НАТАЛІЯ КОНОПЛЕНКО
ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЧИННИК ТЕКСТОТВОРЕННЯ У ПРОЗІ Б.-І. АНТОНИЧА
Активне використання слів, форм та синтаксичних конструкцій, джерелом яких є розмовна
мова, руйнування стандартних схем, що організовують структуру прозового вислову,
інтенсифікує експресивну виражальність синтаксису. Як наслідок, виникають якісно нові, не
схожі на традиційні типи висловлення, побудовані на явищах синтаксичного перерозподілу,
перерозкладу фразових структур, розчленування, відокремлення деяких компонентів.
Найбільш виразним із цього погляду є засіб парцеляції — членування речення, при якому
зміст вислову розкривається не в одній, а в двох чи кількох інтонаційно-смислових мовних
одиницях, розташованих послідовно одна за одною після розділової паузи.
Для авторського стилю Б.-І. Антонича характерне широке використання парцельованих
структур, які зумовлюють внутрішньореченнєві відцентрові тенденції. У мовостилі цього
автора парцеляція спрямована на смислове поглиблення та експресивне виділення інформації,
яку автор вважає стрижневою, пор.: Підсвідомий відрух пхав нас непереможно в гущавину.
Потопнути в листі, залізти в якусь дуплавину, в якусь нору, зникнути з поверхні землі. З
усієї інформації, яку подав автор, винесена за межі речення видається найбільш важливою, а
тому й акцентована. У такому разі парцельовані конструкції виконують функцію змістового
інтенсифікатора.
Поряд із конструкціями, де основну думку виражає базовий компонент, фіксуємо також
парцеляти, які доповнюють основний вислів: Хочеться кричати, кричати, кричати… На ввесь
рот, на ціле горло, повними грудьми. Широко, щедро, гомінко, лунко, шумно, гучно, грімко,
переливно.
Парцеляція не тільки допомагає авторові реалізувати задум, але й сприяє адекватній
інтерпретації тексту реципієнтом, оскільки підказує, де саме слід зробити паузу (на місці
крапки), як інтонаційно виділити актуалізований компонент: Камертон вітру строїв ліс і
піддавав деревам понуру, хмарну мелодію. Темну, мов попелясте небо над ними. Пронизливу,
наче скрипіт шибениці; Ліс обгорнула глибока тиша. Ані шиширхне. Ані сосна не ворухне
віткою, ані глиця об глицю не зашорошить, ані падуча шишка не гулькне, ані вивірка гіллям
не шасне, ані заєць під кущем не зашарудіє, ані ворона не залопоче крилами, ані пробуджена
сова не закрикає, ані муха не забзикає, ані оса не забренькає. Тиш-ш-ш-ш-ш-ш-ша...
Наведені контексти засвідчують посилення смислових відношень між парцелятом і базовою
частиною.
Використані Б.-І. Антоничем парцельовані конструкції з відтворювальним парцелятом
вносять нову інформацію, яка ще не актуалізована в базовій частині синтаксичними
аналогами: Я знав дівчину. Мала дзвінке ймення: Соня. Але її тепер уже немає.
Парцельовані конструкції з пояснювальним парцелятом конкретизують зміст
попередньої частини, роз’яснюють певні важливі деталі. Б.-І. Антонич використовує два
види таких конструкцій:
а) парцеляти конкретизують один із членів базової частини: Міст співав свою бойову пісню. Не
першу й не останню.
б) парцеляти розкодовують всю базову частину: Вона (нудьга) зробила з серйозного
телеграфіста несерйозного поета. Нудьга, завішена над самотнім вокзалом, наче дими
локомотивів. Нудьга, що воліклася за переїзними поїздами хмарами курива й серпанком
меланхолії.
У прозових творах Б.-І. Антонича фіксуємо значну кількість парцельованих
конструкцій, уживаних для вираження підсумку, висновку: Проходили бурі, розталі,
повені, а він (міст) стояв. І все однаково непереможний. І все однаково гордий.
