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 Драма “Коварство и любовь” наиболее ярко изображает представле-
ния автора об отношении полов. Каждый из них наделен достоинствами и 
недостатками, которые также являются критериями для их противопо-
ставления.  
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Віктар Іўчанкаў 

ТЭКСТАВАЯ ПАРАДЫГМА Ў МАСАВАЙ  
ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Ніколі раней свет не мяняўся так імкліва, як зараз, у ІТ-эпоху. 
З’яўленне інфармацыйных тэхналогій прывяло да кардынальных змен у 
тэкставай парадыгме камунікацыйнай дзейнасці, у прыватнасці, у 
тэхналогіі стварэння тэксту.  

Традыцыйная для ХХ ст. тыпалогія тэкстаў грунтавалася на функцы-
янальным падыходзе, звязаным са стылёвай стратыфікацыяй усяго 
напісанага, агучанага і ўбачанага. Сёння існуюць структурная, стылістыч-
ная і камунікатыўная, экстралінгвістычная і літаратуразнаўчая, першас-
ная, другасная і інш. сістэмы тэкстаў. Аднак у іх кола наўрад ці можна 
адназначна аднесці такія сучасныя ўтварэнні, як вэб-, ітэрнэт-, піяр-
тэкст, крэалізаваны, палікодавы, семіятычна ўскладнены. Зразумела, 
што з фіксаваннем самога віду тэксту ўзнікае пытанне аб яго кваліфіка-
цыі, як гэта, напрыклад, было ў сітуацыі са з’яўленнем пісьма, а пасля і 
друку. 

Выбудоўваюцца новыя мадэлі камунікацыі, якія руйнуюць каноны так 
званага лінейнага тэксту. Звыклае канструяванне медыятэксту аказваецца 
па-за полем як іманентнай, так і рэпрэзентатыўнай яго трактовак. Класіч-
нае вызначэнне тэксту, дадзенае савецкім навукоўцам І. Гальперыным 
(“твор моватворчага працэсу, які валодае завершанасцю, аб’ектываваны ў 
выглядзе пісьмовага дакумента, літаратурна апрацаваны ў адпаведнасці з 
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тыпам гэтага дакумента, твор, які складаецца з назвы (загалоўка) і шэрага 
адмысловых адзінак (звышфразавых адзінстваў), аб’яднаных рознымі 
тыпамі лексічнай, граматычнай, лагічнай, стылістычнай сувязі, які мае 
пэўную мэтанакіраванасць і прагматычную ўстаноўку” [2, с. 18]), наўрад 
ці ўпісалася б у існуючую маўленчую практыку. Развіцце гэтай дэфініцыі 
вучоны бачыў у экстрапаляцыі: “пад тэкстам неабходна разумець не фікс-
аванае на паперы вуснае маўленне, заўсёды спантаннае, неарганізаванае, 
непаслядоўнае, а адмысловую разнавіднасць моватворчасці, якая мае свае 
параметры, адрозныя ад параметраў вуснага маўлення” [2, с. 18]. Усе ха-
рактарыстыкі вуснага маўлення І. Гальперын супрацьпастаўляў характа-
рыстыцы тэксту: “Тэкст – не спантаннае маўленне; ён толькі імпліцытна 
разлічаны на слыхавое ўспрыманне; ён не толькі лінейны, ён не толькі 
рух, працэс – ён таксама стабільны” [2, с. 19]. 

У сучасным разуменні анталагічныя і функцыянальныя прыкметы 
тэксту папаўняюцца базавай характарыстыкай, якая забяспечвае неліней-
нае пашырэнне: гіпертэкстуальнасцю як увасабленнем сэнсаўтваральнага 
адзінства супер-, супра-, інтэр-, інтрасегментных структур, якія аб’яд-
ноўваюць у сабе нявызначаную колькасць тэкстаў (па прычыне іх надзвы-
чай актыўнага узнаўлення) і якія дазваляюць рэалізаваць мноства варыян-
таў чытання, а таксама патрабуюць адначасовасці ўспрымання і мыслен-
ня. З гіпертэкстам спалучаныя інтэрактыўнасць і мультымедыйнасць. 

