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Специфика сюжетно-композиционного построения мини-рецензии 
в идеальном варианте должна учитывать интересы массового пользо-
вателя системой СМИ, каковыми одновременно являются и зрители, и 
создатели театрального произведения. При создании медиатекста не-
обходимо постараться достичь определенного эмоционального накала, 
преобразовав информацию в эстетический объект. Мини-рецензии не 
терпят искусственно усложненной формы, в которой могут потеряться 
нюансы анализа и оценки. Однако хорошо, если в языке повседневной 
коммуникации все же сохранится индивидуальный авторский стиль. 
При моделировании мини-рецензии отнюдь не исключается самобыт-
ность и яркость изложения, особенно в рассуждениях автора.

Таким образом, маленькое пространство мини-рецензии – это се-
рьезная арт-журналистика.
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ФЕНОМЕН «АТЫЦЮДА»  
Ў СТРУКТУРЫ ПРАФЕСІЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЖУРНАЛІСТА

Сярод шэрагу аб’ектыўных i суб’ектыўных фактараў, якiя не пас-
рэдна ўплываюць на працэс адэкватнага адлюстравання і творчай 
інтэр прэтацыі рэчаiснасцi, найважнейшае месца займае асоба самога 
журналiста, яе маральны выбар памiж пошукам iсцiны i псеўдапраўдай, 
кампетэнтнасцю i папулiзмам, аб’ектыўнасцю i асабiстай выгадай. 
Фiлосаф і публіцыст У. Салаўёў нездарма падкрэслiваў, што «ў любой 
справе, вялiкай i малой, фiзiчнай i духоўнай, аднолькава важныя абодва 
пытаннi: што рабiць i хто робiць?» [1, с. 309]. 

Каштоўнасныя ўстаноўкі журналіста істотна ўплываюць на 
пастаноўку мэт прафесійнай дзейнасці, а значыць, на характар і формы 
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яе ажыццяўлення. У апошні час адзначаецца рост недаверу, негатыўных 
адносін да прадуктаў медыйнай вытворчасці. Журналістыку нярэдка 
абвінавачваюць у адыходзе ад місіі служэння грамадству, у адсутнасці 
дакладных светапоглядных арыенціраў, у выніку чаго ў масмедыя 
«антыгерой» становіцца масавым героем, зацвярджаецца «філасофія 
тупіка»; назіраецца выцясненне аналітычных жанраў «медыяіндустрыяй» 
і г. д. Многія навукоўцы звяртаюць увагу, што сітуацыя ў сродках 
масавай інфармацыі пачатку ��I ст. істотна ўскладніла працэс 
прафесійна-этычнага самавызначэння маладога пакалення журналістаў, 
фарміравання маральнай дамінанты творчай дзейнасці. У гэтых умовах 
яшчэ больш актуалізуецца задача падрыхтоўкі спецыялістаў, якія б не 
толькі дасканала валодалі эмпірычнымі метадамі спазнання рэчаіснасці, 
трывала засвоілі асноўныя прыёмы журналісцкага даследавання, 
але і мелі б устойлівыя светапоглядныя ўстаноўкі, заснаваныя на 
гуманістычных каштоўнасцях, развітае пачуццё маральнай і сацыяльнай 
адказнасці за сваю дзейнасць. «Сёння шмат гаворыцца аб “крызісе 
каштоўнасцей”, іх пераацэнцы, напружаным пошуку новых арыенціраў 
існавання. Аднак кожнае пакаленне прыўносіць новыя мэты і памкненні, 
працягваючы працэс станаўлення светапогляду грамадства», – мяркуе 
�. Баева [2, с. 9–10]. 

Гатоўнасць чалавека да канкрэтнай прафесійнай дзейнасці 
традыцыйна вызначаецца яго схільнасцямі, ведамі і ўменнямі. 
Н. Худзякова падкрэслівае, што вопыт чалавека «складаецца з трох 
кампанентаў: 1) з ведаў, прадстаўленых як цэласная карціна свету 
ў яго свядомасці; 2) з асвоеных відаў, сродкаў і спосабаў дзейнасці; 
3) з асобаснай сістэмы каштоўнасцей. Пры гэтым асобасная сістэма 
каштоўнасцей выступае ў якасці асноўнага рэгулятара дзейнасці, 
яна з’яўляецца ядром матыву і задае накірунак актыўнасці чалавека» 
[3, с. 85]. Асобасныя каштоўнасці – эмацыйна засвоены фундамент 
індывідуальнай дзейнасці, яны ўтвараюць сістэму жыццёвых 
арыентацый, пад якімі маецца на ўвазе сукупнасць найважнейшых 
якасцей унутранага зместу чалавека. 

