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РАЗУМЕННЕ ТЭКСТУ  
Ў БЕЛАРУСКІМ ФІЛАЛАГІЧНЫМ ДЫСКУРСЕ1

Уступ

Беларускія мовазнаўцы працяглы час кіруюць сваю ўвагу да рознага 
тыпу тэкстаў. На матэрыяле рукапісных і друкаваных рэлігійных, 
афіцыйна-дзелавых, мастацкіх твораў XIV–XVIII стст. гісторыкі мовы 

вывучаюць помнікі старабеларускай пісьменнасці; празаічныя і вершаваныя 

1 Аўтарам не разглядаецца паняцце дыскурсу як сіноніма тэксту. У дадзеным 
загалоўку дыскурс належыць разумець як ‘абарот, абіход’.
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тэксты ХІХ ст. — крыніца лінгвістычных пошукаў пра новую літаратурную 
беларускую мову; дакументы справаводства, навуковыя і публіцыстычныя 
артыкулы, мастацкія творы, запісы гутарковага маўлення — матэрыял для 
стылістычнага аналізу. Акрамя таго, тэксты запісаў дыялектнага маўлення — 
гэта яшчэ і прадмет дыялекталогіі.

Ніхто не будзе пярэчыць факту, што простыя і разбудаваныя тэксты су-
праваджаюць чалавека ў моўнай супольнасці ад самага маленства: штодзённа 
яму спадарожнічае моўная плынь бацькоў, сваякоў, суседзяў, у выніку чаго 
дзіця пачынае засвойваць іх мову не як асобныя словы. Яшчэ ў дашкольным 
узросце яно безупынна чуе мову блізкіх — чуе менавіта тэксты, вучыцца іх 
разумець, паступова пачынае запамінаць і выкарыстоўваць у маўленні, спа-
чатку — кароткія і менш складаныя, а з цягам часу — усё больш развітыя, 
інфарматыўныя і вобразныя; памыляецца і само выпраўляе свае памылкі. Калі 
ж звернемся да падручнікаў па мове, то выявім, што традыцыйна ўводзіцца 
спачатку гукавая характарыстыка мовы, падзел лексічнага складу на часціны 
мовы, іх словазмяненне і словаўтварэнне (марфалогія), падаецца інфармацыя 
пра словазлучэнне і сказ (сінтаксіс), тэксту ж не ўдзяляецца належнай увагі. У 
традыцыйным структурным падыходзе тэкст — гэта матэрыял для вывучэння 
асобных раздзелаў мовазнаўства.

Пра тое, што падыход да тэксту на ўзроўні вышэйшай філалагічнай аду-
кацыі нязначна змяніўся, сведчыць між іншым, новы спецкурс, які з’явіўся 
ў беларускіх ВНУ ў 70-я гады ХХ ст. пад назвай «Лінгвістычны аналіз ма-
стацкага тэксту»1. Лінгвістычны аналіз, побач з літаратуразнаўчым2, стылі-
стычным3 і тэксталагічным4, меў быць скіраваны, паводле вышэй згаданага 
курсу, на ўсё, што «звязана з семантыкай моўных элементаў, своеасаблівым 
іх ужываннем» [67, с. 25]. У 90-я гг. ХХ ст. шмат увагі лінгвістыцы тэксту 
прысвяціў славіст Адам Супрун [120], беларусіст Браніслаў Плотнікаў [97]. 
Апошнія змены ў адносінах да тэксту можна было назіраць між іншым на 
міжнароднай навуковай канферэнцыі на тэму «Тэкст у мове, маўленні, ку-
льтуры», г. зв. Х Супруноўскія чытанні, праведзенай ў БДУ 4–5 лістапада 
2016 г., падчас якой узнімаліся пытанні структуры фальклорнага тэксту (Тал-
стая С. М.), культурнага фона тэксту (Корына Н.), этымалогіі слова як тэксту 
(Якубовіч М.), рэкламных тэкстаў (Важнік С.); закраналіся на ёй таксама 

1 Пазнейшая назва «Лінгвістычны аналіз тэксту» [67, с. 5–7].
2 «Г. зн. разгляд праблематыкі, ідэйнага зместу, вобразаў, кампазіцыі, сюжэта, 

ацэнка твора як факта гісторыі і грамадскай думкі» [67, с. 5].
3 Задача стылістычнага аналізу — «вызначэнне асаблівасцей аўтарскага стылю, 

прыёмаў індывідуальна-аўтарскага выкарыстання моўных сродкаў» [67, с. 31].
4 «Тэксталагічны аналіз — гэта параўнанне розных рэдакцый аднаго і таго ж твора, 

аўтарскіх чарнавікоў, рукапісаў» [67, с. 14].



242

іншыя не менш цікавыя аспекты тэксту. Як вынікае з праграмы канферэнцыі, 
у яе межах разглядаліся не толькі вербальныя творы [101].

«Доўгі час лічылася, — заўважаюць Ежы Бартміньскі і Станіслава Небжэ-
гоўска-Бартміньска, — што апісанні граматыкі мовы [якой-н. мовы — Я. К.-Д.] 
не могуць выйсці па-за межы сказа, паколькі менавіта на самых нізкіх узроў-
нях функцыянуюць выразныя правілы (…)» [6, s. 37]. Сёння, абмежаванне 
толькі да фанетыкі (з адзінкай гук), марфалогіі (адпаведна — марфема), 
лексікалогіі і фразеалогіі (слова і фразеалагізм) і сінтаксісу (словазлучэнне 
і сказ), лічыцца недастатковым. Усё больш мовазнаўцаў прытрымліваецца 
думкі, што над прыведзеным шэрагам моўных узроўняў знаходзіцца вышэй-
шы — тэкставы, які таксама характарызуецца сваімі правіламі (сінтаксічнымі, 
семантычнымі, інш.). Гэты ўзровень — накшталт іншых — мэтазгодным было 
б назваць тэксталогіяй (з адзінкай — тэкст / выказванне) [6, s. 37]. Польскія 
даследчыкі, абапіраючыся на ўведзенае Фердынандам дэ Сасюрам адрозненне 
абстрактнай моўнай сістэмы (фр. langue) ад рэальнага выкарыстання мовы 
ў канкрэтных выказваннях (фр. parole), суадносяць яго таксама з тэкставым 
ўзроўнем і прапануюць распазнаваць тыпы структуры тэкстаў, абстрактныя 
мадэлі тэкстаў (тэкстэм), падобна да таго, як адрозніваем канкрэтныя гукі, 
словы, сказы, з аднаго боку, і агульныя абстрактныя адзінкі: фанемы, марфе-
мы, лексемы і мадэлі сказаў, з другога [6, s. 39–40].

Усё часцей тэкстамі цікавяцца не толькі філолагі, у сучасным свеце да іх 
«звяртаюцца прэсазнаўцы, спецыялісты ў галіне масмедый, рэкламы, тэатра, 
а таксама сацыёлагі, псіхолагі і палітолагі; з даўніх часоў праблемамі тэксту 
займаліся бібліісты і перакладчыкі» [6, s. 11]. Сёння, прынамсі ў польскай 
школьнай адукацыі, не раздзяляецца філалагічны падыход да тэксту на мо-
вазнаўчы і літаратуразнаўчы, наадварот абодва яны інтэграваны — маецца 
адзіны школьны прадмет «польская мова» без падзелу на мову і літаратуру, 
а праграма на ўсіх узроўнях адукацыі «тэкстацэнтрычная» [6, s. 11].

Мэта даследавання, метадалогія
Мэтай гэтага артыкула з’яўляецца агляд лексікаграфічных крыніц, а 

таксама тэрміналагічных слоўнікаў з пункту гледжання разумення паняцця 
тэкст спецыялістамі — асобамі, якія прафесійна займаюцца беларускай 
мовай, культурай, літаратурай. Карысна, на нашу думку, было б звярнуцца да 
разумення тэксту і звычайнымі карыстальнікамі беларускай мовы, але межы 
артыкула не дазваляюць гэтага зрабіць. Аўтары польскай «Тэксталогіі», «натх-
нёныя сучаснай антрапалагічна-культурнай і кагнітыўнай лінгвістыкамі (якія 
выйшлі па-за традыцыйныя межы структуралізму і заняліся даследаваннем 
моўнай карціна свету, суб’екта — аўтара выказвання, мэты выказвання, пункту 
гледжання і перспектывы суб’екта, прафілявання базавых стэрэатыпных уяў-
ленняў у розных ідэалагічных публічных дыскурсах) — кіруюцца ў напрамку 
інтэграванага падыходу» (без падзелу на літаратуразнаўчы і лінгвістычны)» 
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[6, s. 12]. Яны «сістэматычна звяртаюцца да натуральнай гутарковай маў-
ленчай практыкі і наіўных ведаў пра тэксты» [6, s. 12]. Вартасць наіўных 
ведаў пра навакольны свет ацанілі таксама спецыялісты ў галіне метадалогіі 
гуманітарных навук. Паводле прынцыпаў львоўска-варшаўскай лагічнай 
школы ў працэсе стварэння навуковых тэрмінаў павінен улічвацца «наіўны» 
(звычайны) спосаб разумення адпаведных слоў. Як сцвярджаў філосаф Та-
дэвуш Паўлоўскі, «пераўтварэнне недасканалых звыклых ведаў у навуковыя 
веды» — гэта адзін з важных пастулатаў развіцця навукі [15, s. 145].

У аналізе выкарыстана метадалогія люблінскай этналінгвістычнай школы, 
вядомая як кагнітыўная дэфініцыя [параўн.: 2–5].

Лексікаграфічныя дадзеныя
Зыходным пунктам для нашых разваг будуць лексікаграфічныя працы 

мовазнаўцаў: гістарычныя, этымалагічныя, тлумачальныя, сінанімічныя і 
іншыя слоўнікі.

