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ТЭОРЫЯ: ПРАБЛЕМЫ, ТЭНДЭНЦЫІ 
І ПЕРСПЕКТЫВЫ 

В. І.  І ў ч а н к а ў
КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ ЖУРНАЛІСТА: 

СМІ ЯК КАТАЛІЗАТАР МОЎНЫХ ТЭНДЭНЦЫЙ 
І ЗАКАНАМЕРНАСЦЕЙ

Моўная сітуацыя Беларусі (лінгвагеаграфічнае адзін-
ства ідыёмаў) вызначаецца наяўнасцю дыгласіі, што 
склалася гістарычна. Рэспубліканскія СМІ наглядна 
адлюстроўваюць функцынаванне роднай i рускай мовы 
на тэрыторыi нашай краіны. Такое становішча спраў спа-
раджае шмат праблем, у вырашэнні якіх удзельнічаюць 
дзяржаўныя структуры, навуковыя і грамадскія арга-
нізацыі, вучоныя і пісьменнікі, журналісты. Адзінства 
поглядаў на гэту праблему існуе – дзяржаўнае двухмоўе 
не з’яўляецца «гістарычнай раскошай», а «адказным аба-
вязкам». Вастрыню пастаўленых гісторыяй пытанняў 
беларускае грамадства адчувае гэтак даўно, роўна як бе-
ларус шукае шляхі свайго самавызначэння. Дыгласія як 
функцыянаванне разнавіднасцей адной і той жа мовы 
(проціпастаўленасць «высокага» і «нізкага», напрыклад, 
суіснаванне старарускай і царкоўнаславянскай моў, што 
прывяло да кніжна-пісьмовай традыцыі фарміравання 
літаратурнай мовы; суржыка і літаратурнай фомы 
ўкраінскай мовы; трасянкі і існаванне дзвюх – рускай і бе-
ларускай – літаратурных форм зносін у нашай краіне) можа 
спараджаць так званую ўнутрымоўную інтэрферэнцыю, 
калі элементы адной формы, напрыклад, суржыка ці 
трасянкі, пранікаюць у літаратурныя мовы. Сродкі ма-
савай інфармацыі, мова якіх па сваім прызначэнні 
павінна быць апрацаванай і з’яўляцца функцыяналь-
най разнавіднасцю публіцыстычнага стылю, актыўна 
ўдзельнічаюць у фарміраванні разумова-маўленчай 
дзейнасці грамадства, асабліва гэта стала адчувальным 
у IT-эпоху. Інтэрферэнцыя як актыўны рухавік моўных 
кантактаў і вынік узаемапранікненняў на фанетычным, 



4

семантычным, граматычным, стылістычным, а таксама 
ўнутрымоўным узроўнях прыводзіць да незаўважных на 
першы погляд сістэмных зрухаў у мове – да ізамарфізму як 
невыпадковага падабенства не толькі асобных элементаў, 
а і ўсёй білінгвіяльнай сістэмы. 

Сучасная беларуская літаратурная мова не мела 
прамой пераемнасці са старабеларускай (па рускіх кры-
ніцах – заходнярускай) мовай, якая функцыянава-
ла ў якасці афіцыйнай у Вялікім Княстве Літоўскім ў 
ХІІІ–ХVII стст. Апошняя была выцеснена польскай мовай, 
у выніку чаго ўзнік часавы разрыў паміж старабеларускай 
і новай беларускай літаратурнымі мовамі. Сёння слушна 
заўважаецца: новая беларуская літаратурная мова ўзнікае 
на іншай аснове, якая не дазваляе разглядаць яе развіццё 
ад старабеларускай як непарыўны працэс. Асноўным 
формаўтваральным фактарам беларускай літаратурнай 
мовы можна лічыць узвышэнне статусу народнай мовы да 
ўзроўню літаратурнай. Гэтым яна супрацьпастаўлялася 
старабеларускай мове, якая была сфарміравана ў рэчыш-
чы царкоўнаславянскай традыцыі. Новая беларуская 
літаратурная мова на пачатку свайго развіцця адчувае 
істотны польскі ўплыў, значная колькасць яе носьбітаў 
была звязана з польскай культурай і з каталіцтвам. Даволі 
паказальнай з гэтага гледжання выглядае дыскусія 
1909 года паміж «часопісам для народа» «Крестьянинъ» і 
«Нашай Нівай». У артыкулах «Самоучитель польскаго язы-
ка» (Крестьянинъ. № 26, 08.07.1909), «Нашей НівѢ» (Кре-
стьянинъ. № 29–30, 28.07.1909), «Паны обидѢлись» (Кре-
стьянинъ. № 31–32, 28.08.1909) «О книжномъ бѢлорусскомъ 
языкѢ» (Крестьянинъ. № 38–39, 14.11.1909) і інш. вы-
данне Віленскага таварыства «Крестьянинъ» выступае 
катэгарычна супраць нават самога паняцця беларускай 
літаратурнай мовы і выказвае сваю пазіцыю наступным 
чынам: «Мы всегда считали эту затѢю нелѢпой и видѢли 
въ ней только уловку польскихъ патріотовъ постепенно 
прививать нашему сельскому населенію польскій язык» 
(Крестьянинъ. № 38–39, 14.11.1909). «Тая акалічнасць, – 
пісаў аўтар названага выдання Цярэнцій Бажэлка, – што 
розныя польскія таварыствы і арганізацыі звычайна вы-
ражаюць жаданне распаўсюдзіць асвету сярод палякаў, 
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маларосаў і беларусаў на роднай мове кожнай народнасці 
(акарамя, рускай, канечне), як нельга лепш паказвае, 
што кніжная беларуская мова не толькі не ўяўляе неча-
га супраціўнага паланізатарскай дзейнасці палякаў, але 
яна яшчэ ім на карысць, асабліва ў той арфаграфічнай 
пастаноўцы, у якой яна з’яўляецца цяпер» (Крестьянинъ. 
№ 38–39, 14.11.1909). Барацьба думак працякала ў 
з’едлівай, часам, абражальнай форме. Выкрываліся палякі, 
што закінулі вуду «въ мутныя воды Россійской Имперіи въ 
надеждѢ подцѢпить на крючокъ рыбицу – Бѣлоруссію» 
(Крестьянинъ. № 26, 08.07.1909). Прайшло больш за сто 
гадоў, памянялася моўная сітуацыя, трансфармаваліся 
польска- і рускаінтэрферэнтныя ўплывы, першы з іх стаў 
відавочна агрэсіўным. Нягледзячы на гэта патэнцыял 
інфармацыйнага кантэнту Беларусі паступова нарошч-
ваецца, што звязана са з’яўленнем новых тэлеканалаў, 
аптымізацыяй рэдакцый і стварэннем медыяхолдынгаў. 

Ва ўмовах функцыянавання дзвюх блiзкароднасных 
моў інтэрферэнцыя стала пашыранай з’явай у руска-
моўных беларускiх выданнях, праяўленне якой знiжае 
маўленчую культуру. Укаранёны ў даследчую практыку 
функцыянальны аспект разгляду моўных фактаў зрабіў 
магчымым выявіць «паводзіны» жывога слова і адме-
жаваць у яго выкарыстанні ненарматыўнае, памылко-
вае. Нарматыўнасць мовы заўсёды была паказчыкам яе 
развіцця, духоўнай культуры нацыі. 

Норма фарміруецца ў выніку сацыяльна-гістарычнага 
адбору з суіснуючых слоў і форм, якія зафіксаваны ў 
моўнай плыні, больш распаўсюджаных, агульнапрыня-
тых. Яны і павінны мацаваць фундамент нацыяналь-
най літаратурнай мовы. Вядома, што норме характэр-
на сістэмнасць і глыбокая сувязь са структурай мовы. 
Мова ж – з’ява дынамічная, і гэта не можа не адбіцца 
на стабільнасці, гістарычнай абумоўленасці нормы. Вон-
кавыя фактары (экстралінгвістычны ўплыў) і чыста 
моўныя заканамернасці, тэндэнцыі развіцця фанетыч-
най, лексічнай, граматычнай сістэм вызначаюць змены 
літаратурнай нормы. 

Канец ХХ ст. быў азнаменаваны якаснымі зменамі яе 
ў бок дэмакратызацыі. Сёння становіцца надзвычай важ-
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ным правядзенне актыўна граматычных інтэрпрэтацый 
ужывання форм слова і высвятленне яго лексічнай 
правамернасці. Публіцыстычны тэкст дае прастору для 
адшліфоўкі мовы, апрацоўкі стылістычнай маркіраванасці 
слова. Мяняецца накіраванасць публіцыстычнага тэк-
сту, трансфармуюцца камунікатыўныя ўстаноўкі жур-
наліста. Характэрнай рысай сучаснай вербалістыкі ста-
новіцца журналістыка думак, меркаванняў, што дыкту-
ецца ўкараненнем ў маўленчую дзейнасць ІТ-патокаў. 
Адсюль завостраная палемічнасць, высокая ступень ацэ-
начнасці і дыялагічнасці, у чым рэалізуецца так званы 
персуазіўны аспект. Уцягненне чытача ў публічны дыя-
лог; атрактыўнасць газетнай мовы адбіваецца на ўсёй 
структуры газетнага тэксту і на сінтаксічных структурах 
яго пабудовы. Сэнс гэтых змен наглядаецца ва ўзмацненні 
інфармацыйнай накіраванасці загалоўкаў. 

Мяняецца таксама роля і кампазіцыйная рэлевант-
насць частак газетнага тэксту: асноўнай часткі, загалоўка 
і падзагалоўка. Апошнія актуалізуюць, камунікатыўна 
развіваюць, семантычна ідэнтыфікуюць інфармацыю, па-
дадзеную ў загалоўку: «Купляйце беларускае! Сучасная 
касметалогія патрабуе ад стваральнікаў касметыч-
ных прэпаратараў «рэвалюцыйных» падыходаў» (Звязда), 
«Дарагія мае старыя... Яны сустрэліся, «размяняўшы» 
восьмы дзесятак. І закахаліся, як маладыя...» (Звязда), 
«Сколько стоит процент прироста? Выговор пра-
вительству: против, воздержался?» (Рэспубліка), «Па-
нацея становится ядом. Справятся ли белорусские 
фармацевты с нашествием «акул» мирового рынка?» 
(Рэспубліка), «Глубина сопротивления. Взгляд на ту 
сторону чеченского фронта» (СБ. Беларусь сегодня). 

Кампазіцыйная пабудова матэрыялу, у якім значнае 
месца адводзіцца падзагалоўку, можа стаць вызначаль-
най рысай манеры выдання, як, напрыклад, гэта ўласціва 
газеце «Рэспубліка», тады калі «Народная газета» з нізкай 
частотнасцю выкарыстоўвае іх, аддаючы перавагу пад-
водцы. Зрэдку ў апошняй камбінуецца трохэлементная 
падача матэрыялу. Уласна канструктыўную ролю мак-
сімальнага інфармацыйнага напаўнення выконвае за-
галовак ў газетах «Звязда» і «СБ. Беларусь сегодня», дзе 
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менавіта яму адводзіцца дамінантная роля ў актуалізацыі 
ўвагі чытача. У цэлым заўважаецца тэндэнцыя да афарм-
лення загалоўкаў сучасных газет прэдыкатыўнымі кан-
струкцыямі, у адрозненне ад дамінавання намінатыўнага 
афармлення іх у мове СМІ савецкага часу.

У сінтаксісе асноўнай часткі тэксту ўзрастае колькасць 
мадальных і аўтарызаваных канструкцый, прычым іх 
колькасць даволі высокая нават у тэкстах такіх жанраў, 
як заметка і рэпартаж. Вядома, што мадальныя словы вы-
значаюць пазіцыю, пункт гледжання суб’екта на адносіны 
маўлення да рэчаіснасці, яны выражаюць ацэнку ў вы-
казанай думцы або спосаб яе падачы. У такім выпадку 
суб’ектыўная кваліфікацыя паведамлення відавочная, 
таму што ў ім яўна выяўляецца характар камунікатыўных 
мэтавых установак (сцвярджэнне – пытанне – пабуджэнне); 
супрацьпастаўленне па прымеце ў напрамку «сцвярджэн-
не – адмаўленне»; градацыя значэнняў ў дыяпазоне  «рэ-
альнасць – ірэальнасць» (рэальнасць – гіпатэтычнасць/да-
пушчэнне – ірэальнасць); розная ступень упэўненасці адра-
санта ў верагоднасці выказанай ім думкі пра рэчаіснасць. 
Маем праяўленне суб’ектыўнай мадальнасці, якая рэалізуе 
знешне схаваную, імпліцытную пазіцыю журналіста, які 
не жадае праяўляць сваю рэакцыю на рэчаіснасць адкры-
та, але на гэта паказваюць мадыфікатары асноўнай ма-
дальнай кваліфікацыі, ствараючы ў мадальнай іерархіі 
выказвання кваліфікацыю «апошняй інстанцыі» – непры-
міральнай пазіцыі, як таго патрабуе карпаратыўны інта-
рэс выдання. У такім выпадку на перыфірыі выказвання 
ўзнікае імітацыя дадатковага семантычнага ядра, што 
стварае эфект поліпрэдыкатыўнасці паведамлення. 

Сукупнасць мадальных і аўтарызаваных канструкцый 
у дачыненні да мэтавых установак матэрыялу спараджае 
патрэбу змяніць афармленне і размеркаванне традыцый-
ных жанраў газетных публікацый, абвастрае пытанне аб 
змяшчэнні межаў паміж імі. Адсюль узрастае доля ўвагі да 
розных спосабаў аўтарызацыі газетнага тэксту (ад ацэнач-
най і мадальнай лексікі да сінтаксічных канструкцый аба-
гульняльнага тыпу: «што ёсць што, што лічыцца чым, што 
разглядаецца ў якасці чаго», «што прызнаюць чым», «што 
называюць чым» і г.д.). Публіцыстычны тэкст сучаснасці 
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апелюе да такіх якасцей, як іранічнасць, самаіронія, скепсіс 
і крытычнасць ва ўспрыманні і супастаўленні інфармацыі, 
нецярпімасць да катэгарычнай ацэначнасці, а таксама да 
здольнасці адзначаць эстэтычнае афармленне маўлення. 
Культывуецца разумова-маўленчая разняволенасць адра-
сата тэлемаўлення. Мяняецца роля суаднесенасці рускіх 
пісьмовага і вуснага элементаў. Так, адбываецца энергічнае 
пераключэнне моўнай асобы з пісьмовых тэкстаў на тэк-
сты медыя, што гучаць з тэлеэкрана. Сучасныя спажыўцы 
масавага інфармацыйнага прадукту вылучаюцца ўспры-
мальнасцю да вобразнай катэгарызацыі рэчаіснасці, да 
метафарычнай структурызацыі новага ведання пра свет. 
Рэгулярная «трэніроўка» ўвагі да семантычнага патэнцыя-
лу метафар, што праяўляецца ў недавыказанасці, намёку, 
звароце да алюзіі і гульні з сумежнымі сэнсамі, прыводзіць 
да ўзмацнення канататыўнасці моўнай свядомасці, 
якая становіцца прэцэдэнтна арыентаванай. Названыя 
тэндэнцыі развіцця сучаснага публіцыстычнага твору 
часам набываюць выгляд рафінаванай формы падачы 
матэрыялаў, і не ў межах аднаго матэрыялу, а ў канцэпцыі 
ўсяго выдання.

Зыходзячы са спецыфікі праяўлення пазамоўнага па-
чатку ў публіцыстычным тэксце трэба адрозніваць кам-
паненты экстралінгвістычнай карціны функцыянаван-
ня тэксту у наступным ракурсе. Тэкст можа стварацца 
журналістам сітуатыўна, у пэўнай сацыяльна абумоўленай 
сітуацыі, культураспецыфічнай у сваім праламленні на 
свядомасць грамадства і гістарычна адзначанай. Факта-
ры тэкстаўтварэння і экстралінгвістыка журналісцкай 
дзейнасці выразным чынам люструюць камунікатыўнае 
лідарства стваральніка публіцыстычнага твора і разам 
з тым вызначаюць генезіс і анталогію яго арганізацыі. 
Працэс пазнання тэксту, яго вытворчасці, планаван-
ня, праектавання і разумення грунтуецца на асноўным 
пастулаце медыятэкставай рэалізацыі – цесная звяза-
насць і замацаванасць за вербальным актам сацыяль-
ных дзеянняў. Журналісцкі тэкст можа адпавядаць ці 
не адпавядаць пэўным правілам пабудовы, сістэмнасці 
паводзін моўнага факта ў складаным цэлым, але ён 
заўсёды павінен мець арсенал ключавых камунікатыўных 
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кампазітаў, скіроўваючых яго на існасць, прызначанасць 
свайго існавання. Такімі камунікатыўнымі кампазітамі 
з’яўляюцца знешнелінгвістычныя фактары функцыя-
нальнай накіраванасці СМІ. Будуецца даволі складаная 
іерархія пераўтварэння індывідуальнага духоўнага пра-
дукта, прапанаванага праз СМІ канкрэтнымі людзьмі, у 
прадукт грамадскі, калектыўны. 

Публіцыстычныя тэксты адрозніваюцца незвычайнай 
шырынёй тэматыкі, яны могуць датычыць любой праб -
лемы, якая патрапіла ў цэнтр грамадскай увагі. Гэта на-
туральным чынам ўплывае на журналісцкае маўленне: 
узнікае неабходнасць уключаць спецыяльную лексіку, якая 
патрабуе тлумачэнняў, а калі і разгорнутых каментарыеў. 
З другога боку, шэраг тэм пастаянна знаходзяцца ў полі зро-
ку грамадскай увагі, і лексіка, якая адносіцца да гэтых тэм, 
набывае публіцыстычную афарбоўку. Такім чынам, нагля-
даем фарміраванне пласту маўленчых адзінак, характэр-
ных для публіцыстычнага тэксту, камунікатыўная прыз-
начанасць якога спрыяе канструяванню своеасаблівага 
тэзаўзруса. Апошні вызначаецца не жанрава і не функцы-
янальна, а сацыяльнай абумоўленасцю камунікацыі, якая 
становіцца важным механізмам станаўлення індывіда як 
сацыяльнай асобы, правадніком установак пэўнага соцыу-
му, фарміруючых, у сваю чаргу, індывідуальныя і групавыя 
ўстаноўкі. Індывідуальныя матывацыі і формы паводзін 
могуць быць прыняты соцыумам, калі яны ўяўляюць сабой 
варыяцыі ў азначаных межах.

На фоне ўзмацнення сацыяльнай стратыфікацыі гра-
мадства ў спажыўца інфармацыі фарміруецца адчуванне 
ўключанасці ў кансалідуемую масавым інфармацыйным 
прадуктам (публіцыстычным тэкстам) нацыянальную 
лінгвакультурную прастору. Публіцыстычны тэкст мае 
сваім прыярытэтным прызначэннем адлюстраванне 
маў ленчай рэчаіснасці ў сферы палітыка-ідэалагічных 
грамадскіх адносін. Асноўным семантыка-канструктыўным 
прынцыпам яго пабудовы традыцыйна лічаць спалучэн-
не экспрэсіі і стандарту, што абумоўліваецца вартаснай 
арыентацыяй перададзенай інфармацыі. У тэкстах СМІ 
на першы план вылучаецца ўжо вядомая, апрабіраваная 
сінтагматыка. Вельмі часта яна дасягае ўстойлівасці і 
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лёгка аднаўляецца (таму з’явіліся так званыя газетызмы, 
газетныя метафары). Публіцыстычная спалучальнасць 
(медыясінтагма) набывае ўніверсальны, афарыстычны ха-
рактар, яна паказвае на агульныя, тыповыя ўласцівасці: 
адміністратыўна-камандная (сістэма), правячая (эліта), 
фінансавая (алегархія), ахвяры (сталінізму, тэрарарыз-
му), ведамасныя (інтарэсы), эканоміка (павінна быць 
эканомнай), добразычлівая (атмасфера), цёплая (су-
стрэча), сённяшнія (рэаліі), бягучы (момант), на парозе 
(будучага), напярэдадні (свята), у мэтах (удасканален-
ня, павышэння), змагацца за (ўраджай), дасягнуць (на-
мечанага), дасягнуць (вынікаў), ацэнена (па заслугах), 
радавыя (працаўнікі, служачыя), не спыняцца (на дасяг-
нутым), транспартнае (здарэнне), прыняць (з дакладам), 
праінфармаваць (аб рабоце), планы (развіцця), закулісная 
(гульня), навядзенне (парадку), у ходзе (сустрэчы), ход (вы-
канання), вынікі (работы), рэальны (сектар эканомікі), 
прагнозныя (паказчыкі), павысіць (эфектыўнасць), хро- 
ніка (апошніх падзей), абноўлены (склад), шырокі 
(спектр), грандыёзныя (змены), прыняць (меры), высокія 
(паказчыкі), высокапастаўлены (дыпламат, чыноўнік, 
работнік), з дакладных (крыніц), нябесная (канцылярыя), 
шэраг (мерапрыемтваў), пажаранебяспечная (сітуацыя), 
пранесці (праз жыццё, стагоддзі), вывераны (час), правера-
ны (жыццём, часам), знамянальная (дата, падзея), дзень 
(заснавання), старонкі (гераізму), духоўнае (развіццё), 
ганарыцца (сынамі, дачкамі), вытворчыя (дасягненні), 
наяўны (патэнцыял), павялічыць (аб’ём), прыцягненне 
(інвестыцый), заваяваць (аўтарытэт), рэжым (паста-
яннай гатоўнасці), прыцягваць (да адказнасці), усенарод-
нае (свята), цырымонія (узнагароджання), пераможцы 
(спаборніцтваў), сумесныя (намаганні), аказаць (дапамо-
гу), асаблівая (удзячнасць), увесь (цывілізаваны свет), кан-
чатковая (перамога), складнікі (поспеху) і тысячы іншых. 

Сінтагматыка некаторых з такіх спалучэнняў слоў не-
правамерная. Напрыклад, словазлучэнне наяўны патэн-
цыял («Выказваю ўпэўненасць, што, выкарыстоўваючы 
наяўны патэнцыял, вы і ў далейшым будзеце забяспечваць 
зладжаную і стабільную работу працоўных калектываў 
на карысць роднай Беларусі» (Звязда) напоўнена семан-
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тычнай неадпаведнасцю па семным (монасемічным) і се-
мемным (полісемічным) параметрах. Ключ да такога па-
мылковага ўжывання даюць слоўнікі (у тым ліку і ТСБМ).

Лексема наяўны мае семнае напаўненне: ‘які ёсць у 
наяўнасці’, дзе наяўнасць – 1) ‘прысутнасць, знаходжанне, 
існаванне’; 2) ‘фактычная колькасць чаго-небудзь у даны 
момант’ (ТСБМ). Асістэмная з гледжання логікі трак-
тоўка лексемы патэнцыял даецца ў Тлумачальным слоўні-
ку беларускай мовы ў пяці тамах на старонцы 112: 
‘сукупнасць наяўных магчымасцей, сродкаў у якой-небудзь 
галіне, сферы’, дзе, у сваю чаргу, магчымасць – 1) ‘тое, што 
можа пры пэўных умовах адбыцца, ажыццявіцца, 
здзейсніцца’; 2) ‘сродкі, умовы, неабходныя для здяйснен-
ня чаго-небудзь’; 3) толькі множны лік ‘унутраныя сілы, рэ-
сурсы, здольнасці’. Найбольш прыдатнай, нягледзячы на 
ірэальнасць свайго праяўлення (маюцца на ўвазе ўяўныя 
ўнутраныя сілы, магчымасць) для маўленчай сітуацыі 
наяўны патэнцыял, з’яўляецца трэцяя сема семемнага 
поля ‘ўнутраныя сілы, рэсурсы, здольнасці’, аднак яна аб-
межавана граматычна. Здаецца, паводле лінгвістычнай 
арганізацыі словазлучэнні тыпу наяўны патэнцыял, 
дасягнуць намечанае немагчымы, аднак яны трывала 
ўваходзяць у газетна-публіцыстычную лексіку, функцыя-
нуючы асістэмна, што заўважае далёка не кожны носьбіт 
мовы.

Аналізаванае словазлучэнне падае панарамную ка-
рціну той маўленчай рэчаіснасці, якая ўладарыла на пра- 
цягу ХХ стагоддзя: экспліцытная нявыражанасць, эн-
трапічнасць, завуаляванасць, двухсэнсоўнасць вербаль-
нага знака спрыяла ўвядзенню ў маўленчую практыку не-
правамерных сінтагмаў. 

Тэзаўрус журналіста сінтагматычна абумоўлены, вы-
біцца з поля яго дзеяння – не простая задача для творча-
га чалавека. Аднак, калі гэта і ўдаецца, то і тут павінны 
захоўвацца супамернасць і паслядоўная суаднесенасць 
сінтагматычна абумоўленага публіцыстычным стылем 
кампанента і адвольнага словаўжывання. Журналіст як 
стваральнік тэксту вельмі залежыць ад кадыфікаваных у 
сінтагматыцы выразаў, якія «праклалі» сабе семантычны 
шлях і «зафіксавалі» яго частотным прымяненнем. 
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Сінтагматыка публіцыстычных тэкстаў, такім чынам, 
зададзена функцыянальным стылем, больш строгая і 
іерархічна арганізаваная. Кожнае фіксаванае ўжыванне 
паўстае «адрэзкам уяўнага свету», узаемапраектаванага 
на грамадства. Медыясінтагма, вобразна кажучы, па фраг-
ментах канструіруе рэчаіснаць, у якой жыве і творыць 
журналіст.

Журналіст – камунікатыўны лідар, таму ўменне пра-
чытваць маўленчую сітуацыю, прадбачыць працэс яе раз-
гортвання, разумець суразмоўцу і прагназаваць вынікі 
кантактавання не менш важнае, чым «аддзяляючы зерне 
ад жыцікаў, публікаваць жыцікі» (Э. Фіхтэліус). Умець 
скарэктаваць маўленчую падзею, знаходзячы ісціну, 
ёсць вызначальная якасць прафесіі журналіста. Толькі 
раўнапраўны, суб’ект-суб’ектны дыялог з чытачом дасяг-
не поспеху, калі homo eloquens бачыць свайго суразмоўцу 
такім, як ён сам, – жывым, дзейсным, актыўным суб’ектам, 
а не чыстым лістом, які трэба спісаць, пустым сасудам, 
які трэба запоўніць… Паступовая рэалізацыя гэтага імпе-
ратыву зменіць канцэптуальную карціну вербальнага вы-
ражэння грамадства і, як паказвае час, ужо стварае спры-
яльныя ўмовы для ўзнікнення новай маўленчай фармацыі, 
дзе мове СМІ належыць роля каталізатара моўных тэндэн-
цый і заканамернасцей.
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МОВА ГАЗЕТЫ, ТЭЛЕБАЧАННЯ, 
РЭКЛАМЫ І ІНТЭРНЭТУ

П. П.  Ж а ў н я р о в і ч
ІЗАМАРФІЗМ РУСКАГА ЭЛЕМЕНТА Ў МАТЭРЫЯЛАХ

ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»
Газета «Звязда» – адзінае ў Рэспубліцы Беларусь агуль-

надзяржаўнае штодзённае (выходзіць пяць разоў на тыд-
зень) перыядычнае выданне на беларускай мове. Іншыя 
агульнадзяржаўныя газеты з’яўляюцца або рус камоўнымі, 
або двухмоўнымі, або беларускамоўнымі тыднё віка мі 
культуралагічнага кірунку («Культура», «ЛіМ»). Засна-
валь нікамі «Звязды» з’яўляюцца Палата прад стаўнікоў і 
Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу і Савет Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, тыраж вагаецца ў межах 30 тыс. 
асобнікаў (для параўнання, тыраж рускамоўнай «Со-
ветской Белоруссии», заснавальнікам якой з’яўляецца 
Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, складае 
каля 400 тыс.). 

Мэта даследавання – вызначыць прычыны ўжывання 
і асаблівасці функцыянавання рускага элемента ў тэкстах 
беларускай газеты «Звязда». Для дасягнення пастаўленай 
мэты вырашаліся наступныя задачы: выявіць рускія эле-
менты на разнастайных узроўнях мовы і ахарактарызаваць 
прычыны іх выкарыстання, супаставіць квантытатыўныя 
параметры асобных элементаў у журналісцкіх матэрыялах 
разнастайных груп жанраў, паказаць сувязь наяўнасці 
рускіх элементаў з моўнай сітуацыяй у Рэспубліцы Беларусь.

На Беларусі назапашаны значны арсенал дасле-
даванняў па функцыянаванні беларуска-рускага бі лінг-
візму. Аднак, паводле заўвагі А. Гіруцкага, «разглядаючы 
пытанні вывучэння ў беларускім мовазнаўстве ўплыву 
рускай мовы на беларускую, неабходна падкрэсліць, 
што такое вывучэнне праводзілася ў асноўным у аспекце 
ўзаемадзеяння моўных сістэм і фактычна не праводзілася 
ў функцыянальным аспекце» [1, с. 103]. У сувязі з гэтым 
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журналісцкі тэкст з яго аператыўнасцю, прызначанасцю 
для масавай аўдыторыі і распаўсюджанасцю, перыядыч-
насцю і рэгулярнасцю вельмі падыходзіць для якаснага 
правядзення заяўленага даследавання.

Мы разглядаем тэрміналагічнае спалучэнне «рускі 
элемент» як эквівалент тэрміну «русізм» – «слова ці 
моўны зварот, запазычаныя якой-н. мовай з рускай або 
ўтвораныя па рускаму ўзору» [5, с. 568], і вылучаем дзве 
яго істотныя асаблівасці. Па-першае, ён прымяняльны 
да замацаваных у нарматыўных даведніках беларускай 
мовы слоў і словаспалучэнняў, напрыклад: Што і ў якой 
колькасці «перападзе» з гэтай сумы сельсаветам, так-
сама будзе за лежаць ад ініцыятыўнасці і актыўнасці 
кіраўнікоў пярвічнага ўладнага звяна (2009, 14 студз.). 
Лексема сельсаветам, утвораная шляхам складова-
слоўнай абрэвіяцыі, утрымлівае рускі элемент саве-
там, а для лексемы пярвічны вытворнай базай таксама 
з’яўляецца рускі элемент первый пры існаванні беларуска-
га адпаведніка першы. Падставай для кадыфікацыі пер-
шага слова маглі стаць і экстралінгвістычныя прычыны: 
шырокае распаўсюджанне лексемы савет у ХХ стагоддзі, 
яго атаясненне з савецкай уладай у супрацьвагу радзе як 
прадстаўніцы антыбальшавісцкіх сіл (дзеяслова *савета-
ваць не існуе, радзіць – слоўнікавае слова), а другога, хутчэй 
за ўсё, толькі інтралінгвістычныя: у працэсе семантычнай 
кандэнсацыі ў рускай мове ўзнікла первичка, у беларускай 
жа мове пры наяўнасці слова першасны адсутнічае працяг 
падобнага дэрывацыйнага ланцужка: першасны – *пер-
шаска (слоўнікавае – пярвічка). Па-другое, «рускі элемент» 
можна разглядаць як нематываванае ненарматыўнае па-
зычанне рускага слова ці словаспалучэння; пры такім 
падыходзе якраз выразна праяўляецца функцыянальны 
аспект двухмоўя і прасочваюцца глыбінныя працэсы кан-
крэтнай яго разнавіднасці. У якасці яскравага прыкладу 
дастаткова прывесці наступны сказ: Мы пелі пра жаданне 
перамен, пра скованых адным цэпам і пра сценку, якая 
нам перашкаджае жыць… (2009, 11 крас.). Слова цэп 
абрана журналістам у якасці адпаведніка рускаму цепь, 
што зусім не адно і тое ж (праяўляецца моўнай аманімія): 
цеп – цэп, цепь – ланцуг. У выніку ўзнікае сэнсавая памыл-
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ка: немагчыма скаваць адным цэ пам – ‘прыладай для ма-
лацьбы збожжа ручным спосабам, у выглядзе доўгай палкі 
(цапільна) з прымацаваным да яе гужыкам драўлянага 
біча’ [5, с. 737]. У далейшым будуць разглядацца толькі 
падобныя неўзуальныя выпадкі словаўжывання. 

Асаблівасцю беларускай інфармацыйнай прасторы 
з’яўляецца выразнае дамінаванне рускамоўных медыя, 
прычым як уласна расійскіх, так і беларускіх (дастатко-
ва параўнаць тыражы «Звязды» і «Советской Белорус-
сии»). Таму праблема англа-амерыканскіх пазычанняў, 
якая так шырока разглядаецца ў рускай лінгвістыцы і 
тэорыі журналістыкі, у дачыненні да беларускай газеты 
«Звязда» ўскладняецца выкарыстаннем рускіх элементаў. 
Комплекс супярэчнасцей, звязаных са станам беларускай 
мовы, праяўляецца ў «Звяздзе» найбольш выразна, што 
абумоўлена шырынёй і рознабаковасцю апублікаваных 
матэрыялаў і агульным канцэптуальным кірункам газеты, 
выяўленым у дэвізе «Родная газета на роднай мове». 

Многія журналісцкія тэксты разгляданага выдання, 
сапраўды, шчыра прасякнуты трывогай пра стан белару-
скай мовы і з поўным правам могуць быць далучаны да 
разраду «канцэптуальнай журналістыкі». Сістэматычна 
публікуюцца падборкі і агляды чытацкіх пісем, што свед-
чыць пра цеснае ўзаемадзеянне супрацоўнікаў рэдакцыі са 
сваімі адрасатамі і дазваляе вырашаць наспелыя ў моўнай 
сферы пытанні (напрыклад, адкрыццё беларускамоўных 
класаў у школах і груп у дзіцячых садах). Як адзначае 
загадчыца аддзела пісем Валянціна Доўнар, «на гэтую, 
моўную тэму, пісем у рэдакцыйнай пошце больш чым да-
статкова і заслугоўваюць яны асобных артыкулаў, асоб-
ных аглядаў» (2009, 21 студз.). На старонках газеты часта 
ўзнікаюць дыскусіі пра выкарыстанне тых ці іншых слоў, 
да гутарак падключаюцца вядомыя мовазнаўцы. Як гор-
кае прызнанне гучаць словы М.К. Міцкевіча, сына народ-
нага паэта Беларусі Якуба Коласа: «У нейкім сэнсе можна 
сказаць, што беларуская мова мёртвая. Усё залежыць ад 
таго асяроддзя, у якім мы знаходзімся штодзённа» (2009, 
30 студз.).

У адносінах да ізамарфізму рускага элемента найбольш 
паказальная сістэма інфармацыйных жанраў, непасрэдна 
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звязаных з аператыўнасцю журналісцкага тэксту (нататкі 
ў штодзённых рубрыках «Розгалас», «Абзац», «Хроніка 
апошніх падзей», рэпартажы, справаздачы і інш.). Такому 
становішчу садзейнічаюць дзве прычыны: першая – прак-
тычна ўсе грамадска-палітычныя падзеі асвятляюцца ў 
рускамоўным афармленні, другая – абмежаваны час ад 
падрыхтоўкі матэрыялаў да здачы газеты ў набор. Перад 
журналістам узнікаюць праблемы эквівалентнасці пера-
кладу інфармацыйнага прадукту на беларускую мову, а 
перад стылістычнай і карэктарскай службамі – недахо-
пу часу для якаснага рэдагавання матэрыялаў. Акрамя 
таго, афіцыйныя паведамленні прэс-службы Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, інфармацыйнага агенцтва «БЕЛТА» 
таксама патрабуюць або перакладу, або своеасаблівай 
«падгонкі» да запланаванага раней аб’ёму на першай-другой 
паласе. Невыпадкова частка такіх матэрыялаў, да прыкладу, 
можа суправаджацца спасылкай «Паводле паведамленняў 
прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». 

Сёння інтэрв’ю ўсё больш адыходзіць ад чыста 
інфармацыйных жанраў, уключаецца ў якасці складнікаў 
у іншыя інфармацыйныя, а таксама аналітычныя жан-
ры (у артыкул, рэцэнзію і г.д.). Амаль усе інтэрв’ю, па-
водле аналізу мовы і стылю, з’яўляюцца перакладнымі 
з рускай. Тыя ж гутаркі, якія праходзяць па-беларуску, 
амаль абавязкова ўтрымліваюць спасылку на гэтую 
акалічнасць, напрыклад: «А вось дырэктар прадпрыем-
ства «Маладзечнапіва» Леанід Нехвядовіч сустрэў нас 
менавіта на чыстай беларускай мове» (2008, 19 снеж.); «На 
прадпрыемстве мяне суправаджала па аддзелах і ўчастках 
спецыяліст па інфарматыцы і ідэалагічнай рабоце Та-
мара Калініна, якая размаўляла толькі па-беларуску…» 
(2008, 17 снеж.). Пытаннева-адказавы характар спра-
ваздач журналістаў пасля праведзеных «прамых ліній» 
са спецыялістамі разнастайных галін таксама набліжае 
гэтыя матэрыялы да жанру інтэрв’ю. Рускія элементы 
прысутнічаюць як у пытаннях журналістаў, так і ў адка-
зах запрошаных: Наколькі я разумею, газета ўжо не спра-
буе ні ўпадабняцца, ні канкурыраваць з «АиФ»? (2009, 
5 сак.) – рус. уподобляться, бел. прыпадабняцца (аднача-
сова адзначым неабходнасць праўкі сказа з аднароднымі 
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членамі, якія маюць рознае кіраванне); Па выніках выву-
чэння сітуацыі на рыбным рынку Камітэт дзяржаўнага 
кантролю накіраваў аналітычныя матэрыялы ў Савет 
Міністраў, рэкамендаваў ураду максімальна ліквідаваць 
недахопы па руху айчыннай рыбы да спажыўца, прыняць 
дзейныя меры па пашырэнні наменклатуры сажалка-
вай рыбы і вырабаў з яе (2011, 8 лют.) – недакладны выбар 
слова з прычыны міжмоўнай параніміі (рус. действенные – 
бел. дзейсныя).

Да экстралінгвістычных фактараў ізамарфізму рускага 
элемента можна аднесці і канфесійную размежаванасць бе-
ларускага грамадства на праваслаўных і каталікоў, адсут-
насць адзінага для іх кананічнага тэксту Бібліі на белару-
скай мове. Даследуючы моўны бок, напрыклад, велікодных 
пасланняў, ужо ў загалоўках можна заўважыць істотныя 
адрозненні: «Пастырскае пасланне на Вялікдзень 2009» 
арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча, Мітрапаліта Мінска-
Магілёўскага (2009, 11 крас.) и «Пасхальнае пасланне» 
Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага 
Экзарха Усяе Беларусі (2009, 18 крас.). У першым тэксце 
рускіх элементаў практычна няма, а ў другім адчуваецца 
жаданне паўтарыць высокі стыль Рускай праваслаўнай 
царквы, захаваць царкоўнаславянізмы, неўласцівыя су-
часнай беларускай літаратурнай мове: як духоўны запа-
вет Яго Свяцейшаства (святейшество – святасць); мы 
словам і справаю сцвяр джаем адзіны спасіцельны вы-
бар, які адвеку прапанаваны чалавеку яго Творцам (спа-
сительный – выратавальны) і інш. А ў апошнія гады ў 
студзені публікуецца «Ражджэственскае пасланне», 
дзе прыметнік не толькі цяжкавымоўны і ўспрымаецца як 
скажонае рускае слова, але і не адпавядае беларускім дэ-
рывацыйным мадэлям.

Інтэрферэнцыйныя з’явы беларуска-рускага двухмоўя 
ў многім аднанакіраваныя, несупастаўныя па ўплыве, 
што праяўляецца ў досыць рэдкім функцыянаванні 
беларусізмаў у рускамоўнай беларускай прэсе. Як лічыць 
А. Лукашанец, «блізкароднасны характар беларускай 
і рускай моў абумоўлівае шматлікасць і ўстойлівасць 
інтэрферэнцыйных памылак» [3, с. 176]. І журналісцкі 
тэкст як найбольш рухомы і ўспрымальны да навацый 
становіцца адлюстраваннем такога стану.
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Рускія элементы ў «Звяздзе» выяўляюцца практыч-
на на ўсіх моўных узроўнях, нават на арфаграфічным. 
Бо патлумачыць такія напісанні, як: Хоць у спісе з 15 
паўфіналістаў сярод яе [Дакоты] канкурэнтаў Гюнеш 
Абасава, Пётр Елфімаў, група «Litesound», многа новых 
імё наў і назваў (2008, 12 снеж.); «Працэс будзе працягвац-
ца, а мы будзем рабіць усё, каб кожны патэнцыяльны 
пакупнік атрымаў ад нашых спецыялістаў максімальную 
інфармацыю: дзе і што на Гомельшчыне можна выгадна 
купіць», – запэўнівае дырэктар Гомельскага абласнога 
тэрытарыяльнага фонду дзяржаўнай маёмасці Кацяры-
на Зенкевіч (2010, 26 студз.); У Соф’і Раманаўны Тадэуш 
заўсёды добры настрой (2009, 5 лют.), можна і ўплывам 
рускага правапісу (арфаграфічна правільныя напісанні 
Елфимов – Ялфімаў, Зенкевич – Зянкевіч, Тадеуш – Тадэ-
вуш), і меркаваным нежаданнем саміх герояў матэрыялаў 
змяняць сваё прозвішча пры напісанні на беларускай мове 
(такое ў Рэспубліцы Беларусь магчыма, у т. л. і ў пашпарт-
ных звестках). 

Ізамарфізм рускага элемента прасочваецца і ў акцэн-
туацыі, якая ў беларускай мове ў большай ступені, чым у 
рускай, уплывае на правапіс: па гэтай апошняй пазіцыі 
першынства кампаніі «Westrecords» бы ло бясспрэчным 
(2009, 28 лют.); з толькі што набытым дрылем (2009, 
26 лют.); Серабро дасталася камандзе БФСА «Дынама» 
(2009, 17 лют.); Шпільку-засцёжку раблю са ста лёвага 
дроту дыяметрам 0,6–0,8 міліметра (2009, 13 студз.). У 
гэтых выпадках выразна праяўляюцца руска-беларускія 
акцэнтуацыйныя адрозненні: пéрвенство – першынствó, 
дрéлью – дры лём, достáлось – дасталóся, застёжку – 
зáсцежку. 

