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У артыкуле даследуецца моўнае выражэнне тэкставай катэгорыі праспекцыі на матэрыяле беларускай мастацкай 
прозы В. Іпатавай і Л. Рублеўскай. Вызначаны і сістэматызаваны маркеры тэкставай праспекцыі на сінтаксічным 
узроўні – канструкцыі з сінтаксічнай непаўнатой, канструкцыі з імпліцытнай семантыкай, рэдукаваныя канструкцыі, 
эліптычныя сказы, далучальныя канструкцыі розных тыпаў. Выяўлены віды актуалізацыі формы дыскантынуума – 
адценні намеру, выніку, супрацьпастаўлення, прыёмы сцверджання, пагрозы, прапановы.
Ключавыя словы: катэгорыя праспекцыі, логіка-семантычныя адносіны, тэмпаральнасць, складанае сінтаксічнае 
цэлае, сінтаксічныя адзінкі, форма дыскантынуума.
The article studies the language representation of text category of prospection on the material of Belarusian feature prose by 
V. Ipatava and L. Rubleuskaya. It defines and systematizes the markers of text prospection on a syntactical level – 
constructions with syntactical incompleteness, constructions with implicit semantics, reduced constructions, elliptical 
sentences, connecting constructions of various types. It reveals the kinds of actualization of the discontinuum form – shades of 
intention, conclusion, opposition, ways of statement, threats, suggestions.
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Пытанне даследавання тэксту, вызначэння 
тэкставых катэгорый і іх функцыянаванне ціка-
віла мовазнаўцаў у апошнія дзесяцігоддзі. 
Асаб лівую ўвагу прыцягвае праблема вызна-
чэння часу і прасторы ў мастацкім тэксце, яко-
му ўласціва часавая мнагапланавасць, пару-
шэнне паслядоўнасці падзей, скачковыя зрухі 
ў часе. Праспекцыя і рэтраспекцыя як формы 
дыскантынуума звязаны з катэгорыяй тэмпа-
ральнасці і з’яўляюцца аб’ектам даследа-
ванняў у многіх лінгвістычных работах у мовах 
розных тыпалогій. Заснавальнікам метадала-
гічных прынцыпаў аналізу тэкставых катэго-
рый, які ўпершыню вызначыў катэгорыі пра-
спекцыі і рэтраспекцыі ў мастацкай прасторы, 
лічыцца І. Р. Гальперын [1]. Працягвалі дасле-
даванне Л. Н. Фёдарава [2], Н. В. Брускова [3], 
І. В. Ціўяева [4]. Дадзены навуковы напрамак 
даследавалі Д. Д. Анціпава [5], Я. А. Чыгоўская 
[6], на матэрыяле газетных артыкулаў – 
Ю. В. Багаяўленская [7] і інш. Даследчыкі 
і мовазнаўцы працавалі ў вобласці вызначэння 
функцый, тыпаў і відаў катэгорый, іх узаема-
дзеяння паміж сабой, выяўлення сродкаў 
рэпрэзентацыі адзінак. 

Праспекцыя, як і іншыя катэгорыі тэксту 
(інтэграцыя, рэтраспекцыя, кагезія, лакаль-
насць), мае спецыфічны змест, функцыі, су-
вязь з іншымі катэгорыямі, формы і сродкі 
рэалізацыі. Даследаванню гэтых параметраў 
прысвечаны навуковыя работы многіх лінгвіс-
таў. Так, Н. В. Брускова [3] вызначае семан-
тычныя віды праспекцыі – удакладняючую, 
адлюстроўваючую, няпэўную, кратную – 
і сродкі выражэння адзінкі на сінтаксічным 

узроўні сказа. Даследчык Ю. М. Глушкова [8] 
разглядае парушаную і здзейсненую праспек-
цыю і яе маркіроўку лексічнымі (антрапонімамі, 
ключавымі словамі), граматычнымі (часавымі 
формамі дзеясловаў), стылістычнымі адзін-
камі. Шмат артыкулаў прысвечана вызначэнню 
сродкаў выражэння катэгорыі – форм умоўнага 
ладу, розных часавых форм дзеяслова, лексіч-
ных адзінак часу, антрапонімаў, парцэляцыі [7; 9].

