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В.І. ІЎЧАНКАЎ  

ЭВАЛЮЦЫЙНАЕ ЎЗБАГАЧЭННЕ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ НАВУКІ 

Рассматриваются стилистические про-
блемы становления поэтики публицистиче-
ского слова, освещается деятельность соз-
дателя белорусской научной школы стили-
стики публицистических жанров профессора 
М.Е. Тикоцкого, утверждается преемствен-
ность наследия ученого и формирования со-
временных направлений лингвистики публи-
цистического текста и дискуссионного ана-
лиза СМИ. 

The article deals with stylistic problems of 
publicist word poetics formation, highlights the 
work of professor M. Tikotsky, the creator of 
belarusian scientific trend of the stylistic of jour-
nalistic genres, affirms the successive character 
of scientific heritage of the scientist with the 
formation of modem directions - publicist text 
linguistics and discourse analysis of mass media. 

Навуковая грамадскасць нашай краіны адзначае важную ў філалагічным 
жыцці падзею - 85 юбілей слыннага вучонага, таленавітага журналіста, 
здольнага арганізатара беларускай навукі, які стаіць ля вытокаў класічнай 
беларускай стылістыкі і стылістыкі публіцыстычных жанраў, доктара філала-
гічных навук, прафесара, Заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Міхася Яўгенавіча Цікоцкага. 

Вучыцца слову і навучаць яму - высакародная справа, якая не мае імгнен-
нага эфекту, а патрабуе адмысловай і скрупулёзнай працы. Не заўважыш, 
як зерне цягнецца да сонца, убіраючы ў сябе цяпло яго промняў, як пара-
стак набірае моц, колас наліваецца жытам, так і ў момант не прыкмеціш, як 
сталее, выкрышталізоўваецца слова вучня. Асаблівае стаўленне да журна-
лісцкага маўлення - тое, што вызначае жыццёвы лёс Міхася Яўгенавіча. 

Імя беларускага вучонага з гонарам можна занесці ў залаты фонд бела-
рускай філалогіі - стылістыкі, мовазнаўства, журналістыкі, літаратура-
знаўства: настолькі руплівым, дбайным пра родную мову і надзвычай 
плённым стаў жыццёвы шлях сапраўднага прафесара, арыстакрата па 
навуковаму духу, вытанчанага ў філалагічным гусце стыліста. М.Я. Цікоцкі 
нарадзіўся 20 лютага 1922 г. у Бабруйску ў сям'і вядомага кампазітара 
Яўгена Карлавіча Цікоцкага. У 1933 г. сям'я пераехала ў Мінск, дзе Міхаіл 
Яўгенавіч вучыўся і закончыў сярэднюю школу. Пачалася вайна... Малады 
салдат прысягнуў сваёй Радзіме і пайшоў абараняць яе ад ворага, ваяваў 
на 1-м, 2-м і 3-м Беларускіх франтах. Летам 1944 г. пад Кобрынам быў па-
ранены. Узнагароджаны двума медалямі «За адвагу». Пасля дэмабілізацыі 
ў 1946 г. М.Я. Цікоцкі паступіў на факультэт журналістыкі Беларускага дзяр-
жаўнага універсітэта імя У.І.Леніна, які закончыў у 1950 г. 3 сапраўдным 
журналісцкім запалам працаваў у рэдакцыях газет «Савецкі селянін» і «Кал-
гасная праўда», у часопісе «Вожык». Адначасова вучыўся ў завочнай 
аспірантуры пры кафедры тэорыі і практыкі савецкай журналістыкі, а праз тры 
гады паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Публіцыстыка 
Якуба Коласа». 

Цяга да навукі, асаблівае адчуванне беларускага слова, яго мілагучнасці, 
нюанснага зместавага напаўнення вяртаюць вучонага ва універсітэт. 3 1953 г. 
М.Я. Цікоцкі працуе на факультэце журналістыкі БДУ спачатку выкладчыкам, 
дацэнтам кафедры тэорыі і практыкі савецкага друку, а ў 1965 г. стаў яе 
загадчыкам. Але ж Міхась Яўгенавіч у навуковым пошуку знаходзіць для 
сябе іншы прыярытэт - стылістыку, якой малады вучоны прысягае і якая 
трывала ўсталёўваецца ў коле яго даследчых цікавасцей на ўсё жыццё. 
М.Я. Цікоцкі ў кастрычніку 1969 г. засноўвае кафедру стылістыкі і літара-
турнага рэдагавання, якой кіруе на працягу дваццаці гадоў. У 1972 г. ён 
абараняе доктарскую дысертацыю на тэму «Праблемы публіцыстычнага 
стылю», а праз год атрымлівае вучонае званне прафесара. 

