
188

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

8.  Рюмин, Р. В. Лексико-семантическая организация молодежного  жаргона
(на материале речи молодежи  г. Вологды)  :  автореф. дис.  … канд.  филол. наук  :
10.02.01 / Р. В. Рюмин ; Череповец. гос. ун-т. – Череповец, 2004. – 20 с.

9. Любицкая, Е. В. Сленг : региональные черты и процессы англизации (на
материале речи  молодежи  г.  Ставрополя  и  Красногвардейского района  Ставро-
польского края)  : автореф. дис.  ... канд. филол. наук  : 10.02.01 / Е. В. Любицкая ;
Ставропол. гос. ун-т. – Ставрополь, 2005. – 18 с.

10. Шмачков, С. А. Современный студенческий жаргон : автореф. дис. ... канд.
филол. наук : 10.02.01 / С. А Шмачков ; Пенз. гос. пед. ун-т. – Самара, 2005. – 16 с.

11. Джеус, Н. А. Лексико-семантическое словообразование в молодежном слен-
ге : автореф. дис.  ... канд.  филол. наук  : 10.02.19  / Н. А. Джеус  ; Кубан.  гос. ун-т. –
Краснодар, 2008. – 19 с.

12. Лукашанец, Е. Г. Словообразование в  арго: система  способов и  типов
деривации / Е. Г. Лукашанец. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing,
2012. – 428 с.

13. Успенский,  Л. В.  Материалы  по языку  русских летчиков  / Л. В. Успен-
ский // Язык и мышление. – 1936. – № 6–7. – С. 161–218.

14. Русская грамматика : в 2 т. / отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1980. –
Т. 1 :  Фонетика. Фонология. Ударение.  Интонация. Словообразование. Морфоло-
гия. – 783 с.

15. Лукашанец, Е. Г. Аббревиация и усечение в социолектах / Е. Г. Лукаша-
нец  // Предложение и Слово  : материалы IV междунар. науч. семинара «Развитие
словообразовательной и лексической системы русского языка», Саратов, 14–16 окт.
2010 г. / Саратов. гос. ун-т ; отв. ред. О. И. Дмитриева. – Саратов, 2010. –  Кн. 2. –
С. 161–170.

16. Лукашанец, А. Г. Фанетычна матываваныя намiнацыi ў сацыяльных дыя-
лектах / А. Г. Лукашанец // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 1996. –
№ 4. – С. 90–97.

In  the  report on  the material  of Russian-language  online dictionaries of  a  slang
and colloquial lexicon which are filled up by Internet users new tendencies in processes
of  the  slang nomination  come to  light. The  main ways of  the nomination are  defined;
word-formation potential of ways and means of the Russian word formation in the youth
slang comes  to  light. New sources and ways of  loan, and also  influence  of English on
nature of use of word-formation means and ways of Russian are analyzed. The special
attention  is paid  to  the  innovations connected with a graphic form of  representation of
the slang in  Internet communication.

Keywords: nomination, word formation,  loan,  youth  slang, online dictionaries.
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ÍÀ ÌßÆÛ ÕÕ–ÕÕI  ÑÒÀÃÎÄÄÇß¡: ÀÄ ÒÝÊÑÒÓ ÄÀ ÄÛÑÊÓÐÑÓ

Рассматривается дихотомия текст / дискурс как членение на индивидуумное
образование и социальное действие, что приводит к изучению коммуникативного
процесса  во  взаимосвязи  когнитивных  микро-  и  макростратегий,  представля-
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ющих  презентационную систему  вещного и  абстрактного  миров.  Предлагается
опыт осмысления современных взглядов на вербалистику от античной риторики,
стилистики, лингвистики текста до дискурсного анализа.

Ключевые слова: текст,  дискурс, вербалистика,  стилистика, риторика, дис-
курсный анализ, лингвистика текста, языкознание, знак, структура, система.

