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РЭФЕРАТ 

У дыпломнай рабоце праводзіцца тэксталагічны аналіз розных 

рэдакцый кнігі Уладзіміра Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”. 

Ключавымі словамі дыпломнай работы з’яўляюцца: тэксталагічны 

аналіз, рэдактарскі аналіз, нарыс, эсэ, эсэ-нарыс, рэдакцыя, аўтарская воля, 

праўка.  

Аб’ём дыпломнага праекта складае 50 старонак. 

У выніку праведзенага даследавання было выяўлена, што змены, якія 

былі ўнесены рэдактарам у тэкст “Зямлі пад белымі крыламі”, можна 

падзяліць на жанравыя, ідэалагічныя і карэктарскія.  

Кніга Уладзіміра Караткевіча ўтрымлівае прыкметы двух жанраў – эсэ 

і нарыса. Рэдактар, у сваю чаргу, вызначыў жанр як нарыс. Гэта з’явілася 

прычынай таго, што з выдання 1977 года былі выключаны часткі, якія па 

сваіх жанравых характарыстыках адпавядаюць эсэ.  

Сёння жанр кнігі “Зямля пад белымі крыламі” можна вызначыць як 

эсэ-нарыс.  

Значнае месца сярод змен займаюць тыя, што звязаны з ідэалогіяй 

часоў Савецкага Саюза. Пры аналізе такія змены былі падзелены на групы.  

Выключнае значэнне ў тэксце маюць факталагічныя і карэктарскія 

праўкі, якія паўплывалі не толькі на арфаграфію і пунктуацыю, але і на змест 

кнігі. Сярод такіх змен можна асобна вылучыць неадпаведнасць ініцыялаў у 

выданнях 1977 і 1990 гадоў і адрозненні ў датах.  

Што датычыцца непасрэдна арфаграфіі і пунктуацыі, то пасля 

праведзенага аналізу можна сцвярджаць, што некаторыя арфаграмы і 

пунктаграмы ў выданні 1977 года сведчаць пра няўважлівасць карэктара і 

рэдактара да ўнармавання тэксту, які трэба падрыхтаваць да друку. 

У выніку праведзенага аналізу былі вырашаны пастаўленыя задачы:  

− ахарактарызаваны асаблівасці жанру кнігі “Зямля пад белымі 

крыламі”; 

− праведзены параўнальны тэксталагічны аналіз дзвюх рэдакцый эсэ-

нарыса “Зямля пад белымі крыламі” выданняў 1977 і 1990 гадоў; 

− выяўлены і абгрунтаваны адрозненні, якія ёсць у дзвюх рэдакцыях 

кнігі; 

− паказана, што праца рэдактара з’яўляецца аналітычнай і творчай, а 

непрафесійнасць, няўважлівасць і неахайнасць пры рэдагаванні тэксту, 

асабліва калі гэта твор знанага творцы, можа прывесці да істотнага скажэння 

аўтарскай задумы. 

 

 



РЕФЕРАТ 

В дипломной работе проводится текстологический анализ книги 

Владимира Короткевича “Земля под белыми крыльями”.  

Ключевыми словами дипломной работы являются: текстологический 

анализ, редакторский анализ, очерк, эссе, эссе-очерк, редакция, авторская 

воля, правка. 

Объем дипломной работы составляет 50 страниц. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 

изменения, которые были внесены редактором в текст “Земли под белыми 

крыльями”, можно разделить на жанровые, идеологические и корректорские. 

Книга Владимира Короткевича содержит особенности двух жанров – 

эссе и очерка. Редактор, в свою очередь, определил жанр как очерк. Это 

стало причиной того, что из издания 1977 года были исключены части, по 

своим жанровым характеристикам соответствующие эссе. 

Сегодня жанр книги “Земля под белыми крыльями” можно 

определить как эссе-очерк 

Значительное место среди изменений занимают те, которые связаны с 

идеологией времен Советского Союза. При анализе такие изменения были 

разделены на группы 

Исключительное значение в тексте имеют фактологические и 

корректорские правки, повлиявшие не только на орфографию и пунктуацию, 

но и на содержание книги. Среди таких изменений можно отдельно выделить 

несоответствие инициалов в изданиях 1977 и 1990 годов и различия в датах. 

Что касается непосредственно орфографии и пунктуации, то после 

проведенного анализа можно утверждать, что некоторые орфограммы и 

пунктограммы в издании 1977 года свидетельствуют о невнимательности 

корректора и редактора к нормированию текста, который следует 

подготовить к печати. 

В результате проведенного анализа были решены поставленные задачи: 

− охарактеризованы особенности жанра книги “Земля под белыми 

крыльями”; 

− проведен сравнительный текстологический анализ двух редакций 

эссе-очерка “Земля под белыми крыльями” издания 1977 и 1990 годов; 

− выявлены и объяснены различия, которые присутствуют в двух 

редакциях книги; 

− показано, что работа редактора является аналитической и 

творческой, а непрофессионализм и небрежность при редактировании текста, 

особенно если это произведение известного автора, может привести к 

существенному искажению авторского замысла. 



SUMMARU  

In the thesis project conducted textual analysis book by Vladimir 

Karatkevich “Land under White Wings”. 

Keywords graduation project are: textual analysis , editorial analysis, essay, 

essays, essay editing, author's will, editing . 

The volume of the graduation project is 50 pages. 

As a result study revealed that the changes that were made to the text editor 

of the “Land under White Wings” can be divided into genre, ideological and 

proofreading . 

In the book of  Vladimir Korotkevich present features two genres − essays 

and essay. Editor , in turn, defined as the essay genre . This was the reason that of 

the 1977 edition were excluded part in its genre characteristics relevant essays . 

Today, the genre of the book “Land under White Wings” can be defined as 

essays-essay 

Prominent among changes take those associated with ideologtey Soviet 

Union. When analyzing the changes in these groups were split into. 

Of particular importance in the text are factual and editing, which affected 

not only the spelling and punctuation , but also on the content of the book. Among 

these changes, you can highlight the discrepancy initials in publications in 1977 

and 1990 and the difference in dates. 

As for the spell check, after the analysis it can be argued that some 

orthograms punktogrammy and the publication in 1977 of inattention 

svidelelstvuyut proofreader and editor to the text. 

As a result proaedennogo analysis tasks have been solved: 

− characterized by a particular genre of the book “Land under White 

Wings”; 

− a comparative textual analysis of two editorial essays “Land under White 

Wings” editions of 1977 and 1990 ; 

− identified and explained the differences that are present in the two 

editions of the book ; 

− shows that the editor's job is analytical and creative, and 

unprofessionalism and carelessness when editing text , especially if it is the 

product of a famous author , can lead to a significant distortion of the author's 

intention. 

 

 

 


