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модуса – например, в первых же абзацах текста может быть задана рамка 
оценки – положительной или отрицательной – предмета речи, и отдель-
ные модусы высказываний будут в этих рамках накапливаться, усиливая 
иллокутивную силу всего текста, и в конечном итоге привести к перлоку-
тивному эффекту, то есть полному осознанию адресатом текста того, что 
эта оценка единственно правильная из возможных. Рамки оценки, задан-
ные сразу, и «накопительные вклады» в заданную оценку на протяжении 
текста – главные механизмы создания сегодняшнего медиатекста обще-
ственно-политической тематики: и в области качественной журналисти-
ки, и в блогосфере, и в оголтелой «пропаганде» или «контрпропаганде».

Исключения в виде холодного, взвешенного многофакторного ана-
лиза редки, впрочем, они есть, хотя «мейнстрима» не создают и еще 
очень долго создавать не будут. По одной простой причине. Герой од-
ного из рассказов М. Зощенко объяснял: «Потребителя нету», – мы ска-
жем осторожнее: во-первых, потребителя мало и на него работают всего 
несколько аналитических изданий (например, «Эксперт», и тот, воленс-
ноленс, иногда срывается в оценочную публицистику); во-вторых, один 
раз повысив температуру и сказав, что это – тренд, остановиться уже 
нельзя, поскольку сам потребитель, адресат СМИ поверил: это – тренд, 
сегодня «так надо», что и сам демонстрирует в «комментах» и соцсетях.

Отсюда мы полагаем, что модус на пространстве медиатекста как ин-
струмент тождественного исследования – пожалуй, герой нашего времени.
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ДАБРАсЛовЫ, цІ пРАвАсЛАўнЫЯ МАТЫвАТАРЫ,  
У ІнТЭРнЭТ-пРАсТоРЫ

Праваслаўная царква актыўна ўзаемадзейнічае з моладдзю не 
толькі ў рэальным жыцці (дзейнічаюць розныя сацыяльныя праекты, 
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нядзельныя школы, арганізуюцца падарожжы па святых мясці-
нах і г. д.), але і ў віртуальнай прасторы. Так, сёння вялікую па-
пуляр насць сярод моладзі набываюць такія сацыяльныя сеткі, як 
«Аднакласнікі», Facebook, «УКантакце», у межах якіх існуюць групы 
«Пра вославная женщина», «Krynica.info – Хрысціянскі інфармацыйны 
партал», «Василий Великий, Библейские обетования», «Доброе слово 
•Православие•», «Поколение» (праваслаўны часопіс), «Православная 
молодёжь», «Вера и дело», «Православная молодёжь Мира сего», 
блогі святароў, праваслаўныя форумы. Напрыклад, праект «Батюшка 
онлайн» (у групе 1750 чалавек) мае вельмі цікавы кантэнт: ёсць і 
фотаздымкі, і артыкулы на праваслаўныя тэмы, і апытанкі і нават 
арыгінальныя відэаінтэрв’ю з веруючымі. Сваёй мэтай інтэрнэт-праект 
абвясціў усімі даступнымі шляхамі дастукацца да маладых сэрцаў 
такім незвычайным, але ўсё ж сучасным спосабам. У апісанні групы 
гаворыцца: «Цяперашняя моладзь жыве анлайн, часцяком аддаючы 
перавагу віртуальнаму жыццю, а не рэальнаму. Святары праваслаўнай 
царквы вырашылі пайсці ім насустрач і самі выйшлі на абшары 
сусветнага сеціва» [1]. Не можам не адзначыць самую папулярную 
праваслаўную сацыяльную сетку «Еліцы». Вось што пішуць пра 
яе на партале http://www.pravoslavie.ru: «Праваслаўная сацыяльная 
сетка “Еліцы”, якая з’явілася на прасторах інтэрнэту па благаславенні 
Свяцейшага Патрыярха Кірыла ў маі 2014 г., прыцягвае да сябе 
ўвагу ўсё большай колькасці праваслаўных хрысціян з усяго свету. 
Колькасць карыстальнікаў сацыяльнай сеткі, як паказваюць адкрытыя 
дадзеныя, рэгулярна павялічваецца» [2]. Зыходзячы з вышэйсказанага, 
ёсць усе падставы сцвярджаць аб існаванні праваслаўнага кантэнту ў 
інтэрнэце.

