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Тэрміны, якія ўжываюцца ў справавой дакументацыі, павінны быць
зразумелымі як аўтару, так і адрасату. Калі тэрмін з’яўляецца малаўжывальным і яго значэнне можа быць незразумелым, узнікае патрэба ў
яго ўдакладненні, пашырэнні зместу або замене яго агульназразумелым
словам ці выразам.
Сэнсавая дакладнасць пісьмовага выказвання абумоўлена дакладнасцю словаўжывання, гэта значыць выкарыстаннем слоў згодна з іх
значэннем. Слова ў тэксце дакумента павінна мець тое значэнне, якое
замацавана за ім традыцыяй афіцыйна-справавых зносін. Цяжкасці ва
ўжыванні могуць выклікаць словы-паронімы (эканомны – эканамічны,
дзейны – дейсны, дэфектыўны – дэфектны, эфектыўны – эфектны,
факт – фактар, гераізм – геройства, абанент – абанемент і інш.), некаторыя запазычаныя словы (кампетэнцыя, эскорт, кансэнсус, цэйтнот і
інш.), блізкія па сферы ўжывання словы (рэзервы – рэсурсы, прафесія –
спецыяльнасць і інш.). Недакладнасці ў словаўжыванні могуць узнікаць
і ў сувязі з парушэннем заканамернасцей спалучэння слоў, лексічнай
збыткоўнасцю (перадавы авангард, карэнны абарыген, урачысты картэж, памятны сувенір і інш.).
У тэкстах справавой дакументацыі непажадана выкарыстоўваць прафесіяналізмы (перасадка замест трансплантацыя, кардан замест карданнае ўстройства і інш.), практычна адсутнічаюць словы і выразы пасіўнага лексічнага складу мовы, у прыватнасці архаізмы і гістарызмы.
Парушэнні нормы словаўжывання могуць быць звязаны з ужываннем
слоў ці сродкаў іншага функцыянальнага стылю (запомніць – запамятаць, узняць – падняць).
Да стандартных аспектаў справавой пісьмовай мовы адносіцца ўніфікацыя скарачэнняў, што шырока выкарыстоўваюцца ў справавых дакументах. Скарачаюцца словы і словазлучэнні, якія характарызуюцца
высокай частотнасцю, а таксама тэрміны, назвы арганізацый, вядомыя
прававыя акты, зводы законаў і г. д. Скарачэнні павінны быць аднастайнымі на працягу ўсяго дакумента, пры гэтым не дапускаецца:
1) скарачаць адно і тое слова (словазлучэнне) па-рознаму (пісаць
поўнасцю або скарочана);
2) скарачаць слова, калі яно з’яўляецца адзіным членам сказа;
3) скарачэнне, калі яно пацягне за сабою іншатлумачэнне, двухсэнсоўнасць ва ўспрыманні фразы;
4) скарачэнне слова да адной літары, акрамя замацаваных у стандар202

Лінгвастылістыка і літаратурнае рэдагаванне

це выпадкаў: г. (год), п. (пункт), г. (горад), і інш. (і іншае), і г. д. (і гэтак
далей) і інш.
Такім чынам, словаўжыванне ў дакументах можна ахарактарызаваць як семантычна і стылістычна дакладнае выкарыстанне лексічных
сродкаў мовы, а таксама правілы і заканамернасці іх выбару з пункту
гледжання літаратурнай нормы. Асаблівыя ўмовы справавых зносін –
афіцыйны характар, юрыдычная значнасць, адраснасць, паўтаральнасць
кіраўніцкіх сітуацый – вызначаюць агульныя патрабаванні, якія прад’яўляюцца да афіцыйна-справавой пісьмовай мовы.
Вольга Самусевіч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
ÀÄÓÊÀÖÛÉÍÛ ÏÀÒÝÍÖÛßË
ÊÀÍÖÝÏÒÓÀËÜÍÀÉ ÆÓÐÍÀË²ÑÒÛÊ²
У эпоху глабалізацыі, інфарматызацыі і інтэнсіфікацыі дэмакратычных працэсаў публіцыстычнае слова набывае асаблівае значэнне. Новы
час патрабуе новага мыслення, новага асэнсавання рэчаіснасці, больш
глыбокага ўсведамлення сваёй нацыянальнай самабытнасці. У гэтых
адносінах важная роля адводзіцца журналістыцы.
