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ДА ПРАБЛЕМЫ ІНВЕНТАРЫЗАЦЫІ І СІСТЭМАТЫЗАЦЫІ  
СРОДКАЎ ЭКСПРЭСІЎНАГА СІНТАКСІСУ 

У артыкуле раскрываецца сутнасць праблемы інвентарызацыі і сістэматызацыі сродкаў эксп-
рэсіўнага сінтаксісу. Аўтар адзначае, што, нягледзячы на вялікую колькасць лінгвістычных дас-
ледаванняў, прысвечаных аналізу функцыянавання экспрэсіўна маркіраваных канструкцый, поў-
най наменклатуры названых сродкаў няма. 

Вялікае месца ў даследаванні займае разгляд разнастайных класіфікацый такіх інгерэнтных 
сінтаксічных адзінак, як сінтаксічныя (стылістычныя) фігуры. У артыкуле называюцца най-
больш вядомыя спробы асэнсавання і сістэматызацыі сінтаксічных фігур, выяўляюцца іх станоў-
чыя бакі і недахопы. Падкрэсліваецца, што агульнапрынятай, несупярэчлівай класіфікацыі сін-
таксічных фігур няма. Тлумачыцца гэта тым, што ў адной класіфікацыі вельмі складана ахапіць 
увесь аб’ём фігуратыўных канструкцый, паколькі яны не маюць агульнай для ўсіх класіфікацый-
най прыметы. 

Асаблівая ўвага звяртаецца на праблему інвентарызацыі адгерэнтных экспрэсіўных сродкаў. 
Аўтар прыводзіць меркаванні розных вучоных на тое, якія нефігуратыўныя канструкцыі могуць 
выконваць у маўленні эмацыйна-выдзяляльную і вобразна-выяўленчую функцыі, і прыходзіць 
да высновы, што пералік адгерэнтных сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу ўяўляе сабой адкрыты 
рад, які можа быць істотна дапоўнены і пашыраны ў выніку правядзення даследаванняў на 
матэрыяле тэкстаў розных функцыянальных стыляў і жанраў. Адзначаецца, што ў канкрэтным 
кантэксце носьбітам экспрэсіўнай ідэі могуць стаць самыя розныя сінтаксічныя мадэлі. 

Ключавыя словы: сінтаксіс, экспрэсіўнасць, інгерэнтная і адгерэнтная экспрэсія, сінтаксіч-
ныя (стылістычныя) фігуры.  
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TO THE PROBLEM OF INVENTORY  
AND CLASSIFICATION OF MEANS OF EXPRESSIVE SYNTAX 

The article reveals the essence of the problem of inventory and classification of expressive syntax 
means. The authors note that, despite the large number of linguistic studies analyzing the functioning of 
the expressive syntax, there is no full nomenclature of these funds. 

An important place in the study is given to the consideration of various classifications such ingerent 
syntactic units as syntactic (stylistic) figures. The article deals with the most famous attempts to sys-
tematize syntactic figures, reveals their positive aspects and disadvantages. It was stressed that a com-
mon, consistent classification of syntactic figures do not exist. This is due to the fact that in one classi-
fication is very difficult to cover the whole range of figurative designs, because they have no signs of 
the general classification. 

Special attention is paid to the problem of inventory adherent expressive means. The author analyz-
es the views of different scholars about non-figurative designs that can perform in speech emotional 
and excretory function. He comes to the conclusion that the list of adherent means of expressive syntax 
represents an open series, and it can be significantly complement and enhance after conducting research 
on a material of texts of various functional styles and genres. It is noted that a variety of syntactic pat-
terns can become the carrier of expressive ideas in context. 

Key words: syntax, expressivity, inherent expressivity, adherent expressivity, syntax (stylistic figures). 

