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1НТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЦЬ 
як асабл1васць сучаснага 
публщыстычнага стылю* 

У а рты куле тлумачыцца змест i прырода з'явы ЫтэртэкстуальнасцЬ прыводзщца клаафжацыя 
штэртэкстуальных прыёмау, праотюстраваная прыкладам'1 з сучасных публщыстычных тэкстау. Ма-
тэрыялы артыкула можна выкарыстоуваць на уроках беларускай мовы пры вывучэнш функцыя-
нальных стыляу, а таксама падчас правядзення факультатывау i заняткау па штарэсах. 

Сучасная газетная практыка вылучаецца не-
адназначнай, але давол1 распаусюджанай з'явай: 
журнал1сты пры стварэнш публщыстычных ма-
тэрыялау часта звяртаюдца да выкарыстання 
так званых «тэкстау у тэкстах» — штэртэкстау. 
У навуцы таш спосаб падачы паведамленняу стау 
квал1ф1кавацца як постмадэршсцкая манера nicb-
ма журналиста. Пры вывучэнш у школе асаблЬ 
васцей публщыстычнага  стылю не ул1чваць су-
часную тэндэнцыю развщця мовы сродкау ма-
савай шфармацьи было б не зус1м правильна, бо 
менав1та гэтым найбольш выразна адрозшваецца 
сучасны публщыстычны тэкст ад журналкцкай 
практык1 першай паловы XX стагоддзя. 

Тэрмш «штэртэкстуальнасць» (ад лац. inter  — 
пам1ж i textum  — сувязь) быу уведзены у наву-
ковы ужытак французсшм фиюсафам, лшгв1стам 
i л1таратурным крытыкам Ю. Крысцевай у 1967 
годзе. «Усяляк1 тэкст уяуляе сабой, — адзначае 
Ю. Крысцева, — пермутацыю шшых тэкстау* 
{3, с. 136]. I далей: «.Штаратурны тэкст, уклю-
чаны у сукупнае мноства шшых тэкстау, — гэта 
тсьмо-рэплиса у бок шшага (шшых) тэксту (тэкс-
тау). Паколыа аутар niina у працэсе счытвання' 
больш ранняга альбо сучаснага яму корпуса л1тара-
турных тэкстау, сам ён жыве у ricTopbii, а жыццё 
грамадства зашсваецца у тэксце» [3, с. 199]. 

Галоуная функцыя публ1цыстык1 — фармЬ 
раванне i адлюстраванне грамадскай думкь Яе 
рэал1зацыя станов1цца магчымай тольк1 пры 
наладжвант дыялогу пам1ж журнал1стам i чыта-
чом, наязшасщ пунктау судакранання моунага све-
ту адрасанта i адрасата паведамлення. 

Галоуная функцыя штэртэксту у матэрыя-
ле журнал1ста — устанауленне кантакту з чы-
тачом: вядомая назва л1таратурнага твора, 1мя 
персанажа, прымаука, афарызм заусёды пры-
цягнуць увагу рэцытента шфармацьи. Аднак 
празмернасдь, перанасычанасць журнал1сцкага 
твора «чужьиуп тэкстам1» часам прыводзщь да 
так званай афектыунасщ, кал1 1нтэртэкст не 
тольш не спрыяе, а значна ускладняе успры-
манне матэрыялу. В. Мшав1дау адзначае, што 
«несупадзеыне моуных карщн свету як найваж-
нейшых складншау ajhrapcKix i чытацшх знеш-
нетэкставых структур спараджае "шумы" у дыя-
логу артара i чытача. Пры гэтым "шумы" могуць 
быць настольKi штэшпуным!, што дэфармуедца не 
толью "паведамленне", але i канал шфармацьи, не-
адэкватны паведамленню i структуры знешнетэк-
ставых радоу. У ceaix апошюх праявах гэта не-
супадзенне будзе прынцыповым — не колькас-
ным, а якасным, што прывядзе да канфл1ктнага 
супрацьстаяння тэксту, твора i знешнетэкставых 
структур, да разбурэння дыскурса... сутнасць 
праблемы — у адрозненнях моунай карцшы све-
ту, адрозненнях экз1стэнцыяльных кантэкстау, 
рэал1заваных у моунай практыцы» [4, с. 56]. 
Так1м чынам, 1нтэртэкст, з'яуляючыся адным з 
прадуктыуных кантактаустанауляльных сродкау, 
як1м карыстаецца журнал1ст пры стварэнн1 пуб-
лщыстычнага  твора, можа успрымацца чытачом 
неадэкватна аутарскай задуме альбо увогуле мо-
жа быць перашкодай у асэнсаванш зместу ш-
фармацыйнага паведамлення. 

