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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.

Бібліяграфічныя спасылкі
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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	
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прыватнасці,	добра	распрацаваная	на	сёння	методыка	рэдагавання	з	по
спехам	можа	дапамагчы	ва	ўсведамленні	шляхоў	аналізу	тэксту	на	прад
мет	знаходжання	так	званых	маркераў	хлусні.	

Першапачаткова	ў	навуцы	звярталася	ўвага	на	невербальныя	і	пара
вербальныя	маркеры	хлусні.	Цяпер	актыўна	распрацоўваецца	праблема	
выяўлення	моўных	маркераў.	Але,	на	нашу	думку,	праблема	можа	быць	
усвядомлена	больш	глыбока,	калі	весці	гаворку	пра	тэкставыя	маркеры	
хлусні.

Сёння	практычна	даказана	сувязь	хлусні	з	павышанай	кагнітыўнай	
нагрузкай,	 што	 дазваляе	 меркаваць:	 пры	 стварэнні	 непраўдзівых	
выказванняў	«у	чалавека	павінна	назірацца	зніжэнне	моўнай	складанасці	
маўленчай	 прадукцыі»	 [4].	 У	 непраўдзівых	 наратывах	 «зніжаецца	
ўзровень	 звязнасці,	 кагерэнтнасці	 тэксту»	 [4].	 Мяняецца	 і	 так	 званы	
каэфіцыент	лёгкачытэльнасці.

Але	 ўсе	 названыя	 параметры	 і	 паняцці	 –	 «родныя»	 для	 методыкі	
рэдагавання.	Гэта	азначае,	што	на	практыцы	валоданне	апошняй	можа	
быць	карысным	і	нават	незаменным	для	выяўлення	тэкставых	маркераў	
хлусні.	Гаворка	ідзе,	у	першую	чаргу,	пра	методыку	аналізу	фактычнага	
матэрыялу.	У	наступных	прыкладах	звернем	асаблівую	ўвагу	на	ацэнку	
элементаў	намінацыі,	якая	абавязкова	ўваходзіць	у	згаданую	методыку	
[гл.	5,	с.	183–188].

Аб’ектам	нашай	увагі	сталі	рэкламныя	тэксты	на	розных	інтэрнэт-
рэсурсах,	 прысвечаныя	 цудадзейным	 сродкам	 для	 лячэння	 хвароб	
суставаў.	 Аказваецца,	 тэксты	 трэба	 проста	 ўважліва	 (па-рэдактарску)	
чытаць.	Вось	адзін	фрагмент:	Людмила Антонова, врач-ортопед из об-
ластной больницы г. Минск: «Меня затравили и уволили, после того, 
как я стала выписывать пациентам вместо “пустышек” лекарство из 
НИИ имени В. А. Насоновой за 1 k, которое правда восстанавливает 
суставы». Несколько дней назад в редакцию обратилась Антонова Л. В. 
бывший врач областной больницы города Минск, работавшая ревмато-
логом. Она рассказала страшные вещи о происходящем в региональных 
больницах. Ранее Людмила пыталась обращаться в региональную прес-
су, но абсолютно все масс-медиа региона отказались с ней даже разго-
варивать. Поэтому вся надежда осталась на федеральные издание	[1].	

Мы	 захоўваем	 усе	 памылкі,	 а	 тэкст	 надзвычай	 непісьменны,	
і	 гэта	 поўнасцю	 адпавядае	 таму,	 што	 было	 сказана	 пра	 сувязь	
паміж	 сапраўднасцю	 /	 несапраўднасцю	 і	 моўнай	 складанасцю,	
кагерэнтнасцю	 і	 лёгкачытэльнасцю	 тэксту.	 Цікава,	 што	 даследчыкі	
адзначаюць	здольнасць	рэцыпіента	інтуітыўна	адрозніваць	праўдзівыя	
і	 непраўдзівыя	 паведамленні,	 але	 магчымасці	 інтуіцыі	 абмежаваныя,	
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чым	і	можна	растлумачыць,	што	знаходзяцца	тыя,	хто	давярае	падобным	
тэкстам,	бо	ў	іх	эксплуатуецца	так	званы	«прыярытэт	асабістай	пазіцыі»,	
які	звычайна	выклікае	давер	[гл.	3,	с.	24–25].	