Аднак па тэкстах «Звязды» відаць, што найбольш ад-
чувальны ізамарфізм рускага элемента на лексічным 
узроўні мовы. Інфармацыйныя матэрыялы, сама наз-
ва якіх характарызуе іх прызначэнне, атрымліваюць 
зусім непатрэбныя дадатковыя асацыяцыі і канатацыі, у 
выніку чаго скажаецца сэнсавы бок выказвання. Прывя-
дзем у якасці прыкладаў некалькі сказаў і вызначым маг-
чымыя прычыны іх недасканаласці: 1) І калі ў Беларусі 
асноўныя дзяржаўныя праграмы па будаўніцтве не бу-
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дуць звернутыя, то мы будзем жыць (2008, 19 снеж.) – 
праяўляецца няўменне журналіста правільна выбраць 
слова пры складанай перакладчыцкай падстаноўцы з 
дыферэнцыяцыяй значэння: свернуты – згорнутыя; у 
адным з наступных нумароў знаходзім правільны вары-
янт: Таксама ў Беларусі ні ў якім выпадку не будзе згор-
нута праграма развіцця малых і сярэдніх гарадоў (2009, 
10 студз.); 2) Паводле звестак прэс-афіцэра Заводска-
га РАУС Тамары Рулінскай, пацярпелы юнак распавёў 
аператыўнікам, што некалькі хвілін таму ля школы не-
знаёмы хлопец спрабаваў купіць у яго шалік з лагатыпам 
«Дынама», а калі атрымаў адказ, проста адабраў гэтую 
рэч у школьніка (2010, 12 сак.) – няведанне міжмоўных 
амонімаў отказ – адмова, ответ – адказ; Заява рушы-
ла ўслед за паведамленнем ад кіраўніцтва групоўкі ХА-
МАС, якое абвясціла пятніцу «днём гневу» і заклікала 
мусульман выйсці на антыізраільскія дэманстрацыі 
(2009, 17 студз.) – словаўжыванне можна растлумачыць 
толькі няправільным перакладам з рускай: последова-
ла – з’явілася; 3) Польскай паліцыі ўдалося знайсці ча-
тыры савецкія танкі, угнаныя з ваеннага палігона пад 
горадам Люблін, дзе яны былі выстаўленыя ў якасці 
экспанатаў (2009, 13 лют.) – у выніку міжмоўнай аманіміі 
прыстаўкі выбрана слова з супрацьлеглым значэннем: 
угнанные – скрадзеныя; 4) Але і фізічна вельмі цяжка – 
12-кіламетровы марш-брасок у поўнай амуніцыі, вогнен-
на-штурмавая паласа, практыкаванні стрэльбаў з трох 
відаў зброі і фінальны рукапашны бой (2012, 23 мая) – у 
беларускай мове адсутнічае дэвербатыў *брасок – утвора-
ны нульсуфіксальным спосабам аддзеяслоўны абстрактны 
назоўнік: рус. бросать – бросок, бел. кідаць – кідок.

Неўзуальныя рускія элементы сустракаюцца і ў матэ-
рыялах, падрыхтаваных на падставе паведамленняў сус-
ветных інфармацыйных агенцтваў, напрыклад: Калі ве-
рыць слыху, то аднойчы падчас афіцыйнага прыёму ў Перу 
Браун запрасіў патанчыць нейкую асобу ў фіялетавым 
(2009, 19 лют.) – лексема слых (скажонае ад слух) у гэтым 
сказе сведчыць пра тое, што выкарыстаны другасны тэкст 
на рускай мове, таму што пры арыгінальным перакладзе з 
англійскай немагчыма было б настолькі сказіць сэнс: rumor – 
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чутка, па галоска [4, с. 745], а не hearing – слых, чутнасць 
[тамсама, с. 449]. Падобнае адхіленне дапушчана і ў сказе: 
Паводле звестак Брытанскай асацыяцыі дэрматологаў, 
ад лямпачак новага пакалення могуць пацярпець, перш 
за ўсё, людзі з павышанай святлоадчувальнасцю скуры, 
бо флуарысцэнтныя лямпачкі выпраменьваюць больш 
інтэнсіўны свет, чым звычайныя (2009, 30 крас.), таму 
што рускім амонімам свет1 і свет2 і ў англійскай, і ў бела-
рускай мовах адпавядаюць розныя лексемы: light – святло 
[тамсама, с. 533] і world – свет [тамсама, с. 983]. 

Асобнай размовы заслугоўваюць рускія элементы – 
гукавыя і літарныя абрэвіятуры, наяўнасць якіх пацвяр-
джае першаснасць рускамоўнага тэксту пры стварэнні 
пэўнага матэрыялу або рускамоўны лад мыслення 
журналіста: Азаранка ўпершыню выйграла турнір ВТА 
(2009, 13 студз.) – рус. Всемирная теннисная ассоциа-
ция (ВТА) – бел. Сусветная тэнісная асацыяцыя (СТА); 
У кіраўніка раённага БООР, калі ён спускаўся ў яр да 
жывёліны, адвольна стрэліў карабін (2010, 1 кастр.) – рус. 
Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР) – 
бел. Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў 
(БТПР); 4 студзеня 2008 года Міністэрства сувязі і 
інфарматызацыі Рэспуб лі кі Беларусь увяло ў пашто-
вае абарачэнне марку «200 гадоў з дня нараджэння Луі 
Брайля», падрыхтаваную ІЦ «Марка» РУП «Белпошта» 
(2009, 15 студз.), параўн.: Сёння ёсць прапановы на любы, 
нават самы патрабавальны густ», – зазначыла пад-
час прэс-канферэнцыі начальнік Выдавецкага цэнтра 
«Марка» Ірына Астроўская (2007, 9 чэрв.), г. зн. рус. Из-
дательский центр (ИЦ) – бел. Выдавецкі цэнтр (ВЦ); 
адзначым у разгляданым сказе і фактычную (магчыма, 
карэктарскую) памылку (французскі тыфлапедагог Луі 
Брайль нарадзіўся ў 1809 годзе, а ў сказе фігуруе 2008 
год як год 200-годдзя, прычым нумар газеты – за 15  студ-
зеня 2009 года); Прычым падробліваюцца як дарагія, 
так і танныя лекі, падкрэслівае ВОЗ (2009, 21 студз.) – 
рус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – 
бел. Сусветная арганізацыя аховы здароўя (СААЗ). 

Праца ў «Звяздзе» патрабуе ад журналістаў асаблівай 
уважлівасці пры канструяванні перакладнога выказван-
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ня, супастаўлення асобных яго частак з папярэднім кан-
тэкстам. Незахаванне такога перакладчыцкага патраба-
вання выклікае наяўнасць «схаваных» рускіх элементаў 
у беларускім тэксце: Не менш неабходнай мерай у 
цяперашніх умо вах становіцца павелічэнне дапамогі па 
беспрацоўі. Сёння ў сярэднім яно вагаецца ў межах 50–55 
тыс. рублёў (2009, 21 сак.) – выкарыстанне займенніка яно 
можа быць патлумачана толькі наяўнасцю ў зыходным 
тэксце назоўніка пособие (бел. дапамога – яна); «А наогул, 
Міхаіл Лявонцьевіч, колькі на Гомельшчыне фермерскіх 
(сялянскіх) гаспадарак?» – «На 1 студзеня гэтага года 
245. На два больш, чым было на такі ж перыяд летась» 
(2009, 24 лют.) – журналісту варта было б звярнуць увагу 
на сваё перакладзенае на беларускую мову пытанне і зра-
зумець, што ў адказе чыноўніка два – гэта не рус. хозяй-
ства, а дзве бел. гаспадаркі. 

На марфалагічным узроўні рускія элементы вы-
яўляюцца ў пазычанні асобных нехарактэрных для бе-
ларускай мовы словаформаў: Аўсянае зерне не горш за 
таблеткі (загаловак) – (2010, 29 студз.) – у рускай мове 
кампарытаў прыметніка хуже – у беларускай горшае; 
Стан дарог – адзін з важнейшых дзяржаўных пры-
ярытэтаў (2008, 18 кастр.) – у рускай мове элятыў  важ-
нейший – у беларускай найважнейшы; у парушэнні роду 
назоўнікаў: У жніўні Зімбабвэ правяло дэнамінацыю, у 
ходзе якой з купюры зімбабвійскага долара знялі 10 нулёў 
(2008, 5 снеж.) – рус. Зимбабве – н. род (государство) – бел. 
Зімбабвэ – ж. род (дзяржава), г. зн. правяла; Зразумелая 
рэч, ніхто не рызыкаваў звязвацца. Вельмі трэба, каб 
аўтараў абвінавацілі ў кіданні цені на кіруючую партыю 
з атэістычнай ідэалогіяй (2010, 16 сак.) – рус. тени – ж. 
род, бел. ценю – м. род; «Па спецыяльнасці я пасля закан-
чэння свайго ВНУ буду трэнерам па плаванні, дарэчы, 
як і мая мама» (2009, 31 студз.) – рус. своего вуза – бел. 
сваёй ВНУ; у нескланенні ўласных назоўнікаў: Сёння на 
гэтую тэму карэспандэнт «Звязды» гутарыць з докта-
рам эканамічных навук, прафесарам, акадэмікам Нацы-
янальнай акадэміі навук Беларусі Пятром Нікіценка 
(2012, 24 лют.) – рус. Петром Никитенко, бел. Пятром 
Нікіценкам і інш. Паказальныя і сінтаксічныя рускія 
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элементы, звязаныя з парушэннем формы кампанентаў 
уласнабеларускіх сінтаксічных канструкцый: «Радасна 
заўважыць, што, асвятляючы працу і клопат пра хлеб 
надзённы, вы не забываеце біблейскую ісціну: не адным 
хлебам жыць будзе чалавек», – падзякаваў пераможцаў 
конкурсу Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт (2010, 
13 лют.) – рус. поблагодарил победителей – бел. падзякаваў 
пераможцам; Аднойчы калона грузавікоў выехала з Ка-
була ў раён вадасховішча Карча за пяском для будаўні-
чых патрэб (2008, 19 лют.) – рус. за песком – бел. па пя-
сок; Мне давялося браць бальнічны лісток па до гля-
ду за хворымі дзецьмі (2009, 25 сак.) – рус. по уходу за 
больными детьми – бел. па до гля дзе хворых дзяцей; Па 
хрысціянскай традыцыі лічаць, што хрышчэнне адбылося 
ў васьмі кі ламетрах ад старажытнага горада Іерыхон 
(2009, 17 студз.) – рус. в восьми километрах от – бел. за 
восем кіламетраў ад і інш.

Такім чынам, складваецца парадаксальная сітуацыя, 
пры якой беларуская мова, мова тытульнай нацыі, у газеце 
«Звязда» ў многім люструе моўную сітуацыю ў Рэспубліцы 
Беларусь і сведчыць пра паступовае «прышчэпліванне» 
абсалютна неўласцівых моўных фактаў. Мова для 
журналістаў ператвараецца толькі ў рабочы інструмент, 
не з’яўляецца жыццёвай неабходнасцю і спрадвечным на-
цыянальным культурным феноменам. Працаўнікі пяра 
вымушана рухаюцца ў агульнай плыні, у якой, як адзна-
чыла адна з чытачак, «беларусы адчуваюць сваю прына-
лежнасць да беларускага этнасу, аднак мова выступае 
толькі ў якасці этнічнага сімвала» (2009, 31 студз.). 

У той жа час імкненне да высокай маўленчай якасці 
твора павінна быць прафесійным абавязкам журналіста, 
бо пры ўспрыманні журналісцкага тэксту, як падстаўна 
падкрэслівае В. Іўчанкаў, «будуецца даволі складаная 
іерархія пераўтварэння індывідуальнага духоўнага пра-
дукту, прапанаванага праз СМІ канкрэтнымі людзьмі, 
у прадукт грамадскі, калектыўны» [2, с. 118]. Мова га-
зеты «Звязда» як калектыўны прадукт рэдакцыйнай 
журналісцкай супольнасці становіцца своеасаблівым узо-
рам публіцыстычнага стылю беларускай мовы, пераносіцца 
з нематываванымі рускімі элементамі ў абласную і ра-
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ённую прэсу, а праз яе – і на шырокае кола чытачоў. У 
выніку адбываецца размыванне літаратурных нормаў і 
разбурэнне самой мовы. Таму наяўнасць рускіх элементаў 
недастаткова разглядаць толькі як праблему культуры бе-
ларускай мовы. Гэта праблема і сацыяльна-псіхалагічная, 
вырашэнне якой залежыць не толькі ад індывідуальнага 
выбару і моўных здольнасцей кожнага беларуса, але і ад 
высілкаў дзяржавы.  
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Г. І.  Б а с а в а, В. М.  П я т к е в і ч 
ПОЛІНАЙМЕННАСЦЬ РЭЛІГІЙНЫХ СВЯТ 

У ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
Рэлігійныя святы арганічна ўваходзяць у жыццё лю-

дзей – праваслаўных і каталіцкіх вернікаў (менавіта гэтыя 
канфесіі дамінуюць у Беларусі). Натуральна, што назвы 
важных хрысціянскіх свят займаюць асаблівае месца ў 
лексіконе носьбітаў мовы.

Пытанне правільнага наймення рэлігійных свят 
уяўляецца нам асабліва актуальным, калі ўлічыць той 
факт, што на сёння рэлігійная тэматыка актыўна асвятля-
ецца ў многіх беларускіх грамадска-палітычных газетах. 
Адпаведна ад журналістаў патрабуецца правільнасць і 
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дарэчнасць выкарыстання рэлігійнай лексікі ўвогуле і 
назваў свят у прыватнасці.

Ужыванне найменняў рэлігійных свят часам выклікае 
пэўныя складанасці, таму што некаторыя з іх маюць 
некалькі лексем-адпаведнікаў. У выніку назіраецца з’ява 
полінайменнасці, калі для абазначэння аднаго і таго ж 
паняцця выкарыстоўваецца некалькі тэрмінаў. Члены 
полінайменных радоў функцыянальна тоесныя ў тым пла-
не, што арыентуюць на адзін і той жа рэферэнт, а з гэта-
га вынікае, што паміж імі існуюць семантычна блізкія ці 
раўназначныя адносіны, значыць адносіны сінанімічнасці 
або дублетнасці [8, с. 118]. Калі спраектаваць вышэй-
сказанае ў рэчышча лінгвістычнага асэнсавання назваў 
рэлігійных свят, то вынікае наступнае: рэферэнт – гэта 
сама падзея, напамін аб якой і стаў прычынай святкаван-
ня; каб назваць пэўнае свята, носьбіт мовы свядома выбірае 
адно з найменняў, якія па сутнасці з’яўляюцца сінонімамі. 
Напрыклад: рэферэнт – Нараджэнне Хрыста, які можна 
назваць як Ражджаство, Раство, Божае Нараджэнне і інш.    

На нашу думку, полінайменнасць рэлігійных свят 
можна вытлумачыць наступнымі акалічнасцямі. Па-
першае, гэта звязана з тым, што «Беларусь заўсёды была 
поліканфесіянальнай краінай, на абшары якой шмат 
стагоддзяў узаемадзейнічалі праваслаўная і каталіцкая 
культурныя традыцыі, што адлюстроўвалася ў тым ліку 
і ў беларускай тэанімічнай лексіцы, абумовіла яе вары-
янтнасць паводле канфесіянальнай прыналежнасці» [9, 
с. 342]. Так, у большасці выпадкаў праваслаўны адпа-
веднік свята мае царкоўнаславянскія або грэчаскія карані, 
каталіцкі – лацінскія або польскія. Папаўняе гэты шэ-
раг яшчэ адна назва – народная, нярэдка з язычніцкімі 
каранямі, якая не мае прыкмет канфесіянальнасці. 
А. Катовіч і Я. Крук адзначаюць, што «ў ІІ тысячагоддзі ў 
славянскім духоўным свеце разгарнуўся працэс, які пры-
вёў да ўзнікнення надзвычай спецыфічнай з’явы, якую 
сёння называюць двухвер’е. Структурны і зместавы аналіз 
календара паказвае, што галоўныя падзеі хрысціянскай 
царквы і станаўленне самога хрысціянства былі вельмі 
тонка і дакладна суаднесены з папярэднім абрадавым 
календаром усходнеславянскіх народаў» [7, с. 14]. Такім 
чынам, хрысціянскае свята, як правіла, мае не менш за 
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тры спосабы наймення ў адпаведнасці з праваслаўным, 
каталіцкім або народным разуменнем.

Крыніцай фактычнага матэрыялу для нашых назіран-
няў паслужылі матэрыялы грамадска-палітычнай газе-
ты «Звязда». Публікацыі на беларускай мове даюць маг-
чымасць разглядаць з’яву полінайменнасці рэлігійных 
свят менавіта ў беларускамоўным дачыненні. Аналіз 
матэрыялаў гэтага выдання паказаў, што большасць 
рэлігійных свят не мае аднастайнай, фіксаванай назвы. 
Разгледзім дзве найбольш значныя падзеі ў хрысціянстве – 
Нараджэнне Хрыста і Уваскрасенне Хрыста і праілюструем 
на канкрэтных прыкладах асаблівасці ўжывання розных 
найменняў у дачыненні да аднаго і таго ж свята. Так, 
напярэдадні гэтых свят у «Звяздзе» друкуецца шмат тэ-
матычных матэрыялаў, віншаванні, звароты духавенства 
і Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Акрамя таго, гэтыя 
найменні сустракаюцца і ў іншых публікацыях, дзе свята 
служыць своеасаблівым арыенцірам у часе. 

7 студзеня (згодна з праваслаўнай традыцыяй) або 
25 снежня (паводле каталіцкай традыцыі) адзначаецца 
Ражджаство, Раство (Ражство, Ражаство), Божае На-
раджэнне, Нараджэнне Хрыстова або, як часцей кажуць у 
народзе, Каляды. На старонках газеты «Звязда» можна су-
стрэць кожны са згаданых эартонімаў (для вызначэння па-
няцця ‘рэлігійнае свята’ выкарыстоўваем тэрмін ‘эартонім’ 
(ад грэч. еortе – «свята»), што значыць ‘уласнае імя, якое 
абазначае царкоўнае свята’ [4, с. 219]) .

У Беларускім праваслаўным календары свята на-
раджэння Божага Сына называецца Ражджаство Хры-
стова [3, с. 8]. Слова Ражджаство мае стараславянскія 
карані і ўтворана ад дзеяслова радзіць. У рускую мову 
Ражджаство было запазычана з царкоўнаславянскай 
мовы. Словы Раство, Ражство таго ж паходжання. Сярод 
беларускіх мовазнаўцаў ёсць меркаванне, што Раство – 
гэта спрошчаны, размоўны варыянт ад Ражджаство. 
Так, А.А. Лукашанец лічыць, што «словы Раство, Ража-
ство трэба разглядаць як народна-гутарковыя варыян-
ты царкоўнаславянскага Ражджаство» (ЛіМ, 17.02.2012 
№ 7). У Гістарычным слоўніку беларускай мовы падаюц-
ца як асноўныя на зоўнікі Рожество, Рожство, Розство, 
а слова Рождество адсылаецца да Рожество [5, с. 153–
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156]. Таму складана сцвярджаць, што Раство – гутарко-
вая форма ад Ражджаство. Гістарычны слоўнік бела-
рускай мовы падае прыклады выкарыстання згаданых 
слоў у крыніцах розных часоў. Слова Розство (або Ро-
жество, Рожство) ужывалася ў кнізе «Чэцця» (1489 г.), 
«Кнізе Быцця» Ф. Скарыны (1516–1519  гг.), «Катэхізісе» 
С. Буднага (1562 г.). Выпадкі ўжывання слова Рожде-
ство зафіксаваны ў пазнейшых літаратурных помніках 
пачатку XVII ст. («Казанье двое» Л. Карповіча (1615 г.), 
«Дыярыуш» А. Філіповіча (1638–1648 гг.)). Часткова гэтыя 
працэсы тлумачацца ў энцыклапедыі «Беларуская мова», 
дзе ў артыкуле «Царкоўнаславянская мова» адзначаец-
ца: «Па паходжанні гэта [царкоўнаславянская мова] ста-
раславянская мова, якая падверглася ўплыву жывых моў 
тых славянскіх народаў, што карысталіся ёю. … Аднак у 
Беларусі з прычыны пэўных ідэалагічных і культурных 
абставін сфера выкарыстання царкоўнаславянскай мовы 
пачала звужацца за кошт пранікнення беларускай мовы ў 
канфесіянальную літаратуру. … Некаторыя агіяграфічныя 
і апакрыфічныя крыніцы падвяргаліся адаптацыі шляхам 
стыхійнай ці свядомай замены царкоўнаславянскіх грама-
тычных і лексічных сродкаў адпаведнымі рысамі мясцовай 
беларускай мовы» [2, с. 600]. Як тыповыя ўзоры аўтар згад-
вае «Чэццю» і выданні Ф. Скарыны. Пазней жа, у апош-
няй трэці XVI ст. «беларускія моўныя рысы ў помніках на 
царкоўнаславянскай мове пачалі прыкметна спадаць» [2, 
с. 601]. Таму ў гэты час у тэкстах сустракаецца ўжо не Роз-
ство, а Рождество. І па сёння застаецца нявырашанай 
дылема «Раство ці Ражджаство». Абедзве гэтыя назвы і за-
раз ужываюцца як раўназначныя.

Члены Беларускай біблейнай камісіі, што займаюцца 
перакладам рэлігійных тэкстаў на беларускую мову, лічаць, 
што праваслаўная тэрміналогія павінна быць як мага 
бліжэй да першаасновы, да царкоўнаславянскай мовы. 
Перад імі стаіць задача адаптаваць царкоўнаславянскія 
тэрміны да беларускай мовы, гэта значыць, перакласці 
кожнае слова без сэнсавых змен і разам з тым адаптаваць 
яго гучанне да законаў беларускай мовы. Вынікае, што 
Ражджаство – беларускі адпаведнік царкоўнаславянскага 
слова Рождество, які мае мінімальную колькасць змен 
зычных гукаў у сваім складзе і разам з тым адаптаваны да 
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беларускай фанетычнай сістэмы (аканне, поўнагалоссе). 
Спалучэнне зычных “ждж”, характэрнае для беларускай 
мовы, сустракаецца і ў іншых словах, напрыклад, даж-
джавы, дрожджы. Але, паводле меркавання А. Каўруса, 
у беларускай мове няма назоўнікаў, у якіх суфікс -(а)ств- 
далучаецца да кораня, што заканчваецца былым мяккім 
зычным. Гэты суфікс сустракаецца ў адзінкавых словах, 
якія паходзяць са старабеларускай мовы, а ў запазычан-
нях – з рускай: бажаство, язычаства (ЛіМ, 13.04.2012 
№ 15). Таму і ўзнікае адчуванне ненатуральнасці формы 
Ражджаство, якая часам замяняецца на Раство.

Так, у нашым фактычным матэрыяле эартонім Ражджа-
ство часцей сустракаецца ў афіцыйных паведамленнях: у 
віншаваннях і зваротах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
духавенства да народа: “З Ражджаством Хрыстовым!” – 
віншуе беларусаў Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Па-
трыяршы Экзарх усяе Беларусі (06.01.2012 № 3); “Свет-
лага Ражджаства, дарагiя сябры!” – словы Прэзідэнта 
РБ Аляксандра Лукашэнкі (06.01.2010 № 2). Часам, у па-
добных выпадках ужываецца і яго эквівалент – Раство: 
Пасланне на Раство Хрыстова Мітрапаліта Мінскага і 
Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі 
(06.01.2012 № 3). 

Іншыя найменні – Ражаство, Ражство, Раство – 
ужываюцца ў публікацыях, дзе гаворыцца, як сёння ад-
значаецца гэтае свята: Цудоўны час – святы, асаблiва на 
Ражство i навагоднiя (16.01.2008 № 2); Абласное свята 
“Цуды на Ражство” пройдзе 6 студзеня 2008 года ў Слуцку 
(14.12.2007 № 51); Тады валанцёры прывезлі выхаванцам 
падарункі на Раство (10.09.2011 № 173). 

Чаму журналісты выбіраюць менавіта гэтыя назвы, ад-
казаць складана. Верагодна, адзін з галоўных матываў – 
прыхільнасць аўтара да пэўнага наймення. Напрыклад, 
лексема Ражаство на старонках газеты ўжываецца адным 
і тым жа карэспандэнтам на працягу шэрагу гадоў: Можна 
прыгадаць толькі некаторыя нашы сумесныя праекты: 
“Падарунак на Ражаство”, “Велікодны падарунак”... 
(28.09.2011 № 27, Святлана Сухарко); Яны наведваюць 
дзетак падчас правядзення маладзёжным саюзам дабра-
чынных акцый, да Дня ведаў, Ражаства… (05.12.2008 
№ 48, Святлана Сухарко).
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Эартонім Божае Нараджэнне мае польскае пахо-
джанне (польск. Boże Narodzenie) і ўжываецца пераважна 
каталіцкімі вернікамі. Натуральна, што Мітрапаліт Тадэ-
вуш Кандрусевіч віншуе з Божым Нараджэннем: Пастыр-
скае пасланне Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на 
Божае Нараджэнне 2011 года. Нарэшце Божае Нара-
джэнне! (24.12.2011 № 246).

Нейтральная назва гэтага свята – Нараджэнне Хры-
ста (Хрыстова), утвораная наступным чынам: назоўнік 
‘нараджэнне’ + імя народжанага. Гэтая назва ўжываецца 
пераважна ў матэрыялах, дзе гаворыцца пра рэлігію 
ўвогуле, а не пра пэўнае веравызнанне: “Нараджэнне 
Ісуса Хрыста. Трэба ведаць хоць бы таму, што боль-
шасць чалавецтва вядзе летазлічэнне ад гэтай даты” 
(24.03.2011 № 54). Такі спосаб намінацыі свята цалкам ад-
павядае нормам сучаснай беларускай літаратурнай мовы 
і дакладна перадае сутнасць з’явы. Тым не менш, ён не 
выцясняе астатнія найменні і ўвогуле не з’яўляецца са-
мым пашыраным у прэсе. Гэта можна патлумачыць тым, 
што Нараджэнне Хрыста – унікальная, знакавая падзея, 
а значыць павінна мець і адметную назву. Сярод іншых 
святых беларусы вылучаюць найперш Хрыста. Так, гаво-
рыцца Нараджэнне Божай Маці, Нараджэнне Іаана Прад-
цечы, але пра падзею з’яўлення Хрыста на свет ужываецца 
толькі лексема Ражджаство (Раство, Ражаство і г. д.). 

Акрамя назваў хрысціянскага паходжання, ужыва-
ецца таксама дахрысціянская назва – Каляды. Паводле 
Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы, праславян-
скае kolęda запазычана з лацінскага colendae, што зна-
чыць ‘першы дзень месяца’, у старажытнасці, відаць, свя-
та, звязанае з пачаткам года [11, с. 215–216]. А. Катовіч 
і Я. Крук адзначаюць, што “ў мінулыя часы святкаванне 
Калядаў мела дакладную прымеркаванасць да руху сон-
ца на небасхіле” [7, с. 29]. У ноч з 24 на 25 снежня святло 
атрымлівала перавагу над цемрай – дзень пачынаў прык-
метна павялічвацца. Такім чынам, пачатак Калядаў быў 
цесна звязаны з зімовым сонцастаяннем, якое і з’яўляецца 
фактычным, акрэсленым прыродай, пачаткам новага года. 
У сувязі з хрысціянскім уплывам Каляды былі аднесены 
да свята Нараджэння Хрыста. Такая суаднесенасць до-
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сыць лагічная, бо Хрыстос – гэта і ёсць святло, толькі ў 
духоўным плане. У Тлумачальным слоўніку беларускай 
мовы для абазначэння галоўнага зімовага рэлігійнага 
свята зафіксавана толькі лексема Каляды (‘царкоўнае 
хрысціянскае свята нараджэння Хрыста, якое адзначалася 
25 снежня па старым стылі і ў наступныя дні да вадохрыш-
ча’ [10, с. 595]). Найменні хрысціянскага паходжання абаз-
начаюць канкрэтную падзею, а Каляды – перыяд, прымер-
каваны да гэтай падзеі. 

У газеце «Звязда» слова Каляды можна сустрэць у 
некалькіх кантэкстах. Першы – Каляды як перыяд: На 
Каляды ўтвараецца новы свет (31.03.2012 № 11); Яго 
ўдзельнікі на Каляды пайшлі па дварах, а ўсе зборы 
аддалі на афарбоўку агароджы (07.03.2012 № 5). Другі – 
Каляды як канкрэтны дзень, гэта значыць, слова Каляды 
выкарыстоўваецца замест эартонімаў Ражджаство, Бо-
жае Нараджэнне і інш.: На Каляды, 25 снежня, уначы 
чакаецца снег (24.12.2011 № 246); Маліўся, святкаваў Ка-
ляды нават на лагерным Усходзе, дзе падобная “правіна” 
магла каштаваць жыцця...(21.07.2012 № 139). Часам, 
хрысціянская і язычніцкая назвы ўжываюцца ў адным тэк-
сце, літаральна ў суседніх сказах як лексічныя сінонімы, 
што, на наш погляд, з’яўляецца нелагічным і памылковым: 
Тут не трэба блытаць такія розныя па сваёй сутнасці 
святы, як Каляды і Новы год. Раство як у каталіцызме, 
так і ў праваслаўі – свята сапраўды больш сямейнае. … А 
Новы год – мерапрыемства больш свецкае, і праводзіць яго 
можна як заўгодна (16.12.2011 № 240). 

Неаднароднасць найменняў на старонках «Звязды» 
назіраецца і ў дачыненні да свята Хрыстовага Уваскра-
сення, Пасхі або Вялікадня. Раніца Светлага Хрысто-
вага Уваскрасення ў Гомелі ўпершыню адзначыцца 
перазвонам перасоўнай званіцы (03.04.2010 № 65–66); 
Неба і зямля асвятляюцца святлом Хрыстовага Ува-
скрасення! (14.04.2012 № 73). Адзначым, што ўжыванне 
гэтага эартоніма характэрна для публікацый, прысвеча-
ных дзейнасці царквы або касцёла, прычым незалежна 
ад канфесіянальнай прыналежнасці: і праваслаўныя, і 
каталіцкія вернікі гавораць пра Уваскрасенне Хрыста.

Кананічная назва гэтага свята – Пасха. Само слова 
паходзіць са старажытнаяўрэйскай мовы і, як пазначана 
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ў Этымалагічным слоўніку беларускай мовы, значыць ‘пе-
раход’ як напамін аб адыходзе яўрэяў з Егіпта [11, с. 200]. 
У старажытнасці свята ўзнікла ў памяць збаўлення яўрэяў 
з ягіпецкага рабства. У праваслаўнай царкве гэтае най-
менне метафарызавалася і стала азначаць пераход ад 
смерці да жыцця, перамогу над грахом, якую здзейсніў 
Іісус Хрыстос. Натуральна, што лексема Пасха, як правіла, 
сустракаецца ў мове духавенства, у тэкстах віншаванняў 
прадстаўнікоў праваслаўнай і каталіцкай канфесій: Пас-
ха Хрыстова – гэта наша супольнае хрысціянскае свята 
(07.04.2012 № 68, Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч); Мы, 
хрысціяне, – спадкаемцы Пасхі Хрыстовай (14.04.2012 
№  73, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыяр-
шы Экзарх усяе Беларусі).

Самая частотная назва свята Уваскрасення Хрыста – 
Вялікдзень, якая мае больш шырокі кантэкст ужывання 
ў газеце «Звязда», чым папярэднія. На наш погляд, гэта 
тлумачыцца тым, што слова Вялікдзень арганічна да-
пасуецца да побытавых клопатаў вернікаў падчас свята, 
напрыклад: Без булак Вялікадня не бывае (02.04.2010 
№ 64); Вялiкдзень – свята асаблiвае, таму i святоч-
ны стол мусiць быць асаблiвым (18.04.2009 № 73). Лек-
сема Вялікдзень актыўна выкарыстоўваецца і ў што-
дзённай гаворцы носьбітаў мовы. Лічыцца, што гэта на-
родны эквівалент наймення свята, ён зразумелы для 
большасці беларусаў як ‘вялікі дзень’ – значыць, вы-
ключны па сваёй важнасці. Слова Вялікдзень увайшло ў 
народную свядомасць як знакавая падзея яшчэ да пры-
няцця хрысціянства на беларускіх землях. А. Катовіч і 
Я. Крук адзначаюць: «Нашы старадаўнія продкі ў дзень 
веснавога раўнадзенства святкавалі, бадай што, самую 
непаўторную па сваёй сутнасці падзею ў жыцці космасу і 
прыроды – канчатковую перамогу Дня над Ноччу. З дня 
веснавога раўнадзенства і да летняга сонцазвароту Яры-
лавы дні [Ярыла – бог Сонца] былі самыя працяглыя, 
самыя доўгія, а значыць, вялікія. Менавіта таму свята 
пералому ў прыродным колазвароце і атрымала самую 
празрыстую і зразумелую назву: вялікі (доўгі) дзень = 
Вялік(і) дзень» [6, с. 224]. З прыняццем хрысціянства пад-
зея Уваскрасення Хрыста набыла выключную значнасць у 
жыцці царквы, увайшла ў свядомасць людзей як знакавы 
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дзень і была прымеркавана да святкаванняў у гонар Яры-
лы. Такім чынам назва язычніцкага паходжання паступова 
трансфармавалася ў паўнавартасную назву хрысціянскага 
свята. Выяўленыя намі прыклады ўжывання лексемы 
Вялікдзень у газеце «Звязда» сведчаць пра кантамінацыю 
язычніцкага па паходжанні слова Вялікдзень з 
хрысціянскімі рэаліямі: Вялікдзень – трыумф любові 
Хрыста. Пастырскае пасланне на Вялiкдзень 2010 года 
(03.04.2010 № 65–66); Хрысціянам Беларусі, якія святку-
юць Вялікдзень 8 красавіка 2012 года (07.04.2012 № 68). 
Эартонім Вялікдзень у выніку моўнага сінтэзу язычніцкіх 
і хрысціянскіх назваў стаў паўнавартасным найменнем 
хрысціянскага свята [1, с. 110].

На падставе аналізу назваў рэлігійных свят у газеце 
«Звязда» мы прыйшлі да наступных высноў:

1. Полінайменнасць рэлігійных свят – характэрная для 
беларускай мовы з’ява, якая спараджае пэўныя асаблівасці 
выкарыстання назваў свят у газеце «Звязда»;

2. Наяўнасць некалькіх лексічных адпаведнікаў 
у дачыненні да аднаго хрысціянскага свята звязана з 
поліканфесіянальнасцю нашай краіны і выкарыстаннем 
носьбітамі мовы народнай лексікі, якая бярэ вытокі з часоў 
язычніцтва;

3. У газеце «Звязда» выкарыстоўваюцца розныя па 
паходжанні найменні свят, што абумоўлена як веравыз-
наннем аўтараў, так і герояў публікацый, іх неаднарод-
ным сацыяльным становішчам;

4. Кожная з назваў мае пэўную сэнсавую нагрузку і 
стылістычную афарбоўку, што апраўдвае ўжыванне ў тэк-
стах газеты эквівалентных назваў рэлігійных свят.

Такім чынам, з’ява полінайменнасці рэлігійных 
свят у матэрыялах «Звязды» адзначаецца даволі часта 
і ў большасці выпадкаў арганічна дастасоўваецца да 
кантэксту публікацый. Таму неабходна не выкараняць 
полінайменнасць, а вывучаць сутнасць кожнай з магчы-
мых назваў і абгрунтавана выкарыстоўваць іх.    
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І. Р.  Ш к р а б а
ІНШАМОЎНАЕ СЛОВА Ў ГАЗЕТНЫМ ДЫСКУРСЕ

Новая сацыяльная рэчаіснасць аб’ектыўна ўплывае 
не толькі на зместавую характарыстыку сучаснай жур-
налістыкі, але і на яе моўнае і стылёвае аблічча. Есць 
каноны, якія выступаюць як непарушныя для любога 
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інфарматара. Журналіст як творца, зброяй якога выступае 
слова, непазбежна сутыкаецца з праблемай лінгвістычнай 
семантыкі, лексічна-граматычнай тоеснасці, стылістычнай 
нейтралізацыі, сінаніміі, камунікацыйнай стратэгіі і інш. 
Самыя строгія патрабаванні – патрабаванні моўнай нормы.

Трэба зазначыць, што норма дзейнічае жорстка і катэ-
гарычна, на прынцыпе моўнага аўтаматызму на ўзроўні 
граматыкі, арфаграфіі і сінтаксісу. Лексічная норма, якая 
дазваляе альтэрнатыўны выбар слова, выступае як больш 
«ліберальная», яна залежыць ад рашэння, якое дыктуец-
ца свядомасцю моўцы, яго моўным густам і стылістычнымі 
прыярытэтамі. Пацверджаннем гэтаму можа быць 
аўтарскае рэдагаванне тэксту, скіраванае на адзіна па-
трэбнае ужыванне найлепш прыдатнага слова. 

Падмена ў масавай свядомасці носьбітаў мовы паняц-
цяў свабода слова (‘гавары, што хочаш’) з паняццем свабода 
маўлення (‘гавары, як хочаш’) адгукнулася і неапраўданай 
лібералізацыяй адносінаў да нормы. Арыентацыя на 
размоўную і прастамоўную экспрэсіўнасць праявілася 
ў тым, што сучаснае пісьмовае маўленне легалізавала 
шматкроп’е, якое ставіцца з мэтай, каб чытач сам узнавіў 
ненарматыўнае слова. Яно, як і шумавая накладка на не-
цэнзурнае маўленне, паступова прызвычаіла чытача і слу-
хача. Гэта выявілася ў тым, што ацэнка пазанарматыўнага 
словаўжывання калі-нікалі не здольна вымкнуць за мяжу 
дыяпазону неўхвалення, у той час як у дачыненні да 
пэўных з’яў яна бясспрэчна павінна была б мець харак-
тар жорсткай і забароннай, тым больш што парушэнне 
моўных нормаў пачынае падвышацца па адукацыйнай 
шкале: традыцыйна адступленне ад нормаў праяўлялася 
на школьным і абітурыенцкім узроўні, цяпер жа яно зрэд-
ку сустракаецца на журналісцкім і нават дысертацыйным.

У адрозненне ад спрадвечнай лексікі, іншамоўныя сло-
вы даюць падставу для рознага характару парушэнняў іх 
ужывання ў працэсе асваення яе элементаў, генетычна ня-
роднасных мове-атрымальніку і не звязаных этымалагічна 
з яго спрадвечнымі каранямі. Інтэнсіўная адаптацыя і 
актывізацыя часта суправаджаецца скажэннем фанетыч-
нага, граматычнага і семантычнага зместу запазычанняў.

Масавае пранікненне новай магутнай плыні ін-
шамоўнай лексікі (пераважна англамоўнай) можна разгля-
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даць як асаблівую прыкмету новага часу. На гэта ёсць свае 
аб’ектыўныя прычыны сацыяльна-культурнага характа-
ру. Цікавасць да англамоўнага бізнес-асяроддзя, да новых 
тэхналогій, узмацненне міжкультурнай камунікацыі, да-
сканалае валоданне англійскай мовай як неабходнае па-
трабаванне статусу некаторых новых прафесій (да прыкла-
ду, вэб-дызайнера, праграміста), новыя культуралагічныя 
падыходы да выкладання замежных моў і іншыя чыннікі 
абумоўліваюць дарэчнасць прысутнасці англійскай мовы 
ў межах сучаснага дыскурса. Гэта тэндэнцыя паводле 
колькасці прыбылых слоў рэвалюцыянізуе працэс за-
пазычвання, разбурае яго традыцыйную паступовасць і 
выводзіць за межы аб’ектыўнасці. 

Іншамоўныя словы апошняга часу запазычвання зай-
маюць асобную нішу ў лексіконе з той прычыны, што не 
адчулі яшчэ наслойвання семантыкі, не развілі сістэмы 
словаўтваральных сувязей і маюць вартасць найперш узу-
альную, як адзінкі анамасіялагічнай сістэмы, пазначаныя 
навізной.  

Многія новыя словы ўваходзяць у маўленчы ўжытак 
не паступова, а ў адзін момант у сувязі з надзённай 
актуалізацыяй таго ці іншага паняцця, таму апрыёры ў 
новай для іх функцыянавання мове пачынаецца іх удалае 
або недасканалае асваенне, найперш у пісьмовых стылях, 
у тым ліку і ў прэсе.

Памылкі ўжывання іншамоўных слоў маюць розныя 
прычыны аб’ектыўнага і суб’ектыўнага характару – не-
высокай моўнай культуры і беспадстаўнай праекцый-
най аналогіі моў супастаўлення, а ўрэшце і глухасці да 
законаў мовы, памылак ацэнкавага асэнсавання слова 
і нізкай культуры працы як нежадання або адсутнасці 
прафесійнай адказнасці і стымулу да пошуку патрэбнай 
інфармацыі ў даведачным матэрыяле па культуры мовы. 
Без мэтаскіраванага самаўдасканальвання маўлення 
журналістам дапускаюцца прыкрыя моўныя агрэхі, якія, 
узмоцненыя шматтысячным накладам, могуць стыхійна 
перайсці ў гутарковае маўленне. 

Дзейсным фактарам барацьбы з недасканаласцю вы-
кладу магла б стаць папулярызацыя лінгвістычных ве-
даў на радыё, на тэлебачанні і ў прэсе. Пры ўмове іх 
прафесійнай падачы, сістэматычнасці выпускаў, дас-
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каналасці формы і зместу, даступнасці для нефілолага, 
яны, відавочна, здолелі б выканаць сваю ролю паспяхова.

Пакуль жа моваведы заклікаюць звярнуць увагу на 
відавочныя маўленчыя памылкі, якімі асабліва насычаны 
пераважна інфармацыйна-забаўляльны рэсурс газет раён-
нага ўзроўню.   