Як бачна, катэгорыя праспекцыі актыўна 
даследавалася ў мовазнаўстве. Пры гэтым за-
стаюцца не вывучанымі пытанні маркіроўкі на-
званай катэгорыі, прыёмы яе рэпрэзентацыі. 
У беларускім мовазнаўстве падобнае даследа-
ванне не праводзілася, таму актуальнасць 
абумоўлена прыналежнасцю яго да перспек-
тыўнага і новага напрамку ў мовазнаўстве – 
камунікатыўнай стылістыкі, адсутнасцю ў лінг-
вістычнай літаратуры апісання прыёмаў, 
маркераў фарміравання праспектыўнай пра-
сторы на сінтаксічным узроўні; патрэбай вы-
значыць сюжэтна-кампазіцыйныя асаблівасці 
твораў В. Іпатавай і Л. Рублеўскай і ўстанавіць 
спецыфічныя ўласцівасці рэпрэзентацыі катэ-
горыі праспекцыі ў творах аўтараў. 

Мэта даследавання ў артыкуле – выявіць 
маркеры рэпрэзентацыі катэгорыі праспекцыі 
ў творах В. Іпатавай і Л. Рублеўскай на сінтак-
січным узроўні. 

Ступень экспліцытнасці праспектыўнага 
плана вызначаецца ўзаемадзеяннем грама-
тычных і лексічных сродкаў выражэння часа-
вых адносін, сінтаксічнай і кантэкставай абу-
моўленасцю ўжывання часавых форм дзея-
слова. Вялікую цікавасць прадстаўляюць 
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сін таксічныя адзінкі, якія выступаюць марке-
рамі праспектыўнага напрамку.

Часавая прастора будучага маркіруецца 
з дапамогай канструкцый з сінтаксічнай непаў-
натой на аснове прыёму разважання: Адчуван-
не дзіўнай волі пад гэтым цёмным небам, пад 
гэтымі вострымі зорамі, пах дыму, брэх са-
бак, светлыя адбіткі на снезе ад вокнаў злі ва-
ліся ў адну неверагодна жывую карціну, якую 
б я хацела – але ніколі не здолею напісаць 
(Л. Рублеўская). У дадзеным выпадку праспек-
тыўны кірунак праецыруецца кантэкстуальным 
няпоўным сказам з апушчаным выказнікам, які 
дубліруецца ў наступным кантэксце.

Часавы зрух у будучае маркіруецца рэду ка-
ванымі канструкцыямі з дыферэнцаваным сэн-
сам на аснове семантыка-сінтаксічнага ўзае-
ма дзеяння кампанентаў у структуры складана-
га сінтаксічнага цэлага: – Ну, баюся, нічога 
выправіць нельга… У любым іншым інсты-
туце абышлося б. А тут… (Л. Рублеўская). 
Сэнсава недыферэнцаваная сінтаксічная рэ-
дукцыя актуалізуе праспекцыю з адценнем 
выніку: – Але... нашто тады мы, князі? Чаму 
так на гэтым свеце зроблена? Значыць, нам 
дадзена болей, чым смердам, з нас болей 
і спытаецца... (В. Іпатава); адценнем пагрозы: 
– Сціхні! – Княгіня гнеўна штурханула пакаёў-
ку, так што тая ажно пахіснулася. – Каб я бо-
лей ніводнага слова пра гэта не чула! Іначай... 
(В. Іпатава). 

Цікавымі для даследавання з’яўляюцца 
сродкі актуалізацыі праспекцыі з дапамогай 
канструкцый з імпліцытнай семантыкай. Так, 
у наступным прыкладзе – О, не спадзявайся, 
пан лоўчы, я за такога калматага ніколі не 
пайду! – А я схаджу ў пастрыгальную камору, 
заўтра з paнiцы. Тады ваша мосць іначай на 
мяне гляне! (В. Іпатава) на аснове прыёму 
супрацьпастаўлення паміж кампанентамі 
дыялагічнага адзінства канструкцыя набывае 
імпліцытную семантыку, якая проціпастаўля-
ецца адна адной з тым жа праспектыўным на-
прамкам. Іншы раз пытальныя сказы праецы-
руюць праспектыўнасць на наступны адказ, 
што абумоўлена імпліцытнай семантыкай 
канструкцыі: – А блізкія твае – не будуць 
крыўдаваць на мяне, як крыўдаваў бацька мой 
на княгіню Раманаву? – Мой бацька, на шчас-
це, ніколі ўжо не даведаецца, што я век свой 
пад чорнай расай хадзіць буду... (В. Іпатава). 