Абраная вучоным навука ўжо ў той час набыла асаблівую прывабнасць, 
якая «прарасла» буйным зернем навуковага пошуку і замацавалася ў набытках 
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XX ст. Удала спалучыўшы веды ў галіне журналістыкі і мовазнаўства, Міхась 
Яўгенавіч пранікнёна даследуе паэтыку журналісцкага слова. Даказвае, 
пераконвае, дыскутуе і дамагаецца прызнання эстэтычнай вартасці публіцыс-
тычнага слова. Гэта стала своеасаблівым працягам дыскусіі, распачатай 
таленавітым рускім вучоным Рыгорам Вінакурам. 

Гаворачы пра асаблівасці публіцыстычнага стылю, праблему «газетнай» 
мовы, даследчыкі мовы і стылю СМІ катэгарычна выступілі супраць так званай 
тэорыі штампаванасці газетнай мовы. Палемічныя стрэлы былі накіраваны 
перш за ўсё на пазіцыю ўзгаданага Вінакура, якая заключалася ў тым, што 
газетная мова цалкам пазбаўлена паэтычнай функцыі і выконвае элемен-
тарныя камунікатыўныя задачы паведамлення (інфармацыі). Публіцыстычны 
тэкст мае масавую прызначанасць, а адсюль рабілася выснова: газетнае 
маўленне павінна быць штампаваным і клішэваным, а гэта, у сваю чаргу, 
механізуе і аўтаматызуе мову газеты. Паслядоўнікі тэорыі штампаванасці 
газетнай мовы лічылі, што слоўнікавы склад газеты адназначна фіксаваны, 
складаецца з устойлівых словазлучэнняў, зададзеных рамкамі навін, «тэле-
грам», «sui generis»; задача журналіста - «умела вар'іраваць штампы і 
своечасова іх мяняць». Спрошчанасць і аднабаковы падыход да газетнага 
маўлення наглядна дэманструюцца ў словах ранняга Вінакура: «Важна ад-
значыць, што калі заношанае клішэ здаецца ў архіў, яно замяняецца хоць 
новым, але таксама клішэ. Сёння гэта "кераншчына", заўтра - "германская 
кераншчына", сёння - "змычка з сялянствам", заўтра - "саюз з сялянствам". 
Але сутнасць справы не мяняецца. Іншымі словамі, слоўнік газеты заўсёды 
мае характер фразеалогіі, г. зн. сумы фіксаваных штампаваных маўленняў, 
з загадзя вядомым ужо, дакладна ўстаноўленым механізаваным значэннем, 
сэнсам». Вучоны горача даказваў: «Калі ёсць гатовы граматычны каркас і 
загадзя назапашаная ўжо аўтаматызаваная сетка, то журналісту, якому не 
хочацца думаць, нічога не варта, пры наяўнасці некаторай тэхнікі, запоўніць 
сваю схему проста пустаслоўем, брахнёй, "халтурай". Гэтая не-бяспека 
бясспрэчная». Прыведзеныя меркаванні вучонага-лінгвіста, шмат 
палемізуючага з літаратарамі і літаратуразнаўцамі, лінгвістамі і філосафамі, 
пацвярджаюць яго канцэпцыю: паэтычная функцыя рашучым чынам 
супрацьстаіць агульнакамунікатыўнаму прызначэнню мовы, таму што яна 
ўскладнена эстэтычнымі канатацыямі, выклікана, відаць, вузкаэмпірычным 
падыходам да моўнага матэрыялу, у якім не праглядалася неабходнасць 
якасных характарыстык апошняга, не давалася ацэнка сігніфікацыі 
публіцыстычнага тэксту. Вывад, да якога прыйшоў Р. Вінакур, парадаксаль-
ны: «У газетнай мове няма амаль ніводнага слова, якое не было б штампам, 
клішэ, шаблонам». Прафесар М.Я. Цікоцкі ўслед за сваім маскоўскім кале-
гам Р. Салганікам рашуча пярэчыў: «...галоўны недахоп лінгвістычнай 
тэорыі газетнай мовы - вельмі агульны падыход да яе, вывучэнне мовы без 
уліку разнастайнасці жанраў і іх... асаблівасцяў, - падыход, які дае толькі 
знешняе ўяўленне аб прадмеце і скажае перспектыву яго разгляду». Вучоны 
пастулюе: «...плённая распрацоўка эстэтыкі газетнай мовы магчыма толькі 
на падставе паглыбленых і разнастайных даследаванняў мовы газеты на 
ўсіх яе ўзроўнях, і "не наогул мовы газеты, а мовы газетных жанраў"». 

