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Кваліфікацыя функцый, якія выконвае інтэр
тэкстуальная адзінка ў медыятэксце, дазваляе 
прааналізаваць светапогляднае стаўленне аў
тара тэксту да ўласнага твора і навакольнай рэ
чаіснасці. Аналіз адпаведнасці / неадпаведнасці 
функцыі, што выконвае “чужы” тэкст у публі
цыстычным маўленні, тым лексічным сродкам, 
пры дапамозе якіх яна (функцыя) рэалізуецца, 
а таксама ўвогуле вызначэнне мэтазгоднасці 
ўключэння інтэртэкстуальнай адзінкі, за якой 
узуальна замацавана пэўная функцыя, у струк
туру журналісцкага твора, дапамагае сфарму
ляваць і навукова абгрунтаваць прымяненне ін
тэртэксту ў журналісцкай дзейнасці і ў значнай 
ступені скарэктаваць стылістычны рэгістр пуб
ліцыстычнага маўлення. 

Пры аналізе анталогіі інтэртэкстаў у творах 
культуры вучоныя звярнуліся да вырашэння 
праблемы вылучэння функцый, якія выкон
вае “чужы” тэкст у аўтарскім. Гэтым пытанням 
прысвечаны навуковыя працы Р. Якабсона [10], 
І. Арнольд [1], Н. Фацеевай [7], С. Смятанінай 
[6], В. Іўчанкава [3], І. КажанеўскайБярчынскай 
[5] і інш.

Аналіз спецыфікі функцыянавання інтэр
тэкстаў у медыятэкстах дазволіў вылучыць шэ
раг функцый, якія могуць выконваць цытаты, 
алюзіі, рэмінісцэнцыі, інтэрлексемы і інтэр
стылёвыя ўкрапіны ў журналісцкім творы. Раз
гледзім іх на прыкладах з сучасных беларускіх 
друкаваных СМІ.

Металінгвістычная функцыя інтэртэксту ў 
медыятэксце праяўляецца ў адлюстраванні прэ
ферэнцыі журналіста пры выбары тых ці іншых 
інтэртэкстуальных адзінак (або адмаўленні ад 
іх выкарыстання) у залежнасці ад асобасных 
характарыстык рэцыпіента інфармацыі (чытац
кага адраса). Найбольш дакладна металінгвіс
тычная функцыя інтэртэксту ў журналісцкім 
тэксце раскрываецца пры звароце да прыёму 
інтэрстылёвага таніравання.

Так, у выданні для моладзі “Знамя юности” 
сустракаем наступныя інтэрстылёвыя ўкрапіны: 
номера для самых безбашенных экотуристов; 
выпустив из этих стен последнего зека; никто 
ведь там поляну нам не накроет; в общежи-
тии университета физкультуры “ящик” шел 
плохо; озверевшие медикусы; через забор полез-
ла ватага пацанов; на руках у пройдох оказа-
лось 20 миллионов (Знамя юности, 14.05.2010). 

Малады даследчык прапануе

Функцыянальная характарыстыка 
інтэртэкстуальных адзінак у Медыятэксце

Прыклады ўключэння ў медыятэкст такіх інтэр
тэкстуальных адзінак могуць сведчыць пра ін
тэнцыі журналіста ў прыцягненні і падтрыман
ні ўвагі чытача да публіцыстычнага матэрыялу 
за кошт ужывання лексем і выразаў, якія пану
юць у маладзёжным асяроддзі. Пры гэтым ад
люстроўваюцца адносіны да з’яў або асоб (у гэ
тым выпадку можна ўжо гаварыць пра эмацыя-
нальна-экспрэсіўную функцыю інтэртэксту). 