Актыўнаўжывальны выраз «ад куцюр» паходзіць ад 
франц. haut coutur ‘высокае шыццё, высокае кравецтва’. 
На старонках рускамоўнай прэсы ён перадаецца споса-
бам транслітарацыі як «от кутюр». Можна меркаваць, 
што беларускія журналісты спачатку асэнсавалі галіцызм 
у рускамоўным напісанні паводле сваёй суб’ектыўнай і 
ненавуковай семантызацыі, убачыўшы ў французскім 
прыметніку haut (‘высокі’) рускамоўны прыназоўнік от, 
а потым замацавалі недакладнасць беларускамоўным ад 
(каго?) – ад куцюр: «Дарэчы, у расійскіх вайскоўцаў форма – 
ледзь не «ад куцюр»: ад самога Юдашкіна. А можа, і нам 
няварта эканоміць?» (Звязда, 2011, 12 лют.); «Тэрыторыя 
падзеленая на тры зоны. «Байкер-клас» з выставай сучас-
ных матацыклаў, «Ба-рок»,.. майстэрня «Каптур ад куцюр» 
[Рэгіянальная газета, 2012, 29 студз.]. 

Памылкі ўжывання памнажаюцца, часам, і таму, што 
бяздумнае перайманне новага слова падмацоўваецца 
аўтарытэтам яго друкаванага характару. З гэтай нагоды 
можна згадаць, што яшчэ А.С. Пушкін іранізаваў: «Нам  
усё яшчэ друкаваны аркуш здаецца святым. Мы ўсё дума-
ем: як можа гэта быць бязглузда або несправядліва? Гэта ж 
надрукавана!» [1, с. 324]. Памылковае, але надрукаванае, 
пачынае свой няўдалы лёс у мове.

Складнікі журналісцкай удачы – не толькі выраз -
насць аповеду, разнастайнасць формы выкладу матэры-
ялу, але і чысціня мовы, пад якой разумеюць свабоду ад 
неўласцівых ёй элементаў і агрэхаў семантызацыі. На 
жаль, усё яшчэ сустракаецца непісьменнасць, здольная 
давесці слова або семантычную канструкцыю да абсурднай 
двухпланавасці.

У сувязі з гэтым звяртае ўвагу неапраўданая фанетыч-
на абумоўленая асацыяцыя слова кандамініум з даўно 
ўсталяваным словам мінімум, што нарадзіла семантыч-
на непрымальнае кандамінімум: «У рэкламным букле-
це гэты кондамінімум называецца «арыстакратычным 
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маёнткам 21-га стагоддзя» і адзначана, што абітальнікі (? – 
І.Ш.) могуць па праву менавацца «новымі арыстакратамі» 
(Новы час. Беларуская газета, 2003, 21–31 студз.). Можна 
пагадзіцца, што ў розных сэнсаў слова могуць узнікаць 
канцэптуальныя аналогіі, аднак пададзеная вышэй не 
вытрымлівае крытыкі, бо кандамініум ад лац. кандамініум 
con – ‘разам’ і dominium ‘уладанне’ – сумеснае ўладанне 
адзіным аб’ектам, часцей домам або іншай маёмасцю. 

Слово інаўгурацыя паходзіць ад лац. inauguro – 
«прысвячаю». Этымалагічна гэта назва рытуалу, запазы-
чанага з цырымоніі каранацыі манархаў. На старонках 
газет сустракаецца варыянт інагурацыя: «Апошні мой 
афіцыйны ўдзел – інагурацыя Прэзідэнта. У мяне была ад-
казная роля. Я стаяў на сцэне побач з Прэзідэнтам, – рас-
казвае Яўген Гамазін, салдат роты, які праслужыў ужо 206 
дзён» (Звязда, 2011, 23 студз.). 

Рэальны адаптацыйны працэс сведчыць, што новае 
слова актыўна апрабоўваецца маўленчай стыхіяй, мяняе 
гучанне на больш артыкуляцыйна простае і ў часавай 
перспектыве можа замацавацца ў паралельным вары-
янце інагурацыя, аднак яно трапляе ў зону так званага 
пасіўнага адбору, пры якім крытэрыі яго перавагі вы-
разна не выяўляюцца або выступаюць як нязначныя. 
Прынамсі, варыянт інагурацыя пакуль што не ўвайшоў у 
рэпертуар слоўнікаў новых слоў і значэнняў, гэта значыць, 
знаходзіцца па-за «нарматыўным полем» і не можа прэ-
тэндаваць на рэкамендацыю ўжывання. Паводле правіла 
іншамоўныя прозвішчы і імёны, калі яны не пішуцца праз 
дэфіс і канчаюцца на зычны, скланяюцца і маюць канчаткі 
адпаведных беларускіх: фільм Клода Лелюша, опера Джор-
джа Гершвіна, раман Сомерсэта Моэма. Ігнараваннем гэ-
тага прадпісання можна растлумачыць такія склонавыя 
формы ў мове прэсы: Я спяваў харавую музыку, займаўся 
на фартэпіяна, гуляў у Робін Гуда [Звязда, 2011, 30 ліп.] 
Выклікае спачуванне той, хто так абядніў сваё жыццё тым, 
што не чытаў твораў Купалы, Коласа, Пушкіна, Гогаля, 
Талстога, Шолахава, Жуль Верна, Дзюма і многіх іншых. 
(Звязда, 24 лют., 2011). Культура пісьмовага маўлення мае 
на ўвазе не толькі сацыяльнае і гістарычнае ўсведамленне 
нормы, але і ўласна лінгвістычнае. На дапамогу часта 
прыходзяць простыя і складаныя правілы. Для того, каб 
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вывучыць, як правільна пішацца, не існуе алгарытму, і 
моўцу ратуе толькі запамінанне, у горшым выпадку – зу-
брэнне. Правілаў, што парушаюць граматычную аналогію, 
у нашай мове шмат. Але журналіст як носьбіт маўленчага 
і агульнасацыяльнага досведу мусіць імкнуцца ведаць не 
толькі саму мову, але таксама ведаць што-нішто і аб мове, 
бо дакладнасць у выбары слова грунтуецца і на маўленчай 
культуры, і на культуры мыслення у цэлым. Аб’ём базавых 
фанетычных і граматычных ведаў у дачыненні і да замеж-
най мовы не павінен ігнаравацца, наадварот, ён – падмога 
журналісту.

Ёсць заканамернасці афармлення і семантызацыі 
іншамоўных слоў, запатрабаваных журналісцкай практы-
кай. Высокі прафесіяналізм патрабуе іх належнага асэн-
савання, але, на жаль, некаторыя факты словаўжывання 
сведчаць пра яго адсутнасць. Так, англамоўнае абазна-
чэнне Фінікс (горад штата Арызона (ЗША), якое шырока 
тыражуецца газетамі і падаецца энцыклапедыямі, патра-
буе толькі элементарнай ўвагі да напісання. Англ. [е] гу-
чыць ў пачатку слова як [і], якое і перадаецца на пісьме, 
тым не менш назва фігуруе і ў форме Паліцыя Фенікса, 
відаць, узнаўляючы першапачатковую матывацыю: «От-
дел по защите животных. Рожденные в переулке» (СБ. ТВ-
программа, 16 красав., 2012). Дарэчы заўважым, напісанне 
штат Дэлавэр (The State of Delaware), якое таксама пера-
дае асаблівасці англамоўнага вымаўлення, а = [е], не на-
раджае варыянтнасці.

Для некаторых слоў акалічнасць нямецкамоўнага 
паходжання дыктуе акцэнтацыю першага складу, Так, 
правільна вымаўляецца імя Вольфганг (не Вальфганг) 
аднак чытаем: «Председатель Ассоциации «Белорусская фе-
дерация футбола» Геннадий Невыглас… проведет рабочие 
встречи с Президентом Немецкого футбольного союза Тео 
Цванцигером и Генеральным секретарем этого союза Валь-
фгангом Ниерсбахом» [Прессбол, 2009, 2 красав.]. 

Суадносіны формаў граматычнай катэгорыі ліку бе- 
ларускай мовы не адрозніваюцца ад суадносін іх у 
італьянскай, такім чынам мафіёза – форма адзіночнага 
ліку, мафіёзі – форма множнага ліку, і вызначальная 
роля канчаткаў паслядоўна адлюстроўваецца ў практыцы 
многіх газет. Аднак сустракаюцца парушэнні: «В Италии 
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арестованы 8 подручных жестокого мафиози по кличке 
Дьявол» (СБ. Беларусь сегодня, 2012, 28 студз.). 

Другая немалазначная акалічнасць творчасці жур-
наліста – імкненне быць асобай сучаснай у тым сэнсе, каб 
прагрэсіўна кантраляваць запатрабаваныя часам моўныя 
змены. Можна назіраць, як з прычыны разумовай ляно-
ты або нядбайнасці аўтара тэкст упрыгожваецца лексікай 
ужо неактуальнай, асэнсаванай іншымі як анахранічнай. 
Да прыкладу, новыя энцыклапедыі ўжо не пазначаюць 
ініцыялы Андэрсана як раней – Г.Х. (Ганс Хрысціян), а 
толькі як Х.К. (Ханс Крысціян, набліжана да вымаўлення 
іх у дацкай мове), аднак газеты ўсё яшчэ пішуць: «Сярод 
кніг-лаўрэатаў – энцыклапедычны даведнік у двух тамах 
«Беларускі фальклор»,.. дзіцячая кніга «Дзікія лебедзі» 
Г.Х. Андэрсена» [Рэспубліка, 2007, 24 жніўня].

Моўны менталітэт журналіста як творцы грунтуец-
ца не толькі на падставе індывідуальнага культурнага 
і духоўнага развіцця. Ва ўмовах узмацнення асобаснага 
пачатку журналіста ён вызначаецца таксама свядомым 
імкненнем павышаць сваю моўную культуру, удасканаль-
ваць маўленчую манеру, крытычна ставіцца да таго новага, 
што напачатку засвойваецца суб’ектыўна або ненавукова. 
Кожны творчы чалавек павінен знайсці шлях да найлепша-
га скарыстання свайго прафесійнага інструменту – мовы – 
у яе няспынным гістарычным развіцці, прычыніцца калі 
не да стварэння новай вартай літаратурнай нормы (што 
ўжо засведчана практыкай), то да падтрымкі і аховы нор-
мы сталай, апрабаванай аўтарытэтным і ўдалым ужыван-
нем. Ведаць слова і адчуваць дарэчнасць яго ўжывання – 
гэта якасць журналіста, што здольна выявіць ёмістасць вы-
кладу, дакладнасць сэнсу і эстэтыку маўлення. Гэта дум-
ка была актуальная ўжо ў далёкай мінуўшчыне: «Добра 
пісаць – гэта добра мысліць, добра адчуваць і добра перада-
ваць, гэта – мець розум, душу і густ» (Ж. Бюфон) [2, с. 47]. 
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В. И.  И в ч е н к о в, О. И.  Д е с ю к е в и ч
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕЧИ 

(на примере текстов национального канала 
«Столичное телевидение»)

Современная гуманитарная наука характеризуется 
возрастающим вниманием к роли языка в обществе, к яв-
лениям экстралингвистического порядка, порождающим 
в информационном пространстве связующую нить между 
создателем текста, массовой аудиторией и отражаемой 
действительностью. Язык в преломлении журналистской 
теории и практики выступает важным звеном в творческом 
процессе, обусловливающим действующий эффект того или 
иного речевого факта и знаменующим тенденции развития 
самой публицистики как особого вида общественно-поли-
тической литературы. 

Качественное текстообразование – решающий показа-
тель профессионализма журналиста в таких составляю-
щих, как литературный талант, эрудиция, интеллект, уме-
ние ориентироваться в информационной среде и познавать 
ее. Общепризнанно, что текст является итоговым докумен-
том творчества, своеобразным венцом журналистского тру-
да. Коммуникативная сущность современного информаци-
онного общества отчетливо прослеживается в социальной 
деятельности носителей языка. Таким образом, явно ощу-
щается неразрывность речевого действия и жизненного 
устройства человека. 

Публицистический текст является динамичным вы-
разителем речевыми средствами реального и увиденного 
журналистом мира, когнитивной сутью которого является 
возможность воспроизведения автором эстетических, ком-
муникативных и социально ориентированных установок. 
Они позволяют сконструировать лингвистическую картину 
мира, показать исторические условия развития общества 
и утвердить культуроспецифичность конкретного этноса. 
Принимая во внимание тезис о том, что публицистическое 
произведение есть персонализация происходящего, выяв-
ление жизненных универсалий, можно утверждать, что 
в стилистике найден ключ к пониманию специфики мен-
талитетов и народов, тайнам организации национальной 
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логосферы как речемыслительной области деятельности 
общества. 

Современные СМИ доминируют на всех уровнях струк-
туры социума, формируя таким образом медиадискурс, в 
котором представлена картина мира – специфический спо-
соб восприятия, интерпретации событий и явлений; фун-
дамент, опираясь на который, человек действует в мире. 
Построение текста и протекание информационного процес-
са приобрели ярко выраженный технологичный характер, 
диктующий свои нормы, свою перцептику и многообразие 
новостных потоков. Следует признать тот факт, что в исто-
рии вербалистики человек ещё никогда не был так востре-
бован в общении, как сегодня: мы действительно стали, 
«всемирной глобальной деревней» (М. Маклюэн), в кото-
рой, люди волей или неволей рождаясь в ней и умирая, 
всё чаще и основательнее вторгаются в жизнь друг друга, 
рассуждая обо всем увиденном и услышанном, любя и не-
навидя, радуясь и огорчаясь, создавая тем самым новую 
социологическую структуру и формируя своеобразную сти-
листику мнений. 

В таких экстралингвистических условиях стилисти-
ка приобретает новое дыхание, становясь трамплином 
для творческого поиска ресурсов изобразительности речи. 
Определяя сферу стилистики, исходят из того, что значе-
ние языкового выражения не сводится к чисто предмет-
ному, референциальному содержанию. Описание его (со-
держания) сопровождается множеством дополнительных 
смысловых оттенков. В большинстве случаев это заложено 
на семантическом уровне в тропах. И если ещё со времён 
античной риторики мы используем их арсенал, номенкла-
тура которых составляла около двухсот единиц, то сегод-
ня мы не можем зафиксировать хотя бы один новый вид 
таковых. Метафора, эпитет, метонимия, синекдоха и проч. 
переданы нам из глубины веков. Пополнить этот арсенал 
современнику чрезвычайно трудно, т.к. новый вид того же 
тропа (как типа семантического переноса) мог появиться 
только при высокочастотной вербальной практике, осно-
ванной на творческом поиске. 

Методика стилистического анализа определяет способы 
и приемы организации текста, предполагает выявление и 
описание каждой микроструктуры – совокупности речевых 



41

средств в соответствии с их языковым (вероятностным) во-
площением. В этой связи актуализированы семантические 
процессы, происходящие в наше время. От ясности выра-
женной журналистом мысли, ее правильности и доступно-
сти зависит, насколько он будет востребован в профессии. 

В журналистике важными являются классические 
критерии построения речи: правильность, когда текст со-
ответствует действующим языковым нормам; точность, 
когда журналист знает значение слова и улавливает его 
семантические нюансы; логичность, которая вытекает из 
структуры речевой семантики, из смысловой синтагмати-
ки языковых единиц в речи на предмет их соответствия 
законам логики; чистота речи, когда в тексте отсутствуют 
чуждые литературному языку слова, включая герметич-
ную лексику, отвергаемую эстетическими нормами; выра-
зительность, что придаёт тексту образность и экспрессию; 
богатство речи, воплощающееся в разнообразии текста; 
уместность, когда текст организован в соответствии с целя-
ми и условиями общения. 

Наблюдения над телевизионной речью показывают, 
что на практике речь журналиста не всегда отвечает на-
званным критериям. В качестве примера взяты тексты, 
подготовленные журналистами национального телекана-
ла «Столичное телевидение». Выбор мотивирован тем, что 
в последнее время администрация канала уделяет долж-
ное внимание культуре речи. Это привело к тому, что СТВ 
добивается высокой речевой культуры и этим выгодно от-
личается от других отечественных и российских каналов. 
Обратимся к выборочному анализу текстов. 

Наиболее многочисленными являются лексические 
ошибки. Природой их может являться несоблюдение зако-
на семантического согласования, согласно которому в сло-
восочетание включаются слова с общей семой, и вследствие 
несоблюдения этого закона нарушается сочетаемость слов, 
как это произошло, например, в следующих случаях: Это 
и стало поводом глубже взглянуть на проблему (Пого-
ворим. 2.11.2012) – взглянуть внимательнее, пристальнее, 
а понять глубже; …мрачные и тусклые краски говорят 
о сниженном эмоциональном состоянии [ребенка] 
(Большой завтрак. 28.11.2012) – сниженным может быть 
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иммунитет, состояние обычно описывается как угнетенное, 
подавленное. В следующем фрагменте – Монумент «Жен-
щина с метлой» наряду с чистотой и порядком вокруг 
гармонично вписался в ансамбль двора (Столичные под-
робности. 21.11.2012) – следовало бы употребить выраже-
ние органично вписался, хотя и в этом случае включение в 
один ряд конкретного существительного «монумент» с аб-
страктными «чистота» и «порядок» трудно счесть удачным.

Особенно заметными для зрителя являются нарушения 
узкой сочетаемости и случаи контаминации. Например, в 
следующем фрагменте совмещаются выражения сбыва-
ются мечты и исполняются желания: Время, когда ис-
полняются мечты (Столичные подробности. 26.12.2012). 
Куба благодарна Беларуси за поддержку резолюции ООН 
о прекращении блокады США против Острова Свободы 
(Новости 24 часа. 13.11.2012) – в этом случае происходит 
наложение словосочетаний экономические санкции про-
тив Кубы и блокада Кубы.

Неоправданное расширение устойчивого выраже-
ния приводит к появлению плеоназма: Храм разруши-
ли, восстанавливая Минск заново (Минск и минчане. 
10.07.2013); Что это – преступная халатность или бес-
печная неосторожность (Новости 24 часа. 3.06.2013). 
Ненужные повторы становятся причиной тавтологии: …и 
какие способы борьбы с ними [автомобильными пробка-
ми] в сегодняшнем дне (Минск и минчане. 11.12.2012); 
Какой видят столицу те, кто в будущем будет ее стро-
ить? (Столичные подробности. 7.12.2012).

Однако чаще всего лексическая ошибка возникает 
вследствие употребления слова в несвойственном ему зна-
чении, например, глагол убывать в следующем фрагменте 
употреблен в отношении театральной труппы вместо гла-
гола отправляться: …театр вновь убывает за границу 
зарабатывать валюту (Поговорим. 21.11.2012), хотя в 
кодифицированном языке он употребляется в отношении 
воды, в переносном значении может описывать уменьше-
ние чувства, силы. В следующем фрагменте ошибочно упо-
треблены слова грани вместо границы и пользовать вместо 
использовать: Хотя сегодня грани стираются, сами те-
леканалы имеют свои интернет-версии и активно поль-
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зуют видео с интернет-сайтов (Поговорим. 21.11.2012), 
причем глагол пользовать, имеющий значение ‘лечить’, 
отличается еще и своей стилистической принадлежностью 
к народно-разговорному пласту русской лексики. Доволь-
но распространенная лексическая ошибка – неразличение 
паронимов, как в следующих случаях: Картина, залитая 
нереальным, волшебным свечением (Столичные подроб-
ности. 7.12.2012) – слово свечение употреблено вместо слова 
свет; Это и благотворительные проекты и дружествен-
ные встречи (Новости 24 часа. 8.01.2013) – отношения 
между странами дружественные, а встречи – дружеские.

Случаев неточного употребления слов вследствие непо-
нимания их значений много. Приведем еще лишь несколь-
ко примеров: Школьный альбом как дежавю: вмиг прохо-
дят кадры школьной жизни (Минск и минчане 15.11.2012): 
«дежавю» – эффект, когда абсолютно новое воспринимает-
ся как уже случавшееся, в данном же случае речь идет о 
воспоминании; …штрафы за курение в неподходящем ме-
сте сродни господдержке оплаты услуг ЖКХ (Поговорим. 
16.11.2012) – поскольку речь идет о размере штрафов, то 
корректнее было бы сказать, что они соизмеримы с какой-
то другой суммой; Однако из сопредельных государств под 
разными ракурсами забрасываются мошеннические 
технологии, схемы и новые формы финансовых пирамид 
(Столичные подробности. 7.12.2012) – не вполне ясно, в ка-
ком значении употребляется слово «ракурс», его значения 
‘изображение’, ‘точка зрения’, ‘перспектива’ противоречат 
такому употреблению.

Встречаются и случаи неправильного употребления 
фразеологизмов: Пенсионер даже к охоте не проявлял 
внимания (Новости 24 часа. 9.01.2013) – фразеологизм 
проявить внимание предполагает в качестве объекта 
человека, о котором заботятся, в данном же случае в от-
ношении способа проведения досуга лучше употреблять 
фразеологизм проявлять интерес; Местные воробьи и си-
ницы слетаются в этот двор, как на мед (Столичные 
подробности. 27.12.2012) – в сокращенном виде употреблен 
фразеологизм как мухи / пчелы на мед. Следует помнить, 
что внесение любого изменения в состав фразеологизма и 
в некоторых случаях изменение в нем порядка слов озна-
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чает разрушение его как целостной единицы, а в лучшем 
случае – его окказиональное употребление, подчиненное 
общей коммуникативной задаче текста.

Слабой стороной речевой практики журналистов, на-
сколько можно судить по результатам нашего небольшо-
го исследования, является экспрессивный компонент 
сообщения и, соответственно, употребление тех языковых 
средств, которые выполняют прежде всего экспрессивную 
функцию. Приведем лишь несколько случаев неудачных 
метафор: Ландшафтные старания минчан уходят под 
землю (Поговорим 9.11.2012); Жизнь проходчиков кочевала 
из одного коллектора в другой (Столичные подробности. 
7.12.2012); Совершить реверанс в прошлый век возмож-
но с балкона Минской ратуши (Столичные подробности. 
7.12.2012); Каждый раз фотопробег принимает разные 
обороты (Столичные подробности. 7.12.2012); Правитель-
ство обещало развернуть кожевенников в сторону отече-
ственного сырья, но получилось только наполовину (Ново-
сти 24 часа 8.11. 2012) …телевидение, которое полностью 
оторвало людей от книг. Сейчас, конечно, в этот ряд до-
бавим Интернет, который, по мнению многих, отрывает 
человечество уже от телевидения (Поговорим 9.11.2012).

Более пристального внимания заслуживают, как нам 
кажется, перифразы в новостных текстах. Журналисты 
приучены избегать повторов, поэтому стараются предло-
жить описательную номинацию вместо прямой. Так, на-
пример, журналист, пытаясь избежать прямых номинаций 
«спектакль» и «постановка», которые были уже использо-
ваны ранее, формулирует свое сообщение следующим об-
разом: И на звание лучшего претендовали сразу 16 сы-
гранных актерами произведений классической и со-
временной драматургии (Поговорим 9.11.2012) – замена 
прямого наименования в данном случае оставляет впечат-
ление искусственной и, вероятно, усложняет восприятие 
информации на слух. Часть перифраз направлена на то, 
чтобы «укрупнить» проблему – так уборка снега становит-
ся ликвидацией белого полотна (Столичные подробно-
сти. 7.12.2012), другие перифразы, напротив, вуалируют, 
смягчают информацию, выполняют функцию эвфемизмов: 
Обозначения, которые еще недавно хорошо выделялись на 
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асфальте, стали опасно вести себя с водителями (Сто-
личные подробности. 7.12.2012). В некоторых случаях за-
мена прямой номинации рекомендуется со всей определен-
ностью. Следуя нормам политкорректности, номинация 
инвалид должна заменяться на человек с ограниченными 
возможностями, последняя номинация должна употре-
бляться как устойчивое выражение: синонимическая заме-
на какого-либо компонента невозможна.

Следует отметить также стилистические ошибки и 
недочеты. Основные тенденции, приводящие к появлению 
таких ошибок, многократно отмечены в работах лингви-
стов. Это, во-первых, проникновение в новостной текст ком-
понентов канцелярского стиля: Тема выборов прозвучала 
в вопросе по парламентской избирательной кампании в 
Украине (Новости 24 часа 6.11.2012). Но более «продуктив-
на» вторая тенденция – влияние сниженной лексики, т.е. 
просторечия и жаргона: И даже молочная продукция упа-
ла в цене аж на 20% (Новости 24 часа 2.11.2012); Теперь 
метро прямо под боком общежития (24 часа 7.11.2012); 
комитетчики (о членах Нобелевского комитета) (Погово-
рим. 9.11.2012); челночный бизнес таким хлопотным де-
лом заморачиваться не будет; …накручивать ценник 
(Поговорим. 9.11.2012); По информации МВД, за первые 
шесть месяцев 2012 года за сигаретку раскошелилось 
более 1700 белорусов (Поговорим. 16.11.2012) – в послед-
нем случае следует отметить, что помимо того, что глагол 
раскошелиться просторечный, он употреблен в несвой-
ственном ему значении ‘выплатить’ вместо ‘расщедриться, 
перестать скупиться’. Последний фрагмент демонстрирует 
общую тенденцию – включать в текст, посвященный се-
рьезной проблеме, просторечный элемент с иронической 
эмоциональной окраской, что может оставлять впечатле-
ние неуместной шутки: Курение отправляет на тот 
свет людей больше, чем ВИЧ или автокатастрофы (По-
говорим 16.11.2012).

Грамматические ошибки встречаются не так часто, 
как лексические. Это прежде всего ошибки в согласовании 
форм имени прилагательного: Что касается будущего, то 
Мингорисполком предлагает сохранить историческую 
часть стадиона и одновременно сделать ее соответствую-
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щим международным стандартам (Новости 24 часа. 5.11. 
2012); Четыре основные направления развития тури-
стической отрасли (Столичные подробности. 27.12.2012), 
а также в образовании форм имен прилагательных: Про-
существовал ипподром всего несколько десятилетий, но 
история его событийна (Минск и минчане. 20.11.2012) – 
прилагательное «событийный» относительное, в краткой 
форме не употребляется; Традиционно в списке самых 
топовых мероприятий новогодние спектакли и дискоте-
ки (Столичные подробности 16.11.2012) – прилагательное 
топовый (от англ. top – верх) имеет значение ‘самый попу-
лярный’ и, соответственно, превосходной степени не име-
ет. В области глагольных форм отмечены несоответствие 
залоговой формы глагола: Венок от президента Беларуси 
лег к памятнику Якубу Колосу в Минске (Новости 24 часа. 
3.11.2012) – был возложен / возложили, а также недоста-
точный контекст при употреблении двувидового глагола: 
Серьезная авария на МКАД. Пассажира реанимировали 
на месте ДТП (Столичные подробности 16.11.2012) – гла-
гол реанимировать двувидовой: он может обозначать как 
процесс, так и результат, контекст должен эту двусмыслен-
ность «снимать».

Неоднократно отмечены ошибки в управлении: Однако 
для многих родителей ее [новой горки во дворе] появление 
вызвало опасение (Столичные подробности. 15.11.2012) – 
вызвать опасение у кого; Ведь если на первых порах взрос-
лые восхищаются каждой закорючке, выведенной малы-
шом, то уже вскоре появляются разные «правила» (Сто-
личные подробности. 15.11.2012) – восхищаться чем. Есть 
случаи неправильного употребления деепричастного обо-
рота: И вот именно проводя эти акции, люди о нас знают 
(Новости 24 часа. 3.11 2012).

В некоторых случаях неудачное в грамматическом от-
ношении выражение свидетельствует о нарушении логи-
ки, как в случае, когда в один однородный ряд поставлены 
предикатив и имя существительное: Бизнес по-белорусски – 
это все-таки выгодно или расчет на удачное стечение 
обстоятельств? (Поговорим. 14.11.2012).

Не следует забывать также о том, что чрезмерное ис-
пользование отглагольных форм лишает текст динами-
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ки и усложняет восприятие: Приезд дежурного по городу 
процесс приведения в порядок территории значительно 
ускорил (Столичные подробности 15.11.2012). Также более 
пристального внимания требуют усилительные конструк-
ции, при неправильном употреблении они не позволяют 
зрителю полностью воспринимать информацию: Не вижу 
повода не поговорить об этом как раз сегодня – во Всемир-
ный день телевидения (Поговорим. 22.11.2012); У вас вряд 
ли не закружится голова (Минск и минчане. 25.12.2012).

В ХХI веке человек погружен в фокус текста, в чем 
наглядно выражается многовекторность коммуникатив-
ного взаимодействия: через разные аспекты социальной 
деятельности носителя языка раскрывается локальная 
когерентность его с текстом. Особенно это касается таких 
сфер, как культура, образование, коммуникация. Просве-
тительская роль, некогда принадлежащая литературе, 
являющейся на протяжении веков мощным инструментом 
формирования мировоззрения личности и ценностной ори-
ентации общества, постепенно переходит к СМИ. И если 
раньше к журналистскому материалу можно было быть 
снисходительным, представляя в нём (вслед за Г. Вино-
куром) «грамматический каркас», заполнить который мог 
мало-мальски образованный человек, то сегодня можем 
говорить не столько об информационном продукте, сколь-
ко о произведении конкретной пишущей личности. Это не 
означает, что современный журналист стал писателем, а 
журналистика сама превратилась в писательство. Журна-
листика транслирует не только уже давно сложившиеся 
предпочтения общества, а стала предлагать (и довольно 
успешно) новые ценностно значимые ориентиры. Спра-
ведливо говорят о том, что современный мир стал медиа-
цетричным. Из этого следует вполне закономерное требо-
вание повысить речевую ответственность журналиста за 
сказанное и написанное, научить его совмещать в своей 
деятельности навыки создания текста и его интуитивного 
редактирования, чем, несомненно, будет достигнут желае-
мый профессиональный успех.    
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Г. А.  Г в а з д о в і ч
ПАРЦЭЛЯЦЫЯ ЯК ТЭРМІН І ЯК СРОДАК 

СТЫЛІСТЫЧНАЙ ВЫРАЗНАСЦІ Ў ТЭКСТАХ СМІ 
(на матэрыялах газеты «СБ. Беларусь сегодня»)

Асноўную частку інфармацыі, без чаго немагчыма 
ўявіць жыццё сучаснага грамадства, чалавецтва атрым-
лівае з дапамогай СМІ, якія імкліва развіваюцца. Як слуш-
на зазначае А. Градзюшка, «пазаўчора мы даведваліся пра 
падзеі тады, калі нам паведамлялі пра іх СМІ, і так, як 
яны нам распавядалі. Учора навіны спачатку з’яўляліся 
ў анлайн-СМІ, і толькі потым пра іх паведамлялі радыё, 
тэлебачанне, газеты. Сёння пра падзеі ў інтэрнэце нам 
расказваюць відавочнікі… Заўтра мы будзем ведаць пра 
падзею практычна адначасова з ёй, самі зможам збіраць 
«немадэліраваныя» меркаванні і аналізаваць іх» [2, с. 105–
115]. Аднак газетная перыёдыка ў Беларусі як адна са 
старэйшых класічных форм сродкаў масавай інфармацыі 
не вычарпала сябе, канчаткова не згубіла і давер чытача 
да друкаванага слова. У той жа час друкаваныя СМІ, каб 
быць паспяховымі ў жорсткай канкурэнцыі, не згубіць чы-
тацкую аўдыторыю, шукаюць новыя падыходы да падачы 
матэрыялаў, да адлюстравання іх змястоўнага, структур-
нага і жанравага складніка. У сувязі з гэтым назіраецца 
пэўнае змяшэнне жанраў, іх уніфікацыя, стандартыза-
цыя. Адназначную адзнаку гэта з’ява не атрымала ад 
даследчыкаў, але вось само паняцце жанр пачынае пасту-
пова саступаць паняццю тэкст.

У спецыяльнай літаратуры маецца немалая колькасць 
азначэнняў тэрміну тэкст. Дазволім сабе прывесці адно 
з іх. «Тэкст (лац. texstum ‘сувязь, злучэнне’) – напісанае 
ці выказанае паведамленне, якое складаецца з некалькіх 
сказаў (частак) і характарызуецца структурнай і сэнсавай 
завершанасцю» [5, с. 638]. У дадзеным слоўнікавым ар-
тыкуле пералічваюцца і асноўныя прыкметы тэксту (сэн-
савая цэльнасць, члянімасць, звязнасць, стылістычнае 
адзінства), а таксама называюцца магчымыя сродкі фар-
мальнай і граматычнай сувязі частак, якія ўтвараюць 
тэкст. 

Ключавым кампанетам у азначэнні паняцця тэкст, 
на нашу думку, з’яўляецца паняцце сказ, таму што ўжо 
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стала традыцыяй лічыць, што сказ удзельнічае ў аргані-
зацыі тэксту як цэласнага ўтварэння, а палажэнне, што 
тэкст складаецца са сказаў, становіцца аксіёмай пры 
наяўнасці, натуральна, і іншых поглядаў на гэтую пра-
блему. Сказанае падштурхоўвае да высновы, што мена віта 
на ўзроўні сказа магчыма дэманстрцыя найбольш яркіх 
выразных асаблівасцей, спосабаў і сродкаў перадачы ду-
мак і пачуццяў. Адносна СМІ В.М. Бярэзін справядліва 
заўважае, што выразнасць (экспрэсіўнасць) у іх тэкстах 
«усё больш звязваецца апошнім часам з прагматыкай 
маўленчай дзейнасці. Гэта з’яўляецца наступствам уз-
растальнай канкурэнцыі каналаў распаўсюджвання 
інфармацыі, рэзкага павелічэння колькасці саміх друка-
ваных і электронных СМІ. Каб прыцягнуць ці пашырыць 
уласную аўдыторыю, газеты, часопісы, тэле- і радыёкана-
лы і праграмы звяртаюцца да выразнай інтэнсіфікацыі 
мовы, як вербальнай, так і аўдыёвізуальнай» [3, с. 17–173]. 

На ўзроўні тэксту і яго складніка – сказа можна вызна- 
чыць тэндэнцыю выкарыстання прыёмаў расчлянення 
апошняга як сродку выразнасці, адзін з якіх (прыёмаў) – 
парцэляцыя – вынесены намі ў загаловак. Неабходна 
заўважыць, што ў сучаснай лінгвістыцы тэрмін парцэ-
ляцыя трактуецца неадназначна. У «Словаре лингви-
стических терминов» (1966 г.) В.С. Ахманавай дадзены 
тэрмін не фіксуецца; у «Слоўніку лінгвістычных тэрмінаў» 
(1990 г.) П.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкага, Л.А. Антанюк чы-
таем: «ПАРЦЭЛЯЦЫЯ (ад фр. рarcelle з лац. particula – 
часціца) – такое чляненне сказа, пры якім змест выказван-
ня рэалізуецца не ў адной, а ў дзвюх і больш інтанацыйна-
сэнсавых канструкцыях, размешчаных адна за другой з 
працяглымі паўзамі… П. як вобразна стылістычны прыём 
узмацняе сэнсавыя і экспрэсіўныя адценні азначэнняў» 
[6, с. 97]. У «Большом лингвистическом словаре» В.Д. Ста-
рычонка падаецца наступнае азначэнне: «Парцелляция 
(фр. рarceller ‘делить на мелкие части’) – фигура разме-
щения, состоящая в намеренном расчленении единой син-
таксической структуры (предложения) на несколько ком-
муникативно-значимых единиц. Отделяемому компонен-
ту (парцелляту) придается более-менее самостоятельное 
значение» [5, с. 426]. У дадзеным слоўнікавым артыкуле 
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прадстаўлены таксама сінонімы да тэрміна парцэляцыя – 
далучэнне, сепаратызацыя, сегментацыя, ізаляцыя. Як 
уяўляецца, унесены ў сінанімічны рад тэрмін сегмента-
цыя можа быць выключаны з яго, паколькі ў лінгвістыцы 
тэксту, калі размова заходзіць пра яго расчляненне, парцэ-
ляцыя супрацьпастаўляецца сегментацыі і антыцыпацыі. 
Напрыклад, у падручніку «Современный русский язык» 
[СПб, 2001] пад агульнай рэдакцыяй Л.А. Новікава адзна-
чаецца, што падчас выкарыстання сегментацыі ў якасці 
прыёму выразнасці ў пачатак тэксту выносіцца гіпертэма, 
якая афармляецца як самастойны сказ-выказванне: Дзве 
ўдалыя кінакамедыі… Вядома ж, гэтага мала, бяскон-
ца мала. Антыцыпацыя ж – гэта аддзяленне выніковай, 
абагульняльнай часткі тэксту і перастаноўка яе ў пача-
так: Гэта было да вайны. Мае бацькі ўзялі адпачынак і 
паехалі са мною, тады пяцігадовым хлопчыкам, да мора.

Часцей за ўсё парцэляцыя знаходзіць прымяненне ў 
пісьмовай форме маўлення, але не выключаецца пры гэтым 
і вусная форма функцыянавання дадзенага прыёму чля-
нення сказа. Парцэліраваныя канструкцыі складаюцца з 
дзвюх частак: асноўнага выказвання і парцэлята, які на 
пісьме аддзяляецца знакам прыпынку канца сказа, а пры 
вусным маўленні – спецыяльнай інтанацыяй і паўзай, ха-
рактэрнай для канца сказа. Асноўная задача парцэляцыі – 
стылістычная. Парцэляцыю выкарыстоўваюць з мэтай 
надаць маўленню асаблівыя сэнсавыя і экспрэсіўна-
стылістычныя адценні, а асобным кампанентам – боль-
шую сэнсавую і эмацыянальную нагрузку. Аддзяляючы 
якую-небудзь частку цэласнага сказа, робячы яе сама-
стойнай камунікатыўнай адзінкай, аўтар тым самым 
падкрэслівае значнасць інфармацыі, якая ўтрымліваецца 
ў аддзяляемай частцы, а таксама, магчыма, паказвае яе 
экспрэсіўнасць. Элементы, якія ўваходзілі ў склад рэмы 
пачатковага сказа-выказвання, аддзяляюцца на пісьме 
адпаведным знакам прыпынку (пры вусным маўленні – 
інтанацыйна) і атрымліваюць пэўную рэматычную сама-
стойнасць, аднак у семантычным плане парцэляты без 
папярэдняга асноўнага сказа губляюць сваё значэнне. 
Параўнайце: Если в руках у женщины скалка… Еще не 
факт, что будут пирожки!; Народная примета. Отпу-
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скать жену в супермаркет «просто посмотреть» – к боль-
шой прибыли. Магазина [СБ. Беларусь сегодня, 05.05.12, 
«Кроме смеха»]. Разглядаючы дадзеныя канструкцыі, мож-
на заўважыць, што асноўнае выказванне з’яўляецца сва-
бодным і праяўляе здольнасць функцыянаваць асобна і 
незалежна ад парцэлята, у той час як парцэлят без свайго 
асноўнага выказвання не мае права на існаванне, таму што 
ў такім выпадку поўнасцю губляе свой сэнс. Такім чынам, 
калі аўтар выкарыстоўвае прыём парцэляцыі, то павінен 
улічваць значнасць і ацэньваць неабходнасць ужывання ў 
канкрэтным тэксце парцэлята.

Стылістычны эфект выразнасці выкарыстання пар-
цэліраванага члянення, які заключаецца ў тым, што на-
ступныя элементы ўзнікаюць у таго, хто ўспрымае тэкст, 
не адразу, а пасля таго, як выказана асноўная частка, гу-
бляецца ў тым выпадку, калі парцэлят далучаецца да па-
пярэдняй часткі сказа, нягледзячы на тое, што такое маг-
чыма зрабіць, не парушаючы граматычных і сінтаксічных 
канструкцый: Если в руках у женщины скалка, еще не 
факт, что будут пирожки!; Народная примета. Отпу-
скать жену в супермаркет «просто посмотреть» – к боль-
шой прибыли магазина. Кампанент, які аддзяляецца, ці 
парцэлят, аказваецца ў поўнай залежнасці ад папярэдняй 
часткі як у сэнсавых адносінах (хаця сам пры гэтым нясе 
вялікую сэнсавую нагрузку і заключае ў сабе характар да-
датковага паведамлення, якое ўдакладняе, паясняе ці раз-
гортвае асноўнае выказванне), так і па граматычнай будо-
ве. Такім чынам, парцэліраваныя канструкцыі складаюц-
ца з дзвюх частак: асноўнага выказвання і парцэлята, які 
аддзяляецца звычайна такім знакам прыпынку, як кроп-
ка. Аналіз парцэліраваных пабудоў паказвае, што парцэ-
ляцыя выкарыстоўваецца ў простых і складаных сказах. 
Зыходзячы з гэтага, паспрабуем класіфікаваць выпадкі 
парцэляцыі на ўзроўні простых і складаных сказаў, якія 
сустракаюцца ў перыёдыцы.

Звернемся непасрэдна да газетных тэкстаў і пра-
аналізуем выяўленыя ў іх парцэліраваныя канструкцыі. 
Крыніцай ілюстратыўнага матэрыялу стане для нас газета 
«СБ. Беларусь сегодня» (далей у тэксце пры спасылках – 
СБ.БС). Гэта перыядычнае выданне выходзіць пяць разоў 
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на тыдзень і ўяўляе сабою агульнанацыянальную масавую 
газету з універсальнай тэматыкай; тыраж на сёння – каля 
400 000 экзэмпляраў. 

Пры парцэляцыі, якая адбываецца ў структуры про-
стага сказа, любы з яго членаў можа быць выдзелены на 
фоне кантэксту ў якасці парцэлята. Аналіз газетнага ма-
тэрыялу паказвае, што вельмі часта ў самастойнае выказ-
ванне выдзяляюцца акалічнасці, што звязана з іх слабай 
сувяззю з базавай часткай і здольнасцю да дэталізацыі і 
актуалізацыі: «С полчаса самолет блуждал в иракском 
небе в поисках места посадки. Ночью, вслепую, без 
связи» [СБ.БС. 08.04.10. В. Наумович. Ночь вслепую]. 
Звяртае на сябе ўвагу ўдалае прымяненне парцэляцыі. 
Дзякуючы выкарыстанню гэтага прыёму, чытач, які 
ўспрымае інфармацыю, поўнасцю ўяўляе ўсю сутнасць 
трагедыі, неардынарнасць сітуацыі і складанасць задачы, 
пастаўленай перад пілотам. Мэтазгодным можна лічыць 
выкарыстанне парцэліраваных канструкцый і ў наступ-
ных сказах: «Но неожиданно для всех Жанна заявляет, 
что уезжает в Америку. В пустоту» [СБ.БС.23.05.10. 
Н. Козлович. Позади Америка]; «А Елена, все же добив-
шись опекунства над младшими, собирается в Киев. Ис-
кать отца» [СБ.БС. 23.06.10. Л. Рублевская. Девочка ищет 
отца]; «Во сколько лет лучше отдать в первый класс лю-
бимое чадо? В шесть? В семь? А может, в пять?» [СБ.БС. 
24.08.12. О. Пасняк. С пяти лет в школу идут единицы]. 
Менавіта парцэляцыяй аўтары не толькі паказваюць сваё 
стаўленне да сітуацыі і людзей, пра якіх распавядаюць, 
але і спрабуюць прадказаць развіццё падзей. 

