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оценочность.	 Мы	 полагаем,	 что	 авторизация	 как	 модусная	 категория	
должна	 присутствовать	 в	 журналистском	 тексте,	 т.	 к.	 «предполагает	
квалификацию	 источника	 излагаемой	 информации;	 иначе	 говоря,	
автор	обязан,	сообщая	информацию,	квалифицировать	ее	как	свою	или	
чужую,	вопервых,	и	по	способу	ее	получения,	вовторых»	[3,	с.	35].	Что	
касается	персуазивности,	 то	она	призвана	квалифицировать	информа
цию	«со	стороны	ее	достоверности,	но	не	объективной,	а	с	точки	зрения	
говорящего,	иначе	говоря,	персуазивность	есть	уверенность	или	неуве
ренность	автора	в	достоверности	издаваемой	им	информации»	[3,	с.	37].	
Оценочность	–	факультативная	модусная	категория,	семантика	которой	
сводится	к	позитивному	или	негативному	отношению	автора	к	объек
тивному	(диктумному)	содержанию	высказывания	[3].	

Таким	 образом,	 анализ	 модусных	 категорий	 в	 организации	 совре
менных	 медиатекстов	 актуален	 и	 призван	 помочь	 авторам	 поновому	
взглянуть	на	коммуникативные	возможности	собственных	текстов.
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Усё	 больш	 відэахостынгі	 становяцца	 папулярнымі	 пляцоўкамі	 для	
задавальнення	камунікатыўных	патрэб	соцыуму.	Адсюль	узрастае	роля	
маўленчай	культуры	карыстальнікаў	інтэрнэту	з	гледжання	рэалізацыі	
масавай	і	міжасобаснай	камунікацыі.	Калі	ў	традыцыйнай	журналісты
цы	існавала	такое	паняцце,	як	кантамінацыя	стыляў,	пад	чым	разумелася	
актыўнае	пранікненне	маўленчых	сродкаў	з	розных	галін	навукі	і	сфер	
жыцця	ў	медыямаўленне	[1;	3;	6],	то	сёння	маем	справу	з	больш	шырокай	
з’явай,	якая	ўбірае	ў	сябе	рознастылёвыя	і	рознаплатформенныя	пара	і	
інтравербальныя	элементы	[2;	4;	5].	

Інтэрактыўнасць	 анлайнсродкаў	 паказвае	 на	 шырокі	 спектр	
магчымасцей	для	стварэння,	рэдагавання	і	спажывання	інфармацыйнага	
кантэнту.	 Разгледзім	 гэта	 на	 прыкладзе	 анлайнпляцоўкі	 YouTube.	
Блогеры	 выпрацоўваюць	 уласныя	 камунікатыўныя	 тактыкі,	 дзякуючы	
чаму	становяцца	лёгка	пазнавальнымі	для	сваёй	аўдыторыі,	а	некаторыя	
з	іх	(тактык)	становяцца	брэндамі.

Розныя	 формы	 існавання	 інфармацыйных	 каналаў	 дазваляюць	
спажыўцам	 кантэнту	 праз	 	 знакі	 і	 электронныя	 працэсы	 абменьвацца	
навінамі,	думкамі	і	інш.	Камунікатыўны	акт	базуецца	на	трохкампанент
най	 структуры:	 адрасант,	 адрасат	 і	 паведамленне.	 У	 відэаблогасферы	
гэта	набывае	сваю	спецыфіку:	калі	раней	тэлевізійны	канал	забяспечваў	
толькі	 афлайнавае	 кантактаванне,	 то	 сёння	 з’яўляюцца	 магчымасці	
ажыццяўляць	дыялог	у	анлайнавым	рэжыме.

Камунікацыя	на	базе	відэахостынгу	вызначаецца	пераходам	непас
рэдна	 інфармацыйнага	 пасылу	 ў	 дыялогавы.	 Гэта	 кардынальным	 чы
нам	мяняе	маўленчую	парадыгму	–	аднанакіраваны	працэс	становіцца	
двухнакіраваным,	 гэта	 значыць,	 стратэгія	 інфармавання	 замяняецца	
камунікатыўнай,	 калі	 здзяйсняюцца	 суб’ектсуб’ектныя	 адносіны.	
Стратэгія	інфармавання	базавалася	на	суб’ектаб’ектным	маўленні.	

