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праГНазаВаННе ўзаемадзеяННя іНтэртэксту  
і медыятэксту

Апошнім этапам правядзення рэдактарскаканцэптуальнага ана 
лізу ўклю чэння ў структуру публіцыстычнага твора інтэртэксту [6] 
з’яўляецца фармулёўка гі по тэзы верагоднаснага механізму ўзаема
дзеяння інтэртэксту і медыятэксту і наступная, пры неабходнасці, 
карэкціроўка журна лісц кага тэксту [7]. Працэдура засноўваецца на 
выні ках аналізу арга ніч насці/неарганічнасці карцін свету донара 
і рэцыпіента ін фар мацыі, на падс таве чаго вызна ча ец ца ступень 
адпаведнасці/неадпаведнасці ін тэнцый жур на лі ста пры выбары 
канкрэтных інтэр тэк с туальных адзінак або ад мо ве ад іх вы ка рыс
тання пэў ным схе мам, сцэнарыям, чаканням і патэнцый ным ве дам 
рэцыпіента інфарма цыі.

Асноўная функцыя СМІ – збор і распаўсюджванне інфармацыі на 
максі маль на магчымую колькасць спажыўцоў [4, с. 139–140]. Пры 
гэтым, як адзна чае прафесар Р. Салганік, «газетнапубліцыстычнае 
маўленне заклікана ўздзей ні чаць на ма сы, заклікана максімаль
на ўлічваць інтарэсы і запыты аўды то рыі» [17, с. 15]. Гэта магчыма 
толькі пры камунікатыўнай роў на с ці (агульнай маў лен чай кам
петэнтнасці) ад ра сата і адрасанта паведамлення, наяўнасці ў суб’ек
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таў камунікацыі агульнага кагнітыўнага фону маўлення, які апа
сродкуе пра віль ную ін тэрпрэтацыю зместу ме дыятэксту. На гэ тую 
акалічнасць звяртае ўва гу пра фесар М. Ці коц кі: «У тэорыі срод каў 
масавай камунікацыі вы лу чаюць прын  цып пуб ліч насці, сутнасць 
якога ў тым, што змест, які перадаец ца ў ходзе ма са вай каму ні
кацыі, па вінен быць дас тупным усім членам грамадс т ва без якіхне 
будзь аб ме жа ван няў. Гэты прын цып у многім вызначае характар ад
бору моў ных срод каў. <...> Вык лючаюцца край насці – усё, што можа 
ўсклад ніць, абця жарыць ра зу менне тэк сту» [19, с. 267]. Прафесар 
В. Іўчанкаў сведчыць, што струк тур най адзін  кай медыя тэк сту, якая 
можа паўплываць на яго асэн са ван не і інтэр прэт а цыю адрасатам ін
фармацыі, з’яўляецца інтэр тэкст [10]. 

Любы інтэртэкстуальны элемент, які ўключаны ў структуру 
медыятэкс ту, абавяз ко ва карэлюе з ім, уступае ў скла да ныя полі
лагічныя змястоўнасэнсавыя адносі ны ўжо толькі зза факта ўбу
доўван ня «чужога» тэксту ў журна лісц кі твор, ператварэння прэ
тэксту або асобнай яго часткі ў структурнакам па зі цый ную адзінку 
іншага тэксту: «Тэкст суадносіцца з папярэднімі тэкстамі як з пад
ставай і прэсупазіцыяй свайго ўзнікнення» [1, с. 267]. Каэ фі цыент 
карэ ля цыі (умоўны пака заль нік шчыль нас ці ўзаемаадпаведнасці 
інтэр тэк с ту і медыя тэкс ту) пры гэтым можа быць як ста ноў чым, так  
і адмоўным. 

