
64                                                                                                 Слова ў кантэксце часу

па стварэнні журналісцкага тэксту. Выказванні кшталту Як гаворыцца, 
свежае паданне, ды вось толькі верыцца з цяжкасцю [праўка: Як ка-
жуць, многа чуецца, ды мала верыцца] прымушаюць рэдактара не толькі 
звяртацца да лексікаграфічных крыніц, але і штодзённа ўдасканальваць 
сваё рэдактарскае майстэрства, вучыцца ў знаных творцаў прыгожа-
га пісьменства і аўтарытэтных даследчыкаў фразеалогіі (І. Лепешава, 
Ф. Янкоўскага, Я. Рапановіча і інш.). І важна свой рэдактарскі досвед 
перадаваць журналістам і чытачам, каб яны не страчвалі сувязі з мовай 
журналісцкага твора і яе невычэрпнай скарбніцай – фразеалогіяй.
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Стыль і дыскурс грунтуюцца на адным падмурку – парадыгме каму-
нікацыі, што дазваляе рэалізаваць даследчую праграму: функцыяна-
ванне масавага інфармацыйнага прадукту выяўляецца праз прызму яго 
сацыяльнага дзеяння і кагнітыўнай сутнасці. Дыскурс арыентуецца на 
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ўстаноўкі дынамічнай, «працэдурнай» стылістыкі. Моўны факт у апош-
няй і анталагічна, і эпістэмічна ёсць прадукт камунікатыўнай дзейнасці. 

Стылістыка пачатку ХХІ стагоддзя перажывае істотныя зме-
ны. Сёння рэалізуецца дзейнасны падыход да тэксту як інструмента 
камунікацыі, асаблівая ўвага звяртаецца на экстралінгвістычныя фак-
тары. Гэта дае падставы гаварыць пра камунікатыўную стылістыку. У 
такім выпадку відавочнай становіцца роля стылістыкі ў станаўленні но-
вай камунікатыўна-кагнітыўнай парадыгмы стылістыкі. Змены ў апош-
няй былі прадбачаны М. Бахціным: «Стылістыка ў большасці выпадкаў 
паўстае як стылістыка пакаёвага майстэрства і ігнаруе сацыяльнае жыц-
цё слова па-за майстэрняй мастака, у прасторах плошчаў, вуліц, гарадоў 
і вёсак, сацыяльных груп, пакаленняў, эпох. Стылістыка мае справу 
не з жывым словам, а з яго гісталагічным прэпаратам, з абстрактным 
лінгвістычным словам на службе ў індывідуальнага майстэрства ма-
стака. Але і гэтыя індывідуальныя і напраўленчыя абертоны стылю, 
адарваныя ад асноўных сацыяльных шляхоў жыцця слова, непазбежна 
атрымліваюць плоскую і абстрактную трактоўку і не могуць вывучацца 
ў арганічным адзінстве з сэнсавымі сферамі твора» [1, с. 73 ]. 

Сёння становіцца відавочным, што ў стылістыцы вылучаюцца новыя 
тэндэнцыі. Пазнанне яе функцыянальнай прыроды дазваляе пашырыць 
дыяпазон даследаванняў, звязаных з уключэннем у стылістычную пра-
блематыку раней нават не ўяўных аспектаў: «З развіццём дыяхранічнага 
аспекту функцыянальна-стылістычных даследаванняў у спалучэнні 
з выкарыстаннем даных і метадаў гнасеалогіі, псіхалогіі, сацыялогіі, 
навуказнаўства і да т. п. ствараецца магчымасць не абстрактна ў агуль-
натэарэтычным плане, а канкрэтна вывучаць праблемы ўзаемадзеяння 
мовы / маўлення і мыслення, розных «тыпаў рацыянальнасці» (або 
стыляў мыслення) у гісторыі развіцця грамадства. Акрамя таго, глы-
бей зразумець і апісаць, напрыклад, законы пабудовы, разгортвання і 
інтэрпрэтацыі сэнсавай структуры навуковага тэксту» [2, с. 63].

