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ФУНКЦЫЯНАВАННЕ СУЧАСНАГА БЕЛАРУСКАГА 
ЛІТАРАТУРНАГА ПРАЦЭСУ Ў МЕДЫЯСФЕРЫ

У	 сучаснай	 літаратурнай	 сітуацыі	 акцэнт	 перанесены	 з	 тэкставай	
на	 пазатэкставую	 камунікацыю,	 выхад	 новай	 кнігі	 аўтара	 становіцца	
інфармацыйнай	 нагодай,	 чарговым	 праектам,	 які	 суправаджаецца	
рознымі	мерапрыемствамі:	прэзентацыямі,	інтэрв’ю,	аўтограф-сесіямі,	
стварэннем	 прома-прадукцыі,	 конкурсамі,	 тэстамі,	 экскурсіямі.	 У	
якасці	аднаго	са	складнікаў	сучаснага	літаратурнага	працэсу	вылучым	
медыйную	праектную	дзейнасць,	цэнтр	якой	−	актыўная	пазатэкставая	
камунікацыя	з	адрасатамі,	дзе	кніга	з’яўляецца	нагодай,	апорай,	але	ж	
канчатковая	мэта	−	прыцягненне	ўвагі	да	 тэксту.	 За	некалькі	 апошніх	
гадоў	найбольш	відавочна	праявілася	тэндэнцыя	ўзаемадзеяння	бізнесу	
і	 літаратурных	 праектаў.	 Дзейнасць	 у	 гэтым	 кірунку	 вызначаецца	 як	
важная	 частка	 карпаратыўнай	 сацыяльнай	 адказнасці.	 Арганізатарамі	
медыйных	 праектаў	 выступаюць	 прафесіяналы:	 PR-менеджары,	
дызайнеры,	саўндпрадзюсары,	рэжысёры,	даследчыкі,	журналісты.	

Вясной	 2015	 г.	 старшыня	 праўлення	 Белгазпрамбанка	 Віктар	
Бабарыка	 і	 яго	 сын	 Эдуард	 Бабарыка,	 стваральнік	 шэрагу	 стартапаў,	
запусцілі	 краўдфандынгавую	 платформу	 «Вулей».	 «Краўдэканоміка	 –	
гэта	 эканоміка,	 якая	 збліжае	 вытворцу	 і	 спажыўца,	 максімальна	
знішчаючы	прамежкавыя	звёны,	што	складаюць	значную	частку	кошту	
ў	канчатковым	прадукце»	[1],	−	аргументуе	В.	Бабарыка	мэтазгоднасць	
інсавання	 платформы.	 На	 «Вуллі»	 самым	 маштабным	 праектам	 у	
гісторый	 айчыннага	 краўдфандынгу	 стала	 выданне	 пяцітомніка	
«Галасы	ўтопіі»	(2018	г.)	па-беларуску	нобелеўскага	лаўрэата	Святланы	
Алексіевіч.	Было	сабрана	231	950	руб,	што	склала	580	%	ад	заяўленай	
сумы.	Выданне	адбылося	пры	падтрымцы	Белгазпрамбанка	(актыўнае	
фінанасаванне	 культурніцкіх	 праектаў	 даўно	 стала	 часткай	 іміджу	
банка),	 дзякуючы	 чаму	 кнігі	 бясплатна	 атрымалі	 бібліятэкі	 Беларусі.	
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У	 дадзеным	 выпадку	 збор	 сродкаў	 сярод	 насельніцтва	 вырашыў	 не	
толькі	фінансавую	праблему,	але	ж	і	шмат	іншых.	Святлана	Алексіевіч	
канчаткова	 замацавалася	 ў	 беларускім	 кантэксце	 і	 наблізілася	 да	
сваіх	 чытачоў.	 У	 якасці	 інфармацыйнай	 падтрымкі	 праекта	 выйшаў	
шэраг	 атрыкулаў	 у	 шматлікіх	 СМІ.	 Найбольш	 значнымі	 сталі	
інтэрв’ю	 з	 выдаўцом	 З.	 Логвінавым,	 перакладчыкамі	 В.	 Акудовічам,	
А.	Хадановічам,	С.	Дубаўцом	і	іншымі,	меркаванні	медыйных	асоб	пра	
неабходнасць	масавага	распаўсюджання	«Галасоў	утопіі»	на	беларускай	
мове.	 Такім	 чынам	 краўдфандынгавая	 кампанія	 прыцягнула	 ўвагу	
аўдыторыі	не	толькі	да	творчасці	С.	Алексіевіч,	а	яшчэ	раз	актуалізавала	
літаратурную	 сітуацыю,	 прадэманстравала	 працаздольны	 інструмент	
выдання	кніг.	

