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АНОТАЦІЯ  

 Сахно Б. Ю. Синтаксичні одиниці експресивного вираження в 

українському прозовому тексті (ідіостилістичний аспект). – Кваліфікаційна 

наукова робота на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

 Дисертацію присвячено вивченню мовної експресивності, представленої 

одиницями синтаксичного рівня мови. Експресивність визначено як складну 

лінгвостилістичну категорію, сформовану на основі синтезу психічних, 

соціальних і внутрішньомовних факторів, що виявляється як інтенсифікована 

виразність мови і постає у виразово-зображальних властивостях мови, 

закладених у її лексичних, словотвірних, граматичних і стилістичних засобах. 

Досліджено структурно-композиційні, функціонально-стилістичні 

особливості та комунікативно-прагматичний потенціал синтаксичних одиниць, 

а саме – незакінчених речень, парцельованих речень та речень із повтором, – 

конструкцій, які становлять мовну реалізацію речення-висловлення і  

сформовані за принципом мовної надлишковості чи мовної компресії та 

покликані найповніше реалізувати експресивну функцію мови в тексті. 

Зазначені синтаксичні одиниці постають ефективними засобами образного 

відображення дійсності, особливим стилістичним прийомом, що передбачає 

емоційне й творче сприйняття тексту. Вибір тих чи тих синтаксичнх одиниць із 

певними експресивно-змістовими ознаками пов’язаний із 

прагматико-волюнтативними намірами мовця (автора). Так, незакінчені 

речення частіше служать інструментом змалювання глибоких психологічних 

переживань, складних мисленнєвих процесів, ситуативної комічності, що 

виникає в процесі недомовленості за умови внутрішньої діалогічності, 

хезитаційних пауз, передачі живого мовлення, раптової подієвості тощо. 

Функціональний діапазон експресивного значення парцельованих структур 

ураховує динамічність викладу, точність, категоричність, прагнення оповідача 
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акцентувати концептуально значущі змістові фрагменти, сприяти передачі 

психологічної напруги внутрішнього монологічного мовлення, динамічності та 

покроковості наростання думки, емоції, ліричності, поетичності, відповідній 

симетричній та ритмічній організації тексту. Основна роль речення з 

повтором – маніфестувати психологічну маркованість мовленого, динамічний 

перебіг думки мовців, створити додаткову лексико-семантичну і символічну 

означеність, забезпечити єдність структури тексту та його відповідну особливу 

тональність. У структурі художнього тексту простежено найрізноманітніші 

мовотворчі інтенції автора, його роздуми й узагальнення, його способи 

діалогізації з потенційним читачем. Оскільки згідно з поглядом на природу 

літератури в системі «текст+автор+читач» активною є не лише позиція творця 

тексту, але й інтерпретатора, декодування тексту має пізнавальний і певною 

мірою творчий характер. Мовна експресивність у такому аспекті становить 

внутрішньо притаманну тексту динамічну енергію, яка забезпечує 

міжособистісний комунікативний зв’язок мовця і читача. Особлива роль у 

цьому процесі відводиться незакінченому реченню, парцельованому реченню 

та реченню з повтором.  

З’ясовано і описано особливості функціонування та виняткову стилістичну 

роль зазначених синтаксичних експресем у прозових текстах сучасних 

українських авторів Ю. Винничука, А. Багряної та Д. Матіяш. 

Проаналізовано способи увиразнення експресивного значення 

синтаксичних одиниць шляхом залучення експресивно значущих одиниць 

інших мовних рівнів: фонетичного, лексичного та фразеологічного. Простежено 

структурно-композиційні та художньо-естетичні особливості організації таких 

одиниць у системі експресивних єдностей досліджуваних текстів сучасних 

українських авторів. Вивчення фахової літератури та власні спостереження дали 

можливість виокремити 9 типів експресивних єдностей на матеріалі художніх 

прозових текстів Ю. Виничука, А. Багряної та Д. Матіяш. Зокрема 

схарактеризовано експресивну єдність на основі синтаксичних та лексичних 

елементів, сформовану емоційно-оцінними діалектними лексемами в структурі 
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незакінченого речення; експресивну єдність на основі різних типів 

синтаксичних компонентів та лексичних структур, відображену антонімічними 

лексемами, емоційно-оцінними номінаціями у структурі парцельованого 

речення та синтаксичного паралелізму (Ю. Винничук); експресивну єдність на 

основі синтаксичних, фонетичних та лексичних компонентів (утворену 

графічними позначеннями кількісної інтенсифікації звуків для увиразнення 

словесного зображення дії чи явища, а також емоційно-оцінною лексикою у 

межах парцельованого речення); експресивну єдність на основі синтаксичних, 

лексичних та фразеологічних компонентів, що включає емоційно-оцінну 

лексику, фразеологічні одиниці у структурі незакінченого речення (А. Багряна); 

експресивну єдність на основі синтаксичних та фонетичних компонентів, як-от, 

алітерація у межах речення з повтором (Д. Матіяш) та ін. Завдяки окресленню 

текстових одиниць лінгвостилістичної системи мови з актуалізованими 

експресивними синтаксичними компонентами простежено способи передачі 

авторських інтенцій у змалюванні зовнішніх та психологічних портретів 

персонажів, інтер’єрних описів чи описів природи, створенні необхідної 

контекстуальної ситуації тощо, а також схарактеризовано відмінні особливості 

мовного викладу в художніх ідіолектах. 

Ключові слова: мовна експресивність, експресема, одиниця 

експресивного вираження, синтаксична одиниця експресивного вираження, 

незакінчене речення, парцельоване речення, речення з повтором, експресивна 

єдність, художній текст. 
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ABSTRACT 

Sakhno B. Yu. Expressive Syntactic Units in Ukrainian Prose Text 

(Idiostylistic Aspect). – Manuscript. 

Dissertaion for a Candidate Degree in Philology, Speciality: 10.02.01 – 

Ukrainian Language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

This dissertation is devoted to the study of linguistic expressivity, reflected in 

syntactic units of language. Expressivity is defined as a complex linguo-stylistic 

category, formed on the basis of the synthesis of mental, social and linguistic factors, 

which manifests itself as an intensified emphasis of the language and appears in the 

expressive and representative properties of language, embedded in its lexical, 

word-forming and grammatical means. 

Structural and compositional, functional and stylistic features and 

communicative and pragmatic potential of syntactic units – namely unfinished 

sentences, parceled sentences and sentences with repetition are investigated. These 

are constructions that make up the linguistic implementation of the sentence-

utterance and are formed by the principle of linguistic redundancy or linguistic 

compression and designed to fully implement the expressive function of language in 

the text. 

These syntactic units are effective means of figuratively representing reality, a 

special stylistic technique that involves emotional and creative perception of the text. 

The choice of syntactic units with certain expressively meaningful features is related 

to the pragmatically volitional intentions of the speaker (author). Thus, unfinished 

sentences are more often used as a tool for depicting situational comicality that arises 

in the process of miscommunication in the context of internal dialog, pauses of 

hesitation, transfer of the life speech, sudden eventfulness, as well as depicting 

complex thought processes and profound psychological experiences. The functional 

range of expressive value of the parceled structures considers the dynamic of 

presentation, accuracy, categoricity, the desire of the narrator to accentuate 

conceptually meaningful semantic fragments, the transmission of psychological 
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tension of internal monologic speech, the dynamic and step-by-step growth of 

thought, emotions, and symmetrical text organization. The main role of sentence 

repetition is manifestation of the psychological marking of speech, the dynamic flow 

of speaker’s thoughts, creation of additional lexical semantic and symbolic meaning, 

and the ensuring of the unity of the structure of the text and its appropriate special 

tonality. The structure of the fiction text traces the various linguistic intentions of the 

author, his reflections and generalizations, his ways of dialogue with the potential 

reader. Since, in view of the nature of literature, not only the position of the creator of 

the text but also of the interpreter is active in the «text + author + reader» system, the 

decoding of the text is cognitive and to a certain extent creative. Linguistic 

expressivity in this aspect is the inherent dynamic energy that provides the 

interpersonal communication of the speaker and the reader. A special role in this 

process is given to syntactic expressive units, namely, unfinished sentence, parceled 

sentence, and sentence with repetition. 

The dissertation examines the peculiarities of functioning and the stylistic role 

of these syntactic expressive units in the prose texts of contemporary Ukrainian 

authors Yu. Vynnychuk, A. Bahrіana, and D. Matiіash. 

The ways of conveying the expressive meaning of syntactic units by involving 

expressively meaningful units of other linguistic levels (phonetic, lexical and 

phraseological) are also analyzed. The dissertation traces structural, compositional, 

artistic and aesthetic features of the organization of such units in the system of 

expressive unities of the investigated texts of contemporary Ukrainian authors. On 

the basis of professional literature research and own observations, 9 types of 

expressive unities were distinguished on the material of fiction prose by 

Yu. Vynnychuk, A. Bahriana, and D. Matiiash. In particular, there are some 

expressive unities divided according to different backgrounds, such as the expressive 

unity based on syntactic and lexical elements (represented by emotional and 

evaluative dialect lexemes in the structure of an unfinished sentence); the expressive 

unity based on different types of syntactic components and lexical structures 

(reflected by antonymic lexemes, emotional and evaluative nominations in the 
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structure of parceled sentence and syntactic parallelism (Yu. Vynnychuk); the 

expressive unity based on syntactic, phonetic and lexical components (formed by 

graphical notations of quantitative intensification of sounds to express a verbal image 

of an action or phenomenon, as well as emotional and evaluative lexemes within a 

parceled sentence); the expressive unity based on syntactic, lexical and 

phraseological components, including emotional and evaluative lexemes, 

phraseological units in the structure of an unfinished sentence (A. Bahriana); the 

expressive unity based on syntactic and phonetic components, for example 

alliteration within a sentence with repetition (D. Matiiash) and others. By outlining 

the textual units of the linguistic and stylistic system of language with the updated 

expressive syntactic components, there are trased and characterized the ways of 

transferring the author's intentions in depicting external and psychological portraits of 

characters, interior and nature descriptions, creating the necessary contextual 

situation and the peculiarities of diferent linguistic presentations in fiction idiolects. 

Key words: linguistic expressivity, expressema, expressive unit, expressive 

syntactic unit, unfinished sentence, parceled sentence, sentence with repetition, 

expressive unity, fiction text. 
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ВСТУП 

Вивчення текстових структур художніх творів неможливе без урахування 

характеристик найрізноманітніших граматичних, зокрема синтаксичних, 

елементів у їх функціонально-стилістичному вираженні. У цій площині значний 

інтерес викликає явище експресивності як один із важливих системнотвірних 

чинників, наявний у самій системі мови і зорієнтований на особистісне 

представлення тієї чи тієї авторської текстової структури. Автор удається до 

певних мовних прийомів (шляхом залучення експресивних засобів), які б 

найкращим чином сформували смислову багатоплановість тексту і реалізували 

його творчий задум. Виявити і з’ясувати функціональне значення одиниць 

експресивного вираження в тексті означає встановити невидимий міст 

розуміння між мовцем і читачем.  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять дослідження 

вітчизняних та зарубіжних вчених: І. Арнольд [6], О. Ахманової [233], Н. Бойко 

[21; 22; 23], А. Бондаренко [25; 26; 27], Є. Галкіної-Федорук [48; 49], 

Н. Гуйванюк [66; 67], К. Ґуро [227], С. Єрмоленко [81; 82; 83], А. Загнітка [91; 

92; 93; 94], Е. Кітіс [229], З. Коржак [121], Н. Лук’янової [135], Л. Мацько [141; 

142; 143; 144], А. Мойсієнка [149; 150; 151; 152; 153], О. Пономарева [160], 

В. Русанівського [171], Т. Скубалянки [232], Н. Сологуб [186], В. Телії [196], 

О. Турчак [200], С. Флейшман [226], В. Харченко [207], В. Чабаненка [210; 

211], В. Шаховського [217; 218] та ін., що розглядали мовну експресивність як 

категорійну ознаку, її структурно-семантичні та стилістично-функціональні 

вияви в художніх структурах. Більшість вітчизняних мовознавчих досліджень, 

пов’язаних із питанням експресивності в мові, були сфокусовані довкола 

художніх текстів минулого століття, зокрема праці Алли Бондаренко 

«Поетична мова В. Стуса (експресеми емотивного змісту)» (1996) [25], Наталії 

Дорогович «Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40–

50-х років ХХ століття» (2013) [74], Анатолія Мойсієнка «До питання про 

експресивність. Засоби експресивного творення в поемі Миколи Бажана «Політ 
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крізь бурю»» (2008) [151, с. 40–58]. У дослідженні мовної експресивності 

українських художніх текстів розглядалися експресивні одиниці окремих 

мовних рівнів, як-от: фонетичного – стаття Анатолія Мойсієнка «Фонічний 

компонент у експресивній системі поетичного тексту» (2018) [149], 

лексичного – монографія Надії Бойко «Українська експресивна лексика: 

проблеми семантики і функціонування» (2006) [22]; фразеологічного – 

дослідження Валентини Співачук «Експресивність фразеологічних одиниць та 

їхнє відображення в перекладі» (2002) [188]; синтаксичного – наукові розвідки 

Зоряни Коржак «Вираження експресивності номінативних речень (На матеріалі 

сучасних художніх текстів)» (2007) [121], Людмили Пришляк «Повтор як засіб 

експресивного синтаксису поетичного мовлення 60-х років XX століття» (2002) 

[166], Інни Завальнюк «Експресивний синтаксис прози Михайла Стельмаха» 

(2012) [90]. Окремі мовознавці не оминули увагою мас-медійні тексти: Мар’яна 

Ідзьо «Мовні засоби експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ» (2016) 

[102], Володимир Ільченко «Експресія власних назв як засіб публіцистики» 

(2003) [103]. 

Актуальність теми визначена зорієнтованістю сучасних лінгвістичних 

досліджень на виявлення відображених у мові сприйняттєво-пізнавального, 

динамічного аспектів комунікативних процесів. Попри значну кількість 

наукових робіт, пов’язаних з мовною експресивністю, багато питань 

потребують детальнішого аналізу, порівняльно-узагальнювального та 

індивідуалізаційно-характеристичного опису. Постає необхідність не лише 

фіксації тих чи тих експресивних одиниць, а й поліаспектного вивчення їхніх 

ознак на структурному, семантичному та композиційно-образному рівні тексту, 

які засвідчують максимальну реалізацію експресивної функції мови в художніх 

ідіолектах.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної науково-дослідної теми 

№ 18БП044-01М Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: 
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діахронія та синхронія», затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (витяг з протоколу № 7 від 

24 березня 2015 року), уточнено і перезатверджено на засіданні Вченої ради 

Інституту філології (витяг з протоколу № 3 від 24 жовтня 2017 року).  

Мета дисертаційної роботи полягає у виявленні засобів експресивного 

вираження синтаксичного рівня мови в текстах сучасної української художньої 

прози, з’ясуванні закономірностей і особливостей їхнього функціонування в 

тексті, визначенні авторських інтенцій у доборі тих чи тих мовних засобів, 

простеженні ролі експресивної єдності в організації текстових структур. 

Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань:  

1. Проаналізувати погляди мовознавців на теорію мовної експресивності та 

одиниці експресивного вираження. 

2. Виокремити експресивні засоби синтаксичного рівня мови як важливі 

чинники репрезентації експресивної функції мови в текстовій системі, 

обґрунтувати їхні структурно-семантичні характеристики та 

комунікативно-прагматичний потенціал. 

3. Визначити лінгвістичний статус, структурні особливості та можливості 

реалізації мовної експресивності незакінчених речень. 

4. Виявити виразовий потенціал парцельованих речень, схарактеризувати 

їхню роль у досягненні експресивної значущості тексту. 

5. Дослідити експресивні характеристики речень з повтором у художньому 

тексті. 

6. З’ясувати особливості взаємозв’язку експресивних одиниць 

синтаксичного рівня з експресемами інших рівнів мови (у експресивних 

єдностях). 

7. Простежити і описати особливості функціонування та стилістичну роль 

експресивних одиниць у прозових текстах сучасних українських авторів 

Ю. Винничука, А. Багряної, Д. Матіяш. 
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Джерельну базу дослідження становлять літературно-художні твори 

сучасних українських письменників, видані в період 2007–2017 рр., передусім 

прозові твори Ю. Винничука («Танґо смерті», «Мальва Ланда», «Аптекар»), 

А. Багряної («Етимологія крові», «Дивна така любов», «Дошкуляка»), 

Д. Матіяш («Роман про батьківщину», «Історії про троянди, дощ і сіль») та 

спорадично твори Ю. Андруховича, Б. Жолдака, О. Забужко, О. Ірванця, 

М. Матіос, Т. Прохаська, І. Роздобудько та інших авторів. 

Об’єктом дослідження є синтаксичні засоби експресивного вираження в 

прозових текстах Ю. Винничука, А. Багряної, Д. Матіяш. 

Предмет дослідження – структурно-композиційні, 

функціонально-стилістичні особливості синтаксичних одиниць експресивності 

в репрезентованих текстах Ю. Винничука, А. Багряної, Д. Матіяш.  

Для досягнення визначеної мети й отримання необхідних результатів у 

розв’язанні поставлених завдань було застосовано загальнофілософські 

методи – індукції / дедукції, аналізу / синтезу  – для аналітичного опрацювання 

теоретичних джерел, виокремлення та висвітлення основних напрямів 

мовознавчого дослідження; лінгвістичні методи – 

структурно-функціональний метод – для визначення структури синтаксичних 

одиниць експресивного вираження, характеристики взаємодій між складниками 

експресивних єдностей та функціонування досліджуваних одиниць у 

письменницьких ідіолектах; метод семантичного аналізу – для дослідження 

смислового наповнення одиниць синтаксичного вираження; метод кількісних 

підрахунків – для виявлення закономірностей уживання тих чи тих експресивно 

значущих синтаксичних одиниць в індивідуально-авторських стилях; описовий 

метод, що передбачає процедури загального аналізу та систематизування 

досліджуваних мовних явищ. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше здійснено 

комплексний аналіз експресивно-стилістичної ролі та лінгвопрагматичного 

потенціалу одиниць синтаксичного рівня мови в прозі Ю. Винничука, 

А. Багряної та Д. Матіяш; системно досліджено реалізацію експресивної 
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функції мови шляхом увиразнення синтаксичних одиниць фонетичними, 

лексичними, фразеологічними експресивно маркованими структурами, уперше 

детально розглянуто і схарактеризовано типологію експресивних єдностей у 

межах окремого художнього ідіолекту.  

Теоретичне значення роботи полягає в поглибленні наукових знань під 

час вивчення структурної організації експресивних одиниць синтаксичного 

рівня мови; з’ясуванні функції експресивних одиниць у текстотвірних процесах 

та узагальненні особливостей репрезентації ними авторської модальності в 

межах окремого тексту. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в можливості їхнього 

використання в курсах лінгвостилістики, стилістичного синтаксису, 

лінгвопрагматики, лінгвістики тексту. Результати дослідження також можуть 

зацікавити літературознавців у галузі української прозаїстики XXI століття. 

Основний внесок здобувача. Усі результати та публікації одноосібні. 

Апробація основних положень і результатів дисертації. Основні 

теоретичні положення та практичні результати висвітлено в доповідях, 

виголошених на 7 наукових конференціях: Всеукраїнській науковій 

конференції за участю молодих учених «Сучасна філологічна наука у 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015), X Міжнародній науковій 

конференції «Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур» 

(Київ, 2015), Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми філології 

та лінгвістики» (Будапешт, Угорщина, 2015), XI Міжнародній науковій 

конференції «Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур» 

(Київ, 2016), III Міжнародній науково-практичній конференції «Текст у 

сучасному лінгвістичному вимірі» (м. Переяслав-Хмельницький, 2017), XII 

Міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів: граматика і поетика 

текстових структур» (м. Київ, 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» (Київ, 2018). 

Публікації. Найважливіші ідеї оприлюднено в 5 одноосібних наукових 

статтях, опублікованих у наукових виданнях, затверджених ДАК України як 
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фахових та 1 одноосібній статті, опублікованій у науковому виданні Угорщини, 

що входить до науково-метричної бази Index Copernicus, а також індексується у 

базах INNO Space Scientific Journal Impact Factor, ISI (International Scientific 

Indexing) Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web 

Global Serials Directory, Scribd, Academia.edu, Google Scholar. 

Обсяг і структура роботи зумовлені її метою та завданнями. Дисертація 

складається з анотацій (українською та англійською мовами), списку 

опублікованих праць автора за темою дисертації, вступу, трьох розділів з 

висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел (232 

позиції), лексикографічних джерел (8 позицій), джерел ілюстративного 

матеріалу (27 позицій), джерел інформаційного матеріалу (2 позиції) та 1 

додатка. Повний обсяг дисертації сягає 182 сторінок, з них 158 сторінок – 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ I. ПИТАННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ МОВНИХ 

ОДИНИЦЬ 

Лінгвістична наука сучасної доби зорієнтована довкола питання 

найпродуктивніших шляхів реалізації комунікативної функції мови. Серед 

комунікативно та когнітивно релевантних явищ – категорія експресивності, 

спрямована не лише на ефективне здійснення намірів мовця, але також і на 

втілення в мовленні власне його особистості. Лінгвістичні дослідження 

засвідчують неоднаковий вплив мовних одиниць на реципієнта, тобто ті чи інші 

мовні форми можуть більш або менш інтенсивно впливати на читача (слухача). 

У мові, «окрім звуків, форм і знаків, є ще дещо, а саме експресія, яка належить 

звукам, формам і знакам» [40, с. 52].  

У сучасних лінгвістичних пошуках феномен експресивності лишається 

одним із дискусійних та актуальних. Основним полем лінгвістичного вивчення 

теорії мовної експресивності є художній текст у переплетінні його 

номінативного, прагматичного, естетичного та індивідуально-авторського 

значення. Для художнього тексту притаманні відмінні ознаки авторської 

суб’єктивності, тобто вираження поглядів самого автора-мовця, його особистих 

переживань, індивідуального пізнання світу, його ціннісних модусів, 

соціальних, психічних реакцій тощо. Експресивно виразні компоненти 

текстової структури передбачають необхідний емоційний діалог між автором та 

читачем. Експресивність мови, її почуттєва виразність, емоційність, образність, 

волюнтативні та естетичні особливості реалізовані на всіх мовних рівнях. Ця 

складна лінгвостилістична категорія часто пояснюється через призму 

психічних, соціальних, а також внутрішньомовних факторів. Експресивність у 

значенні інтенсифікованої виразності мови визначається її 

виразово-зображальними властивостями, які закладені в лексичних 

словотвірних, граматичних, а також стилістичних засобах.  
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1.1. Теоретичні засади вивчення експресивності 

Основи теорії про мовну експресивність закладені у працях Ш. Баллі [11] 

та полягають у розумінні значення вираження суб’єктивного світу мовця (його 

настроїв, почуттів), а також застосування мовних засобів з метою впливу на 

адресата крізь призму афективного в мові. Як складна лінгвостилістична 

категорія, сформована на основі синтезу психічних, соціальних і 

внутрішньомовних чинників, яка постає в значенні інтенсифікації виразності 

мови і передбачає збільшення впливу повідомлюваного, мовна експресивність 

перебуває в центрі уваги дослідників, зокрема у працях І. Арнольд [6], 

О. Ахманової [233], Н. Бойко [21; 22; 23], А. Бондаренко [25; 26; 27], 

Є. Галкіної-Федорук [48; 49], Н. Гуйванюк [66; 67], К. Ґуро [227], С. Єрмоленко 

[81; 82; 83], А. Загнітка [91; 92; 93; 94], Е. Кітіс [229], З. Коржак [121], 

Н. Лук’янової [135], Л. Мацько [141; 142; 143; 144], А. Мойсієнка [149; 150; 

151; 152; 153], О. Пономарева [160], В. Русанівського [171], Т. Скубалянки 

[232], Н. Сологуб [186], В. Телії [196], О. Турчак [200], С. Флейшман [226], 

В. Харченко [207], В. Чабаненка [210; 211], В. Шаховського [217; 218] та інших 

мовознавців. 

Аналіз досліджень, присвячених питанню мовної експресивності, свідчить 

про термінологічне розмаїття, притаманне сучасному мовознавству, яке 

провокує змішання понять: «експресія» та «експресивність», «експресивність» 

та «емоційність». 

За визначенням О. Ахманової, експресія – це «виразово-зображальні якості 

мовлення, що відрізняють його від звичайного (або стилістично нейтрального) і 

надають йому образності та емоційного забарвлення» [233, с. 524]. Схоже 

трактують цей термін О. Єфімов [79, с. 155], Д. Розенталь і М. Теленкова [237, 

с. 535]. Водночас Г. Колесник [117, с. 93], В. Григор'єв [61, с. 137], 

В. Виноградов [37, с. 156] протиставляють експресію стандарту, визначають її 

як виразність мовлення, завдяки якій це мовлення набуває стилістичної 

маркованості (емоційності та образності) і передбачає вираження 

нетривіального (зокрема художнього) змісту. На думку Г. Колесника, 
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«експресія – це те, що протиставляється стандарту, емоційно марковане, 

характерне» [117, с. 93]. В. Виноградов зазначає, що «експресія з’являється там, 

де існує можливість зіставлення, посилення певних ознак на основі 

протиставлення експресивно нейтральних і емоційно виразних мовних засобів» 

[37, с. 156].  

Також експресивність потрактовують як «відхилення від стереотипів» під 

час використання одиниць мови різного рівня [227, c. 4]. Як видно з наведених 

трактувань, інтенсифікована виразність може виявлятися лише за умови 

взаємодії нейтральних та емоційно наснажених одиниць, а ця взаємодія є 

«рушійним чинником розвитку мови й породження нових засобів вираження» 

[101, с. 5].  

С. Єрмоленко розглядає експресію у двох вимірах: як виразність, підсилену 

почуттєвість мови та як виразово-зображальні властивості мови, що закладені в 

її лексичних, словотвірних, граматичних, стилістичних засобах і призначені для 

створення образності, емоційності висловлювання [81, с. 57]. У монографії 

«Основи мовної експресії» (1984) В. Чабаненко уточнив та доповнив 

тлумачення мовної (мовленнєвої) експресії. На його думку, це явище має 

бінарний характер. По-перше, «експресія – це не те, що надає мовленню 

емоційності, образності, характерності, а те, що само породжується 

емоційністю, образністю, характерністю і под. мовлення». По-друге, 

«експресія – це не виразність, а інтенсифікація виразності, це збільшення 

впливової сили сказаного, надання йому особливої психологічно мотивованої 

піднесеності» [210, с. 7]. Хоча водночас дослідник зазначив, що експресія – це 

явище суто мовленнєвого рівня, тоді як експресивність може бути як 

мовленнєвою, так і мовною, зважаючи на те, що мовленнєва інтенсифікована 

виразність «пов’язується з планом цілеспрямованого вживання, актуалізації 

лінгвістичних одиниць, із планом їх постійного функціонального «освіження», 

оновлення», мовна ж – «з їх константою, узуально закріпленою конотативною 

ознакою». При цьому виразно інтенсифікований індивідуально-авторськими 

інтенціями елемент як мовленнєва новація може переходити в мовну систему. 
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Тобто мовленнєва експресивність є постійним джерелом збагаченням мовної 

[211, с. 8]. 

Отже, мовну експресію можемо трактувати як складну лінгвостилістичну 

категорію, сформовану соціальними, психічними та суто лінгвістичними 

чинниками, що виявляється в значенні посиленої виразності повідомлюваного. 

Рівень інтенсифікації виразності висловлення залежить від мети 

висловлювання.  

У мовознавчих працях зазвичай розмежовують поняття «експресія» та 

«експресивність». Так, на думку В. Чабаненка, експресія – це інтенсифікація, 

підсилення, тобто збільшення виразності, а експресивність – це вже сама 

підсилена інтенсифікована (збільшена, підсилена) виразність, «це соціально й 

психологічно мотивована властивість мовного знака (мовленнєвого елемента), 

яка деавтоматизує його сприйняття, підтримує загострену увагу, активізує 

мислення, викликає почуттєву напругу слухача (читача)». Тому термін 

«експресивний» не можна трактувати лише як «виразний», адже очевидно, що 

«експресивний» щодо мовного знака – означає «інтенсифіковано (збільшено, 

підсилено) виразний», або вживається в значенні такого, що володіє 

експресивністю або ж викликає експресію [210, с. 146].  

Т. Бровченко зазначає, що поняття експресивності значно ширше, ніж 

поняття «експресії», а його складниками є логічна експресивність (адекватне 

донесення до адресата змісту повідомлення), модальна експресивність 

(адекватне донесення до адресата ставлення адресанта до повідомлення) та 

емоційна експресивність (адекватне донесення до адресата емоційного 

забарвлення повідомлення) [28, с. 50]. 

На думку З. Коржак, важливо розуміти і правильно трактувати основне 

функціональне поняття – «посилення виразності»: хоч мовні одиниці мають 

різноманітні виражальні та зображальні ознаки, не слід ототожнювати мовну 

експресивність із абсолютною величиною виражальності та зображальності, бо 

можна прийти до ототожнення форми та змісту [121, с. 75]. Тому дослідниця 

пропонує скористатися схемою, яка була б абстрагованою від її конкретного 
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наповнення, визначивши експресивну схему, експресивне значення та 

експресивну форму. Експресивна схема, на думку автора, – це «абстрактна 

мовна схема, яка відсилає адресата від одного повідомлення до іншого, або, 

точніше, від загального мовного коду до додаткового (субкоду) і несе 

експресивне значення». Експресивне значення – ширше і складноокреслюване 

явище, яке в загальних рисах зводиться до: а) вказівки на градацію цінності 

окремих складників висловлювання (емоційно-оцінна та інтелектуально-оцінна 

експресія); б) вказівки на індивідуальні уявлення мовця, які узагальнюють його 

вольові імпульси, емоції та наочні образи (образна чи емоційно-образна 

експресія). Лише за умови органічного втілення у висловлювання закладеного в 

експресивній схемі експресивного значення, зазначає дослідниця, це значення 

може втілитися в експресивну форму [121, с. 75]. 

М. Ідзьо у своєму дисертаційному дослідженні вбачає основною 

відмінністю між цими двома поняттями їхню категорійну належність: авторка 

розглядає експресію в значенні процесуальної категорії, експресивність у 

значенні властивості. Експресивність, за її словами, – це властивість мовного 

знака, що визначається як його внутрішня постійна (інгерентна) або як набута 

зовнішня (адгерентна) характеристика. Така властивість здатна підсилити 

емотивно-оцінне ставлення мовця до мовленого, тобто виділяє цю інформацію 

на тлі нейтрального висловлювання. Експресія – підсилення (інтенсифікація) 

виразності, тобто процес вираження експресивності [102, с. 36].  

Цієї думки дотримуються й інші дослідники. Н. Дорогович називає 

експресію різновидом «лінгвопсихоментальної діяльності мовця (автора)» [74, 

с. 22], акцентуючи на психологічній природі породження експресії. 

Т. Скубалянка визначає експресію як мовну операцію, а експресивність як 

властивість мовних елементів, які виникають унаслідок цієї операції, і 

наголошує, що об’єктом вивчення словесників є саме експресивність, а не 

експресія [232, c. 124]. 

У лінгвістичній концепції Ш. Баллі, Ж. Вандрієса – мовознавців, які стояли 

біля витоків теорії експресивності, остання пов'язувалася з питанням 
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афективності (емоційності) у мові. В афективному факторі Ш. Баллі визначав 

дві основні потреби: вираження суб’єктивного світу мовця (почуття, настрої) і 

використання мовних засобів для впливу на адресата. У межах окресленої 

проблематики науковець визначив завдання стилістики, а саме – аналізувати 

емоційну експресію елементів мовної системи. Проте для виявлення всієї гами 

афективних відтінків слів, словосполучень, граматичних конструкцій, потрібно 

координувати виявлені нюанси з їх логічними еквівалентами, тобто виявити 

емоційне забарвлення висловлювання можна лише визначивши його логічний 

зміст [11, с. 34], адже справді, «логіка, відтіняючи чуттєвий (афективний) бік 

мови, тим самим приховано бере участь у процесі стилістичного аналізу фактів 

«загальної мови» [29, с. 12]. 

Стилістика, згідно з теорією Ш. Баллі, вивчає «експресивні факти мовної 

системи з погляду їх емоційного змісту, тобто вираження в мові явищ зі сфери 

почуттів, та дію мовних фактів на ці почуття» [11, с. 33], а її основне завдання – 

виявити, уточнити та класифікувати ці такі різні, проте більш чи менш емоційні 

відтінки, тобто визначити емоційну природу мовленнєвого факту [11, с. 32]. 

Однією із основних проблем у розумінні теорії експресивності є 

змішування понять «експресивність» та «емоційність». На розмежування 

зазначених явищ свого часу звернула увагу Є. Галкіна-Федорук, зауваживши, 

«що емоційно забарвлені слова виражають почуття людини, що завжди робить 

мовлення виразним, тобто експресивним. Експресивне забарвлення може бути у 

слів, що виражають не лише почуття, але і волевиявлення та думку. 

Експресивність у мовленні – це посилення виразності та образності» [48, 

с. 124]. Зважаючи на те, що емоційні засоби служать для вираження почуттів, а 

експресивні – для посилення виразності, то «вираження емоцій у мові завжди 

експресивне, але експресія не завжди емоційна» [49, с. 13]. Окрім того, 

експресія пов’язана не лише з емоційним та художньо-образним, але також із 

нормативним, формально-структурним, волюнтативним, естетичним, оцінним, 

семантичним, ситуативним та іншими категоріями. Поняття експресивності є 
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значно ширшим, ніж поняття емотивності, що досягається за рахунок 

експресивізації логічних компонентів.  

В. Шаховський називає основною відмінною якістю емоційності те, що 

емоції – це категорія психології, що на мовному рівні трансформуються в 

емотивність. Емотивність – «іманентно притаманна мові властивість виражати 

системою своїх засобів емоційність як факт психіки [218, с. 24] і пояснював 

експресивність через категорію інтенсивності, а емотивність – оцінності, тобто, 

для експресивної функції відповідною є опозиція «сильніше – слабкіше», а для 

емотивної – «добре – погано» [217, с. 17].  

В. Цоллер називає емоційність психолінгвістичною категорією 

(протиставленою нейтральності), а експресивність стилістичною категорією 

(протиставленою регулярності). Основними причинами сплутання зазначених 

понять є певна відповідність їхнього змісту, «розмитість», подібна чи однакова 

локалізація в семантичній структурі слова, спільні формальні чи семантичні 

показники. Основним спільним показником цих явищ є насамперед те, що в 

категорії емоційності, як і в категорії експресивності, відображений «людський 

чинник у мові», тобто особисте ставлення до певних явищ дійсності. У них 

входить афективний бік людської діяльності, це найбільш «гуманітарні», 

антропоцентричні категоріії [209, с. 43].  

С. Мілова слушно зауважує, що емотивне значення слова має соціальний 

характер, тобто є узагальненим відображенням емоцій, а не відображенням 

емоцій конкретного носія [147, с. 104]. 

Таким чином емоції можемо охарактеризувати як психологічні властивості, 

породжені на психомисленнєвому рівні. До експресивних реакцій додаються 

фізичні вияви, як-от: голосові реакції (інтонація, тембр голосу), міміка, жести. 

Належність емоцій та експресії до єдиного психофізичного механізму [102, 

с. 23] послужила не строгому розмежуванню категорій та побутуванню поняття 

«емоційна експресивність». Хоч обидва явища, незважаючи на спільне 

психологічне підґрунтя, не є тотожними, проте є взаємозумовленими.   
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Категорію експресивності звично розглядають як «властивість мовної 

одиниці підсилювати логічний та емоційний зміст висловленого, виступати 

засобом інтенсифікації виразності мовного знака, засобом суб’єктивного 

увиразнення мови» [82, с. 175], як цілісне явище, створюване суб’єктивно 

орієнтованими та емоційно забарвленими реакціями суб’єкта мовлення [179, 

с. 359]. Тобто експресивність мови виявляється в її суб’єктивованому характері, 

у тому, що вона містить емоційне віддзеркалення особистості, що «кожен 

мовний текст, будучи відокремленим від мовця, зберігає емоційний заряд 

особистості, який відповідно викликає емоційне сприйняття його» [201, с. 192].  

М. Кожина аналізує експресивність як «особливу та навмисну виразність», 

як «побудову мовлення, що найкращим чином реалізує мету і завдання 

спілкування і досягає ефективності цього спілкування» [115, с. 17]. У такому 

висвітленні полягає двоплановість поняття експресивності, що її розуміємо і як 

«засіб створення смислової, емоційної і т. і. напруги в мові (художнього твору)», 

і як «здатність, як результат дії (в цьому останньому) на реципієнта» [151, с. 66]. 

У своєму дослідженні ми послуговуємося визначенням А. Мойсієнка, 

згідно з яким експресивність – «це логіко-емоційна виразність, явище особливої 

інтенсивності, що досягається як за допомогою окремих різнорівневих засобів, 

так і градацією якісних і кількісних ознак на всіх рівнях мови, а також засобами 

зі сфери поетики у їх ендогенному і екзогенному виявленні» [151, с. 66]. На 

нашу думку, таке формулювання найповніше висвітлює різноплановість 

зазначеної мовознавчої категорії, а саме її смисловий (логічний) та емоційний 

аспекти. Свого часу про сукупність цих складників говорив Ш. Баллі [11], не 

вказуючи на превалювання того чи того елемента. А. Мойсієнко слушно 

зауважує, що в тому чи тому випадку «на чільне місце виступає, може, не 

власне емоційне, експресивне чи інтелектуальне, а естетичний елемент як 

такий, що взаємопоєднує і взаєморегулює відношення експресивного, 

емоційного і смислового» [151, с. 68].  

Безперечно, експресивність – це прагматично зорієнтована категорія мови 

[196, с. 108], оскільки вона здатна активувати мовні ресурси з метою вираження 
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особистого ставлення до того, про що йде мова, до самого тексту, а також до 

учасників комунікативного процесу [226, c. 6], здатна проникати в усі сфери 

життєдіяльності людини [171, с. 167], пов’язана з комунікативною роллю мови, 

функціональними можливостями її одиниць, зв’язками з ментальністю народу, 

виявленням у мові найрізноманітніших інтенцій суб’єкта мовлення [21, с. 39], 

тобто суб’єктивного увиразнення мови, «сприяє деавтоматизації 

висловлювання», привертає увагу до емоційних оцінок, відтінків думки 

сказаного [82, с. 175].  

О. Ахманова [233], Н. Раєвська [167], В. Чабаненко [210; 211], 

С. Єрмоленко [81] розрізняють інгерентну та адгерентну експресивність. 

Інгерентна експресивність – «внутрішньо властива певному слову або виразу як 

одиниці мови» [234, с. 74] інтенсифікована виразність мовного елемента, що є 

його невід’ємною і постійною рисою за будь-яких ситуативно-контекстуальних 

умов [211, с. 8]. Інгерентна експресивність пов’язана перш за все із семантикою 

мовного елемента і властива мовному знаку первинно, не залежно від оточення 

на синтагматичному рівні [102, с. 34]. Адгерентна експресивність, натомість, – 

та, «яку набуває вислів лише в певному контексті, ситуації спілкування» [81, 

с. 56] або експресивність, що виникла на основі нейтрального слова [102, с. 34], 

тобто набута, зовнішньо надана мовцем з прагматичною метою додаткового 

стилістичного увиразнення певного елемента мови. 

