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В.І. ІЎЧАНКАЎ 

СЛОВА І ІСЦІНА Ў ПАРАДЫГМЕ СУЧАСНАЙ ЖУРНАЛІСТЫКІ 
Посвящена проблемам референции в современной журналистике основных категорий ее функционирования – слова и ис-

тины. Отмечается тенденция позиционирования этих категорий в блоговой журналистике. Анализируются причины жанровой 
трансформации текстов СМИ, послабления аналитизма в журналистике конца прошлого столетия и активизации его в настоя-
щее время посредством газетных рубрик, блогов, диалогических телевизионных форм.  

The paper is devoted to the problems of reference of the main categories of modern periodical press functioning – word and true. 
The tendency of these categories positioning in weblog periodical press is marked. The reasons of genre transformation of media texts, 
weakening of analytics in periodical press of the end of last century and its activation at present by means of newspaper items, blogs, 
interactive television are analyzed. 

Медыяпрастора сучаснасці вызначаецца нязвыклымі формамі аператыўнай падачы інфармацыі, 
што звязана з актыўным развіццём мяжуючых з публіцыстыкай сфер, напрыклад, такіх, як масавая 
(грамадзянская) журналістыка, блогасфера. З узнікненнем апошняй сталі даволі актуальнымі дыскусіі 
аб новай – блогавай – журналістыцы. Гледжанні процілеглыя і характарызуюцца высокай ацэнач-
насцю выражэння думак. Напрыклад, «Московский комсомолец» ад 4 верасня 2010 г. у матэрыяле 
«Не блог ведае што» эмацыянальна сцвярджае: «Балбатня ў інтэрнэце ніколі не заменіць якасную 
прэсу, а блогеры – прафесійных журналістаў». Іншыя думкі афармляюцца ў заклікавай інтэнцыі: 
«Ад блогавай рэвалюцыі – да блогавай журналістыкі!» 

Абмяркоўваецца прававы статус сеткавых СМІ. Так, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
А. Праляскоўскі адзначае: «У нас ёсць ацэначная норма ў законе, якую мы пакуль не рэалізавалі. 
Такая ж праблема існуе, напрыклад, у расіян. Зараз яны распрацоўваюць сваё заканадаўства, у якое 
ўводзіцца паняцце “сеткавыя СМІ”. Яно будзе рэгістравацца як звычайны сродак масавай інфармацыі, 
і тады гэта ўжо будзе журналіст. Таму пакуль афіцыйна інтэрнэт-СМІ – гэта не сродкі масавай інфар-
мацыі. Гэта блогеры, магчыма, але пакуль яшчэ не журналісты» (Пролесковский 2010). Кантамінацыя 
тэрміналагічных паняццяў навідавоку, што выклікана аб’ектыўнымі прычынамі і яскрава адлюстроў-
ваецца ў маўленчай практыцы нашых дзён.  

Ідэолаг хакераў Джон Барлоу, звяртаючыся да ўладных структур свету, у сваёй «Дэкларацыі 
незалежнасці кіберпрасторы» яшчэ ў 1996 г. маніфеставаў: «Урады Індустрыяльнага свету, вы – 
стомленыя гіганты з плоці і сталі, мая ж Радзіма – Кіберпрастора, новы дом Свядомасці. Ад імя 
будучыні я прашу вас, у якіх усё ў мінулым, – пакіньце нас у спакоі. Вы лішнія сярод нас… Мы 
ствараем свет, у які могуць увайсці ўсе без прывілей і дыскрымінацыі, назалежна ад колеру скуры, 
эканамічнай ці ваеннай магутнасці і месца нараджэння. Мы ствараем свет, дзе хто заўгодна і дзе 
заўгодна можа выказваць свае думкі, якімі б экстравагантнымі яны ні былі, не зазнаючы страху, што 
яго або яе прымусяць да маўчання або згоды з думкай большасці. Вашы прававыя паняцці ўласнасці, 
выражэнні асобы, перамяшчэнні і кантэксты для нас непрыдатныя… Мы створым у Кіберпрасторы 
цывілізацыю Свядомасці. Няхай яна будзе больш чалавечнай і шчырай, чым свет, які стварылі да 
гэтага вашы ўрады» (Барлоу 1996). Вялікая літара выразна перадае эмацыянальнасць аўтарскага 
выкладу. Нагадаем, што «Дэкларацыя» ўзнікла як пратэст супраць біля аб прыстойнасці камунікацый 
(Communication Decency Act), які прапаноўваўся ўрадам ЗША.  