Уводзіны. Катэгорыя экспрэсіўнасці, пачы-
наючы з сярэдзіны ХХ ст., прыцягвала ўвагу 
даследчыкаў розных галін навукі. Першымі 
праблемамі экспрэсіўнасці пачалі займацца літа-
ратары і мастацтвазнаўцы, логікі і псіхолагі. 
Пазней, калі задача лінгвістычнага аналізу мас-
тацкага твора, вывучэння яго мовы як першаэле-

мента літаратуры выйшла на парадак дня, пытан-
ні экспрэсіўнасці сталі важнымі і для мовазнаўст-
ва, менавіта для такіх яго дысцыплін, як стыліс-
тыка, семантыка, тэорыя маўленчых актаў.  

У наш час вывучэнне катэгорыі экспрэсіў-
насці, у тым ліку спосабаў і сродкаў яе выра-
жэння на ўзроўні сінтаксісу, вылучаецца на ад-
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но з цэнтральных месцаў у лінгвістыцы, паколь-
кі ў якасці прыярытэтнага кірунку прызнаецца 
даследаванне суб’ектыўнага боку маўлення,  
т. зв. модусу, прагматыкі на ўзроўні выказвання 
і тэксту. 

У савецкае мовазнаўства паняцце экспрэсіў-
нага сінтаксісу ўвёў акадэмік Вінаградаў В. У. 
Яшчэ ў 1930-я гг. пры аналізе мастацкай прозы 
А. С. Пушкіна вучоны вылучыў т. зв. суб’ект-
на-экспрэсіўныя формы сінтаксісу [1, c. 226] – 
сродкі выразнасці, якія служаць аўтару не 
толькі для выражэння думкі, але і для выяўлен-
ня суб’ектыўных адносін да выказвання: пачуц-
цяў, волі, ацэнак і г. д. Ідэі В. У. Вінаградава, які 
трактаваў экспрэсіўнае ў сінтаксісе як спецыя-
льны прыём пісьмовага маўлення, былі развіты 
і дапоўнены ў 60-я гг. ХХ ст., калі за тэрмінам 
экспрэсіўны сінтаксіс замацавалася значэнне 
асобнай лінгвістычнай тэорыі. 

Нягледзячы на тое, што праблема экспрэсіў-
нага сінтаксісу падымалася ў шэрагу прац [2–22 
і інш.], адзінай, агульнапрызнанай класіфікацыі 
сінтаксічных сродкаў выражэння экспрэсіі па-
куль няма. Відавочна, існуе неабходнасць у 
аналізе неаднастайных, а часам і супярэчлівых 
поглядаў вучоных на сістэматызацыю сінтак-
січных сродкаў экспрэсівізацыі маўлення для 
ўкладання як мага больш поўнай наменклатуры 
экспрэсіўна маркіраваных канструкцый. 

Асноўная частка. Распрацоўкай пытанняў 
экспрэсіўнага функцыянавання сінтаксічных 
адзінак у савецкім мовазнаўстве займаліся  
Н. Ю. Шведава, Я. А. Іванчыкава, Н. Д. Аруцюна-
ва, Г. А. Золатава, К. А. Рогава, А. П. Скаварод-
нікаў, В. В. Аляксандрава, Г. М. Акімава і інш. 
Г. М. Акімава ў сваёй рабоце «Новае ў сінтаксісе 
сучаснай рускай мовы» на падставе грунтоўнага 
аналізу лінгвістычных прац, прысвечаных апі-
санню асобных экспрэсіўных сінтаксічных срод-
каў рускай мовы, прыйшла да высновы, што, як 
правіла, да экспрэсіўнага сінтаксісу вучоныя ад-
носяць канструкцыі, у якіх яскрава праяўляецца 
т. зв. сінтаксічная «расчэпленасць» («раскры-
шанасць») выказвання: парцэляваныя і сегмен-
таваныя канструкцыі, лексічны паўтор з сінтак-
січным развіццём, пытальна-адказавыя канст-
рукцыі ў маналагічным маўленні, ланцужкі на-
мінатыўных сказаў, устаўныя канструкцыі, эксп-
рэсіўна-стылістычнае словаразмяшчэнне [23]. 

Даследчык Скавароднікаў А. П. адзінай ас-
новай усёй сістэмы экспрэсіўных канструкцый 
лічыць проціпастаўленне т. зв. эканомных і 
збыткоўных структур і сістэмна аналізуе такія 
экспрэсіўныя сродкі, як эліпсіс, антыэліпсіс, па-
зіцыйна-лексічны паўтор, усячэнне (недагаво-
ранасць), парцэляцыю [19].  