У ХХ ст. навукоўцы не прыйшлі да адзінага падыходу ў вызначэнні 
тэксту. Тады як сёння гэта паняцце патрабуе новага асэнсавання і выраз-
нага размежавання аспектуальных уласцівасцей у комплексе ўсіх яго 
праяў. Патрабуе пераасэнсавання і арганізацыя самога тэксту. 

Прырода тэксту дуалістычная, у ім моцны пісьмовы пачатак, рэалі-
зуюцца моўныя магчымасці (парадыгматыка) і ўсталёўваецца моўная не-
абходнасць (сінтагматыка). Гэта вынікае з размежавання дзвюх форм 
існавання мовы – вуснай і пісьмовай, якія інтэгруюць глатагенэз нату-
ральнага гукавой мовы з графічнымі сістэмамі, яго фіксуючымі. Сёння ўсё 
часцей у поле даследаванняў ўваходзіць трэцяя форма – віртуальная, як 
сумяшчэнне першых дзвюх. 

Асноўным характарыстычным параметрам дзейнасці журналіста 
з’яўляецца комплекснасць яе суб’екта. Журналіст, застаючыся творчай 
асобай, адчувае на сабе ўплыў іншых структур, напрыклад, карпара-
тыўных; як і сама журналістыка не пазбаўлена маніпулятыўнага інстру-
ментарыю уплыву на працэс масавай камунікацыі, на стан і развіццё гра-
мадскай свядомасці.  

Публіцыстычны тэкст з’яўляецца вынікам творчай (полі- і мона-
аўтарскай) дзейнасці. Тэрміналагічнае ўжыванне словазлучэння публіцы-
стычны тэкст даволі энтрапічнае, неадназначнае і таму вымагае некато-
рых тлумачэнняў. Вядучая роля ў асэнсаванні яго належыць азначэнню 
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публіцыстычны, менавіта яно вызначае сутнасць паняцця. Што можам 
лічыць публіцыстычным тэкстам?  

Пры вывучэнні крыніц класічнай журналістыкі і стылістыкі публіцы-
стычных жанраў ствараецца ўражанне, што даследчыкі з асцярожкай 
ставяцца да надання гэтаму паняццю тэрміналагічнага значэння. Ёсць 
спробы дэфінітыўна інтэрпрэтаваць яго ў паняццях тыпу журналісцкі 
тэкст, газетны тэкст, тэкст СМІ, медыятэкст, тэкст камунікацый, 
PR-тэкст і інш.  

На фарміраванне паняційнага статусу публіцыстычнага тэксту можа 
мець уплыў той факт, што тэрмін публіцыстыка ў краінах Еўропы і ЗША 
не набыў такога шырокага прымянення, як у постсавецкіх рэспубліках 
былога СССР. У сучаснасць нарастае тэндэнцыя да абазначэння прадукта 
журналісцкай творчасці медыятэкстам, што таксама мае спецыфічнае 
вымярэнне.  

Журналісцкі тэкст, асноўнае функцыянальнае прызначэнне якога нес-
ці інфармацыю і ўздзейнічаць, грунтуецца на творах асаблівага роду – са-
цыяльна значных, яны павінны аб’ектыўна адлюстроўваць сацыяльна 
значную падзею, у сувязі з чым журналісцкія тэксты падзяляюць на дзве 
разнавіднасці: інфармацыйныя і публіцыстычныя. Журналісцкі тэкст мае 
сваю спецыфіку ў мадэльнай арганізацыі. Разуменне журналісцкага тэксту 
больш шырокае, чым публіцыстычнага. Апошні трэба лічыць прыватнай 
праявай у тым вызначэнні, што журналістыкай называем і галіну навуко-
вага пазнання, і прыкладную дысцыпліну, і практыку прафесійнай дзей-
насці.  

