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Артыкул прысвечаны аналізу катэгорыі сінтаксічнай непаўнаты ў беларускай і кітайскай мовах. 
У даследаванні прадстаўлены аналіз сінтаксічных школ і напрамкаў, што вывучалі праблему сінтаксічнай 
непаўнаты ў мовазнаўстве, – працы Дж. Арма, Е. В. Грудзевай, Фан Сяо, Сін Фуі, Гао Мінкай і інш.,  
а таксама абгрунтавана ўласная тэарэтычная база даследавання – метадалагічныя асновы 
кампенсаторнай сінтаксічнай тыпалогіі. У артыкуле апісаны ўніверсальныя і спецыфічныя асаблівасці 
сінтаксічных сістэм моў флектыўнага і ізаляванага тыпаў – наяўнасць незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі, 
парадак слоў і сінтаксічныя сувязі і адносіны, на аснове якіх прапанаваны спосаб тыпалагічнай 
характарыстыкі аб’екта сінтаксісу.
Ключавыя словы: няпоўныя канструкцыі, універсальныя і спецыфічныя асаблівасці, кампенсаторны 
кампанент, парадак слоў у сказе, сінтаксічныя сувязі і адносіны, кваліфікацыйны характар і інтэгральная 
функцыя кампенсаторнай прыкметы.

This article focuses on the analysis of category of syntactic incompleteness in the Belarusian and Chinese 
languages. The research presents the analysis of syntactic schools and the directions which studied a problem of 
syntactic incompleteness in linguistics, – the works by j. Arm, E. Grudeva, Fang Xiaao, Xing Fui, Gao Mingkai, 
etc. The own theoretical base of the research are the methodological fundamentals of restorative syntactic 
typology is proved. This article examines universal and specific features of syntactic systems of the inflectional 
and isolated types of languages – existence of not replaced syntactic position, the word order, syntactic linkages 
and dependencies. The way of typological characteristic of an object of syntax is offered on their basis.
Keywords: incomplete structures, universal and specific characteristics, a restorative component, the sentence 
word order, syntactic linkages and dependencies, specific features and integral function of the restorative sign.

Непарыўнае развіццё сінтаксічных сістэм 
моў свету прывяло да шырокага функцы-

янавання адзінак дынамічнага сінтаксісу – кан-
струкцый няпоўных, далучальных, з сінтаксічнай 
рэдукцыяй, кампрэсіяй, імплікацыяй і інш. Па гэ-
тай прычыне тыпалагічнае апісанне структурна
сінтаксічных мадыфікацый у мовах з рознай 
тыпалогіяй стала прыярытэтным напрамкам 
у сучасным мовазнаўстве.

Гісторыя вывучэння сінтаксічнай непаў
наты прадстаўлена ў мовазнаўстве дастаткова 
шырока. Кваліфікацыя і класіфікацыя з’явы бы-
ла заснавана на метадалагічных прынцыпах 
канкрэтнай сінтаксічнай школы, у межах якой 
вывучалася праблема. У рамках логіка
граматычнага напрамку сінтаксічная непаў

ната кваліфікавалася як пропуск кампанента 
лагічнага суджэння, псіхалагічная школа 
атаясамлівала сказ з уяўленнем аб рэчаіснасці 
без уліку іх структурных асаблівасцей.

Кваліфікацыя сінтаксічнай непаўнаты на 
сучасным этапе заснавана на метадалагічных 
прынцыпах сучасных напрамкаў і школ. У ме-
жах структурнай школы (Дж. Арма, А. В. Гру
дзева, Фан Сяо, Сін Фуі, Гао Мінкай) функцыя-
наванне няпоўных сказаў тлумачылася факта-
рам узаемадзеяння моўных адзінак рознага 
ўзроўню [1–5]. Прадстаўнікі семантычнай шко-
лы (Т. А. Коласава, Л. В. Лісочанка, Люй Шусян, 
Ван Вэйсянь) кваліфікавалі сінтаксічную не
паўнату як сціранне на паверхневай структуры 
элементаў глыбіннай арганізацыі сказа [6–9]. 
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Прынцып «дастатковасці» быў узяты за ас
нову пры аналізе структурнасінтаксічных 
мадыфікацый у межах функцыянальнай шко-
лы (Г. А. Золатава, Шао Цзінмінь, Ху Юйшу) 
[10–12]. Пры гэтым трактоўка катэгорыі 
сінтаксічнай непаўнаты неадназначная, бо за-
снавана на тэарэтычных прынцыпах розных 
сінтаксічных школ, якія істотна адрозніваліся, 
а то і былі дыяметральна процілеглымі. Таму 
даследаванне катэгорыі непаўнаты ў тыпа
лагічнасупастаўляльным аспекце набывае 
асаблівую актуальнасць. Сказанае вышэй абу
моўлівае мэту даследавання ў артыкуле – 
выяўленне спецыфічнай уласцівасці няпоўных 
канструкцый у беларускай і кітайскай мовах.