Некаторыя даследчыкі з’явы экспрэсіўнага 
сінтаксісу так ці інакш суадносяць з прынцы-

пам сіметрыі, пры гэтым адзначаюць, што эксп-
рэсіўнасць могуць набываць і тыя канструкцыі, 
часткі якіх пабудаваныя па законах сіметрыі 
(сінтаксічны паралелізм, хіязм, антытэза, полі-
сіндэтон і інш.), і канструкцыі, у якіх адбываец-
ца разбурэнне сіметрычнай структуры (інвер-
сія, эліпсіс, парцэляцыя, «сечаны» сінтаксіс, 
сегментацыя і інш.) [8, 12 і інш.]. 

Як бачым, набор сінтаксічных сродкаў эксп-
рэсіўнага маўлення ўяўляе сабой складанае, 
шматмернае і неаднароднае ўтварэнне. У гэтым 
канстэксце слушнай падаецца думка В. А. Мас-
лавай, якая заўважыла, што «ў канкрэтным мас-
тацкім тэксце носьбітам экспрэсіўнай ідэі мо-
гуць стаць <...> любыя асаблівасці сінтаксічнай 
будовы фразы, усё залежыць ад тэмы тэксту, ін-
дывідуальнай манеры пісьменніка, яго намераў 
і сітуацыі, у якой тэкст узнікае і ўспрымаецца» 
[12, с. 67]. Варта, аднак, падкрэсліць наступнае: 
такі падыход не азначае, што ўсе адзінкі грама-
тычнага сінтаксісу могуць разглядацца ў той жа 
самы час як адзінкі сінтаксісу экспрэсіўнага, та-
му падаецца мэтазгодным падзяляць сінтаксіч-
ныя сродкі на тыя, у якіх першапачаткова зак-
ладзены экспрэсіўна-выяўленчыя якасці (інге-
рэнтныя), і тыя, стылістычны профіль якіх зра-
зумелы толькі ў кантэксце (адгерэнтныя).  

Да інгерэнтных адзінак экспрэсіўнага сін-
таксісу адносяцца сінтаксічныя фігуры (лат. 
figura – абрыс, знешні выгляд) – «спосабы сін-
таксічнай арганізацыі маўлення, якія ўжываюц-
ца найперш у межах фразы і рэалізуюць экспрэ-
сіўныя якасці выказвання» [24, с. 947]. Як 
слушна заўважыў К. Л. Луцкі, «фігуры для маў-
лення адно і тое ж, што жэсты і міміка для тва-
ру: яны надаюць выказванню больш выразнас-
ці, бліскучасці, энергіі або вытанчанасці» [25,  
с. 209]. Сінтаксічныя фігуры ўтвараюцца шля-
хам пэўнай сінтаксічнай пабудовы словазлучэн-
ня, сказа ці групы сказаў у тэксце. Галоўная роля 
ў іх належыць сінтаксічнай форме, хоць харак-
тар стылістычнага эфекту ў значнай меры зале-
жыць ад лексічнага (семантычнага) напаўнення.  

Вывучэнне стылістычных фігур мае сваю 
гісторыю. Першыя меркаванні пра іх адносяцца 
да антычнай эпохі. Так, Афіней з Наўкраціды і 
Апалоній Малон фігурамі лічылі такія «змены ў 
канструкцыях, якія лашчаць слых» [26, с. 276].  
У наш час вывучэнне фігур працягваецца. Сут-
насць сучаснага навуковага падыходу заключа-
ецца ў тым, што фігуры ўспрымаюцца як нату-
ральная і неад’емная частка чалавечага маўлен-
ня. Стылістычныя фігуры тлумачацца як аднаў-
ляльныя ўстойлівыя семантыка-сінтаксічныя 
мадэлі моўных адзінак, якія маюць тыповую 
схему і істотныя канструктыўныя прыметы.  

