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УВОДЗІНЫ 

Праз сінтаксічную структуру выяўляецца нацыянаьная спецыйіка мовы, 

індывідуальна-аўтарская рэалізацыя яе камунікатыўнай і эстэтычнай функцыі. 

Неаднаразова ў лінгвістычнай літаратуры адзначалася, што ключ да разумення 

спецыфікі індывідуальна-аўтарскага стылю перш за ўсё ў сінтаксісе 75, с. 415, што 

”синтаксис ― негатив стиля, который превращается в снимок стиля благодаря его 

“проявлению” элементами всех других уровней языка” 198, с. 67. 

Важнае значэнне для сінтаксічнай стылістыкі маюць складаныя формы звязнай 

мовы ― спалучэнні двух і больш сказаў, аб’яднаных сэнсава і структурна. Па-

першае, як адзначала Т.І.Сільман, праз характар і спалучэнне сказаў, своеасаблівасць 

пераходаў ад аднаго сказа да другога, ад аднаго абзаца да другога ажыццяўляецца 

адзіны рух думкі пісьменніка, знаходзіць свой адбітак уласцівы менавіта яму 

характар гэтага руху [168, с. 5]. Па-другое, праводзіць стылістычны аналіз цэлага 

тэксту надзвычай складана, а адносна аўтаномныя тэкставыя адзінкі садзейнічаюць 

выяўленню стылістычных прымет таго ці іншага твора. Як падкрэсліваюць 

беларускія стылісты А.К.Юрэвіч 207 і М.Я.Цікоцкі 197, с. 217-225, менавіта ў  

звышфразавых адзінствах і абзацах выяўляецца своеасаблівасць, сэнсавая, 

стылістычная і інтанацыйная адметнасць мастацкая тэксту. 

Складаныя тэкставыя адзінкі ўжо не адно дзесяцігоддзе знаходзяцца ў цэнтры 

ўвагі лінгвістаў. Рускія даследчыкі Н.С.Бурмістрава 45, І.Р.Гальперын 58, 

Н.Д.Зарубіна 80, С.Г.Ільенка 87, Л.Камінскене 90, Т.Т.Катляр 98, 

Н.М.Аўсяннікава 135, Н.І.Сяркова 163;167, К.І.Шпетны 205 разглядалі крытэрыі 

вылучэння гэтых адзінак; М.С.Паспелаў 149, І.А.Фігуроўскі 191, Г.Я.Салганік 

174 Т.І.Сільман 169, І.Н.Дымарская-Бабалян 71, Л.М.Лосева 110, В.П.Лунёва 

112, Р.П.Рагожнікава 156, В.Е.Берзан 29, С.М.Агроскіна 1 даследавалі іх 

структуру і сродкі сувязі кампанентаў; Э.М.Кузняцова 102, В.Я.Бялінская 27 

вывучалі семантыку і логіка-семантычную арганізацыю,  Н.А.Кляпіцкая 93, 

М.Я.Дымарскі 73, Ж.Г.Амірава 15, Г.П.Андрыеўскі 17, А.Л.Данская 68, А.А. 

Галушкова 63, Л.М.Талмацкая 180,  А.У.Цярохін 183, І.Л.Турчын 188 выяўлялі 

функцыі складаных формаў звязнай мовы ў тэкстах розных стыляў. 

Сярод набыткаў беларускіх лінгвістаў нельга не адзначыць артыкулы 

Л.І.Бурака, у якіх прааналізавана структура складанага сінтаксічнага цэлага 40, 

сродкі сувязі ў іх 39, 43, інтанацыйнае афармленне 42 і функцыянаванне ў творах 

мастацкай літаратуры 41, а таксама дысертацыю і артыкулы Л.В.Жураўскай 76-

79, прысвечаныя даследаванню структурных і семантычных асаблівасцей 

звышфразавых адзінстваў, выяўленню іх функцыянальных характарыстык, разгляду 

граматычных, лексічных і стылістычных сродкаў унутранай і знешняй міжфразавай 

сувязі. 

