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I. АКТУАЛЬНЫЯ ПРАЦЭСЫ 
Ў СТЫЛІСТЫЦЫ

Віктар Іўчанкаў
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

(Беларусь)

СТЫЛІСТЫЧНЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ ЎЧОРА І СЁННЯ:  
ВЫТОКІ ТВОРЧАЙ СПАДЧЫНЫ ПРАФЕСАРА 

М. Я. ЦІКОЦКАГА
Стылістыка ў ХХ ст. карысталася асаблівай увагай вучоных. 

Яе называлі «душой» кожнай развітой мовы. З’яўвіліся розныя 
адгалінаванні стылістыкі: сінхранічная, дыяхранічная, супастаўляльная, 
тыпалагічная, функцыянальная, маўленчазнаўчая, структурная, прак-
тычная, экспрэсіўная, аналітычная, ладу мовы, рэсурсаў, кадзіравання, 
дэкадзіравання, маўлення, тэксту і інш.

Пазней традыцыйная стылістыка саступіла месца працэдур-
най (дынамічнай, маўленчазнаўчай). Гэтаму спрыялі навуковыя 
працы даследчыкаў, якія вывучалі мову ў дзеянні, у маўленчым 
увасабленні, у аб’яднаных сістэмай тэксту ланцужках узаемазвязаных і 
ўзаемаабумоўленых знакаў.

Вядомы польскі вучоны Станіслаў Гайда лічыць, што «ў стылістыцы 
Цэнтральна-Усходняй Еўропы да цяперашняга часу дамінаваў 
стылістычны вобраз свету, прадстаўлены функцыянальнай стылістыкай. 
Змены ў самой лексіка-стылёвай рэчаіснасці, а таксама ў яе новых до-
следных падыходах затуманіў / дэфармаваў гэты вобраз, ён ужо не 
з’яўляецца дастаткова адэкватным» [4, с. 20].

Ключавым у фарміраванні новай інтэгральнай тэорыі стылю 
з’яўляецца «ўсведамленне таго, што ў спазнанні свету ўжо недастат-
ковыя дэтэрміністычная рацыянальнасць і метадалагічныя правілы 
эмпірызму, лагічнага пазітывізму, фальсіфікацыянізму або мадэлі 
гіпатэтыка-дэдукцыйнага вытлумачэння. Неабходна выйсці за межы 
наіўнага рэалізму, дэтэрмінізму, рэдукцыянізму і статычных мадэляў, 
якія выкарыстоўваюць колькасныя метады корпуснай лінгвістыкі, 
няхай і самыя дасканалыя. Навука знаходзіцца ў фазе пераходу да 
новай рацыянальнасці, якая выходзіць за межы дэтэрміністычнай 
рацыянальнасці і абапіраецца на ідэі складанасці» [4, с. 17]. 
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Зварот да функцыянальнай прыроды маўлення дазваляе пашырыць 
дыяпазон даследаванняў, звязаных з уключэннем у стылістычную прабле-
матыку раней нават не меркаваных аспектаў: «З развіццём дыяхранічнага 
аспекту функцыянальна-стылістычных даследаванняў у спалучэнні 
з выкарыстаннем даных і метадаў гнасеалогіі, псіхалогіі, сацыялогіі, 
навуказнаўства і да т. п. ствараецца магчымасць не абстрактна ў агульна-
тэарэтычным плане, а канкрэтна вывучаць праблемы ўзаемадзеяння 
мовы / маўлення і мыслення, розных «тыпаў рацыянальнасці» (або стыляў 
мыслення) у гісторыі развіцця грамадства. Акрамя таго, глыбей зразумець 
і апісаць, напрыклад, законы пабудовы, разгортвання і інтэрпрэтацыі сэн-
савай структуры навуковага тэксту» [7, с. 63].