* Артыкул рэкамендаваны доктарам фьпалапчных навук прафесарам В. I. 1учанкавым. 
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Высокая частотнасць ирымянення 1нтэртэксту 
у сучасных сродках масавай шфармацьп выншае 
з 1рашчна-ёрнщкай стыл.1стычнай танальнасщ 
падачы i штэрпрэтацьи журналктам факта 
мауленчай рэча1снасц1, што з'яуляедца харак-
тэрнай прыкметай публщыстычнага  дыскурса 
канца XX — пачатку XXI стагоддзяу. В. 1учан-
кау на гэты конт адзначае: «Анал1з функдыя-
навання штэртэксту у газетна-публщыстычным 
сацыялекце XX ст. паказвае на м1тмальнае 
праяуленне яго амаль на працягу адзначанага 
часу (выключэнне складаюдь постперабудовач-
ныя медыя-тэксты канца 90-х гг.) <. . .> Ак-
тыунае уключэнне сегментау або грансфарма-
ванне вербальных адзшак прызнаных савецкай 
эдэалопяй мастацшх л1таратурных, выяуленчых, 
песенных творау у публщыстычных тэкстах рас-
цэньвалася б як скажэнне прызнанай доалогп. 

"Высокае" у щэалатчным гучанн! было недакра-
нальным» [1, с. 95—96]. 

У залежнасщ ад кампанентнага складу, сэн-
савай напоуненасщ, функцыянальнай нагрузю 
штэртэкстуальнасць у публ1цыстычным мау-
ленш можа рэал1зоувацда у выглядзе алюзш, 
рэмш1сдэндый, цытат i штэрстылёвага ташра-
вання. Вызначым клас1ф1кацыйныя i дыфе-
рэнцыяльныя рысы названых разнав1днасцей 
штэртэксту. 

Алкшя (ад лад. allusio  — жарт, намёк) — прыём 
стварэння аутарам пэунага культурна-гастарычнага 
каларыту шляхам суаднясення з'явы, факта рэ-
ча1снасд1, як\я  ап1сваюцда у публщыстычным 
артыкуле, з вядомым чытачу талошмам, антрапо-
тмам, хранотмам, айкотмам, астротмам, г1дро-
тмам, заотмам, тэон1мам, урбошмам альбо прэцэ-
дэнтнай (знакавай) сиуадыяй. 

Таблща  1 

Класлфжацыя вщау алюзп 

В1д Дэфшщыя Прыклад 
1 2 3 

Айкашм1чная Выкарыстанне стваральшкам тэксту назвы населенага 
пункта (прэцэдэнтнага айкошма), найменне якога доб-
ра вядома чытачам i выклдоае у аудыторьп шэраг адпа-
ведных аутарскай задуме асацыяцый 

Працагол1ю i макамалюты будуюць 
шклоускую Александрыю (Звязда, 
08.08.2008) 

Антрапашм1ч-
ная 

Прэцэдэнтны антрапон1м, як1 у моунай практы-
цы носьб1та мовы выражаецца уласным 1мем, пры 
выкарыстанн1 якога аутар намагаецца стварыць патрэб-
ны для рэал1зацьп мастацкай задумы i раскрыцця щэг 
г1сторыка-культурны кантэкст 

• Аранжавая лэдз1» можа пайсц1 
у адстауку (Звязда,  12.05.2005) 