Нягледзячы на цэлы шэраг назіранняў над структурай і семантыкай складаных 

формаў звязнай мовы, асобныя праблемы застаюцца нявырашанымі. Так, не 

ввысветлена ў поўнай меры, як пісьменнік аб’ядноўвае сказы ў звышфразавыя 

адзінствы і тэкставыя сегменты, чым абумоўлена сегментацыя тэксту на абзацы, 

чаму не заўсёды супадаюць межы семантыка-сінтаксічных і кампазіцыйна-



 

 

 

стылістычных тэкставых адзінак. Актуальнасць пералічаных праблем абумоўлівае 

неабходнасць далейшага вывучэння структурна-семантычных і функцыянальных 

асаблівасцей складаных формаў звязнай мовы, што прадугледжвае ўдакладненне 

статусу звышфразавых адзінстваў, тэкставых сегментаў, абзацаў, вызначэнне 

крытэрыяў іх вылучэння, аналіз ролі моўных сродкаў у забеспячэнні звязнасці і 

цэласнасці тэкставых адзінак, разгляд сэнсава-функцыянальнай абумоўленасці 

выдзялення абзацаў у творах канкрэтнага пісьменніка і раскрыццё ролі складаных 

адзінак тэксту ў стварэнні індывідуальна-аўтарскага стылю. 

Зварот да аналізу твораў Кузьмы Чорнага невыпадковы. Празаік добра разумеў 

сутнасць і спецыфіку літаратурнай мовы, імкнуўся дасягнуць мастацкай суладнасці 

формы і зместу, валодаў адметнай манерай пісьма. Аднак мова яго твораў, за 

выключэннем некалькіх прац, прысвечаных эпітэтам 67 і дзеяслоўнай сінаніміцы 

195, амаль не даследавана. Жанрава-стылёвыя пошукі Кузьмы Чорнага, узмацненне 

філасоскага і інтэлектуальнага гучання яго прозы, паглыбленне псіхалагічнай 

змястоўнасці вобразаў адбіліся на сінтаксісе. Будова фразы арганічна звязана з ладам 

мастацкага мыслення пісьменніка; акрамя таго, кожная жанравая форма – эцюд, 

імпрэсія, замалёўка з натуры, апавяданне, аповесць, раман – вымагала своеасаблівай 

структурна-сінтаксічнай арганізацыі. Адпавднага адбору моўных адзінак і ўключэння 

іх у мастацкі катэкст. 

Аналіз складаных формаў звязнай мовы як элементаў структурна-стылістычнай 

арганізацыі твораў дазволіць выявіць асаблівасці індывідуальна-аўтарскага стылю 

аднаго з найвыдатнейшых беларускіх празаікаў, дасць магчымасць прасачыць 

заканамернасці ў будове мастацкага тэксту, будзе садзейнічаць вырашэнню 

тэарэтычных праблем функцыянальнага сінтаксісу. 

Такім чынам, неабходнасць вывучэння мовы мастацкіх твораў і мовы асобнага 

пісьменніка ў функцыянальным аспекце, цікавасць да стылістычнага сінтаксісу 

Кузьмы Чорнага, нераспрацаванасць праблем складаных формаў звязнай мовы 

вызначылі кірунак нашага даследавання. 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Нацыянальная спецыфіка мовы, індывідуальна-аўтарская рэалізацыя яе 

камунікатыўнай і эстэтычнай функцыі. выяўляецца праз сінтаксічную структуру 

Даследаванне складаных формаў звязнай мовы як элементаў структурна-

стылістычнай арганізацыі мовы мастацкай прозы Кузьмы Чорнага ― аднаго з 

самабытных пісьменнікаў, які стаяў ля вытокаў фарміравання беларускай 

літаратурнай мовы, – дае магчымасць выявіць заканамернасці будовы мастацкага 

тэксту. 

Як правіла, думка, выражаная ў сказе, закончана адносна і патрабуе свайго 

далейшага развіцця, што абумоўлівае сэнсавае і структурнае аб’яднанне некалькіх 

сказаў у складаныя формы звязнай мовы. У залежнасці ад падыходаў да члянення 

мастацкага тэксту вылучаюцца розныя звышфразавыя адзінкі — звышфразавае 

адзінства, тэкставы сегмент, абзац. 

Звышфразавае адзінства — семантыка-сінтаксічная адзінка тэксту, спалучэнне 

аўтасемантычнага і сінсемантычных сказаў, звязаных спецыфічнай звышфразавай 

сувяззю (злучае сінсемантычны сказ з тым кампанентам ЗФА, што ўдакладняе яго 

структуру і змест).  