Гісторыя ўжывання. Назоўнік тэкст фіксуе «Падручны гістарычны 
слоўнік субстантыўнай лексікі» [91]. На наш погляд, у прадмове слоўніка 
пазначана істотная інфармацыя, менавіта: слоўнік змяшчае «шырокаўжываль-
ную частку зарэгістраваных у картатэцы назоўнікаў, якая выконвала ў ста-
рабеларускі перыяд камунікатыўную функцыю. Не падаюцца словы вузкага 
пераважна кніжнага ўжытку <…>, а таксама іншамоўныя ўкрапванні <…>, 
што трапляюцца ў перакладных творах і захаваны для пэўных стылістычных 
мэт» [91, т. 1, с. 3]. Загалоўнае слова текстъ ‘тэкст’ ілюструецца наступным 
прыкладам: реч … так то правдиваӕ ӕк текстъ еѵглии (Зборнік павучанняў 
пачатку ХVII ст. / рукапіс Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы) [91, т. 2, с. 365]. 
Трэба меркаваць, што першапачаткова тэкст разумелі як ‘фрагмент Бібліі’. 
Дарэчы, у слоўніку польскай мовы Багуслава Ліндэ зафіксавана тагачаснае 
значэнне лексемы tekst ‘словы, якія запісаны, галоўным чынам, фрагменты 
Святога Пісання’, а таксама юрыдычныя прыгаворы [13, t. 5, s. 662].

Этымалогія. Слова тэкст у беларускай мове — гэта, безумоўна, запазы-
чанне. Паходзіць, як адзначае Аляксандр Булыка ў «Слоўніку іншамоўных 
слоў», ад лац. textum = сувязь, злучэнне — ‘тое, што напісана або надрукавана 
(напр. тэкст рамана, тэкст дакумента)’; ‘асноўная частка напісанага або 
надрукаванага без падрадковых заўваг, спасылак, каментарыяў’; ‘словы, на 
якія напісана музыка (напр. тэкст песні); друкарскі шрыфт, кегель якога 
роўны 20 пунктам (7,52 мм)’ [31, т. 2, с. 502].

У слоўніку знойдзем і словаўтваральныя дэрываты:
Тэксталогія (ад тэкст + -логія) — раздзел філалогіі, які займаецца ўста-

наўленнем дакладнага тэксту літаратурных помнікаў і гістарычных дакумен-
таў для іх далейшага даследавання і навуковага выдання.

Тэкстолаг (ад тэксталогія) — спецыяліст у галіне тэксталогіі.
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Тэкстуальны (ад тэкст) — які дакладна, літаральна перадае тэкст; да-
слоўны [31, т. 2, с. 502].

Кантэкст (лац. contextus = злучэнне сувязь) закончаная ў сэнсавых 
адносінах частка тэксту, якая дазваляе ўдакладніць значэнне кожнага слова, 
што ў яго ўваходзіць [31, т. 1, с. 600–601].

Аўтары «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» мяркуюць, што 
назва тэкст магла быць запазычана непасрэдна з лац. tekstus, але лічаць, 
што больш верагодным з’яўляецца польскае пасрэдніцтва, у тым ліку і для 
рус. текст [135, т. 14, с. 322]1.

Тлумачальныя слоўнікі. Параўнаем азначэнні, змешчаныя ў трох слоў-
ніках, выдадзеных у 70–90 гг. ХХ ст., разлічаных на шырокае кола чытачоў 
(усіх, хто цікавіцца беларускай мовай), і цытаты, што маюць месца ў «адна-
моўным слоўніку з тлумачэннем слоў пры дапамозе прыкладаў іх выкары-
стання», складзеным для навучэнцаў, якія засвойваюць беларускую мову як 
замежную (пач. ХХІ ст.):

ТСБМ Баханькоў і інш. (1969/1990) тлумачыць тэкст як ‘тое, што 
напісана або надрукавана; частка моўнай плыні’ (напр. запісаць тэкст казкі); 
‘два ці некалькі сказаў, звязаных паміж сабой па сэнсу ці з дапамогай якіх-н. 
моўных сродкаў’ [125, с. 349].

ТСБМ Крапіва (1977–1984) падае наступныя дэфініцыі слова, якое нас 
цікавіць: тэкст 1. ‘тое, што напісана або надрукавана, напісаныя або сказаныя 
кім-н. словы, якія можна ўзнавіць, паўтарыць у тым жа выглядзе: Запісаць 
тэкст казкі; З многіх паправак, зробленых рукой К. Чорнага на тэксце дру-
гога варыянта «Ірынкі», відаць, як шмат працаваў аўтар над гэтай драмай 
(Кудраўцаў); Выдаючы біблейскія тэксты, доктар лекарскіх і свабодных 
навук клапаціўся аб пашырэнні і ўдасканаленні асветы (С. Александровіч); 
Валя дрыжачымі пальцамі выняла з канверта ліст і ўпілася вачыма ў надру-
каваны на машынцы тэкст (Карпаў) // ‘урывак з якога-н. твора славеснасці, 
прызначаны звычайна для навучальнай мэты: Чытанне лацінскіх тэкстаў; 
Пераклад англійскага тэксту. 2. ‘пісьмовы дакумент, акт і пад. у адрозненне 
ад заўваг, каментарыяў да яго’ // ‘асноўная частка набору без падрадковых 
заўваг, спасылак і пад.: набраць тэкст корпусам, а зноскі петытам; зноска 
пад тэкстам’. 3. ‘словы, на якія напісана музыка: раманс Чайкоўскага, тэкст 
Фета; тэкст песні’. 4. (спец.) ‘шрыфт буйнога памеру (каля 8 мм). [ад лац. 
textum — сувязь, злучэнне] [126, т. 5, кн. 1, c. 571–572].

1 Слоўнік падае наступную дэфініцыю: ‘тое, што сказана, напісана або надрукавана 
і звязана сэнсам’ [135, т. 14, с. 322]. Безумоўна, дэфініцыя загалоўнага слова не з’яўля-
ецца галоўнай мэтай этымалагічнага слоўніка, аднак, трэба зазначыць, што ў ім таксама 
не канкрэтызуецца, як і ў раней выдадзеных тлумачальных, чым з’яўляецца «тое».
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ТСБЛМ Суднік, Крыўко (1996/1999): ‘словы, сказы, паслядоўна звя-
заныя па сэнсу, якія ўтвараюць пэўнае выказванне, твор, дакумент і пад., 
надрукаваныя, напісаныя ці адлюстраваныя ў памяці. Тэкст апавядання’; 
‘асноўны матэрыял якога-н. твора, дакумента і пад. у адрозненне ад заўваг, 
каментарыяў да яго. Зноскі занялі больш месца, чым сам тэкст’; ‘словы, 
на якія напісана музыка. Тэкст песні’; ‘шрыфт, буйнога памеру каля 8 мм’ 
(спец.), прым. тэкставы [124, с. 672].

Слоўнік INSITU (2003), адрасаваны замежнікам, выкарыстоўвае назву 
тэкст і словаўтваральныя дэрываты ў канкрэтных прыкладах-ужываннях. 
Слова выступае ўжо ў прадмове даведачнага выдання: Чытаючы цікавыя і 
пазнавальныя тэксты гэтага слоўніка, дзе няма ні аднаго перакладу слова 
на вашу родную мову, вы павінны самі вырашаць, здагадвацца, меркаваць, 
памыляцца і выпраўляць свае памылкі <…>. І, нарэшце, прыйдзе дзень, калі 
вы будзеце свабодна чытаць тэкставую частку нашага слоўніка <…> і пры 
гэтым усё дасканальна разумець: і сэнс тэкста, і значэнні слоў, і прыклады 
ўжывання правіл беларускай граматыкі, якія там сустракаюцца, і прыказкі, 
і прымаўкі.; Другая частка ўяўляе сабою зборнік разнародных хрэстама-
тыйных тэкстаў на беларускай мове <…>; <…> слоўнік дае прыклады 
выкарыстання слоў у звычайных «жывых тэкстах» беларускай мовы, а 
не ў спецыяльных разрозненых прыкладах, як гэта прынята ў існуючых 
слоўніках. [9, с. 7–8]. Выбар урыўкаў літаратурных тэкстаў у гэтай главе 
рабіўся з улікам таго, каб яны ў сваёй сукупнасці давалі разнастайныя словы, 
неабходныя для забяспячэння максімальнай паўнаты слоўніка. [9, с. 350]. 
Сінтаксіс <…> — гэта раздзел навукі аб мове, у якім вывучаюцца будова 
і значэнне словазлучэнняў, сказаў, тэкстаў. Асноўныя адзінкі сінтаксісу — 
словазлучэнне, сказ, тэкст. [9, с. 403]. Спісваючы тэкст, спісаўшы тэкст. 
[9, с. 415]. Некаторыя дыялекты, а таксама ўстарэлыя словы, якія ўжывалі 
беларускія пісьменнікі мінулых гадоў, чытач можа сустрэць у тэкставай 
частцы гэтага слоўніка. [9, с. 428].

Электронны слоўнік «СКАРНІК» падае дакладна такую ж дэфініцыю, 
як і ТСБМ Крапіва (1977–1984) [114].

