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Tра ди ци о нал но се у фо ку су ин те ре со ва ња са вре ме не сти ли сти-
ке, ме ди а лин гви сти ке, со ци о лин гви сти ке, на ла зи ак си о ло гич-

ки аспект тек сто ва СМИ, по ве зан у пр вом ре ду с ка рак те ром кон-
струк тив ног прин ци па пу бли ци стич ког сти ла - прин ци па ни за ња 
стан дар да и екс пре си је. Глав на тек сту ал на ка те го ри ја, ка те го ри ја 
ин фор ма тив но сти, пред ста вље на по ми шље њу Т.В. Ма тве је ве у 
оп штем ин фор ма ци о ном про гра му тек ста, има у сво јој струк ту ри 
три пред про гра ма: ре ци о нал ни, оце њи вач ки и праг ма тич ки (Ма-
тве је ва, 1990, 15). При то ме тек сто ви раз ли чи те функ ци о нал не 
при ро де де мон стри ра ју раз ли чи ту хи је рар хи је под про гра ма.
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По што је основ на сфе ра ства ра ња и функ ци о ни са ња ме ди а-
тек сто ва по ли тич ка ко му ни ка ци ја, очи глед но је да фе но ме но ло шке 
осо бе но сти по след ње - аго нал ност, ма ни пу ла тив ност, фан том ност, 
фи де и стич ност итд. - (Ше й гал 2009, 35-36) има ју не по сре дан од-
нос пре ма ак си о ло ги ји и пред о дре ђу ју до ми на ци ју оце њи вач ког 
про гра ма у тек сто ви ма СМИ. Упра во оце њи вач ки про грам као во-
де ћи про грам пу бли ци стич ких тек сто ва омо гу ћа ва да се при ана-
ли зи ма ни фе сту је спек тар со ци јал них, иде о ло шких, по ли тич ких 
оце на, пре ма ко ји ма је ори јен ти сан аутор. «Јед на од нај ва жни јих 
ком по нен ти ана ли зе ме ди а тек ста је из у ча ва ње ак си о ло шког кон-
тек ста и до при но са по след њег у ре зул тат ре цеп ци је и ин тер пре та-
ци је тек ста у це ли ни» (Ме ди а текст: стра те ги је - функ ци је - стил, 
2010, 83). Да кле, за да так про у ча ва ња сред ста ва и на чи на кон стру и-
са ња и из ра жа ва ња оце не - «нај и зра зи ти је ком по нен те праг ма тич-
ког зна че ња ре чи или из ра за» (Ару тю но ва, 1988, 5) - оста је увек 
ак ту е лан за ис тра жи ва ње је зи ка ме ди ја. По себ но је ин те ре сант но 
раз мо три ти на чи не и сред ства ства ра ња про це њи во сти у «нај не-
о це њи ви јој» гру пи ме диј ских жан ро ва - упра во ин фор ма ци о ним 
жан ро ви ма. Том кон крет ном за дат ку је и по све ће на пред ло же на 
ана ли за тек сту ал ног ма те ри ја ла.

«Праг ма тич ки сми сао оце не се са сто ји у то ме да су бје кат, из-
ра жа ва ју ћи свој од нос пре ма не кој по ја ви, све сно или не све сно по-
ку ша ва да иза зо ве аде ква тан од нос код адре са та» (Гра у ди на, 2002, 
257). При то ме оце на се увек из ра жа ва има ју ћи у ви ду ка ко објек-
тив не со ци јал не усло ве, та ко и ин ди ви ду ал не ста во ве, гле ди шта, 
ка рак те ри сти ке су бјек та. Чо век оце њу је осла ња ју ћи се, пр во, на 
свој од нос пре ма пред ме ту оце не, дру го, на сте ре о тип не пред ста ве 
со ци у ма о објек ту и ње го вим свој стви ма. С ме ђу соб ним од но сом 
су бјек тив ног и објек тив ног на че ла у оце њи вач ком ми шље њу те-
сно је по ве за но пи та ње о то ме ко ји фак тор у оце ни је пр во сте пе-
ни - емо ци о нал ни или ра ци о нал ни. Исти на, ка ко при ме ћу је Е.М. 
Вољф, из два ја њуе у ре чи чи сто ра ци о нал не или чи сто емо ци о нал-
не ком по нен те зна че ња је услов но, по што «је зик као та кав увек 
прет по ста вља ра ци о нал ни аспект» (Во льф, 2002, 39-40). Ме ђу тим, 
ис тра жи вач ис ти че да «је зик има сред ства за то да раз ли ку је емо-
ци о нал ну и ра ци о нал ну оце ну», ко је «под ра зу ме ва ју раз ли чит од-
нос су бјек та пре ма објек ту: пр ви је - ње го вог осе ћа ња, дру ги - ми-
шље ња» (Во льф, 2002, 40; 42).
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У окви ру по ља емо ци о нал не оце не обје кат се ка рак те ри ше с 
гле ди шта одо бра ва ња, ди вље ња, за до вољ ства, ср ди то сти, гне ва, 
не за до вољ ства и дру гих емо ци о нал них ста ња ауто ра ко је је он иза-
звао, на при мер: Прљавштина,отпаци,хаосдворишнипростор
уужасномстању... («Ре чь», 28. 3. 2008) - из ра жа ва ње не за до вољ-
ства;  МисмовеомазахвалниАлександруАсташову... («Ре чь», 5. 1. 
2008) - из ра жа ва ње за хвал но сти, одо бра ва ња.