Класифікація експресивності, запропонована В. Чабаненком, передбачає 

функціонально-діахронний аспект. Згідно з нею експресивність буває 

первинною (базовою) та вторинною (похідною). Первинна (базова) 

експресивність – це «традиційно-усталена» інтенсифікована виразність як 

індивідуально-авторських, так і загальнонародних утворень, що входять до 

основного лінгвостилістичного фонду мови. Вторинна (похідна) експресивність 

накладається на первинну і виникає в результаті функціонально-ситуативної 

зумовленості та певної структурно-семантичної зміни мовного засобу [210, с. 9–

10]. Первинну експресивність репрезентують, зокрема, українські народні 

прислів’я, крилаті вислови тощо. Вторинної експресивності набувають ті мовні 
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елементи експресивного характеру, які зазнали індивідуально-авторського 

переосмислення, наприклад, мовні каламбури, утворені шляхом 

переосмислення усталених крилатих висловів. В. Чабаненко також визначає 

слабку, помірну та значну експресивність. Слабка – загальновживана, 

неафективна, звична, така експресивність, що виявляється при кореляції оцінно 

та емоційно нейтральних і стилістично маркованих форм. Помірна – така, 

емоційно-оцінний компонент якої не викликає особливої психологічної 

напруженості мовлення. Значна експресивність – це базова експресивність, що 

має виражене образне підґрунтя [211, с. 10–11]. Проте таку класифікацію 

вважаємо доволі умовною, оскільки рівень експресивності мовленого залежить 

від мовотворчих можливостей і мовного досвіду учасників діалогу, 

психологічних та соціокультурних умов, мовно-етичних норм певної соціальної 

групи тощо. 

Різні види експресивності – раціональну (її підвид – раціонально-оцінну), 

емоційну (її підвид – емоційно-оцінну) та функціональну визначає М. Кожина 

[115, с. 16]. Зазначена типологія побудована на розумінні експресивності як 

інтегральної категорії, єдності емоційності, оцінності, виразності, 

інтенсивності, образності та стилістичної маркованості. Розглядають також 

експресивність суб’єктивну [237, с. 125], що з’являється як результат авторської 

мовотворчості та індивідуально-асоціативного сприйняття мовних одиниць, 

оскільки «говорячи про будь-що, людина мимохіть говорить і про себе» [107, 

с. 808]; а також об’єктивну – таку, що закладена в системі мови самою 

природою мовного засобу [211, с. 9]. Це пов’язане з характером самих почуттів і 

думки, що породжують мовні засоби, адже «чуттєвий образ – вихідна форма 

думки – разом і суб’єктивний, тому що є результатом винятково нам належної 

діяльності, і в кожній душі складається інакше, і об’єктивний, тому що виникає 

при таких, а не інших зовнішніх поривах і проектується душею» [163, с. 173]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що суб’єктивна експресивність – 

створювана, а об’єктивна – відтворювана.  
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Процеси комунікативної поведінки мовців супроводжуються відповідними 

функціями мови, важливе місце з-поміж яких належить експресивній функції – 

йдеться про функцію мови «як системи засобів різних рівнів щодо їхньої 

здатності створювати образні, емоційно виразні тексти» [81, с. 56]. Її завдання – 

передавати від мовця слухачеві (співрозмовникові) певні сигнали про його 

фізіологічний чи психічний стан через певне висловлювання [81, с. 56]. 

Експресивна функція мовних одиниць, на думку В. Телії, полягає в їхній 

можливості виражати суб’єктивну модальність, яка ніби нашаровується на 

об’єктивний зміст мовних одиниць [196, с. 208]. Дослідниця визначає кілька 

видів суб’єктивної модальності, як-от: 

– позитивне чи негативне, винятково емоційне ставлення до позначуваного, 

тобто таке ставлення, яке пов’язане зі сферою почуттів та переживань; 

– кваліфікативно-оцінне ставлення до позначуваного членами окремого 

мовного колективу, базоване на сприйнятті якісного чи кількісного розуміння 

буття позначуваного, відхилення від якого викликає позитивну або негативну 

оцінку; 

– соціальні реакції на позначуване, що залежать від настанов мовців на 

певних нормах вжитку засобів за відповідних умов мовлення, порушення яких 

зумовлює позитивне чи негативне враження [196, с. 208]. 

Експресивна функція тісно пов’язана з низкою інших функцій, а саме: з 

комунікативною [139, с. 484; 107, с. 808]; емотивною – функцією вираження 

почуттів, емоцій, переживань тощо [81, с. 195]); волюнтативною – функцією 

вираження волі мовця [234, с. 328]), позаяк «все, що підпорядковане потребам 

інтенсивного словесного волевиявлення, органічно входить до системи 

експресивних засобів мови» [210, с. 38]; естетичною (поетичною) – функцією, 

яка відповідає за «призначення слова служити засобом художньої виразності» 

[234, с. 328] і «полягає у використанні образних можливостей мови впливу на 

читача (слухача)» [81, с. 195]. Таким чином, експресивна функція мови не існує 

ізольовано від інших функцій. Свідченням зв’язку експресивної, волюнтативної 

та емоційної функцій є те, що експресивне вираження та сприйняття волі як 
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особливої форми активності людини у відповідності зі свідомо поставленою 

метою (побажання, вимоги, прохання тощо) часто супроводжується емоціями. 

Значення мови в організації та вираженні волевиявлення надзвичайне, 

оскільки вона служить як інструментом вираження волі суб’єкта, так і 

можливістю передачі вольових інтенцій співрозмовнику [72, с. 81]. Засобами 

експресивного виявлення волі людини можуть бути: 

– імперативні вигуки – засоби вираження «вольових спонукань мовців» 

[141, с. 68] (особливо, у ролі слова-речення); 

– форма першої особи теперішнього часу дієслів зі значенням 

волевиявлення (становлять експресивний центр висловлювання); 

–дієслова наказового способу; транспозиція дієслова неозначеної форми в 

імператив (що є давньою традицією української мови [145, с. 77]); 

– транспозиція неозначено-особової форми множини теперішнього часу 

індикатива із заперечною часткою не в імператив (для експресивності настійної 

поради, прохання чи заборони); 

– транспозиція інклюзивних множинних форм дійсного способу дієслова в 

імператив (для вираження значення нетерпеливого заохочення, підбадьорення); 

– транспозиція другої особи однини або множини майбутнього часу 

доконаного виду дієслова в імператив; 

– транспозиція кон’юнктива в імператив (з метою вираження поради, 

побажання, прохання); 

– траспозиція числа дієслова (завдяки тому, що волюнтативно-афективний 

компонент перекриває логіко-граматичний, емоційно-експресивний характер 

спонукального вислову стає категоричним, різким, фамільярним); 

– особові займенники (що логічно та психологічно увиразнюють контакт 

між слухачем та мовцем); 

– вставні слова; 

– звертання (як окремі вокативні речення, що промовляються з інтонацією 

наказу, застереження, заборони, прохання та ін. і фактично є еліпсованими 

синтаксичними конструкціями); 
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– певні розряди емоційно-оцінної лексики; 

– питальні конструкції на зразок Кому сказано?, що на меті має не 

одержання відповіді, а підсилення експресивності спонукання адресата до дії 

(питальне значення переходить у спонукальне); 

– еліптичні, інфінітивні речення та слова-речення, тому що «чим значніша 

мовленнєва компресія, тим ефективніший вихід волюнтативної енергії» [72, 

с. 83]; 

– прийоми та фігури, з-поміж яких: повтор, метафора, ампліфікація тощо. 

Cупроводжувати імператив з метою вплинути на ступінь сили спонукання 

та на ступінь експресивності, на думку мовознавців, можуть емоційні вигуки (у 

живому мовленні – показник почуттєвого збудження мовця в момент 

волевиявлення), частки (ті, що надають імперативу структурної достатності – 

хай, нехай; ті, що посилюють стилістичну виразність імператива, надають йому 

модально-експресивних відтінків – бо, ж, же, лиш, лише, но, ну, ану, ось, а, 

так, то), вставні слова (видозмінюють емоційно-експресивну напругу наказу); 

прислівники (на зразок обов’язково та неодмінно), транспозиція інтонації як 

мовленнєвий маневр (наприклад, питальна інтонація в значенні спонукальної). 

Часто засоби супроводу імператива комбінуються, чим формують довкола 

наказової дієслівної форми виразні емоційно-експресивні умови та 

ускладнюють її модально-семантичний план [72, с. 86].  

Експресивні явища тісно пов’язані з естетичною функцією мови 

(поетичною [107, с. 808]), оскільки естетичне відображає «почуттєву оцінність» 

[62, с. 108] як підсумок закономірностей пізнавального буття людини, що 

пов’язано з образним мисленням та емоціями людини [118, с. 42]. 

Загальномовними естетичними категоріями, які сприяють виникненню мовної 

експресивності, є: глибока змістовність, влучність, лаконізм, пропорційність, 

витонченість вислову; семантична прозорість, синтаксична симетричність, 

граматична стрункість, стилістична гнучкість; мелодійність, милозвучність, 

ритмічність, динамізм, інтонаційне багатство, нормативність, 

структурно-композиційна та стильова впорядкованість мовлення; 
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функціональна та ситуативна доцільність мовного засобу; відповідність між 

змістом і формою сказаного, логічна злагодженість, гармонія між цілим 

висловом і його складниками. Експресивізації на естетичній основі підвладні 

практично всі структурні рівні української мови [67; 82].  

 

1.2. Мовні одиниці експресивного вираження 

Окреслюючи досягнення і проблеми питання щодо можливості передачі 

експресії, мовознавці пропонують на позначення мовної експресивної одиниці 

поняття експресеми [25; 66; 210; 211]. Дослідниця виразових можливостей 

поетичної мови В. Стуса А. Бондаренко вкладає в поняття експресеми такий 

зміст: а) одиниця поетичної мови, яка репрезентує мовотворчість у її естетичній 

функції; б) елемент поетичної мови, для якого характерним є емоційно-логічне 

підсилення та виявлення основних компонентів експресивності: інтенсивності, 

образності, емотивності та оцінності у значенні її субкатегорій; в) одиниця 

індивідуальної мовнохудожньої системи [26, с. 2].  

Експресема, на думку Н. Гуйванюк, – «це елемент лінгвостилістичної 

системи, мовленнєва одиниця, вжита в експресивно-стилістичній функції, яка 

суміщає в собі власне лінгвістичне з емотивним, волюнтативним, естетичним, 

художньо-образним, оцінним тощо. Експресемами можуть бути різнорівневі 

одиниці поетичної мови, диференційними ознаками яких є логічно-емоційне 

підсилення як наслідок формальних і семантичних трансформацій порівняно з 

узуальними одиницями мови» [67, с. 455].  

Експресивно забарвлені одиниці лексичної системи сприймаються як 

маркери інтенсифікованої виразності лише на фоні стилістично нейтральних 

мовних засобів [79; 233; 237]. Виражально-зображальна властивість мовного 

елемента, що є додатковою у відношенні до основних номінативного, 

предметно-логічного та граматичного значень, формує його 

експресивно-стилістичне забарвлення та окреслює можливості вживання цього 

елемента в межах конкретної комунікативної ситуації. Експресивно-стилістичне 
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забарвлення мовної одиниці буває емоційним (піднесеним, пафосним або 

зниженим, фамільярним) та оцінним (меліоративним або пейоративним) [211, 

с. 12]. Вивчення експресивної одиниці характеризується чітко окресленою 

антропоцентричною спрямованістю, яка засвідчує апеляцію до таких 

загальнокультурних категорій, як «мова в людині» і «людина в мові» [21, с. 40], 

адже всі субкатегорії експресивності пов’язані з різними виявами людського 

буття. Так, емоційність (емотивність) у мові висвітлює емоційні реакції особи, 

оцінність – ціннісні орієнтири, інтенсивність – якісні та кількісні показники 

[102, с. 29].  

Усі мовні засоби експресивізації тексту В. Ковальов поділяє на ті, що 

пов’язані зі зміною сфери застосування мовних одиниць, і ті, що навмисне 

вводяться в мову як нові засоби вираження експресивності, а також ті, 

експресивність вираження яких визначається прийомами їхнього вживання 

[110, с. 24–68]. 

Експресивність як складна мовностилістична категорія включає в себе 

комплекс таких понять, як емоційність (інгерентна ознака, «що характеризує 

зміст, якість і динаміку емоцій і почуттів» [187]), оцінність 

(семантико-стилістична категорія, «яка, ґрунтуючись на протиставленні 

часткових значень негативної, позитивної або нейтральної оцінки, передає 

ставлення мовця до названого предмета, явища, поняття» [124, с. 79], виразність 

(«здатність тексту привертати увагу своєю мовленнєвою організацією» [206, 

с. 12]), інтенсивність («семантично градуйована ознака, яка виражається у мові 

за допомогою лексичних і граматичних засобів» і «вказує на ступінь якості і 

міру кількості» [121, с. 80]), образність («мовна реалізація чуттєвого уявлення 

або асоціації, що лягла в основу найменування певного елемента дійсності й з 

різним ступенем виразності виступає як внутрішня форма слова» [193, с. 441] 

та стилістична маркованість (конотація) («додаткові семантичні або стилістичні 

значення, відтінки, які накладаються на основне значення і надають 

висловлюванню емоційно-експресивного забарвлення (урочистості, 

невимушеності, фамільярності тощо)» [81, с. 79]), які одночасно є її 
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складниками та слугують для увиразнення висловлювання з метою його 

максимального впливу на реципієнта. Ці субкатегорії експресивності формують 

поняття експресивної одиниці. 

Елементи експресивного фонду мови становлять єдність 

семантико-стилістичних ознак мовних одиниць, що є засобами суб’єктивного 

вираження ставлення мовця до адресата чи до змісту мовленого, і 

функціонують на різних рівнях мовної системи [205, с. 591]. Так, 

експресивність може виявлятися на фонетичному рівні – як видозміни звуків, 

тип вимови, просодичні засоби, звукопис (асонанс, алітерація); морфемному – 

як сукупність зменшувальних і збільшувальних, пестливих і пейоративних 

афіксів; на лексичному – експресивно маркована лексика; на граматичному – у 

транспозиції граматичних категорій (наприклад, використання однієї форми 

способу дії або часу в значенні іншої); на синтаксичному – як зміна порядку 

слів, еліпсис, парцеляція, приєднання, повтори, градація, варіювання 

актуального членування тощо [238, с. 149]. Залежно від того, одиниця якого 

мовного рівня виконує експресивно-стилістичну функцію, експресеми 

розрізняють: фонетичні, лексичні, фразеологічні, дериваційні та граматичні 

(морфологічні та синтаксичні).  

1.2.1. Фонетичні одиниці експресивності 

Експресивізації та естетизації мови сприяють елементи фонетичного рівня, 

бо «відчуття, що викликає звук, є такою ж стихією образу, як і відділений від 

змісту колорит є стихією картини» [163, с. 142]. Це означає, що звуковий склад 

слова впливає на психологію людини так, як і його граматична форма чи 

дериваційна структура, а фонеми містять інформацію емотивно-сенсорного 

значення [225, с. 27]. Т. Беценко проводить аналогію звука з атомом, 

кваліфікуючи його як «найменший компонент смислу та показник естетичного 

забарвлення тексту», оскільки, будучи найменшою одиницею найнижчого рівня 

структури мови, він здатний впливати на зміст, естетичне оформлення та 

емоційно-експресивне значення висловлювання [17, с. 56].  
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Інтерпретація виразових можливостей сегментної одиниці звукової 

системи мови пов’язана з теорією представника Празького мовознавчого гуртка 

М. Трубецького. Виокремивши фонетику і фонологію як два підрозділи науки 

про звуки, дослідник зазначив, що для вивчення експресивних і апелятивних 

можливостей звука слід відвести окрему науку – звукову стилістику, яку він 

поділив на фонетичну та фонологічну. Експресивність, на думку автора, 

становить певну характерологічну якість мовця, інформацію про якого ми 

черпаємо з його мовлення [199, с. 33–34]. Експресивну фонологію 

М. Трубецький порівнює з етнографією, для якої важливою є кожна навіть 

незначна деталь народного строю, яка допоможе віднести його носія до тієї чи 

тієї соціальної або культурної групи. Так і для експресивної фонології будь-які 

найменші звукові особливості мови засвідчують належність мовця до 

конкретного суспільного класу [199, с. 25–26]. Забарвлення, висота, сила голосу, 

спосіб вимови певних звуків – усе це є сигналами для реципієнта про 

фізіологічний, психологічний, соціальний стан, вік мовця тощо. 

Важливим у розумінні фонетичної одиниці експресивності є те, що 

А. Калита, Л. Тараненко розглядають як енергетичність звука, застосувавши так 

званий «енергетичний підхід фонетичних досліджень», що має за 

методологічну основу «теоретичний принцип збереження 

емоційно-прагматичного потенціалу висловлення, опис психо-енергетичного 

механізму породження висловлення та узагальнену модель перерозподілу 

енергії емоційно-прагматичного потенціалу висловлення між засобами його 

актуалізації» [105, с. 359]. Безперечно, такий підхід зачіпає мовленнєвий 

простір із позиції прагматичності, емоційності, експресивності та логічності. 

У реалізації експресивно-емоційної функції мови важливе місце належить 

темпу. За словами О. Іщенка, темп мовлення різних мов часто відрізняється, що 

залежить від фонетичного сегментного складу цих мов. А фонетичний 

сегментний склад мови «великою мірою формується і реалізується залежно від 

характеру вираження емоційної сфери людини». Оскільки психологічний тип 

людини зумовлює її комунікативні здібності, то «можемо говорити про роль ТМ 
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[темпу мовлення] у реалізації емотивної функції мови (вираження почуттів, 

емоцій мовника)». Автор дотримується думки про динамічність у мові як вияв її 

експресивності та зараховує до основних фонетичних засобів мовної динаміки 

м’якість та силу голосу, багатство інтонаційних характеристик, паузи, до 

вербальної динаміки – ще й темп [104, с. 82]. 

Найяскравішою естетичною ознакою української мови є її особлива 

милозвучність [88; 89; 198; 212] – «її привабливий акустичний лад, який 

забезпечується артикуляторною злагодженістю звуків і звукосполучень, 

урівноваженістю голосних і приголосних у мовленнєвому потоці, багатьма 

фонетичними чергуваннями та іншими чинниками» [210, с. 53]. Милозвучність 

(евфонія) передусім має на меті виразити естетичні критерії мови. Зокрема, на 

цьому акцентує літературознавчий словник, трактуючи поняття евфонії як 

«вияв фоніки, який означає гармонійну сув’язь позитивно-естетичних явищ 

художнього, передусім поетичного, твору» [235, с. 216]. Дотримання закону 

звукової гармонії (упорядкована взаємодія всіх фонічних елементів) лежить в 

основі «звукозображальності» [17, с. 56], сформованої на основі чергування або 

повторюваності одних і тих самих або подібних звуків. Звуковий малюнок 

художнього тексту вибудовується завдяки звуковій символіці. Так, 

експресивно-естетичне значення вислову зростає, якщо його природна евфонія 

підсилюється умисним додатковим вживанням слів із приємним, м’яким 

звучанням, що відповідає їхньому приємному змісту, наприклад: ладо, ласка, 

леліяти, линути [130, с. 26–31] тощо. За даними психолінгвістики, звук л 

характеризується як «легкий, ніжний, добрий» [131, с. 79; 132, с. 27]. Однією з 

передумов для естетичного та лінгвостилістичного осмислення фонетичних 

явищ є суб’єктивне сприйняття окремих звуків, їхня здатність викликати 

спогади, уявлення та асоціації. Фоносемантично свистячий с, шиплячі ш, ч 

співвідносяться зі станами душевності, спокою, зворушеності або легкого 

шуму, шелесту; проривний р – руху, дії, динаміки [17, с. 56–64], носовий н – 

звук неба [56, с. 201–203], голосні о – урочистості, захоплення тощо, у – смутку 

[53]. Часто символічність звуків лексичної одиниці суголосна з її значенням: 
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м’яке звучання л накладається на приємне значення лексеми «леліяти», 

шелестливе ш на відповідне «шум», «шелест», сумовите у – на семантичне 

значення лексеми «смуток» тощо.  

Завдяки майстерному комбінуванню, повторенню, концентрації звуків у 

невеликому фрагменті тексту автор здатний створити необхідний зоровий / 

слуховий образ і почуттєвий стан ліричного героя, оживити і динамізувати 

текст: «повтори звукових груп, схожі на ті, що їх містить ключове слово, 

сприяють проекції семантики слова на площину чуттєвої конкретики, внаслідок 

чого вербальна одиниця збагачується індивідуальними враженнями – 

відбувається семантична «інтимізація» світу, даного в мовному досвіді» [27, 

с. 158]. Для художнього тексту характерним є повторення як окремих звуків, так 

і цілих фонокомплексів. Звукове оформлення суттєво впливає на сприйняття 

інформації на асоціативно-психологічному рівні [53]. Символічно-асоціативні 

значення звукових одиниць активують додаткову інформацію твору, що її читач 

може сприйняти інтуїтивно, підсвідомо. Цей принцип покладений в основу 

асонансу, алітератції та параномазії як «риторичних мікрофігур» [143, с. 140] – 

звукових повторів, які створюють інтонаційний, ритмомелодійний та 

евфонічний контур тексту на основі добору текстових одиниць однієї звукової 

палітри із ключовим словом, наприклад: «осінь – привід; осінь – провід» 

(Т. Прохасько), «сей есей» (Т. Прохасько), «цикади на цикладах», «повтори 

потвор», «тіла літа» (Ю. Іздрик), завдяки яким помітна звукова цінність слова 

у формуванні естетичного компонента художньої мови. При цьому «звукова 

інкрустація уривків підкреслює семантичну близькість неспоріднених 

морфемно слів» [27, с. 164], тобто фонічне зближення слів створює ефект 

спорідненості їхнього змісту, оскільки переносить їх в одне 

перцептивно-асоціативне поле, створює додатковий зв’язок між ними.  

Окремим засобом звукової виразності, який засвідчує здатність художнього 

тексту виявляти експресивні можливості в межах фонетичної системи мови, є 

звуконаслідування. Зазначений фоностилістичний прийом (ономатопея [53]) 

покликаний конкретизувати певні явища дійсності з метою їхнього акустичного 
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сприйняття, вносити до сформованого відповідного образу в уяві реципієнта 

його звукове наповнення. Так, текстові фрагменти, на зразок: « – вііііі – сссссссс 

– дрджзклм – вищання трамваю<…>» [Ю. Винничук 2014, c. 296], «Оце так-

так! Га-га-га-га! Ой, тримайте мене, бо трісну» [Ю. Винничук 2015 (б), 

с. 170], створюють необхідний слуховий образ, який, за потреби, у 

контекстуальній площині підкреслений авторським коментарем.  

За спостереженнями мовознавців, фонетичні засоби вираження експресії в 

українській мові пов'язані з кількісною та якісною інтенсифікацією звукового 

складу слова. Текстовий простір художнього твору відображає максимальне 

вираження експресивних можливостей фонетичних одиниць. Експресивні 

явища, які виникли на ґрунті фонетичних норм української мови, представлені 

кількома типами фонетичних експресивних одиниць, ужитих із 

виражально-зображальною метою в художніх текстах: 1) просторічне 

спотворення звукової оболонки слова (переважно іншомовного); 2) просторічне 

акцентування слова; 3) претензійно-манірна вимова звука; 4) спотворення 

звукової оболонки слова через недбалу його вимову; 5) мовленнєва критика, 

імітація чийогось мовлення з саркастичним відтінком; 6) свідома, 

цілеспрямована заміна звуків, яка впливає на зміст слова. 

1.2.2. Лексичні одиниці експресивності 

Важливим складником системи виражально-зображальних засобів 

української мови є експресивна лексика. Лексична експресивність як 

«компонент значення слова або як значення слова взагалі», [121, с. 67] належить 

до найбільш продуктивних під час вербального вираження почуттєвих інтенцій 

мовців, що відображає зв’язок елементів національної картини світу із 

суб’єктивним розумінням мовця. Експресивну лексику трактують: 

 як «слова, що крім називання предмета передають ще й його суб’єктивну 

оцінку мовцем» [81, с. 56]),  
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 як «специфічний словниковий шар», репрезентований лексемами з 

експресивним значенням або експресивними відтінками значень [66, 

с. 95],  

 як «згустки емоцій, оцінок, енергій, руху, динаміки», що відбивають, 

компілюють та трансформують вияви національної самобутності мови і 

функціонують у ній з метою увиразнення комунікативного акту [21, с. 40]. 

Н. Бойко визначає лексичну експресивність як «семантико-стилістичну 

суперкатегорію», яка виявляється в смисловій моделі слова через окремі 

складники щодо денотативного, конотативного або образного макроелемента, 

які виступають індикаторами інтенсифікованої виразності [23, с. 30]. 

Дослідниця окреслює основні типи лексичної експресивності: інгерентну 

(денотативно-конотативну, конотативно-денотативну, конотативну) та 

адгерентну (функціонально-семантичну, функціонально-стилістичну). На 

основі цих типів лексичної експресивності авторка розмежовує мовну 

(семантичну) та мовленнєву (функціональну) експресивність, а також визначає 

чотири класи експресивних лексичних одиниць, зокрема: експресеми з 

узуальними первинними значеннями; експресеми з узуальними похідними 

значеннями; експресеми з оказіональними (контекстуальними) значеннями; 

слова зі стилістично зумовленим експресивним забарвленням. Також науковець 

визначає роль і співвідношення денотації та конотації в структурі лексичного 

значення експресивного слова [21, с. 39], оскільки лексичні експресеми – це 

посередники між денотативним світом, тобто об’єктивною реальністю, та 

внутрішнім світом людини, гамою її почуттєвих станів, інтенцій; урешті – між 

мовою і мисленням [14, с. 106]. 

Експресивність здатна активно взаємодіяти з раціональним, логічним та 

нейтральним. Лексичні експресеми «вносять в усталені стандарти і штампи 

елементи нових виражальних засобів, у яких домінують почуттєві стани, емоції 

поєднуються з глибиною думок, ірреальне, виразне, внутрішнє зі світом 

денотатів, національною реальністю» [21, с. 40]. Традиційно мовознавці 
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розглядають експресивну лексику в порівнянні з нейтральною 

(загальновживаною й термінологічною) лексикою [88; 133]. Наприклад, 

увиразнювати мовленнєвий акт може вживання діалектних словоформ 

експресивного значення, оскільки вони є поза активним вжитком комунікантів, 

не належать до загальновживаної лексики, а отже, доступні не кожному мовцю 

[66, с. 95]. На відміну від нейтральної лексики, основною функцією якої є 

номінативна функція [81, с. 104], для експресивної лексики першоплановими 

стають її емоційно-оцінне або волюнтативне значення, її динамічна 

характеристика. Власне сама номінація стає експресивною і передає позитивне 

або негативне значення.  

Лексеми нейтрального значення «підлягають класифікаційній основі 

денотативно-сигніфікованого макроелемента значення» [21, с. 41] і лише у 

спеціально організованих реченнях можуть ставати експресивно маркованими, 

тобто змінювати свій статус, а тому протиставлятися нейтральним одиницям. 

Оскільки ця експресивність зумовлена контекстом, вона є адгерентною. 

Практично будь-яка одиниця лексичної системи може набути адгерентної 

експресивності, проте водночас лексична система української мови багата 

одиницями з незалежною від умов фунціонування, контекстів тощо 

експресивністю. Ці лексеми є «системно-експресивними» [21, с. 41], а 

експресивність їхня – інгерентною, тобто внутрішньо притаманною [81, с. 56]. 

Протиставлення експресивної та нейтральної лексики спровоковане 

важливістю експресивної функції мови, що разом із комунікативною функцією 

супроводжує комунікативний акт [184, с. 564–565], а також перебуває у зв’язках 

із такими функціями, як емотивна, волюнтативна та естетична. Н. Бойко 

визначає експресивну лексику як безпосередній засіб репрезентації 

експресивної функції мови, покликаний не позначати раніше не помічені 

денотати, а фіксувати та оцінювати їхню ситуативно зумовлену або 

індивідуальну виразність: «якщо нейтральні номінанти функціонують для того, 

щоб виділити й зафіксувати (назвати, позначити) певний клас предметів, ознак, 

дій, станів тощо, то експресивні лексеми насамперед виявляють і передають 
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особливість конкретного референта, його своєрідність, незвичайність, 

виразність, нерегулярність, специфічність або навіть аномальність на тлі 

однотипних із ним» [21, с. 43]. 

Отже, експресивна лексична одиниця покликана відображати не так назву 

денотата, як його позитивну або негативну характеристику, надану мовцем. 

Адже суть семантичної категорії експресивності – передавати ті додаткові 

відтінки, що накладаються на денотативну цінність, чим формують образність 

та експресивність усього тексту [231, с. 12]. Як наголошує А. Мойсієнко, 

зовнішня характеристика слова – статична, проте «імпліцитно виражає певну 

динаміку, оскільки позначена позитивною чи негативною експресивністю» [150, 

с. 54]. Тобто лексична одиниця експресивного вираження здатна поєднати в собі 

як номінативну, так і експресивну функції, тому що, окрім ономасіологічної 

функції, слово-номінатор має характеристичну функцію, що й визначає його 

експресивність, а емоційний складник є не лише суб’єктивно наданою оцінкою 

денотата, але і об’єктивно закладеною в ньому величиною. Про безпосередній 

зв’язок оцінки та експресії свідчить той факт, що в контексті міжмовної 

культурології тріаді «оцінне – емоційне – експресивне» належить провідна роль 

оцінці, оскільки саме вона передує виникненню відповідної емоції, а вже з 

емоції народжується експресія [59, с. 57–58].  

Поява нових лексичних засобів експресивності відбувається шляхом появи 

оказіональних мовних одиниць на ґрунті наявних у мові моделей; «оновлення 

стереотипу» у значенні модифікації первинного значення мовних одиниць; 

порушення мовних норм [102, с. 135]. Лексична система української мови є 

відкритою до збагачення новими одиницями на позначення як нових, так і 

відомих понять [200, с. 299]. Саме тому одним зі шляхів поповнення лексичного 

фонду мови є поява індивідуально-авторських неологізмів, які за своєю 

природою є експресивними утвореннями. Індивідуально-авторський неологізм 

у лінгвістичній літературі визначають як «мовленнєве утворення, що виникло в 

процесі індивідуально-творчого акту як наслідок порушення автором мовної 

норми» [43, с. 12], основними ознаками якого є належність до мовлення, 
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невідтворюваність, словотвірна похідність, ненормативність, функціональна 

одноразовість, експресивність, номінативна факультативність, 

синхронно-діахронна дифузність та індивідуальна належність [137]. 

До основних функцій лексичних новотворів О. Жижома зараховує 

номінативну, стилістичну, експресивну та текстотвірну функції [87, с. 6]. Проте 

домінантною серед них є саме експресивна, або «експресивно-зображальна» 

[137, с. 25]. Експресивність лексичного новотвору мотивується його здатністю 

бути «засобом передачі авторського ставлення до номінативних явищ, реалій 

дійсності» [2, с. 202]. Таким чином індивідуально-авторські неологізми 

підкреслюють оригінальне ставлення митця до конкретних явищ, а властива 

їхній внутрішній формі полісемічність сприяє розгортанню наскрізного образу 

тексту, максимальному вираженню його емоційно-експресивної значущості. 

Саме завдяки своїй образності лексичні новотвори мають здатність розгорнути 

образ певного фрагмента чи цілого тексту. О. Жижома називає авторські 

неологізми «словами-образами», які «створюють мікрообраз усього твору» [86, 

с. 190].  

Експресивна номінація формується шляхом лексико-морфемної, 

словотвірної організації похідного слова [150, с. 55]. Характер мовної експресії 

конкретної індивідуально-авторської лексеми залежить від її 

структурно-семантичних особливостей. Наприклад, лексичні одиниці, які 

створені за допомогою пестливо-зменшувальних суфіксів: мудрагелик, 

скрипченятко (О. Забужко), набувають, залежно від контексту, відтінків 

ліризму, грайливості тощо. Іншим прикладом є лексеми, створені за допомогою 

згрубіло-збільшувальних суфіксів: злодіяка (Ю. Андрухович), комбайнюри 

(О. Забужко). І перші, і другі вияви лексичної виразності мають чітко окреслене 

емоційно-оцінне експресивне значення. Категорія зменшеності-збільшеності 

певною мірою виражає суб’єктивне ставлення до тих чи тих реалій. Для 

вираження цієї категорії в українській мові використовуються відповідні 

зменшувально-емоційні суфікси та суфікси збільшеності, що, приєднавшись до 

твірних основ, можуть формувати різні експресивно-оцінні значення похідних 
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слів. Використання цих мовних формантів створюють яскраві лексичні одиниці 

експресивного вираження, оскільки вони вже «самі по собі мають достатню 

інформацію експресивного характеру» [111, с. 76]. 

Залежно від контексту, зменшувально-емоційні іменники можуть втрачати 

значення позитивної оцінки, натомість набувають відтінків іронії, зневажливого 

ставлення [63, с. 250]. Так само експресивні одиниці, утворені суфіксами 

збільшуваності, не обов’язково мають оцінку негативного ставлення. З цього 

приводу А. Мойсієнко зауважує, що «інтенсивністю збільшення чи зменшення 

«пронизані» і позитивні, і негативні характеристики денотата» [150, с. 54], 

оскільки інтенсивність збільшення чи зменшення як основа експресивності не 

завжди залежить від семантичного складника твірного слова. Тому, якщо за 

певним суфіксом соціально закріплене негативне значення, то не виключається, 

що з метою експресивного вираження він вживається також і в номінаціях, що 

характеризують особу із позитивної сторони [150, с. 54]. Експресивність 

індивідуально-авторської номінації виникає шляхом афективної суфіксації, 

поєднання твірної основи з таким афективним суфіксом, який суперечить її 

родовій семантиці; накладання на первинну афективність одного характеру 

вторинної афективності іншого характеру, наприклад, накладання відтінку 

пестливості або зменшувальності на відтінок збільшеності або згрубілості.  

Відповідно до способу словотворення індивідуально-авторських номінацій 

експресивного значення виокремлюють: а) оказіоналізми, утворені 

морфологічним способом – афіксацією (критикеса, всебратськість, цивіляк 

(Ю. Андрухович), основоскладанням (відеоапокліп (Ю. Андрухович); 

б) оказіоналізми, утворені лексико-синтаксичним способом – об’єднання 

синтаксично оформлених сполучень слів у цілісні полікомпонентні лексеми 

(одинізних, тут-і-зараз (Ю. Андрухович), люди-після-роботи (Т. Прохасько), 

не-знати-якої-війни (Ю. Іздрик), не-нею-заготовлений текст (О. Забужко); 

в) оказіоналізми, утворені комбінованим способом (смиренномудріє) 

(Ю. Андрухович).  



42 
 

 
 

Особливої уваги заслуговують лексеми, експресивність яких спровокована 

особливостями не лише їх внутрішньої структури, але й зовнішньої форми, 

зокрема, складні та складені утворення, інверсація компонентів яких відбулася 

поза загальноприйнятою мовною нормою. За словами В. Олексенка, передаючи 

інформацію, складні та складені слова мають можливості передавати більший 

обсяг семантичного змісту, чому сприяє суб’єктивна природа їх створення, яка 

«спирається на індивідуально-асоціативну психологічну основу» [155, с. 7]. 

Складна навмисно створена інверсивна структура відразу вирізняється в 

мовленнєвому потоці. Для української мови характерні двокомпонентні 

композити, тому утворення з трьох основ сприймаються слухачем (читачем) як 

помірно експресивні, а з чотирьох і більше основ – винятково експресивні. 

Особливою експресивністю наділені композити, сформовані шляхом 

накладання не всього слова, а його окремої морфеми, що виступає в такому 

випадку в ролі цілого слова, наприклад: «Дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, 

пра-пра – усі ідуть..» (Л. Костенко). 

За твердженням німецького мовознавця К. Ердмана, 

емоційно-експресивна маркованість є безпосереднім складником значення 

слова: «усі ці елементи тісно пов’язані зі словом, всі ці напівсвідомі і ледве 

помітні побічні уявлення, ці почуття і їх відтінки, ці обертони, які 

супроводжують слово щоразу, коли воно звучить, входять у значення слова в 

такій же мірі, як і логічний зміст, який воно позначує» [95, с. 167: Erdmann 

1900, s. 106]. Співзвучною є думка Е. Велландера, котрий говорить про 

асоціативний зміст слова, який нашаровується на його основний зміст [95, 

с. 167: Wellander 1917, s. 41–42]. На основі нашарування додаткового 

асоціативного змісту творяться лексичні одиниці експресивного характеру. 

Йдеться, наприклад, про набуття онімом «певного конотативного ореолу» [192, 

с. 14]. Так, топоніми Бабин Яр, Чорнобиль, Сибір та ін. давно розширили  

семантичний діапазон на основі метафоричності [192, с. 14]. Експресивність 

мови тексту може здобуватися шляхом актуалізації одночасно онімічного та 

апелятивного значення лексеми [103]. 
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Транспозиційні процеси в межах граматичної категорії застосовуються як 

експресивно-стилістичний прийом у художньому або публіцистичному тексті, 

однак джерело їхніх експресивних барв – усне мовлення [63, с. 382], тому що 

«слово писане має лише одну грань – слово ж мовлене є багатогранним» [224, 

c. 11]. У художньому тексті експресивне слово (разом із усталеним значенням, 

його відтінками, зазвичай нестандартно фонетично організоване тощо), 

поєнуючись з експресивними одиницями інших рівнів, набуває індивідуальних 

рис, суб’єктивує як окреме висловлювання, так і художній текст загалом. Для 

найближчого позначення номіната адресант добирає лексичні засоби, які 

кодують у собі його суб’єктивне сприйняття і висновки; адресат декодує 

повідомлене номінатором, отримуючи при цьому інформацію не тільки про 

об’єкт, але й про психологічно-емоційний стан та почуттєві інтенції суб’єкта 

мовлення. Адекватному декодуванню сприяють достатні фонові знання про 

«фрагменти національної картини світу, властиві певному народові, певній 

культурі як етнічно самобутні явища» [21, c. 44–45]. 

1.2.3. Фразеологічні одиниці експресивності 

Окрім стилістично нейтральних фразеологізмів, які характеризуються 

можливістю міжстильового вживання (на зразок спинитися на півдорозі, 

опустити руки, піднятися на ноги, без зайвих слів тощо) [63, c. 209], у мові (як 

усній, так і писемній) функціонують фразеологічні одиниці експресивного 

вираження, наділені емоційно-оцінними супровідними значеннями [36; 55]. 

Серед експресивно виразних фразеологізмів А. Грищенко виокремив два 

основні типи: 1) фразеологізми розмовного походження, яким властиве 

знижено-просторічне забарвлення, як от: ляси точити, молоти язиком, правити 

теревені, крутити хвостом, відвертати ніс тощо; 2) фразеологізми 

літературного походження, які зорієнтовані на книжне вживання: (заключний 

акорд, наріжний камінь, альфа і омега, камінь спотикання, яблуко розбрату, 

нитка Аріадни тощо) [63, с. 209]. 
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У багатьох випадках експресивність одиниць фразеологічного рівня мови 

має фольклорне походження. На думку В. Чабаненка, зв’язок експресивної 

функції із волюнтативною зумовлює її зв’язок також із магічною функцією, яка 

реалізовується в низці волюнтативів: благаннях, заборонах, закликах, 

замовляннях, прокльонах, благословеннях тощо, які беруть свій початок із 

розмовного стилю: «Усне побутове мовлення з його стереотипною 

психологічною ситуативністю – сприятливе середовище для фразеологізації 

магічних волюнтативів» [210, с. 36].  

Про важливість ситуативного чинника в розвитку мовної експресії 

говорить і Н. Гуйванюк: «у певній комунікативній ситуації чи контексті може 

відбуватися стилістично заданий функціонально-семантичний зсув у змісті 

висловлення», тобто інтенсифікувати експресивне вираження мовної одиниці 

можуть ті позамовні чинники, що відображають соціальні та психологічні 

складники людського фактору [67, с. 417]. З цієї причини багато експресивних 

структур походять саме з живого розмовного мовлення і зафіксовані 

фольклорними пам’ятками. Оскільки волюнтативи із магічною семантикою 

мають імперативний характер, вони набувають експресивної ознаки, наприклад, 

магізми-заклинання з частками бодай, щоб, аби, коли б, хай, нехай – шляхом 

поєднанням наказової форми дієслова та третьої особи іменника чи 

іменникових словосполучень (Бог, Господь, враг, грім, лиха година) [210, с. 36–

37]. Зазначені фразеологічні одиниці експресивного характеру перейшли з 

усного побутового мовлення в художню літературу.  

