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ЛЕКСІЧНЫЯ ПАЎТОРЫ Ў МОВЕ ПАЭЗІІ ЯЎГЕНІІ ЯНІШЧЫЦ 

Уводзіны. У тэкстах Яўгеніі Янішчыц лексічны паўтор валодае статусам аднаго з найбольш 
характэрных стылістычных прыѐмаў. Тым не менш вывучэнне паўтору неабходнае ў даследаванні 
ідыялекту і ідыястылю, паколькі гэты спосаб рэалізацыі адзінак лексічнага ўзроўню мовы дазваляе 
прасачыць заканамернасці аўтарскага словаўжывання, а таксама высветліць асноўныя ідэі аўтара. 
Акрамя таго, лексічны паўтор «з‘яўляецца не толькі важным структурным сродкам, які арганізуе 
мастацкі твор, але і сэнсавым, што садзейнічае ўзнікненню новых магчымасцей інтэрпрэтацыі слова 
ці словазлучэння» [2, с. 37]. Фігуры, заснаваныя на паўторах, безумоўна, больш прадуктыўныя, асабліва 
ў мове паэзіі, бо сам паўтор «падтрымлівае пэўныя сэнсавыя асацыяцыі», «незаўважна ўплывае 
на падсвядомасць дзякуючы менавіта вылучэнням ключавых паняццяў тэкстаў» [1, с. 43]. 

Асноўная частка. Лексічны паўтор у мове паэтычных твораў Я. Янішчыц засяроджвае ўвагу 

на слове, абвастрае думку, павышае эмацыянальнасць паэтычнага радка, напрыклад:  Знікаю. / Знікаю 

з усмешак на тварах ліслівых, / Няверных. / Знікаю. Хай будзе на момант шчаслівым / Той бераг [4, с. 42]. 
Паэтэса выкарыстоўвае паўторы лексічных адзінак кантактна і дыстантна, у адным радку, у адной 

страфе або на працягу ўсяго твора. Пры кантактным паўторы дзеясловаў, напрыклад, перадаецца 
працягласць дзеяння, яго аднастайнасць: Помню, помню праз гады, / Спеўная ваколіца: / «Выпі, золатца, 
вады, / Сэрца супакоіцца» [5, с. 83]; Глядзіш: расце, расце узгорак / Наскрозь лядовы з-пад павек [5, с. 143]. 

Дыстантны паўтор акцэнтуе ўвагу на прадмеце, прымеце або дзеянні, вылучае іх сэнсава і эмацыя-
нальна: Я бласлаўляю дождж абложны / І навальнічны спорны дождж [5, с. 134]; Шуміць базар, кіпіць базар 

сталічны, / А на прылаўках дыхае зямля [5, с. 289]; Ты душны, свет. І сто разоў   дзівосны! / І неспазнаны  
тысячу разоў [4, с. 149]; І ўсѐ, што знікла, быццам дым, / Што ў цішыні наспела, — / Цяплом тваім, святлом 
тваім / Перапісаць набела! [5, с. 113]; Чакае шлях… Чакае золак дальні [5, с. 296]; Зоры лясныя і зоры 
азѐрныя! [5, с. 309]; Чакаю — скрозь! Чакаю — назаўжды / Таго, каго пазбыла. І кахаю! [5, с. 330].  

