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Усякі	медыятэкст	ствараецца	з	пэўнай	мэтай	і	разлічаны	на	пэўную	
аўдыторыю	(мае	чытацкі	адрас).	Ён	уяўляе	сабой	групу	чытачоў,	якая	
ўплывае	на	змест	і	форму	тэкстаў,	адрасаваных	ёй.	Уздзеянне	аўдыторыі	
на	журналісцкую	працу	вялікае:	паколькі	«ў	кожным	канкрэтным	тэксце	
свой	адрасат»	[1,	с.	22],	то	свядома	ці	падсвядома	журналіст	арыентуец
ца	на	гэтага	адрасата,	суадносіць	з	ім	змест	публікацыі,	а	са	зместам	так
сама	–	ментальныя	ўласцівасці	рэцыпіентаў	[гл.	2,	с.	87].	І	гэта	лагічна,	
што	 змястоўная	 напоўненасць	 медыятэксту	 і	 ўвасабленне	 зместу	 ў	
пэўную	форму,	стварэнне	пэўнай	лінгвістычнай	рэальнасці	непасрэдна	
залежаць	ад	чытацкага	адраса	матэрыялу.	Як	адзначае	А.	М.	Андрэеў,	
існуе	светапогляд	аўтара	і	светапогляд	чытача,	прытым	чытач	не	можа	
ведаць	думак	аўтара	і	дэкадзіруе	тэкст	непасрэдна	праз	лінгвістычную	
рэальнасць	[гл.	3,	с.	36].	І	калі	яна	пабудавана	адэкватна,	то	і	змест,	ува
соблены	ў	адэкватную	форму,	будзе	празрысты	для	чытачоў.	Гэта	пра
цуе	з	усімі	медыяматэрыяламі,	якія	складаюць	выданне,	а	яно,	у	сваю	
чаргу,	мае	агульны	чытацкі	адрас.	Вось	чаму	журналісту	так	важна	ары
ентавацца	на	аўдыторыю,	для	якой	ён	піша.

У	 рамках	 даследавання	 змястоўная	 напоўненасць	 канфесійных	
медыятэкстаў	 суадносіцца	 з	 іх	 чытацкім	 адрасам.	 Эмпірычным	матэ
рыялам	 выбраны	медыятэксты	канфесійнай	перыёдыкі	Беларусі.	 Гэта	
часопіс	 «Ступени»	 (Беларуская	 Праваслаўная	 Царква),	 часопіс	 «Ды-
ялог»	 (Рымскакаталіцкая	 Царква	 ў	 Беларусі)	 і	 часопіс	 «Благодать»	
(Аб’яднаная	 царква	 хрысціян	 веры	 евангельскай	 (ХВЕ)	 у	 Рэспубліцы	
Беларусь).	У	 сваіх	 звычайных	нумарах	 яны	не	 змяшчаюць	 звестак	 аб	
чытацкім	 адрасе.	 Па	 ўсім	 атрымоўваецца,	 што	 яны	 масавыя.	 Але	 як	
яны	пазіцыянуюць	самі	сябе?	Для	каго	працуюць?	Хто	для	 іх	масавы	
чытач?	Бачыцца	мэтазгодным	звярнуцца	да	місіі	СМІ	як	да	«асноўнай	
мэты	 арганізацыі,	 імкненне	 да	 дасягнення	 якой	 напаўняе	 дзейнасць	
арганізацыі	 асаблівым	 сэнсам»	 [4,	 с.	 8],	 а	 медыятэксты,	 адпаведна,	 –	
асаблівым	зместам	з	разлікам	на	пэўную	аўдыторыю.

