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П.П. ЖАЎНЯРОВІЧ 

РАЗМЕЖАВАННЕ ПУБЛІЦЫСТЫКІ І ПРОЗЫ  
(на падставе аналізу частотнасці лексічных адзінак у творах Уладзіміра Караткевіча)  
На основании квантитативного анализа доказывается отличие лексических систем публицистики и художест-

венной прозы в творчестве Владимира Короткевича, при этом показатели сопоставляются с данными частотных
словарей белорусского и русского языков. Рассматривается употребление оценочных лексем в публицистике, 
которое значительно преобладает над их использованием в прозе.  

A difference of lexical systems of essays and art prose in works of Uladzimir Karatkevich is viewed on the base of 
quantitative analysis. Parameters are compared with information of association indexing of the Belarusian and Russian 
languages. The usage of estimated lexemes in essays has been observed, and their considerable domination in prose is proved. 

Публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча, зна-
кавай постаці ў беларускай літаратуры дру-
гой паловы ХХ ст., з цягам часу не страчвае
сваёй актуальнасці і карыстаецца ўстойлівай
цікавасцю чытача. Не спыняюцца і раз-
настайныя падыходы да вызначэння жанру
пэўных твораў пісьменніка, якія могуць быць
аднесены да публіцыстыкі. У той жа час і «аб 

яе змесце спецыялісты вядуць бясконцыя
спрэчкі» (Корконосенко 2001, 5), выкліканыя
спецыфікай даследчыцкіх інтэрпрэтацый і
верагоднасцю аднясення да твораў мастац-
кай літаратуры. 

Публіцыстычныя творы, напісаныя майст-
рам прыгожага пісьменства і «чыстым» жур-
налістам, усё ж адрозніваюцца, таму невы-
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падкова яшчэ ў 1970-я гг. У. Здаравега пра-
панаваў пэўныя «рабочыя» тэрміны: пісьмен-
ніцкая і журналісцкая публіцыстыка (гл. Здоро-
вега 1974, 136). На наш погляд, гэта ні ў якім 
разе не прымяншае сэнсавага і якаснага на-
паўнення твораў, якія далучаюцца да кан-
крэтнага віду. Маецца на ўвазе толькі тое, 
што пісьменніцкая публіцыстыка часта экс-
пліцытна і імпліцытна звязваецца з творамі 
мастацкай літаратуры аўтара, узаемадапаў-
няе і развівае іх, дае магчымасць знаходзіц-
ца ў межах сучаснасці і па-свойму ўздзейні-
чаць на яе. Аўтар – пісьменнік-публіцыст як 
сацыяльны феномен – мае ў такім разе 
большыя магчымасці для гэтага, таму што 
яго асоба часцей за ўсё вядомая чытачу. Ві-
даць, успрыманне пісьменніцкай публі-
цыстыкі таксама іншае, бо ў тэзаўрусе рэцы-
піента захоўваецца інфармацыя пра знаё-
мыя яму мастацкія творы пісьменніка. Тут 
можна спаслацца на думку І. Панкеева, 
даследчыка творчасці В. Распуціна: «Пісь-
менніцкая публіцыстыка – гэта ўсё ж нешта 
іншае, хоць бы ў сілу свайго грамадскага рэ-
занансу. Распуцін – вымушаны публіцыст, 
але вымушанасць гэта – не вымучанасць, а 
немагчымасць маўчаць, мірыцца, заставац-
ца спакойным у той час, калі вочы бачаць, 
вушы чуюць, душа баліць» (Панкеев 1990, 
133–134). Адносна У. Караткевіча неабходна 
дадаць, што ён меў праблемы з выданнем 
сваіх твораў. «Горш тое, што забарона буду-
чай кнігі прымусіць мяне падрабляць арты-
куламі, дробнымі апавяданнямі, тэкстамі да-
кументальных фільмаў замест таго, каб кан-
чаць “Каласы”» (Караткевіч 2005, 630), – 
прызнаецца пісьменнік у адным з лістоў.  

