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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

 

Магістарская дысертацыя змяшчае 84 старонкі і ўключае 4 ілюстрацыі, 

75 выкарыстаных крыніц, 3 дадаткі. 

Ключавыя словы: ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ, АРТ-ЖУРНАЛІСТЫКА, 

ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ КРЫТЫКА, МАСТАЦКІ ТВОР, 

МАСТАЦТВА, БЕЛАРУСКІ АРТ-ДЫСКУРС, РЭЦЭНЗІЯ, АГЛЯД, 

ІНТЭРПРЭТАЦЫЙНАЯ СТРАТЭГІЯ, КАШТОЎНАСЦІ. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца інтэрпрэтацыя мастацкага твора ў 

беларускім медыйным арт-дыскурсе, прадметам – інтэрпрэтацыйныя стратэгіі і 

падыходы да інтэрпрэтацыі. Мэта магістарскай дысертацыі – выявіць асноўныя 

характарыстыкі і механізмы працэсу інтэрпрэтацыі мастацкага твора ў 

беларускім медыйным арт-дыскурсе. Былі абраны наступныя метады 

даследавання: апісальны, кампаратыўны, кантэнт-аналіз, дыскурс-аналіз, 

абагульненне, індукцыя і дэдукцыя. Інфармацыйную базу склалі навуковыя 

тэарэтычныя працы беларускіх і замежных аўтараў на дадзеную тэму. 

Актуальнасць дысертацыі абумоўлена неабходнасцю даследавання 

інтэрпрэтацыі, інтэрпрэтацыйных стратэгій як формаў праяўлення 

тыпалагічнага і індывідуальнага ў асэнсаванні мастацкага твора. Быў 

праведзены аналіз спецыялізаваных і масавых друкаваных і інтэрнэт-выданняў 

на прадмет інтэрпрэтацыі мастацкага твора ў беларускім медыйным арт-

дыскурсе, вылучаны асноўныя інтэрпрэтацыйныя стратэгіі, асобна 

даследаваліся персанальныя стратэгіі вядучых арт-журналістаў. Вынікі 

даследавання сведчаць аб тым, што інтэрпрэтацыя – гэта не толькі філасофская 

катэгорыя і метад пазнання, але і творчая дзейнасць, складаны працэс 

разумення мастацкага твора. Навуковая навізна заключаецца ў тым, што 

ўпершыню дэталёва даследуюцца інтэрпрэтацыйныя стратэгіі мастацкага твора 

ў беларускім медыйным арт-дыскурсе. Адзначым, што ў нашай краіне не 

даследаваліся аўтарскія падыходы да інтэрпрэтацыі. Вынікі даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў дзейнасці арт-журналістаў і крытыкаў, а таксама 

для распрацоўкі вучэбнага курса па арт-журналістыцы і літаратурна-мастацкай 

крытыцы.  

Аўтар магістарскай дысертацыі пацвярджае дакладнасць даследавання, а 

таксама аб’ектыўнасць спасылак на крыніцы, выкарыстаных ў працы.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Магистерская работа содержит 84 страницы и включает 4 иллюстрации, 

75 использованных источников, 3 приложения. 

Ключевые слова: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, АРТ-ЖУРНАЛИСТИКА, 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ИСКУССТВО, БЕЛОРУССКИЙ АРТ-ДИСКУРС, 

РЕЦЕНЗИЯ, ОБЗОР, ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ, ЦЕННОСТИ. 

Объектом исследования является интерпретация художественного 

произведения в белорусском медийном арт-дискурсе, предметом – 

интерпретационные стратегии и подходы к интерпретации. Целью 

магистерской диссертации является раскрытие основных характеристик и 

механизмов процесса интерпретации художественного произведения в 

белорусском медийном арт-дискурсе. Были выбраны следующие методы 

исследования: описательный, компаративный, контент-анализ, дискурс-анализ, 

обобщение, индукция и дедукция. Информационная база состоит из научно-

теоретических работ белорусских и зарубежных авторов на эту тему. 

Актуальность диссертации обусловлена необходимостью изучения 

интерпретации, интерпретационных стратегий как форм типологического и 

индивидуального в интерпретации художественного произведения. Был 

проведен анализ специализированных и массовых печатных и интернет-

изданий на предмет интерпретации художественного произведения в 

белорусском медийном арт-дискурсе, определены основные 

интерпретационные стратегии, отдельно изучены индивидуальные стратегии 

ведущих арт-журналистов. Результаты исследования показывают, что 

интерпретация – это не только философская категория и метод познания, но и 

творческая деятельность, а также сложный процесс понимания 

художественного произведения. Научная новизна заключается в том, что 

впервые детально исследуются интерпретационные стратегии художественного 

произведения в белорусском медийном арт-дискурсе. Следует отметить, что 

авторские подходы к интерпретации не изучались в нашей стране. Результаты 

исследования могут быть использованы в деятельности арт-журналистов и 

критиков, а также для разработки учебного курса по арт-журналистике и 

литературно-художественной критике. 

Автор магистерской диссертации подтверждает точность исследования, а 

также объективность ссылок на источники, использованных в работе.  
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GENERAL CHARACTERISTIC OF WORK 

 

 

The master’s work contains 84 pages and includes 4 illustrations, 75 used 

sources, 3 applications. 

Keywords: INTERPRETATION, ART JOURNALISTICS, LITERARY AND 

ART CRITIQUE, PIECE OF ART, ART, BELORUSSIAN ART DISKURS, 

RECENSION, REVIEW, INTERPRETATIONAL STRATEGY, VALUES. 

The object of the research is interpretation of piece of art in the Belarusian 

media art discourse, the subject is interpretation strategies and approaches to 

interpretation. The purpose of the master’s thesis is to reveal the main characteristics 

and mechanisms of the process of interpretation of an artwork in the Belarusian 

media art discourse. The following research methods were chosen: descriptive, 

comparative, content analysis, discourse analysis, generalization, induction and 

deduction. The information base consists of scientific-theoretical works of Belarusian 

and foreign authors on this topic. The urgency of the thesis is conditioned by the 

necessity to study the interpretation, interpretation strategies as a form of typological 

and individual in the interpretation of the piece of art. The analysis of specialized and 

mass printed and Internet publications on the subject of interpretation of a piece of art 

in the Belarusian media art discourse was carried out, the main interpretation 

strategies were defined, and individual strategies of the leading art journalists were 

studied separately. The results of the research show that interpretation is not only a 

philosophical category and a method of cognition, but also a creative activity, as well 

as a complex process of understanding a piece of art. The scientific novelty is that for 

the first time interpretive strategies of a piece of art in the Belarusian media art 

discourse are studied in detail. It should be noted that author’s approaches to 

interpretation have not been studied in our country. The results of the research can be 

used in the activities of art journalists and critics, as well as for developing a training 

course on art journalism and literary and art critique. 

The author of the master’s thesis confirms the accuracy of research, as well as 

the objectivity of references to sources used in the work. 
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УВОДЗІНЫ 

 

 

Тэма мастацтва заўсёды была важнай часткай зместу перыядычных 

выданняў. Як толькі прэса аформілася ў самастойную з’яву, з’яўляецца чытач, 

які пачынае цікавіцца сферай мастацкага жыцця. На гэта адразу ўзнік водгук у 

выглядзе артыкулаў аб літаратурным і тэатральным жыцці грамадства, стаў 

фарміравацца жанр крытычнага артыкула, літаратурнай і тэатральнай рэцэнзіі. 

Сучасная эпоха ў дастатковай ступені трансфармавала прысутнасць мастацтва ў 

газетах, часопісах, інтэрнэт-выданнях, што звязана, з аднаго боку, з іншай 

чытацкай сітуацыяй, а з другога – са становішчам мастацтва. Сфарміраваўся 

медыйны арт-дыскурс, у якім вылучаюцца два самастойныя напрамкі: арт-

журналістыка і літаратурна-мастацкая крытыка. 

Арт-журналістыка рэпрэзентуе мастацкі твор для масавай аўдыторыі, каб 

ён быў зразумелым для большасці, у літаратурна-мастацкай крытыцы 

спецыялізаваныя публікацыі пра мастацтва адрасуюцца экспертнай 

супольнасці. Аднак дзейнасць і арт-журналіста, і крытыка звязана з аналізам, 

ацэнкай і інтэрпрэтацыяй мастацкага твора. 

Любы мастацкі твор уяўляе сабой не толькі складаную сістэму вобразаў і 

знакаў, але і ўласна аўтарскую задуму, унутраны канфлікт і матывы. Задача 

інтэрпрэтатара – растлумачыць схаваныя сэнсы для аўдыторыі, рэпрэзентаваць 

мастацкі твор у пэўным гісторыка-сацыяльным кантэксце. Інтэрпрэтацыя 

пачынаецца з пазнання мастацкага твора, яго ўспрымання на эмацыйным 

узроўні і залежыць ад аб’ектыўных ведаў і жыццёвага досведу інтэрпрэтатара, 

таму не выпадкова, што адзін і той жа твор, прачытаны або ўбачаны чалавекам 

на розных этапах жыццёвага шляху, успрымаецца і інтэрпрэтуецца ім па-

рознаму. 

Інтэрпрэтацыя запатрабаваная ў розных навуках (асабліва ў 

гуманітарных), вылучаюцца асобныя яе галіны, напрыклад , даследчык 

Р. Салганік прапанаваў тэрмін «інтэрпрэтацыйная стылістыка». Інтэрпрэтацыя 

шырока вывучалася ў літаратуразнаўстве, у рускім літаратуразнаўстве 

метадалогію інтэрпрэтацыі тэкста развіваў М. Бахцін, з пункту гледжання 

семіётыкі разглядаў інтэрпрэтацыю У. Эка. Аднак даследаванняў, якія 

разглядалі б інтэрпрэтацыю мастацкага твора ў медыйным арт-дыскурсе як 

філасофскую катэгорыю не існуе, як і фундаментальных прац адносна аднаго з 

сегментаў беларускага медыйнага арт-дыскурсу – арт-журналістыкі.  

Актуальнасць дадзенай тэмы абумоўлена неабходнасцю даследавання 

інтэрпрэтацыі, інтэрпрэтацыйных стратэгій як формаў праяўлення 

тыпалагічнага і індывідуальнага ў асэнсаванні мастацкага твора. Актуальнасць 
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узрастае ў сувязі з трансфармацыяй ацэначнай парадыгмы ў медыйным арт-

дыскурсе. Асаблівасць журналісцкага арт-тэксту – эстэтычная ацэначнасць. 

Менавіта ўстаноўка на фарміраванне і выражэнне эстэтычнай ацэнкі ў значнай 

ступені вызначае імкненне аўтара медыятэксту аналізаваць і інтэрпрэтаваць 

мастацкія з’явы. 

З актуальнасцю звязана і яе навуковая навізна: інтэрпрэтацыя 

раглядаецца як метад і спосаб разумення сэнсу мастацкага твора, вылучаюцца 

асноўныя інтэрпрэтацыйныя стратэгіі і аналізуюцца персанальныя 

інтэрпрэтацыйныя стратэгіі вядучых арт-журналістаў. Звернем увагу на тое, 

што ў масавых выданнях мастацкі твор пераўтвараецца ў камерцыйны тавар, 

які прасоўваецца як прадукт культуры. Камерцыйны складнік нярэдка дамінуе 

ў падобных матэрыялах над эстэтычным, што ўплывае на аналіз і 

інтэрпрэтацыю мастацкага твора.   

Такім чынам, узнікае неабходнасць абагульніць і сістэматызаваць вынікі 

ранейшых даследаванняў, якія адносіліся да літаратуразнаўства, каб вылучыць 

асаблівасці інтэрпрэтацыі мастацкага твора ў беларускім медыйным арт-

дыскурсе, правесці самастойнае даследаванне па выяўленню асноўных 

інтэрпрэтацыйных стратэгій. Адзначым, што пры даследаванні мы 

выкарыстоўвалі не толькі класічны герменеўтычны падыход да інтэрпрэтацыі, 

сутнасць якога заключаецца ў разуменні суб’екта (аўтара), які стварыў тэкст, 

дадзены падыход неабходны ў працэсе аналізу мастацкага твора як цэласнага 

выказвання, але і аксіялагічны падыход, які дазваляе выявіць зместавы бок 

мастацкага твора праз катэгорыю каштоўнасці.    

Аб’ектам даследавання з’яўляецца інтэрпрэтацыя мастацкага твора 

(літаратурнага твора, фільма, спектакля) у беларускім медыйным арт-дыскурсе, 

прадметам – інтэрпрэтацыйныя стратэгіі і падыходы да інтэрпрэтацыі.  

Мэта даследавання – выявіць асноўныя характарыстыкі і механізмы 

працэсу інтэрпрэтацыі мастацкага твора ў беларускім медыйным арт-дыскурсе. 

Для паспяховай рэалізацыі мэты ў магістарскай дысертацыі вырашаюцца 

наступныя задачы:   

1. Даследаваць інтэрпрэтацыю як філасофскую катэгорыю і метад 

пазнання;  

2. Даць характарыстыку медыйнаму арт-дыскурсу і размежаваць 

паняцці «арт-журналістыка» і «літаратурна-мастацкая крытыка»;  

3. Разглядзець мастацкі твор як асноўны рэсурс інтэрпрэтацыі ў 

беларускім медыйным арт-дыскурсе;   

4. Ахарактарызаваць ключавыя жанры арт-журналістыкі і 

літаратурна-мастацкай крытыкі (агляд і рэцэнзію);  
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5. Вылучыць асноўныя інтэрпрэтацыйныя стратэгіі ў беларускім 

медыйным арт-дыскурсе і разглядзець інтэрпрэтацыю з аксіялагічнага пункту 

гледжання; 

6. Вызначыць аўтарскія камунікатыўныя і інтэрпрэтацыйныя стратэгіі 

кінааглядальніка партала afisha.tut.by Г. Яфрэменка, тэатральнага аглядальніка 

газеты «СБ. Беларусь сегодня» В. Пепяляева і літаратурнага аглядальніка 

газеты «СБ. Беларусь сегодня» Л. Рублеўскай з пункту гледжання 

камунікатыўна-эстэтычнай значнасці. 

Поле даследавання інтэрдысцыплінарнае, бо яно ўбірае ў сябе поле 

журналістыкі (інтэрпрэтацыя мастацкага твора), поле філасофіі (катэгорыі 

«пазнанне», «аб’ектыўнасць» і «суб’ектыўнасць»), поле аксіялогіі (катэгорыя 

«каштоўнасць»), поле мастацтвазнаўства (унутраная будова мастацкага твора, 

аналіз стану сучаснага мастацтва). 

Эмпірычную базу магістарскага даследавання склалі 100 рэцэнзій і 

аглядаў у такіх выданнях, як газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», часопіс 

«Мастацтва», інтэрнэт-выданні afisha.tut.by, onliner.by і інфармацыйнае 

агенцтва Sputnik за перыяд 2018 – студзень-люты 2020 гг.  

Былі абраны наступныя метады даследавання: апісальны, 

кампаратыўны, кантэнт-аналіз, дыскурс-аналіз, абагульненне, індукцыя і 

дэдукцыя. 

Асновы навуковай базы закладзены ў тэарэтычных працах філосафаў і 

тэарэтыкаў мастацтва Э. Бэці [10], У. Эка [69], П. Шондзі [75], Э. Д. Хірша [73, 

74], М. Бахціна [8, 9] і інш. Таксама былі выкарыстаны даследаванні Т. Арловай 

[35-40], Н. Цветавай [66-68], Н. Гаранінай [16], Ю. Борава [11], Н. Агафонавай 

[2, 3], Ю. Гаварухінай [17], Н. Сімбірцавай [54, 55], выкладчыкаў кафедры 

літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі А. Кавалеўскага [22-

24], Л. Саянковай-Мяльніцкай [49, 50] і інш. 

Вынікі апрабацыі. Асноўныя палажэнні даследавання выкладзены ў 

артыкуле, апублікаваным у выданні, уключаным у пералік навуковых выданняў 

ВАК Беларусі – «Журнал Белорусского государственного университета. 

Журналистика. Педагогика». Таксама вынікі даследаванняў былі прадстаўлены 

на наступных канферэнцыях: 74-ая, 76-ая і 77-ая навуковая канферэнцыя 

студэнтаў і аспірантаў БДУ «Беларуская журналістыка»; IV Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Слова ў кантэксце часу», прысвечаная 

90-годдзю доктара філалагічных навук прафесара Аркадзя Іосіфавіча 

Наркевіча; Міжнародная канферэнцыя «Журналистика в 2018 году: творчество, 

профессия, индустрия» (Масква); ІІ Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя «Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и 

медиаиндустрия»; 18-я і 19-я Міжнародная канферэнцыя студэнтаў, 
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магістрантаў і аспірантаў «Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи» (Санкт-Пецярбург);  Міжнародны моладзевы навуковы форум 

«Ломоносов-2019» (Масква); Рэспубліканская навукова-практычная інтэрнэт-

канферэнцыя «Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации» (Гродна); 

студэнцкі навуковы форум FIKIT_SCIENCE (Гродна); ХХІ Рэспубліканская 

навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных (Брэст); ІІІ Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя «Медиачтения СКФУ» (Стаўрапаль); 

XХІ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Журналистика-2019: 

состояние, проблемы, перспективы», прысвечаная 75-годдзю факультэта 

журналістыкі; Усерасійская навукова-практычная канферэнцыя аспірантаў і 

студэнтаў «Проблемы массовой коммуникации: новые подходы» (Варонеж); 

XV Міжнародныя Карскія чытанні (Гродна); Рэспубліканская навукова-

практычная канферэнцыя «Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую 

эпоху: ад лакальнай  праблематыкі  да  інфармацыйнай  бяспекі  дзяржавы». 

Практычнае значэнне заключаецца ў тым, што праведзены аналіз і 

зробленыя па ім высновы будуць карыснымі для журналістаў, якія працуюць у 

сферы арт-журналістыкі. Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца для 

распрацоўкі асобнага раздзелу па інтэрпрэтацыі ў праграме вучэбнага курса па 

арт-журналістыцы і літаратурна-мастацкай крытыцы, складання вучэбна-

метадычнага комплекса, а таксама для далейшага навуковага распрацоўвання ў 

навукова-тэарэтычных працах.  

Структура магістарскай дысертацыі ўключае ў сябе ўводзіны, тры главы, 

заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры, дадаткі. 
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ГЛАВА 1 

ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНЫ МЕТАД 

ПРАЧЫТАННЯ МАСТАЦКАГА ТВОРА 

 

 

1.1 Тэорыя інтэрпрэтацыі мастацкага твора 

 

 

Сёння адбываецца радыкальная пераарыентацыя культуры, змяняюцца як 

уяўленні аб сістэме і іерархіі каштоўнасцей, так і адносіны да традыцыйнай 

культуры, трансфармуюцца паняцці «мастацкі вобраз», «успрыняцце 

мастацкага тэксту», якія пераасэнсоўваюцца ў літаратурна-мастацкай крытыцы 

і арт-журналістыцы. У сітуацыі змены культурных парадыгм, а не проста 

стылю, галоўнай «дзеючай асобай» становіцца аўтарская інтэрпрэтацыя, якая 

ажыццяўляе волю аўтара за межамі яго твора.  

Да паняцця інтэрпрэтацыі можна падысці з розных пазіцый. Па-першае, 

«інтэрпрэтацыя – гэта нарошчванне на асноўны аўтарскі сэнс іншых, 

дадатковых сэнсаў, якія абумоўлены комплексам сацыяльна-гістарычных і 

індывідуальна-псіхалагічных прычын. Па-другое, інтэрпрэтацыя – гэта 

ўстанаўленне множнасці сэнсаў, да бясконцасці, абмежаванае толькі 

магчымасцямі чытача» (тут і далей пераклад наш – Н. Т.) [60, с. 52]. Па-трэцяе, 

інтэрпрэтацыю прынята лічыць філасофскай катэгорыяй. «Прадстаўнікі розных 

філасофскіх школ, плыняў, накірункаў і сёння спрабуюць выявіць сутнасць і 

значэнне, межы і функцыянальныя магчымасці інтэрпрэтацыі ў розных 

аспектах: працэс мыслення, навуковы метад, універсальны спосаб пазнання 

свету, экзістэнцыянальны модус прысутнасці чалавека ў быцці, метад 

канструявання сацыяльнай рэальнасці» [1, с. 4].  

Інтэрпрэтацыю разглядаюць і як вытлумачэнне літаратурнага твора, 

спасціжэнне яго сэнсу, ідэі, канцэпцыі. Інтэрпрэтацыя ажыццяўляецца як 

«пераафармленне мастацкага зместу, гэта значыць пры дапамозе яго перакладу 

на паняційна-лагічную (літаратуразнаўства і асноўныя жанры літаратурнай 

крытыкі), лірыка-публіцыстычную (эсэ) або на іншую мастацкую мову 

(графіка, тэатр, кіно і іншыя віды мастацтва)» [28, с. 127-128].  

В. Халізеў выказвае сцвярджэнне, што інтэрпрэтацыя – «не столькі 

здабыванне ведаў, колькі пераклад ранейшых “сэнсаў” (навуковых, 

светапоглядных, мастацкіх) на іншую, больш абстрактную мову» [65, с. 50]. 

Калі падсумаваць розныя меркаванні, то атрымліваецца, што інтэрпрэтацыя 

(ад лац. іnterpretatio – «тлумачэнне») – гэта тэарэтыка-пазнавальная катэгорыя, 

метад навуковага пазнання, накіраваны на разуменне ўнутранага зместу 
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аб’екта, які інтэрпрэтуецца, праз вывучэнне яго знешніх праяў (знакаў, 

сімвалаў, жэстаў, гукаў і інш). Інтэрпрэтацыя з’яўляецца абавязковым 

складнікам у агульным працэсе ўспрымання, які пачынаецца з узроўню 

прадметнай суаднесенасці выказвання з аб’ектамі рэальнасці, з іх пазнавання.  

Інтэрпрэтацыя займае цэнтральнае месца ў метадалогіі гуманітарных 

навук, дзе працэдура выяўлення сэнсу і значэння вывучаемага аб’екта 

з’яўляецца стратэгіяй даследчыка, запатрабаваная яна ў розных галінах, у тым 

ліку і ў мастацтве. Аднак сваю тэарэтычную распрацоўку дадзеная тэма 

атрымала ў літаратуразнаўстве, таму ў нашым даследаванні мы будзем 

абапірацца менавіта на яе. Інтэрпрэтацыя цесна звязана з герменеўтыкай – 

мастацтвам талкавання і разумення тэкстаў, таму першапачатковым прадметам 

герменеўтыкі з’яўляюцца тэксты, у першую чаргу літаратурныя, аддаленыя ад 

інтэрпрэтатара культурнай, моўнай, гістарычнай і часавай дыстанцыяй.  

Разуменне тэкста мае аб’ектыўны і суб’ектыўны бок. Выражэннем 

аб’ектыўнага бока разумення з’яўляецца граматычная, а суб’ектыўнага – 

псіхалагічная інтэрпрэтацыя. Разуменне ёсць узаемабыццё гэтых момантаў. 

Пасля выяўлення двух бакоў у працэсе разумення тэксту нямецкі філосаф 

Ф. Шлейермахер адначасова выявіў і чатыры спосабы талкавання твора: 

аб’ектыўна-гістарычны, аб’ектыўна-дывінатарскі, суб’ектыўна-гістарычны і 

суб’ектыўна-дывінітарскі. Ён сфармуліраваў асноўную мэту герменеўтычнага 

метаду: зразумець аўтара і яго працу лепш, чым ён бы яго зразумеў [29, с. 25-

35]. Для Ф. Шлейермахера інтэрпрэтацыя – гэта мастацтва разумення чужога 

маўлення з мэтай правільнага паведамлення другім адлюстраванага ў думках 

інтэрпрэтатара зместу. 

Італьянскі філосаф Э. Бэці займаўся распрацоўкай тэорыі інтэрпрэтацыі, 

абапіраўся на традыцыйнае разуменне герменеўтыкі як тэорыі інтэрпрэтацыі, 

захоўваў метадалагічнае значэнне катэгорыі разумення і не прымаў яе 

анталагічнага талкавання. Ён лічыў, што, па-першае, гэта тэорыя інтэрпрэтацыі 

павінна вывучаць разуменне як эпістэмалагічную праблему, па-другое, 

даследаваць працэс інтэрпрэтацыі як працэс пазнання і, па-трэцяе, 

прадугледжваць суаднесенасць з прынцыпамі герменеўтыкі, то бок 

фарміраваннем такой метадалагічнай сістэмы, якая распаўсюджвалася б на 

розныя галіны гуманітарных ведаў і дазваляла б выбіраць сэнсы дзеля 

дасягнення аб’ектыўнасці інтэрпрэтацыі.  

Даследчык вылучыў чатыры асноўныя прынцыпы, або каноны, 

інтэрпрэтацыі. Іх галоўная мэта – гарантаваць аб’ектыўнасць інтэрпрэтацыі. 

Два каноны адносяцца да аб’екта інтэрпрэтацыі, а два – да суб’екта. Канон 

аўтаноміі інтэрпрэтаванага аб’екта мае на ўвазе, што інтэрпрэтатар павінен 

дыстанцыравацца ад уласнай суб’ектыўнасці, якая можа сказіць карэктнасць 
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інтэрпрэтацыі, іншымі словамі, сэнс павінен не «ўносіцца», а «выносіцца». 

Канон цэласнасці, або сэнсавай звязанасці, патрабуе ад інтэрпрэтатара 

суаднясення часткі і цэлага для высвятлення сэнсу растлумачанага аб’екта. 

Канон актуальнасці разумення патрабуе ад інтэрпрэтатара здольнасць 

перанясення чужой думкі ў актуальнасць уласнага гістарычнага жыцця. Канон 

герменеўтычнай сэнсавай адпаведнасці, або адэкватнасці разумення, мае 

на ўвазе адкрытасць інтэрпрэтатара аўтару, які стварыў твор, неабходнасць 

наладзіць сябе на сугучнасць з думкай аўтара, што мяркуе «шырыню гарызонту 

інтэрпрэтатара, якая спараджае блізкі, кангеніяльны з аб’ектам інтэрпрэтацыі 

стан духу» [10, с. 74]. Па сутнасці, кожны канон уяўляе сабой 

алгарытмізаваную паслядоўнасць інтэрпрэтацыйнай дзейнасці на шляху да 

цэласнага аналізу. 

Калі першапачаткова ў герменеўтыцы аб’ектам разумення з’яўляўся 

тэкст, то пасля даследчыкі сышліся на думцы, што аб’ектам трэба лічыць яго 

аўтара, а герменеўтыка асэнсоўвала такім чынам сам акт разумення. У выніку 

нямецкі тэарэтык мастацтва П. Шондзі адзначыў у герменеўтыцы пяць 

істотных момантаў: 

- прадметам інтэрпрэтацыі становіцца суб’ектыўная дзейнасць 

аўтара, яго разуменне і стаўленне да тэксту;  

- канкрэтна-гістарычныя адрозненні разглядаюцца як часовыя і 

адносныя формы, ад якіх у працэсе разумення можна абстрагавацца;  

- узнікае тэарэтычны інтарэс да праблемы герменеўтычнага кола: 

пазнанне асобнага ўтрымлівае ў сабе пазнанне цэлага;  

- адмаўляецца метад падсумоўвання;  

- вылучаецца тыпалогія інтэрпрэтацыі: гістарычнае разуменне 

накіравана на ўтрыманне, граматычнае – на форму і гаворку, духоўнае – на дух 

аўтара і яго эпохі [75, с. 24-25]. 

Вопыт герменеўтыкі вельмі істотны, так як гэта філасофскае вучэнне аб 

інтэрпрэтацыі. Даследчык Ю. Бораў адзначаў, што яно вылучае праблему таго, 

што неабходна ўбачыць за творам: аўтарскую асобу, пытанні сучаснай эпохі 

або рэальнасць гістарычнай эпохі, якая спарадзіла гэты твор, культурную 

традыцыю; герменеўтыка дае метадалагічныя прыёмы інтэрпрэтацыі, арыентуе 

на выяўленне канкрэтна-гістарычнага зместу культуры, накіроўвае 

інтэрпрэтатара на неэмпірычны, цэласны, канцэптуальна-філасофскі падыход 

да твора [11, с. 28]. Эфектыўнай апорай на метадалагічны вопыт не толькі 

герменеўтыкі, як інструмента інтэрпрэтацыі, але і аксіялогіі, як агульнай тэорыі 

каштоўнасцей і арсенала навукова абгрунтаваных крытэрыяў ацэнкі. 

Тэарэтычнымі даследаваннямі працэсу чытання і ролі чытача ў 

спасціжэнні сэнсу мастацкага тэксту займаліся такія вучоныя ў вобласці 
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герменеўтыкі, як М. Хайдэгер і Х.-Г. Гадамер, і даследчыкі ў галіне 

рэцэптыўнай эстэтыкі В. Ізер і Х. Яус. Згодна тэорыі Х.-Г. Гадамера, 

«разуменне мае структуру пытанне-адказ: зразумець тэкст – значыць, зразумець 

пытанне, якое той тэкст ставіць, а не навязваць яму пабочнае» [12, с. 121]. 

Аднак межы інтэрпрэтацыі, па яго меркаванню, вялікія, бо падчас чытання 

непазбежна адбываецца «нарошчванне сэнсаў». Такім чынам, інтэрпрэтацыя 

мяркуе множнасць раўназначных трактовак аднаго і таго ж тэксту. Гэта 

пацвярджаюць словы Х.-Г. Гадамера пра тое, што «ісціну не можа спазнаць і 

паведаміць нехта адзін» [14, с. 8]. 