У сур’ёзным грамадскапалітычным выдан
ні знаходзім іншыя прыклады выкарыстання 
прыёму інтэрстылёвага таніравання. Так, у пуб
ліцыстычны тэкст, у якім распавядаецца пра за
хады, што прымаюцца ў Рэспубліцы Беларусь 
для пераадолення наступстваў сусветнага фі
нансавага крызісу, уключаюцца лексемы і сло
вазлучэнні, своеасаблівыя сінтаксічныя кан
струкцыі, больш характэрныя для афіцыйна
дзелавога стылю: усилились риски, связанные с 
операциями на внутреннем финансовом рын-
ке; после девальвации произошло временное па-
дение интереса вкладчиков к осуществлению 
сбережений в национальной валюте; благода-
ря жесткой процентной политике; ухудшение 
экономической конъюнктуры; объем эмиссии 
акций (Обозреватель, 09.07.2010). Насычанасць 
публіцыстычнага тэксту эканамічнымі тэрміна
мі і паняццямі, спасылкі на справаздачы Нацыя
нальнага банка Рэспублікі Беларусь, апеляцыя 
да афіцыйных фінансавых дакументаў могуць 
служыць маркёрам “сур’ёзнасці” артыкула, дэ
манстраваць чытачу ступень яго актуальнасці 
і аналітычнасці, а таксама быць паказчыкам да
веру рэдакцыі газеты да сваёй аўдыторыі, да яе 
інфармаванасці.

Псіхалагічны прыём, калі да аўдыторыі звяр
таюцца на той мове і ў той стылістычнай таналь
насці, што характарызуе вербальнаментальны 
статус адрасата інфармацыі, дазваляе журналіс
ту ў выніку стаць “сваім” для чытача, выклікаць 
у яго давер да асобы аўтара, цікавасць да пуб
лікацыі, сфарміраваць станоўчы імідж пэўнага 
сродку масавай інфармацыі ў свядомасці (пад
свядомасці) патэнцыйнага чытача. Прыведзе
ныя прыклады ўжывання журналістамі прыё
му інтэрстылёвага таніравання дэманструюць 
яшчэ адну функцыю, якую можа выконваць ін
тэртэкст у публіцыстычным маўленні – пароль-
ную, або апазнавальную. Сутнасць яе заклю
чаецца ў здольнасці інтэртэкстуальных адзінак 
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функцыянаваць у медыятэксце ў якасці свое
асаблівага пароля, ідэнтыфікацыя якога чыта
чом і яго інтэрпрэтацыя, разуменне закадзіра
ванай інфармацыі ствараюць эфект кансаліда
цыі журналіста і аўдыторыі. 

Такім чынам, інтэртэкстуалізацыя публіцыс
тычнага маўлення ў пэўных выпадках дазваляе 
журналісту і рэдакцыі СМІ стаць “сваімі” для 
чытача, утварыць “каманду аднадумцаў”, “саюз 
выбраных”, дзе разумеюць адзін аднаго, пры гэ
тым пэўныя лексічныя сродкі дапамагаюць ада
собіцца ад “чужых”, тых, хто не можа распазнаць 
і зразумець пароль – інтэртэкст.

Намінатыўная (ідэйна-ацэначная, харак-
таралагічная) функцыя інтэртэкстуальных 
адзінак у публіцыстычным маўленні рэалізу
ецца праз выкарыстанне журналістам “чужога” 
тэксту (найчасцей прэцэдэнтных імёнаў і сітуа
цый) для абазначэння (намінацыі), ацэнкі і ха
рактарыстыкі асаблівых прымет пэўных асоб, 
сітуацый, з’яў і прадметаў праз экспліцытную 
дэманстрацыю (апісанне, суаднясенне) пада
бенстваў прэцэдэнтных феноменаў і аб’ектаў рэ
чаіснасці або завуаляваны (імпліцытны) намёк 
на існаванне падобных асацыяцый і паралелей 
у свядомасці аўтара інфармацыйнага паведам
лення і адпаведна ў тэксце публікацыі. 

