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Т. М. Саучук (Мшск)

СПЕЦЫФ1КА ЭМП1РЫЧНАЙ АРГУМЕНТ АЦЫ1 
У БЕЛАРУСКА- I РУСКАМОУНАЙ ГУМАН1ТАРЫСТЫЦЫ

Зварот да эмпiрычнай аргументацыi у дыскурсе гуманiтарных навук -  
натуральная i таму пашыраная з’ява. Абгрунтаванне новых щэй, доказ гiпотэз, 
падтрымка пэуных пунктау погляду звычайна прадугледжвае выкарыстанне 
не толькi тэарэтычных разважанняу, але i фактычных даных. Прыватныя 
выпадкi, да якiх апелюе аргументатар падчас доказу тэзюа, уваходзячы 
у структуру аргументами, набываюць статус фактау i утвараюць асобую -  
фактуальную, або эмпiрычную, мадэль аргументацыi. Выкарыстанне факту- 
альных схем у аргументатыунай практыцы грунтуецца на унiверсальным 
мехашзме iх уздзеяння: калi рэцыпiент згаджаецца з эмпiрычнымi аргумен- 
тамi, ён абавязкова прымае i тэзiс на падставе канвенцыянальнай (узгодненай 
i агульнаусвядомленай) сувязi памiж складнiкамi аргументацыi.

Аналiз навуковых артыкулау камунiкатыуных накiрункау гумашта- 
рыстыкi (сацыялогii, псiхалогii, культуралогii, лшгвштыю, журналiстыкi) дае 
падставу меркаваць, што эмтрычная аргументацыя у навукова-гуманiтарным 
дыскурсе характарызуецца спецыфiчнасцю, крынiца якой -  своеасаблiвасць 
гэтага тыпу дыскурсу.

http://vilnia
http://www.stat.gov.lt/07.pdf


Выяуленне адметнасщ аргументацый патрабуе кагнпыуна-прагматыч- 
нага падыходу, я к  дае магчымасць вылучыць i ахарактарызаваць разнавщ- 
насщ фактуальных аргументатыуных схем. Звернемся да агульнапрынятай 
тыпалогii, вытокi якой можна адшукаць у арыстоцелевай «Рыторыцы», але 
якая набыла сучасны выгляд у апрацоуцы Х. Перэльмана -  заснавацеля так 
званай неарыторыш [1]. Факты (прыватныя выпадкi) у складзе эмпiрычнай 
аргументацый, паводле Х. Перальмана, могуць разглядацца у трох iпастасях: 
як прыклады, iлюстрацыi i узоры/антыузоры. Прагматычныя адрозненш 
памiж iмi у наступным. Прыклады наюраваныя на прывядзенне аудыторый да 
пэунага абагульнення, а таксама на падмацаванне зробленага абагульнення. 
1люстрацый прызначаныя замацаваць перакананасць рэцытента у правшь- 
насцi ужо вядомай i прынятай заканамернасцi, падмацаваць усталяванае 
правiла, узмацнiць эфект яго прысутнасщ у свядомасцi аудыторый. Мэта 
узорау i антыузорау, адпаведна, -  схшць да пераймання пэунага тыпу паво- 
дзiн або адхiлiць ад яго [Там жа, с. 207-224].

Выкарыстанне дадзеных мадэляу у навукова-гумаштарнай камушкацый 
звязана з адказам на шэраг праблемных пытанняу, якiя тычацца крытэрыяу 
дыферэнцыяцыi фактуальных схем, спосабау iх вербальнага прадстаулення, 
а таксама уплыву дыскуршуна-тыпалапчных прымет гуманiтарыстыкi на 
прагматыку фактау.

Дыферэнцыяцыя эмпiрычных мадэляу прадугледжвае перш за усё улiк 
функцыянальнай накiраванасцi прыватнага выпадку, якi уключаецца у склад 
абгрунтавання: абагульненне для прыкладу, пацвярджэнне для iлюстрацыi, 
рэгламентацыя для узору/антыузору.

Абапiрацца можна таксамi i на фармальныя паказчыкi, адзш з якiх -  
колькасць фактуальных пасылак. Так, для карэктнага абагульнення патра- 
буецца некалькi тыповых прыкладау. (Ужыванне множнага лiку, дарэчы, 
з’яуляецца прагматычна важкiм.) Пры гэтым яны павiнны быць зразумелымi, 
праУдзiвымi, бясспрэчным^ рэпрэзентатыунымi, разнастайнымi, стымуляваць 
да пераходу ад адзшкавага або прыватнага да агульнага, гэта значыць выкон- 
ваць функцыю тыпiзацыi. 1заляваны факт звычайна не вядзе да абагульнення, 
а таму не мае статусу прыкладу i разглядаецца як дадатковая шфармацыя, 
тлумачэнне, гэта значыць як складшк аргументатыунага рэсурсу, якi толькi 
падтрымлiвае аргументацыю, але не утварае яе.