У сучаснай лінгвістычнай навуцы вылуча-
ецца каля 250 сінтаксічных фігур, аднак агуль-
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напрынятай, несупярэчлівай класіфікацыі іх па-
куль няма. Па назіраннях лінгвістаў, ніводная з 
існуючых класіфікацый не ахоплівае ўсяго аб’-
ёму фігуратыўных канструкцый, паколькі вель-
мі складана вылучыць пэўную агульную для 
ўсіх класіфікацыйную прымету [27]. Да най-
больш вядомых спроб асэнсавання і сістэматы-
зацыі сінтаксічных фігур адносяцца работы  
В. І. Каралькова, Ю. М. Скрабнёва, Я. В. Клюе-
ва, Э. М. Берагоўскай, Т. Р. Хазагерава і Л. С. Шы-
рынай, Н. Э. Шандрохі.  

В. І. Каралькоў падзяляе ўсе стылістычныя 
фігуры на тры тыпы: фігуры працягласці, якія ў 
сваю чаргу падзяляюцца на фігуры адбаўлення 
(эліпсіс і інш.) і дабаўлення (розныя віды паўто-
раў, ампліфікацыя, сінтаксічны паралелізм, гра-
дацыя і інш.), фігуры звязнасці, якія падзяляюц-
ца на фігуры аб’яднання (полісіндэтон, градацыя 
і інш.) і раз’яднання (асіндэтон, парцэляцыя, ін-
версія, нанізванне міні-абзацаў і інш.), фігуры 
значнасці, сярод якіх вылучаюцца фігуры выраў-
ноўвання (падкрэслена прамы парадак слоў і г. д.) 
і выдзялення (рытарычнае пытанне, рытарычны 
зваротак, рытарычны вокліч і інш.) [24]. Недахо-
пам гэтай класіфікацыі можна лічыць тое, што 
некаторыя з фігур (напрыклад, градацыя) адно-
сяцца адразу да некалькіх тыпаў.  

Разнародны характар стылістычных фігур 
улічвае класіфікацыя Ю. М. Скрабнёва. Згодна 
з ёй усе фігуры падзяляюцца на два тыпы. 
Структура першых мае выключна сінтаксічны, 
канструктыўны характар (напрыклад, полісін-
дэтон, сінтаксічны паралелізм і інш.), а струк-
тура другіх залежыць ад семантыкі лексем, якія 
ў іх уваходзяць. У сістэме фігур другога тыпу, 
у сваю чаргу, даследчык вылучае фігуры тоес-
насці (яны заснаваны на суаднясенні тоесных 
значэнняў: сінанімічнае вар’іраванне, ампліфі-
кацыя сінонімаў і інш.), фігуры няроўнасці (у іх 
суадносяцца розныя значэнні: градацыя, зеўгма 
і інш.) і фігуры супрацьлегласці (яны заснаваны 
на суаднясенні кантрасных значэнняў: антытэ-
за, аксюмаран і інш.) [28, с. 145–157]. 

У класіфікацыі Я. В. Клюева сінтаксічныя 
фігуры (як называе іх сам Я. В. Клюеў, макрафі-
гуры) падзяляюцца на два класы: канструктыў-
ныя (робяць сінтаксічную структуру больш зба-
лансаванай: паралелізм, анафара, эпіфара, сімп-
лока, хіязм, анадыплозіс і інш.) і дэструктыў-
ныя (ламаюць сінтаксічную структуру: інверсія, 
эліпсіс, парцэляцыя, канкатэнацыя і інш.) [29]. 

Э. М. Берагоўская сінтаксічныя фігуры па-
дзяліла на такія тыпы, як фігуры эквілібра (у ін-
шай тэрміналогіі фігуры балансу), заснаваныя на 
сінтаксічнай сіметрыі (рэдуплікацыя, дыстантны 
паўтор, анафара, эпіфара, стык, сімплака, анты-
тэза, сінтаксічны паралелізм, хіязм, асіндэтон, 
полісіндэтон), фігуры дэзэквілібра (фігуры дыс-

балансу), заснаваныя на акцэнтаванай ломцы 
моўнай сіметрыі (інверсія, эліпсіс, умаўчанне, 
рытарычнае пытанне, парцэляцыя), і фігуры пра-
межкавага класа, дзе і сіметрыя, і асіметрыя 
прысутнічаюць адначасова (градацыя, паліптот, 
антанаклаза, зеўгма гамеатэтлеўтан) [8, с. 199].  