Станоўчы каэфіцыент карэ ля цыі забяспечваецца інтэграцы
яй журна ліс ц ка га тэксту і інтэртэксту, пры гэтым ін тэртэкст праз 
рэа лізацыю сэнса вага і эма цы яналь навобразнага патэнцыялу ў 
публі цыс тычным маўленні ўзба га чае сэн са вую срук ту ру артыкула, 
дапа магае стваральніку тэксту не толькі рэ прэ зен та ваць аўдыторыі 
сваю канцэптуалізацыю рэчаіснасці, светапогляднае стаў ленне да 
па дзеі, суб’екта або аб’екта публікацыі, але і падштурхоўвае чыта
ча да інтэ лек  ту аль нага развіцця за кошт стыму ля вання пашырэн
ня ін тэртэкстуаль нага тэзаўруса. Падобны прыклад выка рыс тання 
інтэртэксту аль най адзінкі назіраем у артыкуле «Почему сооте че-
ст вен ники забыли “бело рус ского Тес лу”»? (Об., 05.11.2010), у якім 
распавя даецца пра жыццё і на ву ко вую дзейнасць бе ларускага вучо
нага Якуба Нар ке ві чаЁдкі. У за галовак ар ты кула ўклю чаецца ан
трапанімічная алюзія (проз вішча амерыкан с кага дас лед чыка Ніко
лы Тэсла), якая, бяс спрэч на, павінна звяр нуць на сябе ўвагу чы та ча 
зза сваёй некагерэнт нас ці. Папершае, яна маркіра ва на двукоссем, 
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падру гое, прэ цэ дэн т нае імя да паў няецца тапанімічным указаль
ні камазначэннем «белорус ско го», які з прэцэдэнтным імем не мае 
відавочных сувязей, што апасродкуе яго ана маль насць у кантэксце 
артыкула і засяроджвае чытацкую ўвагу. Гэта інтэр тэк с ту аль ная 
адзінка вы ка рыстоўваецца зноў і ў са мім артыкуле разам са згад
ван нем яш чэ ад на го прэ цэ дэн тнага імя – прозвішча аме рыканскага 
вынаходцы То маса Эды  са на: «Совре мен ники ставили Наркеви ча-
Йодку на одну планку с Тес ла и Эди со ном». Па доб ныя апеляцыі да 
прэцэ дэн т ных феноменаў адразу ўклю ча юць адра са та ін фар мацыі ў 
інтэртэкстуаль ную гульню, падштурхоўва юць да по шу ку куль тур на
гістарычных паралелей і адпаведнасцей паміж лёсамі ге роя пуб лі
кацыі і аз на чаных у артыкуле навукоў цаў, верагодна, садзейнічаюць 
па шы рэн ню інтэр тэ к с ту аль нага тэзаўруса аўды торыі (пошук дадат-
ковых звес так пра Эдыса на, Тэсла і Наркевіча-Ёдку), да памагаюць 
журналісту ў ста ноў чай ха рак тарыстыцы ге роя матэрыялу, спара
джа юць у чытача неабход ныя для грун тоў на га і паўнавар тас нага 
ўспрымання ма тэ рыялу і звязаныя са згаданы мі ў ме дыя тэкс це 
прэцэдэн т нымі імёнамі асацыя цыі – слынныя вучоныя, сусве т на 
вя до мыя вына ход цы, якія экстрапалююцца на асобу Я. Наркевіча
Ёдкі. З вя лі кай доляй упэўненасці можна меркаваць, што нават у 
непадрыхтаванага чытача (асо бы, якая дак ладна не ведае, у якіх 
га лі нах навукі праца ва лі Т. Эдысан і Н. Тэсла) прэ цэ дэн т ныя імё
ны, згаданыя ў публікацыі, па він  ны б выклікаць асацыя цыю зна
каміты вучоны, што ўжо дастаткова для агульнага разу мен ня сэнсу 
арты кула. Тая ж частка аўды торыі, канцэптуальная карціна свету 
якой мае пэў ныя пун к ты судакранання з кан цэп туальнай карцінай 
свету журна ліс та, павінна атрымаць ад па ведную яго ін тэн цы ям і 
сваім верагоднасным уяўлен ням пра змест публі ка цыі інфарма цыю. 
Іншымі словамі, у разгледжаным прыкладзе ілакутыўны акт (ка
мунікатыўная мэта жур на ліста па інфармаванні аўдыторыі), які за
сноўваецца на апеляцыі да рэпрэзентатываў – Эды са н, Тэсла, безу
моўна спа ра джае перла ку тыўны эфект – станоўчую характарыстыку 
ге роя публікацыі. 

