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Віктар Іўчанкаў
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ВЕРБАЛЬНЫЯ СТРАТЭГІІ Ў СМІ І ІХ РОЛЯ 
Ў ФАРМІРАВАННІ ГРАМАДСКАЙ ДУМКІ

Ідэалогія як сума канцэптуальна аформленых ідэй і поглядаў, 
што выражаюць інтарэсы розных сацыяльных пластоў, груп, 
суполак, сёння набывае асаблівае гучанне. Адзначаюцца дзве 
супрацьлеглыя тэндэнцыі. Па-першае, нарастаюць маты вы ад-
маўлення ад устойлівай ідэалагічнай ідэнтыфікацыі (так зва-
ны антыідэалагізм) і, па-другое, узмацняецца ўплыў трады-

цыйных ідэалогій, пры якіх санкцыянуецца існуючая ўлада 
(кансерватыўныя ідэалогіі) або абгрунтоўваецца яе (улады) 
пераўтварэнне (радыкальныя, рэвалюцыйныя ідэалогіі). Тыпа-
логія апошніх выразна адлюстравана ў сучасных практыках ка-
ляровых і арабскіх рэвалюцый. 

На пачатку ХХІ ст. у выніку шпаркага развіцця інфарма-
цыйных тэхналогій можам назіраць адмаўленне пэўных паліты-
каў, партый ад устойлівых ідэалогій. Гэта робіцца ў чыста праг-
матычных мэтах: для ўключэння ў свае шэрагі як мага большай 
колькасці людзей з самымі рознымі палітычнымі поглядамі, што 
можа прывесці да максімальна магчымага працэнта галасоў 
выбаршчыкаў.

Прасочваючы дынаміку развіцця чалавецтва, якое перажы-
вае глыбокае расчараванне ў ідэйных праектах ХХ стагоддзя, 
можна канстатаваць, што эвалюцыя даіндустрыяльнага грамад-
ства, дзе ўмовы жыцця людзей вызначаліся адносінамі з прыро-
дай, у індустрыяльнае, дзе вызначальнае месца ў жыцці займала 
тэхніка, у ХХІ ст. абазначана грамадствам інфармацыйным, дзе 
інфармацыйныя тэхналогіі сталі дамінуючымі ў жыццезабес-
пячэнні чалавека. Натуральным чынам, СМІ, франтальнае па-
шырэнне якіх адчувае на сабе кожны, становяцца дзейсным рэгу-
лятарам зносін, міжасобасных, міжінстытуцкіх, міжкультурных, 
міжканфесійных, міжурадавых і інш. 

Інфармацыя аб’ядноўвае, генерыруе новыя каштоўнасці і 
вартасці, што выразна адбіваецца ва ўніверсалізме прафесійнай 
дзейнасці журналіста. Адсюль бярэ пачатак выразнае адроз-
ненне СМІ пачатку ХХІ стагоддзя ад тых, якія гаспадарылі ў 
мінулым, у сваёй шаблоннасці, аднастайнасці і завостранай 
палярнасці. Ідэалагічныя асновы ў нашым грамадстве зруйна-
ваны напрыканцы ХХ стагоддзя, што вылілася ў пакутлівыя 
пошукі нацыянальнай ідэі, новых ідэалагічных каштоўнасцей. 
У “ліхія 90-я” савецкая ідэалогія пацярпела крах. Гэта дало 
магчымасць узмацніцца іншым ідэалогіям. Так, увасабленнем 
дактрыны “амерыканскай выключнасці” стала разрастанне 
палітыкі ЗША. Дапусціць, што сёння ЗША займаюць асаблівае 
месца сярод іншых народаў з гледжання “свайго нацыяналь-
нага духу, палітычных і рэлігійных інстытутаў” і што, павод-
ле Майка Хакабі, “адмаўленне амерыканскай выключнасці 
пазначае па сутнасці адмаўленне сэрца і душы гэтага народа” 
[3], – аўтаматычна трапіць на рэйкі нацыяналізму і шавінізму. 
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Гісторыя ведае шмат прыкладаў такой выключнасці. Чалавецт-
ва памятае і тое, да чаго гэта прыводзіла…

