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МЕДИАЛИНГВИСТИКА И РОЛЬ СТИЛИСТИКИ
В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВОГО ФАКТА
КАК СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Якасць інфармацыйнага адлюстравання залежыць ад ве-
дання фактараў, якія мацуюць сігніфікатыўны фон, ствара-
юць камунікатыўна ўплывовы эфект у тэксце. Менавіта ў 
такім ракурсе медыятэкст паўстае як своеасаблівая іерархія 
ведаў, як камунікатыўная з`ява, што забяспечвае кантакта-
ванне і мае сваёй задачай наладзіць творчае супрацоўніцтва, 
дыялог паміж журналістам і чытачом, слухачом, гледа-
чом, вэб-карыстальникам. Шляхі пошуку арганізацыі такога 
супрацоўніцтва вынікаюць з лінгвістычнай прыроды тэксту і яго 
функцыянальнай накіраванасці.

У 60—70 гг. ХХ ст. даследаванні ў галіне дыскурсу правод-
зяцца на мяжы граматыкі, стылістыкі і паэтыкі. Выдзяленне 
граматыкі тэксту ў якасці самастойнай дысцыпліны дазволіла 
прыйсці да, здаецца, парадаксальнай высновы: аналіз мовы 
не павінен абмяжоўвацца граматычным аналізам абстрактнай 
моўнай сістэмы, а аб'ектам навуковых цікавасцей можа стаць 
выкарыстанне мовы ў сацыяльным кантэксце. Нараджаюц-
ца дыскурсная тэорыя вывучэння мовы, кагнітыўныя тэорыя 
апрацоўкі дыскурса, што яскрава выражаецца ў лінгвістыцы 
тэксту і тэорыі маўленчых актаў.

З узрастаннем інтарэсу да псіхалінгвістыкі (70—80 гг. ХХ ст.) 
з’яўляюцца новыя мадэлі разумення звязанага тэксту, якія грун-
туюцца на даных дыскурснага аналізу. Дыскурс разумеецца ў 
якасці “праяўлення мовы як сацыяльна-псіхалагічнай сістэмы 
ў выглядзе эмпірычнага знака-тэксту, (г. зн. рэалізацыі тэксту ў 
маўленні) і ў той жа час аб’екту даследаванняў, накіраваных на 
стварэнне тэорыі выкарыстання мовы” (Сорокин 1985: 34).
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Калі падысці больш-менш асэнсавана да ўзнікнення 
дыскурс-тэорый на сучасным этапе, то можна выдзеліць тры 
асноўныя напрамкі іх дзеяння: уласналінгвістычны (З. Ха-
рыс, Н. Аруцюнава, Э. Бюісанс, Э. Бенвеніст), функцыянальны 
(стылістычныя спецыфіка плюс экспліцыраваная за ёй ідэалогія; 
М. Фуко, А. Грэймас, Ж. Дэрыд, Ю. Крысцева, М. Пешо) і 
метадалагічны (Ю. Хабермас).

У сувязі з гэтым узнікаюць розныя навукова арыентаваныя 
праяўленні дыскурсу як: тэксту ў розных яго аспектах (Р. Барт); 
звязанага маўлення (З. Харыс); актуалізаванага тэксту (ван 
Дэйк); кагерэнтнага тэксту (І. Белерт); сканструяванага гавора-
чым 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. Багданаў); 
разважання з мэтай знаходжання ісціны (Й. Хабермас).

Трэба думаць, што менавіта метадалагічны напрамак 
даў падставы для пашырэння сферы дыскурснага аналізу 
на міждысцыплінарныя галіны даследаванняў, якія грунту-
юцца на лінгвістычных тэндэнцыях другой паловы ХХ ст.: 
гіперсінтаксісе, тэорыі маўленчых актаў, кагніталогіі, прагматы-
цы, лінгвістычнай антрапалогіі.