Няпоўныя сказы ў мовах з рознай тыпало
гіяй неабходна аналізаваць, улічваючы агульныя 
і спецыфічныя іх уласцівасці. Да ўніверсальных 
уласцівасцей моў флектыўнага і ізаляванага 
тыпаў можна аднесці наяўнасць незамешчанай 
сінтаксічнай пазіцыі ў няпоўных сказах і кампен-
саторнай прыкметы ў іх, да спецыфічных – пара-
дак слоў і характар сінтаксічнай сувязі ў іх.

Найбольш мэтазгодным за аснову тыпало
гіі няпоўных сказаў узяць метадалагічныя 
прынцыпы кампенсаторнай сінтаксічнай тыпа
логіі. У няпоўных сказах, у адрозненне ад 
эліптычных, кампенсаторным выступае эксплі
цытна выражаны член, які знаходзіцца ў кан-
тэксце. Кампенсаторны кампанент мае наступ-
ныя ўласцівасці – універсальнасць, кваліфі
кацыйны характар і інтэгральная функцыя. 
Універсальны характар прыкметы выяўляецца 
ў маштабах ахопу сінтаксічных з’яў непаўнаты, 
парцэляцыі ў кітайскай мове і непаўнаты, 
рэдукцыі, кампрэсіі, імплікацыі, сінанімічных 
сінтаксічных пераўтварэнняў у беларускай мо-
ве. Функцыянаванне падобных канструкцый 
заснавана на кампенсацыі апушчанага, скаро-
чанага або пераўтворанага сэнсу і абумоў
лена тэндэнцыяй да выражэння семантыкі 
асіметрычнымі структурамі. Кваліфікацыйная 
ўласцівасць кампенсаторнай прыкметы выяў
ляецца ў абавязковай наяўнасці кампенсатор-
ных кампанентаў незалежна ад тыпу струк
турнасінтаксічнай мадыфікацыі ў беларускай 
і кітайскай мовах. Пры гэтым у адносіны 
апазіцыі кампенсаторныя кампаненты не ўсту
паюць, што іх істотна адрознівае ад катэгорый 
тэмпаральнасці і персанальнасці ў беларускай 
мове і катэгорыі ліку ў кітайскай мове. 
Інтэгральная функцыя кампенсаторнай прык-
меты праяўляецца ў аб’яднанні ўсіх структурна
сінтаксічных мадыфікацый у адзін вялікі клас 
на аснове заканамернасцяў функцыянавання, 
а таксама на аснове падабенства або адроз-
нення кампенсаторных прыкмет. 

Універсальнасць кампенсаторнай прыкме-
ты заключаецца ў магчымасці аднесці канструк-
цыю да структурнасінтаксічных мадыфікацый 
на аснове пэўных прыкмет. Напрыклад, кампен-

сацыя сэнсу ў канструкцыях з імпліцытнай се-
мантыкай ажыццяўляецца на аснове логіка
семантычных адносін паміж аб’ёмамі паняццяў 
рэплік: А як жа твая дача? Стаіць? Ухватаў. 
Стаіць дача. Бусько. Так-так. Памагалі, 
памагалі ставіць. Ну і колькі ж яна табе каш-
тавала? Дорага? Ухватаў. Інфаркт і… Бусь-
ко. А-а, і суровая вымова. Дарагавата… 
(А. Макаёнак). Функцыянаванне парцэляваных 
канструкцый заснавана на прынцыпе семан-
тычнага далучэння, якое дапаўняе сэнс 
канструкцыі ў цэлым: 风言风语。好 心的。恶意
的。和居心叵测的 (王蒙，《蝴蝶》) (літар. 
Беспадстаўныя меркаванні. Добрыя. Злыя. 
Схаваныя намеры немагчыма ўявіць).