Агляд азначэнняў загалоўнага слова тэкст прыводзіць да высновы, што 
гэтыя дэфініцыі ў значнай ступені дублююць адна адну, паўтараюць падобную 
інфармацыю. Адначасова трэба заўважыць, што ў іх не заўсёды дакладна 
акрэслена, чым з’яўляецца тэкст. Часам — гэта «тое» і толькі даданы сказ 
дапамагае ў зразуменні семантыкі слова. У выпадку канкрэтызацыі — словы, 
сказы (два ці некалькі сказаў), частка моўнай плыні, урывак твора — яна 
вельмі адрозніваецца па значэнні, хоць і дазваляе меркаваць, што тэкст мае 
вербальны характар. Словы, сказы, частка, урывак, відавочна, недастатковая 
інфармацыя, каб суаднесці іх з тэкстам, яны павінны ўтвараць выказванне, 
твор, дакумент, моўную плынь і г. д. — г. зн. большую цэласнасць. Зноў маем 
дачыненне з пэўнымі хібамі ў дэфініцыі, менавіта: на розных яе ўзроўнях 
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выступаюць тыя ж самыя словы (напр. урывак твора і твор). Вартая ўвагі 
лагічная або сэнсавая сувязь, якая тэкст характарызуе: звязаныя па сэнсе 
(лагічна, семантычна, сэнсам). Як вынікае з азначэнняў, тэкст мае свае 
граніцы (абмежаваны), але яго межы выразна не акрэслены — гэта больш, 
чым слова, але менш, чым нешта цэлае (урывак, фрагмент, частка і г. д.). 
Сучасныя слоўнікі інфармуюць аб пісьмовай і вуснай форме тэксту, але 
яшчэ не так даўно тэкстам лічылі толькі пісьмовы варыянт, вуснае выказва-
нне трактавалася як маўленне, гутарка, гаворка, а яе запіс на магнітафоннай 
стужцы лічыўся матэрыялам, запісам гаворак1. Толькі транскрыпцыі ды-
ялектных даных, гутарковага маўлення, надрукаваныя ў хрэстаматыях па 
дыялекталогіі, стылістыцы станавіліся тэкстамі2. Як вынікае з азначэнняў, 
тэкст (слова, якое трэба патлумачыць, лат. definiendum) — гэта прадукт (твор) 
пісьма (напісаны), друку (надрукаваны), хоць такія словы, пры дапамозе якіх 
тлумачыцца паняцце (лат. definiens), у слоўнікавых артыкулах не выступаюць. 
У некаторых азначэннях дададзена заўвага адносна адрознення паміж г. зв. 
галоўным тэкстам і зноскамі, спасылкамі, дадаткамі, папраўкамі, камента-
рыямі. У суседняй польскай мове толькі г. зв. «Віленскі слоўнік» (1861) падае 
гэтую характарыстыку, у іншых жа яна адсутнічае [16; гл. таксама параўнанне 
дэфініцый у: 6, s. 22–24].

Словаўтваральныя дэрываты. У беларускай мове на аснове каранёвай 
марфемы тэкст утварылася цэлае дэрывацыйнае гняздо вытворных, у асноў-
ным гэта суфіксальныя прыметнікі і ўтвораныя ад іх назоўнікі. Зафіксаваны 
яны тлумачальнымі слоўнікамі: 

ТСБМ Крапіва (1977–1984) [126, т. 5, кн. 1, с. 572]:

1 Параўнаем прадмову і ўводзіны да «Беларускай дыялекталогіі” Эвеліны Блінавай 
і Еўдакіі Мяцельскай, у якой выступаюць, галоўным чынам, запісы (на магнітафоннай 
стужцы, жывой народнай мовы, этнаграфічныя, фальклорныя), у запісах Е. Раманава, 
фальклорныя і дыялектныя крыніцы, дыялектныя і этнаграфічныя даныя, факты 
дыялекталогіі, дыялектны матэрыял, матэрыялы да слоўніка, у матэрыялах 
П. Шэйна і г. д., толькі ў якасці выключэння раз выступіла: «запісы на слых звязных 
тэкстаў жывой гутарковай мовы, народных паданняў, казак, апавяданняў, прыказак, 
прымавак, розных выслоўяў” [26, с. 21–22]. Зазірнем і ў дапаможнік па «Стылістыцы 
беларускай мовы”, у якім занатавана гутарковая мова, гутарковы стыль, дыялагічная 
мова, дыялог, мова ўрыўка, але адсутнічаюць гутарковыя тэксты [139, с. 121–126].

2 Інакш сітуацыя выглядае зараз, напрыклад, у «Хрэстаматыі па беларускай 
дыялекталогіі. Цэнтральная зона” дыялектныя тэксты выступаюць побач з 
дыялектныя матэрыялы [131, с. 3–6]. Тое ж можна сказаць пра гутарковае маўленне, 
напр. 50 тэкставых фрагментаў з дыялогаў і палілогаў, першая спроба навуковай 
публікацыі і CD-фіксацыі тэкстаў вуснага спантаннага гутарковага маўлення і г. д. 
[параўн. 107, с. 11, 37 і інш.] або з тэкстаў гутарковага стылю і інш. [98, с. 621 і інш.].
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Тэкставы 1. ‘які мае адносіны да тэксту (у 1 і 2 знач.): тэкставыя варыян-
ты // які змяшчае тэкст: тэкставая фотатэлеграма’. 2. (спец.) ‘які з’яўляецца 
тэкстам (у 4 знач.): тэкставы шрыфт // выкананы тэкстам: тэкставы набор’.

тэксталагічны ‘які мае адносіны да тэксталогіі: Тэксталагічнае вывучэ-
нне твораў Якуба Коласа; Важныя ўдакладненні (…) дае тэксталагічнае 
супастаўленнне «Летапісца вялікіх князёў літоўскіх» паводле ўсіх вядомых 
спісаў (Чамярыцкі)’.

тэксталогія ‘галіна філалогіі, якая займаецца ўстанаўленнем дакладнага 
тэксту літаратурных помнікаў і гістарычных дакументаў для іх навуковага 
выдання’). [ад лац. textus — сувязь слоў, тэкст і logos — вучэнне].

тэкстолаг ‘спецыяліст у галіне тэксталогіі’.
тэкстоўка разм. ‘кароткі тлумачальны подпіс пад малюнкам, здымкам’.
тэкстуальнасць ‘уласцівасць тэкстуальнага’.
тэкстуальны 1 ‘тое, што і тэкставы’: тэкстуальная блізкасць варыян-

таў рамана; 2. ‘які дакладна літаральна перадае тэкст, даслоўны’: Пазней 
П. В. Уладзіміраў даказаў тэкстуальнае супадзенне Астрожскай бібліі з 
бібліяй Скарыны (Алексютовіч).

ТСБЛМ Суднік, Крыўко (1996/1999) [124, с. 672]:
тэксталогія — ‘галіна філалогіі, якая займаецца вывучэннем, праверкай 

і дакладным навуковым выданнем тэкстаў літаратурных і іншых твораў’, 
прым. тэксталагічны.

тэкстолаг ‘спецыяліст у галіне тэксталогіі’.
тэкстоўка ‘кароткі тлумачальны подпіс пад малюнкам, здымкам, кары-

катурай: Ён умеў пісаць з’едлівыя тэкстоўкі’.
тэкстуальны ‘які дакладна перадае тэкст, даслоўны: тэкстуальнае 

супадзенне’.
Прыметнік тэкставы пашырыў апошнім часам значэнне. Ужываеца ён, 

напрыклад, у словазлучэннях:
тэкставы працэсар ‘праграма, якая забяспечвае рэдагаванне тэкстаў у 

камп’ютары з больш развітымі, чым у тэкставым рэдактары сродкамі фар-
маціравання, праверкай правапісу і іншымі сэрвіснымі магчымасцямі: …Для 
Apple Macintosh гэта — Aldus PageMaker (праграма вёрсткі), Microsoft Word 
(тэкставы працэсар) і Microsoft Excel (электронная табліца)’;

тэкставы рэдактар ‘праграмныя сродкі, якія забяспечваюць увод у 
камп’ютар, захоўванне, прагляд, рэдагаванне, фармаціраванне і друк тэкстаў 
праграм і дакументаў: Тэкставы рэдактар з падтрымкай розных кадыровак: 
…Будзе нармальная маленькая утыліта для праверкі й добры RTF тэкставы 
рэдактар’ [129, с. 285, 307, 370].

Засведчаны таксама прэфіксальныя і прэфіксальна-суфіксальныя вы-
творныя:
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кантэкст ‘закончаны ўрывак пісьмовай мовы (тэксту), які дазваляе 
вызначыць сэнс кожнага слова або выразу, што ў яго ўваходзяць’ [ад лац. 
contextus ‘цесная сувязь, злучэнне] [126, т. 2, с. 622]; кантэкст ‘закончаны 
ўрывак тэксту, які дазваляе вызначыць сэнс кожнага слова або выразу, што ў 
яго ўваходзіць.’ Слова ў кантэксце выяўляе значэнне // прым. кантэкстны 
і кантэкставы [124, с. 274];

падтэкст ‘думка, пачуццё, якія не выказаны непасрэдна, але ўгадваюцца ў 
мастацкіх дэталях, рэпліках персанажаў, у апісаннях прыроды, абстаноўкі, г.
зн. стоеныя пад словамі тэксту’ [99, с. 482]. Падтэкст (кніжн.) ‘унутраны, 
прыхаваны сэнс тэксту, выказвання’ [126, т. 3, с. 572; 122, с. 418]. Падтэкст 
‘Унутраны, скрыты сэнс якога-н. тэксту, выказвання’ Брыль многае гаворыць 
не толькі самім тэкстам мастацкага твора, але і яго падтэкстам. Д. Бугаёў [123];

падтэкстоўка (спец.) ‘складанне тэксту для песеннай музыкі’, ‘тэкст, 
вершы для песеннай музыкі’ [124, с. 418]. Падтэкстоўка 1. ‘складанне тэксту 
для песеннай музыкі’; 2 ‘тэкст, вершы для песеннай музыкі’; 3. Тэкст для 
растлумачвання чаго-н.’ [126, т. 3, с. 572]. Падтэкстоўка (спец.) 1. ‘Складанне 
тэксту для песеннай музыкі; сам тэкст для яе’: Ён лічыў, што стварыць падт-
экстоўку намнога лягчэй, калі табе ўжо вядома музыка. ЛіМ 2. ‘Тэкст для 
растлумачвання чаго-н. (пад малюнкам, карыкатурай і інш.)’: Журналісцкая 
работа з гадамі, бадай, брала верх над паэзіяй. Я пісаў замалёўкі, нарысы, 
артыкулы, фельетоны, вершаваныя падтэкстоўкі. І. Калеснік [123].

Сінонімы. У якасці блізкіх па значэнні да слова тэкст Сяргей Шведаў 
падае наступныя лексічныя адзінкі: кантэкст, змест, тэкстоўка, падт-
экст; дакумент, урывак, твор і фразеалагізм поўны тэкст [133, с. 387]. Як 
сцвярджае сам аўтар, слоўнік «наўмысна пазбаўлен акадэмічнасці з мэтай 
лепшага ўспрымання карыстальнікамі сінанімічнага ланцужка» [133, с. 3], 
«прыкладны», «практычны дапаможнік» «разлічаны на школьнікаў, абіту-
рыентаў і студэнтаў». Заўважым, падборка слоў у сінанімічным ланцужку 
адлюстроўвае вельмі розныя аспекты тэксту. Дамінантай, безумоўна, з’яўля-
ецца загалоўнае слова тэкст, аўтар, аднак, не падзяляе прыведзеных слоў на 
раўнацэнныя і градуальныя сінонімы, таму чытач можа толькі здагадвацца, 
улічваючы іх значэнні і функцыі, якія з іх ідэаграфічныя (раўнацэнныя)1, а 
якія градуальныя2, калі мае адпаведныя пра тое веды.

