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В.М. САМУСЕВІЧ 

КАНЦЭПТУАЛІЗАЦЫЯ РЭЧАІСНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКІМ ДРУКУ  
(на матэрыяле газеты «СБ. Беларусь сегодня») 

Исследуется газетный текст как вид национально ориентированного дискурса, который в процессе концептуализации дей-
ствительности ценностно ориентирует своего читателя, не только создавая национальную модель мира, но и формируя отно-шение к
ней. 

The article analyses a newspaper text as a kind of nationally oriented discourse which provides guidelines to the readers in the 
matters of values of the contemporary world. It creates the national model of the world and forms the attitude to it. 

У эпоху глабалізацыі, інфарматызацыі і інтэнсіфікацыі дэмакратычных працэсаў
публіцыстычнае слова набывае асаблівае значэнне. Новы час патрабуе новага мыслення, новага
асэнсавання рэчаіс-насці. У гэтых адносінах важная роля адводзіцца журналістыцы.  
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Канцэпт як вынік канцэптуалізацыі. Нацыянальная культура народа як матэрыяльная і духоўная 
каштоўнасць вербалізуецца ў публіцыстычным маўленні, якое змяшчае ключавыя канцэпты культуры, 
трансліруючы іх у знакавым увасабленні. Канцэпт як універсальны код, як «згустак культуры ў свядо-
масці чалавека; тое, у форме чаго культура ўваходзіць у ментальны свет чалавека, і тое, праз што ча-
лавек сам у яе ўваходзіць» (Степанов 1997, 40), прэзентуецца ў газетным тэксце. Такім чынам, праз 
журналісцкі тэкст адбываецца працэс канцэптуалізацыі рэчаіснасці, які заключаецца ў асэнсаванні 
інфармацыі, структураванні ведаў аб свеце, інтэрпрэтацыі з'яў рэчаіснасці пры дапамозе канцэптаў.  

Менавіта масава-інфармацыйны кантэкст стварае ўмовы для адэкватнага разумення культурнага 
канцэпту: слова становіцца канцэптам толькі ў працэсе камунікацыі, паколькі яна прыводзіць у дынамі-
ку канцэнтрат пэўных уяўленняў, асацыяцый, пачуццяў, што суправаджаюць канцэпт. У працэсе куль-
турна-гістарычнай практыкі выпрацоўваюцца перцэптыўна абумоўленыя канцэптуальныя карціны, якія 
адлюстроўваюцца ў медыйным дыскурсе і ў далейшым аказваюць адваротны ўплыў на перцэпцыі і 
канцэпты, а тым самым і на маўленча-мысліцельную дзейнасць усяго грамадства.  

Журналісцкі тэкст сярод іншых нацыянальна арыентаваных тэкстаў павінен каштоўнасна арыента-
ваць свайго чытача, ствараючы не толькі пэўную мадэль свету, але і фарміруючы адносіны да яе. Як 
адзначае прафесар В.І. Іўчанкаў, «медыйнае поле разрастаецца, усё больш і больш пранікаючы ў ча-
лавечую дзейнасць, становіцца вызначальным арыенцірам у забеспячэнні жыццядзейнасці» (Іўчанкаў 
2009, 21). Сацыяльна-гістарычны, культурны, палітычны, эканамічны, маральна-этычны бакі рэчаіс-
насці цесна звязаны з эвалюцыйнымі працэсамі, і гэта знаходзіць нацыянальна-спецыфічнае канцэп-
тавае адлюстраванне ў сродках масавай інфармацыі.  

Канцэптуальная журналістыка. Ва ўмовах сучаснай сацыякультурнай і палітычнай сітуацыі 
ўзнікае інтэлектуальная патрэба ў канцэптуальнай публіцыстыцы, вызначэнні новых жыццёвых прыя-
рытэтаў, пераасэнсаванні многіх з’яў рэчаіснасці, пераглядзе праз прызму канцэптаў медыятэксту 
стаўлення да нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей. 