Нягледзячы на нядаўняе забыццё стылістыкі сёння цікавасць да яе 
ўзрастае: «Сам тэрмін стылістыка або знікае з навуковага ўжытку, – 
адзна чае Станіслаў Гайда, – ці ж застаецца паводле традыцыі і інерцыі. 
Стылістыку спрабуюць замяніць новыя субдысцыпліны, тэорыі, до-
следныя палі, пазначаныя такімі тэрмінамі, як прагмалінгвістыка, 
сацыялінгвістыка, тэорыя / аналіз дыскурсу і г. д. Яны займаюцца 
разнастайнымі аспектамі функцыянавання мовы. Ці можа стылістыка 
выжыць? Здаецца, аднак, што пакладанне стылістыкі у труну было б 
рашуча заўчасным» [4, с. 17]. Так, у 2013 г. прафесарам Гайдам гора-
ча падтрымана прапанова аднавіць працу стылістычнай камісіі пры 
Міжнародным камітэце славістаў, якая прадоўжыла дзейнасць камісіі 
па славянскай паэтыцы і стылістыцы, створанай ў 1961 г. прэзідыумам 
МКС і дзеючай (з перапынкамі ў 1988–1998 і 2008–2013 гг.) пад 
кіраўніцтвам В. Вінаградава, С. Скварчыньскай, Я. Тшынадлоўскага і 
І. Паспішылы. Зараз яе ўзначальвае прафесар МДУ імя М. В. Ламано-
сава Н. Клушына.

Развіццё стылістычных вучэнняў і станаўленне самой стылістыкі 
на Беларусі непарыўна звязаны з імем доктара філалагічных навук пра-
фесара М. Я. Цікоцкага. Асноваўкладальнай працай, у якой сістэмна 
выбудоўвалася навука пра мову і стыль СМІ ў Беларусі, з’явілася яго 
доктарскае даследаванне «Праблемы мовы і стылю публіцыстычнага 
твора», прадстаўленае да абароны ў 1972 г. Ініцыяваўшы ў 1969 г. ства-
рэнне кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце і ачоліўшы яе, Міхась Яўгенавіч Цікоцкі 
навуковымі працамі кардынальна паўплываў на станаўленне беларускай 
стылістыкі. Гэта вылілася ў рашэнне стылістычных задач праз даследа-
ванне публіцыстычнага твора.
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У сваіх працах вучоны дае адказ на вострую палеміку тых гадоў – 
пра спецыфіку публіцыстыкі, прадмет і функцыі яе, жанравую і відавую 
дыферэнцыяцыю. М. Цікоцкі паказаў, што прызнанне раўнапраўя 
«публіцыстыкі сярод іншых відаў літаратурнай творчасці» вядзе да 
«эстэтычнай нівеліроўку твораў публіцыстыкі і мастацкай літаратуры, 
да спробы ацэньваць якасць публіцыстычнага твора ўсеагульнай ме-
рай мастацтва» [15, с. 4]. Паглыбляючыся ў дыскусію, якую распачаў 
часопіс «Пытанні літаратуры» ў 1970-х, даследчык задаецца пытан-
нем: «Чаму публіцыстыка – жанр (а не від ці род) літаратуры, і чаму 
менавіта мастацкай, а не грамадска-палітычнай?» [15, с. 5]. У падыхо-
дзе да спецыфікі публіцыстыкі М. Цікоцкі ўгледжвае вузкасць і аднаба-
ковасць спробы супрацьпаставіць «мастацкую» публіцыстыку «дзела-
вой». Дамагацца, каб «кожны публіцыстычны твор <...> быў адначасова 
мастацкім (па-свойму!) і дзелавым – у гэтым своеасаблівым сінтэзе 
трэба бачыць аснову далейшага росквіту нашай публіцыстыкі, узбага-
чэння яе новымі яркімі сродкамі адлюстравання багатых і разнастайных 
жыццёвых з’яў» [15, с. 6].

Што ёсць публіцыстыка і якія суадносіны яе з відамі літаратуры –
пытанне кардынальна нявырашанае і ў наш час. Спрэчкі вядуцца ў 
залежнасці ад даследчых, эмпірычных і прафесійна апасродкав а ных 
пераваг.

Прафесар Цікоцкі цаніў у публіцыстыцы аналітычны пачатак, які 
падштурхоўвае чытача да разваг, падахвочвае да дзеяння: «Сапраўдная 
публіцыстыка пачынаецца там, дзе ёсць думка, дзе вядзецца пошук 
прычын тых ці іншых грамадскіх і эканамічных з’яў» [15, с. 52]. Сёння 
гэтыя словы надзвычай важныя. Сутнасць іх прымяняльная да нашага 
інфармацыйнага жыцця. Сучасная журналістыка заклікана сканцэнтра-
вацца на трох фактарах – інфармуючы, даказваць праўдзівасць таго, пра 
што паведамляецца, чым заахвоціць аўдыторыю да дзеяння, і, уплываю-
чы на яе эмацыйны стан, заваяваць сімпатыі, схіліць на свой бок.

