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Практыка арганізацыі дзейнасці часопіса “Маладняк” – адна з самых 
яскравых і значных  старонак у гісторыі маладзёжнага друку БССР, 
выдатны прыклад папулярызацыі нацыянальнай літаратуры і 
публіцыстыкі за межамі краіны. 
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ПАЛІТКАРЭКТНАСЦЬ: ФЛЁР ПАДМАНУ ЦІ 
ЛІНГВІСТЫЧНАЯ АДНОСНАСЦЬ? 

 
Прырода паліткарэктнасці базуецца на пазначэнні моўнага факта 

апісальным эўфемізмам, які ўяўляецца імпліцытным індэксам 
апасродкаванай забароны пэўных слоў і выразаў. Перад намі 
«палітычнае пісьмо», задача якога ў адзін прыём злучыць рэальнасць 
фактаў з ідэальнасцю мэтаў, дзе сэнс знішчаецца ў межах самога слова, 
якое адначасова становіцца і сродкам канстатацыі факта, і яго ацэнкай. 
Слова зацягваецца флёрам падману і ператвараецца ў алібі, у сведчанне 
аб адсутнасці на месцы злачынства, у апраўдальны акт. У такім разе 
грэбаванне элементарнай праўдай прыводзіць да чалавечай катастрофы, 
поўнага «размыкання» рэчаіснасці: на сапраўдную і перлакутыўную, 
падпарадкаваную мэтавым устаноўкам. Міжвольнымі каталізатарамі 
такіх працэсаў з’яўляюцца СМІ.  

Катэгорыю паліткарэктнасці звязваюць з гіпотэзай лінгвістычнай 
адноснасці Сепіра-Уорфа, сутнасць якой зводзіцца да лексічнай і 
граматычнай неадпаведнасці ўладкавання моў свету. Заўважым, назва 
гіпотэзы ўмоўная, бо ставяцца пад сумненне суаўтарства вучоных і само 
вылучэнне імі ідэі. Ці насамрэч катэгорыі лінгвістычнай адноснасці і 
паліткарэктнасці звязаны паміж сабой? 

Паводле Франца Бааса, мова выконвае класіфікавальную і 
сістэматызавальную функцыі. Першая з іх рэалізуецца ў звужэнні 
ўніверсальнай канцэптуальнай прасторы да тых кампанентаў, якія най-
больш істотнымі з’яўляюцца для канкрэтнай культуры. Адсюль 
Ф.Баасам рабілася выснова: мысленне носьбіта мовы вызначаецца мо-
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вай, рэчаіснасць канструюецца ментальнымі ўяўленнямі чалавека. Мен-
тальная карціна фарміруецца ў працэсе спасціжэння мовы, якая выкон-
вае яшчэ адну важную функцыю – акумулятыўную. У канкрэтнай мове 
канцэнтруецца гістарычны вопыт яе носьбітаў, і па ментальных 
уяўленнях ён можа не супадаць. Ідэі вучонага спраўджваюцца. Асабліва 
гэта відаць па сённяшняй Еўропе, калі этна-псіхалагічныя парадыгмы 
карэннага насельніцтва і эмігрантаў маюць несумяшчальныя перспек-
тывы. Вынікам такой сітуацыі ёсць проціпраўныя дзеянні з боку бяз-
дольных, якія не ўпісваюцца ў ментальную карціну большасці. 

Эдвард Сэпір разумеў мову як строга арганізаваную сістэму, усе 
элементы якой – ад гука да тэксту – строга іерархізаваны. Мова, такім 
чынам, паўставала як сродак сістэматызацыі культурнага вопыту наро-
да. Яна мае ўнутраныя законы развіцця, і накласці сістэму адной мовы 
на сістэму другой немагчыма. У такім разе адбудзецца скажэнне сэнсаў. 
У аснову лінгвістычнай адноснасці вучоны кладзе паняцце 
несувымеральнасці моў. Рабілася выснова: сістэмы моў не толькі па-
рознаму фіксуюць змест культурнага вопыту, але і даюць іх носьбітам 
розныя шляхі асэнсавання рэчаіснасці і спосабы яе ўспрымання. 

