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ПУБЛІЦЫСТЫКА, ЖУРНАЛІСТЫКА, КАЛУМНІСТЫКА:  
ДА ПРАБЛЕМЫ ДЭФІНІТЫЎНАГА ВЫЗНАЧЭННЯ 

На мяжы тысячагоддзяў сталі відавочнымі змены парадыгмы 
журналісцкай творчасці. Поруч з набыткамі савецкай школы журна-
лістыкі ў медыясферу сталі пранікаць заходнееўрапейскія і амерыканскія 
мадэлі. Экспансія замежных форм вынікавала гібрыдызацыю жанраў, 
мадыфікавала мову і стыль сучасных СМІ, увяла ва ўжытак практыкаў 
і тэарэтыкаў журналістыкі новыя тэрміны і азначэнні. У сувязі з гэ-
тым актуальнасць набывае пытанне дэфінітыўнага вызначэння такіх 
паняццяў медыясферы, як публіцыстыка, журналістыка, калумністыка, 
канцэптуальная журналістыка.

Узнікненне тэорыі публіцыстыкі было абумоўлена публіцыстычнай 
творчасцю грамадскіх і палітычных дзеячаў мінулых эпох. Гэта прак-
тыка бярэ свой пачатак яшчэ ў эпоху Антычнасці з публіцыстычных 
прамоў Цыцэрона і Дэмасфена. 

Вытокі беларускай публіцыстыкі – у духоўнай літаратуры [7, с. 204]. 
Развіццю публіцыстыкі як спецыфічнага віду літаратуры садзейнічалі 
творы Ф. Багушэвіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, К. Каліноўскага, М. Га-
рэцкага, М. Багдановіча, Я. Купалы, Ядвігіна Ш., Я. Лёсіка, А. Сержпу-
тоўскага, В. Ластоўскага, М. Гарэцкага, К. Чорнага, А. Ада мовіча, 
У. Карат кевіча і інш.

У савецкі перыяд тэарэтыка-метадалагічнай базай будучай тэорыі 
публіцыстыкі выступілі працы К. Маркса, Ф. Энгельса і У. Леніна. Само 
станаўленне публіцыстыкі адбылося ў 20-я гг. мінулага стагоддзя [6].

Навуковую школу беларускай публіцыстыкі ўзначаліў публіцыст 
і вучоны Барыс Стральцоў, які з’яўляецца аўтарам манаграфій 
«Публіцыстычнасць інфармацыйных жанраў» (1973), «Аналітычныя 
жанры» (1974), «Публіцыстыка. Жанры. Майстэрства» (1977), «Асно-
вы літаратурна-мастацкай творчасці» (1999), «Асноўныя творчыя мэ-
тады ў журналістыцы» (2000) і інш. Прафесар Б. Стральцоў вызначаў 
публіцыстыку спецыфічнай формай палітычнага пазнання і адлюстра-
вання рэчаіснасці. Ён падкрэсліў, што публіцыстыка адкрыта служыць 
канкрэтным палітычным мэтам, прасякнута ідэалогіяй, што робіць фор-
му яе адлюстравання максімальна суб’ектыўнай, а змест – грамадска 
аб’ектыўным і асабліва дзейсным [9, с. 13].
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Аднак першую спробу стварэння вучэбнага дапаможніка па 
такіх раздзелах курса «Тэорыі і практыкі савецкай журналістыкі», 
як «Публіцыстыка і яе жанры» і «Пытанні публіцыстычнага май-
стэрства», здзейсніў яшчэ раней, у 1971 г., прафесар Міхась Цікоцкі. 
Менавіта ён стаў актыўна распрацоўваць стылістычны падыход да вы-
значэння «спецыфікі публіцыстычнай творчасці ў параўнанні з іншымі, 
“пагранічнымі” з публіцыстыкай, відамі творчасці – навукай і мастац-
кай літаратурай» [10, c. 3]. Беларускі вучоны вызначаў «галоўным са-
цыяльным прызначэннем публіцыстыкі – актыўнае ўмяшанне ў жыццё 
дзеля фарміравання грамадскай думкі сучаснікаў» [10, с. 5]. 