Міждысцыплінарны напрамак, у якім вывучаецца ды-
скурс, а таксама адпаведны раздзел лінгвістыкі традыцый-
на называюць дыскурсным (дыскурсіўным) аналізам (dis-
courseanalysis), які непасрэдна звязваецца з такімі навукамі і 
навуковымі адгалінаваннямі, як камп’ютарная лінгвістыка і 
штучны інтэлект, псіхалогія, філасофія і логіка, сацыялогія, 
антрапалогія і этналогія, літаратуразнаўства і семіётыка, 
гісторыяграфія, тэалогія, юрыспрудэнцыя, педагогіка, тэорыя і 
практыка перакладу, камунікацыйныя даследаванні, паліталогія. 
Кожная з гэтых дысцыплін падыходзіць да вывучэння 
дыскурсу па-свойму, аднак несумненным з’яўляецца адно — 
абагульняе іх разгляд вербальнага знака (тэксту) як выразніка 
экстралінгвістычнай інфармацыі, што адкрываецца носьбіту 
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мовы не адразу, а пасля аператыўнай апрацоўкі, спасціжэння 
працэсаў спараджэння, разгортвання, праектавання і сацыяльнай 
карэляцыі яго зместу.

Заслугоўвае ўвагі азначэнне дыскурсу, дадзенае ўкраінскай 
даследчыцай Кацярынай Серажым: “Пад дыскурсам мы разумеем 
складаны сацыялінгвістычны феномен сучаснага камунікацыйнага 
асяроддзя, які, па-першае, дэтэрмінуецца (прама ці апасродкавана) 
яго сацыякультурнымі, палітычнымі, праг  матычна-сітуатыўнымі, 
псіхалагічнымі і іншымі (кан ста туючымі ці фонавымі) чыннікамі, 
па-другое, мае “бачную” — лінгвістычную (звязаны тэкст ці 
яго семантычна значны і сінтаксічна завершаны фрагмент) і 
“нябачную” — экстралінгвістычную (веды пра свет, думкі, 
устаноўкі, мэту адрасанта, неабходныя для разумення гэтага 
тэксту) структуру і, па-трэцяе, характарызуецца цэласнасцю 
свету, які “будуецца” ў працэсе разгортвання дыскурса як 
рэпрадуцэнтам (аўтарам), так і рэцыпіентам (слухачом, чытачом) 
(Серажим 2002: 13). Нягледзячы на пэўную ўскладненасць 
дэфінцыі, выразна праглядаюцца метадалагічныя падыходы 
да з'явы дыскурсіі — інтралінгвістычны і экстралінгвістычны, 
аб’яднаныя ў шмат кампанентнае “канструяванне” навакольнага 
свету. Да следчыца разглядае дыскурс з гледжання спараджэння, 
архітэктонікі і варыятыўнасці. Аналізуючы праявы палітычнага 
дыскурсу, зыходзіць з таго, што яго матэрыяльным прэзентан-
там з’яўляюцца газетна-публіцыстычныя тэксты і прысвечаныя 
палітыцы аратарскія прамовы, афіцыйныя тэксты на палітычную 
тэму; дакладна акрэслівае характарыстыкі мадэлі палітычнага 
дыскурсу, як: сфера выкарыстання, від практычнай дзейнасці, 
храналагічнасць, тып стратэгічнай камунікатыўнай мэты, харак-
тар інфармацыі. Правільна сцвярджаецца, што тэмпы развіцця 
мовазнаўства ў сусветным навуковым працэсе апераджаюць 
шматлікія навукі, як, напрыклад, псіхалогію: “Справа ў тым, што 
мовазнаўства здзейсніла метадалагічны прарыў значна раней за 
псіхалогію; сёння гэта дазваляе апошняй звярнуцца да аналізу 
дыскурсу як да мадэлі і метаду стварэння новай парадыгмы” (Се-
ражим 2002: 13).



242

Лінгвістыка атрымала новы стымул, новыя мэты для свай-
го паступовага ходу наперад — прыкладанне даследчых 
намаганняў да вывучэння моўнага кантактавання ў чалаве-
чым асяродку. Як раней уплыў філасофіі і псіхалогіі павяртаў 
лінгвістыку ў гуманітарны кантэкст, то цяпер ужо лінгвістычны 
аналіз становіцца часткаю філасофіі і псіхалогіі.

Дыскурс як іерархія ведаў, складаная камунікатыўная з’ява 
ў медыялінгвістыцы паўстае, можна казаць, у першародным і 
натуральным счапленні моўна-камунікатыўнага ўзаемадзеяння 
і выніку яго — СМІ ва ўсіх іх праяўленнях. Менавіта сродкі 
масавай інфармацыі перш-наперш кладуцца на прапанаваныя 
вучонымі розных пунктаў гледжання і навуковых цікавасцей 
мадэлі рэпрэзентацыі свету, у прыватнасці грамадскай думкі — 
магутнага фундатара палітычнага, эканамічнага, культура-
асветнага і сацыяльнага жыццёвага ўладкавання.

