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[3,	с.	107].	Активизация	в	медиадискурсе	префиксоида евро-	отражает	
подвижность	деривационных	процессов	в	современном	русском	языке	и	
выступает	маркером	социально	и	политически	значимых	событий,	оце
ночность	которых	связана	с	установкой	автора	на	критический	анализ	
действительности	через	лингвокреативное	приращение	имплицитного	
смысла.	
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У	 дакладзе	 аналізуецца	 ўжыванне	 журналістамі	 рэспубліканскай	
газеты	«Культура»	суб’ектных	займеннікаў	я	і	мы	і	іх	дэскрыптыўных	
і	 нулявых	 карэлятаў	 у	 функцыі	 самарэферэнцыі.	 Мэта	 –	 даць	
прагматычную	 інтэрпрэтацыю	 варыянтам	 аўтарэферэнцыі	 з	 пункту	
гледжання	 прафесійнай	маўленчай	 і	 дыскурсіўнай	 дзейнасці	 аўтараў
журналістаў.	Матэрыял	для	назіранняў	склаў	адзін	выпуск	газеты	–	№	3	
(922),	датаваны	16.01.2010	–	22.01.2010.	Разгледзім,	як	у	медыятэкстах	
«Культуры»	 ажыццяўляюцца	 рэферэнцыяльны	 выбар,	 пад	 уздзеяннем	
якіх	фактараў	і	з	якой	прагматычнай	устаноўкай.

Часцей	 за	 ўсё	мы	 сутыкаемся	 з	 рэдукаванай	 аўтарэферэнцыяй	 без	
суб’ектнага	займенніка	–	толькі	праз	асабовыя	канчаткі	дзеяслова	і	кан
тэкст:	 	Адзначу і вельмі стройную канцэпцыю сёлетняга фестывалю;	
Памятаю, гады тры таму знайшла даволі ўдалы сайт… Функцыя	
самапазначэння	 аўтара	 размяркоўваецца	 на	 лексічныя	 і	 сінтаксічныя	
адзінкі,	што	выступаюць	сродкамі	выражэння	кваліфікатыўных	модус
ных	катэгорый:	Па-сучаснаму стала выглядаць і фае…; Таму і звяр-
нуцца да яго сёння, каб прааналізаваць змены, не змагла;	На жаль, 
вытворцы з краін былога СССР … пакуль не прапануюць стэрэасту-
жак на лічбавых носьбітах;	Асобнай радасцю ў спектаклі стала ра-
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бота сцэнографа.	Аўтар	у	такіх	выказваннях	выступае	як	назіральнік,	
суб’ект	 меркавання	 і	 ўспамінаў,	 аксіялагічнага	 стаўлення,	 носьбіт	
пачуццяў	і	пад.	Камунікатыўны	прыярытэт	аўтара	змякчаецца	праз	гра
матычную	 транспазіцыю	 (ад	 першай	 асобы	 да	 абагульняючай	 другой	
або	безасабовасці	 і	пасіўных	канструкцый):	Калі прыгледзецца больш 
пільна да самога твора, становіцца відавочна, што ў ім няма як тако-
га падзелу…;	Асабліва гэта адчувальна, калі сутыкаешся з «жывым» 
палатном і бачыш яго пасля ў штучным, «закансерваваным», варыян-
це.	Аўтар	падымаецца	над	уласным,	прыватным,	выступае	ад	імя	ўсіх	
удзельнікаў	падзеі	або	залучае	чытачоў	у	эпістэмічны	працэс,	адначасо
ва	падвышае	аб’ектыўнасць	сваіх	слоў:	Немагчыма было не заўважыць, 
наколькі тонка і дакладна працуюць мастакі з тонамі; Можна знайсці 
ў Сеціве пляцоўкі, якія аб’ядноўваюць некалькіх творцаў; Спачатку 
ад такой колькасці адначасовых прапаноў можна было і разгубіцца.	
Параўнайце:	 я заўважыў; я разгубіўся.	 Такая	 «суб’ектыўная	 мадаль
насць	 журналісцкага	 тэксту,	 ці	 аўтарская	 мадальнасць,	 –	 гэта	 выра
жэнне	 ў	 тэксце	 адносін	 аўтара	 да	 інфармацыі,	 яго	 канцэпцыя,	 пункт	
гледжання,	яго	каштоўнасныя	арыентацыі,	сфармуляваныя	спецыяльна	
дзеля	рэцэпцыі	іх	чытачом»	[1,	с.	248].