Да	 рэалізацыі	 літаратурных	 праектаў	 звяртаюцца	 мабільныя	
аператары	 velcom	 і	 MTC.	 Медыйны	 сацыяльна-культурны	 праект	
кампаніі	 velcom	 MOVABOX	 праходзіў	 цягам	 мінулага	 года.	 На	
спецыяльна	 створаным	 сайце	 можна	 было	 прайсці	 тэсты-гульні,	
распрацаваныя	 па	 наступных	 кнігах:	 «Авантуры	 студыёза	 Вырвіча»	
Л.	 Рублеўскай,	 «Дзеці	 Аліндаркі»	 А.	 Бахарэвіча,	 «Дзяцел	 і	 дупло»	
В.	Жыбуля,	«Радзіва	“Прудок”»	А.	Горвата,	і	прыняць	удзел	у	розыгрышы	
MOVABOX	−	адмысловага	падарунка,	у	якім	была	адна	з	кніг	і	іншыя	
сюрпрызы.	 Пераможцы	 атрымоўвалі	 магчымасць	 асабіста	 сустрэцца	
з	 пісьменнікам.	 Пры	 пазіцыянаванні	 пісьменнікаў,	 стварэнні	 тэстаў	
і	 рэкламных	 тэкстаў	 былі	 выкарастаны	 адметныя	 рысы	 кожнай	 кнігі,	
такім	чынам	канструяваўся	імідж	аўтара	і	яго	кнігі.	Напрыклад,	раман	
Л.	Рублеўскай	характарызаваўся	як	роўд-трып,	 з	 героямі	 якога	можна	
прайсці	ўсю	Еўропу,	В.	Жыбуль	прэзентаваўся	як	хуліган	ад	паэзіі.

Праект	 МТС	 «БелЛіт:	 мабільны	 гід»	 (час	 правядзення	 −	 вясна	
2017	 г.)	 складаўся	 з	шасці	 лекцый	 вядомых	 беларускіх	 пісьменнікаў.	
Ю.	 Цімафеева	 знаёміла	 з	 гераінямі	 сучасных	 беларускіх	 раманаў,	
А.	 Суша	 распавядаў	 слухачам	 пра	 кар’еру	 Францыска	 Скарыны,	
Г.	 Севярынец	 –	 пра	 лёсы	 рэпрэсаваных	 пісьменнікаў,	 А.	 Бахарэвіч	
абмяркоўваў	 з	 прысутнымі,	 вялікая	 ці	 малая	 наша	 літаратура,	
Г.	Бутырчык	і	М.	Казлоўская	разам	з	аўдыторыяй	складалі	залу	славы	
айчыннага	 прыгожага	 пісьменства.	 Арганізатары	 абяцалі	 выкласці	
на	 лекцыях	 тое,	 пра	што не	кажуць	у	школе.	Абодва	праекты	маюць	
агульныя	рысы:	вольны	доступ,	адкрытасць,	адметны	дызайн,	імкненне	
да	 камунікацыі	 з	 мэтавай	 аўдыторыяй,	 дыскусійнасць,	 скіраванасць	
да	 змены	 вобраза	 беларускай	 літаратуры.	 Velcom	 нават	 праводзіў	
адмысловыя	 апытанкі	 да	 праекта	 і	 пасля,	 каб	 зафіксаваць	 змены	 ў	
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стаўленні	 аўдыторыі	 да	 беларускай	 літаратуры.	 З	 вынікамі	 можна	
азнаёміцца	на	сайце	movabox.by.

Кніга,	якая	стала	квінтэсенцыяй	магчымасцяў	стварэння	тэксту	ў	ме
дыяпрасторы,	−	дзённік	Андруся	Горвата	«Радзіва	“Прудок”»	(пабачыла	
свет	у	2017	 г.).	А.	Горват,	 з’ехаўшы	з	Мінска	ў	 вёску	Прудок,	што	на	
Палессі,	у	бацькоўскую	хату,	на	старонцы	ў	Facebook	у	кароткіх	запісах	
распавядаў	пра	свой	новы	асяродак.	Гэтыя	запісы	набылі	такую	папуляр
насць,	што	выйшла	кніга,	тыраж	якой	дадрукоўваўся.	Сродкі	на	выданне	
пяпяровага	варыянта	паспяхова	былі	собраны	праз	краўдфандынг.	Ча
сам	удзелу	Андруся	Горвата	ў	праекце	MOVABOX	поспех	яго	дзённіка	
стаў	відавочным,	і	пры	падтрымцы	кампаніі	velcom	спачатку	выходзіць	
караткаметражны	 фільм	 па	 кнізе,	 а	 потым	 і	 спектакль	 у	 тэатры	 імя	
Янкі	Купалы	[2].	Да	прэм’еры	спектакля	былі	зладжаны	экскурсіі	«Го
рад	Горвата»,	цягам	якіх	можна	было	пабачыць	сталіцу	вачыма	аўтара	
«беларускага	бестселера»,	як	часта	называлі	«Радзіва	“Прудок”»	СМІ.	
«Цікава	назіраць,	як	тое,	што	існавала	ў	адным	выглядзе,	раптам	пачы
нае	існаваць	на	нейкім	новым	узроўні:	занядбаная	вясковая	хата	робіцца	
домам,	былы	кляштар	–	культурніцкай	прасторай,	нататкі	ў	дзённіку	–	
кнігай,	 а	 кніга	–	 спектаклем»,	−	разважае	пра	падзеі	 вакол	 тэксту	 яго	
аўтар.	Поспех	«Радзіва	“Прудок”»	культуролаг	Максім	Жбанкоў	тлума
чыць	дзвюма	прычынамі:	медыйнасць	і	вясковасць.	Сапраўды,	пра	кнігу	
і	яе	аўтара	пісалі	нават	тыя	медыя	(асабліва	электронныя),	якія	раней	не	
краналі	тэму	культуры,	не	кажучы	ўжо	пра	вядучыя	СМІ.	Такая	папу
лярнасць	набыла	назву «феномен	Горвата».	Але	ж	інфармацыйная	на
года	вычарпала	сябе,	і	на	журналіста	і	дворніка,	які	зараз	рэканструюе	
сядзібу	ў	Мазыры,	сталі	забывацца.	