О. Мінкова називає фразеологічні одиниці свідченням образно-емоційної 

функції вторинних номенів, які виникають внаслідок 

експресивно-метафоричного називання явищ дійсності і мають характер 

відтворюваності. Фразеологізм, на думку дослідниці, репрезентує 

конструктивну модель «стандарт та експресія» і є «продуктом 

культурно-гносеологічної здатності етносу фіксувати як стереотипне власне 

антропометричне ставлення до об’єктивного світу, що з часом 

перетворюється на прототипне в етносвідомості» [148, с. 16]. Творення 
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фразеологічного значення відбувається завдяки тривалому семасіологічному 

утвердженню багатовікового суспільно значущого пізнання, завдяки чому між 

елементами словесного комплексу встановлюються асоціативно-образні 

зв’язки. Фразеологічна одиниця є почасти експресивною вже за своєю 

природою, оскільки містить інтелектуально-творче самовираження певного 

етносу. 

У пошуках нових виражальних можливостей мови письменники вдаються 

до створення образів шляхом трансформації фразеологізмів. Адже саме 

видозміна сталих фразеологічних сполук забезпечує додаткове 

емоційно-експресивне значення вислову: «Коли фразеологізм у художньому 

тексті вживається без зміни форми і змісту, то він не має ніяких додаткових 

експресивно-стилістичних нашарувань» [109, с. 18]. Усебічні процеси 

трансформації стійких словосполучень досліджували О. Скиба [181], 

Л. Давиденко [71], Н. Бойченко [24], О. Пономарів [160], А. Мойсієнко [151; 

152; 153], В. Білоноженко [19], А. Коваль [109] та інші мовознавці. 

Трансформація стійких сполучень – це ті семантичні та структурні, якісні та 

кількісні зміни, що викликані актуалізацією цих сполучень у певних 

контекстуальних умовах з метою увиразнення повідомлення шляхом 

демонстрації експресивної інформації [24, с. 16], а трансформовані 

фразеологізми – це «індивідуально-авторські утворення, що являють собою 

семантичну або структурно-семантичну модифікацію узуальних 

фразеологізмів» [8, с. 17]. Індивідуально-авторське перетворення фразем є 

відповіддю на конкретне стилістичне завдання [54; 58; 109; 160], «бо 

випливають з прагнення письменника органічно поєднати, злити воєдино з 

контекстом загальновідомий вираз» [19, с. 10]. Створення експресивності 

сталих одиниць відбувається шляхом розширення їх структури та обігрування 

їх семантичного потенціалу, наприклад: бальзам на занедбані душі (пор. як 

бальзам на душу) [109, с. 131].  

За спостереженням А. Мойсієнка, уже сам факт залучення фразеологічної 

одиниці в текстову площину є важливим актуалізаційним чинником виразових 
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можливостей художнього твору. А за умови влучної та органічної щодо 

контекстуальної ситуації зміни фраземи «включається» необхідний 

асоціативний план трактування позначеного нею образу [153, с. 68–69]. Не стає 

на заваді потрактуванню фразеологічного утворення така видозміна його 

структури, як еліпсація. Зазначений експресивно-стилістичний прийом згортає 

структуру фразеологізму, проте активує його позатекстову семантику. Саме 

завдяки «нашому позатекстовому досвіду» узусна словосполука «постає 

алюзійно цілісною» [153, с. 72]. 

У художньому творі фразеологічні одиниці можуть виникати в 

трансформованій формі шляхом додавання до структури факультативних 

частин: «Мозолити без потреби очі» (М. Матіос), «Пускати по селу язик» 

(М. Матіос). Відповідні зміни завжди мотивовані контекстом твору, посилюють 

інформаційний план висловлення. Застосування індивідуально-авторських 

фразеологізмів увиразнює, естетизує та збагачує мову тексту, відтіняє його 

експресивний потенціал, тому що природою фразеологізму закладено не лише 

називати дію, явище чи предмет, але водночас і оцінювати їх. Висока 

експресивна цінність індивідуально-авторських фразеологізмів полягає в тому, 

що на оцінку, закладену в самому фразеологізмі, накладається оцінка авторська. 

1.2.4. Синтаксичні одиниці експресивності 

Експресивність речення-висловлення виникає під впливом комунікативної 

ситуації, намірів адресата, мовного чи позамовного контексту комунікативного 

акту та реалізується в реченнєвих втіленнях волі, стану, думки, почуттів мовця. 

Експресивізація висловлень активно досліджувалася з початку 60-х років 

ХХ століття і стала об’єктом вивчення В. Виноградова [36; 37; 38; 39], 

О. Сковородникова [182], С. Єрмоленко [81; 82], А. Загнітка [], М. Плющ [159], 

С. Бибик [18], М. Каранської [106], П. Дудика [75; 76; 77], А. Мойсієнка [150; 

151; 152; 153], Н. Гуйванюк [66; 67], Г. Солганика [185], І. Ковтунової [112], 

В. Пітеля [158], С. Марича [138], З. Коржак [121], О. Торосян [197] та інших 

мовознавців.  
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В. Виноградов, обґрунтовуючи явище мовної «винахідливості», пов’язує це 

поняття із непрямим «чужим» мовленням у повістевому стилі. Суб'єктні форми 

синтаксису дослідник протиставляв об’єктним формам. Суб'єктні форми, маючи 

експресивний початок, найбільш часто представлені на рівні речення, об’єктні 

ж форми – на рівні синтагм, під якими розуміються найпростіші синтаксичні 

одиниці, семантично та інтонаційно обмежені, які мають більш чи менш 

замкнені форми словосполучення. Психолого-стилістичне трактування 

експресивного у синтаксисі засноване на пошуках дослідника суб’єктивних 

форм синтаксису і пов’язане насамперед з варіюванням суб'єктивних планів 

монологічного мовлення, а також з підтекстом [39]. 

Розуміння експресивного в синтаксисі розглядається у зв’язку з поняттям 

суб’єктивної модальності (вираженням відношення мовця до сказаного), яка 

може бути факультативною ознакою речення [66, с. 91], але властива не 

кожному реченню [238, с. 462], або ж при формальній невираженості присутня 

в реченні імпліцитно [121] і здатна накладатися на об’єктивну модальність 

(відношення сказаного до дійсності), змінюючи або підтверджуючи її [238, 

с. 462].  

Н. Гуйванюк визначає експресивізацію речення-висловлення як 

«властивість мовної одиниці підсилювати логічний та емоційний зміст 

висловленого, виступати засобом суб’єктивації (суб’єктивного увиразнення 

мови) з боку автора повідомлення» [66, с. 90]. Експресивно наснажені 

висловлення позначені суб’єктивацією, тому що вони породжуються в процесі 

мисленнєвої діяльності людини [66; 159], а комунікативний задум і його 

синтаксичне оформлення здійснюються завдяки потребі передавати інформацію 

співрозмовнику в певній ситуації спілкування, а разом з тим і свого ставлення 

до повідомлюваного чи до самого співрозмовника. Суб’єктивація висловлюваня 

відбувається завдяки співвідношенню диктуму (компоненту пропозиції, 

основного логічного блоку судження, об’єктивної семантичної константи, для 

якої характерна відносна істинність та несуперечливість [238, с. 120]) та модусу 

(одного із логічних блоків мисленнєвого аналога повідомлення, суб’єктивної 
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змінни, яка виражає різні відтінки волі та почуттів [238, с. 472]). Реалізовується 

суб’єктивна модальність перформативними модальними дієсловами, 

іменниками, прикметниками, вставними словами, частками, інтонацією, 

порядком слів у висловленні тощо [238, с. 462]. 

Синонімічно до терміна «експресивний синтаксис» вживають термін 

«стилістичний синтаксис» як «вчення про використання синтаксичних 

конструкцій з метою підсилення виразності висловлювання», оскільки 

«стилістичні ресурси синтаксису дуже багаті й різноманітні: багата синонімія 

синтаксичних конструкцій, стилістичні можливості різних типів речень, 

стилістичні функції звертань, порядку слів у реченні тощо» [234, с. 291]. 

А. Загнітко пропонує розмежовувати ці поняття. Так, предметом експресивного 

синтаксису, на думку дослідника, є мовознавчі основи експресивного мовлення, 

а стилістичного синтаксису – потенційні виразові можливості конкретних 

засобів загальнонародної мови [93, с. 520]. 

Інше проблемне питання полягає у сплутанні понять емоційності та 

експресивності та синтаксичному рівні. Г. Акімова розмежовує емоційне та 

експресивне значення синтаксичних структур. З одного боку, вона виділяє 

емоційні конструкції на зразок: Яка гарна погода!; На щастя, хороша погода! З 

другого – експресивні конструкції, які мають посилені відтінки, що 

накладаються на основне значення: Оце так погода! [4, с. 111–112]. Якщо 

речення другого типу – стандартні синтаксичні побудови розмовного мовлення, 

то речення першого типу емоційні завдяки введенню лексичних засобів, що 

виражають емоції, у синтаксичні конструкції нейтрального типу.  

З. Коржак визначає експресивність на синтаксичному рівні як 

функціональну властивість синтаксичних одиниць «посилювати прагматичну і 

власне граматичну інформацію, що міститься у висловлюванні або в його 

компоненті» і водночас як чинник, що «свідчить про зацікавленість мовця у 

підсиленні впливової сили висловлення» [121, с. 67].  

А. Загнітко тлумачить речення не як «застиглий конструкт», а як певну 

структурну схему, яка дозволяє варіювання його смислу чи 
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експресивно-стилістичного значення. На думку автора, емоційно-експресивна 

реалізація входить у парадигму речення і полягає у «внесенні в реченнєву 

структуру оцінно-емоційних відтінків», що відображається, наприклад, у зміні 

інтонації [94, с. 26–28].  

До синтаксичних одиниць експресивного значення А. Загнітко відносить 

сегментацію, парцеляцію, лексичний повтор із синтаксичними поширеннями, 

ланцюжки номінативних речень, вставлені конструкції, питальні конструкції в 

монологічному мовленні, особливі випадки вживання словоформ [91]. 

О. Сковородников до експресивних прийомів також зараховує еліпсис, 

антиеліпсис, усічення (недомовленість) [182]. Зазначені експресивні конструкції 

виконують у тексті певні функції, а саме: 1) уможливлюють особливу, емоційну 

форму передачі інформації; 2) підвищують функціональну комунікативну 

здатність; «поширюють експресію на весь мікротекст» [121, с. 14] 

Н. Гуйванюк відносить до числа синтаксичних експресем вигуки та частки 

у значенні суб’єктивно-модальних форм. [66, с. 91]. У реченнєвій концепції 

І. Вихованця вигуки пов’язані з логічною основою речення, тобто судженням, 

що має імпліцитий характер. Вигуки, на думку автора, виступають цілими 

нечленованими реченнями в тексті, яким властиве експресивне вираження 

стану, почуттів та волевиявлень мовця [42, с. 34–39]. 

Функціонування синтаксичних експресивних одиниць у тексті зумовлене 

як прагматичною, так і естетичною настановою автора. Важливою основою для 

всієї системи експресивних конструкцій О. Сковородников вважає 

протиставлення економних і надлишкових структур. Наприклад, еліптичні та 

усічені конструкції як економні протиставляються конструкціям із лексичним 

повтором та антиеліпсисом як надлишковим [182, с. 40–48]. Синтаксичний 

рівень мови «демонструє амбівалентні тенденції мовної надлишковості та 

компресії», – підкреслює Н. Кондратенко [120, с. 7]. 

Здійснення вольового значення експресивно виразної синтаксичної 

побудови не можливе без поняттєвої чіткості, семантичної прозорості, 

емоційної наснаженості, структурно-граматичної простоти, словесного 
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лаконізму. Зазначені складники експресивного волевиявлення реалізовуються 

через мовленнєву компресію (один із принципів синтаксичної організації 

тексту, представлений «надмірно членованими текстами, у яких одна 

комунікативна одиниця охоплює кілька невеликих за обсягом 

структурно-композиційних компонентів», що відображена у таких 

синтаксичних засобах експресивізації, як парцельовані і сегментовані речення 

[120, с. 212], які є виявом текстової фрагментації [116, с. 27; 128, с. 70]. Поза 

парцеляцією та сегментацією А. Загнітко пропонує поняття біфуркації на 

позначення процесу «розчленування єдиного цілого на два 

актуалізаційно-змістові компоненти, внаслідок чого виокремлювана інформація 

постає псевдосамодостатньою, спрямованою водночас на текстовий потенціал 

попереднього речення, поза яким воно втрачає своє функціональне 

навантаження» [93, с. 463]. Проте Н. Кондратенко пропонує розглядати 

зазначене явище не окремо, а в межах парцеляції [120, с. 226].  

Вираженню мовної економії сприяє синтаксична лакунарність, або 

елімінація. Термін «лакунарність» запозичений із перекладознавства і означає 

«відсутність мовної одиниці у системі мови» [30, с. 41]. Першопочатково 

йшлося про неможливість дослівного перекладу через відсутність відповідної 

лексичної одиниці в конкретній мові. Н. Кондратенко пов’язує це явище із 

концептуальним рівнем мовної картини світу, оскільки денотат, релевантний 

для обох мов, в одній із них не має номінації на його позначення. Пізніше 

терміном «лакуна» стали йменувати будь-які пропуски в тексті, зумовлені 

різними причинами [120, с. 229]. Поняття елімінації, запропоноване 

А. Загнітком, називає текстову категорію, що означає «виключення (усунення) 

відомого або і / або невідомого з граматично і / або стилістично значущою 

метою» [93, с. 89]. Закону синтаксичної лакунарності підпорядковані такі 

синтаксичні експресеми української мови, як незакінчені речення [120, с. 228–

236], що виявляють себе в мовленні як неповна реалізація структурної схеми 

речення. 
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Іншу якісну відмінність вираження експресивності виявляють структури, 

створені в тексті за принципом мовної надлишковості (надмірності) як 

особливості синтаксичної організації тексту, для якої характерним у тексті є 

акумуляція сурядних і підрядних синтаксичних рядів, наявність 

багатокомпонентних предикативних одиниць, ускладнених конструкцій, тобто 

«тяжіння до створення структурно нечленованого, цілісного текстового 

утворення з невираженими межами» [120, с. 210]. В. Адмоні визначає 

надлишковість як прагнення до багатократного, максимально увиразненого, 

навіть плеонастичного вираження граматичних значень [3, с. 60] О. Ахманова 

кваліфікує надлишковість мовних засобів як багатократну передачу ідентичної 

інформації, що відбувається експліцитно чи імпліцитно [233, с. 167]. Проявом 

закону мовної надмірності є лексико-синтаксичні повтори, плеоназми тощо 

[238, с. 563] – стилістичні засоби, що дають змогу «поточнити, конкретизувати, 

пояснити суть повідомлення» [165, с. 232]. Повтор як 

експресивно-стилістичний прийом у системі художнього тексту виконує роль 

увиразника, маркера, що допомагає зосередити увагу на певних фрагментах, 

посилити їхню контекстуальну значеннєвість, увиразнити змальований образ чи 

глибину думки та є свідченням власної авторської стилістики мовця. 

Вираженню експресивності художнього тексту на синтаксичному рівні 

сприяє явище деструкції як один із мовностилістичних прийомів, який 

пов'язаний із внутрішньо-текстовими суперечностями, що відповідають 

авторським інтенціям та орієнтовані на реципієнта. Проте деструкція, як влучно 

зауважує Н. Кондратенко, – «це не тотальне порушення структури або змісту 

тексту, а особливий тип цієї структури (або змісту), що подібно до прийомів 

«шокової терапії» впливає на адресата: внутрішньо-текстові суперечності 

скеровані на відображення специфіки еклектичної реальності. І водночас текст, 

що містить деструктивні елементи, є цілісним і зв’язним утворенням, тобто 

парадоксально деструкція сприяє загальній гармонійній організації дискурсу» 

[120, с. 87]. Дослідниця розрізняє формально-синтаксичну (власне синтаксичну 

та графічно-знакову) деструкцію, структурно-семантичну деструкцію та 
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комунікативну деструкцію. Власне синтаксична текстова деструкція 

представлена порушеннями міжфразного зв'язку, трансформацією текстових 

категорій, перенасиченням тексту однотипними синтаксичними елементами або 

елімінацією необхідних текстових складників. Графічно-знакова деструкція 

виявляється в нестандартному використанні графічних засобів. Незвичний 

спосіб подання тексту через графічні особливості привертає увагу читача саме 

до тієї частини речення, яка для автора – найважливіша. Наприклад, літерне 

виділення та усунення відступів між словами не заважає декодуванню тексту і 

водночас посилює напруженість мови, відтворює динаміку живого мовлення. 

До графічних засобів деструкції належить і використання авторського тире. У 

художньому тексті цей знак слугує для розтягнення цілісної структури речення, 

створення особливої ритмомелодики та динаміки. Для графічно-знакової 

деструкції характерна тенденція до часткової або абсолютної відсутності 

пунктуаційних знаків, а також великих літер на початку речення, що свідчить 

про ігрову природу художнього дискурсу. Структурно-семантична деструкція 

передбачає зміщення не лише у формальній, але й у змістовій структурі речення 

і пов’язана з порушенням законів логічного мислення. Комунікативна 

деструкція передбачає таке оформлення тексту, яке найбільш відповідає його 

функціонуванню в усному дискурсі [120, с. 87–89]. Деструкція текстової канви, 

формально руйнуючи текст, сприяє його експресивній цілісності. Вона не 

порушує процесу спілкування автора з читачем, натомість розширює горизонти 

художнього світосприйняття та світорозуміння. 

Причиною виникнення емоційно-експресивної напруги у висловленні є 

умисний відступ від загальноприйнятих міжстильових синтаксичних норм. 

Синтаксична експресивно наснажена одиниця може виникати, наприклад, при 

порушенні узгодження між підметом і присудком у числі, коли прикладка та 

позначуваний нею іменник мають різний граматичний рід, коли нормативне 

керування в словосполученні замінюється індивідуально-авторським, коли 

повторюється прийменник перед кожним із означуваних слів тощо [210, с. 124]. 

Також до числа відступів від усталених граматичних норм В. Чабаненко 
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зараховує порушення синтагматичного ланцюжка словоформ, викликаного 

стійкими морфологічними показниками синтаксичних зв’язків – сегментацією 

та парцеляцією. 

Інтенсифікація впливової сили мовного знака відбувається в процесі 

комунікативного акту [34, c. 30]. Слово оживає лише в процесі мовлення, стає 

яскравим і багатогранним, здатним інтенсивно впливати на співрозмовника, 

тому що в процесі сприймання «неврологічно закодованої», розлогої мережі 

інформації «ми ловимо погляд мовця, чуємо тембр його голосу, вбираємо в себе 

емоції, розум, пристрасть – і відкупорюємо навички, які настоювалися в нашій 

підсвідомості сотні тисяч років» [224, c. 11]. Оскільки спілкування є 

психокогнітивною діяльністю людей, у його основі закладені процеси 

породження і сприйняття мовлення в конкретному комунікативному контексті 

та ситуації. В. Пітель на прикладі незакінченого речення визначає 

психокогнітивні причини виникнення синтаксичних одиниць експресивного 

значення: 1) відхилення від програми формування речення на етапі смислового 

планування (під час якого мовець вибирає слова за значенням); 2) помилки під 

час перетворення семантичної структури в синтаксичну на етапі граматичного 

конструювання (під час якого мовець обирає граматичні форми слів); 

3) помилки на етапі фонетичного оформлення (на якому мовець вибирає схему 

мовлення і який перебуває під слуховим контролем мовця) [158, с. 44]. 

Психокогнітивні причини криються в порушеннях процесу формування речення 

на різних його етапах, тобто відбувається умисне, стилістично задане 

функціонально-семантичне зміщення мовного елемента. 

Важливого значення у вивченні синтаксичної одиниці експресивного 

вираження набуває порядок слів та фразовий наголос. Різниця експресивно 

нейтральної нормативної синтаксичної одиниці та експресивно забарвленої 

полягає в тому, що по-різному відбувається темо-ремне членування речення. 

Фразовий наголос завжди виділяє рему. У кодифікованому реченні фразовий 

наголос фіксований – падає на кінець речення, наголошує останню синтагму 

[94, с. 161], тому порядок слів – об’єктивний [139]: спочатку йде тема, потім – 
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рема. Натомість у експресивному мовленні порушується порядок слів, фразовий 

наголос нефіксований, наголошується синтагма середини речення або ж кінця 

[94, с. 161], з’являється нерівність темпу мовлення. При повідомленні теми 

(нединамічної частини) і реми (динамічної частини) речення важливішу або 

нову інформацію (рему) повідомляють повільніше порівняно з менш важливою 

(темою) [112; 113; 9, с. 41]. 

На думку А. Загнітка, речення також набуває експресивного значення, 

якщо воно сформоване шляхом об’єктивного порядку слів, тобто відповідно до 

схеми від теми до реми, але за умови, що і рема, і тема є новими, уперше 

згадуваними в тексті. Реалізується інший принцип – «від нового до нового», 

наприклад коли оповідання починається словами: «Вона // завжди так заходила 

до класу». У цьому випадку, вважає автор, початкові речення містять повністю 

нову для адресата інформацію. І хоч зовсім рематичними ці речення не є, 

оскільки «завдяки наявності в позиції підмета нового у темі створюється ілюзія 

даності», проте механізм від теми → до реми у них не діє [94, с. 165].  

Допоміжним елементом у творенні синтаксичної експресії виступає 

інтонація (емфатична, почуттєво-виразна) у поєднанні із паралінгвальними 

явищами (мімікою, жестами) [47, с. 201]. Один із найважливіших компонентів 

інтонації – пауза – це «акустичне й артикуляційне призупинення руху 

мовленнєвого потоку, що є засобом смислового й емоційного виділення 

синтагми та змістово-синтаксичної завершеності фрази» [238, с. 539]; 

тимчасова зупинка звучання, мовчання, проте це мовчання може бути виразним, 

щось означати і здатне сказати про людину не менше, ніж її слова (у розмові на 

паузи припадає 40–50 % часу). В. Микитюк розрізняє паузи логічні, 

психологічні, інтонаційно-синтаксичні, ситуативні та фізіологічні [146]. Саме 

психологічна пауза супроводжує експресивні прояви речення, оскільки «дає 

життя» думці, фразі, дає зовнішнє відображення тієї роботи, яка породжує 

думки і фрази, намагається передати підтекст, підкреслює значення змісту [146]. 

У художньому тексті зміст паузи виконують авторські кваліфікатори мовлення 

персонажів – текстові кінеми [238, с. 539] як знаки паравербальних 
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супровідників мовлення, створених з метою смислового увиразнення [238, 

с. 228]. 

Експресивність синтаксичної одиниці залежить від психологічного й 

емоційного стану мовця, а також від його асоціативного й образного мислення. 

Тому в системі тексту експресивність синтаксичних конструкцій – завжди 

результат стилістично організованої, індивідуальної мовотворчої стратегії 

автора. Англійський мовознавець-семантолог Джон Лайонс називає 

експресивність «частиною творчості» [230, с. 107], свідченням чого є сфера 

побутування синтаксичних одиниць експресивного вираження – художні тексти. 

 

Висновки до першого розділу  

Одним із найпродуктивніших шляхів реалізації комунікативної функції 

мови є категорія експресивності в значенні властивості мовної одиниці 

інтенсифікувати логічний та емоційний компонент висловленого з 

лінгвопрагматичною та художньоестетичною метою. Експресивність – 

прагматично зорієнтована категорія, невід’ємним чинником якої є особистісна 

оцінка мовця, яка передбачає емоційне її прочитання. Інтенсифікована 

виразність може бути інгерентною (стосується семантики мовного знака, тобто 

властива йому первинно) та адгерентною (залежить від оточення на 

синтагматичному рівні, надана мовцем з метою додаткового стилістичного 

увиразнення). Категорія експресивності є інтегральною величиною і охоплює 

поняття емоційності, оцінності, виразності, інтенсивності, образності та 

стилістичної маркованості, які в тій чи тій мірі проявляються з конкретною 

мовно-естетичною метою в конкретній мовній одиниці експресивного значення 

будь-якого рівня мови.  

Так, на фонетичному рівні мови експресивність виявляється завдяки 

кількісній інтенсифікації звуків, висоті, силі та м’якості голосу, темпу, інтонації 

тощо. Майстерне комбінування, повторення, концентрація звуків на невеликому 

фрагменті тексту уможливлює створення необхідного зорового чи слухового 
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образу та активації асоціативно-психологічного сприйняття цієї інформації. 

Звукові повтори в основі риторичних фігур алітерації, асонансу та параномазії 

створюють необхідне мовцю інтонаційне, ритмомелодійне та евфонічне 

обрамлення. Експресивні можливості фонетичного рівня мови також можуть 

реалізуватися завдяки стилістичному прийому звуконаслідування. Зображення 

явищ позамовної дійсності в межах текстової канви увиразнює її перцептивне 

осягнення. Вираження експресивно-стилістичного значення мовного елемента 

можливе завдяки звуковій символіці – здатності певних звуків викликати 

асоціації, спогади та уявлення. Кореляція семантичного змісту слова та його 

асоціативно-звукового наповнення сприяє додатковій інтенсифікації мови 

тексту. 

Значення лексичної експресивності полягає в здатності лексеми виражати 

певні додаткові відтінки, які накладаються на її денотативну сутність, а також 

виявляти авторське ставлення до позначуваних явищ. На лексичному рівні 

експресивного увиразнення набувають індивідуально-авторські неологізми – 

мовленнєві утворення, які постали у результаті порушення мовної норми у 

рамках творчого процесу. Експресивно-стилістична напруга одиниці 

лексичного мовного рівня досягається морфологічним способом (афіксація, 

основоскладання), лексико-синтаксичним способом (конденсація цілісної 

синтаксичної конструкції в єдину лексему) або ж комбінованим способом. 

Мовець добирає і трансформує лексичні засоби таким чином, щоб вони мали 

здатність якомога точніше виражати його неповторне індивідуальне ставлення 

до позначуваної особи, предмета чи явища. 

Фразеологічним одиницям притаманне внутрішнє особливе 

емоційно-оцінне значення, оскільки вони виникають у мові в результаті 

експресивно-метафоричного називання явищ дійсності і покликані шифрувати 

розуміння, відчуття і асоціативне ставлення до певних речей цілого колективу. 

У художньому тексті фраземи часто функціонують у трансформованій формі, а 

тому набувають додаткових виразових можливостей. Експресивно-стилістична 

цінність таких мовних одиниць визначена тим, що на внутрішньо властиву 
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оцінку накладається оцінка авторська. Прочитання видозміненого 

фразеологізму залишається прозорим, оскільки спирається на позатекстовий 

мовний досвід реципієнта. 

Експресивність синтаксичного рівня мовної системи представлена 

структурами, які несуть відтінок розмовного стилю: сегментацією, 

парцеляцією, реченнями з повтором, ланцюжком номінативних речень, 

вставленими конструкціями, питальними конструкціями в монологічному 

мовленні, незакінченими реченнями тощо. Творення експресивно наснажених 

синтаксичних одиниць відбувається за двома тенденціями: мовної 

надлишковості та мовної компресії. Для першої характерним є акумуляція 

ускладнених структур, багатокомпонентних предикативних одиниць, сурядних 

або підрядних синтаксичних рядів, конкретизація, деталізація; для другої – 

неповна реалізація речення-висловлення, мовна економія, 

структурно-граматична простота, лаконізм. Мовна надлишковість реалізована 

зокрема реченнями з повторами, мовна компресія – сегментованими та 

парцельованими реченнями, а в межах мовної елімінації – незакінченими 

реченнями. Зазначені синтаксичні одиниці експресивності стали об’єктами 

вивчення у другому розділі дисертації. 
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РОЗДІЛ II. ЕКСПРЕСИВНІ СИНТАКСИЧНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 

2.1. Незакінчені речення як засіб вираження експресії 

2.1.1. Лінгвістичний статус незакінчених речень 

Незакінченість думки, обірваність мовленнєвого потоку властиві усному 

мовленню та художній літературі, яка це мовлення передає в різних формах. 

У синтаксичній науці виокремлено виразно індивідуалізовану одиницю – 

незакінчене речення, що не має внутрішньої структурної організації речення, 

характеризується змістовою й інтонаційною незавершеністю. Такі конструкції 

постають на етапі породження думки й зумовлюються як об’єктивними, так і 

суб’єктивними чинниками. Вони особливо поширені в індивідуальному 

мовленні, у якому певною мірою порушуються мовні норми.  

Незакінчені речення не становлять окремого чи особливого типу речень, 

існують у мові лише як той чи той вид простого чи складного речення із 

несформованою до кінця структурною схемою, виявляють себе в мовленні як 

реалізації цих структурних схем або як їхні неповні реалізації, мають основні 

ознаки речень, які специфічно виражаються цими синтаксичними одиницями 

[182]. 

Проблема незакінчених речень була досліджена українськими та 

зарубіжними мовознавцями: П. Дудиком [75; 77], А. Загнітком [92; 93; 94], 

Л. Івановою [100], М. Каранською [106], В. Пітелем [158], А. Поповою [161], 

О. Сковородниковим [182], А. Цоєм [208], Н. Чуриловою [216] та ін. 

У незакінчених реченнях спостерігаємо зменшення вагомості засобів 

вираження предикативності, але при цьому зростає роль засобів 

«позареченнєвого» характеру, що неминуче приводить до того, що 

предикативність із структурно-семантичної категорії стає все більш 

семантичною і набуває при цьому прихованого, імпліцитного характеру.  

Засоби вираження предикативності, як-от категорії часу, особи та модальності, 
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у незакінченому реченні набагато різноманітніші, аніж у реченнях, структурно, 

семантично та інтонаційно завершених.  

Предикативність як семантико-синтаксична категорія, що властива 

будь-якому реченню, у таких конструкціях виявляється лише при реалізації 

структурної схеми в процесі спілкування відповідно до потреб комунікації. 

Незакінчене речення виникає на базі вже наявних структурних схем із їх 

типовим значенням, адже «будь-яке усічене речення повторює в більш або 

менш завершеному вигляді структурну схему того чи іншого відомого типу 

простого двоскладного або односкладного речення, або структурну схему 

складного речення» [100, с. 22]. 

Комунікативна функція – найзагальніша реченнєва функція, яка полягає в 

тому, що кожне речення є засобом передачі певної інформації. Незакінчені 

речення, як і структурно та семантично закінчені речення, реалізують 

комунікативну функцію, проте своєї семантичної визначеності вони набувають 

лише в контексті (у мовленнєвій ситуації). У винятково мовному плані – поза 

контекстом, мовленнєвою ситуацією – незакінчене речення переважно 

характеризується семантичною невизначеністю. 

На відміну від структурно та семантично завершених речень, окремі 

елементи незакінчених конструкцій у процесі творення речення не отримують 

вербального вираження і проявляються у вигляді наочно-чуттєвих образів. 

Водночас синтаксичні позиції відповідних членів речення запрограмовані 

відповідно до логічної структури думки. При цьому ситуація постійно 

супроводжує процес вербального спілкування, оскільки мовленнєва діяльність 

завжди здійснюється в певній ситуації. Вона характеризується багатьма 

факторами, які безпосередньо впливають на мовленнєву діяльність. Тому 

будь-який акт мовлення залежить від мовців, від їх стану, особливостей голосу, 

жестів, міміки, теми розмови тощо, що, зі свого боку, впливає на вибір та 

використання тієї чи іншої лексичної одиниці або синтаксичної конструкції 

[119, с. 4]. 
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Звідси випливає, що ситуація є екстралінгвальним фактором і необхідним 

компонентом комунікативного акту. Вона об’єднує всі ті чинники, при 

наявності яких протікає мовленнєва діяльність. Роль ситуації в процесі 

спілкування залежить від того, наскільки активно вона впливає на процес 

утворення речення. Наприклад, В. Виноградов зазначав, що активно впливає та 

ситуація, яка є критичною, тобто коли перед мовцем стоїть проблема вибору 

поведінки або відповіді в стані сильного емоційного напруження чи в умовах 

жорсткого обмеження в часі [38].  

Однією з важливих ознак незакінчених речень є їхня залежність не лише 

від ситуації, а й від підтексту [158] – інформативного навантаження, яке не має 

вербального вираження та представлене в тексті в імпліцитному вигляді. Для 

вивчення незакінченої конструкції важливо дослідити не лише сказане, але й 

простежити приховане, адже саме в недомовленому криється основне завдання 

цієї синтаксичної одиниці. Додатковий сенс (підтекст) у художньому творі 

часто має визначальний характер [203, с. 1], а незакінчене речення є 

релевантним засобом його реалізації. 

Структурно незакінчене речення може бути вербально позбавленим одного 

чи кількох складників, виражених у мові будь-яким членом речення в будь-якій 

позиції. З огляду на це дослідники не мають одностайної думки щодо номінації 

таких речень. Їх маркують як: «еквіваленти речень» (Л. Іванова [100]), 

«обірвані неповні речення» (М. Каранська [106]), «нерозгорнуті речення» 

(І. Попова [161]), незакінчені, усічені, недовисловлені, а на стилістичному рівні 

– речення з апосіопезою.  

За спостереженням П. Дудика, одним із перших про апосіопезу 

(умовчання) як лінгвістичну одиницю згадував польський мовознавець 

А. Красновольський, відносячи речення з апосіопезою до граматично неповних 

(за його термінологією – еліптичних) [75, с. 11]. 

Услід за А. Красновольським грецьким терміном «апосиопеза» називає 

такі синтаксичні конструкції В. Домбровський: «апосиопеза є вмисним 

мовчанням у середині розпочатої думки під впливом натовпу думок, для яких 



61 
 

 
 

мовець не може або не хоче знайти відповідного вираження, тим більше, що 

замовчаного закінчення можна легко здогадатись» [73, с. 149]. Оскільки 

апосіопеза, за словами автора, є виявом душевного зворушення, почуття болю 

внаслідок відчутного душевного потрясіння, учений зарахував її до патетичних 

або риторичних фігур, а сферою побутування цієї мовної одиниці – діалогічне 

мовлення епічної поезії чи драматургії (в основному у межах стихомітії) [73, 

с. 149]. 

Апосіопезис (від гр. aposiopesis – замовчування) – «явище мовлення або 

стилістична фігура, представлена ненавмисно або навмисно незавершеним 

висловленням» [238, с. 36]. У «Словнику лінгвістичних термінів» Д. Ганича й 

І. Олійника також потрактовано незакінчене речення як стилістичну фігуру – 

умовчання, – «коли автор не до кінця висловлює думку, обриває її, даючи 

таким чином можливість читачеві (чи слухачеві) самому здогадатися про 

недоказане» [234, с. 316]. 

В українському мовознавстві проблему незакінчених речень уперше 

порушив у 1955 р. П. Дудик [75]. Пізніше вчений неодноразово повертався до 

цієї теми й описував ті чи ті особливості незакінчених речень. Дослідник 

найповніше розглянув це питання в граматико-стилістичному плані, 

визначивши деякі особливості та причини виникнення таких синтаксичних 

конструкцій як еквівалентів речень. На його думку, незакінчені й перервані 

речення – це «такі висловлювання-репліки, які з різних причин не стали 

реченнями. Проте і в цьому випадку вони привертають увагу слухача або 

читача до певних явищ, натякають на що-небудь, наповнюють мовлення 

своєрідною модальністю, емоцією, через що функціонують не менш 

повноцінно, ніж речення й слова-речення» [77, с. 101].  

А. Загнітко аналізує незакінчені синтаксичні конструкції в межах 

контекстуально неповних речень, оскільки вся інформація компенсується 

попередніми реченнями – контекстом, а сам термін «речення» вважає 

коректним, адже такі одиниці мають виражені «реченнєвовідтворювальні 

начала» [92, с. 629]. 
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Неповне речення – «мовленнєва видозміна повного речення з однією або 

кількома лексично не вираженими синтаксичними позиціями структурної 

схеми; конструкції з пропущеними компонентами різної 

семантико-синтаксичної природи» [65, с. 427–428]. Специфіка контекстуально 

неповних речень, за словами А. Грищенка, полягає в тому, що «фактичний 

зміст і формальні ознаки словесно не виражених (пропущених) компонентів 

(членів речення) з'ясовуються на підставі мовного, або вербального, контексту, 

реалізованого в самостійних реченнях, частинах складних речень, що містять 

відповідники компонентів, які потребують компенсації» [65, с. 427–428]. 

В. Пітель розглядає незакінчені конструкції як «речення», оскільки вони 

мають основні ознаки цієї синтаксичної одиниці: структурну схему; 

предикативність (реалізується в незакінченій конструкції більшою кількістю 

засобів, ніж в інших реченнях, що зумовлено не лише формальними засобами 

самої синтаксичної структури незакінченого речення, а й контекстуальними 

показниками); можливість бути засобом формування та вираження думок; 

здатність виконувати комунікативну, когнітивну функції. Окрім того, автор 

наполягає на відмежуванні незакінчених речень від власне неповних, 

наголошуючи на тому, що для незакінчених конструкцій важливі не лише 

контекст чи ситуація, а й підтекст у значенні вербально не вираженої 

семантики. Саме в неповних реченнях елементи логічної фрази, що вербально 

не матеріалізовані в мовленні, беруть участь у процесі формування та 

вираження думки у вигляді наочно-чуттєвих уявлень про 

суб’єктивно-об'єктивну дійсність. Ця дійсність є невід'ємною як для мовця, так 

і для слухача поряд із вербалізованими уявленнями. Але основна відмінність 

між незакінченим та неповним реченнями полягає в характері концептуального 

усвідомлення комунікативного змісту висловлення, побудованого відповідно до 

певної синтаксичної конструкції. У незакінчених реченнях невербалізовані 

елементи думки можуть перебувати в контексті або в конситуації (як і в 

неповних реченнях), однак у більшості випадків вони характеризуються не 

словесними уявленнями про суб’єкт чи предикат, а наочно-чуттєвими. 
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Наочно-чуттєві уявлення виникають на основі вербалізованих компонентів 

синтаксичної структури речення й визначаються широким контекстом та 

умовами ситуації мовлення, ураховують паралінгвальні засоби, знання, 

життєвий досвід та інтуїцію слухача / читача. Щодо неповних речень, то їхні 

елементи думки містяться в контексті або в конситуації і для адресата, як 

правило, є досить очевидними. Дослідник зазначає, що незакінчені речення та 

неповні речення – це різні лінгвістичні величини, які мають ряд спільних ознак. 

Водночас неповне речення, на відміну від незакінченого, «має стабільнішу 

синтаксичну структуру» [158, с. 81].  

Крім того, ознакою неповного речення є відсутність одного чи кількох 

членів речення, що семантично та структурно зумовлені та наявні в сусідніх 

конструкціях або очевидні. 

Зі структури неповного речення може бути випущений один із головних 

членів або весь граматичний центр. Але, на відміну від незакінченого речення, 

таке явище майже не впливає на граматичне значення одиниці, оскільки в 

такому разі невербалізовані головні члени речення встановлюються за 

допомогою змісту та структури попередньої частини конструкції, зі змісту 

іншого речення або ж випливають із ситуації мовлення. Щодо незакінчених 

конструкцій, то їхнє граматичне значення часто виражається лише за 

допомогою конситуативних показників. 

При сприйнятті незакінченого речення можливе синонімічне прочитання 

або різнопрочитання його форми, що не простежується в неповному реченні, 

яке має змістову завершеність [158]. 