У загаловак артыкула “Новый Владиатор 
пришел?” (Народная газета, 10.07.2009) жур
наліст уключае антрапанімічную алюзію Вла-
диатор, сэнс якой непадрыхтаваным чытачом 
можа быць раскрыты толькі падчас рэцэпцыі 
тэксту артыкула:  Имя Владимир у поклонников 
тенниса долгое время ассоциировалось с Волч-
ковым. Но Владиатор (так прозвали его болель-
щики) уже переквалифицировался в капитана 
команды и передал эстафетную палочку, а точ-
нее ракетку, тезке – 18-летнему Владимиру Иг-
натику. Аматары ж вялікага тэніса, пастаянныя 
чытачы спартыўнай рубрыкі газеты, без пера
шкод суадносяць прэцэдэнтнае імя Владиатор 
з асобай тэнісіста Уладзіміра Валчкова і могуць 
аднавіць закладзеныя журналістам у медыятэк
сце (напрамую ў артыкуле не выказаныя) інтэн
цыі ўзгадвання прэцэдэнтнага феномена для 
намінацыі іншага спартсмена.

Загаловак артыкула “Русалка из минского Ни-
ла” (Минский курьер, 25.09.2009) утрымлівае 
гідранімічную алюзію Нил, якая выкарыстоў
ваецца журналістам для намінацыі ракі Свіслач: 
То, что в Минске водятся крокодилы, говорить 
стали еще в XIX веке. Тогда, мол, в Татарском 
болоте, что находилось на месте нынешнего 
Дворца спорта, не раз горожане видели круп-
ных полутораметровых ящериц… Но крокодил, 
если верить легендам, – не единственное экзо-

тическое существо, время от времени появля-
ющееся в Свислочи. Согласно одному из мифов 
в реке обитает… русалка. Падобны прыклад 
увядзення ў аўтарскі тэкст інтэртэкстуальнай 
адзінкі, якая выконвае намінатыўную функцыю 
і будуецца па лагічным ланцужку кракадзіл → 
кракадзіл жыве ў Ніле → кракадзіл у Свіслачы → 
Свіслач = Ніл, можна патлумачыць іранічнаёр
ніцкім падтэкстам матэрыяла, намерам жур
наліста не толькі пакпіць з прафаннага прымх
лівага чытача, але і высмеяць забабоны, што іс
нуюць у сучасным грамадстве. Гэтая інтэнцыя 
журналіста выносіцца ў лід* артыкула: Думае-
те, легенды слагали наши предки – люди тем-
ные и суеверные? А вот и нет. В Минске до сих 
пор рождаются городские мифы, да и старые не 
забываются. Корреспондент “МК” разбиралась, 
что в легендах о белорусской столице правда, а 
что нет. Кплівы характар публікацыі пацвяр
джаецца і наяўнасцю ў тэксце артыкула пара
дыгмаў лексем вымысел, история (2 прыклады), 
шутка, миф (3 прыклады), слух (6 прыкладаў) і 
легенда (10 прыкладаў) і выпадкамі выкарыстан
ня канататыўна афарбаваных моўных адзінак 
предание, байка, суеверный і інш.

Ірадыяцыйная функцыя інтэртэкстуальных 
адзінак у публіцыстычным маўленні заключаецца 
ў перадачы аўтарскаму тэксту характэрных рыс 
прэтэксту або патэнцыйных экспліцытных улас
цівасцей лексічных адзінак абмежаванай сферы 
ўжытку. Гэтую функцыю ў той ці іншай ступені 
здольна выконваць кожная распазнаная чытачом 
інтэртэкстуальная адзінка, паколькі наяўнасць 
міжтэкставых сувязей у публіцыстычным дыс
курсе абавязкова апасродкуе з’яўленне ў свядо
масці рэцыпіента інфармацыі канатацый, звя
заных з узгадваннем прэцэдэнтных тэкстаў або 
выказванняў, сітуацый, імёнаў ці намёкам на іх.

Зза сваёй яскрава выражанай ацэначнасці, 
асацыятыўнасці і канататыўнасці найбольшым 
ірадыяцыйным патэнцыялам з усіх інтэртэкс
туальных сродкаў валодаюць інтэрлексемы і ін
тэрстылёвыя ўкрапіны, якія ўдзельнічаюць у 
стварэнні пэўнага культурнага каларыту, што 
можа як адпавядаць, так і супярэчыць зместу 
артыкула [калі ірадыяцыя (ззянне) інтэртэксту 
перакрывае змест публіцыстычнага твора, пе
рашкаджае яго адэкватнаму ўспрыманню і ін
тэрпрэтацыі].

