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У артыкуле засяроджваецца ўвага на прагматычнай функцыі абзаца ў творах сучаснай мастацкай 
літаратуры. Розныя падыходы даследчыкаў да вылучэння прынцыпаў падзелу на абзацы аб’ядноўваюцца 
ўспрыманнем абзаца ў якасці актуалізатара прагматычнага патэнцыялу тэксту, паколькі закранаюць такія 
важныя пытанні, як актыўнасць асобы адрасанта, аўтара ў стварэнні мастацкага тэксту, выбар 
ім адпаведных ілакутыўнай задуме моўных адзінак. Робіцца выснова аб тым, што менавіта аўтарская 
мэтаўстаноўка абумоўлівае эмацыйную афарбаванасць абзаца, накіраваную на комплекснае рашэнне 
прагматычных задач на ўсіх узроўнях арганізацыі абзаца. Акцэнтуецца ўзаемадзеянне абзацнага 
афармлення з іншымі сродкамі графікі і арфаграфіі. Фактычна пацвярджаецца, што характэрнае 
для сучаснай мастацкай прозы графічнае, арфаграфічнае, пунктуацыйнае адступленне ад нормаў 
узмацняе прагматычны патэнцыял абзаца, робіць больш выразным імпліцытны сэнс.
Ключавыя словы: абзац, абзацаванне, мастацкі тэкст, прагматычны, камунікатыўна-прагматычны.
The article focuses on the pragmatic function of paragraph in the works of modern fiction literature. Various 
approaches of researchers to figuring out the principles of division into paragraphs are united by perception 
of paragraph as an actualizer of pragmatic potential of the text, since they concern such important issues 
as activity of the addresser’s personality, the author in creating the fiction text, his or her selection of language 
units relevant to the illocutionary intent. It is concluded that it is the author’s metapurpose that conditions 
the emotive coloring of paragraph aimed at complex solution of pragmatic tasks on all levels of paragraph 
organization. The interaction of paragraph design with other means of graphics and spelling is accentuated. 
It is actually proved that the graphic, spelling, punctual deviation from norms typical for modern fiction prose 
strengthens the pragmatic potential of paragraph and makes the implicit sense more expressive.
Keywords: paragraph, paragraphing, fiction text, pragmatic, communicative-pragmatic.

Уводзіны. Ва ўмовах антрапацэнтрычнай 
накіраванасці сучаснай лінгвістыкі не выклі
кае сумнення неабходнасць даследавання 
моўных адзінак мастацкага тэксту ў межах 
прагматычнага падыходу. Як сцвярджае 
Н. Ю. Клюева, мова мастацкіх тэкстаў патра
буе асобага вывучэння з пункту погляду праг
матыкі: функцыі ўздзеяння і яе ролі ў стварэн
ні прагматычнага эфекту, прагматычнай ак
тыўнасці адрасанта-аўтара, рэалізацыі 
ім з дапамогай моўных, у прыватнасці сінтак
січных, сродкаў сваіх ілакутыўных і перла
кутыўных намераў [1].

Цалкам відавочна, што працэс фарміра
вання мастацкага тэксту накіраваны на рэа
лізацыю разнастайных камунікатыўна-праг
матычных задач. У свядомасці аўтара творчы 
замысел набывае семантычнае напаўненне, 
увасобленае ў моўных адзінках, якія фармі

руюць тэкст. Адной з самых выразных такіх 
адзінак з’яўляецца абзац, паколькі ён удзель
нічае ў камунікацыйнай арганізацыі твора і мае 
абумоўленае аўтарам сюжэтна-тэ матычнае 
і рытмічнае значэнне. На думку І. Р. Гальперы
на, «чляненне тэксту мае дваякую аснову: 
асобна прадставіць чытачу адрэзкі для таго, 
каб палегчыць успрыманне паведамлення, 
і для таго, каб аўтар для сябе ўсвядоміў ха
рактар часавай, прасторавай, вобразнай, ла
гічнай і іншай сувязі адрэзкаў паведамлення. 
У першым выпадку відавочна адчувальная 
прагматычная аснова дзялення, у другім – 
суб’ектыўна-пазнавальная» [2, с. 57].