Падчас парцэляцыі азначэнняў адбываецца разрыў 
атрыбутыўных сувязей, што прыводзіць да ўзнікнення 
ў канструкцыі поліпрэдыкатыўнасці, пры гэтым прык-
мета, якая ўтрымліваецца ў парцэляце, эмацыянальна-
экспрэсіўна падкрэсліваецца. Парцэліравацца могуць як 
дапасаваныя, так і недапасаваныя азначэнні, як развітыя, 
так і адзіночныя, як непасрэдна ў тэксце, так і ў загалоўках. 
Напрыклад: «Но наградила несоизмеримо более ценным 
достоянием – людьми. Простыми, талантливыми, любя-
щими свою землю, чувствующими дыхание своей страны» 
[СБ.БС. 25.11.11. Н. Щекин. Патриот – это звучит гордо]; 
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«Как бы светлые праздники детства окончательно не пре-
вратились в пафосные торжества для самих взрослых. С 
их манерой гулять с размахом. Держать друг перед другом 
фасон» [СБ.БС. 09.12.11. И. Кабышева. Гулять так гулять]; 
«В Берлине пустили газ. Слезоточивый» [СБ.БС. 03.05.12. 
Д. Бобрик. В Берлине пустили газ. Слезоточивый]; «Поис-
кать работу. По специальности. С хорошей финансовой 
перспективой» [СБ.БС. 31.08.12. Д. Новиков. Трансформа-
ция любви].

Парцэляцыя дапаўненняў напрамую залежыць ад іх 
сувязі з дзеясловам-выказнікам: чым цяснейшая сувязь, 
тым больш празрыстая прагназуемасць, тым складаней 
аддзяліць дапаўненне ад асноўнага сказа. Аднак выпадкі 
парцэляцыі дапаўненняў, прычым дарэчныя, таксама су-
стракаюцца: «И о том, как привести в культурный вид 
пограничные задворки, чтобы не краснеть перед тури-
стами, задуматься придется. В том числе и руководите-
лю хозяйства» [СБ.БС.07.12.11. В. Козлович. Надо уметь 
отдыхать]. 

Як паказваюць назіранні, дастаткова прадуктыўнай у 
сістэме простых сказаў з’яўляецца парцэляцыя аднарод-
ных членаў. Праілюструем гэта прыкладамі. «“Агни-5” 
способны нести ядерную боеголовку весом до одной тонны, 
максимальная дальность полета – 5 тыс. километров, 
то есть потенциально она способна достичь Европы. А 
также Пекина и Шанхая» [СБ.БС.03.05.12. В. Елфимов. 
Сила де-факто]; «Вскоре мнительный Денис возненавидел 
и квартиру, куда ему каждый день приходилось возвра-
щаться. И всех ее обитателей» [СБ.БС. 31.08.12. Д. Нови-
ков. Трансформация любви]. 

Асабліва актыўна парцэліраванне членаў сказа 
праяўляецца ў рамках яго прэдыкатыўнай асновы. Такія 
канструкцыі з’яўляюцца ў некаторай ступені пераходным 
мастком ад парцэліраваных у межах простага сказа да 
парцэлятаў у складаных сінтаксічных структурах. «А он 
мне очень понятно (говорит) о том, что на первом ме-
сте не выгода. Другое» [СБ.БС. 03.05.12. В. Дралюк. До-
рога ложка к обеду]; «Думаю, что важно то, что Индия 
вместе с Китаем и Россией входит в набирающую силу 
группу стран БРИКС, на которую и мы возлагаем надеж-
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ды, ибо она – еще одна альтернатива геополитическому 
и экономическому доминированию Штатов. И точка 
роста многополярности» [СБ.БС.03.05.12. В. Елфимов. 
Сила де-факто]; «В общем, чтобы у вас навсегда пропало 
желание детально разобраться в том, что есть наш шоу-
бизнес, напомню вам историю про известного поющего ар-
тиста. И назову ее «Так вот ты какой, белорусский шоу-
бизнес?!» [СБ.БС. 07.04.12. О. Климов. К Нюше надо идти 
подготовленным]; «Тут бы призадуматься. Сделать вы-
воды. Поднапрячься. Поискать работу» [СБ.БС. 31.08.12. 
Д. Новиков. Трансформация любви]; «И этот факт – ин-
дикатор глубоких внутренних проблем организма. При-
знак того, что иммунитет устал сражаться, покорно 
сложив щиты и копья». [СБ.БС. 31.08.12. А. Мартинкевич. 
Прыщик с дурным характером]. Неабходна адзначыць, 
што парцэляцыя ў прыведзеных прыкладах звязана з 
галоўнымі членамі сказа, у асноўным з выказнікамі. У не-
каторых выпадках, на першы погляд, яна можа ўяўляцца 
некалькі штучнай, прыцягнутай, надуманай, але ўсё ж 
такі апраўданай. Прымяніўшы парцэляцыю аднародных 
галоўных членаў сказа, аўтары змаглі не толькі правільна 
абагульніць інфармацыю, але і звярнуць увагу чытача на 
самае важнае, падрыхтаваць яго да ўспрыняцця і асэнса-
вання матэрыялу і падзей, пра якія ідзе гаворка. 

Яшчэ адным актуальным тыпам парцэляцыі з’яўляюц-
ца канструкцыі, пабудаваныя пры дапамозе сінанімічнага 
ці лексічнага паўтораў. Дадзены прыём забяспечвае гар-
манічны пераход ад адной часціны мовы да другой, да-
памагае яшчэ раз акцэнтаваць увагу чытача на асабліва 
значныя элементы інфармацыі. «У каждого человека есть 
тайны, большие и маленькие, есть страхи. Фобии, кото-
рые преследуют изо дня в день» [СБ.БС.07.12.11. В. Наумо-
вич. Критерий один – талант]; «Именно поэтому все жда-
ли разгневанной реакции Китая, которой, к счастью, не 
последовало. Или почти не последовало» [СБ.БС.03.05.12. 
В. Елфимов. Сила де-факто]. 

Як мы ўказвалі вышэй, назіраецца парцэляцыя і ў 
сістэме поліпрэдыкатыўных адзінак. Парцэліравацца 
могуць складаназлучаныя, склалданазалежныя і бяз-
злучнікавыя сказы. Іх здольнасць да парцэліравання 
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абумоўлена граматычна: пры парцэляцыі ўсе часткі скла-
данага сказа актуалізуюцца. «Онкология успешно лечит-
ся. Но с одной оговоркой: если болезнь не запущена» [СБ.БС.
19.06.12. А. Мартинкевич. Онкофобия]; «Он когда видит 
бабу с палкой, сразу рисует себе страшную картину се-
мейной жизни. В которой скалка превращается в палку» 
[СБ.БС. 02.12.11. Т. Сулимова. Палка и скалка]; «Вино-
вника задержали. В отношении его возбуждено уголовное 
дело по статье “Умышленное причинение тяжкого теле-
сного повреждения”» [СБ.БС. 31.08.12. О. Кисляк. С диско-
теки не вернулся]. Асэнсоўваючы прыведзеныя фрагменты 
публікацый, можам заўважыць, што аўтары маюць  рацыю 
пры выдзяленні той ці іншай часткі складанага сказа. 
Парцэляцыя не толькі стылістычна ўпрыгожыла матэры-
ял, але і дазволіла звярнуць увагу чытача на сутнасць вы-
казвання і пэўным чынам задумацца аб напісаным, даць 
яму належную ацэнку. 

У наступных прыкладах выкарыстанне прыёма пар-
цэляцыі ў складаназлучаных сказах і ўзмацняе эмацыя-
нальнае ўздзеянне на чытача, і раскрывае пазіцыю аўтара, 
яго ўнутраную ўсхваляванасць, палемічнасць з уяўным 
апанентам, дае ацэнку і ўказвае на неардынарнасць сітуа-
цыі, пра якую гаворыцца ў артыкуле: «Есть, есть что по-
заимствовать эксклюзивного у соседа нашему шоубизу. 
Но и он некогда отличился абсолютно непредсказуемо!» 
[СБ.БС. 07.04.12. О. Климов. К Нюше надо идти подготов-
ленным]; «До такого, предполагаю, и Киркоров еще не до-
думался. А вы говорите, что никакого шоу-бизнеса у нас не 
существует» [Там же]; «Самая большая проблема, о кото-
рой говорят специалисты в этой области (онкологии), – 
раннее выявление болезни. А потому самое пристальное 
внимание на диагностику! И в этом смысле открывают-
ся широкие горизонты» [СБ.БС.19.06.12. А. Мартинкевич. 
Онкофобия]. 

Парцэляцыя ў складаназалежных сказах актуалізуе 
і галоўную, і даданую частку (гл. прыклад з артыкула 
Т. Сулімавай пра «скалку» і палку). Да таго ж, парцэлят – 
частка складаназалежнага сказа – можа надавать паве-
дамленню форму, якая садзейнічае найбольш дакладнай, 
выразнай перадачы інфармацыі: «Очевидно, идет борьба 
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не с причиной, а лишь со следствием. Поэтому у дракона 
так быстро и отрастают новые головы» [СБ.БС.28.08.12. 
Ю. Василишина. В чем неправда, брат?]; «Инспектора 
ИДН пытаются пристроить к полезным для города де-
лам граффити-художников. Посему не вижу причин от-
казываться от диалога и с белорусскими активистами 
«Стопхама» [СБ.БС.01.09.12. А. Дементьевский. Дружин-
ники нового типа].

На старонках газеты адзначаюцца выпадкі, калі 
выкарыстоўваецца некалькі варыянтаў парцэліравання, 
як у наступным прыкладзе, дзе аддзяляецца частка і 
складаназлучанага сказа, і бяззлучнікавага сказа, а так-
сама ідзе паўтор аднародных выказнікаў, у сувязі з чым 
магчымасці выразнасці парцэляцыі праяўляюцца асабліва 
ярка: «Да, за последние годы Дели успешно испытал еще 
две баллистические ракеты “Притхва-2”, также способ-
ные нести ядерные боезаряды, так что “Агни-5” – уже 
третья, хотя и более мощная. Но можно ли остановить 
прогресс? Можно ли остановить стремление стран к об-
ладанию ядерным оружием, дабы обеспечить свою наци-
ональную безопасность, когда эта безопасность нигде и 
ничем не гарантирована?» [СБ.БС.03.05.12. В. Елфимов. 
Сила де-факто]. 

Назіраюцца і такія выпадкі, калі ўжыванне пар-
цэляцыі не носіць экспрсіўны ці выдзяляльны характар, 
а выкарыстоўваецца ў канструктыўных мэтах: занадта 
доўгімі і цяжкімі для ўспрыняцця і разумення сэнсу аказ-
ваюцца сінтаксічныя канструкцыі. Чытачу, дзякуючы ўвя-
дзенню ў тэкст парцэляцыі, як бы даецца магчымасць, што 
называецца, перавесці дух: «Но я считаю, что и класси-
ков наших нужно просто грамотно пиарить за рубежом. 
Когда в 1999 году вышла антология белорусской эпита-
фии, там были два-три стихотворения Я. Купалы… И 
мои однокурсники по Литературному институту, кото-
рым я эту анталогию показал, сказали: «О, оказывается, 
Купала великий поэт!» [СБ.БС. 07.12. Л. Рублевская. Тре-
буется арт-менеджер. Возможен интим].

Такім чынам, можам зрабіць высновы, што парцэляцыя – 
дастаткова прадуктыўная з’ява на старонках газеты 
«СБ. Беларусь сегодня». У многіх выпадках з дапамогай 
парцэляцыі ёсць магчымасць рэалізавць у журналісцкіх 
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тэкстах інфарматыўны, ацэначны, эмацыянальны склад- 
 нік паведамлення, яна (парцэляцыя) дазваляе засяродзіць 
і ўтрымліваць увагу чытача, дапамагчы яму выпраца-
ваць уласнае стаўленне да прадмета ці з’явы, якія абмяр-
коўваюцца ў артыкуле, а таксама аптымізаваць структур-
ную пабудову падачы матэрыялу ў перыядычным друку.
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Л. В.  С е л е з н е в а
ОРТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ PR-ТЕКСТОВ
PR-текст представляет собой одну из разновидностей 

текстов, функционирующих в пространстве публичных 
коммуникаций и создающихся в соответствии с нормами 
литературного языка. Исследование PR-текстов с точки 
зрения ортологических аспектов имеет практическое зна-
чение, особенно для подготовки PR-специалистов. В Фе-
деральном государственном образовательном стандарте 
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высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 031600 Реклама и связи с общественно-
стью (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденном 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 марта 2010 г., обозначены виды профес-
сиональной деятельности, среди которых коммуникатив-
ная, направленная на обеспечение внутренней и внешней 
коммуникации, рекламно-информационная, связанная с 
подготовкой и распространением рекламной продукции, 
а также прогнозно-аналитическая, результатом которой 
является составление справок, отчетов, прогнозов. Все 
эти виды деятельности предполагают создание разно-
образных по содержанию текстов, как отмечал Ю.В. Рож-
дественский, «текстов рекламы, массовой информации и 
информатики, а также печатных и рукописных текстов и 
устных публичных речевых действий всех видов ради про-
движения изобретенной идеи» [10, с. 380]. Помимо этого, 
PR-тексты разнообразны по своей жанровой природе: опе-
ративно-новостные жанры (пресс-релиз, приглашение); 
исследовательско-новостные жанры (бэкграундер, лист 
вопросов-ответов, имиджевое интервью); фактологические 
жанры (факт-лист, биография); исследовательские жанры 
(заявление для СМИ, имиджевая статья, кейс-стори); об-
разно-новостные жанры (байлаунер, поздравление) [6]. 

Безусловно, любой PR-текст направлен на увеличе-
ние паблицитного капитала базисного PR-субъекта, од-
нако в зависимости от инициатора высказывания воз-
можно воплощение разных коммуникативных интен-
ций. С точки зрения ортологии, важным требованием 
к тексту выступает соответствие коммуникативной ин-
тенции и способа ее воплощения. Н.Д. Голев обозначил 
данное требование как общую линию подчинения: ин-
тенция – содержание (тема) – внутренняя форма (ком-
позиция) – внешняя форма (устная и письменная) [3]. 
При этом Н.Д. Голев отмечал уменьшение удельного веса 
так называемых поверхностных норм, которые удалены 
от ядра коммуникативной интенции, и увеличение веса 
разрабатываемых ортологией норм (включение общетек-
стовых норм, прагматических норм, кодекса речевого пове-
дения). Г.А. Копнина также отмечает системный характер 
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речевой нормы, которая представляет собой совокупность 
функционально-стилистической, ситуационно-речевой, 
иформационно-речевой, логико-речевой и этико-речевой 
нормы [5]. Выделение данных типов норм предполагает 
наличие корреляций между принципами, правилами ре-
чевого общения,  коммуникативными качествами хорошей  
литературной речи и текстовыми категориями.

Отдавая должное системному подходу к норме, в рам-
ках данной статьи остановимся на проявлении коммуника-
тивных качеств хорошей литературной речи в PR-текстах, 
в частности на том, какие встречаются ошибки и недочеты. 
За основу взяты требования к хорошей речи, обозначенные 
Д.Э. Розенталем и И.Б. Голуб, которые в ряду коммуни-
кативных качеств выделяли информационную насыщен-
ность, логичность, точность и правильность [4].

Первое требование – информационная насыщен-
ность речи – связано с содержанием передаваемых мыс-
лей. Оно предполагает отсутствие лишних слов и выраже-
ний, которые часто проявляются в речевой избыточности. 
Например: Именно обеспечение безопасности и качества 
признаны основным критерием оценки работы руководя-
щих работников «Трансаэро». Руководители структур-
ных подразделений авиакомпании несут персональную 
ответственность за выполнение процедур безопасности 
и качества находящимися в их подчинении сотрудника-
ми. Они вознаграждаются за поддержание безопасности 
и качества на надлежащем уровне… Руководство авиа-
предприятия постоянно осуществляет ревизию всех про-
цессов обеспечения безопасности и качества, в которой 
участвуют все исполнители. Особое внимание в «Транс-
аэро» уделяется подготовке кадров и созданию оптималь-
ных условий для обеспечения безопасности и качества. В 
компании разработаны и внедрены специальные индика-
торы ее деятельности, которые позволяют оценивать 
уровень обеспечения безопасности и качества (Авиаком-
пания «Трансаэро», Пресс-релиз от 21 ноября 2008 года). 
Характерной чертой данного текста является многословие, 
которое затрудняет понимание содержания пресс-релиза. 

Открытая избыточность, или тавтология, возникает 
при условии сочетания или повторения одних и тех же 
или однокоренных слов. Например: Товарные биржи были 
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сформированы в форме (вместо – в виде) акционерных об-
ществ (брошюра инвестиционной компании Финам). Эта 
компания является стратегической базой компании 
Тойота, которая играет ключевую роль в развитии биз-
неса по продаже автомобилей и запасных частей Toyota 
и Lexus в России (из бекграундера компании Тойота). В 
руководящих принципах компании главное место уделя-
ется принципу «Клиент всегда на первом месте» (http://
www.toyota.ru/). Вода, профильтрованная фильтрами 
(вместо – очищенная фильтрами) «АКВАФОР Кувшин», ре-
комендована Федеральной службой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека для 
использования в детском питании для детей от 2-х лет. 
Фильтрующие модули (вместо – модели) стационарных 
моделей фильтров «АКВАФОР» изготавливаются по совре-
менной запатентованной технологии «карбон-блок» (един-
ственной в России) (из рекламно-информационного письма 
Аквафор). В развитие Меморандума о сотрудничестве в 
области организации дорожного движения, заключенно-
го между Минтрансом России и Международным банком 
реконструкции и развития, в текущем году разработана 
Концепция Программы по совершенствованию городских 
транспортных систем. 

Скрытая избыточность, или плеоназм, возникает при 
условии употребления слов, излишних для смысловой 
полноты высказывания, а иногда и для стилистической 
выразительности: своя автобиография, свободная вакан-
сия, гипотетически предположить, высоко позитивно,  
в мае месяце, сто пятьдесят рублей денежных средств. 
Например, из объявлений: В нашем магазине продает-
ся дешевая одежда по низким ценам (Лишнее сочетание – 
по низким ценам). Продам дешево платяной шкаф для одеж-
ды в отличном состоянии (Лишнее сочетание – для одежды). 
Особой изюминкой программы стал шоу-показ специально 
разработанной для фестиваля коллекции от художника 
по костюмам Елены Супрун. Неужели это – последний, фи-
нальный «политический» поступок наемного менеджера, 
который не готов принять решение своих акционеров?

Второе требование – логичность, которое заключа-
ется в соблюдении законов логики. Так, в соответствии с 
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законом достаточного основания всякая истинная мысль 
должна быть обоснована другими мыслями, истинность 
которых уже доказана. Следование этому закону обеспечи-
вает такие качества текста, как достоверность, убедитель-
ность, аргументированность. Например, комментарии зам-
начальника милиции общественной безопасности УВД 
на метрополитене по поводу случая с жителем Москвы, 
который был оштрафован за то, что пропускал людей по 
своему проездному билету: В этой ситуации никакого 
штрафа не полагается, но только в том случае, если пас-
сажир действительно не брал денег за проход. А выяснить 
это сейчас довольно сложно, потому что количество спе-
кулянтов возросло очень сильно. В любом случае, если на 
пассажира наложили штраф, а он с этим не согласен, не 
надо было отдавать деньги. Тогда бы составили протокол, 
который исследовал бы непосредственно начальник УВД. 

Логические ошибки можно классифицировать следую-
щим образом. 

1. Неоднородные понятия представляются как одно-
родные. Например: Бюджет района призван обеспечить 
работу предприятий, учреждений и мероприятий, распо-
ложенных на нашей территории (мероприятия проводят, 
они не могут быть расположены на какой-либо террито-
рии). Принимающие семьи обеспечивают гостей полно-
ценным питанием, включая завтрак, и заботой. 

2. Обобщающее слово и однородные члены предложе-
ния обозначают понятия разных классов. Например: Сол-
вей Фарма является лидером по разработке и производ-
ству лекарственных препаратов в следующих областях 
здравоохранения (медицины): кардиология, неврология и 
психиатрия, вакцины для профилактики гриппа, фер-
менты поджелудочной железы, гастроэнтерология, муж-
ское и женское здоровье. Компания Солвей концентриру-
ет свои усилия в трех направлениях: производство хими-
ческих субстанций, производство пластика и фармацев-
тический сектор.

3. Употребление перекрещивающихся понятий: Отме-
чается высокая степень информированности подростков 
и молодежи о наркотических средствах. Слова «подрост-
ки» и «молодежь» частично совпадают, при исправлении 
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можно оставить одно из них. Среди пострадавших много 
мирных жителей, женщины и дети.

4. Между суждениями устанавливаются немотивиро-
ванные смысловые отношения. Например: Исследования 
орнитологов Шереметьево показали, что уменьшению 
привлекательности аэропорта для птиц способствует 
комплекс методов, направленных на отпугивание гры-
зунов, что ведет к повышению уровня безопасности по-
летов (пропуск логического звена и немотивированные 
уступительные отношения между частями сложного пред-
ложения).

Третье требование – точность речи, которое пред-
полагает, что автор должен уметь находить нужные слова 
для обозначения реалий внешнего мира, понятий, пси-
хологических состояний, чувств, т.е. не нарушать рефе-
рентной отнесенности знака. Приглашаем предприятия 
транспортного комплекса Российской Федерации при-
нять участие в предоставлении тематик (вместо – тем) 
по актуальным вопросам деятельности транспорта и 
проведении научных исследований на основе государствен-
но-частного партнерства. Организационной формой соз-
дания (лишнее слово) научно-образовательных центров 
на транспорте (вместо – в сфере транспорта) является 
простое товарищество. 

Часто требование точности нарушается в интервью, ког-
да интервьюируемый не отвечает на вопрос: ЦСКА – весь-
ма молодая команда. Плюс к этому вы регулярно 
привлекаете в состав ребят из МХЛ: Марченко, Бе-
гунца, Кулемина… Это целенаправленная полити-
ка клуба, или вам просто любопытно посмотреть 
на ближайший резерв? – У нас хорошая молодежь, так 
почему бы ее не привлечь? Тем более ребята с удовольстви-
ем работают на тренировках, стремятся быть лучше.  
(Дмитрий Христич («Спорт день за днем» 6.02.2010). 

Не все ошибки, связанные с содержанием передава-
емых в тексте мыслей, можно четко классифицировать. 
Встречаются случаи, когда мысль просто не выражена 
или сформулирована неточно. Например: Общеизвест-
на связь ВИЧ-инфекции с употреблением наркотиков. 
Современная тенденция усложнения бизнеса позволяет 
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развиваться только путем развития различных форм 
альянсов, сотрудничества. Устойчиво развивающийся 
транспортный комплекс Российской Федерации являет-
ся базовым условием территориального и социального 
единства страны.

Четвертое требование – правильности, которое 
предполагает соблюдение норм литературного языка, т.е. 
рассматривает употребление языковых средств. Если язы-
ковые средства используются неправильно, то это приводит 
к лексическим или грамматическим ошибкам, в зависимо-
сти от уровня, к которому относится языковая единица.

К лексическим ошибкам относят незнание значе-
ния слова, смешение синонимов, паронимов, омони-
мов, полисемантов. Например: Виктор Озеров от-
метил, что размер накопительного взноса на одного 
участника военной ипотеки в 2012 году будет состав-
лять 205 тысяч рублей, тогда как в ушедшем (вместо – 
в прошедшем) году эта сумма равнялась 189,8 тысячи 
рублей. В последние годы было создано массовое количе-
ство (вместо – большое количество) инновационных форм. 
На совещании была дана неудовлетворительная оценка 
эффективности функционирования (тогда либо это не-
эффективность, либо неудовлетворительная оценка функ-
ционирования) Системы управления безопасностью поле-
тов авиапредприятия, что выразилось в практическом 
бездействии (практическое – лишнее слово) должностных 
лиц авиапредприятия, ответственных за профилакти-
ческую работу с использованием данных расшифровки 
бортовых средств объективного контроля, в формальном 
подходе к устранению отмечаемых комиссиями разного 
уровня замечаний в деятельности авиапредприятия и 
другом.

Часто встречается нарушение лексической сочетаемо-
сти: Из года в год Газпром наращивает свое участие (вместо – 
принимает активное участие) в проектах, направленных на повы-
шение социальной поддержки (повышение употребляется неумест-
но) населения, создавая новые рабочие места, оказывая помощь 
малообеспеченным и малоимущим, военнослужащим, ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, реализуя программы 
социальной поддержки народов Крайнего Севера, вкладывая сред-
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ства в строительство объектов производственной и социальной 
инфраструктуры в регионах Российской Федерации. В текстах 
даже допускается сочетание взаимоисключающих призна-
ков: В силу своей маломощности (вместо – из-за слабого 
развития), недостаточного профессионализма работни-
ков система нацелена главным образом на социальный 
контроль и наказание детей.

Грамматические ошибки делятся на две подгруп-
пы: морфологические и синтаксические. Морфологические 
ошибки возникают в результате нарушения правил обра-
зования форм слова или отступления от словообразова-
тельных моделей. Например: Рефери нуждается (вместо – 
вынужден) вызвать доктора для осмотра рассечения 
(пресс-релиз «Виталий Кличко против Мануэля Чарра» от 
9.09.12).  

Синтаксические ошибки проявляются на уровне сло-
восочетаний и предложений. Часто встречаются ошибки  
в предложении с однородными членами, когда одно из 
управляемых слов не связано с управляющим: Руковод-
ство Шереметьево курирует и оказывает материальную 
поддержку Лобненскому социальному приюту для детей 
и подростков (нельзя курировать поддержку). В качестве 
однородных членов предложения используются слова раз-
ных частей речи или предложно-падежная форма и прида-
точное предложение: Хоккеист – профессиональный спор-
тсмен, основным видом деятельности которого является 
игра в хоккей в составах хоккейных команд на основании 
контракта с Клубом, и получающий от Клуба заработ-
ную плату и иное денежное вознаграждение. 

Нарушение правила односубъектности при исполь-
зовании деепричастных оборотов приводит к подобным 
ошибкам: Не умаляя роли в этом взаимодействии тра-
диционных средств массовой информации, предпочтение 
стало отдавать Сети (субъектом является предпочте-
ние). Эти проекты были представлены на страницах пе-
риодических изданий, отмечая при этом, что традиции, 
заложенные в проекте типа «Открытого университета» 
в «Зеленом мире» в 90-е годы ХХ века, находят продолже-
ние в практике современной журналистики (субъектом 
являются проекты).
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Таким образом, нами обозначены лишь некоторые ор-
тологические аспекты при исследовании PR-текстов. Од-
нако ориентация на коммуникативные качества хорошей 
речи позволяет выполнить такие требования, как инфор-
мационная насыщенность, логичность, точность и пра-
вильность, что является необходимым, но, безусловно, не-
достаточным условием составления PR-текстов.
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Ю. М.  Л у к’ я н ю к, Л. Г.  Ш а с ц я р н ё в а
МАДЭЛІ ЎТВАРЭННЯ КАМП’ЮТАРНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

І ЖАРГОНУ
Інтэрнэт становіцца ўніверсальным і дамінуючым 

срод кам у міжмоўнай камунікацыі, і разам з тым з’яў-
ляец ца найважнейшым інструментам узаемнага ўплыву 
адной мовы на другую на ўсіх узроўнях: «Інтэрнэт стаў 
сродкам іерархічнага распаўсюджання лінгвістычных 
навыкаў і рэсурсаў як унутры адной нацыі, так і паміж 
рознымі дзяржавамі і моўнымі сістэмамі. У выніку 
з’явілася няроўнасць лінгвістычных сістэм і паглынан-
не адных моў другімі» [7, с. 201]. Пранікненне сеціўных 
тэхналогій у жыццё мільёнаў людзей прыводзіць да шы-
рокага распаўсюджання лексікі гэтай галіны камунікацыі 
(гл. працы А. Буторынай, Г. Трафімавай), уключэнне ў 
маўленне не толькі тых, хто прафесійна займаецца гэтай 
дзейнасцю, а і звязаных з ёй апасродкавана. Таму працу 
многіх спецыялістаў розных прафесій сёння немагчыма 
ўявіць без прымянення інтэрнэту. У гэтай сувязі дасле-
даванне камп’ютарнай лексікі набывае асаблівае значэн-
не для беларускага мовазнаўства. Сёння камп’ютарная 
тэрміналогія і камп’ютарны жаргон кваліфікуюцца сістэ-
матызавана: з’яўляюцца як тлумачальныя, так і пераклад-
ныя слоўнікі терміналагічнай лексікі.

У аснове і беларускай, і рускай камп’ютарнай тэр мі-
налогіі ляжыць, натуральна, тэрміналогія англійская. Ся-
род запазычаных тэрмінаў па ступені іх засваення можна 
адрозніваць:

1. Лексічныя адзінкі, якія захоўваюць англійскае 
напісанне і вымаўленне, напрыклад: login, cookies, e-mail, 
Internet, off-line, on-line. У большасці выпадкаў яны адна-
часова ўжываюцца і на кірыліцы, зыходзячы з вымаўлення 
гэтых адзінак у англійскай мове: і-мэйл (и-мэйл) / е-майл, 
інтэрнэт (интернет), aф-лайн / aфлайн. Выключэнне – 
слова e-mail (email), для якога пажаданым з’яўляецца 
напісанне лацініцай. Такое ж напісанне прынята захоў-
ваць і ў многіх акронімах: GIF, FTP, HTML, HTTP, IP, 
JPEG, URL і інш.

2. Лексічныя адзінкі, часткова ці знешне засвоеныя, 
напрыклад: флуд, камп’ютар, спам, тролінг, мадэм, чат; 
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кэшыраваць – кэшыраванне, ранжыраваць – ранжыраван-
не. Яны засвоены беларускім і рускім моўным асяроддзем, 
абрастаюць беларускімі / рускімі афіксамі, скланяюцца / 
спрагаюцца, ад іх утвараюцца прыметнікі (мадэмны, сер-
верны), дзеясловы (хакіраваць, чатаваць). Многія рускія 
і асабліва беларускія тэрміны інтэрнэта ўтвораны шляхам 
калькавання, напрыклад: актыўны канал (активный ка-
нал), белые старонкі (белые страницы), заява на камен-
тар (заявление на комментарий), карта сервера (карта 
сервера). Сустракаюцца таксама семантычныя (закладка 
(закладка), люстэрка (зеркало), меню (меню), мазаіка 
(мозаика), сеціва (сеть), шлюз (шлюз)) і фразеалагічныя 
калькі («па маім сціплым меркаванні» («по моему скром-
ному мнению»), «на мой погляд» («на мой взгляд»), «прачы-
тай дапаможнік» («прочитай руководство») і інш., якія 
з’яўляюцца ў сваёй большасці расшыфроўкай англійскіх 
абрэвіятур: «fi tb fi ll in the blank…», «imho in my humble 
opinion»).

Шляхам аб’яднання ў тэрміне элементаў беларускай 
(рускай) і англійскай моў узнікаюць гібрыдныя лексічныя 
адзінкі, напрыклад: гіперспасылка (гиперссылка), кібер-
прастора (киберпространство), вэб-старонка (веб-
страница), інтэрнэт-магазін (интернет-магазин), бане-
раабменны (баннерообменный).

Асобую ролю ва ўтварэнні камп’ютарных тэрмінаў іграе 
абрэвіяцыя. Яна прадстаўляе сабой прадуктыўны спосаб 
утварэння імён ад назваў, што складаюцца з некалькіх 
слоў. Ніжэй мы разгледзім абрэвіяцыю як спосаб утварэн-
ня беларускіх камп’ютарных тэрмінаў і пакажам на кан-
крэтных прыкладах яго прадуктыўнасць.

Згодна з класіфікацыяй, прадстаўленай У. Лапаціным 
у Лінгвістычным энцыклапедычным слоўніку, вылучаюц-
ца наступныя тыпы абрэвіятур: 1) абрэвіятуры ініцыяль-
нага тыпу, 2) абрэвіятуры складовыя, якія складаюцца 
з пачатковых частак слоў, больш складаных, чым гукі, 
3) абрэвіятуры змешанага тыпу, што складаюцца як з па-
чатковых гукаў (назваў літар), так і з больш складаных 
пачатковых частак слоў, 4) абрэвіятуры, якія складаюцца 
са спалучэння складовай пачатковай часткі слова з фор-
май ускоснага склона назоўніка, 5) абрэвіятуры, што скла-
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даюцца са спалучэння пачатку слова, больш складанага, 
чым ініцыяльнае, з канцом ці з пачаткам і канцом дру-
гога. У межах ініцыяльнага тыпу аўтар вылучае тры пад-
тыпы: 1) літарныя абрэвіятуры, 2) гукавыя абрэвіятуры, 
3) літарна-гукавыя абрэвіятуры [3, с. 47].

Абрэвіяцыя, г.зн. утварэнне новага слова з усечаных 
кампанентаў складанага слова ці словазлучэння, высту-
пае як дзейсны спосаб тэрмінаўтварэння і ў англійскай, 
і ў беларускай мовах. У сферы беларускай камп’ютарнай 
тэрміналогіі былі адзначаны тэрміны, утвораныя наступ-
нымі відамі абрэвіяцыі:

1) Літарныя: АБД – адміністратар базы дадзеных; 
ЭВМ – электронная вылічальная машына; CPU (central 
processing unit), ЦП – цэнтральны працэсар; LCD (Liquid 
Crystal Display), ВКМ – вадкакрышталічны манітор; OCSP 
(Online Certifi cate Status Protocol), СПСП – cеткавы прата-
кол стану пасведчанняў і інш.

2) Гукавыя: ЭК – электронны каталог, ОРАС (On-line 
Public Access Catalogue) — каталог публічнага доступу ў 
рэжыме анлайн; CRL (Certifi cate Revocation List), САП – 
спіс адкліканых пасведчанняў; ПіА – пытанні і адказы; OS 
(Operating System), АС – аперацыйная сістэма; ПАД – па-
мяць адвольнага доступу; ІК – інтэрфэйс карыстальніка і 
інш.

3) Літарна-гукавыя: ПКАБ – праграма кіравання 
асабістай бяспекай; СЗП – сталая запамінальная прылада 
і інш.

4) Складаюцца з пачатковай часткі першага слова і 
цэлага другога слова: НС-граматыка, МАП-схема і інш.

Такая высокая прадуктыўнасць абрэвіяцыйнага 
тэрмінаўтварэння не выпадковая. Абрэвіятура валодае 
наступнымі якасцямі:

канструктыўнасць: абрэвіяцыя «аблягчае» працэс 
з’яўлення выказвання, і можа перадаваць змест цэлай 
сінтаксічнай тэрмінаадзінкі;

кароткасць ці кампрэсіўнасць: абрэвіятура з’яўляецца 
самым прадуктыўным спосабам змяншэння шматслоўных 
назваў. Абрэвіяцыя выступае ў якасці эфектыўнага срод-
ка моўнай эканоміі, таму што заключаецца ў забеспячэнні 
перадачы максімальнай колькасці інфармацыі пры 
мінімальным выкарыстанні моўных сродкаў. Менавіта ў 
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сувязі з гэтым і ў англійскай, і ў беларускай мовах з’яў-
ляюцца абрэвіятуры-сінонімы двухкампанентных і шмат-
кампанентных словазлучэнняў.

Ад тэрміналагічнай і прафесійнай камп’ютарнай 
лексікі адрозніваецца так званы камп’ютарны жаргон, для 
якога характэрна абмежаваная сфера выкарыстання. Гэта 
сацыяльны варыянт маўлення, які выкарыстоўваецца пры 
пэўных умовах зносін. Жаргон адрозніваецца спецыфічнай 
лексікай і фразеалогіяй, асаблівым выкарыстаннем слова-
ўтваральных сродкаў.

Камп’ютарны жаргон утвараецца дзякуючы тым жа 
словаўтваральным спосабам, што і літаратурная мова, у 
прыватнасці, з дапамогай суфіксацыі, прэфіксацыі, камп-
рэсіі, абрэвіяцыі і г.д. Тым не менш, «спецыфікай жаргон-
нага словаўтварэння з’яўляецца тое, што ў ім ярчэй прасту-
пае гульнёвая і экспрэсіўная функцыя» [4, с. 18]. Акрамя 
таго, А.А. Земская (там жа) адзначае, «словообразование в 
жаргоне служит не только для того, чтобы создавать новые 
номинации, но и для того, чтобы порождать яркие, образ-
ные, несущие заряд выразительности слова».

Кампрэсіўныя спосабы словаўтварэння аб’ядноўваюць 
намінатыўныя адзінкі, тоесныя па значэнню базаваму сло-
ву ці словазлучэнню, але адрозніваюцца ад іх больш карот-
кай формай [4, с 179].

Камп’ютарны жаргон з’яўляецца яркім прыкладам 
«цягацення» да розных скарачэнняў. Адным са спосабаў 
кампрэсіўнага словаўтварэння з’яўляецца ўсячэнне – 
адстутнасць фанемы ў вытворнай аснове [4, с. 181]. Ако-
па, пад якой разумеецца адпадзенне фінальнай часткі 
слова, часта сустракаецца ў камп’ютарным жаргоне: комп 
‘камп’ютар’, вінч ‘вінчэстар’, вінд ‘Windows’, док ‘даку-
мент’, гіг ‘гігабайт’, мег ‘мегабайт, кіло ‘кілабайт’, пент 
‘Pentium’, адмін ‘адміністратар’, конф ‘канфігурацыйны 
файл’, вір ‘вірус’, проц ‘працэсар’, флопі ‘флопі-дыск’. З’ява 
аферэзісу – пачатковага ўсячэння слова – значна менш  
распаўсюджана: нэт ‘інтэрнэт’, бук ‘ноўтбук’. Вялікая гру-
па лексічных адзінак утвараецца шляхам далучэння да 
базавай асновы флексіі: клава ‘клавіятура’, дока ‘дакумен-
тацыя’, інфа ‘інфармацыя’, мак ‘макінтош’.

Усечаныя варыянты часам уяўялюць сабою вынік фа-
нетычнай мімікрыі, г.зн. супадаюць са словамі агульнана-
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роднай мовы: пень ‘Pentium’, дэзік ‘дызасамблер’, рама ‘по-
шукавая сістэма Рамблер’, паскуднік ‘чалавек, які прагра-
муе на мове Pascal’, фокуснік ‘чалавек, які піша на Foxpro’, 
макрушнік ‘праграміст, які працуе на Макра Асэмблеры’ 
(параўн.: у арго ‘забойца’). Пераўтварэнні могуць узнікаць 
пад уплывам антанамазіі: пеця ‘персанальны камп’ютар 
на базе працэсара Pentium’. Такія скажэнні з’яўляюцца 
свядомымі, таму гэтыя словы набываюць ярка выражаную 
гумарыстычную канатацыю.

Сярод усячэнняў у камп’ютарным жаргоне прадуктыўна 
мадэль «прыметнік+назоўнік», прычым абедзве часткі мо-
гуць рэдуцыравацца – такія скарачэнні вызначаюцца як 
аглютынацыі [5, с. 314]: сісадмін ‘сістэмны адміністратар’, 
мылсерв ‘паштовы сервер’, прымат ‘прыкладны матэма-
тык’, дэма ‘дэманстрацыйная версія праграмы’ і г.д.

Камп’ютарныя жарганізмы ўзнікаюць у выніку ак-
тыўнага словаўтваральнага працэсу суфіксальнай уні-
вербацыі. Універбы функцыянуюць у вусным і прафесій-
ным маўленні, у маўленні самых розных сацыялектаў. 
Пры ўтварэнні камп’ютарных універбаў сустракаюцца як 
нейтральныя, так і экспрэсіўныя суфіксы.

Нейтральны суфікс –к- Экспрэсіўныя суфіксы

электронка ‘электронная 
пошта’

прыкладушка ‘прыкладная 
праграма’

лакалка ‘лакальная сетка’ мікруха ‘мікрасхема’
мацярынка ‘мацярынская 
плата’

компік ‘камп’ютар’

аператыўка ‘аператыўная 
памяць’

флопік ‘флопі-дыск’

шукалка ‘пошукавая сістэма’ 
(Googl, Яndex)

вісяк ‘праграма, якая выклікае 
завісанне камп’ютара’

бягучка ‘бягучы радок’ сервак, прынтак ‘сервер, 
прынтар’

Яшчэ адной праявай тэндэнцыі да эканоміі моўных 
сродкаў у сучасным камп’ютарным жаргоне з’яўляецца 
абрэвіяцыя, пад якой разумеецца назоўнік, утвораны ад 
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усечаных адрэзкаў слоў, з такіх жа адрэзкаў у спалучэнні з 
цэлымі словамі, а таксама з пачатковых гукаў слоў [8, с. 15].

Літарныя скарачэнні – алфавіцізмы – утвараюцца 
шляхам словаўтваральнага калькавання: ПК ‘персаналь-
ны камп’ютар’, утвораны ад англ. PC (Personal Computer). 
Гэта лексема не жарганізавана, але пры далучэнні да 
алфавіцізмаў экспрэсіўных суфіксаў, з’яўляюцца жаргон-
ныя адабрэвіятурныя лексемы. Найбольш прадуктыўныя 
наступныя марфемы:

-шк- юэзбэшка USB, экспішка Windows XP, сідзішка 
CD, эмпэшка ‘файл у фармаце mp3’;

-юк-, -юшк- пісюк, пісюшка PS; 
-к- сімка SIM, сідзіромка CD;
-шн- экзэшнік ‘файл з расшырэннем exe’.
У выніку падобнага гучання англійскія абрэвіятуры 

трансфамуюцца ва ўласна-памяншальныя імёны: Ась-
ка (ICQ), Ірка (IRC), Дося (дыскавая аперацыйная 
сістэма MS Dos), Ромка (ад Rom – Read Only Memory).
Сумяшчэнне дзвюх графічных сістэм – лацініцы і кіры-
ліцы – дае магчымасць для рэалізацыі моўнай гульні: 
рама (ад RAM – Random Access Memory), сідзішка 
(сідзюшнік) – кампакт-дыск (CD-ROM), мой красовак – 
кампанія Microsoft.