Тэарэтыкі і практыкі журналістыкі падзяляюць яе на апісальную (факт, аператыўнасць, уплыў на 
свядомасць) і светапоглядную (прынцып, мадэляванне свядомасці, фарміраванне асобы, стварэнне 
карціны свету). Так, польскі журналіст і пісьменнік Рышард Капусьцінскі сцвярджае, што ў журналісты-
цы ёсць два ўзроўні – рамесны і творчы. Другі – гэта высокая, канцэптуальная журналістыка. Яе кры-
тэрыем з’яўляецца тэкст, які робіць чалавека лепшым, прымушае задумацца. Журналіст лічыць, што 
сапраўдным няшчасцем для медыя будзе «мысленчая лянота іх спажыўца» (День, 2003, 19 сент.). 
Адпаведна ўзрастаюць патрабаванні да самога журналіста як стваральніка медыятэксту. Як дакладна 
заўважыў Анатоль Аграноўскі, «добра піша не той, хто добра піша, а той, хто добра думае». Вядомы 
львоўскі журналістыказнаўца прафесар В. Здаравега таксама пісаў пра своеасаблівы тып жур-
налістыкі – «мыслящую публицистику».  

Канцэптуальную журналістыку навукоўцы вызначаюць як нацыянальна значную з’яву, бо, на думку 
прафесара С. Прохаравай, «яна прымушае задумацца пра шматлікія найсур’ёзнейшыя рэчы» (Прохо-
рова 2009, 275). 

Да пытанняў асэнсавання значэння журналістыкі для грамадства звярталіся даследчыкі розных 
галін навукі. Так, на думку філосафа Сяргея Крымскага, светапоглядная, канцэптуальная журналісты-
ка з’яўляецца тады, «калі мы выходзім за межы штодзённага… і звяртаемся да вечных каштоў-
насцей – духа, культуры ці нацыянальнага развіцця» (День, 2008, 25 марта).  

Шматлікія міждысцыплінарныя даследаванні медыйнага дыскурсу вынікаваны тым фактам, што 
журналістыка ў сучасным грамадстве выконвае асаблівую, сацыяльную функцыю. Яна з’яўляецца 
пасрэднікам, «медыятарам» паміж уладай і грамадствам. Як справядліва адзначае Н. Клушына, з 
аднаго боку, журналістыка «адлюстроўвае грамадскую думку, тым самым уплываючы на выпрацоўку 
ўпраўленчых рашэнняў органамі ўлады. Але з другога боку, менавіта журналістыка і арганізуе грамад-
скую думку, уключаючы канцэптуальную інфармацыю ў масавую свядомасць, праводзячы праз свае 
каналы дзяржаўныя канцэпцыі, нацыянальныя ідэі» (Клушина 2009, 38). Напрыклад, надрукаванае ў 
«СБ. Беларусь сегодня» (22 крас. 2011 г.) Пасланне Прэзідэнта А.Р. Лукашэнкі беларускаму народу і 
Нацыянальнаму сходу: «Прадпрымальнасць, ініцыятыва і адказнасць кожнага – прыстойнае будучае 
краіны». Шрыфтавое выдзяленне на кожным развароце назвы «МЫ – АДЗІНЫ НАРОД» канцэптуаль-
на матываванае нацыянальна важным зместавым напаўненнем. 

Вытокі беларускай канцэптуальнай журналістыкі – у публіцыстыцы пачатку ХХ ст. У гэты час 
з’яўляецца першая канцэптуальная газета Беларусі «Наша Ніва», якая з мэтай фарміравання нацыя-
нальнай самасвядомасці ў носьбітаў беларускай культуры перайшла ад канстатацыі факта да яго 
інтэрпрэтацыі. Менавіта гэта выданне актуалізавала канцэпты «беларусы», «беларускі народ», 
«беларуская мова», «Беларусь». 

