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С. Смятаніна ў кнізе «Медыя-тэкст у сістэме культуры (дынамічныя пра-
цэсы ў мове і стылі журналістыкі канца ХХ стагоддзя)», абапіраючыся
на навуковыя працы Ю. Караулава, В. Красных, Д. Гудкова, І. Захаранкі,
Д. Багаевай, вылучае шэраг прэцэдэнтных феноменаў (прэцэдэнтных тэк-
стаў), якія разглядаюцца з экстралінгвістычных і ўласна лінгвістычных па-
зіцый як рэалізацыя гатовых знакаў «чужых» тэкстаў [гл. 3, 114–116]. Такім
чынам, прэцэдэнтныя феномены (прэцэдэнтнае імя і прэцэдэнтная сі-
туацыя) у навуковай інтэрпрэтацыі С. Смятанінай маюць тую ж прыроду,
што і алюзія ў інтэрпрэтацыі І. Арнольд.

Грунтуючыся на навуковых працах даследчыц С. Смятанінай [гл. 3],
І. Арнольд [гл. 1], В. Федачынскай [гл. 4, 200], а таксама на падставе рэдак-
тарска-канцэптуальнага аналізу ўключэння ў структуру публіцыстычна-
га твора інтэртэкстуальных адзінак [гл. 2, 118–121], можна вылучыць на-
ступныя віды алюзіі:

– айкуменічная – назва населенага пункта: «Беларусь, Козырава: акно
ў Еўропу на ўскрайку Мінска» (Народная воля, 2004, №№ 234–235);

– антрапанімічная – імя ўласнае: «Настоящие Дон Кихоты получа-
ются из пастухов» (Советская Белоруссия, 2005, № 5);

– астранімічная – назва касмічнага цела: «Страна восходящего солн-
ца» (Знамя юности, 2004, № 154);

– гідранімічная – назва вадаёма: «... город на Неве» (Минский курь-
ер, 2004, № 250);

– заанімічная – найменне жывёлы: «С юбилеем, “зайчик”!» (Мин-
ский курьер, 2004, № 217);

– сітуацыйная – намінацыя прэцэдэнтнай сітуацыі: «До сих пор дей-
ствия государств – участников антитеррористической коалиции на-
поминают метания слепого циклопа, разбуженного незваными гос-
тями» (Знамя юности, 2004, №№ 124–126);

– тапанімічная – назва геаграфічнага аб’екта: «Зачем Беларуси “си-
ликоновая долина”» (Обозреватель, 2005, № 16);

– тэанімічная – упамінанне імя бажаства: «У пошуках Месіі, або Ці
будзе ў Беларусі “каляровая” рэвалюцыя» (Звязда, 2005, № 66);

– урбанімічная – назва гарадскога аб’екта: «Украина перешла через
Майдан» (Советская Белоруссия, 2004, № 222);

– хрананімічная – упамінанне гісторычнай даты: «Похороны СССР.
Год 1991-й – Алма-Атинская встреча глав девяти государств» (Мин-
ский курьер, 2004, № 269).

Таким чином, беззаперечними лідерами на ринку правничої періо-
дики є наукові журнали, котрі виходять під егідою юридичних вузів. Най-
менше представлені виробничо-практичні журнали, засновниками і ви-
давцями яких є приватні юридичні видавництва та видавничі організації.
Така ситуація пояснюється як існуючою між ними конкуренцією, бороть-
бою за читачів, так і чималими витратами видавців, адже на відміну, від
наукових видань вузів, тематичний зміст яких формується на основі мате-
ріалів, наданих викладачами, аспірантами, зацікавленими в опублікуванні
свого наукового доробку, та нормативних видань державних установ, які
формуються з незахищених авторським правом текстів законодавчих та
нормативно-правових актів, видавцям таких журналів треба активно зай-
матися пошуком авторів для своїх матеріалів та виплачувати цим авторам
чималі гонорари. Проте, зважаючи на великі наклади та досить широку
читацьку аудиторію, на нашу думку, в майбутньому спостерігатиметься
збільшення кількості журналів саме цієї групи.

Сяргей Зелянко
Беларускі дзяржаўны універсітэт

ÀËÞÇ²ß ßÊ ÑÐÎÄÀÊ ÑÒÂÀÐÝÍÍß ÌÅÄÛß-ÒÝÊÑÒÓ

Інтэртэкстуалізацыя сучаснага публіцыстычнага дыскурсу адбываецца
падчас свядомага ці падсвядомага (не ўсвядомленага журналістам) насы-
чэння тэкстаў сродкаў масавай інфармацыі цытатамі, алюзіямі, рэмініс-
цэнцыямі. Адным з самых распаўсюджаных спосабаў рэалізацыі інтэр-
тэкстуальнасці ў медыя-тэксце (каля 70 % ад агульнай колькасці ўключэн-
няў) сёння з’яўляецца алюзія.