1люстрацыя ж, у свою чаргу, звычайна адзшкавая. Яна не прадугле
джвае пераходу да абагульняючага палажэння, а толькi палягчае разуменне 
правша. У адрозненш ад няудалага прыкладу, яю можа паставiць пад сум- 
ненне прымальнасць абагульняючага палажэння i нават абвергнуць яго, неда- 
рэчная шюстрацыя не уплывае на прымальнасць тэзiса. Яна толькi сведчыць 
пра некампетэнтнасць аргументатара, якi не разумее агульнага палажэння або 
не здольны адэкватна яго падмацаваць. Таму патрабаванш да шюстрацый 
менш жорстюя, чым да прыкладу: яна можа выкшкаць сумненнi, быць не 
абавязкова тыповай, але эфектнай, прыцягваць увагу, закранаць эмацыяналь- 
ную сферу, уздзейшчаць на уяуленне аУдыторыi.



Яшчэ адным фармальным паказчыкам эмшрычных схем з’яуляецца 
парадак ix падачы. Часцей за усё прыватныя выпадю, яюя папярэдшчаюць 
тэзюу, разглядаюцца як прыклады, а тыя, што размяшчаюцца пасля яго, -  як 
шюстрацый. Таю падыход адлюстроувае натуральны рух думю па iнэрцыi ад 
прыватнага да агульнага, таму падаецца вщавочным. Але трэба улiчваць, што 
паслядоунасць падачы фактау у натуральнамоунай камунiкацыi нефшса- 
ваная: яна вызначаецца прагматыкай выказвання. Калi абагульняючы тэзiс -  
парадаксальнае палажэнне, лепш падрыхтаваць да яго шэраг прыкладау, калi 
ж тэзю не з’яуляецца складаным i супярэчлiвым, прыклад дарэчны i пасля 
абагульнення.

Рознща памiж прыкладам i iлюстрацыяй не заусёды зауважная, а вось 
мяжа памiж гэтымi тыпамi фактау i прыватнымi выпадкамi, якiя падаюцца як 
узоры, вельмi выразная. Справа у тым, што, прыклады i шюстрацый падма- 
цоуваюць дэскрыптыуныя (апiсальныя) выказванш (пра тое, што ёсць), 
а узоры/антыузоры падтрымлiваюць аксiялагiчныя (ацэначныя) суджэнш 
(пра тое, што павiнна быць). Ацэначнасць (пазпыуная для узору, негатыуная 
для антыузору) -  галоуная дыстынктыуная рыса фактау рэгламентуючага 
тыпу. Акрамя таго, суб’ект, паводзшы якога падаюцца як узорныя, павiнен, 
па словах Перэльмана, «валодаць мiнiмумам прэстыжу» [6, с. 219], толью 
тады яго дзеяннi будуць годнымi пераймання. Варта зауважыць, што неаб- 
ходнай умовай дзейснасцi пасылак-рэгламентацый з’яуляецца супадзенне 
каштоунасных арыенцiрау прапанента i аУдыторыi.

Эмпiрычная аргументацыя звычайна маркiруецца вербальнымi сродкамi. 
Iндыкатарамi прыкладау i iлюстрацый з’яуляюцца выразы рознай лексша-гра- 
матычнай прыроды кшталту: Anani3 даных дыяграм дазваляе зрабщъ вывад, 
што... , Згодна з ampbmaHbmi данымi можна гаварыцъ пра... , Рэзулътаты 
тэсцравання дазволш меркавацъ, што... , Паводле статыстыж, Па выншах 
сацапытанняу; Па вынках нашага анкетавання; Згодна з вынiкамi анкета- 
вання, Па атрыманых даных; рус. Приведенные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что... , Исходя из приведенных данных, можно 
сделать два вывода... , Эти цифры дают представление о... , Эти данные 
говорят о том, что... , Как видно из данных таблицы, Как видно из рисунка, 
По данным государственной статистики i mm.