Менавіта каштоўнасныя арыентацыі складаюць аснову паводзін 
індывіда і аказваюць непасрэдны ўплыў на яго развіццё. На наш погляд, 
можна цалкам пагадзіцца з меркаваннем У. Барышкава, што ў цяперашні 
час актуалізуецца «персаналагічная аксіялогія як галіна даследаванняў, 
дзе асаблівая ўвага засяроджана на асобасных аспектах каштоўнасных 
адносін. Аб’ект персаналагічнай аксіялогіі – каштоўнасныя светаадносіны 
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чалавека. Прадмет – рэалізацыя ў каштоўнасных формах і спосабах 
асваення рэчаіснасці метафізічных падстаў асобаснага быцця. Гэты від 
быцця паўстае як сфера фарміравання каштоўнасных сэнсаў» [4, c. 65 ]. 

Асобу любога чалавека нельга разглядаць адарвана ад характару 
працоўнай дзейнасці, паколькі, з аднаго боку, прафесія патрабуе пэўных 
якасцей, з другога – фарміруе неабходныя рысы. Можна прапанаваць і 
ўдакладненую формулу: асоба журналіста з’яўляецца, з аднаго боку, 
«прадуктам» сацыяльных сувязей, а з другога – іх актыўным стваральнікам. 

Раскрыць канкрэтны механізм «упляцення» індывідуальнага 
ў тканіну грамадскай рэальнасці неабходна, каб зразумець вынік 
уздзеяння сацыяльных умоў на дзейнасць асобы. Але, як справядліва 
ўказвае Г. Андрэева, «складанасць заключаецца ў тым, што гэты 
вынік не можа быць інтэрпрэтаваны так, што спачатку існуюць 
нейкія “несацыяльныя” паводзіны, а затым на іх накладваецца нешта 
“сацыяльнае”. Нельга спачатку вывучыць асобу і толькі потым упісаць 
яе ў сістэму сацыяльных сувязей... Узаемадзеянне асобы і сістэмы 
сацыяльных сувязей (як макраструктуры – грамадства ў цэлым, так і 
мікраструктуры – непасрэднага акружэння) не ёсць узаемадзеянне 
дзвюх ізаляваных самастойных сутнасцей… Даследаванне асобы – 
заўсёды другі бок даследавання грамадства» [5, c. 71]. Значнае месца тут 
адводзіцца феномену сацыяльнай устаноўкі: «Калі працэс сацыялізацыі 
тлумачыць, якім чынам асоба засвойвае сацыяльны вопыт і разам з тым 
актыўна ўзнаўляе яго, то фарміраванне сацыяльных установак асобы 
адказвае на пытанне: як засвоены сацыяльны вопыт пераламляецца
асобай і канкрэтна праяўляе сябе ў дзеяннях і ўчынках?» (курсіў аўтара. – 
Т. П.) [5, с. 281].

Сацыяльная ўстаноўка ў пэўным сэнсе вытлумачвае выбар матыву, 
унутранага механізму дзеяння: гэта суб’ектыўнае стаўленне чалавека 
да пэўнага сацыяльнага аб’екта, якое абумоўлiвае спосабы паводзін. 
Для сутнаснага абазначэння сацыяльнай устаноўкі ўжываецца тэрмін 
«атыцюд» (ад фр. attitude – пастава, адносіны або лац. Aptitudo – 
здольнасць, адпаведнасць). Яго ўпершыню выкарысталі сацыёлагі 
У. Томас і Ф. Знанецкі ў 1918 г., у ходзе даследавання адаптацыі польскіх 
сялян-эмігрантаў з Еўропы ў Амерыку ў пачатку ХХ ст. Паняцце 
«атыцюд» было ўведзена імі для абазначэння адносін індывіда як члена 
групы да каштоўнасцей гэтай групы. Даследчыкі выявілі дзве залежнасці, 
без якіх нельга было апісаць працэс адаптацыі: залежнасць індывіда ад 
сацыяльнай  арганізацыі  і  залежнасць  сацыяльнай  арганізацыі  ад  індывіда. 
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Як адзначае Г. Андрэева, «гэтыя залежнасці былі толькі мадыфікацыяй 
старой пастаноўкі праблемы аб узаемадзеянні асобы і грамадства. Томас 
і Знанецкі прапанавалі характарызаваць два бакі апісаных адносін пры 
дапамозе паняццяў “сацыяльная каштоўнасць” (для характарыстыкі 
сацыяльнай арганізацыі) і “сацыяльная ўстаноўка”, “атыцюд” (для 
характарыстыкі індывіда)… Паняцце атыцюда было вызначана як 
“псі халагічнае перажыванне індывідам каштоўнасці, значэння, сэнсу 
са цыяльнага аб’екта” або як “стан свядомасці індывіда адносна пэўнай 
сацыяльнай каштоўнасці”» [5, с. 284]. Значная роля ў распрацоўцы 
тэорыі  ўстаноўкі  належыць  грузінскаму  псіхолагу  і  філосафу 
Д. Узнадзэ і яго навуковай школе, дзе пільная ўвага скіроўвалася на 
глыбінныя механізмы чалавечых паводзін, моўную і пазнавальную 
дзейнасць [6]. Згодна з канцэпцыяй Д. Узнадзэ, устаноўка з’яўляецца 
самым важным у вызначэнні дзейнасці чалавека, яна выяўляе цэласны 
модус асобы і пад уплывам матыву накіроўвае яе. Сацыяльная 
ўстаноўка ўключае тры аспекты: кагнітыўны – асэнсаванне аб’екта; 
афектыўны – эмацыйная ацэнка аб’екта; паводзінны – паслядоўныя 
паводзіны ў адносінах да аб’екта. 

