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инств и т.д.); 2) традиционных для белорусов представлений, 
что под крепляется обилием в статье пословиц и поговорок с 
компонентом «семь» (семь раз отмерь – один отрежь; семь бед – 
один ответ и др.). «Позитивная заряженность» семерки распро-
страняется и на семейные отношения, что заставляет лишний 
раз задуматься о ценности семьи в жизни человека и общества.

Для формирования положительного образа семьи важную 
роль играет умелое использование тропов. Так, многократное 
повторение в текстах СМИ постоянных эпитетов типа дружная, 
счастливая, крепкая, замечательная, большая, многодетная 
способствует закреплению за лексемой семья положительных 
коннотаций. Кроме того, в дискурсе СМИ используются и опре-
деленные метафоры, которые реализуют идею ценности семьи 
(семья – кристалл, семья – ожерелье, семья – драгоценность); 
идею света (семья – солнце, семья – свет в окошке); идею един-
ства (семья – оркестр, семья – команда) и др.

Стоит также отметить, что в СМИ расширяются сочетае-
мостные возможности лексемы семейный. Например, наряду с 
зафиксированными в лексикографии словосочетаниями типа 
семейный союз, семейное счастье, семейный вечер, семейный 
очаг, семейные узы и т.д., в средствах массовой информации 
появились выражения семейная суббота, семейные таланты 
(«Белорусская военная газета»), семейный ковчег («Рэспубліка»), 
семейная экономика («Народная газета»).

Формирование позитивного образа семьи происходит не толь-
ко на вербальном, но и на невербальном уровне. Стоит особо от-
метить, что в СМИ сегодня появляется все больше фотографий 
отцов со своими детьми, что способствует формированию нового 
стереотипа отца, который принимает активное участие в воспи-
тании ребенка, а не просто лежит с газетой перед телевизором.

Таким образом, в условиях кризиса семьи и семейных цен-
ностей важнейшей задачей СМИ становится формирование по-
зитивного образа семьи, «популяризация» семейных ценностей. 
Для решения этой задачи журналисты используют богатый ар-
сенал как языковых, так и неязыковых средств.
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У залежнасці ад інтэнцый журналіста пры выкарыстанні ін-
тэр тэкстуаль на га матэрыялу ў публіцыстычным творы «чужы» 
тэкст можа вы лу чацца або быць немаркіраваным.

Двукоссе выконвае сігнальную функцыю, актуалізуе ўвагу 
чытача на тэкставай анама ліі, якой з’яўляецца інтэртэкст. Ву чо -
ныя сведчаць, што пашырэнне функ цый двукосся ў СМІ ад-
люст роўвае змены, якія адбываюцца ў сучаснай мове: «Рас паў -
сюджванне неаблігатор нага, або факультатыўнага, дву косся
абумоўлена на маганнямі таго, хто піша, выразіць ацэн ку да
таго, што паведамляец ца, жа дан нем прыцягнуць увагу да ін-
фар мацыі» [3, с. 21]. Дву коссе дазваляе жур на ліс ту прадэ ман-
ст ра ваць, што ён напрамую звя р та ецца да «чужога» тэксту, ус-
ведам ляе, якія аса цы я цыі павінны ўзнікнуць у аўдыторыі пры 
рэцэпцыі ме дыя тэксту, ус кла д нена га ін тэр тэкс там: «Ложкой 
дег тя» в бочке счастья ока зал ся пришитый к изде лию ярлы-
чок – со роч ка была сделана в Турции... Все бы ни че го, но «за дер-
жаву оби д но» (7 дн., 2008, 27 марта). Як правіла, інтэртэкстуаль-
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ныя адзінкі, якія вылуча юцца двукоссем, не транс фармуюцца 
жур налістамі, што забяспеч вае іх адэкват нае ўспрыманне чы-
тачамі.