П. Дудик, розмежовуючи поняття про неповне та незакінчене речення, 

коротко зауважує, що «чим легше ми відчуваємо, що в реченні пропущено 

певний елемент його структури і чим очевидніший такий пропуск з контексту, 

тим ближче таке речення до неповного, тим більш відмінне воно від обірваного 

(незакінченого – Б. С.)» [75, с. 11]. 

О. Сковородников доповнює, що незакінчені речення відрізняються від 

неповних (еліптичних), по-перше, інтонаційною незавершеністю, по-друге, 
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інтонаційною нестабільністю (відсутністю структурних обмежень). Згідно з 

його думкою, вказані риси дозволяють розглядати незакінчені речення на 

периферії мовної системи [182]. 

Однією з ознак, що об’єднує незакінчене та власне неповне речення, є 

тенденція до економії мовленнєвих зусиль [216, с. 199]. 

Однак деякі автори взагалі не відносять такі конструкції до речень у 

традиційному значенні, вважаючи їх уривками речень, позбавленими 

стабільного синтаксичного оформлення, проте такими, що співвідносні з 

реченнями, оскільки функціонують поряд із ними або ж замість них. Так, 

Л. Іванова дискутує зі своїми попередниками щодо самостійності аналізованих 

одиниць і називає їх еквівалентами речень поряд зі словами-реченнями (за її 

формулюванням – лексикалізованими висловами) та реченнями-звертаннями 

(вокативами). А самі назви «незакінчені» або ж «перервані речення» 

дослідниця вважає невдалими, оскільки «реченнями в канонічному значенні 

вони не є» [100, с. 22]. 

К. Шульжук синтезує погляди своїх колег, указуючи на те, що незакінчені 

структури, залежно від репрезентації їхніх компонентів, можна вважати й 

реченнями (за умови прозорої структурної організації конструкції), й 

еквівалентами речень (якщо не є зрозумілою двоскладність чи односкладність 

їхньої побудови). Понад те, згідно з твердженням автора, перервані, не до кінця 

висловлені думки, репрезентовані незакінченими реченнями, мають свою 

цінність і за певних обставин висловлювання цілком умотивовані й доречні не 

менше, аніж думки та емоції, виражені повними чи неповними одиницями. 

Тобто незакінчені конструкції не вимагають конкретних доповнень своєї 

граматико-змістової структури, достатні для того, щоб виконувати 

комунікативну функцію речення, бути його особливим варіантом, що має свою 

окрему сферу застосування й виразну стилістичну цінність [222, с. 145]. 

Отже, незакінчене речення можемо кваліфікувати – за дефініцією 

А. Грищенка – як «фрагментарну ситуативно-мовленнєву реалізацію 
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речення-висловлення з невираженими ознаками внутрішньої структурної 

організації й комунікативно-інформативної завершеності» [64, с. 424].  

Незакінчене речення – явище двопланове. З одного боку – це висловлення, 

яке виникає й функціонує у процесі живого мовленнєвого акту, служить 

своєрідним засобом передавання думки із незначними затратами мовленнєвих 

зусиль, з іншого – це конструкція, що не має внутрішньої структурної 

організації речення, характеризується змістовою й інтонаційною 

незавершеністю. 

Донині незакінчені речення є об’єктом дискусії щодо свого місця в системі 

членування речень, оскільки перебувають у постійному співвідношенні з 

іншими типами речень та виступають реалізаціями відповідних структурних 

схем із їхнім типовим значенням. Водночас вони є специфічними неповними 

реалізаціями цих структурних схем, будучи відповідно уривками речень певних 

структурних типів. 

На наш погляд, на свою самостійність незакінчена синтаксична 

конструкція може претендувати в разі можливості відтворення значущих 

імпліцитних засобів, необхідних для розуміння змісту всього речення. У цьому 

випадку незакінчене речення набуває основних характеристик речення як 

мовної одиниці: наявності структурної схеми, предикативності, можливості 

бути засобом формування та вираження думок, здатності виконувати 

комунікативну, когнітивну функції. 

2.1.2. Структурні особливості незакінчених речень 

Речення за своєю природою – основна синтаксична одиниця, між 

елементами якої існує постійний нерозривний синтаксичний зв'язок, який у 

свою чергу корелює із семантико-синтаксичними відношеннями і формально 

виявляє їх у межах окремої синтаксичної побудови: «семантико-синтаксичні 

відношення і синтаксичні зв’язки не існують ізольовано, а перебувають у 

складних взаємовпливах» [41, с. 43]. 
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Існує думка, що завершеність синтаксичної структури тісно пов’язана із 

поняттям структурної обов’язковості та структурної факультативності членів 

речення. Структурна обов’язковість полягає в тому, що головний член речення, 

який має певну валентність, обов’язково вимагає для її реалізації (тобто для 

завершення синтаксичної структури) наявності залежного члена (членів) 

речення у відповідній формі. 

На відміну від структурної обов’язковості, структурна факультативність 

тісно пов’язана з умовами комунікативного акту і перебуває в залежності від 

мовця, який може вибирати будь-яку словоформу, змінювати одну словоформу 

іншою, переставляти її з одного місця на інше, наголошувати або ж не 

наголошувати тощо. У цьому випадку другорядні члени речення є потенційно 

можливими, але не обов’язковими і, як правило, не впливають на структурну 

завершеність речення [41, с. 43]. 

Якщо ж при головних членах (при головному члені) речення відсутній 

залежний член, що характеризується певною граматичною формою, то це 

призводить до структурної незавершеності речення. 

Проте І. Артюшков наголошує, «що в деяких випадках порушення або 

нереалізація факультативного зв’язку призводить до незавершеності 

синтаксичної структури і, відповідно, до появи перерваних (тобто 

незакінчених) речень» [7, с. 113–114]. 

У незакінчених реченнях може бути порушеною як структурна 

облігаторність, так і структурна факультативність компонентів речення. 

Безперечно, експресивно виразнішим є порушення саме обов’язкого 

синтаксичного зв'язку. Такі речення найбільше характеризуються змістовою, 

структурною та інтонаційною незавершеністю. 

Ще однією важливою ознакою незакінченого речення є інтонаційна 

незавершеність, оскільки загальновідомим є те, що інтонаційна завершеність – 

риса будь-якого речення, яка відмежовує його від словосполучення, проте не 

входить до структурної схеми і не виступає засобом оформлення думки. «Під 

інтонаційною завершеністю (закінченістю) синтаксичної конструкції розуміємо 
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обов’язкову наявність у ній як інтонації початку, так і інтонації середини та 

кінця речення» [158, с. 25]. Проте не всі інтонаційно оформлені речення 

характеризуються інтонаційною закінченістю. Саме така особливість 

спостерігається в незакінчених реченнях, а також у деяких із тих синтаксичних 

конструкцій, яким властиві різного роду «мовленнєві вагання» – раптові чи 

поступові зупинки, великі паузи між членами синтаксично оформленої 

конструкції, різке переривання інтонації, порушення синтагматичного 

членування, зміщення наголосу в синтагматичній фразі, прискорення або 

сповільнення темпу мовлення, що супроводжується відповідним емоційно-

психологічним станом мовця тощо [154, с. 118]. 

На письмі незакінчені речення оформлюють за допомогою відповідного 

знака пунктуації – «три крапки», що є основним показником структурної, 

змістової та інтонаційної незавершеності, а в усному мовленні – тривалою 

паузою. 

Пауза є одним із найважливіших компонентів інтонації. Пауза (від 

гр. pausis – припинення, зупинка) – «акустичне й артикуляційне призупинення 

руху мовленнєвого потоку, що є засобом смислового й емоційного виділення 

синтагми та змістово-синтаксичної завершеності фрази» [238, с. 539]. Паузи 

досліджують як паравербальний засіб комунікації, що в різній ситуації отримує 

різний зміст, як-от: раптового здивування, приголомшення, обурення, гніву 

тощо. Що ж стосується художніх текстів, то тут паузи виконують роль 

авторських кваліфікаторів мовлення персонажів, текстових кінем. 

М. Микитюк прочитує паузу як мовчання, як тимчасову зупинку звучання, 

проте таку, що може бути виразною і має своє значення. Дослідник поділяє 

паузи на логічні, психологічні, інтонаційно-синтаксичні, ситуативні та 

фізіологічні [146, с. 34]. Інтонаційно-синтаксичні паузи, на думку автора, 

співвідносяться з розділовими знаками в письмовому мовленні; ситуативні – з 

ситуацією, фізіологічні – з фізіологічними можливостями мовця (коли не 

вистачає повітря в легенях, коли вражена нервова система). Логічна пауза 

ділить мовлення на відокремлені частини, кожна з яких об’єднана однією 
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думкою, пікреслює важливість цієї думки. Слова чи фрази між цими паузами 

вимовляються без розривів, плавно. Психологічна пауза – активна, багата 

внутрішнім змістом, здатна передати підтекст фрази. Залежно від того, чи 

випереджає психологічна пауза думку, чи затримує увагу на сказаних словах, 

вона може мати місце на початку, у середині, у кінці фрази.  

Емоційний вплив паузи сильніший тоді, коли мовчанням ми підкреслюємо 

важливість попередньо сказаних слів. Тривалість психологічної паузи може 

змінюватися в дуже широкому діапазоні: «Для слухача ця пауза може здатися 

довгою, як вічність, чи короткою, як мить» [146, с. 34]. Голос, дихання, 

інтонація, темп, жести, групування слів – усі складники мовлення пов'язані з 

цією паузою. «Плід інтуїції та обставин, психологічна пауза не те що не 

підкоряється ніяким законам мовлення, але й сама іноді впливає на них» [146, 

с. 34]. Цей вид звукової зупинки є характерним для незакінченого речення. 

Подібно до інтонації й жестів, психологічна пауза незалежно від слів 

самостійно впливає на почуття, що посилює експресивність вираження думки. 

Інтонаційний малюнок незакінчених речень характеризується яскравими 

ритмомелодійними закономірностями та особливостями, серед яких В. Пітель 

називає: 1) посилене виділення за допомогою наголосу останнього слова в 

реченні, через що воно по-особливому інтонаційно акцентується і в результаті 

свідчить про структурну та інтонаційну незавершеність незакінченого речення; 

2) деяке підвищення тону в напрямку до місця переривання думки [158, с. 26]. 

Можна сказати, що саме останнє слово в незакінченому реченні є 

кульмінаційною точкою, яка слугує тим компонентом інтонаційного малюнка, 

після якого сила звуку і час звучання речення різко прямує до нуля, тобто 

мовлення зазнає деформації – переривання. 

Незакінчені речення, сформовані як результат переривання послідовного 

мовного потоку, залежно від позиції переривання семантико-синтаксичної 

структури, І. Артюшков пропонує поділяти на «три типи перерваних речень», а 

саме: 1) із постпозицією усічення; 2) з інтерпозицією усічення; 3) із 

постпозицією усічення та інтерпозицією розриву [7, с. 116]. 
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Дещо іншу класифікацію подає В. Пітель, визначивши незакінчені речення 

із препозицією, незакінчені речення з інтерпозицією та незакінчені речення з 

постпозицією усічення синтаксичної структури [158, с. 30].  

Аналіз опрацьованого художнього матеріалу дозволяє говорити про те, що 

синтаксичні конструкції з постпозицією обривання становить найпоширенішу 

групу незакінчених речень: 

– Ми з Венеції, я… 

Але тут випередив мене Мартин: 

– Я Лукаш Гулевич зі Страдча, а то мій товариш Мартин Айрер з 

Зальцбурґа… [Ю. Винничук 2015, с. 25–26]; 

То була доволі дивна забаганка. Хіба що… [Ю. Винничук 2015, с. 230]; 

Ви могли побачити отця прелата Куницького, Станіслава Людкевича, 

Івана Багряного, Тодося Осмачку, Василя Софронова-Левицького, Миколу 

Шлемкевича… [Ю. Винничук 2015 (б), с. 209]. 

Такі структури, по суті, і є «власне незакінченими реченнями», адже 

позбавлені інтонації кінця. Недомовленість у цьому випадку створює 

можливість виникнення та формування наступної думки, місія якої – 

реконструювати попередньо недовисловену, дати читачу можливість цілісного 

розуміння тексту. 

Інтерпозиційні речення характеризуються недомовленістю складового 

елемента в середині речення, що призводить до їх обривання: Аби ви мали хоч 

крихту… ні, не совісті… досвіду… звичайного людського досвіду… [Ю. Іздрик 

2016, с. 491]. Причиною часто стає втручання автора в мовлення персонажа: 

– Йду до магістрату. А ти… – враз поправився… – ви… спочиньте. Я 

скоро. [Ю. Винничук, с. 173]; <…> А як там… – Каспер стишив голос, – з 

нашою справою? [Ю. Винничук 2015, с. 219]. 

Рідше вживані синтаксичні конструкції, для яких характерна трикрапка на 

початку. Проте вони відзначаються особливою експресивністю, певною 

утаємниченістю, інтригують.  
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Інколи текстова конструкція поєднує в собі кілька речень, яким властиве 

переривання семантико-синтаксичної структури: 

– Один мій знайомий… 

Вони насторожуються, не приховуючи ворожих поглядів. 

– …шукає квартиру… 

Вони думають: що йому треба? 

– …І я… у вас нема… е-е… часом… 

Перекидаються очима, наче м’ячиками. 

– …кімнати? [Ю. Винничук 2015 (а), с. 41]. 

Для реконструкції виділеного речення читач може покладатися не лише на 

контекст (як у випадку препозиційного обривання), але й на підтекст та свою 

інтуїцію, оскільки пояснення ні контекстом, ні ситуацією не передбачені (у 

випадку інтерпозиційного обривання). При цьому зміст речення прочитується 

досить прозоро:  

Тому і я хотів вас запитати: у вас нема часом кімнати? 

Глухим голосом жінка проказує, наче молитву, яку щойно завчила: 

– У нас… немає… вільної… кімнати… 

– Шкода, – зітхаю я, – бо якщо… 

– Ні, в нас немає вільної кімнати, – перебиває чоловік. 

– …якщо вас тільки двоє… 

– Нас не двоє. 

Отже, вона жива? – мало не скрикнув я. І мені вже хочеться кинутися до 

них із обіймами… А сходи, виходить, збрехали? Навіщо? 

– …але навіть якщо вас троє, то… 

Раптом він мов шаблею: 

– Нас не троє!» [Ю. Винничук 2015 (а), с. 83]. 

Речення з кількаразовим обриванням синтаксичної структури максимально 

відображає живе мовлення, з властивими йому психологічними нотами 

роздумування, хвилювання, знічення, обурення; фізичними особливостями – 
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затинанням, виявом хезитації. Часто в такому реченні роль активного 

змістового та структурного елемента виконують сполучники та частки.  

Іноді трикрапка в поєднанні з іншими розділовими знаками не просто 

обриває речення, а замінює його, перетворюючись на мовчання-емоцію. 

Застосування лінгвістичного редукціонізму, що виявляє «спрощене 

відображення дійсності», О. Григор’єв називає «одним із засобів маніпуляції» 

[60, с. 105]: 

– Мала, слухай мене уважно. Завтра ти їдеш в гори. 

– ?.. [А. Багряна 2008, с. 125] 

Запропоноване «речення» – позбавлене форми, проте все одно залишається 

змістово наповненим. Воно експресивно виражене, максимально передає 

психологічний стан глибокого здивування. Автор запрошує читача до ще 

більшого контакту з текстом, до здогадування, до вигадування, до 

співтворення. 

2.1.3. Реалізація експресивності в незакінчених реченнях 

Незакінчені речення в прозових текстах служать важливим чинником 

динамічного, напруженого розгортання подій і явищ, розкриття внутрішнього 

єства персонажів, діалогізації мови.  

Залежно від наміру, завдань спілкування та з огляду на причини 

незавершеності семантико-синтаксичної структури незакінчені речення 

аналізованих прозових текстів доцільно поділити на дві групи: речення, що 

мають зовнішні (фізичні) причини незавершення, та речення, що мають 

внутрішні (психологогічні) причини незавершення.  

Утворення незакінчених синтаксичних конструкцій із зовнішніми 

причинами незавершення в мовленні не залежить від намірів мовця, має 

ненавмисний, випадковий характер. Наприклад, незакінчене речення, що 

відображає мовлення персонажа, перерване його співрозмовником:  

– Що ви роби… 

– Мовчи… [В. Лис 2017, с. 275].  
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Для таких синтаксичних одиниць, як правило, характерне використання в 

тексті відповідних супровідних слів-маркерів, словосполучень (обірвати на 

півслові, схопитися за слова, зупинити, перебити). 

Незакінчене речення в цьому випадку є свідомим прийомом, призначеним 

інтригувати читача, заглибити його в зміст твору шляхом актуалізації 

замовчуваної інформації. Додаткові смисли імпліцитного рівня стають 

визначальними і формують багатоплановість тексту: 

– Ви, може, маєте на увазі… 

– Саме так, пане Куделя, саме так. [Ю. Винничук 2014, с. 247]; 

– Не знаю, як вам дякувати. Я ж бо… 

– Ми знаємо, де ви були і що робили… – усміхнулася пані Конопелька <…>. 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 218]. 

Іншою відмінною стилістично заданою ситуацією, яка увиразнюється 

залученням незакінчених синтаксичних структур із зовнішніми причинами 

незавершення, є відтворення повсякденної ситуації в системі художнього 

тексту. Наприклад, коли один учасник діалогу обриває мовлення 

співрозмовника, спровокований миттєвим ситуативним імпульсом – наслідком 

нетерпимості, нетактовності, гарячковості, емоційності, бажанням негайно 

припинити розмову тощо. Таке незакінчене речення не має значущого для 

змісту недомовленого елемента, натомість важливим є характер мовленнєвої 

ситуації, майстерно і продумано сконструйованої автором: 

– Панове, – сказав господар, – усе частування призначалося для 

поминальної вечері на честь страченого шпигуна, як це у нас віддавна заведено, 

але оскільки маємо нині весілля, котре є не менш урочистою подією, то… 

– Хвильку, – зупинила його дружина [Ю. Винничук 2014, с. 374–375]; 

– Чого ви так здивувалися? – не зрозумів Ярош. – У Борхеса стільки 

всіляких зачіпок на цю тему, що… 

– Та ні, я не тому…[Ю. Винничук 2013 (а), с. 128]; 

– Найясніший королю…  

– Замовкни! – обірвав його той на півслові [Ю. Винничук 2013, с. 53]; 
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– Чи не могли б ви мені… 

– Звичайно, міг би [Ю. Винничук 2014, с. 220]; 

– А чи не могли б ви нам… 

– Міг би! – зрадів пан Сальомон [Ю. Винничук 2013 (а), с. 121]. 

Деякі незакінчені речення формуються шляхом обривання мовлення 

співрозмовником, який має на меті дати швидку відповідь, заперечити чи 

довисловити думку мовця. Таким чином, адресат переймає активну позицію 

адресанта. Аналізована синтаксична одиниця стає відправним пунктом для 

миттєвої його реакції, має безмежний експресивно-оцінний потенціал: 

– Ти хочеш сказати… 

– Я хочу сказати, що правила давно втратили сенс, – просто мовив 

Богдан [О. Забужко 2017, с. 33]; 

– <…> Поговори зі своєю… 

– Ніною? [Б. Жолдак 2017, с. 289]; 

Ройовий і собі взяв цигарку і підніс до відвиклих від читання очей: 

– Ук-ра… 

– Україна! – Степан ляснув себе по колінах [Брати Капранови 2016, с. 207]. 

До зовнішніх причин незавершення можна віднести речення, обірване 

неможливістю говорити, спровокованою хворобою, затинанням чи 

індивідуальними особливостями мовця. За допомогою незакінчених речень 

змальовується фізичний стан персонажів. Утворення несвідомо незакінчених 

синтаксичних конструкцій у мовленні не залежить від намірів мовця і стосовно 

нього має ненавмисний, випадковий характер: 

Так-так, саме він, атож, я дуже пильно ставлюся до Вашої творчості й 

узагалі дуже пильно шаную наші взаємини, отож дуже прошу: не кидайте 

тінь на них во ім’я плідного їхнього продовження й поверніть у мою власність 

річ, яка вам не нале… 

Доброго дня, віта… 

Дуже прошу Вас, не кида… [Б. Жолдак 2017, с. 12]; 

– Ка… Ка… – почав затинатися колишній митник. 
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Марк, поглянувши на незаведений ROLEX, продовжив нетерпляче й дещо 

іронічно: 

– Ну, Ка… Ка… Каро… 

– Каро… 

– Каро… ль… 

– Кароль [Ю. Іздрик 2016, с. 286]. 

Авторський коментар часто містить супровідні словосполуки-маркери, які 

позначають фізичний стан мовця, його самопочуття: 

– Цей вітер, знаєте… – Він підбирав слова, але його увесь час ціпило, 

врешті махнув рукою, даючи знати, що погано чується [Ю. Винничук 2015, 

с. 239]; 

– Я… 

Щось здушило горло Оленки. Хоче сказати якесь слово й не може [В. Лис 

2017, с. 84]. 

Аналіз незакінчених синтаксичних одиниць у прозовому тексті дозволяє 

говорити про те, що саме речення із внутрішніми, психологічними причинами 

незавершення домінують у творчості сучасних українських письменників. Такі 

конструкції пов’язані з особистістю адресата і залежать від нього, від його 

психічного та душевного стану. Враховуючи семантичні, комунікативні, 

прагматичні характеристики незакінчених речень цієї групи, можемо виділити 

такі її підгрупи: речення з ознаками вагання, здивування, захоплення, обурення 

тощо. 

1. Незакінчені речення, що відображають раптову зміну думки в процесі 

мовлення внаслідок відмови від попереднього наміру, намагання що-небудь 

приховати або висловити своє ставлення до повідомлення, передати або 

одержати яку-небудь інформацію про співрозмовника, раптове переведення 

думки на інший об’єкт зацікавлення, повернення від загальних роздумів до 

конкретних планів тощо. Вони можуть супроводжуватися словами чи 

словосполученнями-маркерами з сигналом пошуку рішень і семантикою 

невпевненості (вмовкла, замислилась, струснула свої думки, затнувся): 
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– Чесно кажучи, я відразу відчула якийсь щем… Таке враження, що… 

Коли вона вмовкла і замислилась, Ярош запитав: 

– Що? 

– Ні, це я так… – струснула вона свої думки, наче краплини дощу 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 127]; 

– Це твій… твоя репетитор. 

– Репе…титор? [Б. Жолдак 2017, с. 289]; 

– <…> Мене прислали… Ось. Мене зовуть Люся… [Б. Жолдак 2017, 

с. 289]; 

– Поважно? Але ву… – тут я затнувся, здогадавшись, що вживати слово 

«вуйцьо» буде недоречно, і поправився: – …пан провідник нічого такого мені не 

казав і не застерігав [Ю. Винничук 2013 (а), с. 201]; 

Мистецтво – це… Ну от послухай! [О. Забужко 2017, с. 58]; 

– Я слухала тебе і… – почала була дівчина своїм природним голосом, та 

помітивши мій подив, пояснила: – Франц знає все [Ю. Винничук 2015, с. 354]. 

До цієї групи можна також віднести незакінчені речення, які відображають 

складні мисленнєві процеси: окремі етапи формування й вираження думок 

(етап смислового планування, етап граматичного конструювання та етап 

фонетичного оформлення [45; 108; 132; 136]), роздуми героїв, а також пошук 

необхідних для цього слів тощо: 

 – Я фчора виставиф остаточно ліхт… топто світло [О. Ірванець 2011, 

с. 14]; 

– Това… гражда… громадянин Ецірван! [О. Ірванець 2011, с. 31]; Я вас не 

зовсім… зовсім не… я вас погано розумію… [О. Ірванець 2011, с. 130]; 

– Свято Воскресаючого Духа… ху. Духу [Ю. Андрухович 2017, с. 29].  

2. Незакінчені речення, що засвідчують намагання відтворити в пам'яті 

події, образи із минулого, на що вказує повторення слова (його сегмента), після 

якого конструкція обривається: 
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– Оссолінеум! – зацмокала пані-суничка. – Боже, я там провела найкращі 

роки свого життя. Я працювала у відділі… у відділі… 

– Авжеж, – озвалася пані Конопелька, – я вас добре пам’ятаю. Ви 

працювали у відділі комплектації [Ю. Винничук 2013 (а), с. 216]; 

– Не хочу пана магістра від державних справ відривати. Але нині забрів у 

наші краї пан… е-е-е… Бум… Бум… 

– Бумблякевич до вашої ласки [Ю. Винничук 2014, с. 63]. 

3. Незакінчені речення, що констатують сумнів, вагання:  

– Ти це… – сказав він, коли вийшли на двір. – Чуєш? Ти мені більше 

шоколад не носи. 

– Чому? – щиро здивувалася дівчина. 

– Щоб той, хто… ну, хто тобі його дарує… Він не буде задоволений 

[Брати Капранови 2016, с. 465]; 

Невже… більше… ніколи?!.. [І. Роздобудько 2017, с. 187];  

– Вєрім, пані, але… 

Капітан взяв паспорта й таки глянув [В. Лис 2017, с. 155]. 

Автор зазвичай вживає їх із метою передачі характеру персонажа – 

людини нерішучої, безініціативної та невольової. Речення містять відповідні 

конструкції-маркери (потер чоло, завагалась, не впевнена).  

– Але… але… – потер чоло Йосько. – Хіба то буде по-лицарськи? 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 95]; 

– Я чула. Але я хотіла б навідатися не як пацієнт, а як… – вона на хвилю 

завагалась, підбираючи слова [Ю. Винничук 2015, с. 218]; 

Андрій розгубився: 

– Та я не… [М. Кідрук 2016, с. 232]; 

– Ні, але… 

– Що, але? 

– Я не впевнена, що… 

– Говори, як є, – підбадьорив Дмитро [Є. Жердій 2013, с. 137]. 
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4. Незакінчені речення, які маркують здивування, на що може вказувати 

прислівник раптом:  

Я ж тобі про ті маки нічого не казав. А тут раптом… Дивний збіг 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 185];  

Ось ми її акуратно розрізаємо, та-а-ак, а тепер так само акуратно 

витягаємо листа. Розкриваємо і… і… і… Пан Ліндер здивовано крутив аркуш 

паперу в руках – він був абсолютно чистим! [Ю. Винничук 2014, с. 342] – 

повторюваний сполучник засвідчує стан очікування та інтригує читача. 

– Що саме?  – Ярош вдав, що нічого не розуміє. 

– Ну, як же… Ми ж… ви що – хочете сказати, що нічого не знаєте? 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 256] – емотивно-питальне забарвлення речення 

передає емоційно-почуттєвий стан персонажа – здивування. 

5. Речення з ознаками обурення, роздратування, гніву: Але… – витріщився 

на Бумблякевича. – Що за жарти? [Ю. Винничук 2014, с. 366–367] – риторичне 

запитання підсилює логічний та емоційний зміст висловленого незакінченого 

речення. 

– Ну… – намружилася дівчина, – при чому тут Пушкін? Це ж поезія, а 

не… [Б. Жолдак 2017, с. 175]. 

6. Незакінчене речення як вияв страху. Авторський коментар посилює 

виражальні засоби комунікативного смислу неспокою такими мовними 

елементами, як зуби застукотіли, захлинувся повітрям тощо: 

– Так, пані, я люблю свого татка і шкода мені покривджених. І коли йшов 

до вас, то боявся. Але тепер мені… 

– Що тобі? – прошепотіла Бузинова пані, і її рука схопила хлопчика за 

плече. 

– Т-тепер ме-мені з-зовсім не… не страшно, – відповів Лесик, але зуби його 

зрадливо застукотіли [Ю. Винничук 2013, с. 253]; 

– Твоя правда. А… він? – завмирає Люся [Б. Жолдак 2017, с. 294]; 

– Жи… жи… – захлинувся повітрям пан Торба. – Яким жи… життям? 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 117].  
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7. Незакінчені речення, що відтворюють захоплення: Одне слово, прилітає 

і розповідає, що познайомилася з кимось таким… таким… таким… 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 286] – дієслово прилітає засвідчує внутрішнє 

піднесення; повторюване слово, після якого обривається конструкція, є 

важливим її акцентом. 

Виявляючи себе у мовленні як неповна реалізація структурної схеми 

речення, незакінчена конструкція найчастіше побутує в межах текстової 

(внутрішньої) діалогічності. Наприклад, коли один з персонажів твору з тих чи 

тих причин завершує обірване речення свого співрозмовника:  

– Слухай, Олельку, а давай мінятися! Ти мені оґера, а я тобі… я тобі… 

–…свою бороду! – ляпнув Олелько [Ю. Винничук 2013, с. 70–71]; 

Бо людина носить у собі ангела, не ангела-охоронця, а ангела, який стогне, 

ув’язнений у сутінках душі кожного із нас, і якого рідко, дуже рідко нам 

вдається вивільнити з кайданів і дати йому свободу, щоб він злетів, вознісся, і 

тоді… тоді… 

– …тоді разом з ним очищається і возвишається душа наша, душа 

кожного з нас, – продовжив Мількер і додав: – Ви цитуєте Мірчу 

Еліаде…[Ю. Винничук 2013 (а), с. 145]; 

– Він іще відкидає тінь… і, мовляв, у тій тіні… 

–…відбудеться зустріч? [Ю. Винничук 2013 (а), с. 361]. 

Обриваються не лише речення, а й окремі слова, зокрема при повторенні їх 

співрозмовником, що дозволяє максимально точно і правдоподібно відтворити 

певну ситуацію:  

– Гей, ви там! Чи ви не потопельники? 

– …потопельники!.., ельники!.. – відповіла луна [Ю. Винничук 2013, с. 344]. 

Часто незакінчена синтаксична одиниця вживається автором для того, щоб 

не перевантажувати мовлення однотипними поняттями, проте водночас 

створити ілюзію кількісної значущості. Трикрапка в такому значенні стає 

текстовим «символом» безкінечності: Насправді у вас буде не надто багато 
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тем для розмови. Погода, футбол, кулінарія, медицина… [Ю. Винничук 

2013 (а), с. 267]; 

Детальний і розлогий опис, який не передбачає семантичного й 

інтонаційного завершення, спроектований згідно з авторськими інтенціями 

максимально реалістично змалювати ситуацію, про яку йдеться. Непоспішне 

перелічування відображає експресію спокою, спогадів, замріяності:  

– А далі були цілі гори усякого печива, слоїки, наповнені розмаїтими цукерками, 

барвистими льодяниками, ірисами, чоколяда в картонних пуделочках, довгі 

прямокутники «Данусі», біла чоколяда «Еос», чоколяда «Нової Фортуни» – 

«Сянка», «Тарас», «Одарка»… 

– А друга половина ляди, – замріяно мовила Лія, – аж згиналася під 

великими куснями масла, кулями і прямокутниками сирів, бляшанками сардин, 

оселедцями-матіясами, а під стіною на полицях – бляшанки чаїв, кави і какао, 

слоїки приправ… [Ю. Винничук 2013 (а), с. 283] – вбачаються ноти гордості, 

радості, захоплення і задоволення мовців від переповнення прилавків 

смаколиками. Залучення онімічних назв у текст створює ефект високої якості 

товарів та авторитетність виробників для неознайомленого читача. Картина 

виходить барвистою, насиченою ароматами і смаками перелічених ласощів.  

Іншим прикладом уживання незакінченого речення є бажання автора 

фотографічно відтворити детальний опис інтер’єру: На стіні в кухні 

(вважайте – вітальні) висять картини, ікони, фотографії… [І. Роздобудько 

2017, с. 274]. Основним експресивно-прагматичним завданням наведеної 

синтаксичної одиниці – дати читачу можливість уявити себе в цій вітальні. 

Автор ніби проводить неспішну екскурсію. Такий прийом створює 

експресивно-естетичне відчуття спокою і домашнього затишку. 

У незакінченому реченні цієї категорії відбувається «зустріч» двох 

тенденцій творення експресивно значущих мовних одиниць синтаксичного 

рівня мови – мовної надлишковості та лакунарності: «– Зверніть увагу, – сказав 

Пупс, як багато імен має закінчення на «ак». Бабак, Варнак, Гірчак, Гончак, 

Гром'як, Гущак, Дончак, Друшляк, Коб'як, Кобеняк, Гзак, Козак, Коршак, 



80 
 

 
 

Купчак, Бумбляк… [Ю. Винничук 2014, с. 97]; Це хтось, ясна річ, не з нашого 

кола. Який-небудь візник, конюх, швець або… [Ю. Винничук 2015, с. 351]. 

Перелік за таких обставин не створює враження лінійного списку, констатації. 

Синтаксична розгорненість у поєднанні із обриванням мовленнєвої структури 

позначає згущення думки та динамічний виклад.  

Незакінчене речення може бути виявом хезитації – сигналу пошуку 

адекватних мовних засобів утілення думки. Паузи хезитації частіше 

трапляються в мовленні людей, які обговорюють політичні, наукові проблеми, 

коли не сформулювалась ще остаточна думка, коли вони шукають якогось 

рішення, вголос обдумують. Наприклад: – Гм-м… е-е… м-м… – видушив пан 

Кузеля. – Може, маєте рацію [Ю. Винничук 2014, с. 246]; – М-м… бачите… 

так просто з мосту… потрібні якісь архіви… першоджерела…[Ю. Винничук 

2014, с. 56]; – Я того… Їден свій спосіб попробую… [В. Лис 2017, с. 19]. Паузи 

хезитації можуть бути замінені словосполученнями на зразок «точніше 

сказати», «правильніше буде...», «ні, не так треба сказати». Після цього дається 

нова сформована думка [175].  

Аналіз незакінчених речень у текстовій структурі свідчить про їхній 

незмірний експресивний потенціал. Досліджувані синтаксичні одиниці можуть 

передавати різноманітні прагматичні та експресивно-стилістичні значення 

завдяки варіативності їхніх семантико-структурних трансформацій. Незакінчені 

речення орієнтовані на певну комунікативну ситуацію, підтекст як прихований, 

глибинний зміст висловлювання та позамовний досвід читача. Експресивна 

функція незакінчених речень уможливлюється їхніми структурними та 

семантичними особливостями відображати внутрішнє приховане значення 

через зовнішню, доступну для сприйняття форму, передавати необмежений 

спектр почуттєвих та психо-емоційних станів мовця через нетипову 

синтаксичну структуру. 

Отже, незакінчене речення є ефективним засобом образного відображення 

дійсності, своєрідним стилістичним прийомом, що використовується автором 

для розв’язання поставлених завдань. Формальне усічення 
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семантико-синтаксичної структури речення компенсується його глибоким 

емоційно-психологічним змістом, адже недомовлення активує 

пізнавально-творчу сферу перцептивного сприйняття. Виконуючи експресивну 

функцію, незакінчені речення передають внутрішній емоційний стан героя, 

посилюють напруженість мови, відтворюють динаміку живого мовлення, 

створюють простір для роздумів, інтригують, змушують до свівпереживання, 

емоційно вражають, залучають читача до процесу текстотворення.  

 

2.2. Парцельовані речення в системі одиниць експресивного синтаксису 

2.2.1. Теоретичні та практичні засади вивчення явища парцеляції 

У сучасному мовознавстві зазнають нового осмислення такі синтаксичні 

поняття, як формальні та семантичні модифікації речення, можливості 

вираження предикативності, визначення синтаксичних одиниць з урахуванням 

не лише структурних, але й комунікативних особливостей. Серед відповідних 

синтаксичних явищ – парцеляція, що має особливе експресивне навантаження, 

оскільки несе у своїй семантиці відтінок розмовного, невимушеного стилю, 

свідомо застосовується в певній ситуації для яскравого та динамічного 

змалювання дійсності.  

Парцельовані речення як багатоаспектне явище віддавна цікавили 

мовознавців. Термін «парцеляція» як результат розпаду речення на окремі 

частини уперше ввів О. Єфремов [80, с. 78]. Пізніше дослідження цього явища 

пов'язане з роботами Є. Іванчикової [98; 99], Ю. Ваннікова [33], В. Шитова 

[221], Г. Рибакової [172], О. Сковородникова [182], П. Дудика [77], С. Марича 

[138], А. Загнітка [92].  

Явище парцеляції тісно пов'язане з синтаксичною компресією, «що 

представлена надмірно членованими текстами, у яких одна комунікативна 

одиниця охоплює кілька невеликих за обсягом структурно-композиційних 

компонентів» [120, с. 212]. Компресія відповідає прагненню усунути 

надлишковість у мові, скоротити текст без втрати інформації. Таке, на перший 
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погляд, штучне членування відображає не лише фрагментарність художнього 

мовлення, але й світосприйняття.  

Варто однак зауважити щодо відсутності однозначної інтерпретації 

поняття парцеляції. Досить часто в лінгвістичних дослідженнях парцельовані 

речення не відмежовують від приєднувальних речень [31; 37; 223], неповних 

речень [156]. 

За словами Н. Валгіної, парцеляція – це спосіб утворення приєднувальних 

конструкцій. Зокрема, приєднувальні структури, на її думку, набувають 

характеру приєднування «лише в результаті відриву від основного речення, 

тобто в результаті парцеляції» [31, с. 262]. Разом з тим дослідниця, окреслюючи 

стилістичні особливості приєднувальних речень, називає парцеляцію окремим 

видом приєднування: «широке використання приєднувальних конструкцій / 

зокрема й парцельованих / пов’язане зі зміною ритму, з тенденцією до 

конденсації, економності висловлювання, і разом з тим, до місткості та 

інформаційної або емоційної насиченості» [31, с. 266]. 

Уподібнюють парцеляцію і приєднування автори «Сучасної української 

літературної мови. Синтаксис» за редакцією І. Білодіда, об'єднуючи терміном 

«приєднувальні конструкції» різнорідні синтаксичні побудови з єдиною 

спільною ознакою, а саме: такі побудови формуються як додаткові частини 

попереднього речення в контексті, але виділяються в окреме самостійне 

речення – повне чи, здебільшого, неповне [76, с. 283]. У зазначеній граматиці 

виділяють повні приєднувальні конструкції, неповні приєднувальні 

конструкції, приєднувальні слова-речення та власне приєднувальні конструкції. 

Про те, що йдеться не лише про приєднувальні конструкції, а й про 

парцельовані, свідчить теза, що «з попереднім стрижневим реченням 

приєднувальна конструкція становить єдине змістове ціле» [76, с. 286].  

Розуміння, що парцельовані та приєднувальні речення мають різну 

природу, бере початок із праць В. Бєлошапкової: «З позиції такої синтаксичної 

концепції, яка розрізняє статичну та динамічну сторони речення, парцеляцію 

необхідно відрізняти від приєднування як явища динамічного аспекту, що 
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полягає у неспівпадінні границь речення як статичної і як динамічної структури 

/ неспівпадіння, що визначається функціональною перспективою мовлення /, 

приєднування як певний тип смислових відношень – відношення додавання». І 

це відношення додавання, за словами дослідниці, «виражається обмеженим 

колом сполучників та поєднанням сполучників з різними лексичними 

елементами, а відповідно, пропонує обмежене коло схем речення як статичної 

структури і представляє явище статичного аспекту» [13, с. 27]. Цю думку 

підтримує і О. Сковородников, зауваживши, що парцеляція відповідає 

динамічному аспекту речення, а приєднування – статичному [182, с. 141].  

Саме з позиції динамічно-статичного розмежування В. Жайворонок 

аналізує парцельовані утворення як явище мовленнєве, тобто як факт 

комунікативного синтаксису [84, с. 482]. Натомість приєднувальні структури, 

на думку автора, – це синтаксичне явище мови як системи [85, с. 545].  

С. Марич [138, с. 146] та О. Селіванова [238, с. 536] розглядають 

парцельовані конструкції як вияв асиметрії системи мови та мовлення, тобто, 

на їхню думку, парцеляція виникає в рамках невідповідності структури речення 

та висловлювання. О. Селіванова додає: як правило, «приєднувальні 

відношення є сполучниковими або опосередкованими відповідними вставними 

словами типу зокрема, головним чином, у першу чергу, особливо, причому, 

насамперед. Парцеляція є безсполучниковим поділом висловлення» [238, 

с. 536]. Ще одним вагомим аргументом на користь розмежування 

парцельованих та приєднувальних конструкцій, зазначає дослідниця, є те, що 

останні лише додають до головного висловлення певні повідомлення, 

зауваження, пояснення, а не членують його. 