Аднак	звернем	увагу	на	фактычны	матэрыял,	у	прыватнасці	на	эле
менты	намінацыі.	Бясспрэчна,	чалавек	не	можа	рабіць	грубыя	памылкі	
ў	назве	той	арганізацыі,	дзе	ён	працуе	ці	зусім	нядаўна	працаваў,	калі	
толькі	гэта	праўда.	Ніякай	«областной	больницы	г.	Минск»	не	існуе,	а	
ёсць	Мінская	 абласная	 клінічная	 бальніца.	Таксама	цяжка	 ўявіць,	 каб	
жыхары	горада	не	ўмелі	скланяць	яго	назву.	Далей	так	званая	ўнутраная	
праверка	 фактычнага	 матэрыялу	 абавязкова	 пакажа	 поўную	 немагчы
масць	выкарыстання	ў	дадзеным	кантэксце	сімвала	расійскага	рубля	–	k.	
У	 беларускіх	 аптэках	 можна	 купляць	 лекі	 толькі	 за	 беларускія	 рублі,	
і	 беларусы	не	карыстаюцца	ў	 грашовых	падліках	такой	велічынёй,	 як	
расійскі	 рубель.	 Далей	 атрымліваецца,	 што	 гіпатэтычная	 жыхарка	
Мінска	была	вымушана	 звяртацца	«ў	рэгіянальную	 прэсу»	 (прычым	з	
гэтага	быццам	бы	і	пачала).	Нарэшце,	узнікаюць	нейкія	«федэральныя	
выданні»	 (ці	 «федэральнае	 выданне»)	 –	 паняцце,	 магчымае	 толькі	 ў	
адносінах	да	Расійскай	Федэрацыі.	

Мы	высветлілі	таксама,	што	пры	чытанні	гэтага	тэксту	спецыялістам-
медыкам	апошні	знаходзіць	яшчэ	больш	прыкмет	некагерэнтнасці	нават	
у	такім	малым	фрагменце.

Паўстае	 пытанне:	 як	 такі	 тэкст	 увогуле	 мог	 узнікнуць?	 На	 гэтае	
пытанне	ёсць	абсалютна	канкрэтны	адказ,	 і	 яго	лёгка	знайсці	там	жа,	
у	 інтэрнэце	 (але	 на	 іншым	 сайце),	 у	 выглядзе	 «тэксту-інварыянта»,	
які	 нязначна	 адрозніваецца	 ад	 працытаванага:	 Людмила Антонова, 
врач-ортопед из областной больницы: «Меня затравили и 
уволили, после того, как я стала выписывать пациентам вместо 
“пустышек” лекарство из НИИ имени В. А. Насоновой, которое 
правда восстанавливает суставы и распространяется бесплатно!». 
Несколько дней назад в редакцию обратилась Антонова Л. В. бывший 
врач областной больницы, работавшая ревматологом… [2].

Верагодна,	 «тэкст-інварыянт»	 ствараўся	 для	 расійскага	 рынку	 і	 ў	
выніку	няўдалай	«інкультурацыі»	ператварыўся	ў	нагрувашчванне	аб
сурду.	Дарэчы,	у	практычна	ідэнтычных	тэкстах,	акрамя	геаграфічнай	
прывязкі,	мяняецца	і	назва	таго	прэпарату,	які	трэба	прадаць.

Далей	у	абодвух	тэкстах	ідзе	аповед	з	неверагодным	сюжэтам,	які	ў	
нас	няма	магчымасці	пераказваць	і	які	мае	чыста	рэкламныя	функцыі.	
На	саміх	сайтах	«выскокваюць»	рэкламныя	паведамленні	пра	«апошні	
дзень	акцыі»,	прычым	дата	будзе	заўсёды	тая,	калі	карыстальнік	зайшоў	
на	сайт.	Сайты	аформлены	так,	каб	нагадваць	«прыстойныя»	інтэрнэт-



332                                                                                                         Журналістыка-2018

СМІ:	там	пазначаны	раздзелы	«Навіны»,	«Культура»,	«Палітыка»	і	г.	д.,	
але	 перайсці	 ў	 гэтыя	 раздзелы,	 зразумела,	 немагчыма,	 бо	 гэта	 толькі	
графічная	імітацыя.

Аналагічны	 прэпарат,	 але	 з	 іншай	 назвай	 рэкламуецца	 яшчэ	 ў	 ад
ным	тэксце,	які	таксама	мае	некалькі	варыянтаў.	Абсалютна	ідэнтычныя	
«каментарыі	спецыяліста»	ў	адным	выпадку	прыпісваюцца	Аляксандру	
Леанідавічу	Мяснікову,	 у	 другім	 –	 Сяргею	Міхайлавічу	 Бубноўскаму	
(фатаграфіі	–	у	наяўнасці).	А.	Мяснікоў	у	сувязі	з	падобнымі	тэкстамі	
быў	 вымушаны,	 дарэчы,	 рабіць	 заявы	 пра	 тое,	 што	 яго	 імя	 эксплу
атуецца	кім	 заўгодна	 і	 як	 заўгодна.	Можна	 знайсці	каля	дзясятка	роз
ных	сайтаў,	на	якіх	будзе	мяняцца	назва	тэксту	–	«Очередной заговор 
белорусских аптек» (молдавских, казахстанских),	 –	 а	 таксама	 імёны	
спецыялістаў,	якія	павінны	надаваць	гэтым	небыліцам	аўтарытэтнасць.	
Назвы	прэпаратаў	таксама	могуць	быць	рознымі,	але	ўсё	астатняе	ў	тэк
сце	застаецца	нязменным,	нават	граматычныя	памылкі.