У	 сацыяльных	 медыя	 блогер	 стварае	 так	 званую	 камунікатыўную	
сітуацыю	 сэлфбрэндынгу,	 у	 якой	 на	 пярэдні	 план	 выступае	 влогер.	
Дзейнасць	яго	можна	кваліфікаваць	як	асобу,	што	стварае	медыякантэнт	
культураспецыфічнага	і	забаўляльнага	характару.	

У	 такім	 разе	маўленчыя	 акты	 становяцца	 прадметам	 разгляду	 ды
скурснага	 аналізу	 і	 выступаюць	 сукупнасцю	 элементаў	 лакутыўна,	

ілакутыўна,	 перлакутыўнага	 працэсу.	 Традыцыйнае	 маўленне	 з	 яго	
усімі	 праявамі	 цалкам	 невілюецца,	 і	 аўдыторыя	 ўжо	 не	 выступае	 ў	
якасці	пасіўнага	аб’екта	інфармацыйнага	ўздзеяння,	а	становіцца	раўна
праўным	удзельнікам	анлайнавага	дыялогу.	

Кожны	акт	звязаны	з	інтэнцыяй,	накіраваны	на	вырашэнне	якойне
будзь	камунікатыўнай	ці	кагнітыўнай	задачы,	да	якіх	адносяцца:

1)	камунікатыўны	намер	(прамы	і	ўскосны);
2)	рэпрэзентацыя	выказвання	(экспліцытная	і	імпліцытная);
3)	спараджэнне	вербальных	дзеянняў	(практычных	і	ментальных);
4)	эмацыйнага	ўздзеяння	(спрыяльнае	і	неспрыяльнае);
5)	вытворчасць	маўленчага	твора	(рэплікаўтваральная	і	дыскурсна

тэкстаўтваральная).
Маўленчыя	акты	дазваляюць	камунікатарам	развіць	размову,	у	ходзе	

якой	 ствараюцца	 адпаведныя	 тыпы	 тактык.	 Відэаблогінг	 адносіцца	
да	 медыякамунікацыі	 і	 разнастайваецца	 рознымі	 іх	 відамі	 у	 мэтах	
рэалізацыі	функцый:	а)	самапрэзентацыі	(дамінаванне	над	аўдыторыяй),	
б)	 фатычнай	 (кантактаўстанаўляльнай)	 і	 в)	 рэкрэатыўнай	 (выклікаць	
зацікаўленасць	да	розных	тэм).	

Камунікатыўныя	 тактыкі	 ў	 беларускай	 блогасферы	 характары
зуюцца	 шэрагам	 асаблівасцей:	 захоўваюцца	 формулы	 ветлівасці;	
выкарыстоўваюцца	 інтэрактыўныя	 формы,	 пашыраецца	 функцыя
нальнастылістычная	 палітра.	 Формулы  ветлівасці	 як	 сродак	 уста
наўлення	 камунікатыўнага	 мосціка	 характэрны	 для	 блогера	 Улада	
Бумагі.	«Иии	всем	привет!	Меня	зовут	Влад	А4.	Глент,	Кобяков	и	Серё
га».	Гэта	ўжо	звыклая	форма	прывітання	з	аўдыторыяй,	якая	стасуецца	
з	 даўно	 вынайдзеным	 вобразам	 «блогеразабаўляльшчыка».	 Даволі	
іранічную	форму	ветлівасці	сустракаем	ў	блогера	 Ільдара	Прыемна	га.	
Да	 сваёй	 аўдыторыі	 ён	 звяртаецца	 так:	 «Доброго	 времени	 суток,	мои	
приятные	 люди.	 Меня	 зовут	 Ильдар.	 Вы	 на	 канале	 Приятный	 Иль
дар».	 Гэтыя	 выпадкі	 дэманструюць	 дзве	 розныя	 дыялогавыя	 ма	неры	
кантактавання	 з	 аўдыторыяй,	 заснаваныя	на	 спецыялізацыі	 лексічных	
сродкаў	і	своеасаблівым	інтанацыйным	малюнку,	што	на	іх	адпа	ведных	
каналах	выступае	як	брэнд.	