Емо ци он ла на оце на тра ди ци о нал но се из ра жа ва пре све га по-
мо ћу лек сич ких сред ста ва: а) ре чи ма, чи ји лек сич ки са др жај чи ни 
озна ча ва ње емо ци ја и до жи вља ва ња:волети,мрзети,гнев,диван,
леп,лош,разљућенитд.; б) ре чи ма у пра вом сми слу у чи јем лек-
сич ком зна че њу се на ла зи од ре ђе на оце на: малешан, главешина,
ужасан,стравичан,необичан,диванитд.Али из раз не мо ра уоп-
ште да са др жи очи глед не зна ке оце њи ва ња а при то ме се у пот-
пу но сти  мо же оце ни ти услед то га што има ко ре ла ци ју у све сти 
чо ве ка с од ре ђе ном не-не у трал ном си ту а ци јом, на при мер, из раз 
Сатаксофоназаопштуупотребунећесемоћисамозвати,већ
и примитибесплатанпозив («Ре чь», 10. 1. 2008) - са др жи опис 
по зи тив не бу ду ће си ту а ци је и да кле, иза зи ва по зи тив не емо ци је 
одо бра ва ња. Фра за ин фор ма тив не но те, ко ја опи су је не стан дард-
ну си ту а ци ју: Напроходномделумосташеталос («Ре чь», 10. 1. 
2008) - иза зи ва емо ци је чу ђе ња.

Емо ци о нал на оце на мо же би ти екс пре сив на, на при мер, фра за 
«Штавитоимате?Зарјетопут?Тосудветракеиништави
ше!» («Ре чь», 22. 3. 2010) - пре но си емо ци је љут ње при не до стат ку 
ре чи ко је до слов но оце њу ју. Екс пре сив ност се при то ме из ра жа ва 
ин то на ци јом и уз вич ном ре че ни цом. Мо же се прет по ста ви ти да се 
екс пре сив ност ја вља у слу ча је ви ма ка да је оце на не по сред на ре ак-
ци ја на по ја ву.

Ра ци о нал на оце на је суд о су шти ни вред но сти објек та: ње го ве 
свр сис ход но сти, ко ри сно сти, ве ро до стој но сти, мо гућ но сти по сто-
ја ња, зна ча ја итд. Ин фор ма тив ни но вин ски текст, с јед не стра не, 
да је чи та о цу мо гућ ност да са зна о то ме штаседобро или лоше 
де си ло, по ми шље њу ауто ра (из да ња), шта се де ша ва у све ту, зе-
мљи, гра ду. С дру ге стра не, омо гу ћа ва чи та о цу да на пра ви за кљу-
чак о то ме да ли је  добро за ње га, ње го ве бли жње, по зна ни ке, 
ње гов град, то што се де ша ва/или ће се де си ти, да ли је важно, 
исправно/веродостојно, може ли то не ка ко би ти од ко ри сти, итд. 
У том слу ча ју очи глед на по ста је ана ло ги ја из ме ћу «до бро/ло ше» 
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и «тре ба / не тре ба», «ва жно / ни је ва жно», «по жељ но / не по жељ-
но», «ве ро до стој но / ни је ве ро до стој но» итд. Да кле, оце на се из-
ра жа ва по сред ством јед ног или дру гог мо дал ног опе ра то ра: «мо-
гу ће», «ва жно», «нео п ход но», «тре ба», «оба ве зно», «до зво ље но», 
«за бра ње но», «до бро», «не у трал но», «ло ше», «бо ље», «го ре» итд. 
Та кве оце не, по ве за не с прак тич ним ин те ре сом и сва ко днев ним ис-
ку ством чо ве ка, и од но се се на гру пу ра ци о нал них оце на. У лин-
гви стич кој тра ди ци ји ме ђу ра ци о нал ним се из два ја ју ути ли тар не, 
те ле о ло шке, нор ма тив не оце не1). Њи хо ви основ ни кри те ри ју ми су 
оце њи ва ње фи зич ке или пси хо ло шке ко ри сти, усме ре но сти на по-
сти за ње од ре ђе ног ци ља, на из вр ша ва ње не ке функ ци је, на од го ва-
ра ње нор ма тив ном по ло жа ју ства ри. 

СРЕДСТВАЗАФОРМИРАЊЕЕМОЦИОНАЛНЕОЦЕНЕ

У ин фор ма тив ним жан ро ви ма но ви на «Ре чь» (ана ли зи ра ни 
су тек сто ви нај фре квент ни јих ин фор ма тив них жан ро ва у пе ри о ду 
2008-2010. год.: са оп ште ња  ру бри ка «Факт» и «До га ђа ји»; ван ру-
брич ка са оп ште ња, ко ре спон ден ци ја, из ве шта ји и ре пор та же) фор-
ми ра ње по зи тив не / не га тив не  емо ци о нал не оце не је ре зул тат фор-
ми ра ња по зи тив ног / не га тив ног од но са пре ма објек ту пред ста ве. 