Да пастаноўкі праблемы. У сучасным мовазнаўстве вывучэнне
прадукта разумовай дзейнасці чалавека – тэксту – базуецца не на рас-
пазнаванні  яго структурных  элементаў, кампаноўкі,  а на  разглядзе
сістэмнага ўзаемадзеяння вербальнага знака з іншымі знакамі нату-
ральнага свету і на вызначэнні прыроды такога ўзаемадзеяння.

Гэта становіцца зразумелым, калі ўзяць пад увагу эвалюцыю да-
следавання моўнага знака ў вектарным напрамку: слова (знак)  сказ
(знак)  тэкст (знак). ХХ ст. азнаменавана тым, што ў мовазнаўствее
з’явіліся накірункі, непасрэдна звязаныя з такім феноменам, як тэкст,
што цалкам супала з трактоўкай мовы ў трыядзінстве: структура 
сістэма  функцыя.

Структурныя адзінкі мовы, уступаючы ў сістэмныя адносіны адно
з адным, набываюць функцыянальную  прызначанасць, раскрываюць
шматаспектнасць дзеяння моўнага знака і прадстаўленасць у лінгвістыч-
най карціне свету. Калі звязанасць і цэласнасць тэксту як структурнай
адзінкі маўлення прыцягнулі ўвагу даследчыкаў на пачатку ХХ ст., то
тэкст як фрагмент рэчаіснасці выклікае пільную цікавасць даследчыкаў
нашых дзён і паступова афармляецца ў дэфініцыі дыскурс. Прыведзе-
ная вышэй схема, такім чынам, папаўняецца яшчэ адным элементам:
слова (знак)  сказ (знак)  тэкст (знак)  дыскурс (знак).

Фарміраванне праблематыкі. Вывучэнне моўных адзінак набы-
вае глабальны характар з канца ХІХ ст., і прадметам разгляду з цягам
часу  становіцца  «ўзбуйненае  сінтаксічнае  цэлае»,  для  чаго  яшчэ
А. М. Пяшкоўскі прапаноўваў выпрацаваць ёмкі аднаслоўны тэрмін,
што пасля інтэрпрэтавалася ў такіх дэфініцыях, як складанае сінтак-
січнае цэлае, звышфразавае адзінства, празаічная страфа і г. д. Нарэш-
це быў знойдзены аптымальны варыянт для тэрміналагічнага абазна-
чэння – тэкст, якое, у сваю чаргу, на сёння ўзбагачаецца новым напаў-
неннем, пераўвасабляючыся ў адно з цэнтральных паняццяў шматлікіх
навуковых адгалінаванняў – дыскурс.

Мовазнаўчая навука, замкнёная ў рамках спецыфічнага інтралінг-
вістычнага аб’екта вывучэння, толькі з другой паловы ХХ ст. распаў-
сюджвае навуковыя цікавасці на «сумежнае існаванне» тэкставых ар-
ганізацый.
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Так,  у  60-х  гадах  мінулага  стагоддзя нараджаецца  напрамак
лінгвістычных даследаванняў – лінгвістыка тэксту, аб’ектам якой ста-
новяцца заканамернасці і прыёмы пабудовы звязанага тэксту, яго сэн-
савыя катэгорыі, што выражаюцца гэтымі правіламі. Першы этап яе
фарміравання характарызуецца ўвагай да спосабаў захавання  звяза-
насці, моўнай спаянасці тэксту, разумення, метадаў перадачы карэфе-
рэнцыі асобы і іншых фармальных канструктаў тэкставай арганізацыі.