* Тэрмінам лід (англ. lead) абазначаецца: 1) першы сказ, пер
шы абзац інфармацыйнага паведамлення; 2) газетная інфармацыя, 
змешчаная на прыкметным месцы; 3) найбольш важнае паведам
ленне (у апошніх навінах); 4) анатацыя, прэамбула, уводная частка. 
Пра разнавіднасці ліда можна прачытаць у артыкуле “Здольнасць 
убачыць галоўнае: Заметка ў сучасным друку” Таццяны Падаляк 
(Роднае слова, 2007, № 8, с. 57 – 59). – Заўвага рэд.
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Так, артыкул «500 “отмороженных”» (СБ. Бе
ларусь сегодня, 08.12.2004) яўна перанасычаны 
інтэрстылёвымі ўкрапінамі і інтэрлексемамі, не
каторыя інтэртэкстуальныя адзінкі абмежава
най сферы выкарыстання нават не маркіруюцца 
двукоссем, зза чаго адбываецца нейтралізацыя 
сэнсавага кампанента аўтарскага паведамлення: 
сколотили самую многочисленную группировку 
в городе; Алик был не только старше мальчишек, 

“мотавшихся” в группировке; Татарстанский 
Брюс Ли быстро стал самым авторитетным 
лицом в молодежной банде, установив в ней 
железную кулачную дисциплину; стали “кры-
шевать” отгрузку машин; покупатель должен 
был отстегнуть братве; банда наложила ла-
пу на мясокомбинат. Д. Яцук падкрэслівае, што 

“ў пачатку 90х гадоў мінулага стагоддзя ў пуб
ліцыстычным дыскурсе назіралася сапраўдная 
экспансія жарганізмаў з маўленчых падсістэм 
злачынцаў і зняволеных, водгаласы якой адчу
ваюцца і сёння” [11, с. 124]. Прыклад таго, як 
рэалізуецца адзначаны вучоным феномен, па
казвае, што прафесійна не абгрунтаванае вы
карыстанне разнастайных эмацыянальнаацэ
начных, экспрэсіўных і канкрэтнапачуццёвых 
лексічных сродкаў, у тым ліку і інтэртэкстуаль
ных, прыводзіць да парушэння асноўных прын
цыпаў фарміравання і існавання публіцыстыч
нага дыскурсу: камунікатыўнай агульназначнас
ці і агульназразумеласці моўных адзінак, з якіх 
будуецца журналісцкі тэкст. Прафесар М. Ці
коцкі слушна заўважае: «Газету чытаюць лю
дзі рознага культурнаадукацыйнага ўзроўню, 
розных узростаў і прафесій – “ад акадэміка да 
цесляра”. Таму мова газеты павінна быць яснай 
і зразумелай кожнаму» [8, с. 267].

Сінкрэтычная функцыя інтэртэксту ў медыя
тэксце заключаецца ў адлюстраванні праз пра
мую намінацыю, апісанне, намёк у журналісц
кім артыкуле складнікаў рытарычназнакавых 
сістэм, адрозных ад вербальных, але блізкіх ім 
(твораў жывапісу, музыкі, кіно, архітэктуры і 
іншых відаў мастацтва) для рэалізацыі пэўных 
мастацкіх задум і інтэнцый. Гэтая функцыя не
пасрэдна звязана з адукацыйна-выхаваўчай 
(развіццё, узбагачэнне і пашырэнне кагнітыўна
ментальнага кругагляду чытача) і эстэтычна-
дэкаратыўнай (інтэртэкстуальныя адзінкі за 
кошт сваёй нестандартнасці і незвычайнасці вы
ступаюць спецыфічным сродкам эмацыянальна
эстэтычнага ўдзеяння на адрасата інфармацыі) 
функцыямі інтэртэксту.