На сёння лінгвістычная і журналісцкая навукі маюць шмат даследаванняў 
па паэтыцы публіцыстычнага тэксту, у якіх раскрываюцца экстра- і інтра-
лінгвістычныя ўласцівасці яго, што ў будучым дае права ўстанавіць цесную 
арганічную сувязь моўнага факта з сацыяльнымі дзеяннямі чалавека. Яна 
(цікавасць) звязвае ў адзін даследчы ланцужок журналістыку. Працы пра-
фесара М.Я. Цікоцкага таго часу яскрава засведчылі патрэбу ў міждыс-
цыплінарным даследаванні маўлення як прадуктыўнага выразніка журна-
лісцкай дзейнасці. 
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ён стаў яе заснавальнікам і... прадаўжальнікам традыцыі рускай стылістыкі. 
Калі апошняя мела для свайго плённага функцыянавання і аналітычнага 
апісання магутны падмурак - даследаванні выдатных вучоных мовы Пушкіна, 
Лермантава, Гогаля, Чэхава, то беларускі вучоны паўстаў перад праблемай 
стварэння стылістыкі беларускай мовы без такога спадручнага матэрыялу. 
Значна пазней з'явіцца мноства прац па вывучэнні мовы мастакоў слова 
Коласа, Купалы, Чорнага, Лужаніна, Караткевіча, Мележа і інш. Фундамен-
тальная працы акадэміка Вінаградава, прафесара Вінакура аб мове мас-
тацкай літаратуры сталі вызначальнымі ў структурыраванні рускіх стылістык 
Д. Разенталя, Р. Салганіка, М. Кожынай, М. Шмялёва, I. Голуб і інш. 

Міхась Яўгенавіч слушна падкрэслівае, што стылістыка выйшла з рыторыкі. 
Сапраўды, рыторыка яшчэ ў антычнасць раствараецца ў стылістыцы, ста-
новіцца дысцыплінай каталагізатарскага тыпу, якая прадпісвае правілы і 
прыёмы пабудовы тэксту. Гэта не лічылася прагрэсам для рыторыкі, але 
стала росквітам для стылістыкі, бо яна з тага часу набывае трывалы статус 
тонкай моўнай матэрыі, з якой можна ствараць шэдэўры слоўнага мастацтва. 
Рыторыка спарадзіла стылістыку і тым самым падпісала сабе прысуд-быць 
надоўга забытай і незапатрабаванай, ажно да канца XX ст. Ды і сёння яна не 
атрымала новага вітка ў сваім развіцці... 

Беручы свой пачатак з рыторыкі, прайшоўшы складаны шлях суіснавання, 
стылістыка атрымала шмат навуковых інтэрпрэтацый і практычных увасаб-
ленняў. Тэрміналагічнае прызнанне яна атрымала ў пачатку XIX ст. у сувязі 
з даследаваннямі індывідуальнасці творчай асобы. У сярэдзіне гэтага ж 
стагоддзя стылістыка навукова абгрунтоўваецца Г. Спенсерам (1852) і X. Штэйн-
талем (1866); вытокі гістарычнай стылістыкі закладзены акад. А. Весялоўскім 
(1895). Сучасны этап развіцця сусветнай стылістыкі як лінгвістычнай дысцып-
ліны пачаўся з прац Ш. Балі (1909), яна ўкараняецца ў навуковую практыку 
як самастойнае адгалінаванне ў працах удзельнікаў Пражскага лінгвістыч-
нага гуртка (1926-1950) В. Матэзіуса, Б. Трнка, Б. Гаўранека, Й. Вахека, Я. Му-
каржоўскага, У. Скалічкі, Й. Коржынека, П. Троста і інш. Ва ўсходнеславянс-
кім мовазнаўстве фундаментальную распрацоўку і вызначэнне перспектыў 
стылістыкі падаў акадэмік В. Вінаградаў, паслядоўным прадаўжальнікам 
ідэй якога стаў беларускі вучоны М.Я. Цікоцкі. 

Пад клапатлівым і дбайным вокам даследчыка пачала фарміравацца 
стылістыка публіцыстычных жанраў - сімбіёз філалагічнай навукі, у якой 
арганічна спалучыліся набыткі лінгвістыкі, літаратуразнаўства і журналістыкі. 
Сімвалічна, што аўтарам кнігі «Стылістыка публіцыстычных жанраў» стаў 
прафесар М.Я. Цікоцкі, гэта выданне і па сёння застаецца адзінай у сваім 
родзе і якую, нягледзячы на мову напісання, вывучалі ў свой час у Маскоўскім 
дзяржаўным універсітэце. 