Також, згідно з поглядом С. Марича, «для граматичних відношень 

парцелята та основного речення характерна двостороння граматична 

залежність. Парцельована конструкція залежить від одного з членів речення або 

від речення загалом, зміст і структура якого уточнюється парцелятом». 

Приєднанню натомість «властива одностороння граматична і семантична 

залежність, тому що змістова і граматична закінченість попереднього речення 
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сформована без врахування необхідності наступної конкретизації» [138, с. 23]. 

Окрім того, парцелят і приєднування пов’язані з текстом по-різному. 

Приєдувальна конструкція залежить від одного речення і не спроможна 

узагальнити інформацію, подану попереднім реченням. Парцелят може бути 

пов'язаний як і з членом речення, так і з цілим реченням, з надфразовою 

єдністю, навіть з уривком тексту, чим уможливлює узагальнення інформації. 

Парцелят тісно пов’язаний з контекстом, у цьому випадку – з основним 

реченням, тобто не має функціональної автономності [138, с. 31]. 

Кількість парцельованих компонентів передбачається структурними 

можливостями синтаксичної єдності, яка сегментується, а кількість 

приєднувальних складників визначає мовленнєва ситуація. Окрім того, 

парцельовані компоненти можна об'єднати в цілісну синтаксичну одиницю на 

основі єдиної змістової канви, що не можливе за умови приєднування.  

Отже, парцеляція, як зазначає «Словник лінгвістичних термінів» 

Д. Ганича, І. Олійника, – це «таке членування речення, при якому зміст 

висловлення розкривається не в одній, а в двох чи кількох 

інтонаційно-смислових мовних одиницях, розташованих одна за одною після 

розділової паузи» [234, с. 181].  

За визначенням О. Селіванової, «парцеляція – синтаксична універсалія 

мовлення, що передбачає побудову повідомлення шляхом розділення речення 

на кілька самостійних висловлень, інтонаційно та графічно відокремлених, 

проте єдиних за змістом» [238, с. 536]. 

Парцеляція служить додатковим (поруч із основними засобами: 

рематичним наголосом та порядком слів) синтаксичним засобом вираження 

актуального членування [5, с. 183]. Завдяки комунікативному виділенню 

парцельовані висловлювання «переважно є ремою у загальному змісті події» 

[238, с. 536]. Комунікативна вага парцелята полягає в тому, що він здатний 

виражати значно важливішу думку, ніж основна частина речення. Тому, з 

огляду на теорію актуального членування речення, у науковому обігу усталився 

погляд на парцельовану конструкцію як на новий самостійний рематичний 
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центр, темою для якого слугує весь попередній склад речення. Зважаючи на те, 

яка саме частина цілісної структури виводиться в парцелят, можемо говорити 

про зміну актуального членування висловлювання.  

2.2.2. Функціональне значення парцельованих речень 

Усебічний аналіз парцельованих речень неможливий без урахування їхньої 

комунікативно-функціональної спрямованості. Оскільки «мова тяжіє до 

створення нової якісної форми, а парцеляція забезпечує її появу і сприяє 

подальшому розвитку» [138, с. 61], то основна функція парцельованих 

структур, за словами О. Сковородникова, полягає в аспекті актуального 

членування речення [182, с. 85]. Функція актуального членування – постійна 

(інгерентна), бо «відтворюється за умови будь-якої текстової реалізації 

парцельованого речення» [215, с. 43] і реалізується за трьох умов: 1) динамічне 

(інтонаційне) виділення парцелята може збігатися з загальним та емфатичним 

виділенням його, що базується на сукупності контекстуально зумовлених 

зв’язків та асоціацій; 2) динамічне виділення парцелята може відбуватися за 

таких контекстуальних умов, що ведуть до емфатичного виділення і парцелята, 

і базової структури; 3) динамічне виділення парцелята в поєднанні з іншими 

умовами контексту призводить до емфатичного виділення базової структури 

або її частини [182, с. 86]. 

Парцельовані речення вирізняються підвищеною експресивністю. Як 

зазначає Н. Черемісіна, «художнє мовлення, базуючись на можливостях 

звукової виразності розмовного мовлення, використовує розрив цільності 

одиниць навмисно, як своєрідний і досить багатоплановий за ефективністю 

прийом» [213, с. 157]. Парцельоване речення виступає досить ефективним 

засобом образного відображення дійсності, попередньо спланованим, зумисно 

організованим стилістичним прийомом, що використовується автором 

художнього твору для вирішення різноманітних авторських завдань. Таким 

чином реалізується емоційно-видільна функція парцельованих речень. 
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Окрім емоційно-видільної, О. Сковородников пропонує визначати 

зображальну, експресивно-граматичну та характерологічну функції парцеляції 

художнього прозового тексту [182, с. 161].  

2.2.3. Парцельоване речення як засіб експресивізації тексту 

Парцелювання синтаксичних конструкцій стало ознакою мовостилю 

сучасних українських письменників. Емоційно наснажені парцельовані 

висловлювання є продуктивними та яскравими засобами увиразнення думки, 

сприяють більш емоційній та динамічній передачі інформації. До об’єктивного 

відтворення дійсності, яке закладене в структурі речення, додається авторська 

оцінка, що свідчить про зв'язок експресивності в синтаксисі з поняттям 

суб’єктивної модальності.  

З огляду на парцельований елемент як на сегмент простого чи складного 

речення, що містить певний компонент поверхневої структури речення, 

вважаємо за доцільне відповідні конструкції об'єднати в такі групи: 

1. Речення з парцельованими присудками. Такі структури найбільш 

характерні для мови аналізованих творів та художньої літератури загалом. Це 

пояснюється тим, що предикат, будучи носієм категорій часу та модальності, у 

смисловому плані є найбільш самостійним, а тому без перешкод парцелюється. 

Виносяться в парцелят як прості дієслівні присудки, так і складені:  

Отак і старі мої. До неба прагли. Шукали навпомацки чогось високого. І – 

знаходили. [А. Багряна 2010, с. 11]; Я вже так близько – біля голосу його. 

Стою. [А. Багряна 2010, с. 84]; Не знала – дякувати як – за подарунок – 

незвичайний. Несторові. Повинна. [А. Багряна 2010, с. 148–149];  

Останнє речення містить парцельований складений присудок змішаного 

типу, структуру якого формують дієслівна зв’язка бути в нульовому варіанті, 

прикметникове слово з модальною семантикою категоричної обов’язковості та 

інфінітивний призв'язковий компонент дякувати. Інфінітивний призв'язковий 

компонент лишився в базовій частині речення, а друга модальна зв’язка, 

виражена прикметниковим словом повинна, парцелювалася. Таке оформлення 
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речення привертає увагу реципієнта до окремих змістових компонентів, виділяє 

в реченні найголовніше. Стилістичний акцент створюється саме на 

парцельованому відрізку речення. Парцельований присудок набуває 

комунікативної самостійності, особливого емоційно-чуттєвого вираження. 

Експресивність речення реалізується динамізацією викладу, тональністю певної 

категоричності, точності, акцентації на концептуально суттєвих для мовця 

явищах. 

2. Рідше за частотністю вживання трапляється парцелювання підмета в 

постпозиції до базової частини речення. Функцію парцельованого простого 

підмета може виконувати прикметникове слово: Надійкою назвали. Бо, певно, 

сподівалися від мене чогось. Рідні мої. [А. Багряна 2010, с. 7]. 

Показовим є парцельований підмет у дублювальній позиції: І у серці моєму 

тоді – любов – лунала. <…>Любов. До Руслана. [А. Багряна 2010, с. 93] – 

парцелят не випадково повторює опорний суб’єкт, оскільки наповнює його 

додатковим, емоційним, підсиленим анафоричним змістом.  

Висловлення з відокремленим суб'єктом, характерні для внутрішніх 

монологів, роздумів, засвідчують раптовість, навіть випадковість виникнення 

думки. 

3. Як опорне слово може виступати і додаток: Трусилася, мов у пропасниці, 

й казала. Страшні приречені слова. [В. Лис 2017, с. 85], Серце витримає. Усе. 

[А. Багряна 2010, с. 146]. 

Немає. Жодного значення. [А. Багряна 2008, с. 94] – відокремлюється 

прямий придієслівний додаток.  

Намагалася зрозуміти «місячну сонату». І багато інших речей у житті. 

[А. Багряна 2010, с. 13] – парцельований прямий додаток, виражений 

аналітично-цілісним словосполученням.  

І – прощаюся. З ним. [А. Багряна 2010, с. 105] – парцелюється непрямий 

придієслівний додаток. 

4. Парцельовані конструкції з атрибутивним парцелятом актуалізують 

шляхом конкретизації зміст попередньої частини, роз’яснюють певні важливі 
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деталі: Я – дерево. З глибоким-глибоким корінням. [А. Багряна 2008, с. 150]; 

Запала мовчанка. Між нею і мною. Мов прірва. Глибока-глибока. [А. Багряна 

2008, с. 120].  

В окремих постпозитивних означеннях поєднуються і відокремлення, і 

парцеляція: Води хочеться. Холодної. [А. Багряна 2010, с. 138]. 

І у серці моєму тоді – любов – лунала. Безмежна. Довершена. Дивна така. 

Любов. До Руслана. [А. Багряна 2010, с. 93] – останній сегмент є неузгодженим 

прийменниково-іменниковим означенням, сформованим прийменником до та 

родовим відмінком субстантива.  

Парцелюватися може й присубстантивне відокремлене узгоджене 

означення, виражене дієприкметниковим зворотом: Тоді сни – іще – снились 

мені. Образами потойбічними переповнені. [А. Багряна 2010, с. 158]. Дистантна 

позиція дієприкметникового звороту щодо пояснюваного слова, наближена до 

присудка, віддалена від підмета, сприяє його відмежуванню.  

Парцелюються означення, які називають опосередковану ознаку предмета і 

виражають відношення ознаки до предикативної ознаки:  

І я слухала. Мовчки. [А. Багряна 2010, с. 13] – означення способу дії, 

репрезентоване означальним прислівником, яке виражає внутрішню властивість 

дії, тобто ознаку предикативної ознаки.  

І ми йдемо. Удвох. [А. Багряна 2010, с. 204] – опосередковане кількісне 

означення, виражене відчислівниковим прислівником. 

Парцельоване означення сприяє поетизації художнього викладу, формує 

цілий ряд художніх засобів, ліричних відступів, створює особливу медитативну 

тональність. 

5. Винесення обставин у парцелят викликане їхнім 

актуалізаційно-уточнювальним значенням, смисловою самостійністю та 

певною формально-семантичною автономністю в структурі простого речення: І 

зникає все раптом. Довкруж мене. [А. Багряна 2010, с. 192]; І я сів. На 

порожнє між нами місце. [А. Багряна 2012, с. 209]; І я покірно пішла. До своїх 

зошитів… потаємних. [А. Багряна 2010, с. 116]; Кожен! на свому! Місці! 
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[О. Забужко 2017, с. 24] – обставини місця, що визначають просторові 

координати предикативної ознаки. 

Я ж тут. Тепер. [А. Багряна 2010, с. 196] – обставина часу, виражена 

часовим прислівником.  

Парцелюються відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими 

зворотами у постпозиції до дієслова-присудка, з яким корелюють: Мовчить. 

Лукавого усміху не приховуючи. [А. Багряна 2010, с. 150]; Я – за батьком – 

поспішила. Боячись озирнутися. [А. Багряна 2010, с. 122]. «Знаю», – відповідаю. 

Зухвальства власного не криючи. [А. Багряна 2010, с. 172]. Позначаючи 

додаткову дію, відмежований дієприслівниковий зворот набуває певної 

самостійності, виступає напівпредикативною одиницею в реченні. 

Парцельована обставина має виражене оцінне значення. Служить для 

конкретизації змісту базової частини речення, відтворює умови та деталі подій. 

6. Парцеляції часто зазнають речення, ускладнені однорідними членами. 

Однорідні присудки, зокрема, створюють широкий асоціативний ряд: Серпанок 

зі снігу шлях заступає. Але не шкодить. [А. Багряна 2010, с. 204]; Тиша настає. 

Останні схлипування, зітхання і зойки приборкує. У мені. [А. Багряна 2010, 

с. 192]; Він усміхнувся гірко. Навіть – зітхнув. Але – не відповів. [А. Багряна 

2012, с. 53]; Довелося зупинитися. І – озирнутися. [А. Багряна 2012, с. 129], 

Будь-де могли спинити. Запитати. [М. Матіос 2011, с. 123]. 

Цікавими є речення з однорідними складеними двочленними дієслівними 

присудками, призв'язкові інфінітивні компоненти яких виводяться в парцеляти, 

але поєднуються з дієслівними зв’язками в основних частинах речення: Не хочу 

ні з ким розмовляти. Нікуди – йти. Нічого – робити. [А. Багряна 2010, с. 187]; 

Захотілося якомога швидше поїхати звідси. І ніколи більше не повертатися. 

[А. Багряна 2008, с. 136]. 

Однорідні підмети в парцелятах зазвичай об'єднує узагальнене слово в 

препозиційній основній частині: Привітами усі розкидаються. Поляки, німці, 

бельгійці, чехи… Художники, науковці, журналісти… чоловіки та жінки. 

Знайомі та незнайомі обличчя. [А. Багряна 2010, с. 162]. 
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Продуктивно сегментуються конструкції з однорідними додатками, які 

розшифровують узагальнювальний компонент. Завдяки парцелюванню та 

повторюваному сполучнику і, що об’єднує попарно додатки в єдині семантичні 

блоки, увиразнюється ритм мови тексту:  

І тоді я – раптом – про все на світі забула. Про бабу і холод зимовий. Про 

день свій і дні чужі. Про Солтанівку темну і Київ, вогнями штучними 

освітлений. Про сусідів усіх і про Наталку. [А. Багряна 2010, с. 92]. 

Процес парцелювання речення з однорідними членами полегшує, спрощує 

можливість його сприйняття, оскільки подає інформацію «порційно» та 

детально. 

7. В аналізованих творах спостерігаємо парцелювання складних 

синтаксичних одиниць із сурядним та підрядним зв’язками між 

предикативними частинами.  

Парцельовані складносурядні речення мають переважно єднальне 

значення, оформлене відповідним сполучником: Музика однакова у серцях нам 

звучить. І це – найважливіше. [А. Багряна 2010, с. 204]; Прокидаюся від музики 

тієї. І музика мені грати не перестає. [А. Багряна 2010, с. 79]; 

або ж протиставне значення:  

Я хотів належати лише собі. Але так не виходило. [А. Багряна 2012, 

с. 123]; Мені було байдуже. Але ж перемагала цікавість. [А. Багряна 2012, 

с. 127]; Розходяться ті, що сходилися. А ми ніколи не сходилися. Тільки 

випадково перетнулися. [А. Багряна 2008, с. 107], В Івано-Франківську є мури. А 

башти нема. [Т. Прохасько 2010, с. 11]. 

У складнопідрядних реченнях лінія мовленнєвого розриву зазвичай 

проходить між базовим реченням та парцельованою постпозиційною 

підрядною частиною зі значенням причини, що сприяє її інтонаційному 

увиразненню: Нічого не запитувала. Більше. Бо – навіщо? [А. Багряна 2010, 

с. 168]; І саме там я пережила своє перше дитяче розчарування. Бо виявилося, 

що вода у справжньому морі – завжди солона і важка. А хвилі – великі і шумні. 

[А. Багряна 2008, с. 4]; Тоді вперше в житті мені запахло пусткою. Навіть – 



91 
 

 
 

не смертю. Бо пустка завжди страшніша від смерті. [А. Багряна 2012, с. 125]; 

Тож усе частіше мене вабив ліс. Бо ліс – справжній. [А. Багряна 2008, с. 5]; Я 

знала лише те, що відчувала сама. І мовчала. Бо це було МОЄ, сокровенне… 

[А. Багряна 2008, с. 7]. Складнопідрядне речення з послідовною підрядністю: І 

я віхолу раптом уявила. Сильну-сильну. Яка замітає снігом важким усі дороги і 

всі двори, всі носи довгі і язики злі солтанівські. Бо набридли вже мені – зі 

своєю грубістю. [А. Багряна 2010, с. 91].  

Парцеляти складного речення скоординовані з базовою структурою, 

граматично залежать від неї. Парцельовані синтаксичні одиниці зазвичай 

композиційно не відрізняються від непарцельованих конструкцій [177; 178]. 

Кількість парцелятів в одному текстовому відрізку впливає на його 

стилістичне та ритмомелодійне оформлення: – Я. Її. Люблю, – видихає він. 

[Б. Жолдак 2017, с. 275], Але вже. Загрозило. Сьогодні. [М. Матіос 2011, с. 21]. 

Отже, систематичними складниками експресивного синтаксису художньої 

прози є парцельовані речення, які відображають увагу автора до деталей, 

надають прозовому тексту певного ритмомелодійного плану, відтворюють 

інтенсивність почуттів, а також забезпечують динамізацію художньої дії.  

На відміну від незакінчених, парцельовані речення мають у своїй структурі 

кількаразову інтонацію кінця, що надає їм експресивної чіткості, навіть 

категоричності. Автор мовби залучає читача до співрозуміння вже 

сформованих ним істин та співпереживання зображуваної подієвості. 

 

2.3. Місце повтору в системі експресивного синтаксису 

2.3.1. Повтор. Експресія повтору 

Емоційно-експресивному мовленню властиво передавати напругу 

почуттів, згущення емоцій, смислову виразність шляхом повторення слів, 

словосполучень та речень. Текст художнього стилю як системи 

мовно-виразових засобів, «орієнтованих на досягнення стилістичного ефекту 

незвичного вживання вислову і естетизації загальномовного словника» [81, 
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с. 131] часто містить речення з повтором. Повтор виступає доцільним засобом 

інтенсифікації авторського впливу, можливості вести напружений діалог з 

читачем, а також як засіб композиційного та архітектонічного членування 

текстового цілого, як елемент побудови мовних лейтмотивів. Повторам 

притаманна експресія інтонації: зміна інтонації з метою збільшення чи 

зменшення інтонаційного руху, адже експресивне мовлення позбавлене 

інтонаційної тавтології.  

Існують кілька поглядів на структуру та семантику повтору, на спосіб 

взаємодії та функції повторюваних елементів у структурі висловлювання. Ці 

погляди зводяться до двох основних тенденцій. Перша з них сформована в 

період античності і стосується особливостей стилістичного плану повтору, 

друга ж окреслена довкола розкриття його лінгвістичної сутності.  

Стилістичний підхід визначає повтор як «фігуру мови», «що складається з 

повторення звуків, слів та речень у відомій послідовності» [233, с. 327] або ж 

ширше: повтор – це фігура мови, «що полягає у дво- або кількаразовому 

використанні в межах контексту в певній послідовності тотожних чи подібних 

(як у формальному, так і в семантичному аспектах) звуків, слів або їх частин, 

синтаксичних конструкцій, ужитих контактно або дистантно для досягнення 

відповідного виражального чи виражально-зображального ефекту» [194, с. 517]. 

У межах повтору як мовної фігури О. Ахманова виділяє звуковий повтор, 

словесний повтор та емоційний повтор, а також синонімічний повтор у 

значенні акумулювання в мовленні синонімів або синонімічних висловлювань 

[233, с. 327].  

Що ж стосується лінгвістичного підходу до визначення повтору, то він 

передбачає ширше розуміння цього явища. Так, на думку М. Поповича, 

«повтором називають кожен вияв того самого мовного елемента формального 

чи змістового рівня у складі певної мовної цілісності, яка може існувати в 

межах окремого речення твору» [162, с. 9].  
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І. Арнольд ототожнює повтор із репризою і визначає його як повторення 

звуків, слів, морфем, синонімів або синтаксичних одиниць, які розташовані 

досить близько одна від одної, щоб їх можна було помітити [6, с. 182].  

В. Гак сприймає поняття репризи не як синонім до повтору, а як його 

підвид, а «повторною номінацією» називає «вже раніше означений денотат і 

особу, предмет, дію, якість» [46, с. 123–136].  

І. Сущинський розглядає повтор як засіб акцентування [191, с. 11], а 

І. Синиця – як засіб семантичної зв’язності [180, с. 59]. Окрім того, учені 

розмежовують власне лінгвістичні та семантичні повтори [183, с. 72]. 

Семантичними повторами І. Гальперін пропонує називати ті, які становлять 

особливий тип зв’язку між частинами тексту. Цей тип зв’язку формується 

завдяки повтору певної сукупності смислових (семантичних) ознак і не 

обов’язково супроводжується зовнішньою формальною тотожністю [51, с. 121]. 

Л. Пришляк аналізує повтор як «неодноразову появу мовної одиниці в 

певному проміжку мовлення на відповідному лінгвістичному рівні» [166, с.45]. 

Під мовною одиницею дослідниця має на увазі «не тільки єдність смислової 

(внутрішньої) та звукової (зовнішньої) сторін висловлювання, але й одиницю 

відповідного лінгвістичного рівня: фонетичного (звук або словосполучення), 

морфологічного (морфеми), лексичного (слово або словосполучення), 

синтаксичного (речення або абзацу)» [166, с. 45]. 

Існує думка про те, що можливий лише лексичний або ж 

лексико-морфологічний повтор. Стилістично мотивований лексичний повтор 

виконує виразну експресивно-видільну функцію. У спонтанному мовленні він 

здатний відбивати властивість думки, її драматизм та емоційну імпульсивність, 

коли одиничного слова недостатньо для вираження суб’єктивного почуття 

мовця. Проте, як влучно зазначає Г. Солганик, лексичний повтор має значення 

не сам по собі, він лише вказує на внутрішню глибинно-структурну 

співвіднесеність речень, а саме синтаксичний зв'язок, який визначається в 

синтаксичних побудовах [185, с. 55]. З цим твердженням суголосна думка 

А. Мойсієнка: «Лексичний, лексико-морфологічний повтор у будь-якому 
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мистецькому творі не існує сам по собі; він, як правило, входить у ширшу 

(семантичну, синтаксичну, стилістичну) сферу» [152, с. 35]. Тобто, лексична 

одиниця корелює з конкретною синтаксичною конструкцією чи навіть з усією 

текстовою системою, у межах якої функціонує як мовно-стилістичний прийом.  

Л. Пришляк називає синтаксичним повтором синтаксичну конструкцію з 

повторенням елементів семантичної структури речення або ж навіть цілого 

речення з тотожним, близьким чи відмінним лексико-семантичним 

наповненням зі збереженням або зміною позиції щодо інших елементів тексту 

[166, с. 49]. Синтаксичний повтор буває подвійним, потрійним або 

багаточленним, точним або варіативним. Найпоширенішими стилістичними 

фігурами, де застосовується синтаксичний повтор, є анафора, анепіфора, 

епіфора, градація, паралелізм.  

Важливою є думка Н. Шведової про повтор як побудовану за правилами 

мовлення другу репліку, що виражає експресивно-емоційну реакцію на 

повідомлення і має за свою структурну основу ті чи інші елементи 

мовленнєвого складу першої репліки [219, с. 69–74], адже «смислова 

несамостійність повторів повністю співвідноситься з їх формою: повтори не 

існують у мові незалежно від першої репліки» [220, с. 167]. Про структурну 

залежність повтору від попереднього висловлювання йдеться в працях 

Г. Солганика [185] та Л. Пришляк [166]. Наступне речення повторює не будь-

яке довільно вибране слово попереднього речення, а саме те, яке підкреслене 

смислом та несе в собі логічний наголос [166, с. 47]. 

Щодо будови повтору, то поширеним є погляд, згідно з яким повтор 

пов'язують із явищем синтаксичної та лексичної симетрії. За спостереженнями 

І. Голуба, повтор лежить в основі всіх різновидів симетрії, яка може 

охоплювати ритмомелодику, літери, слова, синтаксичні конструкції, 

лексико-семантичні розряди, рядки та строфи. Лексична симетрія, на думку 

вченого, реалізовується за трьох синтаксичних умов: 1) у складі конструкцій, 

які формують синтаксичний паралелізм; 2) у синтаксично-симетричних 
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конструкціях; 3) поза зв'язком із певною синтаксичною конструкцією [57, с. 77–

79]. 

За місцем розташування повторюваних компонентів О. Роднєва виділяє 

три типи повторів: 1) контактний повтор (відтворення слів, розташованих 

поруч), який вносить додаткове лексичне значення та ускладнює член речення; 

2) сумісний повтор (відтворення слів, розташованих поруч, проте таких, що 

входять у різні словосполучення або речення; мета такого повтору – виконання 

синтаксичної функції поширення слова; 3) дистантний повтор (відтворення 

слів, віддалених один від одного словом, групою слів або реченням); його мета 

– виконання функції поширення та зв’язку частин одного цілого [169, с. 4]. 

Іншу класифікацію подає Л. Зубова. Повтор, за твердженням мовознавця, 

поділяється на кількісний, семантичний, граматичний, тавтологію, кореневий 

повтор, повтор префіксів (анафора), повтор суфіксів; римованість членів 

апозитивного сполучення між собою, асонанс (співзвучність приголосних на 

початку слова), фонетичні співзвуччя елементів, що створюють алітерацію 

протягом усього сполучення [96, с. 52].  

М. Бакіна додає окремим видом повтору – фразеологіний повтор як 

співположення в контексті семантичних та експресивних стилістично 

еквівалентних фразеологічних одиниць, що сприяє активізації смислу, 

посиленню експресивності висловлювання [10]. 

Класифікація О. Тараненка ґрунтується на розмежуванні повторів на 

мовному рівні. Сюди належать морфемні, граматичні (іменникові, 

прикметникові, дієслівні, займенникові, прислівникові), синтаксичні (також 

входить і багатосполучниковість) та композиційні повтори [194, с. 517–518]. 

Незаперечним є той факт, що повтор як лінгвістична універсалія є 

експресивним за своєю природою. Як зазначає А. Загнітко, «повтор 

словоформи, словосполучення або речення являє собою порушення 

синтагматичного ланцюжка і вже цією своєю структурною особливістю 

спрямований на перетворення в експресивний прийом синтаксису» [92, с. 830]. 
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На думку, Н. Гусарової, повтор стає певним актуалізатором, що реалізує 

експресивно-виражальну функцію, забезпечує єдність структури тексту та його 

системність, оскільки встановлює зв'язки між цілим і його частинами, а також 

взаємодію між частинами всередині цілого, створюючи цим емоційну 

напруженість та додаткову естетичну інформативність [69, с. 24]. 

Повтор – засіб експресивного синтаксису, що посилює внутрішній зміст, 

надає висловлюванню особливої виразності та напруженості. Комунікативна 

значущість повтору виявляється завдяки його смислорозрізнювальній 

експресивній семантиці. Окрім того, повтор є композиційним прийомом у 

побудові прозового тексту, забезпечує єдність його структури. 

2.3.2. Паралелізм як різновид повтору 

Англійський поет XIX ст. Дж. Хопкінс висловив думку, що «технічна 

сторона поезії – напевно, ми вправі сказати, вся її техніка – зводиться до 

принципу паралелізму. Структура поезії – це постійний паралелізм…» [228, 

c. 32]. Так, паралелізм як форму поетичної мови, а також як стилістичну форму 

окреслення символічних образів народно-пісенних текстів вивчали О. Потебня 

[164], О. Веселовський [35] та М. Костомаров [123]. Зокрема О. Веселовським 

було обґрунтоване явище психологічного паралелізму у поетичній мові, який, 

на думку вченого, формується шляхом зіставлення суб’єкта і об’єкта дії за 

категоріями руху як ознаки вольової життєдіяльності [35, с. 101]. Тобто такий 

тип паралелізму має виразний експресивний характер, оскільки 

підпорядковується принципу динамічності. Саме з психологічного паралелізму, 

стверджує автор, постають порівняння, метафори а також народнопоетичні 

символи [35, с. 101]. О. Потебня також відзначав природній зв’язок символіки 

народної пісні та композиційного прийому паралелізму [164], наголошував на 

його особливій ролі у творенні елегійності та ліричності народнопісенного 

твору.  

Окрім поезії, паралелізм активно функціонує і в прозі як стилістична 

фігура, що базується на паралельному зображенні кількох явищ з різних сфер 
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життя; аналогія, уподібнення, спільність характерних рис, ознак тощо [157, 

с. 11]. Окремим різновидом паралелізму є синтаксичний паралелізм, який 

підкреслює «зв’язок між частинами синтаксичного цілого і полягає в 

однотипній синтаксичній будові цих частин незалежно одна від іншої» [140, 

с. 133]. Н. Формановська називає цей тип паралелізму структурним 

паралелізмом, оскільки при сприйнятті відповідних мовних конструкцій впадає 

в око їхня особлива структура, а саме однакове розташування актуалізованих і 

водночас акцентованих членів речення [204, с. 212] 

Уперше на контекстуальне об'єднання паралельних синтаксичних 

конструкцій звернув увагу І. Чередниченко у праці «Нариси загальної 

стилістики сучасної української мови». На думку вченого, між паралельними 

конструкціями та періодами є багато спільного: «паралельні ряди нагадують 

будову періоду, але в них немає завершувальної, заключної частини. Якщо в 

періоді паралельні ряди замикаються заключною частиною, то контекстуальні 

об'єднання… мають характер відкритих, або незамкнених рядів, тому їх можна 

б назвати незамкненими періодами» [212, с. 367] 

Д. Розенталь дає визначення синтаксичному паралелізму як стилістичній 

фігурі: це «однакова синтаксична побудова сусідніх речень відрізків мовлення» 

[170, с. 34]. Н. Гуйванюк вважає таке трактування паралелізму загальним та 

неточним, «оскільки однакова синтаксична побудова сусідніх речень може бути 

випадковою і не мати додаткової стилістичної маркованості» [67, с. 446].  

Поняття синтаксичного паралелізму О. Селіванова охарактеризувала як 

стилістичну фігуру мовлення, що «ґрунтується на тотожності синтаксичної 

побудови, модальності й інтонування двох контактних речень або їхніх частин» 

[238, с. 533]. 

У «Словнику лінгвістичних термінів» Д. Ганича та С. Олійника 

уточнюється значення паралелізму як поетичної фігури: «Паралелізм – тотожне 

чи подібне розташування мовних елементів, однакове розташування подібних 

членів речення в двох чи більше сусідніх реченнях, у межах віршованої строфи 
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чи невеликого за обсягом уривку прози, які створюють поетичну фігуру» [234, 

с. 178]. 

Н. Разінкіна говорить про синтаксичний паралелізм як про 

«семантико-структурну єдність, яка складається мінімально з двох компонентів 

(складників), котрі характеризуються синтаксичною тотожністю та 

логіко-смисловою спільністю» [168, с. 165]. Синтаксичний паралелізм може 

визначатися як відрізок мовлення, який складається з синтаксично однотипних 

конструкцій, об’єднаних загальною думкою. 

С. Єрмоленко визначає паралелізм у такий спосіб: «(гр. paralelismos – 

зітавлення, порівняння) – однакова синтаксична побудова сусідніх речень, 

віршових рядків чи невеликих за обсягом суміжних частин тексту». Як 

стилістична фігура паралелізм сприяє експресивності мови» [81, с. 120] 

А. Коваль називає паралелізмом «композиційний прийом, який підкреслює 

зв'язок між частинами синтаксичного цілого і полягає в однотипній 

синтаксичній побудові цих частин без залежності однієї від іншої» [109, с. 317]. 

Отже, визначення паралелізму розширене до значення навмисно задуманого та 

з певною метою зреалізованого складника композиційної будови тексту.  

Л. Мацько в енциклопедії «Українська мова» визначає паралелізм як 

фігуру мови, що складається з одного (складного) речення чи кількох речень і 

«побудована на паралельному використанні (повторі) однієї і тієї ж 

синтаксичної структури з тотожною модальністю (спонукальною, питальною, 

чи оповідною) однаковим порядком слів та ідентичним інтонаційним 

малюнком». Що ж стосується граматичних ознак паралелізму, то, як зазначає 

дослідниця, вони виявляються «в однаковій будові складних речень, а в 

середині складного – простих, в однаковій кількості членів речення і 

однотипності їх зв’язків та граматичних форм вираження (видо часових форм 

дієслів, відмінкових форм іменників тощо» [142, с. 479]. 

Н. Гуйванюк у монографії «Слово – речення – текст» трактує паралелізм 

як комунікативну одиницю, своєрідне висловлення, побудоване за 

конструктивним принципом симетрії і повтору. В основі паралелізму лежить 
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лінійна тотожність (повна чи часткова) побудови синтаксичних конструкцій. 

Складниками паралелізму можуть бути два чи більше простих або складних 

речень, тобто становити своєрідну надфразну єдність (дискурсивне 

висловлення). Синтаксичним паралелізмом також можна вважати окремі типи 

складних речень (складних висловлень), у яких предикативні частини 

зіставляються за структурою, семантикою та інтонацією, пов'язані 

сполучниковим чи безсполучниковим зв'язком в єдине смислове й інтонаційне 

ціле. Окрім того, дослідниця подає таку типологію паралелізмів за структурою: 

1) повний (якщо дотримано всіх умов повного конструктивного ототожнення 

зіставлюваних конструкцій); 2) частковий (якщо збігаються тільки граматичні 

основи, а поширювачі можуть бути різні чи мати варіантні форми вираження). 

Паралелізм також буває контактним (якщо висловлення побудоване на 

суміжних конструкціях) та дистантним (якщо висловлення розділене іншими 

структурами у тексті), а, залежно від кількості складників, паралелізм може 

бути двокомпонентним, трикомпонентним або ж навіть багатокомпонентним. 

Диференційними ознаками синтаксичного паралелізму, на думку Н. Гуйванюк, 

є особливий інтонаційний малюнок, особлива ритміка, а також особлива 

двопланова асоціативно-семантична завершеність й естетична довершеність 

висловлювання [67, с. 447].  

А. Кузнєцова називає чотири основні ознаки синтаксичного паралелізму: 

1) однакова кількість компонентів у паралельних синтаксичних структурах; 

2) однакові синтаксичні відношення між компонентами; 3) однакове 

розміщення компонентів у зіставних структурах; 4) наявність не менше двох 

синтаксичних одиниць у складі синтаксичного паралелізму [127, с. 623].  

Яскравим прикладом експресивно маркованого паралелізму є така 

текстова побудова: Кроки на поверх вище не ті. Кроки через стіну справа не ті. 

Кроки під моїм вікном і бризки сміху також не ті [Д. Матіяш 2015, с. 23]. 

Спільними ознаками паралельних синтаксичних структур, що утворюють 

стилістичну фігуру трикомпонентного контактного паралелізму, є: 1) оповідна 

модальність; 2) однотипність (двоскладна будова) предикативних частин. Проте 
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є певна відмінність у структурі: для двох перших частин характерна 

однотипність синтаксичної побудови (просте речення), що ж стосується 

третьої – просте речення, ускладнене однорідними підметами: «кроки та бризки 

сміху». Тобто, якщо виводити у стилістичну фігуру два перші речення – 

можемо говорити про повну реалізацію паралелізму, оскільки здійснене повне 

конструктивне ототожнення зіставлюваних структур, якщо ж всі три речення – 

то неповну, оскільки за будовою це різні речення.  

Аналогічним за своєю характеристикою є паралелізм: Я хотіла би все 

написати – і не зможу. Я би хотіла все розповісти – і також не зможу. Уміти 

читати думки – і все буде швидше [Д. Матіяш 2015, с. 29]. Спільними ознаками 

є розповідна модальність та інтонаційна тотожність. Проте дві перші частини 

мають однакове кількісне наповнення, складений двочленний дієслівний 

присудок (хотіла би написати, хотіла би розповісти), спільний суб'єкт (Я), 

однотипність синтаксичної будови (складносурядні речення з зіставно- 

протиставною семантикою). Останнє ж речення – складнопідрядне з 

причиново-наслідковим зв'язком, головна частина якого – двоскладне повне 

речення, підрядна – двоскладне неповне.  

Застосування однотипних синтаксичних конструкцій, їхнє нанизування з 

певною стилістичною метою – одна з визначальних особливостей 

ритміко-синтаксичної організації художньої мови:  

Вільне мистецтво? – будь ласка. 

Незалежний часопис? – прошу дуже. 

Альтернативна музика? – з превеликим задоволенням. 

Фестивалі, виставки, акції? – залюбки. 

Богемні втіхи? – з утіхою. [Ю. Іздрик 2009, с. 114].  

Принцип синтаксичного паралелізму є обов'язковим для періоду – цілісної, 

багатокомпонентної синтаксичної одиниці, «що характеризується єдністю теми, 

здебільшого значною кількістю предикативних одиниць, інтонаційною 

завершеністю, змістовою вичерпністю й логічністю певного міркування і 

переважно відповідає багаточленному складному реченню (рідше – простому 
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ускладненому)» [238, с. 553]. Прикладом такого періоду як літературно 

обробленої форми мовлення може бути: 

Я облизую губи, щоб знати, який смак має сьогоднішній дощ. Коли йде 

солоний дощ, на губах залишається сіль, коли йде солодкий дощ, на губах 

залишається мед, коли йде гіркий дощ, на губах залишається гіркота, коли йде 

кислий дощ, на губах залишається кислий присмак свободи, і той кислий дощ 

мені смакує найбільше [Д. Матіяш 2016, с. 113]. Перше речення є аргументом, а 

остання частина другого – багатоаспектного складного речення – висновком, 

що характерне для періоду. Завдяки структурним особливостям паралелізму 

реалізується важлива для періоду ознака: інтонаційне оформлення – колові 

рухи від підвищення голосу до його зниження. 

Можемо відзначити, що експресивність паралелізму посилюється 

повтором певних лексичних компонентів та віддаленими психологічними 

асоціаціями. Принцип синтаксичного паралелізму формує такі синтаксичні 

фігури, як хіазм, синтаксична анафора, синтаксична епіфора, рамкова 

конструкція та ін. 

2.3.3. Стилістичні фігури в синтаксичних повторах 

Найважливіша стилістична функція повтору – художнє увиразнення мови, 

виявлення її експресивно виражальних властивостей відповідно до ситуативно 

контекстуальних умов. Реченнєві структури, простежені в мові сучасної прози, 

формують такі трансформаційні моделі повторів: 

1. Повтор у складі хіазму – стилістичної фігури, що пов'язана зі зміною в 

порядку розташування членів синтаксичних конструкцій. Порядок слів, за 

словами С. Єрмоленко, є тією стилістично-синтаксичною категорією, від якої 

залежить змістова точність, виразність, ритмомелодійна гнучкість та 

тональність фрази [83].  

Енциклопедичні видання визначають хіазм як фігуру, в основі назви якої 

лежить «перехрещування» мовних засобів, що зовні подібно до грецької літери 

χ. Зокрема: «Хіазм, хіазма – хрестоподібне розташування (у формі χ (хі)]» [195, 
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с. 812]. І тут же: «Хіазм – зворотне («хрестоподібне» розташування спільних 

синтаксичних елементів двох суміжних (лексично або тільки граматично) 

конструкцій, завдяки чому створюється вираження симетрії» [194, с. 517], адже 

ця стилістична фігура «втілює вічне прагнення людини до гармонії, до 

симетрії» [15, с. 236]. 

М. Кузнець і Ю. Скребнєв у «Стилістиці англійської мови» хіазмом 

називають певний різновид паралелізму, для якого характерним є відтворення 

структури та лексичного складу попереднього речення, що супроводжується 

зміною синтаксичного зв'язку між повторюваними членами речення [126, с. 84]. 