Кваліфікацыйны характар кампенсатор 
най прыкметы рэалізуецца ў беларускай 
і кітайскай мовах у аб’яднанні няпоўных сказаў 
на аснове характару кампенсаторных кампа
нентаў, якія дубліруюцца ў кантэксце і адно-
сяцца да розных узроўняў. У сказе Ну і дзяжур-
ства ў мяне было! То шок, то колапс. А по-
тым пунцыю давялося браць. Не ідзе 
іголка – хоць лопні (А. Дзялендзік) апушчаны 
выказнік быў названы ў структуры звышфраза-
вага адзінства. Кампенсацыя апушчанага кам-
панента можа ажыццяўляцца і на ўзроўні 
поліпрэдыкатыўнай сінтаксічнай адзінкі: 从他上
中学的第一天起, 就坚持每天记日记 (《人民日
报》, 2016. 5.8) (літар. З першага дня ён ву-
чыцца ў сярэдняй школе і (ён) вядзе дзённік). 
Неабходна адзначыць, што ў кітайскай мове 
падобныя сказы кваліфікуюцца як полі
прэдыкатыўныя сінтаксічныя адзінкі, паколькі 
аднароднасць кампанентаў не ўласціва мовам 
ізаляванага тыпу. Кожны прэдыкат з залежнымі 
кампанентамі ўтварае самастойную сінтагму 
і кваліфікуецца як частка складанага сказа.

Тэарэтычныя асновы кампенсаторнай сін
таксічнай тыпалогіі дазваляюць выявіць спецы
фіку семантычнай арганізацыі няпоўных сказаў 
у беларускай і кітайскай мовах. У якасці «трэ-
цяга кампанента» намі ўзяты ўніверсальныя 
моўныя катэгорыі, што ўласцівы ўсім мовам 
свету, у тым ліку мовам флектыўнага і ізаля
ванага тыпаў. Гэта дае магчымасць вызначыць 
спецыфічныя параметры, на аснове якіх маг-
чыма пабудаваць сінтаксічную тыпалогію. 

Важнымі ўніверсальнымі параметрамі мож-
на лічыць магчымасць семантычнай дыфе
рэнцыяцыі моўных адзінак у беларускай 
і кітайскай мовах, наяўнасць кампенсаторнай 
прыкметы ў няпоўных сказах і мадэляванне се-
мантычнай структуры ў іх. Спецыфічныя пара-
метры дазваляюць выявіць тыпалагічныя 
асаблівасці няпоўных сказаў у беларускай 
і кітайскай мовах. Адсутнасць у кітайскай мове 
граматычнай формы ў цэлым і дзеяслоўнага 
кіравання ў прыватнасці дазваляе выдзеліць 
тып няпоўных сказаў з кампенсаторным кампа-
нентам каагенсам, які мае абстрактна
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адзінкавы характар: 嵋和李之薇都高中毕业了，
参加了明仑大学的入学考试 (宗璞，《东藏记》，
第169页) (літар. Мэй з Лі Чжывэй закончылі вы-
шэйшую школу, потым (яны) удзельнічалі 
ў экзамене для паступлення ва ўніверсітэт 
Мілун). У беларускай мове такая з’ява не 
назіраецца, паколькі каагенс заўсёды мае 
аддзеяслоўную залежнасць: Адзінцоў. Мы 
з Калатухіным днямі заўважылі такую групу 
і – з кулямёта!.. (І. Мележ).

Спецыфічным параметрам выступае такса-
ма функцыянальны дыяпазон лексем. У кітай
скай мове іерогліфы, у адрозненне ад белару-
скай, могуць мець некалькі значэнняў і адпа-
ведна сінтаксічных функцый. Гэты фактар не 
дазваляе некаторым няпоўным сказам у кітай
скай мове свабодна функцыянаваць. Напры-
клад, у няпоўным сказе: 李月仙的儿子回头说：
妈，人呢？李月仙赶忙从屋里追出来，愣愣地在
门口站了一会儿，说：刚刚还在呢，这人？ (李佩
甫，《生命册》，第87页) (літар. Сын Лі Юэсян 
павярнуўся і сказаў: «Мама, дзе (знаходзіцца) 
чалавек?» Лі Юэсян хутка выйшла з хаты, 
кры ху пастаяла каля дзвярэй і запытала: «Ці 
быў тут чалавек толькі што?») прапушчаны 
іерогліф, які ўжываецца як у якасці прэдыката, 
так і ў якасці прыназоўніка. Гэта значыць, што 
семантыка не можа праектавацца на незамеш-
чаную сінтаксічную пазіцыю ў структуры полі
прэдыкатыўнай або звышфразавай сінтаксіч
най адзінкі. Сказанае вышэй указвае на тое, што 
відавое поле падобнага тыпу сказаў у кітайскай 
мове рэзка звужаецца – яны функцыянуюць вы-
ключна ў структуры дыялагічнага  адзінства.