Адным з самых шырокаўжывальных стылістычных прыѐмаў, «які будуецца на паўтарэнні асобных 
слоў, выразаў, гукавых спалучэнняў у пачатку вершаваных радкоў, строф, перыядаў, абзацаў», з‘яўляецца 
ў мове паэтычных твораў Я. Янішчыц анафара (грэч. anaphora вынясенне, аднясенне). «Аб‘ядноўваючы 
ў адно цэлае разнастайныя паводле сінтаксічных асаблівасцей канструкцыі, анафара дапамагае аўтару сэнсава 
і лагічна выдзяляць найбольш важныя думкі, акцэнтаваць увагу на асобных прадметах, асобах, дзеяннях, 
з‘явах, прыметах, эмацыянальна ўзмацняць выказванне» [2, с. 37]: Сенакосная глуш. / Сенакосная ціш паміж 
намі. / Сенакоснае слова / Яшчэ засталося пры мне [4, с. 67]; Cярод зімы сняжыстай,. / Сярод вясны 
вятрыстай [4, с. 89]; Доўгія ночы — на ўздых. / Доўгія косы тугія, / Ой, на плячах маладых [4, с. 90]; Столькі 
дзіўнай весялосці! / Столькі роднага цяпла! [4, с. 106]; Песня — бурай, песня — лістам, / Песня — сонцам 
у акно [4, с. 106]; «Нядаўна пад стол гэты пешкам…» / «Нядаўна…» — маланкаю час [5, с. 122]; Полымем 
зыркім душу апаліла. / Полымем белым ўзняло з небыцця. / …Ой жа зімой закіпае каліна, / Гронка яе — 
як надзея жыцця [5, с. 322]; Фартысіма — расколатая ціша. / Фартысіма — які глабальны лѐд! [5, с. 375]; 
Шукаю песню, як іголку ў стозе. / Шукаю кроплю праўды у мане [5, с. 346]; Тае тоўшча календара — / Новы 
з’явіцца скора. / «Учора» — шалее за вокнамі град. / «Учора» — не сцішыцца мора. / «Учора» — надрывіста 
вецер пяе, / «Учора!» — агеньчык сігнальны. / Учора — памылкі мае і твае / Аднесла дзевяцібальным! 
/ Учора? Ды як зразумець, аднак, / Блудлівыя цені навокал? [5, с. 360] і інш. 

Аўтар В. А. Ляшчынская называе групу сэнсава значных слоў-паўтораў, размешчаных у паэтычным 
творы анафарычна, пульсатарамі [3]. Такія пульсатары робяць мову паэтычных твораў Я. Янішчыц 
надзвычай экспрэсіўнай і эмацыянальнай. Яны ўзмацняюць гучанне верша, выдзяляюць прыналежнасць, 

зацікаўліваюць зместам, абвастраюць пачуцці чытача: Ён тут жыве  сярод снягоў і пушчаў. / Ён не са сцэны 
любіць і пяе. / Ён сам, як гэты свет сляпы й відушчы, / На гук, на смак зямельку пазнае [4, с. 132]. 

Нярэдка паэтэса выкарыстоўвае эпіфару (грэч. еріphora паўтарэнне)  «стылістычны прыѐм, 
які будуецца на паўтарэнні асобных слоў, выразаў, маўленчых канструкцый у канцы вершаваных радкоў, 
строф, перыядаў, абзацаў» [2, с. 37]. Віды фігуры тыя самыя, што і ў анафары (лексічная, сінтаксічная). 
Відам лексічнай эпіфары таксама з‘яўляецца «таўталагічная яе разнавіднасць, паўтор роднасных слоў 

ці ў сумежных радках, ці праз радок заўсѐды экспрэсіўны  роднасныя словы ўзмацняюць сэнс сказанага, 
а таксама ствараюць арыгінальную рыфму» [1, с. 44]: Ды зазвіняць вясельныя цымбалы / І жаркім вокам 
гляне ў сэрца конь. / Пяе віхор, пяе лісток апалы, / Пяе зямля курганняў і удоў. / Любоў мая, ты скрыпка, 

і цымбалы, / І шаргункі  над грывамі гадоў [4, с. 159]; Сніцца і мроіцца Бэз! / Божа, як ломіцца 

ў вокны і ў сэрца / Сэрцам раскрылены Бэз! [4, с. 164]; А час   дзівак. / І лѐс   дзівак [4, с. 181]. 

У вершы «Будзе слоту абвяшчаць прагноз…» паэтэса ўжывае страфічную эпіфару па-беларуску 

[5, с. 390], якая дазваляе ѐй выказаць свае патрыятычныя пачуцці, выказаць заклапочанасць лѐсам роднай мовы. 
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Часта ў мове паэзіі Я. Янішчыц сустракаецца паліптот (грэч. polyptoton шматсклонавасць)  
«стылістычная фігура, якая будуецца на паўторы аднаго і таго ж слова ў розных граматычных формах» 

[2, с. 38]: Ты ідзі стараною, старонкай, / Мой, да кропелькі мой, і  чужы [4, с. 81]; Чужога і далѐкага 
мужчыну / Шкадую, як нязбытнага свайго. / А ѐн маўчыць, далѐкі той мужчына, / Яму на скроні снегу 
намяло. / Яго кахала дзіўная жанчына, / Яму дарыла дзіўнае святло… [4, с. 83]; Будуць вѐсны і пралескі, 