Тэарэтыкі і практыкі журналістыкі падзяляюць яе на апісальную
(факт, аператыўнасць, уплыў на свядомасць) і светапоглядную (прынцып, мадэляванне свядомасці, фарміраванне асобы, стварэнне карціны
свету). Так, польскі журналіст і пісьменнік Р. Капусьцінскі сцвярджае,
што ў журналістыцы ёсць два ўзроўні – рамесны і творчы. Другі – гэта
высокая, канцэптуальная журналістыка. Яе крытэрыем з’яўляецца тэкст,
які робіць чалавека лепшым, прымушае задумацца. Журналіст лічыць,
што сапраўдным няшчасцем для медыя з’яўляецца «мысленчая лянота іх
спажыўца» (День, 2003, 19 сент.). Адпаведна ўзрастаюць і патрабаванні
да журналіста як стваральніка медыятэксту, бо, як дакладна заўважыў
А. Аграноўскі, «добра піша не той, хто добра піша, а той, хто добра думае». Вядомы львоўскі журналістыказнаўца прафесар У. Здаравега таксама пісаў пра своеасаблівы тып журналістыкі – «мыслящую публицистику». Прафесар С. Прохарава справядліва вызначала найважнейшай
для соцыуму менавіта канцэптуальную журналістыку, паколькі «яна
прымушае задумацца пра шматлікія найсур’ёзнейшыя рэчы» [1, c. 275].
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Да пытанняў асэнсавання значэння журналістыкі для грамадства
звярталіся даследчыкі розных галін навукі. Так, на думку філосафа
С. Крымскага, светапоглядная, канцэптуальная журналістыка з’яўляецца
тады, «калі мы выходзім за межы штодзённага <…> і звяртаемся да вечных каштоўнасцей – духу, культуры ці нацыянальнага развіцця» (День,
2008, 25 марта). Таму канцэптуальную журналістыку навукоўцы вызначаюць як нацыянальна значную з’яву. Як сцвярджае Т. Ліле, «сапраўдная
журналістыка павінна ўзмацняць нацыянальны і грамадзянскі імунітэт»
(Тамсама).
Вытокі беларускай канцэптуальнай журналістыкі – у публіцыстыцы
пачатку ХХ стагоддзя. Менавіта ў гэты час з’яўляецца першая канцэптуальная газета Беларусі «Наша Ніва», якая з мэтай фарміравання нацыянальнай самасвядомасці ў носьбітаў беларускай культуры перайшла
ад канстатацыі факта да яго інтэрпрэтацыі.
У гэтым сэнсе сучасныя газеты Баларусі сталі вартымі пераемнікамі
традыцый газеты «Наша Ніва», нягледзячы на доўгі савецкі перыяд, калі ўсе СМІ былі вымушаны імператыўна навязваць вызначаныя
камуністычнай уладай канцэпты і стэрэатыпы.
Шматлікія загалоўкі матэрыялаў і назвы рубрык (напрыклад, рубрыка «Мнения» газеты «СБ – Беларусь сегодня») вызначаюць сур’ёзны
канцэптуальны змест матэрыялаў, арыентаваных на аўдыторыю, якая
думае і асэнсоўвае ўсе факты і падзеі.
Спецыфіка канцэптуальнага друкаванага СМІ-тэксту вызначаецца
тым, што маўленне павінна фарміравацца аўтарам з разлікам на спецыфічную аўдыторыю і спецыфічныя ўмовы чытання. Характар і інтэлектуальны ўзровень аўдыторыі газеты патрабуе, каб тэкст быў зручны
для хуткага ўспрымання чытачом любога тыпу (напрыклад, рубрыка
«Одним словом»). У той жа час тэкст не павінен быць спрошчаным, таму што дзяржаўныя СМІ Беларусі ў цэлым арыентаваны на сацыяльна
значную, актуальную інфармацыю, якая не можа быць пададзена ў прымітыўнай форме.