Алюзія (ад лацінскага allusio – жарт, намёк) – інтэртэкстуальны пры-
ём, сутнасць якога заключаецца ў суаднясенні намёкам (свядомым альбо
не ўсвядомленым аўтарам) падзеі, якая адбываецца і апісваецца ў творы,
з вядомай рэцэпіенту (чытачу, гледачу, слухачу) інфармацыяй, звязанай з
шэрагам пэўных асацыяцый і канатацый, з сітуацыяй, натуральна праў-
дзівай або выдуманай, з гістарычным, міфалагічным, літаратурным фак-
там, з пэўнай назвай або імем уласным, для стварэння патрэбнага гісто-
рыка-культурнага кантэксту, рэалізацыі мастацкай задумы і раскрыцця
ідэі твора.

Трэба адзначыць, што ў даследаваннях розных вучоных падобная да
алюзіі лінгвістычная з’ява мае іншае найменне. Так, расійская даследчыца



223

Стылістыка і літаратурнае рэдагаванне

222

Журналістыка — 2007

С. Смятаніна ў кнізе «Медыя-тэкст у сістэме культуры (дынамічныя пра-
цэсы ў мове і стылі журналістыкі канца ХХ стагоддзя)», абапіраючыся
на навуковыя працы Ю. Караулава, В. Красных, Д. Гудкова, І. Захаранкі,
Д. Багаевай, вылучае шэраг прэцэдэнтных феноменаў (прэцэдэнтных тэк-
стаў), якія разглядаюцца з экстралінгвістычных і ўласна лінгвістычных па-
зіцый як рэалізацыя гатовых знакаў «чужых» тэкстаў [гл. 3, 114–116]. Такім
чынам, прэцэдэнтныя феномены (прэцэдэнтнае імя і прэцэдэнтная сі-
туацыя) у навуковай інтэрпрэтацыі С. Смятанінай маюць тую ж прыроду,
што і алюзія ў інтэрпрэтацыі І. Арнольд.

Грунтуючыся на навуковых працах даследчыц С. Смятанінай [гл. 3],
І. Арнольд [гл. 1], В. Федачынскай [гл. 4, 200], а таксама на падставе рэдак-
тарска-канцэптуальнага аналізу ўключэння ў структуру публіцыстычна-
га твора інтэртэкстуальных адзінак [гл. 2, 118–121], можна вылучыць на-
ступныя віды алюзіі:

– айкуменічная – назва населенага пункта: «Беларусь, Козырава: акно
ў Еўропу на ўскрайку Мінска» (Народная воля, 2004, №№ 234–235);

– антрапанімічная – імя ўласнае: «Настоящие Дон Кихоты получа-
ются из пастухов» (Советская Белоруссия, 2005, № 5);

– астранімічная – назва касмічнага цела: «Страна восходящего солн-
ца» (Знамя юности, 2004, № 154);

– гідранімічная – назва вадаёма: «... город на Неве» (Минский курь-
ер, 2004, № 250);

– заанімічная – найменне жывёлы: «С юбилеем, “зайчик”!» (Мин-
ский курьер, 2004, № 217);

– сітуацыйная – намінацыя прэцэдэнтнай сітуацыі: «До сих пор дей-
ствия государств – участников антитеррористической коалиции на-
поминают метания слепого циклопа, разбуженного незваными гос-
тями» (Знамя юности, 2004, №№ 124–126);

– тапанімічная – назва геаграфічнага аб’екта: «Зачем Беларуси “си-
ликоновая долина”» (Обозреватель, 2005, № 16);

– тэанімічная – упамінанне імя бажаства: «У пошуках Месіі, або Ці
будзе ў Беларусі “каляровая” рэвалюцыя» (Звязда, 2005, № 66);

– урбанімічная – назва гарадскога аб’екта: «Украина перешла через
Майдан» (Советская Белоруссия, 2004, № 222);

– хрананімічная – упамінанне гісторычнай даты: «Похороны СССР.
Год 1991-й – Алма-Атинская встреча глав девяти государств» (Мин-
ский курьер, 2004, № 269).