/ Будзе радасць і туга [4, с. 25]; Няма ў сястры сардэчнае сястрыцы, / Ёсць толькі брат. Названы мною  
брат [4, с. 268]; Позняя ягадка позняй спакусы [4, с. 256]; Сынок, як і ўчора, / Паслужы няўцешным 
суседзям, / Адзіны сын у каторых / Нечакана загінуў ад кулі / На суровым полі заслоны! / Сыночак, 
чэсна, бы ўчора, / Прынось грашовую здачу [4, с. 312]; І траўкай кожнай, кожным лістам / Натхнѐна 
дыхала зямля [5, с. 142]; Позняя ягадка позняй спакусы [5, с. 322]; І прагне, і шукае слова — слова  
[5, с. 352]; Жыццѐ, / жыцця ты іншага не мысліш / На катарзе любові і святла [5, с. 352]; …Светла як 
ад ранішняга снегу, / Толькі ад вячэрняга — святлей [5, с. 268]. Гэты прыѐм дазваляе паэтэсе больш 
глыбока перадаць пачуцці, звярнуць увагу на розныя сэнсавыя нюансы, узмацніць выказванне. 

Выкарыстоўваючы анадыплосіс (грэч. anadiplosis падваенне), або акраманаграму (akros крайні, 

верхні, monos адзін, gramma літара, запіс)  «лексіка-кампазіцыйны прыѐм, які складаецца з кантактнага 
паўтору слова (слоў), што заканчвае адзін паэтычны радок і пачынае другі» [2, с. 37], Я. Янішчыц 
дабіваецца сэнсавай пераемнасці аднаго вершаванага радка з другім, іх выразнасці, эмацыянальнасці, 
падкрэслівае важнасць паняццяў, прадметаў, дзеянняў, працэсаў: О, так не марозіла сэрца даўно! 

/ Даўно не канала ад гордай самоты!.. [4, с. 193]; Удавец-браток надзеў каптан. / А каптан  зялѐны 

ўвесь і горкі [4, с. 235]; Не прад’явіць віны пасля  / Пасля крушэння і гаркоты [4, с. 243]; Жэўжыкі 
гукаюць: «Калалева!» / Каралева? А чаму ж і не! [5, с. 402]. 

Радзей сустракаюцца кальцо, антанаклаза, гемінацыя, хіязм. 

Кальцо  «стылістычны прыѐм, які будуецца на паўторы слова, словаспалучэння, аднатыпных 

гукаў у пачатку і канцы якой-небудзь маўленчай канструкцыі» [2, с. 38]: Табе, мой боль табе  / і больш 
нікому! [4, с. 188]; Бар’ер. Які бар’ер [4, с. 258]; …Капытамі на снезе сляды / І на волі маѐй — капытамі 
[5, с. 62]; Мінѐм крутаяр, а журбы не мінѐм [5, с. 351]. 

Гемінацыя (лац. geminare падвойваць)  «стылістычны прыѐм, які будуецца на шматразовым, 
пераважна кантактным, паўторы якога-небудзь слова або спалучэння слоў» [2, с. 38]: …Партрэты, 
партрэты, партрэты! / І кожны да рысачкі свой. <…> …Партрэты, партрэты, партрэты. / Вяскоўцы. 
Радня. Землякі… [4, с. 96]. 

Антанаклаза, або антанакласіс (грэч. antanaklasis адлюстраванне, праламленне) — «стылістычная 
фігура, якая будуецца на паўторы слова ў адной і той жа граматычнай форме, але з рознымі лексічнымі 
значэннямі і сэнсавымі адценнямі» [2, с. 38]. У паэме «Акно ў дождж», напрыклад, назоўнік лѐд 
ужываецца з рознымі метафарычнымі значэннямі (‗раўнадушша‘, ‗холаднасць у размове‘, ‗холаднасць, 
нацягнутасць у адносінах‘ і інш.):  

Ліў за сцяною дождж няспынны, 
Пакутна гутарка цякла. 
Лѐд у вачах у гаспадыні, 
Лѐд у акне заместа шкла. 
Лѐд паміж слоў і паміж гукаў, 
Лѐд паглынаў утульны быт.  
Драбочкі лѐду замест цукру  
І ледзяной тахты іспыт [5, с. 138]. 
Такі паўтор назоўніка лѐд валодае высокай экспрэсіяй і, акрамя таго, сведчыць аб цяжкім 

псіхалагічным стане лірычнага героя, стварае рэдкую па сіле карціну безвыходнасці, абвастрае пачуцці. 
Антанаклаза нярэдка выкарыстоўваецца і ў іншых творах паэта: Заваліла, засыпала ганак / Белай 

памяццю белых вачэй [5, с. 307]; Глыбы думак. Праху глыбы — / За сівою даўніной… [5, с. 302]. 