Ідэалогія дзяржавы – ёсць вызначальны грунт грамадскіх 
адносін. Недаацаніць яе – значыць пакінуць грамадства без ідэі, 
пераканання, меркавання. “Ідаэлогія для дзяржавы – тое самае, 
што імунная сістэма для жывога арганізма. Калі імунітэт асла-
бявае, любая, нават самая нязначная, інфекцыя становіцца смя-
ротнай. Таксама з дзяржавай: калі разбураецца ідэалагічная ас-
нова грамадства, яго гібель становіцца толькі справай часу, якой 
бы знешне дзяржава ні здавалася моцнай і грознай” [7]. 

У пяцікампанентнай формуле масавай інфармацыі аднаго з 
класікаў тэорыі прапаганды прафесара Чыкагскага ўніверсітэта 
Г. Ласуэла “хто, што сказаў, праз які канал (сродак) камунікацыі, 
каму, з якім вынікам” асабліва актуальным на сёння з’яўляецца 
кампанент “што сказаў”. Менавіта апошні цесна звязаны з транс-
ляцыяй розных тыпаў інфармацыі, з вызначэннем аб’ёму і якасці 
яе. Устанаўліваецца так званая “інфармацыйная норма”, якая 
абмяжоўвае і дыктуе механізм укаранення ў маўленчую практы-
ку патрэбных каштоўнасцей. Падпарадкаванне ўсіх сфер чалаве-
чай дзейнасці ідэалогіі прыводзіць да ўзнікнення спецыфічнага 
інфармацыйнага поля прэсы і вузкай інтэрпрэтацыі таго, пра 
што пішуць. Выразнай нагляднасцю такіх намаганняў можна 
лічыць стварэнне вобраза Беларусі некаторымі замежнымі СМІ, 
у прыватнасці тэлевізійным каналам “Белсат”. Паказальна, што 
ён пазіцыянуе сябе “першым незалежным каналам у Беларусі”, 
хаця створаны як структурная адзінка польскага тэлебачання. 
Вызначаецца ангажаванасцю і “Еўраньюс”, які актыўна выка-
рыстоўвае метады акцэнтуацыі / рэдукцыі і тэматычнай уніфіка-
цыі інфармацыі. 

Сродкі масавай інфармацыі ўсё болей ператвараюцца ў важ-
ны кампанент палітычнага працэсу. Так, расійскія даследчыкі 
сцвярджаюць: “Практычна кожны канал інфармацыі спрабуе 
павярнуць і ўладу, і народ у рэчышча сваіх палітычных ціка-
васцей, чым прыводзіць да супрацьстаяння з уладамі і іншымі 
СМІ. Уступаюць у сілу дэзынтэгруючыя фактары” [6, 74].

Безумоўна, разгортванне палітычнага тэатра і культываванне 
яго дзеяў праз СМІ прыводзіць да празмернай палітызацыі прэ-
сы, а гэта, у сваю чаргу, – да тэндэнцыйнага адлюстравання пад-
зей, паводле чаго вынік інфармацыйнага дзеяння ўспрымаецца 
не на аснове аналізу і сінтэзу фактаў, а на падставе сацыяльнага 

або карпаратыўнага заказу. Гэтым пашыраецца поле сацыяль-
най раз’яднанасці, калектыўнай агрэсіўнасці. Тыражуючы эма-
цыянальныя стымулы з замежжа, палітызаваныя СМІ праваку-
юць грамадства, эксплуатуюць канструкты “агульныя інтарэсы”, 
“агульныя праціўнікі”, “агульныя погляды”, чым дасягаюць па-
стаўленай мэты – падзяліць людзей на “сваіх” і “чужых”.

