
Медыялінгвістыка і рэдагаванне                                                                                377

3.	 Доктрина	 информационной	 безопасности	 Российской	 Федерации	 [Элек
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа	 :	 https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-
infobezobasnost-site-dok.html.	–	Дата	доступа	:	31.08.2018.

4.	 Защита	от	киберворовства	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа	:	http://
www.segodnia.ru/content/203487.	–	Дата	доступа	:	30.08.2018.

5.	 Кириллова,	Н.	Б.	Медиакультура:	от	модерна	к	постмодерну	/	Н.	Б.	Кирилло
ва.	–	М.	:	Наука,	2006.	–	170	с.

6.	 Коган,	В.	З.	Маршрут	в	страну	информологию	/	В.	З.	Коган.	–	М.	:	Наука,	
1985.	–	161	с.

7.	 Кремль	 утвердил	 закон	 о	 блокировке	 сомнительных	 платежей	 [Электрон
ный	ресурс].	–	Режим	доступа	:	https://ianews.ru/articles/112238/.	–	Дата	до
ступа	:	30.08.2018.

8.	 Президент	России	Владимир	Путин	подписал	закон	о	противодействии	хи
щению	денежных	средств	с	банковских	карт	//	Путин	разрешил	блокировать	
кредитки	россиян	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа	:	https://lenta.ru/
news/2018/06/28/block/.	–	Дата	доступа	:	30.08.2018.

9.	 Пронина,	 Л.	 А.	 Информация,	 информационное	 общество	 и	 человек	 /	
Л.	А.	Пронина	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа	:	https://cyberleninka.
ru/article/n/informatsiya-informatsionnoe-obschestvo-i-chelovek.	–	Дата	досту
па	:	29.08.2018.

10.	Солганик,	Г.	Я.	К	определению	понятий	«текст»	и	«медиатекст»	/	Г.	Я.	Сол
ганик	 //	 Вестник	 Московского	 университета.	 Серия	 10,	 Журналистика.	 –	
2005.	–	№	2.	–	С.	7–15.

11.	Странные	переводы	не	пройдут:	Путин	усилил	борьбу	с	кражей	денег	с	карт	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа	 :	 https://tsargrad.tv/news/strannye-
perevody-ne-projdut-putin-usilil-borbu-s-krazhej-deneg-na-kartah_142536.	 –	
Дата	доступа	:	30.08.2018.

12.	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	09.05.2017	г.	№	203	«О	Страте
гии	развития	информационного	общества	в	Российской	Федерации	на	2017–
2030	годы»	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа	:	http://www.kremlin.ru/
acts/bank/41919.	–	Дата	доступа	:	31.08.2018.

Альбіна Хромчанка 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск, Беларусь)

АНАТАЦЫЯ ЯК СКЛАДОВЫ ЭЛЕМЕНТ ВЫДАННЯ
Анатацыя	 –	 кароткая	 абагульняльная	 характарыстыка	 выдання	

ці	 рукапісу	 з	 гледжання	 яго	 прызначэння,	 у	 якой	 даюцца	 асноўныя	
звесткі	 пра	 аўтара,	 адрасата,	 мэту,	 змест	 і	 форму.	 Вядома,	 што	 існуе	
не	калькі	 крытэрыяў	 тыпізацыі	 анатацыі:	 функцыянальны,	 паводле	
яко	га	 вылучаюцца	 два	 тыпы	 анатацыі:	 даведачны	 і	 рэкамендацыйны;	
паводле	 глыбіні	 згортвання:	пашыраны	 і	 рэфератыўны	 і	 інш.	Таксама	
анатацыі	 могуць	 адрознівацца	 паводле	 выкарыстання	 моўных	 сты-
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лістычных	 сродкаў	 і	 прыёмаў.	 Гэты	 крытэрый	 дазваляе	 размежаваць	
ана	тацыі	 на	 дзве	 групы:	 1)	 на	 выданні	мастацкай,	масава-палітычнай	 і	
на	ву	кова-папулярнай	літаратуры;	2)	на	выданні	навуковай,	вытворчай,	ін-
фармацыйнай,	даведачнай	і	афіцыйна-дакументальнай	літаратуры.	Павод-
ле	структуры	інфармацыйных	элементаў,	першая	група	анатацый	павінна	
ўтрымліваць	звесткі	пра	аўтара,	чытацкую	аўдыторыю,	жанр,	карот	кую	
характарыстыку	твора	і	неабходныя	даведачныя	кампаненты	[1].