1 Г. зн. ‘прадстаўляюць змест рэаліі без асаблівых семантычных адрозненняў’ 
[98, с. 123].

2 Г. зн. ‘выражаюць змест рэаліі з рознай ступенню праяўлення яе характэрнай 
рысы, могуць утвараць сінанімічныя ланцужкі, дзе кожнае наступнае слова ў большай 
ступені адпавядае агульнаму зместу’ [98, с. 123].
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У якасці сіноніма прыметніка тэкстуальны даведнікі падаюць слова 
даслоўны [99, с. 303; 133, с. 397], а таксама пунктуальны, літаральны, напр. 
тэкстуальны падыход [133, с. 397].

Фармальна падобныя словы. Укладальнікі слоўніка амафонаў і амафор-
маў звяртаюць увагу на фармальнае падабенства слоў тэкс і тэкст:

Тэкс ‘пазасістэмная адзінка лінейнай шчыльнасці для валокнаў і нітак: 
Тэкс у нас выкарыстоўваецца з 1959 года’.

Тэкст ‘тое, што напісана або надрукавана. Пісьмовы дакумент. Словы 
песні: Перад ім ляжаў тэкст апавядання’ [115, с. 356].

Тэкст у спецыяльных слоўніках і энцыклапедыях. Паколькі адносіны 
да тэксту ў спецыялістаў розных гуманітарных (у тым і філалагічных) дысцы-
плін на працягу апошняга часу значна змяніліся, вартым было б асаблівасці 
перамен паказаць храналагічна.

Выдадзены ў 1979 г. «Паэтычны слоўнік» не засведчыў ані слова тэкст, 
ані тэксталогія [106]. «Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў» [1983], у якім 
відавочны як ідэалагічны, так і моўны ўплыў (бяспрэчна, рускай мовы), падае 
дэфініцыю слова тэксталогія. Назва тэкст у якасці загалоўнага слова ў да-
паможніку адсутнічае, аднак ва ўступе ад складальнікаў знойдзем фрагмент:

У тэксце артыкулаў часам асобныя словы выдзяляюцца. Гэта абазначае, 
што дадзенае паняцце ці тэрмін тлумачыцца ў асобным артыкуле. [64, с. 4].

Тэксталогія (ад. лац. texstum — ткань, сувязь і грэч. logos — слова) — 
дапаможная галіна навукі ў літаратуразнаўстве, якая займаецца вывучэннем 
тэксту, устанаўленнем галоўнай рэдакцыі твораў, а таксама тлумачэннем 
тэксту пры публікацыі. Тэксталогія вывучае гісторыю напісання твора з мэтай 
вызначыць час напісання (калі ён не вядомы) або аўтарства твора (у ананімных 
творах). Асабліва складаныя задачы гэтай навукі, калі яна даследуе старадаў-
нія тэксты, іх розныя варыянты, спісы. Тэксталогія займаецца гістарычным 
асэнсаваннем тэксту, яго крыніц і на падставе гэтага дае крытычны аналіз 
тэксту. Тэксталогія — крыніцазнаўчая база літаратурнай навукі. [64, с. 163].

Прыгаданы фрагмент дазваляе зрабіць выснову, што тэкст можна за-
мяніць словам твор, артыкул (ці яго фрагмент) і г. д. — надрукаваная, апуб-
лікаваная паслядоўнасць слоў, звязаных сэнсам. Тэкст для літаратуразнаўцы 
мае пісьмовую форму, яна сталая, трывалая, пры перапісванні (перадрукоўцы) 
можа нязначна змяняцца (параўн. варыянты аднаго і таго твора). Як цэла-
снасць тэкст узнікае пры пэўных абставінах у канкрэтным часе, тэксты 
могуць быць сучасныя і даўнія (гісторыя напісання, час напісання), можа 
мець аўтара або быць ананімным (калі аўтар невядомы)1, тэкст можа быць 

1 Пра «смерць аўтара» ў беларускім літаратуразнаўстве гл. і развагі Паўла Баркоў-
скага, які адводзіць аўтару ролю павітухі, што «дапамагае нарадзіцца цалкам ад яе 
адрознаму i вольнаму дзiцяцi — тэксту» [24]. У сваю чаргу Юрася Барысевіча турбуе 
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аб’ектам даследавання (прыкладныя дзеянні ў адносінах да тэксту: вывучаць, 
тлумачыць, асэнсоўваць, аналізаваць). Наяўнасць у слоўніку тэрміна тэкста-
логія (і непасрэдна — тэкст), а таксама яе характарыстыка як «дапаможная 
галіна навукі ў літаратуразнаўстве» сведчаць пра нежаданне літаратуразнаў-
цаў «дзяліцца згаданай галіной з іншымі філолагамі, напр. мовазнаўцамі 
(параўн. таксама сучасныя выданні: [105, с. 267–268]). 

Больш падрабязную інфармацыю пра тэкст знойдзем ў «Слоўніку лін-
гвістычных тэрмінаў» [1990]:

тэкст (ад лац. texstus — тканіна, сувязь, пабудова) — напісанае, надру-
каванае (выказванне, абзац, раздзел твора і г. д.) або выказанае вусна паве-
дамленне, якое характарызуецца сэнсавай і структурнай завершанасцю, яго 
можна ўзнавіць, паўтарыць у тым самым выглядзе. Тэкст з’яўляецца аб’ектам 
спецыяльнага вывучэння ў лінгвістыцы тэксту.

тэксталогія (лац. texstus — сувязь, тканіна, пабудова + logia — вучэн-
не) — галіна філалагічнай навукі, якая вывучае творы пісьменнасці, літара-
туры, фальклору з мэтай крытычнай праверкі і ўстанаўлення дакладнага іх 
тэксту для іх далейшага навуковага вывучэння і выдання.

тэкстуальны — які дакладна перадае які-небудзь тэкст, даслоўны. 
[121, с. 152].

На падставе дэфініцыі, у якой выразна называецца семантычная сувязь 
слоў тэкст — гэта выказванне, абзац, раздзел твора і г. д. (напісаныя, над-
рукаваныя) або паведамленне (вуснае), можна меркаваць, гэтая сувязь пад-
парадкаваная, аднак размытая — аўтарам цяжка вызначыць, што з’яўляецца 
гіперонімам слова тэкст. Звяртае ўвагу адрозненне ад карціны, прадстаў-
ленай літаратуразнаўцамі, — яна ў форме (не толькі пісьмовае, але і вуснае 
выказванне). Каб прасачыць развіццё ўяўленняў пра тэкст у філолагаў, звер-
немся да пазнейшых прац у галіне беларускай лінгвістыкі. Тэрміны тэкст 
і тэксталогія трывала фіксуюць слоўнікі лінгвістычнай тэрміналогіі, напр. 
трохмоўны (беларуска-рускі-польскі і адваротны), выдадзены ў Беластоку 
ў 1994 г. [напр. 17, s. 17, 149]. У 1994 г. выходзіць у свет энцыклапедычнае 
выданне «Беларуская мова», у якім тэксту прысвечаны даволі вялікі артыкул 
аўтарства Браніслава Плотнікава. Пачынаецца ён словамі:

тэкст — гэта вынік маўленча-мысліцельнай дзейнасці людзей, які фік-
суецца ў вуснай ці пісьмовай форме. [100, с. 566].

Ужо з уступнага сказа вынікае, што вусная або пісьмовая форма — гэта 
толькі фіксацыя думак, якія раней узніклі ў галаве чалавека. Далей аўтар 

не толькі літаратар, але і прысутнасць у літаратурным працэсе чытача: «галоўнай 
мэтай усіх літаратурных практыкаў павінен быць ня тэкст, а чалавек. Інакш кажучы, 
літаратурны твор мае эстэтычную, а таксама камэрцыйную каштоўнасьць у той сту-
пені, у якой ён можа быць пражыты аўтарам і чытачом» [25, раздзел «Тэкст і цела»].
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падрабязна тлумачыць, чаму «звычайна пад тэкстам разумеюць менавіта 
пісьмовы прадукт» мысліцельнай дзейнасці людзей, характарызуе пісьмовае 
і вуснае паведамленне, прычым пісьмовае называе тэкстам на працягу ўсяго 
артыкула, а вуснае — часцей маўленнем. Выключэннем з’яўляецца сказ: 
«Вусны тэкст існуе толькі ў працэсе маўлення, пісьмовы тэкст застаецца на 
ўвесь час існавання матэрыялаў, на якіх ён напісаны» [100, с. 566].

Аўтар робіць націск на ролі тэкстаў наогул для гуманітарных навук, а 
асабліва для філалагічных:

(…) тэкст уяўляе сабой першасную данасць, невычэрпную крыніцу фак-
таў, цэлы свет, дзе ёсць свае спецыфічныя адзінкі, свая сістэма арганізацыі 
іх, свае правілы, дзейнічаюць разнастайныя заканамернасці і прынцыпы. 
(…) тэкст для філолагаў з’яўляецца тым, чым служыць для прадстаўнікоў 
прыродазнаўчых навакольная рэчаіснасць [100, с. 566].

Мовазнаўца адрознівае рукапісныя і друкаваныя тэксты, першыя звязвае з 
індывідуальнымі якасцямі канкрэтнай асобы, апошнія — часцей за ўсё ўзні-
клі на агульнанароднай мове і скіраваны да большай супольнасці чытачоў. 
Упершыню ў артыкуле заўважана, што тэкст існуе ў двух вымярэннях: як 
катэгорыя (агульная з’ява) і канкрэтны тэкст (дакумент, твор, артыкул і г. д.). 
Упершыню звяртаецца ўвага на тое, што тэксты не заўсёды звязныя, гэтая 
рыса характарызуе паводле аўтара сукупнасць пэўных моўных даных, напр. 
слоўнікі, спісы імён і г. д. [100, с. 566].