У гісторыі развіцця інтэрнэту неаднаразова прадпрымаліся і прадпрымаюцца сёння меры, накіра-
ваныя на кантроль над ім. У маштабах краіны першыя такія захады рабіліся Злучанымі Штатамі 
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Амерыкі, калі прэзідэнтам Клінтанам быў падпісаны ўзгаданы біль у якасці складніка закона аб рэфор-
ме тэлекамунікацый. Аднак праз няпоўныя чатыры месяцы рашэннем федэральнага суда заканадаў-
чы акт быў прызнаны антыканстытуцыйным. Сама прапанова ўвесці біль у дзеянне выклікала рэзкую 
рэакцыю грамадскай супольнасці. У гэты час і ўзнікае «Дэкларацыя» Джона Пэры Барлоу. У здзеклі-
вай форме дэманстравалася немагчымасць у прынцыпе кантролю над сецівам. Дэкларацыя, у прад-
мове да якой утрымлівалася нецэнзурная фраза – прамое парушэнне біля, павінна была падпасці пад 
сам Communication Decency Act і быць забароненай, сцёртай з сервера, дзе першапачаткова 
размяшчалася. Але адбылося тое, што і задумваў Барлоу: тысячы карыстальнікаў ва ўсім свеце скапі-
равалі і распаўсюдзілі дэкларацыю настолькі шырока, наколькі гэта было магчыма.  

Што памянялася сёння? Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс наконт чарговага затрымання ў 2010 г. 
заснавальніка сайта WikiLeaks Джуліяна Асанжа ўзрадаваўся. Маўляў, для мяне гэта добрая навіна. 

Можна адмахнуцца ад максімалісцкіх выказванняў і зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца. 
Аднак уключэнне, у тым ліку змушанае, любога спажыўца і носьбіта інфармацыі ў сучасны камуніка-
цыйны працэс не дазволіць зрабіць гэтага. Незаўважна, але нават прэзідэнты розных краін стано-
вяцца блогерамі. «Сеткавы часопіс», або «дзённік падзей», стаў эфектыўным сродкам давядзення 
ўласнай думкі, спавітай з дзяржаўнай ідэалогіяй, высвятлення канфліктаў, стаў інструментам культы-
вавання камунікатыўных установак і перлакутыўных эфектаў. Іранскі і расійскі прэзідэнты, нямецкі 
канцлер, амерыканскі дзяржсакратар… Гэты спіс усё больш пашыраецца. І, напрыклад, зварот да 
мільёнаў расіян ужо не патрабуе трыбуны партыйнага з’езда, а можа стаць віртуальным месцам для 
апраўданняў сваіх палітычных учынкаў, дзеянняў, дазваляе падтрымліваць непасрэдны кантакт са 
сваім «прасунутым» электаратам. 

Дзякуючы блогам, сцвярджае журналіст «Нью-Ёрк таймс» Алан Волфе, сусветная палітыка стано-
віцца інтэрнэтызаванай, а людзі – больш зацікаўленымі і інфармаванымі. Нюансы ўнутранага палі-
тычнага жыцця краіны імгненна прыцягваюць увагу ўсяго свету, што стала называцца «эфектам 
бумеранга»: павелічэнне ціску ўнутры краіны прыводзіць да павелічэння знешняга ціску на гэтую 
краіну (падрабязней гл.: Блогосфера).  

Трэба прызнаць, што актыўнае віртуальнае жыццё стрымлівае рэальную грамадзянскую ініцыя-
тыву, бо зацягвае даступнасцю. Не выходзячы з дому, офіса, можна вербальным дзеяннем дасягнуць 
грандыёзнага поспеху. Сусветная вербалістыка ўбірае ў сябе моц сацыяльнага дзеяння. І гэта прагля-
даецца ва ўсіх сферах чалавечай дзейнасці: побыце, эканоміцы, культуры, палітыцы і інш. Подых 
інтэрнэту адчуваецца паўсюдна. Зусім нядаўна, да ўзнікнення форумаў, чатаў, блогаў, патрэба ў 
вербальным самавыражэнні задавальнялася на школьных партах, студэнцкіх сталах, сценах і да т. п. 
Сёння ж такога тыпу «камунікацыя» перанесена ў віртуальны свет. 