Прадстаўнікі рэцэптыўнай эстэтыкі сваю ўвагу засяроджваюць на 

адзінстве «чытач – твор», адмаўляючыся ад прызнання аўтара. Для тлумачэння 

варыятыўнасці ўспрымання рэцыпіента В. Ізер у 1976 годзе ўводзіць паняцце 

«блукаючага пункту гледжання», які залежыць як ад індывідуальна-

псіхалагічных, так і сацыяльна-гістарычных характарыстык чытача. Дадзеныя 

характарыстыкі аказваюцца важнымі і для тлумачэння тэрміна «гарызонт 

чаканняў», які ўвёў Х. Яус. Гэта комплекс эстэтычных, сацыяльна-

палітычных, псіхалагічных і іншых уяўленняў, якія абумоўліваюць адносіны 

аўтара да грамадства, а таксама адносіны чытача да твора. «Рэканструкцыя 

гарызонту чакання, у якім твор ствараўся або ўспрымаўся ў мінулым» [21, 

с. 211], неабходна для таго, каб узнавіць гісторыю рэцэпцыі дадзенага тэкста і 

ўпісаць яго ў гістарычны працэс эвалюцыі. 

Дыялектыку разумення і тлумачэння французскі філосаф П. Рыкёр 

спрабуе ўдакладніць па аналогіі з дыялектыкай спасціжэння сэнсу тэкста пры 

яго прачытанні. Разуменне, на яго думку, гэта мастацтва спасціжэння знакаў, 

якія перадаюцца адной свядомасцю і ўспрымаюцца другой свядомасцю праз іх 

знешняе выражэнне (жэсты, паставы і, безумоўна, маўленне) [46, с. 3]. 

Асноўная задача інтэрпрэтатара – пераадолець дыстанцыю паміж эпохай 

мінулага, якой належыць тэкст, і актуальным часам самога інтэрпрэтатара. У 

працэсе гэтай камунікацыі адбываецца трансфармацыя суб’екта разумення 

сэнсаў: ён праз разуменне другога адкрывае разуменне самога сябе. Тым самым 

інтэрпрэтатар нібы «прысвойвае» тэкст і становіцца яго сучаснікам, а тэкст – 

яго асабістым. У якасці важных этапаў працэсу разумення можна вылучыць 

наступныя: 

- разуменне тэксту праз разуменне і асэнсаванне самога тэксту; 

- разуменне полісемантычнасці і шматузроўневасці тэксту; 

- акцэнтаванне на немагчымасці даць адзінае правільнае прачытанне, 

успрыняцце і разуменне тэксту; 

- усведамленне таго, што чалавек, які займаецца інтэрпрэтацыяй, сам 

становіцца крыніцай спараджэння і трансляцыі новых сэнсаў [54, с. 28]. 
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Ж.-П. Сартр у эсэ «Што такое літаратура?», абапіраючыся на сутнасць 

паняцця інтэрпрэтацыі, прызнаў за чытачом права на асобае спасціжэнне 

тэксту, даючы яму большую свабоду. Ж.-П. Сартр заўважыў, што «працэс 

пісьма мае на ўвазе працэс чытання. Чытанне – гэта высакародная згода паміж 

аўтарам і чытачом; яны аказваюць адно аднаму давер, разлічваюць адно на 

аднаго, і кожны патрабуе ад другога роўна столькі, колькі той патрабуе ад яго» 

[51, с. 55]. Такім чынам, Ж.-П. Сартр набліжаўся да прынцыпаў фенаменалогіі, 

маючы на ўвазе пад інтэрпрэтацыяй мастацкага твора сэнсаразуменне, пры 

гэтым пакідаючы апошняе слова за аўтарам тэксту, бо ў цэнтры заўсёды 

застаецца аўтар, які гэты тэкст стварае. У той жа час, без чытача, па 

меркаванню Ж.-П. Сартра, не можа функцыянаваць твор: «твор можа набыць 

закончанасць толькі пры чытанні, паколькі аўтар павінен даверыць каму-

небудзь іншаму абавязак закончыць тое, што ён распачаў» [51, с. 55]. У выніку 

ён даказвае, што «чытанне – гэта творчасць, якая накіроўваецца» [51, c. 56].  

Аднак Р. Барт у эсэ «Смерць аўтара» [7] разбурае інстытут аўтарства і не 

пагаджаецца з меркаваннем Ж.-П. Сартра. Р. Барт прапаноўвае ідэю, што 

аўтарскую задуму раскрыць немагчыма і замест таго, каб засяроджвацца на 

асобе аўтара і праз яе аналізаваць мастацтва, патрэбна сканцэнтравацца на 

сваім глядацкім досведзе і сваім унікальным успрыняцці, бо мастацтва не існуе 

як універсальнае выказванне, але ўзнаўляецца кожны раз пры прачытанні 

іншым чалавекам, то бок жыве выключна ў кантэксце ўжывання кім-небудзь, а 

не само па сабе. Па сутнасці, вынікае, што пасля таго, як твор быў прачытаны, 

успрыняты і праінтэрпрэтаваны аўдыторыяй, то ён аўтару больш не належыць, 

што і з’яўляецца «смерцю аўтара». 

Інтэрпрэтацыю можна разглядаць як від творчай дзейнасці ў працэсе 

тлумачэння сэнсу мастацкага твора. Спрабуючы зразумець твор, інтэрпрэтатар 

імкнецца зразумець і аўтара, які стварыў гэты твор, паглыбіцца ў яго задуму. 

«Працэс разумення прадстаўляецца ў выглядзе адчування, суперажывання 

думкам, пачуццям, намерам іншага аўтара. Аўтар цікавіць інтэрпрэтатара не як 

біяграфічная асоба, а як нейкая накіраваная энергія, якая пераплавіла 

індывідуальны сацыяльны вопыт у творы мастацтва» [48, с. 67]. 

Інтэрпрэтатар, па меркаванню Ю. Гаварухінай, першапачаткова знаходзіцца ў 

сітуацыі дыялога, які канструіруецца, як мінімум, двумя пытаннямі, якія 

сыходзяць ад яго і ад аб’екту інтэрпрэтацыі [17, с. 72]. Такі пункт гледжання 

знаходзім і ў М. Бахціна, які сцвярджае, што «сэнсы – гэта адказы на пытанні» 

[9, с. 350], а Х.-Г. Гадамер указваў, што «ў разуменні заўсёды ёсць месца нешта 

кшталту прымянення падлеглага разуменню тэксту ў той сучаснай сітуацыі, у 

якой знаходзіцца інтэрпрэтатар» [15, с. 365].  
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Такім чынам, мэтазгодна паставіць знак роўнасці паміж паняццямі 

«інтэрпрэтацыя» і «разуменне». Разуменне – гэта раскрыццё менавіта таго 

сэнсу, які закладзены ў творы аўтарам, а інтэрпрэтацыя – знаходжанне свайго 

сэнсу інтэрпрэтатарам. Інтэрпрэтацыя з’яўляецца выпрацоўкай сваіх адносін да 

ўспрымаемага твора і выражэннем гэтых адносін. Сутнасць разумення 

заключаецца ў спасціжэнні пэўнага ўзроўню твора. Інакш кажучы, у выпадку, 

калі чытач зразумеў сэнс некаторага паведамлення, то гутарка ідзе пра сэнс, які 

ўклаў у яго аўтар, а ў выпадку, калі быў знойдзены ў паведамленні і свой сэнс 

(у дапаўненне да аўтарскага), то гэта ўжо інтэрпрэтацыя.  

Даследчык А. Кавалеўскі вылучае дзве мадэлі разумення мастацкага 

твора. «Першая, звязаная з разуменнем у непасрэдным яго значэнні, 

прадугледжвае рэцэпцыю і ўсведамленне чытачом менавіта таго, што хацеў 

сказаць аўтар у творы, і другая – інтэрпрэтацыйная: канцэпт і структура таго, 

што ўжо падвергнута разуменню і так ці інакш усвядомлена, задаюцца не 

аўтарам, а чытачом (інтэрпрэтатарам). Ажыццяўленне кожнай мадэлі 

разумення патрабуе шырокага і глыбокага тэзаўруса, гэта значыць 

перадумоўных комплексных ведаў у розных галінах гуманітарнай думкі, бо ад 

характару перадумоў у многім залежыць тое, якім чынам успрымецца і 

зразумеецца твор» [24, с. 124].   

Па меркаванню А. Кавалеўскага, імкнучыся растлумачыць тэкст, 

інтэрпрэтатар выбірае механізм інтэрпрэтацыі, у якім рэчышчы ён хоча 

разглядзець мастацкі твор. Калі ў культуралагічным, то полісемантычнасць 

твора разглядаецца як трансфармацыя сэнсаў у розных культурных сістэмах і 

практыках. Калі з лінгвістычнага боку, то апісваюцца і тлумачацца спосабы 

дасягнення мастацкай вобразнасці праз выяўленчыя сродкі. Тым не менш, 

«інтэрпрэтатар, застаючыся перш за ўсё чытачом, абапіраецца на тэкст, які ўжо 

існуе і ў якім зафіксавана менавіта аўтарскае паведамленне, прасякнутае 

аўтарскім асэнсаваннем; інтэрпрэтатар, у сваю чаргу, не можа пазбегнуць акта 

ўспрымання, які з’яўляецца першым крокам на шляху спасціжэння твора, 

менавіта на ўспрыманні раскрываецца сутнасная рэалізацыя тэксту» [23, с. 85]. 

Аднак існуе адносная розніца паміж паняццямі «інтэрпрэтацыя» і 

«аналіз» – усебаковым разборам, разглядам асобных састаўных частак твора, – 

таму іх неабходна размежаваць. Мэта аналізу – зразумець, як пабудаваны твор, 

як светапогляд аўтара вызначае ідэю твора, тэматыку, асаблівасці сюжэта, 

кампазіцыі і мастацкай мовы, зразумець, чаму аўтар выкарыстаў тыя ці іншыя 

мастацкія сродкі. Аналіз – гэта шлях ад зместу да формы, ад задумы да яе 

ўвасаблення.  

Аналіз шматбаковы, недарэмна вылучаюць цэласны, структурны, 

кантэкстуальны аналізы, у якіх мастацкі твор разглядаецца ўсебакова 
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(пачынаючы ад ідэі і заканчваючы сродкамі мастацкай выразнасці). У выніку 

аналізу ствараецца некаторая тэарэтычная мадэль мастацкага твора. Аналіз 

з’яўляецца важнай і адметнай характарыстыкай літаратурна-мастацкай 

крытыкі, дзе мастацкі твор прадстаўляецца як частка культуры, выяўляюцца 

тэндэнцыі развіцця мастацтва, раскрываюцца мастацкія асаблівасці твора.  

Інтэрпрэтацыя ў адрозненне ад аналізу – гэта шлях ад формы да зместу, 

ад твора – да цэласнага тэксту. Інтэрпрэтацыя грунтуецца на першасным 

успрыманні твора, асацыяцыях, якія пры гэтым узнікаюць, выяўленні аўтарскай 

пазіцыі, на мастацкіх дэталях, якія дапамагаюць патлумачыць пэўныя вобразы 

ці з’явы. У інтэрпрэтацыі твор – гэта таямніца, поўная схаваных сэнсаў, якія 

трэба знайсці і растлумачыць, гэта сінтэз, адзінства ўнутраных і знешніх 

сувязей. Як мы адзначалі раней, у аднаго твора можа быць некалькі 

інтэрпрэтацый.  

Вынікам інтэрпрэтацыі з’яўляецца рэфлексія, якая дапамагае ўбачыць, як 

адбываецца засваенне і цэласнае разуменне твора. Інтэрпрэтацыя спрыяе 

творчаму перастварэнню мастацкага твора ў медыятэксце. Такім чынам, аналіз і 

інтэрпрэтацыю мастацкага твора нельга цалкам супрацьпастаўляць. Практыка 

паказвае, што аналіз і інтэрпрэтацыя цесна ўзаемазвязаныя. Аналіз – гэта 

раскладанне твора і на аснове гэтага выяўленне яго як адзінага цэлага, а 

інтэрпрэтацыя з’яўляецца спасціжэннем сэнсу мастацкага твора, заснаванага на 

інтуіцыі. 

Наяўнасць у творы якога-небудзь пэўнага сэнсу, закладзенага аўтарам, не 

адмаўляецца, але колькасць інтэрпрэтацый ужо не абмяжоўваецца адной, а 

знаходзіцца ў прамой залежнасці ад чытача. Узнікае праблема адэкватнасці 

інтэрпрэтацыі. Нельга адмаўляць магчымасць рэалізацыі мноства 

інтэрпрэтацый, але адрозненні, якія паміж імі існуюць, не абвяргаюць факт 

наяўнасці ў іх неабходнага падабенства, рэалізаванага ў адлюстраванні 

найбольш істотных аспектаў інтэрпрэтаванага твора. Менавіта гэтыя рысы і 

будуць аб’ектыўнай сэнсавай інфармацыяй, якая паспяхова перадаецца падчас 

дыялога аўтара і інтэрпрэтатара.  

Для дасягнення найбольш адэкватнай інтэрпрэтацыі рэцыпіенту трэба 

максімальна наблізіцца да аўтарскай інтэнцыі, распазнаць аўтарскі намер. Так, 

па словах амерыканскага культуролага і літаратурнага крытыка Э. Д. Хірша, 

менавіта прызнанне аўтарытэтнасці аўтара з’яўляецца асноўным паказчыкам 

дакладнасці інтэрпрэтацыі. Даследчык лічыў, што існуе працэс дэканструкцыі, 

у выніку якога рэалізуюцца самастойныя, часам прынцыпова розныя 

інтэрпрэтацыі і рэканструкцыі, калі ўсе адвольныя інтэрпрэтацыі павінны 

абавязкова быць суаднесеныя з задумай аўтара.  
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Вялікая колькасць інтэрпрэтацый, па меркаванню Э. Д. Хірша, валодае і 

нейкай агульнасцю, якая вызначаецца як «арыгінальнае ядро», «цэнтр 

аўтарскага намеру» [74, с. 8]. Ядро аўтарскага намеру можа быць прадстаўлена 

як аснова твора, гэта тыя вобласці, якія найбольш прамалінейна рэалізуюць 

перадачу сэнсавай інфармацыі, у якіх адхіленне ад аўтарскай інтэнцыі і свабода 

інтэрпрэтацыі мінімальна магчымыя. Ядро аўтарскага намеру таксама можна 

суаднесці з сэнсавым ядром твора, паколькі найбольш важныя для аўтара сэнсы 

павінны захоўвацца пры перадачы.  

У якасці асновы дакладнай інтэрпрэтацыі даследчык вылучае «прынцып 

аўтарскай аўтарытэтнасці», які непарыўна звязаны з сэнсавым складнікам 

твора, паколькі «сэнс – гэта тое, што прадстаўлена тэкстам, што збіраўся 

ажыццявіць аўтар, выкарыстоўваючы пэўную знакавую паслядоўнасць» 

[73, с. 79-80]. Такім чынам, аўтар непрыметна прысутнічае ў творы, накіроўвае 

інтэрпрэтатара да эксплікацыі неабходных сэнсаў і да стварэння сэнсавых 

структур пры дапамозе арганізацыі твора, у якім закладзены «вектар 

асэнсавання». Задача інтэрпрэтатара ў дадзеным выпадку зводзіцца да 

«прытрымлівання ўздоўж гэтага вектару і вылучэння закладзенага аўтарам 

сэнсу» [60, с. 49].  

У літаратуразнаўстве ўведзены тэрміны, якія павінны замацаваць ідэю 

балансу аўтарскага і чытацкага сэнсаў у тлумачэнні твора. В. Халізеў кажа пра 

дыяпазон інтэрпрэтацыі, І. Есаулаў – пра спектр адэкватнасці ў тлумачэнні 

твора. Заставацца ў межах гэтага спектра – значыць не прымаць якую-небудзь 

адну інтэрпрэтацыю як адзіна магчымую, але дапускаць некалькі «правільных» 

і карэктных. Крытэрыямі для вызначэння межаў служаць наступныя аспекты: 

блізасць да пазіцыі «ідэальнага чытача»; арыгінальнасць суджэння аб творы, 

непадобная да папярэдніх, але якая не выклікае дысананс з мастацкім светам 

твора; «дыялог згоды», дасягнуты ў выніку духоўнай сустрэчы аўтара з 

чытачом [60, с. 52-53]. 

Даследчыца А. Ткачэнка звяртае ўвагу на тое, што ёсць узорны чытач і 

эмпірычны [60, с. 50]. Эмпірычны чытач выкарыстоўвае тэкст для 

размяшчэння сваіх уласных эмоцый, якія існуюць па-за тэкстам. Аўтар пры 

стварэнні тэксту арыентуецца на іншы тып чытачоў – узорных, ідэальных, – 

якія сочаць за сюжэтам і перажываюць эмоцыі, на якія разлічваў аўтар. 

Паняцце «ідэальны чытач» у некаторай ступені абараняе тэкст ад мноства 

інтэрпрэтацый: «чытач не можа выкарыстоўваць тэкст так, як яму, чытачу, 

хочацца, але толькі так, як сам тэкст хоча быць выкарыстаным» [69, с. 21].  

У сваю чаргу, даследчык М. Страганаў падзяляў усіх чытачоў на 

прафесіяналаў і непрафесіяналаў. «Прафесіяналы (чытачы-пісьменнікі) і 

непрафесіяналы (аўдыторыя) звязаныя з дапамогай чытача-пасрэдніка» [57, 
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c. 43]. Пасрэднікі могуць быць двух тыпаў: абслугоўваюць мастацкі працэс 

(інтэрпрэтатары – крытык, арт-журналіст, літаратуразнаўца, мастацтвазнаўца) і 

ажыццяўляюць пераклад на мову іншага мастацтва (рэжысёр, сцэнарыст, 

мастак, кампазітар). 

Крытык і арт-журналіст у нашым выпадку з’яўляюцца адначасова і 

чытачом (гледачом) мастацкага твора, і яго інтэрпрэтатарам. Іх галоўная мэта – 

паменшыць культурную і моўную дыстанцыю, стварыць медыятэкст, які стане 

правадніком паміж мастацкім творам і чытачом. Крытыкі і арт-журналісты 

праводзяць над творам шэраг аперацый, яны «прапускаюць яго праз сябе, 

пераасэнсоўваюць яго і інтэрпрэтуюць, абапіраючыся на сацыяльную, 

культурную (духоўную ў шырокім сэнсе) парадыгму, дасведчанасць і вопыт» 

[22, c. 201].  

Інтэрпрэтацыя – гэта важны этап у разуменні мастацкага твора. Сёння 

актуалізуецца не толькі герменеўтычны падыход да інтэрпрэтацыі, сутнасць 

якога заключаецца ў разуменні суб’екта (аўтара), які стварыў тэкст, але і 

аксіялагічны падыход, які дазваляе выявіць зместавы бок мастацкага твора 

праз катэгорыю каштоўнасці. І герменеўтычны, і аксіялагічны падыходы 

неабходныя ў працэсе аналізу мастацкага твора як цэласнага выказвання. 

Улічваючы мадыфікацыйныя працэсы, якія адбываюцца ў беларускім 

медыйным арт-дыскурсе ў цэлым і ў сучасным мастацтве ў прыватнасці, то 

роля аксіялагічнага падыходу да інтэрпрэтацыі толькі ўзмацняецца.  

 

 

1.2 Медыйны арт-дыскурс: агульная характарыстыка 

 

 

Сучасны медыйны арт-дыскурс прынята разумець як інструмент 

мастацтва ў беларускіх СМІ, але ў першую чаргу неабходна даць азначэнне 

паняццю «медыйны арт-дыскурс». Па азначэнні даследчыцы Н. Цветавай, 

медыйны арт-дыскурс – гэта «гіпертэкст, фенаменалагічнымі 

характарыстыкамі якога можна лічыць адкрытасць, якая з’яўляецца вынікам 

актуалізацыі прынцыпу дыялагічнасці як прынцыпу шчаплення тэкстаў-рэплік 

у адказ на тэкст, які прэзентуе інфармацыйную нагоду; політапічнасць 

(шматтэмнасць), бо мастацтва (мастацкая культура) – гэта любая дзейнасць, 

накіраваная на стварэнне эстэтычна выразных формаў» [66, с. 188].  

Н. Цветава адзначае, што «медыйны арт-дыскурс пастаянна 

мадэрнізуецца: яго тэмавая разнастайнасць рэдуцыруецца, элакутыўная форма 

страчвае дасканаласць, прафесійныя патрабаванні да адрасата зніжаюцца, у 

папулярных масавых выданнях арт-тэмы набываюць статус факультатыўных» 
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[67, с. 232]. Сёння медыйны арт-дыскурс прадстаўлены двума сегментамі, 

кожны з якіх характарызуюцца ўласнай задачай: літаратурна-мастацкая 

крытыка, якая звяртаецца да эстэтычных і маральных ідэалаў, прадстаўляе 

твор мастацтва як частку культуры, і арт-журналістыка, якая займаецца не 

толькі зборам і трансляцыяй інфармацыі пра падзеі, тэмы і тэндэнцыі ў развіцці 

сучаснага мастацтва, яго формах і жанрах, але і стымулюе спажывецкі інтарэс 

да арт-аб’ектаў, якія валодаюць пэўнай матэрыяльнай каштоўнасцю, 

адпавядаюць рэлаксацыйнаму стану адрасата або здольныя гэты стан 

правакаваць.  

Даследчыцы Г. Лазуціна і С. Распопава вылучаюць таксама культурна-

асветніцкую журналістыку [32], зверхзадачай якой з’яўляецца «ўдзел у 

прапагандзе і распаўсюджванні ў грамадстве высокіх культурных 

каштоўнасцей, выхаванне людзей на прыкладах сусветнай культуры» [45, 

с. 62]. Ядро гэтага дыскурснага сегменту – якасная аналітыка. На наш погляд, 

культурна-асветніцкая журналістыка займае памежнае становішча паміж 

літаратурна-мастацкай крытыкай і арт-журналістыкай. 

Арт-журналістыку прынята ўспрымаць як трансфармацыю літаратурна-

мастацкай крытыкі пад уплывам часу і патрэбаў аўдыторыі, таму ў першую 

чаргу неабходна даць уяўленне аб арт-журналістыцы, як яна звязана з 

літаратурна-мастацкай крытыкай, якія адрозненні і падабенствы паміж імі 

існуюць. Падобны аналіз дазволіць нам даць падрабязную характарыстыку 

медыйнаму арт-дыскурсу, у якім мы разглядаем інтэрпрэтацыю. 

Арт-журналістыку можна разглядзець наступным чынам: у першым 

выпадку – «арт-журналістыка ўспрымаецца выключна ў межах крытыкі, у 

другім – крытыка разглядаецца як састаўная частка арт-журналістыкі, у трэцім – 

крытыка і журналістыка процівапастаўляюцца адна адной» [61, c. 61]. Такім 

чынам, калі абапірацца на меркаванне даследчыцы тэатральнай журналістыкі 

Т. Арловай і пабудаваць лагічную схему крытыка – літаратурна-мастацкая 

крытыка – тэатральная, літаратурная або кінакрытыка – вобласць 

журналістыкі, то вынікае, што «крытыка пераходзіць у спецыфічны род 

журналістыкі» [37, с. 13]. 

Даследчыкі вылучылі арт-журналістыку ў самастойны від журналісцкай 

практыкі на мяжы ХХ-ХХІ стст., і на яе з’яўленне паўплывалі тры фактары: 

масавая культура, постмадэрнізм і кліпавае мысленне. Гэта аказала значны 

ўплыў на станаўленне і развіццё арт-журналістыкі. Ад масавай культуры яна 

ўзяла эпатажнасць, рэкламнасць, спалучэнне інфармацыйнай і рэкрэатыўнай 

функцый (інфатэймент). Масавая культура заклала ў арт-журналістыку 

наступныя прынцыпы: «шматтыражнасць, задавальненне масавага попыту, 

прывабліванне масавай аўдыторыі, прапанова паслуг для атрымання 
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максімальнага прыбытку» [61, c. 59]. Постмадэрнізм непасрэдна паўплываў на 

форму і будову тэксту: асаблівасцямі сталі выкарыстанне інтэртэксту, алюзій, 

рэмінісцэнцый, стылістычныя сродкі стварэння гульні з чытачом. Кліпавае 

мысленне задало тэндэнцыю для напісання простых для ўспрымання тэкстаў, 

на прачытанне якіх не трэба затрачваць шмат часу.   

Арт-журналістыка, як і літаратурна-мастацкая крытыка, па аб’екце 

рэпрэзентацыі падзяляецца на тэатральную журналістыку [37, 38], 

літаратурную журналістыку [6], музычную журналістыку, 

кінажурналістыку [49]. Кожны накірунак паасобку даследаваны і вывучаны 

такімі даследчыкамі, як Т. Арлова, Т. Курышава, І.  Шаўлякова, Л. Саянкова-

Мяльніцкая, М. Аляшкевіч. Замена слова «крытыка» побач з відам мастацтва на 

слова «журналістыка» звязана са зменамі паняццяў «аўтар», «тэкст», «чытач 

(глядач)», а таксама з трансфармацыяй сутнасці функцыянавання саміх 

выданняў.  

Як адзначыла Т. Арлова, канкурэнтная барацьба выданняў за рынак 

выклікала іх пераарыентацыю па наступных пазіцыях: змена рэдакцыйнай 

палітыкі, пераарыентацыя на другога чытача, змена формы выдання і жанравай 

палітры [38, с. 18]. Змянілася тэхналогія падрыхтоўкі журналісцкіх тэкстаў па 

розных пытаннях мастацтва. На змену прафесійным крытыкам прыйшлі арт-

журналісты, якія пішуць пра ўсе сферы мастацтва адначасова, таму яны 

павінны быць добрымі знаўцамі таго віду мастацтва, пра які пішуць 

медыяматэрыял, або быць адначасова прадстаўнікамі гэтага самага віду 

мастацтва, інакш тэма публікацыі будзе раскрыта павярхова. Крытык 

спецыялізуецца на адной вобласці мастацтва, аднак патрабаванні да валодання 

ведамі застаюцца тымі ж.  

Змянілася і аўдыторыя, бо з’явіўся чытач, выхаваны на ўзорах масавай 

культуры. Калі крытыка – гэта аналітычны від творчай дзейнасці, які мяркуе 

прадстаўленне мастацкага твора, яго кампетэнтную ацэнку, асэнсаванне і 

інтэрпрэтацыю ў разнастайнасці знешніх і ўнутраных сувязей і прызначаных 

для падрыхтаванага чытача, то арт-журналістыка сведчыць аб змене 

анталагічных параметраў літаратурна-мастацкай крытыкі, яна накіраваная на 

забаўляльнасць, скандальнасць, сенсацыйнасць.  

Сёння рэцэнзія ці агляд – гэта камерцыйны кантэнт, медыятэкст 

становіцца рэкламай, а сам мастацкі твор пераўтвараецца ў тавар, які 

«прадаецца» праз выданне, культурная падзея ўспрымаецца як рэкламная 

кампанія. У большасці выпадкаў такі падыход залежыць ад рэдакцыйных 

установак, аўтарскіх прыярытэтаў і аўдыторыі. Адрасат у такім выпадку ўжо не 

чытач, а спажывец, пакупнік абсалютна адкрытага і бессаромна назойлівага 

прадукту. Н. Цветава акцэнтуе ўвагу на тым, што рэцэнзія становіцца 
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дамінуючым жанрам у медыйным арт-дыскурсе, прытым гэта «твор новага 

тыпу рэцэнзента (па яго кампетэнтнасці і светаўспрыняццю, творчаму і 

жыццёваму досведу, па адносінах да этычных прынцыпаў, якія вызначаюць 

магчымасці і алгарытмы выкарыстання чужога тэксту, па характары 

ўзаемаадносін з чытачом, па прынцыпах адбору сродкаў моўнага ўздзеяння, 

маўленчых тактык і стратэгій)» [67, с. 234].  

Т. Арлова  адзначыла,  што  «сёння  мы  сутыкаемся  з  мастацтвам,  якое  

не  інфарміруе,  а  правакуе» [37, с. 28]. Арт-журналістыка накіравана «на 

пошук сенсацый, якія выклікаюць рэзананс і актыўнае каментаванне на 

форумах, адлюстраванне  культурнай  падзеі  або  мастацкага  твора ў 

палітычным або эканамічным кантэксце набліжаюць арт-журналістыку да 

жоўтай прэсы. Змены адбыліся і ў стылістыцы тэкстаў. Журналісцкія 

матэрыялы валодаюць ярка выражанай ацэнкай, іроніяй экспрэсіўнага 

характару, аўтары звяртаюцца да інтэртэксту, алюзій, перфарматыўных 

выказванняў, выкарыстоўваюць камунікатыўныя стратэгіі маўленчага 

ўздзеяння: стварэнне іміджу, фарміраванне эмацыянальнага настрою, 

прыцягненне ўвагі і ўсталяванне дыялогу з чытачом» [61, c. 62].  

Калі мэта літаратурна-мастацкай крытыкі –  прадставіць  твор  як  частку  

культуры, выявіць тэндэнцыі  развіцця  мастацтва, раскрыць мастацкія 

асаблівасці твора, то мэта арт-журналістыкі заключаецца ў анансаванні, 

прыцягненні ўвагі аўдыторыі як да твора, так і да ўласна аўтарскіх пошукаў, 

«прапаганда каштоўнасцей спажывецкага грамадства, пры медыйнай 

прэзентацыі якіх эстэтычныя крытэрыі не з’яўляюцца дамінуючымі» [68, с. 31]. 