Інформативність вислову інтенсифікують також різноманітні уточнення. Парцеляти
можуть уточнювати характеристику явищ, подій, осіб, властивостей, ознаки, обставини дії:
Линуло листя з лип, кленів, дубів, осик, вільх, ясенів, буків, яворів, тополь, грабів, осокорів,
в’язів, вересів, каштанів, берестів. Линуло жовте, солом’яне, помаранчове, рожеве,

мосяжне, бронзове, червоне, руде, малинове, криваве, пурпурове, фіалкове, гниле, синє,
чорне, сиве...
Функціонально-смислове навантаження парцеляційних одиниць у мові творів
Б.-І. Антонича різне, здебільшого вони спрямовані на виділення або вичленування певної
інформації з метою її наголошення, актуалізації і навіть графічного оформлення як окремої
частини. Водночас автор прагне досягти максимальної злитості й зв’язаності всіх елементів
тексту. Пор: Марко не прощав нічого. Вертав до рідного містечка, до батьків. Байдуже
дивився на скляну гору вокзалу, на рясно освітлені будинки, на блискучий букет
різноколірних світел. При цьому парцеляти виконують видільну функцію.
Емотивна функція парцелятів реалізується в кількох експресивно-емоційних та емоційнооцінних різновидах. Експресивно-емоційне навантаження парцельованих конструкцій
підкреслюється винесенням лексичних повторів з різноманітною інтонацією за межі основного
речення: За ним осінь. Золотоволоса осінь; Але серце Марка не попало в сильце осені. Серце,
збайдужіле на красу оточення. А може, власне п’яне шоломливим чадом природи. Пор.
також експресивно-емоційне наголошування кожного елемента повідомлення: Мов на один
приказ, ми підняли одночасним рухом чола вгору й почали гукати. Гоп, гоп, гоп, гоп… Довго,
протяжно, широко. Го-о-оп, го-о-о-о-о-о-оп… пізніше гостро, неспокійно, коротко,
поспішно. Го, го, го, гоп...
Експресивне виділення частини вислову, що підкреслює певну деталь, рису характеру,
факт, дає змогу глибше зрозуміти авторську оцінку зображуваних явищ, подій: Що це є доля?
Що значить це коротке, милозвучне дзвінке слово? Гарне, кругле, ніжне, виточене, тендітне,
пахуче.
Намагаючись передати «живу мову», Б.-І. Антонич активно використовує парцеляцію
вигуків та звуконаслідувальних слів: Відповідав тільки відгомін. Глибокий, розтяжний,
придавлений, приглушений. О-о-о-о-оп, о-о-о. В такий спосіб забезпечується ефект
«присутності», занурення в події.
У творах Б.-І. Антонича образність, емоційна насиченість мови досягаються завдяки
парцеляції тропів та стилістичних фігур: Буря втомилася й тепер посвистувала, сапала,
сичала, зикала, чмихала. Коротку хвилину відпочивала, набирала нового розгону, нового
розмаху; Корчимося, меншаємо, стаємо малими, смішно малими… Мов дві шпильки, дві
мурашки, два зерна піску...; Раптово земля підносилася вгору. Наче кротовина,
висаджена якимсь велетнем-кротом.
Парцеляція часто визначає і ритм прозової мови. В аналізованих творах
ритмомелодійна функція парцелятів виявляється в уповільненні чи пришвидшенні темпу
висловлювання, динамізації художньої дії: Ми вперед, вони назадгузь. Навпростець,
навмання, навскоки. Безбач, наввипередки, навзаводи. Гиц, гиц… навскоси, навпрямки,
навпомацки.
З погляду структурної організації для мовостилю Б.-І. Антонича найбільш показові
парцельовані прості речення з однорідними членами: Сосни горбилися, перегиналися,
стріпували вітками, наче долонями, й журливо жалілися: а-яй, а-яй, а-я-а-а-а-а-ай...
Одноманітно, рипливо, сумно; Сосни приязно простягали до нас долоні свого галуззя, немов
би хотіли заспокоїти ними наші розбурхані думки. Шуміли колискову: засни, засни-и-и-и-и...
Парцеляція однорідних підметів здебільшого пов’язана з інверсією (присудок-підмет —
парцельований підмет): Прийшла лінива розкіш безділля втомленим, чорним долоням. Сите
ледарювання при накритім столі. Вдоволення, виставність, багатство, відпочинок,
сонливість. Задума, яка появляється завжди в тих, що мають багато вільного часу.