Журналісты	актыўна	карыстаюцца	магчымасцямі	так	званай	поўнай	
аўтарэферэнцыі	з	дапамогай	назоўніка	ці	субстантыўнага	спалучэння.	У	
навінных	тэкстах	ужываецца	функцыянальная	назва	карэспандэнт «К»,	
з	дапамогай	якой	аўтар	пазначае	сваю	ролю	рэцыпіента	 інфармацыі	ў	
камунікатыўным	 працэсе:	 	 Як растлумачылі карэспандэнту «К» ва 
УП «Кінавідэапракат Мінгарвыканкама», гэтая сістэма «пасіўнага» 
лічбавага стэрэа – самая распаўсюджаная ў краінах Еўропы.	 Такім	
чынам	 падкрэсліваецца,	 што	 інфармацыя	 была	 атрымана	 менавіта	
журналістам,	 які	 напісаў	 тэкст,	 ускосна	 пацвярджаецца	 даставернаць	
звестак	і	нават	у	пэўным	сэнсе	пазначаецца	аўтарскае	права	журналіста:	
І, як распавёў карэспандэнту «К» старшыня Беларускага саюза 
мастакоў Уладзімір Савіч, у хуткім часе … павінен з’явіцца сайт 
гэтага грамадскага аб’яднання.	 Пазначаныя	 прагматычныя	 эфекты	
становяцца	відавочнымі,	калі	элімінаваць	з	выказвання	самаабазначэнне	
аўтара:	 семантычны	 змест	 захаваецца,	 а	 змены	 будуць	 адчувальнымі	
для	прагматычнага	фокусу	–	у	сувязі	з	«паніжэннем»	камунікатыўнага	
статусу	 аўтара	 [2].	 Замест	 прамой	 рэферэнцыі	 да	 аўтара	 тэксту	
метанімічна	 ўжываецца	 скарочаная	 назва	 газеты,	 што	 падкрэслівае	
калектыўны	 характар	 дзейнасці	 рэдакцыі,	 адзінства	 рэдакцыйнай	
палітыкі:	 Па адказ на гэтае пытанне «К» звярнулася да галоўнага 

рэжысёра гарадскога Цэнтра культуры і дасугу Тамары Залешчанка;	
Як распавяла «К» загадчык літаратурна-драматычнай часткі тэатра 
Святлана Дашкевіч...

У	выказваннях	з	рэдукаванай	аўтарэферэнцыяй,	сродкам	рэалізацыі	
якой	 выступае	 суб’ектны	 займеннік,	 лексема	 мы	 значна	 пераважае	
над	 лексемай	 я.	 Журналісты	 выкарыстоўваюць	 займеннік	 мы	 ў	
вельмі	 шырокім	 рэпертуары	 яго	 значэнняў,	 у	 тым	 ліку	 нерэферэнтна	
і	 канцэптуальна	 [3]	 –	 з	 актуалізацыяй	 якаснаацэначных	 сэнсаў:	 ‘усе	
людзі’,	‘беларуская	дзяржава’,	‘беларускі	народ’,	‘рэдакцыя’,	‘рэальныя	
і	патэнцыяльныя	ўдзельнікі	пэўнай	сітуацыі’	і	інш.	Напрыклад:	І што 
трэба зрабіць, каб і ў галіне эстрады мы былі «наперадзе планеты 
ўсёй»?;	Праходзячы па залах музея, мы бачым творы, з якіх на нас 
глядзіць мінуўшчына;	Тады ж прайшло закрыццё выстаўкі «Песня пра 
долю», якая, як мы паведамлялі ўжо, стваралася ў рамках культурна-
адукацыйнага праекта.	 На	 першы	 план	 выходзіць	 модус	 аўтара,	
звязаны	 з	 яго	 жаданнем	 ідэнтыфікаваць	 сябе	 з	 некаторай	 групай	
асоб,	 з	 яго	 самаацэнкай	 у	 межах	 некаторага	 калектыву,	 з	 жаданнем	
аўтара	 заахвоціць	 чытача	 да	 эпістэмічнай	 і	 ацэначнай	 дзейнасці.	 Да	
займенніка	 я журналісты	 звяртаюцца	 значна	 радзей	 –	 калі	 апісваюць	
эмацыянальна	моцныя	 ўспаміны	 і	 ўласныя	 ўзрушальныя	 ўражанні	 ад	
падзеі:	З творчасцю Арлена Міхайлавіча я ўпершыню пазнаёміўся яшчэ 
ў сярэдзіне 1960-х, калі ён праілюстраваў купалаўскія «Тры паэмы». І 
вось тады я зразумеў, што Кашкурэвіч – вялікі майстар рамантычнай 
ілюстрацыі.	Звычайна	актыўнае	я	–	гэта	і	прыкмета	ідыястылю	аўтара,	
і	спецыфіка	жанравай	формы,	і	патрабаванне	ўзнятай	тэмы.