З цягам часу лінгвістыка тэксту (70-я гады ХХ ст.) набывае рас-
плывістасць свайго анталагічнага статусу і прымяняецца ўжо як апе-
ратыўны інструмент няўласна лінгвістычных даследаванняў. У ракур-
се выяўлення фону ведаў, агульнага для адрасата і адрасанта, агульнай
карціны свету, без адзінства якой тэкст будзе незразумелым, яна на-
бліжаецца да прагматыкі, псіхалінгвістыкі,  тэорыі рыторыкі,  тэорыі
прэсупазіцый, цесна змыкаецца са стылістыкай. Пры ўвазе да глыбін-
ных сэнсаў, якія маюцца ў адным пэўным замкнёным тэксце, лінгвісты-
ка  тэксту  мяжуе  з  герменеўтыкай,  паэтыкай,  тэорыяй  камунікацыі.
Асаблівае месца ў гэтай навуковай таксаноміі займае стылістыка.

Стылістыка. Беручы свой пачатак з рыторыкі, прайшоўшы скла-
даны шлях суіснавання, стылістыка атрымала шмат навуковых інтэр-
прэтацый  і  практычных  увасабленняў. Тэрміналагічнае  прызнанне
набывае ў пачатку ХІХ ст. у сувязі з даследаваннямі індывідуальнасці
творчай асобы. У сярэдзіне гэтага ж стагоддзя стылістыка навукова
абгрунтоўваецца Г. Спэнсерам  (1852)  і  Х. Штэйнталем  (1866); вы-
токі гістарычнай стылістыкі закладзены акад. А. Весялоўскім (1895).
Сучасны этап развіцця сусветнай стылістыкі пачаўся з прац Ш. Балі
(1909), яна ўкараняецца ў навуковую практыку як самастойнае адга-
лінаванне  ў  працах  удзельнікаў  Пражскага  лінгвістычнага  гуртка
(1926–1950). Ва ўсходнеславянскім мовазнаўстве фундаментальную
распрацоўку  і  вызначэнне  перспектыў  стылістыкі  падаў  акад.
В. У. Вінаградаў (1940–1969).

З гледжання сучасных уяўленняў пра ўладкаванне навукі аб мове
стылістыка магла б уключыцца ў лінгвістычную семіётыку, лінгвістыч-
ную прагматыку, у тэорыю маўленчага ўздзеяння, а таксама ў тэорыю
моўнага вар’іравання. Аднак яна, з інструментарыем эстэтычна адзна-
чанага маўлення, не магла не знайсці выйсце на даследаванне супраць-
пастаўленых варыянтаў моўнага выражэння, дзе акрэсліваецца адзін і
той жа пазамоўны змест, але пры гэтым дадаткова паведамляецца пра
адносіны гаворачага да камунікатыўнай сітуацыі, да зместу выказван-
ня, да адрасата і самога сябе. Стылістычныя варыянты разглядаюцца
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паводле іх утварэння, сферы ўжывання і прынцыпаў адбору ў залеж-
насці ад мэт і сітуацыі маўленчага кантактавання.

Стыліст вывучае цэласныя маўленчыя ўтварэнні і, канешне, вы-
ходзіць на ўзровень тэксту. Такім чынам фарміруецца новы навуковы
напрамак – стылістыка тэксту, якая, у сваю чаргу, мае набліжэнне да
лінгвістыкі тэксту. Шматлікія даследчыкі адзначаюць «пагранічнасць»
і экстралінгвістычную матываванасць стылістыкі тэксту.

Беларуская традыцыя. Айчыннай мовазнаўчай навуцы ХХ ст.,
асабліва акадэмічнай, уласціва традыцыя дэскрыптыўнай лінгвістыкі.
Прычынай таму з’явілася метадалогія дыялекталагічнай школы: да-
следаванні беларускіх вучоных-дыялектолагаў трывала ўвайшлі ў скар-
бонку славянскага мовазнаўства. Моцнымі былі лексікалагічны і лек-
сікаграфічны напрамкі. Назіральнік за моўнымі працэсамі і па сёння
мае ўдзячную глебу для даследавання – беларускую мову ў яе гіста-
рычным праяўленні. На фоне агульнага савецкага (ідэйна ўніфікава-
нага) мовазнаўства, дзе панавалі рускамоўныя даследаванні пра рус-
кую мову, у нетрадыцыйным для таго часу напрамку пачала фарміра-
вацца стылістыка публіцыстычных жанраў – сімбіёз філалагічнай на-
вукі, у якой арганічна спалучыліся набыткі лінгвістыкі, літаратураз-
наўства і журналістыкі, заснавальнікам якой з’явіўся М. Я. Цікоцкі.

