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Тэкст навiн як тып дыскурсу

Вывучэнне мовы сродкау масавай iнфармацыi мае вялiкую са-
цыяльную i палiтычную значнасць. Якiм чынам людзi набываюць са-
цыяльныя веды, як фармiруюцца iх погляды, устаноукi, як праз мову
рэалiзуюцца iдэалагiчныя погляды? Агульнавядома, што вербальныя
зносiны уяуляюць сабой адзiнства двух аспектау – вербальнага iнфар-
мавання i вербальнага уздзеяння. Гэтае палажэнне iмплiцытна сцвяр-
джае актыуную ролю вытворцы тэкстау i пасiуную iх спажыуца, што
не зусiм адпавядае сучаснаму разуменню асаблiвасцяу дыскурсу навiн.

Аналiз дыскурсу навiн не абмяжоуваецца лiнгвiстычным апiсаннем
фаналагiчных, марфалагiчных, сiнтаксiчных або семантычных струк-
тур iзаляваных слоу, словазлучэнняу або сказау. Сучасныя падыходы
да тэкстау сродкау масавай iнфармацыi патрабуюць iншага разумення
тэкстау, як своеасаблiвага тыпу дыскурсу1. Доугi час дыскурс разумелi
як звязную паслядоунасць сказау, сëння ëн трактуецца як складаная
камунiкатыуная з’ява, што уключае акрамя вербальнай формы яш-

чэ i экстралiнгвiстычныя фактары, што спрыяюць разуменню тэксту.
Веды пра свет, погляды, устаноукi, мэты адрасата улiчваюцца падчас
прагматычнай iнтэрпрэтацыi. Дыскурс з’яуляецца складаным адзiн-
ствам моунай формы, значэнння i дзеяння. Таму найбольшую цiка-
васць уяуляе аналiз тэкстау масавай iнфармацыi з пазiцый дынамiчнай
прыроды iх вытворчасцi, разумення i дзеяння, што рэалiзуецца з iх да-

1 Т. А. ван Дейк, Язык. Познание. Коммуникация, Москва 1989, с. 111.
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памогай. У якасцi вызначэння дыскурсу прымем iдэю Т. А. ван Дэй-
ка аб узаемапранiкненнi тэксту i кантэксту, у аснове якой iдэя iнтэр-
тэкстуальнасцi2. Дыскурс, якi разумеецца як тэкст, пагружаны у сi-
туацыю зносiн3, дапускае мноства вымярэнняу. З пазiцый прагмалiнг-
вiстыкi дыскурс уяуляе сабой iнтэрактыуную дзейнасць удзельнiкау
зносiн, абмен iнфармацыяй, аказанне уздзеяння адзiн на аднаго, выка-
рыстанне розных камунiкатыуных стратэгiй, iх вербальнае i невер-
бальнае увасабленне у практыцы зносiн. Функцыянальны падыход
прадугледжвае абумоуленасць аналiзу функцый дыскурсу вывучэннем
функцый мовы у шырокiм сацыякультурным кантэксце. Лiнгвастылi-
стычны аналiз дыскурсу вылучае рэгiстры зносiн, размяжоувае вуснае
i пiсьмовае мауленне у iх жанравых разнавiднасцях, вывучае харак-
тарыстыкi функцыянальных стыляу. З пазiцыi фармальна або струк-
турна арыентаванай лiнгвiстыкi дыскурс вызначаецца як мова, якая
вышэй за узровень сказа або словазлучэння. Лiнгвакультурнае вы-
вучэнне дыскурсу вызначае спецыфiку зносiн у межах пэунага этна-
су, вызначае формульныя мадэлi этыкету i мауленчых паводзiн у цэ-
лым4. Сацыялiнгвiстычны падыход да даследавання дыскурсу праду-
гледжвае аналiз удзельнiкау зносiн як прадстаунiкоу розных сацыяль-
ных груп i аналiз умоу зносiн у шырокiм сацыякультурным кантэкс-
це. Цiкавасць да дыскурсу як кагнiтыуна-семантычнай з’явы паустала
параунальна нядауна. Любое камунiкатыунае дзеянне у межах спан-
таннага або арганiзаванага дыскурсу уяуляе сабой рэалiзацыю тых
цi iншых камунiкатыуна-кагнiтыуных структур. Такiмi кагнiтыунымi
структурамi з’яуляюцца фрэймавыя мадэлi, якiя змяшчаюць iнфарма-
цыю сацыякультурнага характару. Фрэйм разглядаецца як адзiн са
спосабау прадстаулення стэрэатыпнай сiтуацыi, якi змяшчае iнфарма-
цыю розных вiдау. Вядомы галандскi лiнгвiст Т.А ван Дэйк гаворыць
пра тэрмiн «фрэйм» у сувязi з арганiзацыяй «агульных ведау» у кан-
цэптуальныя сiстэмы. Рамкi разглядаюцца як адзiнкi, арганiзаваныя
вакол нейкага канцэпта i утрымлiваюць асноуную, тыповую i патэн-
цыйна магчымую iнфармацыю, якая асацыiруецца з тым цi iншым кан-
цэптам5.