У гэтым сэнсе сучасныя газеты Беларусі сталі вартымі пераемнікамі традыцый газеты «Наша 
Ніва», нягледзячы на доўгі савецкі перыяд, калі ўсе СМІ былі вымушаны імператыўна навязваць 
вызначаныя камуністычнай уладай канцэпты і стэрэатыпы.  
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Канцэптуалізацыя рэчаіснасці ў сучасным друку. Аб’ектам даследавання сталі матэрыялы га-
зеты «СБ. Беларусь сегодня» як масавага канцэптуальнага выдання Рэспублікі Беларусь.  

Шматлікія загалоўкі матэрыялаў і назвы рубрык (напрыклад, рубрыка «Мнения») адразу вызна-
чаюць сур’ёзны канцэптуальны змест матэрыялаў газеты «СБ. Беларусь сегодня», што арыентавана 
на аўдыторыю, якая думае і асэнсоўвае ўсе факты і падзеі. Дэкадзіруючы канцэптуальны змест газет-
ных публікацый, чытач стварае сучасную карціну свету. 

Гэта актуалізавала пашырэнне і ў іншых перыядычных выданнях журналісцкіх матэрыялаў, разлі-
чаных на высокаадукаванага чытача, створаных прафесіяналамі, якія клапоцяцца не толькі пра змест, 
але і пра маўленчую форму, у якой гэты змест выражаны. 

Да канцэптуальных (па назве і па змесце) можна аднесці практычна ўсе рубрыкі «СБ»: «Экономи-
ка», «Контекст», «Эпоха», «Общество», «Глас народа», «Память», «Социум», «Право», «Сей день», 
«Отражение», «Подробности», «Мир», «Культура», «Регион», «Спорт», «Геополитика», «Всё обо 
всем», «Персона», «Лица», «Здоровье», «Ракурс», «Тема», «Факт и комментарий», «Криминал», «Му-
зыка», «Технологии», «Время». Назвы рубрык прадстаўляюць частотныя канцэпты, якія панарамна, 
усебакова прэзентуюць нашу рэчаіснасць.  

Трэба звярнуць увагу на тое, што спецыфіка канцэптуальнага друкаванага СМІ-тэксту вызначаецца 
яшчэ і тым, што маўленне павінна фарміравацца аўтарам з разлікам на аўдыторыю і спецыфічныя 
ўмовы чытання. Характар і інтэлектуальны ўзровень аўдыторыі газеты «СБ» патрабуе, каб тэкст быў 
зручны для хуткага ўспрымання (напрыклад, рубрыка «Одним словом»). У той жа час тэкст не павінен 
быць спрошчаным, таму што дзяржаўныя СМІ Беларусі ў цэлым арыентаваны на сацыяльна значную, 
актуальную інфармацыю, якая не можа быць пададзена ў прымітыўнай форме. 

Так, аналіз рубрыкі «Одним словом» газеты «СБ. Беларусь сегодня» дае падставы сцвярджаць, 
што вызначэнню матэрыялаў гэтай рубрыкі як канцэптуальных спрыяе некалькі фактараў: 

1) структурнае замацаванне і шрыфтавое выдзяленне аднаго слова-канцэпту ў пачатку кароткай 
інфармацыі; 

2) канатацыйнае напаўненне канцэпту; 
3) кампазіцыйнае размяшчэнне рубрыкі на першай паласе ў газеце.   
Так, прыведзеныя характарыстыкі-фактары наглядна рэалізуюцца ў рэпрэзентатывах: 
ОДНИМ СЛОВОМ. 13.05.2011 г. 
СОТРУДНИЧЕСТВО. Вчера в Литве в Друскининкае открылся VII Международный белорусско-

литовский экономический форум. Он посвящен вопросам инвестиционного сотрудничества, тран-
зита, энергетики. 

ФЕСТИВАЛЬ. Сегодня начинается продажа билетов на концерты юбилейного ХХ Международ-
ного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». 

«КИРПИЧ». В Минске в течение ближайших трех лет планируется ограничить въезд авто-
транспорта в центр города. Проект может реализоваться после строительства двух паркингов 
авто. Это позволит сделать улицы Комсомольскую и Карла Маркса пешеходными. 

