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сон и др.), персонажей фильмов (Джеймс Бонд, Витто Карлеоне), телесе-
риалов (ряд персонажей «Игры престолов»), эстетизирует и заставляет 
философски осмысливать даже банальности отрывного календаря. 
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ПРАКСІЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Сістэмна ствараючы інфармацыйную карціну свету («гісторыю 

сучаснасці»), журналістыка істотна ўплывае на сацыяльна-палітычныя 
працэсы, садзейнічае фарміраванню грамадскай думкі, маральна-
этычных уяўленняў і светапоглядных арыентацый медыяаўдыторыі. 
З’яўляючыся рэтранслятарам каштоўнасцей соцыуму ва ўсёй іх прад-
метна-зместавай разнастайнасці, яна адначасова можа выступаць і прак-
тычнай сілай, здольнай кансалідаваць нацыю, сацыяльныя групы, – або, 
наадварот, уносіць разлад, дэзарыентоўваць і дэстабілізоўваць. Гэта 
дае падставу разглядаць журналістыку і ў праксеалагічным аспек-
це (ад ст.-грэч. πράξις – дзейнасць), з пункту гледжання дзейснасці і 
эфектыўнасці: яна злучае пазнанне і практыку, гэта сінкрэтычны тып 
сацыяльных адносін.

Нярэдка журналістыка не проста інфармуе, а становіцца ідэйнай, 
ідэалагічнай зброяй. Можна згадаць славутую формулу-афарызм 
У. Леніна з артыкула «З чаго пачаць?», дзе размова ішла пра ства-
рэнне газеты «Искра»: «Газета – не толькі калектыўны прапагандыст 
і калектыўны агітатар, але і калектыўны арганізатар» [1, с. 11]. Ён 
параўноўваў газету з рыштаваннем, што ставіцца вакол будынка, які 
ўзводзіцца, і вызначае контуры пабудовы, палягчае зносіны паміж 
асобнымі будаўнікамі, дапамагае размяркоўваць працу і аглядаць яе 
агульныя вынікі. Створаная газета і сапраўды стала «калектыўным 
арганізатарам» рэвалюцыйных змен у Расійскай імперыі ў пачатку 
ХХ ст., якія «ўзрушылі ўвесь свет» і кардынальна змянілі сацыяльна-
палітычны лад, парушылі традыцыйную маральна-каштоўнасную 
сістэму каардынат усяго грамадства. 

Гісторыя сусветнай журналістыкі пацвярджае: слова – зброя магут-
ная. Так, у час Вялікай французскай рэвалюцыі Ж.-П. Марат з верасня 
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1789 г. выпускаў газету «Парыжскі публіцыст» (Publiciste parisien) пад 
дэвізам «Прысвяціць жыццё ісціне», пазней выданне перайменаваў у 
«Сябар народа» (L’Ami du peuple). Газета змагалася супраць «ворагаў 
свабоды», у лік якіх паступова ўключаліся разам з каралеўскім ася-
роддзем многія буйныя дзеячы рэвалюцыі. Красамоўны прыклад 
слова-зброі дэманстравала штодзённая нямецкая «Рэйнская газета» 
(Rheinische Zeitung), якая выдавалася ў Кёльне з 1 студзеня 1842 г. па 
31 сакавіка 1843 г. Журналістам, а потым і рэдактарам газеты працаваў 
К. Маркс, з выданнем супрацоўнічаў Ф. Энгельс. Газета паступова на-
бывала ўсё больш акрэслены рэвалюцыйна-дэмакратычны кірунак, што 
выклікала рэпрэсіі з боку ўлад і закрыццё выдання. Праз некалькі гадоў 
К. Маркс сумесна з Ф. Энгельсам арганізаваў выпуск вялікай штодзён-
най «Новай Рэйнскай газеты» (Neue Rheinische Zeitung), яна выходзіла 
ў Кёльне з 1 чэрвеня 1848 г. па 19 мая 1849 г. Газета пад рэдактарствам 
К. Маркса падвяргалася пастаянным пераследам, ганенням, цэнзурным 
рэпрэсіям і таксама вымушана была спыніць сваё існаванне. Сімвалічна, 
што апошні нумар быў надрукаваны чырвонай фарбай. Маючы вопыт 
уласнай журналісцкай і рэдактарскай дзейнасці, К. Маркс напісаў шэ-
раг грунтоўных артыкулаў, прысвечаных праблемам журналістыкі і, у 
прыватнасці, свабодзе слова: «Нататкі аб найноўшай прускай цэнзурнай 
інструкцыі», «Дэбаты шостага рэйнскага ландтага (арт. першы)», «Дэ-
баты аб свабодзе друку і аб апублікаванні пратаколаў саслоўнага сходу». 
Гэтыя працы не губляюць актуальнасці і больш чым праз паўтара ста-
годдзя пасля апублікавання. 

