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«учредитель» – «коллектив редакции», а с другой – вопросом самоцен-
зуры и профессиональной подготовки творческого сотрудника.

Экономика Республики Беларусь открытая. Сегодня работает не-
сколько десятков крупных государственных программ инновационного 
развития по отраслям. Донести до граждан нашей страны основные по-
стулаты государственной политики в этой области призваны в том чис-
ле и средства массовой информации. Корпоративные СМИ по своему 
статусу и возможностям при четко разработанной информационной по-
литике становятся действенным инструментом воздействия на локаль-
ную читательскую аудиторию. Большой объем конкретной информации 
о своих предприятиях-учредителях и с регулярной периодичностью (по 
графику выхода каждого номера газеты) могут преподнести только из-
дания этих предприятий. 

Вольга Самусевіч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ІнТЭРпРЭТАцЫЯ ў пРАцЭсЕ фАРМІРАвАннЯ 
гРАМАДсКАй ДУМКІ

Найважнейшай рысай сучаснага журналісцкага тэксту з’яўляецца 
прагматычная адэкватнасць адлюстравання рэчаіснасці, дакладнасць 
тэкставай арганізацыі, інфармацыйная каштоўнасць для аўдыторыі. 
Дзякуючы гэтаму рэалізуецца асноўная функцыя СМІ – інфармацыйная. 
Аднак сёння СМК найперш вызначаюцца як сацыяльны інстытут 
фарміравання грамадскай думкі, які абумоўлівае нармальнае функцы-
янаванне грамадства. Працэс фарміравання грамадскай свядомасці мае 
на мэце не толькі адлюстраванне аб’ектыўнага свету, але і змяненне яго. 

У сувязі з гэтым, поруч з інфармацыйнай і ўплывовай як базавымі і 
гістарычна першаснымі, ключавое значэнне набывае інтэрпрэтацыйная 
функцыя, прызначэнне якой – інтэрпрэтаваць падзеі з улікам 
кагнітыўных, канцэптуальных, сацыяльна-палітычных, ідэалагічных 
і інш. установак чытача, на якога арыентавана выданне. Гэтая медыя-
функцыя рэалізуецца як з дапамогай уласна медыятэхналогій, так і на 
ўзроўні лінгвістычных сродкаў, пераплятаючыся з рэалізацыяй функцыі 
ўздзеяння. 

Кампанентам інтэрпрэтацыі з’яўляюцца сам прадмет увагі, каму-
нікатыўная інтэнцыя аўтара, ацэнка, а таксама культура спецы фіч ныя і 
ідэалагічныя фактары, якія ўплываюць на інтэрпрэта цыйны вынік. Знач-
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ным для аналізу інтэрпрэтацыйных якасцяў медыятэксту з’яўляецца 
таксама паняцце «дыяпазон інтэрпрэтацыі», які ахоплівае ўвесь спектр 
адрозненняў – моўных, сацыякультурных і ідэалагічных, што маюць 
месца пры асвятленні адной і той жа падзеі рознымі ўдзельнікамі 
інфармацыйнага працэсу [3, с. 82]. 

Разгортаванне інтэрпрэтацыйнай мадэлі адбываецца ў выглядзе зам-
кнёнага ланцужка, які складаецца з наступных звёнаў: адбор фактаў, ас-
вятленне падзей, стварэнне карціны свету і фарміраванне стэрэатыпаў, 
культурна-ідэалагічны і сацыяльна-палітычны кантэкст. Варта адзна-
чыць, што сацыяльна-палітычны кантэкст – адносна рухомы кампанент 
мадэлі, які характарызуецца зменлівасцю і абумоўлены палітычнай 
сістэмай грамадства, падпарадкаваны палітыка-сацыяльным, ідэала-
гічным, культурным нормам, гістарычным традыцыям і ўстаноўкам 
палітычнага рэжыму канкрэтнага грамадства. Сацыяльна-палітычны 
кантэкст выступае ў ролі знешняга фактару, які дэтэрмінуе напрамак 
інтэрпрэтацыі факта рэальнага пры яго вербалізацыі і адпаведна адбор 
канцэптаў з улікам фактару адрасата [6, с. 245].

