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МЕДЫЯВОБРАЗ БЕЛАРУСІ НА ТЭЛЕКАНАЛЕ EURONEWS  
(дыскурсны аналіз)

Улічваючы	арыентацыю	нашай	краіны	не	толькі	ва	ўсходнім	кірунку	
(Расіі),	але	і	ў	заходнім	(Заходняя	Еўропа),	абумоўленую	эканамічнымі,	
геапалітычнымі,	 ментальнымі	 і	 іншымі	 прычынамі,	 даследаванне	
медыявобраза	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 заходнееўрапейскіх	 СМІ	 набы
вае	 асаблівую	 актуальнасць.	 Зусім	 нядаўна	 назіралася	 тэндэнцыя	 да	
фарміравання	 іміджу	 Беларусі	 як	 міратворца	 ў	Мінскам	 перамоўным	
працэсе,	як	барацьбіта	за	дээскалацыю	ўзброенага	канфлікту	на	ўсходзе	
Украіны.	 Але	 сёння	 можна	 канстатаваць	 згасанне	 гэтай	 тэндэнцыі.	
Паўстае	пытанне,	на	што	зрушыўся	акцэнт	у	СМІ	Заходняй	Еўропы	пры	
разглядзе	падзей,	звязаных	з	нашай	краінай.

Асаблівасці	 інфармацыйнай	 палітыкі	 выяўляюццаа	 пры	 аналізе	
аднаго	 з	 вядучых	 пастаўшчыкоў	 навінавай	 інфармацыі	 ў	 Заходняй	
Еўропе	–	тэлеканала	Euronews.	Кругласутачнае	вяшчанне	з	Францыі	на	
васьмі	мовах	дазваляе	праз	кабельныя,	спадарожнікавыя	і	эфірныя	сеткі	
ахапіць	сігналам	амаль	200	млн	абанентаў	у	121	краіне.	

Сваю	 манеру	 інтэрпрэтаваць	 падзеі	 Euronews	 пазіцыянуе	 як	
«еўрапейскі	пункт	гледжання».	Асаблівасць	і	перавага	гэтага	навінавага	
канала	ў	параўнанні	з	іншымі	–	заяўлены	рэдакцыяй	аб’ектыўны	агляд	
падзей	у	Еўропе.	Дасягнуць	непрадузятасці	тэлеканалу	дапамагае	фар
мат:	асвятленне	рэчаіснасці	пераважна	еўрапейскага	рэгіёна;	рэгулярна	
абнаўляльная	 зводка	 навін	 кожныя	 паўгадзіны;	 арыентацыя	 не	 толькі	
на	грамадска-палітычныя	аспекты,	але	 і	на	эканамічныя,	спартыўныя,	
культурныя	пытанні	Еўропы;	адсутнасць	перадач	забаўляльнага	харак
тару.	Падаецца,	што	на	матэрыяле	гэтай	крыніцы	інфармацыі	даследа
ванне	канцэпту	«Беларусь»	у	медыя	Заходняй	Еўропы	будзе	найбольш	
выніковым.		

У	 межах	 дыскурснага	 аналізу	 быў	 сфарміраваны	 корпус	 тэкстаў	
для	разгляду.	Спецыяльна	абіраліся	рэпрэзентацыйныя	ў	адносінах	да	
беларускага	дыскурсу	матэрыялы.	З	дапамогай	якаснага	 і	 колькаснага	
кантэнт-аналізу	разгледжана	30	сюжэтаў	за	перыяд	са	студзеня	2017	г.	
па	красавік	2018	г.

Семантычны	аналіз	медыявобраза	дзяржавы	мэтазгодна	праводзіць	
на	аснове	дыскурснага	падыходу.	Такі	падыход,	як	адзначае	В.	І.	Іўчанкаў,	
дазваляе	«ўсебакова	ахапіць	арыенціры	на	прасвятленне	характару	су
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вязей	 паміж	 рознымі	 кагнітыўнымі	 сістэмамі	 і	 ўмовамі	 паспяховасці	
маўленчых	актаў	у	 канкрэтных	 сітуацыях»	 [1,	 с.	 23].	Кагнітыўны	фе
номен	 –	 адзін	 са	 складнікаў	 дыскурсу	 –	 можа	 садзейнічаць	 стварэн
ню	 стэрэатыпу	 ва	 ўяўленні	 той	 ці	 іншай	 краіны,	 культуры,	 палітыкі,	
ментальнасці,	менталітэту	і	інш.	Пад	гэтым	уплывам	усе	падзеі,	звяза
ныя	з	Беларуссю,	інтэрпрэтуюцца	ў	СМІ	як	тыя,	што	падтрымліваюць	
пэўны	стэрэатып,	ці	тыя,	што	змяняюць	яго.	

Адным	 з	 аб’ектаў	 дыскурснага	 аналізу	 ў	 межах	 гэтага	 даследа
вання	 выбраны	 стэрэатыпны	 вобраз	 Рэспублікі	 Беларусь,	 створаны	
заходнееўрапейскімі	 медыя.	 У	 рэканструкцыі	 вобраза	 дзяржавы	 мова	
мае	вырашальнае	 значэнне.	Мова	–	не	толькі	 інструмент	апісання	па-
дзей,	гэта	частка	іх.	Менавіта	яны	ўплываюць	на	аўдыторыю	і	могуць	
прывесці	 да	 змены	 ўяўленняў	 пра	 краіну.	 Дыскурсны	 аналіз	 праду
гледжвае	вывучэнне	элементных	змястоўных	адзінак	аповеду	(такіх	як	
функцыі,	 эпізоды)	 і	 іх	узаемасувязей	у	 сістэме	складнікаў	парадыгмы	
воб	ра	за	дзяржавы.	

