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Значение этой информации, которая подается журналистами в соавтор-
стве со специалистами, выступающими в этой ситуации как наиболее 
авторитетный ее источник, делают ее доступной (тираж газеты – 9000 
экземпляров) и понятной (материалы написаны деловым стилем, но до-
ступным языком). А значит, эффективность информационной политики, 
проводимой как руководством предприятия, так и коллективом редак-
ции, высока. 

Но освещение международной тематики не заканчивается на «мест-
ном» (ОАО «МТЗ») уровне. Поскольку газета «Беларус-МТЗ обозре-
ние» позиционирует себя на медиа-рынке как массово-политическое 
издание, на ее страницах публикуются материалы и о международной 
политике, реализуемой белорусским государством. Источником инфор-
мации в данном случае выступают официальные лица, руководители и 
специалисты министерств и ведомств, а также информагентства. 

О том, ставить ли так вопрос, как он вынесен в заголовок этой ста-
тьи, говорят пожелания читателей. Главное из них – необходима спе-
циализированная полоса «Международная панорама». Для читателей 
газеты «Беларус-МТЗ обозрение» – сотрудников ОАО «МТЗ» она ста-
нет своеобразным показателем причастности к большому общему делу, 
которое делает нашу Беларусь независимым государством и укрепляет 
ее авторитет на международном уровне, а также доступным источником 
информации о международной государственной политике нашей стра-
ны и будет воспитывать чувство патриотизма. 

Вольга Самусевіч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

АРХІТЭКТОНІКА СУЧАСНАГА ЖУРНАЛІСЦКАГА ТЭКСТУ  
(на матэрыяле беларускай прэсы)

Любы журналісцкі тэкст уяўляе сабой камунікатыўнае, структурнае 
і семантычнае адзінства, што ўвасабляеццца ў дакладнай кампазіцыі – у 
пабудове твора, абумоўленай аўтарскімі інтэнцыямі, зместам і выбра-
ным жанрам. 

У навуковай літаратуры размяжоўваюць знешнюю і ўнутраную 
кам пазіцыю [2, c. 106]. Калі ўнутраная (ці змястоўная) кампазіцыя вы-
значаецца найперш сістэмай вобразаў-характараў / персанажаў, свое-
асаблівасцю сюжэта, фактамі і дэталямі, то знешняя (архітэктоніка) – 
гэта чляненне тэксту на дыскрэтныя адзінкі. У дачыненні да тэкстаў 
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мастацкіх і публіцыстычных жанраў М. Бахцін лічыў, што такое па-
няцце, як жанр, архітэктанічна ўжо па вызначэнні. Так і прафесар 
Б. Стральцоў, разважаючы аб асаблівасцях журналісцкага працэсу, 
адзначаў: «Журналіст, скажам, назіраў нейкія факты, падзеі, з’явы. Але 
ў адным выпадку ён з-за пэўных аб’ектыўных прычын піша на гэтым 
матэрыяле заметку, а ў другім – замалёўку. Змест, як бачым, адзін, а 
ўвасобіцца ён можа ў розную форму. …У канчатковым выглядзе змест 
і форма складаюць адно цэлае і ў арганічным адзінстве ўспрымаюцца 
чытачом. А сакрэт у тым, што журналіст у кожным выпадку імкнецца 
скарыстоўваць формы, якія адпавядаюць менавіта гэтым, канкрэтным 
фактам і якія, уласна кажучы, акрэсліліся пры сутыкненні з жыццёвым 
матэрыялам» [3, c. 124].

З гэтай пазіцыі аналіз архітэктонікі журналісцкіх тэкстаў – гэта 
цэласны погляд на кампазіцыю твора ў кантэксце жанравай пры-
належнасці. Межы кожнай кампазіцыйнай адзінкі, якая вылучаецца 
ў журналісцкім тэксце, выразна акрэслены, вызначаны аўтарам, што 
арганізуе і накіроўвае ўвагу чытача (гл.: Майборода, Н. Пять интерес-
ных фактов о Менделеве // Рэспубліка, 2014, 6 вер.). Немаркіраванасць 
кампазіцыйных адзінак таксама вызначальна, паколькі падкрэслівае цэ-
ласнасць прасторавага кантынууму (гл.: Сулимава, Т. Нос // Народная 
газета, 2014, 5 вер.).

Кожная архітэктанічная адзінка характарызуецца пэўнымі прыёмамі 
прасоўвання, якія забяспечваюць вылучэнне найважнейшых сэнсаў 
журналісцкага тэксту і актывізуюць увагу яго адрасата: разнастай-
ныя графічныя вылучэнні, паўторы моўных адзінак розных узроўняў, 
а таксама моцныя пазіцыі тэксту. Да апошніх традыцыйна адносяць 
загаловак, падзагаловак, лід, першы і апошні абзац журналісцкага 
твора. У публіцыстычных тэкстах архітэктанічнае значэнне такой 
адзінкі, як абзац, на думку М. Цікоцкага, адчуваецца асабліва выраз-
на (гл.: Лазоўская, Т. Светам кіруе той, хто… чытае // Звязда, 2014, 
6 вер.). На думку прафесара, «тая ці іншая будова абзацаў – гэта прая-
ва індывідуальнай аўтарскай манеры, а сінтаксічная структура ўнутры 
абзацаў раскрывае працэс фарміравання думкі» [4, c. 20]. 