Мастацкі час характарызуецца зменай ча-
савага напрамку з дапамогай эліптычных 
сказаў з семантычным адценнем прапановы. 
На праспектыўны план указваюць адносіны 
пасля доў насці, якія вызначаюцца паміж адна-
роднымі экспліцытна выражаным і эліптычным 
выказнікамі: – Не адна па табе будзе сохнуць, 
маладзец, ды нешта ты свае стрэлы любіш 
болей,– не раз дражніліся жанчыны, але Алек-
са толькі зняважліва хмыкаў i пераводзіў раз-
мову на іншае. I цяпер ён дзяліўся з князем: – 

Як зловім дзеўку, за касу яе i на плошчу, i пугу 
побач. Хто хоча, хай перацягне... (В. Іпатава). 
Як бачым, на тэмпаральнасць канструкцый 
з эліпсам дзеяслова ўказваюць сінтаксічныя 
адносіны ў структуры складанага сказа.

Найбольш ужывальнымі маркерамі высту-
паюць далучальныя канструкцыі, суадносныя 
з членамі сказа, якія ажыццяўляюць праспек-
цыю з дапамогай далучальных выказнікаў: 
Просты жалезны пярсцёнак з роўнаканцовым 
крыжам. – Не, гэта не той самы… – прага-
варыў Кастусь, цалуючы руку жонкі. – Я замо-
віў дакладную копію. Няхай пераходзіць далей, 
з пакалення ў пакаленне, так? (Л. Рублеўская); 
далучальных акалічнасцяў: – Бачыш? Гэты 
крыж заўсёды будзе са мной. Да самае смерці. 
Як памяць пра цябе (Л. Рублеўская); далу-
чальных дзейнікаў: – Супраць цябе не пой-
дуць. Ты – з Рагнедавага племені! Веча за 
цябе будзе. I бацька твой магутны (В. Іпа-
тава). З прыкладаў бачна, што далучальныя 
часткі праецыруюць праспекцыю самастойна 
або ў спалучэнні з галоўнай на аснове бяз-
злучнікавай паратаксічнай сувязі і характары-
зуюцца ўскладненасцю даданымі членамі. 
Пры гэтым актуалізацыя праспектыўных далу-
чальных канструкцый аснована на адценні на-
меру або на прыёме сцверджання.

Далучальныя канструкцыі, суадносныя са 
сказам, ажыццяўляюць змену часавага на-
прамку з дапамогай далучэнняў на аснове 
паратаксічнай сінтаксічнай сувязі: Гэтыя вер-
нуцца. Але саступаць ім нельга. Яны перамо-
гуць. Але мы не павінны здавацца (Л. Руб леў-
ская); гіпатаксічнай сінтаксічнай сувязі: – <…> 
Але цяпер хоць паслухай… Таму што я больш 
прапаноўваць не буду (Л. Рублеўская). Прас-
пек тыўны напрамак галоўнай і залежных ча-
стак абумоўлены сінтаксічным паралелізмам 
канструкцыі, ступеньчатай сувяззю. Іншы раз 
маркіроўка значэння праспекцыі ажыццяў ля-
ецца выключна з дапамогай далучальнай 
часткі: Цяпер на лістах ясна відаць сляды 
пяра. Але разабраць, што там было напісана, 
ужо не зможа ніхто, хіба асобныя словы 
(Л. Рублеўская).

Назіраюцца выпадкі, калі базавае слова, 
выражанае праспектыўна, выступае ў якасці 
абагульняючага пры аднародных членах, якія 
далучаюцца: Я сцвярджала, што трэба най-
хутчэй абнародаваць інтрыгу з каралеўскім 
крыжам, магчыма, праз публікацыю ў прэсе. 
Арганізаваць раскопкі на месцы гіпатэтычнай 
магілы Грыня Вяржбіцкага. Карацей, зрабіць 
усё магчымае, каб каштоўнасць не трапіла 
ў мафіёзныя рукі (Л. Рублеўская). 