2 Тамсама, с. 122.
3 Н. Д. Арутюнова, Дискурс, (в:) Лингвистический энциклопедический словарь,
Москва 1990, с. 136–137.
4 В. И. Карасик, О типах дискурса, (в:) Языковая личность: институциональный
и персональный дискурс, Волгоград 2000, с. 5–20.
5 Т. А. ван Дейк, Язык. Познание. Коммуникация, Москва 1989, с. 16.
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Тэксты характарызуюцца складанымi асаблiвасцямi, такiмi як
адносiны звязнасцi памiж сказамi, агульная тэматычная структу-
ра, схематычная арганiзацыя, шэрагам стылiстычных i рытарычных
параметрау.

На семантычным узроунi аналiз дыскурсу як паслядоунасцi сказау
дае магчымасць вывучаць суаднесеныя адна з адной iнтэрпрэтацыi:
значэннi або рэферэнцыi слоу, несамастойных або самастойных сказау
разглядаюцца як функцыя ад значэнняу i рэферэнцый, замацаваных за
папярэднiмi сказамi. Гэты аспект дыскурсу часта апiсваюць з пазiцый
лакальнай або паслядоунай кагерэнтнасцi. Тэкст з’яуляецца семантыч-
на звязаным, калi апiсвае магчымую паслядоунасць падзей, г.зн. семан-
тычная звязнасць залежыць ад нашых ведау i уяуленняу аб тым, што
магчыма у гэтым свеце.

Наступны, больш высокi i глабальны, узровень аналiзу дыскур-
су сродкау масавай iнфармацыi – семантычная макраструктура6. Се-
мантычная макраструктура выяуляецца у працэсе вылучэння топiкау
з тэкстау. Тэорыя макраструктур дае магчымасць даследаваць асаблi-
выя характарыстыкi загалоука i лiда, у якiх суб’ектыуна абагульняец-
ца астатняя частка паведамлення. Вылучэнне макраструктур тлума-
чыць, чаму у памяцi чытачоу утрымлiваюцца толькi асноуныя топiкi,
г. зн. вышэйшыя узроунi семантычнай макраструктуры тэкстау навiн.

Схематычная суперструктура7 тэкстау навiн з’яуляецца той фор-
май, што арганiзуе агульнае значэнне тэксту як цэлага. Схема гэта
зададзена наборам характэрных катэгорый i правiл, што вызначаюць
iх паслядоунасць. Газетныя паведамленнi штодзëнна публiкуюцца ты-
сячамi i яны арганiзаваны у адпаведнасцi з такой схемай, схемай навiн.
Корпус тэксту дэманструе такiя катэгорыi, як кароткi змест, галоуная
падзея, фон, кантэкст, гiсторыя, вербальныя рэакцыi, каментар.

