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Важно, однако, то, что уже в 19 веке необходимость такого канала, 
влияющего на общество и способного влиять на власть, была очевидна. 
Русское общество начала 19 века созрело для гласности. И журналистика 
в условиях жёсткой цензуры отстаивала свои права на свободу слова.  

РЭДАГАВАННЕ ВОБРАЗНЫХ СРОДКАУ 
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Праблемы рэдагавання мастацкага тэксту і яго вобразных сродкаў 
здаўна прыцягваюць да сябе ўвагу даследчыкаў (А. Абрамовіч, 
Э. Лазарэвіч, М. Сенкевіч, М. Сікорскі, М. Фэллер). Паколькі адным з 
крытэрыяў ацэнкі мастацкага тэксту з�яўляецца яго эмацыянальная 
напоўненасць і асацыятыўнае багацце, што дасягаецца выкарыстаннем 
вобразна-экспрэсіўных сродкаў, прыёмаў, аналіз і рэдагаванне апошніх 
прадстаўляе сабой важны і складаны працэс. Усе моўныя сродкі 
аб�яднаны аўтарскім імкненнем выклікаць у чытача пэўны настрой, 
пэўнае ўражанне аб героі твора. 

Найскладанейшая праца ўвасобіць мастацкую задуму і мастацкі 
вобраз у малых жанравых формах. Задача рэдактара дапамагчы аўтару 
данесці да чытача свае думкі і адчуванні найбольш дакладна і поўна. 
Гэта патрабуе спецыяльных ведаў, учоту і таго, што хацеў давесці аўтар, 
і таго, што і як успрыме чытач. Работа над мовай і стылем рукапісу 
патрабуе ад рэдактара не толькі эрудыцыі і адчування мовы, але і 
ведання стылістыкі, псіхалогіі, логікі, рыторыкі, улік ментальных 
асаблівасцей як аўтара, так і чытача. Рэдактар павінен глыбока разумець 
мастацкую задуму аўтара і разбірацца ў тым, як нараджаецца аўтарскі 
тэкст. Для гэтага неабходна бачыць твор вачамі аўтара, крок за крокам 
ісці за ім.  

Працэс працы рэдактара павінен, на нашу думку, складацца з 
наступных этапаў: чытанне на ўзроўні аўтара (г.зн. зразумець і асэн-
саваць мастацкую задуму); чытанне на ўзроўні чытача (г.зн. высветліць 
адносіны да тэксту патэнцыяльнага чытача); чытанне на ўзроўні рэдак-
тара (г.зн. аналіз і неабходнае ўдасканаленне абранай аўтарам формы); 
аналіз і рэдагаванне лексічных, фразеалагічных, граматычных і іншых 
вобразных сродкаў.  

Намі прапанавана наступная схема аналізу і рэдагавання мастацкага 
твора па вобразных адзінках:  
1. Мастацкі вобраз. 
2. Кампазіцыйныя: 
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2.1. Сюжэтная інверсія; 
2.2. Мастацкая дэталь; 
2.3. Мантаж; 
2.4. Правіла кальца; 
2.5. Сэнсавая незакончанасць твора і г.д. 

3. Лексіка-семантычныя:  
3.1. Тропы; 
3.2. Мнагазначныя словы; 
3.3. Амонімы; 
3.4. Сінонімы; 
3.5. Паронімы; 
3.6. Антонімы; 
3.7. Ужыванне эмацыянальна-экспрэсіўнай і стылістычна афарбаванай 
лексікі. 

4. Фразеалагічныя (ужыванне фразеалагізмаў і іх аўтарская апрацоўка). 
5. Граматычныя: 

5.1. Марфалагічныя (род, лік, асоба, склонавыя формы); 
5.2. Сінтаксічныя (анафара, эпіфара, паралелізм, паўтор, 
кампазіцыйны стык). 

Змест твора праяўляецца праз яго форму, у паляпшэнні якой � сэнс 
літаратурнага рэдагавання. Да прыкладу, прывядзем фрагмент аналізу 
кампазіцыі апавядання «Сіні кобальт» А. Кандрусевіча. 

Так, твор цалкам пабудаваны на ўспамінах галоўнага героя, як вынік 
амаль поўная адсутнасць аўтарскіх слоў. Рэтраспектыўнае апавяданне 
займае галоўнае месца, адсоўваючы на другі план падзеі, што складаюць 
рэальны часавы план дзеяння. Акцэнт робіцца на ўспаміны, на мінулае 
героя. Абраная форма пабудовы � сюжэтная інверсія. Паказ персанажа 
ў розных часавых ракурсах часта робіць развіццё дзеяння непасля-
доўным, аднак у той жа час дазваляе раскрыць унутраны свет героя, 
стварыць шматгранны мастацкі вобраз. 