Ролю сродкаў звышфразавай сувязі выконваюць займеннікі (78,1 % 

прааналізаваных тэкставых адзінак), злучнікі (41,8 %), прыслоўі (30,6 %), эліпсіс 

(17,1 %), часціцы (12,4 %), мадальныя словы (2,7 %). Займеннікі сігналізуюць аб 

сінсемантыі сказа і далучаюць яго да іншых кампанентаў ЗФА, замяшчаюць 

назоўнікі і прыметнікі, ужытыя ў папярэдніх сказах, дазваляюць пазбегнуць 

неапраўданых паўтораў. Прыслоўі ўдзельнічаюць у стварэнні часавай і прасторавай 

перспектывы тэкставых адрэзкаў, садзейнічаюць выражэнню прычынна-выніковых 

адносін, забяспечваючы цэласнасць не толькі семантыка-сінтаксічных адзінак, а і 

ўсяго тэксту. Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, ужытыя ў абсалютным 

пачатку, падкрэсліваюць сінсемантычнасць сказаў, злучаюць іх з папярэднімі 

камунікатыўнымі адзінкамі, устанаўліваюць сэнсавыя адносіны паміж кампанентамі 

звышфразавых адзінстваў. Часціцы, захоўваючы сваё лексіка-граматычнае значэнне, 

садзейнічаюць больш дакладнаму афармленню логіка-семантычных адносін паміж 

сказамі. Мадальныя словы, як правіла, з’яўляюцца дадатковым сродкам сувязі. 

Кантэкставае акружэнне, сэнсавая сувязь структурных элементаў ЗФА робяць 

магчымым скарачэнне структуры постпазіцыйных кампанентаў, г. зн. абумоўліваюць 

функцыянаванне кантэкстуальнага эліпсіса як сродку звышфразавай сувязі. 

Звышфразавыя адзінствы, як і сказы, у тэксце не ізаляваныя. Яны ўступаюць у 

разнастайныя сэнсавыя адносіны, якія атрымліваюць сінтаксічнае выражэнне, і, 

такім чынам, ствараюць шматбаковае апісанне аб’ектаў і з’яў рэчаіснасці, 

выражаюць рух, развіццё тэмы. Сэнсавая і структурная сутнасць ЗФА раскрываецца 

ў складзе тэкставых сегментаў ― заснаванага на агульнасці тэмы спалучэння 

звышфразавых адзінстваў і свабодных сказаў, якое мае пэўную сінтаксічную 

арганізаванасць і характарызуецца аўтасемантычнасцю ў тэксце.  

Тэкставы сегмент складаецца з трох асноўных кампазіцыйна-сэнсавых частак 

— зачыну, апісання і заканчэння. Уключэнне ў яго структуру сэнсавых блокаў — 



 

 

 

аднаго ці некалькіх выказванняў з другаснай, дадатковай інфармацыяй — дазваляе 

аўтару сумяшчаць у межах адной тэкставай адзінкі розную па важнасці інфармацыю, 

адлюстроўваць складаны механізм фарміравання думкі. 

Сэнсавыя дамінанты (суб’ект, прэдыкат, аб’ект, лакальнасць, тэмпаральнасць) 

утвараюць мінімум, неабходны для моўнага выражэння тэмы тэкставага сегмента. 

Таму іх змена з’яўляецца фармальным сігналам пераходу ад адной тэмы да другой і 

можа служыць адным са сродкаў дэлімітацыі тэкставых адзінакСэнсавыя дамінанты 

праз сродкі паўторнай намінацыі ўтвараюць тэматычныя рады, якія пранізваюць і 

змацоўваюць структуру тэкставых сегментаў.  

Сэнсавую цэласнасць і тэматычнае адзінства тэкставага сегмента 

забяспечваюць сродкі лексічнай кагезіі ― словы аднаго лексіка-семантычнага поля і 

сэнсавы паўтор. Непасрэдны лексічны паўтор, каранёвы паўтор, займеннікавая, 

сінанімічная, перыфрастычная і іншыя віды замен даюць магчымасць пісьменніку 

акцэнтаваць увагу на прадмеце апісання, разглядаць яго розныя аспекты, пераходзіць 

ад апісання аднаго прадмета да другога, выражаць дадатковую інфармацыю, 

пазбягаць таўталогіі, манатоннасці.  