Крытыка – гэта аналіз твора як мастацкай цэласнасці і супастаўленне яго з 

сацыякультурным кантэкстам, менавіта на аналізе грунтуецца ацэнка 

мастацкага твора. Мэтазгодна падкрэсліць важныя падабенствы арт-

журналістыкі і літаратурна-мастацкай  крытыкі  – гэта  журналісцкі  кантэкст і 

аб’ект рэпрэзентацыі. Літаратурна-мастацкая крытыка і арт-журналістыка 

маюць прынцыповыя адрозненні ў спосабах і сродках трансляцыі ацэнкі 

мастацкага аб’екта, факта або падзеі культурнага жыцця.  

І арт-журналістыка, і літаратурна-мастацкая крытыка рэпрэзентуюць 

мастацтва, але з той розніцай, што для літаратурна-мастацкай крытыкі ўласцівы 

грунтоўны аналіз мастацкага твора (напрыклад, у часопісах «Мастацтва», «На 

экранах», «Полымя», «Нёман» і газеце «Літаратура і мастацтва»), у той час як у 

арт-журналістыцы аналіз зводзіцца да мінімуму або ўвогуле адсутнічае (у 

рэцэнзіі мы атрымліваем толькі прадстаўленне і інтэрпрэтацыю твора, але не 

яго аналіз).  

Калі мы кажам пра арт-журналістыку, то «для гэтага віду журналісцкай 

практыкі ўласцівы эпатаж, персаналізацыя тэкста, агрэсіўна-рэкламны 
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кампанент у загаловачным комплексе, акцэнт на пікантных дэталях. У крытыцы 

важнымі з’яўляюцца аналітычна-ацэначныя падыходы» [62, c. 149]. Аднак у 

той жа час інтэрпрэтацыя з’яўляецца неад’емнай часткай прадстаўлення 

мастацкага твора ў СМІ як у літаратурна-мастацкай крытыцы, так і ў арт-

журналістыцы. У адрозненне ад аналізу інтэрпрэтацыя не апускаецца ў 

медыятэксце, і ў арт-журналістыцы ў любым выпадку будзе адбывацца хаця б 

першасная інтэрпрэтацыя мастацкага твора.   

Н. Цветава ў сваім даследаванні медыйнага арт-дыскурсу правяла 

яскравую мяжу паміж літаратурна-мастацкай крытыкай і арт-журналістыкай. 

Даследчыца сцвярджае, што крытыка – гэта «спецыялізаваныя публікацыі пра 

мастацтва, якія адрасуюцца экспертнай супольнасці, прафесійнай аўдыторыі» 

[68, с. 28], а арт-журналістыка «адказвае за прэзентацыю твора для масавай 

аўдыторыі, разглядае мастацкую падзею ў кантэксце грамадскага або свецкага 

жыцця, імкнецца папулярызаваць мастацкія сэнсы, зрабіць твор мастацтва 

даступным для разумення большасцю» [68, с. 29].  

Такім чынам, арт-журналіст звяртаецца да аднаго адрасата – масавага 

чытача, у той час як крытык адразу да некалькіх: «да гледачоў, якія бачылі 

тое, пра што ён напіша (або скажа); да аўтараў твораў, якія ён аналізуе; да 

аўдыторыі якая непасрэдна не знаёмая з прадметам, але цікавіцца мастацтвам; 

да калег-тэатразнаўцаў; да будучых даследчыкаў тэатра» [16, c. 8]. Падобных 

поглядаў на аўдыторыю прафесійнай крытыкі прытрымліваецца і М. Каган. 

Першым адрасатам крытыкі ён называе мастака, другім – публіку. Трэці 

адрасат знаходзіцца часткова за межамі мастацкай культуры, але аказвае на яе 

непасрэдны ўплыў – гэта арганізатары мастацкай вытворчасці (кіраўнікі 

тэатраў, кінастудый, канцэртных арганізацый, музеяў, выдавецтваў). М. Каган 

называе і чацвёртага адрасата – гэта навукоўцы, якія займаюцца вывучэннем 

мастацтва (мастацтвазнаўцы, псіхолагі, сацыёлагі) [25, c. 119].  

Было б памылкова бачыць у арт-журналістыцы адзін негатыўны бок. Арт-

журналістыка, як і масавая культура, шматузроўневая: у ёй ёсць тое, што 

прадугледжвае забаўляць, і тое, што прадугледжвае думаць. Менавіта арт-

журналістыка паспрыяла пераходу літаратурна-мастацкай крытыкі ў інтэрнэт. 

Гэта выражаецца ў з’яўленні блогаў на відэахостынгу YouTubе, на платформах 

сацыяльнай сеткі Instagram і месенджара Telegram. Крытыка прысутнічае ў 

сацыяльных сетках, спецыялізаваных парталах кшталту расійскага партала 

«Кинопоиск».  

Станоўчы бок такога ўплыву праяўляецца ў тым, што крытыка становіцца  

зразумелай не толькі для прафесійнай супольнасці, але і для масавага чытача, 

тэкст не абцяжарваецца складанымі паняццямі, яго прачытанне не займае шмат 

часу. Адмоўны бок заключаецца ў тым, што крытыка становіцца занадта 
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дэмакратычнай. Вядомы рускі філосаф М. Бярдзяеў яшчэ ў першай палове XX ст. 

папярэджваў аб небяспецы «дэмакратызацыі культуры». 

Арт-журналістыка аказалася больш устойлівай да новых змен, набыла 

новыя якасці: імпрэсіянісцкую манеру напісання, большую ступень аўтарскай 

спавядальнасці, якая мяркуе свабоднае карыстанне інтэртэкстуальнымі 

ўстаўкамі, самавольнасць асацыяцый, парадаксальнасць мыслення, большы 

ўзровень прафесіяналізму. Нягледзячы на празмерную персаналізацыю, 

медыятэкст у арт-журналістыцы – гэта свабоднае аўтарскае выказванне, лёгкае 

для ўспрымання чытачом эпохі дыктату масавай культуры.  

У сучаснай арт-журналістыцы ўсё больш становяцца заўважнымі сінтэз 

інфармацыйна-аналітычнага пачатку з забаўляльным, рацыянальна-лагічнага з 

эмацыянальна-вобразным, рэалізацыя як інфармацыйна-эстэтычнай, так і 

рэкрэатыўнай функцый. Арт-журналістыка хоць і ўвабрала ў сябе ўсе павевы 

масавай культуры і постмадэрнізму, што адбілася на манеры напісання 

медыятэкстаў, набыла камерцыйныя якасці, аднак у той жа час яна захавала ў 

сабе і станоўчыя моманты, якія пераняла ад літаратурна-мастацкай крытыкі, − 

вобразнасць мыслення і крытычны  падыход у рэпрэзентацыі твора мастацтва. 

Сёння медыйны арт-дыскурс не можа быць нацэленым толькі на 

вырашэнне культурна-асветніцкіх задач, вельмі моцна ўздзейнічаюць на гэта 

такія ўстаноўкі, як рэкламныя, забаўляльныя і іміджавыя. Як было адзначана 

вышэй, сучасная рэцэнзія становіцца формай PR-акцыі, калі галоўнай задачай 

становіцца не аналіз і інтэрпрэтацыя мастацкага твора, а прыцягненне ўвагі да 

яго як да камерцыйнага прадукту. Н. Цветава вылучыла наступныя змены, якія 

адбыліся ў медыйным арт-дыскурсе: 

- выцясненне традыцыйных паважлівых, партнёрскіх адносін да 

адрасата маўленчымі стратэгіямі дамінавання, якія дэфармуюць дыялагічную 

прастору публіцыстыкі; 

- падмена прафесійнага эстэтычнага аналізу ў аналітычных 

фрагментах найбольш папулярных жанраў агрэсіўнымі складнікамі, 

ацэначнымі выказваннямі, якія прадыктованы безаргументнымі асабістымі, 

індывідуальнымі перавагамі аўтара публікацыі; 

- сучасная журналісцкая прадукцыя, звязаная са сферай мастацтва, 

мае вельмі моцную камерцыйную накіраванасць і вырашае ў першую чаргу 

рэкламныя задачы, якія дыктуюцца рынкам [67, с. 237]. 

Сучасны медыйны арт-дыскурс шматузроўневы, а яго асноўнымі рысамі 

з’яўляюцца суб’ектыўнае ўспрыняцце мастацкага факту і эфект дыялагічнасці, 

які мяркуе актыўнае выкарыстанне прыёмаў эмацыянальнага ўздзеяння на 

чытача. Аднак неабходна ўлічваць, у якім сегменце арт-дыскурсу адбываецца 

інтэрпрэтацыя – арт-журналістыцы або літаратурна-мастацкай крытыцы. Калі ў 
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літаратурна-мастацкай крытыцы, то мастацкі твор прадстаўляецца, 

інтэрпрэтуецца як частка культуры, захоўваюцца ўсе яго эстэтычныя вартасці, 

крытык вызначае месца мастацкага твора ў творчасці аўтара, звязвае яго з 

рэчаіснасцю. Аднак калі ў арт-журналістыцы, то ў большасці выпадкаў 

мастацкі твор рэпрэзентуецца як камерцыйны прадукт, акцэнтуецца ўвага на 

рэзанансных дэталях, звязаных з аўтарам мастацкага твора. На жаль, падобная 

з’ява ў сучасным медыйным арт-дыскурсе нярэдкая і носіць негатыўны 

характар. 

 

 

1.3 Мастацкі твор як рэсурс інтэрпрэтацыі 

 

 

Стымулам для стварэння мастацкага твора з’яўляецца рэчаіснасць. 

«Мастацтва – гэта не што іншае, як рэакцыя на свет, а мастацкі твор – вынік 

першаснай камунікатыўнай дзейнасці чалавека і аб’ект другаснай» [53, с. 55]. 

Даследчыца Ю. Гаварухіна ў адносінах да літаратурнай крытыкі адзначала, што 

«крытык інтэрпрэтуе адначасова не толькі ўжо растлумачанае і ўвасобленае 

быццё, але і само быццё, звяртаючыся да яго праз тэкст, супастаўляючы 

пісьменніцкую інтэрпрэтацыю з рэчаіснасцю. Такім чынам, крытык у сваёй 

дзейнасці, па сутнасці, адначасова ажыццяўляе два акты: інтэрпрэтуе свет 

мастацкага тэксту і тое быццё, якое паслужыла яго крыніцай, а літаратурная 

крытыка працягвае сэнсы, звяртаючыся да чытача і пераадольваючы 

непазбежнае ператварэнне чужога досведу разумення ў сапраўднае» [17, с. 71]. 

Вынікае, што кожны від мастацтва з’яўляецца часткай інтэрпрэтаванай 

рэчаіснасці, а такім чынам, крыніцай, сродкам самаразумення. 

Вядомы семіётык, літаратуразнаўца і пісьменнік У. Эка вылучаў тэрмін 

«адкрыты твор», які выкарыстоўваецца для апісання новай дыялектыкі паміж 

творам і яго інтэрпрэтатарам. Даследчык адзначаў, што спецыялісты па тэорыі 

эстэтыкі часта выкарыстоўваюць паняцці «завершанасць» і «адкрытасць» пры 

аналізе таго ці іншага канкрэтнага твора мастацтва. Гэтыя паняцці абазначаюць 

звычайную сітуацыю, у якой мы апынаемся, калі ўспрымаем твор мастацтва: 

мы бачым у ім канцавы прадукт творчых высілкаў аўтара стварыць такую 

паслядоўнасць камунікатыўных эфектаў, якую кожны індывідуальны адрасат 

можа зразумець па-свойму. У выніку адрасат уцягваецца ў працэс 

узаемадзеяння стымулаў і рэакцый, якія ў многім залежаць ад самога адрасата, 

яго індывідуальнай здольнасці ўспрымаць дадзены твор [69, с. 111].  

Такім чынам, аўтар, з аднаго боку, дае адрасату завершаны прадукт, 

маючы на ўвазе, што дадзены твор трэба ўспрымаць і ацэньваць менавіта ў той 
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форме, у якой аўтар яго задумаў і стварыў. Аднак, з другога боку, адрасат 

непазбежна прыўносіць у гэты працэс свой індывідуальны жыццёвы вопыт, 

сваю асабістую манеру адчуваць, сваю пэўную культуру, свой комплекс густаў, 

схільнасцей і прымхаў. Таму успрыманне і разуменне зыходнага твора заўсёды 

мадыфікавана гэтым індывідуальным пунктам гледжання. Па сутнасці, твор 

мастацтва набывае большую эстэтычную каштоўнасць, калі ёсць вялікая 

колькасць розных пунктаў гледжання, з якіх ён можа быць успрыняты. 

Твор мастацтва, па У. Эка, – гэта завершаная і закрытая форма, 

унікальная як арганізаванае арганічнае цэлае, але ў той жа час – адкрыты 

прадукт, бо на яго можа накладацца бясконцая колькасць розных 

інтэрпрэтацый, якія не замахваюцца на яго нязменную саматоеснасць [69, 

с. 112]. Але інтэрпрэтацыя немагчымая без дыялагічнасці, якая праяўляецца ў 

тым, што інтэрпрэтатар уступае з аўтарам у дыялог, пагаджаецца або палемізуе 

з нагоды адлюстраванага ў творы фрагмента рэчаіснасці. Дыялагічная прырода 

мастацкага твора не дапускае адназначнай інтэрпрэтацыі, у выніку чаго 

высокамастацкія творы не страчваюць сваёй актуальнасці цягам доўгага часу. 

Такім чынам, твор мастацтва можна пераасэнсаваць, пераацаніць, 

растлумачыць з пазіцыі свайго часу і індывідуальнага бачання. Працэс 

мастацкай камунікацыі можна прадставіць у выглядзе схемы (гл. Малюнак 1.1), 

якую прапанаваў семіётык У. Агееў [4, с. 112]. 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 1.1 – Працэс мастацкай камунікацыі (па У. Агееву) 

Аднак унясём у яе некаторыя карэктывы (гл. Малюнак 1.2). У задуме 

свайго твора пісьменнік абапіраецца на якую-небудзь падзею або на свой 

асабісты досвед, далей з дапамогай сродкаў мастацкай выразнасці ўвасабляе 

задуму ў тэкст. Наступным этапам з’яўляецца разуменне, перажыванне і 

ўсведамленне дадзенага тэкста рэжысёрам. Сваё рэжысёрскае бачанне ён 

закладае ў фільм або спектакль, на які потым пішацца рэцэнзія. Такім чынам, 

мы атрымліваем некалькі інтэрпрэтацый адной падзеі – аўтарскую, 

рэжысёрскую і журналісцкую (крытычную). Вынікае, што ўспрыняцце і 

эстэтычная ацэнка тэкста мастацкага твора з’яўляюцца для кожнага 
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індывідуальнымі і вызначаюцца яго асабістымі якасцямі і яго ўяўленнямі аб 

акаляючай рэчаіснасці. 

 

 

 

 

Малюнак 1.2 – Працэс мастацкай камунікацыі з улікам інтэрпрэтацыі 

Семіётык Ю. Лотман на прыкладзе тэатральнага мастацтва адзначаў, што 

цэласны тэкст спектакля складаецца з трох дастаткова самастойных субтэкстаў: 

слоўнага тэксту п’есы, гульнявога тэксту, які ствараецца акцёрамі і рэжысёрам, 

і тэксту жывапісна-музычнага і светавога афармлення. Тое, што на вышэйшым 

узроўні гэтыя субтэксты складаюцца ў адзінства, не адмяняе таго, што працэс 

кадыравання адбываецца ў іх па-рознаму. Падобнае можна сказаць і пра фільм 

[33]. 

Адзначым тры падыходы да інтэрпрэтацыі мастацкага твора. 

Дэскрэптыўны падыход прадугледжвае падрабязнае апісанне сюжэта, 

характараў герояў, сутнасці канфлікту. Гэта неабходны складнік, але 

недастатковы, бо сюжэтаскладанне – толькі першасны ўзровень мастацкай 

структуры твора. Таму для больш грунтоўнай інтэрпрэтацыі неабходна 

падключыць структурны і цэласны падыходы. Цэласны падыход 

прадугледжвае разгляд твора з паслядоўным пераходам з вонкава-

дэскрыптыўнага ўзроўню на абстрактна-мастацкі [3, с. 173]. Структурны 

падыход акцэнтуе ўвагу не на ўласна ўласцівасцях кампанентаў твора, а на 

адносінах паміж імі, таму пад структурай маецца на ўвазе не проста «каркас» 

(кампазіцыя твора), але і сукупнасць узаемасувязей элементаў. 

Неабходна падкрэсліць, што ў мастацтвазнаўстве і літаратуразнаўстве 

структурны падыход звязаны з семіётыкай, якая вывучае ўласцівасці знакавых 

сістэм, сярод якіх далёка не перэферыйную пазіцыю займае вобразная мова ўсіх 

відаў мастацтва. Для семіятычнага падыходу характэрна адзінства: 

- семантыкі (інтэрпрэтацыі знакаў і іх спалучэнняў з мэтай 

спасціжэння сэнсу); 

- сінтактыкі (парадку спалучэння знакавых элементаў незалежна ад 

іх значэнняў); 

- прагматыкі (камунікацыі паміж знакавай сістэмай і яе адрасатам, 

які ўспрымае, інтэрпрэтуе і выкарыстоўвае яе ў паведамленні) [2, с. 108]. 

Уяўляюць інтарэс працэсы ў свядомасці, звязаныя з пераходам ад 

рэальнасці да ўмоўнасці (для аўтара) і ад тэкста да знака і да вобраза (для 

гледача). У абодвух выпадках на першы план выходзяць праблемы абазначэння, 
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выражэння, усведамлення знакавай сітуацыі, якія немагчыма вырашыць без 

вербальна-паняційнага мыслення. В. Розін адзначае ў сувязі з гэтым: «У 

адрозненне ад звычайнай моўнай камунікацыі мастацкая камунікацыя вырашае 

спецыфічныя задачы: уводзіць у рэальнасць, якая адрозніваецца ад звычайнай 

рэчаіснасці, рэальнасць, якая забяспечвае мастацкую рэфлексію, пагружэнне ў 

свет ідэальнага. Таму ў сферы мастацтва чалавек, хоць і можа абапірацца і ў 

большасці выпадкаў абапіраецца на досвед звычайнай рэчаіснасці, усё ж 

асноўны кантэкст для мастацкай рэальнасці стварае само мастацтва (праз 

сістэму засвоеных аўтарам і чытачом выразных сродкаў, сувязей і адносін), а 

таксама тэкст мастацкага твора» [47, c. 157]. 

Класік семіётыкі А. Пацебня заўважыў, што «мастацтва ёсць мова 

мастака, і як з дапамогай слова нельга перадаць другому свае думкі, а можна 

толькі пабудзіць у ім яго ўласныя, бо нельга іх паведаміць і ў творы мастацтва; 

таму змест гэтага апошняга (калі яно скончана) развіваецца не ў мастаку, а ў 

тых, хто разумее. Слухач можа нашмат лепш гаворачага зразумець, што схавана 

за словам, і чытач можа лепш за самога паэта спасцігаць ідэю яго твора. 

Сутнасць, моц такога твора не ў тым, як ён дзейнічае на чытача або гледача, 

адпаведна, у невычэрпным магчымым яго змесце. Гэта змест, які праецыруецца 

намі, то бок укладваецца ў сам твор, абумоўлены яго ўнутранай формай» 

[44, c. 592]. 

У залежнасці ад таго, да якой групы адносіцца від мастацтва 

(прасторавае, часавае або прасторава-часавае) выкарыстоўваюцца розныя віды і 

тыпы знакаў. Вылучым іх наступную класіфікацыю: вобразныя (звяртаюцца да 

непасрэдна асацыятыўных механізмаў успрымання) і канвенцыянальныя 

(выкарыстоўваюцца сумесна з іншымі тыпамі знакаў у сінтэтычных формах 

творчасці). У першым выпадку мы маем справу з незафіксаваным вобразам, да 

такіх відаў мастацтва адносяцца літаратура і музыка.  

Ствараючы літаратурны твор, аўтар выражае ў знакавай форме свет сваёй 

свядомасці. Перакладаючы з’явы рэчаіснасці ў форму мастацкага твора, аўтар 

ажыццяўляе мастацкую рэфлексію падзеі, свайго досведу, выражае гэта ў 

выглядзе тэкста, выкарыстоўваючы розныя выразныя сродкі. Чытач мастацкага 

твора асэнсоўвае яго змест і, кіруючыся сваім досведам і веданнем літаратуры, 

будуе ў сваёй свядомасці адпаведны мастацкі вобраз. Пры гэтым у кожнага 

чытача будзе ўзнікаць свой унікальны вобраз. За кошт бязмежнай вобразнасці 

літаратура і музыка мацней уздзейнічаюць на адрасата. 

Да канвенцыянальных знакаў адносяцца кіно і тэатр, бо тут мы маем 

справу з ужо зафіксаваным вобразам у фільме або спектакле, бачым 

рэжысёрскую інтэрпрэтацыю, яго ўласнае бачанне твора. Некаторыя 

даследчыкі наадварот прытрымліваюцца меркавання, што кіно і тэатр за кошт 
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аўдыёвізуальных сродкаў здольныя лепш уздзейнічаць на аўдыторыю. Кожны 

від мастацтва мае сваю асаблівую мова. І толькі авалодаўшы мовай таго ці 

іншага віду мастацтва, інтэрпрэтатар атрымлівае магчымасць успрымаць і 

разумець ідэю аўтара. Кожны від мастацтва валодае наборам уласцівых для яго 

выразных сродкаў і вызначае асаблівасці камунікатыўнага працэсу, у якім 

інтэрпрэтатар удзельнічае як чалавек, які ўспрымае інфармацыю, якая для яго 

перадаецца. 

Любы мастацкі твор характарызуецца складанай сінтэтычнай прыродай. 

Іерархія яго вобразнай сістэмы грунтуецца на ўзаемаўплыве прынцыпаў 

сюжэтаскладання і кампазіцыі, для фільма і спектакля – на драматургіі 

аўдыёвізуальных рашэнняў і спецыфіцы мантажных прыёмаў. Галоўная мэта 

інтэрпрэтацыі мастацкага твора – спасціжэнне паэтыкі твора праз 

ідэнтыфікацыю аўтарскай канцэпцыі, уступленне ў працэс дыялогу з ім. У 

якасці сродкаў інтэрпрэтацыі мастацкага твора можна вылучыць: 

- сюжэтаскладанне; 

- кампазіцыю і структуру; 

- выяўленчую (пластычную) і гукавую вобразнасць (для фільма і 

спектакля); 

- сінтаксіс (для фільма); 

- сімволіка-метафарыстычны падтэкст.  

Як было сказана вышэй, сюжэтаскладанне – гэта толькі павярховы сродак 

інтэрпрэтацыі, куды уключаецца вызначэнне галоўных тэм, характарыстыка 

герояў. Кампазіцыя і структура прадугледжваюць вычляненне фабулы і логікі 

кампазіцыі твора, тыпу яго структуры. Адносна літаратурнага твора існуе 

пытанне: што напісана (сюжэт) і як напісана (стыль і форма)? Менавіта форма 

з’яўляецца дадатковым сродкам інтэрпрэтацыі як літаратурнага твора, так і 

спектакля або фільма.  

Да выяўленчых і гукавых сродкаў у дачыненні да спектакля адносяцца 

элементы сцэнаграфіі (дэкарацыі, касцюмы), да фільма і спектакля – 

драматургія свету і ценю, колеравай партытуры, а таксама прыёмаў сінтэзу 

шумаў і музыкі. Таксама можна вылучыць інтэрпрэтацыю акцёра як знака, яго 

асобасную характарыстыку і праяўленне сябе як выканаўцы ролі. Сінтаксіс 

адносіцца да фільма і ўтрымлівае ў сабе марфалагічны аспект, дзе адзінкамі 

інтэрпрэтацыі становяцца мантажны кадр і мантажная фраза. Выяўляюцца 

галоўныя прынцыпы іх пабудовы, спалучэння, рытмізацыі і вызначаецца 

значнасць мантажу ў форме і сэнсаўтварэнні фільма. Апошні элемент – 

дэшыфроўка сімволіка-метафарычнага падтэксту твора.  

Сёння мы можам назіраць, як мадыфікуецца мастацтва, а зона яго 

актуальнасці відавочна змяшчаецца з эстэтычнага на сацыяльнае. Усё больш 
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актуалізуюцца такія жанры, як вербацім (у тэатры), сацыяльная драма (у кіно), 

нон-фікшн (у літаратуры). Сучаснае мастацтва як ніколі імкнецца рэалізаваць 

свой сацыяльна-камунікатыўны патэнцыял, усё часцей становіцца 

інструментам сацыяльнай практыкі, нясе ў сабе крытычны зарад, становіцца 

больш масавым і камерцыйным. Нават у такім відзе мастацтва, як тэатр, які 

прынята лічыць элітарнай вобласцю мастацкай творчасці, не выключаюцца 

формы масавай культуры.  

«Падмена і зрашчэнне паняццяў “мастацтва”, “масавае мастацтва”, 

“культура”, “забаўленне” ў культурафарміруючай грамадскай практыцы носіць 

часткова маніпулятыўны характар, часткова – аб’ектыўны, закладзены ў іх 

структуры, логіцы развіцця, асаблівасцях бытавання ў інфармацыйным 

грамадстве спажывання. Трэба адзначыць, што сапраўды культурныя з’явы і 

працэсы, якія адаптуюцца для ўспрыняцця масавай аўдыторыяй, губляюць свае 

каштоўнасныя і змястоўныя якасці. Аднак у многім гэта пытанне якасці 

адаптацыі» [19, с. 129-130]. Як справядліва сцвярджае В. Перавалаў, 

масавізацыя сама па сабе яшчэ не азначае паніжэння ўзроўню культурных 

каштоўнасцей, якія транслююцца, больш за тое, у сітуацыі інфармацыйнага 

грамадства «СМІ часта з’яўляюцца асноўным і адзіным каналам інкультурацыі 

масавай аўдыторыі» [41]. 

Праблематыка і мадыфікацыя сучаснага мастацтва разам з 

трансфармацыяй сістэмы СМІ паўплывалі на медыйны арт-дыскурс – сёння ён 

актыўна ўключаны ў поле вытворчасці і спажывання культурных 

каштоўнасцей. Сучаснае мастацтва імкнецца стаць усё больш злабадзённым, 

Т. Арлова на прыкладзе тэатральнага мастацтва трапна адзначыла, што 

прайшоў час якасных п’ес. «Тэксты п’ес сталі менш значнымі. Важны тэкст 

спектакля, тое, што прыдумае рэжысёр. Значыць, змяняюцца тэма, сюжэт, 

характары герояў. У выніку можа згубіцца сэнс. Дык навошта біцца над 

якасным тэкстам! Запісвай, што бачыш» [40]. Крытык таксама заўважыла, што 

«культура – гэта іншабыццё чалавечага духа, якое прадстаўлена ў знаках, 

інтэрпрэтатар павінен дасканала валодаць гэтымі знакамі і перадаваць іх у 

працэсе камунікацыі» [38, с. 39].  

Мастацкі твор (літаратурны, фільм, спектакль) – гэта складаная сістэма 

знакаў. Кожны знак мае сваю функцыю і выконвае сваю ролю ў працэсе 

інтэрпрэтацыі твора, таму мэтазгодна зрабіць выснову, што мастацкі твор 

з’яўляецца асноўным рэсурсам інтэрпрэтацыі. Аднак адзначым, што да 

тэхнічнага боку мастацкага твора пры інтэрпрэтацыі звяртаюцца часцей знаўцы 

таго віду мастацтва, пра які ствараецца матэрыял, або крытыкі. Арт-журналісты 

больш акцэнтуюць сваю ўвагу на сюжэце твора і рэчаіснасці, якая 

падштурхнула да яго стварэння.  
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Высновы па Главе 1 

 

 

Інтэрпрэтацыя – гэта не толькі філасофская катэгорыя, метад пазнання, 

пры дапамозе якога тлумачыцца змест мастацкага твора, раскрываецца 

аўтарская задума, але і творчая дзейнасць, накіраваная на тое, каб увасобіць 

інтэрпрэтацыю ў самастойны медыятэкст.  

У гэтым выпадку журналіст або крытык не толькі інтэрпрэтуе твор, але і 

супастаўляе яго з рэчаіснасцю. У. Эка лічыў, што мастацкі твор можа мець 

мноства інтэрпрэтацый, але гэта прывяло да праблемы яе адэкватнасці, 

вырашэннем якой займаўся Э. Д. Хірш. Адэкватнасць інтэрпрэтацыі залежыць 

ад самога інтэрпрэтатара і выяўляецца ўстаноўкай на дыялог, на працэс 

успрымання тэксту як адлюстравання не толькі свайго разумення, але і 

разумення аўтара твора. Інтэрпрэтацыі ўласцівы герменеўтычны падыход, пры 

якім гэты спосаб спасціжэння мастацкага тэксту разглядаецца як разуменне 

суб’екта твора, але сёння актуалізуецца таксама і аксіялагічны падыход, які 

дазваляе выявіць зместавы бок мастацкага твора праз катэгорыю каштоўнасці.    