Такім чынам, кампрэсіўнае словаўтварэнне – прадук-
тыўны спосаб словатворчасці ў камп’ютарным жаргоне. 
Экспрэсіўная функцыя жаргоннага словаўтварэння пе-
раважае над намінатыўнай дзякуючы выкарыстанню 
арыгінальных спосабаў словаўтварэння, у прыватнасці, 
фанетычнай мімікрыі, якая праяўляецца ў стварэнні вы-
творных назоўнікаў на аснове каламбурнага супадзення з 
нейтральнымі ці размоўнымі словамі. 

Усечаныя жарганізмы ўзнікаюць свядома і ствараюцца 
яны іх носьбітамі для эканоміі моўных сродкаў і выража-
юць экспрэсіўнасць камп’ютарнага сацыялекта.

Як паказвае аналіз, развіццё камп’ютарных тэхналогій 
выклікае неабходнасць з’яўлення ў мове вялікай колькасці 
новых тэрмінаў і жарганізмаў. Асноўнымі крыніцамі фар-
міравання камп’ютарнай лексікі на сучасным этапе яе 
развіцця з’яўляюцца запазычанні з англійскай мовы, 
інтэрнацыянальны фонд (тэрмінаўтварэнне і ўтварэнне 
жарганізмаў на англамоўнай аснове) і толькі потым – се-
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мантычныя спосабы ўтварэння новых лексічных адзінак з 
улікам кагнітыўнага патэнцыялу беларускай і рускай моў. 
У сувязі з гэтым можна дапусціць, што значная перавага 
запазычанняў і інтэрнацыяналізмаў над калькамі ў бела-
рускай і рускай мовах сведчыць аб тым, што мова адчувае 
патрэбу ў новым марфемным матэрыяле, чым, магчыма, 
і тлумачыцца павелічэнне ролі запазычанняў у развіцці 
слоўнікавага складу беларускай мовы на сучасным этапе 
яе развіцця.
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Дадатак 
А
адмін – адміністратар (administrator)
Айбаліт – антывірусная дыягнастычная праграма 

(Aidstest)
аператыўка – аператыўная памяць (main memory)
ася, аська – праграма зносін у сетцы інтэрнэт шляхам 

абмену тэкставымі паведамленнямі (ICQ)
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Б
батоны – клавішы (key)
блін – дыск (fl oppy disk)
блог – блог, дзённік (blog)
бягучка – бягучы радок (current string)
В
васька, васік – мова праграмавання Бэйсік (Beginner’s 

All Symbolic Instruction Code)
вінд – Windows  
вінт, вінч, венік, блін, вентылятар – вінчэстар 

(winchester disk)
вісяк – праграма, якая выклікае завісанне камп’ютара
вушкі – рэкламныя ўстаўкі на старонках інтэрнэта
Г
гейміць – гуляць (game)
гіг, гектар – гігабайт (gigabyte)
грыбы – патрэбныя спасылкі ў інтэрнэце (reference) 
Д
док – дакумент (document) 
дока – дакументацыя (documentation) 
дося – дыскавая аперацыйная сістэма (MS Dos)
дэма – дэманстрацыйная версія праграмы (demon-

stration version of the program)
Е
ёксель-моксель – праграма Microsoft Execel
Ж
жаць, таптаць – архівіраваць (archive)
З
зіпіць – выкарыстоўваць архіватар (zip)
І
інтэрнэт, нэт – сеціва (Internet)
інфа – інфармацыя (information)
ірка – камп’ютарная праграма (IRC)
К
кадр – блок дадзеных стандартнага фармату, які пера-

даецца па каналу сувязі (frame)
карлсан, ветрадуй – вентылятар працэсара (processor 

fan)
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кейс, гроб – корпус камп’ютара (computer case)
кіло, ка – кілабайт (kilobyte)
кішкі – унутранае ўстройства аперацыйнай сістэмы 

(internal device of an operating system)
клава, раяль, стукалка, кебарда, кейборда, кнопкі – 

клавіятура (keyboard)
комп, компік, кампуцер,кампостар, кракадзіл, пісюк, 

пісюха, пісішнік – камп’ютар (computer )
конф – канфігурацыйны файл (confi guration fi le)
крэкаць – узломваць праграмы (crack)
ксеня, ксюха, ксюша – камп’ютарная праграма Xenia 

Mailer
Л
лакалка – лакальная сетка (local network)
лапша – мноства кам’ютарных правадоў
М
мазгі – аператыўная памяць (main memory)
мак – макінтош (Macintosh Server)
макрушнік – праграміст, які працуе на Макра Асэмб-

леры
мамка, мацярынка – мацярынская плата (motherboard)
мег, метр, тона – мегабайт (megabytes)
мой красовак – кампанія Microsoft
мон, монік, моня, морда, тэлевізар, дысплюй – манітор 

(display)
мыла, ямеля – электронная пошта (e-mail)
мылсерв – паштовы сервер (mail server)
мыльніца – мадэм (modem) 
мыша, крыса, хвастатая, хома, звер – камп’ютарная 

мышка («mouse»)
Н
насільнік, сіяніст – праграміст, які працуе на мове С++
П 
пампаваць, зліваць, скачваць – капіраваць інфар-

мацыю з сервера 
партал – частка сеціўнай прасторы, у якой размешча-

на вялікая колькасць тэкстаў даведачна-інфармацыйнага 
характару (portal)

паскуднік – чалавек, які праграмуе на мове Pascal
пент, пенцюх – персанальны камп’ютар на базе працэ-

сара Pentium  
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пісюк – персанальны кам’ютар (personal computer)
прога – праграма (application)
прыкладушка – прыкладная праграма (application)
прымат – прыкладны матэматык
прынтак – прынтар (printer)
Р
рама – пошукавая  сістэма Рамблер (RAM – Random 

Access Memory), 
распакаваць – разархівіраваць (unzip) 
С
сабака, сабачка, хвост, жаба, краказябла, масямба – 

сімвал @ 
семафор – пераменная  ў памяці, сінхранізуе доступ да 

рэсурсу
сервак, сцервер – сервер (server) 
сідзішка, сідзюшнік – кампакт-дыск (CD-ROM), 
сісадмін – сістэмны адміністратар (system administrator)
сісап – сістэмны аператар (system oprator)
спаміць – закідаць непатрэбнымі пісьмамі рэкламнага 

характару(spam)
Т
таптаць клаву, ціскаць клаву – друкаваць тэкст на кла- 

віятуры
тармазіла – браўзар Mozilla
Ф
філе – файл (fi le)
флапак, флопік – флопі-дыск (fl oppy disk)
фляжка – флэш карта памяці (fl ash disk)
фокуснік – чалавек, які піша на Foxpro 
фоташоп, фотажоп – праграма для мантажу і рэдага-

вання фотаздымкаў, ілюстрацый (Adobe Photoshop)
Х
хакер, кракер – чалавек, які выдатна валодае кам-

п’ютарнымі тэхналогіямі і можа ўзломваць праграмы 
(hack)

хамяк – хатняя старонка ў інтэрнэце (home page)
Ч
чайнік – няўмелы карыстальнік (loser)
чаціцца – кантактаваць, размаўляць у чаце
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Ш
шукалка – пошукавая сістэма Googl, Яndex
шырынка – плата пашырэння памяці (memory card)
Э
экзэшнік – файл з расшырэннем exe 
электронка – электронная пошта (email)
эмпэшка – файл у фармаце mp3 
этыкетка = эскіз – паменшанае адлюстраванне файла 

перад адкрыццём (thumbnail)
Ю
юзер – чалавек, які ўмее карыстацца камп’ютарам 

(user)
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СТЫЛІСТЫЧНЫЯ І ЖАНРАВЫЯ 
АСАБЛІВАСЦІ ПРЭСЫ

А. У. Д у б р о ў с к і
РЭЦЭНЗІІ НА ПАЭТЫЧНЫЯ ЗБОРНІКІ 

Ў ГАЗЕЦЕ «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА» 
Жанравыя трансфармацыі ў сучаснай прэсе – агульна-

вядомы факт. Іх асноўная праява – знікненне класічных 
жанравых структур і сціранне жанравых меж. Гэта спра-
вядліва і ў дачыненні да жанраў літаратурна-мастацкай 
крытыкі. Нагадаем, што традыцыйна называюць тры 
асноўныя яе жанры: рэцэнзію, крытычны артыкул, твор-
чы партрэт. Ёсць меркаванне, што найбольш ад сучасных 
жанравых трансфармацый пакутуе рэцэнзія. А гэта даволі 
непрыемна, і ў пройгрышы аказваюцца і чытачы, і мастакі, 
і ўвогуле ўся культура. Растлумачым гэтую думку.

Аб’ект рэцэнзіі – асобны твор, крытычнага артыку-
ла – мастацкі працэс, творчага партрэта – асоба маста-
ка. Апошнія два жанры ў сучаснай прэсе прысутнічаюць 
(хаця ў творчым партрэце перамясціліся пэўныя акцэнты). 
Прысутнічае і рэцэнзія, але вельмі часта – далёка не ў 
класічным сваім выглядзе. Рэдкасцю стаў грунтоўны аналіз 
асобнага твора (падкрэслім, гаворка ідзе не пра навуковае 
літаратуразнаўства, а пра літаратурна-мастацкую кры-
тыку на полі журналістыкі). Але менавіта з аналізу твора 
пачынаецца крытыка як такая. Значыць, дэструктыўныя 
зрухі адбыліся ў самім падмурку літаратурна-мастацкай 
крытыкі. Чытач, аўтар атрымліваюць ад крытыка не аналіз 
твора, а «нейкую інфармацыю». Дваістая інфармацыйна-
ацэначная функцыя рэцэнзіі перастае быць дваістай 
(В. А. Сальнікава справядліва называе рэцэнзію інфар-
матыўны-аналітычным жанрам [3, с. 205]). Рэцэнзія ўсё 
больш імкнецца да простага інфармацыйнага паведам-
лення. Ацэначныя элементы там застаюцца ў якасці «ры-
туальнага» кампанента, не будучы падмацаванымі эстэ-
тычным аналізам. У беларускай літаратурнай крытыцы 
гэтая рытуальнасць асабліва падкрэсліваецца залішнім 
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захапленнем станоўчымі водгукамі, выкананымі ў арна-
ментальным, пафасным стылі, які сёння ўспрымаецца як 
абсалютны анахранізм.

Некаторыя прыклады рэцэнзій на паэтычныя зборнікі 
(на жаль, яны ўвогуле рэдка сустракаюцца) павінны пра-
ілюстраваць агучаныя тэзісы. Але спачатку прывядзём 
пералік абавязковых (паводле В.А. Сальнікавай) струк-
турных элементаў рэцэнзіі [3, с. 208]: паведамленне пра 
твор мастацтва (аўтар, назва, месца і час стварэння і 
публікацыі); агульная характарыстыка-ацэнка твора; 
аналіз зместу і формы твора; вызначэнне месца твора ў 
творчасці аўтара або ў літаратурным працэсе ў цэлым 
(трэба сказаць, што без гэтага ўвогуле задачу крытыкі 
нельга лічыць выкананай); прыцягненне ўвагі чытача да 
твора. Звернем увагу на тое, у якой ступені гэтыя элемен-
ты прысутнічаюць у рэцэнзіях на паэтычныя зборнікі ў 
штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва».

У № 28 (13 ліпеня) за 2012 г. у рубрыцы «Новыя 
выданні» змешчаны тэкст, які ў ідэале (калі меркаваць 
па назве рубрыкі) павінен быць менавіта рэцэнзіяй. 
Адразу кідаецца ў вочы тое, што матэрыял надзвычай 
маленькі (прыкладна чвэрць газетнай паласы), а гэта аз-
начае, што рэалізацыя жанравай мадэлі рэцэнзіі ў такім 
невялікім аб’ёме была б малаверагоднай. Тым больш 
выклікаюць здзіўленне некалькі фактаў. Па-першае, ма-
тэрыял падпісаны ажно трыма аўтарамі (Эла, Антаніна, 
Дзмітрый Гулякевічы). Па-другое, у такі маленькі аб’ём 
тут уціскаецца інфармацыя не толькі пра паэтычны 
зборнік Мікалая Ільінскага «О любви… и не только», але 
і пра розныя пабочныя акалічнасці, пачынаючы ад таго, 
што «шмат шчырых добрых слоў было прамоўлена на 
адрас Мікалая Іванавіча» пад час прэзентацыі названай 
кнігі ў бібліятэцы імя Янкі Купалы, і канчаючы тым, што 
аўтару быў уручаны нагрудны знак Саюза пісьменнікаў 
Беларусі «За значны ўклад у літаратуру». Бясспрэчна, для 
мастака кампліментарнае гучанне такога тэксту, у прын-
цыпе, павінна быць прыемна, хаця вельмі часта мастакі 
чакаюць сур’ёзнага аналізу сваіх твораў і не знаходзяць 
яго. Чытач жа атрымлівае з такіх нататак вельмі бед-
ную інфармацыю. Сапраўды, першы структурны элемент 
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рэцэнзіі тут прысутнічае, хаця і ў прыхаванай форме (мы 
не разумеем, чаму яна так полюбілася сучасным аўтарам): 
«Імя Мікалая Ільінскага даўно вядома чытачу (вось з тако-
га катастрафічнага штампа пачынаецца рэцэнзія – А.Д.). 
Яго творчы багаж складаюць самыя розныя паводле жан-
равага вызначэння (жанравай прыналежнасці? – А.Д.) 
тэксты. Гэта і вершы, і паэмы, і раманы: гістарычныя і 
дэтэктыўныя. Але хочацца звярнуць увагу на зборнік “О 
любви… и не только”, выдадзены сёлета ў серыі “Бібліятэка 
Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі”».

Што адбываецца? Чытач павінен вышукваць ін-
фармацыю пра назву рэцэнзуемага твора. Паўтараем, назва 
рубрыкі – «Новыя выданні». Адразу пасля наз вы рубрыкі 
ідзе назва матэрыялу – «Рознабаковыя захапленні», што 
само па сабе выглядае даволі дзіўна, таму што адсылае 
чытача да асобы паэта, а не да кнігі. (Дарэчы, і сама на-
зва незразумелая: сапраўды, у матэрыяле згадваецца 
пра тое, што аўтар кнігі – доктар гістарычных навук, але 
ніякія іншыя захапленні, акрамя літаратурнай творчасці, 
не называюцца.) А праблема ў тым, што аўтары газетнага 
матэрыялу ўспрынялі факт выхаду кнігі проста як наго-
ду расказаць пра пісьменніка. Але, па-першае, для гэтага 
ёсць жанр творчага партрэта, і ў такі малы аб’ём яго яшчэ 
цяжэй уціснуць, чым рэцэнзію, па-другое, яму няма чаго 
рабіць у рубрыцы «Новыя выданні».

Наступны структурны элемент рэцэнзіі – вызначэн-
не месца твора ў літаратурным працэсе і ў творчасці 
аўтара – прысутнічае ў матэрыяле мінімальна. Пра мес-
ца ў літаратурным працэсе гаворка нават не пачынаецца, 
што, паўтараем, для крытычнага твора вялікі мінус. Пра 
месца кнігі ў творчасці аўтара гаворыцца імпліцытна: «У 
паэме “За Изюминской чертой” аўтар зноў звяртаецца да 
гісторыі, далёкага мінулага…». Маецца на ўвазе, што да 
гісторыі ён звяртаўся і ў сваіх папярэдніх кнігах. Але мы не 
бачым тут самага галоўнага ў рэцэнзіі – ацэнкі: чым гэты 
зварот да гістарычнай тэмы адрозніваецца ад папярэдніх, 
якіх новых вышынь дасягнуў аўтар у сваім майстэрстве? 
Не даводзіцца здзіўляцца таму, што няма тут і такой 
асаблівасці маўленчага ўвасаблення названага структур-
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нага элемента рэцэнзіі, як прыслоўі са значэнем ацэнкі: 
важна, значна, актуальна… Замест гэтага – архаічная ў 
сваёй пафаснасці і малазмястоўнасці фраза: «М. Ільінскі 
ўсхваляе лепшыя чалавечыя пачуцці: сяброўства, любоў, 
самаахвярнасць». Хіба самаахвярнасць – пачуццё? І ска-
заць пра сучаснага пісьменніка, у сучасным гісторыка-
паэтычным кантэксце, што ён нешта ўсхваляе, – гэта, хут-
чэй за ўсё, азначае пакрыўдзіць яго.

Наступны структурны элемент – характарыстыка і 
ацэнка твора. І зноў мы знаходзім толькі нязначныя пры-
клады маўленчага ўвасаблення характарыстыкі і ацэнкі: 
«О, як многа сказана тут аўтарам і пра любоў да Радзімы, 
гонар за яе, і пра родных, якія пайшлі ўжо з жыцця, і пра 
смутак па мінулым, далёка не заўжды дрэнным, і пра род-
ную прыроду, якой аўтар непадробна захапляецца». Пры 
гэтым заўважым, што аб’ектам характарыстыкі і ацэнкі 
тут з’яўляецца толькі тэматыка твораў, а не майстэр-
ства, не мастацкі ўзровень, не эстэтычныя якасці вершаў, 
што павінна быць асноўным у рэцэнзіі пры сучасным 
разуменні задач крытычнага аналізу. Яшчэ адзін прыклад 
ацэначнага меркавання: «У зборнік увайшлі новыя вершы 
М. Ільінскага, а таксама выдатная паэма “За Изюминской 
чертой”». Калі рэцэнзенты называюць паэму выдатнай, то 
чытач можа захацець даведацца, чаму яна выдатная, тым 
больш  што паэма сёння – рэдкі і складаны жанр і напісаць 
выдатную паэму – цяжкая задача. Але ніякіх тлумачэнняў 
і аргументаў у рэцэнзіі няма.

Што датычыцца такога элемента структуры рэцэнзіі, як 
аналіз зместу і формы твора, то ён у матэрыяле поўнасцю 
адсутнічае. Аналітычная частка павінна быць асноўным 
кампанентам рэцэнзіі. Будуецца яна як тэкст-разважанне. 
Але гэтага тут няма, што вынікае з аналізу абзацаў. У 
тэксце-разважанні першым сказам абзаца з’яўляецца 
сказ, які змяшчае новае палажэнне і афармляецца як 
тэзіс. Адпаведна далей ідзе доказ тэзіса. Або нейкае прын-
цыповае палажэнне будзе змяшчацца ў апошнім сказе аб-
заца, аформленым як выснова [3, с. 210–211]. Усяго гэта-
га тут няма, а сам тэкст з’яўляецца, хутчэй, апісаннем з 
элементамі аповеду. І гэты момант прымушае задумацца: 
а ці можна ўвогуле напісаць рэцэнзію, карыстаючыся не-
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адпаведным функцыянальна-сэнсавым тыпам маўлення? 
Як бачым, жанралогія шчыльна звязана са стылістыкай 
тэксту. Не разумеючы гэтага, не маючы жанравага мыс-
лення, сучасныя аўтары нават тады, калі ім неабход-
на стварыць тэкст абсалютна канкрэтнага жанру (такая 
інфармацыйная нагода, як выхад кнігі, адназначна патра-
буе жанру рэцэнзіі), губляюцца і пішуць нешта невыраз-
нае і па змесце, і па форме.

Апошні структурны элемент рэцэнзіі – прыцягненне 
ўвагі чытача да твора. Яно знаходзіць моўнае ўвасабленне ў 
выглядзе зваротаў да чытача, найменняў адрасата-чытача 
і адрасата-аўтара (і чытач, і аўтар-пісьменнік з’яўляюцца 
адрасатамі рэцэнзіі), а таксама ў выглядзе спецыфічнага 
выкарыстання займеннікаў, перш за ўсё займеннікаў мы 
і ён. «Аўтарскае МЫ замяняецца на МЫ, якое аб’ядноўвае 
крытыка і чытача, гэтым рэцэнзент прыцягвае чытача на 
свой бок, падкрэслівае, што яго меркаванне – гэта мер-
каванне ўсіх чытачоў. Аўтар-пісьменнік у моўным пла-
не супрацьпастаўляецца займеннікам ЁН (ЯНА). Часам 
займеннік ЁН выкарыстоўваецца і ў адносінах да чытача, 
такім чынам адсоўваючы яго ад крытыка» [3, с. 211–212], – 
піша В.А. Сальнікава. Названыя стродкі ўжываюцца 
аўтарамі аналізуемай рэцэнзіі, хаця і даволі бедна. Мы 
ўжо прыводзілі той штамп, з якога яны пачалі свой тэкст. 
На жаль, закончылі яны яго гэтак жа трывіяльна: «А мы, 
чытачы, чакаем новых твораў М. Ільінскага».

Як бачым, змястоўна-стылістычная беднасць, жанра-
вая аморфнасць разгледжанага матэрыялу сведчаць пра 
тое, што парушэнне законаў жанру, іх ігнараванне не пры-
водяць да станоўчых вынікаў. Такі тэкст мог бы стаць нават 
антырэкламай кнігі, бо, перш за ўсё, з яго нельга скласці 
адэкватнага ўяўлення пра твор. На шчасце, аўтары вы-
падкова (а іначай і сказаць нельга) прывялі дзве цытаты з 
вершаў М. Ільінскага, і яны паказваюць, што гэта сапраўды 
сур’ёзная, якасная паэзія. Тым больш шкада, што мы не 
ўбачылі на старонках газеты сапраўднай рэцэнзіі на кнігу.

Цікава, што заўважаныя зрухі ў структуры рэцэнзій ад-
натыпна паўтараюцца ў матэрыялах розных аўтараў, хаця 
часам сустракаюцца зусім нечаканыя парушэнні структу-
ры. Так, у рэцэнзіі Міколы Маляўкі «Адна – са ста» (№ 1, 
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16 студзеня 2012 г.) на кнігу Вольгі Норынай нават няма 
назвы гэтай кнігі! Гэта значыць – адсутнічае першы струк-
турны элемент рэцэнзіі, інфармацыйны, які, здавалася б, 
прапусціць проста немагчыма. Сам тэкст, зноў жа, пабуда-
ваны як аповед, а не разважанне. З аднаго боку, тут гэта 
выглядае як дапушчальны эксперымент, бо гэта аповед 
пра лёс лірычнай гераіні, але ў выніку чытач вельмі мала 
атрымлівае з такой рэцэнзіі. Мы зноў даведваемся толькі 
пра тэматыку вершаў, што зусім не дастаткова для таго, 
каб скласці ўражанне аб паэтычным зборніку. Праўда, у 
рэцэнзіі нямала цытат, што, як мы бачылі, можа кампен-
саваць пэўныя недахопы аналізу.

Таксама як аповед пра лёс лірычнага героя напісана 
рэцэнзія Надзеі Парчук «Творчая зорка паэта» (№ 3, 20 
студзеня 2012 г.) на кнігу Івана Дацкевіча «Возвращение». 
Тэкст вельмі маленькі. Гаворка зноў ідзе толькі пра тэма-
тыку твораў. Эстэтычны аналіз адсутнічае.

Толькі пра тэматыку вершаў даведваемся мы і з 
рэцэнзіі Аркадзя Русецкага «Жыве, спадзяецца, марыць…» 
(№ 6, 10 лютага 2012 г.) на кнігу Алега Салтука. Праўда, 
у канцы крыху гаворыцца пра пэўныя «недахопы»: «агрэхі 
аўтарскай паспешнасці», трафарэтнае параўнанне ў адным 
з вершаў. Гэта добра, бо не так часта наша літаратурная 
крытыка змяшчае ў сабе крытыку ў вузкім сэнсе. Ёсць тут 
і надзвычай паказальная фраза: «Зусім не выпадкова, 
шаноўны чытач, я даў такую назву артыкулу, прысвеча-
наму кнізе вершаў “Дзве зары”…» Вось, аказваецца, у чым 
праблема: аўтары самі вагаюцца ў вызначэнні таго, тэксты 
якога жанру яны пішуць. Нагадаем, асобнай кнізе можна 
прысвяціць і артыкул, але тады павінна быць сфармуля-
вана канкрэтная праблема, канкрэтызаваны аб’ект дасле-
давання; тэкст А. Русецкага – гэта менавіта рэцэнзія, але з 
пэўнымі зрухамі ў жанравай структуры.

Элементы інтэрв’ю ўключаны ў рэцэнзію Чаславы Па-
луян «Мимо солнца и крыльев» на кнігу Дзіяны Арбенінай 
«Аутодафе» (№ 29, 20 ліпеня 2012 г.). І гэта было б няблага, 
калі б абавязковыя структурныя элементы ўласна рэцэнзіі 
захаваліся. Але «класічныя недахопы» трансфармаваных 
рэцэнзій мы бачым і тут: гаворка толькі пра тэматыку, ад-
сутнасць эстэтычнага аналізу…
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Такім чынам, найчасцей жанр рэцэнзіі трансфармуец-
ца па наступных параметрах: адсутнічаюць неабходныя 
структурныя элементы (звычайна гэта вызначэнне мес-
ца твора ў літаратурным працэсе ці ў творчасці аўтара, 
аналіз зместу – калі не лічыць тэматыкі – і формы твора), 
выкарыстаны неадпаведны функцыянальна-сэнсавы тып 
маўлення (напрыклад, аповед замест разважання), уклю-
чаюцца структурныя элементы іншых жанраў (звычайна 
творчага партрэта). Класічная рэцэнзія часта ператвара-
ецца ў міні-рэцэнзію, калі сам аб’ём не дазваляе чакаць 
наяўнасці ўсіх структурных элементаў жанру.

Пра трансфармацыю рэцэнзіі гаворка ў навуцы ідзе 
даўно. Так, яшчэ ў 1980-я гады пісалі пра тое, што «быццё 
рэцэнзіі… звязана з дзвюма тэндэнцыямі: гэта самаразвіццё 
жанру і ўтварэнне жанравых мадыфікацый, прычым 
газетная практыка паказвае прэваліраванне другой 
тэндэнцыі…» [1, с. 21]. Той жа аўтар (Т.С. Аляксеева) назы-
вае такія відавыя формы, узнікшыя ў выніку самаразвіцця 
рэцэнзіі, як кароткая ці разгорнутая анатацыя, міні-
рэцэнзія і эсэ [1, с. 21]. Ужываецца і тэрмін мікрарэцэнзія. 
Цікава заўважыць, што даследчыкі сцвярджалі, што ў 
такой мікрарэцэнзіі можа разглядацца нейкая адна, але 
«істотная асаблівасць твора» [2, с. 22]. Але тут трэба мець 
на ўвазе, што тэматыка вершаў, якую нашы рэцэнзентны 
так любяць разглядаць у адрыве ад усёй паэтыкі твораў, 
ніколі не з’яўляецца істотным аспектам для разумення 
своеасаблівасці творчасці таго ці іншага паэта: тэматыка 
ў лірыцы ва ўсіх амаль адна і тая ж, не гэта важна пры 
аналізе вершаў.

Такім чынам, усё сказанае не азначае, што жанр не мае 
права на трансфармацыю. Гэта пацвярджае наяўнасць 
на старонках «ЛіМа» тэкстаў, якія ўяўляюць сабою тыя 
ці іншыя разнавіднасці структурна трансфармаванай 
рэцэнзіі, але не выклікаюць ніякіх нараканняў. Як гэта 
магчыма?

Звернем увагу на артыкул-рэцэнзію Міхася Кенькі 
«Духоўная прастора свету» (№ 5, 3 лютага 2012 г.). Гавор-
ка тут ідзе пра зборнік паэтычных перакладаў Міколы 
Мятліцкага «Лучнасць». Развагі пра перыпетыі пераклад-
чыцкай дзейнасці на постсавецкай прасторы пераходзяць 
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у сур’ёзны аналіз зместу зборніка. Цікава, што М. Кенька – 
навуковец, тэарэтык літаратуры, спецыяліст па мастацкім 
перакладзе, але вельмі па-майстэрску піша менавіта 
крытычны, гэта значыць журналісцкі, тэкст. Вось як 
рэалізуецца тут такі структурны элемент рэцэнзіі, як пры-
цягненне ўвагі чытача да твора: «Натуральна што не адзін 
чытач задасца думкай: як зроблены ўсе гэтыя пераклады, 
няўжо Мятліцкі ведае столькі моў?»; «Калі ты, чытач, до-
бра знаёмы з лірыкай па-суседску вядомага нам класіка 
ўкраінскай літаратуры Тараса Шаўчэнкі, то параўнай 
вось гэтыя радкі…»; «…чытайце кнігу “Лучнасць”, яна, у 
адпаведнасці са сваёй назвай, далучыць вас да ўзораў сус-
ветнай паэзіі…»

Нават выкарыстанне апавядальнага функцыяналь-
на-сэнсавага тыпу маўлення можа аказацца дарэчным у 
рэцэнзіі, як мы гэта бачым у матэрыяле Аляксея Ненадаўца 
«Роднае і вечнае», прысвечаным кнізе Віктара Шніпа 
«Проза і паэзія агню». Гэта кніга балад (максімальна 
эпізаваны жанр лірыкі), і рэцэнзент знайшоў цікавую 
форму для размовы пра змест зборніка: ён распавядае 
гісторыю народа, якая паўстае з лёсаў герояў гэтых балад. 
Пры гэтым не прапускаецца і эстэтычны аналіз: «Увогу-
ле, для зборніка В. Шніпа характэрная архетыпічнасць. 
Пераканайцеся самі…»; «Паэт спрабуе нідзе не дапусціць 
перарывання традыцыі, бо яна для яго самае галоўнае… 
Таму нават асацыятыўнасць, метафарычнасць творцы 
заўсёды глыбінная, “гаворачая”…»; «…памяць – вельмі 
важная для В. Шніпа катэгорыя…» Кожны тэзіс пацвяр-
джаецца цытатамі з вершаў. На жаль, мы знайшлі ў тэк-
сце распаўсюджаную памылку: «абагуленыя вобразы» (за-
мест абагульненыя).

Нават малы аб’ём рэцэнзіі не абавязкова павінен 
прыводзіць да непажаданых структурных зрухаў. Так, мы 
знаходзім у «ЛіМе» невялікую рэцэнзію Міхася Даніленкі 
на кнігу вершаў для дзяцей «Сонечны кошык» Міколы 
Чарняўскага (№ 17, 27 красавіка 2012 г.) або матэрыял 
Міхася Кавалёва «Віно адзінокіх ад Міхася Башлако-
ва. Некалькі слоў-разваг пра новую кнігу паэта» (№ 15, 
13 красавіка 2012 г.), дзе сам аўтар вызначае свой жанр: 
«некалькі слоў-разваг». Гэта дазваляе выказаць ацэнку, 
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але пакінуць па-за дужкамі аналіз, што не выглядае ў гэ-
тым выпадку як недахоп.

Можна зрабіць выснову: любыя жанравыя транс-
фармацыі магчымыя тады, калі або захоўваюцца ўсе не-
абходныя структурныя элементы базавага жанру, або 
экспліцытна (як у папярэднім прыкладзе) ці імпліцытна 
абгрунтоўваецца сама жанравая трансфармацыя. Напры-
клад, матэрыял Лявона Целеша «Багаты творчы шлях вя-
сковага настаўніка» (№ 22, 1 чэрвеня 2012 г.) хаця і мае 
ў якасці інфармацыйнай нагоды выхад кнігі «Выбранае» 
Аркадзя Нафрановіча, але будуецца як творчы партрэт, 
што дазваляе зрабіць від рэцэнзуемага выдання (зборнік 
выбраных твораў змяшчае тое, што пісалася на працягу 
доўгага часу, і тут, сапраўды, можна ўжо ствараць творчы 
партрэт пісьменніка).

Бясспрэчна, сустракаюцца ў «ЛіМе» і рэцэнзіі класічнай 
жанравай структуры. Звернемся да іх, каб пераканац-
ца ў тым, што магчымасці гэтага жанру не вычарпаныя, 
а сама класічная структура значна пераўзыходзіць па 
сваіх магчымасцях няўдалыя трансфармацыі. Асабліва 
наша ўвага будзе засяроджана на тых сруктурных элемен-
тах жанру, якія адсутнічалі ў разгледжаных вышэй тэк-
стах. Заўважым, што гаворка ідзе пра самыя істотныя для 
рэцэнзіі элементы – эстэтычны аналіз, вызначэнне месца 
твора ў літаратурным працэсе. Менавіта гэтыя кампанен-
ты ўзнімаюць крытычны тэкст на якасна іншы ўзровень.

Так, нядрэнная рэцэнзія Сяргея Чыгрына «“Полымя 
роднае” Уладзіміра Гайдука» (№ 4, 27 студзеня 2012  г.). 
Вось канкрэтныя прыклады маўленчага ўвасаблення 
тых структурных элементаў, якіх не хапае ў «аблегча-
ных» варыянтах аналізуемага жанру: «…Уладзімір Гай-
дук даўно вырваўся з… матэрыяльна-фізічнай сялян-
скай прыгнечанасці»; «Пошукі глыбіні, спробы раскрыць 
у жанры лірычнага верша ўсю складанасць духоўнага 
свету чалавека, яго псіхалогіі – без гэтага немагчыма 
ўявіць Гайдука-паэта»; «Паэтычныя радкі арганічна 
развіваюць фальклорныя традыцыі…» (далей – цытата з 
верша); «Уладзімір Гайдук – паэт нешматслоўны, схільны 
да афарыстычнасці…»; «Ёсць, праўда, у зборніку і сла-
быя радкі і строфы. <…> Здаецца, гэтыя радкі-экспромты 
пісаліся проста дзеля рыфмы» (далей – прыклад).
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Даволі добрая рэцэнзія Наталлі Сідарэнка «“Сабачы 
занятак” ці рэклама?» (№ 6, 10 лютага 2012 г.) на кнігу 
паэтычных пародый Анатоля Зэкава «Каханне на снезе». 
Асабліва звяртае на сябе ўвагу ўвасабленне такіх струк-
турных элементаў жанру, як ацэнка і аналіз: «…пародыя 
для А. Зэкава – гэта самастойны твор, дзе ён не столькі па-
казвае паэта, колькі выказвае сябе. І робіць гэта віртуозна, 
з зайздросна вымаляванай парадаксальнасцю, а то і аб-
сурднасцю той ці іншай сітуацыі, у якую трапляе лірычны 
герой. Што ж датычыць парадзіруемых радкоў, то яны для 
парадыста ўсяго толькі штуршок да тэмы, па-сапраўднаму 
аб’ёмнага абагульнення. У тым і адрозненне Анатоля Зэка-
ва ад, скажам, таго ж парадыста-мэтра Георгія Юрчанкі, у 
аснове пародый якога не толькі тэматычныя, а і стылявыя 
абсягі творцы», – далей ідзе аналіз канкрэтнага прыкладу. 
Заўважым, што тут рэалізуецца (праз параўнанне з Г. Юр-
чанкам) і такі структурны элемент рэцэнзіі, як вызначэнне 
месца твора ў літаратурным працэсе. Усяго адзін абзац – а 
класічныя законы жанру цалкам праяўлены!

Нарэшце, узорная рэцэнзія самога Анатоля Зэкава 
«Паміж агнём і стынню» на зборнік вершаў Ганны Новік 
«Сумёты агню» (№ 9, 2 сакавіка 2012 г.). Вось як А. Зэкаў 
піша пра месца маладой паэткі ў нашым літаратурным 
кантэксце: «Выхопліваю гэтыя, на першы погляд, лозун-
гавыя радкі з вершаў і разам з паэтэсай радуюся і сам, бо 
колькі выпадае чытаць паэтычных строф іншых 17–20 га-
довых дэбютантаў, у якіх столькі песімізму і расчаравання, 
нібыта жыццё іх не на самым пачатку, а ўжо выйшла на 
фінішную прамую. <…> У Ганны Новік нават халодная 
восень, з пранізлівымі вятрамі і працяжнымі абложнымі 
залевамі, – любімая часіна года, чыстая і светлая…»

Прыклады маўленчага ўвасаблення ацэнкі і аналізу: 
«Паэтэса імкнецца адным-двума штрыхамі намаляваць 
запамінальную карціну…»; «Валодае паэтэса і гумары-
стычным дарам» (далей – прыклады з вершаў); «Ці ўсё так 
гладка і бездакорна ў кнізе Ганны Новік “Сумёты агню”? 
Безумоўна, не… Паэтэса не пазбегла моўных хібаў. <…> 
Граматычна нявывераны і такі паэтычны радок, як…»; 
«Наўрад ці апраўдана і ўжыванне ў сур’ёзным вершы 
размоўна-студэнцкага жаргону…» і г. д.
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Усе неабходныя структурныя элементы рэцэнзіі ёсць 
і ў матэрыяле А. Зэкава «Я не сумую – я жыву…» (№ 17, 
27 красавіка 2012 г.), прысвечаным кнізе Таццяны Атро-
шанка «Не я…» Але гэта рэцэнзія з элементамі творчага 
партрэта, што не псуе яе, бо, як было сказана, жанр можа 
ўключаць элементы іншых жанраў, калі яго ўласныя база-
выя кампаненты прысутнічаюць.

Такім чынам, інфарматыўнасць рэцэнзій, у струк-
туры якіх не прапушчаны асноўныя элементы, а перш 
за ўсё аналіз і вызначэнне месца твора ў літаратурным 
працэсе, значна большая за інфарматыўнасць «аблег-
чаных» варыяцый гэтага жанру. І ўсе магчымыя жанра-
выя трансфармацыі павінны ажыццяўляцца з улікам 
неабходнасці захавання першасных функцый рэцэнзіі, 
рэалізацыя якіх і з’яўляецца магчымай дзякуючы наяў-
насці ў тэксце асноўных структурных элементаў гэтага 
жанру.
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А. М.  Ц і к о ц к і
НЕКАТОРЫЯ ЖАНРАВА-СТЫЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ 

СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРЭСЫ
Змены, якія адбыліся ў дзейнасці нашых СМІ, зусім  

іншыя ўмовы, у якіх яны зараз працуюць, аказалі на іх 
усебаковы ўплыў. Змянілася афармленне, пашырылася 
кола тэм, да якіх звяртаюцца ў публікацыях журналісты, 
у шэрагу выпадкаў медыятэксты сталі значна больш глы-
бокімі па змесце. Але зразумела, што адзначаныя змены 
зусім не абмяжоўваюцца афармленнем, зместам і прабле-
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матыкай. Істотна змянілася і форма падачы матэрыялу, 
мова і стыль газетна-публіцыстычных тэкстаў. Прычым 
моўна-стылёвыя асаблівасці асобных выданняў могуць 
быць звязаны не толькі са спецыфікай мовы газеты ў цэ-
лым, агульнымі тэндэнцыямі яе развіцця, прызначэн-
нем (выданні, разлічаныя на шырокага чытача, моладзь, 
прадпрымальнікаў і г.д.), моўнай падрыхтоўкай аўтараў, 
але і з асаблівасцямі жанравай структуры, жанравай раз-
настайнасцю. Вядомы адрозненні, часта даволі значныя, 
паміж мовай і стылем розных інфармацыйных жанраў, тым 
больш інфармацыйных і аналітычных або інфармацыйных, 
аналітычных і мастацка-публіцыстычных.

Некаторыя сучасныя, у тым ліку айчынныя, тэарэтыкі  
журналістыкі і журналісты-практыкі лічаць традыцыйную 
класіфікацыю газетна-публіцыстычных жанраў спрэчнай, 
устарэлай. На іх думку, яна не адпавядае сучаснаму стану 
газетнай публіцыстыкі. Існуе, напрыклад, пункт гледжан-
ня, згодна з якім у апошні час у айчыннай журналістыцы 
адбываецца размыванне жанравых межаў, узаемадзеян-
не, узаемапранікненне розных жанраў. Думаецца аднак, 
што гэты пункт гледжання з’яўляецца не вельмі абгрун-
таваным, а жанравыя адрозненні па-ранейшаму маюць 
дастаткова ўстойлівы і значны характар. Наяўнасць гэ-
тых адрозненняў звязана з розным характарам адлюстра-
вання рэчаіснасці, выкарыстаннем розных журналісцкіх 
метадаў, задачамі, якія ставіць перад сабой аўтар.

Зразумела, напрыклад, што кароткае паведамленне 
аб якой-небудзь падзеі, падрабязнае апісанне гэтай падзеі 
з наведваннем месца, дзе яна адбылася, з прыцягненнем 
выказванняў яе ўдзельнікаў і сведак і, нарэшце, вялікі 
аналітычны матэрыял, у аснове якога ляжыць гэта ж са-
мая падзея, істотна адрозніваюцца як па сваім змесце, так 
і з пункту гледжання характару выкарыстання моўных, у 
прыватнасці вобразна-выразных, сродкаў. Таму слушным 
уяўляецца пункт гледжання сучаснага расійскага даслед-
чыка друкаваных СМІ А. Цяртычнага: «Нярэдка даводзіцца 
чуць думку аб тым, што для журналіста галоўнае – ства-
рыць цікавы матэрыял, а якога ён жанру, не мае абсалют-
на ніякага значэння. Існуе і іншае меркаванне: размова 
аб жанрах журналістыкі не заслугоўвае ўвагі, бо змест па -
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няцця «жанр» увесь час змяняецца і ўскладняецца, а сама 
тэорыя жанраў у цэлым распрацавана недастаткова. Гэта 
нібыта падцвярджаецца тым, што розныя даследчыкі 
прапаноўваюць свой «набор» жанраў. Пагадзіцца з такімі 
сцвярджэннямі нельга, як мінімум, па дзвюх прычынах. 
Па-першае, той тып твораў, які складваецца гістарычна 
і адзначаецца як «жанр», існуе аб’ектыўна, незалежна ад 
думак як  тэарэтыкаў, так і практыкаў.Уся маса створа-
ных у журналістыцы твораў размяркоўваецца на жанры 
на падставе цэлага шэрагу прынцыпаў дзялення. Спра-
ва ў тым, што ў кожнага канкрэтнага твора ёсць склад 
пэўных характарыстык... А па-другое, дакладнае ўяўленне 
аб жанрах дапамагае прафесійным зносінам журналістаў. 
Адна справа, калі рэдактар выдання просіць журналіста: 
«Напішыце, калі ласка, добры матэрыял аб авіяцыі». 
Зусім іншае, калі ён яму прапаноўвае: «Напішыце на-
рыс аб лётчыку-выпрабавальніку». У апошнім выпадку 
журналіст, напэўна, лепш зразумее, які менавіта матэры-
ял хацеў бы атрымаць ад яго рэдактар» [3, с. 3–4].