Аналіз рубрыкі «Одним словом» газеты «СБ – Беларусь сегодня»
дае падставы сцвярджаць, што вызначэнню матэрыялаў гэтай рубрыкі
як канцэптуальных спрыяе некалькі фактараў:
1) структурнае замацаванне і шрыфтавое выдзяленне аднаго словаканцэпту на пачатку кароткай інфармацыі;
2) канатацыйнае напаўненне канцэпту;
3) кампазіцыйнае размяшчэнне рубрыкі на першай паласе ў газеце.
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Так, прыведзеныя характарыстыкі-фактары наглядна рэалізуюцца ў
рэпрэзентатывах:
ОДНИМ СЛОВОМ (2010, 27 июля)
РЕЖИМ. В Минске некоторые промышленные предсприятия в условиях аномально жаркой погоды вводят скользящий график, смещено
начало смен. Запрещены или приостановлены работы на не защищённых от солнца площадках.
БЕДА. 30-летний житель Ивановского района Н. случайно застрелил
отца во время охоты. По предварительной версии, стрелявший и погибший нарушили правила безопасности.
ЯД. На юге КНР 84 ребенка отравились свинцом. По мнению местных властей, это случилось во время работы у нелегальных плавильных печей, которые местные жители используют при добыче золота.
ВЕРА. Бразильские индейцы захватили в заложники 100 строителей ГЭС в штате Мату-Гросу. Они требуют компенсаций за то, что
строительство дамбы было развернуто на священном для коренного
населения штата месте.
УДАЧА. В Новой Зеландии 15-летний подросток выжил после того,
как упал с балкона квартиры на 16-м этаже. Парень пробил крышу
автомобильной парковки, а сам лишь сломал ребро и повредил запястье.

У прааналізаваных трыццаці дзевяці нумарах за ліпень-жнівень
2010 г. прадстаўлены і вынесены ў моцную пазіцыю 193 канцэпты, у
сярэднім на нумар прыпадае 5 канцэптуальных адзінак. Даследаванне
іх марфалагічнай стратыфікацыі пацвердзіла дамінаванне назоўнікаў –
86 % (лихач, вулкан, стихия, эпоха, фортуна, ветер, мера, ажиотаж,
расплата, ремонт…), менш прыслоўяў – 6,2 % (скользко, неприятно,
дружно, вместе…) і дзеясловаў – 4,7 % (умыкнули, промахнулся, лови!,
помогите, попались…), астатніх часцін мовы сустракаецца зусім нязначная колькасць.
У канцэптуальных адзінках газеты ступень праяўлення мадальнасці
дастаткова вялікая, што прадвызначыла іх відавочную экспрэсіўнасць
і эмацыянальнасць. Большасць канцэптаў маюць выразна акрэсленыя
канатацыі (отлично, красота, риск, сюрприз, молодец, прогресс, дружно, комфорт, чудо), прычым 64 адзінкі (а гэта 33 %!) нясуць дакладную
негатыўную афарбоўку (беспокойно, траты, пекло, трагедия, неприятно, помогите, теракт, крушение, террор, резня, взлом, взятка, скандал, кризис, авария, дебош, беда…) і анансуюць адпаведны пеяратыўны
змест наступнай інфармацыі.
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Мова перыядычных выданняў адлюстроўвае і фіксуе змены, што адбываюцца ў маўленча-мысленчай практыцы грамадства. Гэтыя змены
з’яўляюцца наступствамі палітычных, эканамічных і сацыяльных трансфармацый, якія адбываюцца ў дзяржаве. У той жа час СМІ ўплываюць
на свядомасць людзей, фарміруючы грамадскую думку, культывуюць
моўны густ. Таму важна, каб канцэптуальны змест арыентаваў на пазітыўныя з’явы ў соцыуме, ствараў нацыянальную карціну свету, не актуалізуючы негатыўны кантэкст.