МАРШРУТ. Национальная авиакомпания «Белавиа» с 1 июня трижды в неделю – по понедельни-
кам, средам, воскресеньям – начнет выполнять регулярные полеты из Минска в Хельсинки. 

СТОЛКНОВЕНИЕ. Причиной столкновения двух троллейбусов на минской улице Орловской стал 
отказ тормозной системы. При ДТП пострадала одна из пассажирок, которую с травмой головы 
доставили в больницу. 

УТЕЧКА. В районе японской аварийной атомной станции «Фукусима – 1» произошла утечка ра-
диации в море. Концентрация радиоактивных вещест в воде превысила норму в десятки тысяч раз. 

ЛАВА. Итальянские власти закрыли вчера аэропорт города Катания на острове Сицилия из-за 
проснувшегося вулкана Этна. Он начал извергать большое количество лавы и пепла, облако кото-
рого дошло до Катании. 

СТИХИЯ. В результате двух землетрясений, произошедших накануне в Испании, погибли 10 че-
ловек, несколько десятков получили травмы. Магнитуда первого землетрясения составила 4,4, 
второго – 5,3 балла. 

ПОТОП. Жители городов и деревень в нижнем течении Миссисипи готовятся к сильному навод-
нению: основная масса воды, вышедшей из берегов реки, движется на юг. От наводнения постра-
дала игровая индустрия, являющаяся существенной частью экономики штата Миссисипи. 
Все 19 казино, располагающиеся вдоль побережья, на этой неделе закрыты. 

ПРОТЕСТ. В Афинах прошла массовая демонстрация с участием не менее 20 тысяч человек, 
выступавших против сокращения бюджетных трат. Митингующие бросали в полицейских камня-
ми и бутылками с зажигательной смесью. Как минимум, один демонстрант получил тяжелые ра-
нения. 

У дзевяці нумарах за май 2011 г. прадстаўлена і вынесена ў моцную пазіцыю 68 канцэптаў, 
у сярэднім на нумар прыпадае 7–8 канцэптуальных адзінак.  
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Даследаванне марфалагічнай стратыфікацыі 200 ключавых лексем  рубрыкі пацвердзіла даміна-
ванне назоўнікаў – 86 % (лихач, вулкан, стихия, эпоха, фортуна, ветер, мера, ажиотаж, расплата, 
ремонт…), менш прыслоўяў – 6,2 % (скользко, неприятно, дружно, вместе…) і дзеясловаў – 4,7 % 
(умыкнули, промахнулся, лови!, помогите, попались…), астатніх часцін мовы сустракаецца зусім 
нязначная колькасць. Абсалютна дамінуючую ролю назоўнікаў у інфармацыйных жанрах можна патлу-
мачыць, на думку прафесара В.І. Іўчанкава, тым, што, па-першае, «назоўнік бліжэй стаіць да працэсу 
асэнсавання рэчаіснасці», па-другое, «асноўная функцыя публіцыстычнага тэксту грунтуецца на 
фактычнай інфармацыі (апрадмечанай), з чаго вынікае  і перакананне» (Іўчанкаў 2003, 172–173). 

У канцэптуальных адзінках газеты ступень праяўлення мадальнасці дастаткова вялікая, што прад-
вызначыла іх відавочную экспрэсіўнасць і эмацыянальнасць. Большасць канцэптаў маюць выразна 
акрэсленыя канатацыі (отлично, красота, риск, сюрприз, молодец, прогресс, дружно, комфорт, 
чудо), прычым каля 30 % нясуць дакладную негатыўную афарбоўку (беспокойно, траты, пекло, тра-
гедия, неприятно, помогите, теракт, крушение, террор, резня, взлом, взятка, скандал, кризис, 
авария, дебош, беда…) і анансуюць адпаведны пеяратыўны змест наступнай інфармацыі.  