Блогасфера, прадстаўленая мільёнамі блогераў, у сваёй якаснай частцы запаўняе вакуум, што 
стварыўся пасля падзення аналітыкі савецкага часу, знікнення перадавога артыкула як жанра. Нават 
фельетон выпаў з поля зроку публіцыста, на што ёсць аб’ектыўныя прычыны. Аналітызм стаў рэдкай 
раскошай у тэлеэфіры, дзе забаўляльнасць і дайджэставы відэарад набылі статус метадалогіі  
вяшчання.  

У айчыннай прэсе назіраецца паступовае вяртанне да роздуму, меркавання. Хаця гэтым вызна-
чаюцца далёка не ўсе выданні, маюцца даволі станоўчыя прыклады. Так, мяняе інфармацыйную 
тактыку «СБ. Беларусь сегодня», на старонках якой знаходзяць сталае месца «Колонка редактора», 
«Мнения», «Передовица». Рубрыкі карыстаюцца попытам. Важна, што сваімі меркаваннямі дзеляцца 
журналісты газеты, вядомыя ў краіне людзі, спецыялісты. Знаходзяць арганічнае спалучэнне газетныя 
«думкі» з блогамі на партале. Блогі маюць і журналісты, і пазаштатныя аўтары, што стварае 
найбольш поўны кантэнт стракатага сучаснага жыцця.  

У эпоху інфармацыйнага грамадства на фоне адзначаных працэсаў слова стала самым дарагім і 
каштоўным прадуктам, які мяняе жыццёвае ўладкаванне так, што мы не паспяваем за часам. Інтэрнэт 
мяняе асяродак хутчэй, чым чалавек прыстасоўваецца да новых умоў. IT-сфера мяняе і слова. Цяжка 
ўявіць смс-пасланне сучаснага чалавека, напрыклад, на Дзень закаханых: на сегодняшний день 
потенциальные возможности не позволяют с тобой встретиться. Кожная літара ў такім паведам-
ленні мае свой кошт. Слова на газетнай паласе таксама мае кошт, але зусім іншы. І калі раней незаў-
важаным магло прайсці ў фармаце, у рамках, тыпу і да т. п., то сёння самі журналісты б’юць трывогу: 
«Асаблівым пакланеннем у электрапубліцыстаў новай хвалі карыстаецца ходкае славечка “рамкі”. У іх 
усё ў рамках: “рамкі мерапрыемстваў”, “у рамках выставы”, “у рамках месячніка бяспекі руху”. Даво-
дзіцца чуць нават асабліва высокамастацкае тыпу “ў рамках мядовага месяца”. Няёмка спасылацца 
на хрэстаматыйную Элачку-людаедку, але побач з некаторымі тэле- і радыёжурналістамі яна выгля-
дала б красамоўным аратарам і ўвогуле цікавай суразмоўцай. Толькі без крыўд, сябры, таму што не 
асабліва далёка ад сваіх электронных калег адышлі і шматлікія працаўнікі пяра – тыя ж штампы, толь-
кі ў пісьмовым выглядзе» (Эфирные создания. СБ. Беларусь сегодня, 2 кастр. 2010). «Уяўляю, як па-
кутуюць, – працягвае Павел Якубовіч, – гледзячы і слухаючы такія пошлыя сентэнцыі, настаўнікі сла-
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веснасці і іншыя людзі, што яшчэ не згубілі густ да жывога літаратурнага слова і якія стаміліся ад ту-
пых базарных штампаў». Выказванні сімвалічныя ў ацэнцы і паказальныя ва ўсведамленні тэксту не 
на ўзроўні лексіка-граматычнай і стылістычнай арганізацыі, а на ўзроўні разумова-маўленчай дзей-
насці журналіста. 

Узгадаем асноўны прынцып «наваяза» – «зрабіць мову, асабліва тую, якая тычылася ідэалагічных 
тэм, па магчымасці незалежнай ад свядомасці». Адсюль шматлікія маніпулятыўныя стратэгіі, рас-
саджаныя і ўкаранёныя ў галовы мільёнаў. Непатапляльнымі і па сёння застаюцца «рэдукцыя комп-
лекснасці» і кантрасныя ацэначныя альтэрнатывы – стварэнне формул і ператварэнне жывога слова ў 
набор устойлівых (спустошаных) фраз; стратэгіі «размывання сэнсу» – «заклікавыя словы», «пустыя 
формулы», якія выконваюць фідэістычную функцыю (гэта значыць пераканальнай сілы, уздзеяння на 
пачуццё для фарміравання веры): свобода, роўнасць, справядлівасць, дэмакратыя, за мір ва ўсім 
свеце, інтарэсы народа і інш. Праілюструем дзеянне гэтых формул у класічным жанры – інтэрв’ю:  