У	 беларускай	 відэаблогасферы	 шырока	 ўжываюцца	 інтэрактыў-
ныя формы зносін	праз	імператыўныя	ці	наратыўныя	(у	сэнсе	апавя
дальнага	запрошвання)	канструкцыі.	Гэта	становіцца	папулярным.	Калі	
раней	блогеры	проста	расказвалі	пра	нейкія	абставіны	і	падымалі	нека
торыя	актуальныя	тэмы,	то	цяпер	адбываецца	адваротнае:	яны	просяць	
аўдыторыю	 выказаць	меркаванні,	 напрыклад,	 у	 каментарыях:	 «Раска
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4)	эмацыйнага	ўздзеяння	(спрыяльнае	і	неспрыяльнае);
5)	вытворчасць	маўленчага	твора	(рэплікаўтваральная	і	дыскурсна

тэкстаўтваральная).
Маўленчыя	акты	дазваляюць	камунікатарам	развіць	размову,	у	ходзе	

якой	 ствараюцца	 адпаведныя	 тыпы	 тактык.	 Відэаблогінг	 адносіцца	
да	 медыякамунікацыі	 і	 разнастайваецца	 рознымі	 іх	 відамі	 у	 мэтах	
рэалізацыі	функцый:	а)	самапрэзентацыі	(дамінаванне	над	аўдыторыяй),	
б)	 фатычнай	 (кантактаўстанаўляльнай)	 і	 в)	 рэкрэатыўнай	 (выклікаць	
зацікаўленасць	да	розных	тэм).	

Камунікатыўныя	 тактыкі	 ў	 беларускай	 блогасферы	 характары
зуюцца	 шэрагам	 асаблівасцей:	 захоўваюцца	 формулы	 ветлівасці;	
выкарыстоўваюцца	 інтэрактыўныя	 формы,	 пашыраецца	 функцыя
нальнастылістычная	 палітра.	 Формулы  ветлівасці	 як	 сродак	 уста
наўлення	 камунікатыўнага	 мосціка	 характэрны	 для	 блогера	 Улада	
Бумагі.	«Иии	всем	привет!	Меня	зовут	Влад	А4.	Глент,	Кобяков	и	Серё
га».	Гэта	ўжо	звыклая	форма	прывітання	з	аўдыторыяй,	якая	стасуецца	
з	 даўно	 вынайдзеным	 вобразам	 «блогеразабаўляльшчыка».	 Даволі	
іранічную	форму	ветлівасці	сустракаем	ў	блогера	 Ільдара	Прыемна	га.	
Да	 сваёй	 аўдыторыі	 ён	 звяртаецца	 так:	 «Доброго	 времени	 суток,	мои	
приятные	 люди.	 Меня	 зовут	 Ильдар.	 Вы	 на	 канале	 Приятный	 Иль
дар».	 Гэтыя	 выпадкі	 дэманструюць	 дзве	 розныя	 дыялогавыя	 ма	неры	
кантактавання	 з	 аўдыторыяй,	 заснаваныя	на	 спецыялізацыі	 лексічных	
сродкаў	і	своеасаблівым	інтанацыйным	малюнку,	што	на	іх	адпа	ведных	
каналах	выступае	як	брэнд.	