Функцыянаванне няпоўных сказаў з семан-
тыкай інтэлектуальнай дзейнасці і рэляцыйных 
працэсаў магчыма ў беларускай мове: Аскольд 
(пасля паўзы). Каб чаго-небудзь дасягнуць 
у навуцы, трэба васемнаццаць, дваццаць 
гадзін. А то ўсё жыццё будзеш друкаваць 
артыкульчыкі «Яшчэ раз да пытання аб…», 
«Некаторыя дадзеныя пра…». Я доўга думаў 
і прыйшоў да вываду – няхай мяне лічаць 
ідыётам, – мне не трэба заводзіць сям’ю 
(А. Дзялендзік). Гэта тлумачыцца аддзе
яслоўнай залежнасцю аб’екта інтэлектуальнай 
дзейнасці. У кітайскай жа мове аб’ект інтэлек
туальнай дзейнасці і рэляцыйных працэсаў 
ідэнтыфікуецца толькі аналітычна па прычыне 
мнагазначнасці іерогліфа, што яго абазначае.

Ступень семантычнай злітнасці кампа
нентаў таксама выступае важным парамет
рам пры выяўленні спецыфічных асаблівасцей 
беларускай і кітайскай моў. У беларускай мове 
высокую ступень семантычнай злітнасці ма-
юць фразеалагічна звязаныя словазлучэнні, 
у кітайскай жа мове семантычна злітнымі з’яў
ляюцца кампаненты акцыянальны прэдыкат – 
аб’ект па прычыне фіксаванага парадку слоў. 
Гэта значыць, што ў няпоўным сказе “到十字街头
卖馒头，有时是吴摩西一个人，有时是夫妻两个

人，全看家里忙闲 (刘震云，《一句顶一万句》，第
93页) (літар. На вуліцы Шыцзы прадаюць піражкі, 
часам Ву Масі адзін (прадае піражкі), часам муж 
і жонка разам (прадаюць піражкі), усё зале-
жыць ад іх занятасці) экспліцытна выражаны 
аб’ект будзе маркіраваць сказ выключна акцыя-
нальнай семантыкай. Па гэтай прычыне функцы-
янаванне няпоўных сказаў з кампанентам 
аб’ектнага тыпу з іншым значэннем немагчыма.

Фактар семантычнага напаўнення таксама 
здольны выявіць спецыфічныя рысы няпоўных 
канструкцый у беларускай і кітайскай мовах. 
У сказе 那女土司人很漂亮，很贪，喜欢钱财， 
尤其喜欢玉石，有一屋子玉器 (宗璞，《东藏记》，
第145页) (літар. Тая жанчына вельмі прыгожая, 
(яна) вельмі сквапная, любіць грошы і яшму, 
у яе дома шмат яшмы) дэскрыптыў указвае на 
прыкмету суб’екта. Такое значэнне не ўласціва 
беларускай мове. У сказе 琴带着同情的眼光看了
看淑英， 她起初有点莫名其妙，但是后来也就明
白了淑英的心情 (巴金，《春》，第32页) (літар. 
Цын глядзела на Шу Ін са спачуваннем, яна спа-
чатку нічога не зразумела, потым (яна) зразу-
мела настрой Шу Ін) агенс указвае на псіхічны 
стан, у адрозненне ад беларускай мовы. Віда
вочна, што відавое поле няпоўных сказаў з дэ-
скрыптывам і агенсам у ролі кампенсаторнага 
кампанента будзе значна шырэйшым. 

Кампанент экзісцыенс у кітайскай мове мае 
спецыфічны характар: ён часта змяняе семан-
тычныя і сінтаксічныя функцыі і можа ўказваць 
на аб’ект узнікнення і знікнення, таму ў працэсе 
функцыянавання кампанент утварае бінарныя 
парадыгмы – экзісцыенс – агенс: 余校长羡慕地
说， 有了好事， 能马上向老婆报喜， 这也是人生
一大乐事呀 (刘醒龙， 《天行者》， 第64页) (лі
тар. Дырэктар Юй сказаў з зайздрасцю: калі 
з’явіцца добрая навіна, (я) адразу паведамлю 
сваёй жонцы, гэта прыемная справа ў жыцці); 
但他们仍然承认他是他们的朋友，而且一起喝
酒，吃一些粗糙的食物，在最高兴的时候还唱起
了一首节奏极其舒缓、调子极为悲伤的外国歌 (张
炜， 《你在高原》，第13页) (літар. Яны ўсё ж 
прызналі, што ён з’яўляецца іх сябрам, п’юць 
і ядуць разам, у час адпачынку (ён) спяваў 
лірычную і крыху сумную песню). У беларускай 
мове экзісцыенс мае канстантны характар, 
і яго бінарная парадыгма фарміруецца вы-
ключна за кошт асаблівасцей функцыянавання 
ў кітайскай мове.