Журналістыка набыла выяўныя рысы, дзе прысутнічае аўтар, які 
думае, разважае, аналізуе, абагульняе і дзеліцца сваім меркаваннем з 
аўдыторыяй. Ён індывідуальны, персаніфікаваны, і яго меркаванне –  
адно са шматлікіх. Надзённасць такога меркавання шмат у чым зале-
жыць ад камунікатыўных якасцей паведамлення: маўленчае дзеянне 
(лакуцыя) утрымлівае прагматычны кампанент, у якім выказваецца сэнс 
і мэта (ілакуцыя), што прыводзіць да дасягнення эфекту (перлакуцыя).  
У адрозненне ад дамінавальнага ў савецкія часы «аналітызму» перадаво-
га артыкула, абязлічанага, прапагандысцкага і трафарэтна зададзенага, 
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прафесійная калумністыка і блогавая журналістыка надалі аналітызму 
«чалавечы выгляд», заклікаўшы аўтараў стаць камунікатыўнымі 
лідарамі. Прадбачанне такіх пераменаў «у дзеянні» публіцыстыкі ёсць у 
доктарскім даследаванні М. Цікоцкага.

Аналізуючы працы савецкіх лінгвістаў, вучоны ўжо тады 
перасцерагаў: «Да мовы і стылю газеты ў цэлым або асобнага 
публіцыстычнага твора нельга падыходзіць з тымі ж меркамі, што і да 
твораў мастацкай літаратуры. Меркаваць аб якасці газетнага маўлення 
можна толькі па ўнутраных, іманентных законах гэтага маўлення»[15, 
с. 6]. М. Цікоцкі ў далейшым шмат казаў пра эстэтыку публіцыстычнага 
слова. Ім жа быў распрацаваны аднайменны аўтарскі курс.

Праяўляючы ў тыя гады вялікую цікавасць да развіцця 
публіцыстычнага стылю, М. Цікоцкі выпрацоўвае свой погляд на пра-
блему: «Сапраўднай рухаючай сілай стылю публіцыстыкі, любога 
літаратурнага твора, яго «ўнутранай спружынай» з’яўляецца даслед-
чая, творчая думка, ідэя аўтара» [15, с. 7], вызначыўшы тым самым 
комплексны падыход да праблем стылістыкі, «калі моўныя сродкі, 
стылі маўлення ставяцца i вывучаюцца ва ўзаемадзеянні і ўзаемасувязі 
з іншымі элементамі літаратурнага твора, галоўным чынам ва 
ўзаемадзеянні стылю і зместу, ідэі і стылю», які «адкрывае шырокія 
магчымасці і перспектывы для стылістыкі публіцыстычных жанраў» 
[15, с. 10]. Такім чынам уніфікуецца вінаградаўская думка пра тэндэн-
цыю да аб’яднання лінгвістычных і літаратуразнаўчых канцэпцый фор-
мы і зместу [2, с. 104].

Нагадаем, што выпрацоўцы такой канцэпцыі папярэднічала твор-
чая дыскусія 1959–1960 гг. «Слова і вобраз», з нагоды якой акадэмік 
В. Вінаградаў пісаў: «Пытанне пра вобраз пераносіцца ў сферу агуль-
най эстэтыкі, а тым самым вылучаецца пакуль яшчэ нявырашаная і 
складаная праблема аб неабходнасці размежавання двух стылістычных 
аспектаў вывучэння структур славесна-мастацкіх твораў у сферы 
паэтыкі і стылістыкі мастацкай літаратуры, а менавіта аспектаў – 
стылістыкі лінгвістычнай і стылістыкі літаратуразнаўчай, звязанай з 
тэорыяй іншых мастацтваў»[1, с. 115–116]. Крытычна ацэньваючы кан-
цэпцыю А. Яфімава пра слова і вобраз [5; 6], артыкулы П. Пуставойта 
[13], У. Назаранкі [10], У. Турбіна [16], П. Паліеўскага [11], Ю. Рурыкава 
[14], А. Чычэрына [18], Л. Паляк [12], Д. Шмялёва [19], У. Левіна [9], 
В. Вінаградаў паказаў, што пытанне аб вобразнасці мастацкай або паэ-
тычнай мовы складанае і функцыянальна шматстайнае: «Яно ва ўсякім 
разе не зводзіцца да праблемы пераноснага ўжывання слоў і выразаў, да 
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праблемы тропаў, метафар і параўнанняў. Яно адносіцца да цэнтраль-
ных пытанняў эстэтыкі мастацкага слова» [1, с. 123].