У складзе дыскурюуных клшэ з названай прагматыкай рэгулярна 
ужываюцца вытворныя дзеясловау паказвацъ, сведчыцъ, пацвярджацъ/пока- 
зыватъ, свидетелъствоватъ, подтверждать. Разгледжаны намi перыяд 
паказвае, што ... , Гэта сведчыцъ пра тое, што ... , Aналiз адказау на пытанне 
сведчыцъ, што... , Разгледжаныя змены з ’яуляюцца паказчыкам... , Як свед
чыцъ фразеалагiчны матэрыял... , Рэзулътаты даследавання пацвярджаюцъ 
наступную гтотэзу... , На аснове даных, атрыманых у ходзе даследавання, 
былi пацверджаны... , Паказчыш у дыяграмах пацвярджаюцъ... , Пацвяр- 
джаннем гэтага служыцъ i... , ...што з ’яуляецца сведчаннем... ; рус.
Резулътаты многочисленных исследований подтверждают... , Полученные 
резулътаты свидетелъствуют о... , Приведенные выше примеры показы



вают, как... , Элементарный языковой эксперимент показывает, что... , Как 
показывают материалы... , Первые наблюдения показали, что... , Это/вот 
еще одно подтверждение, Анализ статистических данных свидетельствует
0 том, что... , Анализ полученных в ходе опроса материалов показывает, 
что... , Проведенный социологический опрос показал, что... , Этот пока
затель отражает, насколько важно... , Показателем этого является... ,
. о чем свидетельствуют контексты, . что экспериментально подтверж
дает... , ... что подтверждается многочисленными фактами i i'httt.

Што тычыцца мауленчых формул з лексемамi прыклад, шюстрацыя/ 
пример, иллюстрация, вербашзатарау так, напрыклад/так, например, яны 
дэманструюць прагматычную мнагазначнасць i выкарыстоуваюцца неды- 
ферэнцыравана: ix функцыянальная наюраванасць выяуляецца у канЫтуацый 
У наступным дыскуршуным фрагменце лекЫчнае i прагматычнае значэннi 
маркёра эмтрычнай аргументацыi не супадаюць: Тагачасныя «паустанцы» 
прадэманстравалi сваё бясстле. У такт бунце няма «палтычнай праграмы», 
таго, што можа нанесцi капiталiзму значнае пашкоджанне (а розных 
«супрацуленцау» капiталiзм здольны вырабляць i самастойна: напрыклад, 
актывКты Greenpeace чамусьц нiколi не ладкуюць свае акцъи супраць 
шкодных прадпрыемствау, я ^я  Еуропа вынесла на афрыкансш кантынент, 
затое перад камерамi эфектна штурмуюць на сваiх лодках ктабойныя 
судны) [2, с. 55]. Дадатковым сродкам квашфшацый прыватнага выпадку як 
антыузору тут служыць iранiчная афарбоука выказвання.

Дарэчы, iронiя можа быць i асноуным крытэрыем спецыфжацый фак- 
тау, што, у залежнасщ ад кантэксту, разглядаюцца як антыузоры або 
iлюстрацыi: рус. Технические средства и социальные технологии, разрабо
танные для облегчения жизни, замечательно справились со своей задачей. 
Они настолько облегчили удовлетворение почти любой потребности 
современного человека, что усилие, необходимое для удовлетворения 
потребностей и для совершенствования собственно личностных средств 
развития и самореализации, стало не нужно. <...> В комфортном, легком 
мире в таком совершенствовании нет нужды. Человек удовлетворен, он 
сыт, ленив, неактивен. Однако, становится все более типичным дости
жение этого состояния, так сказать, не деятельностным путем. Человек 
достигает чувства удовлетворенности, сытости, но он «наедается» досыта 
и удовлетворяется отбросами, суррогатами, имитациями и иллюзиями, 
созданными с помощью технических средств. Достигает чувства удовлет
воренности способом, который ведет не к развитию, а к деградации [3, с. 27].

Вербашзацыя узорау/антыузорау з дапамогай лекшчных адпаведшкау
1 ix вытворных нехарактэрная для гумаштарнага дыскурсу i мае адзшкавыя 
праяуленнй Больш аргашчна выглядае далучэнне да лексемы прыклад/ 
пример ацэначных квалiфiкатарау: У айчыннай прэсе назiраецца паступовае 
вяртанне да роздуму, меркавання. Хаця гэтым вызначаюцца далёка не усе 
выданнi, маюцца даволi станоучыя прыклады. Так, мяняе тфармацыйную 
тактыку «СБ. Беларусь сегодня»... [4, с. 84].



Пры щэнтыфшацый фактау, што рэгламентуюць пэуную мадэль 
паводзш, дапамагае, акрамя паказчыкау а^ялапчнай мадальнасщ, таксама 
кантэкст: рус. Отрадно отметить, что в настоящее время многие музы
кальные коллективы, наряду с концертной деятельностью ведут большую 
исследовательскую работу. К  числу таких коллективов следует отнести 
фольклорный ансамбль «Живая Старина» [5, с. 24].