У журналісцкім тэксце карціна свету – гэта вынік інтэпрэтацыі 
рэчаіснасці журналістам-аўтарам. Журналіст не толькі збірае фак-
ты, але і асаблівым чынам мэтанакіравана іх апрацоўвае, ствараю-
чы адпаведную ім карціну жыцця. Паколькі журналісцкі тэкст пера-
важна з’яўляецца аўтарскім, чытач заўжды атрымлівае «прыватную» 
інтэрпрэтацыю інфармацыі. Усе новыя з’явы і паняцці падпадаюць пад 
інтэрпрэтацыю, праходзячы праз прызму суб’ектыўнага журналісцкага 
светабачання. Такім чынам, у працэсе любой інтэпрэтацыі так ці інакш 
скажаецца рэчаіснасць. Медыякарціна ўмоўна застаецца аб’ектыўнай і 
ў шэрагу выданняў даволі вольна адлюстроўвае рэальны свет. 

На думку даследчыка Д. Георгіева, у вузкім значэнні інтэпрэтацыя 
вызначаецца як мантаж атрыманай інфармацыі з далучаным ад рэдакцыі 
тлумачальным і каментавальным элементам.

1. Дапрацоўка інфармацыі – дапаўненне дадатковых даных, якія тлу-
мачаць асобныя моманты. Інфармацыя тлумачыцца праз інфармацыю.

2. Стварэнне мантажу з пачатковай інфармацыі і дадатковага тэксту, 
які дае яе аналіз. Інфармацыя тлумачыцца праз каментарый. 

3. Выпрацоўка новай уласнай інфармацыі на аснове атрыманай 
інфармацыі. Інтэрпрэтацыя заключаецца ў новай кампазіцыі фактаў [2, 
с. 114].

Інтэрпрэтацыя ўяўляе сабой двухбаковы працэс: з аднаго боку, 
журналіст інтэрпрэтуе аб’ектыўную рэчаіснасць (аўтарская інтэр-
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прэтацыя), з другога – створаны журналісцкі тэкст інтэрпрэтуецца 
аўдыторыяй (постынтэрпрэтацыя – аўдыторная) [4]. У любым вы-
падку канструюецца сэнсавае значэнне, якое выяўляе розную сту-
пень рэалізацыі інтэрпрэтацыйнага патэнцыялу медыятэксту, што 
дэтэрмінавана найперш маўленчай асобай адрасанта і адрасата. Змест 
тэксту, які рэзка кантрастуе з канцэптуальнай сістэмай рэцыпіента, 
можа выклікаць непрыняцце навязанай медыямадэлі свету ці 
каштоўнаснай арыентацыі. Адзін і той жа тэкст інтэрпрэтуецца рознымі 
рэспандэнтамі па-рознаму, найперш, у залежнасці ад моўнай асобы 
адрасата, абумоўленай асаблівасцямі яго канцэптуальнай і ідэалагічнай 
арганізацыі.

У кантэксце фарміравання грамадскай думкі менавіта канцэптуальны, 
ці кагнітыўна-ідэалагічны, узровень медыятэксту выконвае даміна-
вальную ролю. Сапраўды, менавіта мова СМІ з’яўляецца тым кодам, той 
універсальнай знакавай сістэмай, з дапамогай якой у індывідуальнай і 
масавай свядомасці фарміруецца карціна свету. Шматлікія даследаванні 
па медыяпсіхалогіі пацвярджаюць той факт, што ўспрыманне чалавекам 
навакольнага асяроддзя ў вялікай ступені залежыць ад таго, як яго 
прадстаўляюць СМІ. Не маючы ўласнага вопыту бязмежнай колькасці 
падзей, што адбываюцца ў рэчаіснасці, мы вымушаны будаваць свае 
веды аб свеце на падставе медыярэканструкцыі і інтэрпрэтацыі, якія 
па сваёй прыродзе ідэалагічныя і культураспецыфічныя. Будучы 
прадуктам розных сацыяльна-палітычных і нацыянальна-культурных 
супольнасцей, тэксты СМІ адлюстроўваюць шматлікі характар гэтых 
інтэрпрэтацый, перадаюць тую ці іншую мадальнасць. Менавіта ў 
медыятэкстах адлюстроўваюцца найперш сацыяльна-ідэалагічныя 
змены, фіксуюцца новыя каштоўнасці і ідэалагемы. 