Медыя валодаюць магутнай уплывовай сілай на масавую 
аўдыторыю, што перарастае ў маніпуляцыю грамадскай свядо-
масцю: інфармацыйная атака прымушае рэцыпіента думаць, 
жыць стэрэатыпамі. “Прэса – звяно, якое апасродкуе ідэйна-псі-
халагічную сувязь палітычнай улады з масамі, яна або дапамагае 
і дазваляе палітычным колам хаваць ад людзей уважліва пра-
думаную сістэму маніпулявання іх свядомасцю, ствараць ілю зію, 
бачнасць іх свабод, укараняць у масавую свядомасць апалаге-
тычнае мысленне, або забяспечвае ўсеагульную палітычную 
інфар маванасць і “ангажаванасць” у адпаведнасці з законам, –
ста новіцца рэальным інстытутам грамадскага самакіравання” 
[6, 12]. 

Для савецкага афіцыйнага дыскурса, адрасаванага масам, 
прызнаюць даследчыкі, характэрна парушэнне аднаго з найваж-
нейшых патрабаванняў камунікацыі – інфармацыйнай навізны. 
Паведамленне верагодных для адрасата звестак з’яўляецца ад-
ступленнем ад прынятых максім зносін. Адсутнасць у выказванні 
новай інфармацыі пра рэферэнт стварае адмоўны камунікатыўны 
эфект псеўдарэферэнцыянальнасці, маніфестуючы тэзаўрусную 
недастатковасць прызнанай, “афіцыйнай” мовы. Слоўная бу-
тафорыя мела афарміцель – кантэкстуальную макрастратэгію, 
якая ўключала набор канвенцыянальных рэквізітаў: агульна-
культурныя веды, сацыякультурную сітуацыю, камунікатыўную 
сітуацыю. Каб зразумець апошнюю, рэцыпіент павінен быць 
здольным вычляняць на базе агульных або “бягучых” ведаў 
пра свет арыентаваныя на яго кантэксты або сітуацыі. Такім 
чынам, у выніку “кантактавання” СМІ з грамадствам ствара-
лася дваістая рэчаіснасць – псіхалогія двурушніцтва – “гавару 
адно, думаю другое, раблю трэцяе”. “Трэба прызнаць, што сло-
ва “ідэалогія” было моцна “зацяганае” (а лепш сказаць “забал-
батанае”) у праславутыя часы “застою” і “перабудовы”. Усе мы 
памятаем наглядную агітацыю “Слава КПСС”, якая нікога не 
кранала, ідэалагічныя семінары па вывучэнні “Малой зямлі”, 
“Цаліны”: мерапрыемствы пустыя, фармальныя, якія выклікалі 
ў кагосьці смех, а ў кагосьці раздражненне” [8, 1]. 
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Паводле Р. Барта, ідэалогія ўяўляе сабой такую “карціну све-
ту” (спосаб яго “адлюстравання”), якая “патлумачвае” рэчаіснасць 
не з мэтай яе аб’ектыўнага пазнання, а з мэтай сублімуючага 
апраўдання тых або іншых групавых цікавасцей. Ідэалогія – гэта 
калектыўна выпрацаваная каштоўнасна-сэнсавая сетка, змеш-
чаная паміж індывідам і светам і якая апасродкуе яго адносіны 
да гэтага свету. 

СМІ ХХ ст. характарызуюцца згубай у лінгвістычным разу-
менні агенса, экспансіяй наміналізаваных канструкцый, гені-
тыўных ланцужкоў. Калі раней існаваў дубляж афіцыйных пе-
радавіц, то сёння дзяржаўныя якасныя газеты ўтрымліваюць 
шмат так званай афіцыйнай хранікальнай інфармацыі. Публі-
цыстычны тэкст набывае дамінантную аб’ектную стратэгію ў 
выглядзе рубрык і аднайменных інфармацый – паведамленняў 
інфармагенцтваў, прэс-службаў і прэс-цэнтраў. Менавіта гэтыя 
паведамленні прыйшлі “на змену” перадавіцам, бо апошнія як 
жанр вымерлі, сталі непатрэбнымі па прычыне савецка-агіта-
цыйнай прыроды, укаранення гатовай ацэнкі. Інфармацыя дае 
права выбару і ацэнкі… 