Сучасны медыйны арт-дыскурс – гэта дыскурс мастацтва ў беларускіх 

СМІ, які прадстаўлены двума сегментамі – арт-журналістыкай і літаратурна-

мастацкай крытыкай. Арт-журналістыка аформілася ў самастойны від 

журналісцкай практыкі пад уплывам постмадэрнізму, масавай культуры, 

кліпавага мыслення, трансфармацыі медыясферы. Ад арт-журналіста сёння 

патрабуецца ўменне забаўляць, аператыўна падаваць інфармацыю, умець 

звязаць падзею або твор мастацтва з сацыякультурным кантэкстам. Арт-

журналістыку лічаць спрошчаным варыянтам літаратурна-мастацкай крытыкі, 

для якой характэрны рэкламна-прэзентацыйныя падыходы ў прадстаўленні 

твора, пэўныя рэдакцыйныя ўстаноўкі і аўтарскія стратэгіі. У крытыцы 

дамінантнымі з’яўляюцца аналітычна-ацэначныя падыходы. Важнае 

адрозненне паміж крытыкай і арт-журналістыкай выявіла даследчыца 

Н. Цветава. Літаратурна-мастацкая крытыка – гэта публікацыі пра мастацтва 

для экспертнай супольнасці, арт-журналістыка прадстаўляе мастацкі твор для 

масавай аўдыторыі.  

Інтэрпрэтуючы мастацкі твор, журналіст або крытык інтэрпрэтуе і тую 

рэчаіснасць, якая стала крыніцай яго стварэння, таму адзін твор можа мець 

некалькі інтэрпрэтацый – аўтарскую, рэжысёрскую і журналісцкую. Мастацкі 

твор уяўляе сабой складаную знакавую сістэму. Кожны знак мае сваю 

функцыю і выконвае сваю ролю ў інтэрпрэтацыі ў залежнасці ад таго, да якога 

віду мастацтва адносіцца твор. Аднак неабходна падкрэсліць, што і вобразныя, і 

канвенцыянальныя знакі ў аднолькавай ступені ўздзейнічаюць на адрасата 



31 

 

(хоць гэта і з’яўляецца прадметам спрэчак у даследчыкаў), але ступень іх 

уздзеяння на кожнага адрасата індывідуальная. Сёння ў мастацтве адбываюцца 

мадыфікацыйныя працэсы: мастацкія творы асучасніваюцца і 

пераасэнсоваюцца, пры вытворчасці фільма і пастаноўцы спектакля 

выкарыстоўваюцца высокатэхналагічныя сродкі, ускладняецца форма 

мастацкага твора. Зона яго актуальнасці змяшчаецца з эстэтычнага на 

сацыяльнае, што ўплывае на інтэрпрэтацыю.    
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ГЛАВА 2 

ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ МАСТАЦКАГА ТВОРА Ў СУЧАСНЫМ 

МЕДЫЙНЫМ АРТ-ДЫСКУРСЕ: ІНТЭРПРЭТАЦЫЙНЫЯ 

СТРАТЭГІІ І КАШТОЎНАСНЫЯ АРЫЕНТЫРЫ 

 

 

2.1 Рэцэнзія і агляд: інстытуцыянальныя характарыстыкі ключавых 

жанраў арт-журналістыкі і літаратурна-мастацкай крытыкі 

 

 

У жанравай сістэме арт-журналістыкі і літаратурна-мастацкай крытыкі, 

куды ўваходзяць інфармацыйныя жанры (анонс, рэпартаж, інтэрв’ю, нататка), 

аналітычныя (агляд, рэцэнзія) і мастацка-публіцыстычныя (эсэ, нарыс, творчы 

партрэт), рэцэнзія займае важнае месца, пры гэтым у арт-журналістыцы яна 

адрозніваецца ад рэцэнзіі ў літаратурна-мастацкай крытыцы. У папярэдняй 

главе мы ахарактарызавалі дыскурс, у якім мы разглядаем інтэрпрэтацыю, 

абазначылі, што менавіта мастацкі твор з’яўляецца крыніцай інтэрпрэтацыі, а 

зараз спынімся на жанрах, на прыкладзе якіх мы разгледзім рэалізацыю 

інтэрпрэтацыі – гэта рэцэнзія і агляд.   

Тэрмін «рэцэнзія» паходзіць ад лацінскага «recensio» – прагляд, 

паведамленне, ацэнка, водгук на што-небудзь. Рэцэнзія – гэта жанр, «аснову 

якога складае водгук (перш за ўсё – крытычны) на твор мастацкай літаратуры, 

мастацтва, навукі» [59, с.141]. Без залежнасці ад формы гэтага водгуку яго 

сутнасцю з’яўляецца выражэнне адносін рэцэнзента да твора, які ён аналізуе. 

Асноўная задача рэцэнзента – «убачыць у творы тое, што не бачаць іншыя. Для 

гэтага неабходна мець спецыяльныя веды па літаратуры, тэатры, музыцы» 

[59, с. 141-142], таму вельмі важнай з’яўляецца асоба рэцэнзента. 

Рэцэнзія, напісаная арт-журналістам, а не крытыкам, звяртаецца ўжо не 

да прафесіяналаў, а да звычайных чытачоў, якія «ў большасці сваёй яшчэ не 

паспелі стаць гледачамі, і рэцэнзія для іх – перш за ўсё рэкамендацыя» [16, 

с. 11] або рэкамендацыя наадварот. Рэцэнзент можа адгаворваць чытача не 

марнаваць свой час на прагляд твора, які, на яго думку, таго не варты.  

Як адзначае М. Гараніна ў адносінах да тэатральнага мастацтва, рэцэнзія 

таксама выконвае ролю эстэтычнага даведніка для чытача: коратка 

пазнаёміўшы са зместам п’есы, рэцэнзія тым самым пераключае ўвагу будучага 

гледача з фабулы спектакля на цікавыя элементы афармлення спектакля, 

акцёрскай гульні, дапаможа больш свядома і паглыблена сачыць за ходам 

выканання, палегчыць засваенне чыста эстэтычных якасцяў мастацтва [16, 

с. 11]. 
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Ацэнка з’яўляецца важным кампанентам рэцэнзіі. Ацэнка – гэта 

стаўленне да мастацкай працы, усталяванне значнасці мастацкіх твораў у 

адпаведнасці з пэўнымі прынцыпамі і нормамі. Гэтыя прынцыпы могуць быць 

эстэтычнымі, гістарычнымі, этычнымі, псіхалагічнымі, сацыялагічнымі і інш. 

«Ацэнка вызначаецца светапоглядам, узроўнем культуры, інтэлекту, 

маральнага развіцця крытыка, яго сацыяльнай пазіцыяй, духоўнай праграмай» 

[42, с. 4]. Немалаважнае значэнне мае пазіцыя перыядычнага выдання, для 

якога піша крытык, яго канцэпцыя і сукупнасць прынцыпаў: аўтар будзе 

крытыкаваць той ці іншы твор, абапіраючыся на рэдакцыйныя ўстаноўкі 

выдання, ад імя якога ён выступае. 

Найважнейшай з ацэнак з’яўляецца эстэтычная, толькі яна дазваляе 

разважаць пра мастацкую каштоўнасць твора. Эстэтыка не павiнна адставаць ад 

мастацкай практыкі. Калі гэта адбываецца, то нельга казаць аб дакладнай і 

справядлівай ацэнцы. Напрыклад, нельга падыходзіць да рэалістычнага твора з 

пункту гледжання эстэтыкі рамантызму або да постмадэрнісцкага – з пазіцый 

мадэрнісцкіх плыняў, таму што ў кожнага з гэтых накірункаў свае мастацка-

эстэтычныя крытэрыі каштоўнасці твора мастацтва. 

Як сцвярджае даследчык У. Перхін, эстэтычная адзнака яшчэ больш 

выйграе пры яе спалучэнні з ацэнкай гістарычнай [42, с. 4]. Даследчык мае на 

ўвазе пад гістарычнай ацэнкай развагі пра тое, як з часам змяняецца творчасць 

аўтара, якое месца мастацкі твор займае ў мастацкім працэсе, як развіваўся і 

развіваецца гэты працэс, а ўнутры яго і сам мастацкі твор. Гэта надае 

эстэтычнай ацэнцы большую абгрунтаванасць, робіць яе доказнай і навуковай. 

Аднак адной фармуліроўкі эстэтычнай ацэнкі недастаткова – трэба ўмець 

яе даказаць, аргументаваць, матываваць. Для гэтага рэцэнзент павінен быць 

аналітыкам: «аргументаванасць, доказнасць крытычнага меркавання – 

абавязковая прыкмета прафесіяналізму, навуковасці крытыкі» [42, с. 5]. Па 

У. Перхіну, даказаць ацэнку – гэта значыць: 

- выявіць істотныя рысы мастацкага твора; 

- усталяваць яго сувязі з іншымі з’явамі ў творчасці пісьменніка і ў 

літаратуры (будзем разглядаць гэтае палажэнне, як і іншыя, адносна не толькі 

літаратурнага працэсу, але і мастацтва ў цэлым; такім чынам, перафразаваўшы, 

скажам: усталяваць сувязі мастацкага твора з іншымі з’явамі ў творчасці аўтара 

і ў дадзеным відзе мастацтва (літаратура, тэатр, кіно); 

- паказаць сувязь з рэчаіснасцю; 

- растлумачыць прычыны з’яўлення; 

- зрабіць высновы, якія будуць уздзейнічаць на чытача [42, с. 5]. 

Важным адрозненнем рэцэнзіі арт-журналіста ад рэцэнзіі крытыка 

з’яўляецца перавага экспрэсіўнага пачатку. Для журналіста важна адчуць 
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уздзеянне мастацтва на эмоцыі і расказаць пра яго чытачу. Як сцвярджае 

Н. Гараніна, ёсць мноства прыкладаў таго, як аналіз п’есы і яе выканання 

дазваляе расшыфраваць любыя пачуцці, якія ўзнікаюць у працэсе прагляду 

спектакля [16, с. 28]. 

Аднак тэатральныя крытыкі лічаць, што перадаць эмоцыі – гэта і іх задача 

(зноў разгледзім дадзенае меркаванне на прыкладзе тэатральнага мастацтва): 

«Створаны тэатральным крытыкам літаратурны тэкст закліканы ператварыць 

чытача ў дасведчанага, эмацыйнага і аналітычна развітага гледача, і ў гэтым 

сэнсе крытык становіцца пісьменнікам, які, па меркаванню У. Набокава, 

“сродкамі мовы абуджае ў чытача пачуццё колеру, аблічча, гуку, руху або 

любое іншае пачуццё, выклікаючы ў яго ўяўленні вобразы выдуманага жыцця, 

якое стане для яго такім жа жывым, як яго ўласныя ўспаміны”. Справа 

тэатральнага крытыка – абудзіць у чытача пачуццё колеру, аблічча, гуку, руху – 

гэта значыць узнавіць літаратурнымі сродкамі каляровы, гукавы, вобразны свет, 

але “выдуманы” да яго аўтарамі спектакля і захаваны ў яго свядомасці» [52, 

с. 217-218]. 

На прыкладзе працытаванага вышэй дапаможніка для тэатразнаўцаў, мы 

можам зрабіць выснову, што гэта хутчэй не крытычныя ў класічным разуменні 

рэцэнзіі, а рэцэнзіі арт-журналісцкія. Падобную выснову мы можам зрабіць, 

калі прааналізуем наступны погляд на аўдыторыю: «Галоўная мэта рэцэнзента – 

скараціць дыстанцыю і наладзіць кантакт паміж крайнімі звёнамі гэтага ланцуга 

(аўтары спектакля – крытык – чытач), робячы максімальна магчымым 

“прысваенне” мастацкай інфармацыі патэнцыяльным гледачом» [52, с. 182]. З 

дадзенай цытаты вынікае, што крытыкі першапачаткова мяркуюць, што іх 

аўдыторыя – не прафесіяналы ў вобласці мастацтва, а звычайныя гледачы. 

Аднак на наш погляд, падобнае меркаванне адносіцца да працы арт-

журналістаў, а не крытыкаў. 

Агляд як жанр з’явіўся задоўга да ўзнікнення перыядычнага друку, і 

традыцыйна яго адносяць да групы аналітычных жанраў. Прадметам 

мастацкага агляду з’яўляецца некалькі твораў мастацтва, аб’яднаных па розных 

прынцыпах: тэматычнаму, храналагічнаму, падзейнаму, праблемнаму, 

эстэтычнаму. Дадзены жанр шырока выкарыстоўваецца ў літаратурна-

мастацкай крытыцы і арт-журналістыцы. Істотнае адрозненне заключаецца ў 

тым, што для арт-журналістыкі характэрны фармат топ-ліста, які «дазваляе 

аўтару коратка аформіць і выразна структурыраваць інфармацыю і, калі 

неабходна, выставіць уласныя прыярытэты сярод апісаных падзей, з’яў» 

[63, с. 57].  

У аснове топ-ліста закладзена падкрэслена суб’ектыўнае меркаванне 

аўтара, які яго складае. Такі фармат рэдка ўключае ацэнку, аднак калі яна 
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прысутнічае, то ацэначныя адносіны распаўсюджваюцца не столькі на кожны 

фрагмент тэксту, колькі на ўсю савакупнасць як цэласнасць. Для агляду такога 

тыпу характэрны міні-рэцэнзіі, накіраваныя на фільмы, спектаклі, літаратурныя 

творы. Розніца ў тым, што ў большасці выпадкаў міні-рэцэнзія пераплятаецца з 

анонсам і анатацыяй. Топ-ліст мае патрэбу ў здольнасці сістэматызаваць і 

абагульняць. Менавіта па гэтай прычыне ў топ-лісце могуць сумяшчацца 

розныя мэты – праінфармаваць аб актуальных творах і падштурхнуць да іх 

выбару.  

Агляды у форме топ-ліста маюць простую будову: гэта некалькі невялікіх 

тэкстаў, аб’яднаныя адной тэмай. У топ-лісце, як і ў міні-рэцэнзіі, назіраецца 

спалучэнне пераказу сюжэта, акцэнтаванне ўвагі на лепшых момантах, 

абгрунтаванне меркавання аўтара. Фрагментарная будова тэксту сведчыць аб 

постмадэрнісцкай манеры напісання. Такі падыход накіраваны на хуткае 

ўспрыманне і асэнсаванне інфармацыі.  

Топ-лісты вылучаюцца загаловачным комплексам, дзе вельмі часта 

выкарыстоўваецца слова «топ»: «Прованс, коты и гостья из будущего: топ-5 

клипов певицы Елки», «8  премьер и 4 ретроспективных показа в мае, которые 

мы рекомендуем к просмотру», «Топ-5 кніжных навінак ад беларускіх 

выдаўцоў», «Топ-7 найлепшых сусветных фільмаў, якія пакажуць на 

“Лістападзе”». Топ-ліст можна разглядаць і ў якасці рэкламы культурных 

падзей, мастацкіх твораў.  

Мы падрабязна спыніліся на ацэнцы ў рэцэнзіі, таму мэтазгодна ўзнікае 

пытанне: якая роля адводзіцца інтэрпрэтацыі ў рэцэнзіі і аглядзе? У папярэдняй 

главе мы адзначалі адрозненне інтэрпрэтацыі ад аналізу і падкрэслілі, што яны 

цесна ўзаемазвязаныя і цалкам супрацьпастаўляць іх нельга. Любы аналіз 

пачынаецца з інтэрпрэтацыі, а вынікам становіцца ацэнка.  

Даследчыца Л. Кайда адзначала, што рэцэнзент выказвае сваё эстэтычнае 

пачуццё, якое зусім не абавязкова супадае з эстэтычным «я» рэжысёра-

пастаноўшчыка. У журналісцкім тэксце эстэтычная стратэгія цесна 

пераплятаецца з этычным складнікам, узмацняецца рытарычнай скіраванасцю 

прамовы і эсэістычным пафасам асабістага «я» [26, с. 113]. У выпадку з 

інтэрпрэтацыяй вынікае, што журналісцкая інтэрпрэтацыя і інтэрпрэтацыя 

аўтара (стваральніка мастацкага твора) могуць не супадаць, атрымаюцца 

розныя погляды на адну падзею, зафіксаваную ў творы. І рэцэнзія або агляд 

становяцца тым жанравым полем, дзе гэты працэс адбываецца.  

Аднак закранём такую з’яву, як мадыфікацыя сучаснай рэцэнзіі, бо 

змяняецца жанр – змяняецца і падыход да інтэрпрэтацыі, аналізу. У папярэдняй 

главе мы адзначылі, што сам мастацкі твор становіцца сёння камерцыйным 

прадуктам, чытач – яго спажыўцом, а рэцэнзія – рэкламным тэкстам.  
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Такога меркавання прытрымліваецца і даследчыца А. Мальчэўская, якая 

сцвярджае, што «сучасная інфармацыйная прастора мяркуе пісаць пра 

мастацтва не ў аналітычным жанры, а ў інфармацыйным (хоць у цяперашнім 

мастацтве не стала менш наватарскіх падыходаў і эксперыментаў, чым было ў 

пачатку мінулага стагоддзя). У велізарным патоку інфармацыі чытача трэба не 

проста зарыентаваць, стварыць уяўленне аб творы, а звярнуць увагу на тое, што 

твор з’явіўся. Часцей за ўсё для гэтага звяртаюцца да падрабязнага пераказу 

зместу і агучвання ўласных уражанняў. Таму ў неспецыялізаваных выданнях 

(як грамадска-палітычных, так і забаўляльных; як у друкаваных, так і ў 

інтэрнэт-выданнях) жанр рэцэнзіі мае выразныя рэкламна-інфармацыйныя 

прыкметы.  

Арыентацыя тэксту рэцэнзіі на рэкламнасць і інфарматыўнасць пазбаўляе 

яе такой прыкметы жанру, як поліадраснасць. Звесткі, карысныя для чытача, 

зусім не патрэбныя аўтару твора, які хацеў бы пачуць аргументаваную 

крытыку. Такім чынам, сучасная рэцэнзія становіцца монаадраснай: 

падрабязны разбор твора ў спецыялізаваным выданні – для аўтараў і рэкламна-

інфармацыйны тэкст у масавым – для шырокага кола чытачоў» [34, с. 75]. 

Дадзеныя змены прывялі да таго, што асноўныя складнікі рэцэнзіі – 

аналіз і ацэнка – зводзяцца да мінімуму, адпаведна і памяншаецца роля 

інтэрпрэтацыі. У сувязі з гэтым А. Цяртычны заўважыў, што ў сучаснай прэсе 

найбольш распаўсюджаны рэцэнзіі, аўтары якіх разбіраюць які-небудзь адзін 

бок твора, напрыклад, толькі тэму або майстэрства аўтара, выканаўцаў або 

працу рэжысёра [59, с. 154]. У масавых выданнях у большасці выпадкаў часцей 

цікавяцца тэмай твора, а не яго формай, ацэнка падмяняецца ўласнымі 

эмацыйнымі ўражаннямі. 

М. Груздзева ў адносінах да стылістыкі рэцэнзіі сцвярджала, што «мова 

арт-рэцэнзіі адлюстроўвае наступныя асаблівасці сучаснай арт-свядомасці: 

імкненне да забаўляльнасці, да перфарматыўнасці і эпатажу (што спрыяе 

актыўнаму прымяненню атрактыўных маўленчых сродкаў), іранічнае 

ўспрыманне рэчаіснасці, супярэчлівасць эстэтычных ацэнак, варыятыўнасць 

інтэрпрэтацый сэнсаў мастацтва, кантамінацыя эстэтычных катэгорый» [18, 

с. 176]. На погляд даследчыцы, «арт-рэцэнзія – гэта не проста рэцэнзія, 

прысвечаная мастацтву, але таксама гэта вынік медыйнай канвергентнасці, 

медыятызацыі і звязанай з гэтым трансфармацыі жанру традыцыйнай рэцэнзіі. 

Сёння рэцэнзія выконвае наступныя функцыі: інфарматыўную, аналітычную, 

ацэначную, культурафарміруючую, уздзейнічаючую, атрактыўную, рэкламную 

і забаўляльную» [18, с. 177]. 

Змены, якія прывялі да персаніфікацыі журналістыкі, скарачэнню аб’ёмаў 

публікацый у залежнасці ад рэйтынгу віду мастацтва, устанаўленню актыўнага 
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дыялогу з аўдыторыяй, прымусілі настроіцца на пошукі новай формы, 

арыгінальнай трактоўкі фактаў. Твор мастацтва сталі разглядаць у залежнасці 

ад асабістых мастацкіх густаў, што прывяло да больш суб’ектыўных ацэнак. 

Журналіст атрымаў права пасмейвацца над творам, выкарыстоўваць 

саркастычны тон, скандальныя дэталі, асабістыя развагі. Выключэнне або 

звядзенне да мінімуму аналітыкі, памяншэнне аб’ёму тэксту рэцэнзіі прывялі да 

з’яўлення новага паняцця, якому Т. Арлова дала назву «міні-рэцэнзія». 

«Тэкставая мадэль міні-рэцэнзіі павінна ўтрымліваць актуальную 

інфармацыйную нагоду, быць даступнай і зразумелай, каб прыцягнуць чытача. 

Механізм тэкстаўтварэння пры напісанні міні-рэцэнзіі індывідуальны. Гэта 

тэкст-разважанне, дзе заўсёды праяўляецца асоба аўтара. На першы погляд, 

тэкст міні-рэцэнзіі падобны на аўтарскую калонку або эсэ. У міні-рэцэнзіі 

аўтару неабходна самаабмежаванне дзеля яркай прэзентацыі твора мастацтва. 

Лепш фіксаваць тое, што можа быць цікавым не толькі спецыялістам, але і 

масавай публіцы, якую неабходна зацікавіць» [36, с. 406]. Такая мадыфікацыя 

жанра не сустракаецца ў літаратурна-мастацкай крытыцы, але ў арт-

журналістыцы жанр быў паспяхова асвоены ў масавых выданнях. У тым ліку 

міні-рэцэнзіі з’яўляюцца важным складнікам агляду, пра які ішла гаворка 

вышэй.  

Такім чынам, у дадзенай магістарскай дысертацыі мы будзем разглядаць 

рэцэнзію і агляд як жанры, у якіх выразна рэалізоўваецца інтэрпрэтацыя 

мастацкага твора. Адзначым, што ў выніку мадыфікацыйных працэсаў у 

рэцэнзіі побач з ацэначнасцю існуе і рэкламнасць, а сам жанр трансфармаваўся 

ў новую форму – міні-рэцэнзію, якая з’яўляецца складнікам агляду. Адбіліся 

змены і на аналізе, які стаў аднабаковым, і на інтэрпрэтацыі, якая ў большасці 

выпадкаў адбываецца на ўзроўні разумення сюжэту. Менавіта такія 

трансфармаваныя рэцэнзіі і агляды мы часцей за ўсё знаходзім у сродках 

масавай інфармацыі. Сустрэць класічную рэцэнзію ў газеце, часопісе, на 

інтэрнэт-партале сёння практычна немагчыма. 

 

 

2.2 Механізмы і стратэгіі інтэрпрэтацыі мастацкага твора ў беларускім 

арт-дыскурсе 

 

 

Даследчыца Н. Сімбірцава вылучае дзве групы механізмаў інтэрпрэтацыі. 

Да першай групы яна адносіць «механізмы, якія дзейнічаюць стыхійна і 

фрагментарна, але якія аказваюць пры гэтым масавы ўплыў на аўдыторыю 

(СМІ, інтэрнэт). Іх бытаванне абумоўлена праявай асобаснага інтарэсу і 
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рэфлексіяй» [55, с. 219]. У другую групу ўваходзяць «механізмы, якія 

аказваюць вузканакіраваны ўплыў (грамадскія арганізацыі, установы 

культуры), у сілу сістэмнасці якога якасць інтэрпрэтацыі і аналізу падымаецца 

да прафесійнага ўзроўню. Першапачаткова закладзеныя каштоўнасці і сэнсы 

культуры не страчваюць сваёй значнасці ў працэсе інтэрпрэтацыі, а наадварот, 

набываюць дадатковыя сэнсавыя адценні» [55, с. 219].  

У сувязі з гэтым мэтазгодна вылучыць аб’ектыўныя і суб’ектыўныя 

фактары інтэрпрэтацыі. Першыя адлюстроўваюць заканамерныя змены аб’ёму 

мастацкага твора, змены яго кампазіцыі пад уплывам знешняга асяродку і 

дамінуючых гісторыка-культурных каштоўнасцей. Суб’ектыўныя фактары 

трансфармацыі зводзяцца да праяўлення асобаснага пачатку ў працэсе 

прачытання твора. 

Адносіны інтэрпрэтатара і мастацкага твора мяркуюць такі тып 

інтэрпрэтацыі, пры якім адносіны суб’екта і аб’екта не падзяляюцца, а 

ўяўляюць сабой адзінства. Пры такім бачанні мастацкая рэальнасць 

спасцігаецца як суцэльны і цэласны вобраз, што дазваляе ўбачыць унутраную 

абумоўленасць пошуку інтэрпрэтатарам ісціны быцця. Варта вылучыць тры 

ўзроўні, на якіх ажыццяўляецца інтэрпрэтацыя: 

- дэнататыўны, элементы якога выконваюць ідэнтыфікацыю асоб і 

прадметаў у прасторы і часе мастацкага свету і ажыццяўляюць развіццё сюжэта 

твора; 

- псіхалагічны, які ўключае ў сябе ўсё, што звязана з успрыманнем 

героя, яго знешняга аблічча і ўнутранага свету, першаснае ўспрыманне твора 

інтэрпрэтатарам, яго першае ўражанне; 

- аксіялагічны, зместам якога становяцца спосабы перадачы 

аўтарскіх адносін да таго, што выяўляецца, формы праявы аўтарскага 

далягляду, каштоўнасныя арыенціры інтэрпрэтатара [13]. 

Акрамя ўзроўняў інтэрпрэтацыі, важна ўлічваць і індывідуальны досвед 

інтэрпрэтатара, які мяркуе асобыя спосабы пазнання сэнсаў мастацкага твора, 

якія з’яўляюцца адлюстраваннем не толькі рацыянальна-свядомага, але і 

інтуітыўнага. Праніклівы інтэрпрэтатар здольны праз эстэтычнае перажыванне 

вяртацца да аб’екта свайго талкавання, каб зразумець, чаму ён перажывае 

менавіта гэтыя эмоцыі, як у аўтара твора атрымалася выклікаць у яго менавіта 

такія эмоцыі. Падобная рэфлексія актуалізуе пытанне аб асаблівай якасці 

мастацкага твора – эстэтычнай. Эстэтычнае ўспрыманне і чытацкі (глядацкі) 

досвед становяцца фактам прачытання свайго твора, пабудовы сваіх адносін з 

ім і, у выніку, стварэнне рэцэнзіі або агляду.  

Аднак не толькі індывідуальны досвед і эстэтычнае ўспрыманне твора 

з’яўляюцца вызначальнымі ў працэсе інтэрпрэтацыі. Важна ўлічваць ролю часу, 
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від мастацтва і яго стан, уплыў сацыяльна-палітычнага дыскурсу на 

інтэрпрэтацыю. Мэтазгодна сказаць і пра кагнітыўную гармонію, якая 

арыентавана на фарміраванне цэласнага ўяўлення аб свеце, якая накіравана на 

спасціжэнне метакультурных сувязей у асваенні сацыяльна-культурнай 

рэчаіснасці, а таксама на актуалізацыю асабістага і асобаснага досведу 

інтэрпрэтатара ў сферы сэнсаўтварэння. Дадзеныя фактары прыводзяць да таго, 

што інтэрпрэтацыя адводзіць рэцыпіента далёка ад закладзеных сэнсаў у 

мастацкім творы, але пры гэтым яна не становіцца менш жыццядзейнай і 

значнай.  

Звернемся да доктарскай дысертацыі даследчыцы рускай 

літаратурнай крытыкі Ю. Гаварухінай, у якой яна вылучыла тры 

інтэрпрэтацыйныя стратэгіі грамадскай свядомасці (даследчыца разглядала яе 

як аб’ект увагі літаратурнай крытыкі). Першая – рэстаўрацыйная – 

«накіраваная на разбурэнне, адсячэнне ў свядомасці чытача тых уяўленняў, 

якія генетычна ўсходзяць да савецкай ментальнасці» [17, с.  175]. Другая – 

карэктуючая – «накіравана на асэнсаванне спароджаных сучаснасцю 

адхіленняў ад нормы ў свядомасці сучасніка» [17, с. 178]. І трэцяя – 

аналітычная – «накіравана на безацэначнае асэнсаванне новай ментальнасці, 

яе эвалюцыі» [17, с. 179].  

Спраектаваць дадзеныя стратэгіі інтэрпрэтацыі ў тым выглядзе, у якім іх 

прапаноўвае разглядаць Ю. Гаварухіна, на сучасны беларускі арт-дыскурс 

немагчыма. Аднак калі прыняць да ўвагі стан беларускага мастацтва, панаванне 

пэўных памылковых меркаванняў наконт яго, то ёсць неабходнасць у тым, каб 

аднавіць каштоўнасці і факты, светапоглядныя ўстаноўкі, якія 

трансфармаваліся пад уплывам стэрэатыпаў – загадзя сфарміраванай чалавекам 

адзнакі чаго-небудзь. І тут мэтазгодна разглядзець інтэрпрэтацыю з пункту 

гледжання каштоўнасных арыенціраў, што мы і зробім больш падрабязна ў 

раздзеле 2.3. Такім чынам, актуалізуецца і аналітычная стратэгія, каб 

асэнсаваць мастацкі твор у новай ментальнасці.  