Дзейнасць царквы ў сучасным грамадстве накіравана перш за 
ўсё на папулярызацыю хрысціянскіх ідэй і каштоўнасцей, захаванне 
хрысціянскіх запаведзей. Інфармацыйная місія – гэта праваслаўнае 
асветніцтва самых шырокіх пластоў насельніцтва праз усе даступныя 
сродкі масавай інфармацыі, а таксама праз арганізацыю прыхадскіх 
бібліятэк і выданне спецыяльнай місіянерскай літаратуры. Для плённай 
работы неабходна актыўна асвойваць інфармацыйную прастору, 
выкарыстоўваючы ўсю разнастайнасць найноўшых інфармацыйных 
тэхналогій. Менавіта таму сёння інтэрнэт стаў неад’емнай часткай 
нашага грамадства, таму ўсё часцей выкарыстоўваецца як магутны 
інструмент масавага ўплыву.
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На Беларусі большасць храмаў і манастыроў маюць афіцыйныя сайты 
(http://spas-monastery.by/, http://zhirovichi-monastery.by/, http://www.char-
ity.by/ і інш.), рэгулярна абнаўляецца сайт Беларускай Праваслаўнай 
Царквы (БПЦ) http://www.church.by/. Вядучыя СМІ БПЦ маюць свае 
старонкі і парталы: часопіс «Минские епархиальные ведомости», 
часопіс мінскіх духоўных школ «Ступени» (http://www.stupeny.com/), 
добра вядомыя праваслаўнаму чытачу газеты «Церковное слово» 
(http://sppsobor.by/word/all-issues), «Преображение» (http://apostol.
by) и «Воскресение» (http://oroik.by/gazeta-voskresenie/), часопісы 
«Врата Небесные», «Фома», «Поколение», а таксама дзіцячы часопіс 
«Колыбель», які выдае Наваградская епархія (http://www.eparhia.by/
nashi-smi/detskii-zhurnal-kolybel.html).

Якасна працуе таксама праваслаўны інфармацыйны партал http://
www.sobor.by/, сайт Сінадальнага паломніцкага аддзела (http://piligrim.
by/), «Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя святых Мяфодзія і Кірыла» 
(http://www.christeducenter.by/), афіцыйны блог аб’яднання моладзі 
БПЦ (http://ombpc.blogspot.com.by/, сацыяльны), адзел Мінскай епархіі 
БПЦ, сайт паваслаўнай архітэктуры Беларусі (http://hram.by/), сайт 
правасланай бібліятэкі (http://biblioteka-hram.by/).

З 2015 г. у Мінскім духоўным вучылішчы з’явілася новая спе-
цыялізацыя – «Журналістыка праваслаўных СМІ». Мэта – навучыць 
журналістаў-вернікаў гаварыць аб праваслаўі на зразумелай мове, 
выкарыстоўваць вопыт Царквы ў ацэнцы падзей.

Як ужо адзначалася, віртуальная камунікацыя закранае практычна 
ўсе сферы чалавечага жыцця, і сёння разнастайна прадстаўлены ў 
інтэрнэце жанры ўсіх функцыянальных стыляў: электронныя версіі 
часопісаў, тэле- і радыёперадач, чаты, блогі, e-mail, Skype і інш.

Спецыфічнымі інтэрнэт-жанрамі можна назваць крэалізаваныя жан-
ры: матыватар і дэматыватар, вэб-комікс, камічныя відэавербальныя 
тэксты і інш. Найбольш распаўсюджанымі і арыгінальнымі ў сацы-
яльных сетках з’яўляюцца матыватары. Гэта гібрыдны жанр, які над-
звычай распаўсюджаны у сучаснай маладзёжнай субкультуры побач з 
дэматыватарамі. Цікавасць да апошняга жанру таксама вялікая: дэматы-
ватары ствараюць, абмяркоўваюць, імі абменьваюцца. Дэматыватары – 
гэта выявы, што складаюцца з малюнка ці фотаздымка і надпісу-слогана. 
Жанр матыватара і дэматыватара патрабуе спалучэння вербальнага і 
невербальнага, захавання фармату: размяшчэнне выявы ў чорнай (дэ-
матыватар) ці белай (матыватар) рамцы, лозунг (надрукаваны буйным 
шрыфтам), тлумачэнне ці цытата (надрукаваны дробным шрыфтам). 
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У матыватарах, у адрозненне ад дэматыватараў, на першым плане вер-
бальны складнік, візуальны выступае як другасны.

Матыватар – гэта карцінка, якая на нешта натхняе, стымулюе на дзе-
янне або на нейкія змены. Праваслаўны матыватар можа натхняць на 
пазітыўныя змены ў дачыненні да свету, да самога сябе, дапамагае за-
думацца над тым ці іншым важным пытаннем. Гэта і ёсць дабрасловы – 
інтэрнэт-плакаты, якія спалучаюць фотаздымак і кароткі тэкст, маты-
вуючы на добрыя думкі і ўчынкі. Гэтую ідэю падаў вядомы тэлевядучы 
і кіраўнік праваслаўнай прэс-школы «Аксіён Эсцін» Алег Лепешанкоў. 