Схіляючыся да ўспрымання абзацнага 
водступу як спецыфічнага аўтарскага знаку 
прыпынку, «моцнага і ёмістага па сваёй функ
цыянальнай значнасці» [3, с. 84], на суб’ек
тыўнасць абзацавання ўказвае Н. С. Валгіна: 
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«Аб’ём і структура абзаца цалкам звязаны 
з воляй аўтара, яго устаноўкай <...>, нарэшце, 
яго асабістымі прыхільнасцямі, асаблівай 
манерай пісьма» [3, с. 36]. У якасці асноўных 
прычын вылучэння ў абзац даследчыца 
называе наступныя: 1) навізна інфармацыі, 
новая мікратэма; 2) важнасць інфармацыі 
ў межах данага тэксту; 3) эмацыйнае вылучэн
не дэталі; 4) немагчымасць далейшага пра
дастаўлення інфармацыі без парушэння сэн
су і лагічнасці (у выніку лінейнай несумя-
шчальнасці фраз) [3, с. 42].

Права аўтара чляніць тэкст па сваім мер
каванні, у залежнасці ад стылю, жанру, экс
прэсіўнай сугестыўнасці, «падвяргаючы аб
зацаванню не толькі асобныя сказы, але 
і парцэляваныя часткі», пацвярджаецца і ў ліг
вапрагматычных даследаваннях І. А. Сырова 
[4, с. 40]. Са свайго боку, І. А. Сыроў таксама 
вылучае чатыры асноўныя прынцыпы абза
цавання тэксту: «1) канструктыўны (з дапа
могай абзацнага водступу вылучаюцца сказы, 
якія абазначаюць фазы аднаго і таго ж дзеян
ня, элементы аднаго аб’екта пры апісанні, 
паслядоўнасць тэзісаў аднаго палажэння 
пры разважанні); 2) сумежна-тэматычны 
(пры якім розныя тыпы маўлення паслядоўна 
змяняюць адзін аднаго), 3) факультатыўна- 
мадальны (прадугледжвае вылучэнне з чыр
вонага радка фрагмента, які прыўносіць да
датковае мадальнае значэнне і мае характар 
уласна-аўтарскага або ўскосна-аўтарскага 
праяўлення ў тэксце), 4) асацыятыўны (з да
памогай чырвонага радка вылучаюцца част
кі тэксту, закліканыя вярнуць чытача да больш 
ранняга кантэксту твора)» [4, с. 41].

Не дзіўна, што, характарызуючы адно і тое ж 
паняцце (абзац), розныя даследчыкі называюць 
розныя прынцыпы размежавання мастацкай 
інфармацыі. Нават аб’яднаўшы працытаваныя 
выпадкі, наўрад ці можна зрабіць вычарпальны 
пералік асаблівасцяў кампазіцыйна-стылістыч
нага (абзацнага) падзелу тэксту. Праведзеныя 
даследаванні хутчэй абагульняюць пэўны во
пыт асноўных тэндэнцый члянення мастацкіх 
тэкстаў на абзацы. 

Менавіта аўтарская мэтаўстаноўка абу
моўлівае эмацыйную афарбаванасць абзаца, 
накіраваную на комплекснае рашэнне праг
матычных задач (паказаць стан героя, свае 
адносіны да выказанага, уздзейнічаць 
на творчую актыўнасць чытача, узмацніць 
эстэтычны эфект) на ўсіх узроўнях арганіза
цыі абзаца (сінтаксічным, пунктуацыйным, 
камунікатыўным, лексіка-граматычным, 
стылістычным і інш.). Рэалізуючы свае каму

нікатыўна-прагматычныя магчымасці, абзац 
удзельнічае ў кампазіцыйным афармленні 
мастацкага тэксту, выконвае спецыфічныя 
функцыі як кампазіцыйная адзінка, акцэнтуе 
ўвагу на самых важных фрагментах аповеду. 
Усё гэта спрыяе паспяховаму рашэнню каму
нікатыўна-прагматычных задач твора ў цэлым.  
Выбар прынцыпу падзелу на абзацы, дарэч
насць, прагматычная эфектыўнасць абзаца
вання вызначаюцца мэтай і сітуацыяй ка-
мунікацыі, а таксама рэалізацыяй прагматыч
най устаноўкі аўтара. Нельга не пагадзіцца 
з Т. В. Нерушавай, што менавіта ў мастацкім 
тэксце найбольш поўна рэалізуюцца прагма
тычныя функцыі абзаца – апелятыўная, экс
прэсіўная, эстэтычная [5].

