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КАМПАЗІЦЫЙНЫЯ І МОЎНА-СТЫЛІСТЫЧНЫЯ  
АСАБЛІВАСЦІ РЭКАМЕНДАЦЫЙ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

Ў САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ
Рэкамендацыю	як	від	тэксту	адрознівае	сумяшчэнне	некалькіх	аба

вязковых	прыкмет,	уласцівых	розным	функцыянальным	стылям	мовы.	
Па-першае,	 прыналежнасць	 да	 афіцыйнага	 стылю,	 які	 «абслугоўвае	
афіцыйныя	 адносіны	 паміж	 дзяржавай,	 грамадзянамі	 і	 суб’ектамі	 га
спадарання»	[1,	с.	82],	прадугледжвае	пэўную	ўніфікаванасць,	стандар
тызаванасць	 кампазіцыйнай	 структуры,	што	 значна	 спрашчае	працу	 з	
дакументамі	 (у	 гэтым	 выпадку	 размова	 ідзе	 пра	 стасункі	 Праўлення	
Саюза	 пісьменнікаў	 і	 яго	 членаў).	 Па-другое,	 блізкая	 па	 тэматычным	
дыяпазоне	 да	 характарыстыкі,	 рэкамендацыя	 як	 «спрыяльны	 водзыў	
(звычайна	 ў	 пісьмовай	форме)»	 [3,	 с.	 755]	 не	 прадугледжвае	 згадван
ня	адмоўных	рысаў	характару:	мэта	яе	–	выяўленне	станоўчага	ў	прэ
тэндэнта,	 просьба	 прыслухацца	 да	 аўтарскіх	 прапаноў	 і	 прыняць	 ад
паведнае	 рашэнне	 (згадзіцца	 або	 адмовіць).	Па-трэцяе,	 рэкамендацыя	
ў	 Саюз	 пісьменнікаў	 утрымлівае	 ў	 сабе	 асаблівасці	 публіцыстычнага	
стылю,	 бо	 аўтар	 пры	 апісанні	 творчасці	 рэкамендаванага	 ў	 абавязко
вым	 парадку	 звяртаецца	 да	 элементаў	 рэцэнзіі.	 Па-чацвёртае,	 патра
баванне	да	неасабовасці	характару	нівелюецца	ў	рэкамендацыі	ў	Саюз	
пісьменнікаў,	што	стварае	адметны	від	тэксту,	які	можна	лічыць	паджан
рам	рэкамендацыі	як	дакумента.	

У	архіве	Беларускага	саюза	пісьменнікаў	журналістам	Сяргеем	Ша
пранам	выяўлены	14	рукапісных	рэкамандацый,	дадзеных	Уладзімірам	
Караткевічам	 Алесю	 Наўроцкаму,	 Васілю	 Сёмуху,	 Івану	 Ралько,	
Мікалаю	Луфераву,	Мікалаю	Грынчыку,	Ванкарэму	Нікіфаровічу,	Аляк
сандру	Шлегу,	Любові	Філімонавай,	Сяргею	Законнікаву,	Валерыю	Ма
скаленку,	Яўгену	Міклашэўскаму	(Вераб’ю),	Віталю	Галавачу,	Навуму	
Цыпісу,	Кастусю	Тарасаву.	Сярод	пералічаных	асоб	і	паэты,	і	празаікі,	



334                                                                                                         Журналістыка-2018

і	 літаратуразнаўцы,	 і	 перакладчыкі.	 Першая	 рэкамендацыя	 датуец
ца	1964	г.,	апошняя	–	1982-м.	Некаторыя	з	творцаў,	якіх	У.	Караткевіч	
рэкамендаваў	у	Саюз	пісьменнікаў,	былі	прыняты	ў	арганізацыю	амаль	
адразу,	 іншым	давялося	чакаць	гэтай	падзеі	дзесяцігоддзі,	напрыклад,	
В.	Сёмуху	–	адзінаццаць	гадоў	(з	1966	па	1977	г.);	Н.	Цыпісу	–	чатыр
наццаць	гадоў	(з	1980	па	1994	г.).	Выяўленыя	неапублікаваныя	тэксты	
плануецца	ўключыць	у	2020	г.	у	24-ы	том	Збору	твораў	У.	Караткевіча.