У класіфікацыі рытарычных прыёмаў Т. Р. Ха-
загерава і Л. С. Шырынай сінтаксічныя фігуры 
прапануецца дзяліць на фігуры дабаўлення (кан-
тактныя і дыстантныя), адбаўлення, размяшчэн-
ня, перастаноўкі [30]. А даследчыца Шандроха 
Н. Э. сінтаксічныя фігуры аб’яднала ў пяць 
груп у залежнасці ад сінтаксічнай структуры і 
экспрэсіўнай функцыі: 1) фігуры павелічэння 
аб’ёму выказвання, 2) фігуры памяншэння аб’ё-
му выказвання, 3) уласнарытарычныя фігуры, 
4) фігуры размяшчэння і перастаноўкі, 5) маў-
ленча-дыялагічныя фігуры [22]. Гэтая класіфіка-
цыя дазваляе ахапіць больш фігур, падаецца нам 
найбольш дакладнай, празрыстай, зразумелай, а 
таму спынімся на ёй больш падрабязна. 

Фігуры павелічэння аб’ёму выказвання пабу-
даваныя ў той ці іншай ступені на аснове паўто-
ру разнастайных сінтаксічных адзінак маўлення: 
анафара, эпіфара, стык, кальцо, сінтаксічны па-
ралелізм, сімплака, хіязм, антытэза, гемінацыя, 
градацыя, полісіндэтон (шматзлучнікавасць і 
шматпрыназоўнікавасць), паліптот, перыяд.  

Фігуры памяншэння аб’ёму выказвання звя-
заны з пропускам пэўных маўленчых адзінак: 
эліпсіс, умаўчанне, асіндэтон, зеўгма.  

Уласнарытарычныя фігуры ўжываюцца для 
стварэння ўрачыстых, узнёслых, паэтычных кан-
тэкстаў, узмацнення выразнасці маўлення: рыта-
рычнае пытанне, рытарычны зваротак, рыта-
рычны вокліч. 

Фігуры размяшчэння і перастаноўкі засна-
ваны на парушэнні звычайнага парадку размя-
шчэння элементаў і (або) на дыстантным размя-
шчэнні элементаў, якія звычайна стаяць побач: 
інверсія, сегментацыя, парцэляцыя, парантэза.  

Маўленча-дыялагічныя фігуры звязаны з ук-
лючэннем у тэкст элементаў гіпатэтычнага ды-
ялогу: аўтар задае пытанні ад сябе ці іншай асо-
бы і тут жа адказвае на іх, што надае маўленню 
пераканальнасць і выразнасць. Да стылістычных 
фігур гэтай групы Н. Э. Шандроха адносіць дыя-
лог паміж аратарам і аўдыторыяй, дыялог паміж 
аратарам і апанентам, дыялог паміж аратарам і 
трэцяй асобай, дыялог аратара з самім сабой, 
дыялог апанента з самім сабой [22, с. 10]. 

Як было адзначана, у мастацкім творы воб-
разна-выяўленчую функцыю можа выконваць 
любая сінтаксічная канструкцыя. Вучоныя ад- 
значаюць існаванне т. зв. нулявой фігурацыі, ці 
нерытарычнай рытарычнасці, якая заключаецца 
ў тым, што «эмацыянальнасць, экспрэсіўнасць, 
вобразнасць дасягаецца і без выкарыстання фі-
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гурацыі, а адсутнасць фігуры пры гэтым пры-
раўноўваецца па сваёй інфармацыйнасці і эма-
цыйнай насычанасці да яе наяўнасці» [31, с. 440]. 
Гэта дае падставы вылучаць т. зв. адгерэнтныя 
экспрэсіўныя сінтаксічныя адзінкі – нефігура-
тыўныя канструкцыі, якія дазваляюць дасяг-
нуць вобразна-выяўленчага эфекту і (ці) надаць 
паведамленню эмацыянальны характар.  