Е. Береговська визначає хіазм, з одного боку, як «інтонаційно-ритмічну 

фігуру», з другого – як «загальноестетичну категорію» [15, с. 236–237], з 

третього – як «трансформаційну синтаксичну фігуру», в якій подана і вихідна 

форма, і її трансформа. Трансформація, на думку автора, здійснюється за умови 

реалізації від однієї до трьох операцій: 1) перестановка елементів за принципом 

дзеркальної симетрії (зворотний паралелізм); 2) подвійний лексичний повтор з 

обміном синтаксичними функціями; 3) зміна значення полісемічного слова чи 

заміна одного зі слів вихідної форми омонімом. Дослідниця виводить три види 

хіазму різного ступеня складності: 1) власне синтаксичний хіазм, для якого 

характерними є повна інверсія у поєднанні з синтаксичним паралелізмом; 

2) семантично ускладнений хіазм, якому, окрім названих вище ознак, властивий 

ще подвійний повтор з інверсованих елементів та обмін синтаксичними 

функціями; 3) хіазмічний каламбур, який, окрім всього переліченого, 

супроводжує ще й зміна значення [16, с. 42–48].  

Перетворення експресивно нейтрального речення в експресивно 

наснажену одиницю зазнають, як правило, складносурядні речення, зокрема ті, 

яким властиві семантико-синтаксичні відношення зіставлення та які мають 

характер антитез: «<…> я дивлюся на Павлика, а Павлик дивиться на мене» 

[Д. Матіяш 2015, с. 169]. Хіазмічна видозміна речення відбувається завдяки 

інверсії синтаксичних позицій членів речення: підмет у формі називного 
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відмінка трансформувався в додаток у формі родового відмінка, а додаток, 

виражений прийменниковою формою родового відмінка, перейшов у значення 

підмета. 

Складносурядне речення набуває хіазмічного вираження не лише через 

трансформацію членів речення, а й завдяки дзеркально симетричній зміні 

розташування двох елементів структури, наприклад – об'єкта та предиката: 

Мені бракує повітря, і ще дуже багато чого мені бракує [Д. Матіяш 2015, 

с. 25].  

Експресивність повтору в складі хіазму реалізується завдяки 

симетричності будови речення, а також його темпоутворювальній функції. 

Симетрія розміщення елементів речення створює відчуття замкненості, 

довершеності, дзеркальне відображення тих самих лексем надає їм нового 

змісту, а сповільнення темпу мовлення при читанні такої конструкції змушує 

замислитись.  

2. У значній кількості творів знаходимо речення з анафорою, які 

забезпечують особливу виразність художнього тексту. Анафоричний повтор 

збільшує семантичний обсяг мовних одиниць, вносить нові художньо-смислові 

відтінки. 

Анафора, єдинопочаток – «фігура мови, що утворюється повторенням 

певних звуків, слів чи синтаксичних конструкцій на початку суміжних мовних 

одиниць» [189, с. 25]. Анафора може бути звуковою або фонетичною 

(початковий звуковий повтор), лексичною (повтор слова, словоформи або 

сполучення слів), синтаксичною (повтор певної синтаксичної конструкції) [81, 

с. 15; 189, с. 25], за жанром – віршовою чи прозовою [189, с. 25]. 

Анафорична конструкція сприяє експресивному вираженню певної 

частини висловлювання та створення ефекту кульмінації: Думаю про тих, хто 

плаче під ковдрою. Думаю про тих, хто взагалі плаче. Думаю про тих, хто 

плаче тому що не довіряє. Думаю про тих, хто беззахисний. Думаю про тих, 

чию печаль видають тільки очі [Д. Матіяш 2015, с. 26] – синтаксична анафора – 

головна частина складнопідрядного речення (думаю про тих), або ж навіть усе 
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складнопідряне речення (думаю про тих, хто плаче). Повторення 

предикативного центру речення сприяє максимальному вираженню 

експресивного напруження, змушує читача стежити за розгортанням думки 

мовця, адже, незважаючи на те, що кульмінаційною частиною речення є 

повтор, нової смислової значущості набувають деталі – неповторювані 

поширювачі речення. 

Небо завжди близько. Ближче, ніж нам здається. Неба завжди нам не 

вистачає. Небо чисте – аж біле [Д. Матіяш 2015, с. 159] – посилення 

експресивної виразності спостерігаємо у випадках повторення одного й того ж 

слова, але в позиції різних синтаксем (суб'єктної та об'єктної), що створює 

відчуття гри з читачем та додає висловленню нового відтінку. 

Спинилася. Дивилася на прибулого… 

Дивилася так… [В. Лис 2017, с. 85]. 

Спочатку було Я. І Я не було ні в кого. І ніхто ніким не був. Бо не був ким 

хто. І сталося так: 

Із першим світанком з’Явився хрест, і стало можливим додавати. 

Із другим світанком з’Явилася рівність, і можна було порівнювати. 

Із третьою з’Явою з’Явилося Я, і всього стало по троє. І почалася 

абетка. [Ю. Іздрик 2009, с. 14]; 

Завтра має бути погожий, але вітряний день. Завтра… Завтра має 

бути… [О. Ірванець 2011, с. 405] – анафоричний повтор надає текстовому 

фрагменту композиційної стрункості та смислової завершеності. Речення, 

увінчені анафоричним повтором, узагальнюють авторське мислення, служать 

основою образних уявлень, підсилюють емоційне сприйняття твору. 

3. Не менш частотним вживанням характерні для української прози 

речення з епіфорою – повтором кінцевого елемента в кількох висловлюваннях. 

Епіфора – стилістична (риторична) фігура – повторення слів, словосполучень, 

звукосполучень у кінці віршованих рядків, строф, речень для підкреслення 

виразності мови, її мелодійності [81, с. 58]. 
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Автор відповідної статті в лінгвістичній енциклопедії «Українська мова» 

Л. Ставицька зазначає, що лексична епіфора здатна створити рідкісну 

«тавтологічну риму» (у віршовому тексті) [190, с. 181], проте в аналізованих 

конструкціях можна простежити, що завдяки ідентичності кінцевих частин 

речення, епіфора здатна створити певний ритм і риму в прозовому тексті, може 

надавати частині висловлювання емфатичного наголосу, сприяти створенню 

ефекту завершеності, однозначності та підводить всі деталі під загальний зміст: 

Треба заплющити очі. Снігу більше немає. Нічого більше немає [Д. Матіяш 

2015, с. 27] – експресивне окреслення однозначності, навіть категоричності, 

викликане повторенням предикативного слова «немає», логічний та смисловий 

акцент якого підвищується суплетивною формою вищого ступеня 

якісно-означального прислівника більше на місці опосередкованого означення. 

Перший сон був про диких коней. Їй приснилося, що в їхню кімнату забігли 

двоє диких коней [Д. Матіяш 2015, с. 164] – підвищення рівня експресивної 

напруги висловлення викликане градацією синтаксичної значущості 

повторюваних компонентів: від об'єктно-означального вираження до 

суб'єктного (у межах складеного комплетивного підмета). 

Виразне художньо стилістичне значення епіфори полягає в підсиленні 

значення повторюваного елемента, формування ієрархічності образів та 

створенні відчуття узагальненості, певного висновку. 

4. Однією з активно вживаних у сучасній прозі стилістичних фігур мови є 

підхоплення (анадиплосис, апенастрофа, акромонограма). Підхоплення – вид 

повтору, при якому слово чи група слів, які закінчують речення, 

словосполучення або віршовий рядок, повторюються на початку наступного 

відповідного відрізка мовлення [126, с. 175] 

За спостереженням В. Домбровського, «такі повторення звичайні в 

стародавніх народних піснях, як наприклад, в колядках, щедрівках…» [73, 

с. 103–112]. Ця мовно-стилістична фігура твориться завдяки тому, що кожен 

новий рядок немовби підхоплює, посилює і розгортає зміст попереднього 

рядка.  
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Про незаперечне експресивне значення підхоплення писав В. Чабаненко: 

«Емоційно-експресивні якості стилістично-високоорганізованого мовлення 

нерідко спираються на лексичну акромонограму (психологічно мотивоване 

підхоплення кінцевого елемента речення)» [210, с. 175]. Наприклад: А в очах… 

В очах – мука і благання. Благання? Принаймні так Якову здалося. [В. Лис 

2017, с. 86], І нема надії ні на кого… Ані на кого, анікогісінького… [М. Матіос 

2011, с. 89] 

Характерний для фольклорної традиції, повтор-підхоплення 

застосовується в прозі як композиційний прийом з виразною експресивною 

модальністю: Бо голубий колір – це колір голубів. Голуби носять його на крилах 

[Д. Матіяш 2015, с. 33] – речення експресивно увиразнюється завдяки переходу 

повторюваного слова з розряду залежного від ознаки предмета (додатка) до 

позначення самого предмета, що є носієм ознаки (підмета). 

Інший приклад синтаксичної конструкції з підхопленням: Боже, Ти 

посадив мене у створену тобою землю і не поливаєш. Не поливаєш і думаєш, 

що я зможу витримати спеку, а вони неодмінно прийдуть раніше чи пізніше 

[Д. Матіяш 2015, с. 38] – повторення предикатної синтаксеми із заперечною 

часткою не в ряді однорідних присудків, вираженої дієсловом теперішнього 

часу (посадив і не поливаєш; не поливаєш і думаєш) створює відчуття 

ствердження та звинувачення. Така конструкція сприяє посиленню уваги 

читача до ліричного героя, його психологічного стану приреченості. 

Отже, виникаючи на стику двох думок, повтор розкриває зв’язок між 

ними, збільшує ритмічність висловлення та експресивність вираження.  

5. Ще однією стилістичною фігурою, характерною для прози епохи 

постмодернізму, є рамкова конструкція, або обрамлення – це певна структура, 

при якій елемент, що стоїть на початку мовленнєвого відрізка, повторюється у 

його кінці та займає при цьому психологічно найбільш виражені синтаксичні 

позиції [126, с. 75]. Наприклад: Дивлюсь на небо. Добре, коли люди підіймають 

голову і дивляться на небо [Д. Матіяш 2015, с. 159]. Рамкова конструкція 

творить своєрідну ритмо-мелодійну архітектоніку тексту, структурою нагадує 
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коло, таким чином, створює відчуття повернення до першооснови, до 

найголовнішого для автора. 

Поєднання кількох видів повтору в одному текстовому фрагменті сприяє 

посиленню його експресивного вираження:  

Кожен народ має таких правителів, на яких заслуговує. 

Кожен народ має таких святителів, на яких заслуговує. 

Кожен народ має таких мислителів, на яких заслуговує.  

Кожен народ має таких, на яких заслуговує… 

Кожен народ має таких, на яких… 

Кожен народ має таких… 

Кожен народ має… 

Кожен народ… 

Кожен… [О. Ірванець 2011, с. 275]  

Повторюючись, слова щоразу набувають нового звучання, щоразу 

наповнюються новим змістом. Автор, кількаразово повторюючи одне й те саме 

речення, навмисне відсікає ту його частину, що не становить для нього ваги, 

зводячи конструкцію до графічного мінімуму, проте, водночас посилюючи його 

експресивне значення [176]. 

Отже, часто вживаним та стилістично мотивованим засобом творення 

експресії в художньому творі є речення з повтором, різні за своєю структурою, 

способом вираження та художньо-естетичними функціями, проте з єдиною 

метою – вразити читача яскравим емоційно-експресивним наповненням. 

 

Висновки до другого розділу 

Як засвідчують спостереження над досліджуваним матеріалом, незакінчені 

речення, парцельовані речення та речення з повтором як мовленнєві реалізації 

речень-висловлень характеризуються особливим вираженням експресії.  

Незакінчене речення кваліфікуємо як фрагментарну 

ситуативно-мовленнєву реалізацію речення-висловлення з невираженими 
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ознаками внутрішньої структурної організації й комунікативно-інформативної 

завершеності. Усі незакінчені речення аналізованих художніх творів 

характеризуються як препозиційні, інтерпозиційні та постпозиційні залежно від 

переривання їхньої семантико-синтаксичної структури. З огляду на причини 

незавершення семантико-синтаксичної структури слід виділити дві групи 

незакінчених речень: речення, що мають зовнішні (фізичні) причини 

незавершення, та речення, що мають внутрішні (психологічні) причини 

незавершення. Зважаючи на семантичні, комунікативні, прагматичні 

характеристики, а також експресивне значення незакінчених речень останньої 

групи, варто виокремити такі її підгрупи: речення з ознаками вагання, 

здивування, обурення, страху, захоплення, раптової зміни думки в процесі 

мовлення, а також незакінчене речення як вияв пошуку адекватних мовних 

засобів утілення думки – хезитації тощо. 

Ще одним синтаксичним явищем, що має особливе експресивне 

навантаження, оскільки містить у своїй семантиці відтінок невимушеного 

розмовного стилю, свідомо застосовується в певній ситуації для яскравого та 

динамічного змалювання дійсності, є парцеляція. Як засвідчує досліджуваний 

матеріал, аналізовані синтаксичні конструкції з виразним експресивним 

значенням представлені парцельованими присудками, парцельованими 

підметами, парцельованими означеннями, парцельованими додатками, 

парцельованими обставинами. Окрему групу становлять парцельовані складні 

синтаксичні одиниці з сурядним та підрядним зв’язками між предикативними 

частинами. Експресивність парцельованого речення вбачається в його здатності 

фрагментарно та поступово, проте ритмічно й динамічно відображати думки, 

сприйняття, подієвість, переживання. 

Особливе місце в системі експресивного синтаксису займають речення з 

повтором. Синтаксичний повтор як конструкція з повторенням елементів 

семантичної структури речення або цілого речення з тотожним, близьким чи 

відмінним лексико-семантичним наповненням в межах сучасного прозового 

тексту представлений кількома видами: подвійними, потрійними, 
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багаточленними; точними або варіативними повторами. Місце розташування 

повторюваних компонентів у системі речення (тексту) визначає їх як контактні, 

сумісні та дистантні. Найпоширенішими стилістичними фігурами, створеними 

на основі синтаксичного повтору, є: анафора, епіфора, хіазм, підхоплення, 

рамкова конструкція та ін. Не зазнаючи, по суті, жодних формальних змін, 

повторюване слово чи словосполука набуває змін семантичних. З кожним 

наступним повторенням ця лексико-синтаксична одиниця розширює межі свого 

експресивного, естетичного та символічного значення, набуває глибшого 

змісту. 
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РОЗДІЛ ІІІ. СИНТАКСИЧНІ ОДИНИЦІ ЕКСПЕСИВНОГО 

ВИРАЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ТЕКСТУ 

3.1. Особливості функціонування експресивних одиниць на рівні тексту 

Художній текст як мовний феномен репрезентує особливий художній світ 

митця, сплетіння його авторських інтенцій, відображення складного 

інтелектуального процесу авторського розуміння концептуально значущих 

смислів, чітко окреслений простір для передбаченого діалогу з читачем. Мовна 

експресія в системі художнього тексту – внутрішньо притаманна йому енергія, 

чинник динамізації складної і багатоаспектної текстової системи. 

І. Гальперін визначає текст як «витвір мовленнєвого процесу, що 

відзначається завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, 

літературно опрацьований відповідно до типу документа, витвір, який 

складається із заголовка і ряду особливих одиниць (надфразових єдностей), 

об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, 

стилістичного зв’язку, і має певну цілеспрямованість і прагматичну 

визначеність» [52, с. 17]. Стилістична та прагматична визначеність художнього 

тесту полягає в його індивідуально-авторській формі вторинного відображення 

дійсності. 

Для сучасного художнього тексту характерні імпліцитність змісту, 

наявність підтексту, настанова на неоднозначність сприйняття, пропозиція 

своєї, свідомо сконструйованої моделі дійсності [32, с. 26], а також прагматична 

зумовленість позиції автора і комунікативна орієнтованість на читача [120, с. 7]. 

Окільки мовна експресивність у текстовій структурі передбачає міжособистісну 

партнерську взаємодію мовців [229, с. 144], важливу роль відводять поняттю 

інтерсуб’єктності. Витоки розуміння інтерсуб’єктності – у філософії 

Е. Гуссерля, яку він описує як структуру суб’єкта, що дає йому можливість 

доторкнутися до досвіду іншого за умови численності суб’єктів [70, с. 47]. 

Оскільки категорія інтерсуб’єктності «пов’язана з орієнтацією тексту як на 

мовця, так і на реципієнта» [120, с. 29], її подекуди визначають як 
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антропоцентричність (особливий тип дослідження, що знаменує «поставити 

людину на чолі») [125, с. 212]. У категорії інтерсуб’єктності виокремлюють 

позиції адресатності та адресантності [238, с. 228]. Підкатегорія адресантності 

пов’язана з роллю комуніканта (мовця) – творця повідомлення. Ознака 

комуніканта – скерованість на партнера комунікації [129, с. 191]. Оскільки 

немає тексту, який був би позбавленим авторської модальності, категорію мовця 

часто розглядають у межах теорії модальності [1; 50; 134; 214]. Лінгвістичними 

засобами вираження інтенцій мовця є модальні слова та словосполучення. Саме 

вони вказують на стосунок адресанта до мовленого, виражають його емоції та 

передають хід думок. Друга підкатегорія інтерсуб’єктності – адресатність, що 

засвідчує зв’язок із особою реципієнта, роль якого – сприймати адресоване до 

нього мовлення [120, с. 30]. Мовець адаптує зміст повідомлення до 

«предметно-експресивного світу», потенційних знань та бажань реципієнта [94, 

с. 34], при цьому «позиція партнера безперервно рефлексується, 

переосмислюється, на неї реагують, її передбачають й оцінюють» [94, с. 34]. 

Згідно з поглядом на природу літератури як «текст + автор + читач [97, с. 32], 

адресат стає «креатором текстового змісту» [20], [78], бере активну участь у 

творенні змісту тексту, тобто читання розглядається як «процес пробудження 

тексту, народження його значень» [120, с. 30]. Позиція адресата (реального, 

потенційного чи текстового [44, с. 106]) – активна, оскільки він не лише 

сприймає, але й обмірковує, узагальнює, інтерпретує [120, с. 30].  

Розшифрування закладеного автором сенсу повідомлення відбувається 

шляхом декодування запропонованої текстової системи. А. Мойсієнко визначає 

характер декодування тексту як можливість аналізу динамічних відношень на 

основі фонетичних, лексичних, граматичних та власне образних взаємодій, що 

виникають в опозиції «автор (текст) – читач (інтерпретатор)». Роль мовних 

одиниць експресивного вираження в «діалозі» мовця та інтерпретатора 

характеризується тим, що кожний образ як складник тексту, по-перше, є певним 

каналом інформації; по-друге, – джерелом нової інформації, яка може і не 

передбачатися автором твору. Завдяки художньому образу «пізнається не лише 
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досвід автора, а й перевіряється (а отже – пізнається) і власний – досвід 

інтерпретатора» [152, с. 11].  

Як бачимо, текстова система є цілісною комунікативною платформою для 

порозуміння автора та читача, декодування якої має пізнавальний і частково 

творчий характер. Так, В. Філінюк розглядає сприйняття художнього тесту не 

лише як декодування образної системи, а як своєрідне кодування 

(перекодування) змісту читачем відповідно до його світосприйняття та 

асоціативних можливостей [202, с.6]. Успішність інтерпретації тексту залежить 

від спільного культурно-естетичного досвіду комунікатора і реципієнта. 

Інтерсуб’єктність при цьому задовільняє потребу тексту бути орієнтованим як 

на мовця, так і на реципієнта, бути комунікативно скерованим та прагматично 

орієнтованим. Максимального впливу текст набуває за умови цілеспрямованого 

добору мовних засобів, які здатні об’єднати індивідуально-авторські мовні та 

мисленнєві інтенції для додаткового експресивно-стильового окреслення. 

У системі художнього тексту мовна експресивність як цілісна і 

багатоаспектна категорія у будь-якому формально-знаковому вираженні має 

стилістичне і естетичне значення. Одиниці експресивності забезпечують 

інтонаційну, звукову виразність, авторську суб’єктивну модальність, емоційну 

форму передачі інформації, відтворюють динаміку, підкреслюють 

семантико-граматичну гнучкість мови на фонетичному, лексичному, 

фразеологічному та синтаксичному рівнях.  

У зв’язку з тим, що одиниці експресивного вираження аналізуємо в 

контексті, з урахуванням їхнього лексико-семантичного оточення, завдяки чому 

помітна їхня кореляція з стилістично нейтральними мовними одиницями та стає 

зрозумілою їхня виразова функція, адже «слово може набирати естетичної й 

експресивної вагомості в певному лінгвостилістичному оточенні, в естетично 

організованому контексті» [210, с. 50], вважаємо доцільним розглядати їх не 

відокремлено. Поєднання тих чи тих різнорівневих одиниць експресивності, які 

взаємодіють між собою та доповнюють одна одну, забезпечує максимальну 

реалізацію емотивної функції текстового повідомлення [174; 176]. За словами 
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А. Мойсієнка, «різнорівневі експресивні якості в суміжності, в певному 

схрещенні та підсиленні одної іншою загалом створюють нову, вищу якість, що 

характеризує цілу експресивну єдність» [151, с. 71], яку автор окреслює як 

«своєрідну експресивну систему, що постає на основі синтезу різноманітних 

засобів експресії з відповідними домінантами на тих чи тих мовних, власне 

поетичних рівнях» [149, с. 4], що свідчить про її насамперед естетичну природу. 

Таким чином, експресивну єдність можемо описати як текстову одиницю з 

виразними експресивними ознаками на різних рівнях мови, тобто як певний 

фрагмент тексту з актуалізованими засобами мовної експресії; поєднання 

кількох різнорівневих одиниць експресивності в єдине змістове ціле. Саме 

комплексний підхід до розуміння експресивної мовної одиниці дозволяє 

виявити й простежити шляхи формування і можливості реалізації 

експресивно-стилістичної функції мови сучасного художнього прозового тексту. 

 

3.2. Стилістична роль експресивних одиниць у прозі Юрія Винничука 

Юрій Винничук – автор прози із жвавим сюжетом, гумористичними 

пасажами, вишуканою мовою, оздобленою галицизмами, з елементами 

мовленнєвої гри, провокації. Текст написаний не лише рукою 

Винничука-письменника, а й Винничука-журналіста, філолога-україніста й 

редактора, упорядника антології української фантастики XX ст. та антології 

української літературної казки XIX ст., «батька чорного гумору» в 

українському літературному процесі, перекладача, містифікатора, 

художника-оформлювача, режисера та сценариста, актора, засновника театру 

кабаре, дослідника історії Львова. Така багатогранність творчих інтенцій автора 

позначається на його текстах, що відзначаються особливою експресивністю. 

Виразні засоби експресивності в текстах Юрія Винничука спостерігаємо на 

всіх мовних рівнях: фонетичному, лексичному, фразеологічному, 

морфологічному та синтаксичному. Проте максимального вираження 

експресивності художньої мови автор досягає насамперед на синтаксичному 
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рівні, зокрема при вживанні в тексті незакінчених речень. Увага до цих 

синтаксичних конструкцій пов'язана з їхньою мовленнєвою природою, оскільки 

виникають та функціонують вони в процесі живого мовлення та мають 

особливу експресивну здатність – передавати найбурхливіші думки та емоції, 

проте з найменшими затратами мовленнєвих зусиль.  

Можливості вираження експресивності в системі незакінченого речення 

через призму його структурних, семантичних та комунікативно-прагматичних 

категорій відображаються як у монологічному мовленні, так і в діалогічному. 

Монологічне мовлення, наприклад, засвідчене такими реченнями: Якби ви 

мене… – казала вона, –…якби ви мене бодай попередили про той перекрут… 

[Ю. Винничук 2016, с. 46]; – Я… як? – з жахом глянула на мене <…> 

[Ю. Винничук 2016, с. 54]; – Я… я… я не можу… – хлипала вона [Ю. Винничук 

2016, с. 56]; – Княгиня… ой, дайте віддихатися… послала… жах, яка спека… 

мене… поки до вас дістався… до Мальви… весь мокрий… ось ця куперта з 

листом… де тут у вас ставок? [Ю. Винничук 2014, с. 175]. В основі 

лінгвістичного редукціонізму – комунікативно-прагматична мета – створити 

читачу простір для роздумів, залучити його до співтворення тексту, полеміки. 

Незакінчені речення відіграють важливу роль в адекватному фіксуванні 

результатів пізнання навколишньої дійсності. Зважаючи на комунікативні, 

семантичні, прагматичні ознаки згаданих конструкцій, визначаємо речення з 

експресивним значенням схвильованості (А як там… – Каспер стишив голос, – 

з нашою справою? [Ю. Винничук «А» 2015, с. 219], Скажи… тільки правду… 

бо я… я не витримаю більше… [Ю. Винничук 2015, с. 393]); стурбованості (І 

ще… – Він стурбовано подивився на Яроша. – Я увесь цей час шукав собі учня 

або ученицю» [Ю. Винничук 2013 (а), с. 222]); здивування, розгубленості (Ро… 

ровесники! Але, пане Джавала, на вигляд вам не більше, ніж мені [Ю. Винничук 

2014, с. 65]); роздумів (Коли то… – замислився. – Років десять тому чи що… 

[Ю. Винничук 2015, с. 175]); зміни думки в процесі мовлення (Тому я нічого 

такого не думав… Хоча… А нє – думав! [Ю. Винничук 2015, с. 278]); відмови 

від висловлення думки в процесі мовлення (От ми з паном доктором 
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Мартином і Ю… – тут він урвав свою тираду і взявся підсипати закуску на 

тарілки, коли я зиркнув на нього [Ю. Винничук 2015, с. 271]). Основними 

маркерами визначення експресивної цінності наведених синтаксичних одиниць 

стали авторські коментарі, що посилюють виражальні засоби комунікативного 

смислу (стишив голос, стурбовано подивився, замислився, урвав свою тираду), 

та підтекст.  

Характер експресивного значення незакінченого речення залежить не лише 

від внутрішньо-психологічних причин незавершення, що відображають 

душевний стан адресанта, але й від зовнішніх причин – перехід на слова автора, 

часто із зазначенням позамовних складників процесу мовлення – наприклад 

жестів, як от: Там багато протиріч, повчань і легенд, але… – тут він підняв 

догори вказівного пальця, – …також багато містики [Ю. Винничук 2013 (а), 

с. 190–191]. 

З огляду на причини незавершення семантико-синтаксичної структури 

незакінчених речень у прозі Юрія Винничука окремою групою можна виділити 

речення із зовнішніми причинами незавершення, спровокованими фізичними 

характеристиками: втомою, хворобою мовця (Пити… дай пити… 

[Ю. Винничук 2015, с. 173]); зовнішнє втручання у мовленнєвий процес, що 

зазначено відповідним маркером: То була доволі дивна забаганка. Хіба що… 

Але тут його роздуми перебила несподіванка [Ю. Винничук 2015, с. 230]). 

Незавершеність речення в цьому випадку має самостійний, випадковий 

характер, оскільки залежить від намірів автора, а не мовця. 

Через призму структурно-семантичних особливостей незакінчених речень 

автор «спілкується» із читачем, впливає на нього, маніпулює ним. Так, високим 

рівнем експресивності наділений текстовий відрізок: Я, чесно це визнаю, 

працюючи в редакції… е-е… цього, як його… е-е… ну, журнальчик такий… 

оце… як же його… рептилька…усе на Заході спеціалізується… ну, та не 

важно. А важно те, що я, постійно читаючи буржуйську поезію, і сам дещо 

місцями обуржуївся. На щастя, я не володію мовами і читаю все це в 

перекладах, а то б… Я й так уже в голубий період творчості став схилятися 



116 
 

 
 

більше до цього, як його, ну… сюр… сюр… сюр… Ну, не важно… [Ю. Винничук 

2007, с. 84]. На перший погляд, автор вживає обірваність мовлення для 

характеристики психічного стану персонажа: схвильованості, пошуку слів, 

необхідних для адекватного вираження думки, відчуття провини, бажання 

пояснити причини своєї поведінки, емоційного дисбалансу. Проте очевидно, 

що для автора важливим є не лише описати свого персонажа, але й висловити 

своє експресивно-іронічне ставлення до тогочасної дійсності, поглузувати з 

людської обмеженості, абсурдності окреслених рамок для людського 

світосприйняття.  

Експресивність незакінчених речень слугує для передачі несподіваної або 

комічної ситуації: Тоді бабця брала тріпачку на мухи і ляскала нею по столу, 

дідусь здригався і враз випірнав із тої прострації, наче з глибин морських, і 

казав: «Ну і такво-во… а ви кажете…» з таким виглядом, мовби він нікуди й 

не пірнав, а щось нам оповідав і тепер тільки завершив свою повчальну оповідь 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 70]. Речення незавершеної семантико-синтаксичної 

структури стає неочікуваною розв'язкою напруженого розгортання подій та за 

правилами авантюрного жанру створює комічний ефект. 

Цікавим з мовознавчого погляду є приклад монологу: «Івакуно, якщо ти не 

з'явишся… рахую до трьох… раз… дерево засохне, якщо не повернеш… два… 

мені вер… два…хівку… ти чуєш, Івакуно… два!!! Івакуно… ну що тобі на тім 

залежить… два!.. рахую до трьох… два…» [Ю. Винничук 2007, с. 148]. Для 

наведеного уривка характерними є обірваність речення, обірваність слів, 

обірваність думки, зміна думки, глибокий психологізм, динамічність мовлення. 

Можна виокремити кілька блоків, кожному з яких відповідає окрема ситуація. 

Перший блок речень і перша ситуація: «Івакуно, якщо ти не з'явишся…дерево 

засохне, якщо не повернеш… мені вер… хівку… ти чуєш, Івакуно!!!», другий 

блок речень і друга ситуація: «… рахую до трьох… раз… два… два… два!!! 

два!.. рахую до трьох… два…», третє речення і третя ситуація: «ну що тобі на 

тім залежить…». Обірваність речень супроводжується обірваністю слів: 
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«вер… два… хівку». При цьому слово «два» формально розбиває слово 

«верхівка» навпіл. Проте спостерігаємо не лише «втручання» одного слова в 

інше. Так, у ситуацію-прохання «втручається» ситуація-застереження, 

створюючи кульмінацію експресивного вираження всього текстового уривка. 

Важливу виражально-експресивну роль виконують повтори: «якщо (ти не 

з'явишся… / не повернеш). Повторення висловлення-застереження «рахую до 

трьох» підкреслює експресивність прагнення адресанта отримати бажане. 

Водночас повторення лексеми «два» в конкретній ситуації передає експресію 

небажання мовця рухатися далі через острах бути недостатньо переконливим, 

непочутим. Завдяки такому поєднанню експресивно різнофункціональних 

повторів відтворюється внутрішній психологічний конфлікт свідомого та 

несвідомого «Я» мовця. В одному невеликому текстовому відрізку 

простежується широкий діапазон почуттів саме завдяки частотному вживанню 

та незвичному розташуванню незакінчених речень з діаметрально протилежним 

експресивним значенням.  

Інгерентна експресивність, притаманна незакінченому реченню, 

найповніше виявляє себе в діалогічному мовленні, в основі якого не лише обмін 

інформацією, але й емоціями. За умов діалогу розкривається мовленнєва 

співпраця та взаємовплив емоційно-експресивних інтенцій його учасників:  

– З якого моменту ти слухав? 

– З… з… е-е… як вам сказати. Я чув не все, бо мусив час від часу бігати до печі 

і, боюся, найважливіше пропустив [Ю. Винничук 2015, с. 263]. 

Незакінчене речення-висловлення містить паузи хезитації, що виникли 

під час мовленнєвого планування як вияв самокорекції, процесу 

підшуковування потрібних у момент мовлення слів. 

– <…>. Бачили, я вас питаю? 

– Ба… ба… бачив, – закивав я [Ю. Винничук 2016, с. 205],  

– Хто Вас послав? 

– Ми… ми н-не знаємо… – закліпав з переляку той [Ю. Винничук 2015, с. 22],  

– Але з вас кепські стрільці. 
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– Пальці, пане, за… закоцюбли, – голос у нього тремтів від страху 

[Ю. Винничук 2015, с. 23]. Зафіксовано, зокрема, взаємозв'язок реплік першого 

учасника діалогу (питальних конструкцій з ознаками вимоги, речень із 

ознаками докору) та відповідей другого учасника із психологічними ознаками 

знічення, страху. Автор послуговується відповідними 

словосполученнями-маркерами: закліпав з переляку, тремтів від страху. 

Незакінчені конструкції та кількаразове повторення морфем засвідчує фізичний 

вияв – тремтіння та обривання голосу для більш точного змалювання 

потрібного стану.  

Діалог – «форма мовлення; ситуаційно зумовлене спілкування двох або 

кількох осіб, комунікативні ролі яких інверсуються (мовець стає адресатом, а 

адресат перетворюється на мовця, адресатом якого є перший мовець), за умови 

визнання учасниками спілкування спільної мети й напрямку спілкування» [238, 

с. 136]. Характерною ознакою діалогу є те, що, на відміну від монологу, він 

містить моментальну дію відповіді, яка експлікує перлокутивну реакцію 

мовленнєвого акту адресата першої репліки, перетворюючи його на мовця. 

Задана ситуацією спілкування, апеляція до фонових знань співрозмовника 

значно розширює можливості імпліцитного способу передачі інформації 

(підтексту, імплікатур, пресупозицій тощо…). Неабияку роль відіграють 

паравербальні засоби комунікації, з-поміж яких: фонація, відстань, погляд, 

міміка, жести, рухи тіла тощо):  

– <…> Свічки парафінові чи лоєві? 

– Нехай будуть парафінові. 

– Па-ра-фі-но-ві… Так… [Ю. Винничук 2013 (а), с. 274]. Графічно зображене 

повільне мовлення одного з учасників діалогу свідчить про те що, мовець, 

по-перше – відволікається на дію, тобто його мовлення супроводжується дією – 

пошуком необхідної речі, по-друге – для того, щоб у процесі пошуку не 

втратити потрібну інформацію. 
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Незакінчене речення, складником якого є імплікація мовного матеріалу та 

підтекст у значенні вербально невираженої семантики, стає матрицею діалогу:  

– Я чула. Але я хотіла б навідатися не як пацієнт, а як… – вона на мить 

завагалась підбираючи слова. 

– Як моя колега, – засміялася Рута <…> [Ю. Винничук 2015, с. 218]; 

– Чим ви тепер займаєтеся? Востаннє, коли ми бачилися, ви були летуном, а 

відтак… 

Я перебив його, щоб він не вибовтав про мою роботу в казині: 

– Відтак запахло смаленим, і я вирішив утекти [Ю. Винничук 2016, с. 128–

129]; 

– Доброго вечора, пане Арнольде, – привітався уклінно лакей і, затримавши 

погляд на мені, додав: – А цього пана… 

– Пан Шуберт, мій родич, – випалив Ліщинський [Ю. Винничук 2016, с. 111].  

 Часто автор вдається до навмисної недомовленості в діалогах з метою 

створення комічного ефекту, змушує читача пильно стежити за ходом своїх 

думок  

– М-м-м… е-е… – задумався пан Гольцман. – Мене турбує його погляд. В його 

очах нема… як би це сказати… 

– Нема вогню? – здогадався пан Філюсь. 

– Еге… Якийсь туман в очах… Чим ми кололи хворого Цвібака? 

– Цими… ну, як його… – наморщила носика санітарка Оля. 

– А-а, ну то не дивно, – кивнув пан Гольцман. – Тому й нема вогню 

[Ю. Винничук 2007, с. 38]. 

Діалог як комунікативна одиниця в процесі породження тексту та його 

сприйняття доповнюється внутрішньорефлексивним аспектом. Відбувається 

діалог свідомості комуніканта зі своїм внутрішнім «Я». При цьому, за словами 

М. Бахтіна, відбувається розмежування автора-творця та автора-функції. 

Автор-функція веде діалог водночас із самим текстом та свідомістю 

інтерпретатора цього тексту. Автор-творець веде діалог із автором-функцією, 
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опосередкує його діалог із персонажами, самим текстом та читачем [12, с. 139]. 

Так, стає зрозумілою важлива герменевтична роль автора щодо тексту: діалоги 

у межах тексту, діалог тексту із читачем, а отже, і діалог самого автора із 

читачем. Цим і викликана особлива увага Юрія Винничука до діалогу як самої 

по собі експресивної одиниці. Незакінчене речення як окрема синтаксична 

експресивна одиниця доповнює іманентну експресію діалогу. 

Експресивність діалогічного мовлення забезпечується поєднанням 

незакінчених речень та повторів. А їхнє кількісне вживання та відповідне 

розташування є основою комічності тексту. Незакінчені речення порушують 

звичну здатність мовців вступати в спілкування, керувати його перебігом, 

контролювати його власні комунікативні дії, підтримувати комунікативну 

співпрацю та запобігати виникненню комунікативних конфліктів.  

 – Ідіть принесіть води, – попрохала вона дідуся. 

– …води, – повторював дідусь і не рухався з місця. 

– Що ви мені повторюєте? 

– …торюєте, – плямкав дідусь і не рухався з місця. 

– Та шо то, курча ляґа македонська, – вибухала матінка, – що ви з себе ґлупака 

робите? 

– … робите, – кивав дідусь і не рухався з місця. 

– Як не принесете води, то дістанете фіґу з маком а не зупу з кльоцками! 

– …льоцками, – погоджувався дідусь і не рухався з місця. 

– Всьо! – гукала матінка. – Моє терпіння луснуло, йду сама по воду! 

…воду, – радів дідусь і щойно тоді хапав відра і вилітав, як з катапульти. 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 71]. Діалогічне мовлення художнього тексту, назване 

мовознавцями «квазідіалогом», або «літературним діалогом» [238, с. 136], 

оскільки штучно змодельоване авторською свідомістю, нерідко 

супроводжується авторськими коментарями, що містять вказівки на 

паравербальні засоби (кивнув), поведінку (попрохала, повторював, плямкав, 

вибухала, не рухався, погоджувався, гукала, хапав, вилітав).  
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Особливим емоційно-виражальним значенням характеризуються уривки 

тексту, що їх можемо кваліфікувати експресивними єдностями, зокрема 

експресивна єдність із синтаксичними та лексичними компонентами: 

 – Ага, ось… «Сламзики живуть під землею на глибині від одного до чотирьох 

сажнів, випорпуючи довжелезні лябіринти, які штудерно…» 

– Як-як? – перепитав Цитрон. 

–…штудерно… 

– Гм… 

–…штудерно переплітаються, творячи дивовижну»… 

– Досить. Ніби неясно, що ми їх ніколи не добудемо? – впав у нерви Цитрон» 

[Ю. Винничук 2014, с. 539]. Відповідними кваліфікаторами постають 

незакінчені речення, які передають динаміку діалогічного мовлення з наявністю 

необхідних перешкод (як то недочування, нерозуміння, перепитування), 

довірчого ступеня відкритості, близького ступеня знайомства тощо. Експресію 

мовлення доповнює лексема діалектного походження, «штудерний» у значенні 

уміло, майстерно зроблений, мудрований [240, с. 546]. Уживання 

експресивно-оцінних та стилістично нейтральних територіальних діалектизмів 

у мовній картині творів відбувається з метою пов'язати мову творів з 

конкретною місцевістю, максимального наближення до дійсності. Більшість з 

них припадає на пряму мову персонажів, зокрема монологи, внутрішні 

монологи, діалоги, полілоги. Діалектизм у значенні експресивно-виражальної 

одиниці сприймається читачем у тому випадку, коли є додатковим яскравим 

штрихом у створення загального мовного образу персонажа, характерних рис 

побутових ситуацій, відтворення місцевого колориту описуваних подій, а також 

для мовної характеристики представників різних суспільних прошарків, адже 

«діалектне слово в словнику – це літературне слово з територіальним і 

письменницьким «портретом», а діалектне слово в тексті – це стилема, 

експресема, засіб художньо-образної конкретизації» [18, с. 49].  