Паколькі прагматычнае значэнне моўных 
адзінак ствараецца толькі ва ўмовах рэаль
най камунікацыі, прагматычныя харак
тарыстыкі абзаца мэтазгодна разглядаць 
у сувязі з яго функцыянаваннем у якасці кам
панента мастацкага выказвання, рэалізава
нага ў канкрэтнай камунікатыўна-прагматыч
най сітуацыі. І. П. Сяркова выказала слушнае  
меркаванне, што прынцып члянення мастац-
кага тэксту на абзацы знаходзіцца ў цеснай 
залежнасці ад мастацкай сістэмы (класіцызм, 
крытычны рэалізм і мадэрнізм), да якой на
лежыць тэкст. Кожная з мастацкіх сістэм 
выпрацоўвае свае сацыяльна-гістарычныя 
крытэрыі пабудовы тэксту [6].

А. Г. Пачапцоў указвае на тое, што «дасле
даванне ўплыву прагматычных фактараў 
тэксту на абзац становіцца магчымым на ас
нове важнага метадалагічнага палажэння 
аб наяўнасці сістэмных адносін паміж струк
турна-семантычнымі і прагматычнымі пара
метрамі тэксту» [7, с. 27].

Такім чынам, самыя розныя падыходы 
аб’ядноўваюцца ўспрыманнем абзаца ў якас
ці актуалізатара прагматычнага патэнцыялу 
тэксту, паколькі закранаюць такія важныя 
пытанні, як актыўнасць асобы адрасанта, 
аўтара ў стварэнні мастацкага тэксту, выбар 
ім адпаведных ілакутыўнай задуме моўных 
адзінак (у тым ліку сінтаксічных). 

Асноўная частка. Варта заўважыць, што 
ў сучасных мастацкіх тэкстах графічнае афарм
ленне задзейнічана ў значна большай ступені, 
чым, напрыклад, у тэкстах пачатку ці сярэдзіны 
ХХ ст. Дапрацоўваючы, удасканальваючы тэкст, 
аўтар звяртае ўвагу на яго рытмічную і інтана
цыйную структуру, выкарыстоўвае ўсе магчы
масці графічнага афармлення, спрабуючы 
максімальна кампенсаваць неадпаведнасць 
паміж багаццем задумы і абмежаванасцю 
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графічнага кода. Гукавых, лексічных і сінтаксіч
ных сродкаў часта аказваецца недастаткова 
для перадачы мастацкай вобразнасці тэксту. 
З дапамогай чырвонага радка аўтар вылучае 
найбольш значнае, афармляючы асобным аб
зацам сказ, парцэлят, слова. Пры гэтым нярэд
ка можна заўважыць адступленні ад пры-
вычнага ўзаемадзеяння абзацнага афарм - 
лення з вялікай літары і пастаноўкай знакаў 
пры пынку ў папярэдняй, адносна завершанай 
частцы тэксту.

Апелятыўная, экспрэсіўная, эматыўная 
функцыя задзейнічаных у рамане Ю. Станке
віч «П’яўка» знакаў семіятычнай сістэмы мак
сімальна відавочная пры спецыфічным струк
турным выкарыстанні абзаца:

Але прамільгнула адно скрыжаванне, по-
тым другое, а «Міцубісі» нікуды не павярну-
ла. Увесь час імкнучыся трымацца ў прыцір-
ку побач з ёй, я, у рэшце рэшт, амаль гвал-
там праціснуўся ў правы рад і зноў апынуўся 
на бліжняй ад яе паралельнай прамой. Гэты 
манеўр каштаваў мне таго, што я празяваў 
імклівае набліжэнне чарговага святлафора:

жоўты.
Наперадзе затармазіла некалькі машын, 

я таксама даволі рэзка спыніўся і праз паўзу 
ўбачыў, як запаліўся

зялёны.
Не тут…
Абзацаванне ў працытаваным прыкладзе 

і далей па тэксце сігналаў святлафора дапа
магае аўтару актуалізаваць зрокавыя ўяўлен
ні чытача і, адпаведна, узмацніць успрыманне 
напружанасці. Аналагічна аўтар задзейнічаў 
чырвоны радок і пры пераключэнні ўвагі на час:

Дзесьці ў падсвядомасці ў маёй галаве 
працаваў унутраны, нябачны і нягучны се-
кундамер:

дванаццаць,
адлічваў ён – 
трынаццаць, чатырнаццаць
Не ведаю чаму, я вырашыў паспрабаваць 

адкрыць дзверы ў кабіну і рвануў заднюю. <…> 
Я назіраў неверагодную, насякомую прагу 
да жыцця, і ўва мне зноў адразу выбухнула 
нянавісць.