Таким чином, беззаперечними лідерами на ринку правничої періо-
дики є наукові журнали, котрі виходять під егідою юридичних вузів. Най-
менше представлені виробничо-практичні журнали, засновниками і ви-
давцями яких є приватні юридичні видавництва та видавничі організації.
Така ситуація пояснюється як існуючою між ними конкуренцією, бороть-
бою за читачів, так і чималими витратами видавців, адже на відміну, від
наукових видань вузів, тематичний зміст яких формується на основі мате-
ріалів, наданих викладачами, аспірантами, зацікавленими в опублікуванні
свого наукового доробку, та нормативних видань державних установ, які
формуються з незахищених авторським правом текстів законодавчих та
нормативно-правових актів, видавцям таких журналів треба активно зай-
матися пошуком авторів для своїх матеріалів та виплачувати цим авторам
чималі гонорари. Проте, зважаючи на великі наклади та досить широку
читацьку аудиторію, на нашу думку, в майбутньому спостерігатиметься
збільшення кількості журналів саме цієї групи.

Сяргей Зелянко
Беларускі дзяржаўны універсітэт

ÀËÞÇ²ß ßÊ ÑÐÎÄÀÊ ÑÒÂÀÐÝÍÍß ÌÅÄÛß-ÒÝÊÑÒÓ

Інтэртэкстуалізацыя сучаснага публіцыстычнага дыскурсу адбываецца
падчас свядомага ці падсвядомага (не ўсвядомленага журналістам) насы-
чэння тэкстаў сродкаў масавай інфармацыі цытатамі, алюзіямі, рэмініс-
цэнцыямі. Адным з самых распаўсюджаных спосабаў рэалізацыі інтэр-
тэкстуальнасці ў медыя-тэксце (каля 70 % ад агульнай колькасці ўключэн-
няў) сёння з’яўляецца алюзія.

Алюзія (ад лацінскага allusio – жарт, намёк) – інтэртэкстуальны пры-
ём, сутнасць якога заключаецца ў суаднясенні намёкам (свядомым альбо
не ўсвядомленым аўтарам) падзеі, якая адбываецца і апісваецца ў творы,
з вядомай рэцэпіенту (чытачу, гледачу, слухачу) інфармацыяй, звязанай з
шэрагам пэўных асацыяцый і канатацый, з сітуацыяй, натуральна праў-
дзівай або выдуманай, з гістарычным, міфалагічным, літаратурным фак-
там, з пэўнай назвай або імем уласным, для стварэння патрэбнага гісто-
рыка-культурнага кантэксту, рэалізацыі мастацкай задумы і раскрыцця
ідэі твора.

Трэба адзначыць, што ў даследаваннях розных вучоных падобная да
алюзіі лінгвістычная з’ява мае іншае найменне. Так, расійская даследчыца



225

Стылістыка і літаратурнае рэдагаванне

224

Журналістыка — 2007

ліку ў працэсах кіравання, рэгулявання і ролі дзяржавы ў жыцці гра-
мадства» [1, 155]. Другі актыўны карыстальнік Інтэрнетам заўважае:
«Камп’ютэры, з думкай пра якія, няхай і не без цяжкасці, паспела звыкнуцца
старэйшае пакаленне, – гэтыя салідныя нябачныя машыны, устаноўле-
ныя ў навуковых цэнтрах або ў строгіх дзяржаўных установах, камп’ю-
тэры, да якіх з трапятаннем адносіліся нават усебакова падрыхтаваныя
спецыялісты, – раптам сталі даступныя ўсім без разбору… І тады прый-
шоў страх...» [7]. «Шок будучыні», «футор шок», «выклікі часу», «эмер-
жэнтная эвалюцыя», «тэхналагічная сінгулярнасць», «нанатэхналагічная
катастрофа» і іншыя ўстойлівыя словазлучэнні сімптаматычна перада-
юць адчуванне сучасніка ў свеце нана- і інфатэхналогій.

Прасочваючы дынаміку развіцця чалавецтва, якое перажывае глыбо-
кае расчараванне ў ідэйных праектах ХХ стагоддзя, можна канстатаваць,
што эвалюцыя даіндустрыяльнага грамадства, дзе ўмовы жыцця людзей
вызначаліся адносінамі з прыродай, у індустрыяльнае, дзе вызначальнае
месца ў жыцці займала тэхніка, у ХХІ ст. абазначана грамадствам інфар-
мацыйным, дзе інфармацыйныя тэхналогіі сталі дамінавальнымі ў жыц-
цезабеспячэнні чалавека.

Натуральным чынам, СМІ, франтальнае пашырэнне якіх адчувае на
сабе кожны, становяцца дзейсным рэгулятарам зносін – міжасобасных,
міжінстытуцкіх, міжкультурных, міжканфесійных, міжурадавых і інш.