Такім	 чынам,	 аўтары	 прааналізаваных	 тэкстаў	 часцей	 пазбягаюць	
прамых	 пазначэнняў	 сваёй	 асобы,	 а	 неабходную	 аўтарэферэнцыю	
ажыццяўляюць	 імпліцытна	 і	 ўскосна.	 Нават	 у	 тэкстах	 рэпартажнага	
характару	пранамінальная	суб’ектыўнасць	паніжана.	Да	фактараў,	што	
ўплываюць	 на	 рэферэнцыяльны	 выбар,	 можна	 аднесці	 прафесійна
дыскурсіўныя,	 тэматычнажанравыя,	 ідыястылёвыя	 з’явы.	 Агульная	
тэндэнцыя	 газеты	 «Культура»	 –	 нявызначанасць	 або	 абагульненасць	
рэферэнцыі	 ў	 тых	 выпадках,	 калі	 гэта	 датычыць	 аўтара	 тэксту.	
Журналісты	 не	 вагаюцца	 паміж	 аб’ектыўнасцю	 і	 суб’ектыўнасцю,	
аддаючы	несумненную	перавагу	першаму.	Чым	больш	ты	«адкрываеш»	
сябе,	 тым	 больш	 адказнай	 становіцца	 твая	 роля.	 І	 менавіта	 тады	 ты	
правакуеш	 чытачоў	 на	 дыялог,	 бо	 гэты	 дыялог	 можа	 быць	 толькі	 на	
суб’ектсуб’ектнай	аснове.	Сёння	ж	мы	часта	сустракаемся	з	тым,	што	
чытачы	 ўспрымаюць	 матэрыял,	 але	 не	 цікавяцца	 асобай	 аўтара.	 Каб	
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бота сцэнографа.	Аўтар	у	такіх	выказваннях	выступае	як	назіральнік,	
суб’ект	 меркавання	 і	 ўспамінаў,	 аксіялагічнага	 стаўлення,	 носьбіт	
пачуццяў	і	пад.	Камунікатыўны	прыярытэт	аўтара	змякчаецца	праз	гра
матычную	 транспазіцыю	 (ад	 першай	 асобы	 да	 абагульняючай	 другой	
або	безасабовасці	 і	пасіўных	канструкцый):	Калі прыгледзецца больш 
пільна да самога твора, становіцца відавочна, што ў ім няма як тако-
га падзелу…;	Асабліва гэта адчувальна, калі сутыкаешся з «жывым» 
палатном і бачыш яго пасля ў штучным, «закансерваваным», варыян-
це.	Аўтар	падымаецца	над	уласным,	прыватным,	выступае	ад	імя	ўсіх	
удзельнікаў	падзеі	або	залучае	чытачоў	у	эпістэмічны	працэс,	адначасо
ва	падвышае	аб’ектыўнасць	сваіх	слоў:	Немагчыма было не заўважыць, 
наколькі тонка і дакладна працуюць мастакі з тонамі; Можна знайсці 
ў Сеціве пляцоўкі, якія аб’ядноўваюць некалькіх творцаў; Спачатку 
ад такой колькасці адначасовых прапаноў можна было і разгубіцца.	
Параўнайце:	 я заўважыў; я разгубіўся.	 Такая	 «суб’ектыўная	 мадаль
насць	 журналісцкага	 тэксту,	 ці	 аўтарская	 мадальнасць,	 –	 гэта	 выра
жэнне	 ў	 тэксце	 адносін	 аўтара	 да	 інфармацыі,	 яго	 канцэпцыя,	 пункт	
гледжання,	яго	каштоўнасныя	арыентацыі,	сфармуляваныя	спецыяльна	
дзеля	рэцэпцыі	іх	чытачом»	[1,	с.	248].