Семантычнае напаўненне прэдыкатаў у кі
тайскай мове таксама выступае важным пара-
метрам іх тыпалогіі ў мовах флектыўнага 
і ізаляванага тыпаў. У сказе 老黑猫不知发生了
什么意外， 也赶忙站了起来， 惊慌地看着它的主
人 (路遥，《平凡的世界》，第124页) (літар. 
Стары кот не зразумеў, што адбылося, (кот) 
хутка ўстаў і з жахам паглядзеў на свайго га-
спадара) кампенсаторны кампанент указвае 
на суб’ект успрыняцця, а значыць тып будзе 
кваліфікавацца як прэдыкатыўны вопытна
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суб’ектны. Падобныя з’явы ў беларускай мове 
не назіраюцца, і гэты факт выяўляе спецыфіку 
семантычнай арганізацыі няпоўных сказаў 
прэдыкатыўнага тыпу ў кітайскай мове.

Важным фактарам тыпалагічных асаблі
васцей выступае статус семантычных кампа
нентаў. Напрыклад, сказ 但是， 两天后矿部大门
前张榜 公布，所有的人都被“录缺了，而且成绩竟
然都在七十分以上（路遥，《平凡的世界》, 第368页）
(літар. Праз два дні павесілі аб’яву на варотах, 
усе былі залічаны, і (іх) балы былі высокімі 
больш за 70) кваліфікуецца як няпоўны з кам
пенсаторным кампанентам атрыбутыўнага тыпу, 
што не назіраецца ў беларускай мове. Магчы-
масць выдзяляць падобныя сказы абумоўлена 
статусам кампанентаў атрыбутыў нага і акаліч
наснага тыпаў у кітайскай мове, яны, у адрознен-
не ад беларускай мовы, рэферэнтныя і не маюць 
аддзеяслоўнай і адсуб’ектнай залежнасці. Зна-
чыць, кожны кампанент сказа мае аўтаномны, 
незалежны і раўназначны характар, а таму про-
пуск такога кампанента кваліфікуецца як сін
таксічная непаўната. 

Кампенсаторныя кампаненты ў беларускай 
і кітайскай мовах падзяляюцца на канстант-
ныя, монафункцыянальныя і поліфункцыя
нальныя, што істотна ўплывае на асаблівасці 
іх функцыянавання (у адрозненне ад эліп
тычных канструкцый). Кампенсаторны кампа-
нент дубліруецца ў кантэксце пераважна ў няз-
меннай форме, таму ў такіх выпадках ён 
кваліфікуецца як монафункцыянальны. Мона-
функцыянальны кампанент можа выконваць 
адну семантычную функцыю. Напрыклад, у ня
поўным сказе Першыя навальніцы былі 
літасцівыя. Але наступная спраўдзіла гразь-
бу: зіхала, ляскала – ды i кінула грымучы агонь 
свой на гумны (І. Мележ) кампенсаторны кам-
панент навальніцы быў названы ў кантэксце, 
і яго семантычная функцыя нязменная. Ана
лагічная сітуацыя назіраецца і ў кітайскай мо-
ве. У няпоўным сказе “我想上大学，毕业当警
察。” 坐在一旁的明宇说道。他是李布呷大儿子，
今年12 岁，上六年级， 话语中 充满对知识的渴望 
(《人民日报》，№ 24685，2016.2.9) (літар. Ён 
старэйшы сын Лі Буся, (яму) 12 год, вучыцца 
ў шостым класе, імкнецца да ведаў) апушча-
ны суб’ект ён, які захоўвае сваю семантыч 
ную функцыю ў імпліцытным і экспліцытным 
выражэнні. 