Згаджаючыся з даследчыкамі, што публіцыстыку правамерна раз-
гля даць як феномен, створаны грамадствам для задавальнення аса блі-
в ай патрэбы – мэтанакіраванага ідэйна-палітычнага ўздзеяння, бела-
ру скія даследчыкі пад публіцыстыкай разумелі «масавыя папулярныя 
па літычныя тэксты, якія ўздзейнічаюць на актуальныя грамадска-
палітычныя працэсы аператыўным дакументальным адлюстраваннем, 
заснаваным на іх ідэйна-палітычным асэнсаванні і эмацыянальна пера-
дадзенай ацэнцы» [9, c. 18].

Вучоныя сцвярджалі, што публіцыстыка можа быць вызначана як 
узнаўленне сучасных фактаў рэчаіснасці ў іх унутранай дынаміцы, у 
іх канкрэтных жыццёвых праявах з мэтай непасрэднага ўмяшання ў 
сацыяльнае развіццё рэчаіснасці, г. зн. як перадача палітычнага вопы-
ту… «Гэта асаблівы паток інфармацыі, які адлюстроўвае сацыяльна-
палітычныя адносіны рэчаіснасці ў эмпірычных фактах, ідэях, 
публіцыстычных вобразах і гіпотэзах» [9, с. 19].

Доўгі час у беларускай навуцы аддавалася перавага вызначэн-
ню публіцыстыкі Б. Стральцова як «найвышэйшага віду грамадска-
палітычнай літаратуры, скіраванага на аператыўнае асэнсаванне 
рэчаіснасці (пераважна сучаснасці) з партыйных пазіцый, шляхам 
спалучэння лагічнага і эмацыянальна-вобразнага спосабаў даследа-
вання і адлюстравання жыццёвых сітуацый, з мэтай дасягнуць кан-
крэтнага выніку» [9, c. 25]. Пад «канкрэтным вынікам» мелася на ўвазе 
«фарміраванне грамадскай думкі».

Па вызначэнні сучасных беларускіх вучоных С. Дубовіка і 
В. Вараб’ёва, публіцыстыка – гэта «метад пазнавальнай творчай дзей-
насці па адлюстраванні і інтэпрэтацыі актуальных праяў су часнасці. 
Выкарыстоўваецца ў розных відах творчай дзейнасці. У жур налістыцы 
публіцыстыка – гэта найвышэйшы від грамадска-палітычнай літаратуры, 
галоўным прызначэннем якой з’яўляецца аператыўнае асэнсаванне і ад-
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люстраванне рэчаіснасці шляхам спалучэння логіка-рацыянальнага дас-
ледавання жыццёвых сітуацый і выразнай эмацыяналізацыі аўтарскага 
маналогу. Публіцыстыка перадаецца па каналах журналістыкі як у 
моўнай форме, так і моўна-музычнай, фатаграфічнай і кінематаграфічнай 
формах» [1, с. 83–84].

Прафесар В. Рагойша адрознівае публіцыстыку ад журналістыкі 
адкры тым выяўленнем асобаснага, суб’ектыўнага пачатку, адзначаючы, 
што публіцыстыка як від грамадска-палітычнай літаратуры знаходзіцца 
на памежжы навуковай і мастацкай прозы і аб’ядноўвае выказванні на 
актуальную для канкрэтнага часу сацыяльна-палітычную ці грамадска-
культурную тэматыку. Навуковец выдзяляе разнавіднасці – публіцыстыку, 
набліжаную да навуковай прозы, і публіцыстыку мастацкую [7, с. 204]. 

Відавочна, што публіцыстыку ў розны час розныя даследчыкі 
вызначалі то як метад, то як род (ці від) мастацтва, то як від літаратуры, 
то як від творчасці і г. д. Адзінства меркаванняў не наглядаецца і цяпер, 
што прагназуе тэрміналагічную блытаніну.

Дагэтуль востра вырашалася пытанне і аб узаемасувязі публі цыстыч-
нага тыпу творчасці і журналісцкага. 