Дэз ын тэграцыя медыятэксту і інтэртэксту, калі апошні сэнсава, 
лагіч на і сюжэт накам па зі цый на аддалены ад журналісцкага тэкс
ту, абумоўлівае наяў насць адмоўнага каэфіцыента іх карэляцыі, 
які назіраецца пры бяздумным і не аб грунтаваным стварэнні клі 
шыраваных ін тэр тэкстуальных загалоўкаў да жур  на лісцкіх тэк
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стаў; уключэнні ў структуру медыятэксту спасылак на прэцэ дэнт
ныя феномены, якія з’яўляюцца канцэптуальна важнымі для разу
мен ня па ве дамлення, але пры гэтым могуць быць распазнаны не 
вялікай колькасцю ад ра са т аў ін фар мацыі; пры выкарыстанні інтэр
тэкстуальных адзінак без уліку іх сэн савага і эмацыяналь на га па
тэнцыялу ўздзеяння на аўдыторыю; а таксама пры памылковым 
ужыванні пэўных ін тэр тэкстуальных сродкаў. Паколькі ў такім вы
пад ку выка рыс тання інтэр тэкс ту аль ных адзі нак мо жа назірацца 
скасаванне міжтэк с та вых (між дыс кур сных) сувязей паміж прэтэк
с та вай кры ніцай інтэртэкстуаль нага за па зы чання (прэцэдэнтным 
тэкстам) і са мой інтэртэкстуальнай адзінкай, якая з’яў ля ецца струк
турнакампазіцыйным і сэн савым элементам журна лісц ка га тво ра, 
мо жна казаць пра пераўтварэнне ін тэртэк стаў у сімулякры, якія, па
водле Ф. Джэй мі са на, з’яў ляюцца «дакладнымі ко пі я мі, арыгіналаў 
якіх ніколі не існа вала» [3, с. 550]. Ін тэр тэкстсіму лякр пры сваім 
знешнім (фармаль ным) падабенстве да ары гі наль нага першас на
га тэкс  ту не ўтрым лівае ў сабе яго ўнутраных змяс тоў насэн са вых 
характа рыс тык, у выніку ча го не здольны нала дзіць з акаляючым 
кан тэк с там (медыя тэк стам, які яго пры мае) унутры тэк с та вых і паза 
тэкста вых (між тэкс та вых і між дыскурсных) су вязей і ад па ведна 
пе ра даць рэ цы пі енту (нават пры рас пазнаванні інтэр тэкс ту аль
най адзін кі) імпліцытнага значэння прэтэк с ту. Па доб ную сіту
ацыю можна назіраць у ар ты куле «А и Б сидели на “трубе”» (СБ, 
16.12.2004), у загаловак якога выносіцца цы тата з дзіцячага вер
шазагадкі. Лек се ма «труба» звяртае на ся бе ўвагу за кошт маркё
радвукосся, які патрабуе ад чы тача пераноснай інтэрпрэтацыі яе 
зна чэн ня – «тэлефонная трубка», што пац вяр джаецца і тэкс там 
артыкула пра вы карыстанне ма більных тэлефонаў вучня мі ў шко
ле (чытач су адносіць літары «А» і «Б» з пазначэннем кла саў). Праз 
пе ра асэнсаванне ін тэр тэксту, парадзіра ван не і нейтралізацыю сэнсу 
прэцэ дэнт на  га выказвання жур  наліст спрабуе змястоўна ўзба гаціць 
публіцыстычны твор. Але ў новай кан  тэкстуальнай сітуа цыі (у скла
дзе інтэртэкстуальнай адзінкі) лек сема «сидели» набывае ад моў ную 
ка натацыю, бо можа нагадаць пэўнай час т цы чытацкай аўды торыі 
даволі вядомы вы раз «си деть на игле» – быць нарка ма нам (параўн. 
«подсесть – привыкать к чему-л., при обре тать зависимость от че-
го-л.») [5, с. 344]. У выніку па доб най мадыфікацыі цытата на бы  вае 
статус сімулякра, таму што цалкам губляе су вязь з прэтэкстам, у чы
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тача пры рэ цэп цыі жур  на ліс ц кага тэксту могуць узнікнуць па чуц ці 
не задаволенасці і раздражнёнас ці (эфект пад  ма нутага чакання) зза 
неразумення інтэнцый жур на ліста пры ўключэнні інтэр тэкс ту аль
най адзі н кі ў тэкст, якая можа быць ус пры нята як се ман тычна ана
мальная і недарэч ная ў кан тэк сце журналісцкага па ве дамлення, як 
«камуні ка тыўны збой» [21, с. 265]. Падобныя выпадкі вы  ка ры стання 
інтэртэкстуаль ных адзінак у адпаведнасці з ме тодыкай рэдагавання 
тэкстаў СМІ ўказваюць на неабходнасць карэкціроўкі сты лі с тыч нага 
рэгістра медыятэксту на падста ве вы сноў рэдактар с каканцэптуаль
нага аналізу ўключэння ў структуру пуб лі цыс тыч нага тэкс ту інтэр
тэксту. Як спра  вяд ліва пісаў прафесар К. Былінскі, «рэдак та ру, што 
апрацоўвае тэкст, у якім вы карыстоўваюцца цытаты і мастацкія воб
ра зы з літаратурных твораў, не аб  ход на ўлічваць, што злоўжыванне 
гэтымі пры ё мамі прыводзіць да адварот на га вы ніку: чытач губ ляе 
ўсялякую цікавасць да тэк сту як да твора, які не ўтрым лі  вае нічога 
арыгінальнага» [2, с. 262].