Та кав од нос се ства ра у ин фор ма тив ним тек сто ви ма на ра чун 
ода би ра и пред ста вља ња по зи тив них и не га тив них чи ње ни ца вред-
но сне сли ке све та, ме то да на во ђе ња и на ра чун ко ри шће ња не у-
трал не ле си ке с ра ци о нал но оце њи вач ком ко но та ци јом и емо ци о-
нал но-оце ноч не лек си ке. Раз мо три ће мо на ве де на сред ства фор ми-
ра ња емо ци о нал не оце не.

Очи глед но је да сва ко из да ње не пред ста вља чи та о цу све до га-
ђа је, по ја ве, про це се, ко ји се де ша ва ју, већ са мо оне ко је оно сма тра 
нај ва жни јим и нај ин те ре сант ни јим. Пред ста ва до га ђа ја, ко ји је у 
ко ре ла ци ји са си сте мом вред но сних ори јен ти ра чо ве ка и со ци у-
ма, то је већ ње го ва оце на: по не кад је за осу ду или по др шку не ког 
до га ђа ја до вољ но јед но став но са оп шти ти о ње му. У том слу ча ју 
оце на у ин фор ма ци о ним тек сто ви ма се ре а ли зу је је зич ким је ди ни-
ца ма, ко је озна ча ва ју ре а ли је и ар те фак та ко ји за у зи ма ју од ре ђе не 
по зи ци је у вред но сној сли ци све та.

1)  В. по себ но: Ивин А. А. Осно ва ния ло ги ки оце нок. - М - Ару тю но ва Н.Д. Ти пы язы-
ко вых зна че ний: Оцен ка, Со бы тие. Факт. - М.- 1988; Во льф Е. М. Функ ци о на ль ная 
се ман ти ка оцен ки. - М. - 2002. 
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Озна ча ва ње до га ђа ја је без у слов но, пред ста вље но већ у на сло-
ву - при мар ној ком по нен ти тек ста. На при мер, ти пич ни на сло ви 
ин фор ма тив них но вин ских пу бли ка ци ја «Застојаслековиманеће
бити» («Ре чь», 17. 1. 2008); «Нашегимназијалкепобедиленаолим
пијади» («Ре чь», 14. 2. 2008); «Скобреводлазиизрепрезентације
Русије» («Ре чь» 22. 1. 2008); «Оцену`Комфорта`даћесудскиор
гани» («Ре чь» , 29. 5. 2008); «ГрадоначелникЧереповцаћедати
интервјучасопису`Форбс`»(«Ре чь», 15. 5. 2008) омо гу ћа ва ју чи-
та о цу да по ре ди да те чи ње ни це са не га тив ним, по зи тив ним или 
не у трал ним у ње го вој вред но сној сли ци.

Али, фор ми ра ње емо ци о нал не оце не се на ста вља и у тек сту 
пу бли ка ци је, при че му не ће увек по зи тив ни или не га тив ни мо ме-
нат на сло ва на ћи по твр ду у тек сту. «Знак» оце не мо же, на рав но, 
оста ти та кав, а мо же се ме ња ти у на став ку тек ста, при то ме ви-
ше крат но. На при мер, у ин фор ма ци о ној ко ре спон ден ци ји «Но ва 
пра ви ла но ве го ди не» («Ре чь», 5. 1. 2008) опис пред сто је ћих по зи-
тив них до га ђа ја фор ми ра по зи тив ну емо ци о нал ну оце ну: домаћи
телефонски саобраћај ће појефтинити; абонентско плаћање ће
сесмањити;повећаћесемесечнапримањаветеранарада; Али у 
том тек сту у на став ку је да та не га тив на со ци јал на си ту а ци ја, чи је 
са оп ште ње фор ми ра не га тив ну емо ци о нал ну оце ну: поскупелесу
за 18  19 одсто комуналне услуге и услуге становања грађана;
предствојиповећањецена;превозпоскупео («Ре чь», 5. 1. 2008).

У са оп ште њу «Под се ћа ње на за слу ге» («Ре чь», 5. 1. 2008) по-
чев ши од на сло ва, пред ста вљен је до га ђај ко ји со ци ум мо же да 
оце ни по зи тив но, и де та љи са ње до га ђа ја на вер бал ном ни воу по-
др жа ва се ре чи ма ко је фор ми ра ју по зи тив ну оце ну: иницијатив
нагрупаЧереповчана;овековечењесећања;частоцењенапрема
заслугама;додељеназвања«Почасниграђанинграда»«Заслужни
радникукултури».

У са оп ште њу «Ан ти мо но по ли стич ки за кључ ци» («Ре чь», 5. 
1. 2008), су де ћи по на сло ву, пред ста вљен је по зи ти ван мо ме нат у 
вред но сној сли ци све та, по што је монополизам на еко ном ском тр-
жи шту не га тив на по ја ва, да кле, ан ти мо но по ли зам тре ба ту ма чи ти 
по зи тив но. Тим ви ше, при опи су си ту а ци је и ак тив но сти обич них 
гра ђа на у тој си ту а ци ји ак тив но се по на вља лек се ма жалити се 
и ре чи истог ко ре на (највишејежалбиприспело;позивисажал
бама;људи сежале; посебномноготихжалби), што иза зи ва у 
све сти чи та о ца оп ште не га тив не емо ци је на «ан ти мо но по ли сти чи 
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за кон» ко ји у сва ком слу ча ју ни је мо гао жи вот љу ди учи ни ти бо-
љим и «јеф ти ни јим».