Парцеляції часто зазнають однорідні присудки, що створюють широкий асоціативний
ряд: Тільки на галявах клекотіли десятки нових джерел, потоків, калюж. Дзюрчали,
дивувалися з свого несподіваного народження, шепеляли, шаруділи, шушукали, пошепки
висловлювали свою молодечу бадьорість і буйність; Наче милини в пральні, пучнявіли легкі
синяві бульки. Хлюпали, прискали, стрибали, клекотіли, розбігалися, мов розсипана на

вітер пригорщ борошна. Знов повертали й п’ялили в надгните тіло старих пнів гострі,
колючі сніжні зуби.
Систематичними
складниками
індивідуального
експресивного
синтаксису
Б.-І. Антонича, які забезпечують одну з найбільш впізнаваних рис його ідіостилю загалом,
слід визнати розгорнуті узгоджені парцельовані означення: Стократ краща — годі й
рівняти. Ніжна, майлива, тендітна, струнка, гнучка; Відповідав тільки відгомін.
Глибокий, розтяжний, придавлений, приглушений; Квітки підплигують, наче метелики.
Червоні, рожеві, жовті, білі, блакитні, сині... Натомість одиничні та неузгоджені епітетипарцеляти трапляються епізодично.
Парцельовані означення можуть бути виражені дієприкметниковим зворотом або
дієприкметником: В її найтемніших закутках, де переховую спомини найраніших днів,
захиляється твій дитячий образ. Трохи туманний, обкутаний імлою двох літ, споловілий,
мов старий гобелен, замазаний навалою пізніших вражень, пожовклий, наче світлина із
старовинного альбому. В окремих постпозитивних означеннях поєднуються і
відокремлення, і парцеляція: Одначе страх виринав наново з нетрів підсвідомості.
Стоокий, чулий, невгамовний, невтишений, невсипущий; Довкола все ті самі колони сосон.
Рівні, прості, стрункі, задумані.
При вираженні парцельованих обставин прислівниками чи непрямими відмінками
іменників з прийменниками потреба відокремлення менш очевидна, за винятком тих
контекстів, у яких: а) обставини мають також уточнювальне значення; б) відокремлення (як і
парцеляція) диктується необхідністю інтонаційно-смислового «розвантаження» фрази. Пор.:
О, я дістану вас. Нишком, тишком, визирцем, покрадьки, хильцем; Наприкінці висмикнув
свою руку є моєї жмені й побіг на східці вагону. Скоро, хутко, мовби тебе щось гонило,
мовби тебе переслідувала якась думка.
Парцеляція на базі складного речення трапляється рідше. Найчастіше спостерігаємо
парцеляцію складнопідрядних речень з підрядними частинами мети, причини, порівняння:
Ми почали ходити довкола якоїсь сосни без усвідомлення цілі, навіщо це робили. Щоб тільки
щось діяти; Утікаємо перед хижими кігтями життя в пустелю міста. Бо справді людина
найбільше самотня в юрбі; Ніхто їх не слухав, тому зашарілися, примеркли, вилиняли,
знизили голос. Начеб їх заціпило.
Показовими є також парцельовані частини з протиставними відношеннями: Учора ти
приїхав до мене, балакав багато на різні теми, був оживлений, говіркий, зацікавлений усім,
охочий. Одначе про пережиту подію й про Соню за весь час навіть не згадав; Впивалися в неї,
бажали потопнути в ній, наче в воді. Але вона мовчала, спокійна, холодна, байдужа.
Парцелювання безсполучникових складних речень — епізодичне: Не могла видобути
слів. Заїкувалася: — Твій тов... цей, що в нас жив... твій при... твій приятель...
В експресивному синтаксисі Б.-І. Антонича парцельовані речення є ефективним
засобом характеристики різноманітних явищ природи, реагування людини на різні події,
відтворення особливо яскравих вражень, інтенсивних почуттів, настроїв тощо. Згідно із
задумом письменника вони не тільки вдало концентрують увагу читачів на змісті кожної
частини і забезпечують художньо переконливе звучання авторського вислову, але й
засвідчують тісний зв’язок авторської мови з живою усно-розмовною стихією.

