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СПОСАБЫ СТРУКТУРНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ПЕРЫЯДУ 
Ў ТВОРЧАСЦІ А.А. КУЛЯШОВА

Зварот навуковых даследаванняў да лінгвістыкі звязнагн 
тэксту тлумачыцца ў першую чаргу імкненнем успрыняць мову як 
цэласны сродак камунікацыі. Вывучэнне сінтаксічнай структуры мак- 
ратэксту і асобных яго элементаў (мікратэкстаў) стварае шырокае поло 
для мэтанакіраванага адбору выразных маўленчых сродкаў і фігур і іх 
свядомага выкарыстання ў розных кантэкстах. Адной з такіх 
стылістычных фігур з’яўляецца перыяд.

У лінгвістычнай літаратуры існуюць розньм падыходы пры тлу- 
мачэнні перыяду. Пры шырокім падыходзе пад перыядам разумеют- 
“усялякае складанае сінтаксічнае цэлае..., г.зн. два ці больш самастойныя 
сказы, аб’яднаныя тоеснасцю тэмы ў сэнсавыя блокі” [1, с. 223]. Такое 
разумение зыходзіць да ламаносаўскага азначэння перыяду і дазваляе ата- 
ясамліваць перыяд са звышфразавым адзінствам, мікратэкстам, празаіч- 
най страфой. Пры вузкім падыходзе да перыяду адносяць спецыфічна 
арганізаваную сінтаксічную канструкцыю, характарызуючы яе як “моцна 
развіты просты сказ ці мнагачленны складаны сказ, які характарызуецца :» 
боку зместу значнай паўнатой і закончанасцю выражэння думкі, адзін- 
ствам тэмы, а з боку іптанацыі распадзеннем на дзве часткі: павышэнне і 
паніжэнне” [2, с. 203]. Такое тлумачэнне дазваляе вывесці перыяд за 
межы складанага сінтаксічнага цэлага, бо прадугледжвае магчымасць не 
толькі супадаць са складаным сінтаксічным цэлым, але і адпавядаць про
стому, моцна развітаму, або складанаму сказу. Стандартная сінтаксічная 
арганізацыя перыяду ў вузкім яго значэнні арыентуе на 
1) дзвюхчасткавасць арганізацыі; 2) паслядоўнасць павышэння і паніжэн- 
ня тону; 3) перавагу аб’ёму павышэння над аб’ёмам паніжэння тону; 
4) выкарыстанне анафарычнасці або шматзлучнікавасці (полісіндэтону) ці 
шматпрыназоўнікавасці пры арганізацыі павышэння (часта ў спалучэнні з 
сінтаксічным паралелізмам). Ілюстрацыяй класічнага перыяду ў творчасці 
А. Куляшова можа быць наступны тэкст:
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Так, як птушцы не ўсякай природа дала /  Права звацъ сябе 
велічным імем арла; /  Так, як дубу не кожнаму права даём /  Называцца 
мясное зямлі ўладаром, — / /  Так не кожнаму лесу асмелюся я  /  Даць імя 
незвычайнае, пушчы імя (А. Куляшоў. Мае сэрца ў бары).

Дзве структурный часткі размешчаны паслядоўна, павышэнне 
суправаджаецца анафарай і сінтаксічным паралелізмам, а лаканічнае 
паніжэнне сінтэзуе разнароднасць пададзенай інфармацыі, што ў су- 
купнасці дазваляе сцвярджаць стандартнасць арганізацыі працытава- 
нага перыяду.

Вузкае азначэнне перыяду, з аднаго боку, дазваляе не толькі 
дэталёва даследаваць сінтэзаваныя з дзвюх частак, сэнсава завершаныя 
канструкцыі як адзінкі экспрэсіўнага сінтаксісу, але і вызначыць іх 
стылістычны статус; з другога боку, не выкшочае магчымасці трансфар- 
мацыі перыяду ў складанае сінтаксічнае цэлае або, наадварот, складанага 
сінтаксічнага цэлага ў перыяд. Праблемным пры такім падыходзе 
з’яўляецца ўюпочэнне ў перыяд канструкцый, якія маюць трохчасткавую 
(як складанае сінтаксічнае цэлае) або шматступеньчатую арганізацыю; 
набліжаных да перарывістага маўлення анафарычных і эпіфарычных 
адзінак; арганізаваных па прынцыпе павышэння голасу адначасткавых 
кампанентаў або кампанентаў, у якіх выдзяленне другой часткі -  
паніжэння -  суб’ектыўнае; канструкцый без анафары ці полісіндэтону як 
паказчыкаў перыядычнага маўлення і інш. Трансфармаваны перыяд у 
творчасці А. Куляшова займае значна больніае месца, чым класічны 
дзвюхчасткавы. Найбольш тыповым прыкладам трансфармацыі можна 
назваць пераасэнсаванне паслядоўнасці павышэння і паніжэння 
перыядычных твораў А. Куляшова:

Спакойнага шчасця /  не зычу нікому: / /  Навошта грымотам /  
маланка без грому, /  Навошта ручай /  без пякучае смагі, /  Холодная 
ўвага /  не вартая ўвагі, /  Жаданні, што прагныя /  крылы згарнулі, /  
Зязюля без лесу /  і лес без зязюлі? (А. Куляшоў. Спакойнага шчасця не 
зычу нікому...).

