
264                                                                                                         Журналістыка-2017

Для пашырэння аўдыторыі, прыцягнення да выдання новых 
чытачоў рэдакцыйнай калегіі газеты беларусаў Латвіі «Прамень» 
можна рэкамендаваць стварыць анлайнавую версію выдання, не 
абмяжоўваючыся размяшчэннем у адпаведным раздзеле сайта Саюза 
беларусаў Латвіі PDF-файла з вёрсткай чарговага нумара. Гэта можа 
быць як асобная платформа, так і старонка на сайце Саюза беларусаў 
Латвіі, дзе матэрыялы самой газеты будуць толькі часткай кантэнту, 
які можа быць пашыраны за кошт допісаў чытачоў, публікацыі відэа- 
і аўдыяфайлаў і г. д. Такая платформа ў перспектыве можа развіцца 
ў паўнавартасны анлайнавы сродак масавай інфармацыі, прыносіць 
камерцыйны прыбытак за кошт платнага кантэнту, размяшчэння 
рэкламных блокаў і паведамленняў.

Літаратура
1. Беларускі і беларусаведны друк на Захадзе / склад. Зора і Вітаўт Кіпелі. – 

Нью-Йорк : Беларускі інстытут навукі і мастацтва, 2003. – 582 с.
2. Да беларусаў Латвіі // Прамень : газета беларусаў Латвіі. – 1994. – 24 снеж. – С. 1.
3. Коваль, В. У. Беларускамоўныя перыядычныя выданні дыяспары – важныя 

гістарычныя крыніцы / В. У. Коваль // Кніжная культура Беларусі : матэрыялы 
XII міжнар. кнігазнаўчых чытанняў, Мінск, 7-8 крас. 2016 г. / Нац. бібліятэка 
Беларусі ; [складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша]. – Мінск : НББ, 2016. – 
С. 239–242.

4. Олесава, І. Газета «Прамень» – летапіс беларускай дыяспары Латвіі / 
І. Олесава // Саюз беларусаў Латвіі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : 
http://belorus.lv/?p=939. – Дата доступу : 18.09.2016.

5. Kipel, V. Belarusian publishing in the West / V. Kipel, Z. Kipel. – New York : 
Belarusian Institute of Arts and Sciences ; Warsaw : Polish Academy of Sciences, 
Institute of Slavic Studies, 2006. – 841 p.

Віктар Іўчанкаў
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ПРАГМАТЫЧНЫ І КАГНІТЫЎНЫ АСПЕКТЫ  
ВЫВУЧЭННЯ МЕДЫЯТЭКСТУ ЯК ДЫСКУРСУ

Мэтавае прызначэнне перыядычнага выдання – паведаміць, пра-
інфармаваць і паўздзейнічаць, паўплываць на чытача. Для выканання 
адпаведных функцый медыятэкст мае комплексны арсенал спосабаў і 
прыёмаў, накіраваных на дасягненне значанага ўплыву рэпрадуцэнта на 
рэцыпіента. Такім чынам пастулюецца заканамерная цікавасць да функ-
цыянавання вербальных знакаў у маўленні, што на сёння з’яўляецца 



Медыялінгвістыка і рэдагаванне                                                                                265

прадметам прагматыкі. У канцы 30-х гадоў ХХ стагоддзя Ч. Морыс, 
разглядаючы навакольны свет як суму знакаў, выдзеліў з семіётыкі 
семантыку, якая вывучала адносіны знакаў да аб’ектаў, сінтактыку – 
галіну навуковага інтарэсу пра міжзнакавыя адносіны і прагматыку, 
якая даследуе адносіны да вербальных знакаў, тэксту іх вытворцаў 
і стваральнікаў. Фарміраванне прагматыкі як галіны лінгвістычных 
даследаванняў пачынаецца з другой паловы мінулага стагоддзя пад 
уплывам ідэй Ч. Пірса, логіка-філасофскіх тэорый маўленчых актаў 
Дж. Осціна, Дж. Сёрля, З. Вандлера, прагматычнай тэорыі значэння 
П. Грайса, тэорый рэферэнцыі Л. Лінскага, П. Стросана.