Канстантны характар уласцівы кампанен-
там, якія пры любых умовах і ў любых кантэк-
стах могуць выконваць адну пастаянную се-
мантычную і сінтаксічную функцыю. Падобная 
з’ява абумоўлена нязменнай граматычнай 
формай слова ў беларускай і кітайскай мовах: 
Бабуля: Усё хоча жыць, дзіцятка. I сонца 
ўверсе, і дуб у полі, і казурка ў жыце (Г. Кар
жанеўская); 王力在这儿住吗？不在 (літар. – Ван 
Лі тут жыве) – Не (тут)).

Кампенсаторныя кампаненты, якія ў межах 
аднаго кантэкста змяняюць сваю семантычную 

і сінтаксічную функцыі, мы кваліфікуем як пе-
раменныя. Напрыклад, парадыгма экспліцытна 
і імпліцытна выражанага членаў можа ўключаць 
дэлібератыўны аб’ект – суб’ект: … Я толькі 
што гаварыў  з Інгай… Не, ні аб чым не зда-
гадваецца… Пайшла ў басейн … (А. Дзя
лендзік) або атрыбут – суб’ект: 小张的腰受伤
了，一下儿也不能动 (літар. Паясніца Сяо Чжа-
на балела, (ён) наогул не мог рухацца). 

Такім чынам, наяўнасць абагульняючых 
і канкрэтызуючых характарыстык дазваляе 
выдзеліць тыпалагічна істотныя прыкметы, 
якія выяўляюць спецыфіку функцыянавання 
няпоўных сказаў, стварыць іх новую класі
фікацыю ў беларускай і кітайскай мовах. За ас-
нову класіфікацыі няпоўных сказаў намі быў 
пакладзены ўзровень моўнай арганізацыі кам-
пенсаторнага кампанента і яго структурныя, 
семантычныя або функцыянальныя харак
тарыстыкі. Тыпалогія структурнай арганізацыі 
няпоўнага сказа можа быць заснавана на відах 
сінтаксічных сувязей і адносін. Напрыклад, 
кампенсацыя апушчанага кампанента ў сказе 
贾老师主动帮助给他在黄原图书馆办了临时借书证，
这使他能像以前那样重新又和书生活在一起。只不过
现在除过熬苦不说，也没有多少闲时间，一天只能看
一二十页。一本书常常得一个星期才能看完（路遥，
《平凡的世界》, 第235页）(літар. Выкладчык Цзя 
дапамагаў яму афармляць часовы чытацкі 
білет у бібліятэцы Хуан Юань, паколькі ён не 
зможа многа чытаць, як раней. Зараз (яму) 
цяжка, у (яго) няма вольнага часу, за адзін 
дзень ён можа прачытаць толькі 10–12 ста-
ронак. Для прачытання адной кнігі патрабу-
ецца тыдзень) ажыццяўляецца на ўзроўні 
складанага сінтаксічнага цэлага, значыць, тып 
мы кваліфікуем як звышфразавы. У сказе 
(Дастаў вядро, пераліў у сваё, аднёс у бок ад 
калодзежа, выліў на зямлю.) Гэта на тваю ха-
ту, Сёмка... (Вяртаецца, зноў пачынае даста-
ваць ваду.) Як паспакайнець? Няма спакою, 
і дабрыні не знойдзеш... Дабрыня ціхая... 
(Дастаў вядро, пераліў, аднёс, выліў.). А гэта 
на тваю хату, Іван... (Вяртаецца, зноў дастае 
ваду.) Думаеш, глупствам займаюся? Няма 
каму ваду з калодзежа браць... Раз’ехаліся 
ўсе... А калодзеж жывы павінен быць... (А. Ду
дараў) кампенсаторным выступае кампанент 
семантычнай структуры – дырэктыў, значыць 
тып мы кваліфікуем як дырэктыўны. 

На аснове тыпалагічна істотных прыкмет 
магчыма выдзяленне тыпаў няпоўных сказаў 
у рускай і кітайскай мовах. Тып у нашай кла
сіфікацыі будуецца на адносінах кампенсатор-
най прыкметы да структурнай арганізацыі 
няпоўнага сказа (калі гэта структурная тыпа
логія). Семантычныя тыпы выдзяляюцца на 
аснове тыпа кампенсаторнай прыкметы ўнутры 
пэўнага класа (суб’ектнага, аб’ектнага, прэды-
катнага і інш.). Функцыянальны тып заснаваны 
на значэнні рэмы паведамлення, выдзяленне 
якой магчыма дзякуючы сінтаксічнай непаў
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наце. Відавы клас уключае кампаненты пэўнага 
тыпу – усе магчымыя разнавіднасці структур-

най арганізацыі, адценняў семантыкі і зна
чэнняў актуалізацыі. 
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