У	 беларускай	 відэаблогасферы	 шырока	 ўжываюцца	 інтэрактыў-
ныя формы зносін	праз	імператыўныя	ці	наратыўныя	(у	сэнсе	апавя
дальнага	запрошвання)	канструкцыі.	Гэта	становіцца	папулярным.	Калі	
раней	блогеры	проста	расказвалі	пра	нейкія	абставіны	і	падымалі	нека
торыя	актуальныя	тэмы,	то	цяпер	адбываецца	адваротнае:	яны	просяць	
аўдыторыю	 выказаць	меркаванні,	 напрыклад,	 у	 каментарыях:	 «Раска



Медыялінгвістыка  і рэдагаванне                                                                                                                                     397396                                                                                                         Журналістыка-2021

жыце	свае	меркаванні	на	гэтую	тэму	ніжэй.	Для	гэтага	спусціцеся	ўніз».	
Блогер	нібыта	паказвае,	што	яму	важна	меркаванне	гледачоў,	гэта	толькі	
ўзмацняе	перлакутыўны	эфект	«сяброўскага	круга».	

Відэаблогер	 Ягорык	 (руск.:	 ЕГОРИК)	 прыбягае	 да	 выкарыстання	
маладзёжнага	 слэнгу.	 Напрыклад,	 праз	 словы	 «жесть»,	 «братан»,	
«баксы»	дасягаецца	спецыфічны	эфект	узаемадзеяння.	Формы	звароту	
ў	 аўтара	 адпаведныя.	 Абраная	 блогерам	 камунікатыўная	 стратэгія	
звароту	 на	 «ты»	 дазваляе	 яму	 больш	 наблізіцца	 да	 сваёй	 мэтавай	
аўдыторыі.	

Вельмі	важным	 інструментам	для	 існавання	відэаблогу	 з’яўляецца	
колькасны	 паказчык	 падпісчыкаў	 на	 канал.	 Блогеры	 часта	 дзякуюць	
гледачам	 за	 тое,	што	 яны	 аформілі	 падпіску:	«Я	рад,	 что	 у	меня	 есть	
вы,	 и,	 благодаря	 вашей	 подписке,	 я	 смогу	 работать	 дальше».	Манера	
пабрацімства	 дазваляе	 гледачам	 адчуць	 сябе	 запатрабаванымі	 і	 дае	
падставы	думаць,	што	яны	здольныя	паўплываць	на	блогера	толькі	за	
тое,	што	падпісаліся	на	канал	ці	паставілі	лайк	пад	відэаролікам.	

Стылістычная	 палітра	 беларускай	 відэаблогасферы	 даволі	 разна
стайная,	што	залежыць	ад	характару	і	жанру	відэароліка.	Узнікаюць	но
выя	фарматы	медыйнага	дыскурсу.	Інтэрнэтмаўленне	характарызуецца	
стракатай	стылістычнай	афарбоўкай:	прымяненнем	(правамерных	і	не
правамерных)	экспрэсіўных	і	эматыўных	сродкаў;	лексічнай	кампрэсіяй;	
граматычным	эліпсісам	моцна	кіруючага	кампанента.	Гэта	стварае	маг
чымасць	так	званага	разняволення	моўнай	асобы,	якой,	у	сваю	чаргу,	не
абходна	адаптавацца	да	ўмоў	новага	асяродку	камунікацыі	і	навучыцца	
падпарадкоўвацца	 фарматным	 абмежаванням	 паводле	 законаў	 «сетка
вых	жанраў».
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Медицинские	метафоры	широко	используются	в	политическом	дискур
се	с	целью	создания	нужного	эффекта.	Они	включают	в	себя	медицинские	
термины,	используемы	для	того,	чтобы	акцентировать	внимание	на	насущ
ные	проблемы	в	обществе	или	партии	 (КПК).	Такого	рода	метафоры	вы
ражают	 личное	 мнение	 руководства	 КПК	 и	 всего	 Китая	 о	 строительстве	
страны	и	партии	в	конкретных	ситуациях,	что	не	только	передает	публике	
политические	намерения,	но	и	оставляет	место	для	размышлений.	В	насто
ящей	статье	анализируется	роль	и	история	происхождения	метафорических	
моделей	на	медицинскую	тематику	в	политическом	дискурсе	КНР.	Теоре
тическая	и	практическая	значимость	полученных	результатов	определяет
ся	новыми	сведениями	о	функционировании	метафор	в	китайском	языке,	в	
способах	и	проблемах	перевода,	с	которыми	можно	столкнуться	в	практи
ческой	деятельности.