Паступова ў беларускай філалогіі фарміруецца новы напрамак,
які вынікае з наступнага пастулата: тэкст – гэта не простая лінгвістыч-
ная адзінка, а з’ява чалавечай дзейнасці, камунікацыі і пазнання. Ад-
сюль стала важным паказаць механізмы дзейснай інтэрпрэтацыі тэк-
сту ў сістэме рэальных сітуацый.

Тэкст як складаная камунікатыўная з’ява. У сярэдзіне 1970-х
гадоў тэкст  пераасэнсоўваецца вучонымі як  камунікатыўны працэс,
таму лінгвістыка тэксту ад статычнага пераходзіць на так званы дына-
мічны, працэдурны  падыход. Важную  ролю ў  гэтым пераходзе  ад-
ыгралі працы па мадэляванні разумення і вытворчасці звязнага тэксту,
выкананыя ў рамках штучнага інтэлекту (Р. Шэнк, ван Дэйк). Медыя-
тэкст у такім набліжэнні займае асаблівае месца і мае даследчыя пры-
ярытэты ў рэчышчы дыскурснага аналізу СМІ.

Арганічным працягам навуковага спасціжэння свету стала ўзвя-
дзенне кагнітыўнага аспекта даследавання мовы ў ранг галоўнага кам-
панента агульнай тэорыі камунікатыўна-моўнага ўзаемадзеяння. Вы-
вучэнне мовы ў такім рэчышчы не толькі адкрывае доступ да працэсаў
і структур, што забяспечваюць прадуцыраванне, разуменне, запамінан-
не, але і дае магчымасць тлумачыць, як адбываецца планаванне, вы-
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творчасць і разуменне маўленчых актаў. Такім чынам, прадукт разу-
мовай чалавечай дзейнасці – пэўная тэкставая арганізацыя – уяўляе
сабой складаную камунікатыўную з‘яву. Яна ўключае не толькі інтра-
лінгвістычныя фактары пабудовы, а падае даволі разнастайную карці-
ну свету, адлюстроўвае працэс устанаўлення неабходнай сувязі паміж
моўнымі выказваннямі як лінгвістычнымі аб‘ектамі і сацыяльнымі дзе-
яннямі.

Новы  этап  лінгвістычнага вывучэння  свету  засноўваецца  на
семіялагічнай прыродзе слова, якое інфарматыўна перадае заўважныя
і незаўважныя сацыяльна-эканамічныя, грамадска-палітычныя пера-
ўладкаванні носьбітаў мовы (лексіка-семантычныя зрухі), дыягназуе
тып мыслення, рэалізуе камунікатыўныя макра- і мікрастратэгіі (фар-
міраванне і трансфармацыя мадэлей камунікатыўных сітуацый у за-
лежнасці ад  сацыяльнага  вопыту),  арганізуе прагматычны  кантэкст
(валоданне не толькі агульнымі ведамі,  але і ўласнымі ўстаноўкамі,
уяўленнямі, эмоцыямі).

Тэкст як прадмет аналізу. Вывучэнне тэксту ў якасці прадмета
самастойнага даследавання з’яўляецца клопатам не толькі лінгвістаў,
але і літаратуразнаўцаў, семіёлагаў, псіхолагаў, тэолагаў, этнографаў і
інш. вучоных. Ва ўласна лінгвістычных даследаваннях гэтае паняцце
часцей за ўсё звязваецца з такімі раздзеламі мовазнаўства, як лінгвісты-
ка тэксту, тэорыя тэксту, сінтаксіс тэксту, а таксама структура тэксту,
герменеўтыка тэксту, граматыка тэксту. Па сутнасці гэтых паняццяў і
вызначэнні аб’ёму, а таксама даследчай цікавасці, акрэсленай кожнай
з іх, у сучаснай навуцы не існуе адзінай думкі.