Існуе некалькі меркаванняў. Па-першае, даследчыкі схільны атаясам-
лі ваць гэтыя два паняцці, па-другое, яны разглядаліся як «частка і цэ-
лае» (публіцыстыка – галіна журналістыкі), па-трэцяе, журналістыка 
ўспрымалася як форма існавання публіцыстыкі (як канал), па-чацвёртае, 
і публіцыстыка, і журналістыка адносіліся да самастойных родаў 
літаратуры, па-пятае, пад публіцыстыкай разумелі ўсю журналістыку і 
інш. [4, c. 89].

Найперш варта нагадаць, што публіцыстыка як грамадскі феномен 
з’явілася значна раней, чым журналістыка. Першапачаткова ўсе газет-
ныя тэксты адносілі да разраду публіцыстычных. Сінкрэтычнае выка-
рыстанне доўгі час паняццяў публіцыстыкі і журналістыкі вынікавала 
памылковае атаясамленне гэтых з’яў.

 Мы пагаджаемся з меркаваннем М. Кіма, што публіцыстыка і 
журналістыка – гэта асобныя і асаблівыя творчыя сферы. «Толькі ў пер-
шым выпадку мы маем справу са стварэннем публіцыстычных твораў, 
а ў другім – з прадуцыраваннем масавай інфармацыі» [4, c. 93]. Дас-
ледчык сцвярджае, што пра гэта сведчыць сучасная практыка, калі 
публіцыстыка і журналістыка знаходзяцца ў пастаянным узаемадзеянні 
і ўзаемапранікненні, тым самым узбагачаючы адна адну.

Звернемся да паняцця журналістыкі. Як грамадскі феномен яно мае 
шматаспектную прыроду: гэта і сацыяльны інстытут, і канал, і сукуп-
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насць сродкаў масавай інфармацыі, і медыясістэма, і інфармацыйна-
камунікатыўная дзейнасць, і тып творчасці. Пры гэтым толькі ў апошнім 
вызначэнні мы можам знайсці падставы для атаясамлення журналістыкі 
і публіцыстыкі. Аднак журналістыка найперш інфармуе, дзякуючы 
чаму арыентуе аўдыторыю ў адпаведных сацыяльных умовах, стварае 
шматстайную карціну жыцця, тым самым уздзейнічае на грамадскую 
свядомасць. Публіцыстыка працуе з вядомай інфармацыяй, пераважна 
палітычнага характару, праз сінтэз вобразных і навуковых пачаткаў у 
аўтарскай пазіцыі здольная карэкціраваць грамадскую думку.

Гэтую пазіцыю падтрымліваюць і расійскія даследчыкі, падкрэс-
лі ваючы, што «ў аснове любога журналісцкага твора, які валодае ін-
фармацыйнай прыродай, ляжыць сацыяльна значны факт… У аснове 
публіцыстычнага твора – аўтарскае меркаванне, аўтарская пазіцыя, во-
браз, прадыктаваны думкай» [4, c. 94].

Журналістыка як тып інфармацыйна-камунікатыўнай дзейнасці звя-
зана са зборам, апрацоўкай і распаўсюджаннем масавай інфармацыі. 
Публіцыстыку большасць даследчыкаў адносяць да асобнага тыпу 
літаратурнай дзейнасці, сутнасць якой заключаецца не ў зборы, 
апрацоўцы і распаўсюджанні масавай інфармацыі, а найперш у 
асэнсаванні і аналізе актуальных грамадскіх з’яў. Таму публіцыстам 
можа выступаць не толькі журналіст, але і пісьменнік, палітолаг, сацыё-
лаг, грамадскі дзеяч і інш. [4, c. 96]. Варта дадаць, што далёка не кожнага 
журналіста можна назваць публіцыстам. 