Ключевые слова:	медицинская	метафора;	политический	дискурс;	китай
ский	язык.



Медыялінгвістыка  і рэдагаванне                                                                                                                                     397396                                                                                                         Журналістыка-2021

жыце	свае	меркаванні	на	гэтую	тэму	ніжэй.	Для	гэтага	спусціцеся	ўніз».	
Блогер	нібыта	паказвае,	што	яму	важна	меркаванне	гледачоў,	гэта	толькі	
ўзмацняе	перлакутыўны	эфект	«сяброўскага	круга».	

Відэаблогер	 Ягорык	 (руск.:	 ЕГОРИК)	 прыбягае	 да	 выкарыстання	
маладзёжнага	 слэнгу.	 Напрыклад,	 праз	 словы	 «жесть»,	 «братан»,	
«баксы»	дасягаецца	спецыфічны	эфект	узаемадзеяння.	Формы	звароту	
ў	 аўтара	 адпаведныя.	 Абраная	 блогерам	 камунікатыўная	 стратэгія	
звароту	 на	 «ты»	 дазваляе	 яму	 больш	 наблізіцца	 да	 сваёй	 мэтавай	
аўдыторыі.	

Вельмі	важным	 інструментам	для	 існавання	відэаблогу	 з’яўляецца	
колькасны	 паказчык	 падпісчыкаў	 на	 канал.	 Блогеры	 часта	 дзякуюць	
гледачам	 за	 тое,	што	 яны	 аформілі	 падпіску:	«Я	рад,	 что	 у	меня	 есть	
вы,	 и,	 благодаря	 вашей	 подписке,	 я	 смогу	 работать	 дальше».	Манера	
пабрацімства	 дазваляе	 гледачам	 адчуць	 сябе	 запатрабаванымі	 і	 дае	
падставы	думаць,	што	яны	здольныя	паўплываць	на	блогера	толькі	за	
тое,	што	падпісаліся	на	канал	ці	паставілі	лайк	пад	відэаролікам.	

Стылістычная	 палітра	 беларускай	 відэаблогасферы	 даволі	 разна
стайная,	што	залежыць	ад	характару	і	жанру	відэароліка.	Узнікаюць	но
выя	фарматы	медыйнага	дыскурсу.	Інтэрнэтмаўленне	характарызуецца	
стракатай	стылістычнай	афарбоўкай:	прымяненнем	(правамерных	і	не
правамерных)	экспрэсіўных	і	эматыўных	сродкаў;	лексічнай	кампрэсіяй;	
граматычным	эліпсісам	моцна	кіруючага	кампанента.	Гэта	стварае	маг
чымасць	так	званага	разняволення	моўнай	асобы,	якой,	у	сваю	чаргу,	не
абходна	адаптавацца	да	ўмоў	новага	асяродку	камунікацыі	і	навучыцца	
падпарадкоўвацца	 фарматным	 абмежаванням	 паводле	 законаў	 «сетка
вых	жанраў».
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Медицинские	метафоры	широко	используются	в	политическом	дискур
се	с	целью	создания	нужного	эффекта.	Они	включают	в	себя	медицинские	
термины,	используемы	для	того,	чтобы	акцентировать	внимание	на	насущ
ные	проблемы	в	обществе	или	партии	 (КПК).	Такого	рода	метафоры	вы
ражают	 личное	 мнение	 руководства	 КПК	 и	 всего	 Китая	 о	 строительстве	
страны	и	партии	в	конкретных	ситуациях,	что	не	только	передает	публике	
политические	намерения,	но	и	оставляет	место	для	размышлений.	В	насто
ящей	статье	анализируется	роль	и	история	происхождения	метафорических	
моделей	на	медицинскую	тематику	в	политическом	дискурсе	КНР.	Теоре
тическая	и	практическая	значимость	полученных	результатов	определяет
ся	новыми	сведениями	о	функционировании	метафор	в	китайском	языке,	в	
способах	и	проблемах	перевода,	с	которыми	можно	столкнуться	в	практи
ческой	деятельности.
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