Для таго каб вылучыць асноўныя стратэгіі інтэрпрэтацыі мастацкага твора ў 

беларускім медыйным арт-дыскурсе, былі прааналізаваныя 60 літаратурных, 

тэатральных і кінарэцэнзій у наступных выданнях: парталы afisha.tut.by і 

onliner.by, інфармацыйнае агенцтва Sputnik, газета «Звязда» і часопіс 

«Мастацтва» (вынікі аналізу прадстаўлены ў выглядзе табліцы – гл. Дадатак А). 

Трэба адзначыць, што любая з выяўленых інтэрпрэтацыйных стратэгій 

прымяняльная і да літаратурнага твора, і да спектакля, і да фільма.    

Стратэгію на рэстаўрацыю і карэкцыю пэўных уяўленняў можна 

аб’яднаць у агульную – аднаўленчую стратэгію, мэта якой разбурыць у 

свядомасці грамадства ўстойлівыя стэрэатыпы аб мастацтве. І разбуральнікам 
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памылковых суджэнняў з’яўляецца інтэрпрэтатар, які з вышыні сваіх досведу і 

ведаў можа даць адэкватную ацэнку развіццю асобнага віду мастацтва і, 

адпаведна, праінтэрпрэтаваць мастацкі твор. Вакол якіх відаў мастацтва 

ўсталяваліся стэрэатыпы? На наш погляд, аднаўленчую стратэгію неабходна 

разглядзець у адносінах да літаратуры і кінематографа. 

Палеміка наконт таго, якой павінна быць беларуская літаратура, 

разгарнулася яшчэ ў пачатку ХХ стагоддзя. Гэта так званая «нашаніўская» 

дыскусія па праблемах развіцця беларускай літаратуры, праведзеная ў ліпені-

жніўні 1913 г. Менавіта яна павінна была даць адказ на тое, у якіх 

канцэптуальных накірунках павінна развівацца беларуская літаратура ў 

ХХ стагоддзі. Дыскусію распачаў В. Ластоўскі пад псеўданімам Юры 

Верашчака. У сваім артыкуле «Сплачвайце доўг» ён задаў пытанне беларускім 

пісьменнікам: чаму яны такія плаксівыя і сумныя ў сваёй творчасці?  

Крытык гняўліва дакараў беларускіх паэтаў і празаікаў за бясконцыя 

песімістычныя матывы ў іх творах, за аднастайны перапеў адных і тых жа тэм і 

вобразаў, за тое, што яны быццам не выконваюць свайго пасланніцтва, іншымі 

словамі, марнуюць божы дар і не клапоцяцца пра стварэнне твораў, роўных 

лепшым узорам еўрапейскай класікі. Першым адгукнуўся Янка Купала пад 

псеўданімам «Адзін з “парнаснікаў”», надрукаваўшы артыкул «Чаму плача 

песня наша?». Паэт выказаў надзею, што народ не можа вечна спаць мёртвым 

сном і стылёвая збедненасць беларускай літаратуры скончыцца.  

Сёння можна вылучыць наступны набор стэрэатыпаў, які ўласцівы для 

беларускай літаратуры: вёска, вайна, шматлікія апісанні прыроды, празмерная 

меланхалічнасць, аднолькавыя сюжэты. Калі б мы разглядалі літаратурны 

дыскурс з пункту гледжання літаратуразнаўцаў, то нельга сказаць, што ён 

бедны. Хутчэй можна гаварыць пра тое, што слаба прадстаўлены медыйны 

літаратурны дыскурс: пра літаратуру ў сучасных выданнях пішуць вельмі 

рэдка. Аднак тыя адзінкавыя агляды і рэцэнзіі, што з’яўляюцца на парталах і ў 

газетах, дазваляюць пазбавіцца ад стэрэатыпаў, што беларуская літаратура – 

гэта толькі пра вайну, вёску і гаротнага селяніна. Больш за тое, прааналізаваныя 

публікацыі сведчаць аб тым, што ў нас добра развіваецца сучасная літаратура, а 

на беларускую мову перакладаюцца класічныя творы замежнай літаратуры і 

сусветныя творы-бестселеры. 

Інтэрпрэтацыя літаратурнага твора была разгледжана на аснове рэцэнзій 

партала afisha.tut.by і аглядаў партала onliner.by. У першую чаргу трэба 

адзначыць, што на парталах рэцэнзуюцца і робіцца агляд навінак беларускага 

кнігавыдання і перакладаў замежных твораў на беларускую мову. Гэта ўжо 

разбурае стэрэатып аб тым, што літаратурны дыскурс у нас неразнастайны.  
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Рэцэнзія ўяўляе сабой разгорнуты тэкст, дзе не толькі падрабязна 

аналізуецца аўтарская задума і яе рэалізацыя, але і прысутнічаюць цытаты з 

самога твора. Рэцэнзент звяртаецца да асобы аўтара і яго творчасці: 

«Учительница гимназии из небольшого города-спутника стремительно 

переквалифицируется сначала в известного белорусского литературоведа, а 

потом в известного литератора. Причем настолько известного, что тираж 

ее очередной книжки исчезает с прилавков буквально за месяц» (afisha.tut.by, 

03.04.2019).  

Калі твор закранае гістарычныя падзеі, то рэцэнзент звяртае ўвагу і на 

гэта: «Например, сын предателя, косвенно виноватого в убийстве крестьян-

белорусов в послевоенное время (его совершили бывшие солдаты Армии 

Крайовой из отряда Ромуальда Райса “Бурого”), добровольно лишается 

головы, что, видимо, должно означать торжество справедливости. Эта 

линия, безусловно, будет особенно интересна тем белорусам, которые 

интересуются историей, но равнодушным она не оставит, уж поверьте мне, 

абсолютно никого» (afisha.tut.by, 04.07.2019). Кожны тэкст завяршае аўтарская 

рэфлексія: «Но в целом – это очень органичная книга, прочитав которую 

понимаешь – красота способна спасти не только мир, но и каждого из нас в 

отдельности» (afisha.tut.by, 25.10.2019). 

Звернем увагу на тое, што рэцэнзіям уласціва аўтарская суб’ектыўнасць і 

ацэначнасць, праяўленне асобаснага пачатку інтэрпрэтатара, але гэта можна 

патлумачыць асобай рэцэнзента – тэксты для afisha.tut.by піша доктар 

філалагічных навук Г. Кісліцына. Пры гэтым аўтарская ацэнка не носіць 

негатыўнай канатацыі: «Мне она представлялась таким изданием-подарком. 

Книгой-настроением, книгой-открыткой» (afisha.tut.by, 10.01.2020), «Честно 

говоря, терпеть не могу книжные рейтинги, которые последние годы стали 

неотъемлемым признаком уходящего года» (afisha.tut.by, 13.12.2019). 

Адзначым, што Г. Кісліцына выдатна спалучае літаратуразнаўчую дзейнасць з 

крытычнай, чытач можа зрабіць меркаванне, што рэцэнзію напісаў прафесіянал 

у вобласці літаратуры. Аднак пры гэтым тэкст не абцяжарваецца складанай 

тэрміналогіяй, што робіць рэцэнзію зразумелай для масавай аўдыторыі партала. 

Літаратурныя агляды не могуць пахваліцца глыбокім аналізам і 

разгорнутай інтэрпрэтацыяй, якая больш адбываецца на ўзроўні тлумачэння 

сюжэта: «Новая гісторыя пачынаецца з забойства» (onliner.by, 03.04.2019). 

Звяртаецца аглядальнік і да асобы аўтара, месца яго твора ў агульным 

літаратурным працэсе: «Козыр прозы Андрасюка ў тым, што ён дадае нашай 

літаратуры спецыфічнага каларыту, якога не могуць даць, напрыклад, 

літаратары ў беларускай сталіцы» (onliner.by, 09.10.2019). Кожны агляд не 
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завяршаецца аўтарскай рэфлексіяй, больш даецца інфармацыя аб тым, што 

кніга атрымала якую-небудзь прэмію. 

Тым не менш і рэцэнзіі на afisha.tut.by, і агляды на onliner.by напоўніцу 

рэалізуюць аднаўленчую стратэгію інтэрпрэтацыі, ствараючы станоўчы імідж 

беларускай літаратуры для грамадства. Ні ў адным тэксце не было заўважана 

негатыўных ацэнак, наадварот, падкрэсліваліся вартасці твора, адметнасць 

аўтара, а рэцэнзія і агляд насілі рэкамендацыйны характар, не стваралі 

літаратурнаму твору антырэкламу. 

Стан беларускага кінамастацтва можна ахарактарызаваць словамі 

кінааглядальніка газеты «Звязда» І. Кацяловіч: «Пакуль у Беларусі няма 

паўнавартаснай кінаіндустрыі, прафінансаваныя дзяржавай праекты разам з 

грашыма атрымліваюць зададзеныя велічыні, а незалежныя глядацкія карціны 

здараюцца нячаста, знакі нацыянальнай самасвядомасці можна не вылучаць, а 

толькі прыцягваць за вушы. Таму пакуль беларускае кіно можа сведчыць толькі 

пра тое, дазволю сабе перабольшанне, што яго няма» [27]. Таксама 

кінааглядальнік сцвярджае, што «калі праз беларускі кінапрадукт мы не можам 

выявіць псіхалогію народа, то праз беларускую кінасферу часта можам з 

вялікай акуратнасцю апісаць “псіхалогію” кіношніка» [27].  

Інтэрпрэтацыя фільма была разгледжана на аснове рэцэнзій газеты 

«Звязда» і часопіса «Мастацтва», пры гэтым асаблівая ўвага была звернута на 

інтэрпрэтацыю беларускіх кінастужак, што дазволіла зрабіць першасную 

выснову аб тым, што менавіта інтэрпрэтацыя незалежных фільмаў дазваляе 

разбурыць стэрэатып вакол беларускай кінаіндустрыі. 

За апошнія некалькі год у пракат выйшлі беларускія фільмы, пра якія 

актыўна пісалі не толькі беларускія выданні, але і замежныя. Фільмы 

«Крышталь», «Заўтра», «ІІ», «Возера радасці», «Беларускі псіхапат» і іншыя 

станавіліся пераможцамі міжнародных кінафестываляў і нават вылучаліся на 

кінапрэмію «Оскар». І феномен, што пра беларускае кіно загаварылі за мяжой, 

стаў вынікам таго, што ў рэцэнзіях на вышэй пералічаныя стужкі можна знайсці 

ацэначныя выразы кшталту «дазволю сабе назваць яе адной з найбольш удалых 

ігравых беларускіх кінакарцін апошняга часу», «першы беларускі псіхалагічны 

трылер», «у кантэксце беларускай кінематаграфіі шмат што набывае 

дадатковыя значэнні», «можа падацца важным для лакальнага беларускага 

кінематографа», «кіно пра нашу краіну (даруй, “Беларусьфільм”) – з’ява вельмі 

рэдкая». Вынікае, што стэрэатып разбураецца менавіта вакол незалежнага кіно, 

у той час як вакол кіно, знятага на кінастудыі, не. 

Важна адзначыць уплыў сацыяльнага дыскурсу, бо рэжысёры ў сваіх 

фільмах імкнуцца інтэрпрэтаваць рэчаіснасць, закрануць тэмы, пра якія важна 

гаварыць. У рэцэнзіях на фільм «ІІ» звярталася ўвага на вастрыню тэмы для 
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сучаснай моладзі: «Тое, што фільм з’яўляецца меседжам пра вялікую 

катэгорыю – нацыю, краіну, аб’яднаных адной тэрыторыяй людзей, паказвае 

сам яго змест, бо быццам наўмысна ўтрымлівае ў сабе з’явы рэчаіснасці, якія ў 

нас у пэўным сэнсе замоўчваюцца, тым больш замоўчваюцца ў мастацкім кіно. 

Гомасексуалізм, булінг у школах і сам вірус імунадэфіцыту могуць не толькі 

раздражніць кансерватыўных альбо безуважных людзей, але і паказаць ім, 

што прызнаваць усё гэта варта, а галоўнае, нармальна» (Звязда. 30 ліст. 2019).  

Можна сустрэць і намёк на тое, што фільм можа быць новым у нашай 

кінаіндустрыі, але ў замежнай на падобную тэму фільмаў хапае: «Ці не адзіны 

недахоп фільма – ён павінен быў з’явіцца гадоў дзесяць-пятнаццаць таму, у 

часы росквіту новай хвалі фестывальнага рэалізму. Але ў беларускім кіно 

гадзіннік ідзе пакуль па асобнай праграме, таму “ІІ” выглядае абсалютна 

сучасна і востраактуальна» (Мастацтва, №12, 2019). 

Шмат спрэчак выклікаў фільм «Крышталь», які вылучаўся на «Оскар» ад 

нашай краіны, асноўнай праблематыкай якога стала пераасэнсаванне 

рэжысёрам 90-ых. Менавіта на гэты фільм былі рэцэнзіі як станоўчыя, у якіх 

хвалілі «Крышталь» як значную падзею ў беларускім кіно («Пры ўсёй сваёй 

крохкасці “Крышталь” аказаўся менавіта тым фільмам, што стаў знакам 

перамен» (Мастацтва, №8, 2018)), так і нейтральныя, дзе крытыкі імкнуліся 

вызначыць недахопы стужкі («Одна из слабостей “Хрусталя” – в его 

хрустальной прозрачности» (afisha.tut.by, 25.08.2018)).  

Як і ў выпадку з літаратурным творам, у інтэрпрэтацыі фільма не 

знаходзяцца негатыўныя ацэнкі, але можна заўважыць іранічныя, калі 

падкрэсліваецца значнасць кінастужкі для беларускага кінематографа: «Так ці 

інакш для беларускага кінематографа фільм накшталт “Унутры сябе” – 

нядрэнна скроены трылер, дзе няма традыцыйнай для нашых аўтараў 

неадпаведнасці жаданняў магчымасцям, – не тое каб звычайная з’ява. Хоць 

стаць выключнай з’явай у айчынным кіно няцяжка» (Звязда. 17 ліст. 2018). У 

падобнай іранічнасці прасочваецца няўпэўненасць. Нягледзячы на іранічныя 

заўвагі, крытыкі і аглядальнікі рэзюмуюць, што беларускія фільмы (зноў 

падкрэслім – незалежныя) здольныя закранаць востраактуальныя тэмы, яны 

складаюць канкурэнцыю замежным стужкам на кінафестывалях, таму неблагое 

кіно ў нашай краіне ўсё-такі ёсць, неабходна знайсці шляхі развіцця айчыннай 

кінаіндустрыі. 

Тэатральнае мастацтва можна лічыць найбольш развітым мастацтвам у 

Беларусі, бо вакол яго няма патрэбы разбураць стэрэатыпы. І даследчыца 

тэатральнай крытыкі і журналістыкі Т. Арлова адзначала (што мы і падкрэслілі 

ў папярэдняй главе), што тэатр – гэта элітарны від мастацтва, але на які ў наш 

час уплывае масавая культура. Таксама Т. Арлова сцвярджае, што «наша 
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сённяшняе тэатральнае мастацтва, як і расійскае, акунулася ў мора шоу-бізнесу, 

спрошчанай мадэлі сузірання, якую вельмі выразна называюць “культурай 

супермаркетаў”. Чым далей адыходзіць ад гэтага тэатр, рызыкуючы касай, тым 

больш надзеі на тое, што мы будзем не падобнымі да другіх» [39].  

Аднак тэатр быў заўсёды тым відам мастацтва, які напрамую 

ўзаемадзейнічаў са сваім адрасатам, а зараз, калі з’яўляюцца новыя тэатральныя 

формы, а спектаклі становяцца больш тэхналагічнымі, то адрасат паўстае 

паўнавартасным удзельнікам дзеяння, якое адбываецца на сцэне. Менавіта праз 

спектакль можна дасягнуць катарсісу – працэсу вызвалення эмоцый, 

вырашэння ўнутраных канфліктаў і маральнага ўзвышэння, якое ўзнікае ў ходзе 

самавыражэння або суперажывання пры ўспрыманні мастацкага твора. 

На прыкладзе інтэрпрэтацыі спектакля можна сцвярджаць аб тым, што 

актуалізуецца аналітычная стратэгія – асэнсаванне новай ментальнасці. 

Дадзеная стратэгія была разгледжана на аснове рэцэнзій партала afisha.tut.by і 

інфармацыйнага агенцтва Sputnik. У сучасным тэатры можна заўважыць 

тэндэнцыю да пераасэнсавання класічных твораў, інтэрпрэтацыі іх на сцэне ў 

сучасным кантэксце. Падобны прыём называецца рэмэйк – «гэта прыём 

мастацкай дэканструкцыі вядомых класічных тэкстаў, якія аўтар па-новаму 

перастварае, пераасэнсоўвае, развівае або абыгрывае на ўзроўні жанру, сюжэта, 

ідэі, праблематыкі, герояў, сімвалаў. Рэмэйк існуе не сам па сабе, а ў 

неразрыўнай сувязі з прататэкстам, і ў гэтым яго прынцыпіяльнае адрозненне 

ад твораў элітарнай культуры, якія выкарыстоўваюць вядомыя прататэксты» 

[30, с. 318]. Дадзены прыём актыўна выкарыстоўваецца ў кіно, але лепш 

рэалізуецца менавіта ў тэатральным мастацтве.  

27 студзеня 2018 года ў Купалаўскім тэатры адбылася прэм’ера спектакля 

«Рэвізор» па аднайменнай п’есе М. Гогаля, дзе дзеянне было перанесена ў 

беларускі райцэнтр. Адметнасцю спектакля стала мова герояў, што 

падкрэслівалася ў рэцэнзіі: «Служивые люди начинают говорить, и сразу же 

становится видным или, скорее, слышимым ключевое решение Пинигина – 

герои Гоголя разговаривают на трасянке, что прекрасно передает колорит 

районного центра: действие «Ревизора» перенесено в Беларусь в 1970-1980-е 

годы (впрочем, отдельные мизансцены, вроде женщин с баулами, отсылают 

нас к 1990-м, подчеркивая вневременной характер произведения)» (afisha.tut.by, 

28.01.2018).  

Неаднаразова адзначалася ў рэцэнзіях і тэндэнцыя да выкарыстання 

трасянкі ў спектаклях: «Судя по всему, “многоязычье” персонажей, 

заложенное пинигинским “Ревизором”, постепенно входит в моду» 

(afisha.tut.by, 10.10.2018). Рэцэнзент звяртаў увагу і на тое, што інтэрпрэтацыя 

не заўсёды атрымлівалася ўдалай: «Но для новой яркой интерпретации 



45 

 

Вампилова этого все-таки недостаточно» (afisha.tut.by, 10.10.2018). Аднак у 

рэжысёрскай інтэрпрэтацыі вядомага твора А. Вампілава знайшла 

адлюстраванне важная для сучаснасці тэма хатняга гвалту: «Как современный 

режиссер, четко чувствующий дыхание и ритм времени, Жирков не мог не 

знать об этих проблемах. И то, что он акцентировал на этом внимание, 

делает ему честь» (afisha.tut.by, 10.10.2018).  

Як і ў выпадку з кінематографам, у тэатральным мастацтве назіраецца 

ўплыў сацыяльна-палітычнага дыскурсу, што выклікала ўзнікненне новага віду 

тэатральнай пастаноўкі – дакументальнага спектакля, або вербаціма. У 

падобным спектаклі на першым месцы знаходзіцца непрыдуманая праўда 

жыцця, але «ў падобных спектакляў кароткае жыццё, змяняецца сітуацыя – 

змяняюцца і канкрэтныя гісторыі» [35]. Яскравымі прыкладамі падобных 

спектакляў з’яўляюцца «Мабыць?», «Першы», «11 апреля», «Родные люди». 

Востраактуальныя праблемы ўсё часцей знаходзяць сваё адлюстраванне ў 

сюжэтах спектакляў. 15 студзеня 2019 года ў Купалаўскім тэатры адбылася 

прэм’ера спектакля «Вешальнікі», пастаўленага па матывах п’есы англійскага 

драматурга М. МакДонаха. У рэцэнзіях звярталася ўвага на кампазіцыю 

пастаноўкі, адпаведнасць сюжэта беларускім рэаліям.  

Рэцэнзенты падкрэслівалі важнасць паднятай у спектаклі тэмы, бо 

Беларусь з’яўляецца адзінай краінай у Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе 

не адменена смяротнае пакаранне. Усе як адзін звярталі ўвагу на раскрыццё 

гэтай тэмы ў беларускім кантэксце: «Разумеется, было бы наивно ждать от 

Купаловского переделки пьесы в традициях Свободного театра и переноса 

действия в современную Беларусь. Но режиссер мог бы подчеркнуть какие-то 

нюансы и провести более четкие параллели» (afisha.tut.by, 15.01.2019). 

Адзначым, што на прыкладзе рэцэнзій на спектакль «Вешальнікі» можна 

ўбачыць двайную інтэрпрэтацыю: як адаптавана п’еса драматурга для 

беларускай сцэны і як рэжысёр разумее праблему смяротнага пакарання і 

адлюстроўвае яе ў мастацтве.   

Для тэатральных рэцэнзій не ўласціва негатыўная ацэначнасць у 

аўтарскіх інтэрпрэтацыях, прысутнічае пэўны суб’ектывізм, але яго можна 

разглядаць як асобасную праяву крытыка або арт-журналіста. Праз спектакль 

сёння інтэрпрэтуецца жыццё, актуальныя праблемы, падзеі, і ў рэцэнзіі крытык 

або арт-журналіст абавязкова выказваецца па гэтай нагодзе. Элітарнае па сваёй 

прыродзе тэатральнае мастацтва лепш за ўсё здольнае весці прамы дыялог са 

сваім гледачом. 

У сучасных рэцэнзіях і аглядах усё часцей можна сустрэць выразы 

кшталту «тры прычыны прачытаць (паглядзець)» або той ці іншы твор звяртае 

ўвагу на «ўзыходзячую зорку літаратуры (тэатра, кіно)». У медыятэкстах 



46 

 

знікае шырыня агляду мастацтва, страчваецца разуменне ўзаемасувязі з’яў, 

узмацняецца суб’ектыўнасць. Замест разбору твораў з’яўляюцца 

канспіралагічныя намёкі экспертаў, аргументацыя замяняецца метафарамі, 

медыятэкст становіцца формай самавыражэння яго аўтара. Такім чынам, 

вылучаюцца наступныя інтэрпрэтацыйныя стратэгіі: інтэлектуальная, 

рэкламная і правакацыйная. 

Інтэлектуальная стратэгія накіравана на стварэнне вобраза журналіста 

(крытыка)-інтэлектуала, які з’яўляецца добрым знаўцам таго віду мастацтва, 

пра які ён піша. Дадзеная стратэгія мае на ўвазе пазбяганне негатыўных ацэнак 

і ўключэнне ў медыятэкст кампліментарных суджэнняў, якія падкрэсліваюць 

вартасці інтэрпрэтуемага твора: «Малады рэжысёр Дэм’ен Шазэл скокнуў 

вышэй галавы яшчэ ў сваім папярэднім драйвовым фільме “Апантанасць”» 

(Звязда. 18 студ. 2017). Прытрымліваючыся такой стратэгіі, журналіст не толькі 

інтэрпрэтуе аўтарскую задуму, але і праводзіць паралелі з іншымі творамі, 

дэманструючы свой багаты досвед: «“Выбар Сафі” Алана Пакулы, “Спіс 

Шындлера” Стывена Спілберга або “Сын Саула” Ласла Немеша – фільмы, 

якія не абмяжоўваюцца сценамі канцлагера, не спекулююць на знясіленых 

арыштантах і прымушаюць сэнсы разрастацца ўшыр і ўглыб. Прыкладна так 

і “Рай” – гэта фільм не пра жорсткую нацысцкую сістэму знішчэння» (Звязда. 

21 лют. 2017).  

У рэкламнай стратэгіі інтэрпрэтацыі выразна праяўляюцца прыёмы 

масавай культуры, а мастацкі твор пераўтвараецца ў тавар масавага 

спажывання. Інтэрпрэтатар можа апусціць аўтарскую рэфлексію і скончыць 

твор падобным запрашэннем: «Ближайшие показы – в сентябре. Только не 

забудьте выключить во время спектакля мобильные телефоны» (afisha.tut.by, 

06.08.2018). Моцна актуалізуецца рэкламная стратэгія ў аглядах.  

Рэкламная стратэгія ў рэдкіх выпадках можа перакрыжоўвацца з 

правакацыйнай. Мэта падобнага аб’яднання заключаецца ў тым, каб не толькі 

зрабіць рэкламу больш відавочнай і агрэсіўнай, але і выклікаць нейкую 

правакацыю, зваротную сувязь. Увогуле правакацыйнай стратэгіі ўласцівы 

безапеляцыйнасць суджэнняў, моўная агрэсія, што прыцягвае ўвагу да 

падобных інтэрпрэтацый.  

Правакацыйная стратэгія блізкая да інтэрнэт-тролінгу, але ў практыцы 

беларускай журналістыкі яна не рэалізуецца напоўніцу. У выніку ў барацьбе за 

аўдыторыю выкарыстоўваюцца інтэлектуальная, рэкламная і правакацыйныя 

стратэгіі да інтэрпрэтацыі. Аднак дадзеныя стратэгіі ў адным выпадку вядуць 

да вобразнай інтэрпрэтацыі, у другім – выклікаюць дэградацыю і памяншэнне 

аб’ёму крытычнай ацэнкі, рост моўнай агрэсіі. У такім выпадку журналіст або 

крытык знаходзіць аўдыторыю, але губляе культуру. 
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Сёння важнай задачай з’яўляецца захаванне культуры, пазбаўленне 

грамадства ад навязаных стэрэатыпаў у кожным відзе мастацтва. І дадзеная 

задача паспяхова выконваецца з дапамогай аднаўленчай і аналітычнай 

стратэгій, рэалізацыя якіх дазваляе ўсталяваць станоўчы імідж беларускага 

мастацтва, а дакладна паказаць разнастайнасць літаратурнага і кінадыскурсу. 

Аднак вылучым адмоўны бок – рэалізацыя рэкламнай і правакатыўнай 

стратэгій. Апошняя сустракаецца вельмі рэдка, а дзякуючы рэкламнай стратэгіі 

мастацкі твор успрымаецца аўдыторыяй (пераважна масавай) як камерцыйны 

прадукт, у выніку ў рэцэнзіі дамінуюць выразы з моцным ацэначным 

значэннем. 

 

 

2.3 Каштоўнасна-эстэтычныя прыярытэты ў інтэрпрэтацыях мастацкага 

твора беларускіх аўтараў 

 

 

Структуру любога мастацкага твора можна назваць дыялагічнай, бо яна 

вызначаецца актам творчасці, арыентаваным на сумесную творчасць або 

эстэтычнае ўспрыняцце. Кожны твор – гэта адкрытая сістэма, якая замыкаецца 

на асобе таго, хто гэты твор успрымае. У дадзеным выпадку ў якасці 

ўспрымальніка нас цікавіць інтэрпрэтатар (крытык і журналіст), задачай якога 

з’яўляецца інтэрпрэтацыя і аналіз эстэтычнага і мастацкага пласта твора. 

Успрыманне твора – гэта не проста працэс атрымання інфармацыі, а 

ўзаемаадносіны двух плыняў. Адна ідзе ад аб’екта ўспрымання, другая – ад 

суб’екта. Успрыманне не пачынаецца з моманту непасрэднай камунікацыі. Калі 

свядомасць інтэрпрэтатара захавала ўсю атрыманую інфармацыю, то ў выніку 

абдумвання, асэнсавання ў яго ўзнікне больш дакладнае разуменне ўбачанага 

або прачытанага. 

Адно з важных герменеўтычных і рэцэпцыйна-эстэтычных пытанняў 

гучыць наступным чынам: ці з’яўляецца аўтарская інтэрпрэтацыя твора адзінай 

правільнай і ці не трэба журналісту або крытыку ў выпадку наяўнасці 

аўтарскага талкавання звесці аналіз твора да выяўлення прапанаванага аўтарам 

сэнсу? У працэсе інтэрпрэтацыі мастацкі твор уступае ў дыялог з 

інтэрпрэтатарам. І ў гэтым дыялогу жыццёвы досвед інтэрпрэтатара 

ўзаемадзейнічае з досведам аўтара, які ён уклаў у твор. І хоць аўтарская 

інтэрпрэтацыя свайго твора важная, але яе можна не лічыць абавязкова 

правільнай. Часам журналіст або крытык разумее нават больш, чым хацеў 

сказаць аўтар, і гэта нармальна для практыкі інтэрпрэтацыі.     
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Сёння галоўным у сферы аналізу, інтэрпрэтацыі, ацэнкі твораў мастацтва 

стаў рынак з яго законамі, крытэрыямі каштоўнасці (падчас далёкімі ад 

эстэтычных) і вялікай колькасцю непадрыхтаваных спажыўцоў, якія валодаюць 

спецыфічнымі эстэтычнымі густамі і ідэаламі. На журналіста або крытыка 

могуць уплываць пэўныя рэдакцыйныя ўстаноўкі (хваліць або крытыкаваць 

твор, такім чынам ствараючы яму добрую ці дрэнную рэкламу) або яго 

асобасныя прыярытэты і ідэалы ў прадстаўленні мастацкага твора. Т. Арлова 

адзначала наступныя патрабаванні да асобаснага праяўлення крытычнага 

мыслення, якое павінна быць уласціва тэатральнаму журналісту: 

- адукаванасць у прадмеце даследавання; 

- глядацкі і чалавечы досвед; 

- высокая маральнасць; 

- прыцягненне багатага культурнага кантэксту; 

- адчуванне сітуацыі ў канкрэтнай тэатральнай прасторы; 

- высокая ступень дакладнасці ў карыстанні словам [38, с. 131]. 