Тэрмін газетны тэкст дыферэнцыруе прадмет журналісцкай прак-
тыкі з гледжання крыніцы размяшчэння. Ён таксама патрабуе некаторых 
удакладненняў. Па сёння дэфінітыўнаму вызначэнню, напрыклад, 
публіцыстычнага стылю канкурэнцыю складае спалучэнне газетна-
публіцыстычны стыль.  

Газетная лексіка, газетны тэкст, мова газетнай паласы – гэтыя спа-
лучэнні, строга тэрміналагічна нявызначаныя, шырока ўвайшлі ў на-
вуковы і навучальны ўжытак. Лексічная абмежаванасць іх не дазваляе 
аналагізавацца з паняццямі журналісцкага і публіцыстычнага тэкстаў. 

Падзел журналісцкага тэксту на інфармацыйныя і публіцыстычныя 
цалкам стасуецца з паняццем медыятэксту, сутнасць якога зводзіцца да 
звыклага тэкст СМІ. Аднак гэтыя намінатэмы маюць розны ана-
масіялагічны і дэрывацыйны патэнцыял [3]. 

З шырокім распаўсюджаннем PR-дзейнасці, у тэорыі і практыцы сувя-
зей з грамадскасцю заканамерна культывуецца паняцце PR-тэксту. У 
дачыненні да журналісцкага PR-тэкст выступае ў якасці дэтэрмінанта 
так званай арыентаванай журналістыкі, ідэалогія якой падпарадкавана 
карпаратыўным цікавасцям. У аснову журналісцкага і PR-тэксту пакла-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

284 

 

дзены пэўны факт. Адрозненне мае праяўляцца толькі ў інтэрпрэтацыі і 
механізме падачы яго. “Факт у журналісцкім тэксце ёсць нейкая суб’ек–
тыўная рэальнасць, пададзеная (у залежнасці ад жанру) як самадастатко-
вая, або аналізуемая, або “сумешчаная” з вобразным бачаннем яе аўтарам. 
... Факт, які ляжыць у аснове PR-тэксту – гэта заўсёды пэўны “адрэзак” 
рэчаіснасці, пададзены такім чынам, каб максімальна поўна служыць мэце 
стварэння спрыяльнага камунікацыйнага асяроддзя базіснага PR-суб’екта. 
PR-тэкст у любым выпадку павінен выражаць ідэалогію фірмы, у ім 
павінна быць выражана карпаратыўная місія” [4, с. 15].  

Даволі цікавай выглядае інтэрпрэтацыя паняцця журналісцкі тэкст у 
працах сучасных вучоных. Так, у доктарскім даследаванні “Кіраванне 
працэсамі стварэння журналісцкага тэксту ў друкаваных і анлайнавых 
СМІ” А. У. Выркоўскага ўкараняецца працэсны (аперацыйны) падыход да 
вытворчасці журналісцкага тэксту праз асэнсаванне трыяды “журналіст – 
праца – тэкст” і заснаванага на адносінах да элементаў гэтай трыяды як да 
аб’ектаў кіравання [1, с. 339]. 

Публіцыстычны тэкст – разнавіднасць маўлення, асноўнай функцыяй 
якога традыцыйна лічыцца спраектаванасць на сферу палітыка-ідэала-
гічных грамадскіх адносін. Сігніфікатыўнае напаўненне гэтага паняцця 
зыходзіць са змястоўнага, сутнаснага сэнсу, а не з арганізуючага, як у 
азначэнні журналісцкага тэксту, платформеннага, як у азначэнні 
медыятэксту, і карпаратыўнага, як у азначэнні PR-тэксту.  
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Галина Камлевич 

ОБРАЗ ВЕДЬМЫ В РОМАНАХ А. БЕЛЯНИНА И О. ГРОМЫКО 

Ведьма – один из самых известных образов славянской демонологии, 
который представляет собой сочетание черт реальной женщины и злого 
духа. Ведьму боятся, но и уважают, так как она обладает особыми знани-
ями, что поддерживается и этимологией слова ведьма, которое восходит к 
лексеме ведать. 

Согласно традиционным представлениям ведьма живет среди людей, 
отличаясь поведением и внешним видом (двойной ряд зубов, бородавка 
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