Астран1м1ч-
ная 

Выкарыстанне аутарам у творы назвы касм1чнага де-
ла (прэдэдэнтнага астрошма), з як1м у рэцышентау 
шфармацьп павшны быць звязаны пэуныя асацыяцы1 

TponiKi Сонца у халоднай вадзе (Звяз-
да. 05.08.2008) 

Пдрашм1чная Упамшанне назвы вадаёма (прэдэдэнтны гщрошм),  вы-
карыстанне якога у тэксде аутарам павшна сюраваць 
чытача на адэкватнае успрыманне шфармацыйнага па-
вед ам лен ня 

Дом над Бярэзшай: рэшкарнацыя 
(Звязда,  10.08.2008) 

Заашм1чная Назва жывёлы альбо птушк1 (прэцэдэнтны заошм), 
упамшанне якой у складзе устойл1вага спалучэння слоу 
набывае уласщвасщ  фразеалапзма, у вышку чаго мо-
жа выкарыстоувацца стваральшкам тэксту у якасц1 
канататыуна афарбаванай моунай адзшш 

Купоны сцерл1ся з памяц1, а на 
pyKi людзям пачал1 выдаваць «ва-
вёрак», «зайчыкау» i г. д. (Звязда, 
24.07.2008) 

СДтуацыйная Упамшанне у творы вядомай (прэцэдэигнай) с1туацьп, 
натуральна-праудз1вай альбо выдуманай, звязанай з шэ-
рагам пэуных асацыядый i канатацый, што адб1ваецца 
на чытацюм успрыманш аутарскага тэксту 

Яму давя лося нямала перажыць, але, 
нягледзячы на церш, лёс усё ж так1 
прывёу яго да зорак (Насгпаун.  газ., 
22.07.2008) 

Тапашлпчная Выкарыстанне аутарам назвы вядомага геагра-
ф1чнага аб'екта (прэцэдэнтнага тапошма) для стварэння 
у свядомасц1 чытача пэунай карцшы асацыядый, звя-
заных з тапошмам 

Псторыя захавала anicaHHe в1ся-
чых садоу ас1рыйскай царыцы 
Сем1рамщы (Звязда,  31.07.2008) 

Тэашм1чная 1мя бажаства (прэцэдэнтны тэошм), выкарыстаны 
аутарам ва уласным творы для чытацкага пазнавання 
i наступнай штэрпрэтацьи шфармацьп 

У пошуках Mecii, або 1Д1 будде 
у Беларус1 «каляровая» рэвалюдыя 
(Звязда,  12.03.2005) 

Урбашм1чная Упамшанне у аутарск1м тэксце прэцэдэнтнага 
урбаношма — назвы гарадскога аб'екта (вулщы, пар-
ка, плошчы, тэатра i да т. п.), найменне якога павшна 
выклшаць шэраг асацыяцый 

Як на Беларус1 шукал1 камян! на 
будаун1цтва маузалея Лешна (Звяз-
да, 31.07.2007) 

Хранан1м1ч-
ная 

Упамшанне у тэксце шырока вядомай даты, адрэзка часу 
(прэцэдэнтнага пстарычнага храношма), як'ш  увайшл1 
ужо у псторыка-культурны дыскурс i выклшаюць у 
аудыторьп патрэбныя аутару для рэал1зацьп мастацкай 
задумы асацыяцьп 

Кожны дзень як адз1и, як бявКОИ" 
цы дзень сурка (Гомел.  прй$9#4-
28.09.2006)  :;JJrM  | 
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Л1НГВ1СТЫКА I ШКОЛА 

Рэдактарска-канцэптуальны  апал1з  уклю-
чэння у публщыстычны твор штэртэксту па-
казвае — алюз1я у ск;тэме яе шматаспектных 
праяу з'яуляедца самым распаусюджаным з 
ycix штэртэкстуальных прыёмау наладжвання 
дыялапчнай сувяз1 пам1ж донарам шфармацьп 
(журнал1стам) i яе рэцышеытам (чытачом). 