Прынцыповым адрозненнем і комплексам уласцівасцей, якія да-
зваляюць дыферэнцыраваць паняцці «лінгвістыка тэксту» і «тэорыя
тэксту», з’яўляецца замацаванасць за першым інтралінгвістычных фак-
тараў, а за другім – агульнай семіялагічнай прыроды любой знакавай
паслядоўнасці пры пэўнай перавазе вербальнай.

Лінгвістыка тэксту і дыскурсны аналіз. У лінгвістыцы тэксту
на сёння наглядна вылучаюць два асноўныя напрамкі. У першым вы-
яўляюцца сэнсавыя адрозненні камунікатыўна арыентаваных кампа-
нентаў выказвання, якія паказваюць на правілы лагічнага разгортван-
ня зместу тэксту, яго прагматычных характарыстык. Тэкст выступае ў
ролі кантэкстна-кансітуатыўнага камунікатыўнага акружэння, якое да-
зваляе рэцыпіенту інтэгравацца ў «карціну свету» яе стваральніка. Другі
напрамак прадугледжвае  выяўленне глыбінных  сэнсаў, якія  могуць
быць змешчаны ў адным вербальным тэксце. І першы, і другі маюць
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непасрэднае канструктыўнае дачыненне да дыскурснага аналізу, пры
якім тэкст разглядаецца як камунікатыўная з’ява, камунікатыўная па-
дзея, «фрагмент рэчаіснасці», прычым выяўляецца кампанентная сістэ-
ма працэсаў спараджэння тэксту – планаванне, вытворчасць і праекта-
ванне на спажыўца. У тэорыі тэксту даследуюцца асноўныя ўласці-
васці семіятычнага тэксту – звязанасць і функцыянальная нагрузка яго
элементаў.

Тэкст як камунікатыўная з’ява. Вывучэнне тэксту СМІ дае шмат
пераваг перад выяўленнем структурных і нават сістэмных функцыя-
нальных  асаблівасцей моўнага  факту,  бо  выяўляе амаль  некрануты
пласт пазнання тэксту як камунікатыўнай з’явы (падзеі, сітуацыі, са-
цыяльнага кантэксту), дае доступ да распазнавання такіх важных бакоў
камунікатыўнага акту, як сацыяльная іерархізаванасць удзельнікаў яго,
мэтавыя ўстаноўкі,  уласна намеры,  традыцыйнасць  і  ўстанаўленне
маўленчых канонаў, унутранае  і  знешняе канструяванне маўленчых
паводзін, нарэшце, вытворчасць і спажыванне тэксту (сацыяльна-каг-
нітыўны падыход). Разгляд тэкставага факта ў рэчышчы семантычнай
эвалюцыі інтэгральных і дыферэнцыяльных прымет (эпідыгматыка),
сістэмнасці наяўных, магчымых і верагодных семаў (парадыгматыка),
лінейнага размяшчэння іх (сінтагматыка) стварае агульны фон дасле-
давання яго з гледжання інтралінгвістычнага ўваходжання ў камуніка-
тыўную сітуацыю. Вызначэнне  культураспецыфічнасці,  сацыяльнай
абумоўленасці і гістарычнай зменлівасці тэкставага факта дыктуе пры-
мяненне сумежных методык даследавання і ўяўляе сабой экстралінг-
вістычнае ўваходжанне ў камунікатыўную сітуацыю. Два ўзаемазвяза-
ныя бакі аднаго цэлага – камунікатыўнага акта – вызначаюцца двух-
мернасцю існавання такіх з’яў, як мова і маўленне. Першая з іх генера-
лізуе законы, па якіх рэалізуецца другая.