Журналісты	актыўна	карыстаюцца	магчымасцямі	так	званай	поўнай	
аўтарэферэнцыі	з	дапамогай	назоўніка	ці	субстантыўнага	спалучэння.	У	
навінных	тэкстах	ужываецца	функцыянальная	назва	карэспандэнт «К»,	
з	дапамогай	якой	аўтар	пазначае	сваю	ролю	рэцыпіента	 інфармацыі	ў	
камунікатыўным	 працэсе:	 	 Як растлумачылі карэспандэнту «К» ва 
УП «Кінавідэапракат Мінгарвыканкама», гэтая сістэма «пасіўнага» 
лічбавага стэрэа – самая распаўсюджаная ў краінах Еўропы.	 Такім	
чынам	 падкрэсліваецца,	 што	 інфармацыя	 была	 атрымана	 менавіта	
журналістам,	 які	 напісаў	 тэкст,	 ускосна	 пацвярджаецца	 даставернаць	
звестак	і	нават	у	пэўным	сэнсе	пазначаецца	аўтарскае	права	журналіста:	
І, як распавёў карэспандэнту «К» старшыня Беларускага саюза 
мастакоў Уладзімір Савіч, у хуткім часе … павінен з’явіцца сайт 
гэтага грамадскага аб’яднання.	 Пазначаныя	 прагматычныя	 эфекты	
становяцца	відавочнымі,	калі	элімінаваць	з	выказвання	самаабазначэнне	
аўтара:	 семантычны	 змест	 захаваецца,	 а	 змены	 будуць	 адчувальнымі	
для	прагматычнага	фокусу	–	у	сувязі	з	«паніжэннем»	камунікатыўнага	
статусу	 аўтара	 [2].	 Замест	 прамой	 рэферэнцыі	 да	 аўтара	 тэксту	
метанімічна	 ўжываецца	 скарочаная	 назва	 газеты,	 што	 падкрэслівае	
калектыўны	 характар	 дзейнасці	 рэдакцыі,	 адзінства	 рэдакцыйнай	
палітыкі:	 Па адказ на гэтае пытанне «К» звярнулася да галоўнага 

рэжысёра гарадскога Цэнтра культуры і дасугу Тамары Залешчанка;	
Як распавяла «К» загадчык літаратурна-драматычнай часткі тэатра 
Святлана Дашкевіч...

У	выказваннях	з	рэдукаванай	аўтарэферэнцыяй,	сродкам	рэалізацыі	
якой	 выступае	 суб’ектны	 займеннік,	 лексема	 мы	 значна	 пераважае	
над	 лексемай	 я.	 Журналісты	 выкарыстоўваюць	 займеннік	 мы	 ў	
вельмі	 шырокім	 рэпертуары	 яго	 значэнняў,	 у	 тым	 ліку	 нерэферэнтна	
і	 канцэптуальна	 [3]	 –	 з	 актуалізацыяй	 якаснаацэначных	 сэнсаў:	 ‘усе	
людзі’,	‘беларуская	дзяржава’,	‘беларускі	народ’,	‘рэдакцыя’,	‘рэальныя	
і	патэнцыяльныя	ўдзельнікі	пэўнай	сітуацыі’	і	інш.	Напрыклад:	І што 
трэба зрабіць, каб і ў галіне эстрады мы былі «наперадзе планеты 
ўсёй»?;	Праходзячы па залах музея, мы бачым творы, з якіх на нас 
глядзіць мінуўшчына;	Тады ж прайшло закрыццё выстаўкі «Песня пра 
долю», якая, як мы паведамлялі ўжо, стваралася ў рамках культурна-
адукацыйнага праекта.	 На	 першы	 план	 выходзіць	 модус	 аўтара,	
звязаны	 з	 яго	 жаданнем	 ідэнтыфікаваць	 сябе	 з	 некаторай	 групай	
асоб,	 з	 яго	 самаацэнкай	 у	 межах	 некаторага	 калектыву,	 з	 жаданнем	
аўтара	 заахвоціць	 чытача	 да	 эпістэмічнай	 і	 ацэначнай	 дзейнасці.	 Да	
займенніка	 я журналісты	 звяртаюцца	 значна	 радзей	 –	 калі	 апісваюць	
эмацыянальна	моцныя	 ўспаміны	 і	 ўласныя	 ўзрушальныя	 ўражанні	 ад	
падзеі:	З творчасцю Арлена Міхайлавіча я ўпершыню пазнаёміўся яшчэ 
ў сярэдзіне 1960-х, калі ён праілюстраваў купалаўскія «Тры паэмы». І 
вось тады я зразумеў, што Кашкурэвіч – вялікі майстар рамантычнай 
ілюстрацыі.	Звычайна	актыўнае	я	–	гэта	і	прыкмета	ідыястылю	аўтара,	
і	спецыфіка	жанравай	формы,	і	патрабаванне	ўзнятай	тэмы.

