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МЕДЫЯЛІнгвІсТЫКА: вЫТоКІ, 
АсАБЛІвАсцІ фАРМІРАвАннЯ І пРЫЯРЫТЭТЫ

У жніўні 2013 г. у Мінску на ХV Міжнародным з’ездзе славістаў 
была створана медыялінгвістычная камісія, у склад якой увайшлі ву-
чоныя Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Славакіі, Балгарыі, Іспаніі, 
Аўстрыі, Германіі, ЗША, Кітая, Турцыі і іншых краін. Гэтым фактам 
была засведчана гістарычная аклічнасць фарміравання самастойнага 
навуковага накірунку ў сферы лінгвістыкі і журналістыкі, аб’яднаных 
мэтавай камунікацыяй. 

Афіляванню медыялінгвістычнай камісіі пры Міжнародным камітэце 
славістаў (ЮНЕСКА) папярэднічала карпатлівая праца вучоных з роз-
ных краін. Так, беларуская медыялінгвістыка набывае статус самастой-
нага навуковага адгалінавання з 2003 г. [2] і фарміруецца з традыцыйна-
га падыходу да вывучэння мовы і стылю СМІ, які з часам эвалюцыянуе 
ў рэчышча дыскурснага аналізу СМІ. Расійскія вучоныя на шляху да 
медыялінгвістыкі бяруць на ўзбраенне наступны пастулат: «…Медый-
нае поле надта шматстайнае і ўяўляе сабой сферычную прастору. Уба-
чыць усе медыйныя сферы, наступствы і іх размежаванні для паводзін 
удзельнікаў масавай камунікацыі, сістэмы жанраў і іх рэалізацыі – за-
дача, якую трэба асэнсаваць» [3, с. 59].

7 снежня 2011 г. на кафедры маўленчай камунікацыі Вышэйшай 
школы журналістыкі і масавай камунікацыі Санкт-Пецярбургскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта адбыўся семінар «Медыялінгвістыка ў ХХІ 
стагоддзі», на якім было прынята рашэнне аб стварэнні вэб-рэсурсу 
«Медыялінгвістыка – ХХІ стагоддзе». Мэта яго заснавання заключалася 
ў аб’яднанні намаганняў расійскіх і замежных даследчыкаў маўленчай 
дзейнасці медыя. З гэтага часу партал http://medialing.spbu.ru/ актыўна 
функцыянуе і стаў дзейсным цэнтрам медыялінгвістычнай думкі. 

З  2014 г. выходзіць міжнародны навуковы часопіс «Медыялінгвісты-
ка» (http://medialing.spbu.ru/part10), які мае перыядычнасць чатыры ра-
зы на год. Часопіс мае друкаваную і электронную версіі, зарэгістраваны 
ў расійскім індэксе цытавання (РІНЦ) і еўрапейскім навуковым 
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індэксе ERIH PLUS. Артыкулы праходзяць двайное «сляпое» рэцэнза-
ванне, афармленчыя патрабаванні адпавядаюць узроўню сусветнай на-
вуковай прадукцыі. Праблематыка выдання шырокая і закранае аспекты 
вытворчасці, планавання, перцэптыкі медыятэксту і інтэгравання яго ў 
кола іншых семіятычных сістэм.

Рэгулярна праводзяцца канферэнцыі, семінары і сімпозіумы па 
заяўленай тэматыцы: «Мова ў каардынатах медыя» (Балгарыя), «Сло-
ва ў кантэксце часу» (Беларусь), «Маўленчая камунікацыя ў СМІ» 
(Расія), «Медыі ў культурнай трансфармацыі грамадства» (Украіна), 
«Медыятэкст як поліінтэнцыйная сістэма» (Расія) і інш. Разгалінаваная 
дзейнасць камісіі добра скаардынавана, у чым несумненная заслуга яе 
старшыні – загадчыка кафедры маўленчай камунікацыі СПбДУ, доктара 
філалагічных навук, прафесара Л. Дускаевай. 