Адметныя прыклады праксіялагічнай скіраванасці прэсы добра вя-
домы ў беларускай журналістыцы. Вострай сацыяльна-палітычнай пра-
блематыкай вызначалася першая нелегальная газета на беларускай мове 
«Мужыцкая праўда» (Muzyckaja prauda, друкавалася лацінкай), якую 
выдаваў у 1862–1863 гг. Кастусь Каліноўскі і яго паплечнікі. Магут-
ным голасам нацыянальна-вызваленчага руху сталі першыя легальныя 
беларускамоўныя газеты «Наша доля» (1906) і «Наша ніва» (1906–1915). 
9 жніўня 1917 г. пачала выходзіць легендарная газета «Звязда», якая не 
перапыняла выхаду і ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Праксіялагічны аспект дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі 
актуалізуецца з імклівым развіццём інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій. Можна канстатаваць, што ў гэтых умовах «якасць» 
інфармацыі нярэдка саступае хуткасці яе перадачы. Медыяаўдыторыі 
неабходна дакладная, надзейная інфармацыя, якая дапамагала б 
разабрац ца ў тым, што адбываецца навокал, дазваляла б арыентавац-
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ца ў рэчаіснасці. Паўстае задача павышэння ўзроўню журналісцкага 
майстэрства і агульнага прафесіяналізму супрацоўнікаў медыя. Не-
абходна таксама скіроўваць увагу на прагматычную адэкватнасць (ад 
грэч. pragma – карысць, справа) журналісцкай дзейнасці, улічваць 
ступень успрымання медыятвораў рознымі мэтавымі аўдыторыямі 
СМІ. Праксіялагічны аспект журналістыкі аб’ектывізуе аксіялагічную 
прабле матыку, у тым ліку адвечныя дылемы: свабода творчасці і ан-
гажаванасць, свабода слова і адказнасць, журналістыка «сацыяльнага 
заказу» і журналістыка асобасная, асабовая. Медыяфакт становіцца 
фактам духоўнага жыцця грамадства, пры гэтым варта ўлiчваць, што ме-
дыйная сфера з’яўляецца не толькі індыкатарам, але і каталізатарам гра-
мадскага жыцця; журналістыка можа быць як маральным камертонам 
грамадства, дзейсным фактарам сацыяльнай кансалідацыі і аб’яднання 
нацыі, так і паскаральнікам развіцця негатыўных з’яў.
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БЕЛАРУСКАЯ МАДЭЛЬ  
МІЖНАРОДНАГА ТЭЛЕРАДЫЁВЯШЧАННЯ

У ХХІ ст. глабалізацыя з’яўляецца адной з асноўных тэндэнцый 
у развіцці сучаснага грамадства, прадугледжвае стварэнне адзінай 
міжнароднай эканамічнай, прававой і культурна-інфармацыйнай прасто-
ры і актывізуе супрацоўніцтва паміж краінамі і людзьмі для вырашэння 
агульных праблем. Інфармацыя ў такім выпадку становіцца тым срод-
кам, праз які трансфармуецца інстытуцыйны дызайн публічнай сферы 
і змяняюцца дзейсныя формы самапазіцыянавання і рэалізацыі патрэб 
дзяржавы як паўнавартаснага ўдзельніка глабальных інфармацыйна-
камунікацыйных працэсаў [1]. Ва ўмовах, калі інфармацыйныя аб-
мены з’яўляюцца базай для развіцця палітычных і іншых грамадскіх 
дачыненняў, камунікацыі фарміруюць і фармаціруюць культурна-
палітычную прастору, мадэлюючы і перадаючы яе сутнасць.

Нацыянальная сістэма СМІ прадугледжвае асаблівы від дзейнасці, 
накіраваны на замежную аўдыторыю. Пазіцыянаванне сябе як самастой-
нага актара на міжнароднай арэне – натуральная неабходнасць любой 