Разглядаючы педагагічныя ўмовы фарміравання метадалагічнай 
культуры журналіста, А. Марачова прыйшла да высновы, што 
аптымальная мадэль уяўляе сабой «цэласнае адзінства пяці кампанентаў: 
метадалогіі сацыяльнага пазнання, агульнай журналісцкай метадалогіі 
(змястоўныя кампаненты), метадалогіі аналізу журналісцкага твора, 
метадалогіі інтэрпрэтацыі эмпірычных дадзеных і метадалогіі збору і 
апрацоўкі эмпірычных звестак (працэсуальныя кампаненты). Рэалізацыя 
гэтай мадэлі прадугледжвае развіццё такіх прафесійна-асобасных 
якасцей будучых журналістаў, як самаацэнка, рэфлексійнасць, 
адказнасць, камунікабельнасць, актыўнасць, гатоўнасць да рызыкі» [7]. 
У якасці крытэрыяў вызначаны наступныя пазіцыі: арганізацыйны 
ўзровень – уменне правільна вызначаць мэты і задачы дзейнасці ў цэлым 
і канкрэтнага задання ў прыватнасці; камунікатыўны – уменне слухаць 
рэспандэнта, задаваць пытанні, кантраляваць сітуацыю, канцэнтраваць 
увагу, жаданне заняцца журналісцкім расследаваннем; творчы – уменне 
думаць нестандартна і ствараць новае, здольнасць да самакантролю, 
самакарэкцыі; інтэлектуальны – уменне запамінаць, аналізаваць і 
сістэматызаваць атрыманыя звесткі.

Духоўна сфарміраваную асобу характарызуе ўнутранае прыняцце 
маральных прынцыпаў і гуманістычных каштоўнасцей грамадства, 
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прычым прыняцце іх згодна з асабістым перакананнем. Галоўнае тут 
не этычныя веды самі па сабе, а своеасаблівае «ўкараненне» этычных 
норм, іх «пераплаўка» ў маральнасць. «У працэсе фарміравання асобы 
чалавек праз механізм засваення тых ці іншых каштоўнасцей атрымлівае 
эмацыйны або інтэлектуальны імпульс, які абумоўлівае індывідуальнасць 
яго духоўнага свету і ў сваю чаргу складае сутнасць і значэнне чалавека 
як для яго самога, так і для іншых людзей», – справядліва адзначае 
У. Крукаў [8, с. 5]. Журналіст павінен увабраць у сябе, засвоіць 
патрабаванні грамадства, нарматывы маральных паводзін не толькі ў 
тэарэтычнай, але і ў эмацыйна-пачуццёвай форме, на ўзроўні звычак 
і ўстановак. Гэта важна, паколькі сучасная журналістыка дэманструе 
нямала прыкладаў, калі адзін і той жа факт у «рознаскіраваных» медыя 
часам падаецца з процілеглых пазіцый, яму даюцца зусім розныя ацэнкі 
і інтэрпрэтацыі. Гаварыць аб дакладнасці журналісцкай інфармацыі ў 
гэтай сітуацыі праблематычна, як і ўвогуле аб прафесіяналізме, таму 
што медыяфакт – дакладнае адлюстраванне фрагмента рэчаіснасці 
(апісанне пэўнай з’явы, падзеі, працэсу, сітуацыі); вынік ператварэння 
і творчай інтэрпрэтацыі аб’ектыўнай рэальнасці ў яе інфармацыйны 
аналаг. Нельга выхопліваць асобныя факты па-за кантэкстам агульнага 
развіцця падзей і спяшацца з вывадамі, калі сутнасць факта не да канца 
«расшыфраваная» (факты могуць быць аб’ектыўныя па сутнасці, але 
суб’ектыўныя па ўспрыманні і інтэрпрэтацыі). 