Росквіт візуальнай інфармацыі, развіццё новых тэхнічных сродкаў 
камунікацыі, з’яўленне камп’ютарных гіпертэкстаў – усё гэта са-
дзейнічала рэзкаму зніжэнню папулярнасці вербальнага тэксту, а зна-
чыць газеты. Сучасны чытач аддае перавагу вобразным візуальным 
паведамленням, паколькі часта ў невербальных (іканічных) сродках 
пісьмовай камунікацыі інфармацыйная ёмістасць і прагматычны па-
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тэнцыял значна вышэйшыя, чым у вербальных сродках. Імклівы рост 
візуальнай інфармацыі выклікаў заканамернае павелічэнне на газетнай 
паласе крэалізаваных тэкстаў, у структураванні якіх задзейнічаны вер-
бальныя і паралінгвістычныя сродкі, накіраваныя на комплекснае праг-
матычнае ўздзеянне на чытача (гл.: Союзное вече, 2014, 5 вер.). Сёння 
больш выйгрышна выглядае выданне, у якім побач з вербальнымі пры-
мяняюцца іканічныя сродкі (фотаздымкі, карыкатуры, табліцы, схемы, 
чарцяжы, малюнкі і інш.), а таксама сродкі другіх семіятычных кодаў 
(колер, шрыфт, курсіў, графічная сегментацыя тэксту і яго размяшчэнне 
на паласе, графічныя сімвалы, лічбы і інш.) (гл.: Умпирович, Д. Мачан-
ка, сэр! // СБ, 2014, 3 вер.). 

Статус крэалізаваных тэкстаў у газетна-часопіснай перыёдыцы 
імкліва мяняецца. Будучы семіятычна ўскладненымі і, тым самым, больш 
высокага парадку, крэалізаваныя тэксты становяцца запатрабаванымі 
аўдыторыяй і найбольш актуалізаванымі ў масавых выданнях (гл.: 
СБ, 2014, 5 вер.; Комсомольская правда в Белоруссии, 2014, 23 жн.). 
Візуальны кампанент як найважнейшы элемент крэалізаванага тэксту 
нясе на сабе значную функцыянальную нагрузку, выконваючы такія 
функцыі, як інфармацыйная, экспрэсіўная, эстэтычная і інш.

Аналіз матэрыялаў сучаснай беларускай прэсы дазваляе зрабіць 
выснову, што невербальныя сродкі прымяняюцца ў большай ці мен-
шай ступені ва ўсіх журналісцкіх жанрах. Гэты факт сведчыць: пры 
даследаванні архітэктонікі публіцыстычных жанраў найперш неабходна 
суаднесці асаблівасці члянення тэксту з яго зместам, вызначыць ролю ды-
скрэтных кампазіцыйных адзінак, у тым ліку іканічных, у складзе цэла-
га, раскрыць механізмы ўзаемадзеяння вербальных і паралінгвістычных 
сродкаў, дэкадзіраваць інфармацыю і інтэрпрэтаваць яе. Важна ўлічваць 
выяўленчыя магчымасці паралінгвістычных сродкаў, што вызначае іх 
ролю ў стварэнні цэласнасці журналісцкага твора, а таксама ў рэалізацыі 
аўтарскай ідэі (гл.: Народная газета / ЛІТАРА, 2014, 5 вер.).

Паміж кампанентамі крэалізаванага тэксту ўстанаўліваюцца пэўныя 
семантыка-кампазіцыйныя адносіны, якія праяўляюцца ў парадку раз-
мяшчэння вербальных і іканічных элементаў у змястоўнай структу-
ры – унутраная ці семантычная суаднесеннасць кампанентаў – і ў 
фармальнай структуры тэксту – знешняя, архітэктанічная ці візульна-
прасторавая суаднесенасць кампанентаў. Размяшчэнне рознага тыпу 
элементаў абумоўлена як камунікатыўным прызначэннем тэксту, яго 
зместам, жанравай прыналежнасцю, так і паліграфічнымі прычынамі 
(зручнасцю размяшчэння матэрыялу, неабходнасцю кампаноўкі 
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пэўным чынам, дызайнам самога выдання і інш.), а таксама сучаснымі 
нацыянальнымі традыцыямі друку (гл.: СБ, 2014, 6 вер.). Так, шэраг га-
зет выходзяць рознымі фарматамі (параўнайце: Звязда, 2014, за 4 вер. 
і 3 вер.), што накладвае адбітак на размяшчэнне журналісцкіх тэкстаў.