Арлен Кашкурэвiч не згодзен з Мацiсам

У Светлагорскай карцiннай галерэi “Традыцыя” iмя Германа

Пранiшнiкава адкрыта персанальная выстава народнага мастака

Беларусi Арлена Кашкурэвiча. (Загаловак i лiд – кароткi змест,
галоуная падзея). Асаблiвыя умовы вытворчасцi i успрымання навiн
патрабуюць з’яулення важнай iнфармацыi у пачатку тэксту. Структу-
рыраванне па прынцыпу рэлевантнасцi пранiзвае увесь тэкст навiн.

6 Тамсама, с. 129.
7 Тамсама, с. 130.
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Усе 26 яго графiчных творау, прадстауленых на выставе, ро-

бяць нас пэуным чынам яго сааутарамi, аднадумцамi. Яны прасяк-

нуты глыбiнным адчуваннем нашай драматычнай гiсторыi, фiласоф-

скiм асэнсаваннем не толькi мiнулага, але i сучаснага жыцця. Такое

адчуваецца нават у серыi, так i хочацца сказаць, замалëвак з на-

туры “Гэтае мiлае гарадское жыццë...”, але самi творы адразу ж

выяуляюць iранiчнасць падтэксту назвы цыкла. Не такiм ужо мiлым

аказваецца гэтае жыццë, калi разглядаеш карцiны “Людзi у тумане”,

“Мы толькi прахожыя”, “Сабачая пляцоука”, “Сустрэча”, “Сон ста-

рога музыканта”. Толькi зрокавага успрымання для iх вельмi i вельмi

мала. Вачыма пачынае глядзець душа... (Кантэкст)
Арлен Кашкурэвiч вядомы, перш за усë, графiчнымi серыямi “Пар-

тызаны”, “Купалiяна”, “Асветнiкi”, “Святыя зямлi беларускай”,

“Прысвячэнне В. Быкаву”... ëн з пранiкнëнай таленавiтасцю аздобiу

многiя кнiгi, у тым лiку “Курган” Янкi Купалы, “Песню пра зуб-

ра” Мiколы Гусоускага, “Каласы пад сярпом тваiм” Уладзiмiра Ка-

раткевiча, “Снежныя зiмы” Iвана Шамякiна, “Хатынскую аповесць”

Алеся Адамовiча (Гiсторыя).
Светлагорцы маюць рэдкасную магчымасць пабачыць прасякну-

тую гiстарычнай велiччу яго карцiну “Паляванне у Вялiкiм княст-

ве Лiтоускiм” i славуты трыпцiх “У часы Iрада” (Галоуная падзея).
Спецыфiчнай асаблiвасцю тэкстау навiн з’яуляеца тое, што i топiкi
i схема навiн, што арганiзуе iх, не прадстаулены у тэксце адной лiней-
най паслядоунасцю. Яны дыскрэтныя, з’яуляюцца у тэксце па частках.
Як прызнауся Арлен Кашкуровiч, ëн не згодзен з Анры Мацiсам,

якi нiбыта аднойчы зауважыу, што хацеу бы, каб яго творы былi

для гледачоу чымсьцi накшталт утульных крэслау. “Для мяне важна,

каб мае карцiны, наадварот, перашкаджалi гэтай уяунай утульнасцi,

заклiкалi да эмацыянальнага роздуму”, – гаворыць Арлен Мiхайлавiч

(Вербальная рэакцыя). (“Гомельская прауда”, 20.11.2010)
Макраструктуры выводзяцца з тэкстау на аснове нашых ведау

i перакананняу, i таму яны вар’iруюцца.
Тэматычная структура тэксту разгортваецца паслядоуна, кожны

