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На розных этапах развiцця мова беларускай мастацкай лiтаратуры
вызначалася актыуным узаемадзеяннем, з аднаго боку, з нарматыуна
усвядомленай лiтаратурнай мовай, а з другога – з вуснымi гаворка-
мi. Таму у мастацкiх творах усiх жанрау побач з кнiжнымi адзiнкамi
заканамерна ужываюцца моуна-выяуленчыя сродкi размоунага стылю.
Адна з прычын гэтага заключаецца таксама у iдэйна-тэматычнай накi-
раванасцi беларускай мастацкай лiтаратуры: даволi вялiкая колькасць
творау, i у тым лiку паэтычных, прысвечана паказу гiстарычнага мi-
нулага i сучасных праблем грамадства, што аб’ектыуна патрабавала
ад пiсьменнiкау i паэтау ствараць iлюзiю поунай рэчаiснасцi, рэальна-
га жыцця, народных характарау i быту.

Варта адзначыць, што свядомае, мэтанакiраванае выкарыстанне
гутарковых адзiнак на усiх узроунях (лексiчным, фанетычным, мар-
фалагiчным, словаутваральным i сiнтаксiчным, аднак часцей за усë на
апошнiм) матывуецца мастацкiмi задачамi паэта: элементы размоуна-
га стылю перадаюць у тэксце (кантэксце) разнастайныя стылiстыч-
ныя i эмацыянальна-экспрэсiуныя адценнi i становяцца адзнакай iн-
дывiдуальнага аутарскага стылю. Прычым гутарковымi з’яуляюцца
моуныя адзiнкi (лiтаратурныя i нелiтаратурныя), якiя выдзяляюцца
стылiстычна пад уплывам пэуных умоу, такiх, як непадрыхтаванасць,
нязмушанасць акта камунiкацыi, непасрэдны удзел асоб у гэтым акце.
Пералiчаныя экстралiнгвiстычныя фактары садзейнiчалi развiццю ад-



450 ALENA MICHALEWICZ

ной з тэндэнцый гутарковай мовы – да эканомii элементау моунага
выражэння. Пад яе уплывам сфармiравалiся такiя сiнтаксiчныя з’явы,
як парцэляцыя, элiпсiс, сегментацыя i iнш. Аднак найбольш выразна
дадзеная тэндэнцыя праяуляецца у структурах са шматлiкiмi варыян-
тамi пропуску моуных кампанентау (канструкцыях з незамешчаны-
мi сiнтаксiчнымi пазiцыямi), прычым згаданыя адзiнкi вызначаюцца
полiфункцыянальнасцю. Iх полiфункцыянальнасць зводзiцца да ства-
рэння у мастацкiм тэксце вусна-гутарковай экспрэсii, характарыстыкi
i iндывiдуалiзацыi персанажау, афармлення своеасаблiвага паэтычна-
га твора. Гэтую ж функцыю выконваюць i структуры з пауторамi,
структурная спецыфiка якiх заключаецца у перыядычным паутарэннi
(як правiла, двойчы) адной сiнтаксiчнай пазiцыi з аднолькавым лексiч-
ным напауненнем.

Названыя канструкцыi атрымалi шырокае ужыванне у вершава-
ных радках Максiма Танка i Вiктара Шведа. Максiм Танк (Яуген
Iванавiч Скурко) – народны паэт Беларусi, Герой Сацыялiстычнай
Працы. Пачаушы паэтычную дзейнасць вясною 1932 года, калi бы-
лi апублiкаваны першыя вершы у падпольным рукапiсным часопiсе
“Пралом” пад псеуданiмам Гранiт, Максiм Танк увайшоу у гiсторыю
нацыянальнай лiтаратуры як аутар зборнiкау “На этапах”, “Журавi-
навы цвет”, “Вастрыце зброю”, “Праз вогненны небасхiл”,”Каб ве-
далi”, “У дарозе”, “След блiскавiцы”, “Мой хлеб надзейны”, “Глы-
ток вады”, “Хай будзе святло”, “Нарачанскiя сосны”, “Прайсцi праз
вернасць” i iнш. Вiктар Мiкiтавiч Швед – заслужаны дзеяч культу-
ры Польшчы, беларускi паэт, перакладчык, грамадскi дзеяч. З’яуляю-
чыся адным з прадстаунiкоу беларускага лiтаратурнага аб’яднання
Беласточчыны “Белавежа”, ëн у зборнiках “Жыццëвыя сцежкi”, “Дзя-
цiнства прыстань”, “Дружба”, “Родны схоу”, “Вершы Натальцы” i iн-
шых шырока закранае тэму вернасцi роднай зямлi i мове. Гэта ста-
рая i адначасова i сëння актуальная тэма гучыць i у творах Максi-
ма Танка.