У	расійскай	бібліяграфіі	ўсталявалася	меркаванне,	што	ў	самастойны	
жанр	 анатацыя	 вылучылася	 ў	 ХVIII	 ст.	 Гэта	 звязана	 са	 стварэннем	
«Бібліятэкі	 Расійскай»	 біскупа	 Дамаскіна,	 а	 з	 XIX	 ст.	 самай	 вялікай	
анатаванай	працай	лічыцца	«Досвед	расійскай	бібліяграфіі»	В.	Сопікава	
[Тамсама].	 Зрэшты,	 менавіта	 ў	 гэтым	 выданні	 былі	 апублікаваны	
звесткі	пра	Трэці	Статут	ВКЛ,	дзе	ўказвалася,	што	ён	надрукаваны	на	
беларускай	мове,	а	не	на	польскай,	як	дагэтуль	меркавалася.	

У	 айчыннай	 бібліяграфіі	 прынята	 лічыць,	 што	 анатацыя	 бярэ	 па
чатак	 ад	 літаратурна-публіцыстычнай	 спадчыны	 Францыска	 Скары
ны.	 У	 прадмовах	 і	 пасляслоўях	 да	 «Псалтыра»	 1517	 г.,	 «Апостала»	 і	
«Малой	падарожнай	 кніжкі»	 змешчаны	 анатацыі	 да	 кожнага	 раздзела	
кніг,		у	якіх	падаюцца	асноўныя	звесткі	пра	аўтара,	гісторыю	стварэн
ня	асобных	кніг,	змест,	пра	значэнне	падобнай	літаратуры	ў	выхаванні,	
у	гістарычным	пазнанні	свету	і	набыцці	практычных	ведаў	[4,	с.	237].	
Прычым	 у	 выданнях	Ф.	Скарыны	прадмовы	маюць	 пашыраную	 і	 ка
роткую	 (рэфератыўную)	 структуру.	 У	 пашыраных,	 як,	 напрыклад,	 да	
ўсёй	Бібліі	(«Предъсловие	доктора	Франциска	Скорины	с	Полоцька	во	
всю	Бивлию	рускаго	языка»	[Тамсама,	с.	8],	тлумачыцца	значэнне	слова 
з	 грэцкай	мовы,	 даецца	 інфармацыя пра	 	 аўтараў,	 пра	 значэнне	 гэтай	
Кнігі	 для	 кожнага	 чалавека,	 тым	 самым	указваецца	 адрасат:	не толи-
ко докторове а люди вченые…, но всякий человек простый и посполи-
тый…	[Тамсама,	с.	8-9]	і	інш.	Кароткія	анатацыі	друкуюцца	да	кожнага	
раздзела	Кніг,	дзе	прыводзяцца	звесткі	пра	аўтараў,	тлумачыцца	змест,	
геаграфічныя	тэрміны,	імёны,	падзеі.	