Яшчэ адным фактарам, які можа адмоўна паўплываць на асэн
саванне ме дыятэксту ад ра сатам інфармацыі, з’яўляецца няведан не 
апошнім тых прэцэ дэн т ных імё наў, выказванняў, тэкстаў і сітуа
цый, да якіх апе люе журналіст. Так, ра сійскі лінгвіст Т. Чарнышова  
адзначае, што «для паспяховага ўзаемадзе ян ня аўтара і адрасата ў 
га зетнапубліцыстычнай сферы не дас  таткова толькі «пе  ра кры жаван
ня» канцэптуальных сістэм рэцыпіента і тэк с ту, неабходна так  са  ма 
«пе ракры жа ван не» канцэптуальных сістэм аўтара і ад ра са та праз 
тэкст» [20, с. 41]. Та кім чынам, наяў насць агульнага каг нітыў нага 
фону маўлення, блізкасць ментальных карцін свету – першарад ная 
ўмова ўза ема пара зу мення журна ліс та і ад ра сата інфармацыі. 

Можна адзначыць, што на адэкватнае задуме журналіста (донар 
ін фар мацыі – D) чы та чом, слухачом, гледачом (рэцыпіент інфар
мацыі – R) асэн са ванне медыяпаведамлення (паве дам леннеD), што 
знайшло сваё адлюстраван не ў публіцыстычным тэксце, які быў 
створаны ў пэўных кантэкстуальных умо вах (кантэкстD) і ўтрымлі
вае інтэртэкстуальную(ыя) адзінку(і) (кодD), можна раз лічваць толь
кі пры ўмове распазнавання і абавязковага дэкадзіравання ін тэр 
тэксту (кодD = кодR) у іншых кантэкстуальных абставінах (кантэкстR), 
падчас ча го адбы ва ецца інтэрпрэтацыя медыятэксту адрасатам ін
фармацыі, а ў яго свя до мас ці з’яўляецца но вае паведамленне (паве
дам леннеR), сэнс (S) якога прыкладна роўны сэнсу па ве д ам лення, 
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спа роджа нага СМІ (Sпаведамленне
D ≈ Sпаведамленне

R). На гэты конт прафе сар 
І. УхванаваШмыгава ад з начае, што «чытач падвяргае знакавы ма
тэрыял, у які пе ратварылася падзея, уласнай ін тэр прэ тацыі. У выні
ку з’яўляецца не «сама па дзея» і не «падзея аўтара», а «падзея чыта
ча». Гэта зна чыць, можна казаць не толь кі пра тое, што адна падзея 
спараджае мноства самых розных тэкс таў (кож ны аўтар яе бачыць 
пасвойму), але і пра тое, што адзін і той жа тэкст адлю с троў  вае мно
ства падзей (кожны чытач бачыць у ім сваю падзею)» [18 с. 187]. 