Хіязм (грэч. chiasmos крыжападобны; размяшчэнне чаго-небудзь ў выглядзе грэчаскай літары х)  
стылістычная фігура, якая будуецца на паўторы адных і тых жа слоў першай часткі сінтаксічнай 
канструкцыі ў адваротным парадку ў другой частцы: Дзень добры, на добры дзень [4, с. 98]; Жывыя ўсѐ 
ж звяртаюцца да мѐртвых / І мѐртвыя адказваюць жывым! [4, с. 37]. 

У вершах паэтэсы таксама паўтараюцца пары антонімаў, утвараючы паралельныя канструкцыі 
з супрацьлеглым, кантрастным зместам. Яны надаюць вершам выразнасць і дынамічнасць, эмацыянальную 
афарбоўку: Лѐгка слалася дарога, / Не скупілася надвор’е, / І ўзляталі нашы думы / Вышай роднага 
парога. / Вышай коміна над хатай, / Вышай пѐрыстых аблок!.. / Ці ж дарэмна зрок і сіла / Перайшлі 
ў нас з самых мудрых, / Нескароных і ласкавых, / Мужных вояў, шчыраўніц? / Але ж ѐсць: лятаем ніжай! 
/ Ніжай праўды і сумлення, / Ніжай ласкі і даверу, / Ніжай розуму свайго [4, с. 275]. 

Заключэнне. Лексічны паўтор — адзін з найбольш характэрных стылістычных прыѐмаў у мове 
паэзіі Яўгеніі Янішчыц. Паэтэса ўжывае яго кантактна і дыстантна, у адным радку, у адной страфе або 
на працягу ўсяго твора. Часцей за ўсѐ лексічны паўтор выяўляецца ў анафары, эпіфары, паліптоце, 
анадыплосісе, радзей — у кальцы, антанаклазе, гемінацыі, хіязме і іншых стылістычных фігурах. 
Лексічны паўтор у вершах паэтэсы дапамагае вылучыць найбольш важныя думкі, акцэнтаваць увагу 
на асобных прадметах, асобах, дзеяннях, з‘явах, эмацыянальна ўзмацніць выказванне. 
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МАТЫЎ СНУ Ў ТВОРАХ БАРЫСА ПЯТРОВІЧА 

Уводзіны. Cон, які ў мастацкім тэксце выступае ўніверсальным літаратурным прыѐмам, нярэдка 

поліфункцыянальны. Ён можа служыць і адметнай кампазіцыйнай часткай, і сродкам паказу псіхалагічнага 

стану героя або ўласнааўтарскіх поглядаў. Анейрасфера дапамагае арганічна ўвесці ў тэкст містычныя 

матывы, «размыць» мяжу паміж рэальным і ірэальным, стварыць эфект раздваення свету. Так, В. Шынкарэнка 

слушна зазначае: «Дзіўнае пачуццѐ лѐгкасці, што даруецца сном, надзяляе летуценніка багатымі 

магчымасцямі, дазваляе бесперашкодна пераадольваць прастору і іншыя вымярэнні, угледзецца ў сябе, 

убачыць збоку» [1, с. 147]. Уводзячы сон як эпізадычны сюжэт, пісьменнік накіроўвае ўвагу чытача на 

найбольш істотныя моманты ў творы. Па словах М. Дынніка, «звычайна ў падобным сне аўтар 

адлюстроўвае, як ва ўвагнутым люстэрку, у павялічаным выглядзе тое, што для яго асабліва важна, 

асабліва дорага, а для чытача, на яго думку, значна» [2]. Сон уяўляе сабой якасна новую рэальнасць, 

у якой чалавеку лягчэй знайсці адказы на хвалюючыя яго пытанні. Аўтар С. Ханеня прыводзіць цікавую 

думку: «Самае нелагічнае, невытлумачальнае для таго, хто спіць, выступае не столькі дзіўным 

і неверагодным, колькі, наадварот, у асноўным зразумелым і праўдзівым» [3, с. 98]. 