Як паказвае М. Цікоцкі, у сінтэзе лінгвістычнай і літаратуразнаўчай 
накіраванасці даследавання тэксту закладзена аптымальнае вырашэнне 
дыялектычнага адзінства формы і зместу. Гэта адпавядала высновам 
аўтарытэтнага савецкага вучонага В. Вінаградава, які пісаў: «Тэндэн-
цыя да аб’яднання лінгвістычных і літаратуразнаўчых канцэпцый фор-
мы і зместу славесна-мастацкага твора на аснове паглыбленага сінтэзу 
іх, на аснове вывучэння сэнсу, ідэі, задумы як слоўна-структурнага эле-
мента мастацкага цэлага эфектыўная і перспектыўная» [2, с. 104].

Цікоцкі-даследчык звяртаецца яшчэ да адной важнай праблемы 
публіцыстычнага стылю – спалучэння ў тэксце стандарту і экспрэсіі. «Вы-
казваецца меркаванне аб тым, – кажа ён, – што развіццё публіцыстычнага 
стылю вызначае пастаянная барацьба паміж дзвюма супрацьлеглымі 
тэндэнцыямі – імкненнем да стандартызаванасці, штампаванасці ў мове, 
з аднаго боку, і імкненнем да максімальнай экспрэсіўнасці, «жвавасці» 
выкладу, – з другога» [15, с. 6]. Асэнсоўваючы канцэпцыю В. Кастама-
рава [8] (шабланізацыя мовы газеты выклікаецца ростам экспрэсіўнасці 
і, у сваю чаргу, выклікае экспрэсіўнасць), прафесар Цікоцкі ўжо ў той 
час указваў на аднабаковасць падобных думак, бо яны даюць «толькі 
знешняе, фармальнае ўяўленне аб прадмеце» [15, с. 7]. «Галоўны неда-
хоп сучасных лінгвістычных тэорый публіцыстычнага стылю, – лічыў 
ён, – заключаецца ў вузкім, аднабаковым, недыферэнцыраваным пады-
ходзе да спецыфікі і функцый газеты, недаацэнцы індывідуальнага фак-
тару ў ёй» [15, с. 7].

Паслядоўнікі тэорыі штампаванасці газетнага маўлення лічылі, 
што слоўнікавы склад газеты адназначна фіксаваны і складаецца з 
устойлівых словазлучэнняў, зададзеных рамкамі навін. На думку 
Р. Вінакура, журналісцкая дзейнасць цалкам аўтаматызаваная: «Невялікі 
слоўнікавы запас газетнай мовы адрозніваецца абсалютна выключнай 
механізаванасцю. У газетным маўленні няма амаль ніводнага слова, 
якое не было б штампам, клішэ, шаблонам. Найбольш ужывальныя сло-
вы з газетнага лексікону, – ужо не словы, а свайго роду тэрміны. Газет-
ная лексікалогія ёсць sui generis тэрміналогія. І нездарма прынята назы-
ваць «газетнай прозай» няўдалы паэтычны твор. У газетнай мове якраз 
не хапае таго, што складае аснову паэзіі, якая дазваляе адчуць кожнае 
слова зноўку, нібы ў першы раз яго чуеш» [3]. Меркаванні вучонага 
пацвярджаюць яго канцэпцыю: паэтычная функцыя рашучым чынам 
супрацьпастаўлена агульнакамунікатыўнай накіраванасці мовы, таму 
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што яна (функцыя) больш ускладненая эстэтычнымі канатацыямі. Гэта 
было выклікана, верагодна, вузкім эмпірычным падыходам да моўнага 
матэрыялу, у якім не праглядалася неабходнасць якасных характары-
стык апошняга, не давалася ацэнка эстэтыцы публіцыстычнага тэксту: 
«Дык вось, я працягваю сцвярджаць, штампаванасць, механічнасць ёсць 
неад’емная якасць, пры тым якасць у дадзеных сацыяльна-культурных 
умовах станоўчая, усякага газетнага маўлення. Гэтая механічнасць, 
гэты шаблон неабходны для таго, каб газета магла правільна выконваць 
сваю культурную функцыю. І не трэба думаць, быццам штампаваная 
мова нашага друку абавязана сваім паходжаннем толькі невуцтву або 
бяздарнасці нашай пішучай публікі» [3].