Для вылучэння ў кантэксце адгерэнтных эк-
спрэсіўных канструкцый даследчыца Масла- 
ва В. А. прапануе параўноўваць кожны кан-
крэтны сказ з пэўнай абстрактнай мадэллю – 
нейтральнай інварыянтнай сінтаксічнай адзін-
кай, а іменна: з двухсастаўным сказам, разві-
тым невялікай колькасцю даданых членаў, няў-
складненым, з прамым парадкам слоў і тыповы-
мі спосабамі выражэння яго членаў [12, с. 65]. 
«Чым больш адхіленняў мае аналізуемы сказ ад 
апісанай мадэлі, – адзначае В. А. Маслава, – тым 
больш верагодна, што ён будзе ўспрымацца чы-
тачом як экспрэсіўны» [12, с. 65].  

Даследчыкі ўстанавілі, што стылістычны 
профіль тэксту можа залежаць і ад структуры 
сінтаксічных утварэнняў, межы якіх значна шы-
рэйшыя за сказ. Так, У. Р. Адмоні слушна заўва-
жыў, што ў тэксце, асабліва мастацкім, сказ ат-
рымлівае дадатковыя семантыка-граматычныя 
нагрузкі ў параўнанні са сказамі такога самага 
саставу, узятымі ізалявана [32]. Дарэчы, на неаб-
ходнасць уліку макракантэксту пры аналізе эксп-
рэсіўнасці тэксту ўпершыню звярнулі ўвагу нават 
не вучоныя, а таленавітыя мастакі слова. Яшчэ  
Л. М. Талстой пісаў: «У па-сапраўднаму мастац-
кім творы нельга пераставіць адзін радок, адну 
сцэну, адну фігуру, адзін такт са свайго месца на 
іншае, не парушыўшы ўсяго твора» [33, с. 131].  

Г. А. Золатава адзначыла, што «менавіта ў 
складаным сінтаксічным цэлым сказ атрымлі-
вае пэўнае экспрэсіўнае і лагічнае (у залежнасці 
ад месца лагічнага націску), і інтанацыйна-ме-
ладычнае гучанне» [34, с. 88].  

Сучасныя лінгвістычныя даследаванні да-
юць падставы сцвярджаць, што ў якасці сінтак-
січных мадэлей экспрэсівізацыі маўлення мо-
гуць быць разгледжаны таксама разнастайныя 
сродкі рытміка-інтанацыйнай арганізацыі тэкс-
ту, спосабы абзацавання, спосабы перадачы чу-
жога маўлення, шматлікія канструкцыі размоў-
нага сінтаксісу і г. д. Для назапашвання матэ-
рыялу пра экспрэсіўныя магчымасці сінтаксісу 
і папаўнення наменклатуры экспрэсіўна маркі-
раваных сінтаксічных сродкаў мэтазгодна пра-
водзіць абшырныя даследаванні тэкстаў розных 
функцыянальных стыляў і жанраў. 

Заключэнне. Пытанне інвентарызацыі і сіс-
тэматызацыі сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу ў 
лінгвістычнай навуцы пакуль застаецца канчат-
кова не вырашаным.  

Інгерэнтнымі сродкамі выражэння экспрэсіі 
на сінтаксічным узроўні лічацца фігуратыўныя 
канструкцыі (сінтаксічныя фігуры). Нягледзячы 
на тое, што сінтаксічныя фігуры досыць поўна 
апісаны ў філалагічных крыніцах, да сённяшна-
га часу няма ніводнай агульнапрызнанай несу-
пярэчлівай іх класіфікацыі.  

У якасці адгерэнтных сродкаў экспрэсіўнага 
сінтаксісу вучонымі разглядаюцца разнастай-
ныя канструкцыі. Дзякуючы шматлікім дасле-
даванням спіс экспрэсіўных сродкаў пастаянна 
пашыраецца, а значыць экспрэсіўныя канструк-
цыі ўтвараюць адкрыты рад, які можа быць 
удакладнены і дапоўнены.  
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