Навука, такім чынам, атрымлівае шматабяцальны і важны для да-
лейшай эвалюцыі яе прадукт чалавечай дзейнасці – тэкст, у якім па-
дадзены і парадыгматычныя здольнасці вербальнага знака, і сінтагма-
тычнае (лінейнае) уключэнне яго ў маўленчую дзейнасць, і камуніка-
тыўнае прызначэнне яго як цэласнай сукупнасці ведаў пра навакольны
свет (дыскурс).

Дыскурс. Апасродкаванае сутнаснае дачыненне тэрмін дыскурс
мае да класічных эпох паэтыкі і рыторыкі, у якіх былі выведзены ас-
ноўныя стратэгіі пабудовы тэксту ў жанравай камбінацыі сфер палі-
тыкі і права, мастацкай літаратуры. Рыторыка як слоўнае мастацтва,
аратарскае майстэрства за сваю даўнюю гісторыю дала свету яскра-
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выя тэкставыя ўзоры маўленчага пераканання, уплывовай сілы на ад-
расата, стала канцэптуальнай сістэмай карціны свету, што выразна ад-
люстроўвала непасрэдную сувязь паміж маўленчымі дзеяннямі (лаку-
тыўнымі сіламі), якія з’яўляліся носьбітамі пэўных камунікатыўных за-
данняў (ілакутыўных сіл), былі накіраваны на дасягненне пэўных эфек-
таў (перлакутыўных сіл), і сацыяльным вопытам грамадства. Дыялагіч-
нае напаўненне антычных рытарычных тэкстаў дазваляе ім і на сёння
заставацца генератарамі ідэй камунікатыўна-дзейнасных тэорый мовы.

Пашырэнне лінгвістычнага структуралізму і антрапалогіі ў дру-
гой палове ХХ ст. дазволіла сучаснікам сфармуляваць і ўвесці ў дзеян-
не тэорыю звязанага тэксту, на падставе якой і нараджаецца дыскурс-
ны падыход да фактаў маўленчай рэчаіснасці. Меркаванне, што ас-
ноўнымі адзінкамі чалавечай камунікацыі з’яўляюцца не асобныя сло-
вы і нават не прэдыкатыўныя ўтварэнні, а шматпланавыя па сваёй струк-
туры маўленчыя дзеянні, стала праектавацца на само жыццё і ўкара-
няцца ў навуковую практыку. Гэты працэс знайшоў удалае праламлен-
не ў прызме дыскурснай інтэрпрэтацыі лакуцый, ілакуцый, перлаку-
цый.  Аднак  спараджэнне  кагнітыўнага ўсведамлення  навакольнага
свету, акумулятыўнага рэзерву ўяўленняў пра жыццёвы лад вынікае з
таго, што маюць на ўвазе пад тэрмінам дыскурс, які стаў аналагізавац-
ца з маўленнем, уключаным у камунікатыўную сітуацыю, усведамляц-
ца як феномен дамінантнага выражэння сацыяльнага зместу параўналь-
на з маўленчай дзейнасцю носьбіта мовы.

У 60–70 гг. ХХ ст. даследаванні ў галіне дыскурсу праводзяцца на
мяжы граматыкі, стылістыкі і паэтыкі. Выдзяленне граматыкі тэксту ў
якасці самастойнай дысцыпліны дазволіла прыйсці да, здаецца, пара-
даксальнай высновы: аналіз мовы не павінен абмяжоўвацца граматыч-
ным аналізам абстрактнай моўнай сістэмы, а аб’ектам навуковых ціка-
васцей можа стаць выкарыстанне мовы ў сацыяльным кантэксце.

Нараджаюцца дыскурсная тэорыя вывучэння мовы, кагнітыўныя
тэорыя апрацоўкі дыскурса, што яскрава выражаецца ў лінгвістыцы
тэксту і тэорыі маўленчых актаў.