У чарговы раз у артыкуле тэкст атаясамліваецца з запісаным (надрука-
ваным) выказваннем: «тэкст побач з вусным маўленнем з’яўляецца адзінай 
крыніцай фактычнага матэрыялу» [100, с. 566], што сведчыць пра тое, на 
колькі трывалае гэта ўяўленне. Аўтар згаджаецца, што тэксталогія ўзнікла ў 
межах літаратуразнаўства і не мае намеру гэтаму пярэчыць. Заўважае, аднак, 
што нядаўна тэкстам як «самастойнай моўнай з’явай» заняліся мовазнаўцы 
ў межах маладой дысцыпліны — лінгвістыкі тэксту. Лінгвісты разглядаюць 
кампаненты (адзінкі) тэксту, узаемную сувязь паміж імі, семантыку тэксту. 
Яны звярнулі ўвагу на іерархічны характар тэксту: як у сэнсе структуры (напр. 
літара — слова — сказ — абзац — тэкст), так і значэння (напр. задума аўтара, 
знешняя рэчаіснасць, значэнне слоў, словазлучэнняў і сказаў, г. зв. фонавыя 
веды (прэсупазіцыі), якія «чытаюцца паміж радкоў тэксту»)1. Асобна аўтар за-
трымаўся на навуковых тэкстах, у якіх адрозніў дзве сэнсавыя лініі: сам тэкст 
публікацыі і спасылкі на літаратуру [100, с. 566]. Цікавым аспектам тэксту, 

1 Параўн. беларускую фразеалагічную ўстойлівую адзінку адкрытым тэкстам 
‘проста, шчыра, без хітрыкаў, не тоячыся (гаварыць)’. Сін.: вочы ў вочы; у адкрытую; у 
вочы сказаць; у лоб (у твар) гаварыць [68, т. 2, с. 542]: Паміж радкамі, а то і прамым 
тэкстам у дзяржаўных выданнях панавала беларускамоўная інтэлігенцыя, эліта, якая 
даводзіла, што чалавек на сваёй зямлі мусіць гаварыць толькі па-беларуску [136].
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парушаным у энцыклапедыі, з’яўляецца семіятычны — невербальныя тэксты 
(лічбы, формулы, сімвалы, малюнкі, фатаграфіі і г. д.), якія ў матэматычных, 
тэхнічных працах нясуць не меншую, калі не большую, інфарматыўную 
функцыю, чым вербальныя знакі [100, с. 566].

У адной з апошніх апублікаваных дэфініцый тэксту ў мовазнаўчых пра-
цах выступае новы элемент — адрасат, затое пра аўтара тэксту можна толькі 
здагадвацца:

Тэкст — гэта мэтанакіраванае выказванне, якое мае свайго адрасата, 
прадукт творчасці канкрэтнага чалавека ў адпаведнай сітуацыі. Праз тэкст 
чалавек праяўляе сябе як асобу. А паколькі звязны тэкст выконвае камуні-
кацыйную функцыю, з’яўляецца сродкам абмену думкамі (…) [82, с. 228].

Этнографы, этнолагі і фалькларысты здаўна запісваюць легенды, паданні, 
павер’і, абрадавыя рытуалы. Як вынікае з разваг калектыву аўтараў слоўніка 
навуковай і народнай тэрміналогіі «Восточнославянский фольклор», назву 
тэксталогія можна адносіць і да фальклорных твораў:

Текстология фольклора, тэксталогія фальклору, текстологія фольк-
лору — совокупность приемов и правил фиксации произведений фольклора 
(вербального, вербально-музыкального, танцевального, ритуально-игрового 
и т.д.), архивизации собранных материалов, расшифровки аудио- и видео-
записей, достоверной документированной публикации (включая академи-
ческие и другие дефинитивные эдиции с комментариями и примечаниями) 
(…); ‘теория фольклорного текста, призванная обосновывать практическую 
текстологию фольклора, изучать полиэлементное (словесное, музыкальное 
и т.д.) воплощение произведений в синхронном, диахронном, в широком 
смысле историческом соотнесении с традицией (включая дискутируемую в 
науке проблему пратекста или прототекста (…)’ [42, с. 355–356].

Текстология фольклора комплексная, тэксталогія фальклору комплекс-
ная, текстологія фольклору комплексна — ‘предлагает многомерность 
подхода к анализу и публикации произведений народного творчества, при 
котором словесный, музыкальный и драматический компоненты рассматри-
ваются в их совокупности (…)’ [42, с. 357].

Амаль даслоўна паўтарае дэфініцыю фальклорнай тэксталогіі Лія Сала-
вей у беларускамоўнай версіі ў выдадзенай напачатку ХХІ ст. энцыклапедыі 
беларускага фальклору:

сукупнасць правіл і прыёмаў па дакладнай фіксацыі твораў фальклору, іх 
атрыбуцыі, расшыфроўцы аўдыё- і відэазапісаў для захавання і карыстання 
(…) [111, т. 2, с. 637].

Калі ў мастацкай літаратуры вызначаецца канчатковы, кананічны тэкст, 
г. зн. «вызвалены ад памылак і скажэнняў», «тэкст белавога рукапісу, а калі 
яго няма — тэкст апошняй прыжыццёвай публікацыі твора» [105, с. 267–268], 
то ў фальклоры «адсутнічае адзін кананічны тэкст», «фальклорны твор існуе 
ў сукупнасці ўсіх варыянтаў-запісаў» [111].
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Наіўныя веды пра тэкст
Звычайная штодзённая канцэптуалізацыя рэальнасці з’яўляецца адным з 

асноўных пастулатаў антрапалагічнай лінгвістыкі, таму добра паразважаць 
пра тэкст не праз прызму слоўнікаў, а на падставе цытатаў з выказванняў 
носьбітаў мовы, у якіх гэтая назва выступае [6, s. 25]. Звычайнае разуменне 
тэксту можна рэканструяваць на аснове ўжывання слова тэкст і семантычна 
з ім звязаных слоў (выказванне, твор, абзац, раздзел твора і г. д.), слова-
ўтваральных дэрыватаў, фразеалагічных адзінак і калакацый (фраземаў), 
якія зафіксаваны ў фрагментах выказванняў па-беларуску, апошнія можна 
знайсці ў корпусе беларускай мовы, засведчыць у рознага тыпу рэцэнзіях, 
зафіксаваць на інтэрнет-сайтах.

Слова тэкст, як ужо падкрэслівалася, выводзіцца з лац. textus ‘тканіна’, 
якое ўтворана ад дзеяслова texere ‘ткаць’ [6, s. 26]. Роднасныя словы: тэксту-
ра, тэкстыль, тэкстыльшчык [124, с. 672]. З тэрміналогіяй ткацтва сугучныя 
назоўнік аснова1 і дзеяслоў снаваць / аснаваць:

Песню вечную снаваць. Аб чым з табою ўдваёчку снавалі думкі (Я. Купа-
ла) — рус. класть основу, сновать [23, с. 294];

(…) тэкст Дашкевіча — якасная аснова для мастацкага кінафільма 
(У. Падгол) [90, с. 46];

спецыфічныя сродкі тэкставай сувязі (А. Лапкоўская) [65, с. 36].
Замацавалася ўяўленне пра тэкст як пра інфармацыю, якая звязана ў 

сэнсавую цэласнасць [74], напр. т. паслядоўны, лагічны т., суцэльны т., 
іншыя прыклады:

заданне: запішыце сказы так, каб атрымаўся звязны тэкст [128];
Размясціце абзацы так, каб атрымаўся звязны тэкст (С. Лявоненка) [72];
трошкі «загружаны» сэнсава тэкст, пабудаваны на асабістых уража-

ньнях (А. Клімус) [62].
Звяртаецца ўвага на памеры тэксту, напр. кароткі т., невялічкі тэксцік, 

разбудаваны т., яго часткі: кавалак т., фрагмент т., глава, раздзел, абзац 
і г. д., на абагульненне некалькі тэкстаў, напр.

не задумваў рабіць кнігу, але сабраліся тэксты (К. Стаселька) [20];
Кнігі зьмяшчаюць тэксты (А. Дынько) [47].
Тэкст — гэта прадукт маўлення [65, с. 39]. Найчасцей слова тэкст 

спалучаецца з прыметнікам, які ўказвае на мову выказвання (запісу), яго 
стылістычную асаблівасць, тып або жанр тэксту. Паводле функцыянальна-
стылістычнай прыналежнасці занатаваны наступныя тыпы тэкстаў: мастацкі 
т.; публіцыстычны т. / газетны т.; літаратурны т.; навуковы т.; навукова-
папулярны т.; дзелавы т.; юрыдычны т.; заканадаўчы т.; гістарычны т.; 
стыль тэксту; т. публіцыстычнага стылю; рэкламны т. для газеты і г. д. 

1 Рус. основа, основание, фабула; принцип, мотив [23, с. 35].
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[65, с. 38]. Адрозніваюцца тыпы тэкстаў паводле спосабу выкладу: апавядан-
не, апісанне, разважанне [80, с. 55]. Рознароднасць жанраў мовы уплывае на 
прадуктыўнасць адпаведных назваў: евангельскі т. / т. Евангелля; т. літаніі; 
т. літургіі; т. малітвы; т. прысягі; т. звароту да суайчыннікаў; т. дыктоўкі 
/ дыктанта; т. экспертызы; тэксты хронікаў; тэкст прадстаўлення; т. 
ліста; т. рашэння; т. дакумента / статута / мемарандума / канвенцыі / 
даклада; т. рукапіса; т. інтэрв’ю; т. анекдота, т. песні, т. казкі і г. д. Ад-
розніваюцца тэксты па форме: вусны або пісьмовы (рукапісны, друкаваны) 
т. [65, с. 39]; сярод тэкстаў мастацкай літаратуры выдзяляюцца празаічны / 
вершаваны / драматычны т. Залежна ад мовы назоўнік тэкст ужываецца з 
адпаведным прыметнікам: старабеларускія тэксты; т. на рускай і беларускай 
мовах; перакладзіце тэкст; т. неперакладны; вызначце адрозненні паміж 
рускім і беларускім т.; царкоўнаславянскі т.; за арабскім пісьмом хаваецца 
беларускі т.; звыклы лацінскі т.; т. напісаны тарашкевіцай і г. д. Істотная 
і характарыстыка мовы тэксту (выказвання), напр. прыгожая, лаканічная.