Аднак	 яшчэ	 задоўга	 да	 ўзнікнення	 друкаванай	 кнігі	 падобны	
элемент	выкарыстоўваўся	ў	тэкставай	структуры	шматлікіх	рукапісных	
кніг.	 Кароткія	 	 прадмовы	 да	 твора	 змяшчалі	 ў	 асноўным	 канкрэтную	
інфармацыю:	 звесткі	 пра	 аўтара,	 адрасата,	 мэту	 напісання,	 метады	
выкладу	 інфармацыі,	 часам	 і	 яе	 крыніцы.	 У	 прыватнасці,	 ва	 ўступе	
(экскордыуме)	 да	 «Жыція	 Еўфрасінні	 Полацкай»	 (ХІІ	 ст.)	 маюцца	
элементы	 анатацыйнага	 характару:	 называюцца	 тэма	 аповеду	 (Ниже 
буду говорить о настоящих праведниках),	адрасат	(Вы же послушайте 
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все, люди добрые – князья и бояре, церковники и честные соборы святых, 
сущие в монастырях и простые люди),	 спосаб	 выкладу	 інфармацыі	
(Последовательно расскажем: Обо всем скажем по порядку)	[3,	с.	48–
49].	 Прыкметна,	што	 ў	 старажытных	 рукапісах	 назіраюцца	 выразныя	
элементы	 размежавання	 тыпаў	 зачынаў,	 а	 менавіта,	 у	 рэлігійных	
тэкстах	 асаблівы	 акцэнт	 надаецца	 мэце	 і	 значэнню	 твора,	 зазвычай	
называецца	 адрасат	 ці	 аўтар.	 У	 свецка-мастацкіх	 творах	 пераважна	
ўвага	 звернута	 на	 тэму	 аповеду	 і	 героя,	 як,	 напрыклад,	 	 у	 «Аповесці	
пра	 Міндоўга»	 (XIII	 ст.)	 ці	 «Аповесці	 пра	 вялікага	 князя	 Альгерда»	
(XIV	ст.).	Аднак	не	ўсе	творы,	асабліва	ранняй	пары,	маюць	уступы,	у	
якіх	выкарыстаны	інфармацыйныя	элементы,	што	належаць	да	анатацыі	
[гл.	3].	Можна	меркаваць,	што	падобныя	складовыя	часткі	былі	больш	
уласцівы	для	твораў	рэлігійнага	характару,	чым	для	свецка-мастацкіх	ці	
дзелавых.	Гэта	пацвярджаюць	тэксты	Евангелляў,	у	якіх	традыцыйным	
кампанентам	 былі	 рознага	 кшталту	 ўступы,	што,	 паводле	 змешчаных	
там	звестак,	станавілі	сабой	узор	анатацыі.	

Найбольш	узорная	 і	 інфармацыйна	поўная	 	 	прадмова	ў	Евангеллі	
ад	Лукі,	напісаным	блізу	80–85	гг.	І	ст.	[2,	с.	138):	Паколькі ўжо многія 
імкнуліся скласці апавяданне пра падзеі, якія адбываліся сярод нас, як 
перадалі нам тыя, што ад пачатку былі відавочцамі і слугамі слова, 
вырашыў і я дакладна даследаваць усё ад пачатку і апісаць табе ўсё па 
парадку, дастойны Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму быў 
навучаны [Тамсама,	с.	139]. Аўтар	указвае	крыніцы,	якімі	карыстаецца:	
пісьмовыя	(Евангеллі	ад	Марка	і	Мацвея)	і	вусны	аповед.	Называе	спосаб 
аповеду:	апісаць… усё	па парадку,	мэту:	каб… пазнаў праўдзівасць…,	
адрасат:	дастойны Тэафіле.	У	асобе	Тэафіла	(з	грэц.	‘Той,	хто	любіць	
Бога’)	 Евангелле	 адрасуецца	 ўсім	 хрысціянам,	 якія	 паходзяць	 з	
асяродку	грэцкай	культуры	[Тамсама,	с.	138].	Уступ	названага	Евангелля	
адносіцца	непасрэдна	да	твора,	у	іншых	трох	яны	належаць	да	Езуса:	у	
Мацвея	 падаецца	Кніга	 радаводу	Езуса	Хрыста;	 у	Марка	 выкарыстана	
цытата,	своеасаблівы	эпіграф,	–	словы	прарока	Ісаі;	у	Яна	–	пралог	пра	
пачатак	 жыцця	 і	 сведчанне	 Яна	 Хрысціцеля.	 Элементы	 анатацыі,	 якія	
належаць	да	твора,		у	Евангеллі	ад	Яна	змешчаны	напрыканцы	твора,	дзе	
называецца	таксама	мэта:	Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус – 
гэта Хрыстус, Сын Божы, і каб, веруючы,вы мелі жыццё ў імя Ягонае	
[2,	с.	266],	даюцца	звесткі	пра	аўтара	–	Той вучань сведчыць пра гэта і 
напісаў гэта,	тлумачыцца	непаўната	фактаў	і	спосаб	іх	падачы	–	Ёсць і 
шмат іншага… Але, каб апісаць гэта падрабязна, то, думаю, сам свет не 
змясціў бы напісаных кніг	[Тамсама].