Пры	даследаванні	медыявобраза	Рэспублікі	Беларусь	на	тэлеканале	
Euronews	увага	звярталася	не	толькі	на	граматычнае	апісанне	вобраза,	але	
і	на	яго	дыскурсіўныя	характарыстыкі.	На	ўзроўні	семантыкі	тэлеімідж	
нашай	 краіны	 аналізаваўся	 з	 функцыянальных	 пазіцый	 (што актар 
робіць?).	 Падчас	 разгляду	 вобраза	 вылучаны	 набор	 медыяўстановак,	
які	 ў	 матэрыялах	 гэтага	 навінавага	 канала	 традыцыйна	 адносіцца	 да	
Беларусі.	Гэты	арсенал	абмяжоўваецца	актульнымі,	на	думку	рэдакцыі,	
характарыстыкамі	(паляпшае	адносіны	з	Еўрасаюзам,	каб	адрэгуляваць	
баланс	палітычнага	ўплыву	з	боку	Расіі;	імкнецца	да	паляпшэння	дыя
логу	 і	эканамічных	адносін	з	ЕС;	выконвае	вельмі	карысную	ролю	як	
месца	мінскіх	перамоў;	паляпшае	сітуацыю	з	правамі	чалавека	ў	надзеі	
на	ўмацаванне	 адносін	 з	Еўрапейскім	 саюзам;	 з’яўляецца	незалежнай	
дзяржавай,	 якая	 праводзіць	 міралюбную	 шматвектарную	 знешнюю	
палітыку;	не	ўмешваецца	ва	ўнутраныя	справы	іншых	краін;	узяла	курс	
на	стымуляванне	прыватнага	прадпрымальніцтва;	прыцягвае	замежны	
капітал;	захоўвае	добрыя	адносіны	з	магутным	расійскім	суседам;	ру
хаецца	наперад	вельмі	асцярожна,	каб	захаваць	стабільнасць	у	грамад
стве;	падтрымлівае	стабільнасць;	не	 з’яўляецца	пляцоўкай	для	агрэсіі	
супраць	 Украіны;	 сур’ёзна	 абмяжоўвае	 свабоду	 слова	 нацыянальнай	
прэсы;	залежыць	ад	Расіі;	кантралюе	сродкі	масавай	інфармацыі;	вало
дае	 вялікім	 доўгам	 і	 залежыць	 ад	 крэдытаў;	 выклікае	 занепакоенасць	
суседніх	дзяржаў).
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Дыскурсны	аналіз	тэкстаў	тэлеканала	Euronews	паказвае,	што	ў	матэ
рыялах	адбываецца	паступовы	адыход	ад	прадстаўлення	Рэспуб	лікі	Бе
ларусь	як	экс-савецкай	краіны,	журналісты	падкрэсліваюць	цесн	ую	су
вязь	Беларусі	з	«магутным	расійскім	суседам»	і	адначасова	ары	ентацыю	
нашай	краіны	на	паляпшэнне	адносін	з	еўрапейскімі	дзяржавамі.	

Пераважна	 ў	 Euronews	 разглядаюцца	 пытанні	 знешняй	 палітыкі,	
эканомікі	 Беларусі,	 яе	 ўнутраныя	 праблемы	 (правы	 і	 свабоды	 грама-
дзянаў).	А	вось	звесткі	пра	культуру,	гісторыю	нашай	краіны	для	Euro-
news	–	рэдкасць,	што,	вядома,	перашкаджае	фарміраванню	ў	еўрапейцаў	
цэ	ласнага	ўяўлення	пра	беларускую	нацыю.	Аналіз	таксама	сведчыць,	
што	 ў	 стратэгіі	 стварэння	 тэлевізійнага	 кантэнту	 Euronews	 наяўнічае	
ме	тад	 акцэнтуалізацыі	патрэбнай	для	рэдакцыі	 інфармацыі,	 а	 таксама	
рэа	лізуецца	камунікатыўная	стратэгія	замоўчвання	пазітыўных	медыя
падзей.
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ТЭКСТАВЫЯ МАРКЕРЫ ХЛУСНІ  
І МЕТОДЫКА РЭДАГАВАННЯ

Праблема	выяўлення	хлусні	ў	тэкстах	з’яўляецца	сёння	асабліва	ак
туальнай,	што,	як	правільна	зазначаюць	даследчыкі,	звязана	ў	тым	ліку	
з	развіццём	інтэрнэт-камунікацый.	У	гэтым	дакладзе	мы	звернемся	да	
адпаведных	прыкладаў	менавіта	з	гэтай	сферы.	Але	спачатку	варта	на
зваць	некалькі	прынцыповых	тэарэтычных	палажэнняў.

Як	 заўважаюць	 Т.	 Літвінава	 і	 В.	 Літвінава	 [гл.	 4],	 у	 расійскай	
лінгвістыцы	 адпаведныя	 даследаванні	 праводзіліся	 на	 матэрыяле	 ма
стацкай	 літаратуры,	 што	 абсалютна	 справядліва	 павінна	 выклікаць	
пярэчанні.	 Самі	 названыя	 даследчыцы	 аддаюць	 перавагу	 вуснаму	
маўленню	як	аб’екту	аналізу.	Але	нам	здаецца	відавочным,	што	рэле
вантным	аб’ектам	могуць	быць	медыятэксты,	а	сама	лінгвістыка	хлусні	
(такое	паняцце	ўзнікла	ў	сувязі	з	дадзенай	праблемай)	можа	заняць	важ
ную	нішу	менавіта	ў	рамках	медыялінгвістыкі.	

Аднак	 магчымасці	 міждысцыплінарных	 сувязей	 (нават	 толькі	 ў	
межах	 філалагічных	 навук)	 аказваюцца	 яшчэ	 больш	 шырокімі.	 У	