Асноўная частка. У Барыса Пятровіча сон становіцца скразным матывам многіх мастацкіх 

твораў. Пісьменнік сцвярджае, што «сны — працяг жыцця» [4, с. 583]. Аднак з яго прозы вынікае, 

што сон — гэта хутчэй адбітак жыцця ў «крывым» люстэрку, які дапамагае стварыць сітуацыю абсурду, 

дзе, на думку В. Шыльке, «чалавек дамагаецца згоды са светам, але той, у сваю чаргу, праяўляе 

або поўную абыякавасць, або варожасць» [5]. Літаратура абсурду звязана з філасофіяй экзістэнцыялізму, 

спецыфіка якой увасобілася ў тэрміне «абсурд». Згодна з В. Шыльке, «гэта нейкі індэкс расколу 

чалавечага існавання (ці экзістэнцыі) з быццѐм» [5]. Барыс Пятровіч Сачанка таксама нярэдка даследуе 

праблемы чалавечага існавання, робячы акцэнт на яго абсурднасці. У той жа час празаік упэўнены: 

«Усѐ абсурднае — звышлагічнае» [4, с. 23]. Гэтая думка неаднаразова сустракаецца ў яго творах. 

Напрыклад, у «Жыццяснах» з вялікай псіхалагічнай дакладнасцю пісьменніку ўдалося перадаць 

неразуменне героем непрыстойнасці паказу такой натуральнай для дыназаўра часткі цела, як хвост: 

«Аднак ѐн не разумеў аднаго: чаму ѐн павінен саромецца свайго хваста? Што ў гэтым непрыстойнага або 

смешнага?» [4, с. 587]. Дзіўнае патрабаванне — з‘яўляцца ў грамадскіх месцах толькі з прыхаваным пад 

спецыяльнай накідкай хвастом — гэта праекцыя-алегорыя на паўсядзѐннае сучаснае жыццѐ.  

Звернемся да празаічнага трыпціха «Стах». Ён складаецца з трох частак, у кожнай з якіх герой 

вядзе напружаны роздум над праблемамі рэчаіснасці. Цікава, што ў кожным раздзеле кардынальна 

мяняюцца спосабы падачы інфармацыі. У першай частцы рэальнасць перадаецца праз успрыняцце 

студэнта, які вяртаецца ва ўспамінах у дзяцінства. Перад чытачом паўстаюць нібыта два персанажы, якія 

існуюць у розныя часавыя прамежкі, але знаходзяцца ў блізкіх сітуацыях, за кошт чаго матэрыяльна 

выражаюцца праз адну асобу. Атрымліваецца сітуацыя раздваення свядомасці, выкліканая 

немагчымасцю (у дзяцінстве) і нежаданнем (у юнацтве) зразумець і прыняць рэаліі акаляючага свету. 
Другая частка — гэта дзіўны сон Стаха. Своеасаблівая гульня «кшталту кампутарных. Віртуальная 

рэчаіснасьць… Толькі ў гульні ѐн мог націснуць ―Ctrl + Alt + Delete‖, альбо на іншую пэўную клавішу 
і ―выйсьці‖ ў любы момант… А тут… Хто ім гуляе? Хто гуляе ў яго? І навошта…» [4, с. 55]. Сон 
у тэксце — гэта не ілюзія гульні, а створаная аўтарам мадэль жыцця, якая нагадвае чысцец (у творы 
назіраецца выразная алюзія на «Боскую камедыю» Дантэ Аліг‘еры). Кожны ўзровень, які праходзіць 
герой, — гэта адбітак у «крывым» люстэрку канкрэтнай жыццѐвай сітуацыі, што патрабуе мужнасці, 
сілы волі, умення зрабіць выбар. Так, М. Бахцін пісаў: «Жыццѐ, якое чалавек пабачыў у сне, адсоўвае 
звычайнае жыццѐ, прымушае зразумець і ацаніць яго па-новаму (у святле ўбачанай іншай магчымасці)» 
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