Складальнікі Збору твораў У. Караткевіча 
вылучылі ў другой кнізе восьмага тома 
наступныя блокі: «З жыццяпісу. Нарысы. Эсэ. 
Публіцыстыка. Постаці. Крытыка. Інтэрв’ю. Ле-
тапіс жыцця і творчасці» (Караткевіч 1991, 3). 
Магчыма, гэта было зроблена для зручнасці 
карыстання кнігай. Але што такое ў Каратке-
вічавай творчасці нарысы, эсэ, постаці, кры-
тыка, калі не публіцыстыка, як гэта выяўля-
ецца з такога падзелу? Падобна на тое, што 
проза (дакладна – не паэзія і не драматур-
гія). Гэтаму, відаць, садзейнічае імкненне 
асобных даследчыкаў залічыць нарысы і эсэ 
пісьменніка да лірычнай прозы. Безумоўна, 
мастацкі складнік у некаторых публіцыстыч-
ных жанрах У. Караткевіча можа быць даволі 
значным, але ён – толькі адзін з галоўных 

памочнікаў у асэнсаванні той або іншай тэ-
мы; лагічна-абстрактная форма адлюстра-
вання рэчаіснасці ўсё ж застаецца пераваж-
най у канкрэтным творы. Ён у гіпера-гіпані-
мічнай таксаноміі будзе вызначацца як пры-
ватнае праяўленне ў ланцужку літарату-
ра → публіцыстыка → катэгорыя публі-
цыстыкі (інфармацыйныя, аналітычныя і 
мастацка-публіцыстычныя жанры) → жанр 
публіцыстыкі, а кожны мастацкі твор У. Ка-
раткевіча будзе мець аднолькавым толькі 
першае звяно такога ланцужка: літарату-
ра → мастацкая літаратура → род мас-
тацкай літаратуры → жанр мастацкай лі-
таратуры.  

Мэта нашага даследавання – даказаць, 
што розняцца паміж сабой не толькі пуб-
ліцыстычны факт (рэальныя людзі, падзеі, 
з’явы), публіцыстычны вобраз, але і лексіч-
ныя сістэмы публіцыстыкі і мастацкай прозы. 
Каб пераканаць, што ўсе змешчаныя ў Збо-
ры твораў У. Караткевіча (і тыя, што не 
ўвайшлі туды) нарысы, эсэ, артыкулы, рэцэн-
зіі, замалёўкі і інш. трэба залічваць да публі-
цыстыкі, правядзём квантытатыўны аналіз 
некаторых лексем ва ўсім корпусе прозы і 
публіцыстыкі пісьменніка і супаставім атры-
маныя вынікі (што, заўважым, дагэтуль не 
праводзілася). Невыпадкова ж частотныя 
слоўнікі як беларускай, так і рускай мовы 
асобна падаюць звесткі па прозе і публі-
цыстыцы. Акрамя таго, даследчыкі ўказва-
юць на ацэначнасць выкарыстаных у публі-
цыстычных тэкстах моўных сродкаў, прычым 
яна праяўляецца «найбольш адкрыта і вы-
разна ў лексіцы» (Цікоцкі 2002, 184). Ацэнач-
насць у першую чаргу звязана з суб’ектам 
маўлення, у нашым выпадку з асобай У. Ка-
раткевіча, які выражае такім чынам свае ад-
носіны да разгляду пэўнай праблемы, да тэ-
мы паведамлення. А гэта ўжо вымагае су-
мяшчэння квантытатыўнага і семантыка-сты-
лістычнага аналізаў, бо частотныя слоўнікі не 
вылучаюць асобных значэнняў полісемантаў.  

Прааналізуем частотнасць безацэначных 
лексем, якія не маюць метафарычных зна-
чэнняў і розняцца паказчыкамі частотнасці ў 
частотных слоўніках беларускай (гл. Мажэй-
ка, Супрун 1976, 1979) і рускай 
(гл. Частотный словарь… 1977) моў.  

Пры падліку ўзнікае неабходнасць выка-
рыстаць каэфіцыент адноснай частотнасці k, 
бо для складання слоўнікаў бралася розная 
колькасць лексем. Напрыклад, паказчыкі па 
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лексеме год у беларускім слоўніку: проза – 
364, публіцыстыка – 1641, пры гэтым выбар-
ка для прозы – 290 тыс. слоў, а для публі-
цыстыкі – 310 тыс. На 1000 слоў тэкстаў 
паказчыкі k склалі адпаведна 1,25 і 5,29. 
Выяўляецца перавышэнне частотнасці d1 
лексемы год у публіцыстыцы ў 4,43 разы.  

Падобныя разлікі былі праведзены па пяці 
лексемах у частотных слоўніках беларускай 
(d1) і рускай (d2) моў, а таксама ў апублікава-
ных тэкстах У. Караткевіча (d3). Для гэтага 
падлічана агульная колькасць лексем у про-
зе (раманы, аповесці, легенды, апавяданні, 
казкі) – 959 664 словы і ў публіцыстыцы (эсэ, 
нарысы, артыкулы, рэцэнзіі, замалёўкі, ін-
тэрв’ю) – 214 060 слоў. Лічбавыя паказчыкі 
каэфіцыента d і іх графічныя суадносіны ад-
люстраваны на малюнку. 