Медыялінгвістычныя цэнтры фарміраваліся перш за ўсё на адпа-
ведных кафедрах факультэтаў журналістыкі: стылістыкі і літаратурна га 
рэдагавання (БДУ), стылістыкі рускай мовы (МДУ), маўленчай ка му-
нікацыі (першапачаткова – стылістыкі і рэдагавання, а затым кафедры 
тэорыі маўленчай дзейнасці і мовы масавай камунікацыі) (СПбДУ) і 
інш. На профільных кафедрах закладваліся асновы медыялінгвістыкі – 
стылістыка публіцыстычных жанраў, лінгвістыка публіцыстычнга 
тэксту, дыскурсны аналіз СМІ (БДУ), практычная стылістыка, 
стылістыка тэксту (МДУ), тэорыя маўленчай камунікацыі, культура 
маўлення журналіста, лінгвістычны аналіз жанру артыкула (СПбДУ). 
Вытокі медыялінгвістыкі нітуюцца з прац М. Цікоцкага, А. Наркевіча, 
К. Былінскага, Д. Разенталя, Р. Салганіка, К. Рогавай – вучоных, якія 
сваім прафесійным абавязкам абралі пошук як метадалогіі даследаван-
ня маўленчай арганізацыі СМІ, так і выкладання моўных дысцыплін на 
факультэтах журналістыкі. 

Вывучэнне мовы для інструментальнага карыстання прынцы-
пова адрознівалася ад вывучэння яе ў структурным плане. Разгляд 
моўнага факта ў адрыве ад сістэмы не даваў станоўчага эфекту, бо за-
цянялася яго функцыя: дзеля чаго былі ўжыты тыя ці іншыя словы, 
формы, словазлучэнні, сказы? чаму існуе тэкст як суцэльная сістэма 
ўзаемазвязаных адзінак? і якую функцыю ў маўленні выконвае сам 
тэкст? Зразумела, будучаму журналісту важна ведаць мову ў выглядзе 
элементнай структуры (парадыгмы), аднак больш значным для яго буд-
зе спасціжэнне моўнага вар’іравання (сінтагматыкі), незлічоных семан-
тычных камбінацый, укладзеных, па словах аднаго з класікаў, у грама-
тычны каркас. 
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Так нараджаецца слоўная творчасць, якую не можа знівеляваць 
стандарт. Менавіта ён доўгі час трымаў моду ў медыятэксце. І сёння 
журналіст не можа дапусціць расквечаных метафар ці суазорый, бо яго 
асноўнай задачай застаецца інфарматыўная. Аднак спосабы яе выра-
шэння памяняліся: сучаснае медыямаўленне дэканструявала суадносіны 
стандарту і экспрэсіі ў бок апошняй. Дасягаецца гэта не проста на вер-
бальным, а на візуальным, акустычным, парасімвальным, сімулярным 
узроўнях. Моўны знак у такім разглядзе выходзіць за рамкі, узако-
неныя лексікай і граматыкай, увогуле – моўнай традыцыі, і набывае 
рысы новай формы, звязанай з параметральнай рэчаіснасцю настолькі, 
наколькі гэта падуладна свядомасці чалавека. Іншымі словамі, медыя-
тэкст – не замкнёная ў сабе сістэма, а такі ж элемент рэчаіснасці, як і 
сам яго стваральнік. Існуюць яны падобна: нельга паўтарыць «тэкста-
вае аблічча» чалавека, як і яго ДНК-малюнак. Пад медыялінгвістычным 
мікраскопам даследчык здольны разгледзець сацыяльны знак, маркер 
тэкставай творчасці журналіста і разумова-маўленчай дзейнасці грамад-
ства ў цэлым.