У мове творау абодвух аутарау даволi шырока прадстаулены
няпоуныя простыя сказы i састауныя часткi складаных з кантэкс-
туальным пропускам сiнтаксiчных пазiцый дзейнiка i выказнiка, ад-
нак у вершах Максiма Танка больш частыя канструкцыi з про-
пускам дзейнiка. Дзейнiкi, як правiла, адсутнiчаюць у тым выпад-
ку, калi з’яуляюцца аналагамi дзейнiкау папярэдняй канструкцыi цi
прэдыкатыунай часткi: Самыя балючыя раны (тут i далей выдзелена
намi – А.М.) у дзяцiнстве / Перастаюць ныць ад пацалункау мацi. /

У юнацтве – самi зажываюць да вяселля. / У сталасцi – загойваюц-
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ца / Ад спагады сяброу, ад чаркi вiна1. Канструкцыi з незамешчанай
сiнтаксiчнай пазiцыяй выказнiка сустракаюцца у вершах Вiктара Шве-
да: Мая тут вëска з роднымi бацькамi. / Я тут якраз на белы свет
прыйшоу. / Тут першы раз сказау я слова “мама”, / Ды многа iншых

змалку любых слоу2. Вiдавочна, што за кошт кантэкстуальна няпоуных
канструкцый i Максiму Танку, i Вiктару Шведу удалося стварыць
больш поунае фiласофскае разважанне пра жыццë. Акрамя таго, падоб-
ныя структуры, як i iх аналагi з гутарковай мовы, ствараюць кароткiя,
лаканiчныя паведамленнi, у якiх асноуная увага акцэнтуецца на прад-
меце (аб’екце) апiсання. Яны таксама садзейнiчаюць больш сцiсламу,
сканцэнтраванаму паведамленню.

У мове вершау згаданых аутарау параунальна шырока ужываюцца
i канструкцыi з пауторам аднаго слова. У Максiма Танка гэта звы-
чайна наступныя часцiны мовы: а) назоунiк: Пасылае мацi думы /
У свет па сына, – / Прылятаюць тыя думы / Бурай сiняй. / Пасы-

лае мацi слëзы / Быстрай Шчарай, – / Прыплываюць тыя слëзы /

Цëмнай хмарай (157); б) займеннiк: Ты не угаворвай лепш мяне! / Ня-
ма сягоння часу мне / Глядзець, як лëд рака узрывае, / А то вось

раззлуюся я. / Яшчэ не жонка я твая [3, с. 19]; в) прыметнiк: На
жоутай-жоутай пожнi, / На шэрай-шэрай грэблi, На сiняй-сi-

няй рунi, на цëмнай-цëмнай пушчы / Лëг белы-белы снег (52);

г) дзеяслоу: Я пытауся у сустрэчных: / Можа, яны цябе бачылi? /

Пытауся у дрэу: / Можа, вiталася з iмi? / Пытауся у прыдарож-

ных валуноу: / Можа, адпачывала ля iх? (62); д) прыслоуе: Вецер куд-
латы на нiвах калоссе гайдае, / Стужкай дарога з-пад мокрых калëс

выбягае / Там, дзе бярозы плакучае звесiлi вецце, / Там, дзе адны

толькi хмары, i месяц, i вецер (148).

У вершах Вiктара Шведа мае месца шырокi паутор займеннiкау
розных разрадау, дзе асаблiва частыя асабовыя займеннiкi, i у пры-
ватнасцi слова “я”. Гэта тлумачыцца жанрам зборнiка “Выбраныя
вершы”, напiсаным у форме паэтычнага дзëннiка, дзе аутар ад свайго
уласнага iмя прызнаецца у любовi да роднай зямлi, да беднага проста-
га люду, да бацькоу i родных: Тваëй красы ранейшай я не бачыу, /

Не меу цябе у дзiцячых успамiнах. / А у сорак шостым быу я поуны

1 Максiм Танк, Мне пару крыл дало юнацтва... Выбраная лiрыка, Мiнск 2003,
с. 305. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца старонка.
2 В. Швед, Выбраныя вершы, Беласток, 2000, с. 5. Далей пры спасылцы на гэта
выданне у дужках падаецца старонка.