Цытата (ад лац, citare  — заклшаць) — нау-
мыснае увядзенне аутарам чужых слоу альбо 
фрагментау чужых выказванняу у структуру ар-
тыкула. Цытата можа быць трансфармаванай — 
перапрацаваны з мэтай рэал1задьй пэунай ма-
стацкай задумы элемент чужога твора, чужо-
г а  тэксту-  Таблща  2 

Клас1ф1кацыя ввдау цытаты 

В1д Дэфппцыя Прыклад 
Уласна цытата Уключэнне у твор яуных, не змененых, не трансфарма-

ваных элементау чужога тэксту, чужога выказвання 
Лепш жанщца пасля дожджыку 
у чацвер (Звязда,  13.04.2005) 

Трансфармава-
ная цытата 

Выкарыстанне аутарам у тэксце перапрацаваных 
з мэтай рэал1зацьп пэунай 1дэ1 альбо мастацкай задумы 
элементау чужога твора, чужога тэксту 

«Кантора» nioia... на камп'ютэры 
(Звязда,  27.11.2004) 

Цытата як спасылка на прэцэдэнтнае вы-
казванне рэальнай щ выдуманай асобы (перса-
наж твора мастацкай л1таратуры) можа вы-
карыстоувацца журналштам для падтрымання 
уласнай думш i узбагачэння зместу артикула, твор-
чага пераасэнсавання запазычанага матэрыялу, 
парадз1равання щ хмхтацьп, абвяржэння альбо вы-
смейвання пададзенага у цытаце факта. 

Рэмш1сцэнцыя (ад лац. reminiscentia  — 
успамшы) — схаваная, ускосная адсылка чы-
тача да чужых тэкстау праз упамшанне  асоб-
ных фраз, выразау щ  caMix творау; акцэнтаван-
не увап рэцышента шфармацьп на шшых творах 
(як мастацкай лгёаратуры, так i кшематаграфп, 
архггэктуры, музыш i г. д.) альбо шырока вядо-
мых фактах рэча1снасщ. 

Таблща  3 

КласЦмкацыя вщау рэмш1сцэнцы1 

В1д Дэфшщыя Прыклад 
1мплщытная Завуаляваная, не выказаная яуна ускосная спасылка на 

шшы тэкст, адсылка да шшага твора, якая можа нават не 
усведамляцца сам1м стваральнжам тэксту (пры гэтым трэба 
абавязкова праводз^дь верыфжацыю, праверку наяунасщ i 
дакладнасщ спасылкл) 

Стрэс атакуе самае слабае 
звяно аргашлма (Звязда, 
01.12.2004) 

Эксплщытная Выкарыстанне разл1чанлй на чытацкае распазнаванне ускоснай 
адсылю да шшага тэксту, да знаёмай чытачу фразы з шшага тво-
ра, якая утрымл1ваецца у аутарсюм тэксце 

«Рука, якая гуляе сама 
па сабе» (Наспгаун.  газ., 
19.07.2008) 

Як бачна з прыведзеных у таблшы дадзе-
ных, рэмш1сцэнцыя можа быць як завуалява-
най (1млщытнай),  так i яунай (эксплщытнай), 
разл1чанай на абавязковае пазнаванне чыта-
чом. Неабходна адзначыць, што выкарыстанне 
1мплщытнай рэм1шсцэнцьп можа знаходзщца 
па-за межам1 свядомасщ аутара, гэта значыць, 
што стваральшк тэксту сам не усведамляе факта 
уключэння рэмшюцэнцьп у твор: «чужы» тэкст 
успрымаецца як уласны. 

1нтэрстылёвае ташраванне — стыл!стычны 
прыём, сутнасць якога заключаецца у выка-
рыстанш лекшчных адзшак абмежаванай сферы 
ужывання щ лексем аднаго стылю у тэксце шшай 
стылёвай нашраванасщ як варыятыуных сродкау 
намшацьп для аднаулення у публ1цыстычным тэк-
сце рэальных жыццёвых штуацый [гл.: 5, с. 160— 
161]. У прыёме штэрстылёвага ташравання вы-
лучаюцца два вады: штэрстылёвыя украшны i 
1нтэрлексемы. 