На	 афіцыйных	 сайтах	 паданалізных	 СМІ	 («Благодать»:	 https://xn
b1agz2ae.xn90ais/pressa/zhurnal_blagodat?page=11,	 «Дыялог»:	 https://
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www.dialog1994.by/chernovik2/)	і	ў	спецыялізаваных	нумарах	(«Ступе
ни»:	№	4	‘20)	знаходзім	наступную	інфармацыю:

«Мы… боремся с широко распространенным мифом о том, что 
верующие – это люди неинтересные и закомплексованные, стандартно 
мыслящие и прекрасно чувствующие себя только в церковном здании… 
Но живые свидетельства, основанные на реальных событиях, говорят 
о другом: человек, рождённый во Христе и свободный от греха, 
способен на многое. Он может быть сильным и смелым, успешным и 
по-настоящему счастливым… Хотите присоединиться к числу тех, 
кто сегодня с радостью живет по Божьим заповедям?»	(«Благодать»);

«Мэта… несці слова Евангелля людзям, ісці разам з імі па дарозе 
штодзённага жыцця ў пошуках Бога… Мы… прапануем ім дыялог – з 
Богам і чалавекам, іншымі канфесіямі і рэлігіямі, з іншымі культурамі 
і традыцыямі. На старонках часопіса чытач заўжды знойдзе Слова 
Свяцейшага Айца, навіны з жыцця Каталіцкага Касцёла на Беларусі 
і ў свеце, духоўныя разважанні, артыкулы з гісторыі Касцёла і 
хрысціянскай культуры, расказы пра святыя мясціны і святых, 
асноўныя хрысціянскія святы, гісторыі жыцця вернікаў і шмат іншага, 
што складае наш духоўны скарб»	(«Дыялог»);

«На дзейнасць па стварэнні часопіса… натхняла больш за ўсё думка 
пра місію Царквы да маладых людзей, нашых равеснікаў, студэнтаў 
свецкіх вышэйшых навучальных устаноў. <…> “Ступені”… павінны 
былі стаць тым выданнем, на старонках якога, мы – праваслаўныя 
студэнты-семінарысты – паспрабуем гаварыць на зразумелай нашым 
равеснікам мове пра тыя тэмы царкоўнага жыцця і веравучэння, якія іх 
найбольш цікавяць»	(«Ступени»).

Пасля	азнаямлення	з	місіяй	кожнага	выдання	і	разгляду	іх	нумароў	
становіцца	 зразумелым,	 што	 канфесійныя	 часопісы	 заяўляюць	 свой	
чытацкі	адрас	шырэйшым	у	параўнанні	з	тым,	які	ён	ёсць	у	адпаведнасці	
з	іх	змястоўнай	напоўненасцю.

«Благодать»,	калі	абапірацца	на	місію,	імкнецца	быць	цікавым	вы
даннем	з	жыццёвымі	гісторыямі	і	стаць	пляцоўкай	не	толькі	для	сама
выражэння	 вернікаў,	 але	 і	 для	прыцягнення	 ў	 царкву	 людзей.	Прабле
ма	тут	паўстае	наступная:	лінгвістычная	рэальнасць	большасці	тэкстаў	
даволі	складаная,	асабліва	для	моладзі,	і	неадназначная	для	чытачоў	не	
гэтай	канфесійнай	 супольнасці	 (нават	 субкультуры)	ці	 людзей,	 якія	не	
падзяляюць	погляды	ніякай	канфесіі.	«Кто-то поделился любопытным 
наблюдением: когда христианина посещает Дух Святой – это слышно – 
он начинает говорить на иных языках!»	(«Благодать»,	№	6	‘20).	І	далей	
ніякіх	тлумачэнняў	не	прыводзіцца.	Цяжка	ўявіць,	што	чалавек	–	не	пра

тэстант	і	не	багаслоў	ведае,	што	«иные	языки»	–	гэта	не	замежныя	мовы	
ці	нейкі	іншы	феномен,	а	праяўленне	аднаго	з	дароў	Святога	Духу,	прак
тыка,	прынятая	ў	ХВЕ	 (гласалалія).	Адпаведна,	пры	такой	 змястоўнай	
напоўненасці	медыятэкстаў	 (а	намі	быў	прыведзены	толькі	 адзін	пры
клад)	чытацкая	аўдыторыя	не	вельмі	пашырыцца,	бо	тое,	што	цяжка	зра
зумелае,	ці	незразумелае,	ці	можа	напужаць,	адштурхоўвае	ад	чытання;