Так, у матэрыяле пра культурныя традыцыі 
Каралеўства Нідэрланды “Едоки картофеля” 
(Минский курьер, 29.05.2009) аўтар для наладж
вання дыялагічных адносін з аўдыторыяй уз

гадвае жывапісны твор: Помните известную 
картину Ван Гога “Едоки картофеля”? Падобны 
прыём прамога звароту да чытача актуалізуе 
фатычную функцыю інтэртэксту – наладж
ванне і падтрыманне кантактаў паміж аўтарам 
і чытачом, а таксама паміж чытачом і культур
ным кантэкстам, які ўзнікае ў публіцыстычным 
творы пры ўзгадванні прэцэдэнтных феноме
наў. А канстатацыя факта – Очень любят там 
картошку і Это очень почитаемый националь-
ный продукт, – якую журналіст змяшчае перад 
пастаўленым чытачу пытаннем з намінацый ін
тэртэкстуальнай адзінкі і пасля яго, служыць 
сродкам пераканання рэцыпіента інфармацыі, 
асвятлення сэнсу патэнцыйна незразумелага 
чытачу месца артыкула або пацвярджэння ду
мак аўтара, г. зн. спараджае дзеянне тлумачаль-
най (сэнсаўтваральнай) функцыі інтэртэксту. 
Такім чынам, інтэртэкстуальныя адзінкі (прэцэ
дэнтныя імёны – “Едоки картофеля”, Ван Гог) 
дазволілі ўключыць чытача ў інтэртэкстуаль
ную гульню (праз аднаўленне ў яго свядомасці 
асацыяцый, звязаных з імем мастака і яго кар
цінай, якая была змешчана ў артыкуле) і апісаць 
нацыянальныя кулінарныя перавагі галандцаў. 

Інтэртэкстуальныя адзінкі дзякуючы сваёй 
генетычнай эмацыянальнавобразнай насыча
насці і полілагічнасці, рознавідавой і родавай 
плюральнасці, здольнасці ствараць і падтрым
ліваць унутры і пазалітаратурныя стасункі і 
кантэкстуальныя сінхранічныя і дыяхраніч
ныя сувязі валодаюць адмысловым лінгвапсі
халагічным патэнцыялам уздзеяння на чытача і 
з’яўляюцца адным з наймагутнейшых вербаль
ных сродкаў пераканання адрасата інфармацыі, 
карэкціроўкі, а ў асобных выпадках і рэкан
струкцыі яго карціны свету, перабудовы сістэ
мы каштоўнасцей і контркаштоўнасцей. У гэ
тым заключаецца іх прагматычная функцыя. 

У інтэртэкстуальнай адзінцы праяўляецца і 
эўфемістычная функцыя інтэртэксту. Яна за
ключаецца ў фармальным змякчэнні даволі рэз
кага або нават грубага, звышкрытычнага па сут
насці і бесстаронняга аўтарскага выказвання, 
яго іншасказальнай дэканкрэтызацыі, сэнсавым 
размыванні, перадачы інфармацыі пры дапамо
зе лексічных сродкаў, якія робяць яго менш аг
рэсіўным, нівіліруюць да ўзроўню, дазволенага 
нормамі агульнай маралі, правіламі маўленчага 
этыкету і прынцыпамі камунікалогіі [9]. 

Адзначым, што падобныя інтэртэкстуальныя 
адзінкі дзякуючы сваёй эмацыянальнай і сэнса
вай насычанасці, здольнасці наладжваць і пад
трымліваць даволі ўстойлівыя міжлітаратурныя 
і міждыскурсныя (калі браць пад увагу не толькі 
творы мастацкай літаратуры, але і створаныя 
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на іх аснове тэатральныя пастаноўкі, кінастуж
кі, тэлевізійныя фільмы і г. д.) сувязі валодаюць 
перманентнай канататыўнасцю. Вучоныя свед
чаць, што насычанасць публіцыстычнага тэксту 
інтэртэкстамі пры пэўных экстралінгвістычных 
умовах можа прыводзіць не да аб’ектыўнага ін
фармавання грамадства, а да вербальнага мані
пулявання аўдыторыяй, і, як вынік, – да мадэля
вання мыслення і прагназуемага стымулявання 
дзеянняў членаў этнасоцыуму [2]. Апеляцыя ў 
медыятэкстах да твораў мастацкай культуры, 
якія з’яўляюцца знакавымі, прэцэдэнтнымі для 
некаторых прадстаўнікоў лінгвакультурнай су
полкі, можа ў пэўных сферах жыццядзейнасці 
псіхалагічна (на ўзроўні падсвядомасці) уплы
ваць на іх, рэгуляваць паводзіны ў інтэлекту
альным, адукацыйным, духоўным, рэлігійным 
і г. д. проціпастаўленні сябе пэўнай прафаннай 
частцы грамадства. Гэта ўжо знаходзіцца на 
мяжы прымянення несумленных рытарычных 
прыёмаў (апеляцыя да аўтарытэтаў), якія “рас
цэньваюцца спецыялістамі як парушэнне ма
ральнага кодэкса рацыянальна арганізаваных 
маўленчых зносін” [4, с. 125]. Апошні тэзіс трэба 
прымаць журналістам пад увагу падчас інтэр
тэкстуалізацыі публіцыстычнага дыскурсу. 