380                                                                                                         Журналістыка-2018

Анатацыйны	характар	мае	і	пралог	да	«Дзеяў	апосталаў».	Паводле	
змешчаных	там	звестак,	ён	падобны	да	ўступу	ў	«Евангеллі	ад	Лукі»,	
у	прыватнасці,	называецца	адзін	 і	той	жа	адрасат	–	Тэафіл.	Магчыма,	
невыпадкова,	 бо	 ёсць	 меркаванне,	 што	 «гэта	 дзве	 часткі	 аднаго	 тво
ра,	 аўтарам	якога	 з’яўляецца	Лука,	лекар	 з	Антыёхіі…	Лука	быў	аду
каваным	 чалавекам,	 які	 добра	 валодаў	 грэцкай	 мовай	 і	 прынцыпамі	
напісання	старажытнай	гістарыяграфіі»	[Тамсама,	с.	270]	

Прыкметы	рэдактарскай	працы	(напісанне	ўступу	у	адпаведнасці	з	
крытэрыямі	жанру)	можна	пабачыць	і	ў	анатацыях	да	новазапаветных	
тэкстаў	Пасланняў.	 Кароткая,	 лаканічная	 анатацыя	 (называецца	 аўтар	
і	 адрасат)	 у	 «Пасланні	Святога	Якуба»,	 падобная	 да	 яе	 па	 структуры	
і	 змесце	 ў	 «Першым	 Пасланні	 Святога	 Пятра»,	 у	 якім	 дадатковыя	
анатацыйныя	 звесткі	 змешчаныя	 ў	 пасляслоўі:	 Праз Сільвана, які 
здаецца мне верным братам, я коратка напісаў вам, заахвочваючы 
і сцвярджаючы, што такое ёсць сапраўдная ласка Божая, у якой 
трываеце	[Тамсама,	с.	560].	Магчыма,	прыёмы	і	прынцыпы	напісання	
анатацый,	 ці	 ўступаў	 да	 рэлігійных	 твораў,	 былі	 ў	 пэўнай	 ступені	
выпрацаваныя	яшчэ	ў	першыя	стагоддзі	н.	э.

Усё	 гэта	 дае	 падставы	 меркаваць,	 што	 структурныя	 элементы	
зачынаў,	прадмоў	да	твора,	якія	па	змесце	і	форме	адпавядаюць	сучаснай	
анатацыі,	былі	сфарміраваныя	цягам	існавання	рукапіснай	кнігі,	і	ў	вы
даннях	Ф.	Скарыны	яны	становяць	сабой	працяг	гістарычнай	традыцыі,	
засвоенай	і	перанятай	кнігадрукаваннем.		Былі	перанятыя	і	іншыя,	на
працаваныя	стагоддзямі	прыёмы	 і	метады	стварэння	рукапіснай	кнігі:	
фармат,	мастацка-арнаментальнае	 афармленне	 (напрыклад,	 ініцыялы	 і	
ламбарды	ўжываюцца	дагэтуль	у	кнігавыданні),	арганізацыя	тэкставага	
матэрыялу	і	пад.