У	 «Дыялогу»	 назіраем	 іншую	 праблему:	 рэальная	 змястоўная	
напоўненасць	часопіса	разыходзіцца	з	прапісанай	у	місіі	ў	той	частцы,	
дзе	на	яго	старонках	чытачу	прапануецца	дыялог	з	іншымі	канфесіямі	
і	рэлігіямі,	але	знайсці	гэты	дыялог	аказваецца	вельмі	цяжка.	Адпавед
на,	 патэнцыяльную	 частку	 аўдыторыі	 –	 хаця	 б	 прадстаўнікоў	 іншых	
канфесій	і	рэлігій,	якія	маглі	б	зацікавіцца	такім	міжканфесійным	дыя
логам,	–	часопіс	губляе;

«Ступени»	 таксама	 выклікаюць	 пытанні	 ва	 ўзаемадзеянні	 з	 чы
тачамі.	 Заяўлена,	што	 аўтары	пішуць	 на	 тэмы,	 цікавыя	 сучасным	ма
ладым	 людзям	 –	 студэнтам	 свецкіх	 вышэйшых	 навучальных	 устаноў.	
Гэта,	у	сваю	чаргу,	патрабуе	жывой	камунікацыі	з	аўдыторыяй,	правя
дзення	сацыялагічных	даследаванняў,	а	не	толькі	здагадак	рэдакцыі	пра	
інтарэсы	моладзі	(калі	яно	так).

Такім	 чынам,	 пашырэнне	 чытацкага	 адраса	 канфесійных	 перыя
дычных	выданняў	Беларусі	патрабуе	цяпер	добрага	ведання	наяўнай	і	
патэнцыяльнай	 аўдыторыі,	 найбольш	 блізкіх	 ёй	 каналаў	 камунікацыі	
(яны	 патрабуюць	 асобнага	 даследавання).	 Акрамя	 таго,	 ёсць	 сэнс	 у	
пэўнай	мадэрнізацыі	змястоўнай	напоўненасці	часопісаў,	да	чаго	шмат	
прадстаўнікоў	канфесійнай	журналістыкі	пакуль	проста	не	 гатовыя,	у	
тым	ліку	ў	сілу	сваіх	рэлігійных	уяўленняў	і	традыцыйнай	журналісцкай	
практыкі.	 Адсюль	 выцякае,	 што	 праблема	 выходзіць	 за	 межы	 тэорыі	
журналістыкі	і	знаходзіцца	ў	сферы	рэлігійнай	псіхалогіі	і	патрабуе	да
лейшага	дэталёвага	вывучэння.

Бібліяграфічныя спасылкі
1.	 	Карповіч М.	Тэкставая	творчасць	у	журналістыцы.	Фактары	абумоўленасці	//	

Журналістыка2010:	 стан,	 праблемы	 і	 перспектывы:	 матэрыялы	 12й	
Міжнар.	навук.практ.	канф.,	Мінск,	8–9	снеж.	2010	г.	/	рэдкал.:	С.	В.	Дубовік	
(адк.	рэд.)	[і	інш.].	Мінск:	БДУ,	2010.	С.	20–23.

2.	 	Зелянко С. В.	Методыка	рэдагавання:	вучэб.метад.	комплекс.	Мінск:	БДУ,	2017.	88	с.
3.	 	Андреев А. Н.	 Лекции	 по	 теории	 литературы.	 Целостный	 анализ	 литера

турного	 произведения	 [Электронный	 ресурс].	 Минск,	 2012.	 148	 с.	 URL:	
https://elib.bsu.by/handle/123456789/14157	(дата	обращения:	01.09.2021).

4.	 	Дзялошинский И. М. Концепция	современного	периодического	издания.	М.:	
МедиаМир,	2012.	343	с.



Медыялінгвістыка  і рэдагаванне                                                                                                                                     369368                                                                                                         Журналістыка-2021

www.dialog1994.by/chernovik2/)	і	ў	спецыялізаваных	нумарах	(«Ступе
ни»:	№	4	‘20)	знаходзім	наступную	інфармацыю:
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