Текст са оп ште ња «По шиљ ке хе ро и на и ма ри ху а не» («Ре чь», 
10. 1. 2008) са др жи лек си ку се ман тич ког по ља «Нар ко ти ци» и се-
ман тич ког по ља «Кри ми нал» (наркотици;незаконитобрт; циган
скикланови итд.). Али са оп ште ње у том тек сту о по зи тив ној по ја ви 
«зло чи нац је ухап шен; по кре нут кри вич ни по сту пак», без об зи ра 
на ко ри шће ње лек си ке тих се ман тич ких по ља, по вла чи из ме ну зна-
ка оце не ка су прот ном. При ме ћу је мо да упра во лек си ка се ман тич-
ког по ља «Кри ми нал» фор ми ра по ље не га тив не оце не пред ста вље-
них фа ка та. За то, без об зи ра на су во фак то ло шко из ла га ње, тек сто-
ви те ру бри ке ни су ли ше ни оце њи ва ња, при че му увек не га тив ног. 

На тај на чин реч мо же да по се ду је оце њи вач ку ка те го ри ју, свој-
стве ну јој у реч ни ку, али мо же за у зи ма ти не га ти ван или по зи ти ван 
став у вред но сној ког ни тив ној сли ци чо ве ка, што омо гу ћу је да се 
на пра ви за кљу чак о им пли цит ном оце њи вач ком ка рак те ру ре чи.

Осим то га, у ин фор ма тив ним тек сто ви ма адре сант фор ми ра 
оце ну објек та по сред ством ак тив ног ко ри шће ња ра зно вр сних на-
чи на на во ђе ња. Ци ти ра ње у ин фор ма тив ним тек сто ви ма је нај ра-
спро стра ње ни ји на чин не са мо из но ше ња де та ља, свој ста ва чи ње-
ни це ко ја се опи су је, по ја ве, већ и сред ство за уво ђе ње аутор ске 
оце не (и по но во при ме ћу је мо да упра во ре чи и из ра зи за оце њи-
ва ње мо гу да од су ству ју). Са др жај но-про мо тив ни фраг мен ти, ко ји 
укљу чу ју управ ни го вор, ди ја лог, не у прав ни го вор, са др же јед ну 
или дру гу иде ју оце њи ва ња, ко ју чи та лац ве о ма че сто из во ди са-
мо стал но из објек тив но-ло гич ког са др жа ја тек ста. На при мер, у 
но вин ском тек сту: Утокудана,какојеобавестиозам.начелника
одељењаСКД(стам бе но-ко му нал них до ма ћин ста ва – прим. прев.)
ВикторТокарев,њиховрад (лиф то ва - по ја шње ње Н.Ш.) је оспо
собљен. «Да ли је збогтога,што сам јаморао да се умешам у
ситуацију?упитаојеградоначелник.Коликојеменипознато,
људимасуодговаралидаћелифтовипочетидарадетекпосле
9.јануара?» («Ре чь», 10. 1. 2008) - са др жи скри вен аутор ски суд, 
оце на се при то ме пре но си уво ђе њем управ ног го во ра (ци та та). У 
дру гом тек сту: Сада ће «Родник» лечитиминералном водом  не
самосвојеклијенте,већсвеграђане,безизузетка!» («Ре чь», 22. 
6. 2009) - са др жи одо бра ва ње бу ду ће по ја ве, што се опет ис ка зу је 
пу тем управ ног го во ра.
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При ме ћу је мо да раз ли чи ти на чи ни ци ти ра ња - уво ђе ње управ-
ног или не у прав ног го во ра уче сни ка по ли тич ког, дру штве ног, кул-
тур ног жи во та гра да и обла сти, увод не кон струк ци је ко је ука зу ју 
на ком пе тент не из во ре - не са мо што фор ми ра по ље по зи тив не или 
не га тив не емо ци о нал не оце не по што иза зи ва раз ли чи те емо ци је, 
већ слу жи као сред ство по твр ђи ва ња  исти ни то сти, ве ро до стој но-
сти вер ба ли зо ва не чи ње ни це, што већ и је сте ком по нен та ра ци о-
нал не оце не.

Ак тив ни ло гич ки сиг на ли емо ци о нал не оце не су та ко ђе не-
у трал не лек сич ке је ди ни це с ра ци о нал но-оце њи вач ком ко но та-
ци јом, ко је су у ко ре ла ци ји са сте ре о тип ним со ци јал ним вред но-
сти ма. Те ре чи, ко је озна ча ва ју од ре ђе не емо ци је и до жи вља ва ња: 
...уплашилисемогућихпоследица;звализачуђенивозачи («Ре чь», 
10. 1. 2008); алиентузијастекајтингатонијерастужило («Ре-
чь», 25. 3. 2009).