Паводле тэорыі маўленчых актаў у якасці асноўных адзінак чала-
вечай камунікацыі выступаюць не асобныя словы, сказы, а шматпла-
навыя па сваёй пабудове і вытворчасці пэўныя маўленчыя дзеянні 
(лакуцыі), якія выступаюць у якасці носьбітаў вызначаных пэўнымі 
ўмовамі камунікатыўных заданняў (ілакуцый) і накіраваны на дасягнен-
не камунікатыўна-ўплывовага эфекту (перлакуцый). Роля выведзеных 
паводле гэтай тэорыі пастулатаў у дыскурсным аналізе даволі вялікая. 
Дж. Сёрль дадае яшчэ адзін план – прапазіцыянальныя акты, якія па-
дзяляюцца на акты рэферэнцыі (адносіны да свету) і акты прэдыкацыі 
(выказванні пра свет). Асноўная ўвага распрацоўшчыкаў тэорыі 
маўленчых актаў прыпадае на апісанне структуры ілакутыўных актаў 
і іх класіфікацыі. Генералізуецца класіфікацыя, прапанаваная Дж. Сёр-
лем: асертывы (рэпрэзентатывы), задача якіх паведаміць пра становішча 
спраў і падаць мяркуемую ісцінасную ацэнку; дырэктывы як пабуджэн-
не адрасатаў да пэўных дзеянняў; камісівы як паведамленне пра ўзятыя 
на сябе пэўныя абавязацельствы; экспрэсівы як выражэнне пэўнай 
псіхічнай пазіцыі ў адносінах да канкрэтнай сітуацыі; дэкларатывы, за-
дача якіх паказаць на ўстанаўленне новага становішча спраў [2].

Адрозніваюцца прамыя (першасна перфарматыўныя) і непрамыя 
(пабочныя) маўленчыя акты. Прадметам апісання становяцца моўныя 
сродкі, у якіх выражаюцца ілакутыўныя мэты і функцыі, а таксама 
ўмовы камунікацыі. Аналізуецца паспяховая (удалая) рэалізацыя адпа-
ведных ілакутыўных актаў (правілы прапазіцыйнага зместу). Дж. Сёр-
лем і Д. Вандэрвекенам распрацоўваецца ілакутыўная логіка [1]. 
Набыткі вучоных спрыяюць пранікненню кагнітыўных маўленчых тэо-
рый у практыку дыскурснага аналізу.

Такім чынам, семантычна арыентаваны і прагматычна арыентаваны 
напрамкі ў сучаснай тэорыі маўленчых актаў цесна змыкаюцца з ды-
скурсным аналізам. Даследаванне структуры маўленчых актаў прад-
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прымаецца з пазіцый генератыўнай семантыкі Джэралда М. Сейдака, 
мадыфікацыі ў рэчышчы таксаноміі маўленчых актаў і іх трактоўка шы-
рока вывучаюцца ў працах Д. Вундэрліха, Т. Балмера, В. Брэненштуля, 
Д. Вандэрвекена, Д. Версурэна, М. Бірвіша, Ж. Факанье, Ф. Рэканаты, 
Ф. Кіфера, В. Мотча, З. Вендлера, А. Вежбіцкай, Г. Пачапцова, Ю. Апрэ-
сяна, М. Нікіціна і інш. Кола праблем, якія ўваходзяць у рэчышча тэорыі 
маўленчых актаў, паказвае, наколькі моцны ўплыў яна мае на развіццё 
камунікатыўнай лінгівістыкі, дыскурснага аналізу, канверсацыйнага 
аналізу (асабліва на станаўленне нямецкай школы – аналізу размовы). 
На сёння тэорыя маўленчых актаў уключаецца ў лінгвістычную прагма-
тыку. Гэта дало грунт для ўключэння метадалогіі і дэфінітыўнага апа-
рату апошняй у дыскурсны аналіз і кагнітыўную лінгвістыку.