Прагматычны аспект медыятэксту ў працэсе інтэрпрэтацыі 
інтэнсіфікуецца пры ўмове 1) нябальнасці і актуальнасці інфармацыі, 
2) дэкадзіруемасці зместу і 3) рэлевантнасці паведамлення. Спынімся 
падрабязней.

1. Прымітывізм, банальнасць інфармацыі не садзейнічае асэнсаванню 
аўдыторыяй працэсаў, што адбываюцца ў сучасным жыцці. Таму 
менавіта найперш аналітыка растлумачвае складаныя ўзаемасувязі паміж 
шматстайнымі фактамі сацыяльнага жыцця, аказваючы рэгулявальнае 
ўздзеянне на працэс фарміравання грамадскай думкі. Аналітыка робіць 
інфармацыю больш глыбокай па змесце і шматпланавай па форме, 
надае дадатковую сілу фактам, дазваляе журналісту яскрава выявіць 
свой уласны почырк і светапогляд. Менавіта ў аналітычных тэкстах 
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найбольш поўна выражаны адрозненні ва ўспрыманні рэалій грамадска-
палітычнага жыцця, абумоўленыя тым ці іншым культурна-ідэалагічным 
і сацыяльна-палітычным кантэкстам. Адной з выразных прыкмет 
аналітычнай журналістыкі з’яўляецца паслядоўнае размежаванне 
фактаў і каментарыяў, інфармацыі і меркавання, інфармацыі і ацэнкі. 
Рознае бачанне рэчаіснасці выражаецца ў сваю чаргу ў розных спосабах 
інтэрпрэтацыі падзеі. 

2. Важным фактарам у адэкватнай інтэрпрэтацыі медыятэксту 
з’яўляецца дэкадзіруемасць. Атрымліваючы інфармацыю, аўдыторыя ў 
сваю чаргу здзяйсняе спробу інтэрпрэтацыі, пошуку глыбіннага сэнсу 
тэксту. Як адзначаюць даследчыкі, пераважная большасць адрасатаў 
успрымае толькі асобныя фрагменты, якія ўтрымліваюць тыя ці іншыя 
ключавыя словы (канцэпты), звязаныя з актывізаванымі ў свядомасці 
адрасата структурамі ведаў [1, с. 123]. Менавіта сукупнасць канцэптаў, на 
думку Т. Чарнышовай, з’яўляецца асновай інтэрпрэтацыі (асэнсавання) 
медыятэксту [6, с. 65]. Пра ўплыў ключавых слоў на фарміраванне 
лагасферы – маўленча-мысліцельнай галіны грамадства – мы пісалі 
раней [гл. 5]. 

Любая інфармацыя, прадстаўленая ў СМІ, атрымлівае шырокі 
ментальна-інтэнцыяльны кантэкст. Разуменне сэнсавага напаўнення яго, 
інтэрпрэтацыя прадстаўленых знакаў абапіраецца на нашу здольнасць 
вылучаць толькі тыя аб’екты, якія суадносныя з нашай канцэптуальнай 
сістэмай сэнсаў, індывідуальнай сістэмаў інфармацыі і ведаў, якая 
адлюстроўвае пазнавальны вопыт. Для эфектыўнай камунікацыі 
неабходна суаднесенасць канцэптуальных сістэм аўтара і адрасата. 
Мяркуем, варыятыўнасць сучасных медыятэкстаў, арыентаваных на 
розную аўдыторыю, у цэлым абумоўлена інтэрпрэтацыяй падзей з апорай 
на розныя канцэптуальныя сістэмы адрасата. Прыярытэтнасць пазіцыі 
адрасата пры інтэпрэтацыі падзей мяркуе ўлік журналістам–аўтарам 
медыятэксту ідэалагічных установак і палітычных прыхільнасцяў 
адрасата, яго сістэмы прыярытэтаў і каштоўнасцей. Эфектыўнасць 
фарміравання грамадскай думкі дэтэрмініравана адэкватнасцю 
дэкадзіравання зместу медыятэксту.