Стылістыцы, блізкай да лінгвістычнай семіётыкі і прагматыкі, тэорыі 
маўленчага ўздзеяння і тэорыі моўнага вар’іравання, з інструментарыем 
эстэтычна маркіраванага маўлення, наканавана было знайсці выхад у 
даследаванне супрацьпастаўленых варыянтаў моўнага выказвання, 
дзе фіксуецца адзін і той жа пазамоўны змест, але пры гэтым дадатко-
ва паведамляецца аб адносінах (суб’ектыўная мадальнасць) аўтара да 
камунікатыўнай сітуацыі, да зместу выказвання, да адрасата і самога 
сябе. Стылістычныя варыянты разглядаюцца з пазіцыі адбору слова 
паводле камунікатыўных мэт. Стыліст вывучае цэласныя маўленчыя 
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адзінкі і, несумненна, выходзіць на ўзровень тэксту. У гэтым рэчышчы 
паступова фарміруецца навуковае ўяўленне пра тэкст як дыскурс.

Семантыка дыскурсу не з’яўляецца аўтаномнай, бо недастатко-
ва ведаць толькі значэнні вербальных знакаў. У камунікатыўным акце 
вялікую ролю адыгрывае сумарнае пазнанне свету, становіцца не-
абходным кагнітыўны і сацыяльны аналіз ведаў носьбіта мовы па-
водле ментальных мадэлей. Суб’ектыўнае ўяўленне аб семантычнай 
звязанасці дыскурсу можа вызначацца тым, што такія веды павінны 
быць эфектыўна арганізаваны ў асаблівыя кластары, якія змяшчаюць 
у сабе агульнадаступную для грамадства канкрэтную інфармацыю пра 
стэрэатып-варыянт пэўнай медыяпадзеі.

Чалавек валодае важнай здольнасцю вызначаць, пра што напісаны 
тэкст, ён у стане выявіць і рэзюмаваць даволі складаныя інфармацыйныя 
стратэгіі паведамлення, актывізаваць мадэль рэальнай сітуацыі, якая 
фарміруецца з элементаў сацыяльнага вопыту, іншых крыніц, вывесці 
агульную тэматычную структуру з нейкай канкрэтнай падзейнай 
мадэлі. Аднак ён не можа спраектаваць стылістыку канкрэтнай асо-
бы, якая стварае тэкст, спланаваць матывацыі, што кіруюць дзеяннямі і 
ўстаноўкамі аўтара. Веды, перакананні і ўстаноўкі, іншыя тыпы агуль-
най інфармацыі набываюцца, прымяняюцца ў залежнасці ад розных са-
цыяльных кантэкстаў. 

Медыятэкст – вырашальны паказчык прафесіяналізму журналіста 
ў такіх складніках, як літаратурны талент, эрудыцыя, інтэлект, умен-
не арыентавацца ў інфармацыйным асяродку і спазнаваць яго. Агуль-
напрызнана, што тэкст з’яўляецца выніковым дакументам творчасці, 
своеасаблівым вянцом журналісцкай працы. Арганізацыя яго мае сваю 
спецыфіку.

На стварэнне журналістам тэксту ўплываюць шматлікія факта-
ры. Сярод іх найбольш важнымі з’яўляюцца жанравыя як сукупнасць 
структурна-кампазіцыйных і стылістычных патрабаванняў. Жанр на 
працягу доўгага часу можа захоўваць свае прыметы, спрыяючы ўзнік-
ненню класічных узораў «аўтарскага бачання» свету. Аднак ён не можа 
заставацца статычным, нежывым. У ім выразна прасочваецца час як ад-
люстраванне памяці: у старой форме нараджаецца новае. Напрыклад, 
актуалізаваны ў савецкую эпоху жанр перадавога артыкула «вымуша-
на пераўтварыўся» ў аўтарскую калонку (калумну), якая адлюстроўвае 
аўтарскі погляд на праблему ці важную для рэдакцыі тэму. За гэтым 
фактам стаялі не толькі сацыяльныя зрухі ў грамадстве, але і змены 
ў свядомасці аўдыторыі, якой замест гатовых ідэалагічных устано-
вак прапануецца канкрэтнае меркаванне: з’яўляецца права на выбар 
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інфармацыі. Гэты працэс звязаны з дыскурсіўнымі стратэгіямі, што 
вядуць да самых нечаканых метамарфоз. Пабудова тэксту і працяканне 
інфармацыйнага працэсу набылі ярка выражаны тэхналагічны характар. 
Гэта дыктуе свае нормы, сваю перцэптыку і разнастайнасць навінавых 
патокаў. Адсюль «шматмернае спалучэнне, перасячэнне і ўзаемадзеянне 
метадаў журналісцкага пазнання, рэпарцёрскага пошуку, прыёмаў дас-
ледавання, і менавіта ў гэтых, схаваных у глыбіні радка, узаемадзеян-
нях выяўляюцца многія «сакрэты» эвалюцыі традыцыйных жанравых 
форм» [3, с. 89].