Журналістыка, як і ўсякая іншая сфера дзейнасці, уключае і агульныя, 
і спецыфічныя, уласцівыя толькі ёй рысы. Гэта асабліва акрэслена 
выяўляецца ў творчасці, што знаходзіцца на стыку навуковага і мастацкага 
метадаў спазнання рэчаіснасці. Творчасць традыцыйна вызначаецца як 
дзейнасць па стварэнні новых матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, 
якія маюць сацыяльную значнасць. Феномен творчасці забяспечваецца 
крэатыўнымі магчымасцямі асобы, у тым ліку гнуткасцю інтэлекту, 
развітым творчым уяўленнем і інтуіцыяй, здольнасцю пераадольваць 
шаблоны і стэрэатыпы, высокай матывацыяй да пошуку новага. Многія 
даследчыкі значным момантам творчасці называюць азарэнне (інсайт) – 
«інтуітыўнае схопліванне неабходнага выніку без першапачатковага 
лагічнага яго абгрунтавання» [9, с. 477–478]. 

Немагчыма ўявіць працу таленавітага журналіста без індывідуальнага 
стылю, што з’яўляецца праявай непаўторнасці асобаснага мыслення – 
адной з галоўных якасцей, неабходных журналісту. А. Дзмітроўскі 
першым крытэрыем майстэрства публіцыста справядліва называе 
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асобаснасць: перш чым кімсьці быць, чалавек спачатку павінен 
стаць асобай. Прафесійная грунтоўнасць і паспяховасць журналіста 
вызначаюцца менавіта маштабам асобы, якая «характарызуецца тым 
аб’ёмам ведаў, уменняў і навыкаў, што актыўна засвоены чалавекам. 
Актыўна – значыць, па-першае, свядома (засвоеныя, інтэрыярызаваныя). 
А па-другое, перажытыя як уласнае адкрыццё, асабісты жыццёвы 
вопыт» [10, с. 78–79]. 

Каштоўнасныя ўстаноўкі журналіста фундуюцца таксама на 
асобаснай «уключанасці» ў складаны працэс творчай інтэрпрэтацыі 
рэчаіснасці: выпрацоўка ўласных крытэрыяў ацэнак, усведамленне 
сацыяльнай адказнасці за напісанае. Журналісту даводзіцца сутыкацца з 
сацыяльнымі канфліктамі, можа ўзнікнуць напружанасць у адносінах з 
героем, з крыніцамі інфармацыі, з выдаўцом, рэдактарам, калегамі. Ды 
і сам журналіст можа змаўчаць пра нешта істотнае, але непрыемнае для 
сябе, сваіх знаёмых ці калег, можа паказаць прыватны выпадак грамадска 
значным і да т. п. Сярод асноўных прычын рэпарцёрскага скажэння 
рэчаіснасці – ілюзія дакладнасці, штамп устаноўкі, «самаўзгаранне 
эмоцый», некампетэнтнасць журналіста, неаб’ектыўнасць інфарматараў. 
Рэпарцёрскае скажэнне рэчаіснасці можа быць абумоўлена і выключна 
суб’ектыўнымі прычынамі: выкарыстанне СМІ для вырашэння асабістых 
ці групавых задач, прадстаўленне прыватнага выпадку грамадска значным, 
умаўчанне аб «непрыемных» фактах і дэталях, якія «перашкаджаюць» 
(журналіст «выпадкова не заўважае» нявыгадную, нязручную для сябе 
інфармацыю). �. Белякова слушна падкрэслівае: «Уладальнікі сакрэтаў 
сучасных інфармацыйных тэхналогій выкарыстоўваюць замяняльнікі 
творчасці, і небеспаспяховыя ў сваіх маніпулятарскіх мэтах… Фарысеям 
ад публіцыстыкі незнаёма пачуццё задавальнення ад стваральнай працы... 
Разбэшчваючы спажыўца, яны толькі скажаюць яго ўяўленні аб свеце. 
Гэта сурагатны тып інфармацыйнай сервільнасці, далёкай ад феномена 
крэатыўнай творчасці» [11, с. 173]. 

Прафесійны адбор фактаў не мае нічога агульнага з «вольнай» 
расстаноўкай акцэнтаў. Не трэба прымаць пяро за шпагу, раіў вядомы 
філосаф, пісьменнік і публіцыст Ж.-П. Сартр [12, с. 479]. Журналісту 
неабходна пазбягаць памылак суб’ектыўнасці ўспрымання, асабістай 
прадузятасці, крытычна падыходзіць да агульнапрынятых версій, не 
аддаваць даніну штодзённым догмам. 
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО И МЕДИАСИСТЕМА, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК
За последние 25 лет в России и странах СНГ сложился ряд ключе-

вых актуальных направлений исследований массмедиа, на которых со-
средоточены научные силы. Однако эти годы не привели к созданию 
сколько-нибудь завершенной и сбалансированной целостной теории 


