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Лаппо М. С. (Мінск)  

Моўныя сродкі выражэння экспрэсіі ў аповесці Ю. Станкевіча 

«Любіць ноч – права пацукоў» 

Аповесць Юрыя Станкевіча «Любіць ноч — права пацукоў» адразу 

выклікала цікавасць у чытачоў і крытыкаў. 1 студзеня 1999 г. газетай 

«Літаратура і мастацтва» яна была названа «адным з самых мужных, 

праўдзівых і сумленных твораў, што пабачылі свет апошнім часам» 

(1 студзеня 1999 г.). Не менш яскрава выказалася Святлана Алексіевіч, 

якая ў пераднавагоднім нумары газеты назвала аповесць самай яркай 

з’явай у беларускай літаратуры за мінулы год. «У беларускай 

літаратуры з’явіўся твор еўрапейскага ўзроўню», — адзначыла 

пісьменніца. Аўдыторыя ў сваѐй большасці зазначае той факт, што твор 

Станкевіча чытаецца на адным дыханні, ад яго немагчыма адарвацца, 

хаця зместавы бок аповесці раскрывае змрочную рэчаіснасць і ўздымае 

складаныя пытанні выраджэння беларускай нацыі. Знаходжанне 

эмацыйнага водгуку ў чытача сведчыць не толькі пра актуальнасць 

узнятых аўтарам пытанняў, але і пра дасканаласць абранай мастацкай 

формы. Уздзеянне на чытача шмат у чым дасягаецца за кошт экспрэсіі 

мастацкага тэксту Юрыя Станкевіча. 

Экспрэсія з’яўляецца адной з самых важных стылістычных 

катэгорый. У працах «Французская стылістыка» (1909), «Агульная 

лінгвістыка і пытанні французскай мовы» (1932) франка-швейцарскі 

лінгвіст Шарль Балі ўпершыню вылучыў «экспрэсіўную стылістыку» як 

навуку, што вывучае экспрэсіўна-эмацыйны аспект мовы. 

Па меркаванні прафесара Нялюбіна, «экспрэсія ў шырокім сэнсе – 

гэта выяўленчыя якасці маўлення, якія адрозніваюць яе ад звычайнага, 

стылістычна нейтральнага маўлення і надаюць яму вобразнасць 

і стылістычную афарбаванасць» [4, с. 256]. Экспрэсіўнасць – гэта тыя 

сэнсавыя прыкметы слова, часткі слова, граматычнай формы ці сказа, 

якія дазваляюць выкарыстоўваць іх як сродак выражэння не толькі 

прадметнага зместу, але і адносінаў аўтара да таго, пра што гаворыцца, 

або да сітуацыі. І. В. Арнольд пад экспрэсіўнасцю разумее «такую 

якасць тэксту або часткі тэксту, якая надае сэнс з павялічанай 

інтэнсіўнасцю, выражаючы ўнутраны стан аўтара, і мае сваім вынікам 

эмацыйнае або лагічнае ўзмацненне, якое можа быць, а можа і не быць 

вобразным» [5, с. 11]. 

Агульнай задачай экспрэсіі з’яўляецца выражэнне або стымуляцыя 

суб’ектыўных адносінаў да прамоўленага або напісанага. З боку аўтара 

гэта ўзмацненне, вылучэнне, акцэнтаванне выказвання, адыход ад 

моўнага стандарту, нормы, надзяленне выказвання эмацыйнай сілай, 

ацэньванне, дасягненне вобразнасці і стварэнне эстэтычнага эфекту. 
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З боку рэцыпіента гэта ўтрыманне і ўзмацненне ўвагі, павышэнне 

рэфлексіі, узнікненне эмоцый і пачуццяў. Аповесць Ю. Станкевіча 

вылучаецца сілай эмацыйнага выказвання і выклікае вострую рэакцыю 

аўдыторыі на твор, што пацвярджае высокі ўзровень яго экспрэсіўнасці. 

Разгледзім найбольш вызначальныя моўныя сродкі выражэння экспрэсіі 

на прыкладзе дзвюх першых глаў аповесці. 

Экспрэсіўнасць у творы ўласціва адзінкам усіх узроўняў мовы. 

Найперш звяртаюць на сябе ўвагу сінтаксічныя моўныя сродкі, 

адметнасць якіх выяўляецца візуальна – на ўзроўні пунктуацыі 

і графічнага афармлення. Аўтар не выкарыстоўвае кропку як знак 

прыпынку (акрамя адзінага выпадку ў канцы аповесці), а простую мову 

і асобныя сэнсавызначальныя сказы дыстанцыруе ад асноўнага тэксту 

з дапамогай абзацнага водступа. Названыя прыѐмы ператвараюць 

аповесць у адзін рытмізаваны сказ. Рытм – аднолькавае чаргаванне 

дыстанцыянаваных рэплік з асноўным тэкстам без знакаў прыпынку – 

становіцца мастацкай адметнасцю твора. Як адзначана ў падручніку 

«Уводзіны ў літаратуразнаўства», у практыцы літаратуразнаўства 

паняцці тэмпу і рытму настолькі непарыўныя, што прынята казаць пра 

тэмпарытм твора [2, с. 93]. Яго функцыя – стварэнне пэўнай 

эмацыянальнай атмасферы. Розныя тыпы тэмпавай і рытмічнай 

арганізацыі прама і непасрэдна ўвасабляюць у сабе эмацыянальныя 

станы і валодаюць здольнасцю пры неабходнасці выклікаць патрэбныя 

эмоцыі ў чытача. 