Тэрмін «лінгвістычная адноснасць» у навуковы зварот увёў 
Бенджамін Уорф па аналогіі з тэорыяй адноснасці Эйнштэйна. Вучоны 
на падставе параўнальнага аналізу моўных карцін свету амерыканскіх 
індзецаў і еўрапейцаў выводзіць формулу канцэптуалізацыі рэчаіснасці 
праз мову. Асаблівую ролю ў гэтай формуле выконвае сцёртая метафа-
ра.  

На карысць несувымеральнасці моўных зносін прыведзены 
шматлікія эмпірычныя аргументы А. Вежбіцкай. Даследчыца стварыла 
ўніверсальны слоўнік базавых лексем, які дазваляе апісваць і 
параўноўваць значэнні слоў, граматычныя элементы і фразы ў розных 
мовах з пазіцый рэпрадуцэнта і рэцыпіента, у ім была пададзена так 
званая мова семантычных прымітываў. Яна даказвае, што ў мове няма 
выпадковага, нязначнага элемента выказвання. Любы элемент значны, 
таму што ён рэалізуе камунікатыўны ланцужок: прэзентуе намеры ад-
раснта і нейкім чынам суадносіцца з устаноўкамі адрасата. З дапамогай 
апісанняў-прымітываў Вежбіцка паказала культурна-абумоўленую 
розніцу ў інтэрпрэтацыях шматлікіх паняццяў, якія лічым 
агульначалавечымі і каштоўнасна роўнымі. Шляхам кантэнт-аналізу 
былі вылучаны словы сябра, радзіма, каханне / любоў, якія, дапускалася, 
маюць аднолькавую камунікатыўную вартасць для розных народаў. Бы-
ла зроблена спроба апісаць чалавека ў мове, ідэя чаго бярэ пачатак з 
навуковых жаданняў Э.Бенвеніста. Вынікі працы далі добры плён: 



 125

паказалі прадуктыўнасць метаду інтраспекцыі, што прывяло да 
рэфліксійнага разумення альтэрнатывы – магчымасці вывучаць 
маўленчыя паводзіны грамадства, паколькі толькі такім шляхам можна 
рэканструяваць неназіральныя феномены чужой псіхікі, а адсюль і мову 
другога чалавека. Гэта паспрыяла вызначэнню тэндэнцыі развіцця і 
мовазнаўства – ад устанаўлення правілаў фармальнай граматыкі, якая 
апісвае ўнутраную, іманентную структуру мовы, да выяўлення агуль-
ных стратэгій вытворчасці і разумення дыскурсу, да пабудовы тэорыі 
карыстання мовай па дзейнасным прынцыпе. У цэнтры ўвагі аказваецца 
не толькі мова ў непарыўным адзінстве формы і субстанцыі, але і 
адзінства мовы і чалавека – дзеючага ў рэальным свеце, які пазнае, ду-
мае, камунікуе.  

Такім чынам, лінгвістычны рэлятывізм мае пад сабой натуральны 
грунт, які вымушаецца ўнутранымі законамі развіцця моў, з’яўляецца 
маўленчым вобразам эпохі, люстэркам грамадства. Паліткарэктнасць як 
катэгорыя рэканструкцыі рэчаіснасці (і ў першую чаргу праз СМІ) мае 
іншую прыроду, звязаную з палітычным (у семантычным плане – дру-
гасным) працэсам, што будзе паказана на канкрэтных прыкладах у дак-
ладзе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭФИРА  

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ГРОДНО» 
 
Подавляющее большинство политических систем в современном 

мире полиэтничны (т.е. в них доля этнических меньшинств в составе 
населения превышает 10%) [1]. В Беларуси по данным переписи населе-
ния 2009 года проживает 9 503 807 человек. Удельный вес белорусов 
составляет 83,72%. Также на территории страны живут представители 
таких национальностей, как русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, 
татары и другие [2]. 

Исторически сложившуюся полиэтничность и поликонфессиональ-
ность в Беларуси смогли превратить в стратегическое преимущество. 
Удачное географическое расположение используется для активизации 
отношений в экономической, образовательной, культурной и других 