Выснова, да якой прыйшоў ранні Вінакур, несуцяшальная: «Газет-
ныя штампы даводзіцца, таму, паднаўляць, замяняць, у чым лепшай 
памочніцай газетнай мове з’яўляецца сама сацыяльная рэчаіснасць, якая 
здымае з чаргі старыя пытанні і тэмы і вылучае новыя. Важна, аднак, па-
мятаць, што калі заношанае слоўнікавае клішэ здаецца ў архіў, яно замя-
няецца хоць і новым, але ўсё ж клішэ. Сёння гэта «кераншчына», заўтра –  
«германская кераншчына», сёння – «змычка з сялянствам», заўтра – 
«саюз з сялянствам», але сутнасць справы не мяняецца. Іншымі словамі, 
слоўнік газеты заўсёды мае характар фразеалогіі, г. зн. сумы фіксаваных, 
штампаваных выразаў з загадзя вядомым ужо, дакладна фіксаваным, 
механізаваным значэннем, сэнсам» [3]. Узнятая Р. Вінакурам прабле-
ма спарадзіла шматлікія дыскусіі ў асяродку рабкараў: якой павінна 
быць мова газеты? Своеасаблівым адказам на гэтае пытанне стаў ар-
тыкул вучонага «Мова нашай газеты», які выйшаў ў 1924 г [3]. Пас-
ля агляду работ сучаснікаў і аналізу публікацый рабкараў «Праўды», 
выкліканых абмеркаваннем працы Льва Троцкага «Пытанні побыту», 
ён даводзіць апанентам – актыўным удзельнікам нарады рабкараў Вя-
чаславу Карпінскаму і Льву Сасноўскаму: «Так, пісаць трэба проста. І, 
вядома, пісаць проста – гэта самае цяжкае. Пісаць проста можна толькі 
тады, калі ў дасканаласці валодаеш механізмам літаратурнай мовы. Але 
калі гэта сапраўды так, то давайце вучыцца, працаваць так, як рабіў гэта 
Пушкін, а не будзем зайздросціць лапцям, лучыне і «паказальнай гаспа-
дарцы – шафе». Не будзем казаць, што «барзапісцаў» павярнуць лягчэй, 
чым масу. Не будзем развучвацца пісаць на літаратурнай мове» [3].

Прафесар М. Цікоцкі рашуча пярэчыў: «Галоўны недахоп 
лінгвістычнай тэорыі газетнай мовы – вельмі агульны падыход да яе, 
вывучэнне мовы без уліку разнастайнасці жанраў і іх асаблівасцей, – 
падыход, які дае толькі вонкавае ўяўленне пра прадмет і які скажае пер-
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спектыву яго разгляду» [17, с. 25–26]. Вучоны пераконваў: «Плённая 
распрацоўка эстэтыкі газетнай мовы магчымая толькі на падставе па-
глыбленых і разнастайных даследаванняў маўлення газеты на ўсіх яго 
ўзроўнях, і не наогул мовы газеты, а мовы газетных жанраў» [17, с. 28].

Дыспутуючы з Вінакурам, Цікоцкі ўказвае на той факт, што пасля 
1920-х, калі «савецкія газеты яшчэ толькі шукалі новыя шляхі, яшчэ 
толькі пачыналі перабудоўвацца» [15, с. 7], прайшло паўстагоддзя. 
Узмацнілася роля радыё і тэлебачання, з якімі газета не можа і не павінна 
канкурыраваць. «На яе долю выпадае цяпер якасна іншая, больш ад-
казная і больш творчая задача: жыва і ярка, «па-свойму» каментаваць 
падзеі і факты, публіцыстычна іх асэнсоўваць, дзяліцца сваімі развагамі 
і высновамі з чытачамі» [15, с. 8]. Далей вучоны кажа аб новых формах 
«публіцыстычных выступленняў», такіх як «Роздум», «Ліст з рэдакцыі», 
«Камандзіроўка па просьбе чытачоў», «Агляд» і інш., у якіх важнымі 
для чытача з’яўляюцца асабістыя думкі журналіста, індывідуальны по-
гляд на тыя ці іншыя праблемы.