3. Сучаснае ўяўленне аб масавай камунікацыі поруч з другімі 
фактарамі ўключае абавязкова фактар задавальнення інфармацыйных, 
пазнавальных, эстэтычных і іншых патрэб адрасата, г. зн. рэлевантнасць 
паведамлення. Асноўны паказчык сучаснага інфармацыйнага гра-
мадства – гэта сацыяльная патрэба людзей у штодзённым атрыманні і 
абнаўленні сацыяльна значнай інфармацыі. 
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Інтэпрэтацыя медыятэксту адбываецца з улікам прагматычнага кан-
тэксту паведамлення, які прадугледжвае абавязковую рэакцыю ў адказ 
(рэагаванне). Так, у працэсе інтэрпрэтацыі адрасат не толькі актыўна 
інтэрпрэтуе прадстаўлены вербальны і невербальны фрагмент, але і 
дае ім сацыяльную ацэнку. Можна сцвярджаць, што інтэрпрэтацыйная 
дзейнасць мае ацэначны характар, паколькі сэнсавы змест медыятэксту 
ўключае і афектыўны (эмацыянальна-экспрэсіўны) кампанент выказ-
вання, які ўзмацняе суб’ектыўна-ацэначную характарыстыку маўленчай 
дзейнасці. Інфармацыйна-змястоўная функцыя медыятэксту такім чы-
нам спалучаецца з функцыяй кагнітыўна-ідэалагічнай.

Інтэрпрэтацыя інфармацыі можа быць рознай у розных СМІ, арыен-
таваных на пэўныя сацыяльныя і ідэалагічныя стэрэатыпы свядомасці 
той ці іншай сацыяльна-культурнай супольнасці [6, с. 114]. Гэта ары-
ентаванасць праяўляецца як на змястоўным узроўні тэксту – праз 
інтэрпрэтацыю падзей, так і на моўным узроўні – праз адбор моўных 
сродкаў. Рознае меркаванне аб адной і той жа падзеі ў рознаарыентаваных 
СМІ будзе праяўляцца праз кола звыклых для «свайго» чытача асацыя-
цый, праз сукупнасць экспрэсіўных лексічных адзінак, што адбіраюцца 
журналістам з улікам тыповых моўна-стылёвых прыхільнасцяў «свай-
го» чытача. 