Тэкст важны для пэўнага адрэзка часу таксама атрымаў сваю назву, напр. 
т. тыдня; раман стагоддзя:

Вельмі цікавы прыклад — творчасць Кузьмы Чорнага. Часам ён пісаў тво-
ры па сацыяльным заказе. А ўсё жыццё марыў напісаць «раман стагоддзя». 
Тыя тры раманы, якія маглі б імі стаць, так і засталіся незавершанымі… 
(П. Васючэнка) [40] і г. д.

Фрагменты (кантэксты) сведчаць пра тое, што тэкст мае аўтара, напр.:
Калі чытаеш кніжку, ты сядзіш у галаве чалавека, які яе напісаў, бо 

чалавек праз тэксты выказвае ўсяго сябе (Г. Севярынец) [113].
Назва тэксту паводле аўтара мае форму словазлучэння з дапасаваннем 

або кіраваннем: журналісцкі т.; т. пісьменніка і навукоўца; уласны т. рэ-
пера; аўтарскі т.; народны т. песні; непадпісаны нікім т. і г. д. Калі аўтар 
прыводзіць даслоўныя фрагменты з іншых тэкстаў, то ён іх цытуе. Вялікая 
колькасць цытатаў, ілюстрацыйнага матэрыялу, лічбаў, схем і г. д. не ўплывае 
станоўча на аўтарскі тэкст, напр.

Баюся цытаваць, каб не загрувашчваць тэкст (В. Мартыненка) [78].
Каб не загрувашчваць нашу працу шматлікімі фактамі і тым самым 

не аддаляцца ад сутнасці пытання, прывядзём гатовыя вынікі аднаго з 
найноўшых даследчыкаў у галіне славянскага друку (І. Дварчанін, пер. з чэш. 
Т. Кароткай) [45].

Тэкст ствараецца — гэта працэс. У працэсе ўзнікнення тэксту адбываюц-
ца рознага тыпу дзеянні, якія выконвае аўтар: пералічвае, дадае, ілюструе 
прыкладамі, абрывае думку, спасылаецца, стылізуе т. і г. д. Здараецца, што ў 
тэксце паказваецца лагічнасць яго будовы і паступовасць пазнання прадмета, 
аб якім ідзе гаворка, які характарызуецца: аўтар падае дэфініцыю, класіфіка-
цыю, распавядае, даказвае, аргументуе, падсумоўвае і г. д. Падкрэсліваецца, 
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што дзеянні аўтара мэтанакіраваны, напр. інфармуе, сцвярджае, апавядае, 
апісвае, разважае, заўважае.

Падрыхтаваны раней аўтарскі тэкст звычайна дапрацоўваюць: папраўляць, 
рабіць карэктуру, рэдагаваць, укладаць (з розных твораў аўтара) — як вынік: 
канчатковы тэкст. Рукапіс паддаюць камп’ютарнай апрацоўцы: набіраць, 
вычытваць, друкаваць. Перад тым, як вывесці на друк аб’ёмны тэкст, патрэ-
бна прафесійная тэхнічная рэдакцыя: рабіць склад, ламаць, вярстаць і г. д.

Тэкст мае загаловак, у якасці прыкладу цытаты толькі з аднаго артыкула, 
размешчанага на сайце незалежных беларускіх экспертаў у галіне медый:

моцнаму загалоўку павінен адпавядаць моцны тэкст; На класны загало-
вак чытач вядзецца, бы шчупак на блешню; Загалоўкі грымяць, як пустое 
вядро; Гучны загаловак быў бы апраўданы, калі б пад ім было разгорнута 
даследаванне гэтай сапраўды актуальнай праблемы; прэтэнцыёзныя зага-
лоўкі; сенсацыйны загаловак; моцны загаловак; бездапаможныя, шэрыя, 
анемічныя загалоўкі; загаловак (…) супярэчыць зместу; загаловак у Сеціве 
мусіць чапляць, страляць, таму яму на карысць хвосткасць, а часам апраў-
даны і элемент правакацыйнасці [130].

Гатовы тэкст можна публікаваць, выдаваць, параўноўваць з іншым, 
інтэрпрэтаваць, каментаваць, тлумачыць, пераказваць, пісаць да яго план, 
перадаваць яго змест, перакладаць на іншую мову. Можна тэкст паўтараць, 
узнаўляць, ксерыць (рабіць копію).

Тэкст прызначаецца для іншага ўдзельніка акту камунікацыі — адрасата 
(слухача, чытача), які ўспрымае або не ўспрымае т.; т. пакідае агіднае ўра-
жанне; чытач знаходзіцца пад уражаннем т.; не да канца разумеючы т.; 
чытачы высока ацанілі (добра прынялі) т.; кніга карыстаецца поспехам у 
чытачоў. Іншыя прыклады цытатаў:

выклікалі ў чытача і слухача абвостранае, экзальтаванае ўспрыманне 
тэксту [116];

чытач стаецца тут у ролi клапатлiвай мацi, якая наглядае за кволым 
дзiцём, лашчыць ды выхоўвае яго да паўнавартаснага тэксту — адно чытач 
вызначае i адказны за тое, каб тэкст быў прачытаны як гэткi i быў гэта-
ксама зразумелы (П. Баркоўскі) [24];

Днямі слухач папрасіў патлумачыць паасобныя словы з Коласавай паэмы 
(Ю. Бушлякоў) [35] і г. д.

На ўвагу заслугоўвае ацэнка тэксту. Яна можа быць станоўчая, нейтра-
льная і негатыўная, напр. дасканалы т., выдатны т., актуальны т., цікавы 
тэксцік, смешны т., мілы т., кранальны т., неблагі т., складаны т., надта 
складаны т., просценькі тэксцік, банальны т., сухі т., пусты т., моцны т., 
феерычны т. і інш.:

Аптымісты лічаць, што і ў 90 можна пісаць класныя тэксты. Я думаю, 
што можна, і тэксты неблагія. Але найлепшыя тэксты чалавек піша да 
гэтага часу (В. Акудовіч) [19];
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класныя тэксты (З. Прыгодзіч) [102, с. 32];
добра напісаныя тэксты (С. Кавалёў) [58];
(…) калі пра шэры і незмястоўны твор яшчэ і пішацца нецікава… 

(І. Запрудскі) [52].
Тэкст не абавязкова вербальны, напр.
«Жызэль» — адзін з самых старых балетаў, у якім захаваўся першасны 

харэаграфічны тэкст (Д. Арцімовіч) [21, с. 11];
мне ў свой час падумалася: калі мы нешта разумеем у дойлідстве (у свеце, 

які мы ствараем), то якія жаданні ў гэта ўкладзеныя? (…) калі гэта тэксты 
архітэктурныя, то як мы іх чытаем? (Марозаў) [77];

Дадзеная кніга — спроба маладога даследчыка прачытаць прачытаць 
горад як цалкавіты тэкст (І. Ганецкая) [43].

Метафары тэксту. Як і пра іншыя прадметы ў свеце, пра тэкст таксама 
гаворым, выкарыстоўваючы вядомыя ўсім членам моўнай супольнасці ме-
тафары. Метафары дапамагаюць вызначыць, у катэгорыі якой рэчы ўяўляем 
пэўны Х [6, s. 29].

Тэкст як вынік працы рамесленніка, скульптара: 
Кандрат Крапіва - майстар слова і пяра (Д. Бабейкіна) [22];
Майстар вострага пяра (А. Залеская) [51];
Каб зразумець літаратурнае «рамяство», я нават рэкамендаваў бы 

аўтарам-пачаткоўцам напісаць адзін-два раманы па замове (П. Васючэнка) 
[40];

я ўжо былы літаратурны крытык, бо кінуў гэтае рамяство [66];
Літаратурная майстэрня Віктара Марціновіча [71]. 
У значэнні ‘удасканальваць, паляпшаць’ [тэкст] засведчана:
Нарэшце падышоў час, калі трэба было першы свой «матэрыял» паказаць 

сакратару. [Максім] доўга і старанна працаваў, шліфаваў, намагаючыся, каб 
першы твор атрымаўся як мага лепшы. Машара. [шліфаваць, 114];

Мне адразу падалася перспектыўнай сувязь паміж матэрыялам па-
эзіі і скульптуры, паміж бронзай і словам — адкуль і нарадзілася назва 
выставы. У бронзавых скульптурных работ і літаратурных твораў ёсць 
нешта агульнае: і бронзу, і слова трэба адточваць, паліраваць, шліфаваць. 
(П. Вайніцкі) [38].

Тэкст як будынак (будаўнічы матэрыял):
структура тэксту,
тэкст як структура,
тэкст пабудаваны ў выглядзе перапіскі паміж героямі (Vinsent) [18];
Для таго каб тэкст быў лагічны, ён павінен быць пабудаваны з улікам 

асноўных законаў логікі [54, с. 180];
Няўдалая і ўнутраная структура шмат якіх параграфаў. У выніку тэкст 

рассыпаецца на асобныя сюжэты, не ствараецца больш-менш цэласнай 
карціны сярэднявечнага Магілёва (І. Ганецкая) [43];
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неабходна арганізацыя такой працы, калі на аснове атрыманых ведаў, 
выкарыстаных тэкставых узораў выпрацоўваліся практычныя ўменні маў-
ленчай дзейнасці: будаваць уласны тэкст паводле звестак, правіл пра яго 
будову, стыль, тып, жанр (В. Пархоменка) [95];

праца закладвае падмурак для новых напрамкаў асэнсавання (Н. Паляш-
чук, Э. Ярмоленка) [93, s. 284]. 