Вплив експресивної виразності збільшується у випадку, коли автор 

поєднує декілька експресивних складників на синтаксичному рівні, що 



122 
 

 
 

засвідчує експресивна єдність із кількома синтаксичними компонентами, 

зокрема парцеляцією та паралелізмом та лексичними елементами: 

Може, я – місто. Дуже велике місто. З безліччю вікон. І стільки ж дверей. 

Двері відчиняються і зачиняються. Входять і виходять. Постійно щось 

відбувається. 

Вносять дитину – виносять труну. 

З плачем народжуються – з плачем помирають. 

Колиски схожі на домовини. 

Деколи хтось щось наплутає, і тоді в колисках вмирають, а в домовинах 

народжуються [Ю. Винничук 2007, с. 111]. 

Парцеляція як «синтаксична універсалія мовлення, що передбачає 

побудову повідомлення шляхом розділення речення на кілька самостійних 

висловлень, інтонаційно та графічно відокремлених, проте єдиних за змістом» 

[238, с. 536], реалізована в текстовому відрізку: Може, я – місто. Дуже велике 

місто. З безліччю вікон. І стільки ж дверей. Парцельовані означення в текстах 

Юрія Винничука надають їм певного ритмомелодійного вираження, 

забезпечують динамізацію викладу думок, виконують функцію утаємничення в 

простір авторських філософічних роздумів, емоційного уточнення, 

конкретизації важливих деталей, які могли за умови цілісної структури речення 

лишитися реципієнтом непоміченими. Тональність цих речень змушує мислити 

в одному напрямку з мовцем, що свідчить про їхній маніпулятивний характер. 

Розбиваючи структуру цілісного речення на відрізки, ніби кадри на 

кінематографічній стрічці, автор запрошує читача крок за кроком складати їх в 

окрему сприйняттєву картину, адже кожен такий відрізок несе свою 

інтонаційно та комунікативно незалежну інформацію.  

Потужність експресивного вираження парцелятів доповнюють синтаксичні 

паралелізми, ознакою яких є «зіставлення, порівняння образних ситуацій зі 

сфер природи і людського життя» [67, с. 445]: «Входять і виходять», «Вносять 

дитину – виносять труну», «З плачем народжуються – з плачем помирають. 

Наведені приклади паралелізмів за своєю структурою повні, оскільки 
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«дотримано усіх умов повного конструктивного ототожнення зіставлюваних 

конструкцій» [67, с. 445], як-от: побудовані за однією синтаксичною 

структурою (у першому випадку – неповна двоскладна, у другому й третьому – 

двоскладна будова предикативних частин), характеризуються тотожною 

(оповідною) модальністю, мають однаковий порядок слів та ідентичний 

інтонаційний малюнок [142, с. 479]. Два останні речення – складні 

безсполучникові. За словами Л. Костич, «асиндетичні конструкції 

характеризуються складною семантичною організацією», створюють «високий 

рівень напруги і експресії, феномен глибокого осмислення світу, конденсації 

змісту складних етико-естетичних почувань і емоцій» [122, с. 255]. Паралелізм 

набуває афористичного звучання, сприяє легкому сприйняттю вислову загалом. 

Особливий інтонаційний малюнок надає йому структурної чіткості, фокусує 

увагу читача. 

Експресивна виразність паралелізму посилюється антонімічними 

лексичними компонентами, ужитими в одному короткому реченні: 

«відчиняються – зачиняються», «входять – виходять», «вносять – виносять», 

«народжуються – помирають» (мовні), «колиски – домовини» 

(контекстуальні). Такий мовний прийом гри «антонімічних контрастів» [210, 

с. 24] має глибокий психологічний вплив на адресата: дві думки з протилежним 

значенням, абсолютна протиставленість реалій вражає, навіть шокує.  

Експресивна єдність з кількома синтаксичними елементами, як-от: 

незакінчені речення, речення з повтором, нагромадження питальних 

конструкцій, створює виразну експресивну картину: А ви, пане… е-е… 

перепрошую… як?.. Бум? Як?.. Бум? Як-як?.. Бумбля… Справді, так і є? Ну-ну, 

далі. Бум-бля-ке… дуже довге, дуже довге… Ага, Бум-бля-ке-вич! Прекрасно 

[Ю. Винничук 2014, с. 183].  

Незакінчене речення та лексико-морфологічні повтори слугують для 

вираження зміни почуттів і настроїв: Приємне тепло розлилося по грудях, йому 

здалося, що разом із тим теплом вливається в нього неймовірна хоробрість, 

ось зараз він візьме й скаже… скаже… що скаже?... [Ю. Винничук 2013 (а), 
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с. 278]. Повторення одного й того ж слова зовсім не ідентичне. Адже кожна 

лексема «скаже» вимовлена з різним голосовим притиском. З допомогою 

повтору речення переходить від значення впевненої констатації до нерішучого 

запитання.  

У системі діалогу незакінчені речення часто поєднуються з реченнями з 

лексико-морфологічними повторами, різними за структурою, вираженням та 

художньо-естетичними функціями. Повтор вживається насамперед для 

художнього увиразнення мови, вираження її експресивних ознак. Окрім цього, 

повтор служить семантико-синтаксичній цілісності тексту. Зокрема, повтор і 

незакінчене речення можуть підкреслювати експресію роздумів мовця:  

– Море… Море пригадую… Розбурхане червоне море і корабель… Нас 

захоплюють і хочуть повісити на ременя… Але тут… тут… ми їм говоримо… 

говоримо… 

 – Ну! 

 – Ні, не ми – ти говориш… [Ю. Винничук 2014, с. 580]. Повторюються як 

самостійні частини мови, так і службові. Анафоричний іменний повтор «Море... 

море» служить інформативним складником, ужитим для спрямування уваги 

читача на об'єкт роздумів мовця, cтворення ефекту замріяності. Повтор 

прийменника «тут» підсилює, загострює експресивний аспект тексту, 

інтригує. Дієслівні форми теперішнього часу «говоримо…, говоримо…» 

відтворюють стилістичні та смислові варіанти категоріальної семантики 

тривалості та динамічності дії, запрошують читача до спільної «мандрівки» 

роздумами автора, посилюючи тим експресію прозового тексту. Поєднання 

окремих, різних за структурою та стилістичною функцією, повторів у одному 

текстовому фрагменті створює загальне настроєве тло оповідності, роздумів, 

спогадів та осмислення. Лексико-морфологічний повтор констатуємо в системі 

незакінчених речень, що об'єднує експресивно-виражальні аспекти обох 

одиниць. Обірване мовлення свідчить про підбір слів адресанта з метою 

донести інформацію максимально точно, передати життєвість комунікативної 
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ситуації. Висловлення, обірване на початку, передає бажання адресата 

допомогти мовцю завершити думку: Бо людина носить у собі ангела, не 

ангела-охоронця, а ангела, який стогне, ув'язнений у сутінках душі кожного із 

нас, і якого рідко, дуже рідко нам вдається вивільнити з кайданів і дати йому 

свободу, щоб він злетів, вознісся, і тоді… тоді… 

– …тоді разом з ним очищається і возвишається душа наша, душа кожного з 

нас, – продовжив Мількер і додав: – Ви цитуєте Мірчу Еліаде… [Ю. Винничук 

2013 (а), с. 145]. Повтори, виявлені в системі діалогу, мають різні функції. Деякі 

– (рідко – дуже рідко; і тоді… тоді… – …тоді) – підкреслюють важливість 

мовного викладу, забезпечують структурну єдність тексту. Інші – зокрема 

лексико-морфологічні повтори піднесеної семантики (ангела – 

ангела-охоронця; душа наша – душа кожного з нас) – уможливлюють емоційне 

та смислове розгортання образів, розширюють їх емоційно-духовний контекст. 

У діалогічному мовленні повтори мають особливу місію, вони «виступають 

своєрідним об’єднувальним ланцюгом у діалогічних структурах текстів» [152, 

с. 54], опорним формантом для комунікативних інтенцій двох співрозмовників. 

Повтори відіграють велике значення для стилістичного окреслення мови 

прози Юрія Винничука. У реченні повтор може максимально точно передавати 

життєву ситуацію, повсякденне мовлення, не наділене особливою авторською 

експресивністю: А-а, да-да-да… З цього місця я уже все пам'ятаю. Так воно й 

було [Ю. Винничук 2007, с. 61]; 

– Щось у вас ніде не видно ані радіоприймача, ані телевізора, – роззирався 

Цитрон. 

– А нема-нема, – кивав господар, – і не хочу мати [Ю. Винничук 2014, с. 548] – 

у повсякденному народно-розмовному мовленні «нема-нема» означає «зовсім 

немає» і свідчить про переконаність у сказаному. 

Інший приклад повтору відображає індивідуально-авторську 

експресію-розпач: …що за сон такий… нема мене нема мене нема… 

[Ю. Винничук 2007, с. 220]. Засвідчено традиційний повтор з 

народнопоетичними елементами «бідкання»: Бідні люди... бідні люди… 
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[Ю. Винничук 2016, с. 213], Боже… Боже… Боже… – шепотіла мама 

[Ю. Винничук 2014, с. 18]. Інколи вживається хіазмічний повтор для створення 

комічного ефекту: Оскільки ми з мамою вважали себе творчими людьми, то 

охоче крутилися в колах богеми, і хоча богема не крутиться в наших колах, нам 

це не перешкоджало» [Ю. Винничук 2013 (а), с. 57]. 

Умисно вжитий повтор автором для створення додаткового експресивного 

значення засвідчено при описі того чи того персонажа. Зокрема, неповний 

повтор імені: – Тебе теж ніхто Лукашем тут кликати не буде, – потішив він 

мене, – і дуже скоро ти перетворишся на Луку або Лючіяно [Ю. Винничук 

2015, с. 9], Орислава… Орися… – замислився Мількер. – Так-так…одна з тих, 

хто не наважиться на жертву [Ю. Винничук 2013 (а), с. 145], або ж так: 

Звати її Меланія? От і називатиму її Меласею. Ме-ла-ся! Ме-ля!» 

[Ю. Винничук 2016, с. 215], або ж описової характеристики особи: Ця 

старушенція бабенція бабуся мила бабуся… [Ю. Винничук 2007, с. 105]. Така 

можливість для передачі найтонших відтінків оцінок реалізується завдяки 

наявності в українській мові великої кількості афіксів. Серед них активне, 

цілком вмотивоване вживання розмовних іменникових суфіксів іронічної, 

фамільярної та зневажливої експресивної характеристики «-енція» 

(старушенція, бабенція), суфікси пестливості «-усь», «-ись», «-ась» (бабуся, 

Орися, Мелася). Вони наділяють так званою «первинною експресивністю» 

стилістично нейтральні слова. Притаманні швидше фольклорному, побутовому 

та художньому мовленню, такі афікси надають йому особливої теплоти, 

ліричності. З другого боку, пестливість суфіксальних утворень може бути 

удаваною, зовнішньою, пов'язуватися з абсолютно протилежними емоціями. 

Мова йде про випадки, коли за відповідних контекстуально-ситуативних умов, 

створених певним лексичним оточенням та інтонацією, ці конструкції здатні 

продукувати експресію улесливості, фамільярності, зневаги, іронії тощо 

(бабуся, мила бабуся), на що вказує порядкове місце наведених лексичних 

повторів після пейоративного (бабенція). Приєднуючись до стилістично 
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нейтральної іменникової основи імені, суфікси здатні утворювати експресивні 

емоційно-оцінні назви осіб. 

Окреме місце в лінгвостилістичному арсеналі мови письменника належить 

згрубіло-збільшуваним суфіксам, зокрема «-ар»: (до носа – носяри), що у 

випадку з повтором увиразнює, уточнює стилістично нейтральний опис та 

надає персонажу негативної оцінної ознаки: То, знаєте, нікому і на думку не 

спадало якось уважніше придивитися… до його вух, до носа… носяри… 

[Ю. Винничук 2016, с. 205]. 

Юрій Винничук для максимальної експресивності художньої мови 

застосовує різні механізми її творення. Основним засобом є явище елімінації, 

що засвідчене, зокрема, у незакінченому реченні. Незакінчена конструкція 

найчастіше побутує в межах текстової (внутрішньої) діалогічності і потребує 

врахування екстралінгвальних факторів. Незакінчене речення може бути 

виявом хезитації – сигналу пошуків адекватних мовних засобів утілення думки, 

пошуком необхідного фрагменту мовного коду: «Ну, як же… Ми ж… ви що – 

хочете сказати, що нічого не знаєте?» [Ю. Винничук 2013 (а), с. 256], «– А 

діло, я вам скажу, неординарне! – озвався Каганович. – Діло дуже, я вам скажу, 

делікатне. Бо, коли він диствительно… гм… ето…автор… тоді самі 

понімаєте… інтересна получається комбінація» [Ю. Винничук 2007, с. 58], «– 

Та ні, я той… е-е… бачите… не той… тобто…» [Ю. Винничук 2007, с. 159], 

«–М-м-м… е-е-е… з ким маю честь?» [Ю. Винничук 2015, с. 198], «То вас саме 

через це розшукують? – М-м… не тільки» [Ю. Винничук 2015, с. 309]. «Що це 

все означає? Як ви трактуєте ці… м-м… поради» [Ю. Винничук 2013 (а), 

с. 253]. «А нині до нас у гості завітав пан… е-е… як же його… пан… е-е… 

згадав!.. пан Ціммерман! От хто!» [Ю. Винничук 2014, с. 362]. Засвідчені так 

звані заповнені паузи хезитації, а саме – вокалізовані паузи. Вони, з одного 

боку, відволікають від змісту тексту, ускладнюють його розуміння, але 

водночас – максимально характеризують конкретного персонажа – 

невпевненого, безініціативного, пасивного тощо та передають його спонтанне 

мовлення. 
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Елімінація необхідних текстових складників відбувається й на лексичному 

рівні: «Пам'ятаю, минулого разу пливли шхуною «Стри…». Так, прошу не 

дивуватися, саме «Стри…», бо решта літер загубилася» [Ю. Винничук 2014, 

с. 182]. Така побудова – це можливість для автора перенести читача у свій 

художній світ, відтворити правдивість ситуації, як-от: 

– <…> Казали, що у вас було запалення. 

Він похитав головою. 

– Не за-апа'еня, нє… я го-одний… ми п'а-асюва'и у каме… каме… 

– В каменярні? 

Він кивнув. 

– Ї-істи да-ава'и тіко зу-упу з… з б'укви… 

– З брукви. 

Він кивнув. Потім повів рукою по бараку і додав: 

– Во-они всі… всі… там бу'и… [Ю. Винничук 2016, с. 250]. 

Саме завдяки деструктивній графічній передачі живого мовлення 

персонажа автор має можливість відтворити його почуттєвий стан (біль), 

зовнішні характеристики (знесилення, фізична нездатність говорити) тощо.  

Графічне увиразнення тексту не руйнує його загальної будови, а 

привносить додаткові семантичні та експресивні відтінки. Основна ознака 

графічного подання мовної експресивності полягає в тому, що стилістично 

нейтральні слова набувають контекстуально емоційно-експресивних відтінків і 

свідчать про прагнення мовця до смислової точності сказаного, виокремлення 

найважливішого фрагмента із загального мовленнєвого потоку: Вона цвіте 

ТАМ, а в'яне ТУТ [Ю. Винничук 2015, с. 198]; Яке щастя, що твій батько не 

побачить цієї ганьби! А він так хотів, аби його син став лю-ди-но-ю 

[Ю. Винничук 2013 (а), с. 91]. 

Час від часу автор вдається до фонетичних засобів творення мовної 

експресивності – до описання «живописного» [68 с. 93] звуконаслідування: « –

вііііі – сссссссс – дрджзклм – вищання трамваю <…>» [Ю. Винничук 2014, 

с. 296], «Оце так-так! Га-га-га-га! Ой, тримайте мене, бо трісну» 
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[Ю. Винничук 2015, с. 170]. Шляхом нанизування однакових звуків 

створюється слуховий образ, який мовець може розшифрувати (перший 

приклад: у значенні пояснення – словосполучення «вищання трамваю»). 

Художньо-авторське графічне окреслення звукового сигналу передає додаткову 

інформацію, засвідчує не лише експресивність змісту висловлювання, але і його 

форми. 

Мова стилю письменника не тяжіє до нагромадження, розлогих описів 

тощо. Лише зрідка в тексті вживаються ускладнені однорідними членами 

конструкції на зразок: «– Е-е, ви погано знаєте німців, – усміхнувся Соломон. – 

Там у тих вагонах були й пушки зі свининою, і курятиною, і качатиною, і 

гусятиною, і олениною, і бараниною, і фазанячим м’ясом, і рибою, і 

макаронами, і рисом, і різними кашами, і горохом, і бобами, і фруктами, і 

згущеним молоком, і кавою, і какаом, і з маслом, і медом, і мармулядою, і 

чоколядою, ящики з вином, шнапсом і пивом» [Ю. Винничук 2014, с. 527–528]. 

Детальний опис передає можливість уникнути читачу в текст, відчути себе його 

споглядачем і активним учасником текстової подієвості, активізує увагу читача 

та творче сприйняття. Одиничність вживання таких речень надає їм особливої 

виразності у тексті, створює комічність ситуації.  

Ще однією характерною ознакою експресивного вираження тексту є часте 

вживання іноземних слів, цитат, що зберігають на письмі чужомовну графічну 

позначуваність, зазвичай з поясненнями, розшифруваннями або ж перекладом 

поруч.: «– Тут насправді є все. – Відтак зачитав: – Dixitque Deus: «Fiat lux» Et 

facta est lux». Це цитата з Біблії, яка означає «Сказав Господь: «Нехай буде 

світло» [Ю. Винничук 2015, с. 424]. І стало світло», «– Ring! – Отож-бо! 

Ring! Чи то пак Ринок! Га?» [Ю. Винничук 2013 (а), с. 214], «Ну? – потер руки 

Ліщинські. – З чого почнемо? Rouge et noir? Рулетка?» [Ю. Винничук 2016, 

с. 111]. Розширення мовних можливостей персонажів зашифровує, 

інтелектуалізовує текст та інтригує читача [175]. 

Виразова художньо-стилістична цінність тексту Юрія Винничука 

реалізована експресивними засобами різних рівнів мови. Але особливого 
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експресивного значення твору автор досягає завдяки залученню незакінчених 

синтаксичних структур, основне завдання яких – відображати динамічні 

комунікативні процеси.  

 

3.3. Експресивні одиниці – текстові стилістеми прози Анни Багряної 

Анна Багряна – письменниця, яка починала свій літературно-мистецький 

шлях із поезії. Саме тому проза стала втіленням відшліфованої поетичної 

майстерності авторки. Її романи належать за формою тексту до прози, водночас 

за ритмічністю, мелодикою, підвищеною експресивністю, ліричним сюжетом, 

певною «етюдністю» та філософською медитацією описів – тяжіють до поезії. 

Експресивні засоби мови стають рушійною силою тексту. Поетичність 

мовлення нерідко зумовлена вже самим порядком слів – інверсією,  що сприяє 

логічному виділенню окремих компонентів речення, надає висловлюванню 

додаткового смислового відтінку, підтримує відповідний інтонаційний ритм 

художнього тексту: Зазирає в мої очі заплакані. Чоловік зимовий [А. Багряна 

2010, с. 74]; У руках горнятко тримає розмальоване [А. Багряна 2010, с. 75]; 

Петля на петлі – нитки різнобарвні – одіж на ньому [А. Багряна 2010, с. 83]. 

Окрім того, поетичність прози визначається регулятивністю мови, що 

досягається навмисним членуванням тексту з метою збереження його 

напруженості та наростання психологічного значення: І тоді – я – з хати – 

надвір – через ліс – де – сосни мої високі – мовчать напружено – біжу – об 

корчі підборами тонкими спіткаючись – у сніг – у землю вгрузаючись – біжу – 

стежкою – з дитинства знайомою мені – так – бігла – колись – давно… 

падаю… підіймаюся… кожух обтираю від снігу й голок сухих соснових… і – 

повільно йду… і – знову біжу – музику – свою – загублену – себе – справжню – 

шукаючи… сльозами очі заливаю – навпомацки іду… на поклик… на голос 

нечутний… до двору знайомого… на дзвінок – тисну… у двері стукаю… 

[А. Багряна 2010, с. 199–200]. Автор поділяє речення на однакові за обсягом 

фрагменти, указуючи на їхню однакову значущість. Утворюється структурна 
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рівновага елементів висловлювання, що водночас супроводжується їх 

ритмічною рівновагою. Так, «з синтаксичною симетричністю тісно 

переплітається інша естетична категорія – ритмічність мовлення» [210, с. 43]. 

Ритмічність у такому випадку, за словами В. Чабаненка, є вторинною, оскільки 

накладається на природну (первинну) ритмічність, властиву стилістично 

нейтральному висловленню [210, с. 43]. Вторинна ритмічність як вияв 

поетичної мовної експресії пов'язана з психікою людини, сприяє виникненню в 

індивіда певного «інтелектуального самозаглиблення» [114, с. 171]. 

У художньому тексті Анни Багряної реалізується взаємодія літератури та 

музики як словесно-акустичної інтеракції в загальній теорії синтезу мистецтв. 

Так, роман «Дивна така любов» автор визначає як роман-сонату, адже 

написаний він був, за словами письменниці, під звучання «Місячної сонати» 

Бетховена. Тому кожен розділ тексту відповідає за своїм настроєм кожній із 

трьох частин музичного твору. Водночас авторка визначає свій прозовий текст 

як «соціально-психологічний роман», саме такий, що в драматичному вимірі 

тяжіє до «трагікомедії» [А. Багряна: Інтерв’ю для «BBC Україна»]. Ліричний 

герой – людина, яка, піддаючись спокусам своєї доби, нерідко збивається на 

манівці, губиться в пошуках власного призначення, сплутуючи концептуально 

відмінні цінності, і врешті сама себе заводить у глухий кут, проте не боїться 

бути щирою з собою, визнавати власні помилки, картати себе за надмірний 

цинізм і прагнути стати досконалішою. Проте кардинальні зміни у свідомості, 

на думку письменниці, можливі лише після якогось сильного душевного 

потрясіння. Людина мусить пережити страх смерті, велике розчарування чи 

велику втрату, щоб переосмислити своє життя й подивитися на світ під зовсім 

іншим кутом зору [А. Багряна: Інтерв’ю для «BBC Україна»]. Ідеться про те, 

що сучасний світ переповнений симулякрами, замінниками всього 

справжнього: справжніх духовних цінностей, справжньої віри, справжніх 

почуттів, справжніх людей тощо. Тому іноді так легко попастися в тенета ілюзії 

та фальші. З метою передачі найтонших почуттєвих змін зображуваного 

персонажа Анна Багряна вдається до численних фонетичних, лексичних та 
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синтаксичних переривань мовленнєвого потоку різними утвореннями, що 

відзначаються особливою експресивною семантикою і створюють неповторний 

стиль її письма.  

У формуванні мовної естетики прози письменниці важливу роль 

відіграють незакінчені речення. Адже незакінчені речення – це синтаксичні 

моделі, запозичені з розмовного мовлення та свідчать про орієнтацію 

письменниці на його прагматику. Незакінчені конструкції вжиті з метою 

актуалізувати, посилити важливу частину повідомлення, реалізувати вплив на 

інтелектуальне та емоційне відчуття читача: Д…д…добре… з…ззавтра 

принесу… [А. Багряна 2010, с. 25], Я… я… сама… в…вд…дома…, – заїкається 

[А. Багряна 2010, с. 40], «Ми ж тобі… тільки добра… бажаємо… 

дурненька…» – бабця каже [А. Багряна 2010, с. 119], «Ддд…якую…», тремтів 

мій голос [А. Багряна 2010, с. 122], Терпіння її – безмежне – наче… Бог… 

[А. Багряна 2010, с. 145], Із острахом дивляться на мене: чи їхня іще… чи… 

може… вже – чужа?.. [А. Багряна 2010, с. 147], – Так, але… – моє вагання було 

цілком логічним [А. Багряна 2012, с. 56], – Стій, Маріє! Марі…я! Я закоханий у 

твоє ім'я!.. – шаленію [А. Багряна 2012, с. 60]. Останнє речення 

характеризується не лише обірваністю мовлення, але й морфемно-лексичним 

повтором-підхопленням на стику висловлювань: фінальна морфема «-я» 

переходить в омонімічну лексему «Я», що максимально точно відображає 

внутрішній неспокій мовця. Експресивно наснажена лексема «шаленіти» у 

значенні «бурхливо виявляти надзвичайне хвилювання» [236, с. 399] забезпечує 

найвищий вияв експресивності мовленого і переконує читача у щирості 

почуттів мовця. 

Вираження експресивної природи тексту Анни Багряної виявляється, 

зокрема, через актуалізацію в реченні певних літерних позначень. Відмічені 

слова набувають «авторизованих смислів» [67, с. 131]. Слово, графічно 

виділене із загального ряду, вказує читачу на наявність підтексту як авторської 

інтенції: І тоді – мій батько – сказав, – що – віднині – суворо – забороняє – 

мені – МАЛЮВАТИ [А. Багряна 2010, с. 123]; Хто – ВОНА? [А. Багряна 2012, 
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с. 72]; – Тончику, це що – ПРАВДА?! – кричала у слухавку [А. Багряна 2012, 

с. 167]; За те, щоб усі наші гріхи було нам прощено й відпущено – ЗА, а не 

ОПІСЛЯ земного життя! [А. Багряна 2012, с. 177]; – Митрофане, 

ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВ – це і є головна ІДЕЯ мого ресторану, – чітко пояснив 

своєму благодійнику [А. Багряна 2012, с. 178]; Усе, що залишила, було МОЇМ, 

тобто єдиним справжнім для мене [А. Багряна 2008, с. 7]; Саме тоді мені 

вперше наснилася ВОНА [А. Багряна 2008, с. 12]; Хто ВОНА і чому я не 

запитала у неї про це тоді – коли іще вагалася?.. Одне знала точно (звідки?!..): 

це вона – так-так, саме ВОНА – кричала тоді в МОЄМУ лісі… Одного разу я 

не витримала, взяла ніж у НЕЇ і перерізала… геть… усі… ниточки… 

[А. Багряна 2008, с. 12], Їх стримує СТРАХ. Не перед Божим, а перед людським 

судом. Для них усе – ненависть. Навіть – любов [А. Багряна 2012, с. 122], Я 

знала лише те, що відчувала сама. Бо це було МОЄ, сокровенне… [А. Багряна 

2008, с. 7]; Це – моя власна знахідка. Навіть якщо вигадка, мара, то – МОЯ 

ВЛАСНА [А. Багряна 2008, с. 135]. Експресія графічного позначення полягає в 

тому, що спонукає читача шукати додатковий глибинний зміст, декодувати 

текст. Оскільки виділене слово привертає всю увагу реципієнта, воно стає в 

центрі загального змісту тексту, тобто «набуває семіотичності, воно, як і 

заголовок тексту, стає знаком того фрагмента, у якому вжито» [120, с. 127]. 

Окремим прикладом може слугувати речення: Вітрини модних бутіків 

зваблювали знудьгованих киянок гігантськими написами «ТОТАЛЬНИЙ 

РОЗПРОДАЖ», «–70 %», «СЕЗОННІ ЗНИЖКИ»… [А. Багряна 2012, с. 80]. 

Автор вживає великі літери на позначення заголовків та різноманітних назв. 

Створюється ефект полідискурсивності, оскільки масмедійний дискурс 

поєднується з художнім. Рекламні заголовки як текстові елементи – відмінні від 

основного тексту, а маркером відмінності постає їхнє літерне виокремлення. 

Візуалізація в цьому випадку позначає співіснування та взаємовплив різних 

дискурсів в єдиному текстовому просторі. 

До графічних засобів експресивізації тексту належить вживання 

авторського тире. У художньому тексті цей знак слугує для розтягнення 



134 
 

 
 

цілісної структури речення, створення особливої ритмомелодики та динаміки: 

І – бачу – силуети два – у далині засніженій – повільно – зникають [А. Багряна 

2010, с. 205]; І – музика – все – голосніше – і – голосніше – мені – звучить… 

[А. Багряна 2010, с. 201]; Сосни – мовою таємничою – до мене – знову – 

озиваються – привітно [А. Багряна 2010, с. 204]. 

Використання авторських пунктуаційних знаків служить для посилення 

здатності речення передавати інтенсивність вираження почуттів героя: 

Мама?!! – мені?!! – КАЖЕ?!!!... Голосом своїм справжнім?!! [А. Багряна 2010, 

с. 196]. 

Високою естетичною цінністю та виразовою силою характеризуються 

графічно виділені лексичні, лексико-морфологічні повтори з символічним 

значенням, наприклад: А я – Надія [А. Багряна 2010, с. 88]; Сумно мені стало, 

бо торби з картинами важкі були. Бо – надіялася… [А. Багряна 2010, с. 109]; 

Може, і для Руслана розмови мої неможливими здавалися б, якби не… Якби не 

любив мене – отак віддано, палко і… дивно так… Бо любов його до мене – 

приречена… Бо це ж треба: до Надії любов – геть безнадійна! [А. Багряна 

2010, с. 100]; А для батьків то втіхою було великою. Бо ж донечка росте 

талановита у них. Єдина. Надія. Їхня [А. Багряна 2010, с. 116]; Там я – та, яка 

справжня, – що надійно ховалася [А. Багряна 2010, с. 117]; Двері зачиняю – не 

чекаю – чекати не хочу – коли озирнуться – із надією… [А. Багряна 2010, 

с. 148]; Так сталося: ночі однієї Несторову краківську майстерню пожежа 

проковтнула безжально. З картинами усіма – його і моїми… З грішми. З надією 

– на майбутнє [А. Багряна 2010, с. 140]. Для читача такий повтор набуває 

експресивно-стилістичного значення центру тексту, певного символу з 

глибоким психологічним та асоціативним змістом. Семантична сторона 

повтору змінюється залежно від того, яка саме інформація тексту повинна бути, 

за задумкою автора, актуалізована в конкретному текстовому відрізку, та яка 

емоція повинна бути передана. 

Окрім морфемно-лексичних повторів, у текстах Анни Багряної часто 

вживані повтори синтаксичні, зокрема: епіфора – для експресії переконливості 
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(Їсти мені хочеться. Тепла хочеться… [А. Багряна 2010, с. 73]); з семантикою 

підхоплення – для розширення значення попередньо мовленого висловлювання 

(Аби не кольоровий дивак із бородою довгою, у косу заплетеною, я заплакала б 

зараз, – за собою. За тією собою, яку втратила вже) [А. Багряна 2010, с. 87]; 

дистантні та контактні лексико-синтаксичні повтори: Я не дивлюся, куди я іду. 

Дивлюся на свої ноги. Босі, засмаглі на сонці, брудні від пилу. Іду повільно, але 

ритмічно, ніби заколисую саму себе – в дорозі – іду, іду, іду, іду, 

іду…[А. Багряна 2008, с. 32; А. Багряна 2008, с. 73]. 

Більшість синтаксичних засобів експресивного вираження в аналізованих 

творах, які створюють загальну експресію ідіостилю Анни Багряної, – 

парцельовані речення. Парцельовані речення в текстах письменниці 

підпорядковуються її світоглядним настановам, створюють необхідну 

експресію, особливу авторську поетичну модальність, про що, зокрема, 

свідчить конструкція, винесена в епіграф одного з романів авторки: Можеш 

нічого не казати. Просто почуй мене. І цього вистачить. Подібні конструкції в 

художньому тексті засвідчують зв'язок індивідуально-символічного змісту 

речення з живомовною стихією: Усе байдуже. Тепер. Раптом. Стає. 

[А. Багряна 2010, с. 163], Втомилася. Бути такою. Якою стала. Колись 

[А. Багряна 2010, с. 164], Ми не сварилися. Просто прощалися. І розходилися. 

Ніби назавше. А тоді снилися одне одному. У дивних снах [А. Багряна 2008, 

с. 15]. 

Частотність залучення експресивних мовних засобів в одному текстовому 

відрізку зростає від ступеня значущості сформованої цілі. Максимально 

експресивні текстові структури переростають у цілі експресивні єдності, де 

експресивність синтаксичних одиниць доповнюють фонетичні, лексичні та інші 

елементи. Частовживаною в художніх текстах Анни Багряної є експресивна 

єдність з акцентованими фонетичними та лексичними компонентами: 

– Сю-у-у-у-у-рпр-и-и-и-из! – проспівала [А. Багряна 2012, с. 46]. 

Фонетично експресія спостерігається в якісній та кількісній інтенсифікації 

окремих звуків та звукосполучень, що практично проявляється в емфатичному 
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розтягуванні звука, емфатичному розбитті слова на склади. Реалізація таких 

емфатичних змін відображається в підсиленій вимові звуків, особливо 

наголошених, що надає слову певної ритмомелодики. 

Експресивність вислову інтенсивно увиразнюється завдяки лексемі 

«проспівала» в значенні «сказала». Потреба авторки емоційно виразити думку 

мовця спонукає її фокусуватися не лише на об’єктно-номінативній функції 

слова, але й актуалізувати його суб’єктивно-оцінну функцію шляхом 

накладання нових конотативних смислів на денотативний зміст 

стилістично-нейтральної лексеми. Це приводить до пошуку емоційно-оцінних 

синонімів, які б зуміли передати всю парадигму почуттів та емоцій мовця і 

були б зрозумілі кожному, оскільки є свідченням колективної мовотворчості. 

Експресивна єдність із синтаксичними, фонетичними та лексичними 

компонентами реалізована у такій текстовій структурі: «Відьмо-о-о-о! Ло-о-о-

ови-и-ии мене!» [А. Багряна 2010, с. 52], «Швидше ідииииии, геть – іди – звідси 

– ідииииииии! Аби я – нарешті – за тобою – заплакала – як за мертвим… – 

подумки його благаю» [А. Багряна 2010, с. 190]. Синтаксична експресивність 

текстового уривка реалізовується завдяки явищу парцеляції, чим спровоковано 

розділення двоскладного речення на дві частини: підмет – іменник у кличному 

відмінку – залишився в основній частині, а присудок – дієслово-імператив – 

винесено в парцелят. Лексема «Відьмо-о-о-о!» набуває експресивного 

вираження завдяки суспільно-оцінному негативному семантичному значенню, 

що інтегроване у дитяче мовлення у формі звертання з метою образити, 

спровокувати співрозмовника до дій. Діяти закликає і наступна лексема – 

дієслово наказового способу «Ло-о-о-ови-и-ии <…>!». Фонетичне оформлення 

зазначених лексичних одиниць, що полягає в розтягуванні голосного звука, 

підсилює фокус словесного зображення звертання та спонукання. 

Другий приклад зазначеної експресивної єдності реалізований 

парцельованим складнопідрядним реченням зі значенням мети: Швидше 

ідииииии, геть – іди – звідси – ідииииииии! Аби я – нарешті – за тобою – 

заплакала – як за мертвим… – подумки його благаю. Експресивної значущості 
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додають фонетично оформлені та емфатично інтоновані повторювані лексеми 

«ідииииии – ідииииииии!», які сприяють смисловій конденсації та логічному 

увиразненню. Текстовий уривок розбитий на окремі відрізки авторським 

пунктуаційним знаком – «тире», що формує певний тон мовлення, створює 

почуттєво-напружений семантичний комплекс, сприяє наростанню емоційної 

напруги, передає стан розпачливості, безвихідності, приреченості.  

Характерна для прозового тексту письменниці експресивна єдність з 

домінантними синтаксичними, лексичними та фразеологічними компонентами: 

 – Слухай, забагато виступатимеш – матимеш проблеми, ясно? – 

процідив крізь зуби. 

 – Я…ясно, але… [А. Багряна 2012, с. 186]. 

Незакінчене речення «– Я…ясно, але…» – синтаксична одиниця 

експресивного вираження, вжита для передачі обірваного «пульсуючого 

мовлення» з метою відтворення психологічного стану схвильованості, страху. 

Лексема «виступатимеш» у значенні «говоритимеш» демонструє негативну, 

зневажливу оцінку співрозмовника мовцем. Емоційні слова негативної оцінки 

вживаються в розмовному, просторічному мовленні та перебувають поза 

межами літературної мови. Ужита автором лексема свідчить про важливість 

саме емоційно-оцінної інформації, на відміну від поняттєво-раціональної. 

Набуваючи експресивного тону, названа лексема переходить у ранг лексичної 

експресеми та виконує роль стилістеми тексту. Експресивність лексеми 

підсилюється експресивністю фразеологізму «цідити крізь зуби», значення 

якого пояснює «Словник фразеологізмів української мови»: «говорити неохоче 

або невиразно, ледве розтуляючи рот» [239, с. 757]. Сталий вислів розкриває 

напружений психічний стан мовця. 

Експресивна єдність з окресленими синтаксичними та графічними 

компонентами формується завдяки явищу графічно-знакової деструкції, що 

виявляється в нестандартному використанні графічних засобів. Незвичний 

спосіб подання тексту через графічні особливості привертає увагу читача саме 

до тієї частини речення, яка для автора – найважливіша. 
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Наприклад, усунення відступів між словами не заважає декодуванню 

тексту і водночас посилює напруженість мови, відтворює динаміку живого 

мовлення: У люстро величезне на стіні зазираю. І себе не бачу. Тільки його… 

«…безмежжябезмежжябезмежжя…» [А. Багряна 2010, с. 83]. Це 

словотворення настільки значуще для осмислення і розуміння роману, що 

повторюється в тексті кілька разів: Бог – це просто безмежжя… без любові… 

безмежжя… безмежжябезмежжябезмежжя… [А. Багряна 2010, с. 96], У душу – 

йому – зазирнути хочу. Щось важливе – там – прочитати. Істину якусь. Про 

життя людське. Про своє життя. Про… «безмежжябезмежжябезмежжя…» 

[А. Багряна 2010, с. 84], Об потилицю мою – об спину – слова – вже чуті 

колись – билися:«…безмежжябезмежжябезмежжя…» [А. Багряна 2010, 

с. 123]. Зазначена лексична сполука стає в експресивному плані потужним 

маркером для прочитання всього тексту. Ключем до розуміння її значення є 

парцельовані та приєднувальні речення, що поєднуються з нею. Ці речення 

стають певним фоном, «реквізитом», що доповнюють її експресивну 

організацію. Розуміння явища «безмежжябезмежжябезмежжя» проходить етапи 

розуміння символічних для автора понять: «себе», «іншого» (перше речення – 

парцельоване речення), «Бога» (друге речення – незакінчене речення з 

повтором), «життя» (третє речення – приєднувальне та незакінчене), 

«порожнечі» (четверте речення). 

Високий вияв експресивності відображається в єдності кількох синтаксичних 

компонентів, зокрема парцеляції, повтору та паралелізму: І раптом – 

несподівано зовсім – любов – відчуваю. Бо серце моє – вразливе надто. Бо серце 

його, чоловіка зимового – велике, щедре, безмежне… Бо без любові краси не 

буває на світі… і – музики – не буває… [А. Багряна 2010, с. 113] – ускладнене 

складнопідряне речення (зі значенням причини) із однорідною супідрядністю, 

підрядні частини якого виводяться у парцеляти з метою полегшення 

сприйняття речення і водночас акцентації на концептуально важливих для 

мовця ситуаціях. Емоційна напруженість підкреслюється 

лексично-синтаксичними повторами-концептами для вираження духовної 
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піднесеності («серце», «любов»). А явище паралелізму в основі творення 

підрядних речень зводить їх до однієї чіткої структури і сприяє особливій 

експресії переконання, узагальнення, окреслення єдино правильних суджень. 

Для виразно естетичного опису природи авторка вдається до творення 

неологізмів шляхом основоскладання, що наближає текст до спонтанного 

висловлювання: За вікном – дерева густонасиченозеленолисті – в тривозі 

передосінній здригаються. І – зникають швидко, змінені – іншими… 

[А. Багряна 2010, с. 158] або шляхом нагромадження іменних частин мови 

складених іменних присудків, які, окрім вираження дії, вказують на 

циклічність: Почалися весняні клопоти, голодні будні. Потім літо – збір 

врожаю, зимова тиша і знову – весна… [А. Багряна 2008, с. 39] 

Для змалювання зовнішності персонажа оповідач послуговується методом 

словоскладання: Розцяцькована-розмальована-вбрана-причесана – супутниця 

моя – на випадок, якщо мрію стріне недосяжну [А. Багряна 2010, с. 21]. 