Далучальныя канструкцыі ажыццяўляюць 
праспектыўную прастору на аснове прыёму 
сцверджання: Улады «пранюхалі», змусілі ра-
бацяг здаць скарб і выплацілі на ўсіх… дзвес-
це долараў. На падставе афіцыйных актаў 
аўтарытэтнай эспертызы. І ў самых леп-
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шых абставінах прабабчын крыж нават у му-
зей не змесцяць – ён жа з-за каштоўнасці 
перліны трапіць у дзяржаўны валютны фонд 
(Л. Рублеўская); адцення значэння прапановы: 
– А ад спадчыны адмоўся. У будучым будзе 
лягчэй. Цябе перастануць звязваць з гэтай 
небяспечнай асобай (Л. Рублеўская); адцення 
значэння пагрозы: Глядзі мне! Відна па вочках, 
хто ходзіць па ночках. Не па сабе не сячы 
дрэва. А то будзе: «абвёў вакол елі, i чэрці ім 
пелі» (В. Іпатава); інфармацыйнага паведам-
лення: Альгерд схіляўся над ім з конаўкай, ад 
якой пахла чаборам. Таленавіты, разумны, 
такі малады Альгерд… І ён таксама загіне 
(Л. Рублеўская); адцення значэння супраць-
пастаўлення: – Гэта ў цябе орлік паспаліты? 
Весела, відаць, вам жывецца, калі так баіцеся 
атруціцца! З нашым князем будзе лепей! 
(В. Іпатава); мадальнага адцення значэння: – 
<…> Дзеці знайшлі ў лесе гадоў дваццаць 
таму (пярсцёнак). Больш нічога. Але гэта 
трэба праверыць. Давядзецца ехаць (Л. Руб-
леў ская); адцення значэння мэты: У дэканаце 
ім выдалі спіс адзінокіх старых. Належала наве-
дацца па кожным адрасе і распытаць іх пра 
надзённыя патрэбы. Вядома, гэта не азначала, 
што ўсе патрэбы будуць задаволеныя (Л. Руб-
леўская); адцення значэння прычыны: У Магды 
закалацілася сэрца. Як добра, што яна не пака-
зала скрутак Марку! Уся таямніца дарэшты 
дастанецца ёй (Л. Рублеўская); адцення зна-
чэння выніку: – <…> Ну, па-першае, схадзіў я на 
Кальварыю. Склепа з блакітным трохкутнікам 
няма і следу. Адны магілы, сметнікі ды яміны. 
Дзе капаць – невядома (Л. Рублеўская). Як ба-
чым з прыкладаў, далучальны сказ нясе да-
датковае праспектыўнае паведамленне аднос-
на зместу галоўнага (базавага).

Іншы раз праспектыўны кірунак рэалізуецца 
ў структуры далучальнага сказа, выражанага 
складаназалежным сказам: Ён прасіў раска-
заць хаця трохі, што дз’еецца ў Княстве, 
гаварыў аб тым, што засумаваў па роднай 
зямлі. I Еўка згадзілася, паставіла, праўда, 
умову, каб Марылька неадменна была з імі 
(В. Іпатава); складаным сказам камбінаванай 
будовы: – У купальскую ноч зямля раскрывае 
перад чалавекам усе свае багацці: выбірай, 
што хочаш. Але злыя духі не даюць: калі ўсе 
людзі будуць шчаслівыя – што ж застанецца 
на зямлі рабіць? (В. Іпатава). Як бачым, часа-
вы напрамак у будучае ажыццяўляецца з да-
памогай даданай умовы, які з’яўляецца састаў-
ной часткай далучальнага камбінаванага ска-
за на аснове бяззлучнікавай сувязі. 

Назіраюцца нешматлікія выпадкі маркіроўкі 
праспекцыі эліптычнымі і далучальнымі кан-
струк цыямі ў структуры складанага сінтаксіч-
нага цэлага на аснове далучальнай звышфра-
завай паратаксічнай сувязі: – Я ж не адна, 
а з Марылькай! – баранілася Еўка. – I ненадоўга – 
распытаць, як i што. Яе мосць мне дазволіць, 

так жа? (В. Іпатава). З прыкладу бачна, прас-
пек тыўна выражаны эліпсіс назіраецца ў сказе 
і парцэляванай канструкцыі адначасова, далу-
чальныя даданыя члены прымацоўваюцца да 
эліптычнага сказа на аснове ланцужковай 
сувязі. Кампенсаторную функцыю выконвае 
выразная семантыка канструкцыі, якая пера-
дае праспектыўны напрамак намеру. 

Праспектыўная прастора вызначаецца 
ў струк туры складанага сінтаксічнага цэлага 
з дапамогай далучальных канструкцый з сін-
так січнай непаўнатой. Сувязь паміж выказван-
нямі можа быць ступеньчатая: – I гэта смерць 
будзе на табе, Прадыслава. I – ганьба 
(В. Іпатава); паралельная: – Ну так, так! – 
пад няў галаву Алекса. – Калі нехта заб’е маю 
маці, то заплаціць не віру, а так – слёзы. 
A калі гэтую... дзеўку, то вунь колькі золата 
з яго возьмуць – ажно дзесяць грыўнаў! 
(В. Іпатава).