Такія абставіны актывізавалі пэўныя вербальныя стратэгіі ў 
палітычнай рыторыцы і практыцы СМІ. Іх класіфікацыя грунту-
ецца (1) на рытарычных сродках і стратэгіях дасягнення засна-
ванай на веры (фідэістычнай) згоды і (2) на аперацыях па сэнсах 
слоў, выразаў, выказванняў. Да іх адпаведна адносяцца: 

1) ідэнтыфікацыйныя формулы (асабовыя займеннікі мы, 
наш, сюды ж можам уключыць характэрныя для беларускага 
маўлення спрагальныя дзеясловы ў форме 1-й асобы множнага 
ліку тыпу ведаем, маем, разважаем, назіраем), словы-эпістэмікі 
як вядома, як мы ведаем, няма сумнення ў тым, але мы ўсе ве-
даем; падача суб’ектыўнай думкі ў выглядзе аб’ектыўнага факта 
або ісціны, што не патрабуюць доказаў, у форме катэгарычна-
га меркавання; упэўненасць аўтара ў згодзе адрасата; пахвала 
адрасата (exhortatio), рытарычнае пытанне ў спалучэнні з ры-
тарычнай фігурай іроніі, накіраванай супраць апанента; ры-
тарычная фігура sermocinacio, сутнасць якой заключаецца ва 
ўключэнні ў свой тэкст тэксту, які мог бы належаць апаненту; 
“рэдукцыя комплекснасці” і кантрасныя ацэначныя альтэрна-
тывы; стратэгіі “мабілізацыі” і “дэмабілізацыі” грамадскай думкі 
(даволі характэрныя стратэгіі для “Белсату”, у прыватнасці пра-
граме “Тыдзень у аб’ектыве”);

2) стратэгія “скальжэння сэнсу”: эўфемізмы, пеяратыўная 
лексіка; прыёмы “размывання сэнсу”; пазбяганне прамога на-
зывання прадметаў або з’яў; аперацыі з сэнсамі і рэферэнцыяй, 
рэалізаваных на ўзроўні паведамлення; стратэгія апушчэння 
інфармацыі. 

Эфектыўнай у дасягненні сваіх мэт стратэгіяй здаўна лічыц-
ца апушчэнне (эліпсіс) інфармацыі, пры якім забарона на слова 
“зацягваецца флёрам падману”. Паказальнымі ў гэтым плане 
становяцца меркаванні, выказаныя ў артыкуле А. Варажбітавай 
“«Афіцыйная савецкая мова» перыяду Вялікай Айчыннай вай-
ны: лінгварытарычная інтэрпрэтацыя”. Даследчыца на матэ-
рыяле публіцыстыкі перыяду Вялікай Айчыннай вайны раз-
глядае характэрныя рысы савецкай моўнай асобы, падае 
лінгварытарычную карціну свету, паказвае, што сродкам “ха-
вання праўды ў ментальнай прасторы афіцыялекта выступае, у 
прыватнасці, мінус-прыём – штучны вынятак з актыўнага зва-
роту няўгоднага слова і, адпаведна, – паняцця” [4, 28]. Забаро-
на лексемы, на думку аўтара артыкула, абумоўлена наяўнасцю 
няўгоднага сапраўднага рэферэнта і альтэрнатыўнага ідэала-
гічнага псеўдарэферэнта. У гэтым бачым рэалізацыю макра-
правіла апушчэння пэўных лексічных фактаў пры адначасовым 
актыўным “дзеянні” рэферэнтнай падзеі.