Мова перыядычных выданняў адлюстроўвае і фіксуе змены, што адбываюцца ў маўленча-мыслі-
цельнай практыцы грамадства. Гэтыя змены з’яўляюцца наступствамі палітычных, эканамічных і са-
цыяльных трансфармацый, якія адбываюцца ў дзяржаве. У той жа час СМІ ўплываюць на свядомасць 
людзей, фарміруючы грамадскую думку, культывуюць моўны густ. Як адзначаюць даследчыкі, «уплыў 
журналісцкіх камунікацый, па сутнасці, настолькі вялікі, што развіццё стратэгій і мэт функцыянавання 
СМІ, паводзіны і камунікатыўныя ўстаноўкі выданняў, тэлерадыёканалаў і асобных журналістаў ужо 
сёння ўздзейнічаюць на вектар развіцця ўсяго грамадства» (Іўчанкаў 2009, 23). Таму важна, каб 
канцэптуальны змест арыентаваў на пазітыўныя з’явы ў соцыуме, ствараў нацыянальную карціну 
свету, не актуалізуючы негатыўны кантэкст. 

Узгадаем, як у мінулым годзе сусветны масава-інфармацыйны дыскурс стварыў самы частотны 
канцэпт за апошняе дзесяцігоддзе – крызіс. Беларускі перыядычны друк, усведамляючы свой уплыў 
на масавую свядомасць, паспрабаваў разабрацца ў праблеме: СМІ не павінны прапагандаваць 
масавы страх перад крызiсам… Сiтуацыя з крызiсам найбольш наглядна паказвае праблемы, якiя 
iснуюць у журналiстыцы. Мы сутыкаемся з больш значнымi праблемамi, чым фiнансавы крызiс, –
 крызiсам свядомасцi. Людзi настолькi зашораны крызiсам, што ўсе – ад пенсiянера да студэнта –
 ходзяць i гавораць, што ў iх крызiс…; і далей: …супрацоўнiкi СМI павiнны разумець, што «гучныя 
загалоўкi, зробленыя выключна для павелiчэння тыражу, чытаюць такiя ж мацi i жонкi». Не трэба 
пра нешта маўчаць, трэба думаць аб вынiках сказанага, паказанага, надрукаванага. Журналiсты 
чамусьцi часам забываюць, што яны як суддзi… Журналісты разумеюць, што адказнасць СМI ва 
ўмовах няпростай сітуацыі шматразова ўзрастае, бо сказанае няправiльна слова вядзе да нервовасцi i 
яшчэ больш цяжкiх наступстваў… (Звязда, 2009, 14 лют.). Задача СМІ, нават у самых складаных 
умовах, – не правакаваць грамадства, а настроіць людзей на пазітыўны лад. 

Аналізуючы спецыфіку канцэптуалізацыі беларускай рэчаіснасці ў сучасным друку, мы можам 
адзначыць важны фактар: мадэль свету ў беларусаў антрапацэнтрычная, бо яна цалкам залежыць ад 
асобы, ад яе светаўспрымання, яе ментальнасці. Гэтая акалічнасць не магла не паўплываць на 
пашырэнне аўтарскіх рубрык і калонак рэдактара: «Письма из Лондона Натальи Лещенко», «Личное с 
Владимиром Степаном», «Роман с продолжением», «Кочка зрения Сергея Канашица», «Дело вкуса от 
Элеоноры Езерской», «Колонка Татьяны Сулимовой», «Письма Инессы Плескачевской» і інш. 
Даследчыкі журналісцкай творчасці папярэджваюць, што разуменне тэксту адбудзецца толькі «пры 
налажэнні ці хаця б частковым супадзенні моўнай карціны свету рэцыпіента на моўную карціну свету, 
прадстаўленую аўтарам у тэксце» (Клушина 2008, 30). 