Макратэма � жорсткасць, непаразуменне людзей � выказваецца 
самім галоўным героем. Мікратэма � нерашучасць, неўменне супраць-
стаяць гэтаму � рэалізуецца з дапамогай мастацкай дэталі. (Параўн.: ... 
выкладчык фізкультуры сказаў аднойчы: «Каб выйграў �Волгу� па ла-
тарэі, пайшоў бы да Мядзведзева і сказаў усе, што пра яго думаю».) Па-
колькі, відавочна, �Волгу� па латарэі выйграць выкладчыку малая над-
зея, таму будзе  ён усё жыцце цярпець нападкі дырэктара. 

Выкарыстоўвае аўтар, хоць і невыразна, правіла кальца. На пачатку 
твора, калі дырэктар звальняе галоўнага героя, на паперу пырскае 
чарніла, і дырэктар доўга глядзіць на кляксу. У канцы твора, калі герой 
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ад�язджае, на перон пырскае сіняя фарба. На нашу думку, аўтару варта 
было б акцэнтаваць увагу на гэта супадзенне аднаго толькі персанажа 
(альбо дырэктара, альбо Андрэя), тады кальцо было б замкнёным.  

Вядома, пры пабудове твора на ўспамінах аповяд як бы скача. Гэта 
вынікуе асобую ўвагу да кампазіцыйных стыкаў.  

Напрыклад, вельмі ўдалы на нашу думку наступны: 
Амаль ля самаго ганка старэнькай леснічоўкі Ліна аступілася і пад-

вярнула нагу. 
     *** 
�Ліна, Ліна!.. Дзе ты ходзіш цяпер, пра што думаеш?..� 
Аўтар, раскрываючы думкі героя, не губляе лагічнай сувязі і ды-

намізму разгортвання падзей, пераскокваючы ў часе. Чытачу не трэба 
тлумачыць, чаму менавіта гэты эпізод герой прыгадаў. Аднак часам 
аўтар быццам забываецца на форму і сам спрабуе нешта  патлумачыць 
чытачу. Пры гэтым губляецца дынамізм аповяду. 

      
 � і нават будзе задаволены, што так усё проста вырашылася � 

сам �чарцёжнік� напісаў і прынёс заяву на звальненне. 
*** 

 Прыгадалася размова з Мядзведзевым у час выпускнога вечара. 
�Ты плюеш у твар калектыву, мастак! � пры ўсіх абразіў яго ды-

рэктар� 
 
На наш погляд, падобныя аўтарскія рэмаркі непатрэбныя. Як варыянт: 
 
 � і нават будзе задаволены, што так усё проста вырашылася � 

сам �чарцёжнік� напісаў і прынёс заяву на звальненне. 
*** 

�Ты плюеш у твар калектыву, мастак! � пры ўсіх абразіў яго ды-
рэктар на выпускным вечары. 

 
Цікавы эфект атрымаўся пры спалучэнні правіла кальца і 

сюжэтнай незавершанасці. Аутар замкнуў, лагічна завяршыў свой 
аповяд (пры дапамозе �кальца�), але не паказаў на закончанасць сюжэту, 
як бы пакінуў сваіх персанажаў на вакзале, а сам паехаў далей на поездзе. 

Аналіз лексіка-семантычных вобразных сродкаў праводзіцца 
апошнім. Як правіла, у максімальным кантэксце, у сістэме ўсяго мастац-
кага твора ўжыванне некаторых некаторых слоў набывае ўстойлівы ха-
рактар (Цікоцкі М.Я. Стылістыка тэксту. Мн., 2002. С. 116). Для 
характарыстыкі пэўнага кола з�яў улюбёныя аўтарам моўныя сродкі 
вандруюць з твора ў твор. Таму можна гаварыць аб вобразнай сістэме 
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твора ў твор. Таму можна гаварыць аб вобразнай сістэме таго ці іншага 
пісьменніка як аб адзінай моўнай сістэме, арганізаванай у адпаведнасці з 
асаблівасцямі яго стылю, з яго мастацкай культурай і светапоглядам. 
Так, да прыкладу, у Кандрусевіча ўсе параўнанні пабудаваны на супа-
стаўленні чалавека, прадмета з жывёльным светам, з�явамі з сялянскага 
жыцця. 

Сама, значыць, рашаць пачала? На самапас захацела!?  
А яшчэ нас-с-таўнік! � нібы ўзлаваная гусыня сыкнула яна ў бок 

Сідаронка. 
З гэтага можна зрабіць выснову, што пісьменнік � выхадзец з вескі ці 

сяла, можа, усё жыцце правёў там. Гэта пацвярджаецца яшчэ і тым, што 
дзеянні ўсіх прааналізаваных твораў адбываюцца не ў горадзе.  

Такім чынам, пра аналізе і рэдагаванні мастацкіх тэкстаў важна 
ўлічваць кантэкст усяго твора, які дае магчымасць бачыць узаемасувязь і 
ўзаемадзеянне паміж моўнымі адзінкамі ў сістэме і ясна разумець 
перспектыву развіцця творчай задумы аўтара, яго вобразнага мыслення.  
Аналіз па прапанавай схеме дазволіць рэдактару глыбока зразумець 
мастацкую задуму аўтара, дапамагчы ліквідаваць магчымыя непара-
зуменні паміж ім і чытачом, данесці мастацкую ідэю дакладна і поўна. 