Завдяки такому прийому використовується найменша кількість слів, отже, опис 

спрямований не так на зовнішній вияв особи, як на окреслення її 

внутрішньо-почуттєвого стану [173; 177; 178]. 

Мова прози Анни Багряної наскрізно почуттєва, ритмічна, динамічна, 

перенизана ліричними пасажами. Художньо-естетична й експресивно-виразова 

значущість тексту створена мовними засобами різних рівнів у їхньому 

майстерному поєднанні в єдиному текстовому просторі. 

 

3.4. Засоби експресивності в прозаїстиці Дзвінки Матіяш 

Художня проза Дзвінки Матіяш посідає особливе місце в українській 

літературі не лише завдяки актуальній проблематиці, а й оригінальним 

виражальним засобам, високому поетизму та прозорому символізму. Практика 

перекладачки поетичної спадщини польського поета-священника 

Я. Твардовського знайшла відгук в особливому, духовно-піднесеному почерку 

авторки. В. Герасим'юк так пише про творчість письменниці: «Як і весь 
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нечисленний читацький зал, я мав змогу переконатися, що на початку нового 

століття і тисячоліття в нашій прозі з'явився роман, який заведено називати 

«романом становлення», і він був не для того, аби потішити <…> публіку» 

[Д. Матіяш 2016: В. Герасим’юк, с. 196]. Авторське розуміння та тлумачення 

таких вагомих величин етико-філософської системи, як «Бог», «земля», 

«людина» як творення любові, самоусвідомлення та самозречення підносить 

прозу письменниці до кращих зразків сучасної української літератури.  

Виявлення типових експресивних одиниць, виокремлення домінантних 

експресивних засобів текстового рівня, пізнання їх стилістичного значення в 

художньому мовленні Дзвінки Матіяш дає можливість окреслити 

індивідуально-авторську мовну картину світу письменниці. Утілення 

емоційно-експресивної та комунікативно-прагматичної функцій художніх 

структур реалізоване вживанням текстових одиниць лінгвостилістичної 

системи мови – експресивних єдностей з домінантними синтаксичними 

елементами (конструкціями з повторами, парцельованими конструкціями, 

риторичними запитаннями), акцентованими фонетичними та лексичними 

елементами. 

Більшість експресивно наснажених мовленнєвих структур в ідіостилі 

Дзвінки Матіяш – конструкції з повторами, контактними (у межах одного 

речення: <…> не можу без Твоєї опіки, без Твоєї води, без Твого тепла, а Ти 

залишаєш мене наодинці із незрозумілими мені природніми 

явищами…[Д. Матіяш 2015, с. 38], Я знала, що то хустка бабуні Марії – дуже 

тепло було в тій хустці [Д. Матіяш 2016, с. 29], у межах суміжних речень: Це 

все – земля, яку я люблю. Земля моїх батьків, дідів, прадідів і прапрадідів. 

[Д. Матіяш 2015, с. 4]) та дистантними (у межах ширшого контексту: Я хотіла 

б мати кота. Пухнастого і з товстим хвостом. Кота, що гуляє, як сам знає 

[Д. Матіяш 2015, с. 13]). Серед аналізованих конструкцій виділяємо:  

1) анафору – що слугує важливим композиційно-кульмінаційним 

чинником (Любов більша за умови. Любов довготерпелива [Д. Матіяш 2015, 

с. 3], Ти співаєш, коли повертаєшся з буряків додому. Коли доїш корову, 
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співаєш, коли пасеш череду. Співаєш, коли підгортаєш картоплю і рвеш пирій 

для гусей. Співаєш, коли місиш тісто на хліб. Співаєш, коли колишеш дітей. 

Співаєш, коли журишся [Д. Матіяш 2016, с. 11]);  

2) епіфору – відіграє інтенсифікувальну роль при завершенні та 

висновковості висловлювання (Моє життя щасливе. Мені хочеться, щоб люди 

навколо також були щасливі [Д. Матіяш 2015, с. 3]);  

3) хіазм – слугує для симетричного, гармонійного відображення дійсності 

(Бабуня з нами живе, вона вміє розказувати казки й іще багато чого вміє 

[Д. Матіяш 2015, с. 7]);  

4) підхоплення – для активізації змісту попереднього висловлювання (Я 

дуже пам'ятаю, що в школі мені не подобалося писати твори на задані теми. 

На задані теми не доводилося писати, на щастя, хоча, може, з цього ще могло 

би вийти щось непогане [Д. Матіяш 2015, с. 15], Тепер нарешті вона розуміє, 

що старість – це неквапність. Неквапність рухів, думок, кроків [Д. Матіяш 

2016, с. 74]). 

Експресивність вислову інтенсивно увиразнюється завдяки поєднанню 

кількох експресивних складників на синтаксичному рівні мови. Частовживаною 

є експресивна єдність із кількома синтаксичними компонентами, як-от: 

повтором та риторичним запитанням при відтворенні портретних 

характеристик персонажа: Я дивлюся на твою фотографію, бабуню, і 

дошукуюся подібностей між твоїм і моїм обличчям. Адже щось зовнішнє 

мусить нас об'єднувати. Може, це коса зморшка між бровами? У мене вона 

майже непомітна, але минуть роки, і вона поглибшає. Може, тоді я побачу на 

твоїй фотографії те, що для мене сьогодні закрито. Може, тоді я більше 

знатиму про тебе? [Д. Матіяш 2016, с. 12]; Уявляю свою руку в твоїй руці. Мої 

руки схожі на руки твоєї дочки, вузлуваті пальці. Може твої руки такі самі, 

бабуню? [Д. Матіяш 2016, с. 10]. Обидва текстові фрагменти мають однакову 

структуру: «розповідне речення» – «питальне речення» з модальністю 

припущення, засвідченою вставним повторюваним словом «може». Опис 

зовнішності персонажа при цьому відбувається через призму розуміння 
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авторського «Я», власних переживань мовця, його спогадів та самопізнання, на 

що вказують вислови між твоїм і моїм обличчям, кореляційні варіантні 

повтори – свою руку – мої руки – руки твоєї дочки – твоїй руці – твої руки. 

Недзеркальні, змінені, семантично розширені повтори стають 

логіко-семантичним опертям для прочитання та розуміння тексту, 

емоційно-експресивними константами для усвідомлення художнього 

світосприйняття автора. Інтимізаційне значення ніжності почуттів та глибокого 

суму від втрати посилює звертання-демінутив бабуню. 

Часто автор для адекватного змалювання зовнішнього або 

характерологічного портрета персонажа звертається до прийому внутрішньої 

діалогічності: Я заплющую очі й намагаюся уявити тебе. Якого ти була 

зросту? Сто шістдесят сантиметрів? Мабуть, кароока і темноволоса 

[Д. Матіяш 2016, с. 9]; Я не знаю, чи там були твої речі. А що ти носила, 

бабуню? Мабуть, у тебе ніколи не було сукні, ти ходила тільки у спідницях. 

Темні у будень, яскраві рясні у свято, до церкви? [Д. Матіяш 2016, с. 10]; Ти 

дивишся не в об'єктив, ти дивишся кудись дуже далеко. Куди ти дивишся, 

бабуню? І що ти бачиш? [Д. Матіяш 2016, с. 9], У мене з трояндами багато 

спільного. Я трохи троянда. А троянди такі красиві. А хіба я красива у цьому 

кріслі? І сама собі відповіла, що красива. Й усміхнулася вперше за багато днів 

[Д. Матіяш 2016, с. 20]. Експресивність наведених конструкцій відображається 

в інтенсифікації питальних речень, а також наявних лексичних одиниць та 

словосполучень із семантикою роздумів, припущень, здогадок (я не знаю, 

мабуть, намагаюся уявити тебе), що засвідчує процес внутрішнього діалогу – 

процес постійного внутрішнього спілкування з самим собою (сама собі 

відповіла). 

Опис людини в текстовій структурі нерідко супроводжується описом 

природи чи архітектури. Містком для такого переходу є синтаксичний 

варіантний анафоричний повтор: Я не знаю, чи ти також співала у церковному 

хорі. Я навіть не знаю, у якому році в селі зруйнували церкву. Знаю тільки, що 
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вона здійнялася у повітря і повисла над цвинтарем. Знаю, що вона й досі 

висить над цвинтарем, а часом над курною дорогою в містечко [Д. Матіяш 

2016, с. 17]. Повторюється предикат головної частини складнопідрядного 

речення зі з'ясувально-об'єктною семантикою, а отже – опорне слово, з яким 

тісно пов'язана вся підрядна частина. Тобто цей відрізок речення є ключовим 

для розуміння, а його кількаразове варіантне повторення сприяє 

максимальному експресивному вираженню. Експресивному акцентуванню 

також сприяє й антонімічна природа повтору (не знаю – знаю). Зміст предиката 

головної частини речення (знаю) із семантикою категоричності, реальності 

(двох останніх речень наведеного текстового фрагмента) вступає в 

семантичний «конфлікт» зі змістом підрядної частини, предикативний центр 

якої (вона (церква) здійнялася; вона (церква) висить) у семантичному плані 

виражає нереальне відношення до дійсності. Таке протиставлення є дуже 

виразним, своєрідним психологічним прийомом впливу на читача.  

Психологічність у поєднанні з поетичною метафоричністю, ритмічністю 

мови, ліризмом наближує авторський текст до «поезії у прозі»: Чому твій голос 

так болить у мені, бабуню? Я би хотіла почути відповідь, я кладу руки собі на 

груди, я не чую, як б'ється у мене серце. Тільки чую, як дихає твій голос у мене 

під шкірою. Тебе дуже багато в мені бабуню, дивно, що я раніше про це не 

знала. Дізналася тільки тоді, коли у мені заболів твій голос. Ти так болиш у 

мені, бабуню, так болиш, це зовсім недавно почалося. Я думаю, що цей біль – 

ознака зрілості, те про що знають усі жінки і розповідають про це очима» 

[Д. Матіяш 2016, с. 12]. Орнаментику поетичності прозової мови становлять 

варіантні повтори-метафори (голос болить, голос дихає, голос заболів, 

розповідають очима), метафоричні конструкції (твій голос дихає у мене під 

шкірою, тебе дуже багато в мені, ти так болиш у мені). Така повторюваність 

у тексті зорієнтована на сентиментальність вираження та сприйняття, 

чуттєвість висловлення, глибоку психологічність, служіння та популяризацію 

цінностей краси та почуття. 
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Нерідко в художніх текстах простежуємо експресивну єдність з 

акцентованими синтаксичними та фонетичними компонентами: «Залізо має 

червоний колір, воно таке, як королівська мантія. Червоний колір – колір 

королів, тому мені нічого боятися» [Д. Матіяш 2016, с. 89]. Повтор у складі 

текстового фрагмента корелює з емфатичним повтором звукосполучень (колір – 

колір королів) у складі повторюваного компонента, що сприяє його 

ускладненню для прочитання, отже, акцентуванню, наголошенню та яскравому 

експресивному забарвленню. Така алітерація здатна експресивно передавати 

авторські почуття вагомості сказаного та викликати відповідні емоційні реакції 

у читача. 

Експресивність мови художньої прози Дзвінки Матіяш представлена також 

рядом синтаксичних конструкцій з парцельованими та приєднувальними 

реченнями. Особливого вираження експресії «досягають переміщенням 

змістового центру конструкції на неочікувану позицію» [90, с. 40], з чим 

пов'язана зміна актуального членування речення, перенесення рематичного 

центру на парцелят. Явище парцеляції спричиняє не стільки граматичне 

відокремлення компонентів речення, як семантичне. Парцельований компонент 

набуває змістової автономності, значущості та експресивної виразності. 

Парцелюються зазвичай опосередковані означення простого речення (Ми йдемо 

однією дорогою, тримаючись за руки. Міцно [Д. Матіяш 2015, с. 3]; обставини, 

виражені дієприслівниковим зворотом (Творити діла Милосердя. Не думаючи 

про себе [Д. Матіяш 2015, с. 32]). Парцельовані фрагменти речення – короткі, 

непоширені, а тому звучать напружено і виразно, потужно в експресивному 

плані. Що ж стосується парцеляції складних речень, то їх громіздка структура 

сприяє легшому розпаду на частини, оскільки реципієнт все одно подумки 

розбиває їх на блоки. Тому складні парцельовані речення наділені дещо іншим 

експресивним навантаженням, а саме ефектом роз'яснення, послідовного 

наростання думки: Вчора я довго не міг заснути, Марто. Думав про різні речі. 

Думав про своє життя. Про те, що я зробив і чого не зміг зробити, хоча й 

дуже хотів. А дечого не зробив через лінивство і різні страхи [Д. Матіяш 2016, 
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с. 62]; А ще я зрозумів, коли ми вечеряли млинцями зі смородиновим варенням, 

що ми живемо не по-царськи, а дуже бідно. І засмутився. Бо мені стало жаль 

бабуні. І жаль, що я не можу дарувати їй такі троянди щодня. А тільки раз на 

рік. [Д. Матіяш 2016, с. 70]; Я не могла уявити, що мене не могло бути. Адже 

світ зі мною такий прекрасний. І такий більший. [Д. Матіяш 2016, с. 98]. 

Парцельовані речення з відділеними однорідними членами речення 

відображають увагу автора до деталей, надають тексту певного 

ритмомелодійного плану вираження: Так, матусю, я завжди приходитиму 

додому з трояндами. Білими. Червоними. Рожевими. Жовтими. [Д. Матіяш 

2016, с. 15]; Я навіть не знаю чого я боявся. Мабуть, усього. Життя. Людей. 

Озера, бо у глибокій воді можна потонути. [Д. Матіяш 2016, с. 135]. Основна 

функція парцельованої структури – виділення і наголошення, додаткового 

акцентування вміщеної в ній інформації. 

Приєднування як засіб експресивного вираження прозового тексту виконує 

функцію додаткового інформування, доповнення та уточнення (Яке у Вас 

красиве волосся. І досі. [Д. Матіяш 2016, с. 70], Ніколи не носила темних 

окулярів. Навіть на пляжі. [Д. Матіяш 2016, с. 73], Отож вона приготувалася 

просто чекати. Скільки треба. Навіть довго. [Д. Матіяш 2016, с. 142], Вона 

знову вимкнула телефон. «На пів години», але витримала п'ятнадцять хвилин. 

А може й менше. [Д. Матіяш 2016, с. 148]. Приєднувальні конструкції мають 

відкритий ряд, чітко зафіксовану позицію та відзначаються почасовістю, тобто 

вони виникають у висловленні пізніше, ніж основна інформація. Як видно з 

попереднього прикладу – дві частини речення мають різну часову 

прив'язаність: перша – до неактуального теперішнього часу, що передає 

значення певних постійних станів (Яке у Вас красиве волосся), друга – до 

актуального теперішнього часу, що реалізує конкретно-ситуативний вияв дії у 

момент мовлення (І досі (є)). 

Засобом експресивного вираження мовностилістичних одиниць у прозі 

Дзвінки Матіяш є деструктивна організація тексту [173]. Зокрема, 

графічно-знакова деструкція характеризується тенденцією до часткової або 
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абсолютної відсутності пунктуаційних знаків (…Господи я би хотіла писати 

книжки для Тебе можливо Ти їх читатимеш вранці удень надвечір коли тобі 

сподобається……[Д. Матіяш 2015, с. 62]), а також великих літер на початку 

речення (і можливо цього буде достатньо я би дуже хотіла знати чи цього 

буде достатньо щоб більше мені нічого не доводилося робити 

бо можна людей рятувати книжками хоча такі книжки дуже рідко 

пишуться але це дуже щедрий дар мені дивно що я навіть наважуюся про це 

думати але знаєш Господи люди повинні рятувати одні одних можна це 

робити тим що ми говоримо тим що ми пишемо тим що ми думаємо хоча 

тільки від тебе залежить чи щось із цього вийде…[Д. Матіяш 2015, с. 62]). 

Складність розуміння тексту полягає в складності його прочитання, 

оскільки не відразу можна виділити предикативні частини. Це змушує 

реципієнта читати текстовий уривок повторно, а отже, заглиблюватися в його 

зміст: …страх такий на мене надходить часом що ми з тобою там не 

побачимось розминемося що я тебе не знайду коли до тебе прийду то ти мене 

зустрінь щоб ми з тобою більше не губилися щоб ми були удвох так мені жаль 

що коротко ми пожили з тобою у нашому домі в лісі так мало потім уже і 

сміхом у нас пахнути перестало тільки ледь-ледь по самих кутках то я все 

ходила до твого сміху принюхувалась до галоччиного та журилась і все більше 

моєю журбою пахло і квіти я такі зажурені вишивала стебла їхні аж пальці 

мені кололи приготуй дім для мене щоб було нам куди піти коли я до тебе 

прийду хочу щоб ти чекав на мене веселкою хотіла би прийти до тебе… 

[Д. Матіяш 2015, с. 157]. Такий мовно-стилістичний прийом передає потік 

свідомості героя, внутрішнє мовлення, яке відзначається недискретністю. Через 

порушення пунктуаційних норм української мови автор прагне поставити 

внутрішній зміст тексту вище від його графічної форми. 

Структурно-семантична деструкція передбачає зміщення не лише в 

формальній, але й у змістовій структурі речення, і пов’язана з порушенням 

законів логічного мислення: А тепер у мене немає нічого ні для кого. У мене 

навіть себе немає для себе самої. [Д. Матіяш 2016, с. 28]; Віддати останнє й 
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залишитися без нічого і без нікого. Але із собою. Ми підемо зі мною в кіно. Ми 

підемо зі мною кататися в метро. Ми підемо зі мною їсти фруктове морозиво. 

<…> Потім ми зі мною підемо вулицею з відчуттям, що все у нас складається 

якнайкраще. [Д. Матіяш 2015, с. 53]. 

Комунікативна деструкція передбачає таке оформлення тексту, яке 

найбільш відповідає його функціонуванню в усному дискурсі. Світосприйняття 

людиною окремих життєвих епізодів, покрокове розгортання подій мають 

відображення і в мовному вираженні: Я розгортаю руками жар і беру в руки 

залізний прут. Допоможи мені його нести, Господи, так, як Ти ніс хрест. 

Роблю перший крок. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. Другий. По 

множеству щедрот твоїх очисти беззаконня моє. Третій. Найпаче обмий мене 

з беззаконня мого. Четвертий. І від гріха мого очисти мене. П'ятий. Бо 

беззаконня моє я знаю. Шостий. Я все знаю про себе, Господи. Сьомий. Гріх мій 

завжди переді мною. Восьмий. Проти тебе єдиного я згрішила. Дев'ятий. Але 

ти не залишиш мене, тому що любиш. Я кидаю залізний прут на землю 

[Д. Матіяш 2016, с. 89]. Відтворене речення Роблю перший крок, другий, 

третій, четвертий… – розповідне за метою висловлювання, реальної 

модальності, на що вказує індикативна форма дієслів у ролі предиката 

(розгортаю, беру) – корелює з усім текстовим уривком, переважна більшість 

речень якого – спонукальні, ірреальної модальності, про що свідчать 

дієслова-присудки потенційної дії наказового способу (допоможи, помилуй, 

очисти, обмий). Частини парцельованої конструкції мають дистантні позиції, 

чим постійно змінюють вектор спрямованості дій у мовленні: від адресації 

волевиявлення до інформування. Такі зміни мають експресивне значення: 

посилюють напруженість мовлення, загострюють увагу читача, змушують 

співпереживати. Останнє речення текстового уривка корелює з першим, 

обрамлюючи і завершуючи експресивно навантажену змістову картину. 

Синтаксичний дистантний повтор – рамкова конструкція – творить певну 

ритмомелодійну архітектоніку тексту, структурою нагадує коло, таким чином, 

створює відчуття повернення до першооснови, до найголовнішого для автора. 
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Повтор – варіативний, навіть антонімічний (беру залізний прут – кидаю 

залізний прут), тому, утворюючи коло, не замикає його. Експресивність такої 

будови передає внутрішні настанови письменниці: повернення до початку не 

означає відсутність змін, що їх приносить пройдений шлях. 

Мова прозових творів Дзвінки Матіяш відзначається глибоким 

символізмом. Зокрема, наскрізно проглядається релігійна символіка в ідіостилі 

письменниці: Марія – прекрасне ім'я. Воно не має ні початку, ні кінця, воно як 

ріка. Глибока і мудра ріка. Дуже смиренне і величне ім'я. Ім'я Богородиці. Ім'я 

моєї матері. Ім'я матері моєї матері. Ім'я багатьох матерів [Д. Матіяш 2016, 

с. 9] – експресивна єдність з кількома видами повтору на синтаксичному рівні 

мови: епіфора – 2 і 3, 6–8 речення (повтори-символи «ріка», «мати»), 

підхоплення – 4 і 5 речення (повтор-символ «ім'я»), анафора 5–8 речення 

(повтор-символ «ім'я»). «Марія» – релігійний символ, концептуально важливий 

щодо змісту тексту, виступає синонімом до слів «ім'я», «ріка», «мати», а 

відповідно семантично прирівнюється до них. Отже, лексема «Марія» на 

початку першого речення, корелюючи з лексемою «матерів» у кінці 

останнього, утворюють ще один тип повтору – рамкову конструкцію. 

Потужність такої експресивної єдності – надзвичайна – забезпечує гармонійну 

цілісність тексту, створює емоційну напруженість, посилює внутрішній зміст, 

передає схвильованість та піднесеність мовлення [176]. Порівняймо також роль 

таких повторюваних лексем-символів, як вогонь, дощ, сіль і земля, троянда в 

структурі тих чи тих синтаксичних конструкцій з метою розгортання, 

динамізації оповіді: вогонь як зцілення: Вогонь у печі горить дивлюся на нього і 

очі відпочивають любила на вогонь дивитися як очі у мене від шиття боліли то 

не було кращого ліку ніж при вогні посидіти… [Д. Матіяш 2015, с. 130], дощ як 

свобода: мій дім там, де йде дощ, а дощ іде всюди [Д. Матіяш 2016, с. 127]; сіль 

і земля як основи буття: А потім я підросла й почула слова про сіль землі, чи 

прочитала, вже не пам'ятаю, і тоді подумала, що я того й збираю у себе сіль 

із самого малечку, бо мені хочеться бути сіллю землі [Д. Матіяш 2016, с. 182], 
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Прийде час думати про землю, бо ми сіль і земля, знаєте, ми сіль і земля 

[Д. Матіяш 2016, с. 182]; троянда як порятунок: Земля на острові троянд 

незвичайна, і запах троянд, яким вкритий увесь острів, лікує найтяжчі хвороби 

[Д. Матіяш 2016, с. 66]; Ніно думає, що вона хотіла б носити вінок із троянд, 

які розцвіли на кущі, що її врятував [Д. Матіяш 2016, с. 78]. 

Художні тексти Дзвінки Матіяш відзначаються винятковою експресивною 

спрямованістю, глибокою психологічністю, символічністю, медитаційністю 

завдяки своїй особливій структурній організації. Передача авторських інтенцій 

досягається найрізноманітнішими поєднаннями різнорівневих мовних одиниць 

експресивного значення, проте з помітним превалюванням повторюваних 

структур на синтаксичному рівні мови. 

 

Висновки до третього розділу 

Система художнього тексту виявляє найрізноманітніші мовотворчі 

інтенції автора, його роздуми й узагальнення, його способи діалогу із читачем. 

Мовна експресивність у цьому відношенні становить внутрішньо притаманну 

тексту енергію, яка забезпечує цей міжособистісний комунікативний зв’язок. 

Такою енергією може бути наділений будь-який мовний знак будь-якого 

мовного рівня: фонетичного, лексичного, фразеологічного чи синтаксичного. 

Мовні одиниці експресивного значення створюють інтонаційну та звукову 

виразність тексту, забезпечують його динамічність, розкривають 

семантико-граматичну гнучкість мови. Експресивні одиниці мають здатність 

розкривати свій мовно-естетичний та емоційно-виразовий потенціал, 

вступаючи в стилістичні відношення з іншими експресивно значущими 

одиницями в межах однієї текстової платформи, чим формують одиницю 

вищого текстового рівня – експресивну єдність. 

Проза Юрія Винничука наскрізно експресивна, що досягається широкими 

можливостями художньої мови письменника. Основним показником 

експресивного значення тексту є незакінчене речення та його роль у 
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монологічному та, особливо, у діалогічному мовленні. Саме творчо 

організований художній діалог здатний передати розмовне спонтанне 

мовлення, максимально точно відтворити ситуацію повсякденного спілкування, 

наблизити авторську вигадку до буттєвих подій. Діалог, за своєю природою, є 

експресивним, оскільки його функціонування не обмежується лише в межах 

тексту. Автор завдяки діалогічному мовленню проектує спілкування 

персонажів, водночас – передбачає діалог тексту із читачем, свій діалог із 

читачем. Незакінчене речення в складі діалогу відіграє роль додаткового, проте 

необхідного, виразно експресивного складника. Незакінчене речення 

функціонує в складі експресивних єдностей поруч із лексико-морфологічними 

повторами, парцельованими та приєднувальними реченнями. Основний 

механізм творення мовної експресії прозового тексту Юрія Винничука – 

елімінація необхідних текстових складників, що через експресію форми 

відображає експресію змісту. 

Поетичність художнього тексту Анни Багряної реалізована синтаксичною 

ритмічністю, симетричною вторинною ритмічністю, словесно-акустичною 

інтеракцією як синтезом мистецтв. Експресивність, що є визначальною рисою 

тексту авторки, сформована синтаксичними моделями, запозиченими із 

розмовного мовлення, – парцельованими реченнями (у найчастотнішому 

вживанні), незакінченими реченнями, реченнями з лексико-морфологічними 

повторами символічного значення. З метою утвердження 

експресивно-прагматичної цілі активно вживаються експресивні єдності з 

акцентованими фонетичними та лексичними елементами; синтаксичними, 

фонетичними та лексичними елементами; синтаксичними, лексичними та 

фразеологічними елементами; актуалізованими синтаксичними та графічними 

елементами; кількома синтаксичними елементами тощо. Художньо-естетичне 

змалювання природи та зовнішності персонажів досягається шляхом творення 

індивідуально-авторських лексем і націлене на емоційно-психологічне 

сприйняття. Проза авторки – це вишукано написана історія людських 

хвилювань, поривань і пристрастей.  
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Експресивність мовлення прозових текстів Дзвінки Маріяш досягається 

активним вживанням синтаксичних експресивних одиниць: речень з повтором, 

парцельованих та приєднувальних речень, питальних конструкцій. Окреслення 

експресивної єдності з актуалізованими синтаксичними елементами (повтором 

та риторичними запитаннями) сприяє відтворенню психологічних портретів 

персонажів. Пізнання характеристик «інших» сприймається через «власне «Я» 

мовця. Згущення питальних конструкцій відтворює внутрішню діалогічність, 

роздуми, самопізнання. Деструктивна організація тексту сприяє максимальному 

його експресивному вираженню. Символічність змісту, ліричність та 

метафоричність мови наближує прозовий текст до «поезії у прозі». 
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ВИСНОВКИ 

Теорія мовної експресивності, незважаючи на ряд досліджень в 

українському та зарубіжному мовознавстві, лишає нерозв’язаною низку питань 

стосовно системності функціонування засобів синтаксичного рівня мови в 

межах авторського художнього тексту, а також реалізації експресивної функції 

мови шляхом увиразнення синтаксичних одиниць фонетичними, лексичними, 

фразеологічними експресивно маркованими структурами.  

Експресивність ми розглядаємо як складну лінгвостилістичну категорію, 

сформовану на основі синтезу психічних, соціальних і внутрішньомовних 

факторів, що виявляється як інтенсифікована виразність мови і постає у 

виразово-зображальних властивостях мови, закладених у її лексичних, 

словотвірних, граматичних і стилістичних засобах.  

На синтаксичному рівні, як показали спостереження, особливу роль у 

вираженні експресії відіграють незакінчене речення, парцельоване речення та 

речення з повтором, які становлять мовну реалізацію речення-висловлення й 

утворені за принципом мовної надлишковості або мовної компресії. Зазначені 

синтаксичні одиниці є ефективними засобами організації 

образно-композиційних структур художнього тексту, що спостережено на 

основі аналізу 1200 експресивно маркованих одиниць синтаксичного рівня 

мови в прозових творах Юрія Винничука, Анни Багряної, Дзвінки Матіяш.  

Найхарактернішими синтаксичними конструкціями аналізованого 

матеріалу, покликаними реалізувати експресивну функцію мови, є структури 

незакінчених речень (засвідчено 394 синтаксичні експресеми), парцельованих 

речень (410 синтаксичних експресем) та речень із повтором (396 синтаксичних 

експресем). 

Незакінчені речення художньої прози Ю. Винничука, А. Багряної та 

Д. Матіяш представлені структурами з характерними препозиційними, 

інтерпозиційними та постпозиційними межами обривання 

семантико-синтаксичної структури. Проте детальний огляд ілюстративного 
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матеріалу засвідчує неоднакову частотність вживання різних незакінчених 

побудов. Так, у прозі Ю. Винничука маємо 56 % постпозиційних незакінчених 

речень, 33 % – інтерпозиційних, та 11 % – препозиційних; А. Багряної – 42 % – 

постпозиційних, 37 % – інтерпозиційних, 21 % – препозиційних, Д. Матіяш – 

46 % – постпозиційних, 40 % – інтерпозиційних, 14 % – препозиційних, – від 

загального кількісного показника зазначених синтаксичних одиниць у межах 

ідіолекту кожного окремого письменника. Саме постпозиційна ознака 

переривання семантико-синтаксичної структури є характерологічним 

показником самого незакінченого речення як мовно-мовленнєвого феномена, 

оскільки передає властиву йому експресивність, відображену в інтонаційному 

та смисловому значенні незавершеності. 

Змістовий план вираження мовної експресивності незакінчених речень у 

рамках художнього дискурсу представлений: а) зовнішньопричиннєвими 

ознаками – властиві тим незакінченим реченням, чиє функціонування в тексті 

пов’язане з особливою комунікативною ситуацією, за якої мовлення 

супроводжують незалежні від мовця ситуативні обставини (наприклад, 

зовнішнє втручання в процесі мовлення). Основна текстова сфера побутування 

речень-висловлень цього типу – діалогічне мовлення. 

б) внутрішньопричиннєвими ознаками – незакінчені речення, реалізовані в 

комунікативній ситуації, доповненій психологічними переживаннями, 

емоційними коливаннями, ситуативно-настроєвими характеристиками мовця. 

Вибір незакінчених синтаксичних одиниць з певними 

експресивно-змістовими ознаками пов’язаний з прагматико-волюнтативними 

намірами мовця-автора. Так, у текстах Ю. Винничука незакінчені речення 

частіше служать інструментом змалювання ситуативної комічності, що виникає 

в процесі недомовленості за умови внутрішньої діалогічності, хезитаційних 

пауз, передачі живого мовлення, раптової подієвості (61 % від загальної 

кількості незакінчених речень у тексті), рідше – для змалювання складних 

мисленнєвих процесів та глибоких психологічних переживань (39 %). А саме 

незакінчене речення постає мовною стилістемою прози Ю. Винничука, адже 
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58 % виявлених експресивних одиниць синтаксичного рівня мови в текстах 

письменника – незакінчені конструкції. 

Натомість проза А. Багряної та Д. Матіяш не тяжіє до частої елімінації 

синтаксичних структур і представлена незакінченими реченнями з показником 

24 % та 14 % від загальної кількості відповідно. Основна роль незакінченого 

речення в тексах авторів – маніфестувати виразну емоційність, схвильованість, 

психологічну маркованість мовленого, динамічний перебіг думки мовців. 

Іншою стилетвірною часто вживаною синтаксичною одиницею 

мовленнєвого походження є парцельоване речення, чиє інтонаційно-графічне 

деструктивне окреслення формує експресивність вираження і сприйняття 

мовленого. Вивчений матеріал показав основні тенденції творення окреслених 

одиниць: явищу парцеляції можуть підлягати всі частини речення, але 

переважно його присудкова частина (завдяки своїй відносній самостійності у 

реченні). Художньо-естетична цінність парцельованих речень у розглянутих 

текстах письменників полягає в особливій динамічності, оскільки для кожного 

відділеного фрагмента речення характерні окремі значущість змісту, відносна 

інтонаційна завершеність і певна комунікативна самостійність.  

Парцельовані конструкції є домінантними експресивними 

репрезентантами прози А. Багряної і становлять 64 % від загальної кількості 

синтаксичних засобів експресивного вираження, притаманних її тексту. 

Функціональний діапазон експресивного значення парцельованих структур 

мовостилю авторки враховує динамічність викладу, точність, категоричність і 

прагнення оповідача акцентувати концептуально значущі змістові фрагменти 

(за умови парцеляції присудка), раптовість виникнення думки, передання 

психологічної напруги внутрішнього монологічного мовлення (за умови 

парцеляції підмета), детальність (при парцеляції обставин), ліричність, 

поетичність мови, медитативну тональність тексту (при сегментації означень) 

тощо.  

Для Ю. Винничука явище парцеляції уможливлює передачу авторських 

відступів-роздумів чи емоційного уточнення в межах тексту і становить 17 % 
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від усієї кількості аналізованих синтаксичних експресем. У прозі Д. Матіяш 

парцельовані речення покликані передати діаметрально протилежні 

експресивно-прагматичні значення: симетричну та ритмічну рівновагу тексту і 

водночас динамічність і покроковість наростання думки, емоції тощо. А їхній 

кількісний показник щодо інших описаних експресивних компонентів – 25 %.  

Емоційну виразність авторського тексту доповнює синтаксична одиниця 

іншої якості – речення з повтором, що з лінгвістичного погляду 

характеризується кількаразовою появою мовного елемента в межах певного 

текстового проміжку, а з стилістичного – як виразний засіб творення особливої 

авторської субмови з вагомим експресивним впливом. У художніх текстах 

синтаксичний повтор буває подвійним, потрійним, багаточленним за 

кількісним показником, точним і варіативним за лексико-семантичним 

наповненням, сумісним та дистантним за позицією в тексті, стилістично 

означеним у таких фігурах, як анафора, епіфора, хіазм, підхоплення, рамкова 

конструкція. Лексико-синтаксичний повтор як виразний чинник експресивного 

значення в текстах Д. Матіяш характеризується кількісним показником 61 % 

порівняно із іншими стилістично-синтаксичними засобами, що визначає його 

як характерологічну особливість експресивності текстової системи авторки. 

Експресивно-функціональна роль повторів у творах письменниці – 

забезпечувати єдність структури тексту, утворювати додаткову 

лексико-семантичну і символічну означеність, симетричну замкненість (хіазм), 

бути композиційно-кульмінаційним засобом (анафора), показником 

експресивно-виразної завершеності (епіфора), демонструвати зв’язок 

авторського тексту з фольклорно-пісенною традицією (підхоплення), 

утворювати певну мелодійну організацію тексту (рамкова конструкція).  

Повтор у прозі Ю. Винничука побутує в структурі паралелізмів для 

позначення настроїв мовців, а також у відображенні повсякденного мовлення. 

Показник – 22 % від загальної кількості усіх синтаксичних експресем.  

У творах А. Багряної повтор має виразно авторську символічну природу. 

Так, завдяки дистантному варіативному повтору (Надія – надіятися – 
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безнадійна – надійно – з надією) створюється необхідна психологічна, 

асоціативно-символічна настроєвість усього тексту. Загалом речення з 

повтором є частиною індивідуальної експресивності художнього дискурсу 

письменниці з частотністю вживання серед експресивно маркованих 

синтаксичних одиниць – 25 %.  

У роботі простежено особливості поєднання синтаксичних експресем з 

виразними чинниками експресивного вираження на фонетичному, лексичному 

та фразеологічному рівні. Експресивні одиниці мають здатність розкривати свій 

емоційно-виразовий та стилістичний потенціал, вступаючи в 

художньо-естетичні відношення з іншими експресивно значущими одиницями в 

межах однієї текстової площини, чим формують одиницю вищого текстового 

рівня – експресивну єдність. Отже, експресивну єдність можемо визначити як 

експресивну одиницю текстового рівня мови, сформовану поєднанням 

фонетичних, лексичних, фразеологічних та синтаксичних експресем з 

превалюванням тих чи тих у рамках одного текстового відрізку, залежно від 

окремої текстової ситуації, художньо-естетичних настанов автора, 

експресивно-прагматичних та лінгвостилістичних завдань твору. 

Установлюються особливі доповнювальні експресивно-виражальні зв’язки між 

синтаксичними, фонетичними, лексичними та фразеологічними одиницями 

мови, що мають на меті увиразнити мовно-естетичне значення окремого твору 

чи ідіолекту окремого автора.  

На підставі здійсненого аналізу фактичного матеріалу виділено 9 моделей 

експресивних єдностей. Зокрема, у творах Ю. Винничука фіксуємо такі єдності: 

а) експресивна єдність на основі синтаксичних та лексичних елементів, 

репрезентована емоційно-оцінними діалектними лексемами в структурі 

незакінченого речення; б) експресивна єдність на основі різних типів 

синтаксичних компонентів та лексичних структур, відображена антонімічними 

лексемами, емоційно-оцінними номінаціями у структурі парцельованого 

речення та синтаксичного паралелізму; в) експресивна єдність на основі кількох 
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синтаксичних структур, як-от: незакінчених речень, речень із повторами, 

нагромадження питальних конструкцій. 

В основі експресивних єдностей художнього тексту Ю. Винничука 

найчастіше перебуває незакінчене речення (67 %) порівняно з іншими 

одиницями експресивного синтаксису.  

Художні тексти А. Багряної репрезентовані такими експресивними 

єдностями: а) експресивна єдність на основі синтаксичних, фонетичних та 

лексичних компонентів (цю модель утворюють графічні позначення кількісної 

інтенсифікації голосних звуків для увиразнення словесного зображення дії чи 

явища, емоційно-оцінна лексика в межах парцельованого речення); 

б) експресивна єдність на основі синтаксичних, лексичних та фразеологічних 

компонентів, що включає емоційно-оцінну лексику, фразеологічні одиниці в 

структурі незакінченого речення; в) експресивна єдність, утворена 

синтаксичними структурами, наприклад, незакінченими реченням або реченням 

із повторами, та графічними компонентами, зокрема особливим оформленням 

мовлення, відображеним у злитті слів або авторській пунктуації; г) експресивна 

єдність на основі різних типів синтаксичних експресем: парцельованого 

речення, речення з повтором, синтаксичного паралелізму.  

Найвиразнішим експресивним компонентом експресивних єдностей прози 

авторки є парцельоване речення (53%), у межах якого найчастіше й 

функціонують експресивні одиниці інших мовних рівнів. 

У текстах Д. Матіяш простежуємо такі експресивні єдності, як-от: 

а) експресивна єдність на основі кількох типів синтаксичних структур, зокрема 

речень з повторами та риторичних запитань; б) експресивна єдність на основі 

синтаксичних та фонетичних компонентів, приміром алітерація в межах 

речення з повтором. 

У процесі аналізу текстів авторки речення з повтором виявлено як 

основний синтаксичний компонент експресивних єдностей (61 %), а отже, – 

характеристичний стилетвірний засіб її ідіолекту.  
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Вивчення системно-структурних та функціонально-семантичних аспектів 

експресивно маркованих синтаксичних одиниць українського художнього 

прозового тексту, хронологічно окресленого літературним процесом останнього 

десятиріччя, дало змогу поглибити уявлення про феномен експресивності, 

виокремити його специфічні прояви, установити ефективну методологію для 

виявлення й розуміння явища емоційної виразності в тексті, простежити 

особливості функціонування мовної експресивності в текстах різних авторів. 
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