Журналісцкі тэкст залежыць ад моўнай асобы аўтара, яго прафесійных здольнасцей і выяўляе дум-
ку не рэдакцыі, а канкрэтнай асобы. Сучасны журналіст, на думку даследчыкаў, паўстае асобай, якая 
самастойна асэнсоўвае і ацэньвае рэальную сітуацыю, моўнай разняволенасцю дэманструе сваю 
светапоглядную пазіцыю і індывідуальнасць (гл. Іўчанкаў 2009, 18). Гэта вынікавала інтэнсіфікацыю 
эмацыянальнага выкладу інфармацыі, перадачу ў матэрыяле ўласных пачуццяў і перажыванняў, 
дамінаванне суб’ектыўнага. Да прыкладу, рубрыка «Мнения» з падрубрыкамі «В мире», «В стране», 
«Во мне». На думку даследчыцы Н.І. Клушынай, для аўтара-публіцыста задача адэкватнага прачытан-
ня і разумення створанага ім публіцыстычнага тэксту цесна звязана з задачай уздзеяння на адрасата: 
«Чытач павінен не толькі зразумець прапанаваную яму інфармацыю, але і ўключыць яе як складнік у 
асабістую карціну свету, г. зн. пад уплывам публіцыстычнага тэксту індывідуальная карціна свету рэ-
цыпіента павінна трансфармавацца ў зададзеным аўтарам-публіцыстам кірунку» (Клушина 2008, 33). 

Імкненне да канцэптуалізацыі рэчаіснасці відавочна дэманструецца ў рубрыцы «Пяць падзей 
тыдня», у якой аўтарытэтнымі людзьмі Беларусі канцэптава вызначаюцца найбольш важныя моманты 
ў жыцці грамадскім і асабістым. Газета акцэнтуе ўвагу, што інфармацыя ў рубрыцы пераважна 
суб’ектыўная, бо прадстаўлены матэрыял – гэта погляд на свет «вачыма» герояў рубрыкі. Да прыкла-
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ду, 7 мая 2011 г. дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны С. Азаро-
нак вызначыў пяць канцэптаў: 1 – будаўніцтва, 2 – выстава, 3 – свята СМІ, 4 – Раданіца, 5 – кара; 
14 мая 2011 г. Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Правалінскі адзначыў наступныя
падзеі: 1 – 9 мая, 2 – настрой, 3 – «Еўрабачанне», 4 – курс, 5 – асабістае. Відавочна, што нумар
выяўляе індэкс у іерархіі значнасці той ці іншай падзеі (канцэпту). 

Сёння ў друку назіраецца тэндэнцыя да бінарнасці меркавання, якая дае магчымасць чытачу само-
му вызначыцца, што ён прымае і ў што верыць. Гэта дазваляе зрабіць малюнак рэчаіснасці адносна
рухомым, са сваім спектрам адценняў і адносін. Так, канцэптуальныя матэрыялы рубрыкі «Конфе-
ренц-зал» (напрыклад, «Надо ли продавать наши заводы?» ад 12 мая 2011 г.; «Доктор наук – не
пустой звук» ад 5 мая 2011 г.) не толькі вызначаюцца аналітычнасцю і інтэлектуальнай разняво-
ленасцю, але і дазваляюць чытачу як бы падслухаць меркаванні і развагі спецыялістаў па актуальным
пытанні, а пасля самастойна зрабіць высновы. Як адзначаюць даследчыкі, «кожны чытач вычытвае з
тэксту некалькі розны змест. Аднак, успрымаючы тэкст па-рознаму, мы не будуем розныя светы. Гэты
свет мы можам бачыць у розных ракурсах, з рознай ступенню яснасці, можна бачыць фрагмент
замест цэлага малюнка» (Леонтьев 1999, 32).  

Такім чынам, наша рэчаіснасць адлюстроўваецца ў СМІ праз сістэму канцэптаў. Менавіта медый-
ная канцэптасфера сёння, у час фарміравання інфармацыйнага грамадства, мае найбольшы ўплыў
на канцэптасферу носьбітаў культуры і здольна не толькі ўздзейнічаць на свядомасць чалавека, але
і вызначаць маўленча-мысліцельныя паводзіны соцыуму, фарміруючы нацыянальную карціну свету.  
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