Так, вынятак з радыёмаўлення лексем голад і дыстрафія 
ствараюць ззяючую пустэчу ў афіцыйнай карціне свету ваен-
нага часу – блакаднага Леніграда. З актыўнай асацыятыўна-
вербальнай сеткі на пэўны перыяд выключаюцца словы, ад-
паведныя фрэймы і карціны, штучна звужаецца калектыўны 
тэзаўрус. Вольга Бергольц у сваіх дзённікавых запісах 1942 
года сведчыць: “Пра Ленінград усё хавалася, пра яго не ведалі 
праўды таксама, як пра яжоўскую турму”. І далей:“Теперь запре-
щено слово ‘дистрофия’, – смерть происходит от других причин, 
но не от голода! О подлецы, подлецы! ...Смерть бушует в горо-
де. Он уже начинает пахнуть, как труп. ...Трупы лежат шта-
белями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей 
трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами 
же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их 
хрустят под колесами грузовиков. В то же время Жданов при-
сылает сюда телеграмму с требованием – прекратить посыл-
ку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, 
мол, «вызывает нехорошие политические последствия»” [2, 180]. 
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“Праўда жыцця топчацца праўдай тэорыі, над чалавекам улада-
рыць ідэакратыя, над рэчаіснасцю – міф. «Правільнае» слова, ад-
паведнае логасу дастаткова абмежаванай ідэалогіі, аплачваецца 
чалавечымі жыццямі” [4, 29]. Прыведзены прыклад паказвае, 
як прымяняецца рэкурсіўнае макраправіла апушчэння: з адна-
го боку, можна меркаваць пра тое, што падобныя лакутыўныя 
дзеянні былі накіраваны на захоўванне “тайны інфармацыі” 
ў стратэгічных ваенных мэтах, а з другога – назіраем закана-
мернае праяўленне ілакутыўнай матывацыі; у ланцужку дыс-
курсіўных стратэгій камунікатыўная сітуацыя выступае ў ролі 
толькі аднаго з шэраговых кампанентаў уладкавання тагачас-
най рэчаіснасці (параўн.: “не ведалі праўды таксама, як пра 
яжоўскую турму”). 

Як паказвае матэрыял узгаданага артыкула, “апушчэнне” ня-
выгаднай інфармацыі, грэбаванне самай элементарнай праўдай 
прыводзіць да чалавечай катастрофы, поўнага “размыкання” 
рэчаіснасці: на сапраўдную і перлакутыўную, падпарадкаваную 
мэтавым устаноўкам. На сёння гэтая стратэгія ў дачыненні да 
Беларусі ўзята на ўзбраенне вытворцамі так званых “навін з 
еўрапейскага гледжання”. Аб’ектыўнасць тэлеканала “Euronews” 
даўно ставіцца пад сумненне (гл. напр., Правда.ру  – “EuroNews: 
чего изволите?”)

Найбольш частотнае прымяненне ў практыцы сусветных СМІ 
знаходзіць стратэгія “скальжэння сэнсу”. Напрыклад, вайну да 
нядаўняга часу не прынята было называць сваім імем. Такая 
тэндэнцыя характэрна для Расіі, Еўропы, ЗША. Яна (тэндэн-
цыя) лічылася дэмакратычнай і рэспектабельнай у сілу сваёй 
імпліцытнасці. Было модным прыкрывацца такімі газетнымі 
штампамі, як “папярэджанне гуманітарнай катастрофы” 
(Югаславія, 2000 г.), “антытэрарыстычныя аперацыі, “навяд-
зенне канстытуцыйнага парадку” (Чачня, 2000-2002 гг.), спа-
чатку “праграма прымірэння” (В’етнам, 1965), а затым “аба-
ронная рэакцыя” (В’етнам, 1972). У адносінах да сказанага 
“Народная газета” падстаўна, зыходзячы з наратыўнай сітуацыі, 
рэзюмуе: “И главное – никто не может сказать, когда война, 
названная модным словосочетанием «антитеррористическая 
операция», закончится полным разгромом коварных боевиков” 
(30 кастрычніка 2002 г.).

Вайна да падзей 11 верасня 2001 года і акупацыі Ірака 
не мела наймення адкрытага насілля і ваенных дзеянняў. 