Даследчык рэзюмуе, што такім чынам можна казаць пра ўменне, талент і 

маральнасць крытыка-журналіста. Аднак эмацыянальнасць і напышлівыя 

разважанні, літаратурнае хуліганства і недапушчальнасць іншадумства 

сведчаць аб суб’ектывізме. У сувязі з гэтым узнікае пытанне аб павышэнні 

асабістай адказнасці, аб падаўленні асабістай агрэсіі дзеля паспяховай 

інтэрпрэтацыі твора ў культурным кантэксце.  

Папярэдняя падрыхтоўка ў выглядзе чытання твора (калі ён літаратурны), 

вывучэння творчасці рэжысёра і акцёраў спрыяе больш глыбокаму 

ўспрыманню. Вобраз, які паспеў скласціся ў свядомасці становіцца пэўнай 

устаноўкай у інтэрпрэтацыі. Як адзначаў М. Бахцін, мераць успрыняцце 

мастацтва трэба не дакладнасцю пазнання, а глыбінёй шчырасці [8, с. 59]. 

Жыццёвы і творчы пласты асобы інтэрпрэтатара паядноўваюцца з яго воляй і 

вялікім жаданнем бачыць свет мастацкага твора ў адпаведнасці з асабістымі 

ўяўленнямі і магчымасцямі. Асноўная задача заключаецца не ў тым, каб зрабіць 

якую-небудзь частку духоўнай працы за свайго чытача, а ў тым, каб па 

магчымасці ўсю працу зрабіць разам з ім. Для гэтага патрэбна вялікая ступень 

рэфлексіі ў творчым працэсе. 

Чужую мастацкую свядомасць нельга вызначыць як аб’ект, даступны для 

аналітычнага вывучэння, з ім можна толькі ўступіць у дыялог. Кожнае 

мастацтва мае свой спецыфічны адчувальны матэрыял, і кожнае мастацтва 

апелюе пэўнымі каштоўнасцямі. У дадзеным раздзеле мы падрабязней 

разгледзім аксіялагічны падыход, які дазваляе выявіць зместавы бок 

мастацкага твора праз катэгорыю каштоўнасці. 
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Каштоўнасць, як і інтэрпрэтацыю, многія даследчыкі лічаць філасофскай 

катэгорыяй. У сучаснай філасофіі каштоўнасць трактуецца па-рознаму, але ўсе 

даследчыкі сыходзяцца ў тым, што «каштоўнасная свядомасць грамадства 

вызначае пабудову, функцыянаванне і развіццё культуры. Актуалізацыя той ці 

іншай каштоўнаснай парадыгмы выводзіць на паверхню ідэалы, матывы 

дзеянняў чалавека і ўсю яго навакольную рэчаіснасць» [43, c. 128]. Іншыя 

даследчыкі вызначаюць каштоўнасць як «спецыфічна сацыяльнае вызначэнне 

аб’екта навакольнага свету, якое выяўляе яго станоўчае ці адмоўнае значэнне 

для чалавека і грамадства (шчасце, дабро, зло, прыгожае і пачварнае), 

складзенае ў з’явах грамадскага жыцця і прыроды. У якасці філасофскай 

катэгорыі каштоўнасць – гэта тое, што пачуцці і розум людзей дыктуюць 

прызнаць асабліва значным у іх жыцці і ў імя чаго пражываеш гэтае жыццё» 

[19, c. 73]. 

Вывучэннем каштоўнасцей займаецца самастойная галіна філасофскіх 

ведаў – аксіялогія. Цэнтральныя пытанні аксіялогіі – гэта пытанні аб тым, што 

ж такое каштоўнасць, як які-небудзь прадмет або з’ява становяцца 

каштоўнасцю, якім спосабам можна вызначыць ступень значнасці той ці іншай 

каштоўнасці і іх уплыў на соцыум і асабістае светаўспрыманне чалавека. Варта 

адзначыць меркаванне некаторых даследчыкаў аб тым, што каштоўнасці 

актуалізуюцца толькі тады, калі адбываецца ўзаемадзеянне індывіда як творцы 

каштоўнасцяў і аб’екта, у якім адбываецца дадзенае ўзаемадзеянне. У аксіялогіі 

таксама вылучаецца каштоўнасная арыентацыя, па азначэнні Г. Лазуцінай, 

гэта ўнутраны працэс самавызначэння, суб’ектыўная сістэма адбору 

каштоўнасцяў, «выбар каштоўнасцяў, больш-менш устойлівая прыхільнасць» 

абранай сістэмы ацэньвання [31, c. 69].  

Можна зрабіць выснову, што каштоўнасць – гэта прадмет або з’ява (любы 

аб’ект нашай ацэнкі), які прызнаецца значным як самім чалавекам у 

індывідуальным парадку, так і большай часткай грамадства, а таксама 

з’яўляецца культурнай карысцю для соцыума ў пэўны гістарычны перыяд.  

Калі кожны чалавек здольны сам вызначыць для сябе каштоўнасці, якія 

ён лічыць значнымі і карыснымі, то маральныя каштоўнасці мастацкага твора 

выцякаюць з каштоўнасных арыентацый самога журналіста або крытыка. Як і 

інтэрпрэтацыя, каштоўнасці праходзяць шмат этапаў у сваім вытлумачэнні. 

Прадставім гэты працэс у выглядзе схемы (гл. Малюнак 2.1). 

 

 

 

Малюнак 2.1 – Этапы інтэрпрэтацыі каштоўнасцей 
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Узнікае пытанне: ці ёсць розніца паміж аўтарскай (рэжысёрскай) 

інтэрпрэтацыяй каштоўнасцей і іх інтэрпрэтацыяй крытыкам або журналістам? 

Ці магчыма выявіць якія-небудзь каштоўнасці, эстэтычную і мастацкую 

вартасць у мастацкім творы, які на першы погляд прапагандуе 

антыкаштоўнасці? Каб даць адказ на дадзеныя пытанні, былі прааналізаваныя 

рэцэнзіі на розныя па тэме і жанрах мастацкія творы. 

 Літаратурны твор з’яўляецца моцным рэсурсам разнастайных 

каштоўнасцей, пры гэтым у ім вельмі рэдка можна сустрэць дэструктыўныя 

элементы. Пры аналізе рэцэнзій на партале afisha.tut.by на кнігі «Калядны стол: 

некулінарная кніга» («Хлеб с маслом, тыквенная каша, борщ. Некулинарная 

книга о еде, которая приносит радость», 10.01.2020) і «Птушка ўва мне ляціць, 

куды захоча» («“Птица во мне летит, куда захочет”: непростая книга для 

серьезных детей», 10.06.2019) былі вылучаны наступныя каштоўнасці, якія 

можна аб’яднаць у канцэпты: «шчасце», «талент» і «іншасць».  

У рэцэнзіі на кнігу «Калядны стол: некулінарная кніга» крытык 

першапачаткова не бачыць якой-небудзь мастацкай вартасці ў творы, лічыць яе 

занадта простай па зместаваму напаўненню. Аднак меркаванне паступова 

змяняецца, калі крытык вылучае каштоўнасць, якую рэпрэзентуе літаратурны 

твор, на што часта звяртаецца ўвага ў рэцэнзіі: «Текст Зараславы Каминской – 

прежде всего попытка архивации счастья», «Вот художественное слово 

Зараславы Каминской – легкое и прозрачное – идеальный фиксатор счастья», 

«Но прежде всего – это яркое напоминание о том, как важно ценить момент. 

О том, что счастье – всегда “на носу”». У сваю чаргу, можна зрабіць 

выснову, што ў самой кнізе пра шчасце прамым тэкстам не гаворыцца, аўтар 

толькі намякае на яго з дапамогай метафар, а саму каштоўнасць крытык 

вылучае ўжо ў працэсе сваёй інтэрпрэтацыі твора. 

Галоўная мэта дзіцячай літаратуры – прывіваць каштоўнасці дзецям, але 

асабліва гэта актуалізуецца ў замежнай дзіцячай літаратуры, дзе падымаюцца 

сур’ёзныя праблемы, пра якія простай мовай аўтар распавядае дзецям. 

Беларуская дзіцячая літаратура рэпрэзентуе больш простыя і зразумелыя 

каштоўнасці кшталту «сяброўства», «любоў», «сям’я». У рэцэнзіі на дзіцячую 

кнігу «Птушка ўва мне ляціць, куды захоча» выразна вылучаюцца такія 

канцэпты, як «іншасць» і «талент»: «Это книга о том, как трудно быть не 

такой, как все. О том, что это такое – выделяться талантом, жить с 

талантом, опираться на талант и, иногда, разочаровываться в нем», «Она 

будет близка девочкам и мальчикам, которые чувствуют себя чужими в 

школе», «”Птушка ўва мне ляціць, куды захоча” – книга о мечте, которая 

летит, не зная преград, и сбывается в самые неожиданные моменты». 

Аўтарская рэфлексія з нагоды дадзеных каштоўнасцей падмацоўваецца 
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разважаннем наконт таго, ці варта ў дзіцячай літаратуры падымаць дарослыя 

тэмы. 

Тэатр за кошт прамога дыялогу з гледачом таксама здольны 

рэпрэзентаваць каштоўнасці. Праілюструем гэта на прыкладзе рэцэнзій на 

спектаклі «Тута Карлсан Першая і адзіная» («“Подружился с самой лучшей 

цыпочкой”. В Минске поставили спектакль о дружбе и первой любви. 5 из 5», 

16.09.2019) і «Радзіва Прудок» («“Радзіва Прудок” в Купаловском. В чем секрет 

спектакля, на который раскуплены все билеты», 16.05.2018), змешчаныя на 

партале afisha.tut.by. Спектакль «Тута Карлсан Першая і адзіная» пастаўлены па 

матывах дзіцячай казкі Я. Экхольма, але ў адрозненне ад падобнай кнігі, якую 

мы разглядалі вышэй, у пастаноўцы прадстаўлены такія каштоўнасці, як 

«каханне» і «сяброўства».  

У першым выпадку журналіст канстатуе, як паказана пачуццё першага 

кахання паміж героямі для дзіцячай аўдыторыі: «Актеры прекрасно 

показывают надежность дружбы и хрупкость зарождающейся первой любви, 

но при этом не впадают в пошлость, двусмысленность или фальшь». 

Журналіст інтэрпрэтуе ідэю спектакля такім чынам, што сяброўства магчымае 

паміж рознымі персанажамі, што спараджае ў пастаноўцы канцэпт 

«сяброўства»: «Устами животных проговариваются очень важные и 

серьезные проблемы: от норм поведения (к примеру, в одном из эпизодов идет 

речь про обман и его последствия) до морального выбора (например, рискнуть 

ли безопасностью своей семьи, чтобы спасти своего друга и его родных)». 

Побач з тым журналіст робіць выснову, якая аб’ядноўвае дадзеныя 

каштоўнасці: «В этой постановке история Тутты и Людвига – это еще и 

поиск себя в достаточно эгоистическом и индивидуалистическом 

современном мире». 

У рэцэнзіі на спектакль «Радзіва Прудок» аўтарская інтэрпрэтацыя 

зводзілася да таго, што вобраз космаса, які з’яўляецца дамінуючым у 

пастаноўцы і на якім пабудавана ўсё дзеянне, сімвалізуе такім чынам радзіму, 

дом. Неаднаразова падкрэслівалася і сугучнасць слоў «радзіва» і «радзіма». 

Вынікае, што асноўныя каштоўнасці, якія трансліруе спектакль, гэта «радзіма» 

і «дом»: «Белорусы, массово уехавшие из деревень в города, нашли в книге то, 

что искали: и образ потерянного рая, и идеальное место, куда каждый 

второй соотечественник мечтает переехать (но почти ни у кого не 

получится)».  

Адзначым, што радзіму ў рэцэнзіі варта разглядаць не ў шырокім сэнсе, а 

ў больш вузкім, як малая радзіма галоўнага героя, і дадзены канцэпт 

падкрэсліваецца як прамым тэкстам, так і ўскосна: «Через космос трактуется 

и судьба главного героя. Его возвращение в Прудок можно воспринимать как 
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второе рождение», «Обряд инициации произошел: герой снимает скафандр – и 

начинается земная жизнь. Ведь до этого он был в Прудке не своим, а 

приезжим, гостем и даже в сад выходил, словно в открытый космос».  

Менавіта на прыкладзе кінамастацтва мы разгледзім такую з’яву як 

захаванне каштоўнасцей, эстэтычнай і мастацкай вартасці ў фільме, які на 

першы погляд прапагандуе антыкаштоўнасці. Кіно валодае багатым спектрам 

мастацкіх сродкаў, якія дапамагаюць паказваць сцэны дэструктыўнага 

характару: гвалт, забойства. Падобнае можа трансліравацца і праз тэатр, але там 

усталявалася тэндэнцыя на метафарызацыю такіх сцэн, калі глядач ведае, што 

яму паказваюць гвалт, але робяць гэта не прамым тэкстам, а з дапамогай 

сімвалаў. У фільме падобныя сцэны паказваюцца так, як яны існуюць у 

рэальным жыцці (аднак рэжысёр можа і не гіпербалізаваць іх рэалістычнасць). 

У такім выпадку інтэрпрэтатар знаходзіцца ў складаным становішчы: як 

убачыць за неэстэтычнымі сцэнамі каштоўнасці, якія заклаў у фільм рэжысёр? 

Адзначым, што менавіта такія фільмы і выклікаюць рэзананс і спрэчкі сярод 

крытыкаў.  

Звернемся да рэцэнзіі на фільм «Цела божае» «Калі гэта не Хрыстос 

перад намі, то хто?» (Звязда. 21 студ. 2020). Стужка цікавая тым, што пад 

вобразам станоўчага героя – святара – хаваецца герой адмоўны – зняволены: 

«Гэтым разам вас навучыць жыццю не святар, што было б лагічна, а 

зняволены, які ім прыкінуўся». Глядач і крытык, якія яшчэ не бачылі фільм, 

могуць зрабіць выснову па назве фільма, што ён рэпрэзентуе такія каштоўнасці, 

як «вера» і «рэлігія». Аднак такое меркаванне хутка змяняецца пасля прагляду, 

узнікае адчуванне, што стужка наадварот прапагандуе антыкаштоўнасці: «І 

яшчэ радыкальней увасобіць у ім чалавечую прыроду боскага: цягнучы за сабой 

злачыннае мінулае, Даніэль дыміць цыгарэтай, танцуе пад электронную 

музыку і займаецца сексам, што супярэчыць сталым стэрэатыпам аб 

святасці».  

Пад падобным дэструктывізмам журналіст інтэрпрэтуе асноўную ідэю 

фільма: «Рэлігійнасць стала толькі прычынай лічыць сябе добрым чалавекам, 

хоць зусім не гарантуе адпавядання маральным якасцям». Інтэрпрэтуючы 

складаны вобраз галоўнага героя, вылучаюцца і каштоўнасці, якія трансліруе 

фільм: «Да таго ж менавіта ў не абцяжараным унутранымі ўстаноўкамі і 

ўяўленнямі Даніэлю з яго заганамі і цыгарэтай паміж пальцамі знайшлася 

якасць Хрыста, якой не хапіла жыхарам мястэчка, – здольнасць не асуджаць і 

дараваць», «Ён захоплівае таленавітымі пропаведзямі, вылечвае жыхароў 

гарадка – праўда, зямнымі спосабамі – ад глыбокіх траўмаў і суправаджаецца 

атрыбутамі свайго біблейскага прататыпа». У неэстэтычных сцэнах 

прачытваюцца такія каштоўнасці, як «дапамога», «шчырасць», таму мэтазгодна 
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зрабіць выснову, што ў падобных фільмах прысутнічаюць каштоўнасці, але 

бачаць і разумеюць іх не ўсе. 

Менш дэструктыўным па сваім змесце з’яўляецца фільм «Атлантыда», 

што падкрэсліваецца ў рэцэнзіі «Што гэта за фільм, які стаў найлепшым на 

“Лістападзе”» (Звязда. 16 ліст. 2019). Дэструктыўная сцэна паказана ў пачатку 

фільма – гэта забойства, – але журналістам былі ўбачаныя такія каштоўнасці, як 

«мір» і «пошук сэнсу жыцця» ва ўмовах жыцця пасля вайны: «Наваколле 

з’яўляецца чужым і негасцінным, горад – разбураным і нежылым, завод – 

пагрозлівым рудыментам былой сістэмы, зламаныя людзі вараць каву ў 

пустой кватэры бы запальваюць вогнішча ў пячоры». Дадзеныя каштоўнасці 

актуалізуюцца дзякуючы сучаснаму кантэксту і падзеям, якія адбываліся на 

Украіне: «”Атлантыда” ў параўнанні з частай рэакцыяй украінцаў на 

адпаведную тэму надзвычай безэмацыйнае выказванне пра вайну, а калі 

падумаць – гэта страшна».  

Пры інтэрпрэтацыі мастацкага твора варта выкарыстоўваць не толькі 

герменеўтычны падыход, але і аксіялагічны, які дазваляе выявіць зместавы бок 

мастацкага твора праз катэгорыю каштоўнасці. Любы твор валодае пэўнымі 

каштоўнасцямі, нават калі гэта твор, які на першы погляд здаецца 

правакатыўным, антыгуманным, неэстэтычным. Аднак гэта толькі знешні пласт – 

узровень сюжэта, першаснага ўспрымання. За дэструктыўным зместам можна 

разглядзець каштоўнасці пры глыбокім прачытанні твора, а здольны гэта 

зрабіць інтэрпрэтатар, які валодае багатым як жыццёвым, так і чытацкім 

(глядацкім) досведам, інтэрпрэтатар, які знаходзіцца ў курсе ўсіх падзей і 

здольны ўпісаць твор у сучасны кантэкст. Падобны падыход можна разглядаць 

у якасці інтэрпрэтацыйнай стратэгіі. 

 

 

Высновы па Главе 2 

 

 

Рэцэнзія і агляд – гэта жанры, у якіх выразна праяўляецца 

функцыянаванне інтэрпрэтацыі. Аналіз з’яўляецца важным складнікам 

дадзеных жанраў, а як мы вызначылі ў папярэдняй главе, інтэрпрэтацыя цесна 

звязана з аналізам. Аднак мадыфікацыйныя працэсы, якія адбыліся ў 

медыясферы, моцна паўплывалі на рэцэнзію. Самая відавочная змена – 

памяншэнне ролі аналізу, адпаведна, гэта паўплывала і на інтэрпрэтацыю. 

Любы мастацкі твор прынята разумець як камерцыйны прадукт, а рэцэнзія ў 

выніку становіцца рэкламным тэкстам. Вылучыўся новы жанр – міні-рэцэнзія, 

якая стала важным складнікам агляду. Сёння распаўсюджаны агляды ў фармаце 
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топ-ліста, у якіх ярка выражаны рэкламны і ацэначны складнікі. Трэба 

адзначыць, што класічную рэцэнзію зараз знайсці практычна немагчыма. 

Пры інтэрпрэтацыі мастацкага твора важна ўлічваць стан віду мастацтва, 

да якога гэты твор адносіцца. Сёння можна заўважыць панаванне стэрэатыпаў, 

якія склаліся ў свядомасці грамадства, адносна беларускай літаратуры і 

беларускага кіно. Уяўляецца важным праз сродкі масавай інфармацыі 

разбурыць іх, аднавіць каштоўнасці і факты, светапоглядныя ўстаноўкі, якія 

трансфармаваліся пад уплывам памылковых меркаванняў. Такім чынам, можна 

вылучыць дзве стратэгіі.  Аднаўленчая, якая накіравана на разбурэнне, 

адсячэнне ў свядомасці чытача стэрэатыпаў, і аналітычная, якая дапамагае 

асэнсаваць мастацкі твор у новай ментальнасці. Побач з дадзенымі стратэгіямі 

актуалізуецца інтэлектуальная, мэта якой стварыць вобраз журналіста 

(крытыка)-інтэлектуала. Аднак вылучым адмоўны бок – рэалізацыя рэкламнай і 

правакатыўнай стратэгій. Апошняя сустракаецца вельмі рэдка, але рэкламная 

дазваляе ўспрымаць мастацкі твор як камерцыйны прадукт, а ў рэцэнзіі ў 

выніку дамінуюць выразы з моцным ацэначным значэннем.   

Мэтазгодна разглядаць інтэрпрэтацыю з пункту гледжання каштоўнасных 

арыенціраў. Любы мастацкі твор трансліруе пэўныя каштоўнасці, нават твор 

(часцей за ўсё гэта фільм), які на першы погляд здаецца правакатыўным, 

антыгуманным, неэстэтычным. На прыкладзе рэцэнзій на фільмы «Цела божае» 

і «Атлантыда» мы даказалі, што ў дадзеных фільмах можна вылучыць 

каштоўнасці, нягледзячы на дэструктыўны змест. Неабходна адзначыць, што 

кожны чалавек здольны сам вызначыць для сябе каштоўнасці, якія ён лічыць 

значнымі і карыснымі. У такім выпадку маральныя каштоўнасці мастацкага 

твора выцякаюць з каштоўнасных арыентацый самога журналіста або крытыка. 
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ГЛАВА 3 

ПЕРСАНАЛЬНЫЯ КАМУНІКАТЫЎНЫЯ І 

ІНТЭРПРЭТАЦЫЙНЫЯ СТРАТЭГІІ Ў МАССАВЫХ 

БЕЛАРУСКІХ ВЫДАННЯХ  
 

 

3.1 Постмадэрнісцкая накіраванасць тэатральных інтэрпрэтацый 

Валянціна Пепяляева 

 

 

Даследчык газетнага функцыянальнага стылю Р. Салганік адзначаў, што 

публіцыстычны тэкст па азначэнні, прыродзе павінен змяшчаць у сабе ў 

большай ці меншай ступені рысы, прыкметы аўтарскай асобы [56, с. 78]. Асоба 

журналіста або крытыка ў большасці выпадкаў пазнаецца менавіта па 

індывідуальнаму аўтарскаму почырку, характару журналісцкіх публікацый. 

Гэта трапна заўважыла і даследчыца Т. Арлова ў адносінах да тэатральнай 

журналістыкі, што тэатральнага журналіста вызначаюць яго асоба і 

дасканаласць літаратурнага стылю [38, с. 128]. Кожны валодае сваімі 

адметнымі інтэрпрэтацыйнымі і камунікатыўнымі стратэгіямі, і вельмі важна 

падрабязна іх даследаваць, вылучыць асноўныя характарыстыкі, тактыкі па 

выяўленню сэнсаў у мастацкім творы.  

У дадзенай главе на канкрэтных прыкладах аглядальнікаў Г. Яфрэменка 

(кінааглядальнік і галоўны рэдактар партала afisha.tut.by), В. Пепяляева 

(тэатральны аглядальнік газеты «СБ. Беларусь сегодня») і Л. Рублеўскай 

(літаратурны аглядальнік газеты «СБ. Беларусь сегодня») мы разгледзім 

індывідуальныя стратэгіі інтэрпрэтацыі мастацкага твора. Абгрунтуем выбар, 

чаму стратэгіі менавіта гэтых аглядальнікаў варта даследаваць.  

У першую чаргу неабходна адзначыць, што якасна пра культуру ў 

беларускай журналістыцы пішуць адзінкі, таму выбар канкрэтнага крытыка або 

журналіста быў невялікі. Па-другое, дадзеныя аглядальнікі маюць багаты 

прафесійны, чытацкі і глядацкі досвед, аўтарытэт у свеце мастацтва, а іх 

экспертнаму меркаванню давяраюць чытачы. І, па -трэцяе, аглядальнікі 

Г. Яфрэменка, В. Пепяляеў і Л. Рублеўская валодаюць яркім і пазнавальным 

аўтарскім стылем.  

Пытанне самаідэнтычнасці не толькі накіроўвае інтэрпрэтацыю, але і 

вызначае мадэляванне чытацкага ўспрымання мастацкага твора. Такім чынам, 

для Г. Яфрэменка, В. Пепяляева і Л. Рублеўскай з’яўляецца важным пытанне 

самаідэнтычнасці, якое вызначае ўсе накірункі іх інтэрпрэтацыйнай дзейнасці, 

якія адлюстроўваюцца ў сегментах, паказаных на схеме (гл. Малюнак 3.1). 
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Малюнак 3.1 – Сегменты інтэрпрэтацыйнай дзейнасці 

Тэатральны аглядальнік газеты «СБ. Беларусь сегодня» В. Пепяляеў 

вядомы сваімі іранічнымі рэцэнзіямі пад псеўданімам «Добрый зритель в 9-м 

ряду» ў рубрыцы «Раб рампы». Ён стаў вядомым не толькі дзякуючы вялікай 

колькасці тэкстаў, але і асаблівай манеры прадстаўлення меркаванняў пра 

тэатр, спосабу крытычнага мыслення, якое вылучаецца ў агульным 

тэатральным кантэксце. Падыход да напісання рэцэнзій В. Пепяляева можна 

назваць постмадэрнісцкім, бо яго тэкстам уласцівы цытатнасць, 

фрагментарнасць, гульнявая аснова тэксту.  

Звернем увагу на псеўданім тэатральнага аглядальніка. Гэта праяўленне 

іранічнасці ў адносінах да сябе, стварэнне новага амплуа. Падобны феномен 

можна разглядзець у рэчышчы тэорыі аб архетыпах К. Юнга. Псіхолаг 

адзначае, што паняцце «архетып», які складае неабходны карэлят да ідэі 

калектыўнага несвядомага, намякае на наяўнасць пэўных формаў у псіхіцы. У 

адрозненне ад асабістай прыроды свядомай псіхікі існуе другая псіхічная 

сістэма, па свайму характару калектыўная, не-асобасная. Калектыўнае 

несвядомае не развіваецца індывідуальна, яно складаецца з формаў, архетыпаў, 

якія толькі другі раз могуць стаць свядомымі і надаюць свядомасці акрэсленыя 

формы [71, c. 15-16].  

К. Юнг падкрэслівае, што прадметам псіхалогіі можа быць толькі тая 

частка мастацтва, якая ўяўляе сабой працэс мастацкага стварэння. Таксама ён 

адзначаў, што пісьменнік, які творыць свядома і свабодна з самога сябе, 

творыць і стварае тое, што ён хоча, нягледзячы на сваю свядомасць, ён 

захоплены творчым імпульсам. Працэс творчасці К. Юнг разглядае як зварот да 

глыбінь несвядомага, яго архетыпічнага зместу: «Творчы працэс складаецца ў 
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несвядомым ажыўленні архетыпа і яго развіцці і афармленні да завершанага 

твора. Пры гэтым у момант натхнення да чалавека звяртаецца з выразнай 

прамовай яго “Самасць”» [70, с. 37, 49, 59]. Працэс творчасці нельга аддзяліць 

ад працэсу ўдасканалення самога творцы, на што звяртае ўвагу К. Юнг. 

Разглядаючы «Самасць» адначасова і як цэнтральны архетып, і як цэласнасць, 

якая аб’ядноўвае ўсе псіхічныя структуры чалавека, псіхолаг мяркуе 

дасягненне «Самасці» мэтай працэсу індывідуалізацыі, пад якім разумеецца 

станаўленне асобы, самарэалізацыя, працэс духоўнага росту [72, с. 163]. 

Да архетыпу «Самасць» можна аднесці аглядальнікаў Г. Яфрэменка 

і Л. Рублеўскую, для В. Пепяляева будзе характэрны архетып «Маска». «Ён 

уяўляе сабой сацыяльную ролю, якую чалавек адыгрывае, выконваючы 

патрабаванні, накіраваныя на яго з боку грамадства, публічны твар асобы, які 

ўспрымаецца навакольнымі. Маска хавае ўразлівыя і балючыя месцы, слабасці, 

недахопы, а часам і сутнасць асобы чалавека» [58, с. 377]. Выбар псеўданіма 

таксама невыпадковы: «добрый» ужываецца не ў прамым значэнні, а 

падкрэслівае іранічны характар рэцэнзіі, таксама «добрый зритель» з’яўляецца 

інтэртэкстуальнай адсылкай. Падобную архетыпізацыю можна назваць 

індывідуальнай аўтарскай інтэрпрэтацыйнай стратэгіяй.    

У папярэдняй главе мы адзначалі, што ў сучасным беларускім тэатры 

ўсталявалася тэндэнцыя да пераасэнсавання класічных твораў. Змяняецца 

змест, час дзеяння, форма, але захоўваецца ідэя твора, што адпавядае 

постмадэрнізму, для якога ўласцівы гульні са зместам і формай. 

Постмадэрнісцкі падыход да інтэрпрэтацыі В. Пепяляева ў дадзенай сітуацыі 

выглядае мэтазгодным. Сёння журналісты і крытыкі актыўна звяртаюцца да 

інтэртэксту, асабліва выкарыстоўваюць яго ў загалоўках. Аднак у адным 

выпадку можна замяніць адно паняцце другім, у выніку чаго страціцца 

вобразнасць, у другім можна выкарыстаць інтэртэкст граматна, як гэта робіць 

В. Пепяляеў. Тэатральны аглядальнік называе сваю рэцэнзію на спектакль 

«Новая зямля» «Колас под сердцем твоим» (СБ. 25 верас. 2018). Адразу 

ўзнікае асацыяцыя з назвай рамана У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». 