Сустракаюцца ў сучасных друкаваных СМІ і сінкрэтычныя 
метады вы лу чэння інтэртэксту, калі журналіст акрамя двукос-
ся выка рыс тоўвае спасылку на імя ўласнае ці творчае (псеў-
да нім, крыптанім і г. д.) аўтара прэ цэ дэнт нага тэксту, а таксама 
ўзгад вае прэтэкст (назву твора, агульнавядомае выказванне 
і г.д.). Падобную з’яву назіра ем у артыкуле «Песня на века» 
(Обозреватель, 2009, 11 сент.). У лідзе матэ ры ялу раскрыва-
ец ца сэнс зага лоў ка: «Зав т ра Минск отмечает День города. 
Накануне праздни ка давайте вспом ним дорогую сердцу каж-
дого бе ла руса застольную песню «Бы вайце зда ро вы, жывіце 
багата». До сих пор многие уве рены, что эти слова древние, 
на род ные. В каком-то смысле так и есть, но, в отличие от 
бе зымян ных шедев ров прошлого, авторы «Бывайце здаровы... » 
известны: поэт Адам Ру сак и ком по зи тор Исаак Лобан». Пры-
клады та кога ўжывання інтэртэксту мож на рас тлу мачыць тым, 
што «чужы» тэкст у аўтар скім выконвае ро лю дамінанты, тэма-
тычнага стрыжня ар ты ку ла. Інтэртэкст у падоб ных вы пад ках 
з’яў ля ец ца прадметам публікацыі, таму журналіст на ма га ец ца 
даць чыта чу вычар паль ную інфар ма цыю па тэме артыкула: не 
толькі называе прэ тэкст, уз гадвае назву песні і мар кіруе яе дву-
коссем, але і прэзентуе аўдыторыі яе аўтараў.

Трэба адзначыць, што журналіст можа графічна і вербаль-
на не адзначаць прысутнасць «чужога» тэксту ва ўласным. На-
прыклад, разлічваючы на шы рокую вя до масць выкарыстанага 
выслоўя: «Увидеть Париж – и умереть... Кто не мечтал по-
бывать в сердце Фран ции?» (Народная газета, 2009, 9 июля) ці 
запраша ю чы чы та ча да моўнай гульні: «Украина перешла че рез 
Майдан» (СБ. Беларусь сегодня, 2004, 24 ноября). Апош ні пры-
клад дэманструе спалучэнне сітуацыйнай і та панімічнай алю-
зій у загалоўку артыкула, якія павінны вык лі каць у чы тачоў 
асацыяцыі, звязаныя з пераходам Юлія Цэза ра праз Рубікон 
і стварэннем пасля гэтага Рымс кай імперыі. Трансфарма цыя 
прэцэдэнтнага вы каз вання «перейти Рубикон» і замена лексе-
мы «Руби кон» на «Майдан» дазваляе публіцысту ахарактары-

заваць падзеі, якія адбыва лі ся на Украіне пасля абвяшчэння 
вынікаў вы бараў, і суаднесці іх з гіс та рычным кантэкстам. 

Пры ўключэнні ў структуру медыятэксту немаркіраваных 
дву коссем ін ша стылёвых і аб межаванай сферы выкарыстання 
лексем можа ўскладняцца працэс ка му нікацыі паміж журна-
ліс там і чытачом з-за парушэння нормаў чысціні маў лення. 
Падобную сітуацыю назіраем у ар ты куле «Разборка» (Знамя 
юности, 2004, 16 июня), аўтар якога насычае тэкст зніжанай 
лек сі кай: «про дан ный им весьма уважае мо му в определенных 
кругах криминальному авто ри те ту «шес ти сотый» «Мер-
се дес» находился в розыске, но расплачиваться за это знание 
или не знание ему пришлось собственной шкурой», «выясни-
лась весьма не при ят ная для пары кри минальных тузов де-
таль: номера на «шестисо том» оказались пере би ты», «сами 
же за конники», «кидало во» от какого-то лоха», «жертву 
молотили но га ми и «охаживали» бейс боль ными битами», 
«счетчик включен», «авторитет не прини мал непосред с т-
вен но го участия», «сам принял участие в разбор ках с жерт-
вой», «нашим местечковым вожакам волчь их стай», «не 
живут они уже давно по так называемым воровским за ко-
нам», «вопрос о жиз ни «по понятиям» на зоне». З-за таго, 
што частка ін тэр лексем і інша сты лё вых украпін не мар кіруец -
ца журналістам двукоссем, гэ тыя моўныя адзінкі ўспрымаюцца 
як уласнааўтарскія, а не як выкарыстаныя для ства рэння пэў-
нага каларыту і мастацкага эфекту, што можа дыса ніраваць з 
густа вымі перавагамі пэўнай колькасці чытачоў.