Яшчэ	адзін	неверагодны	тэкст	пабудаваны	ў	выглядзе	дыялогу	паміж	
К.	Эрнстам,	У.	Салаўёвым	і	А.	Малахавым,	якія	скандальна	высвятля
юць	адносіны	вакол	чарговага	цудадзейнага	прэпарату.	Заўважым,	што	
эксплуатацыя	вобразаў	медыяперсон	стала	амаль	універсальным	срод
кам	прыцягнення	ўвагі	да	аб’екта	рэкламы.	

Праблема	 маркераў	 хлусні,	 у	 тым	 ліку	 тых,	 якія	 мы	 назвалі	
тэкставымі,	 з’яўляецца,	 такім	 чынам,	 надзвычай	 актуальнай	 і	мае	 на
пасрэднае	дачыненне	да	праблемы	інфармацыйнай	бяспекі	грамадства.
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КАМПАЗІЦЫЙНЫЯ І МОЎНА-СТЫЛІСТЫЧНЫЯ  
АСАБЛІВАСЦІ РЭКАМЕНДАЦЫЙ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

Ў САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ
Рэкамендацыю	як	від	тэксту	адрознівае	сумяшчэнне	некалькіх	аба

вязковых	прыкмет,	уласцівых	розным	функцыянальным	стылям	мовы.	
Па-першае,	 прыналежнасць	 да	 афіцыйнага	 стылю,	 які	 «абслугоўвае	
афіцыйныя	 адносіны	 паміж	 дзяржавай,	 грамадзянамі	 і	 суб’ектамі	 га
спадарання»	[1,	с.	82],	прадугледжвае	пэўную	ўніфікаванасць,	стандар
тызаванасць	 кампазіцыйнай	 структуры,	што	 значна	 спрашчае	працу	 з	
дакументамі	 (у	 гэтым	 выпадку	 размова	 ідзе	 пра	 стасункі	 Праўлення	
Саюза	 пісьменнікаў	 і	 яго	 членаў).	 Па-другое,	 блізкая	 па	 тэматычным	
дыяпазоне	 да	 характарыстыкі,	 рэкамендацыя	 як	 «спрыяльны	 водзыў	
(звычайна	 ў	 пісьмовай	форме)»	 [3,	 с.	 755]	 не	 прадугледжвае	 згадван
ня	адмоўных	рысаў	характару:	мэта	яе	–	выяўленне	станоўчага	ў	прэ
тэндэнта,	 просьба	 прыслухацца	 да	 аўтарскіх	 прапаноў	 і	 прыняць	 ад
паведнае	 рашэнне	 (згадзіцца	 або	 адмовіць).	Па-трэцяе,	 рэкамендацыя	
ў	 Саюз	 пісьменнікаў	 утрымлівае	 ў	 сабе	 асаблівасці	 публіцыстычнага	
стылю,	 бо	 аўтар	 пры	 апісанні	 творчасці	 рэкамендаванага	 ў	 абавязко
вым	 парадку	 звяртаецца	 да	 элементаў	 рэцэнзіі.	 Па-чацвёртае,	 патра
баванне	да	неасабовасці	характару	нівелюецца	ў	рэкамендацыі	ў	Саюз	
пісьменнікаў,	што	стварае	адметны	від	тэксту,	які	можна	лічыць	паджан
рам	рэкамендацыі	як	дакумента.	

У	архіве	Беларускага	саюза	пісьменнікаў	журналістам	Сяргеем	Ша
пранам	выяўлены	14	рукапісных	рэкамандацый,	дадзеных	Уладзімірам	
Караткевічам	 Алесю	 Наўроцкаму,	 Васілю	 Сёмуху,	 Івану	 Ралько,	
Мікалаю	Луфераву,	Мікалаю	Грынчыку,	Ванкарэму	Нікіфаровічу,	Аляк
сандру	Шлегу,	Любові	Філімонавай,	Сяргею	Законнікаву,	Валерыю	Ма
скаленку,	Яўгену	Міклашэўскаму	(Вераб’ю),	Віталю	Галавачу,	Навуму	
Цыпісу,	Кастусю	Тарасаву.	Сярод	пералічаных	асоб	і	паэты,	і	празаікі,	