Згадаем, што асноваўкладальнікі дыскурснага аналізу пачыналі 
з даследавання тэкстаў праз прызму структуралізму (асемантыч-
ны дыстрыбуцыяналізм З. Харыса), трансфармацыйнай граматыкі, 
фармальна-лінгвістычнай логікі (кагерэнцыя і кагезія І. Гальперына). Ды-
скурсны аналіз на пачатку свайго станаўлення супадае з па-структуралісцку 
арыентаванай граматыкай тэксту і нараджаецца ў лінгвістыцы тэксту. 
Не падлягае сумненню, што ў сваім сучасным праяўленні ён складва-
ецца на базе функцыянальна-лінгвістычных плыняў, на што натураль-
ным чынам паўплывалі вучэнне пра камунікатыўна-прагматычныя 
мадэлі мовы і ідэі кагнітыўнай навукі. З гэтага часу ўвага даследчыкаў 
трывала праглядаецца ў аналізе дынамічнага характару дыскурсу не як 
статычнай камунікатыўнай з’явы, а як дынамічнага працэсу канстру-
явання маўленчай рэчаіснасці рэпрадуцэнтам / журналістам і працэсаў 
інтэрпрэтацыі рэцыпіентам /  «чалавекам успрымальным» (Д. Браўн і 
Д. Юл, Т. А. ван Дэйк). У полі пераважнай даследчай цікавасці апынуліся 
пытанні ўліку пры аналізе прагматычных фактараў і кантэксту дыскур-
су (рэферэнцыі, імплікатуры, прэсупазіцыі), кантэксту сацыякультурнай 
сітуацыі, ролі топіка і тэмы, інфармацыйнай рэляцыі (тэматычнае – рэма-
тычнае), кагезіі і кагерэнцыі, канвенцыянальных ведаў (фрэймы, скрып-
ты, сцэнарыі, схемы, ментальныя мадэлі і інш.).

Прагматычная суаднесенасць медыятэксту з дыскурсам яўна вы-
ражаецца ў псіхалінгвістычнай сутнасці ўспрымання апошняга і 
яго экстралінгвістычным характарам. Гэта паспрыяла вызначэнню 
тэндэнцыі развіцця мовазнаўства – ад устанаўлення правілаў фармаль-
най граматыкі, якая апісвае ўнутраную, іманентную структуру мовы, да 
выяўлення агульных стратэгій вытворчасці і разумення дыскурсу, да па-
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будовы тэорыі карыстання мовай на дзейнасным грунце. У цэнтры ўвагі 
аказваецца не толькі мова ў непарыўным адзінстве формы і субстанцыі, 
але і адзінства мовы і чалавека – дзейснага ў рэальным свеце, які пазнае 
і думае, кантактуе з сабе падобнымі. 

Статычная лінгвістыка ў пазнанні мовы ішла раней ад моўных 
фактаў, тады калі дзейнасная (дынамічная) лінгвістыка (перш-наперш 
у выглядзе прагматыкі) ідзе ад чалавека, яго камунікатыўных мэтаў, ад 
камунікатыўных сітуацый, у якіх галоўным суб’ектам ён з’яўляецца, 
выступае ў якасці або ініцыятара, маўленчага лідара, або ў пацыенснай 
ролі. Тады даследчык мае прастору для новага погляду на змест моўнага 
факта. Такім чынам, дынамічны пачатак закладзены, хутчэй за ўсё, не ў 
гатовым тэкставым прадукце, арганізаваным па законах маўлення, а ў 
актах інтэрпрэтацыі тэксту яго чытачом або даследчыкам. Ідучы ад тэк-
сту, даследчык спрабуе рэканструяваць тую (таксама дынамічную) прад-
метную і кагнітыўна-камунікатыўную сітуацыю, у якой мог узнікнуць 
той ці іншы публіцыстычны твор.

Дыскурсны аналіз арыентуецца на ўстаноўкі дзейнаснай парадыг-
мы. Мова ў ёй і анталагічна, і эпістэмічна ўключаецца ў чалавечую 
дзейнасць, у якой з’яўляецца адным з найважнейшых яе інструментаў і 
найкаштоўнейшым прадуктам.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
В процессе создания текстов журналисты, публицисты прибегают 

к поиску эффективных экспрессивных средств, которые не только бы 
интересовали читателя, но и активизировали его познавательный по-
тенциал, привлекали к совместному творческому осмыслению бытия. 
Одним из таких приемов является использование в журналистских про-
изведениях фрагментов текстов, известных выражений, символов и т. д., 
которые создают определенные имплицитные контексты, кодируя ин-
формацию.