452 ALENA MICHALEWICZ

плачу, / Калi уваходзiу на твае руiны (2). Падобную функцыю вы-
конвае у вершах зборнiка i паутор займеннiка “мы”: Мы назаужды

развiталiся / З роднай бацькоускай зямлëю, / Вëсцы чужымi ужо

сталiся, / Наша жыццë – гарадское. /Мы, як сяляне ужо быушыя, /

Рэдка бываем тут госцем. / Нашы бацькi, век аджыушыя, / Спяць

вечным сном на пагосце. / Мы, гарадскiя асаднiкi, / Што разбры-

лiся па свеце. / Хоць i зямлiцы мы здраднiкi, / З ëй нам зраднiцца

прыйдзецца (8). Калi ж Вiктар Швед звяртаецца да чытача, як, на-
прыклад, у вершы “Мiлы дружа”, то выкарыстоувае паутор асабовага
займеннiка “ты”: Мiлы дружа, слухаць горка, / Ты набыу дурных ма-

нер: / Брыдкаю завеш гаворкай / Мову родную цяпер. / Што, забыу,

адкуль паходзiш, / Што ты нарадзiуся тут? / Ты на гарадской па-

садзе / Адцурауся ад сяброу. / Нават прозвiшча ужо здрадзiу / Сваiх

прадзедау, бацькоу (7).

Такiя пауторы выкарыстоуваюцца пераважна у якасцi выдзяляль-
нага сродку: з iх дапамогай выдзяляюцца семантычна важныя для вы-
казвання моуныя элементы. Варта адзначыць i яшчэ адну функцыю –

раздзяляльна-выдзяляльную, калi паутор садзейнiчае больш цэласна-
му, вобразнаму успрыняццю чытачом кампанентау выказвання.

У вершаваных радках i Максiма Танка, i Вiктара Шведа атры-
мала распаусюджанне анафара – стылiстычная фiгура, паутарэнне

аднолькавых слоу, выразау, гукау (iх спалучэнняу) у пачатку верша-

ваных радкоу, строф або сказау3. З дапамогай названага прыëму сты-
лiстычна нейтральныя сiнтаксiчныя канструкцыi набываюць у верша-
ваным кантэксце своеасаблiвую арганiзацыю, уласцiвую i гутарковай
мове. Такая арганiзацыя кантэксту (нярэдка нават усяго верша) дазва-
ляе сканцэнтроуваць увесь час увагу чытача на семантычна важным
кампаненце i найлепш зразумець аутарскую задумку. Пры гэтым не
страчваецца i лагiчная сувязь памiж кампанентамi паэтычнага твора.

Адметнасцю аутарскага стылю Максiма Танка з’яуляецца анафа-
рычны паутор аднаго слова, але не самастойнай, а службовай часцi-
ны мовы, пераважна прыназоунiкау. Паколькi першапачатковае зна-
чэнне невытворных прыназоунiкау было прасторавае, то з дапамогай
пауторных прыназоунiкау выражаюцца менавiта такiя адносiны. На-
прыклад: Дык смялей выходзьце /На будаунiчыя пляцоукi, /На пера-
давыя пазiцыi, На прасторы палëу, / На ударныя рубяжы i мiжзор-

ныя трасы, / Каб хутчэй сталi явай / Усе казкi дзяцiнства, / Усе ма-

3 П.У. Сцяцко, Слоунiк лiнгвiстычных тэрмiнау, Мiнск 1990, с. 19.
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ры i сны, / Запаветы бацькоу / I надзеi Радзiмы4; Пакуль там iншыя /

Збяруцца, тугадумы, / Яны [смарчкi – А.М.] выскокваюць першыя /

З-пад ядлауцоу, / З-пад цëплых сховау / Дзеразы, iмхоу (З., 81).