Праекцыя медыялінгвістычных задач на рэчаіснасць вынікае з эва-
люцыйнага ходу навуковых прыярытэтаў. У эпоху інфармацыйнага 
грамадства яны відавочна звязаны з ІТ-працэсамі, медыйнасцю, шмат-
канальнасцю інфармацыі. У нядаўнім часе нізкачастотная лексема 
медыя сёння набыла функцыянальную актыўнасць, вынікам чаго ста-
ла пераўтварэнне яе ў адпаведнай семантычнай сітуацыі ў прэфіксоід 
(медыялінгвістыка, медыярыторыка, медыякрытыка, медыядыскурс, 
медыяпадзея, медыяасяродак і інш.) Медыя- становіцца medius – 
‘сярэдні’, ‘цэнтральны’, ‘паміж небам і зямлёй’ [1]. Аднаўленнне 
маўленчай практыкай сем, зыходных яшчэ з антычнасці, невыпадковае. 
Гэтае дапушчэнне вяртае слову закладзеную ў ім моц, пацвярджэннем 
чаго ёсць бурлівы рост медыйнага ўплыву на жыццё чалавека.

Медыялінгвістыка дае шмат пераваг у выяўленні структурных, 
сістэмных і функцыянальных асаблівасцей моўнага факта, бо кранае 
пласт пазнання тэксту як камунікатыўнай з’явы (падзеі, сітуацыі, са-
цыяльнага кантэксту), дае доступ да распазнавання такіх важных бакоў 
камунікатыўнага акта, як сацыяльная іерархізаванасць удзельнікаў яго, 
мэтавыя ўстаноўкі, уласна намеры, традыцыйнасць і ўстанаўленне 
маўленчых канонаў, унутранае і знешняе канструяванне маўленчых 
паводзін, нарэшце вытворчасць і спажыванне тэксту (сацыяльна-
кагнітыўны падыход). 
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Навука, такім чынам, атрымлівае шматабяцальны і важны для да-
лейшай эвалюцыі яе прадукт чалавечай дзейнасці – медыятэкст, у 
якім пададзены і парадыгматычныя здольнасці вербальнага знака, і 
сінтагматычнае (лінейнае) уключэнне яго ў маўленчую дзейнасць, і 
камунікатыўнае прызначэнне яго як цэласнай сукупнасці ведаў пра на-
вакольны свет (дыскурс). 

Медыялінгвіст набывае магчымасць вызначаць даволі складаныя 
інфармацыйныя стратэгіі, актывізаваць мадэль медыясітуацыі, якая 
фарміруецца з элементаў сацыяльнага вопыту, іншых інфармацыйных 
крыніц, вывесці агульную тэматычную структуру з нейкай канкрэтнай 
сітуацыйнай мадэлі, распазнаць зададзеныя вопытам стэрэатыпы і эстэ-
тычныя арыенціры, накшталт навізны паведамлення.

Шлях, пройдзены ад вывучэння слова як моўнага знака да тэксту 
(складанай іерархіі вербальных адносін), вызначаецца ўстойлівай 
накіраванасцю да кагнітыўных сістэм, што спарадзіла новае бачан-
не тэкставай арганізацыі ў падзейным аспекце, як «маўленне – сацы-
яльнае дзеянне», дыскурс. Гэтаму паспрыяў той факт, што грамадства 
зрабіла новы віток у сваім развіцці. Электронная эпоха дае чалавеку 
невядомы дагэтуль рэсурс: шырокія магчымасці перадаваць і пры-
маць інфармацыю, мець імгенны доступ да яе, дзе б яна ні акумуля-
валася. Фізічная адлегласць ператвараецца ў нішто, нарастае вербаль-
ная актыўнасць, якая генерыруе грамадзянскую пазіцыю, а адсюль 
і розныя яе праявы. Медыялінгвістыка дазваляе ўбачыць комплек-
снае ўладкаванне тэксту ў цесным адзінстве са знешнім светам, што 
прыводзіць да вывучэння камунікатыўнага працэсу ва ўзаемасувязі 
кагнітыўных мікра- і макрастратэгій, якія прэзентуюць сістэму рэ-
чыўнага і абстрактнага свету. 
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