Лары  К і н г .  Спадар прэм’ер-міністр, дзякую вам, што вы прыйшлі. Давайце адразу пачнём. Вы, 
магчыма, зноў будзеце балатавацца на пост прэзідэнта ў 2012 годзе? Вы думаеце зрабіць гэта? 

Уладз ім і р  Пуц і н .  Мы працуем у цесным кантакце з прэзідэнтам Мядзведзевым. І даўно для 
сябе вырашылі, што прымем узгодненае рашэнне наконт выбараў 2012 года ў інтарэсах расійскага 
народа. 

Лары  К і н г .  Гэта значыць, ваш адказ: «Магчыма». 
Уладз ім і р  Пуц і н .  Паглядзім. Да выбараў яшчэ дастакова доўга. Яны павінны ў нас адбыцца ў 

красавіку 2012 года. Паўтараю яшчэ раз: мы будзем кансультавацца і прымем гэтае рашэнне, зы-
ходзячы з эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай сітуацыі ў краіне (Путин 2010). 

Слова, такім чынам, перастае быць вонкавай абалонкай гукавога комплексу, банальным 
перадатчыкам інфармацыі, а становіцца базавым інструментам пошуку ісціны. Слова і ісціна – катэга-
рыяльныя паняцці журналісцкай творчасці. 

Слова ў ісціне ці ісціна ў слове? І што ёсць ісціна? Пытанні, якія хвалявалі чалавека з далёкай 
даўніны. Бо яшчэ антычны сафіст-рытар вучыў: як у вольнай дзяржаве чалавек мае права меркаваць 
аб дзяржаўных справах і патрабаваць, каб з ім лічыліся, так і пра любы прадмет усякі чалавек мае 
права мець сваё меркаванне, і яно мае столькі ж правоў на існаванне, як і любое іншае. Аб’ектыўнай 
ісціны няма, ёсць толькі суб’ектыўнае меркаванне пра яе: чалавек ёсць мера ўсіх рэчаў. Адсюль 
робіцца выснова: нельга гаварыць, што адна думка больш сапраўдная, чым другая; можно толькі 
гаварыць, што адна думка больш пераканаўчая, чым іншая. Навучыць пераконваць, «слабае мерка-
ванне быць моцным» – асноўная задача сафіста.  

Першым сакрушальны ўдар па рытарычным ідэале сафістыкі нанёс Сакрат, які катэгарычна высту-
піў супраць вучэння аб адноснасці ісціны. Абсалютная ісціна існуе, яна вышэйшая за чалавечыя мер-
каванні, і яна з’яўляецца мерай усіх рэчаў. Рытар сам павінен ведаць, што праўдзівае, а што падман-
лівае, што ёсць справядлівасць і несправядлівасць. Не валодаючы такімі ведамі, рытар-сафіст, які 
імкнецца да поспеху, будзе ісці за публікай, патакаючы ёй. Такім чынам былі вынайдзены два тыпы 
вербальных зносін: рытарычны ідэал Сакрата – Платона і супрацьпастаўлены яму сафістычны, па 
вызначэнні прафесара Міхальскай, амерыканізаваны.  

Першы, еўрапейскі, усходнеславянскі, айчынны заснаваны на пошуку ісціны. Другі грунтуецца на 
філасофіі адноснасці ісціны, дзе апошняя не ўяўляе сабой каштоўнасць, пэўную вартасць, а служыць 
толькі інструментам завалодання верай у ісціну, а не самой ісцінай. Каштоўнасць ісціны – неад’емны 
атрыбут рытарычнага ідэалу Сакрата – Платона, тады калі для сафістычнага – важнасць ісціны 
адносная, наяўнасць ці адсутнасць ісціннага стаўлення да прадмета маўлення не хвалюе прамоўцу, 
бо ісціна для яго рэлятыўная. Важна не шукаць ісціну, а даваць веру ў яе. На жаль, апошняя мадэль, 
чужая для айчыннай рыторыкі, падмінае пад сябе сучасную журналістыку. 