Можна ўмоўна падзяліць дабрасловы на групы:
1. Дабрасловы, якія змяшчаюць у сабе цытаты са Святога Пісання, 

словы святых і г. д.
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2. Дабрасловы, якія канстатуюць факт веры

3. Матыватары ў вершах. 

4. Дабрасловы, прысвечаныя праваслаўнай жанчыне. 
Роля жанчын у Царкве ёсць тая ж, як і роля кожнага хрысціяніна, не-

залежна ад полу, нацыянальнага, сацыяльнага становішча, стану здароўя 
і г. д. – садзейнічанне Хрысту ў справе нашага збаўлення. У выніку сваіх 
індывідуальных талентаў жанчына можа выбраць адміністрацыйнае слу-
жэнне ў Царкве, быць багасловам, іканапісцам або кіраваць царкоўным 
хорам, выбраць сабе жыццё ў манаскім званні ці святасць ў высокім 
званні маці – але ўсё гэта толькі вонкавыя выявы некаторых аспектаў 
жыцця хрысціяніна. Галоўнае ж – гэта «шчырасць сэрца ў нятлен-
ным харастве лагоднага і маўклівага духу, што каштоўна перад Богам» 
(1 Пятра 3:4). Таму што «цела Хрыста складаецца не з адміністратараў, 
багасловаў або іканапісцаў, нават не са святых, але з хрысціян. І роля 
кожнага хрысціяніна, мужчыны або жанчыны, па словах прап. Серафіма 
Сароўскага, – “прыдбанне Духа Святога Божага”» [3].
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5. Дабрасловы, у якіх змешчаны выказванні выбітных пісьменнікаў 
і філосафаў.

Відавочна, што прааналізаваныя намі праваслаўныя матывата-
ры (даб расловы), хоць і іграюць пэўную ролю ў распаўсюджванні 
праваслаўнай сімволікі, але створаны не толькі індывідуумамі 
Праваслаўнай Царквы, але і простымі веруючымі. У матыватарах ак-
цэнт робіцца на праваслаўную аснову краіны, пачуццё гонару і патры-
ятызму (у Беларусі пачынаюць ствараць сайты і групы ў сацыяльных 
сетках на беларускай мове).

Праваслаўная царква паказвае сябе як суб’ект, які развіваецца і 
ўмела прыстасоўваецца да сучасных умоў, што за кароткі час здолеў 
арганізаваць на сваю карысць інтэрнэт-прастору, тым самым атрымаўшы 
магчымасць уплываць на вялікую колькасць моладзі.
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жАнРовАЯ спЕцифиКА БогосЛовсКого сочинЕниЯ 
АРхиЕписКопА АРисТАРхА (сТАнКЕвичА)  
«сЛовА пРЕпоДоБного сиМЕонА нового 

БогосЛовА и их осоБЕнносТи»
В апреле 2016 г. Гомельской епархией совместно с издательством 

«Барк» была издана книга архиепископа Гомельского и Жлобинского 
Аристарха «Слова преподобного Симеона Нового Богослова и их осо-
бенности». В основу книги было положено курсовое сочинение по кафе-
дре гомилетики, написанное иеродиаконом Аристархом (Станкевичем) в 
1973 г. в Московской духовной академии, за которое ему была присвоена 
научная степень кандидата богословия. Материалы книги будут полезны 
профессорско-преподавательскому составу, студентам духовных учебных 
заведений, а также людям, запомнивших владыку Аристарха как высоко-
духовного человека и талантливого проповедника. Издание книги послу-
жит делу возрождения и укрепления православной духовности.

При анонсировании книги, а также в ходе дискуссий на презентации 
термин «курсовое сочинение» вызывал немало вопросов (хотя абсолют-
но понятно, что в 1973 г. в Московской духовной академии такую работу 
называли привычным для нас словом «диссертация»), а особый интерес 
был проявлен к жанровым особенностям издания, долгое время скрыто-
го от общественности.

Личность преподобного Симеона, жившего на рубеже первого и вто-
рого тысячелетий, исключительна не только влиянием, оказанным им на 
христианскую мысль, но и тем, что его учение нелегко укладывается в 
привычные богословские и церковные рамки [3]. Именно поэтому уче-
ние, проповеди («Слова») на богословские и нравственные темы препо-
добного так часто являются предметом научных изысканий. Структуру 
курсового сочинения составили: введение, в котором кратко представ-
лена рассматриваемая тема; непосредственно сама работа (включает 
четыре главы); заключение (результаты разбора гомилетического на-
следия преподобного); приложение – Слово 27 «Душеполезные настав-
ления всякому христианину» и Слово 53 «1. О любви, и о том, какова 