Отво ре но из ра жа ва ње оце не по сред ством емо ци о нал но-оце-
њи вач ких ре чи та ко ђе се ко ри сти у ин фор ма ци о ним жан ро ви ма 
но ви на «Ре чь»: намученизакон («Ре чь»,  30. 6. 2009), череповски
витез («Ре чь», 30. 6. 2009), огромна количина времена («Ре чь», 
29. 6. 2010), пут екипе ка врхутурнира је био невероватноте
жак («Ре чь», 15. 5. 2008), сусретјебионајкомпликованији («Ре-
чь», 15. 5. 2008), градоначелник<...> се натмурио  («Ре чь», 28. 
3. 2008), женесубилерасположеневеомамилитантно («Ре чь», 
28. 3. 2008) итд. Ме ђу тим, пр во, на ве де не ре чи у инор ма ци о ним 
жан ро ви ма нај че шће ни су пред ста вље не у аутор ском го во ру, већ 
у управ ном го во ру и дру гим об ли ци ма ци ти ра ња. Дру го, ак тив но 
се у ре пор та жа ма и ин фор ма тив ним из ве шта ји ма ко ри сте ре чи ко-
је са др же отво ре ну оце ну. У ре пор та жи и из ве шта ју се чак сре ће 
аутор ско иро нич но из ла га ње ин фор ма ци је: ... насмешенаплавуша 
(Бар би ка, на ше по ја шње ње, Н.Ш.) широкоотворенихочију уту
вљуједевојчицамакупцимаодмалихногу,какоичимедасети
ноктимажу,укаквојкућидасеживи,скаквиммушкарцемдасе
виђа...  («Ре чь», 28. 1. 2008); Кадасумамемладиххокејаша«Се
верстаљ2»сецкаленовогодишњусалату,њиховисиновисусету
клиудалекомканадскомградуКалгаријуучетвртфиналутамо
шњегтурнира.Акадасусеродитељикуцаликад  јекремаљски
сатоткуцавао,јунацињиховихскривенихжељасусевећ«куца
ли»палицамауполуфиналу(«Ре чь»,15.1.2008); Затојеуправото
омогућилодасеоценикакосечистенашадворишта:дветраке
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заауто,асастранесметовисасвимнормалнасликазаЧерепо
вец («Ре чь», 22. 3. 2010). Не сум њи во, та кво из ла га ње је сред ство 
фор ми ра ња им пли цит не по зи тив не / не га тив не оце не. У том иро-
нич ном из ла га њу скре ће па жњу ко ри шће ње сва ко днев них обич них 
ре чи (уту вљу је; сец ка ле; та мо шњег; ку ца ли се), ко је не сум њи во 
има ју ка рак тер оце њи ва ња. 

Нај зад, у тек сту ре пор та же, а та ко ђе у на сло ву би ло ког ин-
фор ма тив ног тек ста мо же би ти ре а ли зо ва на очи гле дан екс пре сив-
на емо ци о нал на оце на. На при мер, у на сло ви ма «Опрезно,крпељ!» 
(«Ре чь», 30. 6. 2009), «Нелечиљудепиво,већвода!» («Ре чь», 22. 
6. 2009), «Чини добро!» («Ре чь», 5. 1. 2008) - екс пре сив ност се 
фор ми ра ин то на ци јом, гра ма тич ким сред стви ма (на при мер, фор-
мом им пер фек та гла го ла чини), очи глед ном ин тер тек сту ал но шћу. 
У тек сту ре пор та же: Каозанесрећу,ћудљивастихијаникаконије
хтеладасеразулари,макарзапетстепени...Атребалоби,окако
битребало... («Ре чь», 25. 3. 2009) - екс пре сив ност уз вич них фра за 
се по др жа ва раз го вор ним фра зе о ло ги змом каозанесрећу, ко ји пре-
но си не за до вољ ство, жа ље ње, уз ви ком о, ре чи ма за на гла ша ва ње 
(никако) и реч ца ма не,би,требалоби.

На тај на чин, емо ци о нал но оце њи ва ње ин фор ма ци о них жан-
ро ва град ских но ви на се фор ми ра ода би ром  не-не у трал них чи-
ње ни ца из жи во та со ци у ма и њи хо вом ин тер пре та ци јом, чи ји се 
ка рак тер оце њи ва ња ства ра ме то дом ци ти ра ња, ко ри шће њем не у-
трал не лек си ке с ра ци о нал но-оце њи вач ком ко но та ци јом и емо ци-
о нал но-оце њи вач ком лек си ком. У це ли ни ин фор ма тив ни тек сто ви 
са др же ве о ма ма ло очи глед них лек сич ких сред ста ва с емо ци о нал-
ним оце њи ва њем. При ме ћу је мо при то ме да је по зи тив но или не га-
тив но оце ње на ин фор ма ци ја за сту пље на у ин фор ма ци о ним жан ро-
ви ма но ви на  «Ре чь» ско ро у јед на ким про пор ци ја ма. Екс пре сив но 
емо ци о нал но оце њи ва ње по сто ји са мо у на сло ву и у жан ру ин фор-
ма тив ног са оп ште ња и ре пор та же. И ако се ре пор та жа тра ди ци о-
нал но де фи ни ше од стра не ис тра жи ва ча као жа нр ко ји се од ли ку је 
жи вах но шћу, емо ци о нал но шћу из ра жа ва ња, он да ка рак тер оце-
њи ва ња ин фор ма ци о ног са оп ште ња мо же би ти об ја шњен са вре-
ме ним про це си ма ме ша ња жан ро ва, ши ре ња жан ров ских гра ни ца.
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СРЕДСТВАЗАИЗРАЖАВАЊЕРАЦИОНАЛНЕОЦЕНЕ

