнай адзінкі. Правамернасць 
падобнага выказвання не пацвярджаецца 
аналізам канструкцый. У тэксце: Зёлкін. 
Што ж вы... не хочаце, каб я паціснуў (пад-
крэслена) вашу чэсную руку? Вера (спы-
няецца). Падслухоўвалі? Зёлкін. А хіба 
ў вас сакрэты якія-небудзь з Чарнавусам? 
Я і не ведаў, што вы выбралі сабе такую 
давераную асобу. Вера. Ці не параіце мне 
вас выбраць! Зёлкін. Гэта справа вашага 
густу і... партыйнага сумлення. Вера. Вось 
як! (К. Крапіва) імпліцытны сэнс набываюць 
канструкцыі Падслухоўвалі? і Гэта справа 
вашага густу і... партыйнага сумлення. 
Адмоўны сэнс у іх фарміруецца на аснове 
ўзаемадзеяння з базавымі сінтаксічнымі 
адзінкамі. Пры гэтым самі канструкцыі 
выкарыстоўваюцца ў прамым значэнні, 
без адцення імпліцытнага. Гэта значыць, 
што канструкцыі з імпліцытнай семантыкай 
не замацоўваюцца за канкрэтнай моўнай 
сітуацыяй, не з’яўляюцца ўстойлівымі 
моўнымі адзінкамі.

Безумоўна, даследчык К. А. Далінін 
мае рацыю: часам за сказам з імпліцытнай 
семантыкай замацоўваецца адзін з яе імплі-
цытных сэнсаў. Такія канструкцыі фар мі-
руюцца на аснове дыскурсу і набываюць 
адносную ўстойлівасць. Напрыклад, кан-
струкцыя тыпу Куды мне, старому! замаца-
вана за пэўнай моўнай сітуацыяй і мае аднос-
ную ўстойліваць: Гарлахвацкі . Ха ро шая 
дзяўчына гэта Верачка. Чарнавус. Слаўная 
дзяўчына. Я проста рад, што маю такую 
памочніцу. Гарлахвацкі . Глядзіце, Аляк-
сандр Пятровіч, не закахайцеся. А то вы – 
цаца-цаца, ды ў кішэнь. Чарнавус. Што вы, 
баценька! Куды мне, старому! (К. Крапіва).

Значная колькасць даследчыкаў раз-
глядае тэкставую імплікацыю як дадатковы 
сэнс, які вынікае з суадносін адзінак тэксту 
і рэалізуецца за кошт іх нелінейнай сувязі 

(Т. В. Шмялёва [14], А. Я. Кібрык [15] і інш.). 
Безумоўна, імпліцытны сэнс канструкцыі 
з’яўляецца не асноўным, а дадатковым. 
Аднак неабходна адзначыць, што ў кож-
най моўнай сітуацыі фарміруецца новы 
імпліцытны сэнс, не замацаваны ў моўнай 
сістэме. Таму называць яго дадатковым было 
б неправамерна, паколькі ён не звязаны 
з анталагічнымі характарыстыкамі лексіка-
семантычнага напаўнення кампанентаў.

Імпліцытную інфармацыю часам ква-
лі фікуюць як падтэкст (Ю. Д. Апрэсян 
[16], Н. Д. Аруцюнава [17] і інш.). Нельга 
не пагадзіцца з тым, што імпліцытнае 
ўлоўліваецца з дапамогай пераразмерка-
вання семантычных функцый. Аднак пры 
гэтым імпліцытны сэнс не можа быць «не 
выражаным матэрыяльна». Ён прадстаўлены 
структурна ў выглядзе сінтаксічнай кан-
струкцыі і фарміруецца ў выніку асіметрыі 
плана зместу – выражэння.

Імплікацыю часам кваліфікуюць як 
базу для фарміравання адзінак дыскурса 
(М. У. Усеваладава, А. М. Ермакова [18; 19]). 
Правамернасць падобнага выказвання пац-
вярджае той факт, што сказ змяшчае толькі 
канстатацыю факта, канечная мэта паве-
дамлення – гэта кагнетыўнае ўздзеянне на 
чытача [19]. Пры гэтым неабходна адзначыць, 
што рэцыпіент павінен быць носьбітам мовы 
і валодаць сістэмай семантыка-сінтаксічнага 
ўзаемадзеяння кампанентаў. На нашу думку, 
канструкцыі з імпліцытнай семантыкай хутчэй 
характарызуюцца канвенцыяльнасцю (а не 
ўстойлівым характарам).

Такім чынам, можна адзначыць, што 
стракатасць і супярэчлівасць канцэп-
цый сведчыць пра неабходнасць далей-
шай распрацоўкі катэгорыі імпліцытнага 
ў мовазнаўстве. Таму патратрабуе выву-
чэння пытанне пра семантычныя межы 
імпліцытнага ў лінгвістыцы, пра базавыя 
адзінкі для функцыянавання канструкцый 
з імпліцытнай семантыкай, пра другасны або 
першасны характар іх мадэлей.
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