Такім	 чынам,	 анатацыя	 як	 літаратурны	 мікражанр	 і	 другасны	 да
кумент	аналітыка-сінтэтычнай	апрацоўкі	тэксту	ў	бібліяграфіі	прайш
ла	доўгі	 гістарычны	шлях	фарміравання	 і	 станаўлення.	А	прадмовы	 і	
пасляслоўі	ў	рукапісных,	а	пазней	 і	друкаваных	тэкстах,	 з’яўляючыся	
структурнымі	элементамі	інфармацыйна-даведачнага	характару,	заклалі	
падмурак	сучаснага	навуковага	анатавання	і	рэферыравання	кніг.	Назва
ныя	вышэй	факты,	думаецца,	могуць	быць	аргументамі	для	меркавання,	
што	карані	беларускай	анатацыі	ў	рукапіснай	кнізе,	якая	на	нашых	зем
лях	налічвае		восем	стагоддзяў.
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СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА 
НА СТАРОНКАХ СУЧАСНЫХ ДРУКАВАНЫХ СМІ: 
ФУНКЦЫЯНАВАННЕ І СПОСАБЫ ТЛУМАЧЭННЯ

Лексіка-стылістычная	структура	сучасных	медыятэкстаў	характары
зуецца,	як		вядома,		значным	багаццем	і	разнастайнасцю.	Яна	ўключае	
элементы	розных	стылістычных	пластоў.	Сярод	іх	даволі	значнае	месца	
займаюць	розныя	віды	спецыяльнай	лексікі,	што	не	дзіўна:	у	перыядыч
ных	 выданнях	 рэгулярна	 з’яўляюцца	 публіцыстычныя	 тэксты,	 прыс
вечаныя	 пытанням	 навукі,	 тэхнікі,	 медыцыны,	 эканомікі,	 спорту,	 якія	
немагчыма	ўявіць	без	ужывання	ў	большай	або	меншай	меры	розных	
відаў	 спецыяльнай	 лексікі	 –	 тэрмінаў	 і	 прафесіяналізмаў.	 Зразумела,	
што	ў	выданнях,	разлічаных	на	шырокую	аўдыторыю,	якая	ўключае	 і	
неспецыялістаў	у	адпаведнай	галіне,	чытач	павінен	быць	падрыхтаваны	
да	ўспрымання	такіх	слоў	і	спалучэнняў,	сэнс	іх	павінен	быць	тым	або	
іншым	шляхам	растлумачаны.	

Тэма	 гэта,	 безумоўна,	 не	 новая,	 камусьці	 яна	 можа	 падацца	 нават	
збітай.	 Але	 гэта	 не	 так.	 Прынцыпу	 камунікатыўнай	 агульназначнасці	
(агульнадаступнасці)	ніхто	не	адмяняў,	а	аналіз	ужывання	ў	сучасных	
медыятэкстах	спецыяльнай	лексікі	(як	і	іншых	відаў	неагульнадаступ
най	 лексікі)	 паказвае,	 што	 выпадкі	 яе	 выкарыстання	 без	 адпаведнага	
тлумачэння	 па-ранейшаму	 сустракаюцца	 дастаткова	 часта.	 «Багатая	
і	 разнастайная	 эмпірыя	фактаў,	 якія	 адносяцца	да	 гэтай	праблемы,	не	
толькі	пастаянна	абнаўляецца,	але	і	павялічваецца»	[1,	с.	59].

Гэтую	 праблему	 можна	 разглядаць	 у	 двух	 аспектах:	 арталагічным	
(культурна-маўленчым),	паколькі	закранае	пытанне	зразумеласці,	адэк
ватнага	 ўспрымання	 рэцыпіентам	 адпаведнай	 лексемы	 (або	 словаспа