Увогуле, азіраючыся на дваццаць стагоддзяў новага часу, мусіш прызнаць, што кардынальных 
зрухаў, прынцыповых трансфармацый у адной з самых старажытных навук – вербалістыцы – не 
адбылося. Сучасныя маўленчыя намаганні накіраваны на спасціжэнне і рэалізацыю таго, што было 
вынайдзена Пратагорам, Горгіем, Лісіем, Ісакратам, Сакратам, Платонам, Арыстоцелем, Цыцэронам, 
Квінціліянам.  

І толькі ў XXI ст., у эпоху інфармацыйнага грамадства, з новай сілай загучала пытанне аб аднос-
насці ісціны, бо ролю антычнага «народнага форуму» стала выконваць інтэрнэт-прастора. Услухаемся 
ў словы сучасніка: «Сацыяльная адказнасць журналіста – перш за ўсё імкненне заўсёды асэнсоўваць 
тыя наступствы, сацыяльныя, палітычныя, культурныя, якія можа выклікаць публікацыя яго матэрыя-
лу. Думаю, што адказ за гэта чалавек павінен трымаць перш за ўсё перад самім сабой, перад сваім 
сумленнем. Зараз даволі распаўсюджаным з’яўляецца гледжанне, што журналіст наадварот не можа 
абмяжоўваць сябе і адкрыта пісаць усё, што бачыць і разумее. Але ніводзін журналіст не можа быць 
абсалютна аб’ектыўным! Пагадзіцеся, ва ўсіх ёсць свае погляды, прыхільнасці, свая пазіцыя. Ці мае 
тады сэнс прэтэндаваць на валоданне абсалютнай ісцінай?» (Пролесковский 2010). 
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Усё гэта можна назваць фенаменальнасцю нашага часу. Як і тое, што модныя сёння тэлевізійныя
спрэчкі даволі часта выліваюцца ў «сварку». Гэта спараджэнне па сутнасці сваёй не менш
небяспечнае, чым рыторыка «выплюхнутай шклянкі» ці «кінутага чаравіка», калі доказы і аргументы
не дапамагаюць, бо не служаць пошуку ісціны, а зацягваюцца флёрам падману, маніпуляваннем
аўдыторыяй у студыі і банальным увядзеннем у зман мільённай аўдыторыі па той бок экрана. Як
правіла, такія перадачы ладзяцца па немудрагелістым прынцыпе. Пра гэта дакладна і выразна
гаворыць расійскі акадэмік Залізняк у артыкуле «Аб прафесійнай і любіцельскай лінгвістыцы», 
апублікаванай у часопісе «Наука и жизнь» (№ 1-2, 2009): «Тэлебачанне ахвотна ўстройвае “дыспуты” 
паміж прафесіяналамі і дылетантамі. Гэта выглядае як прыстойная спроба знайсці ісціну ў спрэчцы, 
але насамрэч непазбежна аказваецца на радасць і на прапаганду дылетантам. Такі “дыспут” выйграе
(на вачах большай часткі публікі) не той, на чыім баку логіка, а той, хто больш налаўчыўся ў
піяраўскай тэхналогіі і менш саромеецца гаварыць упэўненым тонам што заўгодна, абы толькі
імпанавала публіцы. А такім, канечне, заўсёды будзе дылетант, а не вучоны. Для дылетанта падобны
дыспут – неацэнны падарунак: нават калі ён прайграе ў логіцы, ён непамерна больш выйграе ў тым, 
што атрымае на вачах публікі статус прызнанага ўдзельніка навуковага проціборства. На шчасце, 
пакуль яшчэ здаецца неймаверным, каб тэлевізійнымі дыспутамі або тэлевізійным галасаваннем
устанаўлівалася, што правільна ці няправільна ў хіміі або фізіцы, не гаворачы ўжо пра матэматыку. 
Але нельга гарантаваць, што развіццё гэтай тэндэнцыі не прывядзе і да такога» (Зализняк 2009).  

Шукаць ісціну, а не грэбаваць ёю ці падмяняць фідэістычнай згодай – задача сучаснага журналіста. 
Ісціна спазнаецца толькі ў дыялогу, раўнапраўным, суб’ект-суб’ектным, у якім галоўнай вартасцю
становіцца слова – вербальнае выражэнне асобы журналіста, надзвычай актуалізаванай у набіраю-
чым моц інфармацыйным грамадстве.  
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