
[1, т. 6, с. 156]; Але яшчэ раней за fx  да монаха падыйгиоу чалавек у норным з золатам пдашчы, 
у багатай чузе i кабцях чорнага з золатам саф'яну [1, т. 6, с. 212]; Вяшныя, чорныя з чырвонай 
юкрыначкай - ад огню - вочы цжаунаразглядалх deaix  незразумелых, што прымасцШся  унЬе, ля дзгвоснага 
жоута-чырвонага жывога хмызу [15 т. 3, с. 513]; Чорныя,  як д!яблы, худыя, у калматых кожухах, з чырвоньшi 
павязкали вакал гапавы, з ражкамх у руках, цыганы вельмг нагадвалг разбоймкау [1, т. 2, с. 75]. 

Каларошм чорны можа выступаць кампазпывам асноунага колеру: У  трустках i чырвонай 
з чорным каубойцы, ушчэнт спалены сонцам, ён нагадвау африканца [1, т. 2, с, 187]; Золотая на 
чорным (гэта  адб1ваюцца л^хтары у чарнтьнай вадзе, якая стцъ у цям караблёу)  i блактная на густым 
нябёсна-стш (месяц,  вялЬарная поуня, дрыжыць блхскамх на вадзе) [1, т. 3, с. 431]. 

Сематыка-марфалапчная варыянтнасць каларошма чорны прадста^лена у творах дзеясловамл 
чарнець, счарнець i дюе^ымегакам счарнелы: На  катэры, што цьмяна чарнеу ля прычапа, сапрауды, канчаласн 
мшусня [1, т. 3, с. 446]; Мащ-удаву,  што ад гора счарнела, са мной не пускаеце [1, т. 8, кн.1, с. 130]; 
Там-сям  глядзелг з-пад глщы i верасу чырвоныя або счарнегыя ад старасцг брылг сшпатычных тлустых 
баравтоу [1, т. 7, с. 11 ]; Дахз  пачарнелага dopyt  галерэя вакол хаты на драуляных слупах [1, т. 2, с. 77]. 

Каларошм-дзеяслоу чарнець абазначае колеравую прымету праз дзеянне, што спрыяе 
лакатчнасщ i выразнасщ мастацкай мовы. Дзеяслоу закончанага трывання счарнець надае выказванню 
дадатковае перфектнае значэнне завершанасщ дзеяння да канкрэтнага моманту часу. Такое ж дадатковае 
значэнне набывае i дзеепрыметшк счарнелы. 

Каларошм чорны мае форму назоунжа, як1 утвораны шляхам субстантывацьи прыметшка 
У форме адзшочнага Л1ку мужчынскага роду: Чорны  раптам пускае каня рыссю, махае рукой [1, т, 7, 
с. 454]; Потым  чорны адеярнууся i шэнкелям1 крануу каня змесца [1, т. 4, с. 37]. 

Каларошм чорны набывае шэраг пераносных значэнняу: 'шзю, каварны, подлы', 'дрэняы, 
адмоуны* [3, с. 748]: Ён тдауся на забралу, лаяу пушкароу самымг чорнъшг cnoeaMi  [1, т. 2, с. 32]; 
Ён павольна пачау спаузаць набок, вывяргаючы самую норную лаянку, упау на подлогу, забтуся у п'яных 
сутаргах, рыдау [1, т. 2, с. 110]; Могло  б здоцца, што яны усё разумеюць, што яны нясцерпна-разумныя 
норным сват разумам, што яны - свядомыя вомы цемры [1, т. 6, с. 23]; <ncixi4Ha цяжкГ [3, с. 748]: 
Я  з жахам падумау, што, магчыма, таю будзе лес yetс Аюдзей наваколля, кал! незразумелы жах будзе 
i далей чорным крылом вгеець над гэтай зямлёй  [1, т. 7, е.J11]; 'чарадзейсю, звязаны з нячыстай сшай' 
[1, с. 748]: Разам злазняй сплыла чорная г^сторыя [1, т. 4, с. 8]. 