Але яна была аб’яўлена чалавеку на ўзроўні дыскурсіўных 
стратэгій ужо даўно, калі непасрэдна ўключылася ў падсвядо-
мае, інтуітыўнае, разумова-маўленчае. Уплыў такіх войнаў на 
псіхіку чалавека больш разбуральны, бо схаваны за рэальным 
успрыманнем: “Весь это кошмар имеет весьма научное назва-
ние: аффективная неустойчивость” (Советская Белоруссия, 
30.11.2002). Яны вядуць да незаўважнага панавання адных 
сацыяльных або этнічных груп над іншымі, не маючымі досту-
пу і кантролю над інфармацыйнымі плынямі і прыводзяць да 
войнаў адкрытых, тлумачэннем і прыкрыццём якіх з’яўляецца 
паступовая “кропельная” падрыхтоўка. Імпліцытная вайна 
выяўляе сваё аблічча ў экспліцытнай, становіцца неад’емнай 
рысай існавання чалавека, калі фарміруецца “ваенная” свядо-
масць пакалення. Тады настае час, у якім не трэба хавацца за 
словамі-прыкрыццямі. Ненаяўнае сацыяльна-маўленчае дзеян-
не ператвараецца ў наяўна-ваеннае. Маштабнасць і частотная 
пранікальнасць камунікатыўных індэксаў у перцэптыўную свя-
домасць прыводзіць да саступлення з гуманістычных пазіцый, 
да антыгуманізму, адкрытай агрэсіі, дэманстрацыі сілы, дыкта-
ту і тэрору.

Пра рознае напаўненне макра- і мікрастратэгій СМІ сведчаць 
выразныя ілюстрацыі адлюстравання маўленчых дзеянняў (ла-
куцый) руска- і іншамоўнай прэсай чачэнскай вайны:

• рускамоўнай: Защита Таджикистана и Дагестана от 
террористов; Предотвращение федеральными силами 
террористических актов; Террористы ведут войну про-
тив мирных жителей; Убийства и похищение людей че-
ченскими бандитами; Политика государства и ответ на 
действия боевиков; Угрозы обществу: насилие, преступ-
ность, наркотики, рабство; Подготовка боевиков в США, 
Великобритании, Германии, Афганистане, Грузии; Поиск 
виноватых во вторжении боевиков; 

• англамоўнай: Зверскія забойствы мірнага насельніцтва 
рускімі салдатамі; Пакуты і нягоды бежанцаў у палатач-
ных гарадках; Чачэнскі народ – ахвяра рускай арміі; Пар-
тызанская барацьба чачэнцаў – вайна за незалежнасць; 
Захопніцкая вайна рускіх, агрэсія РФ; Дэзерцірства рускіх 
салдат і іх пераход на бок вызваленчага руху Чачні; Па-
ляванне на каўказцаў як патэнцыйных тэрарыстаў у 
Расіі;
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• нямецкамоўнай: Загінулі лідэры барацьбітоў за свабоду; 
Рускія войскі акупіруюць Чачню; Захоп рускімі войскамі 
Чачні; Расія бамбіць старых, жанчын і дзяцей у Чачні; 
Нянавісці няма межаў; Вайна ў Чачні ўзбагачае Маскву 
(па матэрыялах інтэрнэту).

Адваротным эфектам, больш завостраным і псіхалагічна 
ўплывовым, сталі валодаць лакуцыі ў кааліцыйных СМІ і 
расійскіх, нямецкіх, французскіх, асабліва беларускіх, пры 
асвятленні іракскай вайны. “Знамя юности” ў аналітычнай 
інфармацыі “Страшная сіла СМІ”, падрыхтаванай па матэры-
ялах бестселера рэдактара найбуйнейшай нямецкай газеты 
“Frankfurter Allgemtinen Zeitung” Удо Улбфкотэ, справядліва 
адзначае: “Менавіта ў экстрэмальных умовах – войнах, выба-
рах і да т.п., прыходзіць (магчыма, не да ўсіх) разуменне таго, 
наколькі дакладна вызначэнне СМІ як чацвёртай улады. Ула-
ды, верагодна, больш магутнай, чым заканадаўчая, выканаўчая 
і судовая. Улады над розумам. ...Наколькі моцная гэта зброя, 
ведаюць тыя, хто пачынае любую вайну. Нездарма ў сёлетнюю 
кампанію ў іракскія пяскі і нафтавыя палі, разам з войскам 
пойдуць журналісты. Амерыканцы яшчэ задоўга да пачатку 
падзей, па прычыне асаблівых абставін, запіхнулі далёка сваю 
знакамітую свабоду слова і ўвялі жорсткую цэнзуру на трансля-
цыю ўсяго, што будзе адбывацца ў заліве. У самой Амерыцы ство-
рана нешта накшталт міністэрства цэнзуры, з вялізным штатам 
супрацоўнікаў. Пра гэта, – рэзюмуе газета, – не шкодзіла б па-
мятаць, калі глядзіш прамыя трансляцыі пра доблесных сал-
дат, якія змагаюцца за мір ва ўсім свеце. У гэтай сітуацыі можа 
спатрэбіцца наш “саўковы” вопыт чытання паміж радкоў. А яшчэ 
важна памятаць, што ісціна заўсёды недзе пасярэдзіне...” (Знамя 
юности, 21.03.2003).