Акрамя вышэйпералічаных функцый, якія 
“чужы” тэкст выконвае ў медыятэкстах спара
дычна (у залежнасці ад пэўных інтэнцый аўта
ра, напрыклад мэты яго ўключэння), існуюць 
функцыі перманентныя, якія ўласцівы практыч
на любой інтэртэкстуальнай адзінцы: камуніка-
тыўная і гульнёвая. 

Камунікатыўная функцыя інтэртэксту ў жур
налісцкім творы праяўляецца пры арганізацыі 
дыялагічных (дыхатаміі) і полілагічных (трыха
таміі) адносін (міжлітаратурныя і міждыскурс
ныя сувязі) у паслядоўнасцях журналіст ↔ ме-
дыятэкст (інтэртэкст) ↔ прэтэкст → медыя-
тэкст (інтэртэкст) ↔ прэтэкст ↔ чытач → 
журналіст ↔ медыятэкст (інтэртэкст) + прэ-
тэкст ↔ чытач і перадачы праз наладжаныя 
каналы кантэкстуальнай, апасродкаванай уплы
вам крыніцы інтэртэкстуальнага запазычання 
(зместам прэтэксту) інфармацыі. 

Любая інтэртэкстуальная адзінка валодае 
гульнёвым патэнцыялам – генетычнай здоль
насцю ўключаць рэцыпіента ў моўныя гульні 
(з дадатковымі сэнсамі, спасылкамі, падтэкстам, 
закадзіраванай інфармацыяй і г. д.). У гэтым за
ключаецца спецыфіка дзеяння гульнёвай функ
цыі інтэртэксту ў журналісцкім творы. Падчас 
моўнай гульні, акрамя асноўнай задачы (успры
манне зместу медыяпаведамлення), перад чы
тачом, слухачом, гледачом паўстае дадатковая 
задача, вырашэнне якой (адгадванне пэўнай аў

тарскай загадкі) дазваляе адрасату лепш зразу
мець пададзены ў публікацыі факт, наблізіцца 
да спасціжэння аўтарскай задумы, дасягнуць 
паразумення з адпраўшчыкам інфармацыі, яе 
адрасантам.

Аналіз спецыфікі функцыянавання ў сучас
ных друкаваных беларускіх сродках масавай ін
фармацыі інтэртэкстуальных адзінак дазволіў 
выявіць іх поліфункцыянальную прыроду. Гэта 
значыць, што “чужы” тэкст у структуры аўтар
скага здольны адначасова праяўляць уласцівасці 
і выступаць у якасці структурнай, кампазіцый
най і сэнсавай адзінкі медыятэксту, спараджаць 
кантактныя ўнутры, міжтэкставыя і міждыс
курсныя сувязі, удзельнічаць у наладжванні дыя
лагічных (полілагічных) адносін як паміж род
наснымі, так і разнароднымі знакаварытарыч
нымі сістэмамі, тлумачэннем чаго можа быць 
анталагічная шматзначнасць і шматвектарнасць 
інтэртэксту як культурналінгвістычнай з’явы, 
яго генетычная плюральнасць.
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