Аналітычнае афармленне накіравана ў такім выпадку на магчы- 
мае супрацоўніцгва з рэцыпіентам: з аднаго боку слушныя перакананні не 
дазваляюць не пагадзіцца з адрасантам, з другога боку, тэкст нібы адкры- 
ты для чытача, для папаўнення аўтарскіх перакананняў уласнымі думкамі, 
разважаннямі, высновамі.

У лінгвістычнай літаратуры не агаворваецца магчымасць 
функцыянавання трохчасткавых перыядаў:

Бесядзь я перайшоў. /Просінь сэта дарог. /  Быгшам nepacmvniv я 
байькоўскі парог. //  Як марак, /  што спяшаецца на параход, /  Як пілот, /  
што спяшаецца на самолёт, /  Як комбайнер, /  які выязджае ў  палі, /  Як 
солдат, што ў  суровы /  выходзіць паход, /  У змаганне за шчасце і мір на
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зямлі... //  Як мауак. як пілот. /  як комбайнер, солдат. /  Толькі vnevad i 
vnevad. /  ні курку назад! (А. Куляшоў. Толькі ўперад).

Працытаваны перыяд нельга ўціснуць у рамкі ярка выражаных 
дзвюх частак. Тут выразна вылучаюцца тры часткі: кароткае паніжэнне 
акрэслівае тэму выказвання, задае яму тон; аднак павышэнне не мела б 
поўнага лагічнага завяршэння, капі б не было трэцяй часткі, што дапаўняе, 
удакладняе зробленую аўтарам выснову, робіць яе больш важкай. На вы- 
лучэнне трох частак указвае змена інтанацыі, струкіурнай і граматычнай 
арганізацыі, сэнсавай напоўненасці (змена структурных частак у пры- 
ведзеным прыкладзе паказана чаргаваннем падкрэсленага і непадкрэсле- 
нага курсіўнага шрыфту).

Структура перыяду прадугледжвае павелічэнне сэнсавай нагрузкі 
на тэкст (мікратэкст) і адначасова павышэнне напружанасці, звязанай з 
успрыняццем гэтага тэксту (мікратэксту). Перыяд можа ствараць карціну 
цэлай эпохі, паказваць самыя розныя, нават кантрастныя з’явы ў асацыя- 
цыйнай сувязі, супрацьпастаўляць пачуцці, адчуванні, уражанні, мерка- 
ванн!. Сістэматызаваць настолькі разнародны матэрыял даволі складана, 
таму фарміраванне перыядычнага маўлення можа адбывацда ў некалькі 
этапаў (ступеняў), прычым такі ступеньчаты пераход ад развіцця адной 
думкі да іншай можа адбывацца ў любой структурнай частды перыяду. 
Прааналізуем наступны прыклад:

1) Toe, lumo выюць ваўкі ў  лесе, /  Toe, што хвоя ў  вочы лезе, /  
Toe, што восень звоніць ключамі, / /  Такое -  /  бывав часта... / /  2) Але не 
бывав звычайным такое, /  Kani пачынаюцъ шалець коні /  1 доўга 
маўчаць па акопах солдаты, /  Kani пачынаюцъ гаварыцъ гарматы, /  
Kani пачынаюцъ спяваць кулі /  Па цэлым Усходнім поўкуллі. / /  Кал i -  
. . . /калі -  ... / калі -  ... / /  3) Спрачаюцца імператары і каралі /  Заўладу 
на добрай чужой зямлі, /  За нафту ў  Персіі, за вольныя воды, /  За не- 
чапаныя ў  зямлі пароды, /  За ўсё, на што вочы буржуя сквапны, - / /  За 
нафту. за вугапь. за вапну... / /  4) Тады ім ідзе на карысцъ выпадак, /  
Тады пачынае сваю працу асадка, /  Тады пачынаюцъ хлусіць газеты, /  
Прадажныя вершы пісаць паэты, — / /  Бо мают т аз гэта газеты 
грошы. / Бо плаияиъ поэтам гонорар добры... (А. Куляшоў. Крыўда).

Працытаваныя перыяды, па сутнасці, можна было б аднесці да 
традыцыйных, калі б успрыняцце павышэння і паніжэння было асобным, 
успрымалася як цэласнае адзінства. Аднак асэнсаванне зместу адбываецца 
ступеньчатым шляхам: паніжэнне голасу першага перыяду з’яўляецца 
адначасова паніжэннем для другога (трохчасткавага) перыяду. Такое 
афармленне некалькі набліжае перыяды да перарывістага маўлення. 
Нягледзячы на ўяўную перарывістасць, кожны тэкст мае паказчыкі 
перыядычнасці: сінтаксічны паралелізм пачатковых радкоў кожнай стра- 
фы ў спалучэнні з анафарай, полісіндэтон. На колькасць элементаў
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павышэння (паніжэння) можа ўказваць, як і ў іншых прыведзеных 
прыкладах, змена элементаў паралелізму, інтанацыйная аформленасць, 
адносная закончанасць выражэння думкі (у аналізуемых творах падкрэс- 
леныя канструкцыі з’яўляюцца паніжэннямі ўключаных перыядаў).