У сучасным друку сустракаецца выкарыстанне нядобрасум-
лен ных рытарычных прыёмаў, якія «расцэньваюцца спецыя-
лістамі як парушэн не маральнага кодэксу ра цыянальна арга-
нізаваных маўленчых зносін» [2, с. 125]. Праявай гэтай з’явы ў 
пуб ліцыстычным маўленні можна лічыць спа сы л кі, напрыклад, 
на «кого-то из древних» (СБ. Беларусь сегодня, 2005, 9 июня); 
«аме ри канс ких уче  ных» (7 дней, 2008, 27 марта); «сведущих в 
пи аре людей» (Рэспублі ка, 2008, 17 мая); «кла си ка, который 
говаривал» (Минский курьер, 2009, 25 сент.). Уключэнне ў ме-
дыятэкст падобных маў лен чых формул можна расцэньваць як 
спробу вуалявання журна ліс там няведання прэтэксту або аўта-
ра прэцэдэнтнага тэк с ту.
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Працэнт немар кі ра ва ных «чужых» тэкстаў у журналісцкіх 
матэрыялах значна пераважае коль касць дакладна аформ-
леных з рэдактарскага гледжання інтэртэкстуальных ук лю-
чэн няў. З экстралінгвістычных фактараў, што абумоўліваюць 
дзеянне журна ліс ц кага тэксту, у наяўнасці падобнай з’явы ў 
сучасным публіцыстычным дыс кур се можна назваць аператыў-
насць і калек тыў нае аўтарства ў стварэнні меды я тэксту. Пра-
фесар В. Іўчанкаў, аналізуючы маўленчыя канструкцыі, які мі 
апе ры руюць супрацоўнікі сучасных СМІ, падкрэслівае: «Жур-
на ліст спра буе гава рыць гатовымі сінтагмамі (маўленчымі 
ад рэзкамі), якія лёгка аднаўля юц ца рэ цы пі ентам, ствараючы 
такім чынам эфект зразумеласці і сутворчасці. Аднак яны ж 
ву а лю юць аўтарства тэксту, і часам пад імі ўжо не патрэбна 
прозвішча журна ліс та, бо тэкст стан дарт ны, мінімальна інды-
відуалізаваны» [1, с. 66]. Унутрымоўным фактарам выкары-
стання інтэртэксту ў журналісцкім творы без актуалізацыі яго 
наяў насці можна лічыць постмадэр нісц кую манеру пісьма з яе 
гульнёвым пачаткам. 
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ÔÐÀÇÅÀËÀÃ²×ÍÛß ÀÄÇ²ÍÊ² ¡ ÌÎ¡ÍÀÉ ÒÊÀÍ²ÍÅ 
ÀÁÐÀÇÊÎ¡ ÁÀÐÛÑÀ ÑÒÐÀËÜÖÎÂÀ

У асобе Б. Стральцова арганічна спалучыўся талент журналіста, 
вучонага, выкладчыка, пісьменніка. І хаця журналістыка, а не 
літаратура стала справай усяго жыцця, літаратуры прысвеча-
ны не менш яскравыя старонкі яго творчай біяграфіі. У абраз-
ках Барыса Васільевіча ўвасобіліся самыя розныя сюжэтныя 
арганізацыі і формы раскрыцця ідэй – ад мастацкага рэпарта-
жу («Шчаслівыя», «Плач па Рыве», «Паслушніца») да іранічна-
гумарыстычнага аповеду («Адвечная гісторыя», «Фактар пры-
роды», «Служылі тры таварышы…») і лірычнай споведзі («Чым 
пахне месячнае святло», «Чарадзейны туман», «Развітальная 
элегія»). Проза Б. Стральцова мае значнасць не толькі для лі -
та ратурна-мастацкага асэнсавання, гэта яшчэ і цікавы аб’ект 
лінг ва стылістычнага аналізу. Асноўную ўвагу ў артыкуле звер-
нем на адзін з бакоў даследавання – выкарыстанне фразеа-
лагічных адзінак у творах, апублікаваных у зборніках «Чара-
дзейны туман» і «Капуснік, або Лад жыцця» [1, 2].

Фразеалагізмы з’яўляюцца дзейснымі экспрэсіўнымі адзін-
камі моўнай намінацыі, яркімі стылістычнымі сродкамі выраз-
насці, эмацыянальнасці і вобразнасці. Яны «рассыпаны» па 
абразках Стральцова, што сведчыць пра дасціпнасць і добры 
моў ны густ аўтара, а таксама пра грунтоўнае веданне ім на-
цыянальных скарбаў народнай мудрасці: не было і макавай 
расінкі, не чуць пад сабой ног, уставаць з пеўнямі, зайсціся з 
плачу, трапіць на язык і інш. 

Адметнасць выкарыстання фразеалагічных адзінак у кан-
тэксце вызначае наяўнасць іх варыянтных (лексічных ці сты-
лістычных) форм: гарнуцца / прыляпіцца сэрцам; шчыраваць 
на газетнай ніве / адкатаць на журналісцкай ніве / адараць 
на журналісцка-сельскагаспадарчай ніве і інш. Часцей за ўсё 
кампаненты такіх фразеалагізмаў адрозніваюцца сваёй сты-
лістычнай прыналежнасцю. 