Ин фор ма ци о ни жан ро ви не мо гу да не са др же ра ци о нал ну 
оце ну ко ја се осла ња на со ци јал не сте ре о ти пе и у ко ре ла ци ји је 
с од ре ђе ном ска лом оце њи ва ња, услов но озна че ном као «од го ва-
ра ју ћа утвр ђе ном стан дар ду, нор ми». То је оце на до га ђа ја, ка ко је 
већ би ло ис так ну то, с гле ди шта ње го ве ва жно сти, нео п ход но сти, 
мо гућ но сти, по жељ но сти за људ ско дру штво, с гле ди шта ра зум но-
сти, ра ци о нал но сти за жи вот љу ди. Да кле, ра ци о нал но оце њи ва ње 
по ја ве, до га ђа ја, чи ње ни це, вр ши се не са мо пре ма ска ли «до бро 
- ло ше», већ и пре ма ска ли «свр сис ход но - не свр сис ход но», «по-
вољ но - не по вољ но», «ве ро ват но - не ве ро ват но», «пра вил но - не-
по ра вил но», «тре ба - не тре ба» итд. Сва кој ће оце ни би ти свој ствен 
свој скуп сред ста ва из ра жа ва ња, пре све га су то основ не лек се ме 
са зна че њем свр сис ход но сти, ва жно сти, мо гућ но сти, оба ве зе итд. 
Лек сич ке је ди ни це с тим зна че њем су опи са не у ра до ви ма Н.Д. 
Ару тју но ве, Т.В. Мар ке ло ве, Л.М. Ва си ље ва, Н.А. Чер њав ског,  
В.Н. Ар та мо но ва, Н.В. Да ни лев ске и др2).

У ин фор ма тив ним тек сто ви ма но ви на  «Ре чь» нај че шће се ре а-
ли зу је оце на пре ма ска ли «ва жност - не ва жност» опи си ва ног до га-
ђа ја. За то се ко ри сте ре чи са се ман ти ком ва жно сти: важан,главни,
основни, први, водећи, посебан, репрезентативан, приоритетан 
итд. При де ви мо гу има ти ин тен зи фи ка то ре сте пе на ва жно сти, на 
при мер, нај ва жни ји, из у зет норе пре зен та ти ван. При то ме 1) или је 
до га ђај пред ста вљен као ва жан, зна ча јан, пр во сте пен, 2) или по-
мо ћу сред ста ва из ра жа ва ња «ва жно сти - не ва жно сти»  мар ки ра се 
ма ње или ви ше зна чај на ин фор ма ци ја, на при мер:

1) Најпреседелегацијаупутилауновихотелкојисеналазио
уприземљу;дворациматаквемогућностидасеуњемумо
гуодржаватидогађајинанајвишемнивоу  («Ре чь», 29. 9. 

2) Ви ди, на при мер ра до ве: АрутюноваН.Д. Ти пы язы ко вых зна че ний: оцен ка. Со бы тие. 
Факт. - М.: На у ка. - 1988. Мар ке ло ва Т.В. Се ман ти ка оцен ки и сред ства её вы ра же ния 
в рус ском язы ке: Учеб ное по со бие по спец кур су. - М.: Мо сков ский пе да го ги че ский 
уни вер си тет. - 1993; ВасильевЛ.М. Си стем ный се ман ти че ский сло ва рь  рус ско го язы-
ка. Пре ди кат ная лек си ка. . Уфа: Изд-во «Во сточ ный уни вер си тет» - 2000. Чернявская
Н.А. Лек си ко-грам ма ти че ский со став кон струк ций, вы ра жа ю щ их се ман ти ку це ле со-
о бра зно сти - не це ле со о бра зно сти в рус ском язы ке. - Ав то реф. дисс. ... мр  фи ло ло ги-
је. - Уфа. - 2000; АртамоновВ.Н. Ре а ли за ция ка те го рии ва жно сти в пред ло же нии и в 
тек сте: Дис сер та ци ја ... док то ра фи ло ло шких на у ка. - Мо сква. - 2007; ДанилевскаяН.В. 
На уч ный текст как ди на ми ка оце ноч ных де й ствий // Вест ник Перм ско го уни вер си те та. 
Рос си й ская и за ру бе жная фи ло ло гия. - Вып 2. - Из да те ль ство Перм ско го уни вер си те та. 
- 2009. - Стр. 2-28.
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2009); најважнијитурнир светског кикбокса («Ре чь», 10. 
1. 2008);

2) Прво,затоштоседанасуРусијипосебноразматрајупро
грамитаквеизградње.Друго... («Ре чь», 5. 1. 2008).

Им пли цит но, сте пен зна ча ја пред ста вље не ин фор ма ци је под-
вла чи и дру штве но-по ли тич ка лек си ка:

ОАД«Северстаљ»јеукљученоулиступредузећаРусијекоји
формирајусистем,чијаједржавнаподршкаприоритетзаукла
њањепоследицафинсијскекризе («Ре чь», 15. 7. 2009).