Настойлівае бачанне ў газетным тэксце эстэтычнага пачатку, раз-
уменне ролі пераразмеркавання функцый СМІ прыводзяць да думак пра 
месца сучасных медыя ў камунікацыйным працэсе і пра новыя падыхо-
ды да вывучэння арганізацыі медыятэксту. 

Ужо ў той час М. Цікоцкі звяртае асаблівую ўвагу на працы М. Ко-
жынай, цытуе адну з іх: «характар моўнай «тканіны» (плыні маўлення ў 
яе моўных сродках і іх сістэме або структуры) вызначаецца характарам 
думкі, адлюстроўвае апошні» [15, с. 10]. Пасля даследчыя шляхі двух 
навукоўцаў перакрыжоўваюцца і прадвызначаюцца цікавасцю да пра-
блем функцыянальнай стылістыкі.

Навуковы погляд М. Кожынай на стылістыку як эвалюцый-
ную навуку паслужыў адпраўным пунктам для развіцця парадыгмы 
дынамічнага (маўленчага) боку даследаванняў мовы і стылю, звяза-
нага з экстралінгвістычнымі фактарамі камунікацыі і ўсведамленнем 
стылістычнай сутнасці лакутыўнага дзеяння, ілакутыўнай ўстаноўкі і 
перлакутыўнага эфекту.

Вядома, што ў першай палове мінулага стагоддзя асноўным аспек-
там вывучэння мовы быў структурна-сістэмны. «Адно з геніяльных 
адкрыццяў у гісторыі мовазнаўства – справядліва сцвярджала М. Кожы-
на, – гэта двухаспектнасць мовы, а менавіта распазнаванне сістэмы мовы 
(у тэрміналогіі В. Гумбальта – ergon, сховішча, прадукт, сукупнасць 
моўных адзінак) і яе функцыянавання, дынамічнага боку (energeia, вы-
карыстанне мовы, узус). Калі адзін з бакоў адзінства «ergon – energeia», 
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а менавіта структурна-сістэмны аспект мовы, ужо ў дастатковай ступені 
вывучаны, то даследаванне функцыянальнага – інакш маўленчага – боку 
мовы, прычым як лінгвістычнага, а не толькі псіхалагічнага феномена, 
пачалося нядаўна» [7 , с. 13].

Мова адлюстроўвае рэчаіснасць і чалавека, з’яўляецца формай ведаў 
аб рэчаіснасці, акумулюе веды рэальных супольнасцей, апасродкавана 
адлюстроўваючы глыбінныя структуры іх сацыяльнага быцця. 

У лінгвістычных і сумежных даследаваннях апошніх дзесяцігоддзяў 
сцвердзіўся прадмет навуковых інтарэсаў, у кола якіх уваходзіць 
семіятычная сувязь паміж з’явамі жыцця, прэзентацыя іх у мове 
не толькі на інтралінгвістычным узроўні, закліканым забяспечваць 
тэхналагічную функцыю камунікацыі, але і на ўзроўні ілакутыўных сіл, 
якія ўключаюць у сябе шматлікую гаму маўленчай дзейнасці. «Вялікім 
дасягненнем лінгвістыкі XX ст. з’явілася вывучэнне сістэмы мовы, яе 
структурнай арганізацыі. Аднак здарылася так, што яно захіліла не-
каторыя істотныя прыкметы мовы (у тым ліку асабліва актуальныя 
для стылістыкі). У цяперашні час у сувязі з развіццём камунікатыўна-
функцыянальных напрамкаў даследавання мовы ўсё шырэй выяўляецца 
цікавасць да яе функцыянальнага боку, да маўлення, да тэксту, у цэлым 
да комплексу маўленчазнаўчых дысцыплін» [7, с. 13].

З гледжання сучасных уяўленняў пра ўладкаванне навукі аб мове 
стылістыка магла б уключыцца ў тэорыю моўнага вар’іравання, дзе 
фіксуецца адзін і той жа змест, але пры гэтым дадаткова паведамляецца 
пра стаўленне моўцы да камунікатыўнай сітуацыі, да зместу выказван-
ня, да адрасата і самога сябе. 