Працэс пазнання тэксту, яго вытворчасць, планаванне і праектаван-
не грунтуюцца на асноўным пастулаце медыятэкставай рэалізацыі – 
на цеснай звязанасці вербальнага акта і сацыяльнага дзеяння. Напры-
клад, публіцыстычныя тэксты адрозніваюцца незвычайнай шыры-
нёй тэматыкі, яны могуць тычыцца любой тэмы, якая трапіла ў цэнтр 
грамадскай увагі. Гэта натуральным чынам уплывае на журналісцкае 
маўленне: узнікае неабходнасць уключацца ў сферу спецыяльнай 
лексікі, якая патрабуе тлумачэнняў, а часам і разгорнутых каментарыяў. 
У той жа час шэраг тэм пастаянна знаходзіцца ў полі зроку грамадскай 
увагі. Лексіка, якая адносіцца да гэтых тэм, набывае публіцыстычную 
афарбоўку. Фарміруецца пласт маўленчых адзінак, характэрных для 
публіцыстычнага стылю, камунікатыўная прызначанасць іх цэнтруе 
ўзнікненне своеасаблівых тэзаўрусаў. Апошнія вызначаюцца не жан-
рава і не функцыянальна, а сацыяльнай абумоўленасцю камунікацыі, 
якая становіцца важным механізмам у станаўленні індывіда як асобы, 
правадніком ментальных установак соцыуму. Можна казаць, што ў ролі 
сацыяльнага працэсара журналісцкі тэкст служыць фарміраванню думкі 
ў цэлым, выконваючы пры гэтым функцыю інтэграцыі стратыфікаванага 
соцыуму.

Структурныя адзінкі мовы, уступаючы ў сістэмныя адносіны адна з 
адной, набываюць функцыянальную афарбоўку, раскрываюць магчы-
масць праявы моўнага знака ў лінгвістычнай карціне свету. Калі звяз-
насць і цэласнасць тэксту як структурнай адзінкі маўлення прыцягвалі 
ўвагу даследчыкаў ХХ стагоддзя, то тэкст як фрагмент рэчаіснасці 
выклікае цікавасць даследчыкаў нашых дзён. Можна сказаць, што дасле-
даванне моўных адзінак на працягу двух апошніх стагоддзяў эвалюцыя-
навала ў вектары ад слова да складанага сінтаксічнага цэлага (звышфра-
завага адзінства, празаічнай страфы), што ў выніку прывяло да асноўнай 
цікавасці лінгвістыкі – тэксту. Гэтае паняцце сёння ўзбагачаецца новым 
зместавым напаўненнем, пераўвасабляючыся ў адно з цэнтральных 
паняццяў шматлікіх навуковых кірункаў – дыскурс.
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Журналіст, ствараючы тэкст, у пэўнай ступені залежыць ад такіх 
фактараў, як маштаб праблемы, фактычны матэрыял, аператыўнасць 
(анталагічныя фактары); канстатацыя, інтэрпрэтацыя, сцвярджэн-
не або адмаўленне (мэтавыя фактары); жанр, памер, ілюстрыраванне, 
размяшчэнне на газетнай паласе, кампазіцыя (фактары, звязаныя з 
формай і знешнімі параметрамі тэксту). Публіцыстычны тэкст як 
вынік журналісцкай дзейнасці падуладны фактарам тэкстаўтварэння, 
інтэгруючых разрозненыя моўныя сродкі у звязанае цэлае. Яны (фак-
тары) абумоўліваюць адбор і камбінацыі моўных сродкаў і дзеляцца 
на аб’ектыўныя, што дзейнічаюць пры арганізацыі любога тэксту, і 
суб’ектыўныя, якія рэгламентуюць вытворчасць асобных тэкстаў. Да 
аб’ектыўных тэкстаўтваральных фактараў адносім: 1) моўную норму, 2) 
функцыянальны стыль, 3) фактычную сітуацыю (фрагмент рэчаіснасці, 
адлюстраваны ў тэксце) і звязаны з ёй сэнс, 4) функцыянальна-сэн-
савы тып маўлення; да суб’ектыўных – 1) характар сітуацыі; 2) асобу 
аўтара, яго светапогляд, канцэпцыю (рэдакцыі); 3) характар персанажаў, 
4) камунікатыўна-эстэтычную накіраванасць твора, 5) «прысутнасць» 
аўтара ў тэксце (аўтарскае «я»). Пералічаныя абставіны з’яўляюцца 
экстралінгвістычнымі і маюць універсальны характар. Напрыклад, 
суб’ектыўныя фактары 2) і 3) мала актуалізаваны ў публіцыстычным 
тэксце (хаця могуць актывізавацца ў групах пэўных жанраў). 