Між тым у жанравай структуры беларускай (як і наогул 
пастсавецкай) прэсы за апошні час таксама адбыліся знач-
ныя змены. Адны жанры(напрыклад, нарыс, фельетон, 
памфлет) амаль поўнасцю зніклі з газетных старонак. Іх 
месца занялі новыя жанравыя разнавіднасці(напрыклад, 
журналісцкае расследаванне, рэпліка). У той жа час боль-
шая частка традыцыйных жанраў засталася і шырока 
выкарыстоўваецца аўтарамі. Але ўнутры гэтых жанраў 
таксама адбыліся істотныя змены. Так, разам з такімі 
традыцыйнымі відамі інтэрв’ю, як інтэрв’ю-паведамленне, 
інтэрв’ю-замалёўка або анкета з’явіліся такія новыя фор-
мы, як брыфінг, прамая лінія і інш. А разам са звыклымі 
матэрыяламі ў жанры інфармацыйнай заметкі і хронікі 
з’явіліся такія, напрыклад, іх разнавіднасці, як міні-
рэцэнзія, міні-агляд, міні-гісторыя, анатацыя, анонс і на-
ват міні-парада [3, с. 66–72].

Атрымалі таксама распаўсюджанне матэрыялы, пабу-
даваныя па схеме «факт–каментарый». Калі першая част-
ка (звычайна гэта ліст у рэдакцыю) нярэдка мае шматлікія 
рысы жывога гутарковага маўлення, то другая часцей мае 
ў цэлым кніжна-пісьмовы характар. Так, у газеце «Звяз-
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да» (нумар ад 9.10.08) надрукаваны ліст А. Яцука, жыхара 
вёскі, у якім ён піша наступнае: «На пачатку гэтага года 
назбіраў яблыкаў, атрымалася 470 кг. Завёз іх у магазін, 
за іх паабяцалі разлічыцца на працягу аднаго-двух дзён. 
А ўвечары таго ж дня патэлефанавалі дадому з магазіна, 
маўляў, закупачная цана зніжана да 200 руб. за кг. Ды як 
жа такое можа быць, калі я бачыў у газеце іншую  лічбу». 
Гэтаму факту газета дала такі каментарый: «У самым кан-
цы працоўнага дня ў аўторак удалося пагаварыць на гэтую 
тэму з эканамістам Валожынскага раённага спажывецкага 
таварыства… Яна паведаміла, што разлік з насельніцтвам 
за здадзеныя яблыкі вядзецца не за кошт прыбытку 
магазіна, яго абаротных сродкаў, а за кошт крэдытных гро-
шай. Але на асваенне гэтых фінансаў (чытай: афармленне 
патрэбных папер) патрэбны якраз дзень-два. Ніякіх  іншых 
прычын невялікай затрымкі з разлікамі  з  насельніцтвам 
за здадзеную прадукцыю няма…». Як бачым, каментарый 
рэзка адрозніваецца ў стылёвых адносінах ад ліста. Ён 
мае рысы кніжна-пісьмовага маўлення, у ім ужываецца 
спецыяльная лексіка («прыбытак»», «крэдытныя грошы», 
«абаротныя сродкі», «здадзеная прадукцыя»).

Па-ранейшаму адным з найбольш распаўсюджаных 
жанраў з’яўляецца інфармацыйная заметка (хранікальная 
інфармацыя). Як вядома, галоўная яе рыса, асаблівасць 
заключаецца ў тым, што яна «расказвае толькі аб самім 
новым факце, не даючы пры гэтым ніякіх падрабязнас-
цей... Такім чынам, задача хронікі – паведамленне аб фак-
це, а не яго апісанне. Гэтай асаблівасцю, задачай жанру 
абумоўлена адна з найбольш характэрных яго стылёвых 
рыс – лаканізм, сцісласць выкладу. Лішнія дэталі, сло-
вы, выразы ўспрымаюцца як стылістычны недахоп, па-
рушэнне эстэтычных норм інфармацыі» [2, с. 29]. Тыповы 
прыклад такой заметкі – інфармацыя ў «Звяздзе» «Пажар 
на ферме» (26.1.10.): «У вёсцы Коханава Івацэвіцкага ра-
ёна загарэлася ферма з-за таго, што жывёлаводы з да-
памогай адкрытага агнгю адагравалі кран трубаправо-
да, які замёрз. Ні жывёла, ні людзі не пацярпелі. Цялят 
паспелі вывесці з будынка. Пажар патушылі. А вось стра-
ха фермы моцна пашкоджаная агнём». Як бачым, у гэтым 
лаканічным паведамленні сапраўды няма нічога лішняга. 
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Адсутнічаюць праявы аўтарскага «я», ацэначныя і во-
бразна-выразныя сродкі. Такія заметкі часам называюць 
падзейнымі.    

Але, як ужо было сказана, на старонках цяперашніх 
выданняў сустракаюцца разнавіднасці хранікальнай 
заметкі, у якіх асоба аўтара, яго прысутнасць можа ў той 
або іншай ступені праяўляцца. Возьмем анатацыю «Крыш-
талёвая раскадроўка душы» (Культура, 2009, № 15): «10 
красавіка ў канферэнц-зале Нацыянальнай бібіліятэкі 
Беларусі прайшоў прэм’ерны паказ новага фільма «Крыш-
таль душы», знятага «Беларускім відэацэнтрам» па заказе 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Хранікальна-
дакументальная стужка рэжысёра В. Скварцовай рас-
павядае пра Нацыянальную бібліятэку Беларусі, яе 
гісторыю... Натуральна, што асобнае месца ў фільме ад-
дадзена ўзвядзенню новага будынка бібліятэкі – велічнага 
гмаху, які ўвасобіў самыя перадавыя навукова-тэхнічныя 
дасягненні і магчымасці пачатку ХХІ стагоддзя...». Як  
бачна, гэты матэрыял таксама вытрыманы ў нейтральнай 
стылёвай танальнасці, з захаваннем аб’ектыўнай мане-
ры выкладу, але тут ужо можна адзначыць прысутнасць 
асобы аўтара, якая выражаецца ў выкарыстанні эпітэтаў 
(«велічны гмах», «перадавыя дасягненні»).   

Яшчэ прыклад. У № 13 газеты «Культура» за 2009 г. 
змешчаны анонс «Нататнік» мастака»: «31 сакавіка ў Музеі 
сучаснага выяўленчага мастацтва адбудзецца адкрыццё 
выстаўкі жывапісу Андрэя Скіцёва «Нататнік». На першы 
погляд, жывапіс выхаванца БДАМ Андрэя Скіцёва – ад-
люстраванне навакольнай рэчаіснасці ў рамках звыклай 
сюжэтна-тэматычнай карціны. І адначасова – «другі по-
дых» гэтага віду мастацтва, якое з гульнёвым элементам і 
новымі тэхнікамі губляе тое, што адрознівае яго. Фіксацыі 
жыцця нашых сучаснікаў маюць у Скіцёва максімальную 
псіхалагічную афарбоўку; пошук моладдзю свайго мес-
ца ў соцыуме з’яўляецца адной з асноўных тэм работ. У 
рэалістычным «сац-арце» мастак – майстар распрацоўкі 
шэра-карычневага каларыту, які ўзмацняе ўражанне ад 
яго сюжэтаў. Адзінае, што хацелася пажадаць аўтару – 
больш жыццёвага аптымізму...». Гэты тэкст цікавы тым, 
што анонс спалучаецца з іншым відам заметкі – міні-
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рэцэнзіяй. Гэта праяўляецца ва ўжыванні сродкаў, з дапа-
могай якіх аўтар ацэньвае творы мастака.

Па-ранейшаму часта сустракаюцца на газетных ста- 
ронках і тэксты ў жанры інтэрв’ю. Моўна-стылёвыя асаб-
лівасці інтэрв’ю ў значнай ступені залежаць ад тэмы 
гутаркі, асобы суразмоўца, характара размовы і некато- 
рых іншых фактараў. Журналіст «не можа не адчуваць 
сябе залежным ад жывой мовы чалавека, які даў яму ін-
тэрв,ю» [1]. Вось, напрыклад, гутарка з М. Кавалёвым 
(Звязда, 6.11.08): «Ствараецца агенцтва па гарантаванні 
ўкладаў, – гаворыць прафесар. – Цяпер кожны ўкладчык 
ведае, што ўклады няма патрэбы драбіць па некалькіх 
банках, паколькі раней гарантавалася 1 тыс. еўра, ці ў 
далейшым меркавалася павысіць гарантыі да 5 тыс. еўра. 
Цяпер кожны можа смела несці свае сродкі ў адзін банк. 
Нават у тым выпадку, калі іх будзе больш за 70 млн. руб.: 
дэклараваць, адкуль ва ўкладчыка такія грошы, ужо не трэ-
ба, і дзяржава пры дапамозе агенцтва па гарантыях, што 
ствараецца, у выніку банкруцтва банка адразу ж верне гэ-
тыя грошы». У гэтай стылёвай танальнасці вытрымана ўсё 
інтэрв’ю (як пытанні, так і адказы). А вось інтэрв’ю з Віталем 
Артыстам, эстрадным спеваком, кіраўніком рок-гурта «Без 
білета», адным з самых паспяховых ў Беларусі, як яго ха-
рактарызуе інтэрв’юэр (Звязда,12.11.08): «Як ты рашыўся 
на такі смелы крок – змяніць сапраўднае прозвішча на 
слова Артыст?» – пытаецца журналіст. «Проста адчуў, што 
прыйшоў час. Вырашыў узаконіць свае адносіны з шоу-
бізнесам. Можна сказаць, што я з ім здейсніў акт шлюбу. Бо 
гэты псеўданім за многа гадоў моцна да мяне прыклеіўся, 
і ўсе даўно прызвычаіліся, што я Віталік артыст... Але пры 
гэтым я не ведаў, што могуць быць праблемы нейкія са 
зменай прозвішча». Тут як у пытаннях інтэрв’юэра, так і 
ў адказах «зоркі» шоу-бізнеса можна сустрэць і размоўныя 
элементы («псеўданім прыклеіўся», «усё нармальна», «ра-
бацяга»), і жарганізмы («хіт-парад, «тусоўка», «халява»).   

Як ужо адзначалася, даволі часта на старонках сучас-
най беларускай прэсы сустракаецца такая разнавіднасць 
інтэрв’ю, як «прамая лінія». Звычайна гэта адказы на тэле-
фонныя званкі чытачоў спецыяліста ў галіне якой-небудзь 
навукі, медыцыны або службовай асобы, якая займае да-
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статкова высокую пасаду. Як правіла, мова такіх тэкстаў мае 
ярка выражаны кніжна-пісьмовы характар. Так, у нумары 
«Звязды» ад 16.04.08 пад загалоўкам «Абарона касцей – 
кальцый Д3» была надрукавана «прамая лінія», прысве-
чаная прафілактыцы і лячэнню астэапароза – захворван-
ня, пры якім зніжаецца мінеральная шчыльнасць коснай 
тканкі. На пытанні чытачоў адказвала спецыяліст у гэтай 
галіне. Вось кароткая вытрымка з гэтага матэрыялу: «Але-
на з Мінска турбуе. Я адчуваю пастаянны боль у спіне. Ці 
не можа гэта быць астэапарозам? – Пры гэтым захворванні 
такі боль з’яўляецца толькі ў запушчаных выпадках, калі 
разбураюцца пазванкі ці ўзнікаюць іх пераломы. Прычы-
най болю ў спіне могуць быць многія іншыя фактары. Гэта 
звычайна звязана з паталогіяй міжпазванковых дыскаў, 
мышцаў спіны, звязкаў».

Разнастайныя стылістычныя сродкі могуць спалучац-
ца ў матэрыялах, якія адносяцца да жанру журналісцкага 
расследавання. «Ну проста супердабрачыннасць выказва-
юць у магазіне «Апельсін»... да сваіх пакупнікоў і асабліва 
да людзей з нізкімі даходамі. Налятайце – мандарыны за-
межныя па 2550 рэ за кг. Цана – ніжэйшая чым на рын-
ку, дзе яшчэ такую знойдзеш... Вітаміны» – так пачынае 
сваю публікацыю «Форсмажорныя манадарыны» (Звяз-
да, 9.04.08) журналіст І. Бараноўскі. Але ўжо наступныя 
радкі не пакідаюць сумнення, што гэтыя словы прасякну-
ты іроніяй: «Але не будзем замілоўвацца гэтай акцыяй: 
мандарыны-та «з гнільцой». Дакладней – звонку як быццам 
нічога, а ўнутры – павысушаныя. Словам – муміфікаваныя. 
Ці патрэбны каму гэтыя муміфікаваныя вітаміны. Наконт 
гэтага і было зададзена пытанне работнікам магазіна з та-
кой прыгожай назвай «Апельсін».

Сустракаюцца на старонках беларускай прэсы і  
рэплікі – кароткія, але звычайна вельмі эмацыянальныя 
публікацыі, якія змяшчаюцца пад рубрыкамі «Ну і ну» або 
«Ліст у нумар». Адна з іх – рэпліка чытача «На канцэрт 
не трапіў...», змешчаная ў «Звяздзе» (24.09.08.) «Днямі, 
паддаўшыся масіраванай тэлевезійнай рэкламе, вырашыў 
наведаць канцэрт расійскага спевака А. Малініна, які 
праз некалькі дзён адбудзецца у Палацы Рэспублікі. Тым 
болей, што спявак гэты мне падабаецца, ён некалькі выд-
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зяляецца на фоне так званай папсы суседняй дзяржавы. 
Дакладней, некалькі твораў у яго выкананні запомніліся, 
вырашыў бліжэй пазнаёміцца з яго творчасцю. Але візіт 
мой у касу нашай галоўнай канцэртнай (і не толькі) залы 
завяршыўся, што называецца, у нулявую. Спынілі проста 
неверагодныя кошты білетаў – недзе ў закуточку, збоку, 
дзе і сцэны амаль што не бачна, знайшлося «таннае» месца  
за 70 тыс. руб.».

Такім чынам, можна адзначыць, што разнастайнасць 
зместу, а таксама моўна-стылёвае багацце газет у значнай 
ступені звязаны з разнастайнасцю іх жанравай структуры.        
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В. А.  Г о р б а ч
РОЛЯ ВОБРАЗНЫХ СРОДКАЎ МОВЫ Ў ПАВЫШЭННІ 

МАЎЛЕНЧАЙ КУЛЬТУРЫ ЖУРНАЛІСТАЎ 
Падзенне маўленчай культуры ў сучасным грамадстве 

выклікана рознымі працэсамі, перш за ўсё дэмакратыза-
цыяй мовы, маштабнай інтэрактыўнасцю, вербальным 
выяўленнем сучасніка ў сацыяльных сетках і інш. Нату-
ральна, што гэта не магло не адбіцца на культуры слова 
журналіста, тэндэнцыя да сцісласці, лаканічнасці і пашы-
рэння інфарматызму часам прыводзіць да штампаванасці, 
стандарту, стрымлівае творчы пачатак журналісцкай 
дзей насці.

Замест творчага падыходу ў выбары слова, у пад-
боры багацця моўных сродкаў аўтары ўсё болей ска-
рыстоўваюць нелітаратурныя словы, тэрміналагічную і 
запазычаную лексіку, спрошчаныя і аднатыпныя сінтак-
січныя канструкцыі. Падобныя на схемы ці штампы 
інфармацыйныя тэксты папаўняюць СМІ штодня за-
мест адметных, арыгінальных выказванняў. Новы тып 
журналіста праз яго яскравы паказчык – мову, не з’яў-
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ляецца выразным, а нагадвае ўмоўны стандарт, які 
адпавядае камунікатыўным устаноўкам выдання ці 
карпаратыўным законам таго ці іншага інфармацыйнага 
органа. Журналісцкі тэкст з кожным днём пачынае страч-
ваць адну са сваіх асноўных функцый (агульнадаступна 
несці інфармацыю разнастайнай аўдыторыі) і набывае вы-
гляд паведамлення, напісанага штучнай, ненатуральнай 
мовай, прызначанай толькі дзеля маніпулявання масавай 
свядомасцю.

Пытанне захавання моўнай ці маўленчай культу-
ры ў СМІ прыцягвала і прыцягвае ўвагу айчынных і 
замеж ных даследчыкаў (М.Я. Цікоцкі, П.У. Сцяцко, 
І.Я. Лепешаў, Г.Я. Салганік, В.І. Іўчанкаў, М.П. Карповіч; 
D. Maingueneau, J. Gardes-Tamine, S. Branca-Rosoff і інш.). 
Айчынныя мовазнаўцы, аналізуючы публіцыстычны тэкст, 
змагаюцца за якасці маўлення як за сведчанне высокай 
культуры журналістаў. Вывучэнне тэкставай арганізацыі, 
адпаведнасць і ўзаемадзеянне розных узроўняў мовы і інш. 
у паведамленнях даюць падставы навукоўцам вызначаць, 
напрыклад, сувязь паміж нацыянальнай лагасферай і ро-
ляй у іх сродкаў масавай інфармацыі. Паколькі «тэматыч-
ная, прагматычная і стылістычная «свабоды» дазваляюць 
СМІ, з аднаго боку, адлюстроўваць маўленча-мысліцельны 
ўзровень беларускага соцыума, з другога – станоўча 
ўплываць на нацыянальную лагасферу, фарміраваць 
моўную свядомасць усімі сродкамі, у тым ліку і метамовай, 
пазбягаючы пры гэтым суб’ектывізму, аўтарскага эгацэн-
трызму» [2, с. 97].

Сёння для замежных мовазнаўцаў праблема захавання 
культуры мовы і маўлення застаецца не менш актуальнай, 
бо такія складнікі ў дзейнасці журналістаў, як аратарскае 
майстэрства, уменне весці спрэчкі-гутаркі, высокі ўзровень 
пісьменнасці і адукаванасці, у агульным, з’яўляюцца 
неабходнымі крытэрыямі для працаўладкавання ў СМІ. 
Сучасных даследчыкаў [3] маштабна цікавіць дыскурсны 
аналіз публіцыстычных тэкстаў. Дыскурс дае магчымасць  
разглядаць словы, іх спалучальнасць у выразах, міні- і 
мега-тэкстах з пазіцыі камунікатыўнай зададзенасці па-
ведамленняў, дыскурсіўных законаў, спецыфікі суадносін 
паміж удзельнікамі камунікатыўных актаў.
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Сучасны стан чалавецтва (крызіс цывілізацыі, войны, 
тэрарызм, знікненне малых народаў пад уціскам глабаль-
ных палітычных, эканамічных, культурных працэсаў, 
развіццё інтэрнэт-тэхналогій і г. д.) абумоўлівае псіхалогію  
і культуру пісьма журналістаў, якія павінны перадаваць 
падзеі і факты рэчаіснасці праз удалае, сціслае, дарэчнае 
маўленне, багатае на розныя сродкі. Заснавальнік сучас-
най айчыннай стылістыкі М.Я. Цікоцкі слушна заўважаў: 
«Публіцыстыка заклікана ўмешвацца ў жыццё, ствараць 
грамадскую думку, пераконваць, агітаваць. Пераканан-
не, уздзеянне выступаюць тут як важнейшая функцыя 
мовы, прычым уздзеянне мае канцэнтраваны, падкрэсле-
на агітацыйны характар, а выкарыстанне моўных сродкаў 
вызначаецца ў значнай меры іх сацыяльна-ацэначнымі 
якасцямі і магчымасцямі з пункту гледжання эфектыўнага 
і мэтанакіраванага ўздзеяння на масавую аўдыторыю» [5, 
с. 184]. Праз сацыяльна-ацэначныя якасці мовы журналіст 
здатны ўтвараць у межах літаратурнай нормы тэксты, якія 
будуць запатрабаваныя чытачамі і слухачамі.

Выразным элементам у пабудове сучасных публіцыс-
тычных тэкстаў з’яўляюцца тропы, апраўданае выкары-
станне якіх заўсёды павінна вызначацца задачамі ства-
ральніка паведамлення. Выбар і ўжыванне тропаў у тэк-
стах СМІ абумоўліваецца не толькі разумова-маўленчай 
дзейнасцю адрасанта, але і спецыфікай прызначанасці 
інфармацыі адрасатам. Сярод тропаў з адносінамі прамога 
і пераноснага значэння ў публіцыстычным маўленні тыпо-
вымі нам прадстаўляюцца эпітэт, параўнанне, метафара, 
метанімія, якія «ў трапеічнай камплекцыі, могуць высту-
паць у ролі прадметна-лагічнага трампліна, што прадвыз-
начае мадыфікацыі экспрэсіўнай накіраванасці лексем як 
апорных частак аўтарскага апавядання, якія маюць не-
пасрэдныя адносіны да адлюстравання розных сюжэтаў, 
накіраваных на вызначэнне жыццёвых анамалій і самой 
сутнасці жыцця, «фрагмента рэчаіснасці» як прадмета 
аўтарскага бачання свету» [1, с. 8].

Апошнім часам у друкаваных СМІ назіраецца зні-
жэнне ўжывання вобразных сродкаў мовы. Удалыя і запа-
мінальныя выразы тыпу: «Летуценнік з краіны райскай 
птушкі» (Маладосць, № 5, 2003), «Прарочыя сны Нямігі» 
(Маладосць, № 5, 2003), «Мая Беларусь, або Мацярык з сэр-
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цам маці» (Полымя, № 5, 2003), рэалізуюцца ў сённяшніх 
тэкстах не часта ў параўнанні са шматлікімі мадэлямі, 
якія тлумачаць «інтэрнэт-чуткі», «трэкі новых музычных 
альбомаў», «кліпмейкерства відэа ў стылі медыяваль» і г. д. 
Думаецца, што сучасныя журналісты імкнуцца адлюстра-
ваць факты і падзеі рэчаіснасці на ўзроўні ўспрымання 
пэўных груп, а не ўсёй сукупнасці масавай аўдыторыі. 
Так, магчыма, утварыліся маўленчыя канструкцыі: «Аку-
лы» бізнесу, чакайце юных канкурэнтаў» (Звязда, 3 ка-
стрычн., 2009), «Запчасткі для нацыянальнага механізма» 
(Настаўніцкая газета, 9 кастрычн., 2008) ці «Хирург, готовь 
свое орудие: меняю уши, нос и груди я» (Комсомольская 
правда в Белоруссии, 10 октября, 2003), «Сацыяльная пе-
радышка» (Настаўніцкая газета, 5 ліпеня, 2012), «Увага! 
Нязручнае дзіця» (Настаўніцкая газета, 25 чэрвеня, 2012). 
Пры апісанні актуальнай,  моднай тэмы аўтары часта 
звяртаюцца да лексічных спалучэнняў, што ў пераносным 
значэнні набываюць не толькі залішняе перабольшван-
не, але і адмоўную інтэрпрэтацыю. Названыя загалоўкі 
з’яўляюцца яркім прыкладам памяншэння ролі эстэтыч-
най функцыі ў маўленні.

На нашу думку, большай увагі заслугоўваюць публі-
цыстычныя мадэлі, якія сведчаць пра эксплікацыю журна-
лісцкага маўлення сродкамі вобразнасці ці трапеічнасці 
мовы. Так, эпітэты ў газетных загалоўках: «Светлатварая 
маладосць» (Настаўніцкая газета, 30 чэрвеня, 2012), «Дзед-
марозаўскі шпацыр» (Звязда, 27 снежня, 2012), «Душэўны 
фестываль» (Настаўніцкая газета, 5 ліпеня, 2012), «Жа-
лезная прыгажосць» (Настаўніцкая газета, 30 чэрвеня, 
2012) вызначаюцца арыгінальнасцю адрасанта ў выбары 
слова і наводзяць адрасатаў на вобразы і паняцці, неаб-
ходныя для поўнага асэнсавання паведамленняў. Добра 
падабраныя загалоўкі не толькі зацікаўліваюць чытачоў, 
але і адразу дапамагаюць вызначыць асноўную ідэю ў тэк-
сце, чым спрыяюць простай арыентаванасці сярод іншых 
публікацый і лепшаму яе запамінанню. 

Значна ўзбагачаюць аўтарскае маўленне параўнанні. 
Канструкцыі з параўнаннямі паляпшаюць тэкст і паглы-
бляюць яго разуменне. Аднак адмысловыя параўнанні не 
распаўсюджаны ў сённяшніх публікацыях. Своеасабліва 
вызначыўся раснастайнасцю параўнальных зваротаў адзін 
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з яркіх, самабытных аўтараў газеты «СБ. Беларусь сегодня» 
Уладзімір Сцяпан: «Вочы сінія і халодныя, як неба», «Ён 
еў белы хлеб… Міргаў пачырванелымі вочкамі і выядаў 
з лусты, як з кавуна, сакоўную сярэдзіну, мякіш», «Рукі 
калаціліся, як у злодзея», «Прасціны белыя, як сакавіцкі 
снег пад сонцам», «Вакзал пачаў адплываць як бераг», 
«Вочы ў абодвух былі шэрыя, як мокры лёд». Яго трап-
ныя канструкцыі можна аднесці да  ўдалых прыкладаў 
аўтарскага “я” з выразнымі і да месца падабранымі 
тропамі.

Распаўсюджаным вобразным сродкам мовы ў тэкстах 
СМІ прадстаўлена метафара. Праз супастаўляльны пера-
нос паміж прадметамі, з’явамі рэчаіснасці стваральнік па-
ведамлення выказваецца не прама і адкрыта, а вобразамі, 
якія застаюцца ў свядомасці чытача і прымушаюць яго за-
думацца над складанасцю ці актуальнасцю інфармацыі. 
Газетныя метафары тыпу: «Буслы сёлета не данеслі вяс-
ну на крылах – згубілі недзе на дарозе, і яна павольна, 
накульгваючы, валаклася следам» (Звязда, 26 крас., 
2003), «Калядная зорка і сёння тут збірае некалькі 
гуртоў-канкурэнтаў» (Мінская праўда, 16 снежня, 2010), 
«Толькі рыпучым напамінам пра былое слізгацяць па 
калючым снезе сані, запражаным у іх вясковым конікам-
працаўніком кіруе сівы дзед» (Мінская праўда, 16 снежня, 
2010) не ўскладняюць тэкставую арганізацыю, а наадва-
рот, узмацняюць эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку 
артыкулаў.

Маўленчыя канструкцыі з метанімічным перано-
сам – самыя частотныя сярод вобразных сродкаў мовы, 
якія рэалізуюцца ў публіцыстычных тэкстах. Тыпо-
выя мадэлі: «Піяўка «залатае» ваша біяполе» (Звязда, 
3 кастр., 2003), «Горкую тлустым – не заядаюць» (Чыр-
воная змена, 21 снежня, 2012), «БАТЭ дастаўся Фенер-
бахче» (Чырвоная змена, 21 снежня, 2012), «На шыі ў 
бацькоў і грамадства» (Звязда, 27 снежня, 2012), «Увер-
цюра года» (Звязда, 7 сакавіка, 2012) выконваюць функ-
цыю канкрэтызацыі і ўдакладнення ў працэсе раскрыцця 
тэмы. Праяўленне метаніміі ў тэкстах СМІ матывуецца 
сацыяльнай накіраванасцю паведамлення. Акрамя кан-
крэтнай інтралінгвістычнай аформленасці матэрыялаў 
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існуе фонавы змест, які ўвасабляе сабой пазамоўнае адлю-
страванне ўстановак адрасанта і адрасатаў у адпаведнасці 
з сацыяльнымі дзеяннямі носьбітаў мовы. Уключэнне 
метаніміі ў структуру публіцыстычнага твору залежыць ад 
умоў і спецыфічнасці камунікатыўнай сітуацыі, сацыяль-
нага вопыту індывідуума, яго ўяўленняў, эмоцый і праз 
лексіка-семантычныя зрухі (пры сацыяльна-эканамічных 
пераўладкаваннях) дыягназуе пэўны тып мыслення 
носьбіта.

Такім чынам, адзначым, што вобразныя сродкі мовы 
з’яўляюцца важным кампанентам пабудовы тэксту СМІ; 
адлюстроўваюць маўленчую дзейнасць адрасанта і мэтава 
накіраваны на ўспрыманне адрасатамі. Камунікатыўная 
зададзенасць паведамлення абумоўлівае выбар адпа-
веднага тропа і яго функцыянаванне ў дыскурсе. Праз 
добра падабраны вобразны сродак аўтар паглыбляе рас-
крыццё актуальнай тэмы ці праблемы. Адпаведнасць 
тропаў лексіка-семантычным нормам публіцыстыкі за-
бяспечвае багацце маўлення журналістаў і папаўняе іх 
запас моўнымі сродкамі, пры гэтым «выштурхоўваюцца з 
маўленчай практыкі неапраўданыя пазычанні і штучныя 
калькі, што расхістваюць, разбураюць моўную сістэму» [4, 
с. 99].

Літаратура
1. Ивченков, В.И. Лингвостилистика тропов Юрия Казакова. – 
Минск, 2002. – С. 8.

2. Карповіч, М.П. Лагасфера беларускіх СМІ і інфармацыйная 
нор ма // Журналістыка-2000 / Матэрыялы Міжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінск, 2000. – С. 97.

3. Maingueneau, B. Analyser les textes de communication. – Paris, 
1998.

4. Сцяцко, П. Культура мовы. – Минск, 2002. – С. 99.
5. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту. – Мінск, 2002. – С. 184.



100

МЕРКАВАННІ ДЛЯ РОЗДУМУ

В.М. Самусевіч
МАЎЛЕНЧАЯ АГРЭСІЯ Ў СМІ ЯК СТРЫМЛІВАЮЧЫ ФАКТАР 

ГУМАНІЗАЦЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛАГАСФЕРЫ 
На пачатку ХХІ ст. сродкі масавай інфармацыі, якія 

з’яўляюцца найважнейшым сацыяльным інстытутам, 
пераўтварыліся ў моцны інструмент уздзеяння на грамад-
скую свядомасць. «Пераапрацоўваючы інфармацыю і пе-
радаючы яе чытачу, каментуючы ці ангажыруючы падзеі, 
СМІ фарміруюць маральныя нормы, эстэтычныя густы 
і ацэнкі, будуюць іерархію каштоўнасцей, а часам нават 
навязваюць чытачу ўзоры рэцэпцыі ісцін – гістарычных, 
сацыяльна-палітычных, псіхалагічных і інш. Інфармуючы 
пра каштоўнасці і ацэньваючы, СМІ рэальна ўплываюць 
на якасць публічнага дыскурсу, на арганізацыю мадэлей 
грамадскага жыцця» [9, с. 314].

Вучоныя адзначаюць, што «калі ў ХІХ, часткова ў 
ХХ стагоддзі паняцце літаратурнай мовы асацыявала-
ся перш за ўсё з мовай мастацкай літаратуры, то ў наш 
час на гэту ролю прэтэндуе мова СМІ, што звязана як з яе 
політэматычнасцю, так і са зменлівымі ўмовамі яе функ-
цыянавання… Толькі ў мове СМІ адбываецца аб’яднанне 
ўсіх стылёвых патокаў, утвараецца новае функцыяналь-
на-стылявое адзінства, якое прадстаўляе нацыянальную 
мову» [17, с. 15]. Паколькі канец ХХ ст. быў «азнаменаваны 
якаснымі зменамі мовы ў бок яе дэмакратызацыі, сёння, – 
слушна сцвярджае прафесар В. Іўчанкаў, – становіцца 
надзвычай важным правядзенне актыўных граматыч-
ных інтэрпрэтацый ужывання форм слова і высвятлення 
яго лексічнай правамернасці. Публіцыстычны тэкст дае 
прастору для адшліфоўкі мовы, апрацоўкі стылістычнай 
маркіраванасці слова. Але, на жаль, не заўсёды гэта 
вытрымліваецца» [7, с. 78]. 

Пытанне аб матываванасці і нематываванасці выка-
рыстання ў медыятэксце моўных сродкаў абмяркоўваецца 
даўно, асабліва яно актуалізавалася ў апошні час. «Для 
таго, каб дасягнуць максімальнага ўздзеяння на розум і 
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пачуцці чытача, публіцыст карыстаецца разнастайнымі 
сродкамі слоўніка, усімі «рэгістрамі» маўлення – ад 
«высокіх» да «нізкіх»... Аднак гэта зусім не азначае, што 
журналіст або публіцыст можа карыстацца словамі без 
усякага разбору, што для яго, маўляў, «закон не пісаны». 
Наадварот, багацце і разнастайнасць сродкаў, якія маюц-
ца ў арсенале кожнай нацыянальнай мовы, патрабуе ад 
публіцыста высокай культуры слова, умення эканомна, па-
гаспадарску карыстацца гэтым багаццем, не растрачваць 
марна, дамагаючыся ў кожным выпадку «адзіна патрэбна-
га размяшчэння адзіна патрэбных слоў» [18, с. 17]. 

Сёння ў грамадстве выказваецца шмат меркаванняў 
аб падзенні маўленчай культуры. У моўным збядненні 
вучоныя прама абвінавачваюць сучасныя СМІ, сцвярджа-
ючы, што пад іх уплывам маўленне становіцца вульгары-
заваным, стандартным і шаблонным. На гэта ёсць свае 
падставы. На жаль, з эталоннага, паводле нарматыўнасці, 
у савецкія часы маўлення сродкі масавай камунікацыі 
пераўтварыліся ў інструмент тыражыравання памылак. 
Даследчык В. Сіроціна заяўляе, што менавіта СМІ, «з іх 
непрадуманай стратэгіяй дэмакратызацыі мовы прэсы… 
і адкрылі шлюзы для зніжэння маўлення любой цаной, 
адначасова ствараючы моду на замежныя словы і пару-
шаючы рускія камунікатыўныя нормы». На яе думку, 
журналісты сталі занадта вольна карыстацца мовай, за-
бываючы аб сваім уплыве на маўленне [16, с. 49]. Забылі 
яны і на пра, што сапраўдныя журналісты павінны вало-
даць элітарнай маўленчай культурай, якая, па меркаванні 
даследчыкаў, вызначаецца наступнымі прыкметамі: ва-
лоданне функцыянальнымі стылямі літаратурнай мовы, 
рэлевантнае выкарыстанне моўных сродкаў у розных 
маўленчых сітуацыях, самакантроль, захаванне этычных 
і арталагічных норм [13, с. 291]. 

Можам канстатаваць: сёння ў грамадстве з’явіўся не-
давер да мовы сродкаў масавай інфармацыі як да літа-
ратурнай, узорнай. «Моўная норма – наша моўная кан-
стытуцыя, – адзначае У. Слаўкін. – Крыніцай нормы 
заўжды лічылася мастацкая літаратура, маўленне адука-
ваных людзей, мова сродкаў масавай інфармацыі. Зараз 
яны «не працуюць», не выконваюць гэтай ролі» [9, с. 5]. 
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Шматлікія факты сведчаць не толькі аб недастатковым 
валоданні літаратурнай мовай, але і аб элементарным 
нежа данні прытрымлівацца іх. Часта ў тэкстах СМІ да-
пускаюцца парушэнні моўных і камунікатыўных норм, 
што вядзе да непаразумення ці памылковага ўспрымання 
інфармацыі і, адпаведна, сведчыць аб непрафесіяналізме 
журналіста. Прафесар Н. Іпалітава пераконвае: «Культура 
прадугледж вае высокую ступень майстэрства, таму культу-
ра маўлення павінна ацэньвацца з пункту гледжання май-
стэрства як вуснага, так і пісьмовага маўлення з улікам іх 
асаблівасцей» [6, с. 15].

Філолагі акцэнтуюць увагу на неабходнасци выву-
чэння новых з’яў, звязаных з выкарыстаннем моўных 
сродкаў у СМІ: крыўды, знявагі, моўнага канфлікту – як 
праяў інвектыўнага функцыянавання мовы, моўнага 
маніпулявання, сугестыі, лінгвістычнай экалогіі і маўлен-
чай агрэсіі. Гэта вынікавана тым, што ў той час, калі 
сцвярджаецца неабходнасць «надаць журналістам ста-
тус высокаадукаванай прафесіі» [6, с. 3], выкарыстанне 
розных сацыяльных жаргонаў, як гэта ні парадаксаль-
на, – бадай што не асноўная асаблівасць сучаснага публі-
цыстычнага маўлення. Замест выкарыстання багатых 
сродкаў літаратурнай мовы перыядычны друк свядома 
абмя жоўваецца гіпертрафаванай «мовай вуліцы». Як 
слушна адзначае прафесар В. Кастамараў, справа тут не 
толькі ў парушэнні літаратурна-моўнай нормы, а ў «непа-
вазе да слова, у спробах змяніць «моўны знак», а праз яго і 
нацыянальную традыцыйную ментальнасць» [10, с. 8]. 

Сучасныя СМІ сталі «образчиком нравственного беспре-
дела и оскудения речевой культуры», сцвярджае М. Гар-
банеўскі. Зараз абсалютная дапушчальнасць і беспакара-
нае выкарыстанне ў публічным маўленні нецэнзурнай, 
зніжанай лексікі становіцца нормай маўленчых паводзін, 
уплывае на фарміраванне моўнай культуры маладога 
пакалення і, адпаведна, жыццёвай этыкі. «Калі людзі га-
вораць на мове зоны, значыць яны вызнаюць тую сістэму 
каштоўнасцей і тую сістэму паняццяў, што прыйшлі ад-
туль» [21, с. 10]. Падзенне ўзроўню маўленчай культуры за-
маруджвае развіццё журналістыкі і негатыўна ўплывае на 
імідж журналіста. «Журналіст павінен памятаць, што яго 
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асноўны інструмент – родная мова. І менавіта журналіст 
у рэшце рэшт за яе адказвае. Хаця б таму, што гаворыць і 
піша часцей за іншых. Ды яшчэ публічна!» [3, с. 70]. 

Аднак не ўсе навукоўцы катэгарычна адмоўна ацэнь-
ваюць сучасную моўную сітуацыю. Так, вядомы расійскі 
вучоны, даследчык мовы і стылю сродкаў масавай інфар-
мацыі Р. Салганік упэўнены, што «мы перажываем новы 
перыяд у развіцці літаратурнай мовы. І тое, што разгля-
даецца як псаванне, на самой справе гэта новыя якасці 
літаратурнай мовы, абумоўленыя новымі грамадскімі 
ўмо вамі і новай моўнай сітуацыяй» [17, с. 19]. Прафесар 
зазначае, што «мова СМІ засвойвае, пераапрацоўвае, 
алітаратурвае сродкі розных функцыянальных сфер, змя-
няючы іх стылістычную якасць, надаючы ім адзіную ў 
рамках мовы СМІ ўсярэдненую афарбоўку» [17, с. 16]. На 
яго думку, аналагічнаму працэсу падвяргаюцца жаргоны 
і прастамоўе, шырока выкарыстоўваючы якія, мова СМІ 
нейтралізуе іх нелітаратурны статус, але падкрэслівае 
ацэначнасць, узмацняючы прагматычны патэнцыял сло-
ва, узбагачаючы іх семантычную структуру. «Жарганізмы і 
прастамоўе таксама аказваюць ў цэлым пазітыўны ўплыў 
на літаратурную мову, – сцвярджае Рыгор Якаўлевіч. – 
Яны ўносяць у яе экспрэсію, ацэначнасць, разнявольва-
юць афіцыйнае маўленне, пазбаўляючы яе ад празмернай 
пафаснасці, урачыстасці, кніжнасці. Яны садзейнічаюць 
дэмакратызацыі літаратурнай мовы. Далёка не выпадко-
ва, што многія жарганізмы ўвайшлі ў літаратурную мову 
(напрыклад, тусовка, беспредел, отморозки), а другія 
знаходзяцца на шляху ўваходжання ў яе (наезд, крыша, 
крышевание, стрелки, кинуть). У любым выпадку гэтая 
крыніца ўзбагачэння літаратурнай мовы застаецца адкры-
тай…» [17, с. 10].

Кожны журналіст абавязаны асэнсаваць той факт, што 
сучаснае грамадства ў сваіх уяўленнях пра маўленчы ідэал 
арыентуецца на мову медыя. Моднае, актуалізаванае ў 
дыскурсе СМІ слова лёгка пераймаецца носьбітамі мовы 
і набывае статус прэстыжнай адзінкі маўлення, якой пры 
выбары сродкаў выражэння аддаецца безумоўная перава-
га. Праз СМІ адпаведная лексіка і фразеалогія ўваходзяць 
у свядомасць шматмільённага адрасата, уплываючы на 
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карціну свету, змяняючы лагасферу індывідуумаў, а тым 
самым, і разумова-маўленчую свядомасць народа. У такой 
сітуацыі моўны «экстрэмізм» сродкаў масавай інфармацыі 
стымулюе рост маўленчай агрэсіі ў публічнай камунікацыі. 

Феномен маўленчай агрэсіі ў публіцыстычным дыскур-
се праяўляецца ў падкрэсленым сродкамі мовы выражэнні 
негатыўных эмацыянальна-ацэначных адносін, што вядзе 
да парушэння этычнай і эстэтычнай норм, а таксама да пе-
ранасычэння тэксту вербалізаванай негатыўнай інфарма-
цыяй, якая выклікае ў адрасата негатыўнае ўражанне. 
«Моўныя сведчанні, малючы духоўна-культурны партрэт 
грамадства, паўтараюцца СМІ і тыражуюцца» [1, с. 59]. 
Агрэсіўнасць маўленчых паводзін журналіста можа, у 
сваю чаргу, сказіць карціну свету адрасата, негатыўна 
паў плываць на яго маўленчы густ, справакаваць агрэсію 
ў адказ. 

У сучаснай навуцы існуе некалькі падыходаў да 
вывучэння агрэсіі. Адзін з іх – псіхалінгвістычны, які 
зводзіцца да наступнага. Сутнасць маўленчай агрэсіі за-
ключаецца ў пэўным пераўтварэнні знешніх працэсаў 
(роз ных рэакцый чалавека на негатыўныя эмацыяналь-
ныя раздражняльнікі) ва ўнутраныя працэсы, звязаныя з 
разумова-маўленчай дзейнасцю, паколькі найважнейшай 
формай выражэння эмоцый у чалавека з’яўляецца маў-
ленне. Пры гэтым вучоныя адзначаюць, што «вербаль-
ны і фізічны агрэсіўныя акты маюць агульныя матывы, 
механізмы і структуру» [20]. 