абзац “згортваецца” у топiк.
1. Персанальная выстава Арлена Кашкуровiча

2. 26 творау – фiласофскае адчуванне жыцця

3. Арлен Кашкуровiч вядомы

4. Светлагорцы маюць магчымасць пабачыць карцiны

5. Карцiны не утульныя крэслы, яны заклiкаюць да эмацыяналь-

нага роздуму
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Топiкi лëгка згортваюцца у адзiн, якi фармулюем у якасцi загалоу-
ка: Арлен Кашкурэвiч не згодзен з Мацiсам (якi лiчыць, што карцiны
– утульныя крэслы)

У тэкст актыуна “уводзiцца” чытач, што дасягаецца “рэпартаж-
нымi прыëмамi”: калi разглядаеш карцiны; такое адчуваецца (чы-
тач бачыць вачыма аутара), аутар аб’ядноувае чытача i сябе: робя-
ць нас пэуным чынам яго сааутарамi, аднадумцамi, у тэксце сфар-
мiравана выразнае поле суб’ектыунай мадальнасцi: прасякнуты глы-
бiнным адчуваннем, так i хочацца сказаць, вачыма пачынае глядзець

душа, маюць рэдкасную магчымасць, прасякнутую гiстарычнай велiч-

чу, славуты трыпцiх. Выразная ацэначнасць сфармiравана пераважна
сродкамi лексiчнага узроуню.

Тэкст тэматычна дакладны, схематычная суперструктура, мiкра-
i макраструктурная арганiзацыя правiльныя. Тэкст лëгка успрымаец-
ца i з поспехам выконвае асноуныя задачы: iнфармуе i уздзейнiчае (за-
клiкае да эмацыянальнага роздуму) шляхам эмацыянальнага заражэн-
ня, заклiкае да дзеяння (хачу наведаць выставу!).

Высветлiць прычыны з’яулення зместу – важная задача у працэсе
вывучэння дыскурса навiн. Актуалiзацыя таго цi iншага зместу мае
прычынна-вынiковую аснову.

Як слушна зауважае I. Ухванава-Шмыгава8 кантэнт i кантэкст
узаемна праяуляюцца адзiн у другiм. Кантэнт – гэта фокус увагi,
а кантэкст – яго фрэйм, рамка (якая часам не успрымаецца, але вызна-
чае i фармiруе кантэнт). Каб актуалiзаваць шматзначнасць тэкстау,
неабходна умець кiраваць “фокусам увагi”. Кантэнт можа фармiра-
ваць стэрэатып. I як паказвае практыка, стэрэатыпiзацыя – актыуны
прыëм моунага уздзеяння у сродках масавай камунiкацыi.

Ацэначны стэрэатып складаюць аб’екты, што уваходзяць у класi-
фiкацыйныя структуры i валодаюць стандартным наборам прыкмет.
На аб’ект маулення накладваюцца узоры i стандарты, яго суадносяць
са шкалой ацэнак. Уяуленне пра стэрэатып з’яуляецца iмплiцытным,
яно – псiхалiнгвiстычная аснова выказвання. Соцыум, ствараючы кар-
цiну свету, мае пастаяннае уяуленне пра аб’екты, вызначае iх праз па-
няццi, падкрэслiваючы сутнасць (iнтэнсiянал тэрмiна). Мадэль свету
уяуляе сабой пэуным чынам арганiзаваныя веды аб свеце, якiя харак-
тэрныя кагнiтыунай сiстэме або яе мадэлi. Гэтую мадэль ствараюць

8 И. Ф. Ухванова -Шмыгова, Причинно-генетическое моделирование плана со-
держания текста как основа для структурирования его контекстной информации,
(в:) Тезисы научн. докл. и сообщений, Ижевск 1992, с. 10–27.
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“аб’ектыуныя” веды (агульныя веды пра свет) i “суб’ектыуныя”. Гэта
каштоунасцi i iх iерархii, семантычныя канструкты тыпу “норма”, “ка-
узiраванне” i iншыя кагнiтыуныя структуры,што абагульняюць вопыт
iндывiда i соцыума.