В. Пепяляеву ўвогуле ўласціва гульня са словамі ў загалоўках: «Как Белла в 

колесе», «Шекспир в хорошей форме».  

Распаўсюджаным прыёмам інтэрпрэтацыі ў В. Пепяляева з’яўляецца 

алюзія – гэта элемент (слова або словазлучэнне, сказ, выказванне) у тэксце, які 

ўтрымлівае намёк, указвае на тэкст-крыніцу і звязвае яго з іншымі тэкстамі. 

Разгледзім прыём на прыкладзе рэцэнзіі «Утка осенью в большой цене»: «А еще 

спектакль призывает мечтать. Ведь лучше синица в руке, чем утка под 

кроватью» (СБ. 16 кастр. 2018). У аснове ацэнкі аўтара – вядомая прыказка 

і намёк на твор А. Вампілава «Паляванне на качак», па якім быў пастаўлены 
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спектакль «Паляванне на сябе». У рэцэнзіі «Сад земных испытаний» (СБ. 

12 лют. 2018) на спектакль «Ураджай» з дапамогай алюзіі іранічна даецца 

характарыстыка галоўным героям: «Квартет героев как ни садится, в 

садоводы‑любители не годится».  У дадзенай цытаце пазнаецца байка 

І. Крылова «Квартэт».  

Іранічнасць стала асноўнай стылеўтваральнай рысай В. Пепяляева і 

адметнасцю яго інтэрпрэтацый. Часам іронія пераходзіць у лёгкі сцёб, 

пераўтвараецца ў невялікую правакацыю, але без негатыўнай канатацыі: 

«Сколько еще горемычный психологический театр будет блуждать в трех 

соснах, простите, в “Трех сестрах”?» (СБ. 9 кастр. 2018). Уласцівая для 

тэатральнага аглядальніка і суб’ектыўная ацэначнасць, якая выражаецца ў 

словах кшталту «скандальный режиссер», «известный драматург», 

«прекрасная работа художника».  

На першы погляд іранічны падыход да інтэрпрэтацыі спектакля з 

боку В. Пепяляева можа выглядаць несур’ёзным, нават абражальным у 

адносінах да пастаноўкі. Аднак яна не абясцэньваецца як мастацкі твор, не 

абражае рэжысёра і акцёраў. Тэатральны аглядальнік імкнецца адзначыць як 

вартасці, так і недахопы спектакля без рэзкіх канатацый. В. Пепяляеў фіксуе 

спалучэнне паміж сваім успрыманнем спектакля як тэатральнага журналіста і 

сваімі чаканнямі як звычайнага гледача: «“Слона-то я и не заметил!” – только 

и оставалось мне сказать с очевидным упреком самому себе после увиденного 

спектакля “Счастье есть!” в Современном художественном театре» (СБ. 

28 жніўн. 2018).  

Аб’ектам увагі В. Пепяляева часта становяцца сюжэт спектакля і 

акцёрская гульня, дадзеным складнікам прысвечаны максімум ад агульнага 

аб’ёму рэцэнзіі. Аднак такая ўвага не зводзіцца да сухога пераказу зместу, а 

акцёрская гульня толькі дапамагае раскрыць сэнс пастаноўкі: «“Ваша сестра и 

пленница” – спектакль атмосферный, правда, любителей мистического он 

может разочаровать – необъяснимого здесь как раз немного», «Невозможно 

самому не пустить слезу на финальном монологе королевы Елизаветы в 

исполнении Людмилы Корховой» (СБ. 3 крас. 2018).   

Інтэрпрэтацыі В. Пепяляева не прэтэндуюць на глыбокі аналіз спектакля, 

не дазваляе абмежаваны памер рэцэнзіі. У гэтым сэнсе тэатральны аглядальнік 

толькі «дакранаецца» да пастаноўкі. Невычарпальная і неабавязковая 

аргументаванасць – яшчэ адна праява феномену дотыку. Такі падыход больш 

арыентаваны не на вынік інтэрпрэтацыі, а на яе працэс. 

У апошні час (прыкладна з вясны 2019 года) можна заўважыць пэўныя 

змены ў інтэрпрэтацыйнай стратэгіі В. Пепяляева. Менавіта смелы, крыху 

рэзкі стыль і амплуа «добрага» гледача вылучалі В. Пепяляева сярод іншых 
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тэатральных журналістаў: «В каком еще жанре герои, едва познакомившись, 

столь стремительно норовят принять горизонтальное положение, что даже 

поборники морали успевают только восхищенно присвистнуть. Комедия 

положений – тот жанр, из которого, вспоминая старика Хичкока, как из 

хорошего кино, выведены пятна скуки» (СБ. 13 снеж. 2018). 

Цяпер назіраецца страта аўтарскай індывідуальнасці, пераход з 

аргументацыі эмацыянальнай да аргументацыі рацыянальнай. Аднак пры гэтым 

губляецца ўнікальнасць В. Пепяляева, у тэкстах адсутнічаюць яго знакамітыя 

інтэртэкстуальныя спасылкі, іранічныя заўвагі, саркастычныя каментары. 

Інтэрпрэтацыя зводзіцца да сухой канстатацыі.  

Спектакль «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных 

апавяданнях», прэм’ера якога адбыла ў Купалаўскім тэатры 8 ліпеня 2019 года, 

вылучаўся незвычайнымі рэжысёрскімі рашэннямі, суаднесеннасцю з 

сучаснасцю, цікава інтэрпрэтаваў асобныя вобразы. У сваёй рэцэнзіі 

«Колдовское озеро» (СБ. 11 ліп. 2019) В. Пепяляў акцэнтуе ўвагу на акцёрскай 

гульні, сцэнаграфіі, а інтэрпрэтацыя зводзіцца да наступнай высновы: «Все 

патетические словеса льются вполне буднично, оттого ощущения, что 

спектакль перегружен философией или пафосом, не возникает. Доминантой в 

премьере стало то, что традиции и новаторство Купаловского театра 

сплелись в динамичной и будоражащей воображение эклектике».  

Узнікае дысананс: чытач чакае іранічнага тэкста, а атрымлівае ледзь не 

навуковую аргументацыю. Падобныя змены могуць быць выкліканыя зменамі ў 

рэдакцыйных устаноўках або ўласна аўтарскімі эксперыментамі. І гэта 

адбіваецца на інтэрпрэтацыі, бо здавалася б мастацкая вартасць твора пасля 

інтэрпрэтацыі захоўваецца, але складваецца ўражанне, што некаторыя месцы ў 

спектаклі тэатральны аглядальнік не хоча тлумачыць і зводзіць усё да агульных 

выразаў.  

Аднак гэта толькі адзінкавы выпадак падобнай рэцэнзіі, якая нагадвае 

навуковы тэкст. Далей рэцэнзіі ўжо не носяць навуковы характар, але і не 

вылучаюцца сваёй экспрэсіўнасцю і іранічнасцю. У рэцэнзіі на спектакль 

«Першы» «Пенка дней» (СБ. 14 студ. 2020) заўважаем прыём выкарыстання 

інтэртэксту, але не вельмі ўдалы. Загаловак «Пенка дней» сугучны назве 

рамана Б. Віяна «Пена дней», гульня слоў адсутнічае, але загаловак 

абыгрываецца зместам рэцэнзіі. Іранічнасць падмяняецца сур’ёзнымі 

выказваннямі, характэрнымі для сталых крытыкаў, В. Пепяляеў вызначае месца 

спектакля ў рэпертуары Купалаўскага тэатра, аналізуе, якім чынам паставілі 

вербацім на сцэне, дае ацэнку майстэрству рэжысёра: «Все комочки в этой 

сладостной каше воспоминаний растворены, рассеяны, проговорены, съедены с 

любовно повязанным слюнявчиком и большим аппетитом».  
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Адметнасць аўтарскіх інтэрпрэтацый В. Пепяляева ў іх іранічнасці, 

інтэртэкстуальнасці, псеўданім «Добрый зритель в 9-м ряду» дазваляе стварыць 

новае амплуа, аддзяліць сваю самасць ад выдуманага вобраза. Такую манеру 

інтэрпрэтацыі можна назваць постмадэрнісцкай, што выражаецца на пабудове 

тэкста рэцэнзіі. Аднак у апошні час заўважаецца змена інтэрпрэтацыйнай стратэгіі – 

ад іранічнай да рацыянальнай. Падобная пераарыентацыя прывяла да страты 

індывідуальнасці ў сваіх інтэрпрэтацыях, адметнага аўтарскага почырку і 

дысанансу паміж яркім псеўданімам і занадта сур’ёзнай рэцэнзіяй.  

 

 

3.2 Разнастайнасць аўтарскіх інтэрпрэтацый фільма ў кінажурналісцкай 

практыцы Ганны Яфрэменка 

 

 

Стыль кінааглядальніка і галоўнага рэдактара партала 

afisha.tut.by Г. Яфрэменка можна ахарактарызаваць як лёгкі, набліжаны да 

пастоў у сацыяльных сетках (яна таксама вядзе свой блог у Instagram 

kinorama_by). Смелыя выказванні ў бок фільмаў і іх рэжысёраў, адметныя 

інтэрпрэтацыі – вось, чым вылучаецца Г. Яфрэменка сярод іншых 

кінааглядальнікаў.  

Аўтарскі почырк заўважаецца ўжо на ўзроўні загалоўкаў да рэцэнзій: 

«“Джокер”: 7 из 10. Фильм, которог вы так долго ждали», «“Бык”: 6 из 10. 

(Почему-то) лучший российский фильм года», «“Паразиты”: 8 из 10. 

Айтишники тоже плачут», «“Девочка”: 5 из 10. Откровенное (и даже 

шокирующее) кино о балерине трансгендере». Трэба адзначыць, што ніхто з 

тэатральных, літаратурных або кінааглядальнікаў не карыстаецца падобным 

прыёмам – ацэньваннем твора па дзесяцібальнай шкале. Гэта першы 

паказчык суб’ектыўнасці Г. Яфрэменка, бо яе ацэнка можа не супадаць з 

ацэнкай іншага крытыка або чытача.  

У загаловак закладзены не толькі рэкламны кампанент, які павінен 

прыцягнуць увагу чытача да тэкста, але і першасная інтэрпрэтацыя фільма: 

«“Экстаз”: 8 из 10. Фильм-скандал, от которого вас может укачать (и это 

отлично)». Калі разабраць дадзены загаловак, то вынікае, што фільм 

утрымлівае ў сабе нейкую правакацыю («фильм-скандал») і дзеянне ў ім 

адбываецца досыць дынамічнае («вас может укачать»). Чытачу пасля 

застаецца параўнаць, ці ўбачыў ён тую скандальнасць у фільме, якую 

заўважыла Г. Яфрэменка, і ці ўкалыхаў яго фільм, як паабяцаў загаловак 

рэцэнзіі. 
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Г. Яфрэменка ўласціва больш эмацыянальная аргументацыя, чым 

рацыянальная, на першы план выходзіць усё-такі суб’ектыўнае аўтарскае 

меркаванне, што ўплывае на інтэрпрэтацыю. Эмацыянальнасць прасочваецца ў 

рэцэнзіі «“Щегол”: 5 из 10. Что будет, если снять кино по моднейшему 

американскому роману» (13.09.2019). Увесь тэкст зводзіцца да таго, чаму фільм 

горшы за кнігу, хоць аўтар і прызнае, што кіно і літаратура – два розныя віды 

мастацтва і параўноўваць іх усё роўна, што марнаваць дарэмна час.  

Аднак складваецца ўражанне, што Г. Яфрэменка больш хвалюе, як твор 

экранізавалі, а не тое, як кнігу ўбачыў рэжысёр: «Краули не переосмысливает 

роман, не создает отдельный мир и максимально строго пытается следовать 

букве книги. При этом главной задачей режиссера, кажется, становится 

челлендж с размерами: как уместить увесистый объем в два с половиной 

часа». І як вынік, выразна падкрэсленая суб’ектыўная ацэнка: «Забавно, как 

режиссер проваливает экзамен по литературе, посыпавшись на самом 

простом вопросе: “Так о чем книга?” Перефразирую советскую классику: за 

краткое содержание ставлю пять, а по предмету – неуд». 

Другі выпадак, дзе назіраецца суб’ектыўнасць інтэрпрэтацыі і яе новы 

падыход (тлумачэнне твора праз асобу яго аўтара), – гэта рэцэнзія на фільм 

«Крышталь» «Белорусское кино, за которое не стыдно. Рецензия на “Хрусталь” 

Дарьи Жук» (25.08.2018). У тэксце спачатку ў чатырох абзацах за выключэннем 

анатацыі ідзе гаворка аб рэжысёры («родилась и выросла в Минске, в 16 лет 

переехала в США», «сама Дарья признавалась, что сценарий фильма был 

написан чуть ли не 10 лет назад»).  

Калі адкінуць абзацы пра рэжысёра і пакінуць толькі аналіз і 

інтэрпрэтацыю фільма, то сэнс ад гэтага не зменіцца. Журналіст дубліруе 

інфармацыю, якую падавалі іншыя выданні і не адзін раз. Далей аўтар 

падкрэслівае значнасць выхаду такога фільма, робіць акцэнт на тым, якая 

прафесійная каманда над ім працавала. З пятага абзаца ідзе непасрэдна рэцэнзія 

на «Крышталь». І вось тут у чытача можа ўзнікнуць дысананс: абзац 

пачынаецца з наступнага сказа: «Одна из слабостей “Хрусталя” – в его 

хрустальной прозрачности». Далей ідзе апісанне слабых сцэн, на думку 

кінааглядальніка: «эпизод в милиции – непоследователен, нелогичен и зависает 

в воздухе».  

Спачатку аўтар хваліць рэжысёра за зробленую складаную працу, потым 

крытыкуе мастацкія вартасці фільма, а пасля ўвогуле рэкамендуе паглядзець 

іншую беларускую стужку («Но если вы спросите меня, какой мой любимый 

современный белорусский фильм, я назову “Завтра” Юлии Шатун»). Менавіта 

ў фразе «но если вы спросите меня, какой мой любимый» заключана адкрытае 

выражэнне аўтарскага «я», якое перакрэслівае ўсё апісанае раней у рэцэнзіі. 
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Падрабязныя звесткі пра рэжысёра можна растлумачыць тым, што Г. Яфрэменка 

праз яго асобу дае характарыстыку фільма і тым самым яго інтэрпрэтуе. 

Падмену фільма асобай яго стваральніка (рэжысёра) можна растлумачыць як 

метанімічны сродак стварэння вобраза фільма ў рэцэнзіі. 

Такім чынам Г. Яфрэменка інтэрпрэтуе і фільм «Боль і слава» П. Альмадовара ў 

рэцэнзіі «“Боль і слава”: 8 из 10. Новый (возможно, последний) фильм 

легендарного режиссера» (13.06.2019): «Новым, возможно последним, фильмом 

Альмодовар показывает, как мало на самом деле надо, чтобы сделать кино. 

Ничего внешнего и постороннего – достаточно своих воспоминаний, чаяний и 

боли. Герой Бандераса проделывает этот путь – от тотального опустошения 

через погружение в глубины себя и к очищению – чтобы сделать новый фильм. 

Эта же дорожная карта была, судя по всему, и перед Альмодоваром».  

Пра падобны падыход можна было б сказаць, што Г. Яфрэменка ідзе 

простым шляхам у сваіх аўтарскіх інтэрпрэтацыях, бо што можа быць прасцей, 

чым патлумачыць твор (а тым больш, калі ён біяграфічны) праз асобу яго 

рэжысёра. Аднак падобная стратэгія сведчыць аб змяшчэнні вектару з 

эмацыянальнай аргументацыі да рацыянальнай, паніжэнне аўтарскай 

суб’ектыўнасці. Рэжысёр становіцца галоўным аб’ектам увагі Г. Яфрэменка па 

той прычыне, што ў сваіх рэцэнзіях яна падкрэслівае яго значнасць. 

Многія кінааглядальнікі і кінакрытыкі вызначаюць месца мастацкага 

твора ў творчасці яго аўтара, задаюцца пытаннем: што змянілася ў творчасці  

рэжысёра ў параўнанні з яго ранейшымі кінастужкамі? Г. Яфрэменка не 

выключэнне, бо яна часта карыстаецца падобнай стратэгіяй. У рэцэнзіі 

«“Дылда”: 8 из 10. Блокадный Ленинград глазами 27-летнего хипстера» 

(21.06.2019) Г. Яфрэменка ў першую чаргу звяртае ўвагу на тэматыку, да якой 

звярнуўся рэжысёр К. Балагаў, бо фільмаў пра вайну шмат і вылучыцца сярод 

іх даволі складана. Аднак кінааглядальнік адносіць К. Балагава да новага 

пакалення рэжысёраў, якое «не берется с пафосом переосмысливать события 

40-х, оно снимает так, как будто и не было этого разрыва в 70 лет, как будто 

время – это вообще не важно».  

Далей кінааглядальнік праводзіць паралель паміж фільмам «Дылда» і 

дэбютнай стужкай рэжысёра «Цесната»: «В “Тесноте” был спорный с 

этической точки зрения, но мощный и важный для фильма момент, когда 

герои смотрят кассету с казнями времен Чеченской войны. В “Дылде” 

формально также есть подобная кульминация (не будем портить вам 

впечатление спойлерами), но наступает она слишком рано, слишком неловко 

и необъяснимо». Адступленні Г. Яфрэменка ад фільма да асобы яго рэжысёра, 

яго светапогляду і светаўспрымання – адны з самых частотных у рэцэнзіях. 
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Вельмі часта Г. Яфрэменка звяртаецца да рэчаіснасці, якая стала 

прычынай з’яўлення фільма, разважае аб тым, як яна праінтэрпрэтавана ў 

фільме. Выразна гэта паказана ў рэцэнзіі на фільм К. Таранціна “Аднойчы ў… 

Галівудзе” «“Однажды в… Голливуде”: 8 из 10. Новый фильм Тарантино 

(больше вам ничего не надо знать)» (08.08.2019): «Те, кто тщательно 

оберегает себя от спойлеров, должны все же потрудиться и погуглить, чем 

стала печально знаменита дата 8 августа 1969 года в истории кино и 

отдельно взятой семьи режиссера Романа Полански. Полвека спустя 

Тарантино в своей манере ностальгирует о навсегда утерянном времени». 

Рэжысёрская інтэрпрэтацыя, па меркаванню кінааглядальніка, – гэта 

«фантазия и допущение Тарантино об известных исторических событиях в 

1969 году». Дадзены падыход можа падмацоўвацца і рэфлексіяй над сюжэтнай 

сітуацыяй героя або яго характарыстыкай, уплывам на сюжэт.  

Вобраз фільма ў рэцэнзіі, як мы ўжо заўважылі, Г. Яфрэменка стварае з 

дапамогай сістэмы замяшчэння (разнастайных адступленняў, падменаў). 

Варта звярнуць увагу на такі прыём, які выдатна ўпісваецца ў дадзеную 

сістэму, як прадстаўленне ўласных адчуванняў ад прагляду фільма. Такое 

замяшчэнне валодае сваёй інфарматыўнасцю, паколькі чужая эмацыянальная 

рэакцыя, выкліканая фільмам, можа быць успрынята ў адваротным накірунку: 

ад эмоцыі да фільма, які спараджае яе.  

У Г. Яфрэменка падобны прыём быў заўважаны толькі ў адной рэцэнзіі: 

«Кино, которое выходит в прокат уже совсем скоро. Которое не претендует 

на “Оскар”, но так цепко хватает всю суть белорусского менталитета, так 

филигранно владеет языком кино, что у меня мурашки: откуда это в 

20-летней девушке без дипломов и грантов, без продюсеров и фондов, без денег 

и опыта» (28.08.2018). Аднак адзначым, што тут кінааглядальнік звяртаецца не 

да фільма «Крышталь», на які і напісана рэцэнзія, а такая эмацыянальная 

рэакцыя накіравана на іншы фільм. І гэта адзінкавы выпадак, таму можна 

зрабіць выснову, што ў сваіх эмоцыях Г. Яфрэменка вельмі стрыманая, што 

такім чынам яна не хоча падавацца занадта суб’ектыўнай у сваіх ацэнках і 

інтэрпрэтацыях.   

Мы неаднаразова адзначалі, што інтэрпрэтацыя – гэта заўсёды дыялог 

мастацкага твора і яго інтэрпрэтатара. Г. Яфрэменка ў гэты дыялог уцягвае і 

свайго чытача, і дасягаецца гэта простым стылістычным прыёмам: шматлікімі 

зваротамі ў трэцяй асобе множнага ліку кшталту «тут вам должен 

вспомниться», «что вам еще припомнит во время сеанса ваш вестибулярный 

аппарат», «хотя нам с вами это понятно еще раньше» і інш. Падобнае 

ўздзеянне арыентавана на эфект ідэнтыфікацыі чытача з 

кінааглядальнікам, што з’яўляецца камунікатыўнай стратэгіяй Г. Яфрэменка. 
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Асобна неабходна разглядзець інтэрпрэтацыю Г. Яфрэменка адносна 

беларускага кіно, бо яна мае адметнасці і адрозненні ад інтэрпрэтацыі кіно 

замежнага. У першую чаргу звернем увагу на адсутнасць у загалоўку рэцэнзіі 

адзнакі фільма па дзесяцібальнай шкале: «Подарок армии от нас с вами – за 

900 тысяч долларов. Рецензия на фильм “Не игра”», «Новый белорусский 

фильм: почему опять ничего не вышло. Мнение». Калі ў выпадку з замежнымі 

фільмамі мы тлумачылі падобны падыход аўтарскай суб’ектыўнасцю, то ў 

выпадку з беларускімі – адзнака ў большасці рэцэнзій магла б быць празмерна 

нізкай. Аднак знаходзіцца выключэнне ў выпадку з рэцэнзіяй на фільм 

«Заўтра»: «“Завтра”: 9 из 10. Девушка из Мозыря сняла лучший белорусский 

фильм года. И он уже в прокате» (12.09.2018).    

У папярэдняй главе мы вылучалі аднаўленчую стратэгію, якая 

накіраваная на разбурэнне стэрэатыпаў, і на прыкладзе кінематографа яна 

выконвае наступную мэту – стварэнне станоўчага іміджу беларускага кіно. У 

інтэрпрэтацыях Г. Яфрэменка знаходзім крыху рэзкія выказванні ў бок 

беларускага кінамастацтва: «За последние четыре года белорусское кино 

научилось многому. Работать с кинотеатрами, продвигать себя в прессе, 

делать красивые панорамы на коптер, генерировать инфоповоды, обижаться 

на отсутствие финансирования и находить его самостоятельно, подаваться 

на фестивали. Осталось всего ничего – найти в круговороте этих дел время 

для того, чтобы делать кино» (23.01.2018).  

Аднак падобныя развагі адносяцца да фільмаў кінастудыі, незалежныя 

кінастужкі маюць нейтральную або станоўчую інтэрпрэтацыю, якая зводзіцца 

да высновы: «Остается надеяться, что по такому принципу перестанет 

развиваться и все белорусское кино. Потому что мы уже заждались» 

(12.09.2018). Менавіта на прыкладзе рэцэнзіі на фільм «Заўтра» мы бачым 

адзіную ацэнку беларускаму кіно (і яна вельмі высокая), зварот да рэчаіснасці, 

дзякуючы якой фільм узнік, і праблемы, якія стужка падымае: «Болото 

ежедневной рутины так плотно засосало белорусскую провинцию, что 

превратилось в оптимальное состояние. И страх его покинуть активизирует 

красную кнопку – уход в режим ожидания, до следующего такого завтра». 

Г. Яфрэменка не імкнецца разбураць стэрэатыпы вакол беларускага кіно, яна 

«падкрэслівае значнасць знешняга кантэксту для фільма, тым самым 

абазначаючы выйгрышныя бакі фільма ўнутры краіны» [50, c. 131], 

прытрымліваецца аналітычнай стратэгіі, якая ўяўляе пошук шляхоў развіцця 

беларускага кіно. 

Зноў звернем увагу на тое, што Г. Яфрэменка не толькі кінааглядальнік і 

галоўны рэдактар партала afisha.tut.by, але і ў нейкай ступені блогер, а гэта 

таксама пакідае адбітак на персанальных інтэрпрэтацыйных стратэгіях. З 2016 
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па 2018 год Г. Яфрэменка вяла свой уласны блог Kinorama (гл. Дадатак Б; у 

2018 годзе выйшла аднайменная кніга, у якую ўвайшлі рэцэнзіі і агляды ў блогу 

за 2016-2017 гг.), а зараз вядзе блог kinorama_by у Instagram (гл. Дадатак В). 

Для блога характэрны «аўтарская самапрэзентацыя (адкрыты і свабодны 

характар выкладання думак, выражэнне ўласнага стаўлення да фільма), 

фрагментарнасць (матэрыялы ўяўляюць сабой невялікія структураваныя 

тэксты), інтуітыўны метад пабудовы тэксту (поўная свабода ў працы над 

стылем матэрыялу)» [64, с. 157]. Важнай стылеўтваральнай прыкметай 

з’яўляецца праяўленне аўтарскага «я». У блогу Г. Яфрэменка піша пра 

незалежныя, аўтарскія, фестывальныя фільмы, на што часта звяртаецца ўвага ў 

загалоўку: «1 белорусский и 3 американских независимых фильма на выходные», 

«#Кинокомбо. 2 фильма о подростках из конкурса Берлинского фестиваля». 

Менавіта ў блогу кінааглядальнік вольная ў сваіх інтэрпрэтацыях: «Удаются с 

одной лишь оговоркой: этот экранный мазохизм приносит мексиканцу не 

освобождение через страдания, а чистейшее удовольствие» [20, с. 329].  

У Г. Яфрэменка выпрацаваўся свой аўтарскі почырк, у нейкім сэнсе нават 

схема да інтэрпрэтацыі, якая абавязкова ўключае ў сябе зварот да асобы 

рэжысёра, спецыфікі або эвалюцыі яго светаўспрымання, абставінаў творчасці, 

рэчаіснасці, якая падштурхнула рэжысёра да стварэння фільма. Адметнасць 

аўтарскай інтэрпрэтацыі Г. Яфрэменка – гэта ўцягванне ў працэс свайго чытача, 

усталяванне дыялогу з ім. Месцамі кінааглядальнік прад’яўляе завышаныя 

чаканні да фільма і да кінапрацэсу ўвогуле, дзесьці дазваляе сабе 

выкарыстоўваць негатыўныя канатацыі ў інтэрпрэтацыі. Аднак на гэта 

знаходзіцца свой чытач, для якога рэцэнзіі Г. Яфрэменка з’яўляюцца пэўным 

арыенцірам у свеце кіно.  

 

 

3.3 Пошукі рацыянальнай формы ў літаратурных інтэрпрэтацыях 

Людмілы Рублеўскай 

 

 

Літаратурны дыскурс – гэта складаная з’ява, у якую ўваходзіць як 

літаратурны медыятэкст, так і літаратурны твор, інтэрпрэтацыя твора 

журналістам або крытыкам і чытачом. Паняцце літаратурнага дыскурсу таксама 

ўключае ў сябе карэляцыю з іншымі відамі мастацтва, такімі як тэатр і кіно. На 

жаль, сёння можна казаць пра крызіс у літаратурным дыскурсе, але нельга 

сцвярджаць, што гэта выклікана станам сучаснай літаратуры. Наадварот, 

з’яўляюцца новыя імёны, выходзяць новыя кнігі. Аднак якасную 

рэпрэзентацыю і інтэрпрэтацыю можна ўбачыць у літаратурна-мастацкіх 
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выданнях (кшталту часопіса «Маладосць» і газеты «Літаратура і мастацтва») у 

той час, як масавыя выданні практычна пакідаюць літаратуру без увагі.  

Прычыну дадзенай з’явы можна ўбачыць у памяншэнні інтарэсу да 

літаратуры, што пацвярджае расійская даследчыца В. Алімава. Яна лічыць у 

адносінах да літаратурнай крытыкі, што гэта звязана з «разрывам крытычнага 

водгуку з аналізам тэкста: сучасны крытык – той, хто расказвае, “як чытаецца”, 

а не “як гэта напісана”. Як вынік, у крытыцы губляецца інтарэс да 

інтэрпрэтацыі аўтарскай задумы – крытык не звяртаецца да крыніцы тэкста, а 

апіраецца на свае карыстальніцкія адчуванні» [5, с. 194]. Такім чынам, 

асабістыя ўражанні і гіпотэзы не пацвярджаюцца будовай рэцэнзуемага твора. 

Даследчыца прыходзіць да высновы, што «справа хутчэй у павальнай 

прафесійнай прадузятасці, што літаратурны разбор – найменш займальная 

задача крытыкі і таму ў дыялозе з чытачом яе лёгка адкінуць» [5, с. 195]. 

Літаратура, з аднаго боку, заўсёды з’яўлялася прадуктам суб’ектыўнага 

асэнсавання рэчаіснасці пісьменнікам, з другога боку, гэта адлюстраванне 

навакольнага свету, убачанае вачамі аўтара твора, таму рэцэнзіі на 

літаратурныя творы валодаюць складаным тыпам мадальнасці. Мэта 

журналіста або крытыка не толькі ў тым, каб распавесці пра аўтара твора або 

пра яго выхад як пра падзею ў літаратурным свеце, але і выразіць свае адносіны 

і даць ацэнку. Усё гэта фарміруе аўтарскі пачатак у медыятэксце, 

індывідуальны стыль аўтара.  