Такім	 чынам,	 аўтары	 прааналізаваных	 тэкстаў	 часцей	 пазбягаюць	
прамых	 пазначэнняў	 сваёй	 асобы,	 а	 неабходную	 аўтарэферэнцыю	
ажыццяўляюць	 імпліцытна	 і	 ўскосна.	 Нават	 у	 тэкстах	 рэпартажнага	
характару	пранамінальная	суб’ектыўнасць	паніжана.	Да	фактараў,	што	
ўплываюць	 на	 рэферэнцыяльны	 выбар,	 можна	 аднесці	 прафесійна
дыскурсіўныя,	 тэматычнажанравыя,	 ідыястылёвыя	 з’явы.	 Агульная	
тэндэнцыя	 газеты	 «Культура»	 –	 нявызначанасць	 або	 абагульненасць	
рэферэнцыі	 ў	 тых	 выпадках,	 калі	 гэта	 датычыць	 аўтара	 тэксту.	
Журналісты	 не	 вагаюцца	 паміж	 аб’ектыўнасцю	 і	 суб’ектыўнасцю,	
аддаючы	несумненную	перавагу	першаму.	Чым	больш	ты	«адкрываеш»	
сябе,	 тым	 больш	 адказнай	 становіцца	 твая	 роля.	 І	 менавіта	 тады	 ты	
правакуеш	 чытачоў	 на	 дыялог,	 бо	 гэты	 дыялог	 можа	 быць	 толькі	 на	
суб’ектсуб’ектнай	аснове.	Сёння	ж	мы	часта	сустракаемся	з	тым,	што	
чытачы	 ўспрымаюць	 матэрыял,	 але	 не	 цікавяцца	 асобай	 аўтара.	 Каб	
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было	 інакш,	 павінна	 быць	 адкрытая	 публіцыстыка	 –	 у	 пэўным	 сэнсе	
завостраная,	 тэндэнцыйная,	 у	 якой	 выразна	 адчуваецца	 непаўторны	
аўтарскі	почырк	публіцыста.
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Современные	 медиа	 пестрят	 яркими	 заголовками,	 напоминающими	
такой	 речевой	 жанр,	 как	 ярмарочная	 закличка.	 Это	 броские	 многообе
щающие	 заголовки,	 рассчитанные	 на	 мгновенное	 привлечение	 внима
ния	читателя	с	помощью	апелляции	к	низовым	интересам,	намеренной	
эпатажности	 высказывания,	 рекламирования	 чегото	 таинственного	 и	
неизведанного.	Именно	такие	заголовкианонсы,	обеспечивающие	беско
нечную	навигацию	в	интернетпространстве,	получают	все	большее	рас
пространение	на	просторах	Сети.	Они,	как	на	удочку,	ловят	ничего	не	по
дозревающую	жертву,	обеспечивая	тем	самым	просмотр	информационно	
пустых,	шлаковых	сайтов	(создаваемых	в	первую	очередь	для	сокрытия	
рекламных	ссылок	на	сайты	коммерческих	компаний)	[1,	с.	21–32].

Такое	явление	получило	название	кликбейтов	и	в	связи	с	широким	
распространением	его	во	всем	мире	сейчас	вызывает	неподдельный	ин
терес	ученых	из	разных	уголков	света	[2;	3,	с.	23–28;	4,	с.	541–547;	5,	
с.	131–140;	6,	с.	6–10;	7,	с.	379–386;	8,	с.	197–212].	В	рамках	данной	ста
тьи	мы	попробуем	предложить	классификацию	кликбейтов,	апеллирую
щих	к	сфере	смешного,	а	также	проанализировать	отдельные	примеры	
и	выявить	эффекты,	создаваемые	такими	заголовками.