Тэкст як тканіна:
тэкст сатканы з розных фрагментаў, як дыван з рознакаляровых нітак 

(М. Мішчанчук) [85, с. 15];
тэкст сатканы з цытат, што адпраўляюць да тысячы крыніц (В. Ка-

раткевіч) [59, с. 40–42];
Аўтар стварыў яркі, пералівісты, шматгучны і шматфарбны свет, са-

тканы пры дапамозе слоўных вобразаў (В. Несцяровіч) [88, с. 15];
З такіх абвяржэнняў рытмавага чакання празаічны тэкст сатканы 

скрозь (І. Жук) [49, с. 153];
Твор як бы сатканы з успамінаў жывых сведак (В. Старычонак) 

[117, с. 368];
Калі крыху больш падрабязна апісаць феномен Дашкевіча, то зазначу, 

што тэксты Дашкевіча сатканы з вобразаў (У. Падгол) [90, с. 46];
Як тэкст, так і музыка песні сатканы з самых здавалася б, розных і нават 

супрацьлеглых стылёвых знітаванняў, але ў гэткім выглядзе — нітачка да 
нітачкі — яны складаюць надзвычай цэласную кампазіцыю (Н. Бунцэвіч) [32];

Паэт (…) па-майстэрску ўплёў беларускія ўспаміны і асацыяцыі ў габелен 
французскіх уражанняў (С. Кавалёў) [57, s. 339];

суцэльны тэкст,
звязны тэкст,
Я. Купала (…) уплятае ў кантэкст двухсэнсоўныя выразы, вобразы, ацэнкі 

(А. Макарэвіч) [75, s. 31];
Этымалягічна слова «тэкст» азначае «тканка, тканіна» (параўнайце з 

словамі «тэкстыль», «тэкстура»). Аднак, калі раней гэтую тканку нязьменна 
лічылі пэўнай заслонай, за якой з большым ці меншым посьпехам хаваецца 
сэнс, нейкая праўда (мы тут амаль цытуем Раляна Барта), то сучасная 
філязофія, гаворачы пра гэтую тканку, падкрэсьлівае ідэю спараджэньня, 
паводле якой тэкст ствараецца, выпрацоўваецца празь бясконцае пляцень-
не мноства нітак (А. Дынько) [47];

Тэкcт пicaўcя cyцэльнaй apaбcкaй вяззю (А. Бутэвіч) [33];
У мастацкую тканіну верша — За дахамі места памеркла нябѐс пазало-

та… беларускі класік, ствараючы вобраз старажытнага горада, уплятае 
радок (Н. Пазняк) [92, с. 137].

Тэкст як цела:
корпус тэкстаў;
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Зміцер Вішнёў мяне раскрытыкаваў, сказаўшы: «Я з задавальненнем 
раскладу твой тэксцік па костках… (можна пры сустрэчы)». Тады я 
пакрыўдзілася, а зараз сама з задавальненнем расклала б той тэксцік «па 
костках»… (А. Паплаўская) [94];

насычайце тэкст дзеясловамі — гэта робіць яго мускулістым [87].
Тэкст як дзіця:
месца, дзе нараджаўся шэдэўр Караткевіча — Зьміцер Бартосік запрашае 

ў падарожжа ў санаторый «Юность» на Менскім моры, дзе Караткевіч 
пісаў «Зямлю пад белымі крыламі» (З. Бартосік) [89].

Тэкст як музычны твор:
Але яны ацэньваюць грамадскую думку. І, калі бачна, што гэтая думка не 

на іх карысць, спрабуюць «змяніць пласцінку» (А. Волчак) [103];
Можа б я таксама бяздумна слухаў «чароўную дудку» прапаганды і 

пляскаў у далоні (С. Законнікаў) [50, с. 169];
Тэкст поліфанічны, складаецца з галасоў і самога аўтара (М. Мішчан-

чук) [85, с. 15];
Мяняць (змяніць, перамяніць) пласцінку. У адносінах да вуснага выказва-

ння, калька з французскай мовы (changer le disque). ‘пераключацца на новую 
тэму размовы’: Кравец не толькі не падтрымаў яго, a нават падміргнуў, каб 
той мяняў хутчэй пласцінку. Толік адразу ж перавёу гаворку на іншую тэму 
(Л. Гаўрылкін. Матчына хата); Ну і язычок у цябе, Валя. Ці не пара пласцінку 
перамяніць? (Крапіва); У размову ўмяшаўся Пятро: — перамяніце пласцінку! 
Прысталі да чалавека — заручыны, запоіны… (М. Капыловіч). Склаўся шля-
хам метафарызацыі адпаведнага свабоднага словазлучэння, звязанага з ігрой 
на патэфоне, грамафоне, калі даводзіцца замяняць неўпадабаную пласцінку 
іншай. [69, с. 108; 68, т. 2, с. 61]. 

Тэкст як прастора:
Жаргонная лексіка, арго, вулічны слэнг, прастамоўныя выразы запоўнілі 

тэкставую прастору (Н. Вавілава) [37, с. 130].
Тэкст як дарога:
вандроўка ўслед за аўтарам; чытачу прапануюцца блуканні, вандроўка, 

шпацыр па (…) ваколіцах беларускай літаратуры; пройдземся тым маршру-
там, які нас цікавіць найбольш (С. Кавалёў) [57, s. 338];

Чытаючы любую кнігу, вы можаце адправіцца ў бясконцае падарожжа, 
на старонках вам будуць сустракацца розныя асобы, падзеі, канцэпцыі 
(К. Стаселька) [21].

Тэкст як рака:
тэкставыя плыні (М. Мішчанчук) [85, с. 15].
Тэкст як карціна (кінакарціна):
Часам творы гэтыя блішчэлі пекнымі барвамі лірыкі (…). яны працавалі 

адрывачна: напісаў верш, паэму, кароткае апавяданне, драматычны эскіз, і 
годзе (…). асобны ўклад штодзённага жыцця нашага народа, які рэльефна 
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адмалёваны ў нашых народных песнях, казках, легендах, забабонах, пага-
ворках і інш., (…). Гэта ўсё просіцца на палатно маляра. Гэта так і чакае 
раманіста, які праз прызму сваёй дазорнасці і прыкмячання патрапіў бы даць 
нам галерэю жывых тыпаў у зграбным рамане (З. Бядуля) [36];

(…) Можна на кожным кроку даць у пісьменстве цэльны, самабытны 
беларускі тып, які пакуль што ў нашай літаратуры знаходзіцца ў форме 
нарысаў, штрыхоў, сальветкаў, дзе ўсё гэта аднабока і недакончана (З. Бя-
дуля) [36];

прапануе ёмкі, востры тэкст-замалёўку (Н. Вавілава) [37, с. 131];
Сучаснай і зразумелай мовай аўтар малюе вобраз Бога і Збаўцы хрысціян 

і прадстаўляе Яго вучэнне [83];
На прыкладзе ўласнай сям’і, сваякоў і вяскоўцаў аўтар малюе перад 

чытачамі агульную карціну сялянскага жыцця першай паловы мінулага 
стагоддзя ( А. Ярашонак) [140];

А.Міцкевіч стварае карціну, яўна абапіраючыся на старажытныя ўяў-
ленні беларусаў (А. Брусевіч) [30, с. 118];

я проста не валодаю адпаведнымі сінтаксічнасцямі, якія б дапамаглі 
выбудоўваць (хутчэй ў гэтым выпадку — вымалёўваць, бо ўвесь час было ўра-
жанне, нібы я ствараю нешта акварэльнае з выкарыстаннем натуральнай 
беласці паперы як бялілаў) такі складаны сюжэт (В. Марціновіч) [79, с. 6.];

Дзівіўся і захапляўся назіральнасцю вялікага мастака слова, мілагучнасцю 
кожнае фразы, лёгкасцю і празрыстасцю малюнкаў. (…) Малюючы той ці 
іншы вобраз, тую ці іншую падзею, сцэну, ён раптам нібы забывае на законы 
эпікі (Б. Сачанка) [112, с. 224–225].

Рамачны тэкст атрымаўся ў мяне не тых колераў, якія былі ва ўсіх кні-
жках «Кнігазбору». Я ж пісаў не толькі прадмову, але і прамову, і замову. 
Я пісаў не толькі пра тэкст, а пра чалавека. (А. Брусевіч) [29];

Адзін тэкст упісваецца ў другі, адна гісторыя ў іншую (М. Мішчанчук) 
[85, с. 15];

Ці бачу я кіно, чытаючы тэкст? (У. Падгол) [90, с. 46].
Тэкст як люстра:
У рамане адбіваецца цэлае мора народнага жыцця (З.Бядуля) [36].
Тэкст як мроя, мара, сон, трызненне:
трызніць, выдумляць і г. д.:
«Падарунак для Адэлі» — суплёт містычных, часам іранічных, крыху 

жудкаватых, але часцей забаўных гісторый з жыцця людзей, якія атачалі 
аўтара ці мроіліся яму на мяжы другога і трэцяга тысячагодздзяў (С. Квят-
коўскі) [60, с. 2];

Гэты твор — трызненне паэта, яго залаты сон. Купала так марыў мець 
Яе сваёю, што Яна ўжо здавалася яму ягонай (Н. Туміловіч) [127, с. 6, 8];

Гэтае навуковае трызненне Ш(…)вай я перакажу двума сказамі 
(М. Южык) [136];
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Усё астатняе трызненне, апісанае мовай пазамінулага стагоддзя 
(В. Мар ціновіч) [79, с. 228].

Tэкст як прылада (зброя):
Чалавек піша важны, востры, захапляльны тэкст. Сьмелы тэкст 

(С. Квяткоўскі) [61];
прапануе (…), востры тэкст (Н. Вавілава) [37, с. 131];
кніга як замах на аўтарытэт класікаў (С. Кавалёў) [57, с. 337];
Нібыта такі тэксцік на сваім матэрыяле так сказаць нельга забамбіць 

(Рудак) [108];
Ты ўжо ведаеш гэты прымітыўны тэкст на памяць (П. Місько) [81];
Музыка й спевы добрыя, тэкст - прымітыўны (Веравойша) [41].
Тэкст як злачынец (вінаваты), гарэза (гуляе, хаваецца, губіцца):
тэкст выдаю на ваш суд (А. Cтроцаў) [118];
за мудрагелістым арабскім пісьмом хаваецца беларускі тэкст (А. Бу-

тэвіч) [32];
У нашых плянах вярнуць у беларускі культурніцкі дыскурс тыя тэксты, 

якія згубіліся ў бязладзьдзі апошніх гадоў (В. Мудроў) [86, с. 2.];
Гэта геніяльны тэкст. Помню, як раздрукавала, перадавала сяброўкам. 