Дадатнае значэнне каэфіцыента d паказ-
вае на больш частотнае выкарыстанне лек-
семы ў творах публіцыстыкі, і, наадварот, 
адмоўнае значэнне каэфіцыента d – на 
больш частотнае выкарыстанне лексемы ў 
творах мастацкай прозы. Як можна перака-
нацца з даных d3 дыяграмы, даследаваныя 
базавыя лексемы год і першы часцей выка-
рыстоўваюцца ў публіцыстыцы У. Караткеві-
ча, чым у яго прозе, а лексемы сказаць, 
вельмі, мой – наадварот, часцей выкарыстоў-
ваюцца ў прозе, чым у публіцыстыцы. Паказ-
чыкі частотных слоўнікаў толькі пацвярджа-
юць атрыманыя вынікі, бо амаль усе лічбы 
каэфіцыентаў d1 і d2 знаходзяцца ў межах 
дапушчальнай хібнасці. 

Патрабуецца дадатковае тлумачэнне ад-
носна каэфіцыента d3

 для займенніка мой. Як 
відаць, лічба –1,02 паказвае на практычна 
аднолькавую яго частотнасць у публіцысты-
цы і прозе У. Караткевіча. Гэта ў чарговы раз 
сведчыць пра ўлюбёную пісьменнікам эсэіс-
тычную манеру пісьма, пры якой займеннікі я 
і мой становяцца канцэптуальным ядром 
тэксту, збліжаюць аўтара і чытача, робяць 
яго блізкім суразмоўцам, дапамагаюць больш 
дзейсна выконваць функцыю ўздзеяння і пе-
раканання. Прычым у публіцыстыцы амаль 
усе лексемы мой звязваюцца з асобай аўта-
ра, які для пацвярджэння сваіх меркаванняў 
выкарыстоўвае ўласныя веды, свой досвед у 
тым ці іншым пытанні, спадзеючыся быць па-
чутым і зразуметым: Дый мой бацька 
расказваў, што, калі ён быў маладым чала-
векам, у Дняпры, ля Оршы злавілі васьміпу-
довага сома (1, 428)*; Але другой ракі за 
маю раку, за мой сонечны, за мой суровы і 
шырокі, за мой старажытны Дняпро – дру-
гой такой ракі на свеце няма (2, 56); І 
нездарма ён [Мефістофель] атрымаўся, на 
мой погляд, наймацнейшай постаццю тво-
ра, вышэй за ідэю пошукаў, увасобленую ў 
Фаўсце, вышэй за ідэю жаноцкасці і спа-
кою – анемічную Маргарыту, якой толькі яе 
пакуты даюць права на нашу ўвагу і спачу-
ванне (2, 410–411). 

Вынікі квантытатыўнага аналізу безацэ-
начных лексем дазваляюць аднесці раз-
гледжаныя тэксты У. Караткевіча да публі-
цыстычных.  

Ацэначнасць уключаецца ў семантыку 
моўнай адзінкі як канататыўная сема, асноў-
най функцыяй якой з’яўляецца «функцыя 
ўздзеяння, непасрэдна і непарыўна звязаная 
з прагматыкай маўлення» (Телия 1986, 21). 
Выяўленне канататыўнай семы ацэначнасці і 
сёння з’яўляецца дыскусійным пытаннем, 
якое часта пераносіцца на катэгорыю эма-
тыўнасці і на праблему суадносін яе з ацэ-
начнасцю. Мы зыходзім з таго, што некато-
рыя моўныя адзінкі маюць ацэначны кампа-
нент у сваёй семантычнай структуры і таму 
захоўваюць ацэначнасць па-за кантэкстам. 
Акрамя таго, развіццю ацэначнасці ў публі-
цыстыцы садзейнічае метафарызацыя лек-
січных адзінак, якая выкарыстоўваецца не як 
эстэтычны паказчык, не як «упрыгожанне 
                                                 

* У спасылках на прыклады з твораў У. Караткевіча 
ў дужках падаецца нумар кнігі (1-ы ці 2-і) 8-га тома 
Збору твораў пісьменніка. 