Ужыванне таго ці іншага дзеяслова ў мастацкіх творах Кузьмы Чорнага 

кантэкстуальна абумоўлена індывідуальна-аўтарскай манерай успрыняцця і 

адлюстравання рэчаіснасці, часавай накіраванасцю твора, статычнасцю ці 

дынамічнасцю апісаных падзей, структурай тэкставага сегмента. Трывальна-часавая 

суадноснасць дзеясловаў у тэкставым сегменце — адзін з крытэрыяў размежавання 

статычных і дынамічных адзінак тэксту: статычныя адзінкі ўдзельнічаюць у 

апісаннях абставін, сітуацыі, на фоне якіх адбываюцца дзеянні, а дынамічныя — 

звязаны з апісаннем актыўных дзеянняў (падзей), іх змянення і лагічнай 

паслядоўнасці. Каб найбольш дакладна рэалізаваць аўтарскую задуму, па-мастацку 

адлюстраваць аб’ектыўную рэчаіснасць, розныя тыпы семантыка-сінтаксічных 

адзінак у тэксце не толькі чаргуюцца, а і аб’ядноўваюцца, арганічна 

ўзаемадзейнічаюць, ствараючы складаныя (камбінаваныя) тэкставыя сегменты.  

Абзац — гэта адзінка знешняга члянення тэксту, якая характарызуецца 

кампазіцыйна-стылістычнай значнасцю, сінтаксічнай арганізаванасцю і 

выдзеленасцю на пісьме чырвоным радком.  

У творах Кузьмы Чорнага пераважаюць полікампанентныя абзацы (каля 77%). 

Больш за 50 % складаюць сярэднія абзацы з аб’ёмам 3-10 радкоў, даўжынёй — 21-

100 слоў; больш за 20 % абзацаў — малыя (1-2 радкі і ад 1 да 20 словаўжыванняў). 

Адметнай рысай творчай манеры пісьменніка з’яўляецца больш шырокае, у 

параўнанні з прааналізаванымі творамі іншых аўтараў, выкарыстанне вялікіх і 

звышвялікіх абзацаў (каля 20 %). Сярэдняя даўжыня, аб’ём і памер абзацаў у 

апавяданнях Кузьмы Чорнага меншыя, чым іх сярэднія колькасныя параметры ў 

аповесцях і раманах. 

У мастацкім тэксце абзац выконвае архітэктанічную і кампазіцыйную функцыю 

Асаблівая роля ў мастацкім тэксце належыць ініцыяльным (пачатковым) і фінальным 

(заключным) абзацам твора ці раздзела, якія дапамагаюць успрыняць мастацкі тэкст 

як закончанае цэлае, маркіруюць яго межы, маюць моцную сэнсавую напружанасць.  



 

 

 

Ініцыяльны абзац уводзіць чытача ў вобразны мастацкі свет, сігналізуе аб 

пераходзе са свету рэчаіснасці ў свет уяўлення, уздзейнічае на пачуцці чытача, 

выклікае пажаданы эмацыянальны настрой. Разам з тым пачатковы абзац з’яўляецца 

важным зыходным элементам кампазіцыйна-тэматычнай структуры мастацкага 

тэксту: яго мікратэма непасрэдна ці апасродкавана звязана з тэмай ці падтэмай усяго 

твора або яго часткі. Выконваючы інфармацыйную функцыю, абзац служыць 

своеасаблівым пралогам, які рыхтуе пэўнае ўспрыняцце далейшага апавядання.  

Аналіз твораў Кузьмы Чорнага дазволіў вылучыць у залежнасці ад зместу і 

функцыі некалькі відаў ініцыяльных абзацаў: абзацы-экспазіцыі, абзацы-апісанні 

(прыроды), абзацы-характарыстыкі (герояў), абзацы-дзеянні, абзацы-псеўдапрацягі, 

абзацы-разважанні.  

Фінальны абзац падводзіць вынік развіццю падзей, паказвае на завершанасць 

твора, маркіруе межы тэксту. Акрамя таго, фінальны абзац выконвае і эмфатычную 

функцыю, бо пісьменнік суб’ектыўна выдзяляе ў абзац канец твора. Спецыфічныя 

структурна-семантычныя асаблівасці дазваляюць гаварыць пра закрыты і адкрыты 

тып канцовак мастацкага тэксту. Сярод фінальных абзацаў закрытага тыпу 

вылучаюцца абзацы-развязкі, абзацы-рэзюме і абзацы-ацэнкі. 