Перад намі так званае “палітычнае пісьмо”, задача якога “ў 
адзін прыём злучыць рэальнасць фактаў з ідэальнасцю мэтаў. 
Вось чаму ўсякая ўлада, або хаця б бачнасць улады, заўсёды 
выпрацоўвае аксіялагічны тэкст, дзе дыстанцыя, якая звычай-
на аддзяляе факт ад яго магчымасці – каштоўнасці, знішчаецца 
ў межах самога слова, якое адначасова становіцца і сродкам 
канстатацыі факта, і яго ацэнкай. Слова ператвараецца ў 
алібі (г. зн. у сведчанне аб адсутнасці на месцы злачынства, у 
апраўдальны акт)” [1, 315]. Акрэсленае Р. Бартам становішча 
спраў наглядна прэзентуе сутнасць камунікатыўных сітуацый 
накшталт прыведзеных вышэй.

Унутраная арганізацыя журналісцкіх матэрыялаў сёння 
патрабуе новых форм рэалізацыі камунікатыўна зададзеных 
установак. Выразна адчуваецца трансфармацыя жанравага ко-
дэксу адлюстравання рэчаіснасці “вачыма журналіста”, калі на 
змену аналітычным прыйшлі інфармацыйныя; мінімалізавана 
“жыццё” такіх жанраў, як рэпартаж, фельетон, перадавы арты-
кул, справаздача. У ідэалагічнай разгубленасці постсавецкага 
грамадства не знайшло свайго годнага месца самае важнае – 
духоўнасць, адчуванне сваёй ролі ў грамадстве, патрыятызм, 
вера ў сацыяльную справядлівасць. Адсюль выяўныя змены ў 
выкарыстанні маўленчых сродкаў: на змену ідэалагічна ацэ-
начнай (грамадска-палітычнай) лексікі прыйшлі словы сты-
лістычна зніжаныя, мяжуючыя з герметычнай лексікай, сталі 
панаваць дысфемізмы, алюзія, эзопава маўленне, семантычная 
кантамінаванасць і лексічная неправамернасць. Як маўленчая 
агрэсія з вуснаў палітыкаў успрымаюцца словы нецэнзурныя, 
затушаваныя ў аўдыявізуальным маўленні своеасаблівымі 
аднамомантнымі сігналамі, а ў друкаваных – за кропкамі пас-
ля пачатковай літары недапісанага слова. Аднак непачутае і 
недапісанае лёгка аднаўляецца рэцыпіентам, і гэта раўназначна 
таму, што агалошана і напісана: рэферэнтны ўзровень актыўна 
і аўтаматызавана аднаўляецца на ўзроўні сігніфікацыі ў 
сінтагматычных індэксах, якія тыражуюцца на мільённую 
аўдыторыю, рэдуплікуюцца ў сацыяльным усведамленні, куль-
тывуюцца як дапушчэнне, дыспазітыўнае ў маўленні. Такая 
сітуацыя сведчыць ужо не проста пра адсутнасць культуры 
маўлення, а пра скажонасць мыслення.