Такім чынам, мы прыйшлі да наступных высноў. Па-першае, 
журналістыка як канал трансліруе публіцыстыку ў форме публі-
цыстычных твораў. Па-другое, журналістыка і публіцыстыка – гэта 
роз ныя грамадскія феномены, якія ўяўляюць сабой блізкія, але не 
тоесные віды дзейнасці. Па-трэцяе, змястоўнае напаўненне сучас-
най публіцыстыкі разнастайнае, аднак дамінантнай сферай выступае 
палітыка, у той час як журналістыка арыентавана адлюстроўваць усе 
бакі жыцця. Па-чацвёртае, публіцыстыка можа выступаць самастой-
ным відам грамадска-палітычнай дзейнасці. Па-пятае, журналістыка як 
спецыфічны тып творчасці адаптавала пад свае патрэбы публіцыстычныя 
метады адлюстравання і інтэрпрэтацыі рэчаіснасці, выкарыстоўваючы 
публіцыстычнасць як адзін з элементаў журналісцкага тэксту, які і даз-
валяе намінаваць медыятэкст асобным творам. 

Варта адзначыць, што інтэнсіфікацыя публіцыстычнасці, якую мы 
атаясамляем з выразным аўтарскім пачаткам, у розных журналісцкіх 
жанрах розная. Так, мастацка-публіцыстычныя жанры (якія на сёння 
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менш прадстаўлены ў СМІ) выразна дэманструюць публіцыстычныя 
пазнакі, унікальны кангламерат журналісцкага і публіцыстычнага па-
чаткаў наглядаецца ў аналітычных жанрах, амаль адсутнічае элемент 
публіцыстычнасці ў інфармацыйных жанрах. 

Адзін з ключавых элементаў публіцыстыкі – інтэнсіфікацыя аў-
тарскай пазіцыі – знайшоў выразную рэпрэзентацыю ў сучасных ме-
дыятэкстах, прадстаўленых у калонках (аўтарская калонка, калонка рэ-
дактара). Часцей за ўсё можна сустрэць меркаванне, што калонка – гэта 
аўтарская рубрыка, якую кожны аўтар запаўняе па ўласным жаданні 
і піша ў любым прыдатным яму жанры. Аднак даследчыца сучасных 
жанраў С. Успенская адзначае, што пры аналізе калонак значная гру-
па тэкстаў валодае блізкімі прыкметамі, што дазваляе гаварыць аб 
аб’яднанні гэтых тэкстаў новым гібрыдным жанрам. Жанраўтваральныя 
прыкметы каментарыя і нарыса як жанраў найбольш блізкіх да калонкі 
не адпавядаюць цалкам прыкметам тэкстаў, змешчаных у калонках. 
Менавіта сучасная культурна-гістарычная сітуацыя і сацыяльныя 
прыяры тэты садзейнічаюць станаўленню новай жанравай формы [11]. 
Больш за тое, гэтыя тэксты знаходзяцца на памежжы аналітычных і 
мастацка-публіцыстычных жанраў і патрабуюць адпаведнасці формы і 
зместу як раўназначных для жанраўтварэння. 

Журналісты, якія працуюць у гэтым жанры, ці калумністы, бясспрэчна 
павінны быць не шэраговымі як у прафесійным, так і ў інтэлектуальным 
плане [8, с. 118]. Гэта асобы, да якіх прыслухоўваюцца, меркаванне якіх 
цікава для аўдыторыі, нездарма ёсць асобная і асаблівая форма – калонка 
рэдактара як самага аўтарытэтнага для аўдыторыі. Найменне «калумніст» 
стаіць у адным шэрагу з паняццямі «рэпарцёр», «інтэрв’юер», «фельета-
ніст», «нарысіст» і пад. Калумністам можа выступаць як жур наліст або 
публіцыст, так і эканаміст або палітолаг і г. д. Калумністыка як феномен 
журналістыкі мае разнавіднасці (блогі ў інтэрнэт-выданнях, аўтарскія 
праекты / перадачы ў аўдыявізуальнай журналістыцы).