Абзацы ў тэксце функцыянуюць самастойна або займаюць верхнюю, сярэднюю 

ці ніжнюю межы абзацавага комплексу. Змены аднаго абзаца-апісання другім 

абумоўлены ў творах Кузьмы Чорнага пераключэннем аўтарскай увагі з аднаго 

аб’екта апісання на другі, пераходам ад апісання прыроды да апісання чалавека. У 

асобны абзац часта вылучаецца апісанне ўнутранага стану. Абзацы-апавяданні 

заўсёды характарызуюцца дынамічнасцю, бо служаць для выражэння часавай, 

храналагічнай паслядоўнасці дзеянняў або з’яў, адлюстроўваюць сувязь паміж 

падзеямі. Як правіла, пераход ад аднаго этапа дзеяння да другога Кузьма Чорны 

маркіруе зменай абзацаў. Часта сегментацыя на абзацы звязана са зрухамі мастацкага 

часу, з яго замаруджваннем ці паскарэннем. Спыненне мастацкага часу можа быць 

абумоўлена абзацамі-ўстаўкамі. Плаўнасць развіцця сюжэтнай лініі нярэдка 

парушаюць абзацы-разважанні, якія прысвечаны развагам і меркаванням аўтара ці 

ўнутраным маналогам персанажаў. 

Сегментацыя на абзацы дазваляе размяжоўваць, а пры неабходнасці і 

падкрэсліваць сэнсавую значнасць асобных тэкставых адрэзкаў. Найменшай 

суб’ектыўнасцю характарызуецца сегментацыя на абзацы, заснаваная на тэматычным 

прынцыпе. Такое чляненне спрыяе ўспрыняццю тэксту: чытач не адчувае 

супярэчнасці паміж сэнсам тэкставага адрэзка і яго будовай, знешнім афармленнем. 

Часта выдзяленне ці невыдзяленне тэматычных адзінстваў у абзац залежыць ад 

індывідуальнага стылю аўтара, а таксама ад яго задумы і тэмы твора. У структуры 

мастацкага твора асабліва вылучаюцца звышвялікія і малыя абзацы. 

Звышвялікія абзацы даюць магчымасць Кузьме Чорнаму дэталёва і глыбока 

ахарактарызаваць дзейных асоб, падрабязна апісаць падзеі, не зацягваючы развіцця 

сюжэтнай лініі, перадаць складанасць думкі ці перажывання, вылучыць са структуры 

твора ўстаўныя апавяданні.  



 

 

 

Малыя абзацы дапамагаюць зразумець адметнасць аўтарскай арганізацыі 

матэрыялу, афармляюць тэму тэкставага адрэзка, рыхтуюць наступнае разгорнутае 

паведамленне, акцэнтуюць увагу на найбольш важных момантах у развіцці сюжэта, 

падкрэсліваюць экспрэсіўнасць і эмацыянальнасць выказванняў, звязваюць абзацы ў 

абзацавым комплексе.  

Праведзены аналіз дазваляе зрабіць наступныя вывады: 

1. У мастацкім тэксце Кузьмы Чорнага вылучаюцца семантыка-сінтаксічныя 

(звышфразавыя адзінствы, тэкставыя сегменты) і кампазіцыйна-стылістычныя 

(абзацы) тэкставыя адзінкі. Выдзяленне семантыка-сінтаксічных адзінак залежыць ад 

тэматычнай арганізацыі тэксту і маркіруецца разрывам звышфразавых і логіка-

сэнсавых сувязяў кампанентаў, зменай сэнсавых дамінант. Сегментацыя на абзацы ― 

камунікатыўны прыём, які ўзмацняе інфармацыйнасць тэматычных адзінстваў і 

абумоўліваецца жанрам твора, кампазіцыяй, а таксама задачамі, якія ставіць 

пісьменнік, яго індывідуальна-аўтарскім стылем. Адзінкі рознага падзелу суадносяцца, 

аднак іх межы супадаюць не заўсёды [2; 8].  