З’явы і працэсы жыццёвага ўладкавання грамадства най-
перш адлюстроўваюцца ў публіцыстычным маўленні, актыўна 
выражаюцца ў лексічных зменах, семантычных зрухах, з цягам 
часу адбіваюцца на прадуктыўнасці / непрадуктыўнасці дэрыва-
цыйных сродкаў, на граматычных інтэрпрэтацыях. Маўленчая 
дзейнасць журналіста наглядна прэзентуе меркаванне антыч-
ных філосафаў пра тое, што мова і жыццё ідуць разам і мова 
жыве па законах часу. Гэта, у сваю чаргу, дазваляе сучаснікам 
лаканічна дыягназаваць “анамальнасць” эпохі: дэфармацыя 
маўлення выклікае і дэфармацыю мыслення, скажэнне яго як на 
ідэалагічным, так і на побытным узроўні (Светана 1996: 54).

На сёння выразна прасочваюцца некаторыя маўленчыя 
асаблівасці як функцыянавання СМІ, так і выражэння імі 
камунікатыўных установак, інакш кажучы, інтэрпрэтаваных 
сацыяльных дзеянняў носьбітаў мовы. Мова медыя вылу-
чаецца сацыяльнай ацэначнасцю, у аснову якой кладзецца 
прынцып пеяратыўнасці пры маніпуляванні фактамі, што ад-
чужаюцца ад каштоўнасцей пабудаванага грамадства, і прын-
цып пеяратыўнасці пры ўхваленні “сваіх” вартасцей. Агуль-
най тэндэнцыяй слоўнай ацэначнасці становіцца, як і ў былыя 
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часы, завострана экспрэсіўная, стылістычна вульгарызаваная 
лексіка, накіраваная на выкрыццё “чужароднасці”, адпаведная 
камунікатыўным устаноўкам адрасата. Наглядным прыкладам 
могуць стаць “вечары” Уладзіміра Салаўёва, на якіх гучаць па-
грозы тыпу: Если будете орать, я подойду и по башке врежу 
так, что голосовые связки провалятся в пятую точку (Вечер с 
Владимиром Соловьевым, 19.12.2018) і інш.

Фактары тэкстаўтварэння і экстралінгвістыка журналісцкай 
дзейнасці выразным чынам люструюць камунікатыўнае 
лідарства стваральніка публіцыстычнага твора і разам з тым 
вызначаюць генезіс і анталогію яго арганізацыі. Працэс паз-
нання тэксту, яго вытворчасці, планавання, праектавання і 
разумення грунтуецца на асноўным пастулаце медыятэкста-
вай рэалізацыі — на цеснай звязанасці і замацаванасці за вер-
бальным актам сацыяльных 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 
кампазітаў, скіроўваючых яго на існасць, прызначанасць свай-
го існавання. Такімі камунікатыўнымі кампазітамі з’яўляюцца 
знешнелінгвістычныя фактары функцыянальнай накіраванасці 
медыя. Будуецца даволі складаная іерархія пераўтварэння 
індывідуальнага духоўнага прадукту, прапанаванага праз СМІ 
канкрэтнымі людзьмі, у прадукт грамадскі, калектыўны. Ме-
дыятэксты адрозніваюцца незвычайнай шырынёй тэматыкі, яны 
могуць датычыць любой тэмы, якая патрапіла ў цэнтр грамад-
скай увагі. Гэта натуральным чынам ўплывае на журналісцкае 
маўленне: узнікае неабходнасць уключаць спецыяльную лексіку, 
якая патрабуе тлумачэнняў, а калі і разгорнутых каментарыяў. 
З другога боку, шэраг тэм пастаянна знаходзяцца ў полі зро-
ку грамадскай увагі, і лексіка, якая адносіцца да гэтых тэм, 
набывае публіцыстычную афарбоўку. Фарміруецца пласт 
маўленчых адзінак, характэрных для публіцыстычнага тэксту, 
камунікатыўная прызначанасць якога спрыяе канструяванню 
своеасаблівага тэзаўруса. Апошні вызначаецца не жанрава і не 
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функцыянальна, 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 
азначанах межах. Выразным прыкладам апошняга можа стаць 
праекцыя на грамадскае ўладкаванне манеры паводзін і ладу 
жыцця медыяперсон, палітыкаў. Медыя выражаюць карэляцыі 
ўласна паводзін аб’екта інфармацыі і артэфактаў, г.зн. апра-
цаванага рэдактарам або аператарам і рэдактарам друкавана-
га тэксту або відэатэксту. Артэфакт даступны адрасату — гра-
мадству. Тое, што стаіць за такой апрацоўкай, застаецца для яго 
невядомым. Маўленчы імідж палітыка складаецца менавіта з 
артэфактаў, тады калі зыходная маўленчая падзея і іх першапа-
чатковая фіксацыя часта не бярэцца пад увагу. Сёння сітуацыя 
ўскладняецца тым фактам, што палітыкі маюць непасрэдны до-
ступ да мільённай аўдыторыі. Што з гэтага атрымліваецца, ба-
чым на прыкладзе камунікавання Дональда Трампа з 60 млн 
сваіх падпісчыкаў. Такім чынам, медыялінгвістыка як са-
мастойнае навуковае адгалінаванне пастулюе і акрэслівае 
экстралінгвістычную сутнасць дыскурсу СМІ і сацыяльных 
медыя, дазваляе разглядаць іх ў рамках каўзальна-генетычнай 
тэорыі ў якасці інфармацыйнага пакета, які мае сваю структур-
ную, сістэмную, іерархічную арганізацыю.