Фарміруецца новы навуковы напрамак - стылістыка тэксту, якая, у сваю 
чаргу, набліжаецца да лінгвістыкі тэксту. Шматлікія даследчыкі адзначаюць 
«пагранічнасць» і экстралінгвістычную матываванасць стылістыкі тэксту, 
але амаль усе зыходзяцца ў адным: «...разглядаюць стылістыку тэксту як 
навуковую дысцыпліну, якая вывучае функцыянаванне, стылёвую асаблівасць 
тыпаў і адзінак тэксту, як важнейшы, цэнтральны раздзел функцыянальнай 
стылістыкі, дакладней, - стылістыкі маўлення» (Цікоцкі). I зноў прафесар 
Цікоцкі стаў першым на Беларусі: выдаў падручнік «Стылістыка тэксту», у 
якім увасобіў мару любога стыліста - з'яднаць у адно цэлае элементныя 
складнікі тэксту праз асобу стваральніка яго. 

Прафесар М.Я. Цікоцкі, гаворачы пра вобраз аўтара і вобраз апавядаль-
ніка ў структуры мастацкага і публіцыстычнага тэксту, канстатуе: «Найбольш 
традыцыйнай формай апавядання ў мастацкай прозе XIX - пачатку XX ст. 
была аб'ектыўная форма - ад імя аўтара, які прама не гаворыць пра сябе і 
пра свае адносіны да таго, што апісвае. Апавяданне звычайна вядзецца ад 
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3-й асобы». На думку юбіляра, у журналістыцы назіралася імкненне да
непасрэднага выражэння асобы пісьменніка, што прывяло да актуалізацыі
пэўных жанраў (мемуары, нарысы, эсэ, дзённікі, падарожныя нататкі), а затым
аб'яднання, сінтэзу розных жанраў. 

Публіцыстычны тэкст маркіруе прасвятленне ролі той ці іншай стратэгіі
ўладкавання жыццёвай прасторы і месца чалавека / носьбіта мовы ў ёй. Чалавек
апынаецца ў фокусе публіцыстычнага тэксту, выяўляючы шматвектарнасць
камунікатыўнага ўзаемадзеяння з ім; праз розныя аспекты сацыяльнай
дзейнасці чалавека раскрываецца лакальная кагерэнтнасць яго з тэкстам: 
«Даўно ўжо заўважана, што чытач у публіцыстыцы - гэта люстра, у якім
адбіваецца аўтар. Мадэлюючы вобраз чытача, аўтар мадэлюе (або карэктуе, 
трансфармуе) свой уласны вобраз, ставячы сябе на месца чытача, але не
атаясамліваючы сябе з ім поўнасцю, нават часам проціпастаўляючы сябе
яму» (Цікоцкі). Іншага яму, як абстрактнаму стваральніку і арганізатару тэксту, 
не дадзена. 

Паступова ў беларускай філалогіі фарміруецца новы напрамак, які вынікае
з наступнага пастулата: тэкст - гэта не простая лінгвістычная адзінка, а
з'ява чалавечай дзейнасці, камунікацыі і пазнання. Адсюль вынікае
неабходнасць паказаць механізмы дзейснай інтэрпрэтацыі тэксту ў сістэме
рэальных сітуацый. 

Навуковая спадчына Міхася Яўгенавіча Цікоцкага яскрава пацвярджае
жыццёвую ісціну - чалавек працягваецца ў справе. Рупліва назапашанае ў
скарбонцы перакідае масток да наступных пакаленняў, да спасціжэння
таямніц маўлення, адкрывае шлях да творчага пошуку. Бо менавіта валоданне
густоўным словам вызначае аблічча сучаснага журналіста, акрэслівае яго
прафесійную годнасць, робіць яго мабільным і паспяховым. 

Сотні журналістаў удзячны свайму Настаўніку за добразычлівасць, 
чуласць, розум, высакароднасць і прафесарскую інтэлігентнасць, вытрымку
і талерантнасць. Дзе ёсць газета, часопіс, рэдакцыя, там б'ецца Ваша, 
Міхась Яўгенавіч, сэрца, рэхам аддаюцца Вашы словы. Вуснамі Цікоцкага
гавораць журналісты... 
Паступіў у рэдакцыю 19.02.07. 

Віктар Іванавіч Іўчанкаў - доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры
стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. 

117 