Як падкрэслівалася, нераспазнаванне адрасатам інтэр тэк сту
аль най адзін кі зза няве дан ня прэтэксту можа не адбіцца на разу
менні агульнага зместу пуб лі  цыс тычнага артыкула (ма ем на ўвазе 
прафаннае, лінейнае прачытванне ме дыя  тэкс ту, падчас якога ад
бываецца рэ цэп цыя толькі экспліцытнай інфарма цыі), але імплі
цытная інфармацыя, якую журналіст, кі ру ючыся пэўнымі маты ва  мі 
(на прыклад, выкарыстанне інтэртэксту ў якасці эўфемізму), на ма
гаўся пе ра  даць праз спасылку на «чужы» тэкст, апеляцыю да пэў
нага прэцэдэнтнага фе но ме ну, за станецца паза ўвагай рэцыпіента: 
«... недарэчнасць, неапраўданасць выбара (як і тран с фармацыя) 
прэцэдэнтнага феномена абавязкова прывядзе да камунікатыўнай 
няўдачы» [8, с. 228]. У такім разе нельга казаць пра паў навар тас
ны дыялог паміж журналістам і аўды то рыяй: «без разумення прапа
наванага чытачу аўтарскага тэксту камунікацыя не можа ад быц ца» 
[12, с. 21]. Та кім чын ам, у постмадэрнісцкім дыскурсе, які рэгламен
туе сёння і тэкста бу  да ван не і тэк с  таўспрыманне, г. зн. і аўтарскую і 
чытацкую дзей насць па ства рэн ні тэксту, выт   ворца (донар) інфарма
цыі павінен дакладна ацэнь ваць і суад но сіць сродкі, якія ён вы ка
рыс тоўвае для перадачы інфармацыі, з ментальнымі ўласцівасця
мі і маг  чымасцямі чытача: «ін дывід павінен мець ключ для апазна
ван ня разнастайных груп сістэмных знакаў, таму што інакш ён будзе  
ўспрымаць іх як абсалютна бяс сэн савую з’яву і не здолее ўключыць ме 
ханізм пра цэсу апазна ван ня» [13, с. 57]. У сваю чаргу, як падкрэслівае 
доктар філа ло гіі Н. П’егеГро, «ін тэртэкстуальнасць у поўнай ме ры 
прадугледжвае актыўнага чытача; менавіта ён павінен не толькі 
рас пазнаць на яўнасць інтэртэксту, але і ідэнтыфікаваць яго, а за
тым і даць яму сваё вы  тлу ма чэнне» [14, с. 132]. Інакш навукоўцам 
прыйдзецца канста та ваць пасля «смерці аўта ра» (тэрмін Р. Барта) і 
«смерць чытача» як раўнапраў на га ўдзель ні ка працэсу стварэння і 
вы тлу  мачэння тэксту.
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Несупадзенне моўных карцін свету журналіста і рэцыпіента ін
фармацыі таксама можа ад моўна паўплываць на карэляцыю медыя 
тэксту і ін тэртэк сту, па  колькі «тэкст валодае зна чэн нем толькі ў  
адпаведнасці з умовамі яго вытвор час ці, а таксама і ў адпаведнасці 
з умовамі яго тлумачэння» [15, с. 552]. Ка лі па гадзіцца з Ю. Кара
вулавым, што моўная карціна свету – гэ та вынік узае ма дзе яння 
сістэмы каштоўнасцей пэўнай асобы з яе жыццёвымі мэтамі, маты
ва  мі па водзін, інтэнцыямі і ўстаноўкамі, якія праяўляюцца ў тэкс
тах, што ства рае гэ та асоба, а таксама ў асаблівасцях успрымання 
чужых тэкстаў [11, с. 207], то можна меркаваць, што мен таль на
кагнітыўную канфрантацыю паміж суб’ек та мі камунікацыі, якая 
перашкаджае да сягненню перлакутыўнага эфекту журна лісц кай 
дзейнасці, здольна спарадзіць, напрыклад, гус тавае непрыняцце 
ад ра са там інфармацыі манеры жур налісцкага пісьма, яго стыліс
тычнай та наль нас ці. В. Іўчанкаў слушна заўважае, што пры асіс
тэмным уключэнні ў журналісцкі тэкст інтэртэкстуальных адзінак 
мо жа быць спароджана парадак саль ная сітуа цыя, калі «вынік жур
налісцкай дзей нас ці – тэкст – не суадносіцца з пэў нымі гус тамі, 
нават разумовымі здоль насця мі рэцыпіента» [9, с. 95]. Напрыклад, 
ар ты кул «Пришел невод с… “травкой”» (ЗЮ, 19.11.2004) беспад
стаўна, на наш погляд, перанасычаецца інтэр лексемамі (эма цыя
наль на афар баваныя моў ныя адзінкі абмежава най сферы выка
рыстання (жарганіз мы, аргатызмы, не нар  ма тыўналаянкавыя і 
субстандартнаабсцэнныя лексемы), якія ўжываюц ца за мест агуль
на прынятых для адлюстра ван ня ў медыятэксце пэў най рэальнай 
сі ту ацыі) і ін тэр стылёвымі ўкра  піна мі (ле к  січ ныя адзінкі аднаго 
стылю, якія ўключаюцца ў медыятэкст з мэ тамі ства рэн  ня пэўнага 
каларыту і спараджэння ў чытац кай аўдыторыі ад па вед ных спецы
фі цы публі ка цыі асацыяцый): «среди потре бителей зелья сбыт-
чица наркоти ков», «сильнодействую щая отрава аф ганского 
происхождения», «девушка про  давала “кайф” за бес плат ную 
“до зу”», «переключилась на героин, которого в столице было хоть 
за ва лись», «ду ри было в из быт ке», «а тут вдобавок со труд ники 
УПНОНа бук валь но озверели: то и дело они пере кры ва ли каналы 
по ступ ления “дури”, один за одним поставщики оказывались в 
местах не столь от даленных», «в раз го воре с “коробейницей” 
“оптовик” сказал, что готов ку  пить круп ную пар тию наркоти-
ков за солидные бабки», «убедившись, что по  купатель “чист”, 
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он предложил “упакованному” клиенту 350 граммов ге ро  и на», 
«дельцы ре ши ли встре тить ся», «“оценщик” захотел убедиться», 
«тор го валась братва дол го», «сам же “сделал но ги”», «напосле-
док попытался вы пендриться», «ос та ток героина “затырили 
менты”», «окон чательно за грус тил он уже в ходе след с т вия», 
«сотрудники милиции блокировали “Опель” с азиатом», «опера 
на шли еще 221,1 грамма героина», «“белая смерть” попа ла в сил-
ки». Падобную маш таб ную апеляцыю да прыёму інтэрстылёвага 
тані ра ван ня можна ква лі фіка ваць як парушэнне норм чысціні маў
лення. Прафесар В. Сі  ра цініна, ана лізуючы літа ра тур нажаргонны 
тып маўленчай культуры, ад зна чае, што характарызуецца ён наў
мыс най жарганізацыяй маўлення (выбарам з сі нанімічнага раду 
не літара тур на га слова, а яго прастамоўнага, дыялектнага, ла 
янкавага сэнсавага адпавед ні ка) і «назіраецца ў журналістаў не 
самай высо кай культуры» [16, с. 345]. Дас тат кова сумніўным уяў
ляеца той факт, што жур налісту для стварэння адпа вед ных тэме 
публікацыі кантэксту і стыліс тыч нага каларыту, наладжвання з 
мала дзёж най аўды торыяй кантакту за кошт вы карыстання «па
нуючай», як, напэўна, лі чыць журналіст, у маладзёжным ася
род дзі лексікі спатрэбілася та кая значная коль  касць маўленчых 
адзінак абме жа ванай сферы выкары стання. Пра дэ манст ра ваны 
прыклад з’яўляецца, на наш погляд, яскравым узорам прафе
сій най неда пра цоў  кі аўтарам публікацыі, а таксама недастатко
вай кампетэнтнасці літаратур на га і стылістычнага рэ дактараў  
канкрэтнага СМІ. 