Медыялінгвістыка з'яўляецца па першааснове і па прадмеце 
свайго вывучэння сацыяльнай навукай. Шматстайнасць функ-
цый мовы ў грамадстве, цесная сувязь яе з мысленнем і дзей-
насцю чалавека робіць гнуткім узаемадзеянне мовазнаўства 
і журналістыкі з літаратуразнаўствам, антрапалогіяй, фі ла-
со фіяй і інш. навукамі. Высновы пазамоўнай прыроды ме-
дыятэксту ніяк не сведчаць пра тое, што маўленчую палітру 
журналісцкага твора можна даследаваць эклектычна, у адры-
ве ад лінгвістычнай пабудовы, заканамернасцей і тэндэнцый 
унутранага (інтралінгвістычнага) развіцця мовы. Характары-
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стыка анталагічных прымет паказвае на непарыўную сувязь, 
арганічную звязанасць вербальнага знака з першапрычынай 
свайго ўзнікнення — сацыяльным дзеяннем носьбіта мовы, 
якое не ўспрымаецца фрагментарна, а ёсць структурны кампа-
нент цэласнай сістэмы, глабальная макрастратэгія жыццёвага 
ўладкавання. Выдзяляецца дыхатамія экстралінгвістычнага і 
інтралінгвістычнага ў медыятэксце, першаму скадніку якой на-
даецца значна большая ўвага, чым у любым іншым тэксце, на-
прыклад, мастацкім. Экстралінгвістычная інфармацыя мастац-
кага тэксту звычайна падавалася ў канцэпцыях фонавых ведаў, 
гарызантальных кантэкстаў, рабіўся экстралінгвістычны камен-
тар, заснаваны на выяўленні гістарычнай шматпланавасці ма-
стацкага тэксту, прынцыпах каардынацыі агульнага і прыват-
нага, узаемаабумоўленасці і ўзаемазвязанасці формы і зместу. 
Іншымі словамі, тэкст пад даследчым вокам стыліста праходзіў 
дэкадзіроўку, дэшыфроўку закладзенай у ім гістарычна 
абумоўленай сацыяльнай інфармацыі. Менавіта такія пады-
ходы дазволілі падысці да вывучэння паэтычнага тэксту як 
культуралагічнага феномену, дзе тэкст паўстае як носьбіт 
кадзіраванай інфармацыі пра этна-псіхалагічны склад народа, 
якая можа даць адказы на пытанні аб законах яго вытворчасці, 
спецыфіцы праектавання асноўных нацыянальных канцэптаў на 
рэцыпіента, планаванні нейтральных тэкстаў, г.зн. ідэалагічна 
неактуальных, і рэканструкцыі ідэалагічна адзначаных тэкстаў.
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