Кампазіцыйна	 рэкамендацыі	 складаюцца	 з	 загалоўка	 (у	 чатырох	
перад	 ім	 змешчаны	адрасат:	Праўленню Саюза пісьменнікаў Беларусі;	
Прэзідыуму Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР; У Саюз пісьменнікаў 
БССР),	асноўнага	тэкставага	корпусу,	які	завяршаецца	просьбай,	улас
наручнага	подпісу	і	даты	(5	рэкамендацый	не	датаваны,	а	час	напісання	
вызначаны	 ўскосна).	 Амаль	 ва	 ўсіх	 рэкамендацыях	 аўтар	 указвае	 год	
свайго	ўступлення	ў	Саюз	пісьменнікаў	(1957)	і	нумар	свайго	членскага	
білета	 (адразу	 –	 4093,	 потым	–	 12131).	Асноўны	 тэкст	 пераважна	па-
дзяляецца	на	некалькі	абзацаў,	у	якіх	канцэнтруюцца	важныя,	на	думку	
аўтара,	аргументы	на	карысць	прэтэндэнта.

Характэрнай	 асаблівасцю	 рэкамендацый	 у	 Саюз	 пісьменнікаў	
з’яўляецца	высокая	частотнасць	паказчыкаў	аўтарызацыі.	Асноўны	тэк
ставы	корпус	амаль	заўсёды	пачынаецца	займеннікам	я:	Я, Караткевіч 
Уладзімір Сымонавіч, рэкамендую ў члены Саюза пісьменнікаў 
Наўроцкага Аляксандра Піліпавіча;	Я, Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч 
(член Саюза пісьменнікаў з 1957 года, нумар членскага білета 4093), рэ-
камендую ў члены Саюза пісьменнікаў т. Луферава Мікалая Пятровіча.	

Факт	 асабістага	 знаёмства	 –	 неад’емная	 прыкмета	 тэксту,	 якая	
падкрэслівае	 веданне	 не	 толькі	 творчага	 патэнцыялу,	 але	 і	 чалавечых	
якасцяў	 прэтэндэнта:	Я, пісьменнік Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч, 
член Саюза пісьменнікаў з 1957 года, ведаю пісьменніка Аляксандра 
Карпавіча Шлега ўжо дзесяць год, з 1964 года;	Я, Караткевіч Уладзімір 
Сямёнавіч,член Саюза пісьменнікаў СССР з 1957 года (нумар член-
скага білета 4093), ведаю цудоўнага паэта і харошага чалавека, Сяр-
гея Законнікава, з 1965 года;	Я, Уладзімір Караткевіч, ведаю Васіля 
Сяргеевіча Сёмуху некалькі год, з тых часоў, калі ён быў рэдактарам 
адной з маіх кніг. Рэдактарам зычлівым, высокакультурным, суровым 
ва ўсім, што датычылася таго, каб кніга зрабілася лепшай;	Асабіста я 
ведаю яго	[Яўгена	Міклашэўскага], мабыць, недзе з года 1965-га; здаец-
ца, добра ведаю яго асабіста, і, усё ж, у кожнай сваёй рэчы ён для мяне 
нечаканы.	Аўтарызацыйны	пачатак	узмацняецца	выкарыстаннем	пэўна-
асабовых	 сказаў:	 Паўтараю, гэта працаёмкая, цяжкая, піянерская, 
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дужа складаная праца;	У абставінах, калі з вострасюжэтнымі рэчамі 
слабавата, а з творамі на тэму беларускай гісторыі ўвогуле скупа і 
мізэрна, лічу (не палічыце за парадокс) кола інтарэсаў К. І. Тарасава 
вельмі цікавым для ўсіх, а творчасць – сучаснай, нават злабадзённай.	

Галоўная	мэта	рэкамендацыі	–	перакананне	членаў	Праўлення	Са
юза	пісьменнікаў	 у	 здольнасцях	 і	 творчых	магчымасцях	прэтэндэнта.	
У.	Караткевіч,	сам	літаратуразнаўца	і	крытык,	выкарыстоўвае	для	дасяг
нення	мэты	самыя	разнастайныя	прыёмы.	Ствараючы	дыялог,	уводзіць	
у	тэкст	пабочныя	канструкцыі	(таксама	з	паказчыкамі	аўтарызацыі):	Ад 
усёй душы спадзяюся, што Яўген Васілевіч Міклашэўскі (Яўген Вера-
бей) будзе і далей учыняць мне сваёй творчасцю прыемныя нечаканасці: 
рыса, па-мойму, усіх сапраўдных;	Выключна патрабавальны да сябе, 
працавіты і – галоўнае – таленавіты, паэт, на мой погляд, мае права 
быці ў шэрагах Саюза савецкіх пісьменнікаў;	Бо адна справа абыходзіцца 
агульнымі словамі пра тое, што такое мастацтва (а на гэта майстры 
многія з нас), а другая – даследаваць яго, маючы ў галаве – думкі, а ў ру-
ках – разумны скальпель абазнанага тэарэтыка.	Імкнучыся	найбольш	
яскрава	 выказаць	 свае	 ўражанні	 ад	 творчасці	 прэтэндэнта,	 таленавіта	
ўключае	 сінтаксічны	 паралелізм	 як	 адзін	 з	 уплывовых	 рытарычных	
прыёмаў:	Па-сапраўднаму люблю вершы паэта;	Люблю тыя вершы па-
эта, акія актыўна пратэстуюць супраць вайны;	Люблю такія вершы 
аб працы, як «Рукі» і «Адгабляваная дошка», такія лірычныя вершы, як 
«Чатырохгранная ваза», «Ты – мяцеліца», «Дзе ты», «Яблыня кахання».