Пятнаццаць, шаснаццаць, сямнаццаць, – 
адлічваў секунды таймер у маёй галаве:

васямнаццаць…
Ігнараванне чаканых знакаў прыпынку 

спрыяе ў пэўнай ступені запавольванню часу, 
стварэнню так званага фатаграфічнага эфек
ту, які не толькі нагнятае абставіны, але і па
казвае, што нават секунда – гэта так многа, 
і кожная можа стаць вырашальнай. Апошнія 

секунды максімальнага напружання аўтар 
таксама перадае выкарыстаннем трапна 
знойдзенага графічнага афармлення:

Трыццаць адзін, трыццаць два, трыц-
цаць тры…

Я заскочыў у кабіну і ўключыў перадачу
трыццаць чатыры…
і тут якраз запаліўся
зялёны
Кантэкстуальная абумоўленасць, відавоч

на, паўплывала пры пераразмеркаванні 
традыцыйных суадносін знакаў прыпынку, 
вялікай літары і чырвонага радка на графіч
ную актуалізацыю абзаца, якая ў працыта
ваных прыкладах аказалася надзвычай да
кладнай. Апісанне сітуацыі (апелятыўная 
прагматычная функцыя абзаца) максімальна 
выразна адлюстроўвала суб’ектыўныя адно
сіны аўтара (экспрэсіўная прагматычная функ
цыя) і эмацыйнае насычэнне тэксту (эма
тыўная прагматычная функцыя). У такім 
выпадку можна гаварыць аб паспяховай рэа
лізацыі камунікатыўна-прагматычнага патэн
цыялу мастацкага тэксту.

Арыгінальнае асэнсаванне абзацнага 
водступу прыкметнае ў аповесці Ю. Станке
віча «Шал»:

дзяўчына на прозвішча канстанцыя віж 
асцярожна ўзяла кніжку. двума пальцамі. быц-
цам гадзілася. і прачытала назву:

«абстрагаванне ў жывёл», – 
і сказала раўнадушна:
– што толькі не чытаюць, –
але адразу пацікавілася, –
– а пра птушак тут ёсць?
пасля чаго пачала гучна чытаць. ра-

скрыўшы наўздагад: –
– «іншым разам прыводзяць меркаванні, 

што, чым жывёла бліжэй да чалавека, тым 
яна агідней. <…> тут дакладна бачная кам-
бінацыя тыпаў паводзін, якія лічацца вы-
ключна чалавечымі: кааперацыя, планаван-
не паслядоўнасці будучых дзеянняў, падман 
і жорсткасць…» –

і пракаментавала. – 
– бедныя птушаняты. але трапна заўва-

жана. цікавае, урэшце, чытво. га, андруш? 
ты тут пра ўсё прачытаў?

На фоне графічна стандартнага і арфа
графічна нарматыўнага тэксту адмаўленне 
ад вялікай літары і трохступеньчатае абза
цаванне (адсутнасць абзаца пры афармлен
ні аўтарскай мовы, зменшаны водступ чыр
вонага радка, павялічаны водступ пры 
афармленні простай мовы) набываюць праг
матычную нагрузку. Адхіленне ад графіка- 
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арфаграфічнай нормы аўтар выкарыстоўвае 
для стварэння эфекту экспрэсіўнага абагуль
нення. Пры такім афармленні асаблівы акцэнт 
надаецца зместу рэплік: знешне аддаленыя 
ад маналагічнага тэксту, яны не толькі даюць 
маўленчую характарыстыку асобы, але і, на-  
бываючы самастойнае тэкстаўтваральнае 
значэнне, удзельнічаюць у стварэнні кагезіі 
і кантынуума.

Менавіта ва ўмовах незахоўвання трады-
цый і правіл з’яўляецца магчымасць асэн
соўваць і пераасэнсоўваць значымасць эле
ментаў тэксту. Расшыфроўка падтэксту часам 
аказваецца не менш важнай, чым успрыняц-
це ўсіх слоў, з якіх складаецца тэкст. Ненар
матыўнае напісанне вялікай і малой літары 
дастаткова распаўсюджана на сучасным эта
пе развіцця мастацкай літаратуры і часта 
дапамагае абазначыць мяжу ўспрыняцця 
тэксту – псіхалагічную ці  інтанацыйную. 