 

Суадносіны частотнасці лексічных адзінак у публіцыстыцы 
і прозе паводле частотных слоўнікаў і ў творчасці У. Караткевіча
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стылю, а перш за ўсё з пункту гледжання 
ацэначнага эфекту» (Солганик 1981, 13). З 
улікам такіх заўваг даследаванне праводзі-
лася ў адносінах да дзвюх груп лексем: адны 
маюць сему ацэначнасці без метафарыза-
цыі, другія – у метафарычным значэнні. 

У адносінах да першай групы разгляд пра-
водзіўся па лексемах айчына (Айчына), 
росквіт, велічны, высакародны (высакарод-
на, высакароднасць). У значэннях вылуча-
ных лексем адлюстравана пазітыўная ацэн-
ка, а выбар іх аўтарам сведчыць пра яго 
прыналежнасць да беларускага соцыуму 
пэўнага часу, пра далучэнне да адпаведных 
крытэрыяў ацэнкі. Названыя лексемы ў пуб-
ліцыстыцы характарызуюць аўтара як вопыт-
нага знаўцу пэўнай з’явы, якая, на яго думку, 
успрымаецца з пазітыўнай ацэнкай, што і па-
вінен адчуць чытач і пранікнуцца падобным 
да аўтарскага разуменнем. Напрыклад: I 
Агінскі вёў перагаворы з Банапартам. Ад-
вечная трагедыя людзей, якія пакутна лю-
бяць затаптаную сваю радзіму і ў якіх выбі-
лі з рук зброю, не далі магчымасці даць ад-
пор гвалтаўніку айчыны (2, 148–149); З ча-
соў росквіту старажытнай беларускай мо-
вы прайшлі стагоддзі вынарадавання, за-
быцця, свядомага забойства (2, 287); Пра-
нікніцеся любоўю да маёй роднай Беларусі, 
людзі. Велічная і гордая, яна таго вартая 
(2, 172); На шчасце, Мсціславу ёсць чым га-
нарыцца і тут. Яму давялося трымаць у ру-
ках меч высакароднай і праведнай вайны 
за айчыну і за самое існаванне роднага пле-
мя (2, 211). 

Некаторыя сказы характарызуюць У. Ка-
раткевіча як майстра пабудовы метафарыч-
нага кантэксту: у адным сінтагма велічны 
гмах выкарыстана ў прамым значэнні, у дру-
гім – як метафара: Аб Пінску з яго велічным 
сярэдневяковым гмахам калегіума, з яго ба-
гатай гісторыяй; аб тым, як біліся тут 
пінскія гараджане і сяляне – а на чале іх 
стаяў Нябаба, эмісар Багдана Хмяльніцка-
га – з панамі, біліся да апошняга чалавека, 
так што згарэла 5 000 дамоў і загінула 
14 000 чалавек (1, 488); На гэтым падмурку 
Тарас пабудаваў велічны гмах сваёй паэзіі, 
галоўнай рысай якой стала багаборніцтва 
(2, 133). 

У адносінах да другой групы разглядаліся 
метафарычныя значэнні лексем мора, корань, 
узлёт, сын, маці, нарадзіць (нараджаць), па-
мерці (паміраць) і інш. Выкарыстанне мета-
фар у публіцыстыцы мае дадатковыя прычы-

ны, на якія спасылаюцца даследчыкі катэгорыі 
ацэначнасці: «Дапускаецца, што вобразнасць – 
сродак для выклікання менавіта эмацыяналь-
на-ацэначных адносін» (Телия 1991, 25), г. зн. 
метафара з’яўляецца адным з дзейсных 
сродкаў уплыву на чытача, спосабам запра-
шэння яго да суразважання і суперажывання 
і дасягнення найбольшага перлакутыўнага 
эфекту. 

Абраныя У. Караткевічам метафары не 
патрабуюць нейкіх разгадак, бо ўсе з’яўля-
юцца агульнамоўнымі і значэнні лексіка-се-
мантычных варыянтаў зафіксаваны ў адпа-
ведных дэфініцыях тлумачальных слоўнікаў. 
Прасочым, як бы ўспрымаліся наступныя 
сказы, калі б замест метафар былі выка-
рыстаны змешчаныя ў квадратных дужках 
іншыя адпаведнікі: Украіна і Кіеў пасадзілі 
мяне за гэты банкетны стол – яны знайшлі 
мне і настаўнікаў, якія ненавязліва, часта 
канфідэнцыяльна, заўсёды як роўныя з роў-
ным (а яны ж былі старымі маракамі, а я 
юнгам), з павагай «толькі рэкамендавалі і 
раілі, калі гэта мне падыдзе», які кяліх піць 
з гэтага разліўнога мора [вялікай колькасці] 
ідэй і тэорый (2, 122); Інертнасць дужа не-
бяспечная рэч. Часам яна нараджае [ства-
рае] зло, таму ніколі не забывай аб гэтым 
(2, 152); Ці павінен паэт, які перакладае, 
памерці [знікнуць] у тым, каго ён перакладае? 
(2, 368); Родны сын [найлепшы прадстаўнік] 
Беларусi i прыёмны сын Прагi зноў пад рэз-
кiм ветрам на бясконцых дарогах (2, 300). 