Зразумела, што ідэалогія як з’ява духоўнага жыцця ўклю-
чае ў сябе не толькі тэарэтыка-канцэптуальныя веды, але і сі-
стэму каштоўнасцей, ідэалагічныя адносіны, сукупнасць кан-
крэтных дзеянняў суб’ектаў, суадносіцца з такім жыццёва 
важнымі сферамі, як навука, мастацтва, літаратура, рэлігія, 
інфар мацыйнымі працэсамі. “Сродкі масавай інфармацыі, як
адзін з суб’ектаў ідэалогіі, уздзейнічаюць на ідэалагічныя пра-
цэсы. З аднаго боку, яны спрыяюць распаўсюджванню ідэалагіч-
най інфармацыі, сцвярджаюць свабоду слова; з другога – для 
іх характэрна ведамаснасць, дэкларатыўнасць шматлікіх 
ідэалагічных мерапрыемстваў, негатыўнасць на шкоду нацыя-
нальнай згодзе, маніпуляванне грамадскай думкай і свядомас-
цю грамадзян” [5, 85]. 
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Публіцыстычны тэкст рэалізуецца сёння не ва ўмовах суісна-
вання двух антаганістычна супрацьпастаўленых грамадстваў, 
што назіралася пры нядаўнім сусветным падзеле краін. Гэта 
натуральна прыводзіць да зменаў у журналістыцы. Апошнія 
падзеі глабальнага характару (крушэнне магутнай, па словах 
былога амерыканскага прэзідэнта Р. Рэйгана, “імперыі зла” – 
СССР, постсавецкае ўладкаванне, войны, тэрарызм) прымусілі 
шукаць сваё бачанне жыцця. Вызначальным падмуркам дзея-
здольнасці любога народа заўсёды быў свой вобраз адлюстраван-
ня маўленчай рэчаіснасці, які грунтаваўся на духоўным пачат-
ку, з якога і павінна сілкавацца тая ці іншая ідэалогія.

Журналіст – камунікатыўны лідар, таму ўменне прачыт-
ваць маўленчую сітуацыю, прадбачыць працэс яе разгортвання, 
разумець суразмоўцу і прагназаваць вынікі кантактавання не 
менш важнае, чым “аддзяляючы зерне ад жыцікаў, публікаваць 
жыцікі” (Э. Фіхтэліус). Умець скарэктаваць маўленчую падзею, 
знаходзячы ісціну, ёсць вызначальная якасць прафесіі жур-
наліста. Толькі раўнапраўны, суб’ект-суб’ектны дыялог з чыта-
чом дасягне поспеху, калі homo eloquens бачыць свайго сураз-
моўцу такім, як ён сам, – жывым, дзейсным, актыўным суб’ектам, 
а не чыстым лістом, які трэба спісаць, пустым сасудам, які трэба 
запоўніць…
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИДЕОЛОГИИ
Под традициями принято понимать элементы социального и 

культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению 
и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социаль-
ных группах в течение длительного времени. В качестве тра-
диций выступают определенные общественные установления, 
нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д. Те или 
иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях 
общественной жизни и культуры. Наиболее распространены тра-
диции в религии. Во все века основными вопросами для челове-
ка были всегда вопросы религиозные. В связи с этим одним из 
путей сохранения нации является сохранение ее национально 
выраженной, самобытной религии. 

Многообразие существующих в мире культур в значительной 
мере обусловлено многообразием соответствующих социокуль-
турных традиций. Благодаря современным средствам коммуни-
кации значительно увеличились возможности заимствования и 
взаимообмена в сфере культурного наследия различных обществ. 

Важнейшим моментом, который может быть отнесен к тради-
ции, выступает стремление к удержанию в прошлом настоящего 
и проекция прошлого и настоящего на будущее. В связи с этим 
не вызывает возражение точка зрения В. Полосина относительно 
того, что “необходимость нравственного отождествления с прото-
типами прошлого и условного «проигрывания» их историй с це-
лью индивидуального и коллективного использования их опы-