Дастаткова выразная камунікатыўна-праг
матычная нагрузка абзаца ў апавяданні 
П. Якаўлева «Дзёньнік»:

красавік 2007

мне сьніўся сон быццам бы не актавая заля 
казіно прыйшлі студэнты і студэнткі і яны

кажуць пакажы карты быў ня туз не ка-
роль не каралева я паклаў карты я спачатку

раскрыў карты і па картах яны даведалі-
ся якія люблю кнігі і якую люблю музыку я

люблю размаўляць са студэнтамі
Пры звычайным пунктуацыйным афарм

ленні словы, напісаныя вялікай літарай, маг
лі б сігналізаваць пра пачатак новай страфы. 
Да таго ж, пастаноўка знакаў прыпынку пра
дугледжвае наяўнасць паўз паміж раздзе
ленымі адзінкамі. Адсутнасць такіх паўз можа 
накіроўваць таксама на невыразнае, хаатыч
нае, перарывістае, часам супярэчлівае ўспры
няцце зместу, якраз удала выбранае аўтарам 
для апісання сну. Адмаўленне ад вялікай 
літары не толькі спрыяе спрашчэнню пункту
ацыйнай сістэмы, але і мае падтэкставую 
інфармацыю і таму падвяргаецца дадатко
ваму асэнсаванню і пераасэнсаванню. Паміж 
часткамі тэксту актуалізуецца містычнае ці 
іканічнае значэнне графічна вылучаных слоў.

Вывады. Праведзены аналіз тэарэтычных 
даследаванняў і тэкстаў сучаснай мастацкай 

літаратуры пацвярджае камунікатыўна-праг
матычны патэнцыял абзаца: у мастацкім 
дыскурсе галоўнай з’яўляецца функцыя ўз-
дзеяння, у той час як функцыя паведамлен
ня адыходзіць на іншы план. Прагматычна 
арыентаваны, мэтанакіраваны падзел на аб
зацы рэалізуе ўздзеянне на чытача і ў зна
чнай меры адлюстроўвае ілакутыўныя інтэн
цыі аўтара.

Як экспрэсіўная адзінка абзац з’яўляецца 
ўвасабленнем суб’ектыўнага фактару камуні
кацыі і ў комплексе з прагматычнай функцыяй 
уздзеяння і эстэтычнай функцыяй найбольш 
поўна рэалізуецца менавіта ў мастацкім тэкс
це. Можна сказаць, што пры дапамозе абзаца 
аўтар рэгулюе свае адносіны з рэцыпіентам. 
Пры гэтым абзац для чытача ўспрымаецца 
як дадатковы знак, указанне на тое, што аўтар 
знарок робіць інфармацыйны разрыў, спадзе
ючыся на разуменне, адпаведнае асэнсаван
не размежаванай інфармацыі. Прагматычнай 
задачай мастацкага тэксту разам з перадачай 
фактычнай інфармацыі з’яўляецца стварэнне 
эмацыйнага настрою. У адпаведнасці з гэтай 
устаноўкай падбіраюцца сродкі ўсіх узроўняў 
моўнай сістэмы, уключаючы графічную. Праг
матычная інфармацыя, створаная абзацаван
нем, уключаная ў макраструктуру цэлага тэк
сту, з’яўляецца адным са складнікаў яго змя
стоўна-канцэптуальнай інфармацыі. У выніку 
абзацаванне не проста ўплывае на механізм 
стварэння кагезіі тэксту, храналагічнай маркі
роўкі, паслядоўнасці, рэальнасці або ўяўнас
ці падзей, але і мае істотнае значэнне для ра
зумення зместу твора.

Характэрнае для сучаснай мастацкай 
прозы графічнае, арфаграфічнае, пунктуа
цыйнае адступленне ад нормаў узмацняе 
прагматычны патэнцыял абзаца, робіць 
больш выразным скрыты сэнс. Прагматычны 
перлакутыўны эфект заключаецца ў такім 
выпадку ў знешнім уздзеянні аўтара на чыта
ча, у накіраванасці на перадачу імпліцытнай 
інфармацыі і жаданае ўзаемаразуменне і су
працоўніцтва. Менавіта абзацаванне ўспры
маецца як апеляцыя да актыўнай мысленчай 
дзейнасці па ўзнаўленні створанай аўтарам 
недагаворанасці, па разгадванні падтэкст
нага сэнсу.
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