Таблща  4 

Клаыфпсацыи в1дау прысму штэрстылёвага танфавання 
В1д Дэфшщыя Прыклад 

1нтэрстылёвыя 
украшны 

Лекшчныя адз1нк1 аднаго стылю, HKia уключаюцца ау-
тарам ва уласны твор шшай стылёвай нак1раванасц1 з мэ-
тай стварэння пэунага каларыту i спараджэння у ауды-
торьн патрэбных для стиаралыпка тэксту асацыяцый 

Звычайная «хрушчоука», 
«бюджэт Вщебска не гумавы» 
(Звязда,  31.07.2008) 

1нтэр лексемы Эмацыянальна афарбаваныя моуныя адзшш абмежаванай сфе-
ры выкарыстання (жаргал1змы, аргатызмы, ненарматыуна-
лаянкавыя i абсдэнныя лексемы), як1я ужываюцца замест 
агульнапрынятых для адлюстравання пэунай рэальнай 
«туацьп 

«Сядзеу за крым1нал... » , 
«...вызначыу тэрм1н атры-
мання "зялёных"», (Звязда, 
12.09.2005) 

Трэба адзначыць, што прыём штэрстылёвага 
ташравання стащь асобна ад iiimux штэртэк-
стуальных сродкау (алюзш, рэмппсцэнцый i 
цытат). Апошняе тлумачыцца тым, што ён [пры-
ём] мае адрозную ад пералачаных сродкау пры-

роду. Алюз11, рэмшкщэнцьп i цытаты па сва-
ёй сутнасц1 — гэта запазычанш з рознага ро-
ду дыскурсау (л1таратурнага, пстарычнага, 
пал1тычнага, сацыяльнага i г. д.), тады як в!ды 
штэрстылёвага ташравання (штэрстылёвыя 
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украшны i нгг>рлексемы) — гэта патзнцыяль-
ныя лекичнмя адзшк)., складшш моунай спстэ-
мы, яюя icnyioni. у схаванай форме i могудь вы-
яуляцда i раекриваць парадыгматычныя здоль-
насц1 вербальнага знака тольш у пэуных умо-
вах уключэння ix у тэксты шшай стылёвай 
нашраванаецк 

За кошт выкарыстання штэртэкстуальных 
адзшак аутар можа узбагащць  сэнсавую струк-
туру публщыстычнага  артыкула, пры гэтым 
сгваральнш тэксту не тольк1 раскрывав сваю 
канцэпцьио рэча1снасщ, стауленне да падзе1, але 
i падштурхоувае чытача да штэлектуальнага 
развщця.  Пра!т1юструем сказанае на прыкладзе. 

У нататцы «Рупл1вая, як пчолка» (Звязда, 
16.07.2008) распавядаедда пра праду пчаля-
ра Надыянальнага парка «Белавежская пут-
ча» Людмьты Продан. Аутар матэрыяла выка-
рыстау у якасц1 загалоука прымауку, якая цал-
кам адпавядае чытащам уяуленням i сцэна-
рыю пра змест журнал1сцкага твора, у вышку 
чаго штэртэкстуальнае уключэнне дапамагае 
рэцышентам зразумедь змест шфармацыйнага 
паведамлення адэкватна аутарскай задуме. 

Давол1 часта у журналюцкай практыцы (асаб-
Л1ва гэта датычыдда рускамоуных CMI) мож-
на сустрэць i нетсьменнае выкарыстанне штэр-
тэкстуальных сродкау, кал1 алоштя зацяня-
юць альбо нават далкам перакрываюць сэнс 