Нярэдкiя пауторы прыназоунiкау i з аб’ектнымi адносiнамi: Здаецца,
перагаварыу з усiмi / Сябрамi, знаëмымi i незнаëмымi, / З дрэвамi,

звярамi, птушкамi, / З дажджамi, снягамi, вятрамi, / З дарогамi,

рэкамi, што мог бы / I кропку пад iнтэрв’ю паставiць, / Ды успомнiу,

што не закончыу яшчэ / Гутаркi з самiм сабой (З., 26); Не адбiрайце /
Таямнiц усiх / У зор, аблокау, / Кветак палявых, / У веснiх ранкау, /

Залатых змярканняу, /У першых пацалункау / I прызнанняу, / Грахоу

– у грэшных, / Святасцi – у святых, / Каб свет не стау / I нудным,

i пустым (З., 80).
Вылучаюцца i канструкцыi з пауторамi прыназоунiкау, што выра-

жаюць азначальныя адносiны: У кожным атэстаце / Выстауляюцца
адзнакi па розных дысцыплiнах, / I толькi няма адзнак / За чалавеч-

насць, / За руплiвасць, / За паводзiны у сям’i, / За сталом, / Бо i па

ядзе / Меркавалi калiсьцi, / На што хто здатны (З., 157).
Сустракаюцца i своеасаблiвыя паводле афармлення канструкцыi

з пауторам прыназоунiкау, што выражаюць прычыннае значэнне:

Ад вясенняй расы травы зелянеюць,
Ад асенняй – заужды вянуць ды сiвеюць.

Ад вясенняй расы граюць птушкi шчыра,
Ад асенняй – лятуць у далëкi вырай.

Ад вясенняй расы радуецца сэрца,
Ад асенняй – чамусь у трывозе б’ецца (З., 6).

Стылiстычная насычанасць прыведзенага кантэксту узмацняецца
за кошт паутору не толькi прыназоунiкау, але i iншых адзiнак: слова-
злучэння вясенняй расы i прыметнiка асенняй.

Не пазбег Максiм Танк паутору i iншых службовых часцiн мовы,
асаблiва злучнiкау. Не спыняючыся на характарыстыцы пауторных
злучнiкау тыпу нi – нi (З., 48), то – то (З., 109) i iнш., акцэнтуем
увагу на найбольш частых пауторах падпарадкавальных злучнiкау
(злучальных слоу): а) часавых: Так было i са мной, – / Успамiнае

старая, / – Перад самым жнiвом, калi град выбiу жыта, / Калi

4 Максiм Танк, Збор калосся: Вершы, Мiнск 1989, с. 32. Далей пры спасылцы на
гэта выданне у дужках падаюцца старонка i лiтара З.
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у блакаду згарэла сяло, / Калi прыйшла пахаронка... (177); Не бы-

ло суладдзя у песнях, / Покуль бусел рэй не узяу / Покуль сонца –

бубен веснi – / З клëкатам не прыпадняу (84); б) тлумачальных: Не
карай мяне, лëс, глухатой, / Той, што перашкаджае пачуць, / Як

свiтальнай вясновай парой / Журавы на радзiму лятуць. / Як хто

клiча мяне памагчы / Або грукае у дзверы мае, / Як самотна хто

плача уначы / Цi у застоллi сяброускiм пяе. / Як шумяць-каласяц-

ца жыты, / Як звiнiць зарапад над зямлëй. / Шапацяць i дажджы,

i лiсты – / Не карай мяне, лëс, глухатой! (З., 55); в) мэтавых: Мы
у партыю уступiлi, / Каб свет не ведау слëз, пакутау i насiлля, /

Не панавау злы лëс. /Каб войны i нягоды не нiшчылi зямлю, / Ядналi-

ся народы / У братэрскую сям’ю. / Каб горда i высока палау свабоды

сцяг... (З., 90).
У паэзii ж Вiктара Шведа атрымалi пашырэнне канструкцыi

з пауторам злучнiкау. Гэта датычыцца злучнiкау як злучальных, так
i падпарадкавальных. Напрыклад: Зракаемся сваiх карэнняу, / I памя-
цi бацькоу вясковых, / I папярэднiх пакаленняу, / I роднай беларускай

мовы (8–9); Нервова ускрыкнуу тут Кастусь: / – Дзе ж ваша, брат-

кi, Беларусь? / Бачу, пазбыцца мы гатовы / Нацыянальнасцi i мовы. /

I быццам бы нам невядома, / Адкуль выводзiмся i хто мы, / I сапрауды

ужо слухаць горка, /Што наша брадкая гаворка, /Што быццам бы

мы з горшай глiны – / Цурацца роднага павiнны, / Што быццам iс-

нуе прымус, / Каб свайго зрокся беларус (7); Цудоуны Мiнск! Хоць

i прайшлi гады, / Хоць я цябе дауным-дауно не бачыу, / Ты, як i быу,

застауся малады, / Я позiрк твой захоуваю юначы (5).