У мастацкай мове Уладз1м1ра Караткев1ча ужьюаюцца лексемы, у яюх першая частка складаных слова 
чорна< I  тады спусцщца i за ваучынымг ямамг i заваламi з лукамг i самастрэламг чакаць ворога, бщца з ш, 
трымаць да падыходу друггх чарнаруюх, прапахлых смолою i трахом "баяр " [1, т. 6, с. 295]; Флейтой ceicyeyy 
разанатрф ктайаа черноголовы ггвел [1, т. 3, с. 506]; I  тому адлудам гэтым, чарнаюйжнишм, давялося 
б вырашаць i выкараць пытання аб другш прышэсц\ сына божага на зямлю, а гэта цяжэй, чым кита там 
дурняу у святыя затсаць [1, т. 6, с. 6]; На  такхм фоне Генка  у ceaix страшэнна пацёртых,  але сапраудных 
тэхасахзмустангам на азадку; у чырвонай чорнаклятчастай каубойцы выглядау "заскучаешь " [1, т. 7, с. 323], 

Таюм чынам, каларон!м чорны у каетэксце творчасщ Уладзш1ра Караткев1ча мае уласна-колеравае 
i пераноснае значэню. Пры гэтым лекс1чнае значэнне колераабазначэння можа выражацца пры дапамозе 
намшацьгйных варыянтау, а таксамау спалучэнш з 1ншым11фымешкам1 щ назоушкам!, яюя выражаюць колер. 
Мффа;шпчныя i марфемныя вфыянш каларошмау угвараюцда паводпе агульнамоуных слов^оваральных узорау. 
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С. В. Зелянко (Беларусь, Беларуси дзяржауны ушверегат) 

ОШМЫ-АЛЮЗП V ПУБЛЩЫС VbWHbIM МАУЛЕНШ 

З'ява штэртэкстуальнасщ адмыслова замацавалася у сучасных CMI. Уключэннем у структуру 
журналюцкага хвора штэртэксту (у тым лису прэцэдэнтных шёнау або он1мау-алюз1й) вызначаюцца 
с̂ ння i выданю, як1я паз1цыянуюць сябе як грамадска-палшачныя ("СБ. Беларусь сегодня", "Звязда", 
"Обозреватель"), i прэса для моладз1 ("Знамя юности"), i CMI, у як1х вял1к1 працэнт рэпрэзентаванай 
шфармацы! мае забауляльны характар ("Минский курьер"), i рэпянальная прэса ("Гомельская прауда"), 
i пшновыя газеты ("Настаушцкая", "7 дней"). 

Вучоныя сведчаць, што "шчога дрэннага у прымяненн1 [нтэртэксту няма. У пачатку усялякага 
слова зауевды было якое-небудзь чужое слова" [2, с. 17]. Прыведзены тэзю больш актуальны для творау 
мастацкай лггаратуры (асабл1ва постмадэршсцкай), дзе аутарская задума можа рэал1зоувавда пры 
рознаварыянгных апеляцыях да "чужых" тэкстау. 

Выкарыстанне у публщыстачным маудетова 1ягэр1экстау? якк характарызуюцца надзвычайнай 
ацэначнасцю, экспрэс1унасцю, асацыяшунасгзо i шмахзначнасцю, пры пэуных экстрал1нгвютычных 
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умовах можа прыводз1ць не да аб'ектыунага шфармавання грамадства, а да вербальнага маншулявання 
iM. Што супярэчыць не толыа прафесШнай эшцы журналгста, але i агульначалавечым маральным нормам. 

Другая праблема, якая паустае пры уключэнш У журналкщю твор 1нтэртэксту, а дакладней, пры 
яго рэдапцьп i 1нтэрпрэтацьн (чытачом, гледачом, слухачом), выкшкана стракатасцю сучаснай аудыторьп -
штэлектуальнай, узроставай, адукацыйнай, у мешпай ступеш - гендэрнай i рэлшйнай. Прафесар М. Цжоща 
слушна зауважае: "Газету чытаюць людз1 рознага культурга-адукацыйнага узроуню, розных узростау i 
прафес!й - "ад акадэшка да цесляра". Таму мова газеты павшна быць яснай i зразумелай кожнаму" [5, с. 267]. 

Эксперыменты, праведзеныя paciftciciMi  вучоныш, дэманструюць, што пазнаванне, усведамленне 
i ацэнка штэртэкстуальных aдзiнaк - ментальныя аперацьй, язоя здольны здзейсшць не усе рэцытенты 
шфармацьи. Так, падчас анкетавання студэнтау Уралъскай акадэми дзяржаунай службы было выяулена, 
што болынасщ шфармантау не знаёмы прэпздэнтныя мёны (анграпатмгчныя алюзи): "Тарас  Скотинин 
"Олег Кошевой  "Павел  Корчагин  " [1, с. 15]. Тагам чынам, для адэкватнага аутарскай задуме разумения тэксту, 
яга утрымл1вае у сабе уласныя 1мёны, рэцышенту шфармацьи патрэбна выканаць шэраг мысленчых 
аперацый: выявщь "чужы" тэкст у структуры аутарскага, суаднесщ нпэртэкет з прэтэкстам, ацанщь сгрукзурныя, 
функцыянальныя i сэнсавыя асабл!васщ выкарыстання прэцэдэнтнага феномена у медыятэксце. Як дакладна 
наказa.ii вышкх anicaHara эксперымента, не кожны чытач мае настолыа адмысловую 1нтэртэкстуальную 
энцыклапедыю, каб нават толыа распазнаць "чужы" тэкст. На праблему аутарска-чытацкага непаразумення, 
якая icnye у публщыстычным дыскурсе, указвае прафесар В. 1учанкау: 'Ъыкарыстоуваючы цпэртэкстуальны 
феномен, аутар публ1цыстычнага твора павшен быць угоунены, што яго зразумеюць <...> Масавы чытач 
таксама павшен быць падрыхтаваны да штэртэкстуальных мадыфцсацый, можна сказаць, быць 
у дастатковай ступеш адукаваным, каб успрымаць прапанаванае журналистам" [3, с. 95]. 