Стэрэатыпы фармiруюцца на аснове асацыятыуных сувязей па ма-
дэлi “А мае адносiны да В”, дзе В – адзiн з прататыпiчных канцэптау,
што выступае сiмвалам дабра / зла.

З аднаго боку, ëн з’яуляецца найкарацейшым шляхам да чыта-
ча па прычыне яго агульнадаступнасцi, з другога – пераасэнсаванне
стэрэатыпу можа быць сродкам актуалiзацыi новага зместу i значным
фактарам уздзеяння.

Калi чытач умее распазнаваць тэксты, якiя аказваюць агрэсiунае
уздзеянне, магчыма апрацоука тэкстау пры дапамозе контрсцэнарыяу.
Ëн пачынае шукаць алагiзмы у тэксце або проста палохаецца уздзеяння
i адмауляецца ад чытання. Названыя механiзмы непажаданыя для
аутара тэксту. Каб пазбегнуць iх рэалiзацыi, аутар можа транслiра-
ваць тэкст у iмплiцытнай форме, выкарыстоуваючы сродкi намiнацыi,
рэферэнцыi, сiнтаксiчныя прыëмы або скарыстаць стэрэатып, фраг-
мент канцэптуальнай карцiны свету, устойлiвае культурна-нацыя-
нальнае уяуленне. Гэтыя упарадкаваныя, схематычныя, дэтэрмiнава-
ныя культурай “вобразы свету” эканомяць намаганнi чалавека падчас
успрымання складаных аб’ектау свету. Апошнi прыëм з’яуляецца вель-
мi дзейсным, бо стэрэатып выконвае шэраг кагнiтыуных функцый –

функцыю схематызацыi i спрашчэння, функцыю фармiравання i заха-
вання групавой iдэалогii.

Рэпрэзентацыя i узнауленне падзей-навiн журналiстамi – не та-
кi просты i iнертны працэс. Сëння у перыяд глабалiзацыi праблема
эфектыунай камунiкацыi як нiколi актуальная. СМI даюць рэальную
практыку маулення, якое выходзiць у прастору жывой камунiкацыi,
узаемадзеяння.

S T R E S Z C Z E N I E

TEKST WIADOMOŚCI JAKO TYP DYSKURSU

Artykuł analizuje poziomy tekstu w mass mediach. Współczesne podejścia do
tekstów masowego przekazu zakładają konieczność traktowania każdego z nich ja-
ko specyficznego rodzaju dyskursu. Dyskurs to jedność formy językowej, znaczenia
i działania. Stąd ogromne zainteresowanie analizą tekstów medialnych z perspek-
tywy dynamicznego charakteru ich tworzenia. Teksty dziennikarskie jako oddzielny
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typ dyskursu społecznego stanowią skomplikowaną konstrukcję formy, związanego
z nią znaczenia i działania, które może być wynikiem zastosowania odpowiednich
środków tekstowych. Analiza gramatyczna języka w tekstach prasowych pozwala
wskazać ogólną orientację informacji przekazywanej przez dziennikarza lub infor-
mację całego wydania.

Słowa kluczowe: dyskurs, ogólne ramy, struktura semantyczna, mikrostruktura,
stereotyp ewaluacyjny.

S UMMARY

THE TEXT OF THE NEWS AS A TYPE OF DISCOURSE

The article examines the levels of analysis of mass media texts. Modern ap-
proaches to dealing with mass media texts require considering texts as a particular
type of discourse. Discourse is a complex unity of linguistic form, meaning and ac-
tion. Therefore, the greatest interest lies in the analysis of mass media texts from
the perspective of dynamic nature of their production, understanding and action
implemented by their means. The journalistic text as a distinctive type of social
discourse is a complex unity of linguistic form, meaning inherent in this form, and
action which can be caused by means of this text. The grammatical analysis of
language in press is capable of revealing the general orientation of a journalist’s
message or the message of the whole edition.

Key words: discourse, frame, semantic structure, macrostructure, evaluating ste-
reotype.