Ва ўмовах сучаснай сацыякультурнай і палітычнай сітуацыі ўзнікае
інтэлектуальная патрэба ў канцэптуальнай публіцыстыцы, вызначэнні
новых жыццёвых прыярытэтаў, пераглядзе, пераасэнсаванні праз прызму канцэптаў медыятэксту стаўлення да нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей. Гэта актуалізавала пашырэнне тэкстаў, разлічаных
на высокаадукаванага чытача, створаных прафесіяналамі, якія клапоцяцца не толькі пра змест, але і пра маўленчую форму, у якой гэты змест
выражаны.
Адсюль да падрыхтоўкі спецыялістаў у сферы СМІ і вынікаюць
кваліфікацыйныя патрабаванні, сярод якіх актуалізаваная моўная адукацыя займае асноўнае месца, бо служыць арганізуючым фундаментам,
творчым падмуркам тэкставай дзейнасці журналіста.
1. Прохорова, С. М. Концептуальная журналистика в Беларуси / С. М. Прохорова // Выбраныя працы. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – С. 263–277.

Татьяна Сивова
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÈÌÅÍÈ ÖÂÅÒÀ ×ÅÐÍÛÉ
Â ÒÅÊÑÒÀÕ ÑÌÈ
(íà ìàòåðèàëå ãàçåòû «Ãðîäçåíñêàÿ ïðà¢äà»)
Имя цвета, функционирующее в тексте медиа, выполняет преимущественно две основные функции: информативную и воздействующую [1,
с. 22]. Рассмотрим особенности функционирования имени цвета черный
на страницах газеты «Гродзенская праўда» (выборка – номера газеты за
2009 г.).
Имя цвета черный, по данным исследований [3; 4], является доминантой цветовой палитры текстов «Гродзенскай праўды». Высокая час206
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тотность употребления имени цвета черный во многом обусловлена экспрессивным потенциалом колоратива. В публицистическом дискурсе
колоратив приобретает специфическую, по сравнению с художественным текстом [2], функциональность, актуализируя в большей степени
не прямые, а переносные и символические значения.
На страницах газеты «Гродзенская праўда» за исследуемый период
имя цвета черный вводится:
1) при создании внешней колористической характеристики предметов – чернила черного цвета (2 словоупотребления); черные тату (2);
черные маты (1); черный сарай (1); черные плоды (1); черный дым (1):
… увидел вечером внушительный столб черного дыма (8 апр.);
2) при создании внешней колористической характеристики живых
существ – черный лабрадор (1): Черный лабрадор Глория в прошлом
году стала лучшей собакой республики в органах пограничной службы
(28 мая);
3) для указания на расовую принадлежность лиц – чернокожий (2):
… первый чернокожий президент США осудил отрицателей Холокоста (11 июня);
4) для указания на уникальность явления или предмета – черная расцветка (1): Коллекционеры со стажем выписывают из питомников породистых особей экзотичной черной или белой расцветки (28 окт.);
5) в качестве символа – черная Волга (1): В пятницу за своими сыновьями приезжали папы на черных «Волгах» (22 июля);
6) в качестве символа-субститута – черная лента (1): Черные ленты –
знак траура по трагически погибшему коллеге – появились в прошлую среду на автомобилях гродненских такси «Перфект» и «Гродно» (21 апр.).
Имя цвета черный демонстрирует высокую продуктивность в образовании устойчивых сочетаний, построенных на переносных значениях. На страницах газеты выявлены следующие устойчивые сочетания с
именем цвета черный: черная полоса (5); черный список (3); черный рынок (3); черные металлы (2); держать в черном теле (1); черный ящик
(1); черная кошка перешла дорогу (1); черная магия (1); Черный континент (1): В 21 стране Черного континента обитают, по оценкам зоологов, около 100 тысяч шимпанзе (24 марта).
Переносное значение имени цвета черный ‘подлый’, ‘низкий’, ‘коварный’ актуализируется в устойчивых сочетаниях: черные силы (1);
черные надежды (1): Их черные надежды бессильны, – добавил глава
государства (25 мая).
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