Такім чынам, аўтарскія знакі прыпынку ўваходзяць у паняцце 

нерэгламентаванай пунктуацыі і нясуць у сабе зарад экспрэсіі, якая 

выяўляецца на сінтаксічным узроўні рытмізацыі прозы і дапамагае 

пісьменніку ў стварэнні мастацкай выразнасці. Аналіз сінтаксічнага 

ўзроўню ілюструе думку пра тое, што адным з важных лінгвістычных 

механізмаў экспрэсіўнасці з’яўляецца адхіленне ад стэрэатыпаў 

у выкарыстанні моўных адзінак. Несупадзенне інтэнцый аўтара 

і прэзумпцый чытача выступае дадатковым сродкам павелічэння 

экспрэсіўнасці. 

Разглядаючы наступны ўзровень – лексічны, – істотна звярнуць 

увагу на тое, што лексічныя сродкі рэалізуюць так званую інгерэнтную 

экспрэсіўнасць: г. зн. моўныя адзінкі становяцца экспрэсіўнымі не 

ў пэўным кантэксце, як пры рэалізацыі адгерэнтнай экспрэсіўнасці, 

а з’яўляюцца яе трывалымі носьбітамі. У дыстанцыянаваных рэпліках 

аўтар шырока ўжывае рускамоўную абсцэнную лексіку («маць вашу», 

«сука старая») і жарганізмы («в натуре»), а таксама гукаперайманні 

(«трахбах», «уга-ха», «ррррррррррр», «буруламдамтамдулубам!»). Усе 
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названыя лексічныя пласты характарызуюцца наяўнасцю экспрэсіўнай 

афарбоўкі. 

Сярод марфалагічных сродкаў можна заўважыць разнастайныя 

трансфармацыі рускамоўных лексем: выкарыстанне сінкопы («зрасстэ») 

і фаналагічную субстытуцыю («холосенькие, правда, мы холосенькие»). 

У першым выпадку сінкопа пераводзіць лексему ў разрад прастамоўных 

і надае вітанню адценне пагарды і насмешкі, а ў другім выпадку замена 

Р на гук-субстытут Л – імітацыя дзіцячага ратацызму – з адначасовым 

выкарыстаннем памяншальна-ласкальнага суфікса і паўторам узмацняе 

кожны са складнікаў экспрэсіва – эмацыйнасць, інтэнсіўнасць 

і вобразнасць [6]. 

Аўстрыйскі псіхолаг, філосаф і лінгвіст Карл Бюлер ставіць 

экспрэсіўную функцыю на першае месца з усіх функцый мовы, «калі 

выражаецца стан аўтара, а знакі, што яго выражаюць, з'яўляюцца 

сімптомамі». У творы Ю. Станкевіча экспрэсіўнасць: 

 становіцца сродкам выражэння мастацкага вобразаў, раскрыцця 

ўнутранага свету персанажаў; 

 выяўляе аўтарскую пазіцыю; 

 паўстае сродкам уздзеяння на чытачоў. 

Пра ступень уздзеяння твора на чытацкую аўдыторыю сведчаць 

шматлікія дыскусіі ў друкаваных і электронных выданнях, 

абвінавачванні аўтара ў расізме і ачарненні беларускай рэчаіснасці або, 

наадварот, ухваленне аўтарскай пазіцыі і залічэнне аповесці да «класікі 

новага беларускага мадэрнізму» [10]. Культавасць твора шмат у чым 

абумоўлена нестандартным для 90-х гг. падыходам аўтара да працы з 

мастацкай формай, а галоўнае – адпаведнасці нестандартнай моўнай 

формы ідэйнаму зместу і непрыхаванай пісьменніцкай шчырасці, якая 

знаходзіць сваю рэалізацыю найперш у экспрэсіўных моўных сродках. 
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Ларионова Е. А. (Минск)  

Особенности функционирования ФСП 

определенности/неопределенности в русском и польском 

публицистическом дискурсе 

В публицистике средства выражения категории 

определенности/неопределенности (О/НО) важны для построения 

самого текста. Благодаря им строится логически выверенный, четкий, 

последовательный текст. Особенно это актуально для таких жанров, как 

новости, заметки, отчеты, репортажи, текст которых отличается 

ясностью и четкостью. Главная функция таких текстов – передать 

информацию, снять функционирующую в начале текста 

неопределенность.  

В данных текстах «…все мысли при повторении употребляются в 

одном и том же определенном смысле, в них вкладывается одно и то же 

точное, четкое содержание, соответствующее отображаемому в них 

предмету, явлению» [2, с. 44]. 

В очерках, эссе, статьях, журналистских расследованиях зачастую 

происходит нарушение оппозиции определенности/неопределенности. 