Дыскурсны аналіз. З узрастаннем інтарэсу да псіхалінгвістыкі
(70–80 гг. ХХ ст.) з’яўляюцца новыя мадэлі разумення звязанага тэк-
сту, якія грунтуюцца на даных дыскурснага аналізу. Калі падысці больш-
менш асэнсавана да ўзнікнення дыскурс-тэорый на сучасным этапе,
то можна выдзеліць тры асноўныя напрамкі іх дзеяння: уласналінгві-
стычны (З. Харыс, Н. Аруцюнава, Э. Б’юісанс, Э. Бенвеніст), функцы-
янальны (стылістычныя спецыфіка плюс экспліцыраваная за ёй ідэа-



195

К 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА ЕВФИМИЯ ФЁДОРОВИЧА КАРСКОГО

логія: М. Фуко, А. Грэймас, Ж. Дэрыда, Ю. Крысцева, М. Пешо) і ме-
тадалагічны (Ю. Хабермас).

У сувязі з гэтым узнікаюць розныя навукова арыентаваныя пра-
яўленні дыскурсу як: тэксту ў розных яго аспектах (Р. Барт); звязанага
маўлення (З. Харыс); актуалізаванага тэксту (ван Дэйк); кагерэнтнага
тэксту (І. Белерт); сканструяванага гаворачым тэксту (Д. Браўн, Д. Юл);
выніку працэсу ўзаемадзеяння ў сацыякультурным кантэксце (К. Пайк);
утварэння, уключанага ў камунікатыўна-прагматычны аспект (І. Сусаў,
Н. Аруцюнава); адзінства, што рэалізуецца ў выглядзе маўлення (У. Баг-
данаў); разважання з мэтай знаходжання ісціны (Ю. Хабермас).

Трэба думаць, што менавіта метадалагічны напрамак даў падста-
вы для пашырэння сферы дыскурснага аналізу на міждысцыплінар-
ныя галіны даследаванняў, якія грунтуюцца на лінгвістычных тэндэн-
цыях другой паловы ХХ ст.: гіперсінтаксісе, тэорыі маўленчых актаў,
кагніталогіі, прагматыцы, лінгвістычнай антрапалогіі.

Міждысцыплінарны напрамак, у якім вывучаецца дыскурс, а так-
сама адпаведны раздзел лінгвістыкі традыцыйна называюць дыскурс-
ным (дыскурсіўным) аналізам (discourse analysis), які непасрэдна звяз-
ваецца з такімі навукамі і навуковымі адгалінаваннямі, як камп’ютар-
ная лінгвістыка і штучны інтэлект, псіхалогія, філасофія і логіка, са-
цыялогія,  антрапалогія  і  этналогія,  літаратуразнаўства  і  семіётыка,
гісторыяграфія, тэалогія, юрыспрудэнцыя, педагогіка, тэорыя і прак-
тыка перакладу, камунікацыйныя даследаванні, паліталогія. Кожная з
гэтых дысцыплін падыходзіць да вывучэння дыскурсу па-свойму, ад-
нак несумненным з’яўляецца адно – абагульняе іх разгляд вербальна-
га знака (тэксту) як выразніка экстралінгвістычнай інфармацыі, што
адкрываецца носьбіту мовы не адразу, а пасля аператыўнай апрацоўкі,
спасціжэння працэсаў спараджэння, разгортвання, праектавання і са-
цыяльнай карэляцыі яго зместу.