На Беларусі прафесар М. Цікоцкі стаў заснавальнікам і... 
прадаўжальнікам традыцыі рускай стылістыкі. Аднак маюцца выразныя 
нацыянальныя асаблівасці. Калі руская стылістыка мела для развіцця 
магутны арсенал – даследаванні мовы Пушкіна, Лермантава, Гогаля, 
Чэхава і інш., то перад беларускім даследчыкам тады паўстала пытанне 
аб фарміраванні стылістыкі беларускай мовы без такога важнага матэ-
рыялу. Значна пазней з’явіцца мноства прац па вывучэнні мовы Я. Ко-
ласа, Я. Купалы, У. Караткевіча, К. Чорнага, М. Лужаніна, Ядвігіна Ш., 
І. Мележа і інш., у якіх разгортвалася сінтагматыка беларускай мовы 
ва ўсёй разнастайнасці яе парадыгматычных здольнасцей, маўленчых 
варыяцый, праломленых праз індывідуальна-аўтарскі стыль.

Сучасная стылістыка вызначае спосабы і прыёмы арганізацыі тэк-
сту, прадугледжвае выяўленне і апісанне кожнай мікраструктуры – 
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сукупнасці моўных сродкаў у адпаведнасці з іх маўленчай (імавернаснай) 
рэалізацыяй. У гэтай сувязі актуалізаваны семантычныя працэсы, 
якія адбываюцца ў наш час. Іх вывучэнне можа праходзіць у рэчыш-
чы дыскурснага аналізу, увасабленне якога знаходзім у генералізацыі 
тэксту як складанай камунікатыўнай з’явы, іерархіі ведаў пра свет. 
«У еўрапейскай інтэлектуальнай атмасферы з эпохі Рэнесансу цэн-
тральнае месца ў цэласным бачанні свету займала ідэалогія гуманізму. 
Ход гісторыі, у тым ліку і развіццё навукі нашага часу, прывёў да яе 
рэдукцыі да ўбогага антрапацэнтрызму і перавагі цывілізацыі над куль-
турай. Яна можа нават адкінуць культуру, з якой вырасла, аднак цяжка 
сказаць, ці перажыве гэта. Сённяшні крызісны час мае патрэбу ў новым 
рэнесансе і новым гуманізме, у тым ліку ў так званай трэцяй культуры, 
што інтэгруе дакладныя навукі і навукі гуманітарныя, якімі цяпер грэбу-
юць. Роля гуманітарных навук заключаецца, акрамя ўсяго іншага, у тым, 
каб садзейнічаць росту грамадскай рэфлексійнасці. І тут ёсць месца для 
лінгвістыкі, у тым ліку і для стылістыкі» [4, с. 19].

У ракурс лінгвістычнага вучэння трапляюць складаныя з’явы, звя-
заныя з уладкаваннем грамадскага жыцця, з тым, як канкрэтны носьбіт 
мовы ўспрымае і вербальна выражае навакольны свет. І ў гэтым чала-
век непаўторны, што адкрывае перспектывы вывучэння яго «тэкставага 
жыцця» ў рэальнай (вуснай / пісьмовай) і віртуальнай прасторы, скан-
струяванай па толькі яму характэрнай стылістычнай мадэлі.
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КАНЦЭПТУАЛЬНЫ ЗМЕСТ  
«ЭСТЭТЫКІ ПУБЛІЦЫСТЫЧНАГА СЛОВА»

Творчы працэс складаюць індывідуальныя і толькі аднаму аўтару 
прыналежныя пачуццёвыя тайны, якія дазваляюць выкрышталізаваць 
асаблівасці таленту, упрыгожыць мастацтва арыгінальнымі карцінамі, 
зачараваць чалавека непаўторнасцю цудоўнай рэчаіснасці. Тады ў агуль-
ным успрыняцці жыццёвага абсягу з’яўляецца новы і незвычайны погляд 
на свет, фарміруецца новае пачуццё прыгожага існавання чалавека.

У мастацкім творы асэнсоўваецца незвычайная каштоўнасць жыц-
ця, а чалавек ўзыходзіць на наступную высокую ступень цывілізацыі. 
Такім чынам, адбываецца аб’ектыўны працэс інтэлектуальнага асваення 
рэчаіснасці, своеасаблівы цуд існавання чалавека. 

Стварэнне шматколернай карціны жыцця абумоўлена аб’ектыўнымі 
заканамернасцямі, якія дазваляюць мастаку ўзняцца да тыпізацыі 