Як паказала даследаванне, у якасці мар ке-
раў праспектыўнага напрамку выступаюць сін-
таксічныя сродкі. Часцей за ўсё змена тэмпа-
ральнасці мастацкага сюжэта ажыццяўляецца 
на ўзроўні складанага сінтаксічнага цэлага 
з дапамогай далучальных канструкцый. Праспек-
тыўная прастора маркіруецца далучальнымі 
канструкцыямі, суадноснымі з членамі сказа. 
Далучаюцца выказнікі, дапаўненні, акалічнасці, 
дзейнікі, на аснове бяззлучнікавай, паратаксіч-
най сувязі і характарызуюцца ўскладненасцю 
даданымі членамі. 

Маркіроўка праспекцыі далучальнымі кан-
струк цыямі, суадноснымі са сказамі, ажыццяў-
ляецца на аснове паратаксічнай, гіпатаксічнай 
сінтаксічнай сувязі. Праспектыўны напрамак 
актуалізуецца з дапамогай галоўнай і залеж-
най частак, што тлумачыцца сінтаксічным 
паралелізмам канструкцыі, ступеньчатай 
сувяззю. Змена напрамку часу можа праецыра-
вацца толькі далучальнай, або галоўнай і да-
лучальнай часткамі, калі базавае слова, выража-
нае праспектыўна, з’яўляецца абагульняючым 
пры аднародных членах, якія далучаюцца. 
Праспектыўная прастора ажыццяўляецца 
ў структуры далучальнага сказа, які выражаны 
складаназалежным сказам, складаным сказам 
камбінаванай будовы. Нешматлікімі з’яўля юц-
ца выпадкі маркіроўкі праспекцыі эліптычнымі 
і далучальнымі канструкцыямі, далучальнымі 
канструкцыі з сінтаксічнай непаўнатой на асно-
ве паратаксічна-далучальнай сувязі. 

Часавы зрух у будучае маркіруецца рэдука-
ванымі канструкцыямі з дыферэнцаваным і не-
дыферэнцаваным сэнсам, канструкцыямі з сін-
таксічнай непаўнатой, канструкцыямі з імп лі цыт-
най семантыкай на аснове адцення значэння 
супрацьпастаўлення паміж кампанентамі дыя-
ла гічнага адзінства, эліптычнымі сказамі.

Праспектыўная часавая прастора актуалі-
зуецца пры дапамозе логіка-семантычнага, се-
мантычнага ўзаемадзеяння лексічных і грама-
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тычных адзінак з рознымі тыпамі адценняў – 
намеру, выніку, мэты, супрацьпастаўлення, 
прычыны, мадальных,  на аснове прыёму 
сцверджання, пагрозы, прапановы, інфарма-
цыйнага паведамлення. Маркіроўка праспек-
тыў нага напрамку рознымі сінтаксічнымі кан-
струк цыямі ажыццяўляецца на ўзроўні сказа, 
складанага сінтаксічнага цэлага.

Асаблівасці функцыянавання і маркіроўкі 
праспектыўнай прасторы ў мастацкіх творах 
В. Іпатавай і Л. Рублеўскай залежаць ад сюжэтна-
кампазіцыйных асаблівасцей арганізацыі тво-
раў аўтараў. У В. Іпатавай часцей назіраюцца 
эліптычныя, няпоўныя сказы, што абумоўлена 
статычным характарам дзеянняў у апавядан-
нях. Невялікая колькасць дзеючых асоб, звы-
чайна адзін галоўны персанаж і мала друга-
радных і эпізадычных асоб, адна сюжэтная 
лінія, паслядоўнасць сюжэтных падзей садзей-
нічаюць ажыццяўленню праспектыўнай пра-

сторы ў большай меры на аснове разважанняў, 
успамінаў, мар. Таму актуалізацыя праспекцыі 
ажыццяўляецца на аснове розных камуні-
катыўных прыёмаў – меркавання, разважання, 
прадбачання, інфармацыйнага паведамлення.

Часавая мнагапланавасць твораў Л. Руб-
леўскай прыводзіць да вялікай колькасці 
праспектыўных напрамкаў у структуры далу-
чальных канструкцый розных відаў, эліптычных 
і далучальных канструкцый, далучальных кан-
струкцый з сінтаксічнай непаўнатой. Актуалі-
зацыя праспекцыі асноўваецца на адценнях 
умовы, мадальных значэнняў, камунікатыўных 
прыёмаў прапановы, пагрозы, парады. Такія 
асаблівасці абумоўлены дынамічнасцю твораў 
аўтара, што рэалізуецца вялікай колькасцю 
дзеючых асоб, супрацьстаяннем дзвюх груп, 
сяброў і ворагаў галоўнага персанажа, больш 
чым адной сюжэтнай лініяй, мікратэмай, сю-
жэтныя сувязі складаныя і разгалінаваныя.
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