Дру го ме сто пре ма уче ста ло сти у за сту пље но сти «де ле» оце-
не по ска ли «мо гућ ност - не мо гућ ност» и «свр сис ход ност - не свр-
сис ход ност». Од свих број них сред ста ва из ра жа ва ња мо гућ но сти 
че сто се по на вља гла гол моћи, име ни ца могућност, при дев могућ: 
моћићетесеодмаратикасније,асадатребамобилисатисвесна
ге»;миинвеститораможемооптеретитиуређивањемстанич
ногтрга, онможе да направи паркирне џепове» («Ре чь», 28. 3. 
2008);  могућноститешњесарадњебизнисаивласти («Ре чь», 29. 
6. 2010). За ре а ли за ци ју оце не мо гућ но сти рет ко се ко ри сте гра-
ма тич ка сред ства као што су ре ци мо, по год бе ни на чин  (Кад би
билоновца - («Ре чь», 30. 6. 2009);  услов но-по год бе ни на чин (Ако
бордуребудучисте,тоћеградувећдатиуреданизглед - («Ре чь», 
28. 3. 2008).

Ме ђу сред стви ма за из ра жа ва ње свр сис ход но сти, нај че шће се 
ко ри сте при ло зи потребно,треба, актуелно, а ре ђе при де ви, на 
при мер, ефикасан,нерентабилан,најпогоднији, и др.: дошлисмо
дозакључкадајеуЗаречјупотребноорганизоватијошједанта
кав сектор... («Ре чь», 5. 1. 2008); то је један од најефикаснијих
механизама за развој економије и социјалногживота... («Ре чь», 
29. 6. 2010); уверенда<...>ћетзаконпружитибитнуподржку
маломбизнису,штојепосебноактуелноувремекризе  («Ре чь», 30. 
6. 2009); воз ... замењујукаонерентабилан («Ре чь», 12. 1. 2009); 
нашјепредлогоцењенкаонајинтересантнији («Ре чь», 5. 1. 2008).

Тре ће ме сто по уче ста ло сти за у зи ма оце на за дат ка, нео п ход-
но сти, оба ве зе, из ра же на углав ном ре чи ма треба,потребноје,не
смесе, за јед но са гла го ли ма: ...неколикохиљадањих (ева ку и са них) 
требалојесместитиуградскеболнице;несмеседозволитииз
вртањенашеисторије («Ре чь», 21. 1. 2010); требапочетидово
дитиуредмакарузлазеудовришта;свеснагетребаусмерити
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насређивањетерена;месец,месеципотребарадитикрајњена
прегнуто,послетога...ћесемоћиодморити,асадатребамо
билисатисвеснаге («Ре чь», 28. 3. 2008). Ре ђе се оба ве за из ра жа ва 
гра ма тич ким сред стви ма, на при мер, им пе ра ти вом: запишитето
упротоколкаопрвутачку («Ре чь», 28. 3. 2008), при то ме, са мо у 
управ ном го во ру ју на ка са о ште ња, по пра ви лу пред став ни ка вла-
сти (на при мер, гра до на чел ни ка).

Нај зад, у ма њој ме ри се у ин фор ма тив ним тек сто ви ма по ја-
вљу је оце на пре ма ска ли «по вољ но, ко ри сно - не по вољ но, не ко ри-
сно», «нор ма тив но - не нор ма тив но», «по жељ но - не по жељ но». На 
при мер при дев повољниу тек сту са оп ште ња «Ми гра ци о ни кри ми-
нал ци»  

(«Ре чь», 5. 1. 2008), ко је опи су је не га тив ну си ту а ци ју, без об зи-
ра на свој по зи ти ван се ман тич ки по тен ци јал, да је не га тив ну оце ну  
пре ма ска ли «по вољ ност - не по вољ ност»: каналинезаконитеми
грацијестварајуповољнеусловезанарушавање... .  При мер нор-
ма тив не оце не је из раз ре пор та же «SOS од пр ља вог  гра да» («Ре-
чь», 28. 3. 2008): ...билојеодлученодасеставенаадминистратив
нуодговорностзанесанкционисанутрговину, где несанкционисан
зна чи «вр шен без одо бре ња ви ше ин стан це», то јест на ру ша ва њем 
по сто је ће нор ме. Оце на пре ма ска ли «по жељ но - не по жељ но» се 
ре а ли зу је по сред ством ко ри шће ња лек се ма са зна че њем «хте ти, 
има ти же љу, оче ки ва ти; има ти на ме ру да се не што ура ди» и др.: ...а
акопредузимачихоћедаовденаставестрговином,ондаћемоми
дозволити изградњутрговинскостаничног комплекса према на
шимнацртима(«Ре чь», 28. 3. 2008); градскевластииграђевинари
имајунамерудапомогнуљудима  («Ре чь», 26. 3. 2009);  ... пожељ
ноједасепреконтролишенавирусе («Ре чь»,  30. 6. 2009). Та ко ђе 
сви ин фор ма тив ни тек сто ви ре а ли зу ју оце ну по ска ли «ве ро до стој-
ност - не ве ро до стој ност». Ве ро до стој ност се мар ки ра спе ци јал ним 
сред стви ма и ре а ли зу је у се ман ти ци по тврд них ре че ни ца и ин ди-
ка ти ва, а та ко ђе се обез бе ђу је сред стви ма ци ти ра ња ко је увек да је 
пред ста ву о ком пе тент ном из во ру ин фор ма ци је. 