Незалежна ад меркаванняў даследчыкаў, што сабой яўляе калон-
ка – форму ці новы гібрыдны жанр, інтэнсіфікацыя калумністыкі – гэта 
маніфестацыя новага напрамку і ў айчыннай медыясферы – канцэптуаль-
най журналістыкі. Сусветныя тэндэнцыі развіцця журналістыкі пачатку 
ХХІ стагоддзя – аўтарызацыя тэксту, персаніфікацыя, дыялагізацыя, 
дэмакратызацыя, актывізацыя мадальных канструкцый і інш. – сталі 
перадумовай станаўлення і развіцця дадзенага напрамку ў айчыннай 
медыясферы. 
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Сам тэрмін «канцэптуальная журналістыка» набыў грамадскі рэза-
нанс у перыяд асвятлення амерыканскімі СМІ прэзідэнцкай кампаніі 
1996 г. Гэты новы напрамак адлюстраваў тэндэнцыю пераходу ад 
інфармацыйнасці да аналітычнасці ў асвятленні найперш палітычных 
працэсаў. Крытыкі напрамку папярэджвалі аб неаб’ектыўным, тэн-
дэнцыйным асвятленні рэчаіснасці, аднабаковай інтэрпрэтацыі па-
дзей. Аднак у прафесійнай прэсе выказвалася ўпэўненасць, што кан-
цэптуальная журналістыка неабходная аўдыторыі, якая ў сучасных 
сацыяльна-эканамічных варунках перапоўнена інфармацыяй, але мае 
патрэбу ў яе тлумачэнні, ацэнцы і інтэрпрэтацыі [2].

Задача вывучэння канцэптуальнай журналістыкі ў Беларусі была 
акрэслена прафесарам С. Прохаравай яшчэ на пачатку 2000-х. Кан-
цэптуальная журналістыка, па яе вызначэнні, «асаблівым чынам “пра-
цуе” са словам… фарміруе адносіны гаворачага да моўнага знака і 
ўдзельнічае ў фарміраванні канцэптуальнай карціны свету носьбітаў 
мовы» [5, c. 54). Аналіз газетных тэкстаў у кагнітыўна-дыскурсіўнай 
парадыгме, адзначае В. Дзесюкевіч, дазволіў вызначыць ключавы метад 
канцэптуальнай журналістыкі – «стварэнне пераканаўчых для чытача 
профіляў канцэптаў на аснове выяўленай канцэптуалізацыі моўнага 
знака вядомымі асобамі, параўнанне з якімі дазваляе чытачу асэнсаваць 
уласную канцэптуалізацыю, дзякуючы чаму і адбываецца “пазнанне 
сэнсу і пазнанне сябе” чытачом» [3, c. 103].

Канцэптуальная журналістыка – гэта найперш аўтарская жур-
налістыка, дзе дамінантным элементам паўстае ўласнае меркаванне, 
грамадзянская пазіцыя, суб’ектыўны погляд аўтара, паколькі ён высту-
пае ад свайго імя і прынцыпова прэзентуе асабістыя думкі.

Па-другое, канцэптуальная журналістыка – гэта журналістыка, 
арыентаваная на ацэнку і аналіз. У сувязі з гэтым уся аналітычная 
журналістыка канцэптуальная.

Па-трэцяе, канцэптуальная журналістыка аперыруе канцэптамі на-
цыянальнай лагасферы, часам у працэсе інтэрпрэтацыі (наўмысна ці не) 
трансфармуючы іх традыцыйны змест. Гэта ў сваю чаргу ўплывае на 
карціну свету беларусаў, мадыфікуе ментальныя каштоўнасныя стэрэ-
атыпы і ўстаноўкі.

Па-чацвёртае, канцэптуальная журналістыка – гэта журналістыка, у 
якой інфармацыйная функцыя і функцыя ўздзеяння карэлююць, пры гэ-
тым у тэкстах своеасаблівым чынам спалучаюцца экспрэсія і стандарт.

На наш погляд, менавіта феномен канцэптуальнай журналістыкі 
на сучасным этапе сінкрэтызаваў журналістыку і публіцыстыку як 
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тыпы творчасці і як віды грамадскай дзейнасці. Апрыёры размова 
ідзе пра якасную журналістыку, паколькі менавіта канцэптуальная 
журналістыка, напаўняючы новымі сэнсамі і адценнямі канцэптасферу 
аўдыторыі, фарміруе ці карэкціруе грамадскую думку. 
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