Нярэдкая з’ява у навукова-гумаштарнай аргументацый -  спалучэнне 
у адным кантэксце узорау i антыузорау -  рэал1зуе п^халапчны прынцып 
кантрасту i, адпавядна, спрыяе дасягненню пераконваючага уздзеяння: Аналiз 
засведчвае прыкметнае знiжэнне тэкставых i лтаратурных вартасцей 
многiх журналтцтх творау. Дый штага i чакаць нельга. Самы таленавты 
творца, калi яго паставщь на канвеер, паступова губляе iндывiдуальны 
стыль, а то i квалiфiкацыю, бо прывыкае да хуткатсу, да шаблону i ттам- 
пау. Добра яшчэ, калi журналшт трымае сваю тэму, скажам, як экана- 
мiчны аглядальнiкм «Рэспублш» Андрэй Патрэбш, калi ён сnецыялiзуецца 
i выступае у рамках пэунага тэматычнага напрамку. А то ж не! Сталi 
майстрамi на усе рут. Учора пра мараль, сёння пра транспарт, заутра, 
паслязаутра пра манастыры, спорт, выяуленчае мастацтва, навуку. Адкуль 
тут будуць глыбмя i арыгмальнасць меркаванняу [6, с. 155]. 1рашчнасць 
i эмацыянальнасць выказвання, вщавочна, прызначаныя узмацнщь уздзеянне 
фактуальнай аргументацый.

Г умаштарны дыскурс, я к  прашзаны каштоунаснымi адносшам^ немаг- 
чымы без дэманстрацыi аутарскай ацэнкi фактау, што звычайна адбываецца 
з дапамогай рознага кшталту акцэнтуатарау: ярклм прыкладам з ’яуляецца, 
наглядна тюструе сказанае, найбольш значным паказчыкам стала, зна- 
кавым фактам змен можа служыць, гэта зуст справядлiва дае падставу 
лiчыць, красамоуна сведчыць аб, гэты дакумент мае надзвычай важнае 
значэнне; рус. ярким примером тому являются, представленные на рисунке 
данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что, приведенные 
данные фиксируют весьма тревожную картину... , все это ясно указывает 
на, явно свидетельствует о том, что, является одним из самых заметных 
показателей i шттт.

Ак^ялапчныя вербальныя паказчыю, наюраваныя на тое, каб сфармй 
раваць адносшы да факта, зрабщь яго прадметам асаблiвай увап, ужываюцца 
цалкам легiтымна. Але нельга выключаць, што таюя «памочшю» выступаюць 
як сродак штэлектуальнага i эмацыянальнага цiску на рэцытента: рус. 
С фактами вымогательства взяток по личному опыту знаком каждый вто
рой из числа опрошенных нами соотечественников. Это -  плохая новость, 
поскольку данный факт является убедительным свидетельством широкой 
распространенности бытовой коррупции в нашем обществе. Но ретроспек
тивный взгляд на эту проблему дает весомые основания и для весьма 
оптимистического вывода. Столь явные и высокие темпы проявления 
в массовом сознании признаков очищения белорусского общества от корруп
ции можно считать впечатляющими [7, с. 141].



У вышку таюх маншуляцый абгрунтаванне замяняецца унушэннем, 
а гэта забаронены прыём. Аналагiчна квалiфiкуецца неадпаведнасць а^ял а- 
пчнай афарбоук эмпiрычных пасылак сапрауднаму прагматычнаму зна- 
чэнню выказвання. Такую з’яву мы называем «памылковай навюацыяй»: 
Факт узвядзення журналитам царквы за грошы, заробленыя на газетным 
6i3Hece, пераконвае, што журналитыка дамаглася магчымасц таксама 
спрабаваць сябе у пошуках новых светапоглядных арыенщрау для грамад- 
ства [8, с. 111]. Выказванш з прыведзеных фрагментау (факт пераконвае, 
рус. данный факт является убедительным свидетельством) i да ix падобныя 
варта разглядаць не больш, чым рытарычны прыём, я к  патрабуе крытычнай 
штэрпрэтацый. Падставы для такога заключэння дае усведамленне прынцы- 
повага моманту, што аб’ядноувае эмпiрычную аргументацыю у^х разгледжа- 
ных тыпау: абгрунтаванне, пабудаванае на апеляцый да прыватнага выпадку, 
заусёды носiць шдуктыуны характар. Гэта значыць, сапрауднасць пасылак не 
гарантуе сапрауднасщ тэзiса, а толькi робiць яго больш щ менш верагодным. 
Факты не маюць сшы доказу, а ix пераконваючая сша вызначаецца шмат- 
лiкiмi дыскурсiунымi параметрамi.

Адэкватная пабудова, якасны аналiз i ацэнка эмтрычнай аргументацыi 
у дыскурсе гуманитарных навук магчымыя толькi з улiкам вызначаных 
i ахарактарызаваных вышэй заканамернасцей.
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