Вылучаюцца таксама ўнутраныя тэкстаўтваральныя фактары, і 
іх шмат. Назавём толькі тыя, якія рэдуплікуюцца экстралінгвістычна: 
выбар сродкаў намінацыі і сінтаксічных канструкцый, карэкціроўка 
стылістычнага рэгістра, вызначэнне формы зносін, кагерэнтнасць 
моўных адзінак, лексіка-семантычная і тэматычная ўніфікацыі, 
актуалізацыя семантычнага суб’екта і інш. 

Сучасныя СМІ дамінуюць на ўсіх узроўнях структуры соцыуму, 
фарміруючы такім чынам медыядыскурс, у якім пададзена карціна све-
ту – спецыфічны спосаб успрымання, інтэрпрэтацыі падзей і з’яў; пад-
мурак, абапіраючыся на які чалавек дзейнічае ў свеце. 

Такім чынам, у каардынатах журналістыкі дыскурс выступае перш 
за ўсё ў падзейным аспекце, як «маўленне – мэтанакіраванае сацыяль-
нае дзеянне» і паўстае ў якасці сферы спецыфічнай сацыякультурнай 
дзейнасці, заснаванай на структурах-сцэнарыях, выпрацаваных прак-
тыкай зносін, узаемадзеяннем грамадства са СМІ. Медыядыскурс ёсць 
дынамічны выразнік убачанага журналістам свету, кагнітыўнай сутнас-
цю якога з’яўляецца магчымасць прайгравання аўтарам эстэтычных, 
камунікатыўных і сацыяльна арыентаваных задум. Прымаючы пад ува-
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гу тэзіс пра тое, што публіцыстычны твор ёсць персаналізацыя падзей 
рэчаіснасці, выяўленне жыццёвых універсалій, можна сцвярджаць: у 
журналістыцы знойдзены ключ да разумення спецыфікі ментальнасці, 
прыроды арганізацыі разумова-маўленчай дзейнасці грамадства інфар-
мацыйнай эпохі.
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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÉ ÑÒÀÒÓÑ ÒÅÊÑÒÎÂ ÑÌÈ
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎ-ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ 

ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ
Речевой практикой СМИ мы называем деятельность средств массо-

вой информации (печати, радио, телевидения), выражающуюся в соз-
дании идеологически ориентированных текстов. Полагаем, что из двух 
функций, информационной и воздействующей, функция воздействия 
является приоритетной. Информирование в СМИ подчинено идеологи-
ческим задачам.

От СМИ как субъекта речи, производителя идеологической речевой 
продукции, следует отличать СМИ как среду коммуникации, где могут 
существовать, функционировать и другие виды речевой продукции, по 
природе своей не являющиеся продуктами деятельности средств массо-
вой информации. Сюда следует отнести показываемые по телевидению 
художественные фильмы, трансляции спектаклей, концертов. Газеты и 
журналы печатают тексты законов, постановления правительства, про-
изведения художественной литературы и т. д.

Разумеется, сам факт их появления в СМИ придает им тот или иной 
идеологический подтекст, но генетически они с системой СМИ не свя-
заны.

Важнейшая особенность речевой практики СМИ заключается в том, 
что ее деятельность вписана в координаты социального пространства-