Паралінгвістычныя сродкі адрозніваюцца рознай ступенню зні-
таванасці з вербальнымі сродкамі, роллю ў арганізацыі зместавай струк-
туры журналісцкага тэксту, сваімі функцыямі. Адны пара лінгвістычныя 
сродкі выступаюць у якасці самастойнага носьбіта інфармацыі і з’яў-
ляюцца самадастатковымі для раскрыцця зместу тэксту (малюнак, фо-
таздымак, схема і г. д.), што спрыяе вылучэнню ў самастойныя жан-
ры – фотарэпартаж, інфаграфіка і інш. (гл.: рубрыка «Инфографика» і 
рубрыка «Фоторепортаж», сайт «БелТА»). Другія паралінгвістычныя 
сродкі выкарыстоўваюцца ў якасці дапаможных у адносінах да вербаль-
ных сродкаў і ўносяць дадатковыя семантычныя і экспрэсіўныя адценні 
ў змест (гл.: Не скучай, жена // Рэспубліка, 2014, 5 вер.). Некаторыя не 
маюць прамых адносін да зместу, але выконваюць эстэтычную функ-
цыю, ствараючы аптымальныя ўмовы для ўспрымання тэксту (якасць 
паперы, фон, фармат і інш.) (гл.: дадатак «ТВ твоего дома» газеты 
«СБ»). Інтэнсіўнасць візуальных сувязяў паміж элементамі варыятыўна: 
элементы абодвух кодаў могуць быць інтэграваны ці размяшчацца ада-
соблена (гл.: Бушуй, У. Гостям нужно улыбаться // Рэспубліка, 2014, 
4 вер.). Разнастайнасць візуальных карэляцый паміж вербальнымі і 
паралінгвістычнымі сродкамі толькі пачынае вывучацца ў сучаснай на-
вуцы.

Найбольшай творчай свабодай, шырокім дыяпазонам у выбары і 
вар’іраванні паралінгвістычных сродкаў характарызуецца каму ніка-
тыўна-прагматычная норма публіцыстычнага тэксту, у афарм ленні яко-
га ключавая роля належыць фантазіі і эстэтычнаму густу як аўтара, так і 
яго суаўтараў у асобе мастака, фатографа, рэдактара, часам праграміста 
(гл.: Корбут, В. Стереотипы разбиваются о берег Даугавы // СБ, 2014, 
4 вер.). Як адзначаюць даследчыкі, «каму нікатыўна-прагматычная 
норма паралінгвістычна актыўных тэкстаў прад’яўляе павышаныя 
патрабаванні да камунікатыўнай кампетэнцыі ўдзельнікаў зносін: 
сінтэтычнае ўспрыманне тэксту, уменне кадзіраваць / дэкадзіраваць 
інфармацыю, якая перадаецца вербальнымі і невербальнымі знакамі, 
наяўнасць эстэтычнага густу» [1, c. 10].

Такім чынам, у архітэктоніцы сучасных журналісцкіх тэкстаў 
актуалізавана камунікатыўна-прагматычная норма, якая аб’ядноўвае 
моўныя і нямоўныя правілы пабудовы журналісцкіх тэкстаў пэўнага 
жанру з пэўнай інтэнцыяй для дасягнення аптымальнага прагматычнага 
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ўздзеяння на адрасата. Веданне гэтай нормы журналістамі становіцца 
аблігаторнай умовай паспяховага здзяйснення сучаснай візуальна-
вербальнай камунікацыі на газетнай паласе. 
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА, или ПРАВО  
НА СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Модификация жанров в современной журналистике вызвана измене-
нием запросов аудитории. Смешивая информационные жанры с анали-
тическими и художественно-публицистическими, автор изменяет свою 
роль в контексте материала. И чем больше в публикации аналитики, 
художественных деталей, тем ярче выделяется и авторское «Я». Но чи-
татель, как правило, ищет авторские материалы одного журналиста. Он 
ориентируется не на имя и авторитет, не на стиль и жанр, а на проблему, 
факты и аргументы. Это тенденция времени, с которой надо считаться.

Проанализировав публикации белорусской периодики, можно выде-
лить основные способы выражения авторской позиции в тексте. Один 
из них, конструктивный, или композиционный, ориентируется на коли-
чество и содержание отобранных фактов, на порядок их построения, на 
дальнейшее развитие темы. Основой колонки здесь является внутрен-
няя логика автора.

У каждого журналиста этот способ реализуется по-своему, в зави-
симости от индивидуального стиля письма, поставленной проблемы, 
объема фактического материала. Но даже при всем этом разнообразии 
многие исследователи справедливо считают, что сегодня пресса обезли-
чена. Возможно, поэтому так активно внедряются на полосы авторские 