2. Структура звышфразавага адзінства вызначаецца праз узаемадзеянне 

аўтасемантычных і сінсемантычных кампанентаў, якія толькі ў сукупнасці ўтвараюць 

адносна незалежнае сэнсавае і структурнае адзінства, здольнае выражаць у звязнай 

мове закончаную думку. Цэласнасць такога адзінства забяспечваюць сродкі 

звышфразавай сувязі ― сігналы сінсемантыі: яны паказваюць на залежнасць сказа ад 

кантэксту і злучаюць яго для ўдакладнення структуры і зместу з іншымі кампанентамі 

ЗФА. Вызначэнне аўтасемантыі/сінсемантыі сказаў і аналіз сродкаў іх сувязі 

з’яўляюцца крытэрыем вылучэння звышфразавых адзінстваў 2]. 

3. Звышфразавыя адзінствы і свабодныя аўтасемантычныя сказы ў тэкставым 

сегменце аб’яднаны развіццём адной тэмы ці яе аспектаў. Наяўнасць трох 

кампазіцыйна-сэнсавых частак (зачыну, апісання і заканчэння) характарызуе будову 

гэтай семантыка-сінтаксічнай адзінкі. Сэнсавыя дамінанты (суб’ект, прэдыкат, аб’ект, 

лакальнасць, тэмпаральнасць) сродкамі паўторнай намінацыі ўтвараюць тэматычныя 

рады, якія змацоўваюць структуру тэкставага сегмента, а іх змена сігналізуе пра 

пераход ад адной тэмы да другой і служыць сродкам дэлімітацыі. Цэласнасць 

тэкставага сегмента дасягаецца праз узаемадзеянне разнастайных логіка-семантычных 

адносін кампанентаў ― спалучальных, кантрастыўных, прычынна-выніковых, 

паясняльных, пералічальных, тэмпаральных, транзітыўных [2]. 

4. Звязнасць і цэласнасць семантыка-сінтаксічных адзінак тэксту рэалізуюцца з 

дапамогай сігналаў сінсемантыі (займеннікаў, прыслоўяў, злучнікаў, часціц, 

мадальных слоў, эліпсіса), сродкаў лексічнай кагезіі (слоў аднаго лексіка-

семантычнага поля, паўторнай намінацыі), трывальна-часавай суадноснасці 

дзеясловаў-выказнікаў [3; 4; 5; 8; 9]. 

5. Сегментацыя на абзацы дазваляе размяжоўваць, а пры неабходнасці і 

падкрэсліваць сэнсавую значнасць асобных тэкставых адрэзкаў. Найменшай 

суб’ектыўнасцю характарызуецца сегментацыя на абзацы, заснаваная на тэматычным 

прынцыпе: як правіла, чырвоным радком маркіруюцца пераход да новага этапа 

дзеяння, пераход ад аднаго прадмета апісання да другога ці ад апісання прыроды да 

апісання персанажа; у асобны абзац вылучаюцца разважанні аўтара, унутраныя 

маналогі герояў. Адметнасць аўтарскай арганізацыі тэксту выяўляюць найперш 

звышвялікія і малыя абзацы. Абзацы і абзацавыя комплексы пісьменніка выконваюць 

архітэктанічную і кампазіцыйную функцыі, якія рэалізуюцца праз абзацы-апісанні, 

абзацы-апавяданні, абзацы-разважанні [6; 7; 10]. 



 

 

 

6. Складаныя формы звязнай мовы адыгрываюць істотную ролю ў сэнсава-

структурнай арганізацыі мастацкага тэксту, у стварэнні пэўнага рытму твора. 

Эпічнасць ці, наадварот, экспрэсіўнасць, эмацыйнасць выкладу і структура тэкставых 

адзінак узаемаабумоўленыя і залежаць ад творчай індывідуальнасці пісьменніка. Пры 

эпічным, запаволеным выкладзе і засяроджанасці на ўнутраным стане герояў Кузьма 

Чорны насычае тэкставыя адзінкі сігналамі сінсемантыі (у першую чаргу займеннікамі 

і злучнікамі), каб падкрэсліць адзінства і паслядоўнасць думкі, сегментуе тэкст на 

абзацы паводле тэматычнага прынцыпу, аддаючы перавагу сярэднім, вялікім і 

звышвялікім абзацам. Экспрэсіўнасць і эмацыйнасць дасягаюцца вылучэннем 

аўтасемантычных і сінсемантычных сказаў у малыя абзацы, што ўласціва творам, якія 

напісаны пад уплывам імпрэсіянізму [2-10]. 
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