паведамлення, у вышку чаго адбываецца разбу-
рэнне камуншатыуных сувязяу пам!ж аутарам 
i чытачом. В. Гучанкау адзначае: «Маючы ад-
паведныя фонавыя, канвенцыяльныя веды i 
штэрпрэтуючы ix, журнал1ст не застраха-
ваны ад ас1стэмнага уключэння прэдэдэнт-
ных тэкстау у структуру выдання, што можа 
выклшаць "негатыуную штэртэкстуальнасць" 
i ускладшць дыялог з чытачом (слухачом). 
Так губляецца сувязь пам1ж транслятарам ш-
фармацьп i яе спажыуцом. Можа стварыцца 
парадаксальная штуацыя, кал1 вынш журна-
л1сдкай дзейнасщ — тэкст — не суадносщца 
з пэуным1 густамЬ нават разумовым1 здоль-
насцям1 рэцышента. Выкарыстоуваючы штэр-
тэкстуальны феномен, аутар публщыстычнага 
твора павшен быць упэунены у тым, што яго зра-
зумеюдь» [2, с. 135]. 

Высокачастотным1 сёння з'яуляюцца вы-
пад^ неабгрунтаванага прымянення штэр-
тэксту, кал1 выкарыстанне яго мяжуе з пару-
шэннем прафесшнай этык1, што яуна выра-
жаедда у несхаваным сарказме, ёршчанш, за-
маху на тое, што свята аберагаедда у народнай 
традыцьп. 

Прывядзём некальш прыкладных заданняу, 
як1я можна прапанавадь вучням сярэдняй шко-
лы на уроках беларускай мовы. 

Заданш 
1. Прачытайде урывак з журнал1сцкага тэк-

сту. Вызначде, з якой мэтай аутар уводзщь у 
твор прыказку. 

Цяпер, кал! я сапрауды дароспая i магу з вышыж 
узросту сведчыць, што прыказка «Не радз1ся прыго-
жай, нарадзкя шчаоивай» мае права на кнаванне, 
бо пацверджана MaiMi уласным1 наз1ранням1, я усе 
яшчэ думаю над ёй. Я н1як не магу адказаць на пы-
танне: няшчасць яюя сыплюцца на галаву прыгожых, 
сапрауды большыя, чым тыя, што сыплюцца на непры-
гожыя галовы, ц1 проста гэтыя няшчасщ успрымаюцца 
больш ярка па кантрасце са шчасцем нарадзщца пры-
гожай (Звязда,  05.08.2008). 

2. Прачытайде урывак з публщыстычнага 
артыкула. Вызначде стьппстычную функцию 
штэртэкстуальнага уключэння. 

36ipaio сунщы... Чырвоныя, салодюя, буйныя. Да-
тыкнешся да ягады — сама у руку скатваецца. Як не 
успомнщь цвятаеускае «Кладбищенской земляники 
крупнее и слаще нет...»? Тольк1 ж хто з сучасжкау 

пойдзе на могшм па сунщы? I тут — сюрпрыз! Kani 
Магамет не щзе да гары, то горка щзе да Магамета. 
Аказалася, што сунщы растуць не проста сабе на па-
горку, а на кургане XI—XII стагоддзя... Вось i шыльда 
стащь (Звязда,  05.08.2008). 

3. Прачытайде урывак з журнал1сцкага твора. 
Знайдзще штэртэкстуальныя адзшш, вызначде, 
накольм удала уведзены яны у тэкст аутарам. 

Не толью на старонках газет, але i у высоких ка-
б)нетах загаварыл1 пра гэтую забытую вайну — Вя-
лтую Еурапейскую, як называл! яе сучасжм, ц1 iM-
перыял'ютычную, як абзывал1 наступжю, ui Першую 
сусветную, як прывыкл!' мы. Крытычныя артыкулы, 
вострыя пытанш, што заставалкя без адказау, ма-

1 р ы i памкненн1 энтуз1ястау разварушыл1-так1 грамад-
ства, i лёд кранууся — у м1нулую пятнщу тэма Пер-
шай сусветнай вайны абмяркоувалася на KaMicii па 
|"мплементацьн м!жнароднага гуман1тарнага права 
пры Савеце MiHicrpay Рэспубл1к1 Беларусь. А гэта ужо 
сур'ёзны узровень, яю прадугледжвае не пустую гава-
рыльню, а рэальныя крою (Звязда,  17.08.2008). 
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