Аналіз тэкстаў рознай сацыяльна-палітычнай накіраванасці дазваляе 
вызначыць адрозненні ў інтэрпрэтацыі рэчаіснасці рознымі газетнымі 
выданнямі. Напрыклад, чытаем: Модель освещения парламентских вы-
боров в государственных СМИ нацелена на то, чтобы дистанцировать 
избирателей от участия в избирательном процессе, заявил глава мони-
торинговой группы ОО «Белорусская ассоциация журналистов» Алесь 
Антипенко, представляя 7 сентября результаты очередного этапа мо-
ниторинга белорусских СМИ. По его словам, мониторинг проводился с 
5 августа по 6 сентября. В его ходе оценивалось, как государственные 
и негосударственные СМИ освещали агитационную кампанию кан-
дидатов. «Доминантными субъектами избирательного процесса для 
государственных СМИ оставались избирательные комиссии различ-
ных уровней и неперсонифицированные кандидаты» – приводит Бела-
ПАН слова Антипенко. …В то же время в негосударственных СМИ, 
отметил Антипенко, в период агитации было много информации про 
конкретных кандидатов. «В негосударственных СМИ старались пред-
ставить как самих кандидатов, так и их политические программы, а 
также политические партии, которые участвуют в выборах», – сказал 
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он (Белорусский партизан, 07.09.2016). Зазірнем на партал грамадска-
палітычнага выдання «СБ. Беларусь сегодня», дзе прадстаўлена зусім 
іншая інтэпрэтацыя: Из 488 кандидатов, участвующих в выборах, боль-
шая часть – люди оппозиционных взглядов. Об этом рассказала Пред-
седатель ЦИК Лидия Ермошина в прямом эфире интернет-телевиде-
ния «СБ». Ермошина отметила небывалую активность политических 
партий. Председатель Центральной комиссии даже видит в Беларуси 
предпосылки перехода к смешанной или пропорциональной избиратель-
ной системе. В то же время Лидия Ермошина подчеркнула – партий-
ные списки должны остаться персональными. «Избирателям стоит 
знать, за кого отдают свои голоса. К тому же, таким образом мы 
избежим коррупционных выборов, покупки мест в списках», – заявила 
глава ЦИК. Лидия Ермошина обратила внимание, что атмосфера про-
ведения парламентских выборов в Беларуси стала более либеральной, 
а агитация кандидатов – более активной и разнообразной.  …Пред-
седатель Центризбиркома призналась, что осуждает кандидатов, 
которые избегают публичных выступлений. Конечно, такое поведение 
можно объяснить страхом перед телекамерой, боязнью показаться 
неумными, несимпатичными и испортить впечатление о себе. Неко-
торые из претендентов на место в Парламенте не хотят противо-
стоять агрессивным оппозиционным кандидатам, так как не знают, 
как вести с ними полемику и выглядеть достойно. «Но я все равно их не 
одобряю, – заявила Лидия Ермошина. – Если собрался на выборы – иди 
и выступай! Никто никого не заставлял выдвигать свою кандидатуру. 
Ориентируешься на государственную политику, поддерживаешь ее, 
значит должен пойти и защитить государство и его идеалы». Впрочем, 
апатичность проявляют и сами избиратели. А некоторые и вовсе пи-
шут в Центризбирком и угрожают не прийти на выборы, если не будут 
решены те или иные волнующие их вопросы. Лидия Ермошина предупре-
дила таких жалобщиков, что они получат стандартный ответ: голо-
сование – это свободное волеизъявление, об отказе от него заявлять 
не нужно (СБ. 07.09.2016). Інтэрпрэтацыя ў рознаарыентаваных вы-
даннях дазваляе ствараць інтэрпрэтацыйныя палі, якія адлюстроўваюць 
фрагмент мадэлі свету чытачоў гэтых выданняў. Чым большы дыяпазон 
інтэрпрэтацый, прадстаўленых у СМІ, тым большая дэферэнцыяцыя ў 
грамадскай думцы, што, відавочна, не спрыяе кансалідацыі соцыуму.

Такім чынам, любая інтэрпрэтацыя з’яўляецца працэсам 
трансфармацыі канцэптасферы рэцыпіента, працэсам мадыфікацыі 



102                                                                                                   Журналістыка-2016

каштоўнасных арыенціраў, які актыўна ўплывае на фарміраванне грамад-
скай думкі. У сувязі з гэтым хочацца нагадаць, што любая дэфармацыя 
рэчаіснасці ў працэсе інтэрпрэтацыі здольная змяняць нацыянальную 
лагасферу, уплываючы на свядомасць і маральна-этычныя прынцыпы 
беларусаў, што, у сваю чаргу, патэнцыяльна можа паўплываць на рэаль-
нае пераўтварэнне сацыяльнай рэчаіснасці.
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РЭгІЯнАЛьнЫ шМАТпАЛоснІК:  
ЛогІКА сУчАснАгА АфАРМЛЕннЯ

Перыядычнасць выдання, яго аб’ём, месца выдання – усё гэта ў 
канчатковым выніку дыктуе структуру штотыднёвіка, а таксамі логіку 
яго афармлення. Чытачу, які прывык да чатырохпалоснай раённай 
газеты, пры сустрэчы са штотыднёвікам стала складана арыентавацца 
ў яго змесце. І тут, асабліва напачатку, да фарміравання ўстойлівай 
структуры выдання, неабходна дапамагчы чытачу выпрацаваць 
стэрэатып маршруту па ім.

Невыпадкова найбольшыя змены ў афармленні адчулі на сабе 
першыя палосы раённых штотыднёвікаў. Для многіх газет характэрнай 
стала плакатнасць тытульнай старонкі, якая ператварылася ў вокладку 
са шматлікімі анонсамі, аб’явамі. Заўважальна павысілася роля 
ілюстравання. Візуальная інфармацыя ўсё больш настойліва пацясняе 
тэкставую.