Прыклад падобнага выкарыстання антрапаймчнай алюзи наз1раем у прэпазщьп артыкула 
"Кулибины-камикадзе"  (Обозреватель, 04.09.2009), тэматычным стрыжнем якога cram адзначаньш 
MiHCKiM АУС на паветраным транспарце частыя выпади выкарыстання незарэпстраваных лятальных 
апаратау. Спалучэнне прэцэдэнтнага шя Кул'гбЫ  (lean  Пятровгч  Кул1бгн  - расгйскг мехашк-самйвук 
i вынаходтк), якое у пераносным значэнш ужываецца для, наймення вынаходцы, з лексемай камхкадзе 
Штчык-смяротшк  у японский арми у перыяд другой сусветнай войны, ям шоу на смерць разам 
з наюраваным на цэль самолётам),  якая у гэтым кантэксце набывае канататыунае значэнне самазабойца^ 
аслабляе узуальнае значэнне 1нтэртэкстуальнай адзнпй. НейтралЬацыя прэцэдэнтнага шя адбываецца 
за кошт выкарыстання у дачыненш да суб'екта публгкацьн размоунай лексемы летун> якая сэнсава 
i стылютычна не адпавядае штэртэкстуальнай адз1щщ У прэпазщьп аутарскага матэрыялу, канфлнстуе 
з ей, але карэлюе з лексемай камтадзе, што у значнай ступеш адлюстроувае кпл1ва-здзекшвае стауленне 
журналкта да ашсанага у артыкуле факта - летуна вовремя остановили. Ёршчае аутар публпсацьи i пры 
aнaлiзe падзе1, кал1 распавядае пра тое, што дазволу на палбты У "кушбша-камшадзе" естественно 
не было да и не могло быть. Тагам чынам, у падобных выпадках ужывання, адбываецца нейтрал1зацьш 
сэнсу штэртэкстуальнай адзшю, якая губляе уласнае значэнне, страчвае сувязь з пратэкстам 
(у разгледжаным прыкладзе - з псторыка-культурным дыскурсам), але пры гэтым можа набыць новае. 
кантэкстуальнае значэнне (у праанал!заваным артыкуле - давол1 размытае, дакладна неакрэсленае). 

ПрафесШнае выкарыстанне ошма-алюзп дазваляе журналклу праз намёк суаднесщ падзе1, яюя 
атсваюцца у медыятэксце, з вядомай рэцэшенту шфармацыяй, звязанай з шэрагам пэуных асацыяцый i 
какатацый, пстарычнай датай, прэцэдэнтнай спуацыяй, натуральна-праудзтвай альбо выдуманай, пстарычным. 
м1фалапчным, лпаратурным фактам, гоунай прэцэдоншай назвай альбо добра вядомым шырокаму коду 
чытачоу шем уласным, для стварэння патрэбнага псторыка-культурнага кантэксту, рэал!зацьп мастацкай 
задумы i раскрыцця щэ1 публщыстычнага твора. Пацвердз1м сказанае прыкладам1 з беларусюх друкаваных CML 