Такім чынам, аналіз маўленчых карцін свету журналіста і рэ
цыпіента ін фар мацыі, вызначэнне адпаведнасці намераў жур на
лі ста пры ўключэнні інтэр тэк с ту ў медыятэкст (ад мо ве ад яго вы
ка рыс тання) фрэймавай характарыстыцы аўдыторыі (ментальны 
партрэт гі па тэ тычнага чытача) пры прагназаванні вера год наснага 
ўзаемадзеяння журна ліс ц кага тэксту і ін тэр тэксту дазваляюць як 
аўта ру артыкула, так і рэдактару, які закліканы ўдас каналіць 
тэкст, па пярэдзіць не аб грун таваную інтэртэкстуалізацыю пуб лі
цыстычнага маўлення, якая ў пэў ных вы падках можа прывесці да 
стварэння не закладзеных у тэксце сэнсавых струк тур і псеў дарэа
лій, перашкодзіць спажыўцу інфармацыі зразу мець пададзены 
факт або пад штурх нуць да памылковай інтэр прэта цыі яго ці нават 
прафанацыі.
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язык журНалистскоГо произВедеНия  
как отражеНие культуры слаВяНскоГо Народа

Проблема «языка и национальной культуры» имеет многоас
пектный характер и представляет собой своеобразную дихотомию, 
выражающуюся в том, что язык – отражение национальной куль
туры – представлен в речемыслительной деятельности (логосфере) 
носителей языка. Язык как система знаков отражает мир во всем его 
многообразии и служит ярким презентантом речемыслительной де
ятельности общества.

Человек, язык и культура находятся в постоянной корреляции, 
образуя своеобразный «триумвират», интересующий гуманитарные 
науки: журналистику, лингвокультурологию, эстетику, философию. 
Язык является первоосновой культуры, которая представляет соци