Бывае, што вылучэнне структурных элементаў перыяду і, 
адпаведна, суаднесенасць тэксту (мікратэксту) да перыяду ўскладня- 
ецца, што мае месца ў дачыненні да наступнага твора:

Хачу неспакойнаю хмарай грымеиъ. /  Маланкамі ўвесь 
апавіты, /  Каб цяжка адразу было зразумець /  Ці вокам акінуць, які 
ты. /  Спакою не ведаиъ ні ноччу, ні днём / 1 не прыставаиъ у  знямозе, /  
Вялікай любові дажджом /  I агнём /  Зямлю иалаваиь пры дарозе 
(А. Куляшоў. Плыла, цалавалася хмараз зямлёй...).

3 аднаго боку, тэкст мае выразную прымету класічнага павышэн
ня тону -  сінтаксічны паралелізм, які праяўляецца ў выкарыстанні 
аднародных членаў сказа -  інфінітыўных частак састаўнога дзеяслоўнага 
выказніка. 3 другога боку, насцярожвае адсутнасць інтанацыйнага афарм- 
лення, якое размяжоўвае структурныя часткі класічнага перыяду. 
Паніжэнне ў сваю чаргу не мае экспліцытнай выразнасці, аднак у 
наяўнасці дастаткова важная семантычна-стылістычная асаблівасць 
тэксту -  сэнсавая завершанасць. Значыць, нельга сказаць, што адсутііічае 
неабходны для разумения кампанент. Звычайна паніжэнне тону выступае 
своеасаблівым “сістэматызатарам” таго, пра што ішла гаворка ў 
павышэнні. У паніжэнні ці гэта падагульненне вынікаў, ці аб’яднанне 
супярэчнасцей, ці супастаўленне разнародных паняццяў, аўтар падводзіць 
рэцыпіента да адзіна магчымых, на яго думку, высноў. Аўтарскі пункт 
погляду здаецца цалкам абгрунтаваным і адзіна магчымым. Структурна- 
сінтаксічная арганізацыя, з аднаго боку, уражвае дасканаласцю, а з друго
га -  абмяжоўвае права чытача (слухача) на ўласныя высновы. 
Праілюстраваны перыяд мае адваротную накіраванасць: вывады ёсць (не- 
дарэмна пры чытанні апошняга радка змяняецца інтанацыя), але яны “за- 
маскіраваныя”: аўтар міжволі выказвае сваё жаданне, каб рэцыпіент не 
проста прыйшоў да сур’ёзных высноў, але і пры гэтьм, выкарыстаўшы 
свой жыццёвы вопыт, атрымаў асалоду ад уласных разважанняў. Такім 
чынам, прыведзены перыяд можна ўмоўна лічыць лічыць дзвюхчастка- 
вым з імпліцытна выражаным паніжэннем.

Трэба адзначыць, што А. Куляшоў не сканцэнтроўваецца на 
аднастайных вершаваных формах, нават арганізоўваючы свае творы ў 
форме перыяду. Ужо кароткі аналіз праілюстраваных перыядаў дае 
падставы адносіць да іх не толькі класічныя дзвюхчасткавыя канструкцыі, 
але і аб’яднанні з большай колькасцю структурных элементаў (звычайна 
гэта перыяды з двайным паніжэннем голасу), а таксама адначасткавыя 
канструкцыі з выразнымі паказчыкамі павышэння (такія перыяды
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накіроўваюць рэцыпіента на фарміраванне ўласных высноў або абагуль- 
няльная інфармацыя размешчана імпліцытна). Пры вылучэнні структур
ных частак перьмду неабходна кіравацца наступным: 1) пашыранае 
апісанне розных элементаў сінтаксічнай адзінкі можа выражацца зменай 
паўтораных лексічных адзінак і, адпаведна, ствараць уражанне пера- 
рывістасці маўлення; на адзінства павышэння тону ў такім выпадку ўка- 
звае семантычная цэласнасць кантэкстуальна аб’яднаных лексем;
2) структурная арганізаванасць часта дасягаецца адначасовым спалучэн- 
нем розных стылістычных прыёмаў: анафары, сінтаксічнага паралелізму, 
полісіндэтону; 3) размежаванне дзвюх- і трохчасткавых перыядаў з “раза- 
рваным” паніжэннем абумоўлена семантычнай цэласнасцю “разлучаных” 
адзінак: дзвюхчасткавым перыяд з’яўляецца тады, калі элементы 
паніжэння непасрэдна сэнсава і структурна звязаны паміж сабой, а 
навышэнне характарызуе раздзеленыя элементы не паасобку, а ў спа- 
лучэнні; у трохчасткавых перыядах элементы паніжэнняў звязаны паміж 
сабой апасродкавана (напрыклад, першае паніжэнне можа акрэсліваць 
тэму выказвання, другое -  абагульняць, , супрацьпастаўляць
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