"Настоящие  Дон  Кихоты  получаются из пастухов " (СБ. Беларусь сегодня, 12.01.2005) - загаловак 
газетнага артыкула пра юбшей У. Зельдзша утрымл1вае у сабе дзве алюзи, ямя узшкаюць як вышк 
упамшання ашрапошмау: Дон  Kixom  i пастух. Навукоуцы сведчаць, што: '̂ выкарыстанне 1мёнау уласных 
заусёды звязана з абнауленнем зместавага боку оншау i з'яуленнем у ix кантэкстуальнага значэння. У вышку 
шя уласнае пачынае успрымацца як знак, яid схгнашзуе пра яюя-небудзь рысы, уласщвасщ i яшящ 
персанажа" [4, с. 201]. Абодва антрапонимы выклжаюць пэуныя чытация асацыяцьп з мастацкай творчасцю 
акдёра - ролям1 горца Mycai6a  у камедьп "Свтарка  i пастух" (рэж. I. Пыр'еу) \ДонЮхота  У пастаноуцн 
"Чалавек  з Ламанчы  " (рэж. Ю. Гусман), ятя У. Зель,1зш выконвау у тэатры i кшо. Выкарыстанне падобных 
штэртэкстуальных адзшак дазваляе журнал1сту не толыа прыцягнуць увагу патэнцыйнага ̂ датача да 
публкацьи, затрымаць i утрьшииваць яе, але i зрабщь акцэнт на щ>афесШнай дзейнасш героя артыкула. 

'До  сих пор действия государств - участников антитеррористической коалиции напоминают 
метания слепого циклопа, разбуженного незваными гостями" (Знамя юности, 15.10.2004), упамшанве 
у тэксце публ!цыстычнага артыкз̂ ла отма циклоп i прэцэдэнтнай с1туацы1, звязанай з гэтым шем, якая 
ашсваецца у "Адзюег" Гамера, стварае пэуны псторыка-культурны кашэксг, што, у сваю чаргу, дапамагае 
чытачу дакладней асэнсаваць i зразумець сутнасць з'явы, пра якую вядзецца гаворка у медыятэксце. 

Тагам чынам, прафес1йна выкарыстаная алюз1я, акрамя фатычнай, камушкатыунай i тлумачальнай. 
выконвае у публ1цыстычным тэксце эмацьмнальна-экспрэауную, характаралаг1чную i эстэтычную 
функцьп, што дазваляе аутару журнал1сцкага твора не тольи пацвердзщь i Удакладнщь уласныя устаноуи 
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i меркаванш, але i прыцягнуць рэхоьтента шфармацш да сутворчасщ, узняць яго 1нтэлектуальны узровень. 
Апопгаяе, зыходзячы з таго, пгго газета "Знамя юности" пазщыянуе сябе як выданне для моладз!, 
з'яуляецца пацвярджэннем тэзюу, што прафес1йна абгрунтаванае уключэнне у структуру журналюцкага 
твора штэртэкстуальных адз1нак не толыа не ускладняе працэс рэцэпцьп публщыстычнага твора, 
а, наадварот, спрыяе яго адэкватнаму разумению i штэрпрэтацьи. 

"Похороны  СССР.  Год  1991-й - Алма-Атинская встреча глав девяти государств. В этот день 
была подписана Декларация  о целях и принципах СНГ"  (Минский курьер, 21.12.2004), навщавоку 
выкарыстанне у публщыстычным артыкуле шэрагу алюзШ: тапашшчньгх - СССР,  СНГ;  пстарычнай 
даты - год 1991-й; спуацыйнай - Алма-Атинская встреча; аф1цыйнага наймення дакумента ~ Декларации 
0 целях и принципах СНГ.  Падобныя штэртэкстуальныя адаша выконваюць у медыятэксце фатычную i 
тлумачальную функцыю, дапамагаюць журналисту у стварэяш псторыка-культурнага кантэксту у публшацьи, 

Правядзенне рэдактарска-каншптуальнага анашу сучасных беларусюх друкаваных CMI дазволша 
вылучыць 10 вщау ошмау-алюзШ, клаЫфшацыя яюх адбывалася на падставе ix сэнсавага напаунення. 

Айкашгшчная - выкарыстанне журналютам у публ^цыстычным тэксце назвы населенага 
пункту (прэцэдэнтнага айкошма): "Працаголт  iмаксталкты будуюць шклоускую Александрию" 
(Звязда, 08.08.2008); "Белорусский Версаль" (Обозреватель, 03.04.2009); "Местное  общество 
с гордостью называло усадьбу Огинских «Северными Афинами» (7 дней, 21.02.2008). 

Антрапашмёчная - прэцэдэнтны антрапошм, яш у моунай практыцы носьбта мовы выражаецца 
Уласньш iMeM: "Аранжавая лэдзГ  можа пайсцгу адстауку" (Звязда, 12.05.2005); "О чем думал Ильич?' 
(Минский курьер, 18.10.2004); i(Новый  Владиатор пришел " (Народная газета, 10.07.2009). 

Астрашм1чная - выкарыстанне назвы касмачнага цела (прэцэдэнтнага астрошма): "Трошю 
Сонца у холодной вадзе" (Звязда, 05.08.2008) "Коляда  - праздник рождения Солнца" (7 дней, 
03.01.2008). 