Аднак на практыцы мы назіраем зусім іншую сітуацыю. Рэцэнзія ў 

масавым выданні зводзіць да мінімуму аналітычны складнік, звяртаецца менш 

увагі на тое, як твор напісаны. Увогуле можна казаць пра тое, што рэцэнзія або 

агляд становяцца камерцыйным медыятэкстам, мэта якога прарэкламаваць і 

прадаць твор чытачу, зацікавіць яго зместам кнігі, што набліжае такі тэкст да 

анонсу або анатацыі. Безумоўна, дадзеныя з’явы ўплываюць на індывідуальныя 

інтэрпрэтацыйныя стратэгіі. 

Папулярызацыяй навінак кнігавыдання займаецца літаратурны 

аглядальнік газеты «СБ. Беларусь сегодня» і пісьменніца Л. Рублеўская ў 

рубрыцы «Книжный навигатор». Першапачаткова літаратурны аглядальнік 

аналізавала два творы – беларускай і замежнай літаратуры, – якія не мелі паміж 

сабой нічога агульнага. Аднак у апошні час аўтар аналізуе тры творы (два 

мастацкія і адзін літаратуразнаўчы), два з якіх аб’яднаныя пэўнай тэматыкай.  

Стандартная міні-рэцэнзія Л. Рублеўскай выглядае наступным чынам: 

аўтар коратка перадае змест твора («Дзеянне пераскоквае з нашага часу, дзе 

вядзе расследаванне маладая журналiстка Наста, у сярэдзiну мiнулага 

стагоддзя. Кiш прыходзiць у чарговую вёску, каб выканаць заказы на роспiс 

дыванкоў...» (СБ. 16 сак. 2018)), аналізуе творчую задуму («Аўтар умее 
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ўглядацца ў гэты свет, ягоных матылькоў i ягоныя кветкi, водблескi на баках 

цяплiц, твары дзяцей за агароджай дзiцячага садка» (СБ. 11 студ. 2019)) і 

выказвае меркаванне з пераважна яркім аўтарскім «я» («Не берусь предсказать, 

насколько его популярность затянется, в свое время забыли и Ната 

Пинкертона, и Фантомаса» (СБ. 16 сак. 2018)). 

Мы звярталі ўвагу на тое, што жанр міні-рэцэнзія мае на ўвазе звядзенне 

да мінімуму аналітычнага складніка. У Л. Рублеўскай атрымліваецца 

балансаваць паміж крытыкай, анансаваннем і выражэннем асабістага 

меркавання, але правесці грунтоўны аналіз літаратурнага твора не дазваляе 

памер рэцэнзіі. 

Аналізуючы і ацэньваючы мастацкі твор, аўтар накладае на яго свой 

індывідуальны вопыт прачытання, які звязаны са спецыфікай асобы 

даследчыка, яго светапоглядам. Падчас успрымання ў аўтара адбываецца 

рэфлексія – пераасэнсаванне прачытанага. У сваю чаргу інтэрпрэтацыя твора 

адбываецца і на ўзроўні загалоўка да матэрыяла, бо менавіта ён дапамагае 

зберагчы першаснае эмацыянальнае ўражанне ад мастацкага тэкста. Добры 

загаловак прымушае чытача прачытаць тэкст і дазваляе яму перажыць нешта 

падобнае да таго, што перажыў падчас інтэрпрэтацыі твора літаратурны 

аглядальнік: «Украденная поэма», «Построено из тумана». 

Не апошнюю ролю грае аўтарытэт журналіста. Аўтар рубрыкі «Книжный 

навигатор» Л. Рублеўская – пісьменніца з багатым чытацкім досведам, яна 

спалучае літаратурна-крытычную дзейнасць з пісьменніцкай, і гэта тлумачыць 

імкненне літаратурнага аглядальніка да самарэфлексіі, да асэнсавання ўласнай 

дзейнасці. Яе выбар кніг для аналізу (пераважна гэта выбітныя творы 

беларускай і замежнай літаратуры) не выклікае  сумненняў. Праяўленне 

Л. Рублеўскай як пісьменніцы лёгка пазнаецца ў яе тэкстах: «Што ж, над 

стылем можна (i трэба) папрацаваць, здольнасць спачуваць набыць цяжэй» 

(СБ. 29 ліст. 2019). У дадзеным выпадку мы бачым трапную заўвагу (пры гэтым 

крытычную), падобную да парады адной пісьменніцы другой. Падобных 

прыкладаў можна знайсці шмат і гэта можна назваць характэрнай рысай 

інтэрпрэтацыі Л. Рублеўскай. 

У аглядзе пад агульнай назвай «Отголоски эпох» (СБ. 13 снеж. 2019) 

Л. Рублеўская аналізуе тры кнігі – «Раман 1920 – 1930-х гадоў. Том 18», 

«Вядзьмар. Апошняе жаданне» А. Сапкоўскага і «Голое Средневековье. Жизнь, 

смерть и искусство в Средние века» Дж. Хартнэла. Як бачым, першы твор 

закранае пытанні беларускай літаратуры, а два другіх аб’яднаныя тэмай 

адлюстравання Сярэднявечча. Аўтар рубрыкі адзначае, што «Вядзьмар» – гэта 

«кнiжка – падзея, якую нельга прамiнуць», а ў кнізе Дж. Хартнэла чытач 

знойдзе «английский рецепт XV века “для прочистки мозгов” на основе имбиря, 
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черного перца, шалфея, иссопа и прочих ароматных трав». Аўтар свядома 

звяртае ўвагу на цікавыя месцы ў творах, і такая інтэрпрэтацыя носіць 

рэкламны характар. Пры гэтым недахопы апускаюцца або не заўважаюцца, а 

менавіта гэта ўласціва для крытычнай рэцэнзіі, але можа сапсаваць эфект 

рэкламы, які ствараецца ў медыятэксце. 

Увогуле для інтэрпрэтацый Л. Рублеўскай у вялікай ступені характэрна 

рэкламная стратэгія, дзе мастацкі твор здольны пераўтварацца ў тавар масавага 

спажывання. Падобная стратэгія ўласцівая для анонса – асаблівага віду 

медыятэксту, які анансуе або рэкламуе мастацкі твор, і дазваляе чытачу 

ўспрыняць максімальную колькасць інфармацыі за мінімальную колькасць 

часу. Устаноўка на аблегчаны варыянт журналісцкіх тэкстаў прыводзіць да 

змяшчэння і замяшчэння сэнсавых акцэнтаў.  

Многія міні-рэцэнзіі літаратурнага аглядальніка страчваюць асноўныя 

жанравыя прыкметы і пераўтвараюцца ў падрабязныя анатацыі, дзе 

інтэрпрэтацыя адбываецца на ўзроўні пераказу сюжэта, актыўнага цытавання 

літаратурнага твора. Гэта таксама выклікае памяншэнне аб’ёму тэксту, у ім 

практычна не застаецца месца для грунтоўнай ацэнкі твора. У інтэрпрэтацыі 

літаратурнага твора галоўнае дэкадыраваць сэнсы, схаваныя ў творы, што 

дасягаецца часцей за ўсё зваротам да рэчаіснасці, якая стала прычынай 

узнікнення твора, да асобы аўтара. Калі ў інтэрпрэтацыях кінааглядальніка 

Г. Яфрэменка мы адзначалі яе пільную ўвагу да асобы рэжысёра і што такое 

адступленне было мэтазгодным, то Л. Рублеўская не імкнецца інтэрпрэтаваць 

літаратурны твор праз яго аўтара.  

Замест устойлівай структуры крытычнай дзейнасці мы назіраем яе 

дэцэнтрыраваны варыянт, замест зададзенага аб’екта інтэрпрэтацыі – 

падменены, замест разумення мастацкага тэкста – адыход ад яго, фокус увагі 

пераносіцца на змест, замест яго прысутнасці – адсутнасць. Літаратурны твор, 

які знаходзіцца ў цэнтры структуры крытычнай дзейнасці, у інтэрпрэтацыйных 

вопытах Л. Рублеўскай часцей за ўсё аказваецца фармальным цэнтрам. 

Аднак сярод прааналізаваных рэцэнзій знаходзіцца выключэнне. У 

аглядзе «Мозаика судеб» (СБ. 11 студ. 2019) мы можам назіраць калі не 

падрабязны, то дасканалы аналіз і інтэрпрэтацыю кнігі А. Федарэнкі 

«Сузіральнік». У міні-рэцэнзіі Л. Рублеўская звяртаецца да асобы пісьменніка і 

яго творчасці («Проза Андрэя Федарэнкi мудрая i ўражлiвая, пранiзлiвая i 

няспешная... Далёкая ад кан’юнктурных фокусаў, гэтак жа, як i сам 

пiсьменнiк»), коратка і практычна без пераказу праходзіцца па змесце і робіць 

слушную выснову, у якую закладае сваю ацэнку кнігі («Аўтар умее ўглядацца ў 

гэты свет, ягоных матылькоў i ягоныя кветкi, водблескi на баках цяплiц, 
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твары дзяцей за агароджай дзiцячага садка»). На наш погляд, менавіта так 

павінна выглядаць міні-рэцэнзія, без навязлівай рэкламы.  

З чым звязана падобная розніца ў інтэрпрэтацыях? Гэта не звязана са 

зменай страгэгіі, як у выпадку з В. Пепяляевым. Мэтазгодна зрабіць выснову, 

што Л. Рублеўская, як і В. Пепяляеў, з’яўляецца аглядальнікам газеты «СБ. 

Беларусь сегодня» – гэта масавае выданне. Адпаведна, тэксты павінны быць 

арыентаванымі на масавую аўдыторыю, якой няма патрэбы падрабязна 

тлумачыць той ці іншы твор. На яго неабходна звярнуць увагу, а робіць гэта 

Л. Рублеўская вылучаючы цікавыя месцы ў творы, але без спойлераў – 

заўчаснага раскрыцця сюжэту. 

Адзначым яшчэ адну адметнасць інтэрпрэтацыі Л. Рублеўскай – гэта 

прадстаўленне вядомага літаратурнага твора з новага ракурсу. Літаратурны 

аглядальнік бярэ класічны твор, пра які, здавалася б, усё ўжо напісана, і 

вышуквае невядомыя факты аб ім: «Не все знают, что на создание поэмы 

повлиял финский эпос “Калевала”» (СБ. 31 студ. 2019). Такім чынам, 

атрымліваецца не рэцэнзія, аўтар не аналізуе твор, а падае аб ім новыя звесткі, 

якія пацвярджаюцца цытатамі пісьменніка («Паэма перароблена, а ў мяне нiякiх 

слядоў ад яе не засталося... Рукапiс гэты выбiў мяне з сядла, дык парупся, 

браток» (СБ. 31 студ. 2019)) і меркаваннем эксперта: «Исследователь 

биографии писателя Денис Мартинович считает, что прототип юной Аленки, 

чей образ повторяется во многих произведениях Короткевича, – его 

однокурсница Светлана» (СБ. 5 студ. 2019).     

Такім чынам, па-новаму інтэрпрэтуюцца, дзякуючы новым фактам, такія 

творы, як «Атланты і карыятыды» І. Шамякіна (Л. Рублеўская піша, што ў 

аснове рамана знаходзіцца сямейная драма сябра пісьменніка), «Чорны замак 

Альшанскі» У. Караткевіча (раскрываецца, што раман стаў падарункам жонцы 

пісьменніка), «Альпійская балада» В. Быкава (распавядаецца гісторыя 

стварэння і працы над аповесцю), «Зацюканы апостал» А. Макаёнка 

(падкрэсліваецца актуальнасць п’есы для нашага часу) і інш. З новай 

інтэрпрэтацыяй дадзеныя творы знаходзяць і новае прачытанне. 

Інтэрпрэтацыйная стратэгія літаратурнага аглядальніка Л. Рублеўскай – 

гэта пошук рацыянальнай формы, у якой спалучаліся і знаходзіліся ў балансе 

аналітыка і прафесійная назіральнасць. Аднак часцей за ўсё можна заўважыць 

ярка выражаную рэкламнасць і вельмі разгорнутую анатацыю. Побач з гэтым 

адзначым станоўчыя моманты аўтарскай інтэрпрэтацыі – гэта арыентацыя на 

аналіз і прадстаўленне вядомага твора з новага ракурсу. 
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Высновы па Главе 3 

 

 

Любога арт-журналіста або крытыка вылучае яго індывідуальны стыль, 

значнасць яго асобы ў мастацкім свеце. Гэта вызначае і персанальныя 

інтэрпрэтацыйныя стратэгіі асобнага мастацкага твора – літаратурнага тэкста, 

фільма або спектакля. Аналіз інтэрпрэтацыйных стратэгій у масавых выданнях 

беларускіх аглядальнікаў В. Пепяляева, Г. Яфрэменка і Л. Рублеўскай дазволіў 

вылучыць іх адметнасці ў адносінах да пошуку сэнсаў у мастацкім творы. 

   Манеру інтэрпрэтацыі тэатральнага аглядальніка газеты «СБ. Беларусь 

сегодня» В. Пепяляева можна назваць постмадэрнісцкай. Для яе ўласцівы 

іранічнасць, актыўнае выкарыстанне інтэртэксту, алюзій, рэцэнзія будуецца на 

своеасаблівай гульні з чытачом. Вобраз аглядальніка схільны да архетыпізацыі – 

псеўданім «Добрый зритель в 9-м ряду» дазваляе стварыць новае амплуа, 

аддзяліць сваю самасць ад выдуманага вобраза, што адлюстроўваецца на 

інтэрпрэтацыі. Адзначым, што назіраюцца змены ў інтэрпрэтацыйнай 

стратэгіі В. Пепяляева, што прывяло да страты індывідуальнасці як у 

інтэрпрэтацыях, так і ва ўласным стылі.  

Пры аналізе камунікатыўных і інтэрпрэтацыйных стратэгій 

кінааглядальніка партала afisha.tut.by Г. Яфрэменка высветлілася, што ёй 

уласцівы падыход да інтэрпрэтацыі мастацкага твора праз асобу яго рэжысёра, 

зварот да яго творчасці, усталяванне дыялогу са сваім чытачом у працэсе 

інтэрпрэтацыі. Аднак побач з тым у інтэрпрэтацыях кінааглядальніка можна 

заўважыць негатыўныя канатацыі, суб’ектыўнасць, адыход ад аб’екта 

інтэрпрэтацыі ў бок звычайнага аўтарскага выказвання. Варта падкрэсліць, што 

Г. Яфрэменка валодае яскравым аўтарскім стылем, што вылучае яе сярод іншых 

кінааглядальнікаў.     

Персанальную інтэрпрэтацыйную стратэгію літаратурнага аглядальніка 

газеты «СБ. Беларусь сегодня» Л. Рублеўскай можна ахарактарызаваць як 

рэкламную. У большасці выпадкаў увага чытача звяртаецца апісаннем асобных 

эпізодаў літаратурнага твора. У жанравым плане публікацыі Л. Рублеўскай 

хоць і з’яўляюцца міні-рэцэнзіямі (а гэта ўжо мяркуе мінімальны аналіз), 

фармальна і зместава тэксты нагадваюць разгорнутыя анатацыі. Аднак ёсць і 

выключэнні, якія сведчаць аб тым, што літаратурны аглядальнік імкнецца 

знайсці баланс паміж аналітыкай і інтэрпрэтацыяй літаратурнага твора для 

масавага чытача.   
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

 

Інтэрпрэтацыя з’яўляецца важным этапам у працэсе разумення 

мастацкага твора. Суб’ектыўная па сваёй прыродзе, яна дапамагае патлумачыць 

рэчаіснасць. Аб’ектыўныя фактары інтэрпрэтацыі не вычэрпваюцца знешнімі 

сувязямі мастацкага твора з рэчаіснасцю і культурай. Такое ж істотнае значэнне 

маюць унутраныя сувязі твора, а таксама яго сацыяльнае функцыянаванне. Усе 

гэтыя фактары абумоўліваюць дакладнасць сэнсу мастацкага твора, нягледзячы 

на шматлікасць, варыятыўнасць яго інтэрпрэтацый. 

Сярод даследчыкаў адсутнічае агульнае ўяўленне пра сутнасць 

інтэрпрэтацыі ў беларускім медыйным арт-дыскурсе, што ўяўляе сабой 

праблему. З дапамогай аналізу даследаванняў інтэрпрэтацыі ў 

літаратуразнаўстве і матэрыялаў беларускіх масавых і спецыялізаваных 

выданняў мы абазначылі механізмы функцыянавання інтэрпрэтацыі ў 

беларускім медыйным арт-дыскурсе, вылучылі асноўныя інтэрпрэтацыйныя 

стратэгіі. Праведзенае даследаванне дазволіла зрабіць шэраг лагічных высноў. 

Інтэрпрэтацыю можна разглядаць не толькі ў якасці філасофскай 

катэгорыі, метаду пазнання, пры дапамозе якога тлумачыцца сэнс мастацкага 

твора, раскрываецца аўтарская задума, але і ў якасці творчай дзейнасці, 

накіраванай на тое, каб увасобіць інтэрпрэтацыю ў самастойны медыятэкст. У 

гэтым выпадку твор інтэрпрэтуецца і супастаўляецца з рэчаіснасцю, асабістым і 

прафесійным досведам інтэрпрэтатара. У інтэрпрэтацыі вылучаецца праблема 

яе адэкватнасці, якая заключаецца ў тым, што мастацкі твор мае шмат 

тлумачэнняў. Адэкватнасць інтэрпрэтацыі, па меркаванню даследчыка дадзенай 

праблемы Э. Д. Хірша, залежыць ад самога інтэрпрэтатара і выяўляецца 

ўстаноўкай на дыялог, на працэс успрымання тэксту як адлюстравання не 

толькі свайго разумення, але і разумення аўтара твора. 

Сучасны медыйны арт-дыскурс уяўляе сабой дыскурс мастацтва ў 

беларускіх СМІ, які прадстаўлены двума сегментамі – арт-журналістыкай і 

літаратурна-мастацкай крытыкай. Істотнае адрозненне паміж імі заключаецца ў 

тым, што крытыка – гэта публікацыі пра мастацтва для экспертнай супольнасці, 

арт-журналістыка рэпрэзентуе мастацкі твор для масавай аўдыторыі. 

Адпаведна, калі мы адзначым розніцу ў аналізе і ацэнцы мастацкага твора, то 

заўважым і розніцу ў інтэрпрэтацыі. Важна падкрэсліць, што мастацкі твор у 

масавых выданнях становіцца рэкламным прадуктам і ўвага аўдыторыі 

прыцягваецца адпаведнымі стратэгіямі, рэцэнзіі ўласціва камерцыйнасць і 

празмерная ацэначнасць. 
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Тым не менш пры інтэрпрэтацыі неабходна ўлічваць наступныя фактары: 

рэчаіснасць, якая стала прычынай стварэння мастацкага твора, мастацкія 

сродкі, якія дапамагаюць лепш зразумець твор, і стан асобнага віду мастацтва. 

Адзін твор можа мець некалькі інтэрпрэтацый – аўтарскую, рэжысёрскую і 

журналісцкую (крытычную). Пры гэтым мастацкі твор уяўляе сабой складаную 

знакавую сістэму. Звяртаць увагу на кожны знак-сімвал – сёння падобная 

тэндэнцыя больш характэрная для крытыкаў, якія пішуць для экспертнай 

супольнасці, якая на прафесійным узроўні цікавіцца пэўным відам мастацтва. 

Звярнуць увагу на адзін-два сродкі – гэта больш уласціва для арт-журналістаў, 

якія ў большасці выпадкаў усё-такі інтэрпрэтуюць твор на ўзроўні яго сюжэта. 

Мастацтва сёння мадыфікуецца, што таксама адбіваецца на 

інтэрпрэтацыі. Відавочны ўплыў постмадэрнізму, што можна назіраць на 

ўскладненні формы мастацкага твора, аўтарскіх эксперыментах са стылем, 

класічныя сюжэты асучасніваюцца і пераасэнсоўваюцца, выкарыстоўваюцца 

высокатэхналагічныя сродкі ў вытворчасці фільма і спектакля. Аднак фокус 

увагі інтэрпрэтатараў накіраваны не на тое, як мастацкі твор зроблены, а на тое, 

што зроблена.   

У адносінах да беларускага кіно і беларускай літаратуры можна 

заўважыць пэўныя стэрэатыпы, якія склаліся ў свядомасці грамадства. З мэтай 

разбурэння памылковых меркаванняў вылучаецца аднаўленчая 

інтэрпрэтацыйная стратэгія. Пры яе рэалізацыі фільм і літаратурны твор 

інтэрпрэтуюцца пераважна на узроўні сюжэта, якую вострую праблему ён 

кранае, абавязкова звяртаецца ўвага на перамогі на фестывалях (калі гэта 

фільм), высокія ацэнкі замежных крытыкаў. Аднак у адносінах да кіно дадзеная 

стратэгія працуе ў дачыненні да незалежных фільмаў, якія з’яўляюцца больш 

паспяховымі за фільмы, знятыя кінастудыяй. Другая інтэрпрэтацыйная 

стратэгія – аналітычная – дапамагае асэнсаваць твор у новай ментальнасці. 

Дадзеная стратэгія лепш за ўсё рэалізуецца ў тэатральным мастацтве, дзе 

пераасэнсаванне мастацкага твора распаўсюджана больш за ўсё.  

Сучасны медыятэкст усё больш становіцца формай самавыражэння яго 

аўтара, і ў выніку вылучыліся наступныя інтэрпрэтацыйныя стратэгіі: 

інтэлектуальная (стварэнне вобраза інтэлектуала, які дэталёва і абгрунтавана 

тлумачыць твор), рэкламная (інтэрпрэтацыя зводзіцца да рэкламы мастацкага 

твора), правакацыйная (раскрыццё такіх сэнсаў у творы, якія могуць выклікаць 

рэакцыю ў адказ на падобнае тлумачэнне). Тут варта адзначыць негатыўны 

ўплыў рэкламнай стратэгіі, якая і пераўтварае мастацкі твор у камерцыйны 

прадукт.    

Адасоблена ад інтэрпрэтацыйных стратэгій неабходна разглядаць 

інтэрпрэтацыю з пункту гледжання каштоўнасных арыенціраў. Ці здольны 
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інтэрпрэтатар убачыць за дэструктыўным зместам аксіялагічную каштоўнасць 

мастацкага твора? У выніку праведзенага аналізу рэцэнзій на фільмы, якія на 

першы погляд здаюцца правакатыўнымі і антыгуманнымі, можна рэзюмаваць, 

што любы мастацкі твор трансліруе каштоўнасці. У такім выпадку 

інтэрпрэтатар сам вызначае іх для сябе. 

Любы журналіст або крытык валодае сваім адметным аўтарскім стылем, 

творчай індывідуальнасцю. Выбар той ці іншай стратэгіі для інтэрпрэтацыі 

мастацкага твора залежыць ад выдання і яго рэдакцыйнай палітыкі, аўдыторыі, 

для якой твор тлумачыцца, мэты, якую ставіць перад сабой крытык або 

журналіст. На падставе аналізу персанальных інтэрпрэтацыйных стратэгій 

беларускіх аглядальнікаў В. Пепяляева, Г. Яфрэменка і Л. Рублеўскай можна 

зрабіць выснову, што стратэгіі здольныя з часам змяняцца, што прыводзіць да 

страты індывідуальнасці, неабавязкова прытрымлівацца канкрэтнай стратэгіі 

інтэрпрэтацыі, можна знаходзіцца ў пошуку рацыянальнай. 

Інтэрпрэтацыя – гэта дыялог, пры якім важна ўлічваць не толькі эмоцыі, 

якія выклікае твор, але і арыентавацца ў мастацкім свеце, улічваць змены, якія ў 

ім адбываюцца. У дадзенай магістарскай дысертацыі ўяўлялася важным 

даследаваць інтэрпрэтацыю, рухаючыся ад агульнага да прыватнага, 

разглядзець у першую чаргу само паняцце і перайсці да індывідуальных 

стратэгій канкрэтных аглядальнікаў. Праведзенае даследаванне мае важнае 

практычнае значэнне: яго вынікі можна выкарыстоўваць пры падрыхтоўцы 

будучых журналістаў, якія цікавяцца пытаннямі мастацтва, бо менавіта з 

інтэрпрэтацыі пачынаецца разуменне, аналіз мастацкага твора. 
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ДАДАТАК А 

 

 

Стратэгіі інтэрпрэтацыі мастацкага твора ў беларускім арт-дыскурсе 

 

Стратэгія Асаблівасці стратэгіі 
Від 

мастацтва 
Прыклады 

Аднаўленчая 

Мэта – разбурыць, 

адсекчы ў свядомасці 

грамадства ўстойлівыя 

стэрэатыпы аб 

мастацтве. 

Разбуральнікам 

памылковых суджэнняў 

з’яўляецца 

інтэрпрэтатар, які з 

вышыні сваіх досведу і 

ведаў можа даць 

адэкватную ацэнку 

развіццю асобнага віду 

мастацтва і, адпаведна, 

праінтэрпрэтаваць 

мастацкі твор. 

Характэрна пазбяганне 

негатыўных ацэнак. 

Літаратура 

«Удивительным 

образом имя автора 

и название этой 

книги звучат так, 

что, едва взяв ее в 

руки, ты понимаешь, 

что перед тобой – 

историческая проза с 

ярко выраженным 

национально-

романтическим 

колоритом». 

(afisha.tut.by, 

06.05.2019). 

Кіно 

«Цяпер стужка – 

нават дазволю сабе 

назваць яе адной з 

найбольш удалых 

ігравых беларускіх 

кінакарцін апошняга 

часу — рыхтуецца да 

пракату ў Беларусі» 

(Звязда. 30 ліст. 

2019), «У беларускі 

кінематограф новае 

пакаленне ўжо 

прыйшло, але “новая 

хваля” яшчэ не 

паднялася» 

(Мастацтва, №1, 

2018). 
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Працяг табліцы 

Стратэгія Асаблівасці стратэгіі 
Від 

мастацтва 
Прыклады 

Аналітычная 

Накіравана на 

безацэначнае 

асэнсаванне 

мастацкага твора ў 

новай ментальнасці, 

яе эвалюцыі. 

Характэрна тэндэнцыя 

да пераасэнсавання 

класічных твораў, іх 

інтэрпрэтацыі ў 

сучасным кантэксце. 

Падобны прыём 

называецца рэмэйкам. 

Тэатр 

«Виктор Зилов и его 

жена получили 

квартиру в “Новой 

Боровой”. Площадь 

(вы не поверите!) 100 

квадратных метров. 

Так начинается 

спектакль 

«Паляванне на сябе», 

который киевский 

режиссер Стас 

Жирков поставил в 

Республиканском 

театре белорусской 

драматургии по 

пьесе Александра 

Вампилова “Утиная 

охота”» 

(afisha.tut.by, 

10.10.2018). 

Інтэлектуальная 

Стварае вобраз 

журналіста (крытыка)-

інтэлектуала – добрага 

знаўцы таго віду 

мастацтва, пра які ён 

піша. Дадзеная 

стратэгія мае на ўвазе 

пазбяганне 

негатыўных ацэнак і 

ўключэнне ў 

медыятэкст 

кампліментарных 

суджэнняў, якія 

падкрэсліваюць 

вартасці твора. 

Літаратура, 

кіно, тэатр 

«Режиссер Татьяна 

Троянович не стала 

выбирать для 

спектакля 

проверенных 

премьеров театра. 

Играют хорошие, 

скромные, пока не 

заслуженные 

артисты Наталья 

Холодович и Артем 

Курень» (Sputnik, 

15.11.2019). 
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Канец табліцы  

Стратэгія Асаблівасці стратэгіі 
Від 

мастацтва 
Прыклады 

Рэкламная 

У дадзенай стратэгіі 

выразна праяўляюцца 

прыёмы масавай 

культуры, а мастацкі 

твор пераўтвараецца ў 

тавар масавага 

спажывання. 

Інтэрпрэтатар можа 

апусціць аўтарскую 

рэфлексію і скончыць 

твор запрашэннем 

паглядзець 

(прачытаць) твор. 

Літаратура, 

кіно, тэатр 

«И это еще один 

аргумент сходить и 

увидеть этот 

необычный 

эксперимент», 

«Ближайшие показы 

– в сентябре. Только 

не забудьте 

выключить во время 

спектакля мобильные 

телефоны» 

(afisha.tut.by, 

06.08.2018). 

Правакацыйная 

Уласцівы 

безапеляцыйнасць 

суджэнняў, моўная 

агрэсія. 

Правакацыйная 

стратэгія блізкая да 

інтэрнэт-тролінгу, але 

ў практыцы 

беларускай 

журналістыкі яна не 

рэалізуецца напоўніцу. 

Перакрыжоўвацца з 

рэкламнай. Мэта 

падобнага аб’яднання 

заключаецца ў тым, 

каб не толькі зрабіць 

рэкламу больш 

відавочнай і 

агрэсіўнай, але і 

выклікаць нейкую 

правакацыю, 

зваротную сувязь. 

Літаратура, 

кіно, тэатр 

«К титрам зрители 

подходят в 

приподнятом 

расположении духа, 

но с пустыми 

руками. И все это 

можно было бы 

сравнить с годным 

бархоппингом, если 

бы Джармуш все это 

время наливал и 

травил байки. Но, к 

сожалению, он 

показывает кино» 

(afisha.tut.by, 

12.07.2019). 
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