На тај на чин је зич ка ана ли за по ка зу је да, без об зи ра на ши рок 
спек тар сред ста ва за из ра жа ва ње ра ци о нал не оце не, у ин фор ма-
ци о ним жан ро ви ма он је су жен на ба зич не пре ди ка те ва жно сти, 
ве ро ват но сти - мо гућ но сти, свр сис ход но сти, оба ве зе итд.

Осим то га, има ју ћи у ви ду ма ги страл ност из два ја ња по зи тив-
не и не га тив не оце не, при ме ћу је мо да у но ви на ма «Ре чь» ин фор-
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ма ци о ни жан ро ви ре пре зен ту ју по зи тив ну ра ци о нал ну оце ну, то  
јест до га ђа ји се пред ста вља ју упра во као ва жни, мо гу ћи, по треб ни, 
свр сис ход ни итд. Лек се ме ко је са др же ан ти но мич не, не га тив не се-
ман тич ке ком по нен те сре ћу се при лич но рет ко. Да кле, оп шта ра-
ци о нал на оце на у ин фор ма ци о ним жан ро ви ма мо же би ти од ре ђе на 
као по зи тив на, но ви не ин фор ми шу о до га ђа ји ма, ко ји су се де си ли 
у гра ду, ак тив но сти ма пред став ни ка вла сти, чи ње ни ца ма со ци јал-
ног, кул тур ног, спорт ског жи во та, пре све га као зна чај них, свр сис-
ход них, ва жних, по жељ них по ја ва. 

Оце њу ју ћи у це ли ни сте пен ма ни фе сто ва ња сред ста ва емо ци-
о нал не и ра ци о нал не оце не, при ме ћу је мо сле де ће: 1) ра ци о нал на 
ком по нен та у ин фор ма тив ном но вин ском тек сту је при о ри тет на, 
док је емо ци о нал на - дру го сте пе на;3) 2) сва ка је оце на дво ком по-
нент на: оце на с по зи ци је оног ко је упу ћу је и оце на с по зи ци је чи-
та о ца; при то ме ни је оба ве зно да се зна ци оце не, ко ји су из вр ше ни 
од стра не адре сан та и адре са та, по ду да ра ју. 

JelenaIvanova,N.Stikova
PRAGMATIC EVALUATION OF NEWSPAPER ARTICLE 
GENRE INFORMATION (City Journal «Речь”)

Summary
Thepaperanalyzes thecharacteristicsofemotionaland
rational evaluation as a component of the pragmatic
meaning of the word. The authors points out means of
evaluation of lexical units that operate in the journalis
ticnewsgenre.Theprogramofevaluationofjournalistic
textsservesforanalyzingofsocial,ideologicalandpoliti
calvaluesofauthor.
Keywords:media text, emotional evaluation, world
perspective,rationalevaluation,expressivity.

3) У прин ци пу, ру ски лин гви сти се  ге не рал но при др жа ва ју упра во та квог по гле да на 
ме ђу соб ни од нос емо ци о нал ног-ра ци о нал ног у би ло ком тек сту. В. на при мер: Арутю
новаН.Д.: Тип язы ко во го зна че ния: Оцен ка, Со бы тие. - М.: На у ка. - 1988; БарановА.Н. 
Ак си о ло ги че ские стра те гии в струк ту ре язы ка (па ре ми о ло гия и лек си ка) // Во про сы 
язы ко зна ния. - 1989. - №3. - стр. 74-90. ВольфЕ.М. Функ ци о на ль ная се ман ти ка оцен-
ки. - М: Еди то ри ал УРСС. - 2002. Исто вре ме но не ки за пад ни ис тра жи ва чи (Ste ven son, 
Ha re, Hud son) да ју пр во ме сто емо ци о нал ном фак то ру. В. о то ме: ШмелёвА.А. Оце-
ноч но сть в праг ма се ман ти ке выс ка зва ния // Струк тур но-се ман ти че ские, ког ни тив ные, 
праг ма ти че ские и дру гие аспек ты ис сле до ва ния еди ниц ра зных уров ней. Со вре мен ные 
про бле мы лин гво ди дак ти ки. - Бирск: Бир ский гос. пед. ин сти тут. - 2004. - стр. 109-114.
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Resume
Inthetraditionalfocusofmodernlinguistic,media
linguistic,orsociolinguistic isaxiologicalaspectof
SMItextswhichisinrelationwithcharacterofcon
structivepubliciststile.Theprogramofevaluationof
journalistictextsservesforanalyzingofsocial,ideo
logicalandpoliticalvaluesofauthor.Thisproblem
isalwaysactualproblemforstudying.Inthispaper
theauthorsanalyzestwogroupsofmeansforform
ingevaluation:emotionalandrational.Intheinfor
mativegenreof“Речь”newspaperestablishmentof
positive/negativeemotionalevaluationistheresultof
theformationofpositive/negativeattitudetowardthe
objectofrepresentations.Informationgenrescannot
containarationalevaluationthatreliesonsocialste
reotypeswhichcorrelatestoaspecificgradingscale
marked as ‘’appropriate established standards of
norms’’.Thisisevaluationofeventsisbasedontheir
importance,necessity,possibility,desirabilityetc.
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