Бестселер… (…) Потым тэкст згубіўся ў кампутары, я шукала ў Сеціве і 
не магла адшукаць (euga) [8].

Тэкст як ураджай:
манаграфія з’яўляецца плёнам (…) даследавання помніка даўняй белару-

скай перакладной літаратуры XVI ст. (А. Бразгуноў) [28];
Плады творчай працы [122];
важна ўмець знайсці тую мяжу, якая дазволіць “адпускаць” плады сваёй 

творчай працы, каб даваць ім жыць самастойна (Лепіхава) [70];
нават «залатыя» серыі ў «Мастацкай літаратуры», дзе наменклатура 

малоціць свае кнігі, нашмат саступаюць «Полымю» (М. Южык) [136].
Тэкст як загадка:
Цяжкa ўявiць, штo зa мyдpaгeлicтым apaбcкiм пicьмoм xaвaeццa 

бeлapycкi тэкcт, штo праз чужую графіку зашыфраваны беларускія словы 
(А. Бутэвіч) [34];

літаратурны твор як мастацкі шыфр (Васючэнка) [39, с. 73–74].
Тэкст як посуд (сасуд):
Вось ён, даволі ёмкі тэкст, амаль метадычка для адукатара “Вікі-адукацыя 

на факультэце Радыёфізікі, БДУ, 2016” [130]; ёмкі тэкст (Вавілава) [37];
пусты тэкст [10], вельмі дзіўны і пусты тэкст з кідкай назвай [53];
Праца Карбалевіча (720 старонак шчыльнага тэкста) ўражвае аб’ёмам 

скарыстанага матэрыялу з мэдыйнага архіву (В. Акудовіч) [19];
У кожным радку хочацца пасяліцца, кожным сказам захутацца — на-

столькі гэта дасканалы, тонкі, з’едліва-кранальны тэкст (нік Kashagrechka) 
[11];
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сухі збор тэкстаў [44, s. 345]; 
капірайтару на кожны злеплены тэксцік трэба мець дагавор [12].
Тэкст як страва:
вершаваныя, празаічныя, драматычныя тэксты густа перасыпаны 

геаграфічнымі найменнямі (Кавалёў) [56, c. 7];
свежы тэкст (М. Жбанкоў) [48];
Гатовая духоўная страва, падсунутая нам чужымі пануючымі ў нашым 

краі народамі, паслужыла прычынай таму, што нават нашым пісьменнікам 
здавалася і здаецца, што аб чым бы ні хацелі пісаць, дык усё акажацца 
перапевамі, усё ўжо нібы выкарыстана было другімі (З.Бядуля) [36];

Наконт тытулавання па бацьку .. [Іван Мацвеевіч] зараз жа расказаў 
пікантны анекдот. (З.Бядуля) [126];

Кожны гаварыў на той мове, якая яму падабалася. Але сам я прынцыпова 
стаў гаварыць толькі па-беларуску. І што цікава? Услед за мною на бела-
рускую мову ўсё больш смела пачалі пераходзіць многія выкладчыкі. Адкуль 
што і ўзялося! І словы прыгадалі каларытныя, сакавітыя, і вымаўлялі іх 
чыста, правільна.. (З. Прыгодзіч) [102, с. 84];

тэкст — гэта аб’ект асалоды, і, як любы іншы аб’ект асалоды, зблі-
жаецца з задавальненьнямі паўсядзённага жыцьця, з слодыччу ежы, з ха-
раством краявіду, зь перахопленым раптоўным позіркам, з таямніцай голасу. 
Чытаньне — гэта прыгода, а ідэальная кніга — гэта кніга, дзе зьліваюцца 
асалода ад жыцьця і асалода ад тэксту (А. Дынько) [47];

(…) цяпер нават цяжка ўявіць сабе, каб школьнікі маглі так шмат 
чытаць. «Запойна» — вось напаўзабытае, але дакладнае слова. У гэтым 
сапраўды была нейкая амаль фізычная залежнасьць, нас было не адарваць 
ад кніг. (…) Тая кнігазалежнасьць засталася са мной назаўсёды, я наўрад ці 
ад яе калісьці пазбаўлюся. Дагэтуль найвялікшай асалодай для мяне ёсьць 
добрая кніга (…) (А. Бахарэвіч) [26];

Вымаўляючы купалаўскі сакавіты тэкст, гуляючы з бясконцым чарга-
ваннем гэтых самых «г» і «ч», я атрымоўвала сапраўдную асалоду (З. Пры-
годзіч) [102, с. 21].

Тэкст як экспанат (незнаёмы):
не маюць магчымасці пазнаёміцца з тэкстам твора (Н. Русецкая) [109, 

s. 336];
прапануе (…) тэкст (…), пазнаёміўшыся з якім чытачы змогуць зрабіць 

уласныя вывады (Н. Вавілава) [37, с. 131];
ажывіць «музейныя» тэксты (С. Кавалёў) [55, s. 288];
тэксцік Бахарэвіча пакідае агіднае ўражанне (Паўловіч) [96, с. 149].
Тэкст як прадмет механічнай апрацоўкі:
З’явілася ў мяне думка, запіліць артыкул пра гэты гарнізон (У. Садоўскі) 

[110];
Спачатку хацелася запіліць тэкст пра ўчорашні футбол, але ён будзе 

не пра футбол [119];
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Вырашыў запіліць акаўнт з сучаснай архітэктурай ў Беларусі [14];
можна яшчэ апытанку запіліць [7];
Можа адмысловую тэму запіліць? [84];
На сайце СПБ пачалі кляпаць ананімкі (М. Южык) [137];
Гэта цяпер некаторыя аўтары кляпаюць так званыя тэксты за дзень-

другі, у лепшым выпадку — за месяц. А раней пісаліся творы на працягу 
некалькіх гадоў (З. Прыгодзіч) [102, с. 194] і г. д.

* * *
Апошнім часам публіцыст і перакладчык Андрэй Дынько выказаў гіпотэзу 

пра перспектыву «фізічнай абмежаванасці друкаванага тэксту», дакладней — 
яго «пераходу да віртуальнага», тэксту з антанімічнымі рысамі: адсутнасць 
пачатку і канца, бязмежнасць, хаатычнасць і г. д., не толькі вербальнага 
характару, але такі, які ўключае адначасова відэазапісы, фатаздымкі і г. д.:

Ад друкаванага тэксту, фізычнага тэксту кнігі, адбыўся пераход да 
віртуальнага кампутарнага тэксту. Ад тэксту — пераход да гіпэртэксту, 
які ўжо не валодае шматлікімі ключавымі характарыстыкамі друкарскай 
культуры [47].

Пра меншую ролю друкаваных тэкстаў у параўнанні з медыямі, напр. 
тэлебачаннем выказваліся даследчыкі і раней, аднак, як нам здаецца, гэтая 
перспектыва на сённяшні дзень заўчасная. Нязменная ж роля належыць ву-
сным тэкстам — складнікам штодзённай камунікацыі паміж людзьмі.

Вывады
Разуменне тэксту беларускімі філолагамі, як паказвае агляд, прайшло і 

далей рухаецца па складаным шляху. Уплыў на яго зрабілі як перадумовы, у 
якіх развівалася беларуская гуманістыка, так і новыя дасягненні ў замежнай 
гуманітарнай думцы. У лінгвістыцы зазначыўся адыход ад тэксту выключна 
як фактычнага матэрыялу для вывучэння моўных катэгорый і адзінак (ад гука 
да сказа), што ў выніку прывяло да разумення яго як адзінкі даследавання, 
як самастойнай моўнай з’явы. Надалей актуальным застаецца зацікаўленне, 
у першую чаргу, да вербальных тэкстаў, аднак апошнім часам усё часцей 
навукоўцы кіруюць увагу да невербальных знакаў, што стварае новую да-
следчую перспектыву.

Катэгарызацыя тэксту, найперш у працах спецыялістаў, але таксама і 
людзей, якія да тэксту маюць дачыненне як чытачы, слухачы або аўтары 
індывідуальных тэкстаў, выяўляе шмат яго аспектаў. Яна складаная і шматпла-
навая, семантычна больш багатая, чым слоўнікавыя дэфініцыі. Як даводзіць 
аналіз цытатаў, тэкст — гэта прадукт думак, маўлення, пісьма, друку аўтара. 
У разгледжаных фрагментах адзначаецца прысутнасць аўтара, што выконвае 
вызначанае пастаўленай мэтай дзеянне, накіраванае на вынік — прадукцыю, 
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якая прызначана адрасату (слухачу, чытачу). Гэта дае магчымасць разглядаць 
тэкст як частку моўнай камунікацыі, дазваляе адыйсці ад аўтаноміі мовы, дае 
падставы характарызаваць тэкст антрапалагічна. Носьбіт мовы стварае тэкст 
для іншага носьбіта мовы, каб перадаць пэўную інфармацыю. У залежнасці 
ад таго, якая мэта выказвання, змяняюцца або мадыфікуюцца яго характары-
стыкі. Ва ўяўленнях пра тэкст прысутнічаюць м.ін. наступныя рысы: сувязь 
(тканіна), цэласнасць (будова), рэзультат (плён), абмежаванасць (вобраз), 
функцыя (прылады/барацьба–зброя), падкрэсліваецца дынаміка стварэння 
тэксту (выканаўца, напр. майстар, ткач, будаўнічы, кухарка дзейнічае: тчэ, 
будуе, шліфуе) і г. д.
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ЧАСОПІС «БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ» 
ЯК ПРЫКЛАД ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКАГА 
СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў ГАЛІНЕ ГЛОТАДЫДАКТЫКІ1

У Майстэрні беларусістычнай глотыдактыкі Кафедры беларусістыкі Вар-
шаўскага ўніверсітэта (пры падтрымцы даследчыкаў з розных замежных 
і беларускіх навуковых цэнтраў, у тым ліку з Мінскага дзяржаўнага 

лінгвістычнага ўніверсітэта, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, 

1 Тэкст падрыхтаваны на падставе артыкула [10].