У.	 Караткевіч	 не	 прытрымліваецца	 канцылярскіх	 канструкцый	
афіцыйнага	 стылю,	 бо,	 як	 адзначаюць	 спецыялісты,	 «рэкамендацый
ны	 ліст	 не	 церпіць	 агульных	 фраз»	 [2],	 таму	 актыўна	 карыстаецца	
разнастайнымі	 прыёмамі	 гутарковага	 стылю,	 вобразнасцю	 мастац
кага	 стылю,	 дасягаючы	 пры	 гэтым	 найбольшага	 ўплывовага	 эфекту:	
Я, Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч, член Саюза пісьменнікаў з 1957 
года, рэкамендую ў члены Саюза пісьменнікаў Любоў Аляксандраўну 
Філімонаву, адну з самых таленавітых паэтэс малодшай генерацыі 
беларускіх паэтаў (прабачце, паэтэс, з усёй, уласцівай ім, глыбінёй, 
чысцінёй і тонкасцю патрыятызму, чуйнасцю да з’яў жыцця, да ўсяго, 
што прывязвае Чалавека да Зямлі);	Самая складаная ідэя ўспрымаецца 
не як штодзённая манная каша (хай нават з разынкамі), але як 
доўгачаканы паход на рыбы са сталым і разумным дзядзькам. А гэта 
якасць рэдкая: і разумнае кінуць, і пасмяшыць, і навучыць, як лепей пры-
вязаць кручок;	Я сам рос у невялікім гарадку і таму поўнасцю здолеў 
ацаніць і шматкаляровае (хаця і далёка не вясёлкавае) апісанне побыту 
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і людзей горада, трагізм і камізм у яго нялёгкім жыцці, іскрысты гумар, 
багатую моўную стыхію.

Апошнія	 абзацы	тэкставага	 корпусу	 з	 паўтарэннем	просьбы,	маю
чы	стандартызаваную	структуру,	усё	роўна	пранізаны	караткевічаўскім	
стылем:	Рэкамендую К. І. Тарасава ў члены Саюза пісьменнікаў. Ён будзе 
патрэбным і карысным аўтарам;	Лічу, што такі перакладчык – вялікі 
набытак для нашай пісьменніцкай арганізацыі, і таму рэкамендую Сё-
муху Васіля Сяргеевіча ў члены Саюза савецкіх пісьменнікаў;	Як на мой 
погляд, гэтая кніга і дзясяткі іншых рэцэнзій і работ аўтара даюць 
яму права ўвайсці паўнапраўным членам у нашу пісьменніцкую сям’ю;	
Вельмі прашу Саюз пісьменнікаў не адмовіць мне ў маёй просьбе. Гэты 
аўтар зробіць яшчэ – я ўпэўнены – вельмі і вельмі многа дзеля нашай 
савецкай літаратуры.

Такім	 чынам,	 рэкамендацыі	 У.	 Караткевіча	 ў	 Саюз	 пісьменнікаў	
з’яўляюцца	 яскравым	 прыкладам	 арганічнага	 спалучэння	 стандарту	 і	
экспрэсіі.	Беручы	пад	увагу	строгую	ўпарадкаванасць	афіцыйнага	тэксту,	
можна	толькі	здзіўляцца	ўменню	пісьменніка	дасягаць	перлакутыўнага	
эфекту	з	выкарыстаннем	усяго	арсеналу	сваіх	творчых	здольнасцяў.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТЕНТА 
БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ

Стратегия	распространения	контента	медиа	уже	не	может	опирать
ся	исключительно	на	традиционные	средства	трансляции	информации.	
Все	больше	при	создании	информационного	продукта	учитывается	не	
специфика	медиа,	а	модели	коммуникативного	поведения	и	предпочте
ния	аудитории	в	онлайн-среде.	