Кагнітыўная апрацоўка дыскурсу. Носьбіт мовы валодае важ-
най здольнасцю вызначаць і рэзюмаваць даволі складаныя інфарма-
цыйныя стратэгіі паведамлення, актывізаваць мадэль рэальнай сітуа-
цыі, якая фарміруецца з элементаў сацыяльнага вопыту, іншых інфар-
мацыйных крыніц, вывесці агульную тэматычную структуру з нейкай
канкрэтнай сітуацыйнай мадэлі; улічваючы  існуючую сістэму вартас-
цей публіцыстычнага тэксту, нормы журналісцкай практыкі, зададзеныя
вопытам стэрэатыпы і эстэтычныя арыенціры, накшталт навізны паве-
дамлення, запраграмаванае негатыўнае стаўленне, вырашыць, якія з га-
лоўных тэм тэматычнай структуры найбольш рэлевантныя і значныя.
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СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

У працэсе апрацоўкі медыятэксту выяўляецца шэраг прыёмаў, якія
кіруюць дзеяннямі і ўстаноўкамі аўтара. У сукупнасці гэтыя фактары
вызначаюць структуру рэлевантнасці паведамлення – у інтэрпрэтацыі
рэпрадуцэнта і перцэптыцы рэцыпіента. Веды, перакананні, устаноўкі
валоданне сітуацыяй, усе іншыя тыпы агульнай інфармацыі набыва-
юцца, выкарыстоўваюцца і змяняюцца ў розных сацыяльных кантэк-
стах. Журналіст як сацыяльны суб’ект пастаянна выражае гэтыя веды,
правярае і супастаўляе іх з ведамі іншых людзей.

Кагнітыўны аспект апрацоўкі дыскурсу заснаваны на ўзаемадзеянні
паміж рэпрэзентацыямі і сацыяльным вопытам, аперацыямі ў памяці. Стэ-
рэатыпныя, характэрныя для пэўнага грамадства сацыяльныя і прагма-
тычныя сітуацыі могуць утрымлівацца ў памяці ў форме сцэнарыяў такім
чынам, што носьбіты мовы маюць магчымасць узаемадзейнічаць не толькі
на вербальным узроўні, а і на сацыяльна адзначаным, паравербальным,
падзейным. Любы слоўны акт выступае ў такім разе як сацыяльнае (а
таксама як кагнітыўнае прагматычнае, ментальнае) дзеянне.

Заключэнне. Шлях, пройдзены ад вывучэння слова як моўнага зна-
ка да тэксту (складанай іерархіі вербальных адносін), вызначаецца ўстой-
лівай накіраванасцю да кагнітыўных сістэм, што спарадзіла новае ба-
чанне тэкставай арганізацыі ў падзейным аспекце, як «маўленне – са-
цыяльнае дзеянне», дыскурс. Гэтаму паспрыяў той факт, што грамад-
ства зрабіла новы віток у сваім развіцці. Электронная эпоха дае чалаве-
ку невядомы дагэтуль рэсурс – шырокія магчымасці перадаваць і пры-
маць інфармацыю, мець імгненны доступ да яе, дзе б яна не акумулява-
лася. Фізічная адлегласць ператвараецца ў нішто, свет становіцца «гла-
бальнай вёскай», нарастае вербальная актыўнасць, якая генерыруе гра-
мадзянскую пазіцыю, а адсюль і розныя яе праявы. Дыскурсная канцэп-
цыя вывучэння аб’ектаў дазваляе ўбачыць комплекснае ўладкаванне іх у
цесным адзінстве са знешнім светам, што прыводзіць да вывучэння каму-
нікатыўнага працэсу ва ўзаемасувязі кагнітыўных мікра- і макрастратэгій,
прэзентуючых сістэму рэчыўнага і абстрактнага свету.

We  consider  the  dichotomy text  /  discourse  as a  division  into  individuumnoe
education  and social  action, which  leads to  the study  of  the  communicative process  in
the  relationship of  cognitive and micro makrostrategy  representing presentation  system
corporeal  and  abstract  worlds.  It  is proposed  to experience  understanding of  modern
views on verbalistics from ancient rhetoric, stylistics, text linguistics to discourse analysis.

Keywords: text, discourse, verbalistics, style, rhetoric, discursive analysis of media,
journalistic  text  linguistics,  linguistics.