Наступная	 медыйная	 падзея	 мінулага	 года,	 якая	 паўплывала	 на	
фарміраванне	 літаратурнага	 працэсу,	 −	 праект	 музычнага	 партала	
«Тузін	 Гітоў»	 «(Не)расстраляная	 паэзія»,	 прысвечаны	 дванаццаці	
рэпрэсаваным	 пісьменнікам,	 чый	 смяротны	 прысуд	 быў	 выкананы	 ў	
ноч	з	29	на	30	кастрычніка	1937	года.	Праект,	рэалізаваць	які	таксама	
дапамог	краўдфандынг,	складаецца	з	адукацыйнай	і	музычнай	частак.	
Вядомыя	 музыкі	 запісалі	 песні	 на	 вершы	 рэпрэсаваных	 паэтаў,	
стварыўшы	 цэлы	 альбом,	 а	 пісьменнікі	 распавялі	 пра	 іх	 чалавечыя	 і	
творчыя	 лёсы.	 Гэтыя	 матэрыялы	 выкладзены	 ў	 вольным	 доступе	 ў	
інтэрнэце,	значыць,	праект	працуе	і	пасля	заканчэння.	Так	спалучэнне	
розных	 відаў	 мастацтва	 выступае	 на	 карысць	 лепшаму	 разуменню	 і	
папулярызацыі	літаратуры.
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Такім	 чынам,	 сучасная	 беларуская	 літаратура	 з	 інтэлектуальнай	
асалоды	«не	для	ўсіх»,	не	губляючы	мастацкай	якасці,	трансфармуецца	
ў	 цалкам	 паўнавартаснага	 гульца	 медыяпрасторы,	 праз	 што	 здольна	
прыцягнуць	 падтрымку	 вялікага	 бізнесу,	 увагу	 шырокай	 аўдыторыі	 і	
народнае	фінансаванне.	Пісьменнікі	выступаюць	у	ролі	медыйных	асоб,	
у	якасці	 інструмента	выкарыстоўваючы	асабісты	 імідж	 і	 вобраз	сваёй	
творчасці.	 Канчатковай	 мэтай	 прааналізаваных	 праектаў	 з’яўляецца	
змена,	 абнаўленне	 вобраза	 беларускай	 літаратуры,	 як	 сучаснай,	 так	
і	 класічнай;	 знаёмства	 патэнцыйных	 чытачоў	 з	 аўтарамі,	 тэмамі,	
разнастайнай	 праблематыкай	 твораў,	 папулярызацыя	 літаратуры	 як	
складанай,	шматграннай,	актуальнай	з’явы.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
В УКРАИНСКОЙ МАССОВОЙ ПРЕССЕ

По	признанию	исследователей	арт-дискурсов	(в	частности,	литера
турного	и	музыкального),	дискурсивный	подход	создает	новые	возмож
ности	 для	 рассмотрения	 коммуникативных	 процессов	 массовой	 куль
туры,	ведь	он	позволяет	«изучать	условия	производства	и	особенности	
восприятия	текста	аудиторией,	а	также	его	направленность»	[6,	с.	89].	
В	 рамках	 критического	 дискурс-анализа	 музыкальный	 дискурс	 пони
мается	как	«социальная	практика,	то	есть	как	категория,	обозначающая	
специфические	способы	репрезентации	специфических	аспектов	музы
кальной	жизни»	[1,	с.	6].	Это	позволяет	объединить	различные	направ
ления	его	исследования:	исследование	музыки	как	дискурса;	песенного	
дискурса	[3];	критического	дискурса	или	дискурса	о	музыке;	совокуп
ности	высказываний,	тематически	относящихся	к	музыке	[4;	6].	Иссле
дование	музыкального	дискурса,	таким	образом,	включает	анализ	языка	