Маўленчая агрэсія разглядаецца большасцю даслед-
чыкаў як спецыфічная форма паводзін ці дзейнасці, дзе 
асноўнай зброяй становіцца мова: «Маўленчая (моўная, 
вербальная) агрэсія – форма маўленчых паводзін, накіра-
ваных на знявагу ці наўмыснае прычыненне шкоды чала-
веку, групе людзей, арганізацыі ці грамадству ў цэлым» 
[12, с. 562]. Згодна з класіфікацыяй выдзяляюцца наступ-
ныя яе віды: актыўная прамая (вербальнае панашэнне, 
знявага, прыніжэнне, пагроза, дэструктыўныя пажаданні, 
заклікі да агрэсіўных дзеянняў, гвалту), актыўная непра-
мая (распаўсюджванне хлусні, плётак), пасіўная прамая 
(адмова размаўляць з іншым чалавекам, ігнараванне яго 
пытанняў), пасіўная непрамая (адмова даць канкрэтныя 
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вербальныя тлумачэнні, дэманстратыўнае маўчанне) [12, 
с. 562)]. Адзначым, што маўленчая агрэсія як тып маў-
ленчых паводзін можа здзяйсняцца ў межах любога ды-
скурсу. 

Усе формы вербальнай агрэсіі ў дыскурсе СМІ рэалі-
зуюцца лексічнымі, сінтаксічнымі, інтанацыйнымі і 
іншымі моўнымі сродкамі. На думку даследчыкаў, асноў-
ныя з іх: інвектыўная і стылістычна зніжаная, ненарма-
тыўная лексіка, аказіянальныя словы, агрэсіўная мета-
фара і маўленчая дэмагогія, тэндэнцыйнае выкарыстанне 
негатыўнай інфармацыі, інтэртэкстуальнасць [15, с. 29]. 

Спынімся больш падрабязна на праявах маўленчай 
агрэсіі ў беларускім друку.

1) Перанасычэнне тэксту сродкамі выражэння 
негатыўнай ацэнкі.

Прафесар Т. Чарнышова лічыць, што «менавіта павы-
шаная ацэначнасць газетных тэкстаў часта вядзе да раз-
гортвання маўленчага канфлікту», аднак зазначае, што 
«ацэначнасць у тэкстах СМІ можа выконваць як канст-
руктыўную, так і дэструктыўную функцыі» [19, с. 73]. Апош-
няя, па меркаванні вучонага, будуецца на пера крыжаванні 
наступных складнікаў: а) поўнай ці частковай адсутнасці 
аргументатыўнай базы і сістэмы фактаў, характарызую-
чых сацыяльна значную падзею; б) канцэнтрацыі ўвагі 
чытача на адмоўных рысах асобы ці дзейнасці суб’екта 
маўлення праз сістэму эмацыянальна-ацэначных вер-
бальных і невербальных сродкаў, у асноўным інвектыўнай 
накіраванасці. «Характар тэкстаў, у якіх разгортваецца 
дэструктыўная ацэначнасць, не мае ніякіх адносін да са-
цыяльнай ацэначнасці – яна выяўляе псеўдасацыяльны 
характар» [19, с. 78]. Да такіх выпадкаў можам аднесці за-
галовак «Мишель Обаму считают настоящим лидером и 
кроют матом» (КП в Белоруссии. 11.01.2012). Ацэначную 
функцыю ў СМІ часта выконвае размоўная і прастамоўная 
лексіка, якая апошнім часам актывізавалася ў публічнай 
камунікацыі: «Впрочем, хоккейный праздник на глазах 
у людей, стремительно продвинувшихся от бедности 
к нищете, еще можно было стерпеть, если бы и мно-
гое другое не пошло в нашей стране по-дурному» (НВ. 
6.12.2012). Перанасычэнне тэксту сродкамі выражэння 



106

негатыўнай ацэнкі робіць апошнюю назойлівай, празмерна 
суб’ектыўнай і няпэўнай, таму што логіка аргументаў 
падмяняецца эмоцыямі аўтара, а неабходная палеміка – 
крытыкай асобы, а не яе пазіцыі і меркаванняў: «Гэты 
вечны бег па крузе дзеля саміх сябе, які ніяк не змяняе 
грамадства, акрамя таго, што дае маладым дэбілам са 
спецназу магчымасць патрэніравацца» (НВ. 10.01.2012)

Працэс зніжэння маўленчай культуры адлюстроўвае 
выкарыстанне ў СМІ інвектыўнай (лаянкавай) і абсцэн-
най (непрыстойнай) лексікі: «Выполненные в красно-зе-
леной гамме, они будут символизировать левые ноги, 
раздающие подж…пники…» (БГ. 26.12.2011). «Выкары-
станне вульгарызмаў і інвектываў, хаця і не абавязкова 
з’яўляецца праявай маўленчай агрэсіі, тым не менш дэ-
манструе нявыхаванасць, бестактоўнасць, нізкі ўзровень 
разумова-маўленчай культуры адрасанта» [20]. Як адзна-
чае М.П. Карповіч, «сродкі масавай інфармацыі павінны 
стаць школай моўнага выхавання беларусаў, узорам бе-
ларускай і рускай моўнай культуры» [8, с. 99]. Журналіст 
не павінен ў сваіх маўленчых паводзінах ісці ўслед за 
праявамі нізкай маўленчай культуры, бо публічнае выка-
рыстанне ненарматыўнай лексікі непазбежна вынікуе раз-
бурэнне грамадскай маральнасці. 

2) Агрэсіўная метафара, параўнанні і асацыяцыі.
Маўленчая агрэсія ўяўляе сабой канфліктныя маў-

ленчыя паводзіны, у аснове якіх ляжыць устаноўка на 
негатыўны ўплыў на адрасата праз наўмыснае выкары-
станне агрэсіўных метафар, параўнанняў і асацыяцый. 
«Всё это время на окраине площадки дежурил молодой 
парнишка с осликом на поводке. Ослик был накрыт яр-
кой попонкой и стоял понурившись. Внезапно он попы-
тался издать протяжный звук «Иа-а!», но его опекун, 
поняв, что сейчас произойдет непоправимое, засунул 
ослику руку в пасть. Тот поперхнулся и издал какое-то 
жалобное то ли мычание, то ли рычание. То же самое 
парнишка проделывал всякий раз, когда ослику хотелось 
высказаться. Если бы на ярмарке присутствовал какой-
нибудь асоциальный элемент, посасывающий американ-
ские гранты, он бы непременно съехидничал: дескать, 
погляди-ка, народ, до чего ты похож на этого ослика, 
стой себе под цветной попонкой, делай своё дело и помал-



107

кивай, а не то засунут локоть в пасть по самые гланды. 
Но деструктив в этот светлый день на площадку так и 
не пробрался – праздник прошел смирно» (БГ. 9.01.2012). 
Непавага да асобы выяўляецца ў адборы пэўных сродкаў. 
Да прыкладу, аб адмове шасцікратнага чэмпіёна свету 
па плаванні ад удзелу ў Алімпійскіх гульнях газета дала 
інфармацыю пад загалоўкам: «Чемпион повесил плавки 
на гвоздь» (НВ. 27.12.2011). Актыўная прамая агрэсія 
выяўляецца ў вербальнай знявазе, прыніжэнні праз 
словы-характарыстыкі, параўнанні: «Куратор министра 
в Администрации президента тоже считает себя не вы-
родком, а образованным человеком… Все по отдельности 
они вроде приличные люди. Внешне они, несомненно, Люди. 
Не зомби, не урки, не маньяки, не обкуренные, не обколо-
тые, не в маразме» (артыкул «Кто окажется лысым?». НВ. 
23.12.2011). Дэфармацыя маўлення, сведчаць вучоныя, 
спараджае дэфармацыю мыслення [5]. За прымітыўнай 
маўленчай культурай стаіць адпаведная мысліцельная 
культура – абмежаванасць думкі, сістэмы вобразаў, аса-
цыятыўнасці – словам, лянота думкі, тая якасць, якая 
гвал тоўна разбурае лагасферу нацыянальнай культуры.

3) Іронія, сцёб.
Іронія ў мове СМІ з’яўляецца адным з дзейсных спосабаў 

выражэння аўтарскіх адносін да прадмета маўлення і 
аўтарскай ацэнкі, і дазваляе гэта зрабіць неназойліва. 
Майстрам іроніі можна назваць Паўла Якубовіча. Аднак 
пад пяром некаторых журналістаў іронія ператвараецца ў 
сродак маўленчай агрэсіі, спосаб пакпіць з каго-небудзь, 
паздзекавацца: «Новогодний аттракцион с обнаженкой, 
который в прошлом году устроила в Интернете балери-
на, выложив свои откровенные фото, в этом году риску-
ет остаться без продолжения. Начиная с 1 января Настя 
публикует один за другим свежие снимки. Но что мы ви-
дим? На фото она либо в платье, либо в купальнике! Без-
условно, и эти ракурсы вполне будоражат воображение. 
Но в сравнении с тем, что было в прошлом году… Вдохно-
вения нет?» (КП в Белоруссии. 11.01.2012). 

4) Негатыўная танальнасць публікацый.
Не толькі лексіка, але і танальнасць публікацый, 

«манера зносін некаторых СМІ са сваім адрасатам здоль-
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ны нанесці шкоду этычным якасцям маўлення» [1, с. 
59]. Негатыўная танальнасць матэрыялаў, спараджэнне 
адмоўных адносін да з’яў рэчаснасці правакуе з’яўленне ў 
масавага адрасата дэпрэсіўнага настрою, песімістычнага 
светаадчування. Прывядзём загалоўкі толькі аднаго ну-
мара газеты «Белорусы и рынок» (9.01.2012): «Можем 
оказаться на обочине», «Участь обреченного», «Курсом 
свинозамещения», «Власть иногда валяется под ногами», 
«Банкет» закончился», «Реформа на выживание», «Время 
подсчитывать убытки», «Неприятный сюрприз», «Суще-
ственно растет всё, кроме зарплат», «Продажа акций 
персоналу исключается», «Репутация подвела», «Год упу-
щенных возможностей», «Работать будет еще труднее», 
«Пристегните ремни», «Белтрансгаз» теперь уже не 
наш», «Вынужденно, но без гарантий» і інш. Трэба адзна-
чыць, што нагнятанне негатыву наглядаецца ў асноўным 
у недзяржаўным друку: «Правакацыя», «Самая бедная – 
Брэстчына», «Крадзяжы ў крамах накрылі Беларусь», 
«Намахляваў на мільярд», «Брат супраць брата», «Жыц-
цё ў пясок» (НВ. 27.12.2011); «Диалог «слили», «Как низ-
ко мы пали: Рейтинги белорусских банков могут стать 
ещё ниже», «Беларусь – не конкурентка: Страну загнали 
на запасные пути» (БГ. 12.09.2011); «На дыялог запраша-
юць «казлоў», а не «пятую калону»«, «У Мсціславе расіяне 
пабіліся з беларусамі ў чарзе па прадукты» (НН. 7.09.2011) 
«Пятля на шыі», «В больницах не хватает расходного 
материала и донорской крови», «Беларусь нуждается 
в женской революции», «Беларусь не попала в рейтинг 
конкурентоспособности экономик», «Адчай», «Забыли о 
совести» (НВ. 13.09.2011), «Час не зменіцца», «Прэзідэнт 
Кыргызстана не прыехаў», «Візіт еўрадэпутатаў у Мінск 
зноў перанесены», «Иду по Минску, и у меня ком в гор-
ле», «Палачи и жертвы» (НВ. 25.10.2013) і інш. Варта 
заўважыць, што сама па сабе негатыўная інфармацыя – 
паўнавартасны і нават неабходны зместавы складнік СМІ, 
аднак яе гіпербалізацыя, смакаванне дрэннага, змрочны 
песімізм, стварэнне панурага настрою як мэта – усё гэта 
павышае агрэсіўнасць медыятэксту.

5) «Спекуляванне» нацыянальнымі каштоўна-
сцямі. 
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Як ужо адзначалася, маўленчая агрэсія часта праяў-
ляецца ў падкрэсленым сродкамі мовы выражэнні нега-
тыўных эмацыянальна-ацэначных адносін, якія часам 
парушаюць уяўленне аб эстэтычнай і этычнай нормах. 
Асабліва прыкра, што ў цэнтр агрэсіі трапляюць дамі-
нантныя паняцці беларускай лагасферы – народ, родная 
зямля, Беларусь і інш. Напрыклад: «…Мингорисполком 
опять не обманул. Страна, услыхав про такое дело, вос-
пряла ото сна и, едва успев перевести дух, снова двинулась 
набивать желудок про запас…» (БГ. 9.01.2012). Ці прыклад 
з артыкула «Впали в дисконт: «Горошек! Масло! Шпроты!»: 
«В будний день в универмаг «Беларусь», презрев 8-часовой 
рабочий день своих фабрик, заводов, парикмахерских, бан-
ковских учреждений, торговых точек, больниц и школ, со 
всех сторон света стекались белорусы, охваченные пред-
празничным чесом и зудом. Рождественские скидки здесь, 
как в крупнейших шопинг-моллах Европы, попадались 
куда ни плюнь и поражали воображение» (БГ. 26.12.2011). 
На думку Н. Бесарабавай, падобныя прыклады сведчанне 
таго, як у СМІ «…спрацавала разуменне свабоды слова без 
адказнасці за слова і (зараз модны) камерцыйны падыход 
да несувымяральных паняццяў» [1, с. 59], што назіраем 
у загалоўках: «Как продать белорусский народ», «Глу-
бинка for sale», «Продать за еду», «Купите белартиста», 
«Как продать белорусскую красоту» (БГ. 26.12.2011). У 
«Народнай волі» (11.10.2013) у рубрыцы «Мы – белару-
сы» выйшаў матэрыял «У шараговага чыноўніка з’явіўся 
шанц патрапіць у гісторыю», інфармацыйнай падставай 
якога стаў факт перадачы «ў Мінкульт абгрунтавання 
таго, што бел-чырвона-белы сцяг з’яўляецца гістарычна-
культурнай каштоўнасцю беларусаў». Аўтар падае дзве 
высновы: «Калі бел-чырвона-белы сцяг атрымае афіцыйны 
статус гісторыка-культурнай каштоўнасці беларусаў, то 
яго можна будзе беспакарана вывешваць на балконах 
ці мець пры сабе і не баяцца штрафу за «выкарыстанне 
незарэгістраванай сімволікі». З аднаго боку, фармаль-
насць, з другога – гістарычная адказнасць. Ва ўсялякім 
выпадку прозвішча чыноўніка, які дасць станоўчы ці 
адмоўны адказ, мае ўсе шанцы патрапіць у гісторыю». 
Відавочна, што першая выснова – аблігаторная (што не-
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пасрэдна вынікае з матэрыялу); другая, зафіксаваная і ў 
загалоўку, – факультатыўная – прадстаўляе непрамую 
агрэсію. 

6) Распаўсюджванне хлусні, плётак як праявы 
актыўнай непрамой агрэсіі.

Мы адзначалі, што да праяў вербальнай агрэсіі можна 
аднесці перагружанасць тэксту негатыўнай інфармацыяй, 
мэта якой – паўплываць на ўяўленне адрасата. Аднак, на 
нашу думку, распаўсюджванне суб’ектыўнага меркавання, 
ацэнкі падзей, не пацверджаных фактамі (інакш, чу-
так, плётак, хлусні), можа прынесці большую шкоду, 
чым адмоўныя факты. Так, у матэрыяле «Дуже гарно» 
чыта ем: «В Минск приезжал Олег Скрипка. 14 декабря 
он с «Воплями Видоплясова» дал концерт во Дворце рес-
пуб лики. Несмотря на то, что Скрипка скакал по 
бархатным креслам, пытаясь растормошить публику, 
белорусы печально сидели на местах» (БелГазета. 
26.12.2011). У чытачоў, якія не былі на канцэрце, няма 
падстаў не верыць напісанаму. (Аўтар гэтага артыкула 
была на канцэрце. Тры гадзіны зала стаяла. Уседзець 
было немагчыма. Людзі выходзілі ў праходы і пускаліся ў 
скокі, іншыя стаялі прытанцоўваючы каля сваіх крэслаў, 
спявалі. Публіка пасля канцэрта яшчэ гадзіну трымала 
артыстаў. Настрой быў цудоўны. Слухачы яшчэ доўга не 
жадалі выходзіць з залы, пляскалі ў далоні, патрабуючы 
песень.) Можна толькі меркаваць, якую мэту ставіў перад 
сабой журналіст. Магчыма, пазітыўная інфармацыя дыса-
нансавала б з агульнай негатыўнай скіраванасцю матэ-
рыялаў газеты, з агульнай палітыкай падобнага кшталту 
СМІ – паказаць няшчасных беларусаў, якіх ўжо нішто не 
радуе ў гаротным жыцці.

Маўленчая агрэсія мае іншыя формы праяўлення: 
наклейванне ярлыкоў, абыгрыванне імя аб’екта агрэсіі, 
нагнятанне негатыўных асацыяцый, акцэнтаванне не-
прыем ных ці крыўдных для аб’екта дэталей, прамая 
знявага, дысфемінізацыя маўлення і інш. Напрыклад, 
у артыкуле «Ой, и врет Калина…»: «В последнее время 
бывшая «говорилка-развлекалка» (Калина Вардомская) 
считала себя серьезной теледивой…» (НВ. 27.12.2011). 
Зразу мела, што не кожнае выражэнне адмоўнай ацэнкі на 
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адрас асобы варта адносіць да агрэсіі. Папрок, асуджэнне, 
крытычны аналіз, крытычная заўвага самі па сабе з’яў-
ляюцца нармальнай з’явай у публіцыстыцы, калі яны 
абгрун таваны і выражаюцца адэкватнымі (!) сітуацыі 
срод камі. 

Складае праблему сучаснага медыядыскурсу і маўленчая 
агрэсіўнасць загалоўкаў, у якіх выкарыстоўваецца прэ-
цэдэнтнае імя ці выказванне:»Прапагандыст Гігін уз-
нагароджаны медалём Францыска Скарыны. Вось так 
сустрэліся Францішак Лукашоў сын Скарына з Вадзімам 
Францавым сынам Гігіным» (НН. 6.12.2012). 

Загалоўкі ў загаднай ці клічнай інтанацыі з 
неабгрунтаванымі патрабаваннямі, прэтэнзіямі і 
агрэсіўнымі заклікамі таксама з’яўляюцца прыкладамі 
вербалізаванай у публіцыстычным дыскурсе агрэсіі: «І 
надукучылі ж гэтыя падвойныя стандарты!», «Это ж не-
справедливо!», «Выпусціце іх на волю…» (НВ. 10.01.2012), 
«Ударым па жабрацтве брэндам, які завецца сэканд 
хэндам…» (НВ. 23.09.2011), «За актыўны байкот» (НВ. 
23.12.2011), «Трымайце кішэню шырэй!» (НВ. 27.12.2011), 
«Сними корону!», «Вы перегнули, товарищи прапорщи-
ки!», «Некоторые претенденты в президенты кажут-
ся «дробненькими» даже внешне!», «Не апаліцеся!» (НВ. 
27.09.2013), «Эколагі патрабуюць спыніць будаўніцтва 
АЭС», «Верните овощные магазины» (НВ. 25.10.2013) і інш. 

У апошні час у друку актыўна выкарыстоўваюцца ў 
загалоўках пытальныя канструкцыі: «Каго цікавіць ад-
сутнасць парковак?», «Украденный отпуск?», «А чем они 
думали раньше?», «Абрынуўся банк?», «Хто першы пару-
шыць цішыню – КДБ ці Касцёл?» (НВ. 2.08.2013). Шмат-
частотнае выкарыстанне пытальна-рытарычных сказаў у 
адным нумары стварае негатыўнае ўражанне ў чытачоў. 
Псіхалагічная стратэгія гэтых «пытанняў без адказаў» – 
маніпуляванне аўдыторыяй, вынік якога – незадаволе-
насць и раздражнёнасць: «Хто ён – Нацыянальны Герой 
Беларусі?», «У Мінск на наваселле? Ці для вырашэння лё-
савызначальных праблем?», «Дзе браць?», «А у народа спро-
сили?», «Малая Катынь» каля Лиды?» (НВ. 25.10.2013). Гэ-
тыя факты ўяўляюць пасіўную непрамую агрэсію. 

Варта адзначыць і той момант, што нярэдка вербаль-
ная агрэсія «падмацоўваецца» невербальнай. Так, матэ-
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рыял «Смяротнае пакаранне: «за» і «супраць» (НВ. 2013. 
11 кастр.) змяшчае здымак патыліцы заключонага на фоне 
закрытага кратамі акна праз «аб’ектыў» прыцэлу. Вербаль-
ная і візуальная агрэсія ў такім сінкрэтызме, безумоўна, 
павышае эмацыянальна-экспрэсіўнае ўспрыманне матэ-
рыялу, аднак падвоеная агрэсія парушае камунікатыўныя 
і этычныя нормы.

Як паказвае аналіз, менавіта недзяржаўны друк скі-
раваны на свядомае выкарыстанне сродкаў маўленчай 
агрэсіі з мэтай забяспечыць магчымасць уплыву на маса-
вага адрасата, наўмысна спараджаючы тым самым камуні-
катыўны дысбаланс. У даследаванні маўленчай агрэсіі (у 
межах інавацыйнай адукацыйнай праграмы нацыяналь-
нага праекта «Адукацыя», Расія) адзначаецца, што для 
дасяг нен ня камунікатыўнага дысбалансу як выніку агрэ-
сіў ных маўленчых паводзін у публічным дыскурсе ёсць 
два шляхі: па-першае, прадэкламаваць у маўленні каму-
нікатыўную негрунтоўнасць маўленчага партнёра прамой 
ці ўскоснай дыскрэдытацыяй яго выказванняў; па-другое, 
прадэманстраваць негрунтоўнасць апанента, парушаючы 
дыялагічныя канвенцыі [2]. І першы і другі спосаб частот-
на прадстаўлены ў апазіцыйным друку. 

Маўленчая агрэсія перашкаджае рэалізацыі асноўных 
задач эфектыўнай маўленчай камунікацыі, «ускладняе 
паўнавартасны абмен інфармацыяй, тармозіць ўспрыманне 
і разуменнне суразмоўцамі адзін аднаго, робіць немагчы-
мым выпрацоўку агульнай стратэгіі ўзаемадзеяння» [20]. 
Даследчыца А. Марозава ў дакладзе на міжнароднай інтэр-
нэт-канферэнцыі «Аргументатыўная рыторыка ў прак тыцы 
палітычных, дзелавых і адміністрацыйна-пра ва вых зносін» 
сцвярджае, што «ў сучаснага грамадства ёсць спосабы змяк-
чэння маўленчай агрэсіі на ўсіх узроўнях эма цый нага ста-
ну. Асноўная ўмова здзяйснення стратэгій змякчэння – гэта 
псіхалагічная скіраванасць на дыялог і разуменне сураз-
моўцы» [14].

Стрымліваючы праявы маўленчай агрэсіі, сродкі ма-
савай інфармацыі могуць паспрыяць гуманізацыі нацыя-
нальнай лагасферы. Некаторым з іх варта б было нагадаць, 
што «толькі этычная журналістыка з яе агульначалавечымі 
маральнымі нормамі можа быць сапраўды праўдзівай і 
свабоднай» [5, с. 3].
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У кантэксце адзначанага ўзгадваюцца словы М. Ка-
рамзіна – «Багацце мовы ёсць багацце думак». І мова не 
была б жыццятворнай крыніцай, калі б у сваю чаргу не 
аказвала ўплыў на культуру і, адпаведна, на носьбітаў гэ-
тай культуры. Сёння ахова літаратурнай мовы ад агрэсіі, 
захаванне яе норм як камунікатыўных, так і этычных 
з’яўляецца «справай нацыянальнай важнасці, паколькі 
літаратурная мова – гэта менавіта тое, што аб’ядноўвае на-
цыю» [5, с. 12]. 
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С.В. Зелянко
БЫЦЬ САЦЫЯЛЬНА АДКАЗНЫМ ЗА НАПІСАНАЕ: 

ЛІНГВАСТЫЛІСТЫЧНЫ АНАЛІЗ АДНАГО НУМАРА РАЁНКІ
Стылёвае аблічча нашых раённых газет даволі стра-

катае. На фоне такіх моўных працэсаў, як дэмакраты-
зацыя маўлення, функцыянальная дэмаркацыя, новая 
стратыфікацыя літаратурнай мовы, у выніку якой пашы-
раюцца межы паняцця літаратурнасці, дыялагічнасць і 
празмерная ацэначная экспрэсіўнасць тэкстаў СМІ, уз-
мацненне індывідуальнай, персаналізаванай творчасці 
журналіста і інш., яно (стылёвае аблічча) вылучаецца 
наблі жэннем да лексічных вытокаў дэканструкцыі звы-
клага прынцыпу – спалучэння стандарту і экспрэсіі. На 
сёння апошні складнік актывізуецца, але, трэба прызнаць, 
не заўсёды правамерна і дарэчна.

Мэта гэтага артыкула – зрабіць рэдактарскі агляд 
аднаго асобніка клецкай раённай газеты «Да новых пе-
рамог», на падставе чаго вынесці на абмеркаванне кола 
пытанняў пра адлюстраванне ў названай газеце сістэмных 
уласцівасцей і спецыфічных рыс функцыянавання моў у 
сітуацыі білінгвізму. Аб’ектам аналізу, паводле спантан-
най выбаркі, стаў нумар газеты за 26 чэрвеня 2013 года. 
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Газета «Да новых перамог» выдаецца на дзвюх дзяр-
жаўных мовах, выходзіць два разы на тыдзень (у сераду 
8 полос, у суботу 12). У паданалізным нумары адзін ма-
тэрыял быў надрукаваны на беларускай мове (да слова, 
публікацыя заняла 1/16 ад агульнай плошчы выдання). 

Адметна, што беларускамоўны артыкул «Што застаец-
ца?» належаў не штатнаму супрацоўніку газеты, а чытач-
цы Л. Мялешцы. Адзначым, што матэрыял арталагічна 
вытрыманы, аднак пэўныя заўвагі выклікаюць некато-
рыя спрэчныя маўленчыя канструкцыі, выкарыстаныя 
аўтарам, і спецыфічны выклад інфармацыі з ухілам у гутар-
ковы стыль. Такія факты можна аднесці да індывідуальна-
аўтарскай манеры выказвання думк і спецыфікі жанру.

Мова газеты ў захаванні імператыўных норм у цэ-
лым характарызуецца з дадатнага боку, аднак не заўсё ды 
вытрымліваецца лексічная правамернасць, што назіраец-
ца ў дыяпазоне ад недарэчных скарачэнняў, да некарэк-
тнага словаўжывання. 

Напрыклад, парушаецца адзін з прынцыпаў выкары-
стання складанаскарочаных слоў – агульнадаступнасці, 
высокай частотнасці і семантычнай устойлівасці, а так-
сама стылёвай дапушчальнасці: «предисполкома» замест 
натуральнага словазлучэння «председатель исполкома» 
(«Мотивация – на достижение успеха»); «персучет» замест 
зразумелага «персональный учет» («20 лет пройденного 
пути...»); «горпарк» замест агульнаўжывальнага «город-
ской парк» («Праздник “на улице” клецкой молодежи»). 
Падобныя скарачэнні, відавочна, з’яўляюцца прыкметай 
прафесійнага (чынавенскага) канцылярыту, але ў тэкстах, 
разлічаных на масавую аўдыторыю, яны недарэчныя, 
бо ўскладняюць успрыманне тэксту, робяць яго малада-
ступным. Безумоўна, падобную з’яву трэба разглядаць як 
негатыўную.

Заўважым, што нягледзячы на распаўсюджанне агуль-
най тэндэнцыі ў СМІ да дэмакратызацыі журналісцкага 
маўлення газета ніяк не можа пазбавіцца засілля канцы-
лярыту. Асабліва непрымальна гэта ў аўтарскіх матэры-
ялах, якія не тычаць афіцыйных справаздач, артыкулаў, 
што нагадваюць былыя перадавіцы. Як адзначала 
Л.К. Чукоўская, «барацьба з пранікненнем канцыляршчы-
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ны ў літаратурную мову завешчана рэдактару слыннымі 
майстрамі літаратуры» [7, с. 84]. Тым больш барацьбу трэ-
ба распачаць, калі ўвесь матэрыял, няхай нават і справаз-
дачны, будуецца на «канцылярскіх» канструкцыях. Так, 
у артыкуле «Мотивация – на достижение успеха» чытаем: 
«Остро ощущается дефицит математиков, физиков, 
учителей химии...»; «Наряду с проблемными моментами, 
затронутыми в основном докладе, были отмечены поло-
жительные, наиболее результативные, виды деятельно-
сти, которые должны и в дальнейшем прогрессивно раз-
виваться и приносить весомые плоды»; «Благодаря коор-
динирующей роли руководителей, ежегодно имеются ре-
зультаты в областных и республиканских конкурсах...»; 
«С каждым годом в районе ширится турнирное движение 
юных математиков, физиков, химиков»; «Во время засе-
дания собственные взгляды на существующие проблемы 
высказали директора...»; «...рассказали о видениии путей 
по реализации стоящих перед ними задач»; «На основа-
нии полученной информации, которая, кроме вышеизло-
женных вопросов, содержала в себе и другие аспекты <...> 
был принят ряд решений»; «...ключевыми задачами, как 
на ближайшую, так и дальнейшую перспективы...» і інш. 
Як бачна, канцылярызмы не маюць эфекту творчай працы 
аўтара, стылістычна і эмацыянальна збядняюць тэкст, ро-
бяць яго сухім, цяжкім для ўспрымання і нецікавым. 

Да лексічных памылак, якія былі адзначаны ў матэ-
рыялах нумара, таксама можна аднесці і некарэктнае 
словаўжыванне, калі журналіст выкарыстоўвае слова, не 
звяртаючы ўвагі на яго сэнсавыя адценні. Так, напры-
клад, у артыкуле «Праздник “на улице” клецкой моло-
дежи» знаходзім: «Клецк на целый день станет местом 
дислокации байкеров...». У лексема «дыслакацыя» ёсць 
дакладна акрэсленая кадыфікацыя: «1. Размяшчэнне ва-
енных аб’ектаў, сухапутных войск, размеркаванне ваеннай 
авіяцыі або караблёў па месцах базіравання. 2. Зрушэн-
не касцей пры пераломах суставаў. 3. Зрушэнне пластоў 
зямной кары» [5, с. 191–192]. Здавалася б, кантэкстуаль-
нае дапушчэнне магло быць на падставе першага значэн-
ня, аднак гаворка вядзецца пра месца збору байкераў, а не 
дыслакацыю ваенных. 
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У матэрыяле «Мотивация – на достижение успеха» ў 
сказе «... вопросы стали эпицентром обсуждения меж-
ду...» аўтар памылкова выкарыстоўвае лексему «эпіцэнтр», 
паколькі яе значэнні, паводле Тлумачальнага слоўніка 
беларускай літаратурнай мовы («1. Вобласць на паверхні 
зямлі, размешчаная над ачагом землятрасення, выбуху. 
2. Месца, дзе што-небудзь праяўляецца з найбольшай 
сілай» [5, с. 776]), не карэлююць з агульным зместам фра-
зы і кантамінуюцца з метафарычным значэннем слоў «у 
цэнтры ўвагі». У гэтым жа артыкуле знаходзім і хрэста-
матыйны прыклад плеанастычнай канструкцыі: «Эти и 
другие актуальные на сегодня (замест «актуальные») для 
района вопросы...» Пра злабадзённасць пэўных пытанняў 
у працытаваным сказе сведчаць лексемы «актуаль-
ные» і «на сегодня». Іх спалучэнне ў адной сінтаксічнай 
канструкцыі з гледжання сэнсавай паўнаты выказвання і 
яго стылістычнай выразнасці празмернае, лішкавае.

У матэрыяле «Об африканской чуме свиней нужно 
знать» нематываваным з пазіцый чысціні маўлення вы-
глядае сказ «Основным резервуаром и переносчиком АЧС 
являются дикие кабаны». Нават калі лексема «резерву-
ар» у спецыяльнай літаратуры і можа выкарыстоўвацца 
ў дачыненні да жывой істоты, то ў медыятэксце такая 
спалучальнасць сумніўная. Тым больш, што сказ сэнса-
ва ніколькі не губляе, калі спрэчную лексему (а таксама і 
яшчэ адно слова) скараціць: «Основные переносчики АЧС – 
дикие кабаны».

Назіраюцца ў матэрыялах і недарэчнасці, выкліканыя 
лексічнай неспалучальнасцю. Так, у артыкуле «20 лет 
пройденного пути...» чытаем: «... направлено более 21 млрд. 
рублей на выплату разных видов государственной под-
держки...». Відавочна, што лексемы «выплата» і «под-
держка» сэнсава не адпавядаюць адна адной, перад намі 
адна з самых распаўсюджаных памылак – кантамінацыя 
ўстойлівых спалучэнняў. Карэктна было б перабудаваць 
канструкцыю і выкарыстаць адзін з наступных варыянтаў: 
«оказания поддержки» або «выплату материальной по-
мощи». Тое ж назіраем і ў адным са сказаў артыкула «Об 
африканской чуме свиней нужно знать»: «<дикие каба-
ны>... близко подходят к посевам сельскохозяйственных 
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угодий...» У гэтым выпадку дарэчнай уяўляецца праўка-
скарачэнне, якая дазволіла б скарэктаваць фразу, зрабіць 
яе дакладнай. Правамернымі падаюцца два варыянты 
выпраўлення: «<дикие кабаны>... близко подходят к посе-
вам... або «<дикие кабаны>... близко подходят к сельскохо-
зяйственным угодьям...» 

У артыкуле «20 лет пройденного пути...» ў сказе «Орга-
ны Фонда бесплатно обеспечивают субъекты хозяйство-
вания программным обеспечением...» бачым неапраўданы 
лексічны паўтор. Маўленчая неахайнасць карэктуецца 
даволі проста – заменай аднаго са слоў-дублетаў на кан-
тэкстуальны сінонім. Прывядзем некалькі магчымых 
варыянтаў праўкі: «Органы Фонда бесплатно распростра-
няют среди субъектов хозяйствования программное обе-
спечение...» або «Органы Фонда бесплатно предоставляют 
субъектам хозяйствования программное обеспечение...»

Сярод лексічных памылак маюць месца неабгрунта-
ваныя пропускі слоў, што цягне за сабой змену сэнсу вы-
казвання. Так, у матэрыяле «Мотивация – на достижение 
успеха» заўважаем: «Вместе с тем, остается низким по-
казатель педагогов с высшей и первой квалификационной 
категорией...» Аўтар публікацыі намагаўся (гэта вынікае 
з кантэксту матэрыялу) паведаміць чытачам, што коль-
касць педагогаў с вышэйшай і першай кваліфікацыйнымі 
катэгорыямі застаецца невялікай, аднак перад намі ты-
повае двоечытанне з кпліва-здзеклівым, абразлівым пад-
тэкстам: быццам у гэтых настаўнікаў (размова ў артыкуле 
вялася менавіта пра іх) нізкі (культурны, адукацыйны, 
інтэлектуальны ці яшчэ які іншы) ўзровень.

У паданалізным нумары былі заўважаны граматычныя 
недарэчнасці. Так, у артыкуле «Мотивация – на достиже-
ние успеха» назіраем прыклады памылковага кіравання: 
«Одной из первопричин утечки кадров Анатолий Климо-
вич видит в проблеме обеспечения специалистов жильем» 
замест «Одну из первопричин утечки кадров Анатолий 
Климович видит в проблеме обеспечения специалистов 
жильем». Яшчэ адзін прыклад з парушэннем сінтаксічных 
норм: «... банк данных о высокомотивированных к учебной 
деятельности ребят насчитывает 728 школьников...» за-
мест «в банк данных о высокомотивированных к учебной 
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деятельности ребятах включены 728 школьников» або «в 
банк данных включены 728 школьников с высокой моти-
вацией к учебе». 

У названай вышэй публікацыі было адзначана і не-
карэктнае выкарыстанне прыназоўніка: «За последние 10 
лет 8 учреждений образования не обеспечивают целевую 
подготовку выпускников...». Каб сэнсава выправіць гэты 
сказ, дастаткова скараціць прыназоўнік на пачатку яго. 
У гэтым жа артыкуле аўтар памылкова ўжывае назоўнік 
адзіночнага ліку замест множнага: «Эти критерии поло-
жены в основу исследовательской деятельности школьни-
ков в клецкой СШ № 3 и СШ № 1» Відавочна, што пры 
рэцэпцыі гэтага сказа застаецца незразумелым, у якім 
населеным пункце знаходзіцца СШ № 1. Варта было б 
сказаць: «Эти критерии положены в основу исследова-
тельской деятельности школьников в СШ № 1 и СШ № 3 
г. Клецка».

У аналізаванай публікацыі бачым і некарэктнае выка-
рыстанне лічбавай інфармацыі: «... в 2013 году качество 
подготовки и участия в областных олимпиадах состави-
ло 20 %». Зразумела, што «качество подготовки» немаг-
чыма выразіць у працэнтах, а «качество участия» ўвогуле 
падаецца алагічным маўленчым утварэннем.

Да лагічных памылак, заўважаных у прааналізаваных 
матэрыялах, можна аднесці ўжытую ў артыкуле «Об афри-
канской чуме свиней нужно знать» дэфініцыю, заснаваную 
на выкарыстанні ў якасці тлумачальнай невядомай для 
масавага чытача інфармацыі: «... случай возникновения 
африканской чумы свиней (далее АЧС) – острого контаги-
озного заболевания...». У тэорыі рэдагавання пабудаваныя 
падобным чынам дэфініцыі называюць «невядомае праз 
невядомае». Безумоўна, у публіцыстычным маўленні такія 
азначэнні трэба выкарыстоўваць з асцярожнасцю, бо яны 
парушаюць адзін з асноўных прынцыпаў фарміравання 
публіцыстычнага дыскурса: камунікатыўнай агульназнач-
насці і агульназразумеласці моўных адзінак, з якіх бу-
дуецца журналісцкі тэкст. Прафесар М. Цікоцкі слушна 
заўважаў: «Газету чытаюць людзі рознага культурна-
адукацыйнага ўзроўню, розных узростаў і прафесій – “ад 
акадэміка да цесляра”. Таму мова газеты павінна быць яс-
най і зразумелай кожнаму» [6, с. 267].
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Праблемным з лагічнага боку ў гэтым артыкуле 
ўяўляецца і наступны сказ: «К факторам передачи воз-
будителя болезни относят инфицированные экскремен-
ты, фекалии от больных животных и зараженных ди-
ких кабанов». У гэтым прыкладзе ў якасці аднародных 
азначэнняў выкарыстоўваюцца поўныя кантэкстуальна-
сэнсавыя сінонімы «инфицированные экскременты» и «фе-
калии от больных животных», што можна кваліфікаваць 
як наяўнасць паўторнай (нулявой) інфармацыі, якая пад-
лягае скасаванню (неабходна праўка-скарачэнне).

У артыкуле «20 лет пройденного пути...» цалкам алагіч-
ным з’яўляецца сказ «Средства Фонда социальной защи-
ты населения сопровождают человека, начиная еще до его 
рождения». Апраўдваць аўтара стварэннем парадаксаль-
нага выказвання не выпадае, паколькі падобныя прыёмы 
афарыстыкі дарэчныя ў мастацкай літаратуры.

Адметнай стылістычнай недарэчнасцю стала неадна-
разовае неапраўданае выкарыстанне ў гэтым нумары га-
зеты адной і той жа «высокай» кніжнай лексемы. Так, у 
публікацыі «Важно о прямо и обратно пропорциональном» 
бачым сказ «... хорошо зарабатывать на рекламе, для раз-
мещения коей существует очередь...», а ў матэрыяле «Мо-
тивация – на достижение успеха» – «... репетиторство, 
коим кстати, занимается тот же учитель...». Цалкам 
апраўданым з гледжання тэорыі і практыкі рэдагавання 
будзе замена слоў «коей» на «которой» і «коим» на «кото-
рым». Пра падобныя прыклады ўжывання кніжных лек-
сем добра выказалася Н. Галь: ««Высокі штыль», крайняя 
ўскладненасць апраўданыя і добрыя толькі тада, калі яны 
сапраўды закліканы передаць праўду вобраза, характара, 
настрою. Тады і чытач іх зразумее і прыме» [2]. 

Заўважаюцца ў прааналізаваных артыкулах і пункту-
ацыйныя памылкі. Так, у публікацыі «Клецкий сырок – 
“Чемпион вкуса”» пры спалучэнні двукоссяў назіраецца не-
адпаведнасць нарматыўным рэкамендацыям: «Продукция 
<...> завоевала гран-при <...> в номинации «Глазирован-
ный сырок «Картошка». У дапаможніках па літаратурным 
рэдагаванні і карэктарскай праўцы ў такіх выпадках рэ-
камендуецца выкарыстоўваць спалучэнне двукоссяў «ела-
чак» і “лапак” – «Глазированный сырок “Картошка”» [4].
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Да грубых можна аднесці наступную пунктуацыйную 
памылку, якая была адзначана ў артыкуле «Об африкан-
ской чуме свиней нужно знать», – адасабленне аднародных 
членаў з парнымі злучнікамі: «... Госветслужба настоя-
тельно рекомендует проявлять бдительность не только 
должностным лицам, владельцам животных но и нерав-
нодушным». У прыведзеным прыкладзе патрэбна коска пе-
рад другой часткай парнага злучніка. Шляхам заўважым, 
што амфібалічным па інтанацыйным малюнку з’яўляецца 
загаловак. Такіх сітуацый лепш пазбягаць, калі наўмысна 
не насычаць іх гульнёвым зместам: «Об африканской чуме, 
свиней нужно знать».