У вершах Максiма Танка значную сэнсавую нагрузку нясуць так-
сама пауторы простых сказау або прэдыкатыуных частак складаных
сказау. Напрыклад: Ноччу, цiха падкраушыся, / Выпау снег. / Ранiцой
прачнулiся дрэвы / Усе у казачнай белi / I не пазнаюць самi сябе. /

– Ты хто? – Пытае бяроза у сасны. / – Ты хто? – Пытае асiна

у алешыны. / – Ты хто? (59); Хаця б не забыць, што / Дауно

мiнуу поудзень / I час завяршаць / Збор калосся на полi. / Хаця б

не забыць, што / Ноч не за гарамi, / I усiм пажадаць / Добрага ад-

пачынку. / Хаця б не забыць, / Калi заутра пашчасцiць / Убачыць

свiтанне, / Падзякаваць сонцу, / Падзякаваць сонцу, / Што зноуку

вярнула / Да любае працы – / Да збору калосся (З., 3).
Вершы ж Вiктара Шведа такiмi канструкцыямi не вызначаюцца,

аднак маюць месца пауторы словазлучэнняу. Паказальным у гэтым
плане выступае верш “Дрэва краiны”, у якiм аутар паустае лiрычным
героем – беларусам, апантаным абаронцам нацыi, носьбiтам нацыя-
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нальнай свядомасцi: Расце няспынна / Дрэва краiны. / Адна галi-

на – / Bialorusini. / Дрэва краiны / Без перабою / Квiтнець павiн-

на / З кожнай вясною, / Каб зноу увосень / Усiм у хаты / Магло

прыносiць / Свой плëн багаты. / Калi ж галiна / На iм завяне – /

Дрэва краiны / У хворым стане. / Таму, краiна, / I у днi нягоды /

Усе галiны / Шануй заусëды (2). Боль i перажываннi паэта не могуць
пакiнуць чытачоу абыякавымi у многiм дзякуючы ужыванню не толькi
слоу з пераносным значэннем, але i пауторау.

Такiм чынам, паэтычныя радкi Максiма Танка i Вiктара Шведа
i сëння хвалюююць чытачоу не толькi актуальнасцю узнятых праблем
i тэм, але i па-майстэрску падабраных вобразна-выяуленчых сродкау,
у тым лiку i гутарковых.
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S UMMARY

SYNTACTIC STRUCTURES IN POETIC HERITAGE
OF MAXIM TANK AND VICTOR SHVED

The article discusses modifications in structures with omission and repetition
of language components, common in the poetic works of the national poet of Bela-
rus Maxim Tank and honored worker of culture in Poland Victor Shved. Incomplete
simple sentences and compound parts of complex sentences with contextual omis-
sion of syntactic positions of subject and predicate, as well as constructions with
repetition of a single word expressed by nouns, pronouns, adjectives, verbs and
adverbs are analyzed.

Key words: anaphora, conversational style, syntax, structure, context, omission,
repetition, functional modification.
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S T R E S Z C Z E N I E

STRUKTURY SKŁADNIOWE W POETYCKIEJ SPUŚCIŹNIE
MAKSYMA TANKA I WIKTORA SZWEDA

W artykule omówiono modyfikacje w konstrukcjach z opuszczeniem/pominię-
ciem i powtórzeniem komponentów językowych, dominujących w utworach poetyc-
kich narodowego wieszcza Białorusi Maksyma Tanka oraz zasłużonego działacza
kulturalnego Polski Wiktora Szweda. Przeprowadzono analizę prostych zdań nie-
zakończonych i zdań złożonych z opuszczeniem kontekstowym składniowych pozycji
podmiotu i orzeczenia, a także konstrukcji z powtórzeniem jednego słowa wyrażo-
nego rzeczownikiem, zaimkiem, przymiotnikiem, czasownikiem i przysłówkiem.

Słowa kluczowe: anafora, styl konwersacyjny, składnia, struktura, kontekst, po-
minięcie, powtórzenie, modyfikacje funkcjonalne.