Гщран1м1чная - упамшанне шырока вядомай назвы вадаёма (прэцэдэнтны пдрошм): "Город  на 
Неве"  (Минский курьер, 21.10.2004); "Дом  над БярэзЫай:  рэшкарнацыя" (Звязда, 10.08.2008); "Русалка 
из минского Нила  " (Минский курьер, 25.09.2009). 

Заан1М1чная - назва жывёлы альбо птушю (прэцэдэнтны заотм), упамшанне якой у складзе 
Устойипвага спалучэння слоу набывае уласщвасщ фразеалапзма, у вышку чаго можа выкарыстоувацца 
стваральшкам тэксту у якасщ канататыуна афарбаванай моунай адз1ша: "Купоны сцерл 'хся з памящ 
а на pyKi  людзям пачалг выдаваць «вавёрак», «зайчыкау» (Звязда, 24.07.2008); "С юбилеем, «зайчик»!" 
(Минский курьер, 12.05.2004). 

Спгуацыйная - упамшанне вядомай (прэцэдэнтнай) с1туацьй, звязанай з шэрагам пэуных 
асацыяцый i канатацый: "Яму  давялося нямала перажыць, але, нягледзячы на церю, лес прывёу яго да 
зорок" (Настаунщкая, 22.07.2008); "С «Арго» за золотым руном" (Знамя юности, 29.04,2005). 

Тапашяпчная - выкарыстанне назвы геаграф1чнага аб'екта (прэцэдэнтнага тапошма): "Псторыя 
захавала атсанне вгсячых садоу царыцы Сем1рам\ды" (Звязда, 31.07.2008); "Августовский канал 
оживает " (Обозреватель, 06.05.2005); "Зачем Беларуси «силиконовая долина» (Обозреватель, 22.052005). 

Тэашм1чная - 1мя бажаства (прэцэдэнтны тэоюм), выкарыстанае для чытацкага пазнавання 
1 наступнай штэрпрэтацьи шфармацьи: "Упогиуках  Меси,  або Щ  будзе у БеларуЫ  «каляровая» 
рэвалюцыя " (Звязда, 12.03.2005). 

Урбашдпчная - упамшанне у аутарскш тэксце прэцэдэнтнага урбаношма - назвы гарадскога 
аб'екта (вул1цы, парка, плошчы, тэатра i да т. п.), найменне якога павшна удакладнщь сэнс 
паведамлення: "Як  на Беларусг шукалх камят на будаумцтва маузалея Лента"  (Звязда, 31.07.2007); 
"Кошмар  на улице Правды  " (СБ. Беларусь сегодня, 13.05.2005). 

Хранашм1чная - узгадванне у тэксце шырока вядомай даты, адрэзка часу (прэцэдэнтнага пстарычнага 
храношма), яюя увайпш Ужо У псторыка-культурны дыскурс: "Эпохе застоя посвящается " (Минский курьер, 
30.042005); "Кожны дзеньяк адзш, як бясконцы дзень сурка" (Гомельская праУда, 28.09.2006). 

Аналп уключэння у публщыстычны твор штэртэксту паказвае: алюз1я у склэме яе шматаспектных 
праяу з'яуляецца самым распаусюджаным з ycix штэртэкстуальных прыёмау наладжвання дыялапчнай сувяз1 
пам1ж донарам шфармацьи (журналгстам) i яе рэцышентам (чытачом). Розныя вщы алюзи выконваюць 
у журналгсцкш тэксце розныя функцьп. 3-за сваёй канкрэтна-намшатыунай спецыфш астрашм!чныя, 
гщрашм1чныя, тапанш1чныя, урбашм1чныя i хранашм1чныя алюзи, як правша, не нясуць на сабе адбтсу 
творчасщ аутара, але ix выкарыстанне дапамагае журнал1сту дасягнуць узаемапаразумення з чытачом падчас 
наладжванкя дыялаичных сувязяу, растлумачьщь i асвятлщь канкрэтныя прыклады, зрабщь шфармацыйнае 
паведамленне больш зразумелым i адназначным, выключыць магчымае двоечытанне. У той час як 
айкаюм1чныя, антрапашм1чныя, заашм1чныя, йтуацыйныя i тэан1м1чныя алюзи у сваёй большасц! 
эмацыянальна афарбаваныя, змястоуна напоуненыя, з падтэкстам, што. дазваляе выкарыстоуваць гэтыя 
1нтэртэкстуальныя адзшш для стварэння пэуных асацыяцый i канатацый, патрэбнага каларыту 
i кантэксту, а таксама неабходных умоу для уключэння чьггача У моуную гульню. 
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