Інфармацыя аб’ядноўвае, генерыруе новыя каштоўнасці і вартасці
чалавечага існавання, што выразна адбіваецца ва універсалізме прафесій-
най дзейнасці журналіста. Адсюль бярэ пачатак тое выразнае адрозненне
СМІ пачатку ХХІ стагоддзя ад тых, якія гаспадарылі ў мінулым, у сваёй
шаблоннасці, аднастайнасці і завостранай палярнасці. Асаблівасці
функцыянавання сучасных СМІ вытлумачваюцца фактарамі інтра- і
экстралінгвістычнага парадкаў, паводле чаго можам кваліфікаваць іх
(асаблівасці) складнікамі дыхатамічнага цэлага.

Палітычная сітуацыя, эканамічныя пераўтварэнні, якія адбываліся на
мяжы ХХ і ХХІ стагоддзяў, найноўшыя інфармацыйныя тэхналогіі рады-
кальным чынам змянілі мову сродкаў масавай інфармацыі. Калі ў перабу-
довачныя часы публіцыстычны тэкст вызначаўся рухомасцю, выкліканай
экстралінгвістычнымі фактарамі, то сёння можам гаварыць пра пэўную
сфарміраванасць «новага» публіцыстычнага стылю, у аснову якога па-
кладзены «фрагмент» рэчаіснасці ў суцэльнай звязцы з тымі падзеямі, што
яго нараджаюць і культывуюцца ва ўсведамленні спажыўца інфармацыі.

Усё часцей можна сустрэць меркаванні пра тое, што ў залежнасці ад
дамінавання экспрэсіі або стандарту ў тэкстах масавай інфармацыі вы-

Злоўжыванне інтэртэкстам (у тым ліку і алюзіяй), якое сёння назіра-
ецца ў публіцыстычным дыскурсе, з’яўляецца пазнакай постмадэрнісцкай
манеры пісьма і сведчыць пра пэўны крызіс у творчай дзейнасці журна-
лістаў.

________________________________________

1. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / науч. ред. П. Е. Бу-
харкин. – СПб., 1999. – 444 с.

2. Зелянко С. В. Інтэртэкстуальны эфект журналісцкай  дзейнасці (карэкціроўка
стылістычнага  рэгістру) // Веснік Беларускага  дзяржаўнага  універсітэта . Сер. 4.
Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2007. – № 1. – С. 117–122.

3. Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в
языке и стиле журналистики конца ХХ века). – СПб., 2002. – 383 с.

4. Федочинская О. И. Имя собственное в тексте русской народной и литератур-
ной сказки // Текст. Язык. Человек : сб. науч. трудов: в 2 ч. / отв. ред.: С. Б. Кураш,
В. Ф. Русецкий. – Мозырь, 2007. – Ч. 1. – С. 200–201.

Віктар Іўчанкаў
Беларускі дзяржаўны універсітэт

ÑÓ×ÀÑÍÀß ÆÓÐÍÀË²ÑÒÛÊÀ:
ÒÂÎÐ×Û ÇÀÍßÏÀÄ Ö² ÏÎØÓÊ² ÒÂÎÐ×ÀÑÖ²?
(Àíòàëîã³ÿ – ïðàáëåìàòûêà – ïåðñïåêòûâû)

Грамадства пералому ХХ і ХХІ стагоддзяў паўстала перад праблемамі,
так бы мовіць, экзістэнцыйнага (з лац. ‘існаванне’; у экзістэнцыялізме –
‘тое непазнавальнае ў чалавечым «Я», у выніку якога чалавек паўстае ў
якасці канкрэтнай непаўторнай асобы’) пераўвасаблення ў актыўнага спа-
жыўца-паглынальніка, вытворцу і носьбіта інфармацыі. Колазварот
інфармацыйнай дзейнасці чалавека стаў настолькі непрадказальным, што
спарадзіў у часткі грамадства страх перад будучыняй. «Кіраванне Інтэрне-
там – выклік новага стагоддзя ці страх перад будучым?» – так назваў свой
даклад на Усерасійскай аб’яднанай канферэнцыі кандыдат фізіка-матэма-
тычных навук, дырэктар па стратэгіі Microsoft у Рассіі і СНД, саветнік UN
ICT TF Ігар Агамірзян, у якім слушна адзначыў: «Перамены ў сацыяльна-
эканамічным ладзе, што адбываюцца ў апошні час, параўнальныя па маш-
табе і значнасці з індустрыяльнай рэвалюцыяй, якая пачалася ў XVII–XVIII
стагоддзях. Можна назваць гэты працэс па-рознаму: глабальным інфар-
мацыйным грамадствам, постіндустрыялізацыяй і г. д., аднак у любым
выпадку трэба быць гатовымі да маштабных перамен ладу жыцця – у тым