Да агульных (фармальных) заўваг можна аднесці 
памылкі ў правапісе вялікай і малой літар. Так, у арты-
куле «Мотивация – на достижение успеха» назіраем не-
карэктнае афармленне абрэвіятуры «вуз»: «В настоящее 
время в педагогических ВУЗах обучается...». У рускай мове 
абрэвіятуры кшталту «вуз», «жэс», «врио» пераўтварыліся ў 
словы і пішуцца адпаведна малымі літарамі [1]. Правапіс-
ныя нормы парушаны і ў артыкуле «20 лет пройденного 
пути...» ў найменні «Пенсионный Фонд». Відавочна, што 
другая лексема ў гэтым выпадку павінна пісацца з ма-
ленькай літары [3, с. 49–50].

Асобна адзначым недарэчнасці з ілюстрацыйнымі 
матэрыяламі ў нумары. Так, напрыклад, на першай па-
ласе выдання частка назвы артыкула «Клецкий сырок – 
“Чемпион вкуса”» знаходзіцца на чорна-белым фотаздым-
ку, што перашкаджае яе рэцэпцыі, паколькі слова зліваеца 
з фонам. Пры гэтым на фотаздымку адлюстраваны чатыры 
асобы, а ў подпісе пад ілюстрацыяй знаходзім імёны толькі 
трох чалавек...

Заўвагі і прапановы, зробленыя ў гэтым артыкуле, 
яскрава дэманструюць, што прафесіяналу ў сферы ме-
дыя (і журналісту, і рэдактару) заўсёды знойдзецца на-
года для самаўдасканалення. Лексічная правамернасць, 
пунктуацыйная ўпарадкаванасць, стылістычная вытры-
ма насць, кампазіцыйная зладжанасць у звязку з тэма-
тычнай напоўненасцю – асноўныя складнікі поспеху 
газе ты, укараняюць іх у масавую свядомасць. Гэтым вы-
мяраецца асноўны прафесійны абавязак журналіста як 
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камунікатыўнага лідара – быць сацыяльна адказным за 
напісанае, умець прагназаваць маўленчую сітуацыю, прад-
бачыць яе вынік.
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Л.В. Мазина
ФОРМЫ ВЕЖЛИВОГО ОБРАЩЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 

РЕЧЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Проблема общеупотребительной формы вежливого об-

ращения в современном русском литературном языке уже 
долгое время волнует как профессиональных филологов, 
так и людей, не равнодушных к русскому языку.

Ещё в 1996 году в интервью корреспонденту газеты 
«Комсомольская правда» (5 марта 1996 года) Д. Шеварову 
академик Д.С. Лихачёв говорил: «Мы страна без обраще-
ния к другому. Вот я слышал от одного эмигранта, приез-
жавшего в Россию: «Вы знаете, что у вас заменило обра-
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щение к другому человеку? Слово «ну». Всегда к нам обра-
щается экскурсовод и говорит: «Ну, пойдём…», «Ну, сейчас 
будем обедать…»». Постоянное «ну», привычка обращаться 
с понуканием вошла в язык. <…> Общая деградация нас 
как нации сказалась на языке прежде всего. Без умения 
обратиться друг к другу мы теряем себя как народ. Как 
жить без умения назвать?».

И сегодня эта проблема остается актуальной. В самом 
деле, как вежливо обратиться по-русски к человеку? 

В большинстве случаев в качестве обращения к незна-
комым людям используется фраза без самого обращения, 
т.е. без слова, называющего того, к кому обращаются с 
речью. Например, «Извините, пожалуйста…», «Будьте до-
бры…», «Простите…» и подобные. Такие фразы рекомен-
дуются в учебных пособиях для иностранцев, изучающих 
русский язык. Так же обращаются друг к другу и сами но-
сители русского языка в ситуации вежливого общения. 

В обыденной же ситуации, когда человек не задумыва-
ется о демонстрации вежливости, самые распространённые 
обращения – «мужчина», «женщина», «молодой человек», 
«девушка», хотя многие считают, что обращение по поло-
вому признаку нельзя признать удачным. Кроме того, не-
понятно, до какого возраста к лицу мужского пола можно 
обратиться «молодой человек» и когда приличнее будет на-
звать его «мужчина». И не обидится ли дама почтенного 
возраста, которую, желая сделать ей комплимент, назвали 
«девушка»? 

Обращения к незнакомым людям в форме «отец», 
«мать», «сестрёнка», «братишка», «тётенька», «дяденька», 
«бабуш ка», «дедушка» и под. при кажущейся теплоте и ду-
шевности могут быть восприняты адресатами как прояв-
ление неуважения к ним, фамильярность и поэтому недо-
пустимы для вежливого человека. Вспоминается ситуация, 
свидетелем которой я была. Нетрезвый мужчина-пассажир 
никак не мог забраться в автобус. Отчаявшись, он обратил-
ся к женщине, стоявшей за ним: «Сестрёнка, помоги!». «Ка-
кая я тебе сестрёнка?!» – обиделась та. Другие пассажиры 
поддержали её. Послышались реплики: «Спаси и сохрани, 
Господи, от такого братца!», «Нашёлся родственничек!». 
Мужчине пришлось извиниться. 
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Попытка использовать обращения, принятые в России 
до 1917 года, например «сударь», «сударыня», «барышня» 
и т.п., на фоне общего снижения культуры может вызвать 
негативную реакцию, так как адресат может расценить это 
как желание унизить, показать превосходство над ним. 
Как-то я ехала в метро, в час пик, в плотно набитом ваго-
не, и, задыхаясь в пушистом мехе на воротнике стоящего 
впереди человека, обратилась к владельцу меха: «Сударь, 
Вы не могли бы не вертеться?». В ответ – совершенно не-
ожиданно – возмущённо-обиженное: «А чё сразу сударь?»

В ситуациях официального общения всё более опреде-
ленно. Используются обращения «господин», «госпожа» с 
прибавлением фамилии или «гражданин», «гражданка». 

Интересно, что к людям, работающим в сфере обслу-
живания, до недавнего времени различные пособия по 
культуре речи рекомендовали обращаться по названию 
профессии этого человека, например «водитель», «прода-
вец» и т.п., однако этим рекомендациям мало кто следо-
вал. К женщинам (независимо от возраста) и мужчины, 
и женщины обычно обращались «девушка». Обращения к 
мужчинам были более разнообразны, причём разнообра-
зие это создавалось мужчинами же (примеры обращений: 
«шеф», «командир», «начальник», «братан», «друг» и т.п.). 
Женщины, обращаясь к мужчинам, предпочитали обра-
щение «молодой человек». Сейчас ситуация упростилась: 
большинство работников сферы обслуживания носит бейд-
жи, на которых указаны имя (иногда отчество), фамилия и 
должность работника. 

Обращение «товарищ» используют военные, члены пар-
тий коммунистического направления, работники фабрик, 
заводов, а также многие люди, большую часть своей жизни 
прожившие в Советском Союзе. Учёные, врачи, препода-
ватели, юристы предпочитают обращение «друзья», «кол-
леги». В речи людей старшего поколения можно услышать 
обращение «уважаемый», «уважаемая», «почтеннейший».

Всегда ли возникали затруднения у людей, говорящих 
по-русски, с выбором обращения? До Декрета 1917 года об 
уничтожении сословий и гражданских чинов, упразднив-
шего и все титулы, в России существовала разветвлённая 
система обращений, построенная с учётом социального по-
ложения человека.
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В основу официальных обращений была положена ут-
верждённая Петром I в 1722 году «Табель о рангах всех 
чинов воинских, статских и придворных», в которую с те-
чением времени вносились многочисленные изменения. 
В «Табели…» определялось соотношение чиновников по 
старшинству, последовательность чинопроизводства, все 
чины подразделялись на три типа: военные, статские и 
придворные – и делились на 14 классов. За классами были 
закреплены уставные обращения: 

I–II – «Ваше высокопревосходительство»;
III–IV – «Ваше превосходительство»;
V – «Ваше высокородие»;
VI–VIII – «Ваше высокоблагородие»;
IΧ–ΧIV – «Ваше благородие».
Официально жену всегда титуловали так же, как мужа. 

Нижестоящие к старшим по чину обязательно должны 
были обращаться на Вы. За невыполнение этого правила 
налагался штраф. Вот почему «Вы» прижилось в среде чи-
новничества и городской интеллигенции и практически не 
прижилось в крестьянской среде. 

Обращение вышестоящих по чину к подчинённым на-
чиналось со слова «господин», далее добавлялась фамилия, 
либо чин или должность. 

К особам царской фамилии обращались «Ваше вели-
чество» (к императору и его жене) и «Ваше высочество» 
(к близким родственникам императора и его жены). Ти-
тул князей, принадлежавших к царскому дому, – «Ваша 
светлость». Не принадлежавшие к царскому дому князья 
и графы (вместе с женами и незамужними дочерьми) ти-
туловались «Ваше сиятельство». Равные по положению в 
обществе князьям, графам, баронам называли их (особен-
но в неофициальной обстановке) просто этими титулами 
без формулы титулования. 

Существовали варианты и градации распространённо-
го обращения. Писали к высшему: милостивый государь, к 
равному – милостивый государь мой, к низшему – государь 
мой. Так можно было обратиться к незнакомому человеку 
или начать служебный документ. Со временем формула 
обращения упростилась до «государь», «государыня», затем 
был отброшен первый слог, и «сударь», «сударыня» стали 
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наиболее частыми обращениеми к людям образованным, 
имущим.

Но так обращались друг к другу люди грамотные. Про-
столюдины, не разбирающиеся в чинах и титулах, обраща-
лись к барам: «барин», «барыня», «батюшка», «матушка», 
«сударь», «сударыня»; к девицам обращались «барышня», 
к барчукам – «сударик». «Батюшка» и «матушка» называ-
ли ещё священника и его жену, причём такое к ним об-
ращение сохранилось до настоящего времени. «Ваше бла-
городие» – наиболее почтительное обращение к барину. С 
неофициальной формулой «Ваша милость» обычно обра-
щались к дворянину, помещику или начальнику. «Ваше 
степенство» – обращение к купцам. 

Привилегированные сословия обращались к низшим 
(особенно к крепостным) по имени, независимо от возраста, 
в самой пренебрежительной форме, например «Стёпка», 
«Агашка», или со словом «человек», произносимым высоко-
мерно, сквозь зубы как «челаэк»: «Эй, челаэк!». Распростра-
нённым сегодня обращением «девушка» называли горнич-
ную, прислуживавшую в господском доме.

Нельзя не упомянуть вкратце об обращениях, которые 
использовались в семьях, между родственниками, знако-
мыми. 

Иерархия, существовавшая в обществе, распростра-
нялась и на отношения в семье. Отношение к старшим 
членам семьи всегда было подчёркнуто почтительным, к 
младшим – несколько пренебрежительным. В чиновни-
чьих, купеческих, дворянских семьях ко всем старшим 
родственникам, в том числе к родителям, обращались на 
«Вы». В большинстве современных семей обращение на 
«Вы» детей к родителям признано устаревшим и почти 
не используется. Мать и отца называли «маменька», «па-
пенька», «матушка», «батюшка», братьев и сестёр – «бра-
тец», «сестрица», двоюродных братьев и сестёр – «кузен», 
«кузина». Современное пренебрежительное обращение к 
матери «мамка» имело совсем другое значение. Мамкой, 
мамушкой называли кормилицу. Раньше круг интересов 
женщины был очерчен домом, семьёй, она должна была 
реализоваться как супруга, мать, бабушка. Сейчас многие 
женщины работают и, даже достигнув преклонного воз-
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раста, продолжают вести активную профессиональную и 
общественную жизнь. Поэтому уже не кажется удивитель-
ным, когда в некоторых семьях дети обращаются к своим 
активным бабушкам по имени. 

«Кум», «кума» – так называли крестных родителей на-
стоящие родители. Но ещё так могли обращаться друг к 
другу немолодые, давно знакомые люди, даже если они не 
состояли в родстве. 

Ровесники-приятели обращались друг к другу на «ты», 
называя друг друга полным именем или по фамилии. 
Уменьшительные имена не использовались.

Сейчас система обращений, существовавшая в дорево-
люционной России, кажется громоздкой и неудобной для 
употребления. Основной её задачей было обозначение ме-
ста каждого человека в сложной государственной иерар-
хии. Государственное устройство изменилось – устарела 
система обращений. Однако знакомство с ней необходимо 
для каждого образованного человека, так как помогает 
лучше понять культуру прошедшей эпохи, а при чтении 
классических произведений художественной литературы – 
лучше оценить персонажей и их взаимоотношения. 

В отличие от русского, в языках других цивилизован-
ных стран существовали обращения, которые можно было 
использовать как по отношению к людям, занимающим 
высокое положение в обществе, так и по отношению к рядо-
вым гражданам: «месье», «мадам», «мадемуазель» во Фран-
ции; «мистер», «миссис», «мисс» в Англии и США; «синьор», 
«синьора», «синьорина» в Италии; «пан», «пани» в Польше, 
Чехии, Словакии и т.п. 

После Октябрьской революции в России было провоз-
глашено всеобщее равенство, упразднены все чины и зва-
ния, и начиная с 1917-1918 гг. вместо всех существовавших 
обращений получили распространение обращения «това-
рищ» и «гражданин». Слово «товарищ» зафиксировано в 
памятниках письменности ΧV века. Оно заимствовано из 
тюркского языка и первоначально означало «компаньон в 
торговле». Позже значение расширяется: товарищ не толь-
ко компаньон, но и друг. А с конца ΧIΧ века товарищ – 
«единомышленник, борющийся за интересы народа». Так 
обращались друг к другу члены марксистских кружков в 
России, и это обращение становится основным после Ок-
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тябрьской революции. Однако после Великой Отечествен-
ной войны оно постепенно выходит из повседневного обра-
щения. 

Слово «гражданин» имеет более длинную историю в 
рус ском языке. Оно было заимствовано русским языком 
из старославянского в ΧI веке и является неполногласным 
вариантом слова «горожанин». Оба эти слова встречаются 
в памятниках письменности и означают «житель города». 
В ΧVIII веке значение слова «гражданин» изменяется, и 
теперь оно означает «полноправный член общества, госу-
дарства». На протяжении ΧVIII–ΧIΧ веков значение слова 
обогащается, и теперь оно означает «человек, который пре-
дан Родине, служит ей и народу, заботится об обществен-
ном благе, подчиняет личные интересы общественным» [1, 
с. 157]. Именно в этом значении слово «гражданин» упо-
требляют писатели и поэты ΧVIII-ΧIΧ веков. Почему же 
это слово не стало общеупотребительным обращением в ΧΧ 
веке? В 20–30-х годах так обращались работники органов 
правопорядка к задержанным, арестованным, заключён-
ным, и для многих людей оно стало ассоциироваться с за-
держанием, милицией, тюрьмой. Вот как говорит об этом 
времени в уже упоминавшемся интервью газете «Комсо-
мольская правда» Д.С. Лихачев: «Помню, как в 37-м году, 
когда начались массовые аресты в Петербурге, вдруг я ус-
лышал, что на почте мне говорят «гражданин», милици-
онер говорит «гражданин», кондуктор в трамвае говорит 
«граждане», а говорили всегда «товарищ». А случилось то, 
что каждый человек был подозреваем. Как же сказать «то-
варищ» – а может быть, он шпион в пользу какой-нибудь 
Исландии? <…> это в один прекрасный день, как туча, 
надвинулось на город – запрещение говорить «товарищ» во 
всех официальных учреждениях». 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 
что сейчас большинство людей принимает (хотя и с оговор-
ками) в ситуации официального общения обращения «го-
сподин», «госпожа», «гражданин», «гражданка». Обраще-
ние «товарищ» считается устаревшим. Выбор обращения 
в неофициальной обстановке зависит от множества факто-
ров, зачастую только косвенно связанных с языком. 
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И.А. Тортунова
ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ РЕЧИ 

И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИС КЕ
Деловое общение как вид массовый социальной комму-

никации приобрело в современном мире глобальное зна-
чение. Данная статья посвящена описанию особенностей 
писем, составленных в официально-деловом стиле, а осо-
бенно использованию в них устойчивых речевых этикет-
ных формул. 

Под официально-деловым стилем понимается совокуп-
ность речевых средств, главной функцией которых являет-
ся обслуживание сферы официально-деловых отношений. 
И речевой этикет играет в данном случае не последнюю 
роль. В речевых этикетных формулах, оформлявшихся 
веками, заложена специфика деловых отношений – ре-
гламентированность взаимоотношений участников комму-
никативного процесса, специфика деятельности предпри-
ятий и организаций (экономическая, производственная, 
управленческая), адресность обращений, актуальность и 
своевременность предоставленной информации. 

Как известно, из всех функциональных стилей именно 
официально-деловой является самым традиционным, мало 
поддающимся изменениям, консервативным, «глобально-
клишированным» [2, с. 75]. Речевая норма для официаль-
но-делового стиля – активное использование терминов, 
сокращений, штампов и языковых формул, нейтральный 
тон изложения, однозначность и точность формулировок, 
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лаконичность и краткость. Синтаксической особенностью 
делового стиля является преобладание простых распро-
страненных предложений.

Важной отличительной чертой текстов, созданных в 
официально-деловом стиле, к которым относится деловая 
переписка, является содержательность и информатив-
ность. Так же, как и в других документных текстах (по 
С.П. Куш нерук, тексты, составленные в соответствии с тре-
бованиями официально-делового стиля, но не приобрет-
шие, в отличие от документов, юридическую значимость 
[4, с. 12]), в деловых письмах используются конструкции 
с последовательным подчинением слов в родительном/тво-
рительном падежах (предлагаем Вам варианты решений 
реконструкции систем отопления; понимаем необходи-
мость дальнейшего сотрудничества; согласно графику 
отпусков/штатному расписанию и т.д.).

Деловые письма отвечают всем лексическим требовани-
ям официально-делового стиля, в них наблюдается актив-
ное употребление словосочетаний с отглагольными суще-
ствительными (оказать содействие, помощь, поддержку, 
произвести ремонт). Особенностью современных деловых 
писем является сочетание в них элементов официально-
делового и публицистического стилей. Экспрессия, свой-
ственная публицистике, взаимодействует в них со стан-
дартом и языковым шаблоном. В отличие от документов, в 
которых субъективный момент сводится к минимуму, в де-
ловых письмах он вполне допустим и даже приветствуется, 
поскольку эмоциональность и речевая экспрессия способ-
ствуют установлению контакта и поддержанию дружеских 
отношений. Именно поэтому в современных деловых пись-
мах появляется все больше этикетных речевых формул – с 
удовольствием, с интересом, надеюсь, искренне, мы уве-
рены, позвольте выразить признательность. Конечно, 
они носят сугубо регламентированный характер, однако 
еще 20 лет назад этикетные речевые формулы использо-
вались лишь в так называемых «этикетных письмах» или 
«письмах вежливости». С этим понятием связывают часть 
жанров деловых писем (поздравления, приглашения, собо-
лезнования, благодарности, извинения), поскольку к ним 
прибегают в ситуациях, требующих проявления внимания 
и демонстрации добрых намерений. Многие этикетные 
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формулы – позвольте поблагодарить Вас за, выражаем 
свою благодарность за, благодарим Вас за, приносим свои 
извинения за, имеем честь пригласить Вас, приглашаем 
Вас, поздравляем Вас, выражаем свои соболезнования, с 
уважением, искренне Ваш, с наилучшими пожеланиями 
и т.д. – находят отражение и в более широком жанровом 
спектре деловой переписки. Интересно, что этикетные 
письма вполне отвечают задачам PR-жанров – «образо-
вывать, информировать, вызвать доверие» [1, с. 178]. Не 
являясь регламентированными, этикетные письма предо-
ставляют широкую возможность речетворчества, т.е. по 
определению С.Г. Тер-Минасовой, «свободного творчества 
говорящего» [5, с. 143]. 

Уже в древнерусском государстве сложилась компо-
зиционная организация деловых писем, для которых ха-
рактерно трехчастное (обращение и приветствие, основная 
часть, подпись и прощание) построение. Этот принцип со-
ставления текста действует в деловой сфере до сих пор. 

Особого внимания заслуживают формы обращений 
в современной деловой переписке, возникшие в русском 
языке в разное время. Обращения «барин, барыня, барыш-
ня» использовались по отношению к представителям более 
высокого социального статуса, а «господин, госпожа» – к 
привилегированным социальным группам. К членам цар-
ской семьи обращались «ваше высочество» и «ваше величе-
ство». В деловой переписке активно использовались «ваше 
сиятельство», милостивый (милостивейший) государь», 
«сударь», «достопочтеннейший». 

В отличие от других языков в русскоязычной традиции 
отсутствуют формы официальных обращений, не имеющих 
отношения к социальному статусу адресата (как, напри-
мер, «сеньор, сеньора, сеньорита» – в Испании, «синьор, 
синьора, синьорина» – в Италии, «пан, пани» – в Польше, 
Чехии, Словакии, «мистер, миссис, мисс» – в Англии и 
США). 

Принятая Петром Первым в 1722 году «Табель о ран-
гах…» увеличила количество официальных обращений в 
русском языке. После принятия Закона о порядке государ-
ственной службы жители Российской империи стали об-
ращаться друг к другу, называя чин. Например, к лицам, 
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имевшим чины 1 и 2 класса, обращались «Ваше высоко-
превосходительство», 3 и 4 – «Ваше превосходительство», 
5 – «Ваше высокородие», 6-8 – «Ваше высокоблагородие», 
9-14 – «Ваше благородие». К чиновникам, имевшим ро-
довой титул князя или графа, подчиненные обращались 
«Ваше сиятельство». Старшие по чину обращались к под-
чиненным, называя чин и фамилию – «поручик Голицын» 
и, в случае необходимости, добавляя титул – «корнет князь 
Оболенский». 

В 1917 году власть Советов провозгласила равенство 
граждан. Декрет «Об уничтожении сословий и граждан-
ских чинов» ликвидировал все существовавшие сословные 
привилегии, титулы и звания, и, как следствие, уничто-
жил многообразие официальных обращений. Основными 
формами официальных письменных обращений на про-
тяжении советской эпохи были «товарищ» и «гражданин». 
Интересно, что слово «гражданин» впервые встречается в 
летописных памятниках XI века. Пришедшее в древне-
русский язык из старославянского, оно долгое время слу-
жило синонимом слова «горожанин» («житель города»). К 
XVII веку слово приобрело более современное значение – 
«полноправный член общества, государства». В 30-е годы 
ХХ столетия добавляется и новый смысл слова – гражда-
нином стали называть подследственных и преступников, 
которые, в свою очередь, так обращались к сотрудникам 
государственных органов, например, «гражданин следова-
тель». 

В 70-е годы ХХ века в официальных письменных об-
ращениях появились новые этикетные формулы: обраще-
ние «уважаемый» и «глубокоуважаемый» в сочетании с 
именем и отчеством. Отсутствие в постсоветском языковом 
пространстве единой формы обращений привело к много-
образию речевых этикетных форм. Наряду с именем и от-
чеством в определенных случаях стало допустимым обра-
щение по фамилии и занимаемой должности, которая на-
зывается всегда в мужском роде (менеджеру И.А. Иванову, 
менеджеру И.А. Ивановой, директору ООО «Рога и копы-
та» В.И. Сидорову). Нельзя не отметить, что в бизнес-кру-
гах стало активно использоваться нейтральное обращение 
«господин/госпожа», вернувшееся в родной язык.
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В современных деловых письмах наблюдается также 
разнообразие этикетных речевых формул при прощании. 
Так, подписи «искренне Ваш», «с наилучшими пожелания-
ми», «ждем ответа», «ваше мнение важно для нас», «с на-
деждой/выражаем надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество» стали вариантом нормы в деловой пере-
писке.

Постепенное формирование и укрепление законода-
тельной базы государства привело к появлению новых 
жанров документов, а также помогло оформлению линг-
вистических черт деловой переписки. В начале XIX были 
окончательно выработаны единые стандарты и инструкции 
по оформлению, составлению и названию деловых бумаг, 
что оказалось очень важным, поскольку «имя документа… 
определяет смысл, объясняет практическое назначение, 
главную функцию документа, его употребление и исполь-
зование» [3, с. 15]. В настоящее время существующий ГОСТ 
[6] определяет правила составления документов.

В современном мире деловые письма классифициру-
ются по многим признакам. Например, необходимости от-
вета, инициативности, форме отправления. Часто иссле-
дователи отождествляют деловые письма, деловую корре-
спонденцию, деловую переписку и служебную переписку, 
что представляется не совсем верным. Думается, что под 
корреспонденцией следует понимать в первую очередь вид 
связи и форму отправления. Основными разновидностями 
текстов в данном случае можно назвать телеграмму, факс, 
письмо, отправленное почтой, по e-mail. Понятие пере-
писка, на наш взгляд, обозначает процесс деловой ком-
муникации, важнейшим инструментом которой являются 
письма. Как нам кажется, под деловой перепиской следует 
понимать переписку между организациями, а под служеб-
ной – переписку внутри одной организации. Письмами, 
в свою очередь, предлагается называть жанровые разно-
видности официально-деловых текстов, направляемых по 
разным каналам (почте, факсу, e-mail) и осуществляющих 
коммуникационный процесс.

Классификаций жанров писем переписки существует 
много [7]. Очевидно, что основным критерием для класси-
фикации деловых писем является их задача и, как след-
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ствие, содержание. Поэтому основными жанрами можно 
считать следующие: письмо-жалоба, письмо-извинение, 
письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-отказ, пись-
мо-подтверждение, письмо-просьба, письмо-благодар ность, 
письмо-поздравление, письмо-приглашение, письмо-распо-
ряжение, письмо-извещение, письмо-напоминание, пись-
мо-предупреждение, информационное, сопроводитель ное, 
гарантийное и рекомендательные письма, а также хода-
тайство, заявление, разновидности служебной записки (до-
кладная, объяснительная, рапорт).

Вопрос о структурном разграничении жанров деловых 
и служебных писем, о непосредственном названии жанров 
деловой коммуникации остается открытым. На определе-
ние жанра делового письма, безусловно, влияют речевые 
цели, которые могут быть следующими: информирование 
адресата, его побуждение к решению проблемы или не-
обходимому действию, придание юридического статуса со-
бытию и поддержание деловых отношений. Например, при 
информировании часто используются клише: сообщаем 
Вам; настоящим письмом сообщаем, что; ставим Вас в 
известность о том, что; заявляем о том, что; гаранти-
руем, что; позвольте сообщить Вам; доводим до Вашего 
сведения; примите к сведению и т.д. Приведенные речевые 
формулы являются синонимами, однако нельзя не заме-
тить различия в их тоне – от подчеркнуто-уважительного 
до сухо-официального, оказывающего давление. 

Различные речевые цели выражаются в деловой пере-
писке устойчивыми речевыми формулами, соответствую-
щими нормам делового этикета. В зависимости от комму-
никативных ролей формулировки могут быть различны-
ми: отвечаем на Ваш запрос и сообщаем, что; в ответ на 
Ваш запрос сообщаем, что; позвольте предложить Вам; 
предлагаем Вам; настоящим сообщаем; просим выслать 
прайс-лист; высылаем прайс-лист и т.д. 

При помощи клише в письмах передается мотивация 
речевого действия (в соответствии с протоколом; в связи 
с вышеизложенным), создается устойчивая речевая инфор-
мационная формула (просим принять решение; требуем 
рассмотреть вопрос; ставлю Вас в известность), вводит-
ся этикетная формула, соответствующая речевой ситуации 
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приветствия, прощания, поздравления, извинения (имеем 
честь предложить Вам; уважаемые господа). 

Условность жанровых границ и критериев приводит к 
тому, что деловые письма часто имеют заголовок информа-
ционного характера. Например, «О нарушении договорных 
обязательств», «Об оказании научно-технической помо-
щи», «О проведении научно-практического семинара». 

Рассмотрим следующий пример: Петрову И.В. Об опла-
те счетов за электроэнергию за январь-февраль 2012 
года. Напоминаем, что до 1 марта необходимо оплатить 
задолженность по оплате за электроэнергию. Сообщаем 
Вам, что указанную на счете сумму необходимо опла-
тить в течение трех дней после его получения. Напоми-
наем Вам, что оплата производится в любом филиале 
Сбербанка России. В данном тексте есть черты письма-на-
поминания, а также извещения. Корректное по форме, оно 
составлено так, чтобы воздействовать на адресата и убедить 
его предпринять необходимые для разрешения конфликт-
ной ситуации шаги, но не носит характера ультиматума.

Размытость жанровых границ деловых писем демон-
стрирует и другой пример. Уважаемые партнеры! ООО 
«ХХХ» благодарит Вас за стабильное и плодотворное со-
трудничество. На протяжении самого сложного времени 
мы взаимовыгодно работали и для нас большая честь ви-
деть Вас среди своих постоянных клиентов. Весь период, 
начиная с первой волны кризиса 2008 года, наша компа-
ния гибко реагировала на изменения рынка, планомерно 
разрабатывала новые продукты, стабилизировала от-
пускные цены, предоставляя все возможные скидки. Тем 
не менее, внешняя среда оказывает сильнейшее давление 
на товаропроизводителя. Рост инфляции по данным Рос-
стата за 2008-2012 гг. составил от 6,1 до 8,8% ежегодно. 
Рост затрат и цен на сырье за аналогичный промежуток 
времени значительно опережает эти цифры. Вы, как 
опытные руководители, прекрасно понимаете, что лю-
бая компания, занимающаяся производственной деятель-
ностью, не должна нести убытки от своей финансовой 
деятельности. В тоже время, последняя корректировка 
отпускных цен на весь ассортимент продукции нашей 
компании осуществлялась в 2009 году. В связи с этим, мы 
вынуждены с 1 апреля 2012 года внести ряд изменений в 
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наши отпускные цены. Данные изменения не влияют на 
предоставление максимальных скидок на нашу продук-
цию и на заключение договоров с фиксированным объемом 
закупа, сроками и ценой. Приложение: прайс-лист от 
01.04.2012 г. Директор М.А. Иванов.

В данном тексте можно выделить несколько смысловых 
частей, соответствующих разным жанровым критериям. 
Так, текст письма-благодарности переходит в объяснение, 
а потом предложение. Благодаря такому построению и ак-
тивному использованию формул вежливости негативный 
повод для обращения (повышение закупочных цен) сгла-
живается и не остается ощущения информационного дав-
ления. Ради этикетных формул автор даже нарушает грам-
матические нормы русского языка – множественное число 
в обращении соединяет с написанием «Вы». 

Таким образом, сохраняя традиции культуры общения 
и этикетные речевые формулы, деловые письма приобре-
тают и новые, более современные черты. Отвечая функции 
сообщения, они частично реализуют и другие первостепен-
ные задачи языка, оставляя возможность для словесного 
творчества и постепенный отход от стандарта и трафарета. 
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А. Р.  Х р о м ч а н к а
ЧАГО МЫ БАІМСЯ? 

Шырокі грамадскі рэзананс выклікалі змены асобных  
арфаграфічных нормаў сучаснай беларускай літаратурнай 
мовы. Пра «новы правапіс», а адначасна і пра белару-
скую мову «загаварылі» на розных узроўнях: ад школ да 
міністэрстваў. СМІ падтрымалі навуковую дыскусію, быў 
выдадзены альтэрнатыўны акадэмічнаму «Беларускі кля-
сычны правапіс. Збор правілаў: сучасная нармалізацыя» 
(Вільня–Менск, 2005)… 

Значыць, зменаў чакалі, і не толькі на ўзроўні арфа-
графіі. Адкрытая палітыка русіфікацыі савецкага перыя ду 
негатыўна адбілася на ўсёй беларускай мове, якая пачала 
губляць сваю праўдзівую сутнасць, убіраючы ў сябе разна-
стайныя кантамінаваныя лексічныя формы, фане тычныя 
і словаўтваральныя варыянты. Акадэмічныя слоў нікі тае 
пары, тлумачальныя і перакладныя, а таксама дыялектныя, 
зафіксавалі гэтыя працэсы, якія, вядома, спрычыніліся 
і да з’яўлення асобнай формы вуснага маўлення, г. зв. 
трасянкі. Паводле слоў Яна Станкевіча, «Руска-беларускі 
слоўнік» пад рэдакцыяй Я. Коласа, К. Крапівы і П. Глебкі, 
выдадзены ў 1953 годзе Інстытутам мовазнаўства Акадэміі 
навук Беларускай ССР, у беларускай частцы мае каля 
двух трэціх рускіх слоў, толькі перапісаных беларускім 
правапісам, г. зн. перададзеных беларускімі гукамі [3, 
с. 268]. Аўтар прыводзіць некаторыя  з іх і паралельна дае 
ўласнабеларускія эквіваленты, напрыклад: варэнне (сма-
жэнне, г. зн. смажаныя ягады), водаправод (вадавод), урач 
(лекар), карэнны зуб (кутні зуб), лінь, заал. (лін), ліняць 
(лінаць), адстаць ад каго (астацца ад каго), адступное (ад-
чэпнае), паручыцель (паручнік), пуцёўка (дарожны ліст), се-
лязёнка (каса), вугал, мат. (кут), умывальнік (мыцельнік), 
язычаскі (паганскі) і інш. [Тамсама].

Вядома, не ўсе з тых слоў, якія даследчык аднёс да рус-
кай ці зрусіфікаванай лексікі, сёння можна лёгка замяніць 
на ўласнабеларускія, аднак некаторыя меркаванні вучо-
нага варты ўвагі. У прыватнасці, слова смажэнне, утвора-
нае ад дзеяслова смажыць – ‘Гатаваць на агні (мяса, рыбу, 
грыбы і пад.) [ТСБМ, т. 5, с. 214], змешчана ў «Слоўніку 
беларускай мовы» І.Насовіча са значэннем ‘Варенье, сокъ. 
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Кума рознымъ смаженнемъ честовала мене’ [Насовіч, 
с. 593]. Аднак слова варэнне не зафіксавана ў СБГ, ТС і 
ЭСБМ. Няма яго і ў Гістарычным слоўніку беларускай 
мовы. Маецца толькі назоўнік варенье, варение са значэн-
нем паводле дзеяслова варити і тое ж, што і назоўнік ва-
рыва [ГСБМ, т. 2, с. 319], што дакладна супадае з сучас-
най лексічнай нормай. Што стала падставай для замены 
ўласнабеларускай лексічнай адзінкі смажэнне на рускую 
варэнне, сёння здагадацца няцяжка, але і паправіць не-
шта не так і проста, паколькі ТСБМ «узаконіў» апошнюю, а 
смажэнне як размоўнае ідэнтыфікуе са смажанінай [ТСБМ, 
т. 5, с. 214]. Пры гэтым у вусным народным маўленні слова 
варэнне рэалізуецца рознымі фанетычнымі варыянтамі, у 
прыватнасці, варэня, варэнё ў паўночна-заходніх гаворках. 
Без падоўжанага зычнага, як і іншыя групы запазычаных 
слоў з канцавымі фармантамі -ца, -ня, -ся і інш.: станца, 
ліня, пэнся, слова варэнне ўключана ўжо ў фанетычны 
працэс згаданых гаворак, для якіх характэрна адсутнасць 
падоўжаных зычных.

Я. Станкевіч звяртае ўвагу на слова ўрач, якое не было 
патрэбы пераносіць на беларускую глебу, маючы ўласнае 
лекар (і запазычанае доктар), відавочна, утворанае ад 
дзеяслова лекаваць, які ТСБМ не фіксуе. Ёсць толькі лекі–
лекар–лекарка–лекавы–лекарскі. Узнікае рытарычнае 
пы тан не: чаму названыя словы, апрача лекавы, у ТСБМ  
маюць памету Разм.? Прынамсі, этымалогія слова лекі 
надз вычай цікавая. Яна раскрывае глыбокія гістарычныя 
карані беларускай мовы з паўднёваславянскімі і за ходне-
славянскімі мовамі, кантактаванне іх з прагерманскай, 
указвае на сувязь гэтага слова са старагрэцкай мовай і 
лацінай (ЭСБМ, т. 5, с. 281). Што да слова ўрач, дык у на-
званым слоўніку яно не мае «гнязда», і, думаецца, не мае 
тэндэнцыі да развіцця. 

Некаторыя складанаскарочаныя словы беларускай 
мовы, на думку Я. Станкевіча, з’яўляюцца калькамі з ру-
скай мовы, як, напрыклад, водаправод. Заўвага вучонага 
небеспадстаўная, бо другая частка гэтага слова ўтворана 
ад дзеяслова праводзіць (руск. проводить). Аднак у бела-
рускай мове ваду вядуць, як і дарогу, трубы, лініі электра-
перадач (ТСБМ, т. 1, с. 482), а не праводзяць. У сувязі з 
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гэтым лагічным бачыцца ўтварэнне лексічнай адзінкі ва-
давод. Нягледзячы на такія семантычныя адценні, ТСБМ 
усё ж падае водаправод, гэтак як і «Русско-белорусский 
словарь» 1953 года. Я. Станкевіч адначае, што «Некато-
рыя скарачэньні ў беларускай часьці слоўніка (апошняга – 
А. Х.) пераданыя па-расейску. Прыкладам: военрук (во-
енный руководитель), зам. ваенны кіраўнік» [3, с. 269]. 
Праз 24 гады гэтае складанаскарочанае слова без навуко-
вага асэнсавання і змен пераходзіць у вялікі акадэмічны 
слоўнік (ТСБМ, т. 1, с. 451), як і шмат іншых падобных 
лексем. Вядома, гукавое ўспрыманне слова ваенкір для 
кагосьці нязвыклае і немілагучнае, але ці горш за ваен-
рук? Гэта справа практыкі і звычкі.

У сучасных моладзевых ці недзяржаўных СМІ часта 
ўжываецца слова кіроўца замест прынятага вадзіцель. Ве-
рагодна, кіроўца запазычана з польскай мовы, параўн.: 
kierowca – водитель; шофёр [2, с. 194]. У польскай мове яно 
ўтворана ад дзеяслова kierować, які мае тыя ж значэнні, 
што і беларускі кіраваць – ‘Карыстаючыся прыборамі, 
рычагамі і пад., рэгуляваць ход, рух, работу каго-, чаго-н. 
Кіраваць машынай.’ і інш. (ТСБМ, т. 2, с. 688). А дзеяслоў 
вадзіць, паводле ТСБМ, асноўнае значэнне мае ‘памагаць 
ісці і толькі другое – ‘Кіраваць рухам самаходнай машы-
ны’ (ТСБМ, т. 1, с. 450). Калі ж звярнуцца да ЭСБМ, то 
аказваецца, што дзеяслова вадзіць са значэннем ‘кіраваць 
машынай’ у ім наогул няма, ёсць толькі слова вадзіцель – 
«З руск. водитель …» (ТСБМ, т. 2, с. 16). 

Я. Станкевіч адзначае таксама методу падачы слоў 
у тлумачальнай частцы «Русско-белорусского словаря» 
1953 года, дзе побач са «словам беларускім стаіць расей-
скае», напрыклад: агнец — ягня, агнец; алтын – шастак, 
алтын; беженец – бежанец, уцякач; большак – гасцінец, 
бальшак; будущее – будучыня, будучае і інш. [2, с. 269]. У 
«Русско-белорусским словаре» 1982 года пад рэдакцыяй 
акадэміка АН БССР К.К. Атраховіча (Кандрата Крапівы) 
захаваны той самы прыём падачы слоў у беларускай част-
цы. З прыведзеных вышэй слоў толькі агнец тлумачыцца 
як ягня (РБС, т. 1, с. 20), астатнія нязменна перайшлі ў 
згаданае выданне. Наогул, беларуска-рускія дублеты ў ім, 
якія маюць роўныя правы на існаванне і не адрозніваюцца 
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стылістычнымі, семантычнымі ці іншымі асаблівасцямі, – 
сустракаюцца даволі часта. Напрыклад: дворец – палац, 
дварэц; выхватить – выхапіць, выхваціць; походка – па-
ходка, хада і інш. Ёсць і некаторыя разыходжанні з ТСБМ. 
Напрыклад, у РБС даецца адзіны варыянт перакладу, а 
ў ТСБМ дзве раўнапраўныя лексічныя адзінкі – запазы-
чанне з рускай мовы і ўласнабеларускі эквівалент. На-
прыклад, РБС: к орреной зуб – карэнны зуб; обед – абед; 
ТСБМ: Кутнія зубы – тое, што і карэнныя зубы; абед – 
яда сярод дня; полудзень; полудзень – тое, што і абед; па-
ходка – манера хадзіць; хада; хада – манера хадзіць; па-
ходка. На жаль, такія дублеты не ўзбагацілі мову, а яскра-
ва засведчылі працэс яе набліжэння да рускай моўнай нор-
мы, а праз гэта страту праўдзівай нацыянальнай асновы. 

Такім чынам, праблема чысціні і самабытнасці белару-
скай мовы, якую ўзняў Я. Станкевіч у 60-я гады ХХ стагод-
дзя, яго прапановы адносна некаторых змен лексічнай нор-
мы засталіся праігнараваныя беларускімі мовазнаўцамі. 
Праз 10 гадоў выйшаў з друку 5-томны тлумачальны 
слоўнік беларускай мовы, які шмат у чым праілюстраваў 
працяг і пераемнасць лексікаграфічных традыцый 60-х 
гадоў.

Апошнім часам ў дзяржаўных і прыватных выдавецт-
вах выдадзена шмат аўтарскіх слоўнікаў беларускай мовы: 
тлумачальных, перакладных, арфаграфічных. Па сутнасці, 
яны прызваныя адлюстроўваць сучасныя тэндэнцыі ў мове, 
змены, якія адбыліся цягам дзесяцігоддзяў у яе лексічным 
складзе і граматыцы. Аднак у аснове сваёй гэта толькі 
скарочаныя варыянты акадэмічнага 5-томнага тлума-
чальнага слоўніка. Нягледзячы на яго пэўную тэндэнцый-
насць і недахопы, варта памятаць, што гэта вынік вялікай 
лексікаграфічнай працы Інстытута мовазнаўства ў не-
спрыяльны час для паўнавартаснага развіцця мовы, што 
нават сёння больш грунтоўнай за яго лексікаграфічнай 
працы няма.

Сучаснасць вымагае па-новаму глянуць на здабыткі 
мі нулых гадоў, выправіць памылкі, улічыць досвед мо-
ва знаўцаў, працы якіх незаслужана замоўчаны. Дума-
ецца, што ўсплеск грамадскіх эмоцый, выкліканых уда-
кладненнямі да наяўнага правапісу, засведчыў, што мы не 
так чакалі змен у мове, як іх баяліся…
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