Асацыятыўнае мысленне рэцыпіента аба-
вязкова суадносіць пераноснае значэнне 
(метафару) і першапачатковую намінацыю, у 
выніку чаго У. Караткевіч дабіваецца рэалі-
зацыі адной з асноўных сваіх інтэнцый – 
прымусіць чытача думаць. Часам дзеля гэта-
га ў прэпазіцыі да метафары ствараецца такі 
кантэкст, які робіць яе зразумелай чытачу: 
Мінск – горад зеляніны. Той, хто памятае 
яго адразу пасля вайны, можа сказаць вам, 
што ў тыя часы нельга было паверыць у 
зялёнае мора на яго вуліцах, на яго 
плошчах, у яго дварах (1, 463). 

Адмысловы эфект выклікае паўтарэнне 
аўтарам у межах аднаго або суседніх сказаў 
адной лексемы ў прамым і пераносным зна-
чэнні, якая, тым не менш, арганічна ўклю-
чаецца ў структуру пэўнага фрагмента: 
Маці – у крайнім выпадку прабабка гэтага 
чалавека – пад такою страхою нарадзіла 
сына, ягонага дзеда, а значыць, дала жыццё 
і яму. I тут нарадзіла яна для яго яшчэ і 
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калыханку (2, 142); У іншых краінах ёсць
горы ў зялёнай футры лясоў, мора стэпа-
вых траў і проста сіняе мора (1, 387). Такія
рэалізацыі паказваюць, што, ствараючы пуб-
ліцыстычныя тэксты, У. Караткевіч свядома
рабіў выбар на карысць метафарычных зна-
чэнняў пэўных лексічных адзінак, імкнучыся
такім чынам як мага паўней выказацца ад-
носна канкрэтнай тэмы і найперш перака-
наць чытача ў слушнасці сваіх меркаванняў. 

Пераходзячы да вынікаў квантытатыўнага
аналізу ацэначных лексем, адзначым вялі-
кую перавагу іх ужывання ў публіцыстыцы
над прозай У. Караткевіча, якая характары-
зуецца наступнымі лічбамі (каэфіцыент d): 
айчына (Айчына) – 2,39; росквіт – 5,5; веліч-
ны – 7,8; высакародны (высакародна, высака-
роднасць) – 5,48; мора – 2,04; корань – 2,74; 
узлёт – 4,85; сын – 6,6; маці – 7,36; нарадзіць
(нараджаць) – 3,0; памерці (паміраць) – 1,64.  

Такім чынам, можна канстатаваць, што
лексічныя сістэмы публіцыстыкі і прозы ў
творчасці У. Караткевіча адметныя сваім
слоўным напаўненнем. Нягледзячы на тое, 
што зыходным матэрыялам для слоўнікаў
была значная колькасць газетных публіка-
цый, у тым ліку інфармацыйныя паведам-
ленні, усё ж частотнасць базавых лексем у
публіцыстыцы пісьменніка ў многім супадае з
паказчыкамі лексікаграфічных прац. Яшчэ
больш паказальныя вынікі дасягнуты пры су-
пастаўленні ацэначных лексем. Гэта свед-
чыць пра ўстойлівую тэндэнцыю: пісьменнік
разумеў, што, працуючы над пэўным тэкстам
публіцыстыкі, важна не перасягнуць мяжы, 
калі мастацкі вымысел падменіць сапраўдны 

факт, метафара будзе ўспрынята чытачом
неадназначна, выкарыстаная лексема нейкім
чынам выб’ецца з абранага аўтарам кірунку. 
Публіцыстычны (эсэістычны) дыскурс У. Ка-
раткевіча паказвае, наколькі дбайнымі павін-
ны быць адносіны публіцыста да слова, на-
колькі рупліва неабходна адносіцца да
распрацоўкі тэмы